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 دفع موهم التكرار في السياق القرآني 

    

 
من المعلوم أن القرآن الكريم يعلو على كل نص  سالصتم م مصن ال،لصلل غسلولصم القمص   ص              

رغع  األسلوب غدق  المعنىل مصداقا لقولم تعالى: }َغَلوْ َكاَن ِمنْ ِعْنِد َلْيرِ اهللِ َلَوَجُدغا ِ يِم اْخِ َت ًا 

 (. 28َكِثيرًا{ )النالاء: 

عان  القرآني ل غت وهم غقوع ال عارض سينهال غمع هذال  قد تقصر العقول عن  هم سعض الم 

مع أنها عند ال أمل  يها ت نزه عن أي خلصلل غمصن هصذا المن لصت اخ رنصا أن يكصون موثصوع س ثنصا         

 دراس  غصفي  ت ليلي  لد ع ال كرار سآلي  الالياق.

 مصن أهميص  هصذا الموثصوع أنصم يصدر  ستلص  القصرآن غيعتصايه  ص  توثصي  الم كصصررا                  

  ال   تعن  غجود اخ ت ا     سناء األسلوبل غالكشف عن هذه االخ ت ا     ثوء  هم القرآني

    القرآن. الالياقل لنف  ما يقع    أذهان سعض الم لقين من غهم لوجود ال كرار الم ض

 يلينصال  تالعرسي   ص  أقصدم نصوصصها ال ص  غصصل     ر  ها عين ظاهرة ال كرار ظاهرة لغوي       

  ص  غغرد   الكريملثم اس عملها القرآن غأستاعهال غخ ب التاهلي  التاهل ل نعنى سذلك الشعر 

 سعد.ال ديث النبوي غكتم العرب شعره غنثره من 

غنتصد   غالفعليص ل نتصد تكصرارًا لل صرغا غاألسصماء غاأل عصال غالتمصل االسصمي          العرسي   ف      

غعلصى   المصثثرةل تكراريص  ييقاعيص  ُيقصصد سهصا يلصى ينصدام نصوع مصن الموسصيقى اللف يص             كذلك ألوانًا

 كلم.الن  القرآن  سنتد تكرارًا لهذا  مال وى

 هناك دراس  المص ل ا  ال،اص  سال كرار غتعريفاتم  م شعبل ين در  ال كرار در       

غكل ذلك ي  اج يلى در   لغدغاعيمغدراس  ألراثم  الكثيرةلأنواعم  ثم هناك دراس  الم عددةل

 . ال اهرةأسلوسي  للوقـوا على نقيق   خاص من غجه  ن ر

ل غسينوا جصزًءا  تعّرض لها المفاّلرغن غالبتليون غلكون هذه ال اهرة سارية    القرآن ل  قد

من أسعادها غدالالتها على اخ تا مواقعها ل كمصا نصاغلوا ال عصرا علصى م اغرهصا غأنمالهصا ال ص         

ل غتكصرار جمصل غآيصا  ل غتكصرار     ا غكلمصا  ل غتكصرار سصدايا  غ واصصل    تكصرار نصرغ  تمثلت  ص   

 ء.قص  غأنبا

 .ى    القرآن الكريم؟لال كرار؟ غكيف ي ت  ما هو

 مفهوم ال كرار:

 ال كرار: من الفعل الثتث  )َكَرَر(.
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َيكِصصرُّ كَصصركا غكُصصُرغًرا  غالكَصر:: الرجصصوع ل يقصصال: كَصصرُُّه غكَصصرو سنفالصصمل غكَصصرَّ عنصصم: رجصصعل غكَصصرَّ عليصصم       

 (1)كُقُعوًدال غَتْكَراًرا سالف  : َعَ َف. غَكروَر الش ء َتْكِريًرا غَتْكَراًرا: أعاده مرة سعد أخرى.

عبصارة  سقولصم:     ص  ك اسصم ال عريفصا     ال كصرار   (2)هـ(218 : (جان رالتالشريف يعرا      

 .(3)  سش ء مرة سعد األخرى تيانعن اإل

كونصم   قد رسط ال كرار سم اسن الفصصان     (4) هـ(111) : الاليولأننا نتد اإلمام  لير     

ال أكيصد غهصو مصن     هصو أسلصم مصن    غهصذا مصا غرد  ص  ك اسصم اإلتقصان غذلصك سقولصم:         لساألسصلوب  ًامرتب ص 

  ال اهر من ختل قول اإلمام الاليول  أن ال كصرار  يصم نق ص  ال قصاء مصع        (5) .م اسن الفصان 

يأت  الم كلم أن هو :   يم غمن هذا المن لت ندد مفهومم العلماء على أسالط مال وى  قالواال أكيدل 

 صنن كصان م  صد األلفصال غالمعصان ل       لالثصان  غ سلفظ ثم يعيدهل سصواء أكصان اللفصظ م فصت المعنصى األغل     

اللف صان  ن كصان  يغ لاألمصر غتقريصره  ص  الصنفذل يذا كصان المعنصى م  صداً         الفائدة    يثباتم تأكيد ذلك

 .(6)  ل  الفائدة    اإلتيان سم للدالل  على المعنيين الم، لفينغالمعنى م، لفًا م فقين

(ل ال وكيد)من أسواسم غهو  ل يلم  أن ال كرار يرد    سابيماين الم معن    ك ب الن و قد      

 .(7)  ال وكيد تمكين المعنى    النفذ غذلك كون 

غينما اس عمل  لال كرارمص ل   يال عمل  ننم لم  (8) هـ(121) : سيبويم غعلى رأسها ك اب

هذا ساب ما يثنى  يم المال قر توكيدال  ننمصا هصذا كقولصك: قصد      قولم:     (ال ثني  غاإلعادة)مص ل  

 . (9) ا عمرا عمر لقيتيدال غمثلم    ال وكيد غال ثني  ييدا أميرا قد ثبت  أعد  قد ثبت توك ثبت

 هصـ( 547) : عنصد سعصض الن صاة غهصو مصا صصرب سصم أسصو نيصان          ال كراركما غرد مص ل       

 كصون  (ال رجم  غال بيصين سصـ)  :م الكو يصون يمعصرض ال صديث عصن البصدلل نيصث يالصم       ل غذلصك  ص   (10)

 .(11)  غيالمونم سال كرار:  البدل من ال واسعل غقال أسو نيان

      

                                                 
ل غتاج العرغ ل  7/137هـ ل 1414ل 3ين ر: لالان العرب ل م مد أسو الفضل جمال الدين اسن من ورل دار صادرل سيرغ ل ط - 1

ل غالمعتم الوسيط ل   1/3442د . ل م مد سن م مد ال الين ل الملقب سمرتضى لالزسيديل ت قيت: متموع  م ققينل دار الهداي ل 

 .8/528متمع اللغ  العرسي  سالقاهرةل دار الدعوةل د . ل 
ذ سن  اس راسا قرب تاكو    غلدل سالعرسي  العلماء كبار من ل يلالوا لالترجان  سالشريف المعرغا عل ل سن م مد سن عل هو  - 2

ا: مقاليد العلومل غناشي  على الكشاال غرسال      ن أصول هـل غلم مصنفا  منه218ل غتو   سن  شيراي    غدر  هـل541

. غاألعتمل للزركل ل دار العلم 8/188ل للاليول لت قيت: م مد أسو الفضلل المك ب  العصري ل سيرغ ل ال ديث. ين ر: سغي  الوعاة

 .7/5مل 8118ل 17للمتيينل سيرغ ل ط
 .81ص  مل 8111ل 3الشريف الترجان ل دار الك ب العلمي ل سيرغ ل لبنانلط ـ ال عريفا ل 3
هـل 241ل غلد سن  أديب مثرخ نا ظ يمام: الدين جتل الاليول ل ال،ضيري الدين ساست اسن م مد سن سكر أس  سن الرنمن عبدهو ـ  4

تاريخ مصر غالقاهرة للاليول ل ت قيت: م مد أسو  هـ. ان ر: نالن الم اثرة   111نشأ ي يمال غكان مكثرا من ال آليفل تو   سن  

 .3/311. غاألعتم للزركل ل 815ـ1/821هـل 1412الفضل يسراهيمل دار الفكر العرس ل 
 .818مل ص 8111ل 1ت قيت: م مد م ول  منصورل دار ال رامل القاهرةل ط   ـ اإلتقان    علوم القرآنل 5
 .1/531 ل1121 ل1  ط سغدادل الثقا ي لل دار الشثغن أنمد م لوب القديملمعتم النقد العرس   ـ 6
 .1/314ل م1117 أغلىل ل دار الفكرل دمشتل ط: لايي م، ار قيتالبقاء العكبريل ت  ـ علل البناء غاإلعرابل أسو 7
هـل 121تو   سن  هو عمر سن عثمان سن قنبرل المعرغا ساليبويمل أخذ عن ال،ليل سن أنمدل لم الك اب المشهور يمام    ساسمل  -- 8

 .8/881. غسغي  الوعاةل 2/371غقيل ليرهال ان ر: سير أعتم النبتءل 
 .11/187 ـ الك ابل 9

 غاآلثار الفقم    ساع لم هـل874 سن  غلد لالن وي لالمقرئ لالغرنال  التيان  األندلال  نيان سن عل  سن يوسف سن م مدهو  - 10

    الآلل  عقدل ال الهيل شرب    غال كميل ال ذييل الغريبل من القرآن    سما األريب يت ااعديدةل منها:  مصنفا  غلم لغالقراءا 

مل 1115هـ. ين ر: لبقا  المفالرين للداغديل ت قيت: صال  ال،زيل مك ب  العلوم غال كمل الالعودي ل547ل تو   سن  القراءا 

 . 1/821. غسغي  الوعاةل 1/885هـ ل 1412  الصديتل ال ائفل . غمعتم الم دثينل م مد الذهب ل ت قيت: م مد الهيل ل مك ب852ص
 .125مل ص 8113 القاهرةل لريبلدار  الل يفلم مد نماس  عبد  العرس لـ سناء التمل   11
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عام : سعد تقاليمم ال أكيد يلى متريين (1) هـ(571) :غهذا النوع من ال أكيد أشار يليم العلوي

كمصا يكصون    يكصون اسصماً   غهو ي علت سالمعان  اإلعراسيص  غينقالصم يلصى لف ص  غمعنصويل غال كريصر قصد       

 (2) .غن ى جمل  غ عًت نر ًا

غذلصصك مصصن نيصصث المعنصصى   ال أكيصصدل ن ال كصصرار سصصالمفهوم االصصص تن  قصصد غلصص   صص  دائصصرة    ي     

 (3)  تكرر تقرر الكتم يذا   قيل: قد  لالبتل  كونم  ائدة للكتم

نتد ندا آخر يكشف  ل كمادالل  اللفظ على المعنى مرددا أنم :غند ال كرار عند البتليين      

سالعدد أغ سالنوع أغ المعنصى الوانصد     يعادة اللفظ الواند غهو أنم عن أقالام ال كرار عند البتليين

 .(4) سالعدد أغ النوع 

 ص  ال كصرارل غسصين مواثصعم غم صى يكصون        ساسصاً  (5) هصـ( 478) : اسن رشيتلقد خص        

غمواثع  غلل كرار مواثع ي الن  يها ذلك ساألمثل  نيث يقول:  مدعمًا ليكون قبي ًا غم ى نالنًا

 .(6)  المعان  دغن األلفال أقل يقب   يهال  أكثر ما يقع ال كرار    األلفال دغن المعان ل غهو   

غيتب أن تكصون   لغينما يال دعيم المقام غالالياق يذا ال ي الن    كل المواثعل  ال كرار     

 ل  الم كلم ال سد أالغأن يكون لل كرار موقع نميد ال مرمى سعيدًا لرشيت لم غظيف  نالب رأي اسن

كصان قصد أقصر سهصذا اسصن       ُيالصمعك جمصت مكصررةل   صذهب دالل هصا غتتصدها نينوصذ متهولص  منكصرةل غين         

 . (7)  ال،ذالن سعينم  ذلك  نذا تكرر اللفظ غالمعنى جميعًا رشيت سقولم: 

غأمصا   نيصث يقصول:    (8) هصـ( 831) هصذا المالصلك اسصن األثيصر     واسصلك  نغمصن البتليصين الصذي        

غالمعنصى غاآلخصر يوجصد  ص  المعنصى دغن اللفصظل  أمصا         ال كرار  هو قالمان: أندهما يوجصد  ص  اللفصظ   

 عل غأمصا الصذي يوجصد  ص  المعنصى     ر كقولك لمن تال دعيم: أسرع أس لغالمعنى الذي يوجد    اللفظ

المعصصي ل غال  ائصدة    دغن اللفظ  كقولك: ألعنص  غال تعصصن ل  صنن األمصر سال اعص  هصو النهص  عصن        

   .(9)  لل كرير يال لل وكيد

سأنم:  أي  نال  (  Repetition)  ال كرار يليعرا هاليدأما عند علماء اللغ  الم دثين       

كمصا   ل عامصا  أغ شصبم مصرادال كلمص  عامص  أغ اسصماً      انفالصها أغ مراد ص   كلمص  التكصرار يمكصن أن تكصون    

مصن ثصرغب    ثصرساً  تكرار لف  ين مرجعهما غاندل  مثصل هصذا ال كصرار يعصد     :يقصد كذلك سال كرار

غسال ال   ل دم الالبك سينهماي ثم أن الثان  منهما ي يل يلى األغلل غمن :سمعنى لاإلنال  يلى ساست

 (10).الثان  من لر   ال كرار سين التمل  أغ الفقرة الوارد  يها ال را

                                                 
 لالعلوي غسالفاثل اليمن ل سالفاثل المعرغا الصنعان ل اليمان  الدين عماد العلويل خالد سن عل  سن عمرغ سن القاسم سن ي يىهو  - 1

 .2/183. غاألعتمل 8/331هـ. ين ر: سغي  الوعاةل 571ل تو   سن  الكشاا لوامض كشف    األشراا ت ف  :ك بم من أديبل مفالر
 .8/158ـ ال رايل الم ضمن ألسرار البتل  غعلوم نقائت اإلعتايل دار الك ب العلمي ل سيرغ ل لبنانل د.  ل  2
 . 885مل ص 8118البرهان للزركش ل ت قيت: أسو الفضل الدميال ل دار ال ديثل القاهرةلـ  3
 .458مل ص 1121ل أغلى : عتل الغاييل مك ب  المعارال الرساطل ط قيتـ المنزع البديع    تتنيذ أساليب البديعل الالتلماس ل ت 4
هـ غقيل 478هـل غكان أسوه رغميال غتو   سالقيرغان سن  311غلد سن  ل سانث دلناق أديبل لعل  أسو القيرغان ل رشيت سن ال النـ هو  5

لير ذلكل من مثلفاتم: تاريخ القيرغانل غالشذغذ    اللغ ل غالمالاغي    الالرقا  الشعري . ين ر: معتم األدساءل ياقو  ال مويل دار 

 .1/714. غسغي  الوعاةل 8/422مل 1113ل 1الغرب اإلستم ل سيرغ ل ط
 .1/53 مل 1158ل 4ل السن رشيت القيرغان ل ت قيت: م مد م   الدين عبد ال ميدل دار التيلل سيرغ ل ط ة    م اسن الشعرـ العمد 6
  .1/53ـ المرجع نفالمل  7
 العلماء من اإلمامل المثرخ: األثير اسن الدين عز ال الن أسو التزريل الشيبان  الواند عبد سن الكريم عبد سن م مد سن عل هو ـ  8

هـل من ك بم: الكامل    ال اريخل غالتامع الكبير    البتل . ين ر: غ يا  األعيانل 831هـل غتو   سن  777سن   غلد. غاألدب سالنالب

 .4/331. غاألعتمل 3/342مل 1114السن خلكانل ت قيت: ينالان عبا ل دار صادرل سيرغ ل 
 .875مل ص8111منشاة المعارا اإلسكندري ل  ستملم مد يللول ت قيت:  ل(تل،ي  كنز البراع )ـ جوهر الكنز  9

مل 8118ل 8 (ل م مد خ اس ل المركز الثقا   العرس ل الدار البيضاءل المغربل طنلالانيا  الن  )مدخل يلى انالتام الـ  10

 .835ص
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ال ص    :  غهصو شصكل مصن أشصكال ال ماسصك المعتمص       (يعصادة اللفصظ  )كما ي لت علصى ال كصرار        

   ال كرار يع بر أنصد الكفصاءا  النصصي ل أغ المعيصار األهصم  ص         (1) ت  لب يعادة عنصر معتم ''

كونصم يالصاهم  ص  تماسصكمل ناهيصك علصى أنصم عتقص  معنويص  سصين عنصصر  ص  الصصن              نصصي  الصن ل   

 غعنصر آخر يكون ثرغريا ل فالير الن  الذي ي مل متموع  من ال قائت الم والي .

كما أغرد هاليدي أنماط ال كرار    سلم مكون مصن أرسصع درجصا ل يصأت   ص  أعصته يعصادة             

أغ شصبم ال صرادال ثصم الالصلم الشصاملل غ ص  األسصفل تصأت          العنصصر المعتمص  نفالصمل غيليصم ال صرادا      

الكلما  العام ل غيعادة عنصر معتم ل يقصد سم تكرار الكلمص  كمصا هص  دغن تغييصرل أي: تكصرار      

يثديهصا هصذا ال كصرار  ص       - ضصت عصن الالصبك    -تام أغ م ضل كما أشار سعضهم يلصى غظيفص  أخصرى   

 .(2) النصوص الشعري ل غه  تتاليد المعنى

ال ص  تعمصل علصى     -منهصا ال كصرار   -ن  مصن التنص ل هص  هصذه ال صاهرة       نن ما يميز ال غعليم

 ت قيت تناست مكونا  الن .

 أنواع  ال كرار:

 (3) أغال: الرغاسط ال كراري     الدر  الن وي غمنها ما يل :

 أـ ال كرار الم ض)ال كرار الكل (: غهو نوعان:

ال كصرار مصع اخص تا المرجصعل أي المالصمى      مصع غنصدة المرجصعل أي المالصمى غانصدل غ      ال كرار

 م عدد.

ال كصرار التزئصص : غيقصصصد سصصم تكصرار عنصصصر سصصبت اسصص ،داممل غلكصن  صص  أشصصكال غ وصصا          -ب

 م، لف .

شبم ال كرار: غهو الذي يقوم    جوهره على ال وهمل يذ تفقد العناصر  يم عتق  ال كرار  -ج

 شبم ال كرار لالبا    مال وى الشكل الصوت ل غهو أقرب يلى التنا  الناق . الم ضل غي  قت

 أنواع ال كرار    القرآن:

القرآن  ل  هو ما تكّرر  يم لفظ سعينم دغن اخ تا    عّدة مواثع منأغال: ال كرار    اللفظ

غهذا ال كرار ينقالم يلى  لالكريمل أي أن الكلم  أغ العبارة أغ اآلي  تأت  سنفذ الصيغ  غالمفردا 

ا ــكم ل الكلم  أغ التمل  دغن  صل  الموصول ت كّرر  يم   هو يما موصول غيما مفصول :نوعين

َكلوا ِيَذا ُدكوِت  }قولم تعالى : غل  (38المثمنون) {َهْيَها َ َهْيَهاَ  ِلَما ُتوَعُدغَن}جاء    قولم تعالى: 

َ ُق ِصَل َكيْصَف   }قولصم تعصالى:   غ (ل88ـ    81الفتصر ) {س:صَك َغاْلَملَصُك صَصّفًا صَصّفاً    اْلَأْرُض َدّكًا َدّكًا ل  َغَجاء َر

 هو ما غقع  يم الفصصل سصين    :ل غأما ال كرار المفصول(81ـ  11المدثر { )َقدوَر ل ُثمو ُقِ َل َكْيَف َقدور

َغِينو َرسوَك }اء: المكّررينل غهو يقع يما    سورة سعينهال كما جاء    قولم تعالى    سورة الشعر

َغْيٌل }أغ قولم تعالى    سورة المرست :  ل(4) ( مرا 2ل غالذي تكّرر  يها ){َلُهَو اْلَعِزيُز الروِنيُم

 ( مرا . 11غالذي تكّرر  يها ) ل{َيْوَمِوٍذ لِّْلُمَكذِِّسيَن

يَصا َأي:هَصا النوبِص :    }غيما أنم يقع    مواثع م، لف  من القرآنل كما جاء    قولم سب انم غتعالى:

ل غالصذي تكصّرر مصرتين  ص      {َجاِهِد اْلُكفواَر َغاْلُمَناِ ِقيَن َغاْللُصْظ َعلَصْيِهْم َغمَصْأَغاُهْم َجهَصنوُم َغسِصْوَذ اْلَمصِصيرُ      

أغ مصا جصاء   ل 1 اآليص :  ل غالثاني     سورة ال  ريم 53 آي : القرآن الكريمل األغلى    سورة ال وس 

                                                 
 .118مل ص 1811ل بع  أغلىل القاهرةلمك ب  يهراء الشرقل  أنمد عفيف ل الن ويلن و الن  اتتاه جديد    الدر  ـ  1
  .21مل ص 1111البديع سين البتل  غالعرسي  غاللالانيا  النصي ل جميل عبد المتيدل المصري  العام  للك ابل  - 2
 .112-118مل ص 8111ن و الن  اتتاه جديد    الدر  الن ويل  أنمد عفيف ل  - 3
 .111 -157 -171 -141 -188 -114 -82 -1اآليا : ـ  4
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ل نيث تكّرر  هذه العبارة    موثعين: {َ اْسَأُلوْا َأْهلَ الذِّْكِر ِين ُكنُ مْ اَل َتْعَلُموَن}    قولم تعالى:

   ... 5 :ل غ   األنبياء 43 :   سورة الن ل

هو عادة ما يرد    الَقص ل كما هو ال صال  ص  َقصص     غ :ثانيا:  ال كرار    المعنى غاللفظ

أغ  لصوط علصيهم الالصتمل أغ العصذاب غالنعصيم  ص  اآلخصرةل       األنبياءل كقص  آدمل غقص  نصوبل غقصص    

ينيصصاء المصصوتى يصصوم القيامصص ل غسعصصض ال صصواهر الكونيصص  ك،لصصت الالصصموا  غاألرض..  مصصع أن هصصذه      

الَقصص  غال صصواهر المصصذكورة ت كصّرر  صص  الالصصور القرآنيص ل يال أنهصصا تتصص ء  ص  كصصل مصصرة سصصصيغ          

 األلفصال المالص عمل   ص  سصياق       هصداا م، لفص   م، لف ل غسمفردا  م، لف ل غمن ثم  ه  َتعصِرض أل 

 هذه الَقص  ت، لف من موثع آلخرل أما المعان  غالعبر    كّرر من نين آلخر. 

مبينصا ينصداها :  ين اهلل تبصارك     (1) غ   هصذا النصوع مصن ال كصرار  وائصد جمّص  ل يقصول اسصن ق يبص          

د العرب ترد علصى رسصول اهلل   غتعالى أنزل القرآن نتوما    ثتم غعشرين سن  ... غكانت غ و

غكصان   لمصن القصرآنل  يكصون ذلصك كا يصا لهصم      صلى اهلل عليم غسلم لإلسصتمل  يقصرئهم المالصلمون شصيًوا     

يبعث يلى القبائل الم فرق  سالالور الم، لف ل  لو لم تكن األنبصاء غالقصص  مثنصاة غمكصّررة لوقعصت      

ل غقصص  لصوط يلصى قصوم .  صأراد      قص  موسى يلى قومل غقص  عيالى يلى قومل غقص  نوب يلى قوم

اهلل سل فم غرنم مل أن يشهر هذه القص     ألراا األرض غيلقيها    كل سمعل غيثب ها  ص   

 . (2) كل قلبل غيزيد ال اثرين    اإل هام غال  ذير 

  ... لمصصاذا لصم يقصصع االسصص غناء    (3) هصـ( 1313) :غمصن جهصص  أخصرى يقصصول ال صاهر سصصن عاشصصور     

ول المقصصود منهصا ؟ غمصا  ائصدة تكصرار القصص   ص  سصور كثيصرة ؟ غرسمصصا          سالقصص  الوانصدة  ص  نصص    

ت صرق هصصذا الهصصاجذ سبعضصصهم يلصى منصصاه  االل صصاد  صص  القصرآنل غالصصذي يكشصصف لالصصائر الم  يصصزين         

نيزتهم على اخ تا نواياهم غتفاغ  مداركهم أن القرآن ... كما قلنصا... هصو سال، صب غالمصواعظ     

  تت لبهصا المناسصبا ل   صذكر القصص  كالبرهصان علصى الغصرض        أشبم منصم سال صآليفل غ وائصد القصص    

 .(4)  المالوق  ه  معم 

مصصن األ كصصار ال صص  ن يصصت سان شصصار ال فكيصصر اللغصصويل قديمصصم غنديثصصم غن صصى اآلنل  كصصرة       غ     

 الالياقل غه   كرة تتالد خاصي  ه  من أسري خواص اللغ     كونها ظاهرة اج ماعي ل

عنصد    -سهذه الصيغ  -غمع أن أكثر علماء العرسي  غالمفالرين لم يصرنوا سمص ل  الالياق  

اس عمالهم لم     هم المراد من النصوصل غلكن أ كارهم غت ليتتهم تكشف عن غجود مثصل هصذا   

 هناك العديد من االص تنا  ال ص  غرد  تقصارب مفهصوم الالصياق )كالمقصامل       المفهوم    أذهانهمل

ل غال الل غالقرين ل غالغصرض...(ل غمصن البصديه  أنصم ال يمكصن تنصاغل هصذا ال صرام اللغصوي          غالن م

العرس  سالدر  جمل  غانصدةل خاصص  غأنصم يعص  سالقضصايا غاأل كصار غالمالصائل اللغويص ل  النق صصر          

 دراس نا نول مص ل  الالياق.

                                                 
هـل غسكن الكو  ل 813ماللم سن ق يب  الدينوريل أسو م مدل من أئم  األدبل غمن المصنفين المكثرين. غلد سبغداد هو عبد اهلل سن ـ  1

. غلبقا  13/818هـ. من ك بم: تأغيل م، لف ال ديثل غأدب الكاتبل غالشعر غالشعراء. ين ر: سير أعتم النبتءل 858غتو   سبغداد 

 .8/83ةل . غسغي  الوعا44المفالرين للداغديل ص
 .1/141مل 8115تأغيل مشكل القرآنل ت قيت: يسراهيم شمذ الدينل دار الك ب العلمي ل سيرغ ل لبنانل ـ  2
 المتمعين أعضاء من غهو س ونذل غ رغعم الزي ون  جامع غشيخ س ونذل المالكيين المف ين رئيذ عاشورل سن ال اهر م مدهو  - 3

 سن  تو   اإلستمل    االج ماع  الن ام غأصول اإلستمي ل الشريع  مقاصد :منها م بوع  مصنفا  لم غالقاهرةل سدمشت العرسيين

 .8/154ل للزركل  األعتم :ين رهـ. 1313
 .1/82مل 1115ال  رير غال نويرل م مد ال اهر سن عاشورل دار س نونل  تونذل - 4
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م يالصصوقهال  الالصصياق مصصن الالصصوق: غهصصو ال صصث علصصى الالصصيرل يقصصال: سصصاق الصصنع          مفهصصوم الالصصياق:  

غتالاغقت اإلسل ت اسعتل غ تن يالوق ال ديث أنالن سصياقل غيليصك يالصاق ال صديثل غهصذا الكصتم       

 (1) مالاقم يلى كذال غجو ك سال ديث على سوقم: على سرده.

    دراسص  الصن  القرآنص  غ هصم دالل صم علصى جصانب  الالصياق:         سعض المفالرين ع مداغقد      

يذ ن صرغا يلصى اآليص  القرآنيص  أغ     ل  سالصياق الصن   غ سصياق الموقصف      يالصمى  اللغصوي الكلص  أغ مصا   

القصرآنل غمعنصى ذلصك أنهصم ال يع مصدغن علصى        هصو  متموع  اآليا  على أنها جزء من ن  م كامل

  لسصياقها الكلص   عن الالياق اللغوي التزئ  الم مثل    اآلي  الواندة أغ متموع  اآليا  المعزغل 

 الياق اللغوي    الن  القرآن  غهو القراءا  القرآني ل كما أ ردغاغاه موا سعنصر آخر مكمل لل

  لعلم الوقف غاالس داء غكيفي  الوصل غالفصل غما ي رتصب علصى ذلصك مصن دالال ل غهص      المثلفا 

 من عناصر الالياق اللغوي.

سصباب  أل  قصد اع نصوا سمعر ص     (أسباب النصزغل سـ)سياق الموقف عندهم  يما عرا  غي مثل     

 . ألنها تعينهم على  هم معانيم آليا  الن  القرآن   النزغل

النصصصوص   علمصصاء أصصصول الفقصصم  قصصد اع مصصدغا علصصى  كصصرة الالصصياق  صص  سيصصان معنصصى          غأمصصا     

ثمص    الالياق من غسصائلهم ل  ديصد المعنصى  غقصد غعصوا تمامصا أن       قرائن الشرعي ل يذ يعد اللتوء يلى

غالثانيص  هص  القصرائن المقاميص ل غ همصوا       اللف يص ل  ئننوعين من القرائن الالياقي ل األغلى ه  القرا

  .(2) األثر الذي تقوم سم هذه القرائن    ت ديد دالل  الن  

لم، لفص   االلغوي ال   اع مد عليها األصصوليون  ص  رصصد الصدالال       قعناصر الالياغمن      

 (3) .اللغوي  ال ديث  لألمر غالنهى ما يالمى سالنبر غال نغيم    الدراسا 

قولصصم:   قصصد يق صصصرن     (5) هصصـ( 715عصصن القفصصال الشاشصص  ) :    (4) هصصـ( 514غنقصصل الزركشصص ) :  

 .     (6) سال، اب من دالل  ال ال ما يقف سم الالامع على مراد ال، اب 

أن مصصراد المصص كلم ال يصص م ت صصصيلم عصصن    (7) هصصـ(571غذكصصر اإلمصصام اسصصن القصصيم التوييصص  ) :       

لريت الكتم غنده  سل س الب الكتم    نفالم غما يق رن سم من القرائن ال الي  غاللف ي  غالم كلم 

سم غلير ذلك ل كما قال    موثع آخر:  غاأللفال لم تقصد لنفالصها غينمصا هص  مقصصودة للمعصان       

عمصل سمق ضصاه   الده غغثص  سصأي لريصت كصان     غال وصل يلى معر   مراد المص كلم ...  صنذا ظهصر مصرا    

 سواء كان سنشارة أغ ك اس  أغ سنماءة أغ دالل  عقلي  أغ قرين  نالي  أغ يعادة لم م ردة ال ي،ل سها 

(8) . 

                                                 
 . 1/314 مل1151ين ر: أسا  البتل : ألس  القاسم الزم،شريل دار الفكرل - 1
 .41 ل41ص  مل8115 ل87عدد  الم مدي لالراس    اإلنياءلمتل   ستم ل الم  أسو  األصوليينلالالياق عند  - 2
 .72ـ  74ص  مل1111 لبع  أغلىل الك بلعالم  يوسفلم مد  األصوليينلـ الب ث الدالل  عند   3
هـل غألف تصانيف 547هو م مد سن عبد اهلل سن سهادر الزركش  الموصل  الشا ع ل سدر الدينل ترك  األصلل مصري المولد سن  - 4

كثيرة    عدة  نونل غهو عالم    ال ديث غال فالير غجميع العلومل غمن مصنفاتم شرب الب،اريل غال نقي  على الب،اريل غشرب 

 . 318هـ. ين ر: لبقا  المفالرين للداغديل ص714الفقمل غت،ري  أناديث الرا ع ل تو   سن  ال نبيمل غالب ر الم يط    أصول 
 سالعراق الشا عي  رئيذ لالمال  هري اإلستمل  ،ر الملقب الفارق ل القفال الشاش  سكر أسو عمرل سن ال الين سن أنمد سن م مدـ هو  5

 م، صر شرب غالشا  ل غالمع مد لالفقهاء مذاهب معر      العلماء نلي  :ك بم من. هـ715سن   تو  غ لهـ481سن   غلد. عصره   

 .  811ل 1/811. ين ر: لبقا  الشا عي ل السن قاث  شهب ل الشا عي   رغع    غالعمدة لالشاش  سف اغى يعرا غالف اغى لالمزن 
 .8/815 لم8111لبع  أغلىل ل رغ ل لبناندار الك ب العلمي ل سيل ت: م مد م مد تامري قل تالب ر الم يط    أصول الفقمـ  6
ل غأند كبار اإلستم  اإلصتبمن أركان  لم مد سن أس  سكر سن أيوب سن سعد الزرع  الدمشق ل أسو عبد اهللل شمذ الدينـ هو  7

 لالقلوب غلب لالمعوذتين تفاليرل من ك بم:    دمشت. ت لمذ لشيخ اإلستم اسن تيمي  هـ571سن   غغ اتم هـل811سن   مولده العلماء.

. ين ر: الدرر الكامن  للعالقتن ل ت قيت: م مد ثانل صيدر آسادل الهندل الم بين غرغث  لغالفوائد لال يب الكلم من الصيب غالواسل

 .824. غلبقا  المفالرين للداغديل ص7/135مل 1158
 .48ـ الالياق عند األصوليينل ص  8
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يلى مفهوم سصياق الصن  التزئص  غالكلص  سقولصم:       (1) هـ(511يشير اإلمام الشالب  ) : غ     

ل (2) مصا ال يفيصد يال سعصصد كمصال الن صر  ص  جميعهصصا        سعصض اآليص   صص  اسص فادة نكصم     ى االق صصار علص  

غقصال:  غلصيذ كصل نصال ينقصصل غال كصل قرينص  تق صرن سصنفذ الكصصتم المنقصولل غيذا  صا  نقصل سعصصض             

القرائن الدال   ا   هم الكتم جمل  أغ  هم ش ء منمل غمعر   األسباب را ع  لكل مشصكل  ص  هصذا    

 .(3) النمط 

  قصد  كلم  الالياق من األلفال ال   اس ،دمها القدامى من الن اة سمصدلولها اللغصوي العصامل    ين     

 أغ مصن نيصث الصذكر غال صذال     كت من الالياق اللغوي غسصياق ال صال اه مامصا كبيصرال     أغلى سيبويم

 .ل أغ ال وجيم الن وي غال كم سص   ال ركيب أغ ينال مرال قديم غال أخي

الالياق اللغوي سكثرة    سيان أند العناصر الم ذغ      ال ركيبل ذلك من اس عان م س ي ض 

 :(4) تكرار )كّل(    قول الشاعر عن  من ذلك االس غناء

 ]الب ر الم قارب[   (5) سالليل نارا قودَتو غناٍر ءا         ت البين امر ئكلو امرأ              

 لصصذكرك ييصصاه  صص  أغل الكصصتمل غلقلصص  ال باسصصم علصصى       غذلصصك:( رستصصر )نصصار( غال قصصدير )غكصصلو نصصا   

 . (6) الم،الب 

كر    جمل  ساسق  للدالل  على العنصر الم ذغا    التمل  ي ذاع مد على عنصر لغو  قد 

 . األغل سببا    عدم ال با  المعنى على الم،الب رذكر العنصغجعل  الثاني ل

اه م سيبويم ستميع عناصصر الالصياق اللغصوي  قصد اهص م أيضصا سعناصصر الالصياق ليصر           غكما     

ل كالم كلم غالم،الب غالعتق  سينهما غموثوع الكتم غأثصر  سنفالم اللغويل أغ )ال ال( كما يالميم

ذلصصك مصصن العناصصصر ليصصر اللغويصص       غليصصر لالكصصتم غال ركصص  التالصصمي  المصصصانب  لل صصدم الكتمصص      

 لمن وق.المصانب  للكتم ا

أمثلصص  اه مامصصم سبيصان العتقصص  سصصين المص كلم غالم،الصصبل غمصصا ين  صره الم،الصصب مصصن         مصن غ     

ل غيذا قصال المص كلم: )كصان    (ينما ين  ر ال،بر)(  نن الم،الب ييد الم كلمل أن الم كلم يذا قال: )كان

 . (7) الصف   أن تعر م صانب -أي الم،الب  -  ننما ين  ر  نليما(

اه مام البتليين    دراس هم للالياق على  كرة )مق ضى ال ال( غالعتق  سين  انصبكما      

 غالمقام.المقال 

:  غال ال    اص تب أهل المعان  ه  األمر الصداع   (8) هـ(1172) : ال هانوي يقول     

 مع الكتم الذي يثدى سم أصل المعنى يع بر أي الداع  يلى أن ليلى الم كلم على غجم م،صوص

تأكيصد   يق ضصى  خصوصي  ما ه  المالماة سمق ضى ال الل مثت كون الم،الب منكرا لل كصم نصال  

                                                 
ل تو   المالكي  أئم  من كان للرنال  أهل من لنا ظ لأصول  ل بسالشال الشهير لالغرنال  الل،م  م مد سن موسى سن يسراهيمـ هو  1

 علم    غاالتفاق األدبل    رسال  :نشادا إلغا   اداإلا غ الب،اريل ص ي  من البيوع ك اب سم شرب :المتالذ :ك بم من. هـ511سن  

. ين ر: الف   المبين    الكا ي  ختص  شرب    الشا ي  المقاصد: األلفي  غشرب الفقمل أصول    غاالع صام لالن و غأصول لاالش قاق

 .1/57. غاألعتمل 8/814هـل 1314ل 8لبقا  األصوليينل عبد اهلل المرال ل سيرغ ل ط
 .3/417 د . ل ـ الموا قا ل ت قيت: عبد اهلل درايل دار المعر  ل سيرغ ل 2
 .3/345ل الموا قا ـ  3
قبل الهترة. ين ر: اإلكمال  51ل تو   سن  يقدم سنو لهم يقال يياد من ن  من لال تاج سن جويري  غاسمم أسو داغد اإلياديل: لـ القائ 4

 .3/338ل هـ1411 لبع  أغلىلل سيرغ  لدار الك ب العلمي  السن ماكوالل
 .18مل ص1112ـ األصمعيا ل ت قيت: قص  ال الينل دار الهتلل سيرغ ل لبع  أغلىل  5
 .1/88مل 1114كمال سشرل دار الثقا   العرسي ل لاللغ  االج ماع  معلـ  6
 .1/42مل1122ل 3عبد الالتم هارغنل مك ب  ال،انت ل القاهرةل ط  لعمرغ سن عثمان ال ارث )سيبويم(ل ت قيت: ـ الك ابل 7
من أهل  لغوي مشارك    سعض العلوملل ال هانوي ال نف  الفارغق  صاسر م مد سن نامد م مد القاث  اسن عل  سن دـ هو م م 8

هـ. ين ر: معتم المثلفينل لعمر ك ال ل دار ينياء ال رام العرس ل د 1172ل تو   سن  اآليا  نالت    الغايا  سبت. من ك بم: هندال

 .8/817. غاألعتمل 11/45. ل 
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سصم أنصوال اللفصصظ    ال كصم غال أكيصد مق ضصاها... غعلصى هصصذا الن صو قصولهم )علصم المعصان ( علصصم يعصرا          

أي ي صاست صصف  اللفصظ مق ضصى ال صالل غهصذا هصو         لاللفصظ مق ضصى ال صال    ي صاست  العرس  ال   سها

 . (1)   ساألنوال للغالذكر يلى لير ذلك مع الم است سعبارا  القوم نيث يتعلون ال ذا

الواث  أن أهل علم المعان  اه موا سأنوال الم كلم غالمال معل غال عريف يق ضى أن   من      

 صى يصأت  سصالكتم علصى صصف  م،صوصص        الالصامع قبصل أن يص كلم  ن    سصأنوال  يكون الم كلم على علم

 ت  است مع نال المال مع.

 نننصا نتصد أن البتليصين قصد أغلصوه       (الالياق اللغصوي )على أنم يمثل  (المقال)ما ن رنا يلى  غيذا

  صصصان  الكلمص  سالصصياقها    (2) ذلصصك مصن رسصصط عبصد القصصاهر الترجصان      علصى  غلصصيذ أدل لعنايص  كبيصرة  

نوجصب الفصصان  للف ص      ال  أنصا  األمصر  غجملص     : ل نيث يقصول   يم  اللغوي غال ركيب الذي قيلت

  معناها  موصول  سغيرهال غمعلقا لها   نوجبها غلكنا  من الكتم الذي ه   يمل   مق وع  مر وع 

 .(3)  ..  ما يليها سمعنى 

 :الالياق    األسلوسي  ال ديث 

( الصذي ي لصتل غيصراد سصم:     contextيال عمل لفظ )الالياق( مقصاست للمصص ل  االنتليصزي )        

 الم يط اللغوي الذي تقع  يم الوندة اللغوي  سواء أكانت كلمص  أغ جملص   ص  يلصار مصن العناصصر       

 . (4) اللغوي  أغ لير اللغوي  

غهو ما يالصبت   لغتقول سرغ  أنغام:  الالياق يعن  غاندا من اثنين: أغال: الالياق اللغوي     

  أخرىل غثانيا: الالياق لير اللغوي: أي ال رغا ال،ارجي  عن اللغ  الكلم ل غما يليها من كلما

  (5) ال   يرد  يها الكتم .

غيمكصن القصصول سأنصم ت صصاسع العناصصر ال صص  ي  قصصت سهصا ال ركيصصب غالالصبكل غاألنصصدام ال صص               

 تصانب األداء اللغوي غال   لها عتق  ساالتصال.

ألغل مرة    غثع ن ري  لغوي  على يد   يرم ل مل شاركت سري انيا 1144   عام غ      

الصذي كصان يعصرا أن اه مصام علمصاء اللغص   ص  سري انيصا ال يعصدغ غثصع المعصاجمل غيصرى  يصرم أن              

ال عرا عليها    موقف معين  الالياق  متموع  من العتقا  غال،صائ  اللغوي  ال   تال  يع

 ت فاعل اللغ  مع م ي ها.ل  هو ي اغل أن يبين لنا كيف (6) ي دده لنا المقام 

علصصم   ص  تمثصصل نتصر األسصصا     -يذا لبقصت س كمص    ـ    : ين  ن ريصص  الالصياق أغلمصان  غيقصول      

 قد قدمت  لهذا الشأن   على متموع  من الن ائ  الباهرة  ال صول غقد قاد  سالفعل يلى لالمعنى

تقريبصا ت  صاج علصى األقصل يلصى سعصض        كلماتنصا  لنا غسائل  نيص  نديثص  ل  ديصد معصان  الكلمصا ل  كصل      

 ال قصصائت  للف ص   اإليضصاب المالص مد مصصن الالصياق ال قيقص ل سصصواء أكصان هصصذا الالصياق لف يصا أم ليصصر         

اإلثصصا ي  المالصص مدة مصصن الالصصياق ت صصدد الصصصور األسصصلوسي  للكلمصص ل كمصصا تعصصد ثصصرغري   صص  تفالصصير        

 .(7)  اللف   المش رك

                                                 
 .8/187 مل1155 للك ابلالهيو  المصري   الفنونلـ كشاا اص تنا   1
 من تصانيفم الكثيرة:ل ن ويل سيان ل م كلمل  قيمل مفالرل القاهر سن عبد الرنمن سن م مد الترجان  االشعريل الشا ع عبد ـ هو  2

عمر رثا (. ين ر: معتم المثلفينل هـ 451ل تو   سترجان سن  )عتاي القرآنل العوامل المائ ل تفالير الفات  ل العمدة    ال صريفي

 .7/311 ل ل سيرغ ك ال ل دار ينياء ال رام العرس
 .318ص  تعليت: م مد رشيد رثال دار الك ب العلمي ل سيرغ ل لبنانل د. ل اإلعتايلـ دالئل  3
 .71هـل ص1484ـ دالل  الالياقل ردة سن ردةل جامع  أم القرىل مك ل لبع  أغلىل  4
 .71ص لم. نـ  5
 .33ص  مل8111التامعي ل دار المعر    نلم  خليلل ـ دراسا     اللالانيا  ال  بيقي ل 6
 . 85 ل88ص  ل د . ل 18س يفن أغلمانل ترجم : كمال م مد سشرل دار لريبل القاهرةل ط  لدغر الكلم     اللغ ـ  7
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ال  - قال:  ين الالياق على هذا ال فالير ينبغ  أن يشمل مفهوم الالياق  قد غسع أغلمانسل       

ل غهصو مصا   (1) ال قيقي  الالاسق  غالتنق    الصب سصل غالق عص  كلهصا غالك صاب كلصم        غالتمل الكلما 

 .(سياق الن )ي لت عليم 

)سالمر( على كل من ر ض الالياق أغ اس بعده من اللغويين قائت:  من الالهل أن  در غلقد      

  غأن نر ضصها ساع بارهصا ليصر عمليص      -مثلما  عصل سعصض العلمصاء     - الالياقي  لن ريا نال،ر من ا

ينكصار ال قيقص  الواثص   ال ص  تقصول سصأن        دغن لكن من الصعب أن نرى كيصف يمكننصا أن نر ضصها   

  .(2) معنى الكلما  غ التمل يرتبط سعالم ال  بيت 

ينقالصم يلصى    الالياق عند علماء اللغ  الغرسيين غعلصى رأسصهم    يصرم      من هنا ي ض  أنغ   

 .الالصياق الثقصا    غسصياق الموقصفل   الالصياق العصالف ل غ  ل غغويالالياق الل :أرسع  أقالام رئيال  غه 
(3)   

فيصد القصارئ  ص  يدراك ال ريصت     تن معر   الوظائف ال   يثديها ال كرار  ص  القصرآنل قصد    ي     

آلي  الالياق    د ع ما ي وهمم البعض من غجود ال كرار نين نقوم س وظيف غذلك  الذي سناللكمل 

    القرآنل غ يما يل  سعض الشواهد ال   توث  هذا:

 

 أوال ـ في دفع التكرار اللفظي: 

{ ]سصورة المصدثرل    مو ُق ِصَل َكيْصَف قَصدورَ   ل ثُص َ ُقِ َل َكْيَف قَصدوَر   لِينوُم َ كوَر َغَقدوَر  ف  قولم تعالى: }     

 [.  81ـ  12اآليا : 

كُصصرر لفصصظ )قصصدر( ثصصتم مصصرا ل كمصصا كصصرر مق صصع )ق صصل كيصصف قصصدر( مصصرتين غ صص  هصصذا يقصصول           

لما سول عن النبص  )صصلى اهلل عليصم غسصلم(       (5) : كان الوليد سن المغيرة (4) هـ(481اإلسكا  ) :

قّدر ما أتى سم من القرآن  قال: ين قلنا شاعرا كذس نا العرب يذا قّدر  ما أتى سم علصى الشصعر غلصم    

يكن يياهل غكان يقصد    هذا ال قدير تكذيب الرسول عليم الصتة غالالتم سضرب من االن يصال  

قدير مال  قًا لعقوس  من اهلل تعالى هص  كالق صل يهتكصًا    يمكنم تتويزه على العقتءل  لذلك كان كل ت

 لمل  هذا معنى ) ق ل كيف قّدر( أي: هلك هتك المق ول كيف قّدر. 

غقولم: )ثم ق ل كيف قّدر( أي: أنم قال غليذ ما أتى سم من كتم الكهن ل  صنن ادعينصا ذلصك         

هصانل  هصو  ص  تقصديره لصم علصى كصتم الكهنص          هذا الكتم م،الفا لكصتم الك  اعليم كذس نا العرب يذا رأغ

يلصى   امال  ت من العقوس  لما هو كالق ل يهتكًا لمل  هو    نفيم عن القرآن األقالصام الفاسصدة قاصصد   

يس الم غيلى يثبا  قالم ال يص  يثباتصمل غهصو قصول اهلل تعصالى ناكيصًا عنصم: ) قصال ين هصذا يال سص ر          

(ل غيذا كان كذلكل لم يكن    يعادة قّدر تكرارل سل  87ل84يثثر ين هذا يال قول البشر( )المدثر: 

  (6) المعنى ما ذكرناه من تعلت كل تقدير سمقّدر.

     

                                                 
 .812ص  مل1127دار الفكرل دمشتل لبع  أغلىل  ايز الداي ل  ـ علم الدالل  العرس ل 1
 .21ص مل1115مك ب  دار العرغس ل الكويتل لبع  أغلىل ترجم : خالد م مود جمع ل  الدالل لعلم مدخل يلى ـ  2
 .81ص مل 1128ل 1مك ب  دار العرغس ل الكويتل ط ـ علم الدالل ل أنمد عمرل  3
هو أسو عبد اهلل م مد سن عبد اهلل ال، يب اإلسكا   الراييل من أشهر ك بم: نقد الشعرل غمبادئ اللغ ل غشواهد سيبويمل تو   سن : - 4

 .885 ل8/888ل ل غاألعتم1/141سغي  الوعاة لهـل ين ر:  481
ل أدرك اإلستم غهو شيخ هرم  عاداه غقاغم ـ هو الوليد سن المغيرة أسو عبد شمذ من قضاة العرب    التاهلي ل غمن يعماء قريش 5

هـل 1415ل 1تاريخ ال بريل دار الك ب العلمي ل ط ين ر:تمل هلك سعد الهترة سثتث  أشهرل غهو غالد سيف اهلل خالد سن الوليدل دعو

 . 2/188مل1118. غاإلصاس     تمييز الص اس ل السن نتر العالقتن ل ت قيت: عل  البيتاغيل دار التيلل سيرغ ل 8/155
 .821ص  مل1117ل 1غلرة ال أغيلل ال، يب اإلسكا   ل دار الك ب العلمي ل ط  ـ درة ال نزيل 6



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

11tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                              

     

 -صلى اهلل عليم غسلم - يرى أن  الوليد   كر    سيان م مد  (1) هـ(717أما الكرمان ) :  

 -غما أتى سم غقدر ما يمكنم أن يقصول  يهمصا   قصال تعصالى: ) ق صل كيصف قصدر( أي: القصول  ص  م مصد           

 (2) )ثم ق ل كيف قدر( أي: القول    القرآن. -صلى اهلل عليم غسلم

 بعصد أن تعصرض لقصص       (3) هصـ( 512غسار على نهتهم  ص  نفص  ال كصرار الغرنصال  ) :         

ى اهلل عليم غسلم(ل شرع     سيصان سصر ال كصرارل غهصو مصا أغرده      الوليد مع ما سمع من النب  )صل

تعتصب عصن    قال:  األغل: يخبارل أعن  قولم: )ينم  كر غقصدر(ل غالثصان :    (4) هـ(732الزم،شري)

 لق صل كيصف قصدر(     يصاس  تقديره سعد الفكر غهو قولم : ) ق ل كيف قدر(ل غالثالصث غهصو قولصم: )ثصم    

: )سأرهقم صعودًا(ل غالالاسق  ه  ال   نمل م علصى  م ساسقال   ت ويمم لو متأكيد لل عتب من نال

ما سبت لم (ل  نك  على عقبم ل84دساره غاس كباره  قال: ) قال ين هذا يال س ر يثثر( )المدثر: ي

صصل  اهلل عليصم    -مصا تقصدم مصن مقارس صم غت ويمصم  ص  تنزيهصم النبص           سعد مقارس م غت ويممل غسنياء

 عتبل غ   ل  الكتم شديد توعده على كفره سعد أن تبين لصم األمصر   لغرد ا له سمعما رمو -غسلم

  .(5)   ضل على علم

َخَلَت اْلِنْناَلاَن ِمْن  لَخَلَت  ْقَرْأ ِساْسِم َرسَِّك الوِذي ــ غمنم تكرار كلم  )خلت(    قولم تعالى:}ا    

 [. 8ل 1{ ]سورة العلتل اآلي ان: َعَلٍت

يصد ع اإلسصكا   تكصصرار الكلمص  غذلصصك سرس هصا سالصصياقها الالصاست غالتنصصت  يقصول:   قولصصم:                

)خلت( سعد عصام  ص  الم،لوقصا  كلهصا سصمائها غأرثصهال ثصم اسص أنف ال نبيصم علصى خلصت الم،صالبين             

أنفالهم  قال: )خلت اإلنالان من علت( أي: عرا انقتسم من نال الدم يلى ما يشاهد ليعصرا نالصم   

 . (6) اني  ال   ليالت سأسعد من نفالم من هذه الناشو ل غين كان كذلك سلم من ال كرار الث

  (7) كما تبعم العديد من المفالرين على أن األغل عام   ،صصم سما سعده.

 َاْوسَصص توَكغممصصا غرد مكصصررا  صص  سصصياقم التزئصص  كصصذلك قولصصم تعصصالى  صص  سصصورة ال كصصاثر:}          

 [.4ل 3َن{ ]اآلي ان: وُمَلْعَت َاْوَس توَك مول ُث وَنُمَلْعَت

يتيب اإلسكا   عن موهم ال كرار    هذه اآلي  سقولم:  أن أندهما توعد ليصر مصا توعصد سصم      

اآلخرل  األغل توعد سما ينالهم    الدنيال غالثان  توعد سما أعد لهم    األخصرىل غقيصل: األغل مصا    

رل غالثصان  مصا يرغنصم مصن عصذاب القبصرل  كتهمصا        يلقونصم عنصد الفصراق يذا سشصرغا سالمصصير يلصى النصا       

عذاب    الدنيال يال أن أندهما لير اآلخر غهو مثلم    الشدةل  لذلك أعيد س لك اللف  ل غيذا نمل 

 . (8) على عذاب الدنيا غعذاب اآلخرة لم يكن تكرارًا 

                                                 
 ال صانيف صانب ملقب س اج القراءل ل عالم سالقراءا الن ويل لالكرمان  ل أسو القاسمل سرهان الديننصر سن نمزة سن م مود هو - 1

. غلبقا  المفالرين 8/855هـ. ين ر: سغي  الوعاةل 717تو   سن   الن ول    غاإل ادة الن ول    غاإليتاي ل أغيلال لباب :غمنها

 .141للداغديل ص
 .118ص مل 1114سرهان الدين الكرمان  ل ت قيت: الاليد التميل ل مركز الك اب للنشرل القاهرةل     توجيم م شاسم القرآنل ـ البرهان 2
 غالم دثين القراء شيخ لل األصول ل األديبالن وي لالغرنال  العاصم  الثقف  عاصم سن الزسير سن يسراهيم سن أنمد جعفر أسوهو  - 3

 نيانل أسو اإلمام عنم أخذ غقد األندلذل تاريخ غلم العرسي ل غأنكام غلرقهال غعللها القراءا     ساع غلم لهـ885 سن  غلد ساألندلذل

 .315المفالرين للداغديل ص. غلبقا  1/811هـ. ين ر: سغي  الوعاةل 512 سن  تو  
 األدب    سرع هـل485سن  غلد لالمفالر لالمع زل  الم كلم لاللغوي لالن وي لال،واريم  الزم،شري عمر سن م مود القاسم أسوهو  ـ 4

 سن  تو   لغليرها الن و    غالمفصل لالرغاة أسماء غم شاسم لالبتل  غأسا  لال ديث لريب    الفائت :مصنفاتم من غاللغ ل غالن و

 .81/171: سير أعتم النبتءل ين رهـ. 538

 .4/123 للزم،شريل دار الفكرل د . ل  ين ر: الكشاا-
 .131ل 8/131 لم1127ت قيت: م مود كاملل دار النهض ل سيرغ  ل اسن الزسير الغرنال ل متك ال أغيللـ  5
 . 314ـ درة ال نزيلل ص  6
 .8/174متك ال أغيلل . غ4/851الكشاال غ .811البرهانل ص ان ر: ـ  7
 .317ـ درة ال نزيل: ص  8
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  غق صين: القبصر   أما الكرمان   يقول: أنم تكرار لل أكيد عند سعضهمل غعنصد سعضصهم همصا  ص         

غالقيام  ـ غهو قول اإلسكا   ـ   صت يكصون تكصرارًا. غكصذلك قصول مصن قصال: األغل للكفصارل غالثصان              

 (1) للمثمنين.

. (2) غأما الزم،شري  ي صره    ال أكيد سقولم:  غال كرير تأكيد للردع غاإلنذار عليهم      

 .(3) ر ت قيقًا غتثبي ًا غكذلك الغرنال   يرى  أنم تهديد غغعيدل  ناسبم ال كري

 

 ثانيا ـ في دفع التكرار المعنوي: 

غهذا مما تكثر شواهده    القرآن الكريم ن را لكثرة المواعظ غالقص   النق صر على      

 سعض منها    م اغل  ل فالير سعض ظواهره  من ذلك قولم تعالى    سورة البقرة:

 ْما هُص لَص َغ ٌلْدا عَص هَص ْنِم ُذخَص ْثا ُيَلَغ ٌ اَعَفا َشَهْنِم ُلَبْقا ُيَلوًا َغْيَش ٍذْفن َنَع ٌذْفي َنِزْتا َتَل مًاْووا َيُقاتوَغ}

 ٌذْفي َنِزْتا َتَل مًاْووا َيُقاتوَغ[ل غقال    هذه الالورة سعد العشرين غالمائ : } 42َن{ ]اآلي : غُرَصْنُي

 َن{.غُرَصْنُي ْما ُهَلَغ ٌ اَعَفا َشَهُعَفْنا َتَلَغ ٌلْدا َعَهْنِم ُلَبْقا ُيَلوًا َغْيَش ٍذْفن َنَع

  قدم    األغل قبول الشفاع  على أخذ الفدي ل غ   الثان  قبول الفدي  على نفع الشفاع .  

 قصد ذكصر الكرمصان  تعلصيت نالصنًا لصذلك  قصال:  ينمصا قصدم الشصفاع  ق عصًا ل مصع مصن يعصم أن                    

آسصاءهم تشصفع لهصمل غأن األصصنام شصفعانهم عنصصد اهللل غأخرهصا  ص  اآليص  األخصرى  ألن ال قصدير  صص             

ل  ص  اآليص    اآلي ين معاً: ال تقبل منها شفاع    نفعها تلك الشفاع   ألن النفع سعد القبولل غقدم العد

 .(4) األخرى  ليكون القبول مقدمًا  يها 

غأما الف،ر الرايي  لم رأي آخر قال  يم:  ين كان ميلم يلى نب المال أشد من ميلم يلى      

علو النفذل  ننم يقدم ال مالك سالشا عين على يع صاء الفديص ل غمصن كصان سصالعكذ يقصدم الفديص  علصى         

 .(5) شارة يلى هذين الصنفين الشفاع ل  فائدة تغيير ال رتيب اإل

كمصا يصورد الغرنصال  رأيصا اع مصد  يصم علصصى الالصياق الم قصدم لآلي صينل  صذكر أنصم تقصدم اآليصص                    

(ل  صصور لهصم الصوهم أن أمصرهم     44األغلى قولم: )أتأمرغن النا  سالبر غتنالصون أنفالصكم( )البقصرة:    

  لنف  المعنى الذي يدغر    خلودهمل النا  سالبر أع م شفيع لهم ينتيهم من العذابل  قدم الشفاع

أما اآلي  األخرى  لم ي قدمها ما يال دع  هذال  قدم الفو  ال   ه  أغلى غأنرى    كمال ال ،ل  

 (6) على ما عهد    الدنيا لو أمكنت.

غقد غا ت الزركش  الكرمان   ذكر أن المراد س قديم الشفاع  ق صع رجصائهم ردًا لمصا ذكصره          

سنو يسرائيل من أنهم أسناء األنبياءل غسيشفعون لهم يوم القيام ل  ف  اآلي  األغلصى نفصى عصنهم نفصع     

ي يد عم المترم الغير سكل غجم من غجوه النفعل غ   الثاني  نفى عنهم نفع أنفالهم مقدمًا الفداء الذ

 (7) عن نفالم    الغالبل غأخر الشفاع  ألنها تكون من ليرهم.

                                                 
 . س صرا.813ـ البرهانل ص  1
 .4/821ـ الكشاال  2
 .8/174 لـ متك ال أغيل 3
 .11ـ البرهانل ص 4
 .3/71 مل8111للراييل دار الك ب العلمي ل سيرغ ل  ـ ال فالير الكبيرل 5
  .78 ل1/71ـ متك ال أغيلل  6
 .185 ل1/188 مل8118للزركش ل ت قيت: أسو الفضل الدميال ل دار ال ديثل  م القرآنلـ البرهان    علو 7



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

18tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                              

     

غقد عزا سعضهم هذا االخ تا يلى ال نويع    األسلوبل أغ ما يالمى: ال فنن    الكتمل      

:  هصو تفصصنن  ص  الكصصتم تن فص  سصصم سصآم  اإلعصصادة مصع نصصصول        (1) هصصـ(1313يقصول اسصصن عاشصور) :  

. غهذا ال فنن ال أراه سببًا يال قل سنفالم  ألنم يلتصأ يليصم إلذهصاب الملصل      (2) المقصود من ال كرير 

 للقرآن أن يكون كذلك.  اعن القارئل غناش

آَساَءَنا َأَغ غمنم قولم تعالى:}َغِيَذا ِقيَل  َلُهُم  اتوِبُعوا َما َأنـَْزَل  اللوُم  َقاُلوا َسْل  َنـ وِبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِم 

[ل مع قولم:}َغِيَذا ِقيصَل  َلهُصُم   151َكاَن آَساُنُهْم َلا َيْعِقُلوَن َ ْشيوًا َغَلا َيْهَ ُدغَن{ ]سورة البقرةل اآلي :  َلْو

 [81اتوِبُعوا َما َأنـَْزَل اللوُم  َقاُلوا  َسْل َنـ وِبُع َما َغَجْدَنا َعَلْيِم آَساَءَنا{ ]سورة لقمانل اآلي : 

لتواب عن الموثع األغل غهو قولم: )ألفينا(ل أن )ألفينا( يقصد سها سعض يقول اإلسكا  : غا 

الوجوه ال   يالص عمل عليهصا )غجصدنا(ل ألنصم يقصال: غجصد  الشص ءل  صت ي  صاج يلصى مفعصول ثصان يذا             

غجدتصم عصصن عصدمل غلوجصصدان الضصال  تقصصول: غجصد  الضصصال ل غتقصول: غجصصد  ييصدًا عصصاقًتل  يكصصون          

ذي هو المفعول الثان ل غالسد لم    هذا الوجصم منصمل غال يك فص  سصالمفعول     الوجود م علقًا سال،بر ال

 األغل.

غأما قولهم: ألفيتل  ننها م،صوص  سهذا الوجصم مصن غجصوه )غجصد (ل ال يقصال: ألفيصت درهمصًا        

سمعنى: غجد  درهمًال غال ألفيت الضال  سمعنصى: غجصدتهال غينمصا يقصال: ألفيصت ييصدًا عصاقًت غألفي صم         

غعلى الضتل ل  كان    الموثع األغل اس عمال اللفظ األخ  أغلىل غتأخير اللفظ  على الهدى

 (3) المش رك يلى المكان الثان  أغلى.

 (4) غتاسعم    ذلك الكرمان  غذكر كتمم.     

غقصصد خصصالف الغرنصصال  مصصن كصصان قبلصصم غأخصصذ يب صصث  صص  سصصياق اآليصصا  لعلصصم يتصصد جواسصصًا                   

ال صص  غرد   يهصا سعصد أن أقصر سصصأن )غجصد(  لفصظ مشص ركل سمعنصصى        الخ صصاص كصل سصورة سصالمفردة     

العلمل غسمعنى العثور على الش ء. غقد توصل يلى أن خ صوا  الشصي ان  ص  قولصم تعصالى: )يأيهصا       

النا  كلوا مما    األرض نتال ليبًا غال ت بعوا خ صوا  الشصي ان ينصم لكصم عصدغ مبصين( غكصذلك        

( 181ـ    182ء غأن تقولصوا علصى اهلل مصا ال تعلمصون( )البقصرة:      أمصره: )ينمصا يصأمركم سالالصوء غالف شصا     

ينما ه  أهواء مضل ل غذلك كلم    لرا نقيض للعلمل  هثالء ال علصم عنصدهمل غينمصا يصزين لهصم      

 الشي انل غيدعوهم يلى أن يقولوا على اهلل ما ال يعلمون.

تصادل  ص  اهلل سغيصر علصم غال     أما آي  لقمان  قد تقدمها ذكر العلمل قال تعالى: )غمن النصا  مصن ي  

(ل  ف  اآلي  توهم علمل  ت يتصادل يال م علصت سشصبه ل غهصم سهصذا      81هدى غال ك اب منير( )لقمان: 

 ي البون أنهم على ش ءل غهذا يناسبم ذكر )غجدنا( ال   سمعنى العلمل غليذ العثور على الش ء.

ث يرى أن )ألفصى( أكثصر نرغ صا    كما أغرد جواسا آخرل مبناه على اللفظ غليذ المعنىل ني     

  (5) من )غجد(ل غسذلك ت ناسب كل مفردة مع الالورة ال   غرد   يها من نيث ال ول غالقصر.

غمما ي وهم البعض تكريره ذكر القرآن النه  عن ق ل األغالد خوا الفقر    موثصعين       

 م فرقين من سياقم الكل   قال تعالى:

                                                 
 المتمعين أعضاء من غهو س ونذل غ رغعم الزي ون  جامع غشيخ س ونذل المالكيين المف ين رئيذ عاشورل سن ال اهر م مدهو  - 1

 سن  تو   اإلستمل    االج ماع  الن ام غأصول اإلستمي ل الشريع  مقاصد :منها م بوع  مصنفا  لم غالقاهرةل سدمشت العرسيين

 .8/154ل للزركل  األعتم :ين رهـ. 1313
 .1/812ـ ال  رير غال نويرل  2
 .88ل 81ـ درة ال نزيلل ص  3
 .88ـ البرهانل ص  4
 .114ل 1/113ـ متك ال أغيلل  5
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روَم  َرس:ُكْم َعَلْيُكْم َ ألوا ُتْشِرُكوا ِسِم َشْيوًا َغِساْلَواِلَدْيِن ِيْناَلانًا َغَلا َتْقُ ُلوا َأْغَلاَدُكْم }ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َن

[ل غقال    سورة سنص  يسصرائيل:}َغَلا   171ِمْن ِيْمَلاٍق َنْ ُن َنْرُيُقْكم  َغِييواُهْم{ ]سورة األنعامل اآلي : 

 [.31ْشَيَ  ِيْمَلاٍق َنْ ُن َنْرُيُقُهْم َغِييواُكْم{ ]سورة اإلسراءل اآلي : َتْقُ ُلوا َأْغَلاَدُكْم ِخ

يرى اإلسكا   أنم جاء    األنعام: )ن ن نريقكم غيياهم(   ألن قبلم: )غال تق لوا أغالدكم      

من يمتق( أي: من أجل يمتق غانق اع يادل غهذا نه  عن ق لهم مع  قرهم غخو هم على أنفالهم 

ا لزم هم مثغن  ليرهم... أما اآلي  الثاني   ننم قال  يهصا: )خشصي  يمصتق(ل غاإلمصتق ليصر غاقصعل       يذ

 كأنم قال: خوا الفقر على األغالدل غكان عقيب هذا ييال  ال،وا عنهمل ثم عن القاتلينل أي: ال 

 . (1) تق لوهم لما ت،شون عليهم من الفقرل  اهلل يريقكم غيياهم 

غيتمصع الصرايي سصين اآلي صين  يقصول:   أغجصب سعصد رعايص  نقصوق األسصوين رعايص  نقصصوق                 

األغالدل غقولم: )غال تق لوا أغالدكم من يمتق( أي: من خوا الفقرل غقد صرب سذكر ال،صوا  ص    

قولصم: )غال تق لصوا أغالدكصصم خشصي  يمصصتق( غالمصراد منصصم النهص  عصصن الصوأدل يذ كصصانوا يصد نون البنصصا            

اءل سعضهم للغيرةل غسعضصهم خصوا الفقصرل غهصو الالصبب الغالصبل  بصين تعصالى  الصاد هصذه العلص             أني

 . (2) سقولم: )ن ن نريقكم غيياهم( 

اإلسكا    يرى    سورة اإلسراء أن سبب  تقصديم   (3) هـ(128غقد غا ت أسو الالعود) :     

إلشصصعار سأصصصال هم  صص   ثصمير األغالد علصصى الم،صصالبين علصصى عكصذ مصصا غقصصع  صص  سصورة األنعصصام  ل      

ي اث  الريقل أغ ألن الباعث على الق ل هناك اإلمتق الناجزل غلذلك قيل: )مصن يمصتق(ل غههنصا    

 . (4) اإلمتق الم وقعل غلذلك قيل: )خشي  يمتق( 

غعلى رأيهم اسن عاشور الذي يقول:  قيل هنا )خشي  يمتق( غقيل    آي  األنعصام: )مصن        

 أن الذين كانوا يودغن سناتهم يودغنهن لغرثين: يمتق(. غيق ض  ذلك

يما ألنهم  قراء ال يال  يعون ينفاق البنت غال يرجون منها ين كبر  يعان  على الكالب  هصم  

يودغنها لذلكل  ذلك مورد قولصم  ص  األنعصام )مصن يمصتق(ل  صنن )مصن( ال عليليص  تق ضص  أن اإلمصتق           

ق ل. غيما أن يكون ال امل على ذلك ليذ  قر األب سبب ق لهن  يق ض  أن اإلمتق موجود نين ال

غلكصن خشصي  عصرغض الفقصر لصمل أغ عصرغض الفقصصر للبنصت سمصو  أسيهصال يذ كصانوا  ص  جصصاهلي هم ال             

 . (5) يورثون البنا ل  يكون الدا ع للوأد هو توقع اإلمتق 

أغالدكصم مصن    الذي يقول:  قولم: )غال تق لصوا  (6) هـ(1418غكذلك عبد الكريم ال، يب) :     

يمتق ن ن نريقكم غيياهم( قدم ريق اآلساء على األسناء  ألن اآلساء هنا     قر غاقع سهم ... غجاء 

   سورة اإلسراء تقديم ريق األسناء على اآلساء  ألن اآلساء    تلك ال ال ليالوا    نصال ثصيت   

 .(7) غ قرل غينما هم على شعور ال،وا من الفقر مال قبت 

                                                 
 .54ـ درة ال نزيلل ص  1
 .13/111ـ ال فالير الكبيرل  2
 لال فاسير أكمل من غتفاليره من علماء ال رك المال عرسينل مفالرل شاعرل هـل218 سن  غلد العمادي مص فى سن م مد سن م مدهو  - 3

ل غت ف  ال تب    المناظرةل غرسال     المال  الن ر معاقد غسماهال الف   سورة آخر يلى سلغها الكشاا تفالير على ال اشي  غصنف

 .5/71. غاألعتمل 312ل صللداغدي المفالرين لبقا  :ن را هـ.128 سن  تو   على ال،فينل
. غ   تفاليره آلي  األنعامل لاست 7/118هـ ل 1414ل 4ـ يرشاد العقل الالليمل ألس  الالعود ل دار ينياء ال رام العرس ل سيرغ  ل ط  4

 .3/112قولم قول الراييل ان ر: ال فالير الكبيرل 
 .17/25ـ ال  رير غال نويرل  5
هـل من 1418هـل غتو   سن  1382عبد الكريم م مود يونذ ال، يبل من صعيد مصرل مفكر يستم ل مفالرل غلد سن  هو  - 6

مثلفاتم: اإلعتاي    مفهوم جديدل غال دغد    اإلستمل غالقص  القرآن . ين ر: ت م  األعتمل م مد خير رمضان يوسفل دار اسن 

 . 1/315نزمل سيرغ ل لبنانل د.  ل 
 .4/347فالير القرآن  للقرآنل عبد الكريم ال، يبل دار الفكر العرس ل القاهرةل د . ل ـ ال  7



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

14tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                              

     

غقد غا ت الالامرائ  من سبقم على أن ال، اب    األغلى موجصم يلصى الفقصراءل  أغجبصت          

البتل  تقديم عدتهم سالريق تكميل العدة سريق األغالدل غ   اآلي   الثاني  ال، صاب لغيصر الفقصراء    

د الصذين يق لصون أغالدهصم خشصي   قصر ال أنهصم مف قصرغن  ص  ال صالل  وجصب تقصديم العصدة سصصريق األغال            

   (1)  يأمنوا ما خا وا من الفقر.

 خاتم  الب ث:

ين قضصي  ال شصصاسم  صص  القصرآن مصصن أخ صصر القضصايا غأهمهصصال يذ ت نصصاغل مصا يصصوهم اإلشصصكال              

غاالخ تا غال كرارل غقد أث ى هذا المتال ذريع  للمثغلين الذين أساءغا ال أغيلل غال صاعنين  

 الذين يثيرغن الشكوك نول القرآن.

ن أهمي م أنم يدر  ستل  القرآن غيعتايهل غذلك من ياغي  الم شاسها  القرآني  ال   غم     

تعن  غجود اخ ت ا     سناء األسلوبل غالكشف عن هذه االخ ت ا     ثوء  هم الالياق الذي 

 ينبن  على متن   البناء اللغوي القرآن  ألنوال المقاما .

 

 نتائج من أهمها:ومن خالل هذا البحث توصلت إلى عدة 

النصصصوص الشصصرعي ل يذ يعصصد   دالال علصصى  كصصرة الالصصياق  صص  سيصصان    اإلسصصتمعلمصصاء اع مصصد  -1

اللتوء يلى قرائن الالياق من غسائلهم ل  ديد المعنى غقد غعوا تمامصا أن ثمص  نصوعين مصن القصرائن      

األثر الذي تقوم سم ه  القرائن المقامي ل غ هموا  :خرىه  القرائن اللف ي ل غاأل :الالياقي ل األغلى

 هذه القرائن    ت ديد دالل  الن .

 فص  نصين    ل انقالصموا يلصى  صريقين    ظصاهرة ال كصرار   داللص  توظيصف      علماء القرآن اخ لفـ 8

رأى  ريت    ال كرار ظاهرة مل   يرتكز عليها القرآن الكريم    سني مل ال سيما أن من غظائفصم  

من األلفال المكررةل نفى الفريت اآلخر ال كرار من القرآن   ال أكيد على المعنى المقصود يالبتل

   صى لصو كانصت     لسادعاء عصدم الفائصدة مصن تكصرار اللفصظ نفالصم  ص  الالصياق نفالصم للمعنصى نفالصم            تماما

  األلفال مكررة  ننها تدل سن رهم على معاٍن م، لف . 

 غال اإلنالصص  نقصصاط ال،صصتا سصصين الفصصريقين   ل ياغمصصع أن الغصصرض مصصن هصصذا الب صصثل لصصيذ تقصصص    

من جميع جوانبهال  ن ن لالنا هنا    موثع ُيراد  يم يثبا  مشرغعي  ال كرارل غينمصا  سال اهرة 

 .   موثع يب ث عن مزايا ال عبير القرآن  غمنها ال كرار

أن الكثير من العلماء غظفوا آلي  الالياق    د ع ال كرار اللف ص ل كمصا غظفصوا الالصياق  ص        -3

يلصى ال وجيصم العصصام الصذي يقصصوم علصى توثصصي        غالتصصثد صع ال كصرار المعنصصويل غ ص  سعصصض األنيصان      

 المعنى.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .51مل ص 8112ل 1ـ ال عبير القرآن ل  اثل الالامرائ  ل دار الفتر ل سغدادل ط  1
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 المصادر غالمراجع:أهم قائم  

سيرغ ل  ماديل دار ينياء ال رام العرس ليرشاد العقل الالليمل أسو الالعود م مد سن م مد الع

 هـ.1414ل 4ط 

 .م1151هـ ل1311أسا  البتل ل ألس  القاسم الزم،شريل دار الفكرل 

منصصورل دار ال صرامل القصصاهرةل    للالصيول ل ت قيصصت: م مصد م صول     اإلتقصان  ص  علصوم القصرآنل    

 م.8111ل 1ط

دار : علص  م مصد البتصاغيل     قيصت عمر سصن عبصد البصرل ت   و    معر   األص ابل أس االس يعاب

 .هـ1418التيلل سيرغ ل لبنانل 

اإلصاس     تمييز الص اس ل السن نتر العالقتن ل ت قيت: عل  م مد البتاغيل دار التيلل 

 م.1118ل 1سيرغ ل ط 

 م.1112ل 1 األصمعيا ل ت قيت: قص  ال الينل دار الهتلل سيرغ ل ط

العرسيصص ل م مصد الشصصاغمل المثسالصص  العرسيصص ل    أصصول ت ليصصل ال، صصاب  ص  الن ريصص  الن ويصص      

 م.8111ل 1ط تونذل 

ل 17ط الزركلصص ل دار العلصصصم للمتيصصينل سيصصصرغ ل لبنصصصانل     سصصصن م مصصصود  األعصصتمل ل،يصصصر الصصدين  

 م.8118

عل  سن هب  اهلل سن أس  نصر  لسماء   ر ع االرتياب عن المثتلف غالم، لف    األاإلكمال 

 هـ.1411 ل1 طل سيرغ  لدار الك ب العلمي ل سن ماكوال

 م.1111ل 1 الب ث الدالل  عند األصوليينل م مد يوسفل عالم الك بل ط

   أصول الفقمل ت قيت: م مد م مد تامرل دار الك ب العلمي ل سيرغ ل لبنانل  الب ر الم يط

 م.8111ل 1ط 

مركصز   البرهان  ص  توجيصم م شصاسم القصرآنل سرهصان الصدين الكرمصان ل ت قيصت: الالصيد التميلص ل          

 م.1114الك اب للنشرل القاهرةل 

البرهان    علوم القرآنل سدر الدين الزركش ل ت قيت: أسو الفضصل الصدميال ل دار ال صديثل    

 م.8118القاهرةل 

لالصيول ل ت قيصتل م مصد أسصو الفضصل         لبقا  اللغويين غالن اةل جصتل الصدين ا   سغي  الوعاة

 يسراهيمل المك ب  العصري ل سيرغ ل د. .

يل مشكل القرآنل السن ق يب  الدينوريل ت قيت: يسراهيم شمذ الدينل دار الك ب العلميص ل  تأغ

 م.8115سيرغ ل لبنانل 

تصصاج العصصرغ ل م مصصد سصصن م مصصد ال الصصين ل الملقصصب سمرتضصصى الزسيصصديل ت قيصصت: متموعصص             

 م ققينل دار الهداي ل د . 

 هـ.1415ل 1العلمي ل ط تاريخ األمم غالملوكل م مد سن جرير ال بريل دار الك ب 

 ت م  األعتم للزركل ل م مد خير رمضان يوسفل دار اسن نزمل سيرغ ل د. .

 م.1115ال  رير غال نويرل م مد ال اهر سن عاشورل دار س نونل تونذل 

 م.8112ل 1 ال عبير القرآن ل  اثل صال  الالامرائ ل دار الفترل سغدادل ط

 م.8111ل 3الك ب العلمي ل سيرغ ل لبنانل ط ال عريفا ل الشريف الترجان ل دار 

 عبد الكريم ال، يبل دار الفكر العرس ل القاهرةل د. . ال فالير القرآن  للقرآنل
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 .م8111ال فالير الكبيرل  ،ر الدين الراييل دار الك ب العلمي ل سيرغ ل 

منشصصصاة المعصصصارا    سصصصتملم مصصصد يللصصصول   ت قيصصصت:  (لتل،صصصي  كنصصصز البراعصصص   )جصصصوهر الكنصصصز  

 .م8111سكندري ل اإل

 م.8111  دراسا     اللالانيا  ال  بيقي ل نلم  خليلل دار المعر   التامعي ل

ل 1 درة ال نزيل غلرة ال أغيصلل ال، يصب اإلسصكا  ل دار الك صب العلميص  ل سيصرغ ل لبنصانل ط       

 م.1117

المعيصد  الصدرر الكامنص   ص  أعيصان المائص  الثامنص ل شصهاب الصدين العالصقتن ل ت قيصت: م مصد عبصد             

 م.1158ثانل صيدر آسادل الهندل 

عبصصد القصصاهر الترجصصان ل تعليصصت: م مصصد رشصصيد رثصصال دار الك صصب العلميصص  ل         دالئصصل اإلعتصصايل 

 سيرغ ل لبنانل د. .

دالل  الالياقل ردة سن ردة ثصيف اهلل ال ل ص ل مكص ل جامعص  أم القصرىل أصصل الك صاب رسصال          

 هـ.1484ل 1 دك وراهل ط

ل 18س يفن أغلمانل ترجم : كمال م مد سشرل دار لريبل القصاهرةل ط   دغر الكلم     اللغ ل

 .د. 

ل 87الالصصياق عنصصد األصصصوليينل  المصص  أسصصو سصصتم ل متلصص  اإلنيصصاءل الراس صص  الم مديصص ل عصصدد       

 م.8115

سير أعتم النبتءل م مد سن أنمد الذهب ل ت قيت: جماع  من األساتذةل ت ت يشراا شعيب 

 .1111ل 5 ل سيرغ ل ط األرنثغطل مثسال  الرسال

لبقصصا  الشصصا عي ل السصصن قاثصص  شصصهب ل ت قيصصت: ال صصا ظ عبصصد العلصصيم خصصانل دار عصصالم الك صصبل         

 هـ.1415ل 1سيرغ ل ط 

لبقصصا  المفالصصرينل للصصداغديل ت قيصصصت: صصصال  سصصن سصصليمان ال،صصصزيل مك بصص  العلصصوم غال كصصصمل          

 م.1115الالعودي ل 

عتصصايل الفاثصصل العلصصويل دار الك صصب    ال صصراي الم ضصصمن ألسصصرار البتلصص  غعلصصوم نقصصائت اإل     

 العلمي ل سيرغ ل لبنانل د.  .

 م.1127علم الدالل  العرس ل  ايز الداي ل دار الفكرل دمشتل لبع  أغلىل 

 .م1128ل 1 علم الدالل ل أنمد م، ار عمرل مك ب  دار العرغس ل الكويتل ط

 م.1114علم اللغ  االج ماع ل كمال سشرل دار الثقا   العرسي ل 

ل السن رشيت القيرغان ل ت قيت: م مد م   الدين عبد ال ميصدل دار  العمدة    م اسن الشعر

 م.1158ل 4التيلل سيرغ ل ط 

الفصص   المبصصين  صص  لبقصصا  األصصصوليينل عبصصد اهلل المرالصص ل سيصصرغ ل لبنصصانل ال بعصص  الثانيصص ل        

 هـ .1314

الالصتم هصارغنل مك بص      ت قيصت: عبصد   الك ابل عمرغ سصن عثمصان سصن قنبصر ال صارث  )سصيبويم(ل      

 م.1122ل 3 ال،انت ل القاهرةل ط

كشصاا اصصص تنا  الفنصونل م مصصد سصن علصص  الفصارغق  ال هصصانويل الهيوص  المصصصري  للك صصابل         

 م.1155

 ل نزيلل جار اهلل الزم،شريل دار الفكرل د.  .الكشاا عن نقائت ا
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ل 3لالصصان العصصرب ل م مصصد أسصصو الفضصصل جمصصال الصصدين اسصصن من صصورل دار صصصادرل سيصصرغ ل ط           

 هـ. 1414

مصصدخل يلصصى علصصم الداللصص ل  رانصصك سصصالمرل ترجمصص : خالصصد م مصصود جمعصص ل مك بصص  دار العرغسصص ل            

 م.1115ل 1 الكويتل ط

ل يصاقو  ال مصويل ت قيصت: ينالصان عبصا ل      )يرشاد األريب يلى معر ص  األديصب(   معتم األدساء

 م.1113 ل1طدار الغرب اإلستم ل سيرغ ل 

 معتم المثلفينل عمر رثا ك ال ل دار ينياء ال رام العرس ل سيرغ ل د. .

 م.1127متك ال أغيلل ت قيت: م مود كامل أنمدل دار النهض  العرسي ل سيرغ ل 

: عتل الغاييل مك ب  المعارال  قيتالالتلماس ل تالمنزع البديع    تتنيذ أساليب البديعل 

 .م1121ل 1 الرساطل ط

يسص اق الشصصالب ل ت قيصت: عبصد اهلل درايل دار المعر صص ل       ص  أصصول األنكصصامل أسصو    الموا قصا  

 سيرغ ل د. .

 م.1114غ يا  األعيانل السن خلكانل ت قيت: ينالان عبا ل دار صادرل سيرغ ل لبنانل 
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 القيم الفنية والجمالية للوحات الفنان المرحوم مصطفى محمد الخازمي "الخمسي "

 

 ملخص البحث 

يتناول البحث الحالي دراسة القيم الجمالية في لوحات الفنان المرحوم مصطفى الخمسي ،هذا   

الفنان الذي أثرى الساحة الفنية التشكيلية في ليبيا بإعماله ،ومن رواد الفن التشكيلي المعاصر 

وصاحب اول رسالة ماجستير في الفنون دخلت ليبيا ،ولقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على 

 دراسة القيم الجمالية في لوحات هذا الفنان .

 وقد تناول البحث من خالل المحاور التالية :

إطار منهج البحث بدءًا من مشكلة البحثث فثي التعثرل علثى القثيم الفنيثة والجماليثة  عمثال          -

 الفنان مصطفى الخمسي  والتعرل على أساليبه الفنية ،ومرورًا بأهدال البحث وأهميته .

القيم الجماليثة ودراسثة مكوتثات العمثف الفنثي وأهثم القثيم الجماليثة لبنثاء الشثكف الفنثي            مفهوم  -

 ودراسة العناصر التشكيلية .

تسثليط الضثثوء علثى سثثيرا الفنثان التشثثكيلية وتشثأته ودراسثثته وأهثم مثثا قدمثه مثثن تشثثاطات           -

 ومشاركات ومعارض فنية .

 يات ،وهي :تحليف بعض من أعمال الفنان وصواًل الى النتائج والتوص -

 ساهم الفنان مصطفى الخمسي في إثراء الحركة التشكيلية المعاصرا في ليبيا . -

 توصف البحث الى الكشف عن الكثير من القيم الجمالية والفنية للوحات الفنان . -

ظهور بعض السمات الفنية الحديثة في اعمال الفنان وبها قيم جمالية خاضعة لألسلوب  -

 واستطاع الفنان ان يوظف لوحاته لدراسية البيئة المحيطة به . يالواقعي واالتطباع

لقد فضف الفنان عنصر الملمس الخشن في إعداد لوحاته وذلك باختيار خامة الخيش بالرسم  -

 عليها . 

االوائف ودراسة  نيوصي الباحث بضرورا عمف دراسات فنية تاريخية للفناتين الليبيي     

راز اتتاجهم الفني لحيز الوجود ومقارتتهم مع بعض الفناتين الشباب تجربتهم الفنية الجمالية واب

 وبيان التقارب واالختالل بين االثنين مع بيان القيم الجمالية ومدى التأثر بهم .

وبيان مدى  نكما يوصي بعمف دراسة خاصة عن تأثيرات البيئة على تجربة الفناتين الليبيي -

 استفادا الفنان من بيئته  .

 

  المقدمة

ظهرت بوادر ثقافية في بداية القرن العشرين كان لها تأثير على الفن التشكيلي الليبي والتي        

منها إتشاء مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية بطرابلس والتي تعتبر من أهم واول المراكز 

رع في بنائها الثقافية ذات االهتمام بالفنون والتي أتشئت في ليبيا خالل العهد العثماتي ، وقد ش
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 م8111ابلس في بداية سنة م في عهد الوالي " تامق باشا " الذي عين واليًا على طر8111سنة 

، وعندما غزت إيطاليا ليبيا توقفت أعمال مدرسة الفنون والصنائع وتشاطها عقب احتالل (1)

عين  م بدأت هذه المدرسة في استعادا دورها ، وقد8181إيطاليا مدينة طرابلس ، وفي سنة 

من بينهم االستاذ " كاللتس " واالستاذ "  نمعلمين من الفناتين ا جاتب وأغلبهم من اإليطاليي

كورتيللي " مع بعض المدرسين من العناصر الوطنية المتخرجين من هذه المدرسة ومن بينهم 

م وبالرغ،  (2) االستاذ " المهدي الهادي الشريف "حيث ترأس قسم الطالء والزخرفة ثم الخزل

من ان هذه المدرسة كاتت تهتم دراستها بالجاتب التطبيقي الحرفي إال ان هناك مجموعة من 

الطالب كان لديهم موهبة الرسم والتصوير بجاتب دراستهم للفنون التطبيقية ، حيث افتتح معهد 

 م. 8111االشغال اليدوية تحت منظمة اليوتسكو سنة 

أعمال الفنان المرحوم " مصطفى الخمسي "وفي وهذا البحث يأخذ في عاتقه الخوض في      

لجملة امور كان  ن،وقد جاء اختيار الباحث للفنان من بين الكثير من الفناتين الليبييأساليبه الفنية 

اولها تضج التجربة الفنية ومن أوائف الفناتين وأحد رواد الفن التشكيلي الليبي المعاصر ، 

وصاحب اول رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية بليبيا ، حيث درس الفنان الدراسة الجامعية 

 م8111سنة  م ودرس الدراسات العليا الماجستير بجمهورية مصر العربية8198بإيطاليا سنة 

 

 مشكلة البحث 

وهذا ما يفرض على الفنان ، ان لوطننا العربي عمقًا حضارياً وتاريخياً عريقاً في فنوته وأدابه    

ولية إعادا بناء ذلك الفن وبناء الهوية الوطنية والقومية وان يجعف من أعماله أعمااًل فنية مسئو

مشكلة  تكمنومن هنا ، الخارجية التأثيراتمعاصرا يستجيب لكف ما هو اتساتي في الفن ويتجاوز 

ابراز الفن و  التعرل على القيم الفنية والجمالية  عمال الفنان مصطفى الخازمي في البحث

، لذلك تتلخص مشكلة البحث في السؤالين التشكيلي الليبي المعاصر والتعرل على أساليبه الفنية 

 التاليين :

 أساليبه الفنية . هيمن هو الفنان مصطفى الخمس وما   – 8

 ماهي القيم الجمالية في اعمال الفنان مصطفى الخمسي . – 2

 

 أهمية البحث 

وما قام  عدم وجود دراسة خاصة عن الفنان "مصطفى الخمسي "ترجع أهمية البحث الى  -

الليبي ،التعرل على جماليات التصوير التي اتسمت بالفن  رقيبه الفنان الليبي من التقدم وال

 .ية اعمال الفنبها 
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 اهداف البحث 

 الفنية التشكيلية. لوحات الفنية الفنان الليبي "مصطفى الخمسي" وأساليبه التعرل على – 

 .  الفنان مصطفى الخمسيفي لوحات  القيم الفنية والجمالية كشف عنال – 

 

 البحث  أداة

اعتمد الباحث على عملية تحليف العينة وصواًل الى " القيم الجمالية في لوحات الفنان      

مصطفى الخمسي "على أداا المالحظة التي تتمثف في وصف وتحليف للعمف الفني ومشاهدته 

 مشاهدا دقيقة .

 

 البحث عينة 

 مجتمع البحث .لوحات فنية " من  9تم اختار عينة البحث الحالي والبالغ عددها "     

 

 حدود البحث 

الحركة  يمؤسس أحد " مصطفى الخمسي"  الفنانيتحدد البحث الحالي بدراسة  لوحات      

وما تحمله من قيم فنية  ةالتشكيليالتشكيلية في ليبيا والقى الضوء على حياتهم الفنية واعمالهم 

 .جمالية

 

 منهجية البحث 

، وذلك عن طريق وصف بعض   حليليالمنهج الوصفي التفي هذا البحث على الباحث  اعتمد     

ليها وتحليف المحتوى لمعرفة القيم الجمالية إصف وأعمال الفنان التي الزالت موجودا والتي تم الت

 . لها 

 

 مصطلحات البحث 

 القيم الفنية : -

القيمة الفنية هي قيم تشكيلية فنية تنتج عن توزيع الفنان للعناصر البنائية للعمف الفني حتى     

تستحوذ على مشاعر المشاهد وجعلته مرغوب فيه ،وملبيًا حاجة الناس ويستحق التقدير ،وعرفها 

لية وعالقتها "العموري "باتها "قيمة العمف التشكيلي بجودته وبناءه الداخلي من خالل القيم التشكي

 . (3)بالشكف واللون وااليقاع والظف والضوء "

 القيم الجمالية : -

االتسان إحساسًا بالمتعة الجمالية والتي تجسد بشكف حسي ،والتي القيمة الجمالية هي التي تمنح 

  يجب ان يكون عليها العمف الفني من اتجاه ما وهي الصيغ التي تجعله اكثر جمااًل .

 : في العمل الفني الجماليةالفنية و القيم -
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هي التي تميز العديد من أعمال الفناتين  ةان القيم الفنية والجمالية لألعمال الفنية التشكيلي    

التشكيلين ولها الدور البارز والمؤثر في المستوى الثقافي والفني ،فكف ما يفعله الفنان يخضع 

، ويعد العمف الفني  لخامات التي يستخدمهاللقيمة الجمالية والفنية بغض النظر عن ا دوات أو ا

تتاجًا فكريًا للفنان يصوغه من مواد مختلفة ويضيف على هذه المواد خبراته واحاسيسه وذوقه 

ومن تم  محسوس تدركه بحواسنا وتحسه بمشاعرتا ، ء،ويتميز العمف الفني بأته يضعنا امام شي

وللعمف الفني الناجح ل الزمان والمكان ،يبدو لنا موضوعًا ذو قيمة جمالية تستمتع به من حال

 خصائص ترفع من قيمته الجمالية ومن أهمها :

 وحدا الشكف : التي يبدو فيها العمف الفني كوحدا متماسكة . -

 التنوع : وهي اختالل حجم وكثافة الوحدات المستخدمة . -

 للمشاهد .السيادا :وفيها يسيطر الموضوع ا ساسي للعمف الذي يقع في المركز البصري  -

وهو ما يعبر عنه بالتهوية ولو كان العمف مسطحًا ثنائي  إثارا أحاسيس العمف الفراغي : -

 ا بعاد .

إثارا ا حاسيس الحركية :وهو اإليحاء باالتسيابية أي قدرا العين االتتقال من جهة  خرى  -

 دون تعب أو مجهود .

ساحة العناصر والوحدات مراعاا النسب :وهو مجرد عالقات فنية سليمة في حجم أو م -

 المستخدمة في العمف الفني .

التوازن :وهو توزيع أجزاء العمف حول المركز البصري للعمف الفني وللمساحات  -

  االشكال المستخدمة .و

ويتألف العمف الفني من مجموعة من العناصر ترتبط سويا لتسهم في القيمة الجمالية المتميزا      

ف فني يستمد قيمته وتوصيفه الجمالي من مرجعيات متعددا ،منها ما لهذا العمف ، حيثان كف عم

وان العمف  ،(4)هو خارج الذات كالمظاهر المرئية ومنها ما هو داخف الذات كالمشاعر والفكر

الفني هو مزيج من ثالثة عناصر أساسية التي تحدد وجود العمف الفني وتقدر قيمته وهي" المادا 

 .  تعبير"ال – شكفال –

 العمل الفني اوال : مادة

بصرية  مادا العمف الفني هي العناصر الحسية التي يتألف منها ،وهي قد تكون سمعية أو      

،وتختلف باختالل المجال الذي يمثله العمف الفني ،وأن المادا بالنسبة للعمف الفني هي جوهره 

،فابدون مادا  ال يكون هناك أي عمف  وال يمكن ان  (5)وبدوتها يكون العمف الفني هزياًل خاويًا 

تكون لوحة دون " خط ولون وملمس...الخ " ، فالفنان يشكف المادا ليعبر بها عن المضمون 
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،وعناصر التشكيف هي التي تحدد ويختلف التعبير عن المضمون تبعا الختالل عناصر التشكيف 

مف علية العمف الفني من فكرا أو فلسفة المضمون ، اما المضمون أو المحتوى فهو كف ما يشت

،ومن هنا " يكون المضمون أو المحتوى هو في اغلب االحيان المادا الخام التي يستخدمها الفنان 

 ومن هي : ،(6) ويشكلها بالصورا التي يريدها

شكف الخط : للخط أهمية في إعطاء الشكف قيمته الجمالية لقدرته على التعبير ،وال ينشأ أي  -

أال اذا تتابعت وتجاورت مجموعة من الخطوط ، فالخط هو الذي يحدد معالم االشكال فني 

والمساحات واالحجام والمالمس كما يعبر عن المعاتي التعبيرية والتشكيلية وهو عنصر 

بناء كامف في حد ذاته ومؤثر في اتتاج العمف الفني ، فالحطوط االفقية تعطي للمشاهد توع 

 .(7)ة والهدوء اما العمودي فهو يعطي للمشاهد احساسًا بالنمو والثباتمن االستقرار والسكين

هو تفاعف يحدث بين شكف من ا شكال وبين ا شعة الضوئية الساقطة عليه والتي  اللون : -

بها ترى الشكف ، وما اللون إال المظهر الخارجي للشكف ،واللون له دورًا هامًا يلعبه في 

الفن  ته له تأثير مباشر على حواسنا واتفعاالتنا ،وان لأللوان معطيات مختلفة في أي 

ولها تعبيرات مختلفة حسب معاتيها  متفاوتة في صياغة ا شكال تكوين فهى تعطي قيما

 وتفسيراتها حسب رؤية الفنان الذي يشكلها ويصغها بما تتالءم وتفسه ومشاعره وميولة .

أن تأثيرات االلوان في التعبير عن القيم الفنية والجمالية تكون خاضعة الى أمور مهمة ومنها     

وتفرق بين لون واخر ،وكذلك وهي تلك الصفة التي تميز  " صفة اللون " وهي أصف اللون

" قيمة اللون " وهي درجة اللون التي يتصف بها اللون أي غامق أو فاتح ،وأيضًا " شدا 

  وهي تدل على تقاء اللون أي درجة التشبع واختالطه با لوان المحايدا . اللون "

ى "الملمس البصري " ويقصد به أن كلمة ملمس تستخدم اصطالحيًا للداللة عل الملمس : -

الخصائص الضوئية التي يكتسبها السطح تتيجة لتنظيم العناصر ، وان مدلول الملمس في 

مجال الفنون التشكيلية فهو خليط يجمع كف من اإلحساس الناتج عن الملمس وكذلك الناتج 

دين في حين عن االدراك البصري ، حيث إدراكنا للملمس بصريا بالنسبة للعمف الفني ذا بع

،ومن لملمس االشياء أهمية كبيرا في مف الفني ثالثي االبعاد عيكون بصريًا وحسيًا في ال

أو  الملمسيبيان القيمة الجمالية للشكف الفني الظاهر حيث يتم التعرل على التراكيب 

ومن  ،(8) الملمسيالخامة من خالله ، لذلك يتعرل على الجهاز البصري ويحدد قيمتها 

الظف والنور ينتج ملمسًا مرئيًا حيث التضاد بين هذين يؤدي الى تشوء ملمسًا  حإيضا

 بصريًا ، وهذا له دور حيوي في تقويم االسطح وابراز الجمالية لكف سطح منه .

الحجم : يعتبر الحجم هو كف ما يشغله الشيء في الفراغ ويكون اما ساكنًا أو متحركًا ويأخذ  -

أشكا اًل متنوعة ،ويكون الشعور أو االحساس به عن طريق البعد الثالث في ا عمال الفنية 

،ويأثر الحجم ايضًا بالملمس واللون  ،وكف عمف فني يتألف من مجموعة من ا شكال 

له خصائص وله حجم داخف إطار اللوحة ، ومن خالل حجم الشكف يعطي  ،ولكف شكف فني
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العمف الفني قيمة جمالية تتبعًا لتوزيع تلك الحجوم في العمف الفني ،وهذا ما يعطيه الفنان 

 أهمية كبيرا في توزيع ا شكال وحجومها لتحقيق التوازن في العمف الفني .

وللظف الخارجي الذي يحدث اإلحساس الضوئي ،الظف والضوء : الظف والضوء هو المؤثر  -

والضوء دور كبير في تحديد حجم الشكف ، وله أهمية في تحقيق اإليقاع واتعكاسات جميلة 

بين عناصر العمف الفني الواحد ،وربما يكون عنصر الظف والضوء من أكثر العناصر 

ط الضوء والظف ارتباطًا استخدامًا في بناء وتكوين العمف الفني التشكيلي ،وغالبًا ما يرتب

وللظف والضوء قيمة فنية جمالية وعاطفية وتفسية ، بلون الشكف وقيمته السطحيةوثيقًا 

 بالنسبة للفنان .

الحركة : إن للحركة دور مهم في تقف وتوجيه بصر المشاهد الى العمف الفني ومفرداته  -

وتنظيم عناصر الشكف  وإعطاء التأثير الجمالي داخف الفضاء الفني ،وان توظيفالشكلية 

على سطح اللوحة يحقق البعد الجمالي ويعطي للعمف قيمة فنية وهذا يعتمد على عوامف 

الوحدا واإليقاع والتوازن ، فالعمف الفني الجيد هو العمف الذي ينفذه الفنان بعناية فائقة 

ليعطي افضف تعبير بصري ويعبر في الوقت ذاته عن جوهر الشيء المراد طرحه أو 

  .(9)هر المضمون جو

 : صورة " الشكل "الثانيا: 

إن  الصورا أو الشكف هو تنظيم لعناصر المادا وتشكيلها في صورا جمالية ،أي ان هناك     

عالقة جوهرية بين الشكف والمادا ، فنحن ال تجد المادا منفردا في العمف الفني وكذلك الصورا ، 

فالعناصر المحسوسة للعمف الفني تنظم في صورا حتى لو كاتت الصورا ينقصها االتتظام والدقة 

الى اتفصالها وكذلك هناك تنسيق ،بما ان عناصر العمف الفني مرتبطة ارتباطًا وثيقًا السبيف وال

ارتباط المادا بالصورا ، فان هذا يعني أن الصورا ال تستطيع ان تجعلها منفصلة عن "المادا 

ان  ز"ت"جيروم ستولني (10) والتعبير "اال في الذهن من أجف التحليف والدراسة فقط ،ويرى

الصورا هي القيمة النفيسة للفن والمميزا له ،كما ان العناصر التي يستخدمها الفنان ترتب على 

 تحو يجعلها ذات قيمة فنية وكذلك الشكف يضفي على العمف الفني الطابع الكلي ، ويوكد "هيجف "

تسجام يشيع بينها االعلها في وحدا كلية جعلى ان الشكف يقوم بتنظيم عناصر العمف الفني وي (11)

 والتوافق فيمك إدراك هذه العناصر ككف جماليًا .

 : تعبير" المضمون "ثالثا: ال 

التعبير هو ما يدل عليه العمف الفني أو ما يسمى به العمف الفني ،فالعمف الفني يعبر عن أفكار 

واتفعاالت وصور ، ويكون معبرًا عن أمور تدور في العصر الذي تم فيه إتجاز العمف ،كما يعبر 

ذوقه عن الواقع االجتماعي بدرجة أو بأخرى ،فالعمف يمكننا من الوصول إلى معان قريبة حين تت
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، فالتعبير مرتبط باالتفعال االتساتي فهو الذي يحركه ،وللتعبير خاصية وجداتية يكشف عنها 

الموضوع الجمالي فهي إذًا لها عالقة بشعورتا وليست بعقولنا وهي االسلوب الذي يخاطب به 

   .(12)من خالل عمله الفني المبدع المتذوقين ويتصف بهم 

 : (13)فى الخمسيالفنان مصطتبذا مختصرا عن حياا 

في سنة  " شارع االكواش "في مدينة الخمس محلة بن جحا مسيولد الفنان مصطفي الخ    

وكان منذ طفولته مولعًا وحبه وشغفه به ورغبته في الفن ما جعله يتفوق في مادا الرسم م 8111

الذي اكمف دراسته  بالخمس "إبراهيم الرفاعي"مدرسة حينما كان تلميذ بالمدرسة االبتدائية في 

تحت إشرال منظمة  م8111معهد ا شغال الفنية بطرابلس سنة  وبعد ان تم افتتاح ، بها

المواهب الفنية والطلبة المتفوقين في مادا لجنة من المنظمة تبحث عن  تاليوتسكو، حيث شكل

 " الخمس” جاءت هذه اللجنة الى مدينة  الرسم وتقوم بزيارات للمدارس على مستوى الدولة ،

والى هذه المدرسة وبعد مقابلة مدير المدرسة والمدرسيين ، فقد اجمع الكادر التدريسي على 

تزكية هذا الطالب الموهوب للدراسة بهذا المعهد ، وقامت هذه اللجنة مع مرافقة مدير المدرسة 

معهد للذهاب لمنزل الطالب وكان ذلك خالل العطلة الصيفية وعرض عليه بالدراسة في هذا ال

ولقد لقى هذا العرض بالقبول من الطالب "مصطفى  "معهد االشغال اليدوية " بطرابلس ،

تخرج من المعهد عين أستاذًا بذلك م، وبعد ان 8111سنة الخمسي "وتم االلتحاق بالمعهد في 

وأكمف  ابإيطاليدراسته الجامعية  الستكمالم أوفد في بعثة دراسية 8198وفي سنة  المعهد ،

 وذلك ببيع لوحاته بعد وقول المنحة الدراسية له ، بعد العام االول على حسابه الخاصدراسته 

حتى أتهى دراسته الجامعية في  تو "يعن طريق موظف بالجوازات االيطالية اسمه "اتطوتيو زير

م وتعتبر 8119م ، ثم أكمف دراسته العليا الماجستير في جمهورية مصر العربية سنة 8199سنة 

اول رسالة ماجستير في ليبيا في الفنون التشكيلية ، يعتبر الفنان مصطفى الخمسي من رواد الفن 

أثناء دراسته  بإيطاليا فينسيامدينة التشكيلي في ليبيا حيث أقيم معرض خاصًا للوحاته الزيتية ب

 Sonبالقرب من ميدان سان ماركو  Gallatia Mortelleالريا مرتيلي جهناك في صالة 

Marco  م وكتبت عنه الصحيفة االيطالية تسيون سيرا  8191سنةNasione Sera  4 بتاريخ  

فني من خالل م مقاال بعنوان " الفنان مصطفى الخمسي يسهر الليف وسط عمله ال4.8191.

 لوحاته " .

كاتت معظم أعماله الفنية تتصف بالبيئة العربية الليبية الواقعية ، حيث رسم الحياا اليومية ورسم 

 الطبيعة واالشجار واشجار النخيف والمباتي والريف والصحراء.

 العلمية : همؤهالتوكاتت  م . 2221. 1. 1توفى الفنان في يوم االحد الموافق 

تشكيلية من جمهورية مصر العربية، جامعة حلوان ،كلية التربية الفنية  ماجستير فنون -

 م .8111،

م ، ومن 8112 -8111قام بالتدريس جامعة طرابلس كلية التربية قسم التربية الفنية سنة  -

 مؤسسي القسم .
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 . 8191-8199 المركزية سنة قام بالتدريس بثاتوية مصراته  -

 . 8111- 8191 سنة اعي بالخمسقام بالتدريس بثاتوية ابراهيم الرف -

 .     8111تولى منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بشعبية المرقب سنة  -

 م الى تاريخ التقاعد سنة    .8118مفتش تربوي بمدينة الخمس منذ سنة  -

 م .2221- 2222جامعة المرقب من سنة  اآلدابتعاون بقسم االثار والسياحة كلية  -

 :االتشطة الفنية  

 ساهم في إعداد واالشرال على معارض المدرسية المقامة بشعبية الخمس . -

اشرل على العديد من االتشطة الفنية بالبالد ومنها العمف المسرحي الذي قامت به فرقة  -

 الخمس للمسرح وكذلك فرقة مصراته القومية للتمثيف .

 ساهم في المشهد التشكيف الليبي المحلي . -

 م .8191دراسته بإيطاليا سنة قام بمعرض شخصي ايام  -

 

 يف العمف الفني التشكيلي للفنان تحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المواد     سم    822  × 12القياس   /   8111سنة االتتاج  /( عنوان العمف / القافلة  8لوحة رقم )

 / زيت على قماش خشن .

 

 

تناولت هذه اللوحة البيئة العربية الليبية وهى قافلة تسير في الصحراء، وتوجد في هذه       

اللوحة خمسة رجال وراكب على كف جمف شخص واحد، ويظهر بها القمر وبها حركات رملية 

 وإعشاب صحراوية.

ر والبني اللوحة ألواتها متجاتسة وهادئة وبها تدرجات لوتية وتداخف بين اللون ا صف      

والترابي والبرتقالي، وعندما تنظر إلى اللوحة يشدك مركز اللوحة، وقد تحس بان الفنان اهتم 

الفراغ لتحس بالبعد في هذا العمف ووجود الجمال بجاتب  ،فقد تمكن الفنان من ابرازبالمركز 

رضية بعض ا قرب فالقرب ليعطيك العمق والبعد، ويوضح الفنان كذلك الملمس وخاصة في ا 

وكذلك في ا شخاص، إال أن وجوه ا شخاص غير مدروسة دراسة  وا عشابوالكثبان الرملية 
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تشريحية وإتما هي كتف لوتية، وقد استعمف اللون البني في إظهار الملمس واإلحساس بالرمال، 

 إال أن الفنان قد بالغ في حجم القمر.

بظهور القمر كاماًل، وان القافلة ال توحي  اعتقد أن هذه القافلة تسير في منتصف الشهر، وذلك   

ر، وكذلك لوجود القافلة بجاتب مإليك بالترحال أو الذهاب إلي غزو أو حرب، بف هي ليلة س

بعضها وليس كما هو معتاد في الترحال تسير بخلف بعضها، وحركة الجمال توحي إليك بأتها 

 جمال  تحمف أمتعة أو معدات.شبه واقفة وخاصة اقرب الجمال إليك في اللوحة، وكذلك ال

الفنان استخدم التجاتس في ا لوان، وتظهر الملمس بشكف جميف واستعمف ا لوان  فقد تمكن 

ف جيد مما عزز من القيمة الجمالية الهادئة التي توحي إليك باالرتياح وقد وزعت التكوينات بشك

 للعمف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم    822  × 12القياس   /   غير معرول االتتاج  /سنة  البحرعنوان العمف / ( 2لوحة رقم )

 المواد    / زيت على قماش خشن .

 

سعى الفنان في لوحته هذه الى تصوير منظر للبحر من الواقع الليبي ، في هذا العمف صور      

،فالفنان ما ربطت الجنس البشري ببيئته لالفنان عالقة االتسان بالبحر تلك العالقة االزلية التي ط

له ارتباط بالبحر وكان يزاول هواية الصيد بالسنارا ،فقد تأثر بجمال البحر وامواجه ، لذلك 

استلهم الفنان قيمة البحر الجمالية والواته الزرقاء وامواجه البيضاء كرمز من رموز البيئة الليبية 

عي من حيث االخراج تتسم اللوحة بتكوين شكلي يعتمد على االسلوب الواق لها بعدها الجمالي ،

والبناء الشكلي وكذلك من حيث المضمون ،اما من تاحية العناصر البنائية في اللوحة فقد أشتغف 

بدرجاته  " االزرقخضر واال"الون باردا  باستخداموتالعب فيها  أشكالهالفنان على توزيع 

والترابية لتوضح  يضكا بالمحايدا  ا لوانللمشاهد راحة كما استخدم  اعطت وكثافة اللون التي

 الصخور والرمال ، اراد الفنان ان ينقف عين المشاهد وذهنه الى جمال البحر وحركة امواجه ،

للمساحات اللوتية مستثمرًا تأثيرات االلوان االخرى  توزيعهالفنان لوحته معتمدًا على  اءوبن

تظهر القيمة الفنية  وهنا ضمن عالقات تشكيلية ،مستفيدًا من التناغم اللوتي بين المساحات 

  . والجمالية في هذا العمف
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 سم    12  × 12القياس   /   8119سنة االتتاج  / الفتاا الليبيةعنوان العمف / (   1لوحة رقم )

 المواد    / زيت على قماش خشن .

      

تظهر الفتاا في خلفية واسعة وواقعية وثالثية االبعاد كما تبدو الفتاا محدقة النظر بنظرات هادئة 

وترتسم على وجهها تعبير تمزج بين الرقة والذكاء ،الخلفية البنية وإضافة عليها بعض الرتوش 

ضوء على الطفيفة ،فقد حوت في طياتها العديد من اللمسات الفنية ، ومن تاحية اليسار يسقط ال

،وقد ساهم اللون الغامق في الخلفية الخلفية مما يساهم بدوره في اتعكاس بعض الظالل عليها 

إضفاء العمق واالصالة ،ويسقط الضوء على الرداء االحمر والذي يتناسق ويتكامف مع وجنتي 

رات ثاقبة والفتاا وخط شعرها يعطي تناغم في العمف الفني ،وتمتلك الفتاا لوتًا باهتًا وترمي بنظ

واعية في حذر والذي يسهم بدوره في مصداقية اللوحة وإعطاءها بعدًا واقعيًا يكاد تنطق الصورا 

  بنظراته التي تخترق اللوحة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    822  × 12القياس   /  8111 سنة االتتاج  / عنوان العمف / المسجد العتيق(  1لوحة رقم )

 المواد    / زيت على قماش خشن . سم
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يصور الفنان في لوحته هذه منظرًا طبيعيًا الحد المساجد الليبية القديمة ،واشتغف الفنان      

بأسلوب واقعي ومن تاحية البناء الشكلي للوحة يستغف الفنان كف إمكاتياته الفنية ،حيث تعبر 

ة المبنى اللوحة عن جمال الطبيعة والمباتي القديمة وألواتها الهادئة ،حيث برز في منتصف اللوح

وخلفه قوارب الصيد بأشرعتها وأشجار النخيف في خطوط عمودية ومنحنية وافقية ،ففي هذا 

العمف بدأت حركة الخطوط أكثر حرية وأكثر اتدماجًا مع مساحات لوتية وفضاء اللوحة ،وبدأت 

كبير  الكتلة البيضاء وهي تمثف المبنى أكثر تفاعاًل مع محيطها الفضائي ،ولقد لعب الفضاء دورًا

في الربط جواتب المشهد وبها الوان زاهية وقوية لتبرز جمال الطبيعة حيث تتوفر تلك الدرجات 

ومشتقات ا لوان بنسب مختلفة في الشكف والمساحة من اجزاء التكوين ليحقق بذلك جو من 

يًا التوافق كما توجد بعض المساحات الفارغة أسفف اللوحة إال ان هذا الفراغ اعطى بعدًا جمال

للوحة ،وسعى الفنان من خالل هذا العمف من خلق توع من العالقات الجمالية بين الشكف 

 والخطوط والمساجات اللوتية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    12  × 12القياس   /   8111سنة االتتاج  / عنوان العمف / أغصان االشجار(   1لوحة رقم )

 المواد    / زيت على قماش خشن . سم

 

تناول الفنان أغصان وفروع االشجار كمادا أساسية في هذه اللوحة ،تظهر بها االغصان بالوان    

مختلفة وفي منتصف اللوحة تظهر الشمس مكتملة بشكلها الدائري بين االغصان بلوتها الهادي 

حتي تظهر للمشاهد وكأتها القمر ،حيث رسمت االغصان بأشكال مختلفة متكررا ومتجاتسة 

تجذب المشاهد ،وللفنان رؤية وإدراك حسي عالي اتجاه ا لوان ، فقد تفذ الفنان توزيع  وبألوان

العناصر وا لوان والخطوط توزيعًا متعاداًل على كافة مساحة اللوحة مما ادى الى االتزان 

الجمالي ،وإن العالقات الشكلية واللوتية التي ربطت ا شكال المرسومة داخف اللوحة أعطت 

جمالياً في وحدا العمف الفني ،ويصور لنا الفنان في لوحته هذه تأليفًا بصرياً متنوعًا من تكاماًل 

 خالل عالقات لوتية بنائية .

 

 

 

 

 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

21tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                              

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    822  × 12القياس   /   8112سنة االتتاج  /  المدينة القديمةعنوان العمف / (   9لوحة رقم )

 المواد    / زيت على قماش خشن . سم

 

 

يسكب لنا الفنان شهد من أعماله الفنية لتتحدث بواقعية عن جمال وروعة تراثنا المفعم بالجمال   

، وتمثف لنا روح االتتماء للتراث والهوية الوطنية ،والتي تتمثف في منظر من داخف ازقة المدينة 

ابع المميز القديمة بطرابلس بروعة شوارعها وزقاقها ومباتيها الجميلة االثرية التى تحمف الط

 للمدينة .

مف الفنان مساحة اللوحة بعدا أشكال منها االدمية والجدران وما بها من ابواب وتوافذ ،ومن    

إن اإلضاءا في اللوحة تاتجة عن أشعة الشمس خالل االلوان المستخدمة اصبح من الواضح 

مقوسة وقد وتظهر خطوط طولية وعرضية و ويظهر اتعكاسها على أرصفة الشارع والجدران ،

استخدم الفنان قواعد المنظور في اللوحة مما أعطى العمق الجمالي لهذا العمف ،وعندما تقع اعيننا 

على اللوحة تجدها غنية با لوان الطبيعية المتمثلة في السماء والجدران والمالبس حيث استخدم 

ا لوان المحايدا  خدماستا لوان الباردا اكثر وذلك متمثاًل في االخضر واالزرق بدرجاته كما 

توجد مساحات  والرماديات والترابية على الجدران لتدل على إتها مباتي قديمة ،وال كا بيض

عناصر العمف الفني على مساحة اللوحة وبذلك عزز  فارغة باللوحة فقد تمكن الفنان من توزيع

     من القيمة الجمالية للعمف .

 

 النتائج 

من النتائج استنادا الى تحليف االعمال الفنية وعلى ما جاء في االطار لقد توصف الباحث الى جملة 

 النظري وهي كاالتي :

 ساهم الفنان مصطفى الخمسي في إثراء الحركة التشكيلية المعاصرا في ليبيا . -

 توصف البحث الى الكشف عن الكثير من القيم الجمالية والفنية للوحات الفنان . -
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الحديثة في اعمال الفنان وبها قيم جمالية خاضعة لألسلوب ظهور بعض السمات الفنية  -

 واستطاع الفنان ان يوظف لوحاته لدراسية البيئة المحيطة به . يالواقعي واالتطباع

لقد فضف الفنان عنصر الملمس الخشن في إعداد لوحاته وذلك باختيار خامة الخيش بالرسم  -

 عليها .

  

 التوصيات

االوائف ودراسة تجربتهم  نالليبيي للفناتينراسات فنية تاريخية يوصي الباحث بضرورا عمف د –

ومقارتتهم مع بعض الفناتين الشباب وبيان الفنية الجمالية وابراز اتتاجهم الفني لحيز الوجود 

 . بهم التأثرالتقارب واالختالل بين االثنين مع بيان القيم الجمالية ومدى 

وبيان مدى  نالليبييكما يوصي بعمف دراسة خاصة عن تأثيرات البيئة على تجربة الفناتين  –

 . استفادا الفنان من بيئته 

 

 المراجع

 

 . 8111اسماعيف شوقي . الفن والتصميم ، القاهرا ، مطبعة العمراتية ، – 8

جيروم ستولنيتز .النقد الفني دراسة جمالية فلسفية ،ترجمة فؤاد زكريا ، القاهرا ،الهيئة  – 2

 . 8112، 2المصرية العامة للكتاب ،ط

خضير العموري .القيم الجمالية للتصاميم الزخرفية في أزياء المرأا العراقية ،رسالة  - 1

 . 2221ماجستير غير منشورا ،جامعة بابف ،كلية الفنون الجميلة 

 8رمضان الصباغ .عناصر العمف الفني ،االسكندرية ، دار الوفاء لدتيا الطباعة والنشر ،ط – 1

 م .2222،

في الفكر المعاصر ، ترجمة سامي الدروبي ، دار ماري جويوجان .مسائف في فلسفة الفن  – 1

  .ب ت  الفكر العربي ،

 . 8111، 8المعارل ،طمحسن محمد عطية . آفاق جديدا للفن ،القاهرا ، دار  – 9

محمد زكي العشماوي .فلسفة الجمال في الفكر المعاصر ،دار النهضة الغربية ،بيروت  - 1

،8112  .  

محمود ابو الصديق واخرون .مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية بمدينة طرابلس في مائة  –1

 . 2222للدراسات التاريخية ، نسنة ،ليبيا ، مركز جهاد الليبيي

 .2222، 1محمود ابوهنطش .مبادئ التصميم ،عمان ،دار البركة للنشر والتوزيع ،ط – 1

 8دار النهضة العربية ،طعبدالفتاح رياض . التكوين في الفنون التشكيلية ،القاهرا ، – 82

،8111 . 

 . المرحوم من قبف لقاءات الباحث مع الفنان – 88
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 لألسرةبالمستوى الثقافي واالجتماعي  مدى تأثرهاالثقة بالنفس لدى طفل الروضة و

 

 ملخص البحث 

وفق  الروضة أطفالبين  فروق في الثقة بالنفس ما إذا كانت هناك التعرف على إلي هدف البحثي 

 المنخفض( –المتوسط –حسب المستويات )المرتفع  لألسرةالمستوى االقتصادي واالجتماعي متغير ل

وتكونت لإلجابة على تساؤالت البحث  المنهج الوصفي حثاناستخدم البا حيث المنهجومتغير الجنس 

 0 -4عمر  ما بين أعمارهمتراوحت و ( طفل موزعة بالتساوي على الجنسين، 06 )من عينة البحث

يونس واستمارة  لإعداد أمامقياس الثقة بالنفس المصور  لمستخدمة فكانتا تإما األدواسنوات  

النتاج وجود فروق دالة  أظهرتو (  ثانالباح إعدادمن   لألسرةالمستوى االجتماعي والثقافي 

 نإحصائيا بيوجود فروق دالة   كما أظهرت النتائج في مستوى الثقة، واإلناثبين الذكور  إحصائيا

 –المتوسط –االجتماعي والثقافي الثالث )المرتفع  اتيمستوالأطفال الروضة في الثقة بالنفس وفق 

 المنخفض(

 

 مقدمة 

وفرت له هذه  فإذابالبيئة التي يعيش فيها  حياتهمن  األولىالطفل في السنوات  تتأثر شخصية     

هذه الحاجات  إشباعحرم من  اإما إذوبمحيطه  بنفسهنما وهو واثق  بإشباعهاالبيئة حاجاته وقامت 

تعتبر الثقة بالنفس صفة يكتسبها الطفل عن و مجتمعه، أو بنفسهينشا الطفل غير واثق  ألخر أولسبب 

 اعتمداالوالدين إذا من خالل  أوالويكتسبها الطفل  الخارجية ثم محيطة ياألسر ببيئته احتكاكهطريق 

 اآلباءتنتقل بسهولة من يمكن أن  من سلوكيات صحيحة ألبنائنانعلمه ما أن  حيثعلى التربية السليمة 

يكون على شكل سلوكيات داخل الوسط  ألطفالى غيرهم من اإل هممنووالمدرسين إلى األطفال 

ومن المعروف أن الطفل يعتمد على تقليد سلوكيات من  االجتماعي حتى يتمكن الطفل من اكتسابها 

 يؤدى إلى تكامل الشخصية والشعور بالثقة والمسئولية . ها، ومنخاصة الوالدينهم أكبر منه 

مستواهم و ي للوالدينتعليمالمستوى سرة بسبب اختالف الوهذه السلوكيات تختلف من أسرة إلى أ

وكذلك مدى االجتماعية والثقافية هو جديد في مجاالت الحياة  الثقافي ومدى اضطالعهم على كل ما

المستوى  وعلىاهتمامهم بالجوانب الفكرية عند أطفالهم وحرصهم على تنميتها بشكل صحيح 

 االجتماعي من حيث توافق األب وإالم وانسجامهم داخل المنزل ومدى تكافل األسرة فيما بينها 

 ونجاح أي  اإلبداعوتشكل الثقة بالنفس سببا رئيسيا في ينمى الثقة عند األطفال الذي بدوره 

 ها قوى النشاط المؤثرةتنطلق من أنالتي يمكن  األرضية هيفالثقة بالنفس  إنسان

 (50:2:661)السلمان ،في الحياة. 

البيئة التعليمية  يتفق علماء النفس وعلماء االجتماع أن سلوك الفرد يتشكل في األسرة ثم فيو        

الروضة أطفال ، خاصة لدى األطفالوهما بيئتان فاعلتان في الرفع أو الخفض من الثقة بالنفس لدى 
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انهيار حياة الطفل النفسية  إلييؤدي  األساسيةلم يتم تنمية الثقة بالنفس في هذه المرحلة  إنانه  ثحي

 لالختالطيمتلك القابلية  في حالة فقدانه الثقة بنفسه وذلك ال اإلرادةلكونه سيصبح كائنا مسلوب 

 (244 662:)علوان واالندماج والتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه بصورة ايجابية 

 

 لة البحث مشك

التي تقوم عليها حياة الطفل النفسية واالجتماعية والتي  األساسيةتعتبر مرحلة الطفولة هي الدعامة  

انه سيعاني من  أووالطمأنينة   األمنكان سينشأ هذا الطفل على درجة معقولة من  إذامنها يتقرر ما 

 ،وقد يستعيده شعوريا في كبره  .في طفولته تسجل لديه  اإلنسانموقف يصادفه أي ي القلق النفسي ف

 2(46:2:666)الرواجية ،

الذي ينعكس  األمرقدراته  منبنفسه وتقديره لذاته ويصبح غير واثق  ثقتهوبالتالي يؤثر على       

به من مستوى ثقافي واعي  يتمتعانوما  الوالدانولعل  باآلخرينالدراسي وعلى عالقته  تحصيلهعلى 

روح التعاون واالرتباط والتكافل االجتماعي  ىيثة ومستوى اجتماعي قائم علالحد التربية أساليببكل 

 تشكيل شخصية الطفل . في له دور كبير

لبعض األطفال الذين يعانون من األطفال أثناء متابعتها داخل رياض  انومن خالل تواجد الباحث    

في مستويات الثقة بالنفس لديهم على  األطفالالتباين الواضح بين  الحظا بعض المشكالت السلوكية 

وما  األسرةتلعبه  الذي الدور أهمية إليالذي يشير  األمرالرغم من تواجدهم داخل بيئة تعليمية واحدة 

مشكلة  تتلخصومن خالل ما تم عرضه  في عملية التنشئة، جتماعيوا ثقافي مستوى من تتمتع به

والمستوى الثقافي الروضة  أطفاللدى  بين الثقة بالنفس  توجد عالقةهل البحث في التساؤل التالي 2

 ؟ لألسرةواالجتماعي 

 

  أهمية البحث

ه حیات في اإلنسانبها ل التي یمر المراحمن أهم  تعدمرحلة الطفولة  في أنأهمية البحث  كمنت

حها  مالمظهر البذور األولى للشخصیة التي تتبلور و ت وضعيها ف یتم التي المرحلةرها فهي وأخط

مفهوما محدد لذاته الجسمیة نفسه و عنحة وسلیمة واض فكرةيها ي تكون فوالتقبل مستال في

      ي المجتمع ویمكنه من التكیف السلیم مع ذاته.ة فوالنفسیة واالجتماعیة ، بما يساعده على الحیا

 ) 0252242:ادر،به)

 في النقاط التالية 2 األهميةويمكن تلخيص 

 .في تكوين شخصية الطفل األساسية تعتبرا لمرحلةمرحلة الطفولة والتي  أهميةمعرفة 

التي  األساسيةفي تزويد الطفل بالمعلومات  األطفالالدور الذي تلعبه رياض  أهميةالتعرف على 

  .تساعده في صقل مواهبه

  .الدور الذي تلعبه الثقة بالنفس في تحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية للفردمعرفة 

برامج تنمية ثقة الطفل بنفسه  إعدادعلمي يستند عليه في  أساستكون قد من نتائج يقدمه هذا البحث  ما

  .وصقل مواهبه
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 أهداف البحث

 .-2 ةاآلتي اإلجابة على التساؤالت إليالبحث  هدفي 

أطفال بين الذكور واإلناث في الثقة بالنفس لدى 6.61توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى هل 5

 .الروضة

وفقا في الثقة بالنفس لدى أطفال الروضة  6.65توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  هل -:

ـ المنخفض(الثقافي واالجتماعي لألسرة ىلمتغير المستو ـ المتوسط    . ) المرتفع 

 

 حدود البحث

 4من  أعمارهمالذين تتراوح   بمدينة بني وليد روضة زهرة الوادي أطفاليقتصر البحث الحالي على 

 ((652:-652:))للعام الدراسي سنوات  0إلى

 

   مصطلحات البحث

)شعور الفرد بأنه قادر على تسديد أموره الذاتية وتحقيق التوافق النفسي  بأنهاالثقة بالنفس تعرف -5

القدرة  بأنها2ويعرفها عمرو يوسف وبخاصة الوالدين ( اآلخرينلى واالجتماعي من دون االعتماد ع

 (6612،4:)الهوا رنة قدر من النجاح فيها  أقصىوتحقيق  وتباتعلى مواجهة المواقف بقوة 

 وإبداءالطفل لكفأته وقدرته على إنهاء المهام بنجاح رغم الضغوط  إدراك)بأنها ثانوتعرفها الباح

المستمر والقدرة على مواجهة  وتفاؤلهالرأي واالختيار واالستعداد للتنفيذ وشعوره بالرضا عن نفسه 

 (كافة المواقف المختلفة 

 (656:يونس  أمل2 إعدادبدرجات الطفل على مقياس الثقة بالنفس المصور ) بأنها إجرائيارفها وتع   

فـي المرحلـة العمريـة الممتدة من نهاية العام الثالث حتى الذين يكون  لطفلا هو2 ةالروضطفل  -:

أو بدايـة العـام السـادس ، وقـد أطلق البعض على هذه المرحلة مسمى الطفولة نهايـة العـام الخـامس 

 المبكرة

( مؤسسة تعليمية Kindergartenرياض األطفال أو الحضانة )باأللمانية2 2األطفالرياض  -4

لألطفال قبل دخولهم المدرسة. وقد ُوضع هذا المصطلح من قبل العالم األلماني فريدريك فروبل، 

م " كتجربة اجتماعية لألطفال  5240أطلقه على مؤسسة اللعب والنشاطات التي أنشأها في عام حيث 

 النتقالهم من المنزل للمدرسة.

من  وما تملكهمن مظاهر اجتماعية  األسرةهو ما تتسم به 2لألسرةالمستوى الثقافي واالجتماعي -4

ة وجملة النشاطات التي يقوم بها الوالدان ووسائل ترفيهي أثاثمن  ألبنائها وما توفرهمادية  إمكانيات

الثقافية بالمنزل وما يؤديانه من  األدواتالستخدام واقتناء  يؤهلهمالذي للوالدين مي والمستوى التعلي

 (6612،4: الهوا رنة. ) أبنائهمممارسات ثقافية نحو 

بالدرجة التي يتحصل عليها الطفل على  إجرائياويحدد المستوى االجتماعي والثقافي في هذا البحث 

 .ها الباحثانأعدالمستوى االجتماعي والثقافي التي  استمارة
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 النظري  اإلطار

 الثقة بالنفس  أوال

إن الثقة بالنفس هي سمة شخصية يشعر الفرد بالكفاءة والقدرة على مواجهة الصعاب والظروف 

المرجوة ، وهي مزيج من الفكر  أهدافهوقدراته لتحقيق  إمكانياتهما تتيح له  أقصىالمختلفة مستعماًل 

المستوى  إلىوالشعور في السلوك الذي يعمل على تشجيع النمو النفسي السوي والوصول بالفرد 

 المطلوب من الصحة النفسية والتكيف النفسي واالجتماعي . 

بالنفس التردد، والخجل، يعاني بعض األطفال من الشعور بالنقص، ومن مظاهر ضعف الثقة قد    

وعدم القدرة على االستقالل، كما تظهر على الطفل ضعيف الثقة بالنفس عالمات االستهتار والتهاون 

 وسوء السلوك.

البحث من خالل دراسة  أهميةانطالقًا مما سبق واستكمال للجهود الحثيثة في هذا المجال تبرز     

 .  لدى طفل الروضة لألسرةاالجتماعي والثقافي مستوى العالقة وتجاهها بين كل من الثقة بالنفس و

 

 -:النظريات التي فسرت الثقة بالنفس

 السيكولوجية األهميةأن فكرة الجهاز النفسي الذي قدمُه فرويد يوضح  : النظرية التحليل النفسي -

 األنا، الهو النفسي كما جاء بها فرويد ( التي أولها رائد التحليل النفسي للثقة بالنفس ، فمكونات الجهاز

) توضح الرغبة الداخلية والحتمية الغريزية لدى كل إنسان من أجل أن يكون على األعلى األنا، 

أدلر بإسهاماته التي  راعاته وتحقيق السواء والتوافق .وجاءدرجة عالية من الثقة بالنفس تؤهله كل ص

مشاعر النقص يسعى الفرد للنضال والسعي من أجل الكمال و ياالهتمام االجتماعركزت على مفاهيم 

شعورنا بالنقص وكل  خاللوالتفوق التي تشكل في مجملها هدفا .ً  وذلك فأن الثقة بالنفس تأتي من 

المتفوق . وهذا  واالجتماعيإنسان له أسلوبُه الخاص الذي ينتهجه ليصل إلى التحقيق النفسي 

كما  واالجتماعية األسريةق علية أدلر أسلوب الحياة يتأثر بالتركيبة الذي يتبناه كل فرد أطل األسلوب

ويد . ويؤكد العزة و عبد الهادي أنه يركز على النفس الواعية الشعورية بعكس ما كان ينادي به فر

ً   اإلنسانأن ( 5222) بالمجتمع . لكل  شاماليسعى في حياته وراء التفوق ليحتل مكانه مرموقة

مخلوق اجتماعي بدالً  أدلربالنسبة  فاإلنسانوتنادي نظرية أدلر بأن فهم شخص معين يتضمن مهما 

ً   وعالقاتهاتجاهاته  على وجهة نظر أدلر فنحن مدفوعين باهتمامات  أذا ، وبناًءمع العالم . من

ً  جنسيا كون مخلوقا وأغلب مشاكلنا الحياتية   ً . ويشكل  واألعراف التنشئة االجتماعيةاجتماعية

أسلوب الحياة الصورة التي ارتضاها أدلر مستوى عالي من مستويات الثقة بالنفس يستطيع من 

كما أسهم  . ( (45، ص 664:الفرحي 2 )الفرد أن إلى الشخصية المتكاملة المحققة لذاتها (  خاللها

بأن تحقيق الذات ((5222انجلى)كر يونج في تناول الثقة بالنفس تحت مفهوم تحقيق الذات ، حيث يذ

في هِذه العملية انظمه النفس  والتفوق  عند يونج عملية غرضيه من النمو وتتضمن الفردية والسمو

 5225ياربرا 2 )تحققت درجاتها الكاملة في التميز وبعد ذلك تتكامل في هوية واحدة مع كل البشرية 

لشخصية يضفي عليها وحدتها وتوازنها . (وأضاف يونج أهمية الذات كجهاز مركزي ل 22، ص

 .وثباتها ، وأنها تحرك وتنظم السلوك
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، بل أن  اإلنساني االتجاهلنظريات  األساسييعتبر مصطلح الثقة بالنفس المحور  2اإلنسانية النظرية -

القوية بين السواء  القةيؤكد روجرز على الع دأ ،قامت على أساس هذا المب االتجاهأشهر نظريات هذا 

هدف إلى تحرير الطاقات ي ياالتجاه اإلنسانوبين ثقة الفرد وذاته ، ولذلك  االجتماعيوالتوافق النفسي 

 .وفقا الكامنة داخل الفرد اإلرشاديةً فإن العملية  االيجابية

.(والمتتبع لفكرة روجرز الشهيرة التي تشير إلى " أن أفضل طريق لفهم  44،ص25222 )بربرا  

الداخلي المرجعي للشخص نفسه" يرى مدى ما حظي به  اإلطارهي النظر أليه من  اإلنسانيالسلوك 

 باالنفتاحمصطلح الثقة بالنفس لدى روجرز فإن الشخص الذي يؤدي ويوظف طاقاته كاملة يتميز 

 (524، ص 25222  واإلبداع)بربراوالثقة التامة الحرية التجريبية  عيش الوجوديالعلى الخبرات و 

ويعطي روجرز الثقة بالنفس أهمية بالغة ، فهو ينظر للشخص الذي يثق في نفسه وفي أحكامُه 

2  )ألفرحيالصحي " الذي يعمل بنشاط وفعالية .  اإلنسانواختياراته والذي يعتمد على نفسه بأنه 2 "

متفقة مع ما ذهب أليه روجرز حيث تمحورت اهتمامات  ماسلواوجاءت إسهامات  (44، ص 5664

الذين حققوا ذواتهم  األشخاصوالعادين وتوصل إلى خصائص  األشخاصاألسوياءبدراسة  ماسلوا

 األفرادبأنه يتمم  ماسلواوجاءت الثقة بالنفس في مقدمة هذه الخصائص وأكثرهم أهمية . وبهذا يقرر 

الذين حققوا قواتهم بثقتهم الكبيرة في أنفسهم وقدراتهم ورسالتهم في هذه الحياة فنجدهم يتفاعلون مع 

يتضايقون  وأالفهم يدركون عيوبهم  باآلخرينعندما تكون لهم مهام معينة يسعون لتحقيقها  اآلخرين

 (465، ص25225  بربرا).قبوالمنها بل يقبلون بها ويظهرون 

يتناول فروم الثقة بالنفس تحت مصطلح قريب من هذا المصطلح هو الحب  2اعيةالجتمالنظرية ا- 

اليوم عدد كبير من الناس  اآلخرينالذاتي ويشير انجلر إلى أن الحب الذاتي مطلب ضروري لحب 

ويؤكد فروم بل ويصر على أن اآلخرين. وهي حب  األصعبيستخدم الحب الذاتي كبديل للمهمة 

 اآلخرينواألشياءالقدرة على الحب تتطلب التغلب على نحن يجب أن نكافح من أجل النظر إلى الناس 

والتي كنا فيها مقيدين بمشاعر ذاتية ، فنحن نحتاج إلى  األوقاتبطريقة موضوعية ونعترف بتلك 

كما تظهر بعيدة عن تدخل حاجاتنا بأن الفرق بين تصورنا لشخص آخر ، وواقعية الشخص  األعراف

 االنسجامفي الحكم علية . مفهوم فروم للحب الذاتي يوازن بظهور تأكيد روجرز على  وانفعاالتنا

في  األساسيةوينظر سوليفان للثقة بالنفس كأحد المكونات  والتقدير الذاتي لالحترامماسلواومناقشات 

ويؤكد انجلر بأن سوليفان يؤكد على أن  ة المتبادلةعلى العالقات الشخصي البناء الشخصي التي تعتمد

 االجتماعيةحصر له من المواقف  أالعدد  خاللالشخص مع بيئة من لتفاعالتالشخصية تظهر كنتيجة 

 .                                                     اآلخرينواعين بأنفسنا وبكيفية ارتباطنا بالناس 

ة بالنفس كما ينظر إليها سوليفان تتوقف على العالقات الشخصية المتبادلة بين ومن هنا يتضح بأن الثق

الرئيسية التي قامت عليها نظرية سوليفان .  واالفتراضاتوهو في المبادئ  واآلخرينالشخص 

تعمل مرحلة رياض األطفال على تهئية الطفل لمتابعة الدراسة حيث أن هناك عالقة وطيدة بين ويعتب

 ورياض األطفال  والنظم المجتمعية المختلفة 2تعليمية ، أقتصادية ، سياسية ، دينية دور الحضانة

األطفال لمواصلة  تهيئةوأود ان ألقى الضوء هنا ،على ما تقوم به مرحلة رياض األطفال من 

، حيث يتعود الطفل على النظام  االبتدائيةللمرحلة  وإعدادهمدراستهم فيما بعد مرحلة رياض األطفال 

المدرسى من خالل وجوده بالروضة ، وكذلك يتعود التفاعل واللعب مع جماعة األقران ،وكذلك 
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الطفل عندما يلتحق بالمدرسة  غريبا علىالنشط مع المعلمات والمشرفات ، فلم يعد هذا  التفاعل

سلوك وفي تحقيق الحاجة للقبول والتقبلً ً  الذات تلعب في تنظيم ال دينامكيةسوليفان أن ر . االبتدائية

 (45، ص 2:664  ألفرحي (هاما دورا 

 

 األسرة: ثانيا

سن مبكرة من  فيبناء وتنمية الثقة بالنفس لدى األطفال وخاصة  في وأساسيدور هام  األسرةتلعب 

حياة الطفل، ويمكن تحقيق ذلك ببساطة وسهولة من خالل مدح سلوكيات الطفل اإليجابية ومساعدة 

للمهام واألنشطة المطلوبة منه، مع منحه باستمرار  الكافيومعاونته بتقديم النصح واإلرشاد والشرح 

لمشاعر الحب والتقبل واألمان واإلنجاز والنجاح، هذا ما يؤكد عليه الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ 

ورئيس قسم الدراسات النفسية لألطفال بمعهد الدراسات العليا للطفولة جامعة  اإلكلينيكيعلم النفس 

تساعد  التيهناك بعض النصائح واإلرشادات النفسية والتربوية  عين شمس، حيث يشير إلى أن

 تحقيق هذه الغاية من أهمها2 فيالوالدين 

ـ أن يتوافر للطفل قواعد ثابتة ونظام محدد للسلوك، وأن تكون تصرفات الوالدين متماشية مع هذه  5

 القواعد والنظم حتى ال يشعر الطفل بالتشويش. 

ق صفات سيئة أو غير مقبول به إذا ما سلك سلوكًا سيئًا، حيث يجب انتقاد ـ عدم انتقاد الطفل ولص :

 سلوك الطفل وليس الطفل بذاته حتى ال نجرح مشاعره أو أحاسيسه.

 ـ إشعار الطفل باستمرار بقيمته ومكانته وسط األسرة اإلشادة بسلوكياته وتصرفاته المرغوبة.  4

 المسئولية. تدريب األطفال بصورة تدريجية على تحمل – 4

 مساعدة األطفال على تكوين مهارات اجتماعية للتعامل والتفاعل والتواصل مع اآلخرين بنجاح. -1

تشجيع األطفال على وضع أهداف محددة معقولة وااللتزام قدر اإلمكان بالوصول إليها  – 0

 وتحقيقها.

 لية. مساعدة األطفال على تنمية قدرة التخطيط لألمور واألعمال المستقب – 0

 إشعار األطفال باستمرار فى التفاؤل واألمل واإلقبال على الحياة. – 2

 تنميه قدرة األطفال على تحمل الضغوط وكيفية التعامل معها. – 2

تجنب تعرض األطفال للخجل أو االستسالم بسهولة أو االنشغال بنقائصهم، أو التركيز على  – 56

ينشأ هذا نتيجة لضعف الروح لموكلة إليهم أو المطلوبة منهم.النتائج الفاشلة أو التهويل من المهام ا

االستقاللية عند الطفل والشعور بالعجز والنقص، حيث يرى أن جميع أفعاله تسير بشكل خاطئ، 

واألمهات أن يكونوا  اإلباءيجب على  وأيضاويرى أنه أقل من اآلخرين، وأنه غير محبوب من قبلهم.

في تحقيق الثقة في النفس وتجنب السلوكيات التي من  األطفالتساعد تربوية سليمة  أساليبحريصين 

 األطفال وعلى سلوكهم مستقبال .شأنها أن تؤثر سلبا على 
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  لألسرةثالثا : المستوى االجتماعي والثقافي 

العوامل البيئية التي تلعب دورا كبيرا في حياة  أهممن  لألسرةيعد المستوى االجتماعي والثقافي        

بدراسة  النفسلذلك اهتم علماء التربية وعلم الفرد حيث ان لها دور كبير في تشكيل شخصية الطفل 

  أفرادهاذات مغزى على  تأثيرلما لها من  لألسرةمستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 (6622526:)الدويك .

 

 السابقةالدراسات 

 وتكونتالروضة  أطفالتنمية الثقة بالنفس لدى  إلىدراسة وهدفت هذه ال 656:يونس  أملدراسة -5

ما  أعمارهممجموعتين تجريبية وضابطة تتراوح  إليطفال وطفلة تم تقسيمهم  06عينة الدراسة من 

سنوات واستخدمت مقياس الثقة المصور لطفل الروضة وبرنامج لتنمية الثقة بالنفس  1-0-4-0بين 

النتائج فاعلية برنامج لتنمية الثقة بالنفس لدى  أظهرت هارسو – لجواد انفواختبار رسم الرجل  

 النفس على مقياس الثقة ب واإلناثبين الذكور  إحصائيافروق دالة  وال توجدالروضة   أطفال

معرفة العالقة بين التعلق  إلى(هدفت هذه الدراسة 654:راشد وايثار منتصر ) غدويدراسة ـ  :

 0-4ما بين  أعمارهمطفال تراوح  16:الروضة ،تكونت العينة من  أطفالالتجنبي والثقة بالنفس لدى 

كشفت النتائج انه يوجد والروضة   ألطفالواستخدمت مقياس الثقة بالنفس والتعلق التجنبي سنوات 

الروضة  وتوجد فروق بين  أطفالبين التعلق التجنبي والثقة بالنفس لدى  إحصائياارتباط موجب دال 

 الروضة على مقياس الثقة بالنفس أطفالمن  واإلناثمتوسطات درجات الذكور 

الوجدانية  هدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة بين المشاركة 650:وتوفيق   البحيريدراسة ـ 4

الروضة  وبينان الفروق في قوة العالقة بين المشاركة الوجدانية  أطفاللدى عينة من  بالنفسوالثقة 

من  واإلناثبين الذكور الروضة والمقارنة  أطفالعينة الدراسة من  واإلناثبالثقة بالنفس بين الذكور 

طفل وطفلة  566نت العينة من الروضة في كال من المشاركة الوجدانية والثقة بالنفس تكو أطفال

 المشاركةمقياس  األدواتاآلتيةسنوات واعتمدت  0-1من  أعمارهم(تراوحت 16ذكور –اناث 16)

واختبار رسم الرجل   - يونس  إعدادأملالباحثة ومقياس الثقة بالنفس المصور  إعدادالوجدانية  

 إحصائياوجود ارتباط موجب دال  – كاألتيالنتائج  .وجأت  أهممقياس المستوى االجتماعي والثقافي 

الروضة  على مقياس الثقة بالنفس ومقياس المشاركة الوجدانية  أطفالبين درجات عينة الدراسة من 

 واإلناثالذكور  بالنفسيينفى قوة عالقة المشاركة الوجدانية بالثقة  إحصائياووجود فروق دالة  –

بين متوسطات درجات  إحصائياووجود فروق دالة   اإلناثالرياض لصاح  أطفالعينة الدراسة من 

على مقياس المشاركة الوجدانية والثقة بالنفس   واإلناثالروضة الذكور  أطفالعينة الدراسة  من 

 .اإلناثوذلك في اتجاه 

بعد العرض السابق للدراسات السابقة والبحوث التي اهتمت  تعقيب على الدراسات السابقة 2 -

بدراسة الثقة بالنفس  قامتالروضة يتضح  تنوع الدراسات التي  طفالأبالثقة بالنفس لدى 

لدى  بالنفسوجود عالقة بين الثقة  إلىبعض هذه الدراسات  وأشارتالروضة   األطفاللدى 

 االجتماعية  وقد استفاد الروضة وبعض المتغيرات منها  التعلق التجنبي والمهارات أطفال

  .غة فروضهوكذلك في صيا تهفي تحديد عين ا البحثمن هذ الباحثان
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 المنهجية  اإلجراءات

 طبيعة المشكلةللمالئمته وذلك  أالرتباطي المنهج الوصفي باألسلوب انالباحث منهج البحث 2 استخدم

 .  البحث وأهداف

 طفل وطفلة 505وعددهم الكلي .روضة زهرة الوادي أطفالمن مجتمع البحث  كونمجتمع البحث 2 ت 

 األصليطفال تم سحبهم من المجتمع  06 ها عدد اختار الباحثان عينة عشوائية بسيطة البحث 2عينة 

 ناثمن اإل  46ذكور وعدد طفال من ال 46عدد  موزعة كالتالي 2  للبحث

 

 أدوات البحث 

 أطفالمن  لعينة( مقياس الثقة بالنفس 656:يونس ) أمل أعدتالمصور بالنفس مقياس الثقة  - 5

(سنوات وقد اعد 0-4) ريةالمرحلة العم أطفالالروضة وذلك بهدف تقدير درجة الثقة بالنفس لدى 

(بعدا بحيث شمل كل بعد موقفين وقد حسبت أمل يونس 54موقفا مصورا  تضمن )0:المقياس من 

وهو  6.65دال عند مستوى  6.24تطبيق المقياس وبلغ معامل ثباته  أعدادثبات المقياس بطريقة 

درجة مقبولة من الثبات كما حسبت صدق المقياس بطريقة الصدق البنائي عن طريق  إلييشير 

بطريقة معامل  االتساق الداخلي بين كل بند والدرجة الكلية وتم حساب معامالت االرتباط فيما بينهم 

 .درجة عالية من الصدق  إلىمقياس ارتباط بيرسون وتوصل ال

استمارة لقياس  بإعداد انم الباحثاقثان حيث الباح إعدادمقياس المستوى الثقافي واالجتماعي  -:

 وتضمن مستويان هما  لألسرةالمستوى االجتماعي والثقافي 

المقيمين في منزل واحد عدد  األسرةأفراد ويتضمن عدد من الفقرات هي عدد  األولالمستوى 

نادي صيفي ترفيهي  أوواالشتراك في نادي رياضي  ماألب وإالالحجرات بالمنزل وظيفة كل من 

 خارجها  أوالقيام برحالت ونشاطات داخل المدينة 

قراءات وكذلك   ماألب وإالالمستوى التعليمي لكل من  الفقرات  عددا منالمستوى الثقافي ويتضمن 

وتنميتها  األطفالتوفر انترنت بالمنزل  االهتمام بهويات ومدى ب والقصص والمجالت لكتل األسرة

بحساب صدق المقياس عن طريق حساب االتساق الداخلي  انااللكترونية وقام الباحث األلعابتوفير 

طفال الروضة عن طريق حساب معامل االرتباط بين أطفل من  06والتجانس على عينة مكونة من 

 2      (5)الجدول رقم كما هو موضح بكل درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس 

 (5الجدول رقم )

 المستوى الثقافي رقم العبارة المستوى االجتماعي رقم العبارة

 معامل االرتياط معامل االرتباط

1 6.25 2 6.25 

2 6.24 2 6.21 

3 6.02 56 6.24 

4 6.22 55 6.2: 

5 6.22 5: 6.24 

6 6.26 54 6.2: 

7 6.00 54 6.25 
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استمارة  أنمعامالت االرتباط مرتفعة وجميعها دالة  مما يوضح  أنويتضح من الجدول السابق 

وتم  فقراتهاعلى اتساق داخلي مرتفع بين  هلألسرة متحصلمستوى االجتماعي والثقافي مقياس ال

وبلغ  نزمني أسبوعياالختبار على نفس العينة بفاصل  إعادةاالستمارة عن طريق  ثباتحساب 

 ارتباط مرتفع يدل على صالحية االستمارة لالستخدام  ل(وهو معام6822معامل الثبات )

 2حيث تضمنت المستويين  5درجة  واقل 560درجة  أعلىاخدت  كاألتيمفتاح تصحيح  وتم وضع

 درجة موزعة حسب الفقرات التي يشملها هذا المستوى  45المستوى االجتماعي 

درجة واقل درجة   ألعلىدرجة ( وقامت الباحثة بتحديد ثالث مستويات وفقا 01المستوى الثقافي )  

الثقافي والمستوى  االجتماعي  16204درجة المستوى الثقافي االجتماعي المنخفض من  242 5من 

  .المستوى االجتماعي الثقافي المرتفع  012560المتوسط من 

 على عينة التطبيقوقد تم  652:حث في شهر نوفمبر وديسمبر للعام جري الب -2التطبيق إجراءات

وتم  بكلية التربية  لرياض األطفابشكل فري بالتعاون مع معلمات الروضة وطالبات قسم  البحث

 .البحث ألهدافالمالئمة  اإلحصائيةالمعالجة  وإجراءتصحيح المقاييس  بعدكافة البيانات جمع 

 

 النتائج ومناقشتها عرض 

 واإلناثبين الذكور 6.61عند مستوى  إحصائياهل توجد فروق دالة  -والذي نصه 2 األول لتساؤلا

لداللة  اختبار)ت( احثانالب استخدم لإلجابة على هذا التساؤل ة(الروض أطفالفي الثقة بالنفس لدى 

 يوضح ذلك . :رقم الفروق بين المتغيرات والجدول 

 

 ( يوضح داللة الفروق بين الذكور واإلناث في مستوى الثقة بالنفس لديهم:جدول رقم)  

 

هذه  أتاإلناث وج األطفالجانب  إليوذلك  إحصائيافروق دالة  وجودوبالنظر للجدول السابق يتضح 

كال منهما  أظهرتالتي  654: وإيثارراشد  ديع ودراسة 662:النتائج متفقة مع دراسة عال علوان 

 دراسة نتائج مع نتائج البحث اختلفت ماوالذكور في ثاألطفال اإلنابين  إحصائياوجود فروق دالة 

في الثقة بالنفس وقد فسر  واإلناثوجود فروق بين الذكور  إلىالتي لم تشير  656:يونس  أمل 

وتوفير  األسرمن  وجود فرق في التعامل إليمن دراسة  أكثربين الجنسين في  وجود فروق انالباحث

السبب  أرجعتطلبات الذكور وكذلك  إليوالوسائل التي قد تطلبها الطفلة وعدم االلتفات  اإلمكانيات

لحساسيتهم الزائدة  واستخدام  ونظراخطا  بأيهذه السن عند قيامهن  البنات في عدم معاقبة  إلي

 المؤشرات     

 

  اإلحصائية

 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة ت 

 الحرية  

مستوى 

 الداللة

 6.65 12 2.0:2 4.242 44.2661 46 ذكور  الثقة بالنفس

 5.025 16.1:6 46 اناث
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يرغبن فيه  مما  على كل ما يحصلن نيجعله ياألمر الذالحصول على شي  فيالبكاء عند الرغبة 

 . بأنفسهنيعزز ثقتهن 

 الثقة بالنفس في 6.65ة إحصائيا عند مستوى داللدالة فروق  توجدهل 2 والذي نصه  التساؤل الثاني

 .لألسرةوالمستوى الثقافي واالجتماعي  الروضة وفقا للمتغير أطفاللدى 

 إليجادحساب قيمة ت للبيانات و  اإلحصائيةالمعالجة  بإجراء انالباحث ولالجابة على هذا التساؤل قام 

 ( .4كما هو موضح بالجدول رقم)الفروق 

 

( يوضح الفروق بين األطفال في الثقة بالنفس حسب  المستوى االجتماعي والثقافي 4جدول رقم )

 لألسرة

 

النتائج  أظهرتوقد  6.665عند مستوى  إحصائياقيمة ت جاءت دالة  أنويتضح من الجدول السابق 

 والمستوى–تفع الثقافية )المستوى المرالجتماعية بين المستويات ا إحصائياووجود فروق دالة 

 أن إليحيث يرجع ذلك الروضة  أطفال( في الثقة بالنفس لدى  المنخفضوالمستوى  –المتوسط 

قدرة على زرع الثقة بالنفس لدى  أكثرتتمتع بقدر عالي من المستوى االجتماعي والثقافي  التي األسر

في ضوء ما ووتوفير مطالبهم لها دور كبير  بالهوايات الهتماموتعزيزها لديهم وكذلك  أطفالها

 2  مقترحاتالتوصيات وال إلي انج البحث توصلت الباحثأسفرت عليه نتائ

 

 :التوصيات  أوال

من خالل النشاطات الروضة  أطفالبرامج تدريبية تسهم في رفع الثقة بالنفس لدى  إعداد -5

 .األطفالالعامة التي تمارس داخل رياض 

الي كيفية التعامل  وإرشادهممقابالت معهم  إجراءومحاولة  األمور األولياءاالهتمام بتوعية  -:

 .لديهم  الثقة بالنفسوتوفير الجو المالثم للتحقيق  أبنائهممع 

 

 ثانيا :المقترحات 

النفسي  األمنمثال  أخرىوعالقتها بمتغيرات  بالنفستهتم بدراسة الثقة  أخريدراسات  أجراء

 .وبعض المشكالت التي تعاني منها مرحلة الطفولة

 الثقة بالنفس

 العينة

المتوسط  المستويات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللةمستوى  قيمة ت

 

 

06 

المستوى 

 المرتفع

22.54 2.06  

4.20 

 

 

 

6.665 

المستوى 

 المتوسط

0:.50 0.04 

المستوى 

 المنخفض

4:.44 2.02 
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رفع مستوى الثقة بالنفس  فيندوات علمية وورش عمل لالهتمام بكافة المواضيع التي تسهم  إعداد

  .باعتبارهم رجال ونساء المستقبل وهم الثروة الحقيقية للمجتمع األطفاللدى 

 

 لمراجعا

اإلنجاز عالقته بالقلق واالكتئاب والثقة بالنفس لدى  (2 دافع5222المشعان عويد سلطان )ـ  5

الموظفين الكويتيين و غير الكويتيين في القطاع الحكومي ،حوليات اآلداب و العلوم االجتماعية 

 .5:(، ص542(، الرسالة )6:،حولية )

 .:5ص (2 دليلك الى الثقة باآلخرين، دار اإلسراء للنشر ،عمان ،661:) إبراهيمالسليمان هاني ـ :

، دار الشمال 5(2أبحاث في علم النفس االجتماعي و دينامية الجماعة ، ط5222جليل وديع شكور) -4

 .542للطباعة والنشر و التوزيع ، طرابلس ،لبنان، ص

، دار الكتاب  5(2 مناهج البحث التربوي رؤية تطبيقية مبسطة ، ط 666:بشير صالح الرشيد )  -4

 ::للنشر و التوزيع، ص

(2 مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث ، 5222) مار بوحوش و محمد محمود دنيباتع   -1

 544ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر. ص

 :55، األردن. ص5(2 مهارات التدريس الصفي ، ط:66:) محمد محمود الحلية   -0

منشورات مكتبة  4،ط5،مجس( 2 مبادئ اإلحصاء في التربية وعلم النفس  -عبد الرحمن عدس )ب-0

 1النهضة اإلسالمية، عمان. ص

(2 كراسة تعليمات اختبار الدافع لإلنجاز لألطفال و الراشدين 664:موسى عبد الفتاح فاروق )   -2

 60، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ص 4،ط

شتى مجاالت (تحسين مفهوم الذات لتنمية الوعي بالذات والنجاح في 661:سناء محمد سليمان )-2

 .القاهرة -عالم الكتب– 0الحياة ،سيكولوجية للجميع اإلصدار 

الرياض وعالقتها ببعض المتغيرات  ،رسالة  أطفال(الثقة بالنفس لدى 662:) عال حسينعلوان -55

 .ماجستير غير منشورة كلية التربية للبنات جامعة بغداد

أساليب المعاملة الو الدية للطلبة الجامعة (الثقة بالنفس وعالقتها ب660:زغير ،لمياء ياسين )-:5

 .،جامعة بغداد:5فسية عدد،مجلة البحوث التربوية والن
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 ببعض أنواع الطفيليات القشرية Siganus luridusمدى إصابة أسماك البطاطا السوداء  علىدراسة 

 ليبيا –المصطادة من الساحل الجنوبي للبحر االبيض المتوسط في مدينة الخمس

 

  

 

Abstract 

Parasitic crustaceans of 100 from Siganus luridus were collected between October 2009 to 
September 2010 of AL-Khoms, Libyan fishes that were consumed by Libya frequently. 

They were transferred to the Aquaculture Laboratory, Department of Biology, Faculty of Science, 
El-Marqab University. The parasitic crustaceans were found in the oral cavity and the glans and on 
the outside of the body. Samples were identified from a morphological study on features such as 

morphological characteristics; the study was conducted on 100 Siganus luridus fish and examined 
for the presence of parasites. 

The total number of fish infected with parasites was 48 (48.00%). Data revealed that the prevalence 
of parasitic crustacean’s infection and Hatschekia sp. was 47.91%, Nerocila spp. 27.08%   Gnathia 
Maxillaris 22.91%, and Anilocra Physodes 2.10% respectively. 

 

 الملخص 

إلى سبتمبر  2009أكتوبر  خالل الفترة من Siganus luridusالبطاطا السوداء أسماك  من سمكة  100تم جمع 
من سوق السمك في مدينة الخمس وذلك لتعرف على بعض القشريات الطفيلية التي تصيب هذه  م 2010

إلى مختبر األحياء المائية ، قسم األحياء ، كلية العلوم ، جامعة المرقب. تم العثور  االسماك تم نقل االسماك.
القشريات  التعرف على. تم الخياشيموعلى  يفي تجويف الفمعلى السطح الخارجي   وعلى القشريات الطفيلية 

 .لهامورفولوجية الطفيلية من خالل الصفات ال

لوحظ أن طفيلي  إذ( من األسماك الخاضعة للدراسة. %48.00سمكة ) 48 ائج إصابة حيث أوضحت النت
Hatschekia sp.   ( يليه طفيلي%41.81) 23إذا لوحظ في  وكان أكثر الطفيليات القشرية تواجداGnathia 

Maxillaris  18 (32.75 % وطفيلي ،) Nerocila spp.  13 (23.63 %وطفيلي ،) 01 Anilocra 
Physodes (1.81%على التوالي )  

 
 المقدمة

 6-4بين ) " هي أسماك صغيرة الحجم وذات عمر قصير يتراوح مابطاطاأو "أسماك ال (Siganusأسماك )
أفراد هذه العائلة لديها مجموعة  Siganidae (Shakman et al., 2008)سنوات( وهي تنتمي إلى عائلة 

في المناطق المدارية وشبه المدارية. أربعة أنواع منها تعيش في  اهذه االنواع جغرافي االنواع تتوزعواسعة من 
 Siganus argenteusو Siganus luridus،Siganus rivulatus  ،Siganus stellatusالبحر األحمر: 

، غزت البحر األبيض المتوسط من خالل قناة Siganus luridusو  Siganus rivulatus واثنان منهم
انية، اليون، السواحل المصرية، الفلسطينية ، التركية على طول. وهي تنتشر (Ben-Tuvia, 1966) السويس

يئة نجاحا في الهجرة من ب أظهرت التوزيع الجغرافي الليبية. ومن خالل هذا و القبرصية، اإليطالية، التونسية

رق وغرب البحر االبيض المتوسط الذي لديه ش لعالية وتوافر األغذية المحددة إليالبحر األحمر ذات الملوحة ا
 ملوحة مختلفة وتوافر الغذاء.

mailto:abdo.abusdel@yahoo.com
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سها سماك حيث كيفت الطفيليات الخارجية لنفاحدة من أهم المسببات المرضية لألتعتبر الطفيليات الخارجية و
ذه هتراكيب خاصة تمكنها من البقاء على السطح الخارجي لجسم السمكة وتضمن لها التحرك مع المضيف ومن 

لي ، حيت تعتبر هذه التراكيب ضرورية لتثبيت الطفيخالب والمحاجم واألسنان واألشواكالتراكيب الكالليب والم
هذه لكما أن على الزعانف أو في التجويف الفمي أو على الغالصم  سواء لفترة مؤقتة أو دائمة على الجلد أو

تها حيت تعتمد الطفيليات في تغذي، الغذاءللحصول علي  ثقب األنسجة للمضيفأخري وهي التراكيب وظيفة 
 (. Croll,1966الجسم للسمكة ) على سوائل

التوازن  ختالفاء الخارجية أو الداخلية وكذلك إلينشأ المرض نتيجة لإلصابة الشديدة بالطفيليات سو 
على إن اإلصابة بالطفيليات الخارجية تعتمد  (.Meyer and Hoffman (1974والمضيف  بين الطفيل ما

الموقع الجغرافي لمعيشة المضيف وكذلك على بيئة المضيف أيضا من تغير في درجة الحرارة والعوامل 
الكيميائية المحيطة بالسمكة ، وكذلك على فصول السنة ونوع القاع وعمقه والحيوانات والنباتات المحيطة ناهيك 

أكثر من  صابتها لنوع واحد أوي نوعية إالطفيليات تختلف فن ، كما أعن الصفات الوظيفية والشكلية للمضيف

 . (,Shalman 1961نفس الجنس أو أجناس مختلفة أو عائلة كاملة من األسماك )
ويمارس سيطرة قوية على ديناميكية المستضيف، مما يؤدي  ، يمكن أن يحفز التطفل اإلجهاد للكائنات المائية

(، إن تطور التطفل قد  Cassier et al. 1998و Anderson and May1979) إلى خسائر اقتصادية كبيرة
(. ويمكن أن يؤثر Combes, 2001يؤدي الى تفاعل مناعي للمضيف يؤدي إلى تأثيرات فسيولوجية للمضيف )

ضافة إلى إنخفاض ، إوجود الطفيليات على حياة المضيف، ووظائف األعضاء، والسلوك، وسالمة المضيف
  معدل النمو و ضعف التكاثر

(Trilles and Hipeau 2012, Combes 2001, Johnson and Dick 2001, Östlund et al. 2005, 
Collyer and Stockwell 2004). 

 2000تحتل مجدافيات األرجل مكاًنا متميًزا في عالم التطفل بسبب قدرتها التطفلية الغير عادية. يوجد أكثر  
الفقاريات من اإلسفنج إلى الحيوانات الفقاريات لنوع من مجدافيات األرجل وهي طفيليات يمكن وجودها في ا

(Cressey, 1983) ،التأثيرات المسببة لألمراض مما ينتج عنه خسائر إقتصادية مهمة  حيث تكون واحدة من
(1996 Sasal et al. Company et al. 1999; 2009; Ramdane.) 

الدراسة  ههذهدف حيث ت الليبية قليلة جدًا. سماك البحريةالمتطفلة على األإن الدراسات على مجدافيات االرجل 
المصطادة من الساحل الجنوبي  القشريةالطفيليات  لمعرفة مدى إصابة أسماك البطاطا السوداء ببعض أنواع

 تحديد شدة العدوى الطفيلية وكذلك التفاعل الموسميل ليبيا، وذلك –للبحر االبيض المتوسط في مدينة الخمس

 ستخدام المجهر الضوئي لمعرفة السمات المميزة لكل منها. إائمة بشكل رئيسي على للطفيليات القشرية الق
 

 المواد وطرق البحث
. وكان عدد األسماك التي تم 2010إلى سبتمبر  2009تم جمع األسماك الطازجة خالل الفترة من أكتوبر 

الساحل الجنوبي للبحر األبيض من Siganus luridus  من أسماك البطاطا السوداءسمكة  100الحصول عليها 
ينات التي عنقل ال تمو،ك بمدينة الخمس، ليبيا(. حيث ثم إختيار العينات بصورة عشوائيةاسمالمتوسط )سوق األ

نها اك ووزسمخذ طول األتم أحياء المائية بكلية العلوم جامعة المرقب، حيت مختبر األتم الحصول عليها إلى 
انف اك والزعسمالخارج وذلك بالكشف المباشر على السطح الخارجي لجسم األفحص األسماك من وتم ، وجنسها

 .عدسة مكبرةباستخدام و بالعين المجردة  وفتحات الخياشيم والفم
في  القشريةالطفيليات نتشار إحيث تم حساب معدل  .%70يثيلي بتركيز كحول إتم حفظ الطفيليات بإستخدام 

 .االصابة بالطول و وزن وجنس السمكعالقة و األسماك التي تم فحصها
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 النتـــائج
ك بمدينة اسمالمتواجدة في سوق األSiganus luridus  أجريت هذه الدراسة على أسماك البطاطا السوداء

 بين سمكة ألجل دراسة أكثر أنواع القشريات المتطفلة عليها وتكرارها خالل الفترة ما 100 الخمس على
 م . 2010ر سبتمبالى  2009أكتوبر

حظ أن طفيلي لو إذ من األسماك الخاضعة للدراسة. (%48.00)  سمكة48  حيث أوضحت النتائج إصابة
Hatschekia sp.   إذا لوحظ  )آخر طفیلي أو مع بمفرده كان سواء( تواجداالطفيليات القشرية كان أكثر

 الدارسة ليتسج إلى الجدول نفس یشیر بالمقابل و من االسماك المصابة  (% 41.81) سمكة23 في وجوده 
 .(1) جدول( كما هو مبين في ال1.81%) Anilocra Physodes 01القشري   طفيليواحدة  ل فردیة لحالة

 هام عزلت التي و مواقع تواجد الطفيليات القشرية على أسماك البطاطا السوداء ( التوزيع العددي2يبين الجدول )
 . حيثلألسماكخياشيم  و من على السطح الخارجي للجسم ) الجلد( و من داخل التجويف الفمي و الغلصمى

  أكثر الطفيليات القشرية تواجدا على الخياشيم.كانت 

 
 النسبي ألسماك البطاطا السوداء المصابة وفقا لنوع الطفيليالعددي و(: التوزيع 1)جدول

 الطفيلي التكرار النسبة المئوية

33.33 16 Hatschekia sp.   

27.08 13 Nerocela sp.  

22.91 11 Gnathia maxillaris 

14.58 7 Hatschekia & Gnathia maxillaris 

2.10 1 Anilocra  physodes 

 اإلجمالي 48 100

 

 السوداء قع تواجد الطفيليات القشرية على أسماك البطاطاعدد و موا: (2جدول )

 التواجد مكان العدد المضيف

 العدد الخياشيم التجويف الفمي الجلد

Siganus luridus 100 14 11 23 48 

 

بة أن نس نسبة إصابة أسماك البطاطا السوداء حسب فصول السنة، حيث أوضحت النتائج ( يبين3الجدول )
( و في الربيع %29.2)14 ( يليها فصل الخريف بنسبة إصابة %37.5)18 صابة كانت في فصل الصيف اإل

 .( على التوالي%14.5)7 ( و الشتاء بنسبة %18.8 )9 كانت 
 

 حسب فصول السنة أسماك البطاطا السوداء إصابةنسبة (: 3الجدول )

 النسبة العدد الفصل

 (%14.5) 07 الشتاء

 (%18.8 ) 09 الربيع

 (%29.2) 14 الخريف

 (%37.5) 18 الصيف
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 سة حسبراللد الخاضعة )ذكور وإنات( السوداء البطاطا أسماك لجنسي النسبي عيالتوز إلى (3) الجدول يشير 
 بإحدى كانت مصابة الذكور السوداء البطاطا أسماك ( من 20 (52.60%أنب النتائج أشارت إذ صها،يتشخ

 أما با،يتقر1 :0.95 نهمايب جعل النسبة مما مهيسل الذكور األسماك ( من24.24)%18 أن  نيح في ات،يليالطف
 28 إصابة تظهر أن بعد 0.7:1 كانت  فقد مةيالسل اإلناث األسماك إلى المصابة اإلناث األسماك نسبة

 كاي ختبارإ جدي لم و .األسماك هذه من  34 (54.90%)وسالمة السوداء البطاطا أسماك إناث ( من45.10%)
 األسماك نيب السوداء البطاطا أسماك جنسي نسب عيتوز في ةيإحصائ ذات داللة فروقا   Chi square  عيترب

 P > 0.05). (المصاب.  و مةيالسل
 

 صهايا السوداء )ذكور و إنات( حسب تشخع النسبي لجنسي أسماك البطاطي: التوز(4الجدول )

 الجنس العدد غير مصابة مصابة 

 ذكور 38 (38.00%) )47.4%)18  (52.6%)20 

 إنات 62 (62.00%) )54.9%)34  (45.1%)28 

 العدد الكلي 100 (52.00%) 52 (48.00%)48 

 

 أشارت النتائج أن متوسط وزن أسماك البطاطا السوداء المصابة بالطفيليات القشريةكما 
 غرام( كان أكبر من متوسـط وزن األسمـاك السليمـة 196.21±21.83)

إحصائية بين متوسطي وزني ، ولم يظهر التحليل االحصائي وجود فروق ذات داللة (غرام 163.72±21.18) 
(، كما و سجلت النتائج t  :P > 0.05، اختبار F   :P< 0.01ختبار المصابة  واألسماك السليمة.  )إ األسماك

سم( كان أكبر بقليل من متوسط طول  2.62±22.34أن متوسـط طول أسمـاك البطـاطا السوداء المصـابة )
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي طولي األسماك  ، و لم تسجل(سم2.62 ±18.52األسماك السليمة )

 (.t :   P > 0.05ختبار إ ،F   :P > 0.05ختبار إالمصابة بالطفيليات القشرية و األســماك  السليمة. )

 
 المناقشة 

أربعة أنواع من الطفيليات القشرية المتطفلة خارجيا على أسماك البطاطا  عزل وتعريف الدراسة أظهرت نتائج
 Gnathiaمن نوع   Isopoda نواع من متشوووابهة األقدام  ت ثالثة أحيت كان، Siganus luridus السووووداء

maxillaries  من عائلةGnathiidae نوعان من عائلةو Cymothoidae هما Anilocra physodes و 
Nerocila sp. من مجادفيات األقدام  والنوع الرابعCopepoda  من جنسHetschkia sp.  . 

هي من الطفيليات الخارجية التي عادة ما توجد على أسووووماك  Cymothoidaeالقشووووريات الطفيلية من عائلة 
ة بالجلد مرتبطتجويف الخياشيم أو في معتدلة الملوحة والمياه العذبة. غالًبا ما يكون تواجدها  والمياه البحرية 

(. ;Brusca1981 Trilles 1994 and Cassier et al. 1998أو تجويف الشووودق أو التجاويف الجسووودية )  
سووووماك البحرية في البحر  تصوووويب األ  Cymothoidsأنواع مختلفة من  لىإ بعض الدراسووووات   أشووووارتفقد  

 أنواع في 2، تونس من نوعوووا 55، الجزائر فينوعووا   51 ونوعووًوا   54 االبيض المتوسوووووووط  ففي المغرب 
 (.;Trilles 1994; Horton 2000  Horton et al. 2005; Ramdane et al. 2007)مصر

اجدا على تومن أكثر الطفيليات القشووورية   Anilocra physodesفي البحر األبيض المتوسووط يعتبر طفيلي  

 سوووماك من عائلة األ ، وخاصوووةالمضووويف علق على سوووطح الجسوووم  ، وعادة ما يتأغلب أنواع االسوووماك البحرية
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Sparidae  عائلة من األسووووووماك تتطفل عليها  41بين  لى أن مافقد أشوووووارت بعض الدراسووووووات إAnilocra 
physodes  (Bariche 2005 and Charfi et al 2000).   

( بأنه قد عزل سوووووووبعة أنواع جديدة من الطفيليات  Chrafi 2000تتفق نتوائج هوذه الدراسوووووووة مع ما ذكره )    و 
سماك بشواط  تونس حيت األالتي تصيب   Cymothoidaeمن عائلة  Isopodaالقشرية متشابهة األرجل 

 .من سمك التنوت  Nerocila orbignyعزل نوع جديد من جنس 
التي تصوووويب العديد  Gnathia maxillariesعن  تم اإلبالغ 1976سووونة    Papoutsoglouفي بحث أجرته 

 سماك البحرية في البحر االبيض المتوسط.من األ
في البحر   Sparidae( بأن عدة أنواع من األسووووماك البحرية من عائلة 1994سوووونة )  Trillesفي حين  ذكر 

األبيض المتوسووووط والبحر األدرياتيكي والمحيط األطلسووووي تصوووواب بطفيليات قشوووورية من متشووووابهة األرجل      
Isopoda لة من عائCymothoidae  باإلضووووافة إلى  ما ذكرهRoberts and Janovy    بأن  2000سوووونة

 نوع من األسماك . 48الطفيليات متشابهات األرجل ليس لها مضيف معين ويمكن أن تتواجد تقريبا على 

( Hobson and Chess 1976  و   Stepien and   Brusca 1985 ) وهذا ينطبق على ما ذكرة كل من
طفيليات متشابهة األرجل  أكثر الطفيليات القشرية الخارجية تواجدا على األسماك البحرية وخاصة في بأن 

 .ب المرجانية وفي األسماك القاعيةالشع
في  Gnathiid (Upton 1987; Klitgaard 1997; and Smit and Davies 2004كما وذكر كل من ) 

عمر البلوغ توجد في التجاويف والشقوق على القاع البحر كما وتوجد في اإلسفنجيات وأنقاض المرجان الميت 
 Crutter and. في حين ذكر فهي طفيليات خارجية على األسماك أو في الرواسب القاعية بينما كيرقات

Poulin ( بأن يرقات القشريات المتطفلة لجنس1998سنة )Gnathia  شريات المتطفلة على األسماك من الق
 نوع من األسماك مصابة بأنواع من هذا الجنس . 56من  %70البحرية حيت وجد أن حوالي 

ستوائية وشبه اإلهي أكثر شيوعا في المياه  .Hatschekia sp( أن جنس Kabata 1979) في حين ذكر
وفرة متزايدة من الطفيليات الخارجية في خطوط  بأن هناك Hermida et al. (2012)ستوائية، و أوضح اإل

 ختالف في نطاق درجة حرارة الماء.اإللى إالسبب العرض السفلى، ربما يرجع 
و تنوع الطفيليات من تواجد البعض منها في جميع  سماكأنواع األسبة اإلصابة بين ختالف في نوأخيرا فان اإل

لطبيعة الطفيلي في التطفل على نوع ربما يرجع  ذاهالبعض في نوع معين من األسووماك ف األنواع وتخصووص  
 Tata و1994 سنة  Oliva، فقد أوضح ستمرار أجياله في المعيشةإمن األسوماك وكذلك للمحافظة على   معين
and  Font   بأن توزيع الطفيليات على األسوماك يعتمد على بيئة المضوويف حيت تمثل العوامل     1994سونة

 الطبيعية والكيميائية عوامل مهمة تؤثر على أنماط توزيع الطفيليات .
( بأن اإلصووابة بالطفيليات تعتمد على أسوولوب المضوويف في التغذية حيث    1986-1997) Grutterكما وذكر 

القاع تكون أكثر عرضوة لإلصوابة وخاصوة في الشعب المرجانية     فيا عن الغذاء ذكر بأن األسوماك أثناء بحثه 
 .  حيث تتواجد أغلب القشريات بالقاع

كتشواف عدة أنواع جديدة من القشريات على  إبأنه من المحتمل  4444سونة   pena-Alvaradoوبالمقابل ذكر 
 .القاعي تصرف وقت كبير بالقرب من األسماك وخاصة في تلك األنواع الت
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نظم المعلومات  باستخدام في منطقة زليتن/ ليبيا على األراضي الزراعية عمرانيتقييم الزحف ال

 الجغرافية واألستشعار عن بعد

 الملخص

، حيث تؤثر على أستدامة القضايا التي تعاني منها دول العالمتعد ظاهرة الزحف العمراني من أهم 

وتكمن مشكلة هذه الدراسة في تتبع مدى معدالته  ،هاوتقلص هايؤدي إلى انكماشو ،ها الزراعيةراضيأ

الزحف العمراني على األراضي الزراعية بمنطقة زليتن في الفترة  تهدف هذه الدراسة إلي تقييم بالمنطقة،

، باالضافة إلى دمج مخرجاتهما مع بعض التقنيات  GISو RS ، وذلك بأستخدام8149/ 4891ما بين 

، ألجل ذلك الكمية مثل أختبار مربع كاي ومؤشر كثافة التوسع العمراني لتحقيق فهم أوسع لهذه الظاهرة

( USGS( من موقع هئية المساحة الجيولوجية اإلمريكية )Landsatمرئيات )اسة استخدمت هذه الدر

الجة والتصنيف والتحسين تم القيام بعمليات التحليل والمع ومن، 8149 -8141-8111-4891وات لسن

، وكذلك إجراء الحسابات لعمليات الزحف من أجل الوصول إلى النتائج، ولقد تبين من خالل والتحرير

 00.514لتي تم استخالصها أن حجم الزحف العمراني على األراضي الزراعية قد تطور من النتائج ا

، هذا وقد أظهرت التقنيات الكمية 8149هكتارًا خالل سنة  88008508إلي  4891هكتارًا في سنة 

القيم  المتمثلة في أختبار مربع كاي أن المنطقة شهدت نموًا عمرانيًا غير متوازن ومستدام، وهذا ما اكدته

المرتفعة لمؤشر كثافة التوسع العمراني، وفي ضوء هذه النتائج تؤكد الدراسة على ضرورة وضع 

 سياسات وخطط مستقبلية للحد من ظاهرة الزحف العمراني على األراضي الزراعية بمنطقة الدراسة 5 

 

نظم  -االستشعار عن بعد -منطقة زليتن -األراضي الزراعية -: الزحف العمرانييةالكلمات المفتاح

 الجغرافية5المعلومات 

 المقدمة -1

تعد مشكلة الزحف العمراني على األراضي الزراعية من المشاكل التي تعاني منها دول العالم، 

لهذه الظاهرة آثارًا بيئية واقتصادية، تتمثل في اختالل إن دة سكانية سريعة، ووخاصة تلك التي تمتاز بزيا

، فالزحف العمراني انكماش وتقلص المساحات الزراعيةالتوازن البيئي في الطبيعة، حيث إنها تؤدي إلى 

يؤدي إلى تزحزح المساحات الزراعية على حســـــاب المـــراعي التي تتقهقر إلى المـــناطق الهـــامشية 

يمكن وصف ظاهرة الزحف العمراني على حساب األراضي ، وـما يزيد من سرعة تصحرهاالفقيرة مــــ

الزراعية بأنها من أكبر المشاكل التي تعاني منها ليبيا، وما يزيد من ضخامة المشكلة وحساسيتها محدودية 

 (81185من المساحة الكلية ) بريبش  %8رقعة األراضي الزراعية والتي ال تمثل سوي 

م أساليب التحليل التقليدية يعتبر أمرًا صعبًا للغاية، ويستغرق وقتًا طوياًل ومكلفًا، حيث إن استخدا

يمكن قياس التوسعات العمرانية عن طريق حساب النسبة المئوية للمساحات المغطاة، أي السطوح غير 

 RSام تقنية المنضبطة، فإن تلك النطاقات المغطاة بأسطح غير قابلة لالكتشاف قابلة للتفسير باستخد
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(Barnes 2001 ومن هنا يمكن ،)مع  استخدام األساليب اإلحصائيةGIS  وRS  كخيار فعال من حيث

 5(Punia and Singh 2012) التكلفة لتحليل النمو الحضري واكتشاف الزحف العمراني

الزحف العمراني على األراضي الزراعية بمنطقة زليتن بأستخدام  ة إلي تقييمتهدف هذه الدراس

التوسع التقنيات الكمية مثل أختبار مربع كاي ومؤشر كثافة  أستخدام بعض، وGISو RS تقنيات 

لغرض من ، واArc GIS 10.2.2عرض أنماط الزحف العمراني بصريًا بأستخدام برنامج العمراني، و

 تنمية الزراعية في بلد يعاني من ندرة األراضي الزراعية5منها في ادة هذه التقنيات اإلستفأستخدام 

التي تناولت عمليات تقييم الزحف العمراني على األراضي الزراعية بأستخدام الدراسات  ومن بين

لتقييم النمو  GIS و RS ( والتي أستخدم فيها تقنيات .814)أبوراس وأخرون دراسة  GISو RS تقنيات 

باإلضافة إلي  ،تقييم هذا النمو العمراني بمدينة بنغازي والتي أوضح فيها على أهمية هذه التقنيات في

لها سمات أفضل والتي  GISو RS تقنيات  والتي أكد فيها على أستخدام( 8140الكبيسي و أحمد ) دراسة

كالشمولية والتكرارية الزمنية، فضاًل عن أختزال الجهد من التقنيات التقليدية في دراسة التوسع العمراني، 

( والتي بين فيها أثر الزحف العمراني على األراضي 8147، كما أن دراسة )ميكائيل والوقت والتكاليف

التي تحد من الزحف العمراني على  الزراعية في شمال إقليم البطنان وأكد من خاللها على تطبيق القوانين

، باإلضافة إلي اإلستعانة بالتقنيات الحديثة المتمثلة في اإلستشعار عن بعد ونظم األراضي الزراعية

في دراسة التوسع العمراني على األراضي الزراعية  (.814كما توصل )المهدي  المعلومات الجغرافية،

دم في مدينة المرج إلى ضرورة تنمية وتطوير النشاط الزراعي لتحقيق أكبر دخل للمزارعين بما يضمن ع

 بيعهم أو تقسيمهم لألراضي الزراعية إلى مقسمات سكنية5

 

 منطقة الدراسة-2

زليتن بالشريط الساحلي في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا، إلى الشرق من مدينة  تقع منطقة

كم، ويحدها شمااًل البحر المتوسط  1.كـم، وإلى الغرب من مدينة مصراتة بحوالي 401طرابلـس بحوالي 

بين  فلكيًا فتقع أما وجنوبًا منطقة بني وليد، وغربًا منطقتي الخمس وترهونة وشرقًا منطقة مصراتة،

 413  15. 11ً( و  )  413 4ً5 1ًً( شمااًل وخطي طول )  83ً  45ً 1ًً( و )  43ً  15. 1ًًدائرتي عرض ) 

 هكتار .871ً8، أما بالنسبة لمساحة المنطقة فإنها تبلغ (4رقم ) موقعها بالشكل ، كما هو موضح( شرقًا

 (81115)مصلحة المساحة 

في الفترة األخيرة وع منتجاتها الزراعية، إال أنها شهدت تتميز منطقة زليتن بأراٍض زراعية، وبتن

 نتج عنه، 8148نسمة خالل سنة  8ً4111طفرة عمرانية ناجمة عن زيادة عدد السكان البالغ عددهم نحو 

زحفًا عمرانيًا على األراضي الزراعية، حيث قسمت األراضي وأصبحت تستغل للبناء والخدمات، بفعل 

والتجهيزات االقتصادية واالجتماعية والثقافية الضرورية للسكان، حيث ساهم تزايد الطلب على السكن 

 ذلك في تراجع المساحات الزراعية، وتزايد وثيرة البناء بالمنطقة5
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 ( الموقع الجغرافي والفلكي لمنطقة زليتن1رقم ) الشكل

 

 مواد وأساليب الدراسة -3

 -هذه الدراسة صور األقمار الصناعية لفترات زمنية مختلفة وتمثل ذلك في:أستخدمت 

 Landsat 5 4891 (TM )Thematic mapper5صور القمر الصناعي  -

 Landsat 7 8111-8141 (ETM )thematic mapper Enhancedصور القمر الصناعي  -

 Landsat 8149 (OLI )Operational Land imager5 9صور القمر الصناعي  -

 

 -تصحيح هذه الصور ومعالجتها كما يلي:قد تم و

من نطاقات  Bandدمج النطاقات للمرئيات الفضائية وتحويل الملفات التي يمثل كل ملف منها نطاق  -4

، Arc GIS 10.2.2الطيف الكهرومغناطيسي بالمرئية إلى ملف واحد مندمج وتم ذلك بواسطة برنامج 

، وهي كما Landsatقًا لنوع المرئية المتحصل عليها من المستشعر وتختلف عملية دمج النطاقات وف

 -يلي:

، تم دمج 4891لسنة  Landsat 5( المتحصل عليها من المستشعر TMبالنسبة للمرئيات الفضائية ) -أ

( ذات القدرة 7( باإلضافة إلى النطاق رقم ).( إلى )4النطاقات متعددة األطياف، والتي تحمل األرقام من )

( للمستشعر TMمترًا، بحيث تصبح النطاقات ملفًا واحدًا يمثل المرئية الفضائية ) 1ًالتمييزية المكانية 

 لعدم الحاجة إليه في موضوع البحثThermal band 5 ري( الحرا0، وقد تم أستبعاد النطاق ).الندسات 

-8111لسنتي  Landsat 7( المتحصل عليها من المستشعر ETMبالنسبة للمرئيات الفضائية ) -ب

( باإلضافة إلى النطاق رقم .( إلى )4، تم دمج النطاقات متعددة األطياف، والتي تحمل األرقام من )8141

( بانكروماتيك وهي الطبقة ذات القدرة التمييزية المكانية 9مع النطاق رقم ) ( لتصبح ملفًا واحداً ودمجها7)

، وقد 7( للمستشعر الندسات ETMمترًا، بحيث تصبح النطاقات ملفًا واحدًا يمثل المرئية الفضائية ) .4

 لعدم الحاجة إليه في موضوع البحثThermal band 5( الحراري 0تم أستبعاد النطاق )

، تم دمج 2018لسنة  Landsat 8( المتحصل عليها من القمر OLIللمرئيات الفضائية )بالنسبة  -ج

( 8( باإلضافة إلى النطاق رقم ).( إلى )4النطاقات متعددة األطياف، والتي تحمل األرقام من )

يمثل  متر، بحيث تصبح النطاقات ملفًا واحدًا 15البانكروماتيك وهي الطبقة ذات القدرة التمييزية المكانية 

( الممثلة لألشعة 7( و)0، وقد تم أستبعاد النطاقات أرقام )8( للمستشعر الندسات OLIالمرئية الفضائية )

الذي يوظف للتغلب على اآلثار السلبية لظالل السحب،  Cirrus( 8تحت الحمراء، باإلضافة للنطاق رقم )



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

05tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                                                    
 

الممثالن لألشعة تحت الحمراء الحرارية لعدم  Thermal band (44( و )41وأستبعاد النطاقيين رقم )

 الحاجة إليهما في موضوع البحث وتقليل حجم ملف المرئية بعد دمجها5

 

 -، وقد تم إجراء اآلتي:Arc GIS 10.2.2معالجة وتحليل المرئيات الفضائية بواسطة برنامج  -8

 تحديد منطقة الدراسة واقتطاعها من المرئيات الفضائية -أ

كل مرئية إلى عدة طبقات تدل كل طبقة على نمط من أنماط تبعًا لبصمته الطيفية الدالة عليه، تصنيف  -ب

وتم تحديد عدة طبقات بناءًا على الروية البصرية والخبرة، والتي تزيد من جودة التصنيف كلما كانت 

 أقرب للواقع5

، وتحسين الصورة لبصمةأستخدام طريقة التصنيف المراقب وأنتاج صورة جديدة أعتمادًا على ا -ج

ـرات للخروج بأفضل النتائج، وتم تنفيذ تقييم دقــــة التصنيف عن طريق أستخدام ـــــدة مـــالمنتجة عـــــــ

حيث يوفر هذا البرنامج صورًا عالية الدقة يمكن اإلعتماد عليها باإلضافة أنه  Google Earthبرنامج 

لصور المستخدمة في هذه الدراسة، تم فصل طبقة العمران يخ قديمة تتطابق مع اريوفر صورًا ذات توا

ويتم أسقاطها فيما بعد على طبقات العمران الخاصة بالمرئيات األحدث، وتكرر هذه الخطوات مع كل 

 المرئيات5

إمتداد  Raster dataتحويل المرئيات المصنفة السابقة من مرئيات تحتوي على بيانات مساحية شبكية  -د

img ت تحتوي على بيانات مساحية اتجاهية إلى مرئياVector data  إمتدادShp  وتم ذلك بواسطةArc 

Tool Box ببرنامجArc GIS 5 

قص البيانات المساحية االتجاهية الموجودة بالملفات السابقة بحيث تحتوي على العمران فقظ الموجود  -ه

 العمراني أو حجم الكتلة العمرانية5، تمهيدًا لحساب مساحات النمو Arc Tool Boxبالمنطفة بواسطة 

إعادة تلوين العمران لتمييزه، تم تكرار جميع الخطوات السابقة مع المرئيات السابقة للوصول إلي  -و

بيانات بنفس النمط، وذلك من أجل خدمة هدف البحث المتمثل في متابعة وتحديد مناطق الزحف العمراني 

لتوضيح مخاطره ومدى تفتيثه لألراضي الزراعية بالمنطقة، وما  بالمناطق الزراعية الذي تشهده المنطقة،

 5يرافقه من سلبيات تساهم في إهدار المجال الزراعي

  

 النتائج والمناقشة -4

 وثيرة الزحف العمراني بالمنطقة تطور -4-1

 وضح أنماط الزحف العمراني بصريًا في منطقة الدراسة لفترات الذي ي (8رقم ) من خالل الشكل

سريعًا في حركة  تطورًا ج أن المنطقة شهدتنت( نست8149 -8141 -8111 -4891زمنية مختلفة)

هذا  يرجعالعمران في جميع األتجاهات تقريبًا بأستتناء المنطقة الشمالية حيث يوجد شاطئ البحر، و

المساكن  ساهم في تزايد عدد هذه األراضي ملكيةالسكاني بالمنطقة، وتفثيت  الزحف إلى أرتفاع النمو

والتجهيزات اإلقتصادية المختلفة، باإلضافة لنقص المساحات الكافية داخل المخططات الحضرية، 

وضعف الرقابة اإلدراية لحماية األراضي الزراعية، وأنعدام السياسات التخطيطية سواًء من الناحية 

لية اإلقراض السكني، الزراعية أو التخطيطية، ونظرًا لمحاولة الدولة حل مشكلة السكن من خالل عم

ساهمت بشكل غير مباشر في تزايد وثيرة الزحف العمراني، كما أن عدم وجود مخططات سكنية خارج 

حدود األراضي الزراعية، جعل السكان يبحثون عن األراضي رخيصة الثمن ومناسبة المساحة خارج 

مراني، ومن هنا يظهر لنا اإلطار الحضري، األمر الذي ساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة الزحف الع
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واضحًا مدي أهمية التقنيات الحديثة المتمثلة في اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة 

 التطور العمراني تقيمه بصريًا ومراقبته ومحاولة التحكم فيه5

 

 الزحف العمراني بمنطقة زليتن تطور( 2رقم ) الشكل

 

 

 بواسطة منهج اإلتجاهات الكمية تحليل الزحف العمراني كميًا -4-2

 تطور المنطقة المبنية -4-2-1

 00.514( أن المساحة المبنية في منطقة زليتن قد تطورت من 4يتضح من خالل الجدول رقم )

، وبتقسيم هذا الزحف العمراني إلى نمطين 8149هكتارًا في سنة  88008508إلى  4891هكتارًا سنة 

داخل المخطط وخارجه يتضح النمو العمراني خارج المخططات كان دائمًا له النسبة األكبر في جميع 

داخل المخطط و  %10594تكاد تكون متقاربة بعض الشئ) 8111السنوات، فقد كانت النسبة قبل سنة 

الفرق شاسعًا فقد بلغت نسبة المساحة المبنية خالل سنة  خارجه(، ولكن بعد تلك السنة أصبح 4548%.

لتصل إلى  8149من أجمالي المساحة المبنية، في حين أرتفعت بعض الشئ خالل  %81587نحو  8141

، األمر الذي 8111، ويرجع وجود هذه النسب الكبيرة إلي عدم وجود مخططات جديدة بعد سنة 84598%

ارج حدود المخططات الحضرية، وأن هذا النمو خارج حدود تلك أدي إلي وجود نمو عمراني كبير خ

المخططات كان نموًا عشوائيًا غير مخطط ومدروس في أراضي صالحة للزراعة، مما جعل المنطقة 

 تقضي على أرضيها الزراعية5
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 ( المساحة المبنية بمنطقة الدراسة بالهكتار1جدول رقم )

 السنة
المساحة 

 الكلية

 خارج المخطط داخل المخطط

 النسبة المساحة النسبة المساحة

1894 00.514 ً84544 19589% ً1ً581 .4578% 

2222 ً4ً7517 4109508 10594% 1668.45 .ً548% 

2212 18724.25 4084508 851ً% 471ً850ً 81587% 

2219 22669.69 49.1598 9549% 81941597 84598% 

 لنمو المالحظ والمتوقع بالمنطقةا 4-2-2

تم حساب النمو المالحط في المنطقة على عدة فترات زمنية حسب الصور الفضائية وبذلك تكون 

( وقد كانت مقسمة إلى 8كما في الجدول رقم ) 8149-8141، 8141-8111، 8111-4891الفترات من 

حة المبنية داخل المخطط كان على نمطين نمط داخل المخطط وآخر خارجه، ويتضح أن التوسع في المسا

، في حين شهد تراجعاً شديدًا في الفترات االحقة، ويرجع السبب إلى عدم 8111 -4891أشده خالل الفترة 

، في حين أنه خارج المخططات شهدت المنطقة نموًا عمرانيًا كبيرًا، 8111وجود مخطط جديد بعد سنة 

 هكتارًا5 81171587كبيرًا، فقد بلغ  وبذلك يتبين أن المنطقة شهدت زحفًا عمرانيًا

 

 ( النمو المالحظ لمساحات الزحف العمراني بمنطقة الدراسة بالهكتار2جدول رقم )

 المجموع خارج المخطط داخل المخطط الفترة الزمنية

1894-2222 44175.4 4ً815.. 24.2722 

2222-2212 88ً 4.ً01549 1..9.719 

2212-2219 40ً58 ً798581 384.744 

 22224729 .224.278 1.337.1 المجموع

ولزيادة فهم مشكلة الزحف العمراني بالمنطقة فقد تم إجراء تحليل مقارن مابين القيم المرصودة 

مــــــــن والمتـــــوقعة نــــــظريًا، وقد تم حــــــساب النــــــــمو الـــــــمتوقع للمساحة المبنيـــــة 

 (B Bhatta, Saraswati, & Bandyopadhyay,2010خــــــــــالل المعــــــــادلة التـــــــــالية)

𝑀𝑖
𝐸𝑗 =

𝑀
𝑠
𝑖

× 𝑀
𝑠
𝑗

𝑀𝑔

                                             

=𝑀𝑖
𝐸𝑗 ∶ 𝑀=، النمو المتوقع   حيث أن

𝑠
𝑖

𝑀=، مجموع الصف 
𝑠
𝑗 مجموع العمود ،=𝑀𝑔 المجموع الكلي 

 ( النمو المتوقع نظريًا للتوسع العمراني بمنطقة الدراسة بالهكتار3جدول رقم )

 المجموع خارج المخطط داخل المخطط الفترة الزمنية

1894-2222 4785ً11 888857.8 24.272.8 

2222-2212 4190514ً 41.115701 1..9.71.. 

2212-2219 8715881 ً071511. 384.7438 
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من خالل طرح النمو المالحظ من النمو المتوقع يمكننا أن نحدد مقدار التوسع العمراني في منطقة 

الدراسة، فالقيم اإليجابية الناتجة من حاصل عملية طرح النمو المالحظ من النمو المتوقع يدل على مؤشر 

 (814.5على مؤشر نمو منخفض) أبوراس وأخرون نمو عمراني مرتفع، بينما القيم السلبية تدل 

( يتضح أن المنطقة فقد شهدت نموًا عمرانيًا كبيرأ 1من خالل ماسبق ومن بيانات الجدول رقم )

 8149 -8141و  8141 -8111داخل المخططات، أما بالسبة للفترتين  8111 -4891خالل الفترة من 

حدود المخططات الحضرية، ويرجع السبب إلى عدم وجود فقد شهدت المنطقة نموًا عمرانيًا كبيرًا خارج 

، ومن هنا تتضح ضخامة هذه المشكلة التي يتبين من خاللها مدي 8111مخططات جديدة بعد سنة 

 استهالك األراضي الزراعية المحيطة5

 

 بمنطقة الدراسة بالهكتار( الفرق بين النمو المالحظ والمتوقع للتوسع العمراني 4جدول رقم )

 خارج المخطط داخل المخطط الفترة الزمنية

1894-2222 87.584 87.5848- 

2222-2212 90ً514.- 90ً5140 

2212-2219 4445781- 444578. 

 أختبار مربع كاي -4-2-3

يتم أستخدام مربع كاي من أجل حساب درجة الحرية للنمو العمراني حيث تعد مؤشرًا على مدى 

أستدامة وعدم أستدامة النمو، فدرجة الحرية العالية تعد مؤشرًا بأن عمليات النمو العمراني غير متوازن، 

 (Ren et al.,20135ويمكن حسابها من خالل المعادلة التالية )

𝑋𝑖
2 = ∑

(𝑚𝑗 − 𝑚𝑗
𝐸)²

𝑚𝑗
𝐸

m

i=0

 

𝑋𝑖 حيث أن:5
 j= النمو الملحوظ للمنطقة المبنية في العمود  𝑚𝑗= درجة حرية النطاق الزمني األول، 2

𝑚𝑗
𝐸  النمو المتوقع للمنطقة المبنية في العمود =j 

من خالل مالحظة الجدول التالي يتضح أن النمو العمراني بمنطقة الدراسة كان غير متوازن أو 

غير متوازن في مستدام في جميع الفترات، حيث يدل أرتفاع درجة الحرية على أن النمو العمراني 

تميزت  8141 -8111( أن الفترة الزمنية من .حيث يتضح من الجدول رقم ) المنطقة من فترة إلي أخري

وهذا يوضح مدى عدم أتزان وأستدامة  577.بأنها أكثر فترات أرتفاعًا حيث بلغت درجة الحرية بها 

 8149-8141وأخيرًا الفترة من  ،8111 -4891التوسع العمراني خالل هذه الفترة، ثم تليها الفترة من 

 5ً.85بدرجة حرية بلغ 

 ( يوضح درجة الحرية بمنطقة الدراسة لكل فترة زمنية5جدول رقم )

 درجة الحرية الفترة الزمنية

1894-2222 1 

2222-2212 .577 

2212-2219 85.ً 
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 كثافة التوسع العمرانيمؤشر -4-2-4

كثافة التوسع العمراني لدراسة تحليل اختالفات االمتداد المكاني لمنطقة ما كميًا، يستخدم مؤشر 

ويعكس هذا المؤشر اإلتجاة المستقبلي المحتمل للتوسعات العمرانية، وهو يقارن السرعة أو كثافة تغير في 

مؤشر  (، ويتم تقسيم معيار.814نمط أستعماالت األرض في فترات زمنية مختلفة ) أبوراس وأخرون 

هو تطور  15.8إلى  1589هو التطور البطئ،  1589إلى  1كثافة التوسع العمراني على النحو التالي: 

هو تطور بسرعة عالية، وأكبر  4588-.451هو تطور بسرعة متوسطة،  .451-15.8بسرعة منخفضة، 

ر (، يتم احتساب مؤشAl sharif,.A ,B,P ,H,S ,SM 2014هو تطور عالي السرعة ) 4588من 

 (Jaeger,J.A.,et al.,2010:5كثافة العــمران لــمنـطقة الدراسة باســــتخدام المعـادلة التالية )

𝑈𝐸𝐼𝑖𝑡 =[(𝑈𝐿𝐴𝑖,𝑏 − 𝑈𝐿𝐴𝑖,𝑎)  ̸ 𝑡 ]  ̸ 𝑇𝐿𝐴𝑖 ∗ 100 

 𝑡5 خالل الوقت المحدد 𝑖المتوسط السنوي لشدة التمدد في اإلتجاة المكاني رقم =   𝑈𝐸𝐼𝑖𝑡حيث أن: 

𝑈𝐿𝐴𝑖,𝑎  ،𝑈𝐿𝐴𝑖,𝑏  =7البداية والنهاية للمنطقة المبنية لالتجاه المكاني األول 

𝑇𝐿𝐴𝑖  =5المساحة اإلجمالية لإلتجاه المكاني األول 

 

 ( يوضح مؤشر كثافة التوسع العمراني بمنطقة الدراسة لكل فترة زمنية6جدول رقم )

 كثافة العمرانمؤشر  الفترة الزمنية

1894-2222 8ً58ً 

2222-2212 18509 

2212-2219 850ً 

من خالل بيانات الجدول السابق يتضح مؤشر كثافة التوسع العمراني حيث كانت جميع القيم 

للفترات الزمنية تدل على حدوت نمو عمراني سريع جدًا في منطقة الدراسة، وتختلف هذا النمو السريع 

بأنها أعلى مؤشرًا لكثافة التوسع العمراني  8141 -8111وتميزت الفترة الزمنية من من فترة إلى أخرى، 

حيث بلغ  8111 -4891ويرجع ذلك إلى الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها المنطقة، ثم الفترة الزمنية 

حيث  8149 -8141، في حين كان أقل مؤشر بالمنطقة خالل الفترة الزمنية من 8ً58ًالمؤشر بها إلى 

 850ً5كان 

 

 االستنتاج -.

و  RSمن خالل النتائج التي تم التوصل إليها يتضح جليًا مدى أهمية التقنيات الحديثة المتمثلة في 

GIS  في دراسة الزحف العمراني وتقيمه في منظقة زليتن، وزيادة تعزيز هذه التقنيات الحديثة بالتقنيات

الكمية من أجل الحصول على تحليل دقيق وتقييم واقعي لظاهرة، ومن خالل أستخدام هذه التقنيات تبين أن 

من األراضي الزراعية منطقة الدراسة شهدت زحفًا عمرانيًا كبيرًا نجم عنه أختفاء مساحات شاسعة 

هكتارًا  88008508إلي  4891هكتارًا خالل سنة  00.514بالمنطقة، حيث تطورت المساحة المبنية من 

، وهذا ما تؤكده التقتيات الكمية المستحدمة حيث أتضخ من خالل أستخدام مربع كاي 8149خالل سنة 

نطقة شهدت نموًا عمرانيًا سريعًا جدًا وأستخراج درجة الحرية أن النمو العمراني غير متوازن، وأن الم

تعتبر األعلى في  8141 -8111من خالل مؤشر كثافة التوسع العمراني في جميع الفترة، وأن الفترة من 
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منطقة الدراسة، من خالل هذه البيانات والمؤشرات تؤكد هذه الدراسة على الحاجة الماسة والعاجلة لخلق 

هرة الزحف العمراني على األراضي الزراعية خصوصًا أن ليبيا سياسات مستدامة وفعالة للحد من ظا

تتميز بمحدودية أرضيها الزراعية، كما تنصح هذه الدراسة بأتباع االساليب الحديثة المتمثلة في تقنيات 

RS  وGIS  في دراسة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي تؤثر على منطقة الدراسة بصفة خاصة

في ليبيا بصفة عامة، وذلك من أجل حماية ما تبقاء من هذه األراضي المحدودية في واألراضي الزراعية 

 بلد يعاني من قلة األراضي الزراعية5

 

 المراجع

 أواًل/ المراجع العربية

( تقييم أنماط النمو الحضري في مدينة بنغازي بأستخدام .814وأخرون ) -أبوراس، مصــطفى ميالد -4

ونظم المعلومات الجغرافية، المــؤتمر الــدولي األول للتقنيات الجيو تقنيات األستشعار عن بعد 

 5ليبيا -طرابلس -مكـانية

( دراسة الغطاء النباتي والتوسع العمراني على 8140زياد فرحات أحمد ) –الكبيسي، أحمد مدلول  -8

ي ناحية األراضي الزراعية بأستخدام تقنيات اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ف

 945ص  -العراق -، الفلوجة4، العدد 0عراقية لدراسات الصحراء، المجلد الصقالوية، المجلة ال

 818.5-8111المخطط الطبيعي طويل المدي  -ً

 المخططات الحضرية بمنطقة زليتن5 -1

 ( التوسع العمراني على األراضي الزراعية في مدينة المرج شمال.814المهدي، فضل اهلل محمود) -.

 ليبيا5 -، المجلة الليبية العالمية، العدد الثالث، المرجدراسة جغرافية للعوامل واألثار -شرق ليبيا

(، التوسع العمراني لمدينة الزاوية على األراضي الزراعية، 8118بريبش، مولود علي المقطوف ) -0

 4715، 47ًص  -ليبيا -مجلة الجمعية الجغرافية الليبية، العدد الثالث، دار الكتب الوطنية، بنغازي

  Landsat7صور األقمار الصناعية  -7

 81115مصلحة المساحة، خريطة التقسيم اإلداري لليبيا، سنة  -9

 (، أثر الزحف العمراني على األراضي الزراعية في شمال أقليم8147ميكائيل، عثمان المهدي ) -8

 4.5 ص -ليبيا -والثالثون، المرجية، العدد الثاني مجلة العلوم والدراسات اإلنسان البطنان،

 

 -تانيًا/ المراجع األجنبية:

1-Al-sharif, A.A., B,P,. H,S,. S,M, (2014) Quantitative analysis of urban sprawl 

in Tripoli using Pearson’s Chi-Square statistics and urban expansion intensity 

index, 7th IGRSM International Remote Sensing & GIS Conference and 

Exhibition, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science20,p5. 

-8 Barnes, K.B., et al.,(2001) Sprawl development: its patterns, consequences, 

and measurement. Towson University, Towson,pp1-24. 

3- Bhatta, B, Saraszati, S, & Bandyopadhyay, D (2010) Quantifying the degree-

of-freedom, degree-of-sprazl, and degree-of-goodness of urban grozth from 

remote sensing data. Appliedb Geography,30(1)pp96-111. 
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 4- Ren, P., Gan, S., Yuan, X., Zong, H., & Xie, X. (2013). Spatial Expansion 

and Sprawl Quantitative Analysis of Mountain City Built-Up Area Geo-

Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem,pp166-176. 

5- Jaeger, J.A., et al.,(2010) Suitability criteria for measures of urban sprawl. 

Ecological Indicators,10(2):pp397-406. 

6- Punia, M. and L.(2012) Singh, Entropy Approach for Assessment of Urban 

Growth: A Case Study of Jaipur, INDIA. Journal of the Indian Society of 

Remote Sensing.,40(2):pp231-244. 
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 لمهنة التدريس الجامعي كيفية اإلعداد لميثاق األخالقيات واآلداب المهنية

 ) التنفيذوآلية  التصور(

Dr.m.s.kabar@gmaul.com 

 
 

 ملخص البحث

من خالل الممارسةةا المية ا  ا الليم ا الملطسةةال عالليم ا الياميا ات فكر  الت الل ط ل   

ا اللدر س ئالدعرت المية ا األعلى ألعضاء ه الذاتا لميةلا بصفلا أسلاذًا جامي ًال ح ث اللحكر ب

ا اللدر س بالياميا األسمل ا اإلسالم ال عخُمَصر ئاللا أشل ر عم يا تكابا أعضاء ه ياميا ال

ا اللدر س المملحك ن بالدعرت ئم فاق شةةةلل الميةا أ لع أعضةةةاء ه   ب  ان خلاما إلى اسةةةلصةةةدار 

اللدر   ا من مخلمف المسلط اتل علمحاجا الماسا عالممحا ليذا الم فاق الشل ا لميةا عضط ه ئا 

اللدر س بالياميات الم   ال جاء هذا ال حث ل سةما الضةطء عمى بيا المفاه ا المليمكا بالم فاق   

األخال ا عدعرع  ا اللك  ا عتكةد ا اليال  الشةةةةةةةا ا لمميةال علمليل ف بةالمطاة  المةيمةا لميمم ةةا     

خال  ات أ قالليم م ال عحدد ال احث مشةةاما ال حث  ا اللسةةةاتل اللالاا ما المكصةةطد بفمسةةةفا م فا   

ا اللدر س الياميا من الياتب الطظ فا عالللبطي؟ ع يدل ال حث إلى ئعآداب الميةا ليضةط ه  

تدر ب جم ع اليامم نل عتيل فيا بم فاق الميةا األخال ال عالمفاه ا عاآلداب لمممارسةةةةةةةا المية ا  

ما الذي  يلمد  عالطظ ف ا  ا مؤسسات الليم ا اليالال ع د اعلمد ال احث المةيج االسلة اطا اللحم

 عمى جمع الميمطمات عتحم ميا؛ بما  حكق أهدال ال حثل عبلزت أها تطص ات ال احث  اا

 تشا ل  ل ق عمل من ذعي االخلصاص بالمؤسسا إلعداد الم فاق. -

تزع د الميما بيم ع الميمطمات الخاصةةةةا بالمؤسةةةةسةةةةةا عالطظ فال من خالل  ل  ات م  طعا    -

عاللشةةةل يات اللا تمس الطظ فا عسةةةمطل اليملل ع لييد بالمطا  ق  لغلض تط  ل الميمطمات 

 اللا تض  هل حلى  لأ ما مع اليلعل اليد دت.

 

 مقدمة

 ة غا اإلشارت إلى أهم ا األسلاذ الياميا الملمفما  ا " أن الميما هط تك ا االت القل عخاتما 

حا يماا بحسن اخل ارعل عصالم الل عشخص له أ طى عامل  يال  ا تفس ال الب..  اليةا ا بالم

تدر  هل عتةم ا رعح المسةةةؤعل ا   هل عبيث رعح الكطم ا   هل عتيز ز شةةةأته  ا الميلمعل عإلى   

جاتب هذا  مهل  يب أن تليه أتيارتا إلدرال غا لةا  ا اللطج ه الكطمال بل  ل غا ا من غا ات 

 (. 113لص3591الللب ا" ) س ة  نل

المؤسةسةا اليامي ا  ا الط ر الحا ةل ها مشاما األخالق    إذ إن من أبلز مشةا ل اليمل  ا  

 عآداب الميةا.

  ال شط اا        

 ُمط ذه ْر أخال يا َذهُ طاعإتما األمُا األخالُق ما بك ْر      إن ُه

mailto:Dr.m.s.kabar@gmaul.com
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ع ةد  ةامةر عةد ةد من األبحةام اليمم ةا عالةيل ةات اإلدار ةا الحةد فا بمحاعالت عد دت للحد د           

 المؤ لات  ا سمطل اليامم ن عما  حفزها إلى الك ام باليمل الي د عاألداء الحسن. 

 االهلمام باألسلاذ الياميا عاالرتكاء به ماد ا ععظ ف ا عأخال  ال أمل  أتا بيد إعدادع لميةلهل 

طهل إصةةالح الليم ا بال شةةهل عهط اليامل المؤ ل  ا تحك ق هذع السةة اسةةا إ يابًا أع سةةم ًال     يط ج

عبيذا  يب أن  اطن اللال ا عاللكد ل الاامل لمميما الافءل عاللكط ا عاللدر ب لمن ها بحاجا إلى 

 تمز د من اللدر ب؛  اهلزاز صةةطرت الميمال عصةةطرت اليمم ا الليم م ا ع د أسةةيمر عطامل عد د   

 ا الميلمع  ا هةذا اللةدتا ممةا أدى إلى تح ا الحةاجز الةفسةةةةةةةا ب ن الميما عالمليما مفمما تةيار      

اليال ا ب ن الكاةد ع ل له  ا سةةاحا الميل ال  أغلى ذله تفلًا من ال الب با لحام "حلم" الميما  

اممال ب ا الشةةةعمى  د هل  ضةةةاع  ةز اللل عاللممذت"عحلمله"ل عت ع ذله عدم اال لةاع باألخذ مةهل 

ع ةةاعر م زات ات مخصةةةصةةةا لمليم ا سةةةدىل عتطالر األحدام عالحطادم بما ال  صةةةد ه عكلل    

عأص   األمل  كلضا ميمطعا من المطاة  عالكطات ن اللا تلدع ظاهلت " اليةف ال البا" بمفل 

 (.  312ل ص0222ما  لدع به أي لطن من ألطان اليةف)الزعاعيل

 

 البحثإشكالية 

الضطء عمى مشاما ال حثل عذله بالاشف عن مطاطن الزلل عالكصطر عالفساد   سما ال احُث

الذي اسةلشةلى  ا ميةا الطظ فا الليم م ا  ا المؤسةسا اليامي ا اللا تمس بأخال  اتيال ع يف    

الطاج ات الملت  ا بطظ فا اللدر س عسةةة ل تكط ميال عاليطامل اللا أدت إلى ذله مع تطصةةة ات  

 س الميةال ع مان تحد د المشاما  ا اللساتل اآلتاابليد د ع  كا شل  ا تم

ما المكصةطد بفمسفا م فاق أخال  ات عآداب الميةا ليضط ه ئا اللدر س الياميا من الياتب  

 الطظ فا عالللبطي؟

 

 أهداف البحث

 يةدل ال ةاحةث من خالل بحفةه إلى تكةد ا تطصةةةةةةة ةات إلى مسةةةةةةةؤعلا الليم ا اليةاميا لمك ةةام          

من  درات األسلاذ الياميا ع ق آداب عأخال  ات الميةا الللبط ا عالطظ ف ا  باليمم ات اللا تل ع

ا اللدر سل عذله من خالل تيل فه ئر الطا ع من اإلدارت تياع عضط ه بشال عامل عمياليا الكصط

 باألسس الللبط ا اللا  ة غا أن  لصف بيال بما  ؤدي إلى تيد د م فاق شلل الميةا المكللح.

حث إجمااًل إلى دراسةةةةا الفمسةةةةفا اإلدار ا الللبط ا اإلسةةةةةالم ا عذله للحك ق    ما   سةةةةيى ال ا 

 األهدال اللا تلفق مع مشاما ال حثل عبذله  إن أهدال هذا ال حث تلحدد  ا اآلتاا

دراسا الل ميات المسلك م ا اللا تسيى إل يا الياميا األسمل ا  ا س ل االخل ار الصح    -3

 ى األداء الميةا لد ه بما  حفظ مااتله المية ا .لألسلاذ الياميال عر ع مسلط

 الاشف عن المشاالت عالميط ات اللا تحد من  اعم ا أداء األسلاذ الياميا. -0

أهم ةا الفمسةةةةةةةفةا الللبط ا  ا الةيام الليم ما الللبطيل عإتشةةةةةةةاء ملجي ا أخال  ا لميةا      -1

 اللدر س  ة طي تحليا اليم ع.

 الليلل عمى م فاق أخال  ات عآداب الميةا. -4
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 أهداف الميثاق المهني

 يةدل هةذا الم فةاق إلى الليل ف بةاألخالق المية ا اللا  كللح تدر سةةةةةةةيا  مكلر جاميا  ا      

( أهةةدال عمخلجةةات المكلر المكللح ألخال  ةةات   019ل ص0234حةةدد )عطل ا  جم ع الام ةةات.

 ى ميه  ا األهدالاالميةا المة فق من الم فاق عالذي  لساع

 .تحد د السمطل الصح   عالسمطل الخاطئ 

 .تسم ا مطاد الكاتطن اللا تيا ب الشخص الذي  سمه سمط ًا خاطئًا عتيل فيا 

 . حدد الفلق ب ن الفيل السم ا لمميةا عالفيل اإل يابا  

 

 تحد د مفيطم الكاتطن  اا

ةطي لميل ماا "  اليمال عاإلهمالل الحسن الة ال الخ أل اإلهمالل الل اءل عت   ن الل ن المي

 عالغما ".

  يلل المسؤعل ا اللكص ل ال ع اطن ذله باآلتاا

 .شلح تيل ا اللابع عالمل طع شلحًا عا  ًا 

 .تيل ف اإل لار عتط    أهم له  ا تيل الكاتطن 

 .تحد د حاا االملةاع عن أداء اليمل  ا تيل الكاتطن 

 .تحد د ملى  يب حفظ ع شفه السل 

  كةةةدم أمفمةةةا لألخالق عالك ا الة  مةةةا ع ةةةدعا ذلةةةه ب لاه ن من الكلآن عالسةةةةةةةةةةةا عمن هةةةذع       

األخالق عالك اا الحمال اللحمال اللياطفل األماتال الصةةةةةةةدقل الصةةةةةةة لل االحللامل الصةةةةةةةلاحال     

 اإلخالص...الخ.

  يدد ماطتات الميةاا

ا شةةةةةؤعته الخاصةةةةة   ما  ليمق باالسةةةةةلكالل الذاتاا احللام الفلد ع درته عمى اتخاذ الكلارات 

األخ اء  اليمل بافاءت للكم لل المف د )اإلحسةةةان( لفاةدت الميلمعتكد ا اليمل ل عمسةةلك مه الذي  ل د 

مسةةةةاعات الكاتطت ا اليدل عالل لحاق الضةةةةلر أع جمب الضةةةةلر ل خل ن ) ف عإماطا األذى( عدم إ

 .ا ع  ما حفظ السلطت  ك ا من الةاح ا األخال  ا المية ا عالكاتل أل لاد الميلمع

 

 أهمية البحث

تامن أهم ا هذا المط ةةةةةةةطع   ا  طته  سةةةةةةةيى إلى تدر ب جم ع اليامم ن عتيل فيا بم فاق   

الميةا األخال ا عاطالعيا المفاه ا عاآلداب لمممارسةةةا المية ا عالطظ ف ا  ا مؤسةةةةسةةةةات الليم ا   

لياعن عاللاا ف لإلسةةةةةةةيام  ا  اليةالا اللا تيدل إلى احللام أ لاد الميلمعل عتسةةةةةةةاعدها عمى ال  

مياليا المشةةةةةةةاما المليمكا بالمط ةةةةةةةطع الفمسةةةةةةةفال  من أجل تكد ا مخلجات تملزم بليال ا الد ن    

السةةةةةماعي الذي تيار ر عم ه الميلميات اإلتسةةةةةات ال عر ع اليم ع شةةةةةيارات اإلسةةةةةالم عاليط ا    

طغى عمى الممارسةةةةةةةا   اإلسةةةةةةةالم ةا  ا هذع الياميا عغ لها من الياميات إال أن االتلماء الك ما  

اإلدار ا عالليم م ال َ ضةَةُيَف الط اء عاألماتا عالصةةةدق علا تيد الشةةةفا  ا عالمحاسةةة ا مااتًا ليا إال   

عمى الضةيفاء.  ما تامن األهم ا الحك ك ا  ا مدى إسةيام ال حث  ا مياليا المشةاما المدرعسةةال    

 عهذا األمل من مسؤعل ا اليامم ن باإلدارت.
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 منهجية البحث

اعلمةد ال ةةاحةةث المةيج االسةةةةةةةلة ةةاطا اللحم ما الةةذي  يلمةةد عمى جمع الميمطمةةات من األدب      

اإلداري عالللبطي عتحم ميا؛ بما  حكق أهدال ال حثل عاعلمد ال احث عمى أسمطب المالحيا  ا 

 جمع الميمطمات. 

 

 حدود البحث

اق ط طع م فا لصةلت حدعد ال حث المط طع ا  ا اإلجابا عمى تساتل إشاال ا ال حث بم 

أخال  ةات عآداب الميةةال عتحك ق اليةدل من خالل المةيج االسةةةةةةةلة اطا الذي  يلمد عمى تحم ل     

 الطا ع عاسلة اط الميمطمات عاأل اار المحككا لألهدال.

 

 مصطلحات البحث

الليم ا اليامياا "  كصد به اإلطار الذي  ة طي تحله أع  ةليا   ه  ل ما  ليمق بالليمال من 

هدال عسةةةة اسةةةا عمةاهج عبلامج عطلاةق عأسةةةةال ب ععسةةةةاةل عخدمات إدار ا عإعداد    مسةةةفا عأ 

 (.59ل ص3539ميمم ن عه ال سما تيم ما ". )الش  اتا ل 

األسةةلاذ اليامياا "  كصةةد باألسةةلاذ الياميا  ل شةةخص  حمل اإلجازت اليال ا أع الد  كا  ا   

لدر س  ا ملحما الليم ا الياميا ". ميال من مياالت الميل ا اليمم ال ع يمل  ا ميال ميةا ال

 (. 45ل ص0239)بدر ل 

م فاق الشللا " هط ميمطعا الم ادئ عالك ا عالميا  ل األخال  ا عالطاج ات الملفق عم يا ب ن 

أعضةةةةاء ه أت اللدر س بالياميال عالم مطبا  ا األعمال الطظ ف ا المية ا اللا تحاا ممارسةةةةةات  

ل  ا اليملل بيدل االرتكاء بالمةيطما األخال  ا داخل الياميال الميةا بالياميا عأسةةةال ب الليام 

عتلس خ رعح االتلماء عالطالء لمياميا  ا الططنل عال  مارس الم فاق ع ق أحاام علطاة  تشل ي ا 

 (.0232بكطت الكاتطن". )مسطدت إعداد م فاق شلل عآداب الميةا تكابا الياميا األسمل ا ل 

عا من السةيا ا عالصةةفات الحم دت عالة  ما عالسةةمط  ات الفا ةةما   أخال  ات الميةاا ها ميمط

اليي ما اللا  لي ن أن  ملزم ع لصةف بيا عضةط ه أت اللدر س  ا الام ا عالياميا  الًا عسمط ًا   

 (.0232أمام اهلل )مسطدت إعداد م فاق شلل عآداب الميةا تكابا الياميا األسمل ال

 تيل ف أخال  ات الطظ فا المية اا

 فا اجلماع ا؛ إذ  شللطةيلت إلى األخالق  ا الطظ فا المية ا ها تيلت د ة ا شةامما ع مسة  ال

ا اللدر س أن  لحمى باألخالق الحم دت عالسةةمطل الحسةةن إلتياز عممهل عمن أبلز   ئ ا عضةةط ه  

مشا ل اليمل اليام  ا الط ر الحا ل ها مشاما األخالقل ع د  امر الةيل ات اإلدار ا الحد فا 

الت عد دت للحد د المؤ لات  ا سةةةةةةمط  ات اليامم نل عما  حفزها إلى اليمل الي د عاألداء بمحاع

الحسةةةنل عما   يدها عن مطاطن الزلل عالكصةةةطر عالفسةةةاد الذي اسةةةلشةةةلى  ا اليالا الملحضةةةل    

عالةاما عمى حد سطاءل عأجمع ال احفطن عمى  لعرت اللزام المطظف اليام بالسمطل الكط ا الذي 

 اللك د بكطاعد عتيا اليمل. يدل إلى 

األخالق الياماا ال  خلمف شةةخصةةان عمى أتيا من أشةةاال الطعا لدى اإلتسةةانل  يا تضةة ا    

عتةيا السمطل عةدع  ا مياالت الح اتل  ال  ابن الم ارلا "من تياعن  ا اآلداب عط ب بحلمان 
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بحلمان السةةةةةةةةن عمن تيةاعن بةالسةةةةةةةةن عط ةب بحلمةان الفلاةا عمن تياعن بالفلاةا عط ب       

 (.0الميل ا" )الغزالالص

عتيلل األخالق الياما عمى أتياا ميمطعا من الضةةطابا األخال  ا تمس الميةا عتليمق بك ا  

ععادات الميلمع الم  ال اللا  ة غا لألسلاذ الياميا أن  لصف بيا لاا  لأ ل بيا اآلخلعن داخل 

 المؤسسا عخارجيا)تيل ف إجلاةا لم احث(.  

ا ها الك ا الة  مةا اللا تيةار ةر عم يةا الميلميات اإلتسةةةةةةةات ا عأ لتيا تيال ا      األخالق المية ةا 

األد ان السةةةةةةةماع ا؛ الحللام أ لاد الميلمع عتياعتيا   ما ب ةيال ألداء ميةا الليم ال ع ق أسةةةةةةةس   

 شلعيا اإلسالمل ع ي ل الميلمع عن اسل اةه عاسلةاارع ألي خلع  عن هذع الك ا)تيل ف إجلاةا 

 لم احث(.

اتب إلى سر مل –رحمه اهلل  –إن الحد ث عن أخال  ات الميةا الليم م ا  كسميا لةا ابن الك ا 

)عاليما سةر ملاتب أعليا حسةن السمطلل ع ات يا حسن اإلتصات عاالسلماعل ع الفيا حسن الفيال   

عاللابيا حسةةةةةةةن الحفظل عالخامسةةةةةةةا الليمال عالسةةةةةةةادسةةةةةةةا عها  ملت اليمل به عملاعات حدعدع(   

 (.309لص0222)

االتض اطا هط االللزام بالسمطل عاألداء الميةا بيد ا عحزم عهط مشلق من لفظ   ا  ض ا 

 (. 005اص0230   ًال عهط لزعم الشاءل  كالا  الن ال  ض ا عممه عن األداء الكط ا )عطل 

األسلاذ اليامياا هط شخص ملحصل عمى مؤهل أ اد ما  ا ميةا مال ع ة غا أن  يد إعدادًا 

تلبط ًا أسةةةدت إل ه ميةا اللدر س الياميال عتةكصةةةه الدرا ا بالميةا اليامي ا  )تيل ف إجلاةا  

 لم احث(.

اللدر س اليامياا "عظ فا تل مب إعدادًا طط اًل تسةةةة  ًا عملخصةةةةصةةةةًا عمى مسةةةةلطى الليم ا    

اليالال  لبا أعضةةةةةاتع بلعابا أخال  ا محددتل عها  ذله ميمطعا من األعمال ذات الطاج ات 

عالميمات المخلمفال  مارس األ لاد خالليا أدعارًا محددت ليال ع ق أهدال ملسةةةطمال  يممطن من  

كيال ع ملزمطن أ ةاء ذله بميمطعا من الكطاعد األخال  ا تحاا سةةةةةةةمط يا الميةا عةدما  أجةل تحك  

 (. 09ل ص0234 مارسطن تمه الميةا")خ ل عحسنل 

ا اللدر س  ي ل عن سةةمسةةما اللفاعالت المؤد ا إلى   ئالمط ف اللدر سةةاا "المط ف عضةةط ه  

 ا بيدل إحدام ميمطعا من أتطاع من اللا ف ب ن ميمطعا من اليةاصةل ال شل ال عغ ل ال شل 

الملغ لات السةةةمط  ا  ا شةةةخصةةة ات أ لاد الميلمع الملمفما  ا الةمط الشةةةاملا جسةةةم ًال ععكم ًال     

 (.14ل ص0224عجدات ًال عحل  ًا "  )بدرل

 الطظ فا الياما اللزام ُخُمكاا 

س من ب ةيا اللدر  -( إلى أن أسةاس الطظ فا الياما  ا اإلسةالم  42ل ص3555أشةار أبطسةن )  

هط صةالح ا الفلد لمطظ فال عع ل الحد ث الشةل ف عن هذا الم دأا ) َمْن َعلى م ن أْمل    -الياميا

المسةةمم َن شةَة ئًا َ طلى رُجاًل عْهط َ ي ُد َمْن هط أصةةْةمَ  مةُه ل ْمُمسةْةمم َن  كْد خاَن اهلَل عرسةةُةطَلَه (. عأن     

 صالح ا المطظف اليام تلحددا

 ل عما تل م ه الطظ فا من عما  ةا أع إداري أع ميةا.مكدرته الفيم ا عمى أداء اليمل

االللزام اللي دي عالسةةةةةمطل الخمكا لشةةةةةاغل الطظ فال ذله أن الدعل اإلسةةةةةالم ا دعل عكاةد ا  

مملزما بالكطاعد عاألسةةةةس الفال ا اللا  كطم عم يا د ن اإلسةةةةالم عال بد أن   لز هذا االعلكاد  ا  

 السمطل ال طما لمفلد.   
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 لملت  ا بطظ فا اللدر ساالطاج ات ا

( إلى أن ال احف ن حددعا الطاج ات األساس ا اللا  ملزم 0234أشار أبطسن )مكل س بلصللا

 بأداةيا  ل أسلاذ جاميا  مارس الطظ فا الياما  ا اآلتاا

احللام األسةةةةةلاذ الياميا ليميطر ال البل  ل اذ الياميا لك ا الميلمع ععاداتهاحللام األسةةةةةل 

 مماةا ليا  من اإلطار الذي  حددع الةيام عالكاتطن. عتكد ا  ل خدما

اليدالا ععدم اللح ز ألحد زمالةه أع المليامم ن ميه من أ لاد جميطر ال الب ألس اب الكلبى 

 أع الزمالا أع الميل ا الشخص ا أع ال  كا االجلماع ا أع اال لصاد ا أع اليل  ا.

امال عأن  فضةةميا داةمًا عمى المصةةمحا  ا اللدر س من أجل المصةةمحا الي ئأن  يمل عضةةط ه 

 الخاصا لمفلد أع اليماعا.

ا احللام السةةةةم ل    كيا عمى الميلمع من دعن تم  زاحللام األتيما عالكطات ن الشةةةلع ا عت 

احللام ع ر اليمل عالدعام ال طما عاالللزام ل ألعامل الشلع ا  ا حدعد الكاتطنالك اد ا عإطاعا ا

 به.

ٍد عإخالٍص  ا اليمةل للحك ق أ  ل  ةدر من اإلتلاج ال عذله لمل ع من   بةذل الييةد الممان بية   

مسةلطى المؤسةسةا اللا  يمل   يا عالسةيا إلى الةيطض بيال عذله  ا أ صل ع ر ممانل عبأ ل     

  در من اللاال ف.

ا شةةةةةةةيطر المح ةةا  تةم ةا رعح االتلمةاء عالطالء لممةيمةا عحةةب اليمةةل عاالعلزاز بةةهل عتكط ة     

خالل تكط ا حب  اليمةل عمى ت ط ل الميةارات الةذات ةا عتةم ةا  ةدراته من      ل  عاإلخالص لممةيمةا 

المحا يا عمى أمطال عمملماات المؤسةةةةةسةةةةةا اليامي ال عالحفاا عمى المطازم   ل الميل ا  ا الةفس

 المحا يا عمى أسلار الطظ فا بأماتا عإخالص.ل عاألدعات اللا  سلخدميا  ا اليمل

 

 خصائص األستاذ الجامعي

 لى مييا الللبط  ن أن " األسةةةةةلاذ  يب أن ُ يد إعدادًا  شةةةةةمل االتياهات عالم طل عالك ال   

عاللمان من المياراتل  الةكد الذاتال عاللخ  ا عاللةي ا عالمةا شةةةةا عاللحم ل عاللفسةةةة لل عغ ل  

" اذله من الميارات اللا تيد أساس ا  ا ح ات الفلد عممارساته ال طم ا داخل المدرسا أع خارجي

 .(09لص3525)ر ان

ع لى بيا ال ةةةاحف ن  ةةةةةةةلعرت إعةةةداد الميما  كةةةا  ةةًال عهط" أن  ل ز  ا ال لتةةةامج عمى     

مط ةةطعات الميل ا من ح ث أبيادها األسةةاسةة اا اإلتسةةةاتال عاليممال عاللكةال  الفكا ا الحك ك ا    

 .(32لص3553)سيادتل  يب أن تضا هذع اليطاتب الفال ا  ا تطل ف ملطازن"

من مل م ات الياميال عخاصةةةةةا  ا تيام السةةةةةاعات المليددتل عاليدل مةيا إ ياد    ع يد هذا 

ال يد الفكا ا لمميما عإلمامه بأتطاع مخلمفا من الميارل عالخ لات اللا تيمل عمى تطس ع مدار ه 

 لةفسه عل  ئله المحم ا عاليالم ا.

به إلمامه بيم ع الخ لات  أما ما  لاع بيضيا اآلخل  يط أن الميما  يب أن  يد مية ًال ع كصد

 ا(02لص3552)شطقلاللا  ة غا أن  الس يا الميما أ ةاء إعدادع بما  ساعدع عمى تحك ق اآلتا

  يا ط  يا المليما عتاط ةهل عميل ا ملاحل تمطعل عخصاةصهل عأها مشاالته.

 ميل ا تيل ات الليما عأسال  ه عأدعاتهل عا لساب الميارت  ا ت   كيا.
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الللبط ةا المليمكةا بةالميلمعل مفةلا دعر الللب ا  ا الميلمعل ابلداًء با ف ا تحك ق     المل م ةات  

 أهدا ه عحل مشاالته إلى   ادت حل ا اللغ ل عاسلشلال حاجات المسلك ل   ه.

 الليلل عمى أها جطاتب ت طر الفال الللبطي َ د مًا عحد فًال عبخاصا الفال اإلسالما.

يم م ال لال من المةاهج الدراسةةةة ال عخاصةةةةا ما  ليمق مةيا بلكة ا  اإللمام بفيال ات اليمم ا الل

 الليم ال عاإلدارت المدرس ال عتطج ه ال الب عإرشادهال عاللخ  ا لملدر س. 

 الل   ق الم داتا ليم ع الخ لات اللا ا لس يا الميما ت   كاً  يم ًال عع كًا لألسال ب المياصلت.

ى ا اللدر س الياميال عمئتة  ق عمى عظ فا عضةةةط ه    ل اللاع ةيل ال احث  ا الميا   

أتيا تخلمف من شخص إلى آخلل  األعل الذي ُأعد مية ًا  د " ا لسب أصطل ميةا اللدر س عمما 

بيةال أمةا اآلخل  أداتع  ا اللدر س أداء عفطي؛ ال لكارع لميارت إدارت الصةةةةةةةف عتةم ليال عالليم ا    

اليمم ا الليم م ا تحط تحك ق شخص ا ال البل ع ذله ميارت حل الذاتا المسلمل عتةم ليال عتطج ه 

المشةةاالتل عاإلبداع عاالبلاارل عالميارات الالزما للطج ه ال الب  ا ح اتيا الدراسةة ال ع ذله  

تحد د األهدال الليم م ا تحد دا سةمط  ًال عاإللمام بم دأ الفلعق الفلد ا ب ن المليمم ن عخصاةص  

 . (32اليلمال صتمطها" )

 

 عالج أخالقيات المهنة

بإميان الةيل  ا سةمطل األسةةلاذ الياميا داخل المؤسةسةةا الليم م ا  ا اليصةةل الحد ث ُعجد    

أته شخص  مق عمض لب علا  سل ع أن  ش ع حاجله اال لصاد ال عال االجلماع ال عال الةفس ال 

ط ه من خالل عأته را ا لمسةةةةةةم ا اللسةةةةةةم ال عهط  ا خصةةةةةةةام داةا مييال عال  زال  ةلزع حك  

 اال  لابات عالل اطؤ  ا اليمل.

 صةةاب بإح اط شةةةد د ع أس    ل بسةةة ب  شةةةل المحاعالت اإلدار ا عالةيل ات المخلمفا  ا   

عال  االتحلا ات السمط  ا عاألخال  ا داخل الخدمال   شاهد تفشا اللشطت عالمحسطب ا ل س  كا 

لض عالفكلل عإتما أ ضةةا  ا مؤسةةسةةات   عمى مسةةلطى الدعل الفك لت اللا  لفشةةى   يا الييل عالم 

تيم م ا بالدعل األعرعب ا الملكدمال ح ث تحصل  ف ل من ال الب اليلب المط د ن عمى الشيادات 

 اليمم ا المغشطشا عالمزعرت.

 ةل الكطات ن اللةأد   ا عالةيا اإلدار ا ميما ت طرت عتكدمر  إتيا لا تسةةةةةةةل ع     الفسةةةةةةةاد     

بيد إلى المسلطى األخال ا الالزم لألداء الي د عالةي ف لميمل المسةلشةليل علا تطصةل اليامم ن    

 الطظ فا المليمق بميةا الليم ا الياميا. 

 الحمكا المفكطدت ها تمه اللا تييل اليامل أم ةًا عمخمصةةةةةةةًا  ا أداء عممهل ال تحد ه تفسةةةةةةةه   

 لى مصمحله عمصمحاباسلغالل تفطذع أع اإلساءت إلى ميةله أع اإلساءت إلى المال اليامل عتحط مه إ

من  حبل بلسةةةما رشةةةطت أع محابات  ل ب أع صةةةةد ق عمى حسةةةاب اآلخل ن أع المصةةةةمحا الياما     

 عتط   ذله من خالل اآلتاا

 

 لعالج من خالل البيئة االجتماعيةا

اإلدارت الياما ها جزء من ال  ئا االجلماع ال تسةةلمد مةيا عةاصةةل الكطت عالضةةيفل عتةلكل    

الك ا السةةةةةةةةاةةةدت  ا الميلمعل عاللا تةيا اليال ةةا ب ن المطاطة ن  ا الميلمع إلى داخةةل اللةي ا   

لذي ااإلداريل عتؤ ل  ا سمطل اليامم ن عمسلطى أخال يا سم اً عإ يابًال لذله  إن الميلمع الل  ع 
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 ملزم بةيام اجلماعا  كطم عمى مخا ا اهلل ععمى إ اما اليدل ب ن الةاس ع دعط إلى حسن اللياملل 

ع سةةةةةةةيى ألن  اطن  ةادتةه اإلدار طن  دعًت لغ لها  ا سةةةةةةةمط يا عأماتليا ع فاءتيال هط الميلمع     

ع سلطى ر  األخال ا الذي من شأته أن  خل  ش ابًا عأ لادًا عمى درجا من الخمق الكط ا ععمى م

من األماتا عالليلد عاإلخالصل عمفل هذا الةطع من األ لاد إذا ما اللحق باليمل اليام  إن سمط ه 

س اطن املدادًا ط  ي ًا لسمط ه  ا الميلمع الفا لل عس   ق الكطاعد األخال  ا السام ا من خالل 

الميلمع  ا األسلت عالمدرسا عتياممه مع الةاس؛ ألته  أتا مش يًا بالك ا الل  يا اللا تلبى عم يا 

اليل ال عأته ال س  ل إلى إصالح أخال  ات الميةا إال إذا تا إصالح المسلطى األخال ا لمميلمع 

 الا  لل علن  صم  الميلمع إال إذا اللزم بالك ا السماع ا اللا تدعط إلى الخ ل عتةيى عن المةال.  

 

  اإلسالمية)عالج اجتماعي( عالقة األستاذ الجامعي بالجمهور في ظل الشريعة

أشار األسلاذ أبط سن إلى أته عرد  ف ل من الةصطص  ا الشل يا اإلسالم ا تةيا اليال ا ب ن 

المطظف اليام أع الياملل ب ن الدعلا عاليميطر من جيا أخلىل ع شةةةة ل  كه اإلسةةةةالم إلى أن  ل  

 اما ال بد أن تكابميا مسؤعل ا.حق  للتب لممطظف اليام ال بد أن  كابمه عاجبل  ما أن  ل سم ا ع

ذا َعَأْعُ طا اْلَاْ َل إ }علكةد رتب اإلسةةةةةةةالم عمى المطظف عاج ات البد من الط اء بيال  ال تيالىا  

 ا الشيلاء.  330{ل   ْمُلْا َعز ُتطْا ب الك ْسَ اس  اْلُمْسَلك  ا  َذل َه َخْ ٌل َعَأْحَسُن َتْأع  اًل 

ذلةه الط ةاء بمةا تا االتفةاق عم ةه من عاج ةات باةل أمةاتةا            ةإن عمى هؤالء اليةامم ن  ا مكةابةل    

 عحلص.

 ع ال رسطل اهلل  صمى اهلل عم ه عسما )َأْعُ طا اأَلج  لَ أْجَلُع   لَ أْن  ي ف علَ ُه(ال  لاتا.    

عجاء  ا الحد ث الكدسال   ما  لع ه الة ا صمى اهلل عم ه عسما عن ربها )َ َماَ اٌ أتا خصُمُيْا   

ك امال عمْن ُ ْةُر َخصةةةةةْةُمُه َخصةةةةةَةْمُلُهل رجٌل أْعَ ى ب ا ُ ا غَدْرل عرجٌل َباَع ُحلًا  أَ َل َ َمَةُه    طَم ال

 عرجٌل اسلأَجَل أج  لًا  اسلطَ ى مةه علْا ُ ْي  ه  َحكْه ( رعاع اإلمام ال خاري.

 إذا تا  مان حكطق اليامم ن من ملت ات عبدالت عإجازات ع مان اجلماعا عصحا عغ ل 

ذلةه  ةإن عمى هؤالء اليةامم ن  ا مكةابةل ذلةه الط ةاء بمةا تا االتفةاق عم ةه من عاج ةاٍت باةل أماتا             

 .  3ل الماةدتا {َ ا َأ َُّيا الَّذ  َن آَمُةطْا َأْعُ طْا ب اْلُيُكطد  }عحلص عاتكان عَتَفاٍن  ال تيالى

اَسَ ُه الَصدَ اتَ  مما رَجعَ َح ع لعى أن الة ال صمى اهلل عم ه عسما )اسلْيَملَ َرُجاًل عمى أمَطاْل

الة اا  كاَل هَذا لُاْا عَهذا أْهد َي ل ا.  كال رسُةطُل اهلل صَةمى اهلُل عمْ ه  عَسماا َما َباُل اللجْل َتْسليم ُمُه   

 َ َ ْةُيلَ أُ ْيَدى ه عمى الَيَمْل َبَما َعاَلَتا اهلُل َ َ ُكطلُا هذا َلُاْا َعَهَذا ُأْهد َي إلا؟ أ ال َ َيَد  ا ب ر  َأب ه  عأم

أم ال؟ ع ةاَل مْن اسةةةةةةةلْيممةةاُع عمى عمةٍل عرز ةَةاُع رز ًا  َما أَخَذ بْيَد ذله   ْيَط )خ اتا( ) رعاع اإلمام      

ال خاري(. هاذا تيا اإلسالم اليال ا ب ن اليامل عرب اليملل عب ن الدعلا عالمطظفل  اليمل  ا 

 اليزاء. اإلسالم ع ادت ع لبى من اهلل  يزي عم ه خ ل

إن الل ابا اإلدار ا ملت  ا ارت اطاً م اشلًا بإجلاء اليكطبات اللأد   ا عمى المخ ئ عالمكصل 

من اليامم نل عأن عكاب المخ ئ هط أسيل عس ما لمياليا األخال  ات المةحل ا عاللصلل غ ل 

ليامم ن طل االحم دل علان تيارب الميلميات المخلمفا تط   أن اإلجلاءات اإل ياب ا للغ  ل سم

 غ ل الكط ا أ ضل باف ل من االللياء إلى اإلجلاء السم ا الملمفل  ا إلكاء اليكطبا عمى المخ ئ. 

 اليال  من خالل ال  ئا الداخم ا لممؤسسا اليامي اا
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ما من شةةةه أن الك ادت اإلدار ا  ا المؤسةةةةسةةةةا اليامي ا تسةةةةل  ع أن تيمل الاف ل؛ لاا تؤ ل   

 امم ن عتطجييال االتياع الصح    ا األداء عحسن الليامل.إ ياب ًا  ا سمط  ات الي

ع د أعرد األسلاذ أبطسن بيا الطساةل اللا تسل  ع أن تسلخدميا الك ادت اإلدار ا لملأ  ل  ا 

 سمط  ات اليامم نل داخل المةيما اإلدار ا عمةياا

ا عالل يال إذا م الك ادت اإلدار ا ملغ ل أسةةةاسةةةا  ا د ع المةيما اإلدار ا تحط آ اق اللكدم   -

تم زت تمةه الك ةادت بكطت اإل مةان بةأهدال المةيمال عاالللزام باليدل عاألماتال عاألخذ ب د     

 اليامم نل عتدر  يا عحسن مياممليا.

 ل  االتصال الداةا ب ن اليامم ن عاإلدارت  ا المةيما؛ حلى  لا اللياعن عالمشار ا ع لا  -

 ؤعن اإلدارت عاللةف ذ.االسلماع إلى عجيات تيل اليامم ن  ا ش

االهلمةام بةاخل ةةار الاطادر الي ةدت من اليةةامم نل عاليمةةل عمى ت ط ل  فةةا ةةاتيا من خالل       -

 اللدر ب المسلملل عإع اةيا الطظ فا المةاس ا مع مؤهالتيا ع فا اتيا.

االهلمام بلحد د شةةةةلعط الخدما الميز ا من رعاتب عحطا ز تشةةةةي ي ا تسةةةةد احل اجات     -

 الميكطلا. اليامم ن الماد ا

 االتفاق عمى م فاق أخال  ات الطظ فا الياما. -

 الل ابا اإلدار ا عأ لها  ا أخال  ات الطظ فا الياما. -

 

 رقابة الذاتية أو التقييم الذاتيال

 شةةةةةة ل  ف ٌل من اليمماء عال احف ن إلى أن الل ابا الذات ا عاج ا عمى  ل إتسةةةةةةان  ا أعماله   

من الل ابا ال  مان أن  لط ل  ا اإلتسان إال من خالل تيال ا  عتصةل اته  ا عظ فلهل عهذا الةطع 

الد ن اإلسةةةالما الحة فل علن  لأتى ذله إال بميل ا اإلتسةةةةان لليال ا الكلآن عالسةةةةةا الة ط ا   ما   

 ليمق بالل ابا الذات ا الميلمدت عمى ر ابا الضةةةم لل ععن الل ابا الذات ا  كطل أحد ال حاما "ها  

ى تفسةةةةةةه الم ة ا عمى ميل ا حك ك ا ألسةةةةةةلار د ةهل عما  دعط إل ه من عجطب  ر ابا المطظف عم

اللكطى عملا  ا اهلل  ا السةةل عاليمنل عأته تيالى ال  يزب عن عممه شةةاءل بل  يما تيالى السةةل   

عأخفى مما تخف ه الصةةدعر؛ لذله إذا أ كن الميما المسةةةما عآمن بصةةةدق هذع المياتا اليم ما هاتر   

ع أتطاع الل ابا األخلى سةةةطاء من إرادته الم اشةةةلت أم من األجيزت الل اب ا  عصةةةغلت أمامه جم 

 الخارج ا.

ال َ سةَةاا "راب طا أتفسةةاا أعاًل بالمشةَةارَطال  ا بالُمَلاَ َ ال  ا بالمحَ (302)اإلمام الغزالا  كطل  

  ا بالُمَيا  ال  ا بالُمَياهدتل  ا بالميات ا.

عجاءت السةةا الة ط ا الشةل فا لللبا المسةما عمى الل ابا الذات ا من خالل تحذ لع صمى اهلل    

عم ه عسما لممسمم ن من حساب اآلخلتل عأن اهلل سطل  حاس يا عمى  ل شاءل عل س مةيى من 

)صةةةةةةح    ذله إال بل ابا الضةةةةةةم لل ر ابا اإلتسةةةةةةان الملا  ا الصةةةةةةاد ال عمن األحاد ث الة ط ا  

ما جاء عن شةداد بن أعس  الا  ال رسطل اهلل صمى اهلل عم ه عسما ا ) الَا ْس َمْن   (303ال خاري

 داَن تفس ه  ععمل لما بيَد المطْت عالياجُز َمْن أْتَ َع تفسُه َهطاَها عتمةى عمى اهلل ( .
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 اإلخالل بوظيفة التدريس الجامعي العوامل التي أدت إلى

ا تدر س من دعن ميا  ل مط ةةةطع ا عأسةةةس   ئط ه  ار غ ل الي د لشةةةغل عظ فا عضةةة  االخل

 عمم ا ععدم المفا ما.

اتلكال عدد من المطظف ن من الطظاةف الياما بيد حصطليا عمى مؤهل أ اد ما لشغل عظ فا 

 اللدر س دعن الحصطل عمى مؤهل تلبطي أع تدر ب تأه ما لشغل الطظ فا.

 (االافا ) اللطظ ف عمى أساساللطظ ف عمى أساس الطالء عالطساطا عالمحسطب ا عتلاجع 

اتيدام اللدر بل عغ اب اهلمام المؤسةةةسةةةات بيذا الياتبل عدعمهل عهط ما أدى إلى  ةةةةيف   

 األداء عاإلتياز عاإلخالل بالطظ فا الليم م ا.

 مةا المخلصةةةةةةة ن ع ل  عةد ةد الام ةاتل األمل الةذي أدى إلى تكص  ا  طادر أعضةةةةةةةاء ه ةةأت        

اللدر سل مما ا ة ل المؤسةسا إلى سد حاجليا من المؤهم ن أ اد م ًا دعن شلطل أع   د  لسلب   

 عد د من المطظف ن  ا الك اعات األخلىل عأدى ذله إلى اإلخالل بالطظ فا. 

  

 ثاقالتصور المقترح إلعداد المي

جاءت الدعطت إلى إعداد م فاق شةةةةلل الميةا من األسةةةةاتذت المخلصةةةة ن  ا الميال الللبطي   

بالياميا األسةةةةمل ا اإلسةةةةالم ال للي د بةاء الفكا ا المية ا لمن  شةةةةغمطن ميةا اللدر س الياميال    

 اعتدر  يا عمى المفاه ا الللبط ا عالمية ا الصح حا ع ق أسس عم ادئ أخال  ا عتشل ي ا سماع 

 من م دأ الك ا اللعح ا .

اميا اللا من خالل ال  ةان الخلاما لمدعرت اللدر   ا لل ع مسةةةةةةةلطى عميارات األسةةةةةةةلاذ الي   

(  ا 0234ا اللدر س بالياميا األسةةةةةةةمل ال عما أشةةةةةةةار إل ه )ز دل   ئة تيمليةا تكةابةا أعضةةةةةةةاء ه     

 ااةكاط اللال محا لته عن بيا المطا  ع الميما ل لتامج إعداد م فاق شلل الميةا اتضحر ال

 خصطص ا الياميا بطصفيا مةيما أخال  ا. -

 تصح   المفاه ا الخاطئا المليمكا بياتب األخالق. -

 أخال  ات تكط ا ال الب عاالملحاتات. -

 أخال  ات ال حث عاللأل ف عاإلشلال عمى اللساةل. -

 أخال  ات   طل الل لعات عاليدا ا. -

 اآلتااع د سما ال احث الضطء عمى تفس ل ذله ع ق  -

 خصطص ا الياميا  مةيما أخال  اا -

تلم ز الياميا األسةةةمل ا اإلسةةةالم ا بخصةةةطصةةة ليا عهط ليا الد ة ا عالم مطب من األسةةةلاذ      

الياميا   يا اللحما بم ادئ ع  ا الد ن اإلسةةةةالما الحة ف عالخمق الحسةةةةنل عالليامل مع طال ا  

ا اللياملل مفل الخلع  عن مط طع الخدما بح اد ا تاما عخمق  ط ال عاالبلياد عن الفضا ا  

 المحا لتل عاللحدم عن الذات.. الخل ع ل  ميال الحطار عالةكاش ال ةاء.
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 فاهيم الخاطئة المتعلقة باألخالقتصحيح الم

تش ل بيا الدراسات المليمكا بميا  ل االخل ار األمفل لشاغما عظ فا اللدر س إلى  لعرت 

ا شغل الطظ فا الللبط ا الحال ال ع  دأ األمل بلحم ل الطظ فتحد د الصفات الطاجب تطا لها   من  

من ح ث مياُميا عسةُم اُتيا ععال اُتيا عظلعُل عمميا عتطاُتييال عذله بغلض أسةاسةا هط تحد د    

مطاصةفات من  شةغميال )  مق عم ه  ا عما اإلدارت عصةف عتطصةة ف الطظ فا عتحد د مل م ات    

راُت عالسةةةةمطل الذي  لملع بيا األسةةةةةلاذ الياميا  ا جاتب  شةةةةغميا(ل عمن ب ن تمه الميا  ل الميا 

األخالق عالسةةمطل الذي  ة غا أن  لصةةف به عتصةةح   المفاه ا الخاطئا ذات اليال ا بالصةةفات     

الشةةةةخصةةةة ا  ا شةةةةاغل الطظ فا الللبط ال مفلا االتضةةةةة اطل عاالتفلاح عمى اآلخل نل عاالتزان    

 االتفيالا.    

 متحانات:أخالقيات تقويم الطالب واال

تكط ا تيما ال الب من األمطر الميمةا جدًا  ا شةةةةةةةغل الطظ فا الللبط ال عتحلا  إلى تدر ب   

عتأه ل بكصةد الليامل مع أتماط ال الب بشةال ج دل حلى  لسةةى لشةةاغل الطظ فا تحد د الدرجا    

 باللا عصةةةل إل يا  ا تحك ق أهدال تدر سةةةه لممادت اليمم ال عتحد د أعجه الكصةةةطر ع يا ال ال  

عاللم  ز ب ةيا؛ لللحكق بذله الافا ا االجلماع ا عإ ساب ال الب أتماط السمطل االجلماعا لمليامل 

 مع الميلمع.

 أخالقيات البحث والتأليف واإلشراف على الرسائل:

من أهميا تشي ع ال احف ن عمى عمم ا اللأل ف عالالابا اليمم ال عتطج ييا اللطج ه السم ا  ا 

ارت إلى المطا ة ع المةكطلا إلى أصةةحابيال عأن تزرع   يا الك ا عالم ادئ اللا  عمم ا الةكل عاإلشة 

تلمشى مع األخال  ات عالصفات اللا  لحمى بيا ال احث األ اد مال عمى أن  زرع تمه ال ذرت  ا 

  طالبه أ ةاء اإلشلال عمى إعداد رساةميا عبحط يا.   

 أخالقيات قبول التبرعات والهدايا:

ماد ا من الطظ فا الياما ها أمل محلمل لدى الةفطس المل ضا من اليامم ن الذ ن االسلفادت ال

تسطل ليا أتفسيا  ا غفما من  ماةلها عمن مخا ا اهلل أن  سلغمطا أع اعيا عسم اتيا اللةف ذ ا 

 ا اللم  ز ب ن ال الب  ا ميامالتيا ع ضةاء حطاةييا عمى حساب اآلخل نل عا لساب رشاعى  

ا من الشةخص المةلفع بالخدمال  اليد ا لممدرس الذي  لملع بميةا تؤ ل  ا مصةةاةل  أع هدا ا ماد 

أ لاد الميلمع تيد رشطتل عتيد من المخالفات الشلع ا اللا تيى عةيا الة ا َصمى اهلل عم ه عسمْال 

ح ث إته صةةةَةمى اهلُل عم ه  عسةةةةمْا تيى رجاًل عن أمطال الصةةةةد ات...الخل عهذا  يد خ اتا  ا أداء  

طظ فال عال سةةةةة ما الطظ فا الللبط ا اللا تزرع  ا المليما الك ا عالم ادئ اللا سةةةةة يمل بيا  ا   ال

الميلمعل  من الطاجب عمى المؤسةةةسةةةا اليامي ا أن تأهل أعضةةةاء ه ئا تدر س   ل تما ةيا من    

الطظ فا الللبط ال عتزرع   يا السةةمطل الة  لل عتزعدها بيم ع الميمطمات الخاصةةا بالمؤسةةسةةةا    

ظ فا من خالل  ل  ات م  طعا  ا تط  ل الميمطمات عاللشل يات اللا تمس الطظ فا عسمطل عالط

 اليملل عأن  لييدعا بالمطا  ق اللا تض  يا بيد تي  ةيا. 

 :أخالقيات األنشطة الطالبية

( إلى أن  الدعل اإلسةةةةالم ا  يب أن تلضةةةةمن أهدا ًا تلبط ا  331ل ص0221 شةةةة ل )ت سةةةة ل 

 دت اإلسةةةةةةةالم ا الصةةةةةةةح حا اللا تلييدع بللب ا إسةةةةةةةالم ا ملاامما  ا خمكهل  للزع د ال الب باليك

عجسةةمهل ععكمهل علغلهل عاتلماةه إلى أما اإلسةةالمل عأن  لا تيل فه بةيا اهلل عم ه  ا تفسةةهل ع ا   
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ب ئله االجلماع ا عاليغلا  ال ل حسن اسلخدام الةيال ع ةفع تفسه عب ئله عميلميهل عتلا تلب ا ذع ه 

ل عتييةد تشةةةةةةةاطةه االبلاةاريل عتةم ةا تكةد ل اليمةل ال ةدعي لد هل عتدر  ه عمى أخذ آداب         ال ةد يا 

 السمطل عالفضاةل.

 أخالقيات القيادات الجامعية:   

تلل ز الكدعت الحسةا  ا م دأ ميا عهط أن  اطن  يل الملء  كطلهل بميةى أن  ملزم الملء بما 

علكد  ان رسةطل اهلل صةمى اهلل عم ه عسما الكدعت    كطل   ل أن   مب من اآلخل ن أن  ملزمطا بهل 

الحسةةا  ا سةمط ه عخمكه عمياممله لغ لع من الصحابا عالمسمم نل ع ان خمكه الكلآنل بميةى أته   

 ان  مزم تفسةةةةةه أعاًلل ع  ل  ل مسةةةةةما آخل ب اعا اهلل عها "أال  فلكدل ح ث أمللل عأال  يدل  

لمؤسةةةةسةةةةا اإلسةةةةالم ا بكطت اإل مان باليدلل عبالحلص  ح ث تيال"ل عتلم ز الك ادت اإلدار ا  ا ا

عاإلصةةةةةةةلار عمى الطصةةةةةةةطل إلى الغا ا الملسةةةةةةةطما عن طل ق ميمطعا من اليامم ن المؤمة ن   

بلسةالليا المدر  ن لمسةؤعل اتيا ال امي ن  ا  طاب اهلل عزو عجلل عتلم ز بالطس  ا  ما عصفيا   

 الم ن  ا غ ل  ةةةةةيفل عالكطي  ا غ ل  سةةةةة دتا عمل  ا  طلها "إن هذا األمل ال  صةةةةةم    ه إال  

عةف"ل ع ة غا ميةاممةا الفلد اليةامةل من جةاتةب رتسةةةةةةةاةةه عمى أته  اةن محللم من عجيا تيل         

 اإلسالمل عأن  يامل ميامما حسةا.

َ ْةَيْطَن َعن  َعَعاْلُمْؤم ُةطَن َعاْلُمْؤم ةَةاُت َبْيضةةةةةةُةُيْا َأْعل  َةاء َبْيٍا  َةْأُمُلعَن بة اْلَمْيُلعل       } ةال تيةالىا  

. ععن أتس أته  ال "َخَدْمُر مَع رُسطَل اهلل  َصمى اهلُل عم ه عسمْا ع شل  َن َسةًا 23اللطبا ا {اْلُمةَال 

 َما  اَل ل ا  ا شةْاء َ َيْمُلهُا لَا َ َيْمرل عال  ا شاء لْا أ يُمُه َهاَل  َيْمر"ل عتدرل من خالل ذله ما  

 ا اللةا س عمى المةاصب عالفساد اإلداري المسلشلي  ا ال الد   لةا ى مع آداب عأخالق الميةا

اإلسالم ا اللا  ة غا أن تصح  مفاه مه بما  لماشى مع آداب اإلسالمل عأخالق اللسطل  اةد هذع 

 األما اإلسالم ا.

 

 التوصيات:

تشةةةةا ل  ل ق عمل ميلمد من جيا االخلصةةةةاص بالمؤسةةةةسةةةةا من المشةةةةار  ن إلعداد م فاق     -

 عآداب الميةا .أخال  ات 

 اليمل عمى ع ع محاعر أساس ا تليمق بمط طع الم فاق. -

تكسةةةةةةةا الميمطعةا المشةةةةةةةار ةا إلى ميمطعةاتل ع حةدد لاةل ميمطعةا محطر خاص من باب          -

 اللخصص لط ع أهدال الم فاق.

اسةةةةل الع آراء ال الب الملم ز ن  ا بيا الام ات عمى أتيا طال ط الخدما للحد د جطاتب   -

 أداء اللدر سل للساعد  ا ع ع بةطد الط  كا.الضيف عالخمل  ا 

اليمل عمى إ ا ا الكسا الكاتطتا المليارل عم ه  ا الطظ فا اليامال ل ط ع  ا ممف الميةا  -

 بشال رسما  ييد ب ةه عب ن المؤسسال ع لييد بيدم تكا الييد.

 .هتأه ل المطظف اليد د   ل تما ةه من الطظ فا الللبط ال عزرع السمطل الة  ل    -

تزع دع بيم ع الميمطمات الخاصةةةةا بالمؤسةةةةسةةةةا عالطظ فا من خالل  ل  ات م  طعا للط  ل    -

الميمطمةات عاللشةةةةةةةل يات اللا تمس الطظ فا عسةةةةةةةمطل اليمل عمى أن  لييد بالمطا  ق اللا    

 تض  ه؛ حلى  لأ ما مع اليلعل اليد دت. 

 اللةف ذ. أن تيمل بيذا الم فاق الييات الل اب ا بالمؤسسال عتدخمه  ا ح ز -
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 اللياعن مع الياميات المياعرت لليز ز الل ادل الفكا ا عالليم ما الميلميا للةم ا الميلمع. -

 

 المصادر والمراجع

 أواًل المصادر:

 الكلآن الال اا الماةدتل األتيامل اللطبال اللعدل الشيلاءل األحكال. -3

 الحد ث الة طي عالكدساا ال خاريل الللمذيل ال  لاتا. -0

 المراجع:ثانيًا 

 ل الخلططم.9(ا إدارت المطارد ال شل ال ط/0234أبطسنل أحمدا ) -3

 ل جاميا الكلآن الال ال الخلططم.2م(ا اإلدارت  ا اإلسالم ط/3555أبطسنل أحمدا ) -0

 ا دراسا مياصلت  ا اليك دت عاآلدابل دار الذخاةل لمةشل.)0222(الي  دل ع د اللحمنا  -1

 .3ت الشامما  ا الليم ال ميمطعا الة ل اليلب ا ط/(ا اليطد0222الزعاعيل خالد محمدا ) -4

(ا األ لاد عالسةةةةةةةمطل اللةي مال دراسةةةةةةةةات عمم ةةا ععمم ةةال دار   3525اليمليل إبلاه اا ) -9

 الياميات المصل ال اإلساةدر ا .

 الغزالاا إح اء عمطم الد ن. -2

لياما لمةشل االش  اتال عملا الفال الللبطي ب ن الةيل ا عالل   قل طلابمسل ل   ال المةشأت  -2

 م.3539عاللطز ع عاإلعالنل 

(ا المطظف اليةام حكط ةه ععاج ةاته ل المةيما اليلب ا لميمطم اإلدار ال    3530ح شل  طزيا ) -3

 األردن.

(ا تكط ا األداء دراسا تحم م ال المةيما اليلب ا لميمطم اإلدار ا ل 3533ع د الطهابل عماا ) -5

 األردن.

 ثالثًا البحوث والنشرات:

(اإعةداد األسةةةةةةةلةاذ اليةاميا عتةأه مةةهل ميمةا الللبطي  م ةا الللبةا جةاميةةا           0234بةدرل جميةاا)   -3

 . 2المل بل اليدد/

 . 3591ل0ل جزء/2 س ة  نل زر قا الللب ا اليلب ال ميما األبحامل سةا/ -0

 رابعًا المؤتمرات:

(ا مكللح تةدر س األخال  ةات المية ةا  ا مؤسةةةةةةةسةةةةةةةات الليم ا اليةةالا      0234عطلل محمةدا)  -3

لمؤتمل اليالما الفاتا لل ط ل المةاهجل اليزء الفاتال جاميا أم درمان اإلسالم ال الخلططما ا

 السطدان.

(ا  مسةفا جاميا أم درمان اإلسالم ا  ا عمم ا ت ط ل المةاهجل المؤتمل  0234خ لل عحسةنا)  -0

 . السطداناليالما الفاتا لل ط ل المةاهجل اليزء الفاتال جاميا أم درمان االسالم ال الخلططم 

 خامسًا المحاضرات واللقاءات:

دعرت اللةدر   ا  (ا محةا ةةةةةةةلات أخال  ةات عآداب الميةةا  ا اليةاميةال الة       0234ز ةدل جمةالا)   -3

 ا اللدر س الياميا .ئاألعلى ألعضاء ه 

ُمسطدت إعداد م فاق شلل عآداب الميةال حمكا تكاش تليمق بإعداد م فاق شلل الميةال تكابا  -0

 .0232الياميا األسمل ا االسالم الأعضاء ه ئا اللدر سل 
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 تحقيق على والحديدالفسفور ب تسميد التربة التتأثير معد
 الصفراء نمو نبات الذرةل التوازن الغذائي بينهما

ABSTRACT 

     This study was carried out in Khoms city which is located 125 Km east of Tripoli in 

Libya. The experiment was conducted in 2018 for one growing season, using a local variety 

of Zea, Mags (1) as a test crop. The objectives of this investigation were to detect the 

interaction effect of two nutrient elements, (P , Fe), on corn growth, and to determine the 

optimum addition rates of the two fertilizer elements. The phosphorus was added as super 

phosphate at rate of (0 , 20 , 50 and 100 mg P/kg soil). The iron was applied in its chelated 

from (Fe – FDDHA 6 % Fe), at rates of (0 , 5 , 10 and 20 mg Fe/kg soil), The results 

revealed that the best P rate was (20 mg P/kg soil), (52.22 g/pot) and the absorbed P by 

plants was (48.53 g/pot). Iron optimal addition rate was (10 mg Fe/kg soil), which achieved 

productivity of (92.45 g/pot) and the absorbed Fe was found to be (25.86 g/pot). The results 

indicated that the optimum combination of the two elements P and Fe were 20 and 5 mg/kg 

soil, respectively as indicated by the obtained yield (61.59 g/pot), as compared to the 

control treatment, that gave the lowest yield (20.10 g/pot). Statistical analysis showed 

significant and highly significant differences for interaction effects and dry weight and 

concentration of the two absorbed elements. 

 الملخص

كم شرق مدينةة رةرابلس الليةيةةي فةي      521في مدينة الخمس الواقعة على بعد  ُأجريت هذه الدراسة

ة دراسةةة ال ةةدابين بةةيا العن ذةةر ال ذا يةةة     مي وكةة ا الفةةد  مةةا هةةذه ال مربةةة هةةو م  بعةة      2152سةةنة 

)الفوسفور والحديةد  ول حديةد أف ةع معةدضن ة ة فة لفةذه العن ذةري ول منةة الخأة رة فةي أسةمدة هةذه             

العن ذةر الم ةة فةي ويح يةةا ةو ةة ب وافةةر ب قةةع يللفةةة وأقةع يلةةوو لل ربةةة والمةة   والفةةوا  وهةةو الفةةد          

 اإليم بي لأير األبح و العلمية ال طةي ية.

أربةة    فيفةةجريةت ال مربةةة لموسةم يراعةةي وا ةد علةةى اليةنن المحلةةي لنةة ن الةةذرةي أسة خدمت         ُأ

 أربةة سةة خدمت ابينمة   يربةةة. م راجيلةةوم/كراج يلة ل  م511 – 11 – 21 – 1مأة وي ن مةةا الفوسةةفور )  

وك وةةت ة ة فة الفوسةةفور فةةي   جرام/كيلةةوجرام يربةة.   يلةةمل  21 –51 – 1 – 1) لحديةد مأة وي ن مةةا ا 

 . ديد % EDDHA Fe 6يه المخلةية في ذور حديدالأوبر فوسف ن وال ذورة سم د
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 21) وهةة  الحديةةد دوا  وقةةد أرفةةرن الن ةة  ح الم حيةةع عليفةة  أا أف ةةع معةةدو ة ةة فة للفوسةةفور         

يركيةةا الفوسةةفور الممةة   ب لنةةة ن   ي  بةةع جم/ةذةةي    12.22 ة   يةةح    ةةت اإلو ةة ب ممم/كمةةم يربةة 

ممم/كمةم يربةة     51هةو) دوا الفوسةفور   الحديةد نيةر  لعوأا أف ع معدو ة ة فة  جم/ةذي .  32.14

  جم/ةذي . 21.26المم   ب لنة ن  حديدجم/ةذي  ي  بع يركيا ال 52.31الم حيع عليف   واإلو  ب

 – 21ك وةت علةى ال رييةة )   معً   حديدأا أف ع مأ وي ن ة  فة الفوسفور والكم  أرفرن الن   ح 

لشة هد  مع ملةة ا  بينمة  كة ا ةو ة ب    جم/ةذةي .  65.15 يهي وك ا اإلو  ب الم حيع عليربة ممم/كمم  1

م حيع  جم/ةذي  وهو أقع ةو  ب 21.51هي   )عدم اإل  فة  1 – 1)ب لمعدضن  حديدللفوسفور وال

وقد أرفرن و   ح ال حليع اإل ي  ي قيمً  معنويةة وأبةر     يحت الظرو  ال مريةية المأ خدمة. هعلي

 لى ذفة الويا الم   وعلى يركيا العنيريا المم   ب لنة ن. ع لية المعنوية ل  ثير ال دابين ع

 

 المقـــــــــــــــــــــدمة

لعوامع المةثثرة  ة ادراسلرف  ويي دة اإلو  ب الاراعي هي الم ةعة ةا أف ع الوس  ع والطرق      

 حأةيا  ك ةثية العوامةع الورا   ومو النة ن وال ي يملا يحديد أهمف  في عة مليا ر يأةيا أولفمة   في ي ذية و

الدراسة ن الأة ب ة    أو حت.  يح األذن   الأ  دة ىوةيم د أذن   م فوقة في ةو  جف  عل الأيضن

ب ي  األذةن    إالنةة ن و  ةى بة    وةو   ب ي إص الفوسةفور  يوية ً يخ لةن بة    م ية  ة ىعل أا الم درة

هةو دراسةة    وث ويفم ي (Barber and Thomas 1972) وراثيـع الـالع م ةـي كيدًا ألهميالوا د للنة ن 

مةا العن ذةةر   ي ومح ةو  ال ربةةة طةيعيةة والليمي  يةة والحيويةةة  الخةةواص الالعوامةع الةيييةة وال ةةي ي ةم    

ج هاي فة  للنةة ن ومةةا األهميةة جةدًا وجةود هةةذه       ة للنمةو وأوواعفة  ودرجةةة ييأةره  و   ال ذا يةة ال ةروري  

 لة للنة ن. ـالم ل مذية ـربة ل ح يا ال  ـوايوة في ال ـذا ية بيورة م ـالعن ذر ال 

 ي ةةةً أ ع ةةة ر ي اإلفةةةيمةةة أا و ةةعف     ال ةةةيإا مةةةا عوامةةع اإلو ةة ب   فةة  اج وةةة كةةةع هةةذ   ىةلةة و     

كم خييةيا يراعيةةيا هةو مةة  ي علةةا ب ألسةمدة مةةا  يةح رةةرق ة ةة ف ف  وكمي فة  وووعي فةة  ومعرفةةة          

 جيةة المح ذةيع   يأة هم فةي رفة  ةو    للةي   و في ال ربة وم هية ي ثيره  على النةة ن ديح ال ف عين ال ي

بل فةة   ليمي  يةة ألسةمدة سةوا  الع ةوية منفة  أو ال    إل ة فة ا  الاراعيةي وكذلك اضس خدام األمثةع والم ةنا  

ال رب الف يرة في مح واه  ما  في يي دة المحيوو ب ذة في مثثرًا وم مياًا يلعة دورًا وال يأوواعف  

 و.ـللنمالييمة  ذا يةـال  رالعن ذ

ع ي  للل والحديدقع درجة لل ن فس وال   د بيا الفوسفور ةيم د أ هو هذه ح ليةالدراس ن   وهد       

 اإلس ف دةيالحد الحرب الييم ل ح يا  ةومعرف يبفذيا العنيرياي عرض لف  األسمدة  ال يما الخأ رة 

سةةفور وعنةةد ة ةة فة األسةةمدة الح ويةةة علةةى     ويمةةة وفمفةة  أثنةة   ال أةةميد ب لف    ال ةةي  وذةةي نوو ةة  ال

   ـربة والمة ـع يلةوو لل ة  ـقة أة وـع يللفـر ب قـ ب وافـا ةو ـيح يو ال ربةيفذه ل حديد لكر الي ر  العن ذ

 .وا ـوالف



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                      75                                                                                                                      

 الدراسات السابقة

يع  د أكثر الة  ثيا أا الفوسفور ي دابع م  الحديد بيور م لررة في ي ذية النة ني وأا اس خدام 

ض يعةود ةلةى بعة      قةد  النةة ني وهةذا الةن     مةا الفوسةفور يةثدل ةلةى و ة  الحديةد فةي         كمية ن ع ليةة  

  ل ربةي وللنه يع ةر مشللة فأيولوجية أكثر ما كووف  ر هرة م عل ة بليمي   ال ربة. بعملي ن ال رسية 

أا الفوسف ن يملا أا يثثر على ال  ذية   Kashirad & Marschnr 5593)أو ح كع ما      

ل ير مادوب للحديد قةع ام ي ذه أو   ى مةا بةيو   في الحديد ما بيو ال رسية وكذلك اضب ااو ا

. ولفذا ف ا اضب يف ن الوراثية ل درة النة ي ن على يراكم الفوسف ن هي الفر ةية   نث ةيطه دابع النة

 الم ةولة ل فأير هذه اضب يف ن في كف  ة ام ي ص الحديد. 

  ما الحديد   ى ينمو وذلك ألا   أا النة ي ن يح  ب ةلى يمفيا مأ مر لفBrown 5521) بيَّا      

ي غم ما وجود وأةة ك فية ما الحديدوقد يظفر اإلذفرار على النة ن ب لر يالحديد عنير غير م حرك

 يح وجد أا الحديد في هذه الح لة يوجد بيورة غير فع لة ضس ف دة النة ن منه وهي أيوو ن الحديديك 

ي وهذا يرج  ةلى قةدرة النةة ن ضب ةااو    منف  النة نالحديدوي كي يأ فيد  ويمة أا ي حوو ةلى أيوو ن

الحديديك ةلةى  ديةدوي وهةو مة  يخ لةن فيةه األوةوا  النة ييةة ويفأةر ابة ي  النة ية ن فةي قةدريف  علةى               

 ام ي ص الحديد الذا ة في ال ربة واس فيكه.

 يشةة ملة لعنيةةر الحديةةد فةةي بعةة  األرا ةةي الميةةرية    نفةةي دراسةة    5525الفللةةي ) نذكةةر     

ا المركةة ن المخلةيةة مةةا  يةح كف  يفةة  فةي يية دة ام يةة ص النةة ن للحديةةد         أ الدراسةة عةةا  أسةفرن و

 ب ل ريية ال  لي: 

  Fe-EDTA < Fe-DTPA < Fe-EDDHA   مةا الحديةةد   اد كةة ٍ وب ل ة لي كةةي و ةما ةمةد

 ية. للنة ي ن الن مية في أرض ف يرة ما الحديد الي لح فإوه يمة ة  فة الحديد على اليورة المخلة

  وةة ن جةوي الفنةةد وفةوو اليةوي  وأو ةةح  أا      Couloubg & Chaney 5522)اسة خدم        

 يثةيط معنول ضم ي ص الحديد بشلع مأ مر بواسطة النة ي ن. ىوجود الفوسفور بنأةة ع لية يثدل ةل

ا ال ركيةةاان الع ليةةة للفوسةةفور والل لأةةيوم والمنمنيةةا    أ   .5523Smith et alوأ ةة   )     

 رض م  ام ي ص الحديد بواسطة المذور وب ل  لي يمن  او   له ما المذور للأ ق.ي ع 

  ال  ثيران الأي وبييمية واللروموسومية علةى ام ية ص   et al.  .Neikova 5526)درس      

ي وأرفةرن و ة  مفم    Triticum , Aestivumlفي سيل يا ما ال مح ) Caي  Pي  Feويراكم عن ذر 

ألع ة   الخ ةرية وال ل ثريةة    ا المين ن يحلم ام ي ص ويويي  هذه العن ذةر فةي ا  م ًاكةير ُاعددأا 

ي  يح وجد أا معظم اللروموسوم ن يحمع مواق  جينية مأثولة عا هذا ال حلم وللنفة  يخ لةن   لل مح

ي كم  وجد ي ثير للأةي وبييم وا ةح علةى    جود عيقة يدابع بيا هذه المين نب إل  فة لو ف في ي ثيراي

وهةةذه المعلومةة ن يثكةةد يةة ثير الةة حلم الةةوراثي ضم يةة ص     Caي  Pي  Feالعن ذةةر الثيثةةة   ام ية ص 

 درجة ما ال   د. العن ذر المعدوية في النة ن ب ذة للعن ذر ال ي بينف 

أا الفوسفور ي ف عع بأرعة م  ملوو ن ال ربة األبةر  مثةع الل لأةيوم     )5529 النعيمي( َابيَّ     

إلو  ب مركة ن ذان ق بليةة ذوبة ا محةدودة ويلةوا الأةةة الر يأةي        ماأللوموويووالم غنيأوم والحديد و

 ورا  اس فيك وأة ذ يرة جدًا ما الفوسفور الم    ما قةع المحيوو.  



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                      76                                                                                                                      

   Geum Vrbanum  أا الحةـديد يملةا يرسةيةه فةي جةـذور      5529Waldren et alر )ذكة      

 والأوق.وين ح عا ذلك و   في الفوسفور في كع ما المذور 

أرفرن الن   ح  ي  على ي ثير ررق ة  فة الأم د الفوسف يي2114أبوبلر ) أجريف في دراس ن      

مةا الحديةةد   كُةيا أا ة ة فة األسةمدة الفوسف يةـية بطري  ةي الشةرا ط والمةور أدن ةلةى اوخفةـ ض يركةـيا          

  أد  ة ة فة األسةمدة   ي بينمةـ [ م  روةة بطري ةة اإل ة فة الأةطحية    Fe , Mn , Znوالاوةك والمنمنيةا    

ي وأدن ة ة فة األسةمدة   يةد والمنمنيةا الممة   دابةع النةة ن     الع وية ةلى ييةـ دة كمةـي ن كةًي مةا الحد    

  .الفوسف يية ةلى يي دة معنـوية في الفوسفور اليـ لح في ال ربة بعد الحي د

ال ربة يحةت ية ثير معةدضن مةا      يف و ش ر الحديدابدراسة يدفا و  (Nunes, et al. 2004)كم  ق م

 يةةح وةوعيا مةا ال ةرب.     يوة ية ن الةةةا الماروعةة فة    يومأة وي ن الرروبةة والحمو ةة فة     الفوسةفور 

 وفى   و يما ال رب يا عٍُّك يرروبة والحمو ة فالع مد بنأةة ع لية على ا الحديدأرفرن الن   ح أا 

 يح  يب إل  فة ةلى الرروبة والحمو ة الفوسفورع مد على وأةة مريفعة ما اال ربة الطينية الحمرا  

وقةد يرجة  ذلةك     الفوسةفور ف  عند ة  فة وخام  مأ و  الرروبة والحمو ة وللنه  الحديدياد يدفا 

 . ال ربة في هذه الفوسفورو الحديدلى يلويا مركة ن ة

 

 المواد وطرق البحث

كةم شةرق مدينةة رةرابلس      521بعةد   ىوهةي الواقعةة علة    ةجةرا  ال مربةة بمدينةة الخمةس    : يةم  الموقة  

=  2سم ي وا 10=  5األبع د وا ل ري 21أذ  بيس يلية سعة  تاس خدمقد وم  2152 سنةفي  الليةية

 .ذي ة 64العدد ي سم  25سم ي و =  15

واإلسم الش     (Zea mays L)اإلسم العلمي لـه ذرة اليفرا   ـ)ال ويميليوة ن : النة ن المأ خدم

للعن ذر  ةذو  أ سي لفم  أوهأو لأةةياي وقد يم ةب ي ر هذا النة ن  هو الأةوو الينن المحليفي ليةي  

للمممةو    يةة الحيةوو علةى الةويا المة   اللة         ةمل و فمة  ث ويوحديةد ي  فوسةفور وال الالمةراد دراسة ف  )  

 .الخ رل والمممو  المذرل إلجرا  ال ح ليع الليمي  ية الييمة

وقد يم  أس بي . يأعةوا د لمدة  يراعي ةجرا  ال مربة في موسم: يم ةعداد الح ع وييميم ال مربة

بمعمةع ال حليةع ب أةم ال ربةة     مي ه الرل يحليع ة لل ربة المأ خدمة والليمي  ية والفياي  ي ال ح ليعةجرا  

الةةذرة  اض  ي جةة ن الأةةم دية لنةةة ن  والميةة هي ومعمةةع رةيعةةة ال ربةةةي بلليةةة الاراعةةة رةةرابلس. وي ةةدير     

  كمةم/ للفل ة ر الوا ةدي واع ة رهمة     511 والةوي سةيوم كمم/للفل  ر الوا ةدي   511 ب لني روجياوال أميد 

 (CRD)الل مةةةع  يالعشةةةوا  سةة خدام ال يةةةميم  المعةة مين. ويةةةم ييةةةميم ال مربةةةة ب  لةةةع  بةةةح لثع مةةع  

Completely Randomized Designed   ةجةةرا   يةةم  و. )3×3×3مع ملةةة )  63ي وذلةةك بإجمةة لي

عنةد    Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)بواسةطة بروة مح   يحليع ال ة يا 

ة  فة ي ثير ع مع و مأ وي ن ب رب ةلى ال ربة  الحديدة  فة  ثير ع مع لةي ا ي % 5مأ و  المعنوية 

والنةة ن وذلةك     ربةة الفةي   حديةد كعٍٍّ مةا الفوسةفور وال  ب رب  مأ وي ن على يركيا ةلى ال ربة  الفوسفور

  .المأ خدمة للع العن ذر والمح ليعيحديد ررق اإل  فة ويم  .ب رب  ملرران للعٍٍّ منفم 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NUNES,+F.+N.
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ويحديد وأةة اإلوة ن بطةا ب رل فل د يم  ةيم ةجرا  اب ة ر اإلوة ن ب لمعمع لةذور الذر ة:التجربــــــــــ

رةا ب رل على ورق يرشةيح م مةور ب لمة   الم طةر ومراقةةة وأةةة        يو   عشرة  ة ن ما الةذور ف

رةا يربةة مةا الح ةع علةى       1.1ومو جيد لممي  الةذور. كم  يم جلة   %511اإلوة ن وقد ك وت النأةة 

أعمة ق من سةةة مةة  مراعة ة عةةدم ال أةميد المأةةةا للح ةع.  يةةح يةم و ةةع ال ربةة وغربل فةة  للة خل  مةةا            

بذ عين ن عشوا ية إلجرا  ال ح ليع أوال ش وما ثم بلطف  جيداً ويمفيفف  هوا يً  و  الحيى والحم رة

و  ال ربةة مةا   ل حليةع الليمية  ي وي ةدير مح ة    أبةر  مةا ال ربةة لمعمةع ا    ي ثةم ُأبةذن عينة ن    لف الييمة 

العن ذر ال ذا ية الم يأرة ل رض ي دير اض  ي ج ن الأم دية وال ي ي م ب  دير الموجةود ب ل ربةة ومية ه    

 الرل ويحديد اللمي ن المطلوبة ما األسمدة لنمو المحيوو.

 

 الليمي  ية والطةيعية لل ربة. بع  الخواص   يةيا5المدوو رقم )

 النتيجة التربة خاصية

  5:5 يربة )مأ خل  pH 9.2عع  الـ درجة ال ف 

 % CEC 29الأعة الح لية الـ 

  5:5 يربة م )مأ خل 21oمليموي/سم  EC 1.21ال وذيع اللفربي الـ 

 Loamy  Sandرمي رملي  ال وام

 )ممم/كمم  PPm 52.19 الفوسفور الم يأر ب ل ربة

 )ممم/كمم  PPm 5.24 الم يأر ب ل ربة الحديد

 

ول د يةم     عشوا يً  ويمت يعةية كع أذي  بعشرة كيلوجرام يربة32 - 5 (  ما يم يرقيم األذ

الشةلع  كمة  فةي     م) والملةرران    ) يريية األذ  ال ريية العشوا ي وفا مخطةط يةةيا المعة مين   

  .P - Feللع ما ) الذل يو ح األذ  ويرييةف   أة المأ وي ن المخ لفة ما ال راكيا  5) رقم

 ة ن ما بذور الذرة في كع أذي  م   51ـ م يراع ف  بث يررية ال ربة ب لم  قةع الاراعة يم ي

ةلةى   النة ية ن  يخفيةن م بعةد أسةةوعيا مةا الاراعةة يةم      ثي وعما الةذرة في ال ربةي لمأ فة بينف مراع ة ا

أميد وفي األسةو  الراب  ما ال مربة يم ال  .الميد والمأ فة بيا النة ي ن و ن م  مراع ة النمة يو ثيو

 دية ـ أةة اض  ي جة ن الأمة    ذا يةـال ة  العن ذةر  ذهـ  جةة النةة ن مةا هة     وسد مب لني روجيا والةوي سيو

رو  مةا الاراعةة. كمة  يةم ال أةميد ب لمأة وي ن المخ لفةة        ـالظة   بفة  يحةت هةذه    ىوذـوالمف  المش ر ةلي

ي P  فة  وهةةي الفوسةفور  للنمةو والمةراد دراسةةة ال ةدابين بين    ةال  ليةة مةا العن ذةر ال ذا يةةة ال ةروري    

 بـ ممم/كمم. Fe حديدوال
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 Fe والحديةةةد  Pالفوسةةةفور  ل أةةةميد ب لمأةةة وي ن المخ لفةةةة مةةةا بعنيةةةرل     يةةةةيا ا 2جةةةدوو رقةةةم ) 

(mg/kg . 

 

  P (mg/kg مأ وي ن الفوسفور  Fe (mg/kg الحديدمأ وي ن 

Fe0  =  0  (ppm) P0  = 0     (ppm) 

Fe5  =  5  (ppm) P20  = 2   1(ppm) 

Fe10  = 10 (ppm) P50  = 50   (ppm) 

Fe20  = 20 (ppm) P100  = 100  (ppm) 

 

ث لية بةيو  يوفر العوامع الم ىالمح فظة علويم بعد ذلك م  بعة اإلوة ن في مرا ع النمو المخ لفةي 

 دلحية  لة اـوفةي مر ة  ي دراسةـلا يحت يا ال ذا ييايرل وية م  بعة ي ثير ال دابع للعنف رة ال مربة إلم

ع ـفةي كة  أوةذاك   ي ن الموجةودة  ـدد النةة ـعة   اـكة و مةا الاراعةةي   ال  سة  للنة ن وال ي ك وت فةي األسةةو    

 وة ي ن.  أذي  ثيو

المممةو   فةي  ب لمة   الم طةري وقية س رةوو كةع النة ية ن الن ميةة        جيةدًا  يم  ي د النة ية ن وغأةلف     

نةةة ن المممةةةو  الخ ةةةرل   يأةةةميع الةةويا الررةةةة لل  و الخ ةةرل للةةةع أذةةي  ويأةةةميع األرةةواوي    

 عةداد العينة ن لل حليةع الليمية  ي    ةالمر لة األبيرة ما ال مربةة هةي   وثم يمفيفف ي  يذرلـالم  والمممو

ذا ية وعمليةةة ـعةةداد ب أةةم اليةةن ع ن ال ةة  عمليةةة اإل بةة لمخ ةران.بمركةةا الةحةةوو اليةةن عية ب  جورا / 

 .ليع الليمي  ي ب أم الليمي  ـال ح

سة ع ن   لمةدة ثةيو  م  91oو   النة ي ن في الفرا عند درجةة  ةرارة   بيح ير الويا الم   يم 

جرام ما النة ي ن الم فة  2ي يم و   ويا الم    ويأميع ويوفم  ي للعين ن لل خل  ما المح ول ال

م ثة ي وقةن يية عد الةدب ا مةا العينةة         ةى  ةم اللفة ثفي بوي ة وظيفة م  ال ط   ويو   فوق الأخ ا 

ال لةوو   سة ع ن مة  مراعة ة عةدم     لمدة ثيوم  o 111ال رميد عند درجة  رارة يو   العينة في فرا 

 HCL لةي ل ةر  لم 1م ة ة فة  ثة في كع الخطةوان الأة ب ة يةم مع ملةة الرمة د الم حيةع عليةه ب أل مة ض         

م ال أةخيا   ةى يةخةر األ مة ض مة  مراعة ة فة ح        ثة المركةا   HNO3لةي ل ةر   لم ة ة فة وا ةد م  ث[ 5:5 

ولمع ولي ل ر لم 11 ه ـدورق سع ىم يرشيح العينة ةلثالعينة  ى[  ةلHCL   5:5فة م ة  ثال ط   قلييً 

ت فةي ذةورة   م  مراع ة الدقة وعدم ال لوو وكع العين ن أذةح[ HCL 5:5    ى العيمة ب لح م 

 .ي ل رلمل 11محلوو  ممه 

ي س بطري ة بطري ة ال رميد الم   م  و ران الم غنيأيوم وال  P يم اس خيص عنير الفوسفور

  Molybdenum Blue Method of Fiske and Subbarowأيرق الموليةدويوم لفيأك وسة رو )

 ميلروم ر.  621عند روو موجي   Spectro photometerبواسطة جف ي م وا  الطين
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وال ية س بمفة ي اإلم ية ص الةذرل )جفة ي       DTPAبطري ةة الةـ    Fe حديديم اس خيص عنير ال

)هوَمر . د    Atomic Absorption Spectrophotometerص الذران : الطين ال و ي إلم ي 

   5556 وآبروا.الدومي  . ش بم ا ي َب ركر .   . بَران  . يرجمة فويل
 

  63 : رسم يو يحي يةيا يويي  األذ  )5شلع )

Fe P 3ملرر 4ملرر 2ملرر 5ملرر مع ملة 

Fe  = 0  ppm 

P0   5     

P20   2     

P50   4     

P100   3     

Fe  = 5  ppm 

P0   1     

P20   6     

P50   9     

P100   2     

Fe= 10  ppm 

P0   5     

P20   51     

P50   55     

P100   52     

Fe = 20  ppm 

P0   54     

P20   53     

P50   51     

P100   56     

 

  63 : ذورة يةيا يويي  األذ  ب ل مربة )2شلع )

 

Fe = 0  PPm

3 3363

Fe = 5  PPmFe = 10  PPmFe = 20  PPm
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 النتــــــــــــــــــائج  و المنــــاقشة

: ية ثير ة ة فة معةدضن مةا عنيةرل الفوسةفور والحديةد كةع علةى  ةدة ةلةى ال ربةة علةةى ويا             أواًل

  :اإلو  ب)النة ن الم   

والشلع رقم  ) 4 (أرفرن الن   ح الم حيع عليف  ما المدوو وا الحديد:ــــ ة  فة الفوسفور د 5

فةي   والأةة ي )اإلو  بويا النة ن الم    ىعلوجود فروق ع لية المعنوية بيا معدضن اإل  فة   4)

وذلك بعيقةة   معدو ومو النة ن ويي دة الويا الم   للنة ن ىي ثير معدضن اإل  فة عل ىيرج  ةل ذلك

 ف د ك ا م وسط الويا الم   للنة ني   P20هوأا أف ع معدو ة  فة ما الفوسفور لل ربة و. رردية

م  مراع ة م حيع عليف  ما ة  ف ن الفوسفور لل ربة القيمة للويا  ف عجرام وهي أ 52.22 يأ ول

 الن  ية اضق ي دية والةييية وال  ذية المن سةة للنة ن.

 

 .الحديدة  فة بدوا و ر لل ربة علي م وسط الويا الم  .  ي ثير ة  فة الفوسفو4المدوو رقم )

 

 P0 P20 P50 P100 مجم/كجم اإلضافة

 54.25 57.86 52.22 20.10 الوزن بالجرام

 

 الخ رل للنة ن  الويا الم   للمممو  ىعلدوا الحديد   ي ثير ة  فة الفوسفور 4)رقم  شلع

 .ب لمرام

 
والشةلع رقةم   ) 3 (فرن الن   ح الم حيع عليف  ما المدووأر ــــ ة  فة الحديد دوا الفوسفور: 2

والأةة يرج   ي )اإلو  بويا النة ن الم    ىعلمعنوية بيا معدضن اإل  فة ع لية وجود فروق   3)

أا أف ع معدو ة  فة ومعدو ومو النة ن ويي دة الويا الم   للنة ن.  ىي ثير معدضن اإل  فة عل ىةل
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 ف ةع جرام وهةي أ  92.45 يأ ول ف د ك ا م وسط الويا الم   للنة ني Fe10  هولل ربة  حديدالما 

م  مراعة ة الن  يةة اضق ية دية والةيييةة وال  ذيةة      لل ربة  حديدال ةم حيع عليف  ما ة  فالقيمة للويا 

 المن سةة للنة ن.

 

 . لل ربة علي م وسط الويا الم  دوا الفوسفور الحديديةيا ي ثير ة  فة عنير    3 (جدوو

 Fe 0 Fe 5 Fe 10 Fe 20 اإل  فة ممم/كمم

 66.33 52.31 42.22 21.51 الويا ب لمرام

 

 الويا الم   للنة ن. ىلل ربة علدوا الفوسفور  الحديد  ي ثير معدضن ة  فة 3الشلع رقم )
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: ي ثير ة  فة معدضن ما عنيرل الفوسفور والحديةد كةع علةى  ةدة ةلةى ال ربةة علةى يركيةا         ثانيًا

 لعنير المم   في النة ن:ا

ـ  55بيا م ي راوح يركيا الفوسفور المن سة في النة ن ع دة  حديد ي بينم  يركيا ال  PPm 552ـــــ

أا يركيةا  . وةلى عدة مي ن ما أجةاا  المليةوا   21بيا م النة ن ع دة ي راوح وأيح المن سة في  الللي

بة لمرام فةي يركيةا العنيةر ب لنةة ن       العنير المم   ب لنة ن هو   ذع  رب ويا النةة ن المة    

 وآبةةروا.الةدومي   )هةوَمر . د . شة بم ا ي بَة ركر .   . بةَران  . يرجمةة فةويل        بة لميلروجرام/جرام. 

5556 . 

 

والشلع رقم )  1 (أرفرن الن   ح الم حيع عليف  ما المدوو :حديدــــ ة  فة الفوسفور دوا ال 5

ضن اإل ة فة علةى يركيةا الفوسةفور الممة   ب لنةة ن وذلةك        وجود فروق ع لية المعنوية بةيا معةد    1)

يركيةا الفوسةفور   ف ةد كة ا   ي   P20هةو أا أف ةع معةدو ة ة فة مةا الفوسةفور لل ربةة       و يبعيقةة ررديةة  

قيمة م حيع عليف  مةا ة ة ف ن الفوسةفور لل ربةة      ف عجرام وهي أ 32.14 يأ ول المم   ب لنة ن

 ة وال  ذية المن سةة للنة ن.م  مراع ة الن  ية اضق ي دية والةييي

 

 يركيا الفوسفور المم   ب لنة ن ىعلدوا الحديد   ي ثير ة  فة الفوسفور 1جدوو )

 جرام/لألذي .

 P0 P20 P50 P100 اإل  فة ممم/كمم

الفوسفور المم   ب لنة ن 

 جرام/ةذي 
44.24 32.14 12.29 11.22 

 

علةةى يركيةةا الفوسةةفور الممةة   ب لنةةة ن       يةة ثير معةةدضن ة ةة فة الفوسةةفور دوا الحديةةد  1شةةلع )

 ب لمرام/لألذي .

 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                      83                                                                                                                      

والشلع رقم  ) 6 (أرفرن الن   ح الم حيع عليف  ما المدوو ــــ ة  فة الحديد دوا الفوسفور: 2

وذلةةك  ييركيةةا الحديةد الممةة   ب لنةة ن    ىعلة وجةود فةروق ع ليةةة المعنويةة بةةيا معةدضن اإل ةة فة        6)

 لنةة ن يركيةا الحديةد ب   ف ةد كة ا   ي   Fe10هةو لل ربة  الحديدة  فة ما أا أف ع معدو و. بعيقة رردية

مة  مراعة ة الن  يةة    لل ربةة   الحديةد قيمة م حيع عليفة  مةا ة ة ف ن     ف عجرام وهي أ 21.26 يأ ول

 اضق ي دية والةييية وال  ذية المن سةة للنة ن.

 

الحديد المم   ب لنة ن  ةلى ال ربة على يركيا دوا الفوسفوري ثير ة  فة الحديد    6جدوو )

 ذي .اجم/

 

 

 المم   ب لنة ن الحديديركيا  ىعل الحديد دوا الفوسفوريةيا ي ثير ة  فة ) 6 (الشلع

 ذي .اب لمرام/

 
 

 Fe 0 Fe 5 Fe 10 Fe 20 اإل  فة ممم/كمم

الحديد المم   ب لنة ن 

 جرام/ةذي 
3.21 9.25 21.26 21.41 
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 الويا الم   للنة ن: على م وسط وسفور والحديد: ي ثير ال دابين بيا الفثالثًا

وجود فروق ع لية المعنوية بيا   9والشلع رقم )) 9 (أرفرن الن   ح الم حيع عليف  ما المدوو

أا أف ع و يوأا العيقة بينفم  رردية بشلع ع م ي )اإلو  بويا النة ن الم    ىعلمعدضن اإل  فة 

ممة  يةدو علةةى    ي Fe5 هةو  حديةةدوعنةد معةدو ة ة فة لل   ي   P20هةو معةدو ة ة فة مةا الفوسةفور لل ربةةة     

 يأ ول ف د ك ا م وسط الويا الم   للنة نعند هذه المع ملة.  حديدال دابع اإليم بي بيا الفوسفور وال

 حديةد والم حيةع عليفة  مةا ة ة ف ن الفوسةفور      الم   للنة ن القيمة للويا  ف عجرام وهي أ 65.15

  .ذحة اإلوأ او ق ي دية والةييية وال  ذية المن سةة للنة نم  مراع ة الن  ية اضلل ربة 

 

ب لمرام  م وسط ن الويا الم   ىعل حديديةيا ي ثير ال دابين بيا الفوسفور وال  9)جدوو 

 للمممو  الخ رل

الحديد 

 ممم/كمم

 ة  فة الفوسفور لل ربة: ب لمليمرام/كيلوجرام

P0 P20 P50 P100 

0 21.51    1 12.22   2 19.26  4 13.21  3 

5 42.22    1 65.15  6 64.94  9 63.32  2 

10 52.31    5 15.26  51 69.35  55 65.56  52 

20 66.33    54 65.66  53 91.11  51 92.56  56 

 

 ن الويا الم   ب لمرام للمممو  طعلى م وس والحديدي ثير ال دابع بيا الفوسفور ) 9 (الشلع

 الخ رل
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 على يركيا الفوسفور المم   ب لنة ن: حديد ثير ال دابين بيا الفوسفور وال: يرابعًا

وجود فروق ع لية المعنوية بيا   2والشلع رقم )) 2 (أرفرن الن   ح الم حيع عليف  ما المدوو

وأا العيقة بينفم  ررديةة   ييركيا الفوسفور المم   ب لنة ن ىعل حديدمعدضن اإل  فة للفوسفور وال

لل ربةة   حديةد لوعند معدو ة ة فة ا ي   P20هوأا أف ع معدو ة  فة ما الفوسفور لل ربة و مي بشلع ع

يركيةا  ف ةد كة ا   عنةد هةذه المع ملةة.     حديةد مم  يدو على ال ةدابع اإليمة بي بةيا الفوسةفور وال     ي Fe5 هو

 ن ل ركيةا الفوسةفور الممة   ب لنةة    قيمة  ف عجرام وهي أ 92.25 يأ ول الفوسفور المم   ب لنة ن

مة  مراعة ة الن  يةة اضق ية دية والةيييةة وال  ذيةة       لل ربةة   حديدوالالفوسفور  ةم حيع عليف  ما ة  فال

  المن سةة للنة ن.

 

 يركيا الفوسفور المم   ب لنة ن ىعل والحديديةيا ي ثير ال دابين بيا الفوسفور   2)جدوو 

 /ةذي ب لمرام

 

 الحديد

 ممم/كمم

 ليمرام/كيلوجرامة  فة الفوسفور لل ربة/ب لم

P0 P20 P50 P100 

0 44.24 32.14 12.29 11.22 

5 43.65 92.25 65.53 91.14 

10 511.31 63.65 52.95 25.32 

20 22.49 53.21 61.56 516.41 

 

 يركيا الفوسفور المم   للنة نعلى  والحديدي ثير ال دابع بيا الفوسفور ) 2 (الشلع

 /ةذي ب لمرام
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 المم   ب لنة ن:الحديد على يركيا والحديد ل دابين بيا الفوسفور : ي ثير اخامسًا

وجود فروق ع لية المعنوية بيا   5والشلع رقم )) 5 (أرفرن الن   ح الم حيع عليف  ما المدوو

أا أف ةع  و .يركيةا الحديةد الممة   ب لنةة ن وبعيقةة ررديةة       ىعلمعدضن اإل  فة للفوسفور والحديد 

. ممة  يةدو    Fe10 لل ربةة هةو   حديةد لوعنةد معةدو ة ة فة ا   ي   P50هةو سفور لل ربة معدو ة  فة ما الفو

يركيةا الفوسةفور الممة      ف ةد كة ا   عنةد هةذه المع ملةة.     حديةد ي بةيا الفوسةفور وال  اإليمة ب علةى ال ةدابع   

م حيةع عليفة  مةا    الممة   ب لنةة ن ال   حديةد ل ركيةا ال قيمةة   ف ةع جرام وهةي أ  21.12 يأ ول ب لنة ن

 م  مراع ة الن  ية اضق ي دية والةييية وال  ذية المن سةة للنة ن.لل ربة  حديدوالور الفوسف ةة  ف

  

 المم   ب لنة ن الحديديركيا  ىعل والحديديةيا ي ثير ال دابين بيا الفوسفور   5)جدوو 

 /ةذي ب لمرام

 الحديةةةةةةةةةةد 

 ممم/كمم

 ة  فة الفوسفور لل ربة/ب لمليمرام/كيلوجرام

P0 P20  P50 P100 

0 3.21 5.65 55.15 2.39 

5 9.25 53.51 56.96 52.95 

10 21.26 51.56 21.12 29.15 

20 21.41 22.63 22.95 46.31 

 

 /ةذي ب لمرام يركيا الحديد المم   للنة نعلى  والحديدي ثير ال دابع بيا الفوسفور ) 5 (الشلع
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 التوصيات

الوذوو ةلى و   ح أكثر دقة وما ثم الوذوو ةلى اإلس مرار في ةجرا  مثع هذه الدراسة ل  كيد ـ  5

 يوذي ن ع مة.

 يحت هذه الظرو  ما ال مربة: ـ 2

. وهةو أف ةةع  واليعلةى ال ةة  والحديةد   ممم/كمةم للفوسةةفور  1 – 21أ ـ أوذةي ب ل أةةميد بمعةدضن )    

 معدو ة  فة وقد   ا اإليااا ال ذا ي بيا هذيا العنيريا.

م  مراع ة  ةو  جية ف عأف ع معدو ة  فة والذل أعطى أ حديدالعند ال أميد ب لفوسفور دوا ب ـ 

 ممم/كمم  21)هو وال للفة اإلق ي دية لألسمدة الم  فة 

           دوا الفوسةةةفور أف ةةةع معةةدو ة ةةة فة والةةةذل أعطةةةى أقيةةةى ةو  جيةةةة      ب لحديةةةدب ـ عنةةةد ال أةةةميد     

 .ممم/كمم  51)

لمثةةع هةذه الظةرو  مةةا ال مربةة ل ح يةةا      دوالحدية ـ أوذةي بفةةذه المعةدضن الأةم دية للفوسةةفور        4

بأ رة لألسمدة وأقع  ب قع يللفة وأقع يريا وب ل  لي يح يا أعلى ةو  باإليااا ال ذا ي بيا هذيا العن

 يلوو لل ربة ومراع ة ال  ذية المن سةة للنة ن.

 

 المراجـــع

 أوضً: المراج  العربية:

ر فةةي بعة  األرا ةي الميةريةا. رسةة لة     أبةوبلري وأةريا  أةيا أ مةةد. ادراسة ن علةي الفوسةفو       -

  .2114م جأ ير. كلية الاراعة. ج معة ال  هرة )

. ادراس ن على الحديد في بع  األرا ي الميرية. رس لة دك وراهي كلية يالفلليي أسي  أ مد عل -

  .5525الاراعةاي ج معة ال  هرة )

وران كليةةة الاراعةة وال  بةة ن   . ااألسةةمدة وبيةوبة ال ربةةةا منشة   النعيمةيي سةعد ا ن ومةةم عةةد ا     -

  .5529ج معة الموذع. )

 .الدوميي يوسةن المة جيي جة دا  الحأةا     هوَمر . د . ش بم ا ي َب ركر .   . بَران. يرجمة فويل -

  .5556منشوران ج معة عمر المخ  ر الةي   . ) ا.ررق يحليع ال رب والنة ي ن والمي ها

 

 ث وي ً: المراج  األجنةية:

- Barber, W.d. and Thomas, W.I. "Evaluation of the genetics ofrelativ 

phosphorus accumulation by corn (zea moys L) using chromosoma 

translocations" . Crop sci. 12,755-758  (1972). 

- Brown ,J.C. "Soil & Fertilizers" 2: 43-116. (1980) 

- Chaneyي R. L and B. A. coulombe .. "effect of phosphate on regulation of 

fe-stress response in soybean and peanut". J.plant nutr .5:469-487. (1982). 
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- Kashirad. A. and H. Marschnr.. "effect of ph and phosphate on iron 

nutrition of sunflowr and cron plants agrochimica". 18:497-508. (1974). 

- Neikova - Bocheva, E. , B., G Ganeva and F. Kaneva. "Chromosomal and 

cytoplasmic effect on uptake and accumulation of iron, phosphoorus, and 

calcium in Triticum aesativum" I. J. Plant Nutr. 9:  493-501. (1986). 

- Nunes, F. N. et al. "Diffusive flux of iron in soils influenced by phosphorus 

rates and levels of acidity and moisture". Plant and soil (2004). 

- Smith, G. S., I. S. cornforth and H.V.henderson. "Iron requirements of c and 

c plants". New phytol.97:543-555. (1984). 

- Waldren, s., J. R. Etherington and  M. S. Davies. "Comparative studies of 

plant growth and distribution in relatiion to waterlogging. Vix. Iron 

mangnese calcium and phosphorus concentartion in laeves and roots of 

geum rivale L. And G. Urbanum L. Grown in waterlogged soil". New 

phytol. 106: 689-696. (1987). 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NUNES,+F.+N.
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 احتياجاتهماهم المسنين والتي تواجه مشكالت بعض ال

 

 الدراسةملخص 

ها الوصول إليإن المسنين يشكلون فئة عمرية البد من الدخول فيها ومرحلة عمرية البد من 

حتمًا، فهم يشككككلون فئة لاخل المعتمب البد من االاكككتنالب من خ راتهم التب ااتسككك و ا من خ ل   

 تعاربهم فب الحياب.

اغير م من فئكا  المعتمب يحتاوون إل  الرعاية واال تما  فتعد المسكككككككنين ي اون من   و م 

ل ل مب اآلخرين و ذه المشاامشاال ننسية واوتماعية تع لهم غير قالرين عل  التوافق والتواص

 إما قد تكون ألا اب صحية أو عقلية أو مالية أو قد تروب ألا اب أخرى مرت طة بحياب المسنين.

 وتتحدل مشكلة الدرااة فب:

 ما  ب المشاال التب يواوهها المسنين؟

 ما أ م احتياوا  المسنين فب الحياب اليومية؟

 ا ار السن؟ما  ب المشاال الصحية التب تظهر عند 

 ما التوصيا  والمقترحا  التب تتوصل إليها  ذه الدرااة؟

الوصككككنب فب ومب الم لوما  من الو الق المكت ية وللج لةوابة  ااككككت دمب ال احلة المنه  

  عن تساؤال  ال حث.

 

 أوالً: المقدمة

ت ت ر الشكككككي وخة مرحلة من مراحل ال مر التب تحدا فيها تغيرا  وسكككككمية وانن الية   

 واوتماعية وفسيولووية لذلج فهب مرحلة تتميز بص وبة التوافق والتواصل االوتماعب.

ليسب معرل عملية بيولووية فحسب وإنما  ب ظا رب اوتماعية تت دل فيها والشي وخة  

مواقف المعتمب من النرل حين يصل إل  ان م ينة وقد ارت طب الشي وخة فب أل ان الير من 

لضكككك ف، نتيعة لةصككككابة باألمراض المزمنة االسكككككر والضكككككغ     بالمرض العسككككمب وا الناس 

وأمراض القلب وغير ا، إال أن الكلير من الدرااكا  أوحككحب أن مشككك   ا ار السككن تت دى   

 تؤ ر عل  توافقهم الننسب واالوتماعب.للج بكلير، فهناك مشك   ننسية واوتماعية اليرب 

رحلة من مراحل ال مر تصاحب عالب فمن الم حظ أن الشي وخة وا ر السن ا ملية وم 

هر ي يش فيه، ومن  م تظمور واحمح ل فب التناعل االوتماعب بين المسن والمعتمب الذي بض

مشكككككك   االنغزالية واالنسكككككحابية، اذلج ف ن التراام المسكككككتمر أليما  الحياب التب قد يواوهها  

ظروف االقتصككالية واالوتماعية  المسككن واآل ار التب قد تتراها ااصككابة باألمراض المزمنة وال 

السككككابقة تتدخل ومي ها ا وامل م تلنة تؤ ر فب الحالة الصككككحية  العسككككمية وال قلية والننسككككية    

 للمسن(.
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من أ م المشك   االوتماعية التب يواوهها المسن النراغ، ف  د أن أن اانب حياته ول ل  

 المسكككككتق ل أصككككك   له روتين يومب يكال مليئة بالحراة والحيوية والنشكككككاع وال مل والتنكير فب 

 ينحصر فب نومه وأاله وشربه.

االوتماعية التب يواوهها المسككن فب  ذه المرحلة فقدان األصككدقاا اككواا   ومن المشككاال  

المرض وال عز الصحب، الذي يؤلي إل  ش وره المو  أو بس ب من انقط ب ع قته بهم بس ب 

 ألنه ال يعد من يحد ه ويتناعل م ه. بالحزن واألا  النات  عن الوحدب وال زلة

األيما  الننسككية واالوتماعية لدى المسكككنين الما تقدموا فب السكككن فيكونوا أالر   وتزلال  

التقليدية وال يميلون إل  تغيير اتعا هم بسهولة ويزلال الت صب ت  ًا لتقد  تمسكًا بأنماع السلوك 

بالنسكك ة لهم القوب والسككرعة والشكك اب    السككن ويت صككب المسككنون آلرالهم ولماحككيهم الذي يملل    

والمكانة االوتماعية، وقد يصاب المسن بمرض ل ان الشي وخة أو ق ل الشي وخة وفيه يص   

المسكككن أقل ااكككتعابة وأالر تمرازًا حول لاته يميل إل  التذار وتكرار حكاية ال  را  السكككابقة  

اته را  الماحكككية وتقل ا تمام بالنسككك ة للحاحكككر بينما تظل قوية بالنسككك ة لل    وتصككك ق لاارته 

وي حظ نقص الشكككككككهية للط ا  واألرط وتقل حاقته وحيويته ويصككككككك   غير قالر عل   وميوله، 

إل   الاكتلارب وال نال والنكو  التوافق، ويشك ر بقلة قيمته فب الحياب ويؤلي االاتئاب واكرعة ا  

 حالة االعتمال عل  الغير وإ مال النظافة والمل س والمظهر.

إل  وانب للج ف نه قد يسكككيطر عل  المسكككن ب ا ال كاا أو حالة االاتئاب أو  سكككتيريا   

أو المدح الزالد وال يعد م ررًا لمماراككة  ذا السكككلوك وأحيانًا يشكك ر المسككن بالضكككئالة     الضككحج  

 الشديدب واحتقار الذا  أو الش ور باا م والم اوف الغامضة التب ال ي رف ا  ها.

وخكة مرحلكة مهمكة يعكب اال تما  بها، وأن اال تما  بالمسكككككككنين      وت ت ر مرحلكة الشكككككككي    

ورعايتهم  و ب د إنسككككانب وواوب شككككرعب، لذلج يعب االعتزاي بهم وتكريهم اأفرال شككككاراوا   

والتطوير االوتماعب، وقد الحظب ال احلة من خ ل تواصلها مب ا ار السن بعهول م فب التقد  

بشكككككل خا  أنهم يشكككك رون بدروا  م تلنة من  ن بشكككككل عا  والذين  م من األقارب والعيرا

اليأس وااح اع والوحدب نتيعة احساس عدل ا ير من  ؤالا بال زلة والغربة الناشئين عن اوا  

 التوافق مب اآلخرين.

فالمسككنون لهم ا تماماتهم ال اصككة ولارياتهم العميلة، وبشككك ور م المتميز بالحنين إل     

ها غير م من علمة الناس فب متواككككطا  األعمار، نا يج عن الماحكككب و ذه األمور ال ينن ل ل 

الشك اب وصكغار الناس، األمر الذي ين كس عل  اكوا توافقهم مب  ؤالا وبالتالب عل  صحتهم    

 العسمية والننسية.
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 : مشكلة الدراسةثانيًا

 ت انبواا  مشكككلة  ذا ال حث من أن  ناك فئة من غال ية المعتمب و ب فئة المسككنين   

 مشاال اوتماعية وننسية واقتصالية.من 

النئكة ال تعكد اال تمكا  والرعككايكة من ق كل أفرال المعتمب حيكث ن حظ عل   ؤالا       و كذه   

ان ناض فب القدرا  العسمية وللج نتيعة ااصابة ب  ا األمراض التب تؤ ر عل  توافقهم مب 

 المعتمب وتت ذ مشكلة الدرااة فب عدل من التساؤال  أ مها:

 لمشاال التب يواوهها المسنين؟ما  ب ا

 ما أ م احتياوا  المسنين فب الحياب اليومية؟

 ما  ب المشاال الصحية التب تظهر عن ا ار السن؟

 ما التوصيا  والمقترحا  التب تتوصل إليها  ذه الدرااة؟

 ثالثاً: منهج البحث

الم لوما  من اعتمد  ذا ال حث عل  المنه  الوصككنب التحليلب الذي يتنااككب مب ومب    

 الو الق المكت ية وللج لةوابة عن تساؤالته.

 رابعاً: حدود الدراسة

 تحدل  ذا ال حث بالمشاال التب ي انب منها المسن فب إحار المعتمب الذي ي يش فيه. 

 خامساً: مصطلحات البحث

  ناك ب ا المصطلحا  الوارلب فب ال حث وي تقد ال احث أنها تحتاج إل  التوحي : 

تياج:  ب حالة من الشككك ور بالحرمان مصكككحوبة برغ ة م ينة لدى النرل فب الحصكككول  االح

 .( عل  واالل ااش اع الم تلنة ايالة  ذا الحرمان

 ب حالة من عد  الرحا أو نتيعة غير مرغوب فيها، والش ور بووول عوالق البد من المشكلة: 

 .(  روفةوغير متعاوي ا لتحقيق  دف ما وتنشأ من عدب أا اب م روفة 

 .( المس:  و ال فرل أص   عاوزًا عن رعاية ننسه وخدمتها إ ر تقدمه فب ال مر

ي رفه ال احث إوراليًا بأنه الشكك ص الضكك يف الذي ال يسككتطيب تل ية حاواته الم يشككية    المسككن: 

ه من أقارب وأصدقاا وغير م مما يؤلي إل  حدوا تغير بننسكه، ويحتاج لمسكاعدب المحيطين ب  

تصوره لذاته وتصوره ل  قاته مب المعتمب واألارب وللج ت  ًا للتغير فب ألواره االوتماعية  فب

 .والمهنية
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 أدبيات البحث

 قسم ال حث إل  قسمين:

 العانب األول: يت لق بالدرااا  السابقة لا  ال  قة بمشاال المسنين واحتياواتهم.

 ااوابة عن تساؤالته.يت لق ب لنية ال حث والتب تغطب العانب اللانب: 

 أوالً: الدراسات السابقة

 ناك ال ديد من الدرااكا  ال لمية التب تناولب موحكوع مشكك   الش اب من أ مها ما     

 يلب:

  .( (6999عن المشك   االوتماعية للمسنين   لرااة  االم أبوبكر محمد ش يب(

  دفب الدرااة إل :

   التب تواوه المسكككنين لاخل األاككككرب وخاروها فب  الت رف عل  أ م المشكككك   االوتماعية

 المعتمب الحضري والرينب.

 .الت رف عل  النروط بين الذاور وااناا فب المشك   االوتماعية لاخل اأٍلارب 

  الت رف عل  النروط بين المعتم ين الرينب والحضري فب المشك   االوتماعية للمسنين

 لاخل األارب وخاروها.

 إل  النتال  اآلتية: وقد توصلب الدرااة

التب ي انب نمها المسككنون لاخل األاكككرب وخاروها تتملل فب   من أ م المشككك   االوتماعية 

من ق ل أفرال أار م وعد  القدرب عل  قضاا شؤونهم ال اصة عد  تلقب المسنين ال ناية ال اصة 

ب مسكككككنين فاالوتماعيين لللوحد م وووول خلنا  بينهم وبين أبناا م وعد  ييالب األخصككككاليين  

 .ل الزيارا  مب األصدقاامنايلهم وش ور م بالنرال وعد  ت ال

 .( لالة إحصاليًا بين الذاور وااناا فب المشك   االوتماعية للمسنينال يوود فروط 

االوتماعية والننسككككية لمماراككككة ال نف حككككد ا ار  لرااككككة  ياية علب محمد ال وآل( اآل ار 

  (.6996السن.  

  دفب الدرااة إل :

 .الت رف عل  ال صالص االوتماعية واالقتصالية لنئة ا ار السن ممن يت رحون لل نف 

 . الت رف عل  أيها أالر ت ريضًا ل نف اآلباا واألمها 

 .الت رف عل  اآل ار االوتماعية والننسية لمماراة ال نف حد ا ار السن 

 وقد توصلب الدرااة إل  النتال  اآلتية:

 قة بين الت ليم وال نف فكلما اان المسن مت لمًا قل ال نف الممارس حده.ووول ع 

 ال نف االوتماعب  و نوع من التهميش وااقصاا للمسن من ق ل أفرال أارته ومعتم ه.

ت دل صور اا مال المسن لاخل أارته وخاروها مما يضطره للعوا إل  المسنين  رباً من 

 حرر اا مال.
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 المشككككك   االوتماعية والننسكككية لدى المسككككنين وع قتها بمواقهم    لرااكككة محمد عولب عن 

 6995)  ). 

الدرااككة إل  الت رف عل  المشككك   اعالب التوافق لدى المسككنين وح قب الدرااككة     دفب 

 ( مسن.29عل  عينة من المسنين بلغب  

ًا راححر  ال احث عل  اختيار م بالطريقة ال شكوالية عل  أن يضكموا مسكنين ي انون أم   

وسمية ف  ً وآخرون ي انون أمراحاً ننسية أ ر  عل  صحتهم العسمية وتوصل ال احث إل  ما 

 يلب:

أالر ننسية وأالر المسنين الذين يشتكون من أمراض وسمية  م فب األصل ي انون أمراحًا 

ي الذالمشكككككككك   االوتمكاعيكة التب ي كانيهكا أفرال ال ينكة  ب النراغ والملكل وألى النراغ والملل        

ور شكك ور أفرال ال ينة باالاتئاب والل ي انيه أفرال ال ينة إل  شكك ور م باالاتئاب والتوتر، وألى  

ف وسمية بالكشإل  الش ور بأمراض وسمية مت دلب، ويشكوا ال ديد من أفرال ال ينة من أمراض 

ب انت اه الننسكية ملل لق لها أصكل وبالتالب اانب نتيعة لشك ور م باالحكطرابا     الط ب ال يت ين 

 الغير لهم نتيعة اا مال.

 .( (6995حور الشي وخة  لرااة نه  حامد عن التوافق االوتماعب والش صية فب 

ل فب حل المشك   وإش اع أنه يعب رعاية المسن واال تما  به أوالً بأوالدرااة إل   دفب 

عل  روح الحاوا ، والبد من عمل برنام  نشككككاع حراب وسككككمب ول نب عقلب له لمسككككاعدته   

التناؤل لي يش شكي وخته بأواككب وأامل شككبا ممكن والبد من اال تما  بال مر ال قلب ومراعاته   

يلب والمسكتوى النسكيولووب واالنن الب واالوتماعب والعنسب، فالشي وخة   واذلج ال مر التحصك 

 ( مسن من العنسين بحيث اانب29الدرااة عل  عينة بحعم  فق  وح قب ال ت د بال مر الزمنب 

مقسكمة بالتسكاوي اما ااكت دمب الدرااكة المنه  التعري ب فب الدرااكة بحيث قسمب ال ينة إل       

 ( إناا وأخرى حابطة.99( لاور و 69معموعتين معموعة تعري ية تتكون من  

 وتوصلب الدرااة إل  ما يلب:

ي يشكككككون فب لور اايواا  ن ي يشكككككون فب أاكككككر م أالر توافقًا من الذين   المسكككككنون الذي 

والمسكككككنون الذين ي يشكككككون فب القرى أالراً توافقًا من الذين ي يشكككككون فب المدن الذين يتمت ون   

بصحة ويدب أالر توافقاً من الذين ي لنون احطرابا  وسمية أو ننسية، والمسنون الذين يتمت ون 

 بش صية قوية أالر توافقًا من غير م من المسنين.

ية ألفرال المعموعة التعري ية بتط يق وااكتطاعب ال احلة تغيير ب ا اكما  الشك صك     

برنكام  ي تمكد عل  ب ا الممكاراكككككككا  اليوميكة وووكد  ال كاحلكة أن  نكاك ع قكة ت يمية بين           

 التوافق والش صية لدى المسنين.
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 .(  (6992لرااة ع د الحميد شاللب عن  التوافق الننسب للمسنين(  

 ذه الدرااككككككة إل  الت رف عل  أ م المتغيرا  التب تطرأ عل  حياب المسككككككن ومدى    دفب 

ه اامية بوح ه وتقنينتأ ير ا عل  توافقه، وااكت دا  ال احث مقياس التوافق للمسن الذي قامب  

  و و يقيس اككل من التوافق الننسكككككككب والتوافق االوتمككاعب والتوافق ال ككا     9896القطككان عككا   

 توافق االوتماعب.( ع ارب مويعة بين محوري التوافق الننسب وال89 ويتكون المقياس من 

 واان من أ م نتال   ذه الدرااة ما يلب:

أالر المشك   الننسية التب ي انيها المسنون  ب القلق واالاتئاب وأن المسنون المقيمون فب 

رت    نوية الننسية تأن الميقيمون فب لور اايواا اما بيوتهم وبين أار م أالر ا الب من الذين 

 ارت احًا عاليًا وعكسيًا مب ال صابية والقلق.

لرااكككككككة محمد ع د الحميد عن  ال  قة اأٍلاكككككككرية للمسكككككككنين وع قتها بتوافقهم الننسكككككككب(     

 6992)  ). 

الزووة واألبناا نحو تقاعد الزوج وع قة للج بالتوافق الدرااة إل  م رفة اتعا ا  تهدف 

التقاعد بصنة عامة أحد المحاور التب يهتم بها ال احلون فب معال علم األاري وي ت ر موحوع 

لما له من أ مية وأ ر عل  المسككن ننسككه وعل  أاككرته ومعتم ه، إل إن فقدان   الننس االوتماعب 

 ال مل نتيعة للتقاعد ااو اري ي نب لدى المتقاعد فقدانه أل م ألواره االوتماعية.

 وتوصلب الدرااة إل :

وقد يؤ ر للج عل  التوافق األاري وإن ال  قا  األارية  امة حيث يتقاعد الزوج  األب( 

لكل فرل ف  قا  العماعة األولية  األاكرب( ال غن  عنها للتوافق الش صب للمسن، وإن التقاعد  

الروكل فب الحيكاب األاكككككككريكة نوعًا من     عن ال مكل الكذ نب ومكا ينت  عن للكج من تغير فب ألوار     

ة تن كس فب اتعا اتهم نحو  ذا التغير، و ناك فروط لالة إحصالية بين اتعا ا  الزووة المحن

األبناا نحو تقاعد األب و ناك فروط لالة إحصاليًا بين إلراك نحو تقاعد الزوج وبين اتعا ا  

 األب التعا ا  أبناله نحو التقاعد وتغيير ألواره وبين اتعا اتهم نحو التغير.

دى وسمية( ل –كولووية  الننس عن التوافق وع قته باالحطرابا  السي لرااة امية أحمد

 .(  (6999المسنين فب صن اا،  

الننسية والعسمية التب ي انيها ا ار السن الدرااة إل  الت رف عل  أ م االحطرابا   دفب 

ومدى تواود ا وع قتها بالتوافق الننسكب لدى المسكنين وح قب الدرااكة عل  عينة من المسنين    

 تم اختيار م بالطريقة ال شوالية ممن ي لنون احطرابا  ننسية أو وسمية.( مسن 999بحعم  

انون من احطرابا  وسمية أا ر الدرااة إل  أن الشريحة األا ر من المسنين ي وتوصلب 

من تلككج الككذين ي ككانون احكككككككطرابككا  ننسكككككككيككة، وأن األفرال ال  يككدين عن الككدين أالر م ككانككاب           

العسمية فب حيث ال كس بالنس ة ل حطرابا  الننسية من األفرال المتدينين وأن باالحطرابا  

ة ل كس بالنسككك من المسككنا  من حيث االحككطرابا  العسككمية فب حيث ا   المسككنين ي انون أالر  
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ل حكطرابا  الننسككية، وأن المسكنين الذين يماراككون أي نوع من أنواع النشككاحا  اليومية أقل    

 اواا الننسية أو العسمية.عرحة ل حطرابا  

 ت قيب عل  الدرااا  السابقة لل حث:

ي حظ ال احث مما اكككك ق من الدرااكككككا  أنها اختلنب فب ال ديد من العوانب للدرااكككككة    

 لج حاول ال احث توحي  ب ا المشك   التب ي انب منها المسنون، وتتملل فب اآلتب:الحالية لذ

 .الكشف عن أ م المشاال الننسية واالوتماعية التب ي انب منها المسنون 

 .اال تما  بم رفة ال صالص العسمية للمسنين وأ م األمراض التب ي انون منها 

  المسنين.توحي  أ م التوصيا  المقترحة لهذه النئة من 

  

 اإلطار النظري للشيخوخة

 

 د:ــتمهي

ي د  ذا النصككل مدخً  أو مقدمة حول أ مية مرحلة الشككي وخة فب حياب اانسككان ف ندما   

يك ر النرل ويصككككك   مسكككككنًا يت رض من التغيرا  العسكككككمية التب تع له حككككك ينًا وبالتالب تكلر   

 لتب تع له بحاوة إل  ا تما  ورعايةاصابته ب  ا األمراض ااحتياواته ومطال ه، وللج نتيعة 

خاصككككة، حت  يسككككتطيب التغلب عل  الصكككك وبا  والمشككككك   التب تع له غير متوافق ننسككككيًا     

 واوتماعيًا فب المعتمب الذي ي يش فيه.

عل  منهو  الشككككي وخة والمسككككن والتغيرا  العسككككمية والننسككككية   ويشككككمل  ذا النصككككل   

واالوتماعية والتغيرا  المالية وب ا األمراض المصككاح ة لك ر السككن وأوحككاع المسككنين فب    

 المتكاملة للمسنين فب ااا  .اللقافا  الم تلنة والرعاية 

 

 مرا  النائةة نن مرحلة الشيخوخةاأل

راض، ب ا األمالتب يمر بها المسن ينشأ عن التغيرا  العسمية والننسية واالوتماعية  

 و ب إما عضوية أو ننسية ومن أشهر ا:

 ضعف السمع: – 1

 و أحد المشك   الصحية الشال ة والمتوق ة بين المسنين، والتب قد إن حك ف السكمب    

د المسنين، فالمسن ح يف السمب قتكون لها ووانب صحية غير م اشرب ولكنها تؤ ر عل  صحة 

ي دو مشكوشكًا أو منطويًا عل  ننسكه نتيعة لهذه المشككلة، اما أن حك ف السمب قد يؤلي إل  عد       

 تن يه المسن إل  ب ا األخطار المحيطة به مما يؤلي إل  إصابته باأللى.

 ضعف البصر: – 2

 سكككن وللج بسككك ب  إن حككك ف ال صكككر ي ت ر من األمور الط ي ية التب تحدا مب تقد  ال  

التغيرا  التب تصيب عداة ال ين، حيث تص   أقل مطاحية وبذلج تقل قدرتها عل  التكيف اما 

 أن شنافية ال داة تقل أيضًا مب التقد  فب السن مما يض ف من حدب ال صر.
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 السلس: – 3

عل  ااككتمسككاك ال ول أو ال راي أو اليهما ي ت ر من المشككك   الصككحية    إن عد  القدرب  

الشكككال ة والمهمة فب معتمب المسكككنين. وت ول أ مية تشككك يص وع ج  ذه المشككككلة إل  التأ ير     

إل  الدروة التب قد تؤلي به إل  ال زلة واالوتماعب الذي تتراه  ذه المشكلة عل  المسن الننسب 

 اصابة باالاتئاب.نتيعة ال وف والحرج، وا

 ارتفاع ضغط الدم: – 4

يزيد م دل انتشككككار ارتناع حكككككغ  الد  مب ييالب السككككن، وي ت ر الذاور أالر عرحكككككة     

لةصكابة بارتناع حكغ  الد  ق ل ال مسكين من ال مر بينما تصك   النسكاا أالر عرحة لةصابة      

 بالمرض ب د ان اليأس.

( 999تعاوي  لروة الضكغ  االنق اض    وي ت ر المسكن مصكابًا بارتناع حكغ  الد  إلا    

 .( ملليمترا  من الزل ق

 مر  السكر: – 5

تزلال نسكك ة ااصككابة بالسكككر بين ا ار السككن وللج بسكك ب حدوا تغيرا  فب ااككتعابة     

عند ييالب نسكككككك ة العلواوي بالد ، واذلج احت ل التمليل الغذالب ال نكرياس افراي األنسككككككولين 

 ألنسولين.للعلواوي الم تمد عل  ا

وي ت ر للج أحد التغيرا  النسيولووية التب تحدا عند الشي وخة والتب تؤلي لةصابة  

 بالسكر لدى األش ا  الذين يتوفر لديهم االات دال الورا ب لذلج.

للج ف ن ال وامل ال يئية والمحيطة األخرى ملل: التغذية ونم  الم يشكككككة لها لور  ورغم  

بالسككر من عدمه واما أن ب ا ا ار السكن قد ي انون أمراحًا أخرى   ا ير فب حدوا ااصكابة  

 تستدعب ع وهم بأنواع من ال قاقير التب تؤلي إل  ارتناع اكر الد .

وقد  %86.98مرحكك  السكككر الك ار ي انون من النوع اللانب من السكككر بنسكك ة   وم ظم  

ا  المرحككية قد تكون تكون  ناك صك وبة فب تشكك يص السككر لدى ا ار السككن حيث أن ال  م   

غير واحككحة، فاألعراض الشكككال ة ملل: فقدان الوين، والت ب، والرب الت ول قد ال تظهر أو ال  

أو الط يب عل  أنها بس ب السكر وقد تكون  ناك أمراض أخرى ي انيها تنسر من ق ل المريا 

و لقدمين أالمسكن أو قد يشككو المسكن من أعراض بس ب مضاعنا  السكر المصاح ة ملل: آال  ا   

 حمور ال ض  .

 األرق:  – 6

ي ت ر األرط أل المشك   الصحية الشال ة فب معتمب المسنين بشكل خا  وي رف بأنه  

ص وبة بدأ النو  أو ص وبة االاتمرارية فب النوع أو النو  ال نيف أو مزي  من الل  ة أعراض 

 ن.ومي ًا، مما يؤ ر عل  األلاا اليومب والحالة الصحية للمسني

 واألرط لدى المسنين قد يكون نتيعة ل دل من األا اب أ مها: 

حصككول حدا انن الب مهم امو  قريب أو صككديق أو فراط أحد من األ ل لسككنر أو نحوه،   

 و ذا النوع يكون مؤقتًا عالب.
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حدوا مشكلة صحية أخرى للمسن ملل: ارتناع لروة حرارب العسم الس ال، الحكة العلدية، 

 حيق التننس.

االاتئاب، ويعب التن يه  نا إل  المسنين عالب يقومون ب خناا أعراض االاتئاب واات دالها 

 بأغراض عضوية أخرى ومنها األرط.

 .الهذيان 

 .ال رف 

 .اات دا  ب ا ال قاقير الط ية 

وت ت ر  ذه المشككلة أحد المشككك   المهمة لصكحة المسككنين، ليس فق  ألنها تسكك ب إيعاوًا    

وم اناب ولكن ألنها تؤلي عالب إل  تد ور حالة المسكن الصحية بشكل عا ، وإل  اوا  ا يرًا لهم 

 اات دا  األلوية المنومة.

 ااصابة بالتهاب القص ة الهوالية المزمنة.

يمتد  ذا المرض تدريعيًا حت  يصكل إل  العلد الم احب لكاياس الهوالية وفب الشكي وخة   

خ الشككككككي وخب فب الرلة وأن اككككككك ة الرلة تقل تدريعيًا بتقد   يكون مزمنًا ألنه ينت  بن ل االنتنا

 ال مر.

 تصلب الشرايين:

و و مرض يظهر بدروا  متناوتة عند ال المسكككككنين ومرض  يسكككككم   نسكككككتقان ال روط(   

تصكلب الشكرايين ما يال موحكب ودل بين األح اا، ف  ضكهم ي ت ره م يمًا للشككي وخة واآلخر     

 .( من أعراض الشي وخة ي تقد بأنه مرض حقيقب وليس عرحًا

 الز ايمر  خرف الشي وخة(:

خرف الشي وخة ع ارب عن ح ف نس ب وشامل للذاارب، وعد  القدرب عل  حل المشك   

اليومية، وألاا المماراكا  الحراية، وال مظا ر اللغة واالتصال والتحكم. ويتصرف المصاب  

وقب متأخر من الليل ويل س ملل أن يقو  فب بال رف بتصكككككككرفا  غير م تالب و و مسكككككككتيقظ  

م بس ال مل، وملل التحرك من لون  دف، وعد  م رفة مكان وووله والتاريخ واليو  الذي  و 

فيه اما ي عز عن م رفة األشك ا ، وي عز عن حك   الس يلين  ال ول وال راي( ويهمل نظافة   

 وسمه.

 ص ية بشكل عا  فب ذا المرض نتيعة حمور مستمر فب خ يا الدماغ وال  يا ال ويحدا 

االر أنحاا العسم مما يؤ ر فب الوظالف ال قلية وال ص ية للمريا. ويؤلي إل  ح ف الذاارب 

 م تت  كه حالة من االاتئاب   م فقكد كا، و كذ أول أعراض و و عرض يتطور ويظهر بسكككككككرعكة      

وتغير المزاج والش صية،  م ي قب للج تد ور فب صحة المريا بشكل عا  حت  يص   غير 

قالر عل  رعاية ننسككية أو قضككاا حاوته بننسككه. وأحيانًا ي دأ  ذا المرض فب مرحلة م كرب من    

 ار   ال مر واان اال مر فب ال مسكينا  أو السكتينا ،  م تتد ور الحالة ب د للج بسرعة مب تقد  

إال أنه مب ارتناع م دل السن يموتون ق ل أن تظهر أعراحه واححة ب د ال قد اللامن من ال مر، 
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عمر اانسككان ف ن  ذا المرض بدأ يظهر بصككورب واحككحة ودًا بين المسككنين خاصككة من ت ط    

 منهم ان اللمانين.

 ويقسم ال لماا ال رف أو الز ايمر إل  قسمين:

وعالب، حيث ت دأ الحالة ب د  م رفة اليو  والشهر وتنتهب ب د  م رفة ال ا ، تكسكب  أولهما: 

 وعد  الت رف عل  الوووه واألشياا.

 حالة تنعم عن م اناب الدماغ بس ب نقص أواسعين الدماغ أو بس ب مرض.واآلخر: 

 أمراض القلب واألوعية الدموية:

 نتيعة لسمجشرايين والذي يظهر تشمل تصلب الأمراض القلب واألوعية الدموية إن م ظم 

المتراامة من الموال الط قكا  الكداخلية لعدار الشكككككككرايين وعالب تتزايد مب ا ر السكككككككن الكميا      

الكد نيكة عل  العكدار الكداخلب للشكككككككريكان ممكا يؤلي إل  عكد  تكدفق الكد  الكذي يحمكل م كه الغذاا              

بشكل ويد، ومل ً عل  للج يؤلي انسدال يه الذي يغدواألاسعين إل  المنطقة المصابة من ال ضو 

يه بشككل ويد  ذا الشريان مما يؤلي  انقطاع إمدال الد  للقلب الذي يغدأحد الشكرايين التاوية إل   

 غل  السكتة القل ية بينما قد يؤلي إل  انسدال أحد الشرايين بالمخ إل  السكتة القل ية.

 أمراض العهاي الهضمب:

راي الحما والهرمونا  وأنزيما  ال صككككككارا  الهضككككككمية فب   يقل إفمب التقد  فب ال مر 

الم دب واألم اا وال نكرياس. وييالب رقة ودار األم اا، اما أن  ناك تغييرا  تحدا أيضاً نتيعة 

التقد  فب السككن ملل فقد األاككنان والتراوب فب انق احككا  العهاي الهضككمب مما تؤلي إل  ييالب   

 اامساك عند المسنين.ع ر األم اا وبالتالب يحدا الط ا  ليمر الوقب الذي يستغرقه 

 السمنة:

الزالدب عن احتياوا  اانسكككان وت زينها عل   يئة   ب تراام السككك را  الحرارية السكككمنة 

ل ون، حيث تراكككككككب  ذه الد ون فب أماان م تلنة تحب العلد ملل ال طن واألرلاف ومناحق  

 الط ي ب. أخرى مما يؤلي إل  ييالب الوين أالر من الم دل

 السرحان:

السرحان معموعة من األمراض قد تس ب أعراحًا قد يظهر ب ضها ب د انوا  عيدب يملل 

وال  ا اآلخر ب د شهور، ويمكن ع ج ب ا أنواع السرحان أو التحكم فيها فب حين يص ب 

تحول تع ج ب ضها اآلخر، ومب للج تتشابه وميب أنواع السرحان فب أنها تنشأ من خ يا اليمة 

 إل  خ يا ارحانية بحيث تنقد السيطرب عل  النمو والتكا ر، وملال للج:

 .التغيرا  فب التواين الهرمونب للعسم 

 .ح ف االاتعابة المناعية مب تقد  ال مر 

لسككنوا  حويلة للملو ا  ال يئية ملل أشكك ة الشككمس الضككارب عل  العلد، أو لخان    الت رض 

أو اككككلوايا  غذالية خاحئة فب إعدال أو تحضككككير أو حهب أو  الت غ عل  الرلة أو إت اع عالا  

تناول األح مة ملل اافراع فب تناول اللحو  المشوية والمدخنة وااق ل من تناول األح مة التب 

 .( تحتوي عل  ألياف
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 المشك   االوتماعية للمسنين:

كون مر وتتتسكككم مرحلة ا ر السكككن بتغيرا  اوتماعية تظهر بوحكككوح مب التقد  فب ال    

لا  تأ ير ا ير فب حالة التوافق االوتماعب لديهم وتزلال تلج التغيرا  االوتماعية حدب مب ييالب 

التغيرا  االوتماعية واالقتصككككككالية واللقافية التب يشكككككككهد ا المعتمب فب اآلونة األخيرب، والتب  

ل  من ممتدب إب ان كسب آ ار ا عل  ح ف النسق القيمب لدى أفرال المعتمب، وتغير نم  األار

نووية صكغيرب، واكيطرب االتعاه المالي عل  ال  قا  االوتماعية، وح ف الوايع الدينب لدى   

االوتماعية واايعابية وقد اان المسنون من النئا  ب ا أفرال المعتمب، وتغير ال الا  والتقاليد 

وود إل  عهد قريب تال مريكة التب لم تسكككككككلم من اآل ار السكككككككل ية لتلج التغيرا ، ف  د أن اانب    

أارية قوية بين اآلباا واألبناا واحترا  ا ار السن من وانب الش اب والصغار ع قا  ورواب  

نهم مفقد تغير الحال وانشكككككغل األبناا بأعمالهم، وايلال انشككككككغال المتزووين  فب المحي  ال اللب 

 ينتقل األبناا إل  مكان بأاكككر م الصكككغيرب وأبناا م عن ا تماماتهم ب،بالهم، وفب غال ية األحيان 

 ر وربما إل  مدينة أخرى ويتراون آبالهم لون رعاية تذار.خآ

بين األبناا واآلباا ا ار السكككككن، والتب تؤ ر ومما يزيد األمر صكككك وبة ييالب النعوب اللقافية  

 بدور ا عل  نم  ال  قا  األاكككككككرية، وتنقد ال  قة بين األبناا واآلباا النهم والتق يل والتناعل 

 المت الل، ومن  م يسا م للج فب ييالب الش ور لدى المسن باالنسحاب االوتماعب وعد  النالدب.

ا ار السكككن إل  اخت ف توق ا  اآلباا وتروب ييالب النعوب واالننصككال بين األبناا واآلباا  

ا، افما ينضله اآلباا يكر ه األبن وت اين اال تماما ، األمر الذي يلير المشكك   بصكنة مستمرب  

وال كس صحي  ملل نم  الل س والط ا  المنضل، وحريقة التنكير، وال الا  والتقاليد واليراً ما 

هم آرالهم وال نظرتيت صكككب اآلباا ا ار السكككن لعيلهم، وال يرحكككيهم اكككلوك أبنالهم وال ت ع هم   

 للحياب، ولهذا اان توافق المسن مب أبناا ويله أالر من توافقه مب اآلخرين.

ت   تقلص ال  قا  االوتماعية لدى المسن أو ااخناط فيها بك ر السن ننسه ولكن ال يروقد 

ال ية نحو المسنين، تؤ ر عل  ح ي ة وأنماع المعتمب المحي  الذي قد يحمل اتعا ا  باتعا ا  

 ال  قا  االوتماعية وبالتالب عل  التوافق االوتماعب للمسن.

التغيرا  االوتماعية التب تؤ ر اككل يًا عل  الحياب   وي د افتقال المسككن ل  قا  الصككداقة أحد  

االوتماعية، ويحدا للج نتيعة ل وامل النقد الم تلنة ملل: التقاعد، المو ، مب صكككك وبة تكوين 

ع قا  صداقة وديدب، نظراً للتد ور التدريعب فب الحالة الصحية، وص وبة االنتقال، مما يؤلي 

حككككككك ف االتصكككككككال والمشكككككككاراة     لمعتمب، وبالتالبإل  االنسكككككككحكاب المت كالل بين المسكككككككن وا    

 .( االوتماعية

التقاعد أحد المشكككككك   الهامة التب تواوه المسكككككن لما يترتب عليه من مشكككككك     وي د  

اقتصكككالية واوتماعية وصكككحية وننسكككية، فقد يسككك ب التقاعد شككك ورًا لدى المسكككن بنقدان الهوية       

الطويل الذي اان يقضيه من ق ل بوقب فراغه والمكانة فب المعتمب وال ي رف المسن مالا ين ل 

فب ال مل، وبالتالب ي انب الضكككعر والملل وبالرغم من تق ل الكليرين لمسكككألة التقاعد إال أنه فب  

 شبا ممتب أو مرغوب فيه.النالر أن ينظر أي منهم إليها عل  أنها 
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لريط نه مصدرًا لإل  اومن المسنين يكر ون فقد وظالنهم، للج ألن ال مل بااحافة فكلير 

ف ن له عدب مزايا تضكككمن توفير نظا  الاكككت دا  الوقب، وقيا  اتصكككاال  اوتماعية خارج نطاط   

مكانة وإحسككككككاس بالهوية وتوفير األاككككككرب، ورب  النرل بأ داف وغايا  أواككككككب نطاقًا وإعطاا  

 مستوى اللق من النشاع.

 ال ي نب معرل تغير فب مظا رواوتماعية للمسن، فهو وغال ًا ما يسك ب التقاعد أيمة ننسية  

الحياب االوتماعية، بل يقد  شكً  محدلًا من أشكال الحياب االوتماعية لم يت ول عليه المسن، و و 

ليس معرل انقطاع المسكن عن ال مل واألنشكطة المرت طة به، وإنما يتضكمن ما يشك ر به المسكن      

 ته فب الحياب االوتماعية.من ال وف من الدخول فب لور غير محدل و و ما يقلل من مسا م

 ويساعد عل  ظهور أيمة التقاعد لدى المسنين عدب عوامل منها:

  االوتماعية المحيطة بهمن وعد  إعدال أننسهم لمرحلة الشي وخة.الظروف 

 .ااحساس بالنراغ القاتل والسأ  الشديد وااحساس بطول الوقب 

 مول،   المنزل وتتسم الحياب بالرتابة والعال قاا بننس المكان مدب حويلة، حيث يران الغال ية إل

 فاألحداا من حوله ال تتغير بل وتتكر بننس الشكل.

االوتماعية التب اان يماراكككها وينت  عن للج المسكككن تدريعيًا أللواره ويصكككاحب التقاعد فقدان 

 ووول مشك    امة منها:

حراة وألاا واو اته غير قالر عل  الحول وقكب النراغ، وللج ألن المسكككككككن غال ًا ما يكون   

االوتماعية، واذلج شكك ور المسككنين بالوحدب وال زلة وااحسككاس بالحرمان من ال  قا  ال اللية  

التب اانب تؤلف وزاًا ا يرًا من نشكككاحهم وا تماماتهم اليومية، و ذا يضكككب القيول عل  عالمهم   

ة مب بطريقة تدريعيبأفرال المعتمب ويتم االنسكككحاب من المعتاالوتماعب وع قاتهم الشكك صككية   

 إل  أن يصل إل  ال زلة التامة.

ال زلة االوتماعية من المشككك   الهامة التب تواوه المسككنين عند تقدمهم فب ال مر،  وت ت ر 

فتنحسككككككر لالرب التناعل االوتماعب، وتقل المشككككككاراة فب األنشككككككطة االوتماعية، نتيعة للتقاعد   

الزووين، وقلة الهوايا  ألغلب المسكككنين وصككك وبة  واننصكككال األبناا واألصكككدقاا، ومو  أحد  

انتقال المسنين وتحراهم فب ظل الحياب السري ة، مما يع لهم ينضلون الوحدب والتحرك فب نطاط 

 حيق، ويع لهم أالر ميً  لل زلة.

والير من المسكككنين ي انون من الشكككك ور بالوحدب وال زلة ب د بلوغ اككككن الم اآل نتيعة لنقد   

ألوار م االوتمكاعيكة وفقكد المككانكة االوتمكاعية وأن ب ضكككككككهم يتمن  المو  أحيانًا ألنه        الير من 

 يش ر بأنه ال أ مية وال أمل وال م ن  للحياب لديه.

مشكككك   وقب النراغ والتب تترتب عل    ومن أ م المشكككك   التب تواوه المسكككنين أيضكككاً  

لن ودل، أو تقلص الدور االوتماعب فب ، أو فقكدان الرفقكة أو عد  القدرب عل  اختيار قرا  التقكاعكد  

الطاقا  واال تماما ، ويترتب عل  اكككتغ ل  الحياب األاكككرية واالوتماعية أو عد  القدرب عل  ا 

 .( ال  ذا مشك   عديدب تؤ ر عل  الحياب الننسية واالوتماعية للمسنين
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 المشك   الننسية للمسنين:

ل دب عوامل يؤ ر ال منها اككل يًا أو إيعابيًا  الحالة الننسككية عند المسككنين محصككلة    ت ت ر  

بدروة أو بأخرى عل  ننسية المسن، ومن  م ف ن الحالة الننسية عند المسنين ليسب حالة نمطية 

واحدب، وإنما لكل مسن حالته ال اصة ت  ًا لط ي ة ت رحه لتأ ير ال وامل الم تلنة ولروة تأ ره 

 بها.

 امل ترت   بمراحل حياتهم منذ حنولتهم حت  شي وختهم،وتتأ ر الحالة الننسية للمسنين ب و

وما ت رحكككوا له من ت ليم وتربية وعمل  االوتماعية تهم املل صكككحتهم ال دنية، والننسكككية وع ق 

ويواج وأمراض وإصكككابا  وأفراح ومكااكككب وخسكككارب آمال وإح احا ، ونعاحا  وإخناقا     

لك ر، من اينية ااككككتق اله لتلج المرحلة  وعوامل أخرى تت لق بما يحدا لهم أ ناا لخولهم اككككن ا

المالي،  م عكد  األمكان   واميكة ونوع النقكد فيهكا، ملكل فقكدان ال مكل أو الزوج وابت كال األوالل، أو        

 مية  ذا وأنظرب المعتمب وال يئة ال اللية للمسككككنين أننسككككهم،  م قيمة الدور الذي يل  ه المسككككن،  

السل ية فب ع قة المسن بئته ومعتم ه بقدر ما تكون الدور لننسكه ولخخرين وبقدر اايعابية أو  

 عليه حالته الننسية.

ونتيعة لتلج ال وامل ف نه ي تري المسن ب ا التغيرا  الننسية ومنها تمرازه حول الذا ، 

ما  االوتماعية، والتناف حيكث ينسكككككككحكب من اال تما  بالموحكككككككوعا  ال اروية ومن اال تما    

رازًا ال تمامه الش صب بل ح ه وارا يته وليس م ن  التناف الوودان حول الذا  أي و لها م

أو ي عب بننسه فحسب بل قد يقول الوودان حول الذا  أو يوصف المسن باألنانية أو النروسية 

المسككككن لذاته، وحسككككابها حسككككابًا عسكككككيرًا عل  ما اقترفته من لنوب     ذا اال تما  الذاتب إل  نقد 

 وم اصب.

ب التحكم فب انن االتهم وي عزون عن حككككككك   مشكككككككاعر م  اما يعد المسكككككككنون صككككككك وبة ف 

ويحتاوون إل  لها، الرأي ويلورون ألو ا  ال حقيقة وعواحنهم، ويميلون إل  ال نال وصككككككك بة  

المدح وااحراا، اما أنهم قد يشكك رون باالحكككطهال ويميلون إل  الشككككوى من تصكككرفا  الناس   

اععاب بالماحككب واالعتقال بأن ما اان  السككيئة م هم والشكككوى من المرض، اما يتعهون إل  ا  

فيقف المسكككن موقف الم عب بماحكككيه،  فب الماحكككب أفضكككل مما  و عليه فب الوقب الحاحكككر،  

المضنب ال ظمة عل  ننسه واألويال السابقة، و نا تشيد ا ريته من األويال األخرى والشكوى 

 منهم.

ويتصككف المسككن بال م االب، وقد يقف موقف المتهكم من ال شككبا والسككاخر من ال الناس    

حت  من ننسككككه اما ينتقد القدرب عل  تحديد األ داف، ويشككككك ر بأنه ال فالدب من الحياب، وللج أن  

 النترب ال اقية قصيرب، والمستق ل المت قب محنوف بالم اوف.

موقنًا اكل يًا ال يتناعلون م ها واأنهم ي  رون عن   وقد يقف المسكنون من ال يئة المحيطة بهم 

ش ور م بالهوب السحيقة التب تنصلهم عن األويال األخرى فب المعتمب من حولهم، ولهذا فكليرًا 

 بال مول وب لب الحس وعد  ال مل عل  مساعدب الغير.ما تتصف انن االتهم 

ل الم الغة فب الصكككككنا   ب ا التغيرا  فب أنماع الشككككك صكككككية مل  اما قد يحدا للمسكككككنين 

والقدرا  والترايز عل  الننس والم الغة فب رلول األف ال وقد يشككك رون بالغيرب التب تؤلي فب  

ب ا األحيان إل  التصرفا  غير ال لقة وتس ب اليراً من القلق ويغلب عليهم محاولة االاتئلار 
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ما  هما اانب قيمتها وغال ًاباال تما  ولنب االنت اه والحر  الشكديد عل  الممتلكا  الشك صككية م  

 يتسمون بالشج فب تصرفا  اآلخرين.

منها الشك ور بالوحدب الننسكية والتب ت نب إحسككاس   المسكنون مشكك   ننسككية عديدب   ويواوه 

النرل بووول فعوب ننسكية ت اعد بينه وبين أشك ا  وموحكوعا  معاله الننسب إل  لربه يش ر    

وانب اآلخرين، بحيث يترتب عل  للج حرمان النرل من من م ها بافتقال التق ل والتوال والحب 

 .( االن راع فب ع قا  ملمرب مب أي أش ا  فب الوا  الذي ي يش فيه

وت د مشككلة القلق إحدى المشكك   المرت طة بالمسكنين وبالرغم من ووول  ذه الظا رب فب    

يصكككككاح ه أعراض ااتئابية وقد وغال ًا ما م ظم مراحل ال مل إال أنه يزلال مب التقد  فب ال مر، 

يرت   بال وف من المناحق المنتوحة، وترك المنزل، والنشككككككل والسككككككقوع، والمو  والمواقف  

 االوتماعية.

 وينت  قل المسنين من اآلتب:

  :را  المؤويحدا نتيعة ل حمح ل فب بناا العسم ونقص القدرب عل  مقاومة قلق الصحة 

يا ويرغب فب الترلل عل  األح اا لون ووول ال اروية وتظهر شككككوى المسككككن بأنه مر 

 ا ب ف لب يدعو لذلج.

 .قلق التقاعد وترك ال مل وما يترتب عليه من الش ور ب د  األمن االقتصالي وافتقال المكانة 

 .قلق االننصال وااحساس بالوحدب والنراغ 

 .قلق المو : حيث ااحساس بالنهاية واليأس من الشناا 

يرت   بالتغيرا  الصكحية والمالية، واالوتماعية التب ت تري المسنين   ذا ف ن القلق وعل  

 فب  ذه المرحلة.

لشككديد  اوي د االاتئاب من أالر االحككطرابا  الننسككية شككيوعًا لدى المسككنين حيث االاتئاب   

 من المسنين فب المعتمب. %69تصيب األعراض االاتئابية ممن  م فوط الستين، اما  2%

اتئابب عند المسكنين صورًا عديدب، أ مها: المظهر الحزين، واليأس  ويأخذ االحكطرابا  اال 

والقنوع وال م االب واالنسككككحاب االوتماعب وفتور الهمة وتكرار الشكككككاوي العسكككككمانية واآلال    

واحطراب النو  واألال اما يصاح ه أعراض التشاؤ ، والش ور بالنشل وعد  الرحا والش ور 

 ا.بالذنب وعد  حب الذا  وإيذاله

وال  قكة بين االاتئكاب وال كدوانيكة والقلق ع قكة م قكدب وتتكون لكدى المكتئكب أفككار مؤلا ا          

غير مرغوب فيكه، وتكون  كذه األفكار مصكككككككحوبة بان ناض تقدير الذا ، وقد يت ب للج ب ا    

 األفكار االنتحارية.

المسككن باالاتئاب المناوأب بقرار ااحاحة للم اآل أو انتقال األوالل إل   أاكك اب إصككابة  ومن 

مسككاان أخرى نتيعة يواوهم، أو ألي اكك ب آخر، ملل السككنر أو الهعرب، أو عندما ينقد المسككن    

صككديقًا عزيزًا بالوفاب، أو عندما ينقد عضككويته فب مؤاككسكككة أو  يئة أو أحد النوالي، وقليل من    

 ويا فقدان الدور اواا لاخل األارب أو خاروها.من يستطيب ت المسنين 
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وقد أ  تب ال ديد من الدرااككككككا  ال  قة االرت احية بين االاتئاب وال زلة االوتماعية، وأن  

ين باالاتئاب ال يماراكون أي نشكاع وأن المسكنين الذين ال ي ملون أالر إصكابة     المسكنين المصكاب  

 باالاتئاب من الذين ي ملون.

االاتئاب ي د أحد االحككككطرابا  الننسككككية التب تصككككيب المسككككن وتع له أالر     ف ن ومن  نا 

عرحككككة لةصكككككابة باألمراض ال ضكككككوية األخرى وت وقه عن التناعل االوتماعب والمشكككككاراة   

 اايعابية فب أووه الحياب االوتماعية.

لدى ب ا المسنين مشاعر ال ية نحو لاتهم، اواا اانب حالتهم العدية ويدب أ  ويسكول   

، فهم يتسكمون بقلق يالد بشككأن صكحتهم العسككمية وبشكأن ال مليا  العسككمية ووظالنها من بلب     ال

... وما إل  للج، ويميلون إل  التشكككككب من حكككك ف الصككككحة عامة، والتهويل من شككككأن   و ضككككم

الوعكا  ال سككككيطة التب تصككككي هم وربما اان  ؤالا ين لون للج بوعب أو بدون وعب، والهدف  

وانب اآلخرين، وعل  األخص أفرال أاكككككر م الذين ي تقدون أنهم   اسكككككب ال طف والشكككككنقة من 

 .( يهملونهم

 التوصيات العامة للدراسة

 توصب ال احلة باآلتب:

توفير أنظمة م ينة لرعاية المسكككككككنين صكككككككحيًا فب المنزل وال ناية بالط قا  النقيرب وغير    -

 القالرب والمحرومة اوتماعيًا.

ال ليكة األول  للمعتمب بكالقيكا  بكدور كا فب رعاية وتأ يل      تلقيف وتشكككككككعيب ال كاللكة لكونهكا      -

 األش ا  المسنين وتوعيتها بكل الواالل التب تع ل من المنزل بيئة مناا ة لحياب المسن.

تسكككهيل مشكككاراة المسكككنين فب الحياب االقتصكككالية وأخذ التدابير ال يمة ايعال عمل اكككهل      -

 يتنااب مب قدرا  المسن الصحية.

ترفيهية خاصككة بالمسككنين لتمضككية أوقا  النراغ لديهم مب ب ضككهم ال  ا مما   إقامة أماان  -

وتتي  لهم مكان لقضكاا الوقب وت الل الحديث مب أصدقاا  ي روهم من وو ال زلة والوحدب 

 الطنولة ااألندية والمقا ب.

توعية المسنين من خ ل واالل ااع   بما يهم صحتهم وخاصة التغذية المتواينة والنشاع  -

 العسمب المنااب ومماراة الرياحة المناا ة.

نقيرب األمر الللمسنين بحيث يساعد وحب نظا  حديث للضمان االوتماعب والتأمين الصحب  -

 عل  إعانة المسن.

إعدال ال رام  اارشككككككالية والتب ت ين عل  اينية الت امل مب مشككككككك   المسككككككنين وإعدال    -

 قاعد والتغيرا  التب تصاحب فترب الشي وخة.المرحلة حت  نتنالى صدمة الت الراشدين لهذه

من واو نا نحن اأويال اككككاعدنا المسككككنون فب وقب صككككغرنا وحكككك ننا أن نرل لهم العميل     -

 والم روف واالعتراف بمعهول م وتقدير م وشكر م وال مل عل  لار م فب ال عمل.
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 مقترحا  الدرااة:

 ا  حول المسنين ومشاالهم المتنوعة.لقلة األبحاا: نقترح ال احلة إوراا ال ديد من الدراا

لرااككككا  خاصككككة بالمسككككنين القاحنين فب لور الرعاية والت رف عل  مشككككاالهم ومحاولة إيعال    

 الحلول المناا ة لها.
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 هر التلوث البصري في مدينة الخمسمظا

 

 
 المقدمة
مظاهر التلوث عامة كما تتعدد أنواعه، وهذا ناتج عن محاولة اإلنساااال تغاات      تتعدد 

بب في غيئًا، وهو ما غ البيئة وت ييرها حسب رغباته، ولكن قد يكوال في بعض األحياال اغت  ًت

الكائنات  وجميع تشكل خطرًا يهدد البشريةظهور مشكلة التلوث البيئي بأنواعه المختلفة، والتي 
 الحية على حد غواء.

هناك أنواع عديدة من التلوث فمنها تلوث الهواء وتلوث الماء، وتلوث التربة، والتلوث  
 بشيء من التفصيل، والسبب يرجع الضوضائي، والتلوث البصري، وهو ما تناولته هذه الدراغة

 وث البصري، فمع قلة الوعيفي ذلك إلى ظهور اهتمام كبير في السنوات األخيرة بموضوع التل
 بالثقافة البيئية والعمرانية أصبح انتشار هذه الملوثات أمرًا شائعًا وخطيرًا داخل المدال وخارجها.

 مشكلة الدراسة
 تتلخص مشكلة الدراغة في التساؤتت اآلتية:

 ما مدى تأثير السلوكيات الخاطئة من قبل األفراد في زيادة تفاقم وانتشار هذه الظاهرة؟ -5
جمالية األبنية ورداءة المشااااااهد المعماري مما ي ثر في له تأثير على إال تفاقم هذه المشااااااكلة  -2

 البيئي الذي تنعكس تأثيراته البيئية على غكاال المدينة.إحداث خلل في التوازال 
 هل يوجد تباين بين المناطق داخل المدينة في نسب التلوث البصري الموجود بها؟ -3

 أهميتها

التلوث البصري في مدينة الخمس،  مسبباتالدراغة في تحديد مظاهر وتكمن أهمية هذه  
 على مناطق تجارية ومراكزفي شعبية المرقب، ومركز حيوي تحتوائه  باعتبارها مركزًا إدارياًّ

خادماات، والمطااعم والبنوك ومبااني ذات أصاااااااالاة، مماا جعال الماديناة مرحة تعكس بهاا النااحيااة             
 الحضارية والثقافية.

 همية الدراغة في اآلتي:وتتلخص أ
 تحديد أغباب المشكلة وتقييم تأثيراتها البيئية في المدينة. -5

 الجمالية والصحية. الكشف عن مظاهر التلوث البصري وتشخيص تأثيراته -2
 التصدي لهذه المشكلة ووضع الحلو  ال زمة لها. -3

 ينة.لعام للمداغتقصاء ظاهرة التشوه البصري في مدينة الخمس ومدى تأثيرها على المشهد ا -4

 أهداف البحث

من هذه الدراغاة هو تحديد أغباب ومظاهر التلوث البصري، وإيجاد الحلو    إال الهدف 
 والمعالجات له كونه يعمل على تشويه جمالية المدينة، ومحاولة إعادة تنظيم المشهد الحضري.

بخطورة هذه الظاهرة، وتسليط الضوء على  كاالسا كما تهدف هذه الدراغاة إلى توعية ال  
السالوكيات الخاطئة والسالبية من قبلهم وإهمالهم للمرافق العامة وما ينتج عنها من انتشاار واغع    

 على نطاق المدينة.

 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

501tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                           
         

 الفرضيات
 ويمكن تلخيص فرضيات الدراغة في اآلتي:

 البصري.توجد ع قة طردية قوية بين األغواق والشوارع التجارية وبين التلوث  -5
اعتياد الناس على رؤية المناظر غير المريحة بصاارياًّ، والنظر إليها من دوال إعطائها أي  و

 اهتمام.
هناك ارتباط وثيق بين اإلهما  وعدم المحافظة على المرافق العامة وغااااوء اتغااااتخدام من   -2

الظاهرة ممارغاة الساالوكيات الخاطئة من قبل األفراد وانتشاار أو انحسااار هذه    ناحية، وبين 
 من ناحية أخرى.

تمت ع قة بين تجاوزات السكاال الحاصلة على األبنية غواء بالزيادة أو ت ير الموجود منها  -3
وغيااب دور المخططين والهيئاات المسااااااا ولة على اتخاذ القرار في هذا المجا  وانتشاااااااار     

 ظاهرة التلوث البصري المعماري.

 منهجية الدراسة

في وذلك عن طريق جمع الدراغاااااااات الساااااااابقة حو    الوصااااااا تم اتعتمااد على المنهج   
الموضاااوع ل غاااتفادة منها في اإلطار النظري، باإلضاااافة للمنهج التحليلي من خ   المعلومات   

 تم التحصل عليها من خ   الزيارات الميدانية والمسح والتصوير الفوتوغرافي. التيوالبيانات 

 مفهوم التلوث البصري
 .(1)وتدنيسه بشيء حخر التلوث ل ةً: إفساد الشيء

العدم  يعنيوالفساد: هو التبد  الدفعي الذي يطرأ على الشيء أو يقلبه إلى شيء حخر غيره وهو 
 .(2)بعد الوجود

أما التلوث اصط حاً فهناك عدة تعاريف؛ فهناك من يعرفه على أنه تدهور يحدث ت ييرًا  
ملحوظًا في إدراك الفراغ قياغياًّ وبصرياًّ، كما يمثل بمفهومه العام تطفل نظام أو أكثر على نظام 

ُيعد إفسااااااد  حخر وزيادة نسااااابة عنصااااار في نظام معين عن حدها الطبيعي المعتاد عليه، كما أنه  
 .(3)للواجهات وتشويه لعناصر المباني وافتقار للع قة بين التجميل والتوظيف المعماري جمالي

كما أال التلوث البصاري يعني أيضاًا فقداال اإلحسااس بالراحة البصارية والمتعة الحسية      
 .(4)للمستعملين في البيئة العمرانية واتفتقار إلى الكثير من مظاهر الجما  والراحة

على أنه كل ما ي ذي البصار وينفره من مناظر قبيحة   البعض البصاري يعرفه والتلوث  
غير متجانسة وغير متناغقة، وعناصر مشوهة للشكل الجمالي للبيئة العمرانية بجميع مستوياتها، 
وهو يعني أال أي تشويه ألي منظر تقع عليه عين اإلنساال، ويحس عند النظر إليه بعدم اترتياح 

هذا يعد نوع من أنواع انعدام الذوق الفني، أو اختفاء الصااااااورة الجمالية لكل والتقبل النفساااااي، ف 
وحدائق وغيرها، وبمرور  معمارية هندغةمن أبنية وشوارع وأعمدة كهربائية و شيء يحيط بنا

وتكرارها، تفقد المشاااااهد اإلحساااااس بالقيم الجمالية، فوجودها يشااااكل مادة    الوقت على وجودها 
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. لذا تجدر اإلشااااارة هنا إلى توضاااايح أال   (5)تتنافر مع ما حولها من عناصاااار طبيعية ملوثة غير 
ينها، ف بد انسجاماً وتناغقًا فيما ب مرتبطة ببعضها البعض ارتباطًا وثيقاً مما يشكل عناصر البيئة

من المحافظة على هذا التناغق، ألال حدوث أي خلل في هذه الصورة الجمالية ي دي إلى التلوث 
 البصري.

 ب التلوث البصريأسبا
المدال في العالم من انتشاااار ظاهرة التلوث البصاااري بشاااكل عام، في حين   تعاني معظم  

هذه الظاهرة تفاقمًا في مدننا العربية، وغالبًا ما تكوال لها تأثيراتها الساااايئة والساااالبية على   تزداد 
ولها سيء إلى ما حالبيئة والمجتمع، فاألغباب متعددة والنتيجة واحدة، وهي ظاهرة غير طبيعية ت

 من عناصر أخرى.
البصااارية، إال مدينة   إلى تشاااويه صاااورتها إال مدينة الخمس ك يرها من المدال تتعرض  

الخمس مدينة غااحلية تقع على غااحل البحر المتوغاط في الجزء الشمالي ال ربي من ليبيا، بين    
  "55و 54º ' 54 " 44شااماًت، وخطي طو   32º ' 40 " 44و 32º ' 31 " 12عرض دائرتي 

54'  54º  كانت وت زالت هدف للسياح، وهي  أكبر مدينة أثرية "لبدة" والتيشرقًا، وتوجد بها
غابب إط ق اغاام عاصاامة السااياحة على مدينة الخمس، ولكن وجود مباني قديمة أثرية وأخرى   

 حديثة قد يعد أحد أغباب انتشار أو ظهور هذه الظاهرة.
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اآلخر،  عضهنا يمكن القو  بأنه توجد عدة عوامل مترابطة ي دي بعضاااها إلى البومن 

 غاهمت في وصو  المدينة إلى هذه النتيجة، والتي يمكن إدراجها فيما يلي:
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 عوامل اقتصادية - 1
في بروز وازدياد هذه الظاهرة وتناقصااااااها واختفائها داخل   يلعب هذا العامل دورًا مهماًّ 

الدولة ذات اقتصااااديات ضااااعيفة  المدال، ويمكن القو  بأنها ترتبط ارتباطًا طردياًّ أي كلما كانت 
وإمكانيات غااااكانها متواضااااعة ازدادت هذه الظاهرة بروزًا، وخاصااااة في الجانب المعماري مع   

اتقتصااااد القوي، والمساااتوى  ال، على عكس الدو  ذات للساااكا تدني الوعي الثقافي واتجتماعي
افي ذو وعي اجتماعي وثقيلتزم الساكاال بالقوانين والضاوابط، كما أنهم    ، حيثفعالمعيشاي المرت 

 أال هذه الظاهرة تتقهقر وقد تختفي من هذه المدال.عا ، فالم حظ 
غاببا رئيسياًّ للتلوث البصري في مدينة الخمس، فنال ارتفاع تكاليف  إال هذا العامل يعد   

والكمالية وانخفاض المساتوى المعيشاي للساكاال، إضاافة إلى ارتفاع أغعار     مواد البناء األغااغاية   
األراضاااي داخل المدينة مما أدى إلى اغاااتخدام الكثيرين للمواد الرخيصاااة مما غاااابب في تردي    

مدينة الخمس ك يرها من المدال تعد مكاال ، كما أال في التصااااميم الذوق المعماري وتحقيق الرقي
جذب غااااواء كاال للعمل أو الدراغااااة، مما دفع العديد من غااااكاال المناطق المجاورة غااااواء كانت   

أو المدال الصاااا يرة إلى الهجرة إليها، مما أدى إلى ازدياد أعداد السااااكاال وارتفاع معدتت   ريفية
 التلوث.

 عوامل إدارية – 2

دور الم غسات والهيئات الحكومية والمحلية في زيادة معد  التلوث البصري من  يظهر 
عدمه داخل البيئة الحضرية من خ   بعض القرارات التي تتخذها أو تقاعصها عن تنفيذ بعض 

اللوائح األخرى، كقرار اغااااااتعماتت األرض المركبة لبعض الشاااااااوارع )غاااااااكني   تجاري(،   
 األرصفة وغيرها مما يسبب مشاكل التشويه الجمالي للمدينة.كالتعدي على وتجاوزات أخرى 

 السلوك العام – 3
المساتوى الثقافي والتعليمي له حثار واضحة على البيئة الحضرية والعمرانية،  يعد تدني  

فسالوكيات بعض األفراد الخاطئة والساالبية أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، فبعض السااكاال يقوموال   
وتكدغااااااها في أماكن مجاورة لسااااااكنهم أو على حافة الطرقات مما ي دي إلى خلق    برمي القمامة

أماكن تنفر منها العين، أضاااااااف إلى غااااااالوكيات البعض اآلخر في الكتابة على الجدراال بألواال   
 مختلفة مما يسبب في تردي مستوى الذوق العام.

 تصاميم وتخطيط المدن – 4
لتصاميم، وضعف األداء المعماري، وإهما  وهبوط المستوى الفني ل إال رداءة التخطيط 
للعوامل الج رافية ت غااااايما المناد، تعد من العوامل المهمة في ارتفاع معدتت التلوث  المخطط

تخصااااااص في هذا الجانب غير مدرك للنتائج المترتبة على التصااااااميمات غير  مفالالبصااااااري، 
في الواجهات الخارجية، إذ  المساااااااتخدمةمن حيث األلواال ومواد البناء والكماليات المتناغاااااااقة، 

ي دي عدم التناغاااااق إلى وضاااااوح التنافر البصاااااري، وفقداال التجانس بين المباني والمنشاااااا ت    
 .(6)المختلفة

 الحروب – 5
مما ت شااك فيه أال للحروب تأثيرات غاالبية مباشاارة على جميع نواحي الحياة، فهي تعد    

وجميع أنواع الملوثات األخرى، لهذا فنال تدمير  الرئيسية في تزايد التلوث البصري من األغباب
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 ردعائم البنى الحضااارية، واإلخ   بالع قات المتوازنة بين الكتل الحضااارية وفضاااائها المجاو  
 والمتمثل بالمشهد المدمر للمدينة هو أحد نتائج هذه الحروب.

 مظاهر التلوث البصري
تعددت المشاااكل البيئية التي تعاني منها مدينة الخمس ك يرها من المدال، فهذه المشاااكل   

عة والبيئة العمرانية للمدينة والتي انعكس على طبيقد أثرت وت زالت ت ثر على البيئة الحضرية 
الحياة لساكنيها وأفقدها عنصر الجما  وأضاع بعدها التراثي والتاريخي، ويمكن عرض مظاهر 

 كما يلي: وث البصريالتل

 أوالً: الطراز المعماري للمدينة

بالتصااميم المعماري لمباني المدينة، فمن هذه الناحية نجد أال مدينة الخمس  أو ما يعرف 
قد تعرضااات بمرور الزمن وتطور التكنولوجيا للكثير من المسااااس والتشاااويه من حيث الشاااكل   

في صاااافاتها داخل المنطقة ترك والمضااااموال، فالمسااااكن بالمدينة له خصااااائص وغاااامات قد تشاااا  
الحضااااااارية الواحدة وفقًا لمعطيات البيئة المحلية وقد تتنافر وتتباين وفقًا لتصااااااارفات ورغبات   

السكاال، وي حظ حديثًا أال معظم التصاميم خرجت عن المألوف لمجاوراتها ليصبح عدم التناغق 
ص وتدرجها الفضاااااااائي  أمر وارد وم حظ للعيااال، ففقدت المدينة نسااااااايجها المتضاااااااام والمترا   

المعمارية الحديثة العوامل البيئية والمناخية المختلفة،  والوظيفي، ولم تعد تراعى في التصااااااميم

فخساااااارت طابعها المحلي وبدأت التعديات والتجاوزات تظهر واضااااااحة، ومن تم حدث التلوث  
 البصري المعماري بعدة أشكا :

 أشكال وأحجام المباني - 1
على أنواع مختلفة وحديثة من مواد البناء اقتبست من ثقافات مختلفة فمن تم اتعتماد لقد  

يمثل التراث واألصاااااااالة، والبعض يمثل   الم حظ أال نمااذ  المبااني ذات هيااكال بعضاااااااًا منهاا      
تجمع بين النموذجين، خيارات التحديث والمعاصاااارة، نماذ  غريبة، وأخرى إغااااا مية، وثالثة  

ال الط ء والمسااقط واألفنية والشارفات واترتفاع، فيحدث تباين   متباينة وفروق في الذوق وألوا
في أشاااااكا  المنشااااا ت بين القديم والحديث في الموقع الواحد، فأحدث خلً  واضاااااحًا في التناغم   

وتباين أشاااااكا  األبنية  البصاااااري جراء عدم تناغاااااق هذه األبنية معمارياًّ،  التصاااااميمي واإليقاع 
الفراغات والتباين واترتفاع و جة لفقداال التجانس بين األلواالالحديثة، فيحدث تنافر بصري نتي

 .واألفنية، ومن هذه الطرز المعماريةالفاصلة والشرفات 
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 ت واإلضافات على الوحدات السكنيةالتعديال - 2
النوع من التلوث في المناطق السكنية نتيجة للتعديات والتجاوزات التي تحصل يكثر هذا  

على المساكن غواء كانت قطاع خاص أو تابعة للقطاع العام، فنجد أال عجز العديد من العائ ت 
في الحصاو  على وحدات غاكنية مستقلة، أو عدم اغتيعاب المسكن ألفراد األغرة الكبير، ف البًا   

الساكاال إلى إجراء تعدي ت وإضاافات على الدور الساكنية كنغ ق الشرفات واغتعمالها     ما يلجأ
كحجرة تضااااااف إلى عدد الحجرات التي بالمساااااكن أو تجزئة الوحدة الساااااكنية الواحدة إلى عدة  

 يتعدى ذلك إلى التعدي علىوحدات، أو إضافات على الفراغات الداخلية والخارجية للمبنى، وقد 
اورة للمبنى، وهذا كله ينتج عنه فقداال الطابع العام المميز للمباني وعدم م ئمتها األرضااية المج

 الوظيفية والجمالية والبيئية في ال الب.
 

 
 

 
 

  

3

 

552054

 

4

 

5

 
6

 

552054

 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

552tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                           
         

 والمتهالكةالمباني المتدهورة  - 3
على المسااااااااحة التي تحتوي على مباني متهالكة أو متدهورة أو قديمة أو على  قد يطلق  

المسااااااحات التي تكوال صااااا يرة وت تكفي لبناء مساااااكن مناغاااااب عليها أو شااااابكة طرق ت تفي    
أو على اغااتعماتت أراضااي متداخلة ومتنافرة باغاام المساااحة المتخلفة     بمتطلبات حركة المرور

عمرانياًّ، وهي تشاااكل خطرًا على المدينة القائمة نتيجة تعدد مشااااكلها اتقتصااااادية واتجتماعية   
 .(7)والمعمارية والبيئية

فيها  رومعظم هذه األبنية تلك األبنية القديمة والتي تفتقر إلى الصيانة الدورية، وت تتوف 
أو اغااااااتخدامها لتسااااااكين الطلبة من المناطق البعيدة  الخدمات، مما يدفع غاااااكانها إلى هجرها أو  

متدهورة مزدحمة بسااكانها الفقراء، وتوجد مثل هذه تساكين العائ ت الفقيرة، فتتحو  إلى أحياء  
 الظاهرة في الحارة القديمة، وبعض األحياء بجوار مسجد بن جحا.
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األبنياة متعاددة الطوابق )العمارات القديمة( التي تعاني اتهما  وعدم    بااإلضاااااااافاة إلى    
الصااااايانة، ومعظمها حصااااالت بها تعدي ت على واجهاتها وشاااااارفاتها المطلة على الخار  مثل   

 عمارات لبدة وعمارات شارع بن جحا.

 البناء غير المكتمل - 4

)غااااااواء كانت هياكل جزئية أو انتشااااااار المباني والعمارات غير المكتملة البناء، ي دي  
للمناطق المتواجد فيها مما يسااااااااهم في  أنصااااااااف مباني غير مكتملة( إلى خلق منظرًا مشاااااااوهاً 

اغاااتعمالها اغااااتعماًت غاااايئًا كنلقاء القمامة فيها أو إيواء الحيوانات بها وغيرها مما ينتج عن ذلك   
 .تأثير غلبي على المدينة

 

 

 

 

 

 
 

 
 المناطق األثرية:  -5 

المنااطق التااريخية واألثرية في المدينة لطابعها المميز نتيجة اتقتحام المباني   إال فقاداال   
الحديثة لتلك المناطق دوال ضوابط مما يشكل تناقضًا بين الماضي وأصالته والحاضر وحداثته، 

كما أال هناك عوامل ت ثر غااالبًا على حالة وعمر المباني األثرية، ومن ثم تدهورها وهي حركة  
السااايارات وكذلك انعدام الصااايانة الدورية لها، أو تشاااويهها كالكتابة عليها من قبل    النقل ودخاال 

 بالقيمة األثرية لها.أشخاص غير مبالوال 

 االستغالل الخاطئ ألجزاء المباني - 6
والشاارفات، إذ يلجأ البعض إلى اغااات  لها  أغااطح الدور السااكنية والعمارات،   وخاصااة   

واألخشاااااااب، واألجهزة الكهربائية والميكانيكية التالفة وغير   كأماكن للتخلص من األثاث القديم،
ائي لتثبيت أطباق التقاط البث الفضا  المساتعملة، كما تساتعمل األغاطح والنوافذ والشارفات أيضااً     

 وأجهزة التكييف بشكل كثيف وعشوائي، مما يشوه منظر المبنى العام.

 تغيير استعماالت األرض - 7

ن المادال الليبياة التي تم تنفياذ مخطط لهاا من قبال شاااااااركة       ك يرهاا م تعاد ماديناة الخمس     
اغااااااتخدامات  تقييم منهوالتي تم  2000بولسااااايرفس البولندية المخطط الشااااااامل لمدينة الخمس  

في الساااانوات األخيرة تم األرض على المخطط، بحيث يكوال المخطط متناغاااقًا ومنظمًا، إتن أنه  
ت، فقد أدى التوغااع غير المدروس في الساانوات   التجاوز على هذه اتغااتخدامات أو اتغااتعمات 

األخيرة للكثير من الخدمات إلى اخت ط اغتخدامات األرض الخاصة والعامة، وتداخل اتغتخدام 
السكني مع التجاري والخدمي وهو ما يعرف بالوظيفة المركبة، وانتشار الورش والحرفيين في 

صية التي كانت تتمتع بها، ومن تم فقداال وخصا ال، وهو ما أفقد المحلة الساكنية  المناطق الساكنية 

12

 
13

 

552054

 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

554tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                           
         

الم الي فيه في المناطق الساكنية،   واتزدحامال والسايطرة على الحوادث والجرائم،  عنصار األما 
وانتشاار الملوثات المختلفة، فعلى غابيل المثا  ت الحصار تحو  العديد من الشاوارع والمح ت     

 رين، وشااارع ابن غاايناء، وشااارع الحاراتي   التجارية نحو اتغااتخدام التجاري مثل شااارع عشاا   
 .وغيرها وشارع الفاتح )شارع الضماال(

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 ثانياً: مسارات الحركة المختلفة
والجسور من أهم عناصر المدينة البصرية، حيث من تعد الطرق والشوارع واألرصفة  

خ لها يتم اتنتقا  من مكاال آلخر، ويمكن التعرف على هوية المدينة الحضاااارية، ومن مظاهر 
 التلوث البصري التي تنتشر في هذه المسارات هي:

 االختناقات المرورية - 1
اتختناقات المرورية، فعدم كفاية الطرق والشوارع  هناك عدة أغباب م دية إلى حصو  

تغاتيعاب الكثافة المرورية نظرًا ترتفاع أعداد الساايارات، يعد أحد األغاباب الرئيسااية، كما أال    
للساايارات مما يضاااطر الساااائق إليقافها   تعدي السااكاال على األرصااافة وعدم وجود مواقف عامة  

الطرق، كمااا أال بعض الطرق توقف الحركااة فيهااا  على جاانبي الطريق، ممااا ي دي إلى ازدحااام   
بنغ ق الطريق بفعل المناغبات اتجتماعية، أضف إلى ذلك أعما  الصيانة التي قد تستمر فترة 

 م ثتة.
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 رة مواقف السياراتند - 2
ألماكن م ئمة وكافية تنتظار السيارات، مما يدفع أصحابها إلى افتقار مدينة الخمس إال  

 إيقافها على جانبي الشوارع، وما ينتج عن ذلك من إرباك في الحركة المرورية للسيارات.

 األرصفة وظاهرة التسول في الطرق انتشار باعة - 3

من الظواهر التي تنفرد بها المدال الكبرى في العالم، ويعتبراال من  الظاهرتاالتعد هاتاال  
الظواهر الدخيلة على مدينة الخمس، ولقد بدأت في الظهور في السنوات األخيرة وأصبحت من 

الظواهر العشوائية التي تسارعت متخطية الضوابط والشروط األمنية والبيئية والتخطيطية، كما 
المح ت والمطاعم لمسااااحات من األرصااافة أمام مح تهم، مما ي دي لمنع  أال احتكار أصاااحاب 

 اغتعما  الرصيف من قبل المواطنين.
 

كات التصريفعدم كفاءة شب - 4  

تصاريف مياه األمطار وشابكات الصرف الصحي من القدم والتلف بفعل    تعاني شابكات  
لها، مما جعلها عاجزة عن تصريف المياه الثقيلة، وهذا ما تسبب  الدوريةالتكسر وانعدام الصيانة 

بامت ء الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية بالمياه اآلغنة كما هو الحا  في شارع لبدة، وكما 
حصاال في اآلونة األخيرة عند جزيرة الدوراال في وغااط المدينة، حيث امتلت الطريق ببحيرة   

لها أضااارار بيئية كانتشاااار الروائح الكريهة، وتصااابح مرتعًا    من مياه الصااارف الصاااحي والتي 

 للكثير من األوبئة واألمراض التي تنقلها الحشرات الضارة.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 واإلعالنانتشار الملصقات ووسائل الدعاية -5

في مدينة الخمس لوحات اإلع نات في كل مكاال دوال أي ضاااااااوابط أو قيود،   تنتشااااااار  

وبأحجام وألواال غير متناغاااااقة مما ي ثر على المظهر العام، ويشاااااوه واجهات وأغاااااطح المباني  
اإلع نات الدعائية واتنتخابية والتي يكثر وي ثر على الذوق العام للساااااااكاال، أضاااااااف إلى ذلك  

ات واألبنية والطرق، وي دي انتشااااار هذه ال فتات المتباينة  انتشااااارها على واجهات الم غااااساااا 
ي حين نجد فات وافتقادهم القدرة على التركيز، األحجام واأللواال إلى تشتيت انتباه قائدي السيار

 اإلهما  وعدم اتهتمام بالع مات المرورية واإلرشادية والتي توضع كدليل لمستخدمي الطريق.
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 انتشار الدخان - 6
 وهو الدخاال الناتج عن المصااااااانع الكبرى في المدينة مثل مصاااااانع المرقب ل غاااااامنت  

ومحطات توليد الطاقة الكهربائية مثل محطة الخمس  ومصاااانع لبدة بسااااوق الخميس ل غااااامنت  

البخارية، إضااااافة إلى محارق مكبات القمامة، وهو ما يعد مظهرًا مشااااوهًا للمدينة، فضاااااً  عما   
يسااااااابباه من تلوث للهواء، كماا أال تجمعاه على األبنية ي دي إلى ت كل الجدراال وفقداال شاااااااكلها      

  اعية وعلى األشجار والسكاال.الخارجي، وت ننسى تأثيرها على األراضي الزر
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 رابعاً: النفايات الصلبة
المشااكل التي تثير العديد من المضاايقات بفعل تراكمها بشكل متزايد ومستمر   وهي من  

والمطالب اتغته كية المتزايدة يومًا بعد حخر ينتج  تزايد عدد السكاال والتطور العمرانيذلك أال 
الفضاااا ت التي يجب التخلص منها، وتشااااهد مدينة الخمس  عنه زيادة مسااااتمرة في وزال وحجم 

ارتفاع في نساابة المخلفات، والتي تزداد تركزًا مع قلة وعي السااكاال من ناحية وقصااور خدمات  
ية السكنية والمناطق الصناعية والم غسات التجارالدور البلدية في رفع تلك النفايات الناتجة عن 

 والصحية.
من الم حظ افتقار األحياء السكنية والمناطق العامة للحاويات الخاصة برمي النفايات و 

منها بالقرب من مناطق غاااكناهم، أحيانًا على حافة أو القمامة مما يضااطر الساااكاال إلى التخلص  
ماكن لرمي النفايات، خاصااة بعد غلق المكب الموجود إلى أ الفارغةالطرق أو تحويل السااحات  

الجهات ذات الع قة عن إيجاد  بالقرب من المدينة، وإال ما زاد هذه المشاااااكلة تفاقم هو غااااااكوت 
الحلو  لهذه األزمة، بل ولم تحاو  حتى توفير صاااااناديق القمامة الواجب توفرها في كل مكاال، 

فاياتهم، وكأال هذا األمر ليس من ص حياتها، لهذا لن بل جعلت السكاال من يقوموال بنيجاد الحلو 
نجد أال معظم أحياء المدينة تعاني من هذه المشاااااااكلة والتي تزداد تفاقم يومًا بعد يوم وت ثر على 

 المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتابة على الجدران:خامساً: 
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 إلى د أدىقتعد السلوكيات السلبية لدى بعض األفراد والتي تعبر عن تخلفهم الثقافي وقلة وعيهم 
ظهور هذه الظاهرة، حيث أنهم لم يتركوا جدار مدرغاااااة أو م غااااااسااااااة عامة بل تعدى ذلك إلى   

المنطقة األثرية حيث لم تسااااااالم هي األخرى من لمسااااااااتهم التي تجاوزت قلة األدب تارة وتارة   
مظهر مشااين للمدينة، ع وة  هي  أخرى تحاكي المجريات السااياغااية للدولة، ولكن ما ينتج عنها 

 خطاء اإلم ئية للجمل المكتوبة، ويعد أحد مظاهر التلوث البصري للمدينة.على كثرة األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغطاء النباتي والمناطق الخضراءسادساً: 
الخضاااااااراء رئاة الماديناة لماا لهاا من فوائد متعددة، كالحماية من الظروف        تعاد المنااطق   

المناخية المختلفة وتنقية الهواء من التلوث واألتربة، فض  عن أنها تمثل عنصر جمالي محبب 
و أ ص كبير في المساحات الخضراء غواء في وغط المدينة، إت أال مدينة الخمس تعاني نقللنفس

في أطرافها باغاتثناء تلك الموجودة في بعض الجزرات مثل جزيرة الدوراال أو بعض تقاطعات  
 الطرق.

وي حظ أيضًا ندرة المقاعد والمظ ت وأماكن اتغترخاء والمواقف العامة بل وانعدامها  
في كثير من المنااطق، وماا هو متاح منها يكوال في حالة غااااااايئة، بالرغم من أنها متطلبات تهتم    

 إلى تعددبراحة المواطنين وحمايتهم من الظروف المناخية كاألمطار، وأشعة الشمس، باإلضافة 

وارتفاعات أعمدة اإلنارة في شاااااوارع المدينة، فضاااااً  عن تشاااااويهها بلوحات اإلع ال   أشاااااكا  
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والدعاية المتباينة في اللوال والشكل، مما يجعلها عنصر تلوث بصري بدًت من أال تكوال عنصرًا 
 مكمً  ومجمً  للمدينة.

 االستنتاجات
 هذه الدراغة تم التوصل لعدد من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي: من خ  

إال مظاهر التلوث البصاااري في مدينة الخمس ليسااات وليدة اليوم بل هي تراكم السااالوكيات   -5
السالبية فترة من الزمن أخذت تعاني منها المدينة مثل محاكاة العمارة ال ربية واتغاتفادة من   

 قيرينة لهويتها الشرقية، ومع ذلك لم تتمكن من الوصو  إلى المدالتقنيات الحديثة مما أفقد 
 المدينة األوروبية.

الساانوات العشاار األخيرة، وقد يرجع  تضاااعف حجم التلوث البصااري في مدينة الخمس في   -2
الدولة  البناء، وعدم التنسيق بين م غساتالسبب ل ياب القوانين التشريعية التي تنظم عملية 

 وتدني الذوق العام. وغياب الرؤيا الجمالية
تصاااميم المدال أو عند القيام بأي   إال تهميش وغياب دور المخططين والمختصاااين في مجا  -3

 ت يير في التصميم أدى إلى زيادة بروز هذه الظاهرة.
اتخت ف الكبير بين واجهات المباني، فكلٌّ مستقل بذاته، وكلٌّ يحاو  تطبيق فكرته وثقافته  -4

 اتجتماعي والثقافي المحلي.دوال اتحتفاظ باتنتماء 

البصاااري  وأخيرًا إال هذا البحث هو محاولة متواضاااعة إللقاء الضاااوء على مظاهر التلوث    -1
لواحدة من أخطر الملوثات عد دراغة ي طي جميع الجوانب في المدينة، ويبالرغم من أنه لم 

 جزء منها. يصبحاإلنساال مباشرة، بل يتعايش معها ويعتاد عليها و بهاالبيئية والتي ت يشعر 
 

 التوصيات
النتائج التي رصاادتها الدراغااة من خ   التحليل الميداني لهذه الظاهرة فننها   في ضااوء  

توصي بعدد من التوصيات كمحاولة للحد من ظاهرة التلوث البصري أو على األقل التخفيف من 
 حدتها، وهي كاآلتي:

والجمالية والمباني الحضااارية والثقافية نشار الوعي لدى األفراد بأهمية العناصاار البصارية    -5
وذلااك عن طريق عقااد الناادوات والم تمرات وتنظيم الحم ت التي تهتم بهااذا    في الماادينااة، 

 الموضوع.
ضرورة تشريع قوانين تخطيطية للحفاظ على ما تبقى من الموروث الحضاري واتجتماعي،  -2

 طرق.المزيد من الشوارع وال واحترام النسيج الحضري التقليدي وعدم تشويهه وتفتيته بشق

صياغة قوانين حماية النظافة العامة، والتشديد على العقوبات عند إلقاء المخلفات في الطرق  -3
صاناديق والسا   الخاصة بالقمامة، وإيجاد أماكن   اللفراغات العامة والخاصاة، مع توفير  وا

ة د من النفايات القابلخار  المدينة، والعمل على نظام التدوير للعدي هاللتخلص من منااغاااااااباة   
 لذلك.

منع إشاا ا  األرصاافة نهائياًّ من قبل الباعة أو أصااحاب المحا  التجارية باعتبارها مصاادرًا    -4
 للتشوه البصري.

توحياد أنمااط المبااني والطرز التخطيطياة لتحقيق نوع من الراحاة، واتبتعااد عن الت ريااب        -1
ى لجاال تخطيطية مختصة، هذا من وال رابة، وذلك بعرض المشااريع قبل البدء بتنفيذها عل 

 ناحية، مع اتهتمام بعمليات إعادة التأهيل والترميم للمباني التي تستحق ذلك.
تنظيم عملية وضع الملصقات واإلع نات في الشوارع وعلى واجهات المباني، وتخصيص  -1

 أماكن معينة لها.
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الخضاااراء، وإعادة  تشاااجير الشاااوارع والطرق والجزرات الوغاااطية، مع زيادة المسااااحات    -1
 الحزام األخضر المحيط بالمدينة.

 

عـــالمراج  

"معجم لساال العرب المحيط"، دار لساال العرب،  ابن منظور، األنصاري جما  الدين محمد، -5

 بيروت، لبناال.
 .م5444، "المعجم الفلسفي"، دار الكتب اللبناني، بيروت، لبناال، صليبا، جميل -2

التنظيم العمراني"، مركز زايد للتاريخ والتراث، ، "مقدمة في عوف، أحماد صااااااا ح الادين    -3
 .م2002دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

، "التلوث البصري وأثره على المدينة المصرية المعاصرة"، م تمر إبراهيم، أغامة محمود -4
 .م2001األزهر الدولي التاغع، 

يم كلمباني"، دار الح"قوانين التخطيط العمراني وتنظيم ا ع م، أحمد خالد، قشااوة، محمود،  -1

 م.5441للطباعة، القاهرة، 
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 دراسة ميدانية بمدينة ترهونة(الليبي )التصورات االجتماعية للمواطنة عند الشباب       

 المقدمة

ًرريخ  رر    مررا مواضرريلي موويمررف موترر  ت ترر  م     حضرري   د تعتبررا مواطمة ررف وا وررط   وبعرر       طقعرريخ صي

عير  موااي سرف    شرلي  ىضر ي  ةري     لشررا  ارإ ىور  ةالارف      مواجتاعيت مواعيًاة، سبب ذور    

مواضريلي م تتايعررف  موسريسررف    مرا  موسريسرف مودلااامةرف ،    ألن مواطمة ف تاث  ةيئ رف  مسرعف   

ق موادنرف طمو اما واطمةا مواسيهم  مواتات  واجاطعف  يواطمة ف تع   ممتالك ً ف م مواعيًاة،

 واررد رد وررع موعدلررد مررا مواجتاعرريت رهارررف مواطمة ررف         ،دلااامةرر  مجتارر     م تتايعرررف ضرراا 

ًررتات ت موطئرري   موالرريو ف موطة رررف   ي عيرر  ر ا موطمقرر  مررا صررال  ترردعرم    هرري وتجسررده وطد 

رم مواطمة ررف  رر  مو سررر     قرر لر   ذورر  مررا صررال  موعارر  عيرر  تشرر         موتاترر   يو الرريت،  ارري م نت

 دعيئاوي    مواؤسسيت م تتايعرف مواتتي ف.  م سي م تتايع ،

ًرف        مثر   مويربر  ىن مواجتار     ت سررامت    ر،،  هر    اررف مواجتاعريت ل سرا مواطمة رف ت سررامت صي

 موطمقرر  رن موتلرط مت م تتايعرررف وياطمة ررف    ،ر  تلرط متوم   رري موترري  موجاعرر  وي   رر نجردهي  

وياؤسسرريت   الالرر موترر ف ألنورري ت رردد موطسرريئ   موا رري    مألهرردم  مولبررا      ارررف  يو رر ره  سررتلت

 .مواجتا    رت  ت ارق مبدر مواطمة ف  ا تبر وي مم عتايد عيروي 

 يصتال  موثاي يت ،   رن، لتبيلا دمص  تتتيف  اإ   ىن م وط  مواطمة ف  شا ةوي  ت سراهي     

موا وط  لت دد    ضط    وذم ، ،  را مواتي   مو سيعف رصا  تايىو  تايعف  ما موثاي ف موطمحدة

م تتايعرف وأل امد  موج س ويت شئف  موثاي  استط  يمواجتا  وت دلد مجاطعف ما م عتبي مت م وي 

  ر  ر  ي  موثاي ف موطمحدة  مواجتا  موطمحرد  تلط  لتشل     يوتيو ،  موسريس  موتعيرا  مواستط  

وري ر رامد مواجتار     ر موتلط مت شلالخ ما رشلي  مواعا ف موعيارف موتر  لب ن رت سرا مواطمة ف، واي 

 ت ظم سيطوريتوم  متلي توم م تتايعرف   تطت،مو رية مورطمرف      لتايساطنوي ما صال  ت يعيوم

 مولثررا لتلرط  مواطمة رف عير  رنوري حرق مررا حارطق موشرعطا  مواجتاعريت واري رنوري تعبرا عررا              ،

 .م تتايع   موتضيما موسيا  موسيطوريت  م نتاي   مو طم  مواعي    موااي سيت 

ما  مويرب موشبيا  د ع طع موتلط مت م تتايعرف وياطمة ف إن هذه مود مسف تت ي   مطض عير،  

صال  مولشرف عرا م ترط  موت لررا م تتاريع  مواتعيرق  اسرووف مواطمة رف  ر   مقر  مصتي رع  رر،             

هررذه مود مسررف عيرر  موشرربيا      مألسيسرررف، قد  ورر ت  يتمو الرر مو اررطق  موطمتبرريت  تالشررع  ررر،    

 يعتبي هم موا ط  م تتايع     عايرف ت ارق موت اررف م تتايعررف  م قتلريدلف وياجتار  مويربر       

تعاا ىو  ت رامت تذ لف عي  مولعرد مموسريس   م قتليد   مألم   ، وذه موت رامت قد موذ  

م موتعا  ل تمئح م تتايعرف    مواجتا ، وذم ا   مو رية  عي  تار  موشاظرثات عي  تار  

  ظرر   رر وي قضرررف مواطمة ررف  ف ويشرربيا حررط  موعدلررد مررا مواضرريلي،م    عيرر  موتلررط مت م تتايعررر 

 مواجتا .    ةموت رامت موجدلد
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 الدراسةأهداف 

 .مويرب مولشف عا موتلط مت م تتايعرف وياطمة ف ود  موشبيا  -1

 .مويرب مواجتا      رف ةوياليو ف موطمواطمة ف رهارف قرم م ي وف مولشف عا  -2

تشرلر  موتلرط مت م تتايعررف متجريه       ر  مولشف عا مد  توثرا موتلريئ  موشتلررف    -3

 مواطمة ف.

 الدراسةأهمية 

مواضيلي ذمت  ماتعد مواطمة ف  ثتت ي و،، حر موذ عوي ت ب  رهارف مود مسف    ةبرعف مطُض -1

  عرر  موشربيا  رريو اطق    م نتاري  يلرا م تتايعررف  موسريسرررف موتر  تعبرا عررا معر      مإل عريد 

  موطتبيت  مجي وف موت دليت موت  تطمت، مواجتا .

 ًريغف   ع  موشبيا متجيه م وط  مواطمة ف.  مواجتا    زليدة  ع  مواؤسسيت  -2

م ي وررف معا ررف تلررط  موشرربيا وياطمة ررف  رر  ظرر  موت رررامت موجذ لررف موترر  حرردثع  رر          -3

 ة ويطةا  مواطمة ف  مواعا ف.مواجتا  مويرب   مي نت  ع ،    مو ظا

 الدراسةتساؤالت 

 مويرب ؟مي موتلط مت م تتايعرف وياطمة ف ود  موشبيا  -1

 مويرب ؟وعطمم  مواؤثاة عي  موتلط مت م تتايعرف وياطمة ف ود  موشبيا م مي -2

ه ىور  موارؤثامت   ده  مصتال  موتلرط مت م تتايعررف وياطمة رف ورد  موشربيا مويربر  مرا        -3

 ؟ سم تتايعرف  موج

 ؟مويرب مواجتا     مواليو ف موطة رف    سوم ه  ت ارف قرم مواطمة ف ت -4

 الدراسةمفاهيم 

 االجتماعية التصورات

ًرررف            لعا )مطسرررلط  رشررر و موتلرررط مت  ونوررري عبررري ة عرررا شرررل  مرررا رشرررلي  مواعا رررف موتي

هررط  راد   مري    مري هرط  ا  ررا  تعتبرا  اثي ررف تسر    و ،ن سر   ت ظررم   معا ر   يواجتا ، ىنوري نظري    

  ررف دل يمرلررف     ر  لردص     مورذ   م تلي تساح وأل امد  موجايعيت ويت يهم  طمس ف  ،ىذمتتايع 

ج م تتايعرف حط  ةالاف ت ي   موتباة مو ادلف  يو ايذ موتاي   ونوي لعا وي)  يطنتراو ، و1)مواعا ف

 متتاريع  ت سرا  ىنوي   مجتا  معرا حط  ت ئرف ما  تطدهم،ىنوي معا ف لب روي ر امد  موطمق ،  

وتلط مت  ي  ىتامئريخ و2)ذمت، مو ارافلبح  يو سبف وأل امد موا تارا وذو  مواجتا  ث   رث تألحدم

للررد هي  موتر  امت  م تجيهرريت  موتبر   مآل م تتايعررف  تايرف مررا مواعري   م    هر  م تتايعررف  

ت م تتايعررف  ررا   ورف  نظي  ويت ريعال رىنوي  سيئ  تطت   مأل امد حط  مطضطع ر  حيدثف معر ف،

ًرا  رئرتوم،  لبار        ر امد مجتا  معرا، تسو  م تلي   راي  ر وم  تسيهم  ت سرا متتيف ع ي

لعرد    م تتاريع  مرا م  يرق رن موتلرط       مورار  م تجريه  مر    م تتاريع  تدمص  م وط  موتلط  

 .متتايعرفعي  معتبي  رن، مستجي ف  موثين   لطت،عي  معتبي  رن، مثرامخ متتايعريخ، مأل  
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 المواطنة

إلشرربيع ملرد    هرر  موتر  موشررعط   ي نتاري   موررط   ويرطةا  ويارريدة موسريسرررف      هر  مواطمة رف      

 .و3)مو يتيت مألسيسرف  حايلف موذمت ما مألص ي  موالرالف

ما )د وفوسريسر   مجتار    ةبرعر  عالقف متتايعرف تاط   را  راد   يغرثو  ونوعيةف ) لعا وي   

 مو ايلرف  تت ردد   موثرين  مو را     مورط  ،  لترطو  لاد  مو را  مأل   )مواطمةاو  صال  هذه موعالقف

 .و4)هذه موعالقف  را مو اد  مود وف عا ةالق رنظاف مو لم موايئاف

 ا  مألصرالا مورذلا لشري وطن، موعررى عير  ر      اطمة ف هر  عالقرف منتاري   ررا مو راد      متامئري: مو

لضرراا ويجاررر  مو اررطق  موطمتبرريت      موررذ   مة مورردلاااي  م صتررر   سريسرر و لتب رر  ورررين  )م ررددة 

ماري ل رت  ع ر،      موابريد  مواب   عي  رسس موعاردة  مواررم   اشي وف  م  تبيط  را مو اد   ة ، مو

  يو تا  شا  م نتاي  ويطةا. شعط خ

تتلف  يو ض   موت  تاة  س ف،  ه  44-11تتام ح رعاي هم  را  موت لف موشبيا: هم مو ئف موعاا

 م تتايعرف.  مواسؤ ورف

 اإلطار النظري

 السابقةالدراسات 

عي  م وط  مواطمة ف ود  موشبيا  موثاي  يح ن تل وحط  مثا م مد مسف)ح ين مامد  ح ين 

مرا صررال    موعلرا  مواطمة ررف  ا وطموري   ر عريد سرتتالأ رهرم     قرد هرد ع مود مسررف    ،موج مئرا  

منعلسع عير    موت ًاة يعموعيوارف موا  دلد رهم موات رامت ت  م تتايع  موسريس رد ريت مو لا 

ًر    قرد ترم مسرتتدم  موار و       م وط  مواطمة ف،  قرد   مرا صرال  موااي يرف  م سرتاي ة،     موت يرير   موط

مناسي  ر م  مواب طثرا  را موتادد  مإلقبي  عي  مو لا موا ا ح عبا  سيئ  ىو   تطًيع مود مسف

ًر طترط   ضرارا مواجتار ،  قراه    را موتاس   اري   مألعال  ي مت  ررا موترر   رلردلطوطت   لرا    امعد 

 و4)مواجتا .    مو لالف  موعايئدلف مواطتطدة

ًررا مو ا رر مو لرا    رر مواطمة ررف   موعرريماو حرط عثاررين )د مسرف   مرا م ظررط  مسررالم     مواعي

مو لررا   رر ت رررإ  ا ورط  مواطمة ررف    موترر ع مود مسررف ىورر  رن ه ريك موعدلررد مررا مواال سريت      صيلر 

ن ًرالحرت، ويرد   موعا ررف  ر   مرد   حيترف ىور  مامتعرف      ر    موا وط  ماي لجع ،مواعيًا مو ا  

 موترري لت   سررريق،وياطمة ررف لترراج  رر، عررا    مو ا رر  غ  ورري موا وررط   للررب  موترر موعاطمرررف  موعيارررف  

 و6) موالين .   مو مين ىةي ه   م تتايع 

د تررف تاثرر  ةيبررف تيمعررف مولطلررع وارررم مواطمة ررف  د        حررط  و2002، موورريتا)د مسررف 

هد ع ىو  موتعا  عي  د تف تاث  ةيبف تيمعف مولطلرع واررم مواطمة رف     ت ارتوي،  قد   يمعف موج

 رهردم وي وت اررق   م تتايع مود مسف عي  مواسح  تمواطمة ف،  معتادقرم ت ارف     د   موجيمعف 

 ترطد  را ق ذمت     مات عريخ،  عرد  ت اررف قررم مواطمة رف ورين       ر   قد تطًيع ىو  ىن د   موجيمعف 
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 موج سرف. تاثر  مو يبف وارم مواطمة ف تع   وات رامت موج س  موس ف مود مسرف    وف ىحليئرف د 
 و2)

م ن تريح موثاري   عير  م ورط       رثرا موتر  مسرتود ع معا رف     و2004 )موعريما،   رودت د مسف

ما ةيبرف موجيمعرف  يسرتتدم  مسرتبين،      و444 موت  رتالع عي  ) موسعطد ،مواطمة ف ود  موشبيا 
 ااة ىن ه يك  ا قيخ ذمت د وف ىحليئرف  را موذوط   مإلنريث عير   عرد م نتاري       و46ف ما )ملطن

 و1)مواطمة ف.  مو  عد   تطد  ا ق عي   ارف ى عيد  مإلنيث،ويطةا  وينع مو ا ق وليوح 

ًراة          و2002 )مو بوين ، وشف    ر  د مسرت، موتر  مسرتود ع معا رف رهرم موت ردليت مواعي

 اراة مطزعرف    24 يسرتتدم  مسرتبين، ملطنرف مرا      موعارين ، مواطمة ف    مواجتار   موت  تطمت، ت ارف 

  موسريسرررف، )موتا طلرف، عير  ر  عرف م ري   رسيسرررف تاثر  موت ردليت موتر  تطمترر، مواطمة رف  هر           

ةيورب  ةيوبرف مرا ةيبررف     و194 موتر  ةبارع عير  عر رف ملطنرف مرا )        م تتايعررفو  م قتلريدلف، 

ليروري موت ردليت م قتلريدلف     مأل ور ، وت دليت موسريسرف محتيع موااتبرف  مود مسيت م تتايعرف ىن م

 و9) م تتايعرف. رصرام موت دليت  موتا طلف، يوت دليت 

و    د مست، موت  مستود ع معا ف ميذم لعا  مو الا عا  2009) م ا رعاما ،  رشي 

مورد يع عرا    14,11ةيوب ت مئا  ىن مواطمة رف تع ر  مو ارطق  موطمتبريت      222مواطمة ف رتيا 

موت رررا   10,41، موت ررطلا  موت ارررف    11,33م نتارري  ويررطةا   11,41حررب موررطةا    13,4موررطةا 

 3,23م عترر مز  رريوطةا    3,36ر  تترري   موعرر ة    4,11موتضررطع وياررطمنرا    6,22 مودلااامةرررف 

ًر       0,24موالررا مواشرتاك     ت سرا مواعرشف  3,11موا ي ظف عي  موااتيليت  مواشري وف  ر  

ىن هذه مو تيئ  تعلس   شل   مضح ىن مطضطع مواطمة ف   ل م   عردمخ عا  ع   0,32مواام  

 و10)دم مك مو يبف  ت ارق مإلتايع ما قب  مو تب موثاي رف حطو، . م  

ط  مطمضرر  معر رف   رنظاف ت لرا حر  موتلط مت م تتايعرف ه   :موتلط مت م تتايعرف

، ه  نررطع مررا  ت م تجيهرري مآل م اعرر،، تتتيف عررا  وي عيرر  متلرري   اجت ت للررطن مو رراد  طمسرر 

 ر وم،  هذم  يختتايعرمف  امد مواجتا ،حرث رنوي مورئف  متسامواعا ف موعيمرف  مواشتاوف  را و  ر

يئر، مع ر    لعتارد عير  ىعريدة   ري  موطمقر   ىع       عاير   يصتال  معيلرا معر ف، ه  حلرريف نشريط   

تتيرف مرا علرا ألصرا  مرا مجتار        ت  و  تفثي رنوي مانف  ورسع صيأ ر  تلط  صيأ، واي 

ًرا   موتلرط مت م تتايعررف  تتشرل  مرا مجاطعرف موع       ألصا تبعريخ وظرا   مواجتار  مو يوررف،     ي

ًرا تت يعر   تراتبإ  رار       زلريدة  هر  اطضطع موتلط    سرب  ر    مواتعياف   ي  ر وري  عير  ذور  ع ي

لررط مت م تتايعررف تسرريعد    م سرتاام ،  يوت  اف  مت يغارف تجعيورري تتارر   يوطحرردة     الارف مت يسرر 

 موتر    حر  مواشريو      تعردل  مواطمقرف،   معيوجتر، مو اد عي  مطمتوف موعيوم موا ررإ  ر، مرا صرال      

 لطمتووي مو اد.

مو اد    رن موتلط  لتلطن ما مجاطعف ظطمها ن سرف  متتايعرف تؤثا  و ويلملا  )د  

ط لرا   ررون  سريطا رصررا هر   و ر  راد ،   مرريهاعير    متتاريع  ي هررط وار  اع ر  رنر، رع رر  ر وطلرف    

ستتي   ون ر   رسيورب موتلط مت مموتلط مت موجايعرف تتتيف عا موتلط مت مو ادلف، قد 

  دل رف، لعد هرذم ر   مرا   مألً    حط  عيوا، موا رإ  ،،ه   قي   وي مإلنسين حط  ن س، موت 

 و رن رشر  لا )سري ج مطسلط  ،  و11) موجاريع  م وط  موتلرط       ض  رسس موت لرا  موتد را 
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لجعير،   ،  هرذم مري  مواريد  مواجري     ر  ماة ثينرف  غم غري ،  ويطع  موتلط  هط ىعيدة ىظوي  موشئ

 لا  رلضيخ  ون موتلرط  هرط   ،  و12)م ضف ىو  تينب وطن، عايرف ىد مورف  لالف عايرف تجالدلف

ع ردمي  هط مجاد، لتم  مي را مي هط م سط   مي ر عبي ة عا موعالقف  را موا يهرم  مواد ويت، 

مو اد  ف شتلرمترف تتعيق حسب عطمم  ذ رصاتتيف ما  اد ىو  للتيا  مو اد مثرامخ صي تريخ، هذم 

ف هرذم موت يعر  لتلررطن   ،  نترجررغررا ذمتررف مثرر  موعيئيرف  مواجتار       موتلرطلا  عطممرر   مثر  مواو رف،  

 و13).موتلط 

واري  ، ي وي د مواري لري  ويتلرط مت لراتبإ  يو شريط     رن ىنتيج مأل  مواي وس  لا  مو لا  

ميررف يت لع ر  موشرراعرف مولي  رررموتررد ج  موامترب مرري را ردنرر   رعير  موب    آورريت  رررفم وطم ىن الرؤم 

 لا ) ل   وررسو رن موتلرط  هرط     ، و14)يوتلط مت ه  و ف مو رية موطمقعرف  ،ود مسف هذم موتإ

يطمريت  من القرو مرا مع   ىنسرين   ن سر  ويطمق  عا ةالق توريز   عاي رنتيج  سرا  ة و شيط    ي  

ذمواتر،  هر      ر  تبار     موتر  ، صرال  تي لتر،   للتسربوي مو راد مرا    مواعرين  روري،  هرذه   عينهري  ا لتياي

    هذه مواعيطميت تل ف  ،ر امد   تايعيت مآلصالالاراوي م   موت موعالقيت  د  هي توت  ما 

،  شرل  لالرا مرا صالورر    ،تيت مت رراه،  تسرراح   ورم موعريوم م ر    شريم   مت يسرق  رد     معا ر  نظري   

لعتاد  عاي واي لا  رلضي رن موتلط  هط   ي  ، و14)ر  مووا ا م ، موتوثرا عير،، ر  موتلرف مع،

 موعالقيت م تتايعرف.و اد ما مجاطع موارم مألصالقرف، عي  ملتسبيت م

 أبعاد التصورات

ا مطضطع ىذم ىن مو اد   لب   تلط ه ع ،ن س   مي هط متتايع  مي هطلطتد ت يع   را 

لتياوري عرا ةالرق     موتر  مواعيطمريت  مرا  من القريخ   مجتاعر،   ر   ،روتسرب  مري  ن مواترطع ىور    معرا  د

، ور  هرذه   مآلصرالا اوري مر    رلا موتر  ذمواتر، مر  تير  موعالقريت       ر   م  طظرف تظر     موتر  مو طم  

تسراح وي راد  ريوتلرف مر       ف رد تيت متتي ر   شريم   م سرجم،   معا ر  مواعيطميت تبا  دمصر  نظري    

 م تتاريع  وي يقسرر   ر  ف ر عريد ويتلرط مت   ت، دمص  موجايعف،  تطترد ثالثر  تلي ا مرس ت موا رإ،

 :تظوا  تت ط   ر، موذ   مو  س   موثاي  

مو شيط ما  لشل  تودمخ ، ىذموشتل  ا  موف   ي  ويطمق  ما : موتلط  هط عايرمأل  موبعد 

ي  تايرف مررا    رر  ر    ةتلررااموريت مو مإلد   يعتبري ه عارر  ر  ىترام  لاتلرر  عير  عرردد مرا      مو  سر  

 ىذم لالا معتبي  موتلط  شبلف واام ة موطمق . موطمق  مطضطعوي موت مواعيطميت 

 و اطذجظيها  معبا ع ، متتايعري   ،  تعبرا تي لتثاي   ىنتيج: موتلط  هط موثين موبعد  

ف عرويطض  ه  تي عفمعرا،  تي لت سريق    مجسد تي لتريخ   رث لسج  موتلط مت دمئاي  ثاي  

يت  ت رررط  شررربلف موعالقررر    موسريسررر   م تتاررريع  اشرررا ع   برعرررف مو  رسيسررريعرررف  مواتارررر ة  موطمق

 مواعتارردمت  مو اررط  مرا  اتب رف  جايررف  لدلطوطترررف،  ورذو  موتلررط مت تطتررد م  م تتايعررف  مأل 

 .ف  اتتيف مو ئيت م تتايعرفالقررف مألصااتعذمت مو  مأل لي   موارم

،  اري رن ور    موثاري   ي راد مر  ع لرا مرا م ر ر،      متتايعررف و  : موتلرط  وعالقرف  موثيوثموبعد 

 أل  داو اد  يواجتا ،  إن تلط  هذم مو تا إ م موت تلط  لسج  دمص  نسر  معاد ما موعالقيت 
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تا  ر، مارر مت    موتر  تطسإ هذه موعالقيت م تتايعررف     للطن حدث  موثاي  ع لا ما م ر ، 

 و16 (لتلط ه.  موذصيًت،  تطتب عير، منتاي   عض موع يًا وياطضطع 

 وظائف التصورات االجتماعية

 معا رف ظر ف  -ر

متعيايخ     امهر وي،  لي مطوعيخ   تيئجوي  ط يخ  ويوين مو اد ش  ي   وم  شاح مو اراف،تسيعد ع    

 مواعا رر يت  دمجوري  شررل  م سرجم  م سرق مرر  نشريةوم      عايررف موتسريا مواعيطمرر    رر  وري  سرراي   

  ررث ت ردد مإلةري      م تتاريع  نوي تاط   تسرور  عايررف م تلري     ر لؤم طن  وي، واي موت  قراوم 

 لساح  عايرف موتبيد   را ر امد مواجتا . موذ مواشتاك  موااتع 

 مووطلف ظر ف   -ا

 مأل امد،  وذم  حايلف  ضاين صلطًريت تتار  هذه موطظر ف  تيًرترا هاي مووطلف  موطحدة،    

م موتلط مت تسو    ذمت موطقع متتايع ، ناطذج هط   ي   اد    م تتايع مواع    يوتلط  

هرط مري ل سرا مصرتال  موتلررط مت        ري  ر  تشرلر  مووطلرف مو ادلررف  م تتايعررف       ر  م تتايعررف  

 م تتايعرف وأل امد ن ط مواطضطع موطمحد.

 موتطترورف موطظر ف-ج

ف مو يلر  الرف تع  ر  تطت، موتلط مت م تتايعرف موسيطك  موااي سيت ما صال  تدص  مبيشرا      

ت ت  موتلط مت نظيميخ ويتطقعريت،  ر  ا    يوي اد، وات دد ناإ موعالقيت موا يسبف   و  ما موطمق ،

ارا   حتر  نجعيوري مايثيرف وتلرط مت ي،  تُ    معررا  نتتي   ن سا م   مواعيطميت مواتعيارف  اطضرطع   

 رردث  رررا  ل مورذ  موت يعرر    ر  ثا مو راد  تررؤ  ي وررلارط    موترر موتلرط مت موسرريطوريت  موااي سريت   

  امد.مأل

 موتبالا  ظر ف-د

 ورر  تسرراح ورر،   لاررط   ورري مو راد   موترر  موسريطوريت   ىن موتلرط مت م تتايعرررف تبررا  مواطمقررف      

مي.  عد قريم،  سيطك ر   ع   ر م  عا ، ر  موتبالا موبعد     ب  رن لشاع ق  موابي ، ى يوتبالا 
 و12)

 المواطنة

تطمتووري مود ورف مو دلثرف  موارطمة را  روري،  إمري   ري          موتر   تعتبا مواطمة ف ما روبرا موت ردليت      

ع موتشرت  مرا  رشرلي  متتي رف    ر   راق  مو  ىمري  واسرؤ وريت،  حاطقر،،     مع   مسئط مطمةا  يع  

 ف.وطل يتع ت ت  مأل وطلف عي  حسيا مواطمة ف  م نتاي   مو موت  موط  مت موضراف   مو سيد،

م تتايعررف ر    ةمول ري  ا مود وف  مواطمةا  رنوي تارط  عير    ب  تطد عالقف  ر يواطمة ف تستطت   

مواطمةا تجع  م ، شتلرف مؤثاة    مواطمة ف مو يعيف ً يت رسيسرف   وي اد،  تستي موسريسرف 
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طمة رف تسررتطتب   موا ،موارام مت  موتشرال   متتريذ    ر  ة عير  مواشرري وف  مو ررية موعيمرف،  موارد      ر  

 مستطليت ويشعط   وي: 

ف ر رامد موجايعررف ويورد   موجرطم   مواررطةا     ا م إ مواشرتاوف  ر ر،   رررا  ارر    رريوشرعط  مو راد    -ر

 نظم  قرم  عايئد  موا  قطمنرا.  اي  روي عيدمت  تايورد مو رية،  ةالاف 

 رنر،   ويايضر  م  تري، نترجف  ،موعلط ،  رنه موجايعف عي  ما شعط  مو اد  يستاام  هذ  -ا

  تري،  ذ ه مواستاب .

 ي تبيط مستابي،  استابيوي  منعلي    ويجايعف، ريط  يوطةا   ي نتاي  شعط  مو اد  ي  تب -ج

 عيروي. ،مي للرب  ن س،،  وعي   يمي للربوو  

 و11)  لا  محد  متجيه  محد  حاوف  محدة.   مندميج هذم موشعط   -د

رن تطترد تير  مواشريعا      يوضرا  ة  سموارطمة را،  يرر   محرده ورد  ور     ًرط ه    مواطمة ف   توصذ

رن تلرطن  د تررف  محرردة،  ر  قررد ت لررد تيرر        مواجتارر ، ر  رر وطة رررف وررد  ور   رراد   يسررس م  مألح

ويعدلررد مرا موعطممر   موظررا   مواتعيارف  رريواطمةا ر        اريخ  ر  تر ا  ر  ت رررب  يوليررف،    مواشريعا 

 م ت :عي  مو  ط  ه موطةا  تطتد ر    ًط  ر  رشلي  وياطمة ف 

مواري     مواتاث   ،ايئ،  لاط   طمتبروي مو اد  اطة منتلشعا    ه  موت -مإللجي رف: مواطمة ف  -1

 واطمتوف موسيبريت. مإللجي   د  ه 

موسيب ، لتطقف ع د حد د مو اد  اويطةا،  ولمو اد  ينتايئ،   ه  شعط -موسيبرف: مواطمة ف  -2

 إلعال  شون  ة ،. ىلجي  عا    و      لاط

م ل  مو ارا   ر اي  مقع،شعي مت ظيهالف  اإ،  اد حيمالخ ولظوا مو   روي-مو مئ ف: مواطمة ف  -3

 . م عت مز  يوطةا مإلحسي عا عد  

مواجتار    اري    تجريه   موسريب   مإللجري   د   مور لجا  موارطمةا  ررا      روي-موا ياف: مواطمة ف  -4

 و19)  روي.    ايخ ود  ه لعرى  روي، موت ويظا   

  موثرين   طة رف، لشي  و،  ا وط  مو ة  عيطمة ف ووي تينبين مأل    لا   عض موبيحثرا رن موا 

و،،  موت مم،  ابيدئ،   منتايؤهمو اد وطة ،،  حب نمواطمة ف، ر  وط  لشي  و،  ا عاي ر   سيطو 

حيوري،    ر   مر  غرراه   مإللجري     مإلسروي  صدمت،،  موشعط   اشلالت،      موت ين  قطمنر ،،   قرا،

 ترا   ررر، ر م    ملر،  وسريطا ل     حاليتر،، ى ردم  اطقرر، تتررح وي راد ماي سرف ح    رنمود ورف  رجرب    يرمر 

 و20) موعلبرف. حيتوم  عردمخ عا موتعلب  ماتا مآلصالا

 المنهجية تاإلجراءا

ًر   موار و    نمواطضرطع،  رإ  بعيخ و برعف : لت دد موا و  تم و  مود مسف لت يسرب مر     موت يرير   موط
رسيسر، عيرر     رر قريئم   عيار  موار و  تشررتر    امود مسرف،  لعتبرر ةبرعرف مواطضرطع  رهرردم  هرذه    

 هرط قريد  عير  ىع ري       وري، اتطمنبوي   ررث لعار  عير  ت سرراهي  تاطل      ًف موظيهاة  اتتيف
 مولشف عا ع يًاهي  محرينيخ  ًف موعالقريت   رعدمد د مستوي، ًط ه  مض ف عي  موظيهاة 

 مواطتطدة  را تي  موع يًا.
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ت ارايخ وورد  مودم سرف ترم تلرارم مسرتاي ة  رينريت واعا رف موتلرط مت م تتايعررف           ردمة مودم سف:

 ذوررر   ي عتاررريد عيررر  مود مسررريت موسررري اف  مألد رررريت مو ظالرررف مواتعيارررف  اطضرررطع      وياطمة رررف،
 موتلط مت  مواطمة ف.

 ادلرف، د عير  موعر رف موع  عر ف مود مسف: نظامخ وعد   تطد رةي  م دد واجتا  موب ث  اد تم م عتاي

يعرف وياطمة ف ود  موشبيا و م اده وجا  موبرينيت مواتعياف  يوتلط مت م تتا140ي ) قد تم مصتر
 .مويرب 

 الدراسةمجاالت 

 تا  ت طا مدل ف ةام يس   تاهطنف، موتمدل ف    هذه مود مسف  عموالين : رتالمواجي   -ر

 وريطمتا. 90ــ  

س ف  ادل ف تاهطنف  44-11رعاي هم ما  تتام ح موت موشبيا      موبشا : لتاثمواجي    -ا

 .مويرب  يواجتا  
 .2019-11-1ىو -2019-2-4مو تاة.    هذه مود مسف  ىتام  ممو م  : تمواجي    -ج

 

 عينة البحث خصائص -1

 موبرينيت مألسيسرف عا موعر ف و: لطضح1)تد    قم 

 % ك موتليئ 

 %44 61 ذوط  موج س

 %44 12 ىنيث

 

 
 موعاا

11-24 34 23% 

24-31 46 31% 

32-31 22 11% 

39-44 42 21% 

 %46 69 تيمع  موعيا مواؤه  

 %44 11 متطسإ

 %20 104 عيو  مودص 

 %20 30 متطسإ

 %10 14 م ت ض

 الجنس –أ 

مرا مجاررطع موعر ررف موبيو ررف    %44رظورات موبرينرريت مواردمنرررف ىن نسربف موررذوط   ي ررع           

  ن سوي.ما موعر ف  %44مإلنيث    حرا تشل  نسبف  م ادةو140)

 العمر –ب 

نسربت،    ىن مي س ف، 24-11عاي هم مارتتام ح %23مي نسبت،رظوات موبرينيت مواردمنرف ىن      
 32 را تتام ح رعاي هم مي %11 مي نسبت،ىن    س ف،31– 24 رارعاي هم مي  تتام ح 31%%
 .44-39ي  راتتام ح رعاي هم م %21ىن مي نسبت،مو    يإلضي ف ،س ف 31–
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 العلميالمؤهل  –ج 

 رر  حرررا ىن مررري    تيمعرررف   موعيارررف مررؤهالتوم   %46مواردمنرررف ىن مرري نسرربت،    ت ر ررع مواعيطمرري      
 ، مؤهالتوم موعيارف متطس ف.%44نسبت،

 االقتصاديمستوى ال –د

مواسرررتط  ىوررر  ىن غيوبررررف ر ررامد موعر رررف هررم مرررا ذ        موجررد    تشرررا موبرينررريت موررطم دة  ررر         
 م قتلرريد  مهم رمرري ر ررامد موعر ررف موررذلا عُررد مسررتط       ،%20، ىذ  ي ررع نسرربتوم   موعرريو   لرريد م قت

رمري ر رامد موعر رف مورذلا رشري  م ىور  ىن        موليررف، مرا ر رامد موعر رف     %20 اد  ي رع نسربتوم   متطس يخ 
  .ما مجاطع ر امد موعر ف ول  %10 اد  ي ع نسبتوم  م ت ضيخ، م قتليد مهم مستط

 طضح موتلط مت م تتايعرف وا وط  مواطمة فل :و2تد    قم)

 التصورات االجتماعية لمفهوم للمواطنة 

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية

  ررر مواشررري وف  ررد   مررري     رر  مواطمة ررف هررر  مسررؤ ورف موارررطمةا     1

 موعيمفموشؤ ن 

4.02 93. 10.40 

ة  مو اررطق  وثررا موسرري ف  مقتسرري  م   رر واشرري وف  مواطمة ررف تل رر  م  2

 مواتسي لف

3.96 92. 29.20 

 23.10 .91 3.69 مواطمة ف تالرا مو اد  ت طلض، ما رت  حاطق،   متبيت، 3

 29.40 .92 3.92 ت دد موتطمزن  را مو الف  مواسئطورف موت  مإل مدةمواطمة ف ه   4

 24 1.10 3.24 عي  موطةا موذمت  موسريدةمواطمة ف ه  موسريدة عي   4

   تي لترر   ثاي ترر    ثامثرر اطمة رف رن تلررطن ماتب رريخ متتايعررريخ  مو 6
   ة  

4.04 11. 11 

 10.60 .99 4.03 مواطمة ف ً ف وياطمةا ت دد حاطق،   متبيت، 2

 13.10 .91 4.19 ويطةا طمة ف ه  موشعط   ي نتاي   موط  موا 1

 22.10 .29 3.19 م ستاام   موا يهرف وياجتا  مواطمة ف تط ا 9

 26 1.04 3.10  م تتايع  موطة  مواطمة ف ت اق مألما  10

   

 واطمة رف  لينرع م راز هرذه موتلرط مت رن     تلرط مت موشربيا وا ورط  م   نالحظ ما  صال  موجد   

، هط شعط  مو اد  ي  تبيط %13.10وط   ويطةا  وهارف نسبرفمواطمة ف ه  موشعط   ي نتاي   م

  نتاي   موط   لتيق موشتلرف موطة رفيمستابي،  استابيوي،    يوطةا  م نتاي  وجايعت،،  م تبيط

ًر     م تاتل  عي  حب موطةا ، موت  ف ويارطمةا ت ردد حاطقر،   متبيتر،  لينرع      مري  اراة مواطمة رف 

   موسيم  مو اا  موتعي ن م    ة ،  مواطمةا صدمف يواطمة ف ت تم ع ي %10.60 وهارف نسبرف

هردم  مورطةا،  ور، حاررطق    روت اررق    موت رطع   مواسرا   عرا ةالرق موعار     مآلصرالا موارطمة را  

مواطمة رف هر  مسرؤ ورف موارطمةا  ر       رف لتات   وي    هرذم مورطةا،  ااة   سريسرف  مقتليدلف  مدن

 فمسرؤ ور ، يواطمة رف تع ر    %10.40 لينرع  وهاررف نسربرف     د   مري  ر  موشرؤ ن موعيمرف    مواشي وف 

يوشؤ ن و موت  توم ر امد مواجتا   شل  صيأ مواطمةا    مواشي وف  د   مي    موشؤ ن موعيمف

تلررف ورد  مو راد    م نردميج  مو   قتليدلف،  موت  ت اق حيوف مايسرف  مم تتايعرف  مودل رف  موسر

   تي لت   ثاي ت  رن تلطن ماتب يخ متتايعريخ  ثامث ااه رن مواطمة ف ليع   ر اي ت م  مجتاع،،

شعط  موطةا  موثاي ف  موتي لخ ل ا   ث تبيط  ثامهذم م رن   ، %11  ة   عي  رهارف نسبرف



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

111tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                              

موتررر  ت رردد موترررطمزن  رررا مو الرررف     مإل مدةرن مواطمة ررف هرر     ت  اررراةثرررم ترري  ،مو رراد  يواطمة ررف   

موليميف ماي    لت،لتات  مو اد   ا ن يواطمة ف تع   ر، %29.40 مواسؤ ورف  وهارف نسبرف  ي ع 

 رن ت  ارراةتلررطن حالترر، عيئارري ووررم،  حرريز   تر    غررراه  متجرريه  ة رر، ح متجرريه  يت،ت ار  مسررئطور 

ف  مقتسرررري  موثررررا ة  مو اررررطق مواتسرررري لف عيرررر  رهارررررف     مواطمة ررررف تل رررر  مواشرررري وف  رررر  موسرررري    

موتر  تل ر  مو ارطق مواتسرري لف وأل رامد  موجايعريت  رر         هرر  يواطمة رف موليميرف    ، %29.20نسربرف 

 م قتلرريدلف  مو رررية موسريسرررف   رر  مواتلرري ئمواشرري وف  رر  موسرري ف  مقتسرري  موثررا مت  مو ضررط     

رن مواطمة ف ه  تط را م سرتاام   موا يهررف وياجتار  عير  رهاررف        حليع  ااة،  م تتايعرف 

ل عم مواجتا   ي ستاام   لل  وااحيف موا يهرف لشعا مأل امد  يواطمة ف   ع دمي  ،%22.14نسبرف

 تتاررريع  عيررر  رهاررررف    مورررطة    م  مألمرررا  اررراة رن مواطمة رررف ت ارررق    دمصررر   الدهم، حلررريع   

 ع رردمي لشررعا مو رراد  رريألما م تتارريع  دمصرر   ة رر، تستشررعاه موطة رررف  اسررؤ ورف       ،%26نسربرف 

 يت حريت،.موعيمف وااطم وسالمفم  ي ةاونر ف  تط ا و، مر عموا ي ظف عير،  

ف  سريسرف  رم رف  صدمرف  مقتلريدلف  متتايعررف تتجر،  لر      رقراف  ف ه  م ظطمرن مواطمة نذر  

  ة ،.ملينيتوي وا ح مواطمةا و  حاطق،  تشجرع، والوت م   ل   متبيت،  مسؤ وريت، متجيه ى

 ارم مواطمة فمت م تتايعرف ولطضح موتلط : و3تد    قم)

المتوسط  قيم المواطنةالتصورات االجتماعية ل 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مية هاأل

 النسبية

دم   موع ري   مرا مأل  عريو  ط  مو رية ت اررق مسرت      مبيدئ ما رهم  1
 وتدمف موطةا.

4.19 91. 13.10 

 29.40 .92 3.92 ت عر  قرم مواطمة ف ل اق مألما  م ستاام   موت ط  2

 22.10 .29 3.19 م ي  ف موتعلب  ل  رنطمع، لاط  قرم مواطمة ف 3

 24 1.10 3.24 محتام  حق مو را  حالت، 4

 11 .11 4.04 امموينظاف  مواطمنرا  محتت م   يألوم  4

 62.10 .90 3.39  ة رف ضا  ةموبيدمن مو يمرف    تعدد مألح ما  6

تسررت ر  مألمررم ت ارررق مولثرررا ىذم مررري منتشررا  رررا ر  يئورري موشرررعط           2
  يواسؤ ورف

3.10 1.04 26 

 22.10 1.02 3.64 موت ا  لضعف مواطمة ف ود  موشبيا 1

 10.60 .99 1.03  غتاماموطةا لؤد  ىو  شعط   ي    مو اد توارى 9

 26.10 1.06 3.10 وياطمةا موسريس  موطع ا ملجي ريخ عي  رث مإلعالم م ن تيح  10

  ر  منتشي  مأل لي   موارم موسريسرف مو ا رف لؤد  ىو  منتشي  مو سيد  12
 موبالد

4.02 93. 10.40 

 

تي ت  ااة رن ما رهم اد ارم مواطمة ف  تتايعرف ود   موتلط مت م نالحظ ما صال  موج    

 ،%13.10تدمف موطةا  وهارف نسبرفما مألدم   موع ي  و عيو د  مو رية ت ارق مستط  مبي

 لؤد    صدمف موطةا   موت ين موسريسف  م قتليدلف مواريدلا م تتايعرف    ف ي يواشي وف مو يع

مواطمنرا  محتامموي  جي ت    يألنظافااة م وت م    ميم ي نتاي   ماي سف مواطمة ف،  موشعط  ىو 

ر عيدهي مو اراف    مو ضي   رق موعدموف، يواطمة ف توصذ هذم لع   ت ا %11 وهارف نسبرف

ت اق مبدم  مواطمة ف    ل موتوارى،  مإلقلي ي ت اق موعدموف  ت    عطمم  ام تتايع  حر 
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شعط ه  ي غتاما رمي  ااة توارى مو اد    موطةا لؤد  ىو  ر امد مواجتا ، مو  ط   عاط  

،  يوتوارى لؤد  رن تلطن مواطمة ف    تطهاهي تاطلويخ %10.60حليع عي  رهارف نسبرف

ويطمق   صدمعيخ أل امد مواجتا  ماي لشعاهم  ي غتاما ع ،، ماي لشل  ص ا عي  مألما 

يسرف  لي   موارم موسر ااة منتشي  مألممي  م ستاام   لودد قرم مواطمة ف،  ماي ستوي عايريخ، 

،  يواطمة ف %10.40نسبرف رهارف ليع عي     موبالد  مو سيد  منتشي مو ا رف لؤد  ىو  

ماتب ف  يوا ظطمف موثاي رف موسيئدة    مواجتا ،  يوعيدمت  موارم  موتايورد  مألعام  م تتايعرف 

  ،موذمت  يو رية م تتايعرف   ق شا ط صيًف ل ددهي مواجتا ىنتيجعي     مع  شل   تعا 

ت عر  قرم  موارم  منتشي  وي سيد،  حليع  ااة من  يطعا هذه موا ظطمف لؤد  ىو    يوتتي 

  ارم مواطمة ف تاطد %29.40نسبرف رهارف م ستاام   موت ط  عي   مألمامواطمة ف ل اق 

و  ت ارق ؤد  ىتايع   م ستاام  موسريس ،  هذم لم ت  يوضا  ة ىو  رحدمث نطع ما موتضيما

 حليع  ااة م ي  ف موتعلب  ل  رنطمع، لاط  قرم مواطمة ف مألًعدة ف ف موشيميف عي  وي موت ار

 ث موثاف  را  ،  ا ي  ف موتعلب  نشا ثاي ف موتسيمح  م ن تيح  %22.10عي  رهارف نسبرف

ىعيدة   ي  مود وف عي  رسي  مواطمة ف،  حليع  ااة م ن تيح ىو  ملطنيت مواجتا  لؤد  

 مإلعال ، طسيئ  %26.10موسريس  وياطمةا عي  رهارف نسبرف موطع ىلجي ريخ عي   مثا مإلعالم 

 مواري   د    مقع   ق تلط  ر امد مواجتا  ود  هم  ر، تعار تسيعد عي  نشا موثاي ف موطة رف،

تست ر  ت ارق مولثرا  مألممت  ااة رن مواسئطورف، ثم تي  م  لا مواطمة ف    ً   مواام مت  دع

مألسس  ما  اراف مواسئطورف تعد %26نتشا  را ر  يئوي موشعط   يواسئطورف  وهارف نسبرفم ىذم مي

 يوشعط   يواسؤ ورف لع    ، مواجتاعيت  تطمزنوي  ت ط هي  امدمألوم     اي   مستاام  تس  تمو

قراف ما قرم مواطمة ف موت  تع    يوت م  مو اد متجيه موليوح  ه   مو وطا  يوطةا  مواق   ،، 

 يو الف تباز صليئ   %24محتام  حق مو را  حالت، حليع عي  رهارف نسبرفموعي ، رمي  ااة 

يق مواشي وف م تتايعرف، حليع  ااة رن ز موثاف ود  مواطمةا  تطس  ر  تع موشتلرف،

 يب ،  يوتعيم  م  موت ا  لت%22.10عي  رهارف نسبرف موت ا  لضعف مواطمة ف ود  موشبيا 

د مسف مشيويوم  موعا  عي   م يسبف ووم  د  موشبيا  ىلجيد  اأ عا ت ارف مواطمة ف و

ة رف حليع عي  رق  رهارف    موبيدمن مو يمرف ضا  ة   مألح ماة تعدد حيوي،  اا

 .%62.10رفبنس

  نبذ موع ف يواليو ف موطة رف  مواب طثرا ما مهتايموملطضح مطقف  :و4تد    قم ) 

 % موعدد هتاي   يواليو ف موطة رفتعتاد ىن ما قرم مواطمة ف م ه  

 29.4 92 نعم

 16.3 40 ىو  حد مي

 4.3 1 وال

 100 140 مواجاطع

   

مو  يظ عي  مليوح موطةا   ا  مواسؤ ورف  يو سبف وياطمةا   تمواطمة ف تع   اي ىن  
را ىو  سؤم  مواب طث ينهذم مألما د   موبيحث  ًعيا، مستاام ه ما و  مي لتودده ما متيةا 

و 4)مواعيطميت موطم دة    موجد    قم  قد  ر ع  موطة رف  نبذ موع ف، يواليو ف  م هتاي  عا
 موذ ضا  ة مواليو ف موطة رف  نبذ موع ف لا ن  %29.4ىن غيوبرف ر امد موعر ف    سبف  رعاله 
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ما  %16.3   حرا وينع نسبف  ذو ،علس  %4.3 ر اي رود   مستاام ه،لودد مليوح موطةا 

  موع ف. مواليو ف موطة رفوعر ف متادد حط  قضرف موعالقف  را م

 قري  م وط  مواطمة ف  عالقت،  بعض موات رامت م تتايعرف 

 ىناي لستد   مبيشا،ل  شىن م وط  مواطمة ف ما موا يهرم م تتايعرف موت  للعب قريسوي        

 وذو   ،موب ثئيف موطم دة    مستاي ة عيروي ما صال  سيطك مأل امد ر  ىتي يتوم موي ظرف عي  مألس
  ترجف  مض ف ما موبرينيت مواعا ضف    هذم موب ث،  اد تم مصتري   عض     رف موتا ج

 مواب طثرا:مألسئيف مألسيسرف  معتبي هي ماريسيخ وياطمة ف ود  

 مواطمة ف )م وط ولطضح ماري  مستط   و:4تد    قم ) 

 متوسط القيم حوثينالمب القيم الرقمية مستوى المواطنة

 % موعدد الحسابي( )الوسط

  %44 61 10 – 6 مطمة ف ضعر ف

 %30 44 14 – 11 مطمة ف  سإ 4.40

 %24 32 21 – 14 مطمة ف عيورف

 %100 140 - مواجاطع

     
رعاله  مواستادة ما ىتي يت مواب طثرا ىزم  مو اامت  و4)تؤود موبرينيت موطم دة    موجد    قم  

 ر  حررا    عيوررف، وينرع قرد رظورات مطمة رف      %44م ستبرين،  ين مي لااا ما نلف موعر رف     
، رمري مورذلا وينرع مرطمة توم     %30م مستط  متطسإ ما مواطمة رف  وينع نسبف ر وئ  موذلا مظوا 

 موتبريلا  ر    و ي رن نتسي   عرا موعطممر  موتر  تارف   م  هرذم       .%24ضعر ف  يم تتجي ز نسبتوم 
موب ررث،  موا ا حررف  رر  هررذم   موتسرريؤ ت مواب ررطثرا   رري مخ عيرر    موشرربيا  ررف ع ررد  مسررتط  مواطمة

 هر   ما موات ررامت مواوارف   ض بع  وإلتي ف عا هذم موتسيؤ  س عاد ىو    إ مستط  مواطمة ف 
  لوت : واي

 لطضح موعالقف  را ت س مو يوب  مستط  م وط  مواطمة ف :و6)تد    قم 

 مستوى المواطنة         

 البجنس الط

 2قيمة كا المجموع عالي وسط  ضعيف

  61 14 30 23 ذكور
 12 29 21 24 إناث 3.3

 140 44 41 41 المجموع

  

موشربيا تروثرا وبررا  ر  عايررف  ورم موات ررامت م تتايعررف          رن وجر س ما صال  موجد   نالحظ   

مو راق مواع رط   ررا     صتبري  رهاررف    2ت برق قرارف وري   مواجتا ،  ع دموت  ت دث دمص   رف  موثاي

و  ه  موبا ما موارارف موجد وررف   3.3) 2 تد ىن قراف وي مواطمة ف، مستط  م وط   موشبيا ت س

ر  ىن مطق  مإلنيث    ماري  مواطمة ف رعي   و،2)  د تف حالف  %94و عي  مستط  ثاف 2.3)

  ر،.ما مطق  موذوط  
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 مستط  م وط  مواطمة فلطضح موعالقف  را مواستط  م قتليد    :و2تد    قم )

                   مستط             
 مواطمة ف

 مواستط  م قتليد 

 2قراف وي مواجاطع عيو   سإ  ضعرف

  104 22 32 46 عيو 
 30 13 9 1 متطسإ 6.24

 14 3 2 4 م ت ض
 140 43 41 49 مواجاطع

 

 راد  ت دلرد مود ترف موتر  لرا  مرا       رهم موعطمم  موتر  ترؤثا عير  مو    رحدلعد مواستط  م قتليد  
 لياي م ت   مواستط  م قتلريد  نظرا    ثينريخ،صالووي ةبرعف عالقت، م  ر امد مجتاع، ر  خ  مود وف 

  ً رح.مو اد ويد وف عي  ىنوي  معرف و اطق، ميبرف وات يبيت، مورطمرف  موعلس 

سرتط  م قتلريد   مسرتط      صتبري  رهاررف مو راق مواع رط   ررا موا      ، 2 ع د ت برق قرارف وري      
و عير  مسرتط  ثارف    3.6و  هر  موبرا مرا موارارف موجد وررف )      6.24)  2مواطمة ف    تد ىن قراف وي

 و.4 د تف حالف )  94%

 نتائج الدراسة

 هذه   م تبية،  طةا معرا،موط دة، مو اطق مألسيسرف موت  تاتبإ  يإلنسين م ذ  مواطمة ف ما -1

ل تيج ىو   موذ  مإلنسينوسي ف  اد  مي تلطن هبف لتات   وي مو اطق   تلطن مجاد م  ف ما م

معترام    عرر   ورذه مو اررطق مرا رترر  ضراين موعرررى  ر  مجتارر  لعترا  ويجاررر    اررطق          

  موت مميت ن ط ر امده.

مواطمة ف ه  ماي سرف  تاتارف عايررف وعطمةرف  شرعط  مأل رامد متجريه مورطةا،  تتجير   ر             -2

برع مو اطق موسريسرف وياطمةا  حاطق، واي تتجي   تث ،تاي  مستاال  موطةار ق  ًط هي  ي 

 ع،  يواسي مة موليميف    مو اطق  موطمتبيت. تات مإلنسينرف

ر  قرم مواطمة ف ود  موشبيا و، رهارف    ت ارق مألما  م ستاام   موت ط  وياجتا  رن ت ض -3

  ت ارق مواليو ف موطة رف  را ملطنيت مواجتا .

 يواطمة رف،   ىلاين،شعط ه  ي غتاما عا ر ض،   ة ،  لتالش  توارى مواطمةا لؤد  ىو  -4

 ماي لودد مليوح موطةا  مستاام ه.  ل ت  ع ، موار  ويت ا   عد  م نتاي  ويطةا،

ة ررف  تايرر   مواررؤثامت موثاي رررف مرا موترري ج قررد تضررعف مواطم    لتلرط  موشرربيا  رر  موعر ررف رن   -4

  را موشبيا. رحسي  مو اد  وي  صيًف

مواطمة ررف تت اررق  ي ن ترريح م عالمرر  مررا صررال  موتعبرررا عررا مواررطمة را      لطترد تلررط   ررون   -6

و عي   را  د   مو طم  م ،مآل م  قضيليهم،  مامقبف موسي يت،   تح مجي ت مو ايش  تبيد  

   حالف موتعبرا. توورد  متتيف شامئح مواجتا ،

ا صال  ت ارف  ت عر  لتلط  ر امد موعر ف ما موشبيا ىن مواليو ف موطة رف لالا رن تت اق م -2

 قرم مواطمة ف.

 توصيات الدراسة

شعط   يواطمة ف    ن ط  موشبيا   د رن لتاتعطم  ي حتام  موطمتب و ارطقوم  سخ مولتا ول  -1

  حاليتوم مألسيسرف ورس موسريسرف  اإ رناي م قتليدلف  م تتايعرف.
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  قرررم مواطمة ررف    سرريئ  مإلعررال   رر  غررا   فضررا  ة ت عررر  د   مؤسسرريت موتعيرررم مواتتي رر    -2

  م نتاي   مواشي وف ود  موشبيا.

موسريرم،  مبيدئر، مودل ررف مرا صرال  تعردل  وثررا مرا           تي لتر،     ثاي ف موشبيا حط  مورطةا   -3

 موا يه  مواد سرف.

ت عر  تورطد مواؤسسريت م تتايعررف غررا مواسرارف  مؤسسريت مواجتار  مواردن  وتاسررخ قررم            -4

 عي  مألما  م ستاام   م ي  ف موت ا   ل  رشليو،.م نتاي  ويطةا  مواطمة ف  مو  يظ 

 رف  موت  ت ث عي  قررم م نتاري   مواطمة رف  تعار  عير  نشرا ثاي       مإلعالمرفم هتاي   يوبامم   -4

 م قرم مواطمة ف ود  موشبيا.حاطق مإلنسين موت  ما رهم دعيئ

 

 المراجع

 تط    م تيمعف مإلنسينرف،موعيط   فوياطمة ف، ويررسيتذة موجيمعف  تصذملالف، تلط مليسرا  -1

 .20أ، 2006 سيوف ميتسترا غرا م شط ة، قس  رف،

 .104،أ2002مو طع م تتايع   مواطمة ف،نرطلط ك، رحاد عيد  موشات  ، -2

ماو   ،موعا  مجيف مواستاب   مود وف مواطمرف،   م وط  مواطمة ف  عي  صير ف مولطم  ، -3

 66،أ2001 را تا د مسيت موطحدة موعا رف،

، 1994،مإلسل د لفدم  مواعا ف موجيمعرف،  قيمط  عيم م تتايع، عيةف غرث،م اد  -4

 60أ

موج مئا ، رثا م ن تيح موثاي   عي  م وط  مواطمة ف ود  موشبيا  ،ح ين مامد، ح ين ميول  -4

 441-440،أموج مئا عدد صيأ،  م تتايعرف، ،مإلنسينرفموعيط   فمجي

 ط  رسالم ،دلف ما م ظمواعيًا دم سف نا  مو ا مو لا    مواطمة ف  عثاين موعيما، -6

 .2004مواليا،
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 من منظور الفلسفة اإلسالمية إشكالية التعددية الدينية

Wisammaree11@gmail.com 

 

 مقدمة
وقد جرت مؤخرًا  تعتبر التعددية الدينية من المسائل الكالمية حديثة الظهور ،

، أجاد بعضهم األكاديمية على األلسن ، وصدرت حولها العديد من الكتب والدراسات

 في تحديده وقصر آخرون ، لكن مما ال شك فيه أن المصطلح حوله خالف كبير
فالبد إلى الغرض من وراء إطالقه والفئة المتداولة للمصطلح ، هذا الخالف  مرجعو

الختالف ، ومشترك بين المتمايزين ، حتى تكون التعددية من جامع للتنوع ، ومرجع ل
ترجع أهمية هذه القضية كما ،  (1)وسطًا عداًل متوازناً مقبواًل ، ليس فيها إفراط أو غلو 

 يظهر من خاللوكذلك ما يمكن أن ، إلى معالجتها المطارحات الفكرية والفلسفية 
الحكم الديني وقدرته على  معًا المذهبية ، خصوص رسم العالقات الدينية أووالبحث 

 . االستيعابية لكافة االنتماءات العقائدية
 

   :الموضوع ما يليأسباب اختيار 

 الرغبة في إثراء المكتبة الدينية بما يفيد القارئ ، ويرد على بعض هذه الشبهات  -1

 رواج هذه النظرية ودفاع مؤيدها عنها . -2
 .، وغيرها الكثيرالطائفية ثل قضية العمل على حل العديد من القضايا الشائكة م -3

   

 أهداف البحث

 . المجتمعية أحكام وقواعد دينية تحل جميع المشكالت  بيان  -1

االنجللراف وراء عللدم مثللل هلذه النظريللات الهداملة ، و    العملل علللى تفنيلد حجلل     -2
 الشعارات دون الرجوع إلى صحيح الدين . 

 . لهذا المصطلح الوقوف على تعريف جامع  -3
 

 

                                                                 
م ، ص 2002،  1ط : اإلسالم والتعدديلة االخلتالف والتنلوع فلي إطلار الوحلدة ، مكتبلة الشلروة الدوليلة ،          محمد عمارة  (1)

22  . 
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 الدراسة  يةمنهج

 
بعلض  تحليلل  فلي  اعتملدت فلي هلذه الدراسلة عللى الملنه  الوصلفي التحليللي         فقلد  

 اآلراء ، والرد عليها ، وتفنيد حججها .
وجاء البحث مشتماًل على مقدمة ، وتمهيد تناولت فيه التعددية الدينيلة المصلطلح   

ور الفلسلفة  المبحث األول : التعدديلة الدينيلة ملن منظل    تناولت في  ومبحثين ،والنشأة ، 
ثلم  ، اإلسالمية ، وفى المبحث الثاني : التعددية الدينية ملن منظلور الفلسلفة المعاصلرة     

 . وقائمة المصادر والمراجع والتوصيات وفهرس الموضوعاتخاتمة ال
 

 التعددية الدينية المصطلح والنشأة
 

  (Pluralism) أواًل : تعريف مصطلح التعددية

حول  اختالف اآلراءالتي تناولت التعددية إلى يرجع االختالف بين التعريفات 

إال أن جميللع هللذه   ه هللذه النظريللة مللن أهللداف    ت، ومللا تضللمن  ومفهومهللاهللذه النظريللة  

وعلى هذا فال يعتبر  ،(1)ة كثرال " في اللغة تشير إلى ُدعُدالتَّالتعريفات الخاصة بكلمة " 

والتعدديللة اسلم مؤنللث    ثلرة ، الواحلد عللدد ، حيلث إنلله غيلر متعللدد ، إد التَّعلُدُد يعنللي الك      

 منسوب إلى تعدد مصدر صناعي . 

كثللر  إال أنلله  ، مللن تعريللف دقيلل  لهللذا المصللطلح     خلللت المعللاجم العربيللة   وقللد

، وهو مصطلح يطل  على حالة من الكثرة  تعريفه في الموسوعات والمعارف األجنبية

المذهب  (Pluralism) حيث جاء في قاموس المورد أن معنى كلمة التعددية ، والتنوع

، كما برزت كلمة التعدديلة كاتجلاه فلسلفي فلي التفكيلر      (2)الذي يميل إلى التعدد والكثرة 

اإلنساني له تجلياته وامتداداته في مختلف نلواحي الحيلاة ، وأصلبحت نمطلًا فلي الفكلر       

والممارسة كأكثر مسائل الفلسفة المعاصرة والحديثة ، ومن هنا تنوعت التعدديات إلى 

 .   (3)ياسية، وتعددية دينية، وتعددية فلسفية، وتعددية فنية، وغيرها الكثرتعددية س
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يتعايش فيه ما ال يقل عن اثنين من األديان التي فهو يطل  على المجتمع الذي 

أو ملا ،  أو ثقافلة   يسياسل  فصليل أو نظلام   علدم هيمنلة  ملع  لديها عدد كبير من األتبلاع ،  

االعتقاد بأكثر من اتجاه أو كيان هو بمعنى آخر  على هذا المجتمع، أوأيدولوجية معينة 

 .، في مجتمع واحد  واحد

الللذي  فالتعدديللة تقللوم علللى الحللوار واللقللاء، واألخللذ والعطللاء، والنقللد الللذاتي ،    

: المبلدأ التلوجيهي اللذي يسلمح للتعلايش السللمي بلين مختللف          ضلح أن التعدديلة هلي   يو

األكثللر أهميللة للتعدديللة هللي االحتللرام     المصللالح والمعتقللدات وأنمللاط الحيللاة، والقيمللة     

 . المتبادل والمتسامح

ابن رشد فكرة التعددية الدينية القائمة على التنوع واالختالف مع وقد تبنى 

يظهر دلك جليًا خالل حديثة  التعايش السلمي والحفاظ على هذا التنوع وقبول اآلخر ،

، كما ليس واحًدا بل كثير مخالفة اإلجماع في النظريات ، وأن الطري  في الشرع عن 

 حاول من خالل دعوته للتوفي  بين الدين والفلسفة .

المؤدية إلى أن الطرة  وكذلك الفارابي الذي أشار إلى كون الحقيقة واحدة إال 

 ، وقبول اآلخر .  ، مما يسمح بالتعددمختلفة اإليمان بها 

 
 نشأة التعددية الدينية ثانيًا : 

لملللا بعللد الحداثللة، ومبللدأ أسلللاس فللي مللا بعلللد       م كمصللطلح  1790عللام   تظهللر 

البنيوية؛ حيث اقترن مفهوم الحقيقة بالنسبية والشك، وأحياًنا يطل  عللى أنله ال يوجلد    

 رأي واحد صحيح بل جميع اآلراء والنظريات متساوية .

ظهرت التعدديلة الدينيلة بمفهومهلا اللراهن فلي الفكلر الغربلي ، خاصلة فلي          كما 

كل واقع التعددية الدينية داخل الحضارات الكبرى فلي العلالم ؛   وقد تشيان ، دمجال األ

ليتحول من كونه واقعًا تاريخيًا وموضلوعيًا إللى كونله حقيقلة عقليلة وإيمانيلة ، بحيلث        

نستطيع أن نبني هذه األفكار على أسس عقلية وموضوعية ونبرر دلك بتبريرات دينية 

 وعقائدية . 

 فللي" فللي الغلرب ، وأخلذ يشلليع وينتشلر     وقلد نشلأ مصللطلح " التعدديلة الدينيلة     

، إلى أن صار قضية شلغلت النلاس دينيلا واجتماعيلًا ،     القرن الماضي  النصف األخير

وهلذه العبلارة تلدل عللى معنيلين : أحلدهما يغللب عليله الطلابع االجتملاعي أو السياسلي            

 العام ، واآلخر يظهر وينتشر في مجال الدراسات الدينية ، وخاصة فلي مجلال مقارنلة   
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، واألديان بمفهومها األديان ، وهو يعني تعايش المعتقدات الدينية المتنوعة والمختلفة 

 . الواسع ، في وقت واحد مع بقاء مميزات وخصائص كل منهما

ففللي التعريللف السلللاب  نجللد ثلللالة عناصللر رئيسللة: هلللي التنللوع، واالخلللتالف،         

 تالف. والتعايش السلمي الذي يتيح الفرصة للحفاظ على التنوع واالخ

 من منظور الفلسفة اإلسالميةالتعددية الدينية 

تعتبر التعددية الدينية ، فرع من فروع مباحث فلسفة الدين ، حيث التواف  في 

 الفكر و االتجاه ، أو في األقل يكون ، التعايش القائم علي الفهم المتبادل .

يلتالحم مللع   وملن الواضلح هنلا أن التعدديلة الدينيلة فلي عالمنلا اليلوم لهلا ملدلول          

،  مفاهيم فلسلفية عميقلة ترتكلز فلي جوهرهلا عللى اآلخلر المختللف عنلي عقلديًا ودينيلاً           

ويحاول كل بشري التوصل إلى تواف  كلوني شلمولي ، لقبلول التعدديلة كفكلره إال أنله       

يقابل بمعوقات تمنع تحق  دلك من بين هذه المعوقات التطرف الديني الذي يمح  كل 

 ية رحبة ، مع تأجي  نار الفتنة بين كثير من أطراف المجتمع . ما يمكن أن يسمح بتعدد

  وموقفهم من التعددية نيالفالسفة المسلم

سب  وأن دكرنا بعض التعريفات لفالسفة مسلمين حول تعريف التعددية الدينية 

معظمها حول التنوع واالختالف مع التعايش السلمي والحفاظ على هذا في دور توالتي 

 اآلخر .  التنوع وقبول

ابلن  كلان )  تبنى فكرة الدعوة إلى تعدد الحقيقة في الفكر الفلسفي العربي وممن 

جللوز ابللن رشللد مخالفللة اإلجمللاع فللي     "حيللث  فللي المدينللة الفاضلللة ( رشللد والفللارابي  

وإن لم يجوزه في العمليات دللك أنله رأى أن الطريل  فلي الشلرع      فقط حتى  النظريات

حد من الناس يطلب الح  بالطري  الذي يالئمه ويلي  وكل وا( 1)ليس واحًدا بل كثير 

 . به 

وأما ما ينشأ من خالف بين النظلر العقللي وظلاهر اللنص فليمكن رفعله بتأويلل        

وهلذا يعنلي    -باللدليل   أي: جالء معناه الباطن والوقوف عللى داللتله الحقيقيلة    –النص 

ألصلول ملا داملت الطلرة     فتح المجال أمام تعدد اآلراء واختالف التأويالت في ا: أوًلا 

أن الح  قد يوجد عند الغيلر وإن كلان    : مختلفة واألبواب متعددة ويعني من جهة ثانية
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غير ُمسلم وبذلك انفتح ابن رشد على المغايرة خارج الملة واألمة بلل دهلب فعليًلا إللى     

" ملع الفيلسلوف اليونلاني     َكمُللَ  أقصى ما يحتمله مثل هذا الموقف فاعتقد بأن الحل  " 

قد قبل المغلايرة بتعلدد الطلرة الموصللة      " " المقال " فصل رسطو وإدا كان صاحبأ

إلى معرفة الح ، فإن الفارابي كان قد سب  ابن رشد إلى مثل هلذا الموقلف ولكنله نفلذ     

" اعتبر أبو نصلر أن الحقيقلة واحلدة ولكلن      إلى المغايرة من خالل اختالف "المثاالت

بين جماعة وأخلرى دللك أن كلل أملة ومللة أو طائفلة        مثاالتها مختلفة ورموزها متباينة

تمثل على األشياء وتتخيل الحقائ  بما يحلاكى ظروفهلا وشلروطها وبملا يناسلب لغتهلا       

وأعرافها... من هنا اعتقد الفارابي بوجود أمم وملل فاضلة كثيرة فالح  ال يقتصر إدن 

 متصوًرا بل متخيلًلا"  على أمة واحدة أو ملة بعينها ما دامت كل جماعة ال تدرك الح 
(1) . 

وبالقياس إلى الفالسفة المسلمين الذين سبقوه ، يعتبر ابن رشد "أرسطيا" بكل 

معنى الكلمة، من حيث إيالؤه مؤلفلات أرسلطو أهمةيلة خاصلة فلي الدراسلة والتعليل  ،        

 وعلللللللللللللى الللللللللللللرغم مللللللللللللن دعوتلللللللللللله للتوفيلللللللللللل  بللللللللللللين الللللللللللللدين والفلسلللللللللللللفة،        

الخطاب الدينية وتمايزه عن الخطاب الفلسفية، إال أنه كان يؤكد دومًا على خصوصية 

ويرى فيهما بنائين مستقلين يفترض أال يخضع الواحلد منهملا لرخلر، وهلو أملر يعلود       

 إلى أنة أصول ومبادئ الدين تختلف عن أصول ومبادئ الفلسفة .

أن الحقيقة واحدة وإن اختلفت الطرة  " يقررنجد أنه الفارابي من خالل كالم 

ها وهذا اإليمان بوحدة الحقيقة هو الذي حمله على الجمع بين رأيي أفالطون المؤدية إلي

وأرسطو وبين معطيات العقل ومعطيات الوحي، وإدا كان قد بذل مجهوًدا عظيمًلا فلي   

إثبات النبوة إثباًتا عقلًيا وعلمًيا، فمرد دلك رغبته في الرد على الذين يحلاربون جميلع   

ا ما كان يؤول النصوص الدينية تأويًلا موافقًلا لنظرياتله   األديان وينكرون النبوة وكثيًر

 . (2) الفلسفية"

كأنه قال بأن جميع األديان  : " يقول عنه فرح أنطوانفوأما الفيلسوف ابن رشد 

صحيحة في حد داتها إد عمل الناس بفضائلها ألنها كلها ال غرض لها سوى الترغيب 

رين، كأنه قال إن الذي يطعن في أحد األديان في الفضائل إلبالغ الناس السعادة في الدا

جميع  ىليثني على دين آخر سواء كان دلك بح  أو من غير ح  يكون كمن يطعن عل
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 .(1)المبادئ الدينية العامة المشتركة بين جميع الملل"

ومنهم من يرى أن ابن رشد من القائلين بحقيقتين ال بحقيقة واحدة ويتمثل دلك 

وعلل   :  ر عن الحقيقلة الدينيلة وشلروحه تنتصلر للحقيقلة الفلسلفية      في مؤلفاته التي تعب

إن فالسفة اإلسالم بما فيهم ابن رشد قد عجزوا  "على دلك " عصمت نصار " بقوله : 

كمة والشريعة والبرهنة على أنهما يمثالن حقيقة واحدة وفي الوقت حعن التوفي  بين ال

حيال هذه القضية ... أن الحقيقة الدينية نفسه يرفض العديد من التأويالت السابقة عليه 

 . (2) والحقيقة الفلسفية ال يمكن الجمع بينهما في نس  عقلي واحد"

أن الحقيقلة عنلد ابلن رشلد      : " وعلى النقيض من هذا الرأي يرى عثملان أملين  

 .(3)حقيقة واحدة يمكن أن تعرض على الناس في صور متباينة"

عنلد ابلن رشلد حقيقلة واحلدة "لكلن اللزعم        وكذلك يرى محمد عماره أن الحقيقة 

اللذي تنقضله    االدعلاء بأن ابن رشد هو من القائلين بثنائية الحقيقة ال بوحدة الحل  هلو   

وتفنللده إبللداعات فكللر هللذا الفيلسللوف العظلليم ... فللالح  واحللد والتعللدد هللو مللن طللرة       

 التصدي  لهذا الح  الواحد.

بين الشريعة والحكملة   ير ماوالذي يتأمل كتابي ابن رشد )فصل المقال في تقر

ملن االتصللال(، وكتللاب )الكشللف عللن منللاه  األدلللة( يللرى أن ابللن رشللد مللن القللائلين       

بحقيقتللين حقيقللة شللرعية تخللص العامللة كمللا وضللحها فللي كتابلله )الكشللف عللن منللاه        

األدلة(، وحقيقة فلسفية عقلية للخواص ال ينبغي للعوام االطالع عليها كما وضحها في 

 دلك .قال( فمن يقرأ هذين الكتابين يصل إلى كتابه )فصل الم

أن اختالف الناس فيما بينهم في العقيدة والمنه  سنَّة كونية ، وقد أخبر اهلل  كما

تعالى عن وقوعها في خلقه ، وأخبر عن قدرته بتوحيدهم جميعًا على دين واحٍد ، لكنَّ 

الموحدين ، ويعاقب اهلل تعالى له حكمة بالغة في عدم فعل دلك ؛ ليثيب الطائعين 

العاصين والمشركين ، ولو جعل اهلل تعالى الناس أمة واحدة لم يظهر فضل التوحيد 

والموحدين ، وقد تناول اإلمام الغزالي التعددية الدينية في كتابه ) المنقذ من الضالل ( 

إن اختالف الناس على األرض في الدين ، أو اختالف األمة اإلسالمية حيث يقول : 
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مذهب ، مع كثرتها تشبه بحرًا عميقًا يغرة فيه أكثر الناس ، وال ينجو منه إال في ال

 ،(1) ، وكل حزب فرح بما عندهال محالة  القليل، وكل فرقة تتصور أنها الناجية منه 

وهذا الكالم دليل قاطع على رفض ،  (2)قال تعالى : )) كُل حزبٍ بما لَديْهم فرحون (( 

ة حيث إنه يرى أكثر الناس سيغرقون في بحر الضاللة ، ولن الغزالي للتعددية الديني

 .ينجو منهم إال عدد قليل  

 الدينية  من التعددية والسنة النبويةالكريم موقف القرآن 

للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة قول فصل في هذه القضية ال يقبل التمييع 

قاطعلة فلي الحكلم ،    ، مس ، وال التأويل حيث إن هذه النصوص واضلحة وضلوح الشل   

قوله  التي تحدثت عن هذه القضية ، نصوص القرآن الكريمضمن ومن منهية للجدل ، 

) ِإنَّ الدِّينَ ِعْندَ اللَِّه اْلِإْسَلاُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم  : تعالى

:  جلَّ شأنه وقوله (3) (17َمْن َيْكُفْر ِبَآَياتِ اللَّهِ َفِإنَّ اللَّهَ َسِريعُ اْلِحَساِب )اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهمْ َو

َولَلا   )َقاِتُلوا الَِّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَلا بِلاْلَيْوِم الْلَآِخِر َولَلا ُيَحرِّمُلوَن مَلا حَلرََّم اللَّلُه َوَرسُلوُلهُ        

الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعطُلوا اْلِجْزيَلَة عَلْن يَلٍد َوهُلْم صَلاِغُروَن        َيِديُنوَن ِديَن اْلَح ِّ ِمَن

وكثير من اآليات الواردة في كتاب اهلل سبحانه وتعالى والتي تبين أن اإلسالم ، (4)(27)

هللو الللدين الخللاتم وال نجللاة إال تحللت رايتلله ، وأن النبللي ) صللل اهلل عليلله وعلللى آللله         

هلو المبعلوة بالهلدى وديلن الحل  ي اللدين اإلسلالمي ي ليكملل مسليرة               وصحبه وسللم ( 

األنبياء السابقين في الدعوة إلى التوحيد ويكون هو الدين الخاتم المتمم لكل ما سبقه من 

 أديان ، مع وجوب اإليمان به والدخول تحت رايته .

 قضيةالتي تحدثت عن وومن النصوص التي وردت في السنة النبوية المطهرة 

ما ورد َعْن َأبِلي ُهَريْلَرَة،    التعددية الدينية ودلت على رفض اإلسالم القاطع لهذا التعدد

َوالَِّذي َنْفسُ ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه، َلا َيْسَمُع ِبي َأَحٌد » َعنْ َرُسوِل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَلْيهِ َوَسلََّم َأنَّهُ َقالَ: 

ا َنْصَراِنيٌّ، ُثمَّ َيُموُت َوَلْم ُيْؤِمْن ِبالَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِه، ِإلَّا َكاَن مِلْن  ِمْن َهِذِه اْلُأمَِّة َيُهوِديٌّ، َوَل
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. ومن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة ي أيضًا ،  َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  (1)« َأْصَحابِ النَّارِ 

ُلوا: َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلُل، َفَمْن َقالَ: َلا ِإَلَه ِإلَّلا اهلُل، َفقَلْد   ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيُقو» َوَسلََّم : 

 (2)« َعَصَم ِمنِّي َماَلُه، َوَنْفَسُه، ِإلَّا ِبَحقِِّه َوِحَساُبُه َعَلى اهلِل 

وقد حفللت السلنة النبويلة المطهلرة بكثيلر ملن النصلوص الواضلحة والصلريحة          

سالة اإلسالم جاءت خاتمة وناسخة لما قبلها من الدالة على رفض هذه القضية ، وأن ر

الرساالت ، وال يقبل من إنسان إيمان بغيرها طالما أن دعوة اإلسالم بلغته كاملة غيلر  

 منقوصة ، صحيحة غير باطلة . 

ولكون هذا األمر محسومًا بالنصوص التي فالدين هو اإلسالم وما عداه باطل ، 

وغ فيه االختالف والتعدد وقبول اآلخر فيه ، فهنلاك  ، فال يس ال تقبل الشك وال التأويل

فرة بين ما يجوز االختالف فيه ويقبلل التعدديلة ، وبلين ملا ال يسلمح فيله بلذلك لكونله         

  محسوم بالدليل القاطع .  

وخالصللة هللذه المسللألة أن الفالسللفة قللدموا عقللولهم علللى النصللوص الشللرعية      

يقلة شلرعية فلإدا تعارضلتا وجلب تقلديم       فجعلوا هناك حقيقتين حقيقة عقلية فلسلفية وحق 

الحقيقة العقلية اليقينية وتأويل الحقيقة الشرعية بما يناسب البرهان العقلي فتقديم العقل 

على النقل هو أساس القول بتعدد الحقائ  في مسائل العقيلدة؛ ألن العقلول متفاوتلة فلي     

نله تعلدد الحقلائ     الفهوم واإلدراك فوجب عند االختالف قبول عقل اآلخلر مملا ينلت  ع   

 . لتعدد العقول

ولعلللل القلللول بأحقيلللة كلللل األديلللان بنسلللب مختلفلللة جعلللل ملللن يرفضلللونها فلللي      

المجتمعلات اإلسللالمية يحكمللون عليهللا بأنهللا دعلوة كفريللة ؛ إلقرارهللا بصللحة األديللان       

المنسوخة المحرفة ، وأن لمعتنقيها المعارضين للدين اإلسالمي نسبة ملن الحل  ، ألن   

ابهلا ومؤيلديها نسلبيًا ، والحل  يتعلدد ، ومقتضلى دللك يبليح ل نسللان         الصلواب عنلد أرب  

 الحرية في اعتناة الدين اإلسالمي أو الخروج منه واعتناة سواه من األديان  . 

مملا سلب  يتضللح لنلا أن التعدديلة الدينيللة لهلا مفاسلد عظيمللة فلي اللدين يتبعهللا           و

الحلروب . بلين أفلراد المجتملع     مفاسد في الدنيا ملن العلداوة والبغضلاء المؤديلة للفلتن و     
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الواحد ، ولو ُقدر أن مفسدتها في الدين فقط ولم يتطور األمر إلى الفتن الداخلية ، فإنه 

   .مما تقرر لدى علماء الدين اإلسالمي أن حفظ الدين أهم وأعظم من حفظ النفس والمال

التلي  للذا ، فلإن النظلرة اإلسلالمية تتفل  ملع التعلدد بمعنلى التنلوع واالخلتالف و          

تتس  تمامًا مع الخطلاب اإلسلالمي علن الكلون والمجتملع وطبيعلة اإلنسلان ودوره فلي         
يتوافل  ملع نظلرة اإلسللالم     الحيلاة ، لكلن المصلطلح الغربللي واللذي تلم تداولله حللديثًا ال       

وفهمله ، وصلحيح منهجلله ، إنملا هلم مواطنللون فلي الدوللة اإلسللالمية يتعايشلون تحللت          
 ركة في كافة مناحي الحياة االجتماعية والسياسية .رايتها من خالل االندماج والمشا

 

، حيث  المقبولومن هنا كانت الوحدة في إطار من التنوع واالختالف البسيط  
إن األمة الواحدة تقوم عللى التنلوع واالخلتالف والتعلاون فلي إطلار البلر والتقلوى قلال          

َكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتعَلاَرُفوا ِإنَة  َيا َأيُةَها النَةاُس ِإنَةا َخَلْقَناُكْم ِمْن َد ": تعالى 
وهللذا مللا نسللتطيع تسللميته بللالقبول   .  (1)َأكْلَرَمُكْم ِعنْللَد اللَةللِه َأْتقَللاُكْم ِإنَة اللَةللَه َعلِلليٌم َخِبيللٌر"     

االجتماعي  بعيلدًا علن الحل  والباطلل وانحصلارهما أو اتسلاعهما ، وبعيلدًا علن اللدين          
النجاة يوم القيامة ، إنما هو لتنظيم الحياة االجتماعية ، والتعامل مع اآلخر اجتماعيًا ، و

 دون أن يفرض أحد دينه أو عقيدته على اآلخر .

والتعددية بهذا المعنى والمفهوم االجتماعي أملٌر مقبلول فيهلا مصللحة للجميلع ،      
السللم العلام واالسلتقرار     وخيلر يعلود بلالنفع عللى المجتملع ، وعلينلا أن نتقبلهلا لتحقيل         

يكللون إال بالتعللايش السلللمي بعيللدًا عللن      المجتمعللي ، فصللالح شللأن النللاس وحللالهم ال      
النزاعات والصراعات ، وهذا هو الخيار األفضل لكل األديان ، وفيله ملن الحريلة ملا     

يتيح لكل إنسان أن يمارس عقيدته بحرية، وإدا ما حدة حوار بين األديان يكون بأدب 
 وحجة ودليل مقنعين ليثبت أحقية دينه بأفضل أسلوب في الخطاب .   

 

 الفلسفة المعاصرة  من منظورية الدينية التعدد
بعد الحديث عن التعددية الدينية من منظور مفكري وفالسفة اإلسالم ، نتعرض 

لمفهومهللا مللن وجهللة نظللر أعللالم الفكللر الفلسللفي المعاصللر، وصللورة العللالم العربللي           
 واإلسالمي في البالد األوروبية، وقراءات جديدة لنظرية التعددية الدينية .

فضل األكبر في تروي  فكرة التعددية الدينية في العصلر الحلديث لليس    يرجع ال

لهؤالء العلماء الغربيين وحدهم ، فقد كان للحكماء والفالسفة ورجال الدين الهنود دور 
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الذي كلان هنلدوكيًا ثلم تعللم اإليملان بوجلود إلله        ( رام موهن راي ) مهم في دلك ، مثل 

اإليمان بوحدانية اإللله وتسلاوي األديلان كلهلا     من المصادر اإلسالمية ، وهو يؤمن كل 
(1) . 

وإدا كانللت أصللول نظريللة التعدديللة الدينيللة ترجللع إلللى الفلسللفة اليونانيللة ، فقللد      
تجددت في العصر الحديث على يد العديد من الفالسفة والباحثين ، وخاصة في أوربا ، 

ن أشهر رواد النظرية وهو مومنهم األلماني رائد الفكر التعددي الكبير ) جون هيك (، 
في العصر الحديث والذي يرغب في اكتشاف مجال ديني جديد ، فقلد وصلف اللبعض    

عمله في هذا اإلطار بأنه العمل الفلسفي األكثر اقناعلًا وترويجلًا للتعدديلة الدينيلة كثلب      
 وال شك أن لمحاولة ظهورها مرة أخرى أسباب كثيلرة منهلا : الرغبلة فلي    حتى اآلن ، 

بعللد محاربللة  فهللم جديللد للللدين يتماشللى ويتوافلل  مللع العلمانيللة األوربيللة     التوصللل إلللى  
الكنيسلة للنظريلات العلميلة الكبللرى التلي ظهلرت عللى أيللدى كبلار العلملاء إيمانلًا منهللا           

 .  بالمرجعية المطلقة لبعض النظريات

والبد من اإلشارة هنا إلى أن القاعدة األساس التي تعتمد عليهلا نظريلة التعدديلة    
ة هي القول بنسبية الحقيقة ، وتفلسف النظرية دلك بتصور جديد لرديان بخالف الديني

فهللي تتبنللى نظريللة تعللدد الحقيقللة ونسللبتها وأن كللل األديللان حلل        التصللورات القديمللة  
والنسبية مذهب من يقرر أن كل معرفة )أو كل  "ولها نصيب من الصحة ،  وصواب

 . (2) " معرفة إنسانية( فهي نسبية
أن  )*(شلارل رينوفييله"   سلوف " لفلسفة الشخصانية الني نلادى بهلا الفي  ال وتعتبر

فلي تأكيلده لنسلبية المعرفلة ملن       رينوفييله شلارل  وينطلل    : متعلددة "  الحقيقة نسبية أي
يمكللن أن ُأميلز بلين معرفتللي     ننلى ال حيلث إ توحيلده للمعرفلة واالعتقلاد يختفللى ويلزول     

و حقيقي وكل ما ال أعتقد به باطل من للشيء واعتقادي به فكل ما أعتقد به وبصحته فه
 . (3) وجهة نظري فأنا من ُيصدر األحكام على األشياء"

                                                                 

1620631

269122611 

61636903

6110

362006

261

61636133

26663



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

 

661tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                   
                 

 

أن الحقيقللة تللأتي عبللر الفعللل    " (*)"  كيركجللارد" ويللرى الفيلسللوف الوجللودي  

؛ وللذا فإنله يللرفض الحقيقلة المطلقللة      والممارسلة وأن اإليملان اعتقللاد شخصلي محللض    
 . (1) اختبارات بقدر األفراد والتجارب"واالختيار الوحيد أن هناك حقائ  و

أن الحقيقلة نسلبية متعلددة بتعللدد     " فردريلك نيتشلله " ويلرى الفيلسلوف األلملاني    
إن الحقيقة ضرورة ونحلن اللذين نحولهلا إللى وجلود       : "حيث يقول  األفراد والشعوب

حقيقة توجد حقيقة مطلقة وأن فكرة ال فالمعرفة هي عملية تفسير ولذا يؤكد نيتشه أنه ال
المطلقة هي اختراع للفالسفة غير المقتنعين بعالم الضرورة ويبحثون عن علالم ثابلت   

 يمقراطيلة المعاصلرة  د، كما أن الشخصانية تمثل النزعة الليبرالية وال (2) من الوجود"

أن الفكر الليبرالي يرى تعدد الحقائ  وتنوعها في المجتمع الواحد فيتبين مما سب  .  (3)

عتقد اآلخر ويرى نسبية الحقيقة بمعنى أن الحل  والصلواب ال يكلون    ويصحح فكر وم
  . في معتقد واحد بل في حقائ  متعددة
فلليمكن أن نللوجز  والتللي تسللمى أيضللًا بفلسللفة الللذرائع   وأمللا الفلسللفة البرجماتيللة  

 : نظرتهم للحقيقة فيما يلي
دة للفكرة إن نظرية الحقيقة أو الصدة البرجماتية تقر بأن الح  أمر يحأواًل : 

أكثر من أن يكون خاصية ثابتة للفكرة التي نحاول الكشف عنها فقبل أن يكتشف المرء 
مللا إدا كللان أي اعتقللاد أو فكللرة أو نظريللة مللن شللأنه أن يعمللل فللال يكللون صللحيًحا وال      

خاطئًلا، وملن خلالل عمليلة اختيلار االعتقلاد عللى أسلاس نتائجله واتفاقله ملع غيلره ملن              
 صحيًحا أو خاطًئا أو أكثر صحة أو أقل صحة. االعتقاد يصبح المعتقد

ن الحقيقة أو الصدة ليس أمًرا جامًدا وغير قابل للتغير بل ثانياً : يمكننا القول بأ
هو ينمو ويتطلور ملع اللزمن ففلي األزمنلة المتعلددة ملن التلاريي اإلنسلاني ربملا تكلون            

نذاك وقد ال تصلح بة للمشكالت التي كانت سائدة آسهناك نظريات وأفكار مرضية بالن
ألزمنة أخرى فنكون بحاجة إلى نظريات جديدة أو أفكار جديدة تواجه هذه المشلكالت  

الجديلدة ومعنللى دللك أن األفكللار إنمللا تخضلع لتطللورات مختلفللة تبعًلا للمشللكالت التللي        
 . (4)تواجه الجنس البشري

 

أو  مدى صلدة، فيه بأنه كيف يجعل الفصل في  مابهذا الكالم ويمكن الرد على 
إد أن فكلرة إبلادة   ؛ لصلاحبها  ه ملن نفلع  ُتقدمل  بقلدر ملا  عللى غيرهلا    فكلرة ملا   نسبة أحقيلة 

الشعوب لتحقي  نفع لجماعة ما، ال ُيمكن أن ُيقلال أن هلذه الفكلرة صلادقة وجيلدة ألنهلا       
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أعتبلر أن   يفإننا للو قلنلا لشلخص ملا إننل      ؟ أما في جانب العقيدة " تحق  لصاحبها نفًعا

إدا كانت مفيدة لك فهي عقيلدة حقيقيلة بالنسلبة للك ألليس فلي دللك         عقيدتك خرافة ولكن
 . (1) " سخرية به

 
ولو أن المذهب البرجماتي جعل من شرط الدين الح  تحقيل  المنفعلة لصلاحبه    

في الدنيا واآلخرة لكانت نظرية صادقة على اللدين الحل  ديلن األنبيلاء جميعًلا اإلسلالم       
ة والمادية في الدنيا واآلخرة دون أن يهمل أحدهما الذي يحق  لمعتنقيه المنفعة الروحي

 على حساب اآلخر.
 

وبالجملللة فالفلسللفة المعاصلللرة ال تللرى اللللدين مصللدره اهلل بلللل مصللدره البشلللر        
إد التعددية عند وليم  وبالتالي ال يوجد دين واحد معه الحقيقة المطلقة بل أديان متعددة "

عات  اإلنسان، انطالًقا من أن الكون  جيمس تعني أن مسئولية تطوير الكون تقع على

غير كامل وهو في سلبيله إللى الكملال وال يلتم دللك للدى جليمس تعنلي أن بمعلزل علن           
يقصلد بفالسلفة    اإلنسان ويتعارض دللك الموقلف بلالطبع ملع موقلف فالسلفة المطلل  "       

المطل  الذين يقرون بوجود اهلل فقط مع جواز تعدد األديان وما يذهبون إليه من حيث 
إن الكمال ُيسيطر على الكون لديهم وملا يترتلب عللى دللك ملن تعطيلل إلرادة اإلنسلان        

 . (2) وتنشيط همته كما يرى جيمس"
ممللا نللت  عللن المللذاهب الفلسللفية المعاصللرة المللذاهب الفكريللة المختلقللة فللي           و

المتفقللللة فللللي مضللللمونها كالعلمانيللللة والديمقراطيللللة والعولمللللة واإلنسللللانية    ، عرضللللها 
التي تدعو إلى قبول اآلخر واالعتراف به وبحقوقه حتى ولو كانلت إلحلاًدا    والليبرالية

وفسوًقا، وبذلك يصححون جميع األديان وينكرون على من ينكرها بحجة تعدد األديان 
واألفكلار والملذاهب هدفله األساسلي هلو إسلعاد اإلنسلان وال يلتم دللك إال بتعلدد الحقيقللة           

لجميع وأن احتكار الحقيقة وأحاديتها ينافي الحرية الدينية المتمثل في نسبية الح  عند ا
 المقدسة وينافي كذلك إسعاد اإلنسان.

فالعلمانية تعني عزل الدين عن الدولة والحياة عموًما وبالتالي يتكون لدى الفرد 

حقيقلة دينيللة حبيسلة القلللب محصللورة فلي الشللعائر التعبديللة وحقيقلة حياتيللة دنيويللة ال        
، كما  لقيصر لقيصر وما هلل هلل ؛ ألنها قائمة على مقولة أعط ما تعارض الحقيقة الدينية

نقول ح  محمد أن يملك أرًضا وح  أحمد أن يملك بيًتا وال تعارض بين الحقين لتعدد 
 . الحقوة
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وأما الديمقراطية والعولمة واإلنسانية والليبرالية فهي تدعو إلى نبذ األحادية في        

ة الحقيقلة ألن هلدفهم االعتلراف بلاآلخر وأحقيتله فلي حريلة        الح  وتتبنى التعدد ونسلبي 
معتقللده إدا كللان هللذا المعتقللد يحقلل  للله السللعادة ولللو كللان فللي اإللحللاد فيمنللع دم معتقللد          

المخالف لك بل ُيطلب منك تصحيح مذهبه أو على األقل عدم تخطئته فيجب أن يسود 
نبذ الفرقة واالختالف العقدي العالم الدين العالمي المبني على احترام عقائد اآلخرين و

والتوحد حول هذا الدين الجديد الذي يصحح جميع األديان والمذاهب واآلراء أو ينهي 
ولقد سخر اهلل من علملاء اللدين اإلسلالمي ملن يلرد عللى مثلل         . عن القدح فيها أو دمها

ر هذه النظريات ويفندها ، ويظهر بطالنها ، وينبه على خطرها على الدين وعلى الفك
" ويقال هي ح  عند من  ه :بقول اإلنساني ، فقد رد عليهم ابن حزم ي رحمه اهلل تعالى ي

 ، لكن الشليء ال يكلون حقلا باعتقلاد     هي عنده ح  وهي باطل عند من هي عنده باطل
من اعتقد أنه ح  كما أنه ال يبطل باعتقاد من اعتقد أنه باطل وإنما يكون الشليء حقلا   

 . (1)واء اعتقد أنه ح  أو اعتقد أنه باطل " بكونه موجودًا ثابتًا س

وقد قال بعض أهل العلم أن هذا المذهب أوله سفسطة وآخلره زندقلة ، ألنله فلي     
االبتداء يجعل الشيء ونقيضله حقلًا ، ثلم يخيلر المجتهلدين بلين النقيضلين المختلفلين ،         

ذلك تلرد  ودلك عند تعارض األدللة ، كملا يختلار ملن الملذاهب أطيبهلا ، وهلذه الفرقلة بل         
 . (2)األمر إلى اإلنسان إن شاء حلَّل وإن شاء حرَّم ، وهذه زندقة وبعد عن الملة 

 
حتللى فللي  المرجللوة منهلا  إن هللذه النظريلة لللم تحقل  أهللدافها    وملن هنللا نسلتنت  بلل   

الموطن األصلي لنشأتها ، فال يوجد أدنى مساواة بين الديانات المخالفة للدين المسيحي 
بل تشهد األقليات اإلسلالمية قملع    ن الطوائف المسيحية داتها ،وال حتى بي في أوربا ،

ومشلكالت كثيلرة   في كل منلاحي الحيلاة ؛ بسلبب اخلتالف اللدين ،      واضطهاد وتضيي  
ما يعانيه المسلمين في أوربا من عدم السماح لهم بالحجاب مثاًل منها على سبيل المثال 

دول ، ولكنهم يدَّعون زورًا وبهتانلًا  أو التعليم الديني الخاص بالمسلمين في كثير من ال
القضاء على أصحاب ديمقراطية ودعاة إلى التعايش السلمي بين أفراد المجتمع ، وأنهم 

، لكلن ملا   بين االديان من خالل قبول اآلخلر المتخللف معله دينيلًا     ات المختلفة الصراع

ى هلذه  نراه منهم إنما هو تمييز عنصري فلي أعللى صلوره ، للذلك نسلتطيع الحكلم علل       
النظرية بالفشل الذريع وعدم القبول من الجانب اإلسالمي صراحة وعدم التطبي  من 
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الجانللب األوربللي ضللمنًا ،  فينطبلل  عللليهم قللول اهلل تعللالى : ) َأتَللْأُمُروَن النَّللاَس بِللاْلِبرِّ        

 . (1)َأَفَلا َتْعِقُلوَن (  ۚ  َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب 

 
 الخاتمة

الكلية من هلذا البحلث ينبغلي مراعلاة      ائ عند استخالص النتفمن خالل مماسب  
الدقلة فلي إصللدار األحكلام العلميلة علللى التعدديلة الدينيلة ، وعللدم التعمليم لمجلرد قبللول           

بعض المبادئ الفكرية أو رفضها ؛ لذا فال يقبل الحكم علي مجموع دلك النظام الفكري 
 أو سلبيًا ممقوتًا .بكونه إيجابيا مقبواًل 

ومن النقاط المهملة التلي يجلب أن نضلعها فلى علين االعتبلار فيملا يتعلل  بفكلرة           
التعددية الدينية والتعايش وعالقة اإلسالم بهذه الفكرة ، هي أنه على الرغم من إمكانية 

، بل حتى ولو الموضوعية للبحث فى النظرية العثور فى اإلسالم على بعض األصول

، فلإن دللك ال يعنلي أن هلذا التفكيلر يحظلى       الدعاة إليهاإلسالم على رأس افترضنا أن ا
 بالقبول من جانب اإلسالم والمسلمين .  

ظهلرت بعللض اآلثلار اإليجابيللة ملن خللالل علرض ظللاهرة " التعدديلة الدينيللة"        
وتناولها بالبحث والدراسة منهلا : الحلرص عللى التعلايش السللمي بلرغم االخلتالف أو        

،  بلين األفللراد ي بأنلله ربملا كانللت هلذه االختالفللات ظلاهرة صللحية      التعلارض ، واللوع  
 . ودات قيمة إيجابية للمجتمع بأكمله 

وظهلور بعلض اآلثلار السلللبية عللى اللدين نفسله مللن خلالل تحلول بعلض أفكللار           
التعددية من احترام الدين إلى التضيي  عليه ، والنظرة الفوقية من كل طائفة إللى ملن   

وال شك أن أكثر هذه األديان تأثرًا هلو اإلسلالم لمكانتهلا العاليلة ،     خالفها في االعتقاد ، 
والضغوط التي يتعرض لها من المجتمعات الدولية أكثر من غيلره . وتأثيرهلا السللبي    

أيضاً على زعزعة االستقرار االجتماعي حيث ارتباط الناس دينيًا بمجتمعاتهم ، وعدم 
 السماح بالمساس بها . 

 
 التوصيات

 مضي بضعة عقود من الزمن علي ظهور فكرة "التعددية الدينية"،  منرغم بال
فإن معالم هذه الفكرة وخصائصها الدقيقة مازالت تتطلب التفسير والتحليل 

الحث على ووالدراسة وف  المعايير الفلسفية والمنطقية المقبولة عقاًل ونقاًل ، 
الدينية والتعايش مواصلة البحث والتنقيب وحل اإلشكالية الخاصة بالتعددية 

 السلمي . 

  خلف هذه النظرية دون روابط وضوابط .المحافظة على المجتمع من االنسياة  
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 المصادر والمراجع
 أواًل : القرآن الكريم 

 ثانياً : الحديث النبوي الشريف 

  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، المسند الصحيح المختصر بنقل

إللى رسلول اهلل صللى اهلل عليله وسللم ، المحقل : محملد فلؤاد عبلد          العدل عن العلدل  
 بيروت .  –الباقي ، الناشر: دار إحياء التراة العربي 

 ثالثاً المصادر والمراجع 

  ابن رشد ، فصل المقال ، تحقي  محمد عمارة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 م . 1721،  3ط ، بيروت ، 

 ي القرطبي ، الفصل في الملل واألهواء والنحل ، الناشر: أبو محمد بن حزم األندلس
 القاهرة . –مكتبة الخانجي 

            أحملد بلن محمللد بلن عللي الفيللومي الحملوي ، المصلباح المنيللر فلي غريلب الشللرح

 الكبير ، المكتبة العلمية ، بيروت ، د ي ت .

         اإلمللام أبللي حامللد محمللد الغزالللي ، المنقللذ مللن الضللالل والموصللل إلللى دي العللزة 

 . م 1771،  9ط ، والجالل ، تحقي  : محمود بيجو ، المكتبة التوفيقية

  ، م .1722جميل صليبا : المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ، بيروت 

         ،جميلل صللليبا : تلاريي الفلسللفة العربيلة، الشللركة العالميلة للكتللاب، لبنلان، بيللروت

 م.1727

        المعاصلر ، مكتبلة ملدبولي للطباعلة     حسلن الكحالنلي : الفردانيلة فلي الفكلر الفلسلفي
 م .2004،  1ط والنشر ، 

      ، حيدر حب اهلل ، التعددية الدينية نظرة في المهلذب البللورالي ، طبعلة دار الغلدير

 م .2001 ، 1ط لبنان ، بيروت ، 

  ، روحي البعلبكي ، المورد عربي ي انكليزي ، دار العلم للماليين ي بيروت ، لبنان

 م .1777، 11 ط

 نصللار: األبعللاد التنويريللة للفلسللفة الرشللدية، المكتبللة المصللرية للطباعللة         عصللمت

 .م 2004،  1، ط والنشر 

  ، م .1773 ، 1ط على حرب : نقد الحقيقة، المركز الثقافي العربي 

  ، 1ط كمال طيرشي ، فلسفة التعددية الدينية ، الرباط ، أكدال ، المملكة المغربية  ،

 م . 2012

  :1ط ، دار الوفاء للطباعلة والنشلر ،    الفلسفة واالعتقاد والدينمحمد عبد الحفيظ ، 
 .م 2019
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            محمللد عمللارة: اإلسللالم والتعدديللة واالخللتالف والتنللوع فللي إطللار الوحللدة، مكتبللة

 م.2002، 1ط الشروة الدولية، 

 القاهرة ، ط محمد مهران : مقدمة إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة للنشر ،
 م.1724،  1
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 التحليل المكاني لمدارس التعليم األساسي في مدينة البيضاء

 

  

 الملخص

ساسي بمدينة البيضاء في المكاني لمدارس التعليم األ توزيعهدفت الدراسة إلى تحليل نمط ال
تواؤم هذا التوزيع مع حجم واتجاه للتعرف على مدى  ،6142وبعده حتى عام  4891فترتين قبل عام 

في  Landsatمريكي نة في الفترتين. اعتمدت الدراسة على مرئيتين فضائيتين من التابع األتمدد المدي
للحصول على خرائط توسع المدينة، باإلضافة للدراسة الميدانية من خالل  6142و 4891فترات 

استبانة لجمع بيانات المدارس بالمدينة. استخدمت تقنية نظم المعلومات الجغرافية لتجهيز وتحليل 
عن طريق تحليل  (Spatial Statisticsمجموعة أدوات اإلحصاءات المكانية )بلبيانات ممثلة ا

 Measuring Geographicوقياس التوزيعات الجغرافية ) ،(Analyzing Patternsاألنماط )
Distributionsكان مماثًلا 4891 ما قبل فترةالتوزيع المدارس خالل  إلى أّن (. خلصت الدراسة 

الذي يميل نحو الترّكز بشكل كبير حول مركز  4891بعد مدينة بعكس اتجاه توزيع المدارس ع اللتوّس
بلغت مساحة كثافة التوزيع المنخفضة للمدارس  وقد ؛ة واإلعداديةيبتدائفي المرحلتين اال المدينة

إلى من مساحة المدينة، بينما وصلت  % 61.1، أي ما نسبته 6كم 6.2نحو  4891عام قبل بتدائية اال

اتجاه توزيع  ، كما أخذت المدارس اإلعدادية نفس4891بعد عام  % 14.4بما يعادل  6كم 41.29
 في الفترة األولى حيث بلغت هذه المساحة بعده،والزيادة  4891عام قبل نخفاض الكثافة من خالل اال

الفترة  في من مساحة المدينة %14.1وبنسبة بلغت  6كم 41.88، وحوالي %42.1وبنسبة  6كم 6.11
 .الثانية

نطاق  المسافة المعيارية، قرينة الجار األقرب،، توسع المدينة، التحليل المكاني: الكلمات المفتاحية

 التأثير 

Abstract 

          This study aimed to analyze the pattern of spatial distribution of public primary and 

preparatory schools in Al-Bayda city before 1984 and after it up to 2016, to determine the 

efficiency of distribution and its compatibility with the direction of the expansion of the 

city in two periods. The study relied on two Landsat satellite images in 1987 and 2016 to 

obtain city expansion maps, as well as a field study through a questionnaire to collect 

data about the schools. GIS technologies were used to process and analyze data, 

represented through the Spatial Statistics tool, and Analyzing Patterns and Measuring 
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Geographic Distributions. The study concluded that the distribution of schools during the 

period before 1984 was similar to the expansion of the city in contrast to the trend of 

school distribution after 1984, which tends to concentrate greatly around the city center in 

the primary and preparatory stages, furthermore; the area of the low distribution density 

of primary schools before 1984  was about 3.6 square kilometers, with 24.7% of the city's 

area, while it reached 14.68 km2 equivalent to 51.1% after this period, whereas 

preparatory schools showed the same direction of the density distribution through the 

decrease before 1984 and the increase afterward, which  reached 2.44 km2 with 16.7%, 

and about 14.99 km2 with a percentage of 51.7% of the city area for the two periods 

respectively. 

 المـقـــدمــة        

ساهم في رفاهية اإلنسان مية االقتصادية واالجتماعية حيث يركيزة من ركائز التن ُيعد التعليم

ّفرها لكافة البد من تووقّدمها الدولة لسكانها ، وال تخفى أهمية التعليم كخدمة ُتوتطوير المجتمعات
 ،يها ضمن سّلم التقّدم الحضاريلدرجة رق في نهضة وتقّدم الشعوب ومقياًسا اأفراد المجتمع إسهاًم

مو السكاني لكل المراكز مع التطّور العمراني والن ر الخدمات يجب أْن يكون متوازًياذلك فإّن تطّوك
 الحضرية.

ولّما كان الهدف األساسي لخدمة التعليم هو تلبية احتياجات السكان وضمان رضاهم عنها 
 ،ر من قبل الباحثين في مجاالت العلوم المختلفةفقد حظيت باهتمام كبي ،حسب مستوياتها المختلفة

توزيعها المكاني وتقييم مدى و تحليلها التي تتناول هذه الخدمة من حيث ،ومن ضمنها الجغرافيا
في إعداد  GISنظم المعلومات الجغرافية تقنية  ونظًرا إلمكانيات كفاءتها وتلبيتها لحاجات السكان؛

 ، وتسهيلنظيم وتصنيف واختزال وتحليل البيانات المكانيةت وتوفير طرق توزيع المدارسنماذج 
بها بشكل موّسع في كثير من الدراسات التي  اسُتعينفقد  ،تنفيذ الدراسات المطلوبة في هذا المجال

 تناولت هذه الخدمة.

، فمنها ما تعّرض وقد اهتمْت العديد من الدراسات الجغرافّية على مستوى العالم بهذا الجانب
 ، والعوامل المؤثرة فيه، ومدى مالئمتهمدى إنصاف وعدالة توزيع مدارس التعليم األساسيلدراسة 

 D Haruna & Banki 2013 ،Aschale) احتياجاتهمو بالنسبة لحجم وتوزيع السكان

2017،Moghayer et al, 2018 ،)نىالُبإلى محاولة تقييم ما إذا كانت  بعض الدراساتوتطّرقت  ؛ 

 Agrawal) لمنشأة تتواءم مع الخصائص الجغرافية والمكانية لمواقع وجودهاالتحتية للمدارس ا
&Gupta, 2016) وتحليل هذا التوزيع ، واضطلعت دراسات أخرى بدراسة أنماط توزيع المدراس

 ،6142، صالح  6142 الصقري والدغيري، 6144بن سالم  ،6141محمد  ،6118شقير ) مكانًيا
؛ بينما انصب تركيز عدد من الدراسات على التحقق من (Moghayer et al, 2018، 6149شعت 

مطابقة توزيع ومواصفات المدارس المنشأة للمعايير التخطيطية الموضوعة من قبل الدولة التي 
حاولة وضع نماذج تخطيطية أو م(، 6149شعت ، 6141أبو شنب ، 6118شقير أقيمت بها الدراسة )

 Aschale،6112محمود التي تواجه التوزيعات الحالية ) المشاكلمقترحة للمدارس لحل  لتوزيعاٍت
2017). 
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وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل التوزيع المكاني لمدارس التعليم األساسي الحكومية القائمة 

حالًيا، والتعّرف على بعض صفات هذا التوزيع ومدى تواؤمه مع حجم واتجاه تمدد المدينة من خالل 
   ن مختلفتين. المقارنة بين فترتين زمنيتي

  مشكلة البحث

، ورغم أّن اعتمدها ُتعد مدينة البيضاء من المدن الليبية الحديثة في نشأتها كمركز حضري
 م، إاّل أن وجودها كمركز حضري يرجع إلى ما قبل ذلك بعدة عقود4821كعاصمة للبالد كان عام 

رغم ما م 4819يضاء لعام تاريخ إنشاء المدارس في مدينة الب رقد تأّخ؛ و(4891دوكسيادس، )
ر ملحوظ في توسعها الحضري والسكاني قبل ذلك، وقد كانت أولى المدارس المنشأة شهدته من تطّو

-4819بلغ عددها من الفترة الممتدة من عام ليالعديد من المدارس  توالى بعدها إنشاء ،مدرسة النصر
وقد  ية للفترتين الصباحية والمسائية،مدرسة تعمل في المرحلة االبتدائية واإلعداد 62م حوالي 4891

يبلغ إجمالي مدارس التعليم األساسي في مدينة لم 6142و 4891في الفترة الممتدة من عدد هذا الزاد 
 مدرسة.     66البيضاء 

لما كانت مراكز الخدمات التعليمية من أهم االحتياجات التي تمس حياة السكان، فقد و
تقديم تصّور واقعي لصفات التوزيع المكاني لهذه الخدمات في تمحورت مشكلة هذه الدراسة على 

مقارنة هذا من خالل  نموها السكانيمدينة البيضاء، ومدى مالءمته لتمدد وتطور المدينة الحضري و

، وبالتالي فإن 6142حتى و، والثانية ما بعد هذا التاريخ 4891األولى قبل سنة  ،التوزيع في فترتين

 يمكن أن يوجز في إجابة السؤال التالي: أساس مشكلة الدراسة

في  هل يتناسب توزيع مدارس التعليم األساسي مع شكل وامتداد مدينة البيضاء واحتياجاتها

 ؟الوقت الحاضر

 منهجية البحث

تتخللها مجموعة من  على العديد من المناهج التي اعُتمدمن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة 

 وكما يلي: ،النتائج استخالص البيانات حتى بمرحلة جمع المراحل ابتداًء

 موقع منطقة الدراسة: أواًل

كم جنوب ساحل البحر المتوسط بإقليم الجبل  61تقع منطقة الدراسة على مسافة حوالي  
فوق مستوى سطح  متر 211إلى  161ما بين األخضر شمال شرق ليبيا، وعلى ارتفاع 

كم شرق  611بعد حوالي ، وعلى (Digtal Elevation Model, lpdaac.usgs.gov)البحر

و ° 64' 19" 61، وخطي طول °66' 11" 4و ° 66' 19" 42، وبين دائرتي عرض  مدينة بنغازي
 (.4، شكل )6كم 68بمساحة تبلغ حوالي ° 64' 16" 44
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 ArcMap 10وباستخدام  Google Earth Proن اعتماًدا على عمل الباحثيالمصدر: 

 مصادر البيانات ثانياً:

ة للمدارس لكون الدراسة تعتمد على بيانات وصفية إلنشاء قاعدة بيانات مكاني . نظًرا4

من  المدارسستبانة لجمع معلومات دقيقة حول ا اسُتخدمتفقد عدادية بمدينة البيضاء، االبتدائية واإل
 .ةمة قاعدة البيانات لكل مدرسة على حدنها خدأش

الذي يعد من أهم  Google Earth Proاستخدام برنامج بمواقع المدارس  اسُتخرجت. 6

البيانات المكانية  مشتملًة ُحولت بياناته إلى أشكال مصححة جغرافًيامصادر البيانات المكانية، ثم 
دام ستخاب 6142-4891مدينة في الفترة من التوسعات التي شهدتها ال دتوُحّدوالوصفية لكل مدرسة، 

باإلضافة إلى  ،متر 21-61بدقة مكانية من  Landsat 5 & 8مريكي المرئيات الفضائية للتابع األ
، وذلك من خالل الموقع الخاص ((Digtal Elevation Model SRTM نموذج التضّرس الرقمي

 (.4، جدول )(earthexplorer.usgs.gov,2017) بالمسح الجيولوجي األمريكي

المرئيات الفضائية المستخدمة (4)جدول   

ةالدقة المكاني الموجة االستخدام  نوع القمر التاريخ 

 Landsat 8 11/07/2016 61 الطيف المرئي مساحة المدينة

 Landsat 5 19/07/1987 21 الطيف المرئي مساحة المدينة

حارتفاعات السط   61 2010 SRTM3: Shuttle Radar 

Topography Mission Data 

These data are distributed by the Land Processes Distributed Active Archive 

Center (LP DAAC), located at the U.S. Geological Survey (USGS) Center for Earth 
Resources Observation and Science (EROS) http://lpdaac.usgs.gov. 

 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

عتماد على الدراسات الحكومية السابقة من خالل دت المخططات داخل المدينة باالّد. ُح6

 دراسة شركة دوكسيادس.

  .م6112إلى  4811عتمدت الدراسة على بيانات التعدادات السكانية للفترات من ا. 1

 : معالجة وتحليل البياناتالًثثا

دوات برنامج أب ليل البيانات ممثلًةاستخدمت تقنية نظم المعلومات الجغرافية لتجهيز وتح
ArcMap 10، أدوات خالل مجموعة من ( اإلحصاءات المكانيةSpatial Statistics عن طريق )

 Measuringوقياس التوزيعات الجغرافية ) ،(Analyzing Patternsتحليل األنماط )
Geographic Distributions:وكما يلي ،) 

   Average Nearest Neighbor. الجار األقرب 4

من خالل مقارنة التوزيع  ،اأو مكانًي رفة نمط انتشار ظاهرة ما جغرافًيايهدف هذا التحليل لمع
 (.Allen ,2016ح  للظاهرة مع توزيع نظري معّين )الفعلي المال

  Standard Distance. المسافة المعيارية 6

أو  معياري، حيث تقيس مدى تباعدالمسافة المعيارية التعبير المكاني لمؤّشر االنحراف ال عّدُت 
من خالل رسم دائرة مركزها يمّثل المركز المتوّسط إلحداثيات  ترّكز مفردات الظاهرة مكانًيا

من مفردات الظاهرة، وكلما كبرت الدائرة كلما دّل ذلك  %29الظاهرة المدروسة؛ وتشمل حوالي 
 .(Allen,2016) على زيادة انتشار أو تشتت الظاهرة المكاني

  Directional Distribution.االتجاه التوزيعي 6

ا أو معيًن امكانًي نت الظاهرة المدروسة تتخذ اتجاًهايوّضح تحليل االتجاه التوزيعي ما إذا كا
من خالل رسم شكل بيضاوي ينطبق مركزه مع المركز المتوسط لمفردات الظاهرة، ويقيس  محدًدا

 .(Allen ,2016) ظم هذه المفرداتمحوره األكبر قيمة االتجاه الذي تأخذه مع

 Kernel Densityتحليل كيرنل للكثافة . 1

، وتحديد مواقع معينٍة أو مساحٍة ما على مجاورٍة يحسب تحليل كيرنل كثافة توزيع ظاهرٍة 

 (.desktop.arcgis.com, 2019) هام يمثلسلس لكل معَل بخلق سطٍح اهرةظترّكز هذه ال

 Buffer. نطاق التأثير 1

هذا المقياس تأثير ظاهرة ما على المحيط التابع لها والذي يحدد حسب المسافة أو  يحسب

على اعتبار أنها الحد األدنى للمسافة التي  متر لحساب هذا النطاق 111، وقد اختيرت مسافة الزمن
 .(4881 ،يحتاج أّن يقطعها طالب المرحلة األساسية للوصول إلى المدرسة )عالم
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 اسة: منهج الدررابًعا

ف المنهج ، حيث وّظأهدافهاللوصول إلى  في هذه الدراسة العديد من المناهج تخدماسُت

خدم المنهج التحليلي الستقراء ، كما اسُت هاوبعض التفاصيل عنالمدارس الوصفي لتسجيل مواقع 
 ع المدينة عبر الزمن؛ باإلضافة إلى كلٍّ منصفات وأنماط ومالءمة توزيع المدارس بالنسبة لتوّس

 المنهج التاريخي والمنهج المقارن لتحليل فروقات التوزيع بين الفترتين قيد الدراسة.

 

  Result Discussionتفسير النتائج

 4891لمدارس االبتدائية قبل قرينة الجار األقرب ل

مما يشير  ،(ضمن نطاق القيمة الحرجة، z 4.81)قيمة  ،R (4.6) بلغت قرينة الجار األقرب

ا، وقد يعود ذلك لكبر مساحة متباعًد تدائية في هذه الفترة كان توزيًعاالمدارس االبتوزيع  إلى أّن
 .(6، شكل )المدينة مقارنة بأعداد السكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Map 10دوات التحليل ببرنامج ألمصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام ا

 4891تدائية بعد قرينة الجار األقرب للمدارس االب

قرينة  ، حيث أظهرت النتائج أّن4891فيما بعد  في السيطرة أيًضا المتباعد النمطيستمر 
ولعل  ؛(ضمن نطاق القيمة الحرجة، z 6.11)قيمة ،(4.49في هذه الفترة بلغت ) Rالجار األقرب 

 .(6شكل ) ارس حكومية تذكر بعد هذا التاريخ،ذلك يعود لعدم إنشاء مد
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 Arc Map 10لمصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام أدوات التحليل ببرنامج ا

 4891المسافة المعيارية للمدارس االبتدائية قبل 

في هذة الفترة وقعت داخل الدائرة  مدرسة 62من أصل  41 عددأظهرت النتائج أّن 
 46.11كز المدينة، وقد بلغت مساحة هذه الدائرة )كم( حول مر 4.98) المعيارية ذات نصف القطر

(؛ أي أّن معظم المدارس تواجدت داخل مساحة 6كم 41.19) من مساحة المدينة البالغة تقريًبا( 6كم
 منتشرة على تمما يدلل على أّن المدارس في تلك الفترة كان ،( من مساحة المدينة%91.19) نسبتها

 مساحة المدينة. معظم 

  4891وزيعي للمدارس االبتدائية قبل االتجاه الت

 اشرقًي اطولًي ايظهر التحليل أّن اتجاه توزيع المدارس االبتدائية في هذه الفترة اتخذ شكًل
 .(1، شكل )مع امتداد المدينة ( وهو متماٍش تماًما°81.18بمعّدل دوران ) ا،غربًي

 

 

 

 

 

 

 Arc Map 10لمصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام أدوات التحليل ببرنامج ا
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   4891المسافة المعيارية للمدارس االبتدائية بعد 

ات نصف تواجدت معظم المدارس االبتدائية في هذه الفترة داخل الدائرة المعيارية ذ
 ( تقريًبا6كم44.91، وقد بلغت مساحة هذه الدائرة )مدرسة 66من أصل  48كم( بواقع  14.9القطر)

؛ وبذلك تكون معظم المدارس ( تقريًبا6كم 69.89من مساحة المدينة التي اتسعت لتصل إلى )
( من مساحة المدينة، وهو ما يوّضح اتجاه توزيع % 11.98محصورة في مساحة نسبتها ال تتعّدى )

رة من الدراسة بعكس ما كان المدارس نحو الترّكز بشكل كبير حول مركز المدينة خالل هذه الفت
في الفترة السابقة، ويعود ذلك لعدم توّفر الخطط المالئمة من الدولة الستحداث بناء المدارس  سائًدا

 وازن الخدمات التعليمية مع النمو الحضري والسكاني للمدينة. ما أّدى إلى عدم ت ،االبتدائية

 4891االتجاه التوزيعي للمدارس االبتدائية بعد 

رة التي سبقتها، حيث اتخذ عن الفت لمدارس االبتدائية بشكل ضئيٍل جًدااختلف اتجاه توزيع ا
، واألرجح أّن سبب °(98.11مع ميل بسيط نحو الشمال الغربي وبمعّدل دوران ) اتجاًها شرقًيا غربًيا

، ع الذي طرأ على المدينةة المدارس المستحدثة في هذه الفترة رغم التوّسعدم تغير االتجاه يعود لقّل
 .(1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Map 10بيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام أدوات التحليل ببرنامج لمصدر: استخرجت من قاعدة الا

 4891قرينة الجار األقرب للمدارس اإلعدادية قبل 

( وبالتالي ضمن نطاق القيمة الحرجة، z 4.91) قيمة  ،R (4.48) بلغت قرينة الجار األقرب

 .(2، شكل )عًداهذه الفترة كان توزيًعا متباتوزيع المدارس اإلعدادية في  إّنف
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 Arc Map 10لمصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام أدوات التحليل ببرنامج ا

 4891قرينة الجار األقرب للمدارس اإلعدادية بعد 

 ( مما يجعل% 1، وبمعّدل ثقة z 6.16(، ) قيمة 4.48تساوي ) Rكانت قيمة  في هذه الفترة
عدد  نظًرا لقّلةكما كان في الفترة السابقة، وهو أمر متوقع  توزيع المدارس اإلعدادية توزيًعا متباعًدا

 .(1، شكل )المدينة وازدياد مساحتها دّدرغم تم 4891المدارس المضافة بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Map 10لمصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام أدوات التحليل ببرنامج ا
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 4891المسافة المعيارية للمدارس اإلعدادية قبل 

  61 رسة إعدادية من أصلمد 41كم(  4.92الدائرة المعيارية ذات نصف القطر) شملت
من مساحة المدينة البالغة حوالي  ( تقريًبا6كم62.46خالل هذه الفترة، وقد بلغت مساحة هذه الدائرة )

ما  ،( من مساحة المدينة% 92.26(، أي أّن أكثر المدارس وجدت على مساحة نسبتها )6كم 41.19)
كما هو الحال بالنسبة  ،مع امتداد المدينة ةفي تلك الفتر اإلعدادية زن انتشار المدارسيدل على توا

 للمدارس االبتدائية.

  4891االتجاه التوزيعي للمدارس اإلعدادية قبل 

( مشابًها °81.81وبمعدل دوران ) يع المدارس في هذه الفترة اتجاًها شرقًيا غربًيا،اتخذ توز
 .(9، شكل )د العمراني للمدينةمع االمتدا البتدائية في نفس الفترة، ومتفًقاالتجاه توزيع المدارس ا

 
 

 

 

 

 

 

   
 Arc Map 10دوات التحليل ببرنامج أالمصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام 

 4891اإلعدادية بعد المسافة المعيارية للمدارس 

من  49عدد  كم( في هذه الفترة 4.96) احتوت الدائرة المعيارية التي يبلغ نصف قطرها
من مساحة المدينة التي وصلت حوالي  تقريًبا( 6كم 46.11مساحتها ) بلغت، ومدرسة 61 أصل

ساحة ( من م% 14.11(؛ أي أّن معظم المدارس تقع في دائرة تبلغ نسبة مساحتها )6كم 69.89)
المدينة، وهذا يدل على تحّول التوزيع إلى الترّكز حول مركز المدينة، كما هو الحال بالنسبة للمدراس 

 االبتدائية ولنفس األسباب. 

  4891االتجاه التوزيعي للمدارس اإلعدادية بعد 

دون °( 99.81من الفترة السابقة، حيث بلغ ) ن اتجاه التوزيع قيمًة أقل قليًلابلغ معّدل دورا 
مما  ،د المدينة الحضرير اتجاه تمّدأن يظهر أّي انحراف يذكر عن االتجاه الشرقي الغربي رغم تغّي
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، للتغيرات العمرانية والسكانية أيًضايدل على عدم مواكبة الخدمات التعليمية في المستوى اإلعدادي 

 .(8شكل )

 

 

 

 

 

      

 

 Arc Map 10دوات التحليل ببرنامج أالمصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام 

 4891قبل  تحليل كيرنل للمدارس االبتدائية

المدارس  أّنضح المدارس في المدينة، ويتد واتجاه تمّد كثافةتمّثل شّدة  يظهر التحليل حلقاٍت
، وعلى امتداد طولي يتماشى مع امتداد المدينة كحي الفاتح وحي الكاوة، في األحياء الوسطى تكثفت

، شكل من مساحة المدينة % 61.1، أي ما نسبته 6كم 6.2وقد بلغت مساحة المنطقة منخفضة الكثافة 
(41). 

 

           

 

 

 

 

 

 Arc Map 10المصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام أدوات التحليل ببرنامج 
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 4891تحليل كيرنل للمدارس االبتدائية بعد 

رغم ازدياد  ،الفترة لهذهالمدينة أحياء  وتوزيعها على ر يذكر في كثافة المدارسلم ُيلح  تغّي 
أي أّن أكثر  ،من مساحة المدينة % 14.1بما يعادل  6كم 41.88مساحة المنطقة منخفضة الكثافة إلى 

ن سوء توزيع المدارس وعدم مما يبّي، من نصف المدينة يعاني من نقص ترّكز الخدمات التعليمية
      .(44، شكل )انيدها العمراني ونموها السكتمّدالمدينة و توّسعالتفات المخططين ل

 

 

 

 

 

 

 Arc Map 10دوات التحليل ببرنامج أالمصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام 

 4891تحليل كيرنل للمدارس اإلعدادية قبل 

شمل حي الخنساء يقليًلا ل اختلف في أحياء وسط المدينة وإْن ف المدارسالتحليل تكّث يظهر
 6كم 6.11، وقد بلغت مساحة المنطقة منخفضة المساحة ي الكاوة والفاتحالجنين باإلضافة لحّيحي و

 . (46، شكل )من مساحة المدينة، كما اتفق توزيعها مع امتداد المدينة % 42.1وبنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Map 10المصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام أدوات التحليل ببرنامج 
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  4891تحليل كيرنل للمدارس اإلعدادية بعد 

تسجيل مع  ،ر في كثافة أو توزيع المدارس عن الفترة السابقةهنا أيًضا ال ُيالح  أي تغّير يذك
 ،من مساحة المدينة %14.1وبنسبة بلغت  6كم 41.88مساحة المنطقة منخفضة الكثافة إلى في زيادة 

 .(46، شكل )تماًما كما هو الحال بالنسبة للمدارس االبتدائية

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Map 10دوات التحليل ببرنامج أالمصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام 

  4891نطاق التأثير للمدارس االبتدائية بعد 

من  %66.68بنسبة تصل إلى  6كم 8.11نطاق تأثير المدارس االبتدائية بمساحة قدرها  ُحدد
عدد  ، وقد بلغكفاءة الخدمات التعليمية ن عجًزا في مدىوهي نسبة متدنية تبّي ،مساحة المدينة

بنسبة  6كم 6.82حوالي تداخل  مساحةوب 66من أصل  62المدارس ذات نطاقات التأثير المتداخلة 
، ر التخطيطسوء التوزيع وقصو ُيظهرما  وهو ،مدارس االبتدائيةالكلي للنطاق المساحة من  66.1%

  .(41شكل )
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 Arc Map 10المصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام أدوات التحليل ببرنامج 

 4891نطاق التأثير للمدارس اإلعدادية بعد 

من مساحة  %64.48وبنسبة  6كم 9.11قدرها  بلغ نطاق تأثير المدارس اإلعدادية مساحًة 
، كما بلغ عدد المدارس عن نسبة المدارس االبتدائية ارتفعت قليًلا بة متدنية أيًضا وإْنالمدينة، وهي نس

 من %46.9بنسبة  6كم4.41وبمساحة تداخل حوالي  ،61مدرسة من أصل  42متداخلة نطاق التأثير 
مما يؤّشر على أّن توزيعها أفضل من توزيع المدارس  ،مساحة النطاق الكلي للمدارس اإلعدادية

   .(41، شكل )بتدائية رغم عدم مالءمته الحتياجات المدينةاال

 Arc Map 10المصدر: استخرجت من قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس، وباستخدام أدوات التحليل ببرنامج 
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 الخاتمة

التوزيعات المكانية لمدارس التعليم األساسي بمدينة  حولة مت هذه الدراسة نظرة عامقّد

في  عاليًة ًةءثبتت كفاأالبيضاء في فترات مختلفة من خالل استخدام التقنيات الجيومكانية، والتي 
 أوجه القصور في التوزيع الحالي مقارنًة ْت، حيث بيّنالمدينةنماط التوزيع المكاني لمدارس أتحليل 

مع  عن طريق زيادة العشوئيات تماشًيا د الحضري للمدينة، والذي كان سببه التمّدمع التوزيع السابق
بأيدي  دقيقٍة مكانيٍة قاعدة بياناٍتهذه الدراسة  وتضع عبر الزمن؛ المتواترةزيادة عدد السكان 

ع الحضري عند إنشاء عوامل زيادة السكان والتوّس ح أهمية مراعاةوّضحيث ت، صحاب القرارأ
 ليمية جديدة.مؤسسات تع

 قائمة المراجع

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى، أمانة التخطيط، مصلحة اإلحصاء  .4

 .(. النتائج النهائية للتعداد السكان )بلدية الجبل األخضر(4891والتعداد، )

ة اإلحصاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى، أمانة التخطيط ، مصلح .2

 النتائج النهائية للتعداد السكان )بلدية الجبل األخضر(.(. 6112والتعداد، )

تقييم وتخطيط الخدمات التعليمية في مدينة طوباس (. 6141الحاج، فريال واصف محمد. ) .6
قسم الجغرافيا بكلّية رسالة ماجستير غير منشورة. . باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافية

 جامعة النجاح الوطنية. فلسطين.ليا. الدراسات الع

التحليل المكاني للخدمات التعليمية في محافظة خان يونس (. 6149شعت، إيهاب غانم. ) .1
. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم الجغرافيا. كلية اآلداب. باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 الجامعة األسالمية. غزة.

وزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في محافظة سلفيت ت(. 6118شقير، هبة محمد حمودة. ) .1
رسالة ماجستير غير منشورة. قسم الجغرافيا بكلّية  .باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية

 الدراسات العليا. جامعة النجاح الوطنية. فلسطين.

تخدام التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة زاخو باس(. 6142صالح، وسام يوسف. ) .2
. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم الجغرافيا. كلية العلوم اإلنسانية. نظم المعلومات الجغرافية

 جامعة دهوك. العراق.

تحليل نمط التوزيع المكاني (. 6142الصقيري، صفية بنت؛ الدغيري، محمد بن إبراهيم. ) .1
 باشر: الخط الم متاح على .لمدارس البنات الثانوية في أحياء مدينة بريدة

9. http://geoqassim.org/pdfs/pLRDz0XbnYkiXolAn3h7uNWRDFVqBi06g

6mA96Gk.pdf 

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. تخطيط المدن.(. 4881عاّلم، أحمد خالد. ) .8
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التوزيع الجغرافي الحالي والمثالي للمدارس اإلعدادية في (. 6112)محمود،  كامران  ولي.  .41

قسم الجغرافيا. كلية اآلداب.  . رسالة ماجستير غير منشورة.عراقمدينة أربيل  بكردستان ال
  العراق.-جامعة صالح الدين. أربيل

، تقرير التقرير النهائي عن المخطط العام(.  4891شحات(، ) –مؤسسة دوكسيادس )البيضاء  .44
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 تها السياقية في القرآن الكريماللفظة الخير ودال

Najatalyaseer76@gmail.com 
 

 ةـدمـالمق

تعتمد على فهم وإدراك  (1)السياق اللغوي والسياق غير اللغوي (إن الدراسة السياقية بنوعيها )      
العناصر األساسية لمستويات اللغة ) المستوى الصوتي ، والمستوى الصرفي، والمستوى البنيوي، 

إلى إدراك جملة العناصر المكونة للموقف  باإلضافةهذا ،والمستوى التركيبي، والمستوى الداللي(
 ثرمكان الكالم وزمانه، أومن هذه العناصر: شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما الثقافي،  ،الكالمي

ا العديد هميته قضية قد تناولهأ.. إلخ. والسياق والحديث فيه وبيان الموقف الكالمي في المستمعين ..
ي اس الذأنه األس في -اللغوي ، وغير اللغوي (بنوعيه )   - وتكمن أهمية السياق ،من الباحثين

الوصول إلى المعنى اللغوي وتحديده؛ إْذ أن داللة اللغة ال ُتفهم إال في ضوء الموقف في يعتمد عليه 
ب ولْغواً ُيلقى في الهواء؛ لذا يجالكالمي و اإللمام بكل عناصره، فال شك أن اللغة ليست ضوضاًء 

األولى إلدراك المقصد الحقيقي تكون الوسيلة قد ، ألنها 2التنبه لكل قرينة مصاحبة للنشاط الكالمي
 .(3)مل على غير مقصدهْحللمتكلم، ِلئالًّ يكون حكمنا على كالمه خاِطئًا فُي

ه من الدراسة مهما أوتي من العلم يم وليس بمقدور باحث أن يفيه حقَّوالقرآن الكريم واسع عظ     

يم ( تها السياقية في القرآن الكرودالالث المعنون بـ ) لفظة الخير ا في هذا البحَنُلَموالبيان، وما َع
وء السياق في ض هذه اللفظةلبيان األهمية البالغة لدراسة  –إالًّ لمسات اهتدينا إليها بتوفيق من اهلل 

ل عن بمعز لفظة " الخير "م مقاميًا ) حاليًا (؛ فدراسة ها سواًء أكان هذا السياق لغويًا أُفُلالذي َي
 مانهاللكلمة، وحر وذلك نتيجة االقتصار على المعنى العام ؛في فهمهاسياقها قد يؤدي إلى قصور 

 تكتسبها من السياق. الكثير من المعاني اإلضافية التيمن 
) للفظة الخير ( في القرآن الكريم وطريقة  (4)الدراسات السابقة طالعنا على بعضومن خالل ا     

ميز بأنه أول أمَّا بحثنا هذا فيتقد تناولت لفظة الخير بالمعنى العام فقط،  هاأنَّ تجدتناولها لهذه اللفظة 
 ما للدراسةوذلك ل ،تتعرض لدراسة لفظة الخير في القرآن الكريم دراسة داللية سياقيةدراسة علمية 

 وإزالة اإلشكال والغموض.المناسبة من أهمية في تحديد الداللة  السياقية
 

 وأهميته أهداف البحث
الكشف عن بعض جوانب اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم وذلك من خالل دراسة لفظة  – 1

 الخير داخل السياق القرآني.
 توظيف قرينة السياق في تحديد الداللة الوظيفية تطبيقًا على لفظة الخير في القرآن الكريم. – 2
لذي يريده المتكلم ويفهمه إن لفظة " الخير " ال تدل في السياق إالَّ على معنى واحد وهو ا – 3

 المخاطب وفي هذا تخصيص لمعنى اللفظ العام في السياق اللغوي.

                                                                 
 .81، 81،  81انظر معنى السياق اللغوي وغير اللغوي ص :  )1(
القرينة المصاحبة للنشاط الكالمي هو ما يصاحب الكلمة من كلمات تؤثر في معناها وتحدده، ويمكن التمثيل لذلك بكلمة ) يد ( التي  )2(

   ترد في سياقات متنوعة منها : يد الفأس : مقبضها، ويد الريح : سلطانها، ويد الطائر : جناحه ... إلخ.                              

 .07، ص :  8991،  5حمد مختار عمر: علم الداللة ، عالم الكتب، ط/ انظر : أ
 .24: ص :  8991محمد حماد: مدخل إلى التفكير الداللي، دار الثقافة العربية، القاهرة،  (3)
 

تأليف : محمد جمعة عبد اهلل ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ط  –انظر مثاًل : كتاب عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال  )4(

ـ  8181 ـ  8189تأليف : سليمان نصيف الدحدوح، ط  –، وكتاب مفاتيح الخير 8991 -ه ـ 8991 -ه ، ورسالة الماجستير المعنونة ب

ـ . 8111 – 8111الم )الخير في القرآن الكريم ( ) دراسة موضوعية ( المقدمة من أمل بنت عبد اهلل آل عبد الس  ه



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

 

869tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                                  
 

 

 منهج الدراسة

إنَّ البحث يدرس لفظة الخير في القرآن الكريم، ويعتمد على المنهج الداللي السياقي الذي ُيبنى      
في نحن و اللغوي (. روغي) اللغوي،  االستخدام اللغوي والسياق بنوعيهعلى دراسة العالقات بين 

، يمًا   وحديثًاقد -لغوية قد أثارت اهتمام الدارسين هذا البحث أردنا تسليط الضوء على قضية
المناسبة وإزالة اإلشكال والتركيز على الداللة السياقية وما لها من أهمية في تحديد الداللة 

 والغموض.
 مثل: معجم لسان العرب البن منظور،   للغوية،وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على أهم المعاجم ا     

، لحديثةباإلضافة إلى الكتب اللغوية القديمة وا مثل: تفسير القرآن البن كثير، والتفاسير القرآنية،
لتي اهتمت ا مثل: الكتاب لسيبويه في القديم، وفي الحديث اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان،

 سياقية (.بالنظريتين ) الداللية وال

 
 السياق لغة واصطالحاً:معنى : المبحث األول

 السياق لغة : -
جاء في لسان العرب :  " السِّياق أصله ِسواق، فقلبت الواو ياء؛ لكسرة السين، وهما مصدران     

 (1)من ساق يُسوق".
    (2)وفي المعجم الوسيط : " ساق الحديَث ، َسَرَده، وَسْلَسَلُه، وساقه : تابعه، وسايره وجاراه "     

 السياق اصطالحاً: -
أمَّا المعنى االصطالحي للفظة السياق فيشمل معناه في القديم والحديث فيقصد به قديماً التركيز على 

 أسباب النزول وربط الكلمة بما قبلها وما بعدها داخل السياق إلزالة اإلشكال ودفع اللبس والغموض. 
ناصر جملة العالعام "  فهو بمعناه ؛له في مؤلفات اللغة عدة تعريفاتفي الحديث فقد وردت أمَّا   

النظم اللفظي ، أو هو " (4)، أو هو " النص اللغوي الصحيح المتتابع"(3)"المكونة للموقف الكالمي
 .(5)"للكلمة وموقعها من ذلك النظم

ه تويعرفه عبد الرحمن أبو درع بقوله : " السياق إطار عام تنتظم فيه عناصر النص ووحدا     
الُجمل فيما بينها وتترابط، وبيئة لغوية وتداولية ترعى مجموع  بوساطتهاللغوية، ومقياس تتصل 

العناصر المعرفية التي يقدمها النص للقارئ، ويضبط السياق حركات اإلحالة بين عناصر النص؛ 
 .(6)فال ُيفهم معنى كلمة أو جملة إالَّ بوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار السياق"

طلحات المجردة التي هذه المفاهيم يمكننا أن نستخلص أنَّ كلمة السياق من المصومن خالل      
بوا الذين كت وهذه الصعوبة هي التي جعلت –وإن كان من السهل التعرف عليها  يصعب تعريفها،

في هذا الموضوع ينصرفون إلى الحديث عن أنواع السياق ومجاالته وأهميته وغير ذلك من 

 المباحث المتعلقة بهذا الموضوع.
 

 القديم : السياق في الدرس اللغوي  المبحث الثاني
 يشكل السياق مبدًأ مهمًا في الدرس اللغوي قديمه وحديثه على السواء، وقد اختلفت درجة     

 .(7)االهتمام به من حيث الزمن ومناهج البحث في اللغة
ولعل تنبه علمائنا القدامى ألهمية السياق في توجيه معنى الكلمة يدل على فهم عميق وُبْعدُ نظٍر      

خصوصًا إذا عرفنا أنَّ السياق وأثره في تحديد داللة األلفاظ قد أصبح أمراً ذا في التحليل اللغوي، 

                                                                 
 ، مادة ) س . و . ق (.253،  2/254م ، 4003 -هـ 8243انظر: ابن منظور، دار الحديث القاهرة،  )1(
 .262م ، ص : 4002 -هـ 8245،  2مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط/ )2(
 .331م، ص : 8964، االسكندرية، محمود السعران : علم اللغة ) مقدمة للقارئ العربي (، دار المعارف )3(
 .48م، ص : 4005 – 8246، 8حسن رفعت حسين: الموقعية في النحو العربي ) دراسة سياقية( ، عالم الكتب، ط/ )4(
 .61. ت، ص :، د84لنشر والتوزيع، القاهرة، ط/استيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال بشر، دار غريب للطباعة وا )5(
 .11، ص : 1771منهج السياق في فهم النص، مكتبة الثقافة، الدار البيضاء،  )6(
 .160، ص : 1775انظر : كمال بشر : التفكير اللغوي بين القديم والجديد، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  )7(
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الدراسات اللغوية الحديثة حتى اتخذ طابع النظريات اللغوية؛ فُأِلفت فيه المصنفات، شأن عظيم في 

 .(1)وُخصِّصت له أبواب من الكتب
المفسرون، واللغويون، والنحويون،  –نظرية السياق  –كما أنه قد اهتم بهذه النظرية      

ريق من العلماء العرب في والبالغيون، ويمكن تأكيد هذا االهتمام من خالل النظر إلى دور كل ف
 سياق بالقدر الذي يسمح به البحث.دراسة ال

 
 السياق عند المفسرين:المطلب األول : 

يمكننا أن ندرك اهتمام المفسرين بالسياق ) بنوعيه ( من خالل تفسير القرآن الكريم وبيان      
 السياق:ُمبينًا أهمية  –في نص صريح  هـ ( 111 - ) ت فيقول السيوطي داللته.

" التفسير هو كشف معاني القرآن وبيان المراد منه، سواء أكانت معان لغوية أم شرعية بالوضع، 

فال يمكن التوصل إلى مقاصد النص القرآني، وبيان داللته ، (2)م بقرائن األحوال ومعونة المقام"أ
) ت  لزركشيا التفسير، قالة أثناء إالَّ بالوقوف على مالبساته وقرائنه، واستحضار سياقاته المختلف

 (3)ياق"س: ال يستدل بالصفة العامة إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم، ويستفاد ذلك من الهـ (417 –
ويتضح اهتمام المفسرين بالسياق من خالل عنايتهم الخاصة بأسباب النزول، وهي من أهم      

م بأسباب النزول أنهم نصُّوا على عناصر السياق االجتماعي في القرآن الكريم، وقد بلغ اهتمامه
لى ألنَّ عدم الوعي بأسباب النزول يؤدي إ الكريم؛وجوب الِعلم بأسباب النزول لتفسير آيات القرآن 

 ْنِإَو عنهم في تفسير قوله تعالى ة، ومن أمثلة ذلك ما جاء ِنيَّْععدم َفْهم المعنى المراد من اآلية الَم
 (4)يَنِراِبصَِّلّل ٌرْيَخ هَوَل ْمُتْرَبن َصِئَلَو ِهم ِبُتْبوِقُع اَم ِلْثِمِب وْاَعاِقُبَف ْمُتْباَقَع

إلى أنَّ سورة النحل كلها مكية إالَّ ثالث آيات من آخرها قد نزلت بالمدينة  (5)حيث ذهب أكثرهم     
ل ص –وُمثَّل به، فوقف عليه رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –حد؛ حيث استشهد حمزة بعد غزوة أ

 دوقال : " لئن أظهرني اهلل عليهم ألمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأح –اهلل عليه وسلم 
وسلم  هصل اهلل علي –والنبي واقف بخواتيم سورة النحل، فكف رسول اهلل  –فنزل جبريل  (6)قط"

مجموعة منهم ومن المهاجرين ومن بينهم حمزة بعد استشهاد   -:نصارعمَّا أراد، وقيل: قال األ

ل رِبَينَّ عليهم في التمثيل، فلما كان يوم فتح مكة أنزلنأصْبنا منهم يومًا مثل هذا لئن  –فمثلوا بهم 
فنرى أن سبب النزول طريق قوي في فهم معنى   َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِه اهلل 

 الكريم.القرآن 
 

 السياق عند االصوليين:المطلب الثاني : 
كانت فكرة السياق حاضرة في أذهان األصوليين على اختالف مدارسهم، وهذا يدل داللة      

ذا إال ُيخفى أن أجزاء الكالم  عناية األصوليين بما قبل الكالم وما بعده؛ إذ أنهَّواضحة على مدى 
أرسخ في باب الفصاحة والبالغة من  معانيه السابق منها والالحق على اتساق وترابط بينكانت 

 اق ) اللغوي وغيرتفريق معاني الكالم وتشتيتها، وقد اعتمد علماء األصول على جانبي السي

                                                                 
، ونظرية السياق في كتاب أحمد مختار عمر : علم الداللة، ، وما بعدها 61انظر مثاًل : استيفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة، ص :  )1(

،  وعبد النعيم خليل : نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، دراسة لغوية نحوية داللية، 01 – 61، ص : 8991،  5عالم الكتب، ط/

 .115، ص :  1770،  8دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر ، االسكندرية، ط/
، ص : 8911 -هـ 8171، 8حبير في علم التفسير، تح : فتحي عبد القادر فريد، دار العلوم، السعودية، الرياض، ط/السيوطي: الت )2(

11. 
 .8/81لبنان :  –الزركشي : البرهان في علوم القرآن، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت  )3(
 .816سورة النحل، اآلية :  )4(
، وجالل الدين السيوطي : أسباب النزول، تح : 118 – 1/117بن كثير: تفسير القرآن العظيم، المكتبة التوفيقية، إسماعيل بن عمر  )5(

 .189م ، ص : 1771 -هـ  8111،  8حافظ شعيشع، دار الغد الجديد، للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر ط/
 -هـ 8188،  8بيروت، ط /  –أورده: الحاكم في المستدرك على الصحيحين، تح / مصطفى عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية  )6(

( ، والطبراني في المعجم الكبير ، تح : حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل ، 1191حديث رقم )  –م 8997

 (. 81758رقم )  م ، حديث8911 -هـ 8171 1ط / 
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( : " السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين هـ 451 - تبن القيم الجوزية )اللغوي(، يقول ا

من  وغير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق، وتنوع الداللة، وه المحتمل، والقطع بعدم احتمال
ى فانظر إلفمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته،  ،مراد المتكلمأعظم القرائن الدالة على 

 (2)الذليل الحقير"كيف تجد سياقه يدل على أنه  (1)ُدْق ِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم  قوله تعالى :
 فالسياق وسيلة للكشف عن المعنى والبعد عن التأويل.

ـ ( 207 - ونرى أنَّ اإلمام الشافعي ) ت      من بين علماء األصول الذين اعتنوا بالبحث اللغوي؛ ه
وذلك من خالل التعريف باللغة والبحث في نشأتها، وخاصة ما يتعلق بمسألة الوضع اللغوي الذي 

نوَّه ، كما والعام والخاص ،والمشترك اللفظي ،من خالل الترادف والتضاد المعنى اللغوي َنَتَبيَُّن به
بعداً عن أكثر لبساً ووالمجيء بغريب اللغة الذي يجعل الخطاب إلى البعد عن التكلف في األلفاظ ، 

الوضوح، وفي هذا إشارة إلى االلتزام باأللفاظ الواضحة التي تؤدي إلى تحصيل الفائدة في إطار 

: " فإنما خاطب اهلل بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف مام الشافعي حيث قال اإل، سياق معين
معانيها، وكان مما نعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًا من 

هذا منه عن آخره، وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص،  أولبظاهرًا يراد به العام الظاهر، ويستغني 
وظاهرًا يعرف في سياقه أن يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود في علمه في أول الكالم أو 

تقديم أو التأخير ال. ويتضح في هذا معنى حديثه عن السياق عند إشارته إلى (3)وسطه أو آخره"
خر بين آشيء يلفظها فيه عن آخره، وتبتدئ ال ُلوَّحيث يقول : " وتبتدئ الشيء من كالمها يبين َأ

 .(4)لفظها منه عن أوله"
فالتقدم والتأخير له الدور الفعال في بناء المعنى من خالل عملية التأويل في إطار السياق، وهذا      

بالسياق حيث َأْوُلوُه عناية بالغة؛ ألن الخطاب  –بصفة خاصة  –القول يبين عناية األصوليين 
، يقوم على اً صحيحًامن استنباطها استنباط بَدالقرآني يحتوي على مفاهيم عقائدية وأحكام شرعية ال

 فظللا اب النزول، وجعلوا العالقة بينينة بعيدة عن التأويل البعيد، ولذلك اهتموا بأسبأسس علمية مت
فهما وجهان لعملة واحدة، والمتمثلة في تحقيق المعنى المقصود الذي يريده  ،والسياق عالقة تداخل

 المخاطب.

 
 السياق عند اللغويين:المطلب الثالث : 

كلموا فيه وت ،وَأْوُلوهُ عناية خاصة ،لقد اهتم اللغويون بالسياق بنوعيه ) اللغوي وغير اللغوي (     
ل : " أكانت ِئيقر بذلك عندما ُس هـ(157 -)ت  طوياًل منذ بداية جمع اللغة، فنجد أبو عمرو العالء

أي أن العرب  (5)كانت تجوز؟ قال نعم ليحفظ عنها"العرب ُتطيل؟ فقال نعم؛ ِلُتبلغ، ثم قيل له : أف
، وإذا طالواأ كانوا إذا تكلموا يهتمون بالسياق الذي يتحدثون فيه، فإذا كان المراد من الحديث التبليغ

كان هدفهم حفظ السامع بما يقال َأْوَجُزوا لتسهيل العملية عليه، وفي هذا أيضًا تأكيد على مدى 
 وإدراكهم العميق له من حيث النظر والتطبيق على حد سواء.معرفتهم بالسياق 

 لسياق عند النحويين:المطلب الرابع : ا
  عند شيخ النحاة سيبويه  واضحًا وهذا ما تجده يعد علماء النحو ممَّن أولو السياق عناية خاصة     

 ويظهر ذلك ،هـ ( والذي َأْوَلى كاًل من ) السياق اللغوي، وسياق الحال ( اهتمامًا كبيرًا180 - ) ت
 من 

                                                                 
 .11سورة الدخان ، اآلية :  )1(
 .181/  1، 8110،1مكة المكرمة، ط /  –بدائع الفوائد، تح: علي محمد العمران، دار عالم الفوائد  )2(
 .60، ص : 8999لبنان،  –الرسالة ، تح : خالد السبع العلمي، و زهير شفيق الكبي، دار الكتاب العربي، بيروت  )3(
 .60الشافعي، الرسالة : ص:  )4(
 .811، ص :  1771انظر : محمد أحمد خضير : التركيب والداللة والسياق، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ط ،  )5(
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ن ذلك المحذوفة في التركيب، فمخالل استعانته ) بالسياق اللغوي ( بكثرة في بيان أحد العناصر 

 : (1)االستغناء عن تكرار ) كل ( في قول الشاعر
 ارا (ـل نـُد بالليـَوقَّـاٍر ُتـون   ًأ   اَكلَّ امرٍئ تحسبين امر) 

وذلك : لذكرك إياه في أول الكالم، ولقلة التباسه على "بجر ) ناٍر ( والتقدير ) وكلَّ ناٍر (      
 .(2)"المخاطب

على عنصر لغوي ُذكر في جملة سابقة للداللة على العنصر المحذوف  فنرى أن سيبويه قد اعتمد     
 وجعل ذكر العنصر األول سببًا في عدم التباس المعنى على المخاطب. ،في الجملة الثانية

وما  (3)كما اهتم سيبويه ببيان المصاحبة للتركيب، أو ما يسمى بمالبسات ) المسرح اللغوي(     
متكلم من يعمد إليه اليترتب على ذلك من المفاضلة بين التراكيب، كذلك فقد أشار سيبويه إلى ما 

اعتماداً على القرائن الحالية المصاحبة للكالم والمرتبطة بحاسة من الحواس الخمس،  حذف المبتدِإ

حيث قال : " وذلك أنك رأيت صورة شخص، فصار آية لك على معرفة الشخص، فقلت " عبد اهلل 
فعرفت صاحب  صوتًا وربَّي "، كأنك قلت : " ذاك عبد اهلل "، أو " هذا عبد اهلل "، أو سمعَت

ر آية لك على معرفته فقلت :" زيدُ وربَّي ". أو َمِسْستَ َجَسدًا، أو َشِمْمتَ ريحاً فقلت الصوت، فصا
: " زيٌد " أو " المسكُ " أو ذقت طعاماُ فقلت " العسُل " ولو ُحدِّْثَت عن شمائل رجل فصار آية لك 

ْيه "، ين بارٍّ بوالَدعلى معرفته لقلت :" عبُد اهلل "، كأنَّ رجاًل قال :" مررُت برجٍل راحٍم للمساك
 .(4)"فقلت " فالٌن واهلِل

 
 السياق عند البالغيين:المطلب الخامس : 

ل، اهتمامهم منصباً على فكرة مقتضى الحا لقد حظي السياق بعناية خاصة عند البالغيين، فكان      
، (5)والعالقة بين المقام والمقال، كما دعا البالغيون كثيرًا لمقولة :" مطابقة الكالم لمقتضى الحال"

:" والحال  هـ (111 - ) ت المعاني (، يقول التهانوي به ) علماء ( اهتمَّ مقتضى الحالومصطلح )
إلى أن الداعي  م على وجه مخصوص، أيلداعي إلى المتكّلفي اصطالح أهل المعاني هي األمر ا

 .(6)هي المسماة بمقتضى الحال " ،خصوصية مابه أصل المعنى  يعتبر مع الكالم الذي يؤدى

ق السياق اللغوي وغير اللغوي (، فالمعنى العميى الحال تفصح عن الجانبين معاً )فعبارة مقتض     
كمال بشر " ال إحراز لمنفعة أو إدراك لمعنى الكالم، مالم ) مقتضى الحال ( كما يرى   لعبارة 

يكن هذا الكالم منظومًا ومؤلفًا على وجه يطابق الحال، فالنظم والتأليف على طريقة مخصوصة 
مته ) للحال( رعاية للسياق غير اللغوي، و ) المقتضى ( هو الرابط ، ومالءرعاية للسياق اللغوي

 .(7)أو بناء ذا كيان مخصوص "متكاملة والجامع بينهما وحدة 
ومصطلح ) مقتضى الحال ( يقترب إلى حد كبير من مصطلح ) سياق الحال ( في الدرس      

 .(8)أال وهي االهتمام بالجانب االجتماعي للغة ، ويشترك معه في أهم خاصيةاللساني الحديث
عاة المقام الذي يقال فيه كما أدرك البالغيون أيضًا شيئًا مهمًا في الدرس اللغوي وهو مرا     

لفاظ يجب أن يتالءم والمعاني؛ هـ ( أن نظم األ 741 – ) ت فيرى عبد القاهر الجرجاني الكالم؛

                                                                 
، وابن 1/88، وابن األنباري في اإلنصاف : 8/887البيت من المتقارب، وينسب ألبي داوٍد، وهو من شواهد : سيبويه في الكتاب :  )1(

، والشيخ خالد  1/00،وابن عقيل في شرحه على األلفية : 181، وابن عصفور في المقرب : ص 1/00في شرحه على األلفية :  عقيل

  .   87/118،  591/  9،  1/980/817، والبغدادي في خزانة األدب : 1/518، والسيوطي في الهمع : 8/019في شرح التصريح : 
 –حواشيه : د. إميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية : بيروت  سيبويه : الكتاب ، علق عليه ووضع )2(

 .887/  8م، 8999 -هـ  8117، 8ط /  –لبنان 
 .811م، ص : 8915انظر : كمال بشر : دراسات في علم المعنى، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  )3(
 .819/  1سيبويه: الكتاب :  )4(
 .11، ص :  8991،  0الجاحظ : البيان والتبيين ، تح : عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط / انظر :  )5(
 .815/ 1،  8900كشاف اصطالحات الفنون، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،   )6(
 .169كمال بشر : التفكير اللغوي بين القديم والجديد ، ص :  )7(
تمام حسان : األصول دراسة ايستمولوجية في الفكر اللغوي العربي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، القاهرة ،  ط،  انظر : )8(

 .111، ص  8911
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ي خاإلعجاز حيث يقول : " النظم توجده في كتابة دالئل بمراعاة سياق الحال، وهذا ما ن حيث اهتمَّ

 .(1)"م ِلالَك معاني ما بينوأحكاِمه فيمعاني النحو 
يه علمائنا منذ مئات السنين ألهمية السياق بنوع ُهبَُّنوكل ما ذكرناه سابقاً يوضح تمام الوضوح َت     

، وغير اللغوي ) سياق الحال ( في توجيه معنى الكلمة، وهذا يدل على ( : اللغوي ) سياق المقال
ما أتى  بأفكار تضارعفهم عميق، وُبعد نظر في التحليل اللغوي، كما تشهد عليهم آثارهم المشحونة 

خدنا عامل الزمن البعيد الذي كان بل ربما تفوقها فيما لو أ ،ويأتي به المحدثون في هذا المجال
 .(2)محرومًا من تلك العوامل الثقافية والفنية التي حظى بها المحدثون

 
 : السياق في الدرس اللغوي الحديث:المبحث الثالث 

 اللغويين العرب:عند المطلب األول : السياق 

المْعنى، فالداللة الصحيحة للمعنى هي التي  ُتعد نظرية السياق منهجًا من أهم مناهج دراسَة     
تكتسب من السياق، فالسياق يجمع المعاني المراد فهمها، ويوصلها إلى ذهن القارئ وفق قرائن 

 لفظية ومعنوية تسير بالمعنى نحو الغاية المقصودة.
لنظريات اللغوية في دراسة المعنى كالنظرية اإلشارية التي ظهرت على يد أوجدن وقد تعددت ا     

والنظرية التصويرية التي تعود إلى الفيلسوف اإلنجليزي ،  (Ogdan – Richards )و ريتشاردز 
وغير  ،(Bloomfield )والنظرية السلوكية التي يتزعمها بلومفيلد ،  (John Locke )جون لوك 

كاملًة تقدم نظريةً لغويةً مت غم من تعدد النظريات إالَّ أنها لم تستطع أنروعلى ال ذلك من النظريات،
زعيم النظرية السياقية، فمعنى الكلمة عند أصحاب هذه  (Firth )السياق كما حددُه فيرث  عن

فزعيم هذه  (3)،ذي تؤديهمل بها  أو الدور الأو الطريقة التي تستعالنظرية هو  استعمالها في اللغة 
النظرية يرى أن المعنى ال ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها في سياقات 

 .(4)مختلفة
أهمية السياق في فهم النصوص اللغوية، إال  (Stephen ulmann )كما أدرك استيفن أولمان      

 السياق ليس لها معنى على االطالق،عون أن الكلمة معزولة عن أنه حّذر من المبالغة من الذين يدَّ

طالق خارج مكانها في بأن الكلمات ال معنى لها على اإل " كثيرًا ما يرددون القولأولمان: يقول 
 ختاره لها فقط ال أكثر واللمة يكون معناها هو المعنى الذي أك ستعمُلأيقول القائل : عندما  ،النظم

 .(5)أقل
يرى أن الكلمة خارج السياق ال معنى لها، وعندما توضع في سياق تتشارك مع المعنى  فهو     

 ةهو الذي يساعدنا على إدراك التبادل بين المعاني الموضوعي ،الذي فرضه السياق فالسياق
 .(6)والمعاني العاطفية واالنفعالية

السياق في توجيه معنى أيضًا أهمية  (Joseph Vendryes ) كما أدرك جوزيف فندريس     
يعّين قيمة الكلمة هو السياق؛ إذ أن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل  يث يقول : " الذيح ،الكلمة

 رض قيمة واحدة بعينيها على الرغم منديداً مؤقتًا، والسياق هو الذي يففيها في جو يحدد معناها تح
أيضاً هو الذي يخلص الكلمة من الدالالت المعاني المتفرعة التي في وسعها أن تدل عليها. والسياق 

. وعليه فإن السياق 7الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها، وهو الذي يخلق لها قيمة حضورية "
 يعد عاماًل حاسمًا في تحديد داللة اللفظ والتراكيب وهي في نسقها ونصها.

 

                                                                 
 .516م ص : 8991،  1قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر ، شركة القدس، ط /  –عبد القاهر الجرجاني : دالئل اإلعجاز  )1(
 .101بشر : التفكير اللغوي بين القديم والجديد ، ص : انظر : كمال  )2(
  , 1Ulmann, S.Mening and style,ox ford 1973ص  )3(
 .61انظر : أحمد مختار عمر : علم الداللة ، ص  )4(
 .61استيفن أولمان : دور الكلمة في اللغة ، ص :  )5(
 . 08المصدر نفسه : ص  )6(
 .118، ص :  8960 1الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة األنجلو ، القاهرة ، ط / فندريس : اللغة ، ترجمة : عبد )7(
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 :المطلب الثاني : السياق عند اللغويين الغرب 

يل المثال بنذكر منهم على س اللغويون العرب المحدثون بالسياق وأولوه عناية كبيرة، اهتمَّلقد      
أهم ما امتازوا به عن  ولعلَّ مختار عمر، وفايز الداية، وغيرهم،، وأحمد : تمام حسان، وكمال بشر

 .اللغويين الغرب أنهم ربطوا بين الدراسات العربية القديمة والدراسات الغربية الحديثة
 ،فيرى تمام حسان أن النص ال يمكن أن يفهم تماماً وبدقة خارج سياقه اللغوي أو غير اللغوي     

غير مثبت عّمن ساقه ومن سيق  –منطوقًا كان أم مكتوباً  -حيث يقول :" يعتبر النص ) المقال ( 
 .(1)"اطئًا تورًا وخإليه، ولو أننا حاولنا فهم المقال منفصاًل عن المقام لجاء فهمنا إياه قاصرًا مب

السياق بمثابة العنصر الفاعل في توضيح  شر أهمية كبيرة للسياق إذ يقول :ويعطي كمال ب     
 ومعنى ذلك أن عدم االهتمامإلى درجة القبول في مبناه ومعناه، الكالم، بل في صحته والوصول به 

 .(2)هواء"تلقى في ال م إلى مجرد ضوضاءبه وأخذه في الحسبان، قد يميل الكال

 
 : أنواع السياق: المبحث الرابع

، وسياق الموقف   Linguistic context ينقسم السياق عند فيرث إلى السياق اللغوي      
Situtional context ( السياق الثقافي إليهما أحد اتباعه وهو ) جون الينزضاف ، وقد أ

Cultural context(3). 
السياق اللغوي، والسياق  :يشمل تقسيمًا للسياق ذا أربع شعٍب K- Ammerعلى حين اقترح 

 نواع بالقدر الذي يسمح به البحث.ويمكن بيان هذه األ، (4)، وسياق الموقف، والسياق الثقافيالعاطفي
 ٍتوكلما السياق اللغوي: ويعرف بأنه " حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورًة – 1

. .أخرى، مما يكسبها معنى خاصًا محددًا ، فالسياق اللغوي يوضح كثيرًا من العالقات الداللية .
 وسمات محددة غير قابلة ،فالمعنى الذي يقدمه السياق اللغوي هو معنى معين له حدود واضحة

 .(5)للتعدد أو االشتراك أو التعميم"
عنى المقصود، واألمثلة على ذلك كثيرة، من ذلك فالسياق وحده هو الذي يستطيع أن يبين لنا الم     

د فيها هذه التي تربتعدد السياقات على سبيل المثال تعدد معنى كلمة ) الخير ( في القرآن الكريم 

 (7)فالخير هنا بمعنى :المال. (6)رًاْيَخ َكَرن َتِإ ُتْوَماْل ُمُكَدَحَأ َرَضا َحَذِإ ففي قوله تعالى : الكلمة 
 ْمُكبِّن رَّمِّ ٍرْيَخ ْنم مُِّكْيَلَع َلزََّنيُّ ْنَأ يَنِكِرْشُماْل اَلَو اِبَتِكاْل ِلْهَأ ْنِم وْاُرَفَك يَنِذالَّ دَُّوا َيمَّ   وقوله تعالى

(8) حزاب ، وقوله تعالى في سورة األ(9)فالخير هنا بمعنى الوحي ْمِهِظْيَغِب وْاُرَفَك يَنِذالَّ اهلُل دََّرَو 
. وبالرجوع إلى أصل كلمة ) الخير ( نجد أن كتب (11)يمانفالخير هنا بمعنى اإل (10) رًاْيَخ وْااُلَنَي ْمَل

ي فالمعجم تكتفي بالمعنى المضاد، كقولهم" الخير ضد الشر ، ولكن تعددت معاني كلمة الخير 
معاني حداً بالرغم من الوا فالسياق هو الذي يفرض على الكلمة معنًا القرآن الكريم لتعدد السياقات،

 توحي بها الكلمة الواحدة. المتعددة والمتنوعة التي يمكن أْن

                                                                 
 .158م. ص : 8991هـ .  8181،  1تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب ، ط /  )1(
 .161 – 160كمال بشر : التفكير اللغوي بين القديم والجديد ، ص  )2(
ثرها في التعقيد النحوي عند سيبويه : محمد سالم صالح سالم : رسالة دكتوراه كلية دار العلوم، جامعة القاهرة ، انظر : الداللة وأ )3(

 .159م ، ص :  1777 -هـ  8118إشراف : محمد حماسة عبد اللطيف ، وعلي محمد أبو المكارم، 
 .69انظر : أحمد مختار عمر : علم الداللة ، ص :  )4(
: مفهوم السياق وأنواعه ومجاالته وأثره في تحديد العالقات الداللية واألسلوب، مجلة علوم اللغة، المجلد السادس،  رجب عثمان محمد )5(

 .870، دار غريب القاهرة ، ص : 1771العدد الرابع، 
 .817سورة البقرة، آية :  )6(
 .8/161هـ ،  8181البيضاوي : تفسير البيضاوي، تح : حمزة النشرتي ، مكتبة النشرتي ،  انظر : )7(
 .875سورة البقرة ، آية :  )8(
 .868انظر : الزمخشري : الكشاف، شرحه وضبطه وراجعه : يوسف الحمادي مكتبة مصر ، /  )9(
 .15سورة األحزاب ، اآلية :  )10(
 .801/  15: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، الرازي : التفسير الكبير ، تح  )11(
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 Situالسياق غير اللغوي ) سياق الحال أو سياق الموقف (: وهو ترجمة للمصطلح اإلنجليزي  – 2

at ional context of situation  وهذه أكثر الترجمات شيوعًا واستخدامًا بين اللغويين
، ويعرفه بأنه : جملة العناصر المكونة للموقف  ويسميه فيرث ) سياق الحال ( (1)،العرب

 . ومن هذه العناصر:(2)الكالمي
شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما الثقافي، وشخصيات من يشهد الكالم غيرهما ومدى  –أ 

 مشاركتهم في الكالم.
لسلوك اللغوي كحالة الجو، ومكان العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة باللغة، وبا –ب 

 الكالم والوضع السياسي.
 .(3)أثر الحدث الكالمي في المشتركين -جـ 

لتي لها ا ) حذر (بثقافة المجتمع مثل كلمة  السياق الثقافي : ويرتبط هذا النوع من السياقات – 3

م يختلف عن المفهوأكثر من معنى حسب المحيط الذي استخدمت فيه، فهي عند المزارع لها مفهوم 
 الذي وضعه عالم اللغة، وكذلك عالم الرياضيات ... إلخ.

السياق العاطفي ويعرفه أحمد مختار عمر : بأنه يحدد درجة القوة والضعف في االنفعال،  – 7
البغض ف الداللي ولكن تختلف درجة التعبير؛( فلهما نفس الحقل  ٌضْغوُب ،ٌهْروذلك مثل كلمتي ) ُك

 .(4)شديد، وأمثلة ذلك كثيرة في اللغة العربية وغيرها من اللغاتهو الُكره ال
 

 :المبحث الخامس : داللة السياق
 وقد أدرك علماؤنا هذه –عزَّ وجلَّ  –لداللة السياق القرآني أهمية بالغة في تفسير كالم اهلل      

بيان اهتمام ، والغرض ليس الحصر، وإنما األهمية منذ القدم، وسنذكر هنا بعض أقوال العلماء
ام مسلم ميقول اإل –عزَّ وجلَّ  –في تفسير كالم اهلل  ًامأمون ًامنهجالعلماء بداللة السياق واتخاذها 

فقف حتى تنظر " إذا حدثت عن اهلل حديثًا : -رحمه اهلل  – هـ (242 - ) ت                 بن يسار
: " إنَّ كالم العرب يصحح بعضه هـ (544 –) ت نباري ويقول اإلمام األ (5)ما قبله وما بعده "

باستيفائه، واستكمال جميع ، ويرتبط أوله بآخره، وال ُيعرف معنى الخطاب منه إال بعضًا

، أي : ال يعرف معنى الخطاب إالَّ باستيفاء السياق واستكمال النظر فيه كله. ويقول شيخ (6)حروفه"
في بيان كيفية الكشف عن حقيقة المعنى   –رحمه اهلل  –       هـ (428 - ) ت يةبن تيما –االسالم 

وما قبل اآلية وما بعدها هو السياق  (7)" فتأمل ما قبل اآلية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى " :
 بشقيه.

هذا الكالم، ويبين أنَّ منشأ الغلط في التفسير هو إهمال  –رحمه اهلل  –سالم كما يؤكد شيخ اإل     
ويظهر هذا واضحاً جلياً في قوله : " فمن تدبَّر القرآن، وتدبَّر ما قبل اآلية وما بعدها، داللة السياق، 

وعرف مقصود القرآن، تبين له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من االنحراف 
مله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا منشأ الغلط عوجاج، وأما التفسير بمجرد ما يحتواال

 .(8)من الغالطين، ال سيما ممن يتكلم فيه باالحتماالت اللغوية"
بن تيمية يشير إلى أنَّ االحتمال اللغوي وحده ليس كفيالً باإلصابة، من النص السابق نرى أن ا     

  هذه االحتماالت اللغوية.بد من اقترانه بداللة السياق؛ حتى يتعين المراد من الوإنما 

                                                                 
 .866، ص :  8991انظر : عبده الراجحي : فقه اللغة في الكتب العربية ، دار المعرفة الجامعية ،  )1(
 .111انظر : محمود السعران: علم اللغة ، ص :  )2(
 .18 – 17، ص : 8990ة ، انظر : عبده الراجحي : فصول في علم اللغة ، دار المعرفة الجامعي )3(
 .08 – 07علم الداللة ، ص :  )4(
 .111أبو محمد بن مسلم بن قتيبة : المعارف ، تح : ثروت عكاشة ، دار المعارف ، القاهرة ، ص :  )5(
 .1م ، ص : 8916،  1كتاب األضداد ، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم ، نشر: وزارة اإلعالم الكويتية، ط /  )6(
ع الفتاوي ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طباعة : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة مجمو )7(

 .896/  85م ،  1771هـ ،  8115المنورة ، 
 .899/  85مجموع الفتاوي :  )8(
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أهميته داللة السياق، وارتباطها باللغة  –رحمه اهلل  –ن اإلمام محمد بن إدريس الشافعي كما بّي     

الشيء  عن آِخره، وتبتِدُئ العربية، فقال : " وتبتدئُ العرب الشيء من كالمها، يبين أول لفظها فيه
 .(1)خر لفظها منه عن أوله"يبين آ

     ارتباط المعاني بالسياق فيقول :  –رحمه اهلل  – هـ (748 - ) ت نييويؤكد إمام الحرمين الجو     
 .(2)تعلق بعضها بفهم النظم والسياق "" فإن المعاني ي

ء اوإنما بيان اهتمام العلموأخيرًا ... ليس المقصود هنا حصر أقوال العلماء في هذه الصناعة،      
  وبيان داللته. –عزَّ وجلَّ  –في فهم كتاب اهلل  ًامنهجبداللة السياق، واتخاذهم لها 

  
 : دراسة الداللة السياقية للفظة " الخير " في مواضع من القرآن الكريم :المبحث السادس 

ن دراسة اللفظة م اللغوي فقط، بل الُبدَّإنَّ الداللة السياقية للفظة الخير ال تقتصر على السياق      

في ضوء السياق القرآني بنوعيه : ) اللغوي ، وغير اللغوي (؛ وذلك ألنَّ السياق اللغوي ُيضيف 
وم ُلُه، أو يبين فيه وجوهاً مختلفة حسب المقام، وفيما يلي سنقلمعنى اللغوي معنى جديدًا، أو ُيَعدِّإلى ا

وغير اللغوي (، وإجراء الدراسة التطبيقية للفظة الخير في  –بعرض نوعي السياق: ) اللغوي 
 سياق القرآن الكريم داخل هذين النوعين من السياق.

، أو الداللة السياقية الداخلية، وتشمل : معنى اللفظة الصوتي، والصرفي، أوالً: السياق اللغوي
ى ة في التركيب، وهذا المعنوالنْحوي، والمعجمي، وتشمل أيضاً معرفة السابق والالحق لهذه اللفظ

 ، وفيما يلي عرض وتطبيق لهذا السياق .(3)) المعنى المقالي ( يطلق عليه اسم 
 –الداللة الصوتية: وهذه الداللة ُتستمدُّ من طبيعة بعض األصوات، فمثاًل لفظة   ) تنضخ (  – 1

ها ) تنضح ُقورنت بنظيرتتعبر عن فوران السائل في قوة وعنف إذا  –كما يحدثنا كثير من اللغويين 
في  –( التي تدل على تسرب السائل في سهولة وبطء ويسر، وبالتالي يتبين لنا أنَّ صوت ) الخاء ( 

ك القوة تل –ين يعلى رأي اللغو –له عالقة مباشرة في داللة هذه اللفظة؛ ِإْذ أنه قد أكسبها  –األولى 
 .(4)وذلك العنف

 كريم الحظنا أنَّ:وباستقراء مادة خير في القرآن ال 

) الخاء ( صوت مهموس رخو، مخرجه أدنى الحلق، وعند النطق به يندفع الهواء مارًا  – 1
 .(5)بالحنجرة فال يحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق حتى يصل إلى أدناه إلى الفم

ْيت ( ويسميه ) َب ) َخْير ( مثل ) الياء ( في  و) الياء ( صوت صامت ساكن، و) الياء ( في     
 .(6)العلماء في هذه الحالة صوت لين

و) الراء ( صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة، وعند النطق به يندفع الهواء من الرئتين      
 مارًا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراهُ في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرجه

وهو طرف اللسان ملتقياً بحافة الحنك األعلى، فيضيق هناك مجرى الهواء، والصفة المميزة للراء 
 .(7)هي تكرر طرق اللسان للحنك عند النطق بها

 والجدول التالي يوضح صفات كل حرف من مادة ) خير (:

 الصفة الحرف

 الخاء
 الياء

 الراء

 مستعٍل -رخو  –مهموس 
 انتقالي –ساكن  –صامت 

 مكرر -مذلق  –مستفل  –متوسط  –مجهور 

                                                                 
 .60الرسالة، ص  )1(
 .107/  1هـ،  8181،  1المنصورة، ط/  –البرهان في أصول الفقه، تح: عبد العظيم الديب، دار الوفاء ، مصر  )2(
 .161، وكمال بشر : التفكير اللغوي بين القديم والجديد ، ص : 17انظر : تمام حسان : اللغة العربية ) معناها ومبناها (، ص :  )3(
 .16م، ص : 8990لفا  ، مكتبة األنجلو المصرية ، انظر : إبراهيم أنيس : داللة األ )4(
 .06م ، ص : 8999انظر : إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية، مكتبة االنجلو المصرية ،  )5(
 .17انظر : السابق ، نفسه ، ص :     )6(
 .67انظر : السابق ، نفسه ، ص :  )7(



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

 

800tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                                  
 

 

ويتضح من الجدول أن جميع الحروف الثالثة ) الخاء، والياء، والراء ( تشترك في صفة     

 الرخاوة. وهذا يناسب لفظة الخير التي جاءت بمعنى العدل والفضل والشيء النافع.
 تي:أما المقاطع الصوتية للفظة الخير فيمكن بيانها على النحو اآل     

 اْلَخيِر                          ال / َخْيـ / ِر – 1
 ص ح ص / ص ح ص / ص ح                             

 متوسط مغلق / متوسط مغلق / قصير                         
 اْلَخْيُر                         ال / َخْيـ / ُر – 2

 ص / ص ح  ص ح ص / ص ح                           
 متوسط مغلق / متوسط مغلق / قصير                         

 َخْيـ / َر   َخْيَر                         – 3

 ص ح ص / ص ح                                
 متوسط مغلق / قصير                            

 َخْيـ / ُر       َخْيُر                    – 7
 ص ح ص / ص ح                          

 متوسط مغلق / قصير                          
 ًخْيـ / ُرْن       ًخْيٌر                  – 5

 ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص                      
 متوسط مغلق / متوسط مغلق / متوسط مغلق                      

 َخْيـ / ِرن   َخْيٍر                   – 2
 ص ح ص / ص ح ص                         

 متوسط مغلق / متوسط مغلق                      
 رن َخْيـ /     َخْيرًا                 – 4

 ص ح ص / ص ح ص                     

 متوسط مغلق / متوسط مغلق                     
 خيٍر                ِبـ / َخْيـ / رنب – 8

 ص ح / ص ح ص / ص ح ص                     
 قصير / متوسط مغلق / متوسط مغلق                     

 اْل / ِخْيـ / َر / ُة  اْلِخْيَرَة             – 1
 ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح                      

 مغلق / متوسط مغلق / قصير / قصيرمتوسط                      
 اْل / خيـ / را / ِت    الخيرات        – 10

 ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح                     
 متوسط مغلق / متوسط مغلق / متوسط مفتوح / قصير                     

 اْل / َخْيـ / َرا / ُت   الخيراُت         – 11
 ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح                       

 متوسط مغلق / متوسط مغلق / متوسط مفتوح / قصير                       
 اْل / أخـ / يا / ِراألخيار            - 12

 ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح                       

 متوسط مغلق / متوسط مغلق / متوسط مفتوح / قصير                       
 يختار             يْخـ / تا / ُر – 13

 ص ح ص / ص ح ح / ص ح                        
 متوسط مغلق / متوسط مفتوح / قصير                        
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 ويتضح مما سبق ما يلي:

لى أربعة ، وعة للفظة الخير فجاءت في مقطعين، وعلى ثالثة مقاطعقد تنوعت المقاطع الصوتي     
مقاطع، وكان أكثرها المقاطع الثنائية والثالثية، حيث تكررت مرات عديدة، ولم تأِت المقاطع 

الصوتية للفظة الخير ) أحادية المقطع (، وهذا يدل داللة عظيمة على تنوع أشكال الخير في القرآن 
 الكريم.

و ًا، ألى دراسة المفردات ال بوصفها ِصيغالصرفية: وهذا النوع من الداللة يهدف إ الداللة – 2
، فاستعمال لفظة ) قطَّع (1)ألفاظًا، وإنَّما بحسب ما فيها من خواص  تفيد في خدمة الجملة أو العبارة

مراد من ال تزيد داللتها عن لفظة ) قطع (؛ فصيغة ) فعَّل ( أقوى داللة في أداء المعنى –مثالً  –( 
َخْيٌر ( مصدر ثالثي  ) و.(2)تدل على التكثير والزيادة في الفعل) َفَعل (؛ وذلك ألنَّ )َفعَّل (صيغة 
 ) الزم ، أصله ) َخير (، واالسم ْرت ، فعل ) َبْيٌع (، ِفْعله : خار ، وِخ     ل مث(،  َفْعٌل بوزن )

خائر (، يقال : رُجٌل َخيٌِّر مثل : هيِّن، وميِّت ، ورجل خْير، مثل : هْين ، ومْيٌت، والمرأة خيِّرة، 
، " يقال : (4) ُةَيَرالخِْ ُمُهَل اَنا َكَم ، قال تعالى : (3)وَخْيرة، أي : فاضلة، وخْيراٌت جمع َخْيرٍة

أو بهيمة، يصلح إحدى  المختار من رجل، أو امرأة،الِخَيَرة، والَخَيرة، والِخيَرة، وكل ذلك : الشيء 
، اختار فعل متعٍد، (6)ُموَسى قََْوَمُه َسْبِعَينَ َرُجاًل  اَرَتاْخَو  ، وقولة تعالى :(5)هؤالء الثالث فيه "

 .(7)مزيد بحرفين هما : الهمزة، والتاء، وهو هنا للداللة على االصطفاء واالنتقاء
واختار ( فيهما إعالل صرفي؛ وذلك بقلب ) الياء ( ) ألفاً ( لتحركها وانفتاح والفعالن ) خار،      

(  ) اشتوَر ( فاإلعالل في ) اختَير، واختَير هنا غير ما قبله؛ إْذ أنَّ األصل فيهما: ) خَير، واختَير(
دل ي تواجٌب، وفي ) اشتور ( ممتنع؛ وذلك لعدم داللة  ) اختار ( على المفاعلة وهي المشاركة الت

عليها ) اشَتَور ، واهَتَوش، واعَتَون، واجَتَوَر(، وذلك أنَّ صيغة ) افتعل ( إذا دلت على المشاركة 
 .(8)امتنع فيها إعالل الياء أو الواو ألفًا

 ، وشرٌّ، ) خْيٌرُتعِملت بغير الهمزة، وهي ولفظة ) خير ( من صيغ التفضيل السماعية التي اس     
 فيها : ) أخير، وأشّر، وأحبَّ (؛ فحذفت الهمزة لكثرة االستعمال.، واألصل (9)وحّب (

ومما جاءت فيه لفظة ) خير ( للداللة على التفضيل قولهم : )الصالة خيٌر من النوم(، أي :      

، أي : أفضل (10) ْمُكلَّ ٌرْيَخ وْاوُمُصن َتَأَو أفضل من النوم، ومنه في الذكر الحكيم قوله تعالى " 
، أي : نأت بأفضل منها (11)اَهِلْثِم ْوا َأَهْنمِّ ٍرْيَخِب ِتْأا َنَهنِسُن ْوَأ ٍةآَي ْنِم ْخنَسا َنَم  وقوله تعالى:لكم، 

                                                                 
، 9قه في التعبير القرآني، مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية، مج انظر : خليل خلف بشير العامري: السياق أنماطه وتطبي )1(

 ساقط. – 11، ص : 1787،  1العدد 
، عبد اهلل محمد األسطى : الطريف في علم التصريف، 18انظر: أحمد الحمالوي : شذا العرف في فن الصرف، دار المعرفة، ص :     )2(

  .11دار الكتب الوطنية بنغازي ، ص :  –م 1787،  1طرابلس ، ط /  –إلسالمية العالمية دراسة صرفية تطبيقية، جمعية الدعوة ا
م المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، 1771، نيسان، 8انظر: اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الّصَحاح، قاموس الجيب، ط /  ) 3(

 -هـ 8189/  8ان في إعراب القرآن، وضع حواشيه: محمد حسن، ط / ، وأبو البقاء العكبري: التبي891،891مادة ) خير (، ص: 

 .191/  1لبنان ،  –م، دار الكتب العلمية، بيروت 8991
 .61سورة القصص، اآلية:  )4(
 –أبو زكريَّا يحي بن زياد الفراء: معاني القرآن، تح : محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، دار السرور  انظر : )5(

 .179/  1لبنان،  –بيروت 
 .855سورة األعراف، اآلية :  )6(
 .95انظر: عبد اهلل األسطى: الطريف في علم التصريف، ص :  )7(
 ..811، وعبد اهلل األسطى، الطريف في علم التصريف ص: 816انظر: أحمد الحمالوي ، شذا العرف في فن الصرف، ص :  )8(
، وأحمد الحمالوي: 15م، دار البيان العربي، ص : 8911 -هـ 8171، 0انظر: أحمد حسن كحيل: التبيان في تصريف األسماء، ط /  )9(

، و عبده الراجحي: التطبيق 105اهلل األسطى: الطريف في علم التصريف، ص : ، و عبد 01شذا العرف في فن الصرف، ص: 

 .18م؛ مكتبة المعارف، ص : 8999 -هـ 8117، 8الصرفي، ط / 
 .811سورة البقرة ، اآلية :  )10(
 .876سورة البقرة ، اآلية :  )11(
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الزاد التقوى،  ، أي : أفضل(2)ى َوْقالتَّ اِدالزَّ َرْيَخ نَِّإَف وْاُدوََّزَت ، وقوله تعالى :  -(1)على األرجح –

 .(3) ْمُكْتَبَجْعَأ ْوَلَو ٍةَكِرْشن مٌُّر مِّْيَخ ٌةَنِمْؤمُّ ٌةَمَأَلَو  وقوله تعالى :
، (4)الداللة النحوية: وهي الداللة التي ُتستمد من نظام الجملة أو هندستها وفق ترتيب معين – 3

ولكن قد يحدث حذف أو تقديم أو تأخير في الجملة، والحذف والتقديم والتأخير من أهم مظاهر 
العربي، واللغة العربية بوصفها إحدى اللغات المعرَّبة تسمح بحرية كبيرة في التحويل في النحو 

، أو (5)ترتيب الكلمات داخل الجملة، وقد يكون التقديم لالهتمام والعناية كما ذكره سيبويه في كتابه
  ، وهذا كثير في القرآن الكريم.(6)ربَّما يكون ألمر بالغي في غاية الدقة كما يرى ذلك الجرجاني

ومن المظاهر النحوية األخرى المؤثرة في الجملة استخدام اللفظ بصيغة االسم أو الفعل وبصيغة      
اإلفراد أو الجمع، وكذلك التعريف والتنكير، واإلضمار واإلظهار، وكذلك من الناحية اإلعرابية 

ذلك  ، وكلأي استحقاق اللفظ الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، وذلك حسب ما يقتضيه السياق

 له تأثير كبير في فهم الجملة.
ومن خالل دراستنا للفظة ) الخير ( في القرآن الكريم وجدنا أن السياق القرآني الذي اشتملت      

عليه لفظة الخير قد حظى ببعض هذه الظواهر والتي كان لها دور كبير في فهم المعنى المراد، من 
، قد ورد الفعل (7)رًا ْيَخ َكَرن َتِإ ُتوَْْمال ُمُكَدَحَأ َرَضا َحَذِإ ْمُكْيَلَع َبُكِت الجملة، فمثاًل قوله تعالى: 

) ُكِتَب ( مبنيًا للمجهول، فكان حذف الفاعل هنا للتعظيم، وذلك للداللة على أنَّ الذي يحلل ويحرم 
، ولفظة ) خيراً ( قد وقعت في سياق (8)هو اهلل عزَّ وجلَّ، ومعنى ) ُكِتبَ ( في كل القرآن ) ُفرض (

ال ل ََّب اِترََْيالْخ يِف ْمُهَل ُعاِرَسُن َنِيبَنَو اٍلن مَِّم ِهم ِبُهدُِّما ُنمَّنَأ وَنُبَسْحَيَأ الشرط، وفي قوله تعالى: 
والعائد ر أنَّ " نسارع لهم " به (، وخبمدهم َن ، أي : ) الذي(10)) أنَّما ( الذي معنى، (9) وَنُرُعْشَي

: " وال يجوز أن يكون الخير هـ ( 212 –) ت  محذوف، والتقدير : نسارع لهم فيه، قال العكبري
من مال "؛ ألنه إذا كان " من مال " فال ُيعاب عليهم ذلك؛ إنما ُيعاب عليهم أنَّ تلك األموال خيٌر 

  ير، وفي قوله تعالى:، وقد جاءت لفظة ) الخير ( هنا بصيغة الجمع للداللة على كثرة الخ(11)لهم
، وفي هذا الموضع أيضًا (12) وَنُمَلْعَت ْمنُتن ُكِإ ْمُكلَّ ٌرْيَخ وْاوُمُصن َتَأَو ُهرٌ لَّْيَخ َوُهراً َفْيَخ َعوََّطن َتَمَف

 ) فهو خير له (. ، وجوابه(13)وقعت لفظة ) خيرًا ( في سياق الشرط

ة موكل ،(14)جاء وصفًا على تقدير صيغة أفعل  ْمُكلٌَّر ْيَخ وْاوُمُصن َتَأَو والخير في قوله :     
، والضمير (15)صفة تفضيل بمعنى أخير له  ُهلَّ ٌرْيَخ َوُهراً َفْيَخ َعوََّطن َتَمَف الخير الثانية في قوله : 

 . وفي قوله تعالى : (16)في ) فهو ( يرجع إلى التطوع ولم يذكر لفظه، بل هو مدلول عليه بالفعل
، عطف للعام على (17) ِرَكنُماْل ِنَع َنْوَهْنَيَو وِفُرْعَماْلِب وَنُرُمْأَيَو ِرْيَخى اْلَلِإ وَنُعْدَي ٌةمَُّأ ْمنُكن مُِّكَتْلَو

                                                                 
 من هذا البحث.  16انظر: ص :   )1(
 .890سورة البقرة، اآلية :  )2(
 .118البقرة :  سورة )3(
 .11انظر: إبراهيم أنيس : داللة األلفا  ، ص :  )4(
 .811/  8انظر : سيبويه : الكتاب :  )5(
 .871انظر : دالئل اإلعجاز، ص :  )6(
 .817سورة البقرة ، اآلية :  )7(
 .887/  8الفراء : معاني القرآن :  )8(
 .56سورة المؤمنون، اآلية :  )9(
/  8، وابن النحاس: إعراب القرآن، ط / 898/  1، والعكبري : التبيان في إعراب القرآن: 111/  1اني القرآن: انظر: الفراء: مع )10(

 .11/  1لبنان،  –بيروت  –م ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية  1778 -هـ 8118
 .898/  1انظر مذهب العكبري في التبيان :  )11(
 .811 سورة البقرة، اآلية : )12(
 .95/  8انظر : الفراء : معاني القرآن :  )13(
 .95/ 8انظر : الفراء : معاني القرآن:  )14(
 .666/  1، والقرطبي : الجامع ألحكام القرآن، دار التراث : 176/  8انظر الزمخشري: الكشاف :  )15(
 .817/  8انظر: العكبري: التبيان في إعراب القرآن :  )16(
 .871اآلية : سورة آل عمران ،  )17(
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، عبر بالفعل، (2)ى وَحا ُيَمِل ْعِمَتاْسَف َكُتْرَتا اْخَنَأَو ، وفي قوله تعالى:(1)الخاص لإليذان بفضله

ا َنَأَو : المعنى واحد، إالَّ أنَّ قوله :  هـ ( 338 –)ت  " قال ابن النحاس وفي قراءةٍ " وإنَّا اخترناك
ة : أنه أولى بنسق الكالم لقوله ـــــى : أنه أشبه بالخط، والثانيــــــأولى من جهتين؛ األول  َكُتْرَتاْخ

 ََكبُّا َرَنَأ يّنى ِإوَسيُم  ه تعالى : ــــ، وفي قول(3)وعلى هذا النسق جرت المخاطبة  ٍةــــَهاِكَفَو 
 ْلُق وفي قوله تعالى : .(5)حذٌف والتقدير: يتخيرونها، فحذفت الهاء لطول االسم (4) وَنُريََّخَتَي اممِّ

راء : إذا خفض ) خير ( كم، جاءت خير صيغة تفضيل، قال الفأي : أذن أفضل ل (6) ْمُكلَّ ْيٍرَخ ُنْذُأ
 .(7)قلت: أذٌن صالح لكمفليس على معنى أفضل، فكأنما 

تقدم الشر على الخير  (8) وعًاُنَم ُرْيالْخ ُهسَّا َمَذِإوعًا َوُزَج رُّالشَّ ُهسَّا َمَذِإ وفي قوله تعالى :      
 .(9)ألنَّ السياق القرآني يقتضي ذلك؛ إْذ أنَّ السياق سياق عذاب وسوٍء وهذا يناسب لفظة الشر

اد به روال تكون حينها للتفضيل فال ي، أدخلوا فيها الهاء للتأنيثير صفة وإذا جاءت لفظة خ     

: " لمَّا ُوِصَف به فقيل : فالٌن َخْيٌر، أشبه  هـ (215 –) ت  التي للتفضيل، قال األخفش( )أفعل
الصفات، فأدخلوا فيه الهاء للمؤنث، ولم يريدوا به ) أفعل (، فإن أردت معنى التفضيل قلت : فالنة 

 .(10)س، وال تقل : خيرة ، وال أخير، وال ُيثَّنى وال يجمع؛ ألنه في معنى أفعل "َخْير النا
قصد بالداللة المعجمية داللة المعنى الذي يستقل به اللفظ في المعاجم العربية الداللة المعجمية:  – 7

 لتقطيالمعجمي  اللغوية؛ فالداللة المعجمية هي مجموع استعماالت اللفظ في سياقات متعددة؛ ألنَّ
الكلمة من استعمالها، ثم يستشهد لكل معنى بشاهد يوضح معنى الكلمة في ذلك السياق،  معاني

فالدور المنوط بالمعجم هو شرح المعنى المركزي، أي: المتوسط المشترك للوحدة اللغوية، كما 
 .(11)يهتم بداللة عدد من االحتماالت

اتضح لنا أنها قد وردت مائة وست  (12)الكريمومن خالل تتبعنا للفظة ) الخير ( في القرآن      
وتسعون مرة تقريبًا، جاءت في معظمها اسمًا، و وردت في ستة مواضع فعاًل، وبالرجوع إلى 

هم : ـــالمعاجم اللغوية، رأينا أنَّ أكثرها تكاد تكتفي بالمعنى المضاد في تعريفها للفظة الخير، كقول
أن بيان المعنى الَحْرِفي ليس هو غاية المطاف للوصول ، ومما ال شك فيه (13)) الخير ضد الشر(

إلى الفهم الداللي التام؛ ألنَّ الوصول إلى الفهم التام للمعنى ال يتم إالَّ بدراسة النص الذي وردت فيه 

ة متكاملة، ومن تم يتضح المعنى السياقي لكلمة ) الخير ( في الموضع الذي َيْنلفظة الخير بوصفه ِب
، فالنشاط الكالمي ذو الداللة الكاملة ال يتكون من مفردات خلط أو تشويه أو قصوروردت فيه دون 

فحسب؛ بل يتكون من أحداث كالمية وامتدادات نطقية تكوَّن جماًل تتحدد معالمها بوقفات، أو 
سكتات، أو نحو ذلك، فعلم الداللة اللساني ال يقف فقط عند معاني الكلمات المفردة، بل يتعدَّاها إلى 

                                                                 
 .110/  8انظر : البيضاوي في تفسيره :  )1(
 .81سورة طه، اآلية :  )2(
 .11/  1انظر : ابن النحاس : إعراب القرآن :  )3(
 .11سورة الواقعة، اآلية :  )4(
 .181/  1انظر : ابن النحاس: إعراب القرآن :  )5(
 .68سورة التوبة، اآلية :  )6(
 .111/  8معاني القرآن : انظر مذهب الفراء في  )7(
 .18، 17سورة المعارج، اآليتين :  )8(
 .811، ص : 1771انظر: عواطف كنوش، مراتب التفضيل في القرآن الكريم، دراسة أسلوبية، مجلة دراسات لغوية أدبية،  )9(
  .8/815م ، مكتبة الخانجي، 8999،  8معاني القرآن، تح: هدى محمود، ط /  )10(
 .115م، ص: 8996هـ، 8180، 1فايز الداية: علم الداللة العربي ) النظرية والتطبيق (، دار الفكر المعاصر، سوريا، دمشق، ط /  )11(
هـ 8111القاهرة،  -انظر: محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس أللفا  القرآن الكريم، بحاشية المصحف الشريف، دار الحديث   )12(

 ا بعدها.وم 176م، ص : 1778 -
 ، مادة ) خير(158م، ص: 1779 -هـ 8117 –، والجوهري: الصحاح، دار الحديث، القاهرة 168/  1ابن منظور: لسان العرب:  )13(
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ة را يشرح معنى ) كيف تحلل كل لغة خبدراسة معنى الجملة، وإلى كل شكل لغوي له معنى، وهذ

 .(1)اإلنسان إلى وحدات حاملة للمعنى (
ـ ) أل (، وقد وردت لفظة ) الشر      ( إحدى وثالثون مرة، جاءت في ثمانية مواضع منها معرَّفة ب

وجاءت في الباقي منها بلفظ النكرة، وفي هذا داللة واضحة إلى مبادئ ديننا اإلسالمي السمحة التي 
تدعو إلى الخير، وتنبذ الشر، كما وردت لفظة الخير مقابلة للفظة الشر وللفظة الضر، وذلك في 

، وقوله (2) ُهَر َيًاّرَش ٍةرََّذ اَلَقْثِم ْلَمْعيَّ ْنَمَو ُهَررًا َيْيَخ ٍةرََّذ اَلَقْثِم ْلَمْعيَّ ْنَمَف ى: نحو قوله تعال
، (3)يٌرِدَق ٍءْيَش لِّى ُكَلَع َوْهَف ٍرْيَخِب َكْسَسْمُي ْنِإَو َوُه الَِّإ ُهَل َفاِشَك اَلَف ٍرُضِب اهلُل َكْسَسْمُي ْنِإَوتعالى: 

فمن عمل في الدنيا  هذا إشارة إلى أنَّ اإلنسان محاسب على كل أعماله، ما كُثر منها وما قلَّ،في ف
يحمل النفوس على اإلكثار من ال شك فيه أن هذا مما و (4)وزن ذرة من خير يرى ثوابه هنالك،

ؤكد هذا يلعاقبة، والخير الذي تطمئن له القلوب، واالبتعاد عن الشر الذي هو مفتاح المهالك وسوء ا

ففيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قلياًل  (5)رًا اِضَح وْاُلِما َعَم وْاُدَجَوَو المعنى قوله تعالى : 
 .(6)والترهيب من فعل الشر ولو حقيرًا

ا َنْيَحْوَأَو منه قوله تعالى: وقد وردت لفظة الخير بصيغة الجمع في ثمانية مواضع تقريبًا،      
 ٌقاِبَس ْمُهْنِمَو : وقوله تعالى (8) اٌنَسِح اٌتَرْيَخ نَّيِهِف ، وقوله تعالى : (7) اِتَرْيَخاْل َلْعِف ْمِهْيَلِإ

 .(9) اِتَرْيالَخِب
، ولفظ الخير (10)والخير ما يرغب فيه الكلُّ؛ كالعقل، والعدل، والفضل، والشيء النافع     

وقد تكرر في القرآن الكريم في كثير من  التفاؤل،ب إلى النفوس، وداٍع إلى والخيرات لفظ محب
 المواضع، وُفسِّر على عدة أوجه سنذكر بعضًا منها الحقًا. 

، أو الداللة السياقية الخارجية، وتشمل ظروف أداء المقال غير ثانياً: السياق غير اللغوي
مقام (. ومجموع  ؛ وهو ما يفهم صراحة من المقولة العربية ) لكل كلمة مع صاحبتها(11)اللغوية

ا ها إلى معرفة معنى الكلمة في سياقهذه الدالالت السياقية ) اللغوية، وغير اللغوية ( هو ما يوصلن
الموجودة فيه؛ إذْ أنَّه ال معنى للكلمة خارج السياق، ومحاولة فهم معنى الكلمة خارج السياق ما هو 

 ناها.   إالَّ ضرب من العبث ينتج عنه بيئة صالحة للَّْبِس في مع

السياق القرآني، وقد جاءت لفظة  ر لمعاٍن عدة؛ وذلك حسب ما يقتضيهوقد جاءت لفظة الخي     
الخير في بعض المواضع مطلقة غيُر مقيدٍة؛ فأفادت عموم الخير، وأنَّ األمر مرغوب فيه، وأنَّ 

ولفظة  ه،فوه ورحمتمساحة الفعل واسعة للجميع؛ لتتطلع النفوس إليه، فتزداد طاعةً لربها، راجية ع
 .(12)( تدل على خير ُمقيَّد، والنكرة تدل على خير مطلقالخير المعرَّفة بـ )أل

 

                                                                 
انظر: سامي عوض، وهند عكرمة: الوظيفة الداللية في ضوء مناهج اللسانيات، مجلة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة  )1(

، وأحمد عبد الستار الجواري: نحو المعاني، مطبعة المجمع العلمي 855م، ص: 1776(، 8( عدد )11سانية، مجلة ) اآلداب والعلوم اإلن

 .11م، ص: 8910العراقي، 
 .0سورة الزلزلة، اآلية:  )2(
 .81سورة األنعام، اآلية :  )3(
، وابن 1/670، دار الكتب العلمية، بيروت، 1899، 1/81،  8انظر : السمر قندي، بحر العلوم، تح : علي معوض وآخرون، ط /  )4(

 .109/  1، دار الكتاب العربي، بيروت، 8171، 1الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تح : عبد الرزاق المهدي، ط / 
 .11سورة الكهف، اآلية:  )5(
، 1777، 8117ق، مؤسسة الرسالة، بيروت، انظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، تح: عبد الرحمن اللويح )6(

8  /911. 
 .01سورة األنبياء، اآلية :  )7(
 .07سورة الرحمن، اآلية:  )8(
 .11سورة فاطر، اآلية:  )9(
م، ص: 1771هـ، 8111، 1انظر: الراغب األصفهاني: مفردات ألفا  القرآن، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط /  )10(

177. 
 .161، وكمال بشر: التفكير اللغوي بين القديم والجديد، ص: 17انظر: تمَّام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص:   )11(
 ، مادة ) خير (. 177انظر: األصفهاني، مفردات ألفا  القرآن، ص:  )12(
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 ومن المعاني التي وردت في لفظة الخير في بعض اآليات القرآنية:       

 (1)راً ْيَخ َكَرَت نتُ ِإْوَماْل ُمُكَدَحَأ َرَضا َحَذِإ ْمُكْيَلَع َبُكِت الخير بمعنى المال: وذلك نحو قوله :  – 1
، (2)فالخير هنا بمعنى المال من غير خالف، وعلى هذا المعنى جاء أكثر استعمال القرآن للفظة الخير

وقد جاءت لفظة الخير هنا اسمًا، وممَّا تجدر اإلشارة إليه أنَّ الخير قد يكون خيرًا لواحٍد، شرًا 
، ولذلك وصفه اهلل باألمرين ) الخير، (3)ًا لعْمروأِلَخَر، كالمال الذي ربَّما يكون خيرًا لزيٍد، وشر

ن ِم ِهم ِبُهدُِّما ُنَمنََّأ وَنُبِسْحَيَأ ، وقال في موضع آخر  رًا ْيَخ َكَرن َتِإ والشر (، فقال في موضع 
أي : أيحسبون أنَّ ما نعطيهم في هذه الدنيا   وَنُرُعْشَي ل الََّب اِتَرْيَخي اْلِف ْمُهَل ُعاِرَسُن يَنِنَبَو اٍلمَّ

أي : إنما هو استدراج منَّا   وَنُرُعْشَي ل الََّب من األموال والبنين أنَّا جعلنا لهم توابًا، ثم قال : 
 ِرْيَخاْل بُِّحِل ُهنَِّإَو ًا قوله تعالى:ـــــــــ، ومنه أيض(5)، وإضافة الخير للكفار هنا للمكر بهم(4)لهم

، والبخيل هو الذي يحب المال حباً شديدًا، ويحرص (7)، فالمراد بالخير هنا المال الكثير(6) يٌدِدَشَل

 ِنْيَداِلَوْلِلَف ٍرْيَخ ْنم مُِّتْقنَفا َأَم ْلُق ، ومنه قوله تعالى:(8)عليه حرصًا شديدًا حتى يثقل عليه إنفاقه
 ِهِب اهلَل نَِّإَف ٍرْيَخ ْنوا ِمُقنِفا ُتَمَو ، ومنه قوله تعال : (10)والمراد بالخير هنا المال (9) يَنِبَرْقاأَلَو

، والقرينة الدالة على إرادة المال هنا هو ذكر اإلنفاق، ومنه أيضاً قوله (12)أي : من ماِل (11) يٌمِلَع
 ْمُكْيَلِإ َفَوُي ٍرْيَخ ْنِم وْاُقنِفا ُتَمَو اهلِل ِهْجَو اَءَغِتالَّ اْبِإ وَنُقنِفا ُتَمَو ْمُكِسأنُفِلَف ٍرْيَخ ْنِم وْاُقنِفا ُتَمَو تعالى : 

 ؛أي : من مالفي هذه اآلية الكريمة المال، ) من خير (  ، فالمراد بالخير(13) وَنُمَلْظُت اَل ْمنُتَأَو
، (14)وذلك ألنه قد اقترن بذكر اإلنفاق، فهذه قرينة لفظية تدل على أنَّ المراد بالخير هنا هو المال

، وفيه أيضًا إيذان بأنَّ  ْمُكِسأنُفِلَف ٍرْيَخ ْنِم وْاُقنِفا ُتَمَو تأكيد وبيان لقوله :   ْمُكْيَلِإ َفَوُي وقوله : 
 تواب اإلنفاق يوفى إلى المنفقين وال يبخسون منه شيئًا.

التكرار هو ومن المالحظ في هذا السياق القرآني تكرار لفظة ) الخير (؛ والغرض من هذا      
 الترغيب في اإلنفاق.

أي: كثيرة  (15) ٍرْيَخم ِباُكَرَأ َيّنِإ وكانت بمعنى المال قوله تعالى: وممَّا وردت فيه لفظة الخير     
 .(16)أموالكم فال تنقصوا المكيال وأموالكم كثيرة

، فقال بعضهم: (18)رًا ْيَخ ْميِهِف ْمُتْمِلَع ْنِإ ْمُهُوُباِتَكَف في قوله تعالى :  (17)واختلفوا في معاني الخير

 ،أو حرفة ،وحيلة ،وتأدية للمكاتبة، وقال آخرون: المراد : كسبًا ،ووفاًء ،وصدقًا ،المراد : أمانة
 َيِنسَّا َمَمَو ِرْيَخاْل َنِم ُتْرَثْكَتْساَل َبْيَغاْل ُمَلْعَأ نُتُك ْوَلَو ى: ــــًا في قوله تعالــــأيض (19)واختلفوا

قيل المراد : لو كنت أعلم الغيب ألعددت للسنة المجدبة من السنة المخصبة، و لعرفت  (20) وُءالسَّ

                                                                 
 .817سورة البقرة، اآلية :  )1(
 .105/  8، وابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 611 ،610/  8انظر : القرطبي : الجامع ألحكام القرآن:  )2(
 .177انظر : األصفهاني: مفردات ألفا  القرآن، ص :  )3(
 .101/  6، وأبوحيَّان : البحر المحيط 111/  1انظر: الفراء : معاني القرآن،  )4(
 .118/  0انظر: الطبري: جامع البيان:  )5(
 .1سورة العاديات، اآلية:  )6(
 .801/ 1، والفراء: معاني القرآن: 178، واألصفهاني: مفردات ألفا  القرآن، ص : 516/  5لبيضاوي: تفسير البيضاوي: انظر: ا )7(
 .196/  5لبنان ، د. ت،  –، والبغوي: ُلباب التأويل في معالم التزيل، بيروت 585/  5انظر: ابن عطية: المحرر الوجيز:  )8(
 .181سورة البقرة، اآلية:  )9(
 .111/  8نظر: الزمخشري: الكشاف: ا )10(
 .101سورة البقرة، اآلية:  )11(
 .8810/  1ينظر: القرطبي:  )12(
 .108سورة البقرة، اآلية:  )13(
 .8810/  1انظر: القرطبي:  )14(
 .11سورة هود، اآلية :  )15(
 .15/  1انظر: الفراء: معاني القرآن:  )16(
  .175/  5، وابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 158/  1انظر: الفراء: معاني القرآن:  )17(
 .11سورة النور، اآلية:  )18(
 .11/  1، وابن النحاس: إعراب القرآن: 177/  8انظر: الفراء، معاني القرآن:  )19(
 .811سورة األعراف، اآلية:  )20(
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الغالء فاستعددت له في الرخص، وقيل المراد: لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب 

 لقاتلت فلم ُأغلب. 
، (1) ِرْيَخاْل ِءاَعن ُدِم اُننَساإْل ُمَأْسَي الَّ وممَّا جاءت فيه لفظة الخير بمعنى المال قوله تعالى:      

 .(2)المال، والصحة، والسلطان، والعز –هنا  –فالخير 
ا مكان طيِّب واستدلوا على ذلك بم وقد قال بعضهم: ال يقال للمال خيرٌ حتى يكون كثيرًا، ومن     

دخل على مولًى له فقال : أاَل ُأوصي يا  –رضي اهلل عنه  -حيث ُروَي أنَّ عليًا ورد في هذا الشأن،
، وعن عائشة (3)، وليس لك مالً كثيرراً ْيَخ َكَرن َتِإ أمير المؤمنين؟ قال : ال؛ ألنَّ اهلل تعالى قال: 

أنَّ رجالً أراد أن يوصي، فسألته كم مالك، فقال: ثالثة آالف، فقالت: كم عيالك،  –رضي اهلل عنها  –
 .(4)وإنَّ هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك رًا ْيَخ َكَرن َتِإ قال: أربعة، قالت: إنما قال اهلل تعالى: 

معنًى لطيف، وهو أنًّ الذي َيْحُسُن وقال بعضهم : إنَّما ُسمِّي المال ها هنا خيرًا تنبيهًا على      

، وممَّا جاءت فيه لفظة الخير بمعنى المال (5)الوصية به ما كان مجموعًا من المال من وجه محموٍد
، فالخير هنا (6) اِبَجِحاْلِب ْتاَرَوى َتَتي َحبَِّر ِرْكن ِذَع ِرْيَخاْل بَُّح ُتْبَبْحَأ إنَِّي اَلَقَف قوله تعالى: 

الخيل، وسمَّاها خيرًا ألنها من جملة المال الذي هو خير بتسمية الشارع له بذلك، وفي قراءة ابن 
أي  راً ْيَخ َكَرن َتِإ مسعود " إني أحببت حب الخيل " قال قوم: هو المال، مستدلين بقوله تعالى: 

وقيل: هو مجاز، والمراد: الخيل التي شغلته وأنسته ذكر  د ٌيِدَشَل ِرْيَخاْل بُِّحِل ُهنَِّإَو : مااًل، وقوله: 
ه وسلم صلى اهلل علي –ربه، أو سمى الخيل خيراً كأنها نفس الخير لتعلق الخير بها قال رسول اهلل 

أيضًا في زيد الخيل حين وفد عليه  ، وقال(7)الخير إلى يوم القيامة "" الخيل معقود بنواصيها  –
 .(8)رجل فرأيته إالَّ كان دون ما بلغني إالَّ زيد الخيل، وسماه زيد الخيروأسلَم : ما ُوِصَف لي 

الخير بمعنى أفضل، وفي هذا المعنى تكون لفظة الخير دالة على أنَّ ما يتعلق بها أفضل من  – 2
ٌر ْيَخ وْاوُمُصن َتَأَو ُهلَّ ٌرْيَخ َوْهراً َفْيَخ َعوََّطن َتَمَف ل، وذلك نحو قوله تعالى: اغيره، أو أفضل األحو

ـ ) (9) وَنُمَلْعَت ْمنُتن ُكِإ ْمُكَل ، أي : فمن تطوع فهو أخير (10)(خير ( الثانية والثالثة بمعنى )أفضل ف
وأجدى وأفضل له، وكذلك: أن تصوموا أخير وأجدى وأفضل لكم من اإلطعام، ومنه قوله تعالى: 

 ِةَيِرَباْل ُرْيَخ ْمُه َكِئَلْوُأ (11) ومثله قوله تعالى: (12)أخير وأفضل البرية، أي : هم ، ْنِم ْخنَسا َنَم 

أي : نأت بأنفع وأفضل لكم أيها الناس، في عاجل إن كانت  ا َهِلْثِم ْوا َأَهْنِم ٍرْيَخِب ِتْأا َنَهنِسُن ْوَأ ٍةآَي
الناسخة أخف، وفي آجل إن كانت أثقل، وبمثلها إن كانت مستوية، وقال مالك محكمة مكان 

تفاضل، وإنما هو مثل قوله منسوخة، وقيل: ليس المراد بخير هنا التفضيل؛ ألنَّ كالم اهلل ال ي
أي : فله منها خيٌر، أي : نفع  (13)وَنُنآِم ٍذِئَمْوَي ِعَزن َفم ِمُها َوَهْنِم ٌرْيَخ ُهَلَف ِةَنَسَحاْلِب اَءن َجَمتعالى:

،  ا َهِلْثِم ْوَأ قوله تعالى :  (14)وأجر، ال الخير الذي هو بمعنى األفضل، ويدل على القول األول

                                                                 
 .11سورة فصلت، اآلية:  )1(
 .5186/  1القرطبي في تفسيره: انظر:  )2(
 .105/  8انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:  )3(
 .161/  8انظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي:  )4(
 .178انظر: األصفهاني: مفردات ألفا  القرآن، ص:  )5(
 .18سورة ص ، اآلية:  )6(
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة بلفظ ) في نواصيها (، حديث رقم أخرجه: البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الخيل  )7(

 019(، ص: 8101، ومسلم في كتاب اإلمارة ، باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، حديث رقم )677(، ص: 1157)
 .165/  1، 8999دار ابن كثير،  -ر الميامة دمشق، دا –،بيروت  6انظر: محي الدين الدرويش: إعراب القرآن الكريم وبيانه، ط/ )8(
 .811سورة البقرة، اآلية:  )9(
، ومحمد محمود حجازي: التفسير الواضح، دار التفسير للطبع والنشر، 666/  1، والقرطبي: 176/  8انظر: الزمخشري: الكشاف:  )10(

 .871/  8م : 1771 -هـ 8111، 81ط / 
 .0سورة البينة، اآلية :  )11(
 .807/  5، وابن النحاس: إعراب القرآن : 51/  11ر: الرازي: التفسير الكبير: انظ )12(
 .98سورة النمل، اآلية:  )13(
 .895/  8، وابن كثير : 151/  8القرطبي:  )14(
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ضل أي : أف (1) يَنِماِكَحاْل ُرْيَخ اهلُل َمَكْحى َيتََّح ْرِباْصَو َكْيَلى ِإوَحا ُيَم ْعِباتََّو وكذلك قوله تعالى : 

سماء اهلل الحسنى على هذا السياق القرآني إلى اسم من أ ، وقد أضيف لفظ الخير في(2)الحاكمين
، وكذلك الخير بمعنى أفضل في قوله (3)سبيل التفضيل، أي أنه سبحانه خير الفاتحين ِبْعدله وحكمه

أي : ال يقدر أحد أن يرزق  (4) يَنِقاِزالرَّ ُرْيَخ َوْهٌر َوْيَخ َكبَِّر اُجَرَخجًا َفْرَخ ْمُهُلَئْسَت َأْم تعالى : 
 ى:ـــ، ومنه قوله تعال(5)ه، وال ُيساويه في اإلفضال على عبادهـــمثل رزقه، وال ينعم مثل إنعام

 ٌرْيَخ َوي ُهِذالَّى ِبَنْدَأ َوي ُهِذالَّ وَنُلِدْبَتْسَتَأ (6)  أي : أتستبدلون الذي هو أقرب إليكم في الدنيا ممَّا
 َدنٌر ِعْيَخ اُتَحاِلالصَّ ياُتاِقَباْلَو ، ومنه قوله تعالى:(7)هو خير وأفضل لكم لما لكم فيه من الثواب

أي: أفضلُ عند ربك ثوابًا، وأفضل وخيرُ ما يؤمل، واألمل للعمل الصالح  (8) اًلَمرٌ َأْيَخاباً َوَوَث َكبَِّر
 .(9)خير من األمل للعمل السيئ

وغير ذلك من اآليات الكريمة التي وردت فيها لفظة الخير وُأريد بها معنى التفضيل ممًّا ال يتسع 

  المقام لذكره. 
   ا يَهم ِفُكَل اهلِل ِراِئَعن َشم مُِّكا َلاَهَنْلَعَج َنْدُباْلَو األجر، وذلك كما في قوله تعالى:  الخير بمعنى – 3

، أي : لكم في البدن أجٌر، واألجر في اآلخرة بنحرها والصدقة بها، وفي الدنيا الركوب (10) ٌرْيَخ
 اَءن َجَم وكذلك األمر في اآلية الكريم السابقة  (11)إذا احتاج إلى ركوبها، أي: منافع دينية ودنيوية

 .(12)، أي : فله أجر ونفع منهاا َهْنِم ٌرْيَخ ُهَلَف ِةَنَسالحَِْب
 وْاُرَفَك يَنِذالَّ دَّ اهلُلَرَو الخير بمعنى الظفر والغنيمة والطعن في القتال، وذلك نحو قوله تعالى:  – 7

بغيضهم، ولم ينالوا خيراً ال في : وردَّ اهلل األحزاب الخائنين خاسرين أي  راً ْيَخ وْااُلَنَي ْمَل ْمِهِضْيَغِب
 -ة وه من اآلثام في مبارزُلمََّحالدنيا ممَّا كان في أنفسهم من الظفر والغنيمة، وال في اآلخرة بما َت

 .(13)وهمهم بقتله، واستئصال جيشه –الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 ٍرْيَخ ْنيَّ ِمَلِإ َتْلنَزا َأَمِل ِيَنبِّي ِإَر اَلَقَف ى: ـــام؛ وذلك نحو قوله تعالـــــــالخير بمعنى الطع – 5

من  –سار موسى عليه السالم  –رضي اهلل عنهما  –، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس (14) يٌرِقَف
مصر إلى مدين حتى سقطت َنْعُل قدميه، وجلس في الظل، وهو صفوة اهلل من خلقه، وإنَّ بطنه 

، (15)من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق ثمرةالصق بظهره من الجوع، وإنَّ خضرة البتل لترى ل

 .(16)وفي هذا داللة واضحة، على أنَّ المراد بالخير في هذه اآلية الكريمة هو الطعام
 اَلَو اِبَتِكاْل ِلْهَأ ْنِم وْاُرَفَك يَنلِذاَّ ّدَوا َيمَّ ، وذلك نحو قوله تعالى: الخير بمعنى اإلسالم – 2

ع هو شرعه ، فالمراد بالخير في هذا الموض(17) ْمُكِبن رَّمِّ َخْيٍر ْنم مُِّكْيَلَع َلزََّنيُّ ْنَأ يَنِكِرْشُماْل
" ينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع هـ (: 447 –) ت  اإلسالم، قال ابن كثير

                                                                 
 .879سورة يونس، اآلية:  )1(
 .871/  8انظر: الحسين بن مسعود بن محمد الفرا البغوي : ُلباب التأويل في معالم التنزيل ،  )2(
 .178/  1انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:  )3(
 .01سورة المؤمنون، اآلية:  )4(
 .871/  11، والرازي: التفسير الكبير: 1511/  0انظر: القرطبي:  )5(
 .67سورة البقرة، اآلية:  )6(
 .50/  8انظر: ابن النحاس : إعراب القرآن:  )7(
 .15سورة الكهف اآلية:  )8(
 .816/  1انظر: ابن النحاس : إعراب القرآن:  )9(
 .11سورة الحج، اآلية:  )10(
 .115/  1، والفراء: معاني القرآن: 87/  1انظر: البيضاوي:  )11(
 ( من هذا البحث. 16انظر: ص )  )12(
 .518/  1، والبغوي: ُلباب التأويل في معالم التنزيل  111/  6تفسير القرآن العظيم:  انظر: ابن كثير : )13(
 .11سورة القصص، اآلية:  )14(
 .871/  0انظر: أبو حيان: البحر المحيط:  )15(
 .868/  1، وابن النحاس: إعراب القرآن : 879/  0انظر: أبو حيان: البحر المحيط:  )16(
 .718سورة البقرة، اآلية:  )17(



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

 

815tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                                  
 

 

ير بمعنى اإلسالم في الخوكذلك  -(1)صلى اهلل عليه وسلممحمد  –التام الكامل الذي شرعه لنبيهم 

، ِقيل: نزلت في الوليد بن (3)فالخير هنا يعني اإلسالم (2) يٍبِرٍد مَُّتْعُم ِرْيَخْللِّ اٍعمَّنَّقوله تعالى : 
إلى أنَّ المراد بالخير هنا هو المال،  ، أنه كان يمنع ابن أخيه أن يسلم، وذهب ابن النحاسالمغيرة

 ٍدَتْعُم ِرْيَخْللِّ اٍعتَّمَّ ى:ـــ، أمَّا قوله تعال(4)اة وغيرهاــوالمقصود بها أنه يمنع ما يجب عليه من زك
: األول: أن المراد بالخير هنا المال، وهذه اآلية نزلت في الوليد بن المغيرة، (6)ففيه قوالن (5) يٍمِثَأ

 بالخير هو اإلسالم، والمعنى أنه كان يمنع أهله من اإلسالم.والمقصود أنَّه بخيٌل، والثاني: أنَّ المراد 
 اَلَف رُِّضِب اهلُل َكْسَسْميَّ ْنِإَو الخير بمعنى النعمة والصحة والغنى، وذلك كما في قوله تعالى:  – 4

فالمراد بالخير في هذا السياق القرآني   يٌرِدءٍ َقْيَش لُِّكى َلَع َوُهَف ٍرْيَخِب َكْسَسْميَّ ْنِإَو َوالَّ ُهِإ ُهَل َفاِشَك
َوِإْن  في قوله تعالى:  (8)، وكذلك الخير بمعنى الرخاء والنعمة(7)نعمة الصحة والغنى والنفع

 ِهاِدَبِع ْنِم اُءَشيَّ ْنَم ِهِب يُبِصُي ِهِلْضَفِل ادََّر اَلَف ٍرْيَخِب َكْدِريُّ ْنِإَويَّْمَسْسكَ اهللُ ِبُضرِّ َفالَ َكاِشفَ َلهُ ِإالَّ ُهوَ 

ه ذكر اإلرادة مع الخير، والمس " ولعل هـ (285 –) ت  ، قال البيضاوي(9) يُمِحالرَّ وُرُفَغاْل َوُهَو
الضر مع تالزم األمرين للتنبيه على أنَّ الخير مراد بالذات، وأنَّ الضر إنَّما مسهم ال بالقصد  مع

األول، ووضع الفضل في موضع الضمير للداللة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير ال 
وبكل وضوح ، وفي هذه اآلية يتجلى (10)استحقاق لهم عليه، ولم يستثر ألنَّ مراد اهلل ال يمكن ردُّه "

هلل سبحانه على أالَّ تتعلق بأحٍد غير ا إضافة الخير هلل سبحانه وتعالى، ففي هذه اآلية تربية للنفوس
 وتعالى، فهو وحده سبحانه القادر على نفعها وضرَّها.

الخير بمعنى اإليمان، وقد وردت لفظة الخير وكانت بمعنى اإليمان وذلك في نحو قوله تعالى:  – 8
 راً ْيَخ ُكْمِتْؤراً ُيْيَخ ْمبُكِوُلي ُقِف اهلُل ِمَلْعيَّ ْنى ِإَرْساأَل َنم مِّيُكِدْيي َأن ِفَمل لُِّق ُءيِبا النََّهيََّأَي(11)  فالخير

 .(12)في هذا السياق القرآني بمعنى اإليمان والتصديق
 ْنَل ْمُكُنُيْعي َأِرَدْزَت يَنِذلَِّل وُلُقَأ اَلَو الخير بمعنى الثواب والجزاء، وذلك نحو قوله تعالى:  – 1

م ثوابهم، بل اهلل أعل ، إذ المعنى: ليس الحتقاركم لهم تبطل أجورهم، أو ينقص(13) رًاْيًخ اهلُل ُمُهَيِتْؤُي
 .(14)بما في نفوسهم فيجازيهم عليه، ويؤاخذهم به

 وَنُرُمْأَيَو ِرْيَخى اْلَلِإ وَنُعْدَي ٌةمَُّأ ْمنُكن ِمُكَتْلَو الخير بمعنى الّدعاء، وذلك نحو قوله تعالى:  – 10

 . (16)، فالخير هنا يعم الدعاء إلى ما فيه صالح ديني أو دنيوي(15) ِرنَكُماْل ِنَع َنْوَهْنَيَو وِفُرْعَماْلِب
 َعوََّطن َتَمَف وقد تكون لفظة الخير عامة مطلقة غير مقيَّدة بمعنى معين وذلك نحو قوله تعالى      

ـ ) َخ ُهلَّ ٌرْيَخ َوُهرًا َفْيَخ رًا ( األولى عامة مطلقة غير مقيدة بمعنى، وفيها ثالثة أقوال: األول: ْي، ف
أنَّ معناه: من أطعم مسكينين، والثاني: أنَّ التطوع إطعام مساكين، والثالث: أنَّه زيادة المسكين على 

قوته، والشاهد أنه سبحانه وتعالى لم يخصص بعض معاني الخير دون بعض، فإن الصوم مع الفدية 
ع الخير، وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير، أي : تصدق على مسكينين من تطّو

                                                                 
 .891/  8انظر: تفسير القرآن العظيم:  )1(
 .15سورة ) ق (، اآلية:  )2(
 .801/  5انظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي،  )3(
 .851/  1انظر: إعراب القرآن:  )4(
 .81سورة القلم، اآلية:  )5(
 .00/  17انظر: الرازي: التفسير الكبير،  )6(
 .1110/  5انظر: القرطبي:  )7(
 .801/  1، ابن كثير: 856/  1البيضاوي:  انظر )8(
 .870سورة يونس، اآلية:  )9(
 .856/  4تفسير البيضاوي:  )10(
 .20سورة األنفال، اآلية:  )11(
 .62/  2انظر: ابن كتير تفسير القرآن العظيم :  )12(
 .38سورة هود، اآلية:  )13(
 .3455/  5انظر: القرطبي الجامع ألحكام القرآن:  )14(
 .802آل عمران، اآلية:  سورة )15(
 .232/  8انظر: البيضاوي تفسير البيضاوي :  )16(
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ه ــــمكان كل يوم أفطره، فهو خير له من أن يطعم مسكيناً واحدًا، وجائز أن يكون تعالى عنى بقول

 راً ْيَخ َعوََّطن َتَمَف ل ذلك من ؛ ألنَّ كبه المفتدي من صومه فهو خير له أي : هذه المعاني تطوَّع
، ومادة ) طوع ( تدل على االنقياد. ويضاده الكره، ُيقال: طاعه (1)وافل الفضلتطوع الخير، ون

، إذاً فالتسهيل يدلل الصعوبات (3)، وطوعًا، أي : انقياداً بسهولة(2)يطُوُعه إذا انقاد معه ومضى ألمره
تواجه الصائم، وكذا االنقياد إلى أداء هذه الفريضة بالقبول والرغبة، فهناك فرق جلي بين َمْن التي 

ُيؤدي الفرض كارهًا، وبين َمنْ يؤديه طائعاً راغبًا، وهذا هو الخير الذي وعد اهلل عزَّ وجلَّ به عباده 
 في مواضيع متعددة من كتابه العزيز. 

 
 الخاتمة واالستنتاج

معنى اللفظة العربية يعتمد على السياق اللغوي الذي جاءت فيه؛ وذلك ألنَّ للفظة معنى  إنَّ فهم     

عامًا تستقل به وهي خارج السياق، ثم إذا ُأدرجت في سياق لغوي نراها تأخذ معاٍن ِعدَّة تبعاً لهذا 
الجديد  اهاالسياق، وهذه المعاني ال تكون منفصلة تمامًا عن المعنى األساسي لها، بل تكون في معن

، ونحن من خالل دراستنا للفظة الخير ضمن السياق القرآني معتمدة على المعنى األساسي لها
الكريم ظهر لنا جليًا أنَّ هذه اللفظة قد وردت في ِعدَّة مواضع من الذكر الحكيم، وقد اختلفت في 

ظة ضمن السياق القرآني معانيها من موضع إلى آخر، إالَّ أنَّ أكثر المعاني التي أفادتها هذه اللف
الواردة فيه هو معنى المال، حيث جاءت لفظة الخير بمعنى المال في أغلب اآليات، والمتأمل في 

آيات الذكر الحكيم التي وردت فيها لفظة الخير يرى أنها قد اشتملت على دالالت مختلفة؛ فمثالً في 
ترى أنَّ هذه   يَنِقتَُّمى اْلَلاً َعّقَح ِباْلَمْعُروِف يَنِبَرْقاأَلَو يِنَداِلَوْلِل ُةيَِّصَوراً اْلْيَخ َكَرن َتِإ قوله تعالى: 

ى ألحكام التي شرعها اهلل تعالاآلية قد اشتملت على داللة شرعية تمثلت في بيان حكم عظيم من ا
ا َمَو مة والمتمثلة في وجوه توزيع اإلرث، وفي ذلك صالح للفرد والمجتمع، أمَّا قوله تعالى: لأل

 اَل ْمنُتَأَو ْمُكْيَلِإ فََّوُي ٍرْيَخ ْنِم وْاُقنِفا ُتَمَو اهلِل ِهْجَو اَءَغِتالَّ اْبِإ وَنُقنِفا ُتَمَو ْمُكِسنُفَأِلَف ٍرْيَخ ْنِم وْاُقنِفُت
فقد اشتمل على بيان داللة اجتماعية تمثلت في الترغيب في اإلنفاق، وأنَّ ثوابه أضعافًا   وَنُمَلْظُت

مضَّعفة تعود على المنفق، وهذا يحقق التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، كما أنَّ المتأمل 

ث ن حيالتالحم والتماسك بين كلماته وجمله ملهذا النص القرآني المبارك يتجلى له بوضوح 
الترغيب في اإلنفاق ورجاء الجزاء العظيم، كما نالحظ أيضاً هيمنة لفظتي اإلنفاق والخير، وانتظار 

الجزاء األعظم من اهلل سبحانه وتعالى، فكل عمل يقوم به اإلنسان ال يوصله إلى درجة الجزم بما 
   عند اهلل، وإنما تبقى األهداف في باب رجاء التحقيق.

 

 والمراجع:المصادر 

 أوال المراجع العربية

 القرآن الكريم. – 1

ـ (،  215 –) ت البلخي المعروف باألخفش األوسط  األخفش، أبو الحسن المجاشعي بالوالء – 2 ه
 م، مكتبة الخانجي ، القاهرة. 1111،  1معاني القرآن ، تح: هدى محمود قراعة، ط / 

، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح هـ ( 105 –األزهري، خالد بن عبد اهلل ) ت  – 3
بمضمون التوضيح في النحو، تح : محمد باسل، منشورات: محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 

 م.2000هـ ،  1721، 1لبنان، ط/ –بيروت 

                                                                 
 .486 – 482/  8، والبغوي : ُلباب التأويل في معالم التنزيل : 223، 282/  3نظر: الطبري: جامع البيان: ا )1(
، واألصفهاني: مفردات 238هـ ، 8366، القاهرة،  4نظر: ابن فارس: مقاييس اللغة، تح: عبد السالم هارون، ط / ا )2(

 .549ألفا  القرآن، ص : 
 .832نظر: السجستاني : غريب القرآن، مطبعة محمد علي صبيح وأوالده، ص : ا )3(
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األسطى، عبد اهلل محمد، الطريف في علم التصريف، دراسة صرفية تطبيقية، جمعية الدعوة  - 7

 دار الكتب الوطنية بنغازي.  –م 2010،  2طرابلس ، ط /  –المية اإلسالمية الع
هـ (، مفردات  725 –األصفهاني، الراغب، أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ) ت  – 5

 م.2002هـ، 1723، 3ألفاظ القرآن، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط / 
   –كات عبد الرحمن أبي الوفاء بن عبد اهلل األنباري ) ت ابن األنباري، كمال الدين أبي البر – 2

ـ (، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، قدَّم له ووضع هوامشه  544 ه
م، منشورات : 1118 -هـ  1718،  1وفهارسه: َحَسن َحَمد، بإشراف د: إميل بديع يعقوب، ط / 

 لبنان. –علمية ، بيروت محمد علي بيضون ، دار الكتب ال
هـ (، كتاب األضداد ، تح : محمد أبو  328 –ابن األنباري، محمد بن القاسم األنباري ) ت  – 4

 م.1111 -هـ  1711بيروت،  –الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا 

 م.1114داللة األلفاظ ، مكتبة األنجلو المصرية ،  ،أنيس، إبراهيم – 8
 م.1114نجلو المصرية ، األصوات اللغوية، مكتبة األ – 1

دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر  ،أولمن، استيفن – 10
 ، د . ت.12والتوزيع، القاهرة، ط/

هـ  252 –) ت هيم بن المغيرة بن َبْرْزَبة،البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبرا – 11
ـ  1723تح : طه عبد الرؤوف سعد ،  صحيح البخاري (،  ن، مكتبة اإليمان بالمنصورة.  2003 -ه

التفكير اللغوي بين القديم والجديد، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  ،بشر، كمال – 12
 .2005القاهرة، 

 م. 1185دراسات في علم المعنى، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  – 13
م (، خزانة األدب ولبّ ُلبابِ لسان العرب، تح: 1013 –لبغدادي، عبد القادر بن عمر، ) ت ا – 17

 م، مطبعة المدني، مكتبة الخانجي بالقاهرة.1114 -هـ  1718، 7عبد السالم هارون، ط / 
ـ (، ُلباب التأويل في معالم التنزيل، بيروت  512 –البغوي، الحسين بن مسعود الفرا، ) ت  – 15  ه

 لبنان، د ت. –

هـ (، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح :  285 –البيضاوي، القاضي ناصر الدين، ) ت  – 12
 هـ.1718حمزة النشرتي، 

ـ (، مجموع الفتاوي، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن  428 –تقي الدين ، ) ت  ،ابن تيمية – 14  ه
هـ  1725ف الشريف بالمدينة المنورة ، محمد بن قاسم ، طباعة : مجمع الملك فهد لطباعة المصح

 م. 2007، 
 م.1144التهانوي، محمد علي، كشاف اصالحات الفنون، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  – 18

تح : عبد السالم  البيان والتبيين، هـ (، 255 –الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، ) ت  – 11
 م.1118،  4هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط / 

ـ (، دالئل اإلعجاز  741 –الجرجاني، عبد القاهر، ) ت  – 20 قرأه وعلق عليه : محمود محمد  –ه
 م. 1112،  3شاكر ، شركة القدس، ط / 

 م.1184نحو المعاني، مطبعة المجمع العلمي العراقي،  ،الجواري، أحمد عبد الستار – 21
ـ (،  514 –ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، ) ت  – 22 زاد المسير في ه

 هـ. 1722تح : عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت ، علم التفسير ،
) تاُج اللغة  هـ (، الصحاح 313 –الجوهري، إسماعيل بن حّماد الفارابي، أبو نصر ) ت  – 23

 م.2001 -هـ  1730القاهرة ،  –، دار الحديث ة (وَصحاُح الَعربّي

ـ (، البرهان في أصول الفقه، تح:  748 –الجويني، عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف، ) ت  – 27 ه
 هـ. 1718، 7المنصورة، ط /  –عبد العظيم الديب، دار الوفاء ، مصر 
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م بن الحكم الضبي الطهماني الحاكم، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن حمدويه بن تمي – 25

هـ (، المستدرك على الصحيحين، تح / مصطفى  705 –النيسابوري المعروف بابن البيع ) ت 
 م .1110 -هـ 1711،  1بيروت، ط /  –عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية 
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 بعضو ترايازين -آيل(2-)ثايازول -3-ثيل يثنائي م -1،1يكاند للاتحضير ودراسة             

 لعناصر االنتقاليةمع ا معقداته

 

 

  Abstract 

      The present work includes the synthesis of 1,1-dimethyl-3-(thiazole-2-yl)-triazene                                                

by coupling diazonium salts for 2- amino thiazole with the amine (dimethylamine) 

which used as a ligand, to react with a number of transition metal ions including Ni (II) 

and Cu(II). The prepared compounds were identified by using IR, as well as C.H.N 

analysis. The melting point was also measured. Also the prepared complexes were 

determined by using IR, as well as C.H.N analysis. The molar conductivity was also 

measured for all complexes, and the proposed structure for Ni (II), and Cu (II) 

complexes. 

 صخلالم

من  ترايازين -آيل(2-)ثايازول -3-ثيل يثنائي م -1، 1 يكاندللايتضمن هذا البحث تحضير       

ومن تم مفعالة هذا )ثنائي ميثيل امين ( مع االمين امينو ثايازول  -2لـ ازدواج امالح الدايازونيوم 

يكاند المحضر للتم تشخيص ا .Cu(II), Ni(II)يكاند مع عدد من العناصر االنتقالية التي تشمل لال

 ،C.H.Nكذلك تحليل العناصر الدقيق و، IRبالطرق الطيفية باستخدام االشعة تحت الحمراء 

 لتوصيليةاالى القياسات السابقة تم قياس  فباإلضافةبالنسبة للمعقدات  اما وتعيين درجات االنصهار

 .(II) والنحاس (II) النيكللمعقدات  المقترح لشكل البنائيوا، الكهربائية الموالرية

 لبيولوجية.ا، الفعالية اتيكاندللاالمتجانسة،  رالمعقدات، المركبات الحلقية غي  :الكلمات المفتاحية

 

 ةـــالمقدم

ونيوم ازيااقتران أمالح الدازدواج او يازين عموًما عن طريق ايتم تحضير مركبات التر      

 [1].المستخرجة من األمينات العطرية أو األمينات غير المتجانسة العطرية مع األمينات األخرى

 وباألخص السريري الطب في مجال ابأهميته المتجانسة غير قيةالحل المركبات تتميز      

الدوائية  الفعالية لها حيث المتجانسة غير الحلقية االنظمة خالل من ومشتقاته االندولن والترايازي

  [2].الحياتية والكيميائية

mailto:rabeaborawe@gmail.com
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بالنظر ألهمية المركبات القادرة على تكوين معقدات مع المعادن كالمركبات الحلقية غير المتجانسة 

األمينية ومشتقاتها والتي بمقدرتها االرتباط بالمعادن في جسم اإلنسان والترايازينات واألحماض 

ويكون لهذه المركبات نشاط حيوي ضد العديد من األورام السرطانية والتي لها تأثيرات مثبطة 

فالمركبات الحلقية غير المتجانسة واألحماض األمينية والمركبات القادرة  على بعض األنزيمات.

في خاليا اإلنسان وذلك  DNA الحمض النووي مع المعادن تعيق تكوينعلى تكوين معقدات 

، ودلت الدراسات على أن ميكانيكية أو آلية فعل هذه المركبات [4,3]بتثبيطها هذه األنزيمات 

 اثبتت الدراسات من العديد وهناك .[5]تتضمن ارتباطها بالفلز الموجود في المركز الفعال لألنزيم 

 البحوث مجال في البيولوجية الناحية من مهمة ومعقداتها ندولاالو الترايازين مركبات انايضا 

باالهتمام الواسع إال في السنوات ومشتقاتها لم تحظى الترايازينات  [6-9]. والصناعية الدوائية

(، N=N-N-األخيرة حيث زاد االهتمام بها بسبب الخواص الترابطية لمجموعة الترايازينيدو)<

لمجموعة الترايازينيدو أن ترتبط باأليون المعدني بأشكال مختلفة حيث يمكنها أن تعمل ويمكن 

( أو Bidentate Ligand( )II( أو ترتبط بشكل ثنائي السن )Bridging Ligand( )Iجسرًا )

 (.Monodentate( )IIIأحادي السن )

M N

NN

M N

R

N

N

R

M N

NM

N

R

R

I II III

R

R

 

، [10]انها تكون مضادة للسرطان خواص بيولوجية متنوعة حيث ن تمتلكوجد ان مشتقات الترايازي

، وايضا تكون [14]، ومضادة للمالريا[13,12]، ومضادة للبكتريا[11]ومضادة للفيروسات

 .[15]مضادة للفطريات

 المستخدمة األجهزة 

تم تعيين درجات االنصهار بواسطة جهاز تعيين درجات االنصهار الكهربائي من نوع       

)Hotstage Gallenkamp( ( وتم تسجيل أطياف األشعة تحت الحمراء ،IR )400في المدى-

 KBr ( باستخدام تقنية أقراص بروميد البوتاسيوم,Iss 25 Bruckerنوع ) بجهاز من 1-سم 4000

disk)). ( وأجرى التحليل الدقيق للعناصرC.H.N( بجهاز )Elementar Vario EI).  واجريت

 (F756614). قياسات التوصيل الكهربائي الموالري بجهاز من نوع 
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 لــــطريقة العم

   dimethyl-3-(thiazole-2-yl)-triazene-1,1       :يكاندلا/ تحضيرالاوًل

مل( ببطء خالل 10جم( المذاب في الماء ) 2NaNO( )4يضاف محلول نتريت الصوديوم )      

 15مول( وحمض الهيدروكلوريك المركز )0.02 أمينو ثايازول ) -2ساعة واحدة إلى مزيج من 

مل( مع التحريك المستمر والمحافظة على درجة الحرارة دون الصفر المئوي بإضافة ملح كلوريد 

تفاعل ساعة الالصوديوم إلى جريش الثلج المستخدم في التبريد. وبعد اكتمال اإلضافة يحرك مزيج 

التفاعل قاعديًا  وسطيجعل  .إضافية أخرى مع المحافظة على درجة الحرارة دون الصفر المئوي

( وبعد ذلك تضاف كمية من ثنائي 5N NaOHضعيفًا بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم )

 مول( ببطء. وبعد اكتمال اإلضافة يحرك مزيج التفاعل لمدة نصف ساعة ثم0.02 أمين ) ميثيل

م ثيل وُتغسل الطبقة العضوية بالماء ثييخفف بالماء ويستخلص ثالث مرات باستخدام خالت األ

 (. 0م 80 -60ُتبخر حتى الجفاف، وتجري إعادة بلورة الناتج من إيثر البتروليوم )درجة غليانه 

NaNO2 / HCl

(0-5) 0C

H..N(CH3)2

1,1- dimethyl-3-(thiazole-

2- yl)-triazene

S

N

NH2

2- amino thiazole

S

N

N=N+

S

N

N=N N

CH3

CH3

 

  :لليكاند ا/ تحضير المعقدات الفلزيةثانًي

   O2]Cu(II).2H2S6O10N16H10[Cتحضير معقد النحاس الثنائي   -1

مل(  20ملي مول( في الميثانول الساخن) 5جم،  0.939) 3Cu(NO(2تذاب نترات النحاس       

جم،  0.78ترايازين ) -آيل( -2-)ثايازول  -3-ثنائي مثيل  -1،1 يكاندلمحلول من ال وتضاف إلى

ملي مول( من  5جم،  0.28مل( ويضاف إلى المحلول ) 20ملي مول( المذاب في الميثانول ) 5

KOH ( يسخن المزيج على حمام ماء لمدة ساعة ثم يترك ليبرد 10 المذاب في الميثانول ، )مل

لدرجة حرارة الغرفة حيث تتكون بلورات زرقاء غامقة، ترشح البلورات وُتغسل بالميثانول وتجفف 

 الجاف. السيومكلوريد الك( فوق Desiccatorفي المجفف )

  O2]Ni(II).2H2S6O10N16H10[Cالثنائي   النيكل تحضير معقد -2

مل( ويضاف  20ملي مول( في الميثانول ) 5جم،  0.913) 3Ni(NO(2ذاب نترات النيكل ت      

ملي  10جم،  1.56ترايازين ) –آيل(  -2-)تايازول -3-ثنائي مثيل  -1، 1 يكاندللإلى محلول من ا

مول( ، تتكون حاالً بلورات حمراء بنية غامقة أبرية ، ترشح البلورات وتغسل بالميثانول وتجفف 

  جاف.ال( فوق كلوريد الكالسيوم Desiccatorفي المجفف )



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

191tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                            

       
 

 

 النتائج والمناقشة

يتفاعل مشتق الترايازين مع أيونات المعادن االنتقالية في مذيب الميثانول في محلول متعادل        

 وذلك العمل خالل الضوء عن بعيدًا المركب لهذا الكحولية المحاليل حفظ وتم ،ضعيف أو قاعدي

 للمعقدات الموالري الكهربائي وقد وجد أن التوصيل. المحاليل تجاه الضوء لهذه العالية للحساسية

قم الجدول رالنتائج في  وذلك حسب غير األيونيةمما يدل على طبيعتها  منخفض جداالمحضرة 

 (.1)يكاند ومعقداته في الجدولللهار اانص درجات وكذلك تم تعيين .[17,16](1)

 

الصيغة الجزيئية و درجات االنصهار والتوصيل الكهربائي الموالري للمركبات  ( 1 )الجدول
 المحضرة

التوصيل الكهربائي  0درجة االنصهار م الصيغة الجزيئية المركب

 الموالري

 - 128-126 م C5H8N4S يكاندلال

معقد 

 النحاس

(П). ]Cu2S6O10N16H10[C
O22H 

 1-مول 2سم 1-اوم 7-5 م 300يتفكك فوق 

 1-مول 2سم 1-اوم 7-5 193-191  م O2]Ni(П).2H2S6O10N16H10[C معقد النيكل

 

 الدقيق الكمي التحليل الجديد ومعقداته الفلزية بواسطة الحلقة متجانس غير يكاندلال تشخيص تم    

 والهيدروجين للكاربون والعملية النظرية الحسابات مطابقة خالل من وذلك (C.H.N)للعناصر

 القيم مقارنة ( وعند2الجدول )في  التحاليل هذه نتائج سجلت وقد المركبات تلك في والنتروجين

 المضافة النسب صحة يؤكد مما بينهما كبير تقارب لوحظ نظريًا المحسوبة القيم مع عمليًا المتحصلة

 .المعقدات لهذه المقترحة الصيغ صحة يدعم مما )ليكاند :فلز (من

 

 للمركبات المحضرة C.H.N للعناصر الدقيق التحليل نتائج ( 2 )الجدول

 نسبة

 المنتوج %

N% H% C%  

 المركب

 
 نظري عملي نظري عملي نظري عملي

 يكاندال 38.15 38.46 4.86 5.12 35.52 35.89 63 %

معقد  22.18 22.40 3.52 3.73 25.78 26.14 % 40

 النحاس

 معقد النيكل 23.31 23.40 3.37 3.51 26.86 27.30 % 45

 

حزمة حادة وشديدة في  النحاس لليكاند لمعقدظهر طيف األشعة تحت الحمراء ُي (3)الجدول   
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كذلك  النحاس في المعقد، ويظهر الطيف بأيونتعود لجزيئة ماء مرتبطة  1-سم 3531التردد 

 يعودان لجزيئة ماء أخرى في المعقد، ويظهر 1-سم 3347و  1-سم  3468 امتصاصين في الترددين

في حلقة  C=Nو  C=Cروابط يعود الهتزاز  1-سم163 7في الطيف كذلك امتصاص في التردد

نالحظ أنها كانت قد  هذه الحزمة مع موقعها في الليكاند الحر، وعند مقارنة موقع [18]الثايازول

في المعقد مما يدل  1-سم15.7حيث انزاحت إلى التردد األقل بمقدار 1-سم 1653ظهرت في التردد 

 .[20,19]المركزي النحاس بأيونعلى ارتباط ذرة نيتروجين حلقة الثايازول 

 

 ( 1- سم ( المحضر ومعقداته لليكاند الحمراء تحت االشعة طيف (3)الجدول

 ʋ C-H)=) ʋ & C-H)  )ʋ(OH)  المركب

N)   =C  )ʋ 

N)   =C  )ʋ 

N-H)) ʋ  

 

(NNN) ʋ (C-H)  ʋ  

bending 

& O)2H) ʋ 

    (M-N) ʋ  

 3073(m) 1652(m) 1604(m) 1132(vs) 649(s) (m)3357 ليكاندلا

626(s) 

 ـــ

 ـــ

 

معقد 

 النحاس

3531(s) 

3468(s) 

3347(s) 

 ـــ

 ـــ

 ـــ

1636(m) 

 ـــ

 ـــ

 ـــ

 ـــ

 ـــ

1144(s) 

1048(m) 

 ـــ

736(s) 

626(s) 

 ـــ

520(m) 

 ـــ

 ـــ

 

معقد 

 النيكل

3499(s) 

3452(s) 

3263(s) 

 ـــ

 ـــ

 ـــ

2947(m) 

2890(m) 

 ـــ

1605(s) 

 ـــ

 ـــ

1336(s) 

1273(m) 

1257(m) 

689(s) 

 ـــ

 ـــ

520(s) 

460(m) 

 ـــ

m= medium, s= strong, vs=very strong 

 

( فإنها تقع ضمن النطاق N=N-N-أما المنطقة التي تمتص عندها مجموعة الترايازينيدو )<

بشكل احادي  النحاس بأيون، مما يؤيد ارتباط هذه المجموعة 1-سم  1257–1-سم 1050الضوئي 

دراسة معطيات طيف األشعة تحت الحمراء والتحليل الدقيق لذلك يمكننا االستنتاج من  ،السن

(N.H.Cلعناصره والتوصيل الكهربائي ) ن صيغته الجزيئية: أ الموالري

O2II).2HCu(]2S6O10N16H10[C :وأن شكله البنائي المقترح هو 
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N

S

N

N

N

CH3

H3C

N

NO3

Cu

H2O

O3N

S

N

N

N

CH3H3C

H2
O

 

ات النحاس )احادي السن( مع مجموعتي نتر ترتبط فيه جزيئتين من الترايازينيدو مع ايون حيث     

(3NO.وجزيئة ماء تكمل الشكل البنائي )  

مجموعة  (3)من خالل الجدولالنيكل لليكاند  لمعقدة تحت الحمراء يظهر طيف األشعايضًا      

تعزى لجزيئتي  1-سم 3128و  1-سم 2263، 1-سم 3452، 1-سم 3499 ن الحزم الشديدة في الترددم

 و 1-سم 1257ة الترايازينيدو ترددات عند تظهر منطقة امتصاص مجموع الماء في المعقد.

، وهذه االمتصاصات تؤيد ارتباط مجموعة 1-سم1336 وحزمة شديدة جدًا في التردد1-سم1273

 618، أما المنطقة األروماتية فإنها أظهرت ترددًا في بشكل احادي السن يازينيدو بأيون النيكلترا

ومن كل  ( lanepout ofفي حلقة الثايازول خارج المستوي ) H-=Cيمثل تردد االنحناء 1-سم

هذه المعطيات من أطياف األشعة تحت الحمراء والتحليل الدقيق لعناصره والتوصيل الكهربائي 

البنائي  وشكله O22H(II).]Ni2S6O10N16H10[C: نستنتج أن صيغته الجزيئيةلموالري ا

حادي افي انه ترتبط فيه جزيئتين من الترايازينيدو مع االيون المركزي ) يشبه معقد النحاس المقترح

 [21]البنائي. شكل ال( وجزيئة ماء تكمل 3NO( مع مجموعتي نترات )السن

N

S

N

N

N

CH3

H3C

N

NO3

Ni

H2O

O3N

S

N

N

N

CH3H3C

H2
O

 

 االستنتاجات

( من ازدواج امالح  ترايازين -آيل(2-)ثايازول -3-ثنائي مثيل  -1،1)يكاند لتم تحضير ال .1

 امينو ثايازول مع ثنائي ميثيل امين.  -2الدايازونيوم لـ 

مما يدل على  وجد ان التوصيل الكهربائي الموالري للمعقدات المحضرة منخفض جدا .2

 طبيعتها غير االيونية.
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المحسوبة نظريا مما يدعم صحة لصيغ المقترحة تقارب القيم المتحصلة عمليا مع القيم  .3

 للمعقدات.

 التوصيات

في الكيمياء التحليلية ترايازين(  -آيل(2-)ثايازول -3-ثنائي مثيل  -1،1) ليكاندلاستعمال ا .1

ى وذلك الفلزية االخر ولأليوناتللتقدير الطيفي او الستخالص ايونات العناصر قيد الدراسة 

 يكاند قيد الدراسة.لالن لها القدرة على تكوين معقدات مع ال

 مع فلزات اخرى. جديدة امكانية تحضير معقدات .2

يكاند ومعقداته في مجال الطب وصناعة االدوية وفق ما ورد في االدبيات لامكانية استخدام ال .3

 بهذا الخصوص.

يكاند ومعقداته الفلزية المحضرة كمثبطات لبعض االنزيمات والبكتريا والفطريات لاستخدام ال .1

   االمراض الشائعة. للكثير منالمسببة 
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 تكييف الصراع وبناء االستقرار في الحياة السياسية

muftahhassn@yahoo.com 

االجتماعية،  التةت ثة عر عاةس االاةتاراي ال يااةت يةت السيةاي ال يااةي،           يعتبر الصراع من أهم الظواهر 

ينعكس واضسًا يت أحد عاس المجتمع  ونتائج اابي، ويمثل الصراع ال ياات أحد أهم أبعاده  والذي ياود إلس 

 أهم أشكال الصراع  وهت السرب األهاي،  أو الدولي،.

هو التنايس الصةرري بةين المتناي ةين ال يااةيين  حية       ومن النتائج ال ابي، لاصراع عاس البعد الداخات 

ثعنت أن يوز طرٍف يةت العماية، ال يااةي، خ ةايًي لااةرف اشخةر باةكٍل ثةا، ويةرري   وينعةد، مبةدأ األ اية،              

واألغابي،  وآليات إحداث ثوازن بينهم  حي  ثمثل األ اي، إطاي المعايض، ال يااي،  واألغابية، إطةاي عماية،    

لتنايس الصرري يت العماي، ال يااي، نتيج، التوثر ال ياات الناثج عن عماي، الاك والخوف السكم  ويسدث ا

 والتردد  نتيج، ثعايض يت المصالح والرؤى ال يااي،.

وبالرغم من أن الركر اإلن انت   د ثاد، عاس الصعيد التانةت  إال أن الااةايا األاااةي، التةت أي ةك الركةر       

ال يةةلال التعامةةل معهةةا يبمةةا بةةنرس المعايةةات  ويةةتم ثناولهةةا يةةت ال الةة         ال يااةت  ومنهةةا  اةةي، الصةةراع   

 كممايا، وا عي،  وليس دياا، ثساياي، نظري، لاتسكم يت ظاهري الصراع.

ولهةذا يعمةل البسة  عاةس ثسايةةل أبعةاد ظةاهري الصةراع ال يااةةت وم ةتوياثه  لتكييةع ظةاهري الصةةراع             

 لالاترادي منه  وثوظيره لتسايق مجتمع اياات م تار. ااعهوالتنب  بسدوعه  والتسكم ييه  ومساول، إخ

 

 الدراسات السابقة

  .1. بس  منير مسمود بدوي  مرهو، الصراع  دياا، يت األيول النظري، لألاباب واألنواعو9

حيةة  يتنةةاول البسةة  مرهةةو، الصةةراع  ماهيتةةه  وأبعةةاده  وطبيعتةةه  وأاةةبابه  وثنةةاول دائةةري الصةةراع             

 واألنواع  وخاص البس  إلس:الم تويات 

 ديااته كمرهو،  وكظاهري  وكعماي،  إن الصةراع كمرهةو،  أوالً: ضرويي التمييل يت دياا، الصراع بين 

إلس طبيعته المركب، التت ث تمد خصائصةها عةن المو ةع الصةراعت يةت  اثةه  ومةن طبيعية، وعال ةات           ي تند

  يإنه يت م بالتعايد البالغ  يظاهري الصةراع  وإن  التت ثسكم أطرايه وموضوعه  أما الصراع كظاهريالاوى 

بين مليج من األبعاد اإليجابي، وال ابي، معًا  يإن التكييع  –وعاس األ ل باكل كامل ومستمل  –كانك ثجمع 

النهائت لاظاهري الصراعي،  إنما يتو ع إلس حد كبير عاس مجموع، المت يرات التت ثاكل أوال طباةًا لمت يةر   

عةم عانيةًا بمت يةرات التو يةك  الموضةوع  البةدائل المتاحة،  وغيرهةا مةةن         اص بةططراف الصةراع    اإلدياك الخة 

                                                                 

منير مسمود بدوي  مرهو، الصراع  دياا، يت األيول النظري، لألاباب واألنواع  مجا، ديااات م تاباي،  بجامع،   1و

 .08  53،  ص ص 9111أايوط  العدد الثال   يوليو 
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مت يرات بيني، باكل متداخل يت ثسديد مدى وكاي، الظاهري الصراعي،  وأخيرًا يإن الصراع كعماي، إنما يجد 

ييما بينهما باكٍل يعكس  جذويه يت يوايد متعددي  كما أن أشكال  ومظاهر الت يير عنه إنما ثتداخل  وثتااطع

  ديًا ال بطس به من االعتماد المتبادل بين متابع العماي، الصراعي،  ومظاهرها.

عانيةةاً: مسوييةة، اإلدياك يةةت يهةةم ظةةاهري الصةةراع  وينةةديم ثسةةك  لةةك االهتمةةا، بمجموعةة، المت يةةرات           

 المتنوع، الماكا، لاعماي، اإلدياكي،  والمسددي لها.

 

 تعقيب على البحث

البس  يتناول مرهو، الصراع  وديااته يت األيول النظري، لألاباب واألنواع  أما البس  الماد، يتناول 

اء االاتاراي يت السياي ال يااي،  وكيري، االاترادي من معالج، التوثر ال ياات لاتسكم يت نثكييع الصراع  وب

 .ظاهري الصراع يت السياي ال يااي،

 

 لبحثاإلشكالية التي يتناولها ا

يتم ثناول العال ، بين التوثر ال ياات  كمرحا، اابا، لظاهري الصراع  وعماي، بناء االاتاراي ال ياات  

 ومن هنا ثنااق اإلشكالي، من الت اؤل التالت:

 س. هل ث عر مرحا، التوثر ال ياات عاس إحداث االاتاراي بالسياي ال يااي،؟

 

 أهداف البحث

 األهداف التالي،: ي عس البس  إلس ثسايق جما، من

 . مساول، لتسايل أبعاد الصراع ال ياات.9

 . مساول، لتاديم أداي عامي، لاتسكم يت ظاهري الصراع ال ياات.0

 السياي ال يااي،. جويد. مساول، لتكييع الصراع يت ث5

 

 أهمية البحث

 ثكمن أهمي، البس  يت النااط التالي،:

 االاتاراي ال ياات.. ثوظيع ظاهري الصراع ال ياات يت ثسايق 9

 ثوجيه ظاهري الصراع لتطدي، وظائع اجتماعي،.. 0

 . ث اي، العجل الاديد الاائم يت أدبيات الموضوع.5

 

 فرضية البحث

باعتباي الصراع م طل، عاالني، وية دي وظةائع اجتماعية،  و لةك بةالتنب  بظةاهري الصةراع  بةل حةدوعها          

 ال ياات.والتسكم ييها  وث خيرها يت بناء االاتاراي 

 لبحث من الفرضية المثارة التاليةينطلق ا

 إن معالج، مرحا، التوثر ال ياات ي دي إلس إحداث عماي، ثوازن بين المتناي ين بالسياي ال يااي،.

 وإلعبات مصدا ي، يرضي، الدياا، ال ابا، من عدمها  ثوضع  يودًا عاس هذا البس  ثتاخص يت اشثت:
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 ع الررد مع نر ه  أو يراع الررد مع بيئته الابيعي،.ياع خايم نااق الدياا، يرا -

 ليب والمداخل المستخدمة في البحثاألسا

 يتم ااتخدا، األاالي  والمداخل التالي،:

 . األااوب التسايات:9

 حي  ي تخد، إلدياك العال ات بين عوامل الدياا،  وثطعير أحدهما عاس اشخر.

 . مدخل ثسايل النظم:0

 لالاترادي من عماي، الت ذي، العك ي، لصانع الاراي يت ال ياا، لاسد من التوثر ال ياات.حي  ي تخد، 

 إلس المساوي التالي،:ويا م البس  

 المسوي األول: مرهو، الصراع.

 المسوي الثانت: ثكييع ظاهري الصراع.

 المسوي الثال : اشياء واالاتنتاجات.

 

 المحور األول

 مفهوم الصراع

عند مجموعتين أو أكثر لا عس نسو ثسايق أهةدايها  بسية  النجةال الةذي ثسااةه مجموعة،       الصراع نااط 

معين،  اوف يا س نجال المجموع، األخرى  وياسق بها خ ايي مباشري  اواء كان  لةك ماصةودًا أو عرويةًا     

 . 1وويتخذ الصراع شكاًل عنيرًا أو ال عنيرًا  وياميًا وال ياميًا

ثعنت المناي ، "نااط ي عس من خالله طريان أو أكثر  وبصويٍي ث اباي،  إلس ويختاع عن المناي ، حي  

ثسايق الهدف نر ه عند جميع األطراف  مثال  لك ثنايس ال ياايين  ألجل الروز بطيوات الناخبين  وثنايس 

كاا  األحلاب ال يااي، ييما بينها  ألجل إحراز نصر انتخابت  كما ثنايس الدول، يت ابيل السصول عاس م

 . 2وا تصادي،"

 ويعرف لويس كوار وهو باح  يت عام االجتماع الصراع بطنه:

"ثنايس عاس الايم وعاس الاوي والموايد يكةون الهةدف ييةه بةين المتناي ةين هةو ثسييةد أو ثصةري، أو إيةذاء          

خصومهم"  والصراع ثراعل بين البار وال يامل يراع اإلن ان ضد بيئته الابيعي،  وهذا يعنت أن الصراع 

دون أن يديكوا أنهم يتناي ون  يتامن ديج، أعاس من مجرد التنايس  ياأليراد  د يتناي ون عاس شتٍء نادي 

ييما بينهم عاس  لك الاتء  أو يتناي ون دون أن ي ةعس أحةدهم إلةس منةع اشخةرين مةن ثسايةق أهدايةه  ولكةن          

التنايس ير س ليصبح يراعًا عندما ثسةاول األطةراف دعةم مراكلهةا عاةس ح ةاب مراكةل اشخةرين  وثعمةل          

أو حتس بتدميرهم؛ والصراع  –بإخراجهم عن الاعب،  –ييدهم دون ثسايق اشخرين ل اياثهم أو ثسعاس السياول، 

 د يكون عنيرًا أو غير عنيع ]بالمعنس المادي لاعنع[  و د يكون م تمرًا أو متااعًا  أو يمكن الةتسكم ييةه أو   

 خايم عن نااق ال ياري  و د يكون  اباًل لاسل أو غير  ابل يت ظل مجموعٍ، من الظروف.

                                                                 
 .160م(، ص1001، والتوزيع للنشر، )عمان، دار المسيرة 1، طالسياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليلفهمي خليفة الفهداوي، ( )
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وشةةكوك  وثصةةوي  بتبةةاين   وثر  إ  ياةير األخيةةر إلةةس حالةة، عةداء  وثخةةوف     والصةراع يختاةةع عةةن التةة  

المصالح  أو يبما الرغب، يةت ال ةياري  أو ثسايةق االنتاةا،  غيةر أنةه يباةس يةت هةذا اإلطةاي  دون أن يتعةداه             

، ليامل ثعايضًا يعايًا  ويريسًا  وجهودًا متبادل، من األطةراف  لاتةطعير عاةس بعاةهم الةبعل  والتةوثر حالة       

 . 1واابا، عاس الصراع"

و ةد ا تةةرل أهةةل ال يااةة، طر ةةًا مختارةة، لسةةل الصةراع  يال ةةااويون يسبةةذون وجةةود زعةةيم  ةةوي ينرةةرد         

بال اا،  ويارب الناس عاس يؤواهم  أما الديماراطيون يإنهم يدعون إلةس المنا اة،  والتصةالح  والساةول     

 . 2والواط

 وبهذا نخاص من خالل التعريرات ال ابا، إلس:

. الصراع نااط  وثراعل بين البار  أي أن الصراع ظاهرٌي اجتماعي،  جوهره التعايض يت المصالح 9

 بين األطراف االجتماعي،.

. ي بق ظاهري الصراع ثوثر  وهت حال، العداء  والخوف  والاكوك  نتيج، ثباين المصالح  أو الرغب، 0

 يت ال ياري  أو ثسايق االنتاا،.

 

 أشكال الصراع

لسرب الدولي،  أحد أشكال الصراع االجتماعت  وهت األهم  ونظرًا لما يترث  عايها من نتائج  ال ثمثل ا

مةن الصةراع االجتمةاعت  مثةل: السةرب األهاية،  والثةويي         ايما يت العصر النووي  ولكن عم، نما م أخةرى  

ات الراةةةمي،  واالناةةالب  وحةةروب العصةةابات  واالغتيةةال ال يااةةةت  والتخريةة   واإليهةةاب  واالحتجاجةة       

والسصاي اال تصادي  واألعمةال االنتاامية،  والسةروب النر ةي،  والدعاية،  ومماياة، الاة ط عبةر الواةائل          

  وأعمال الثطي  والمااجرات  والمنازعات بين العمال واإلدايي  والا   خالل الاانوني،  ألغراض متاايب،

  .3ولعائاي، ... الخالمباييات الرياضي،  واالعتصا، يت المبانت  والمااجرات ا

 

 أنواع الصراع طبقًا لمسبباته

"بااتخدا، مرهو، دائري الصراع  يإن أنواع الصراع طباًا لم بباثها  يمكن التمييل ييها بةين المجموعةات   

 الخمس الرئي ي، التالي،:

 أ  يراعات ثناط بين العال ات بين األيراد أو الناس.

 ماكالت المعاومات.ب  يراعات ثنتج عن 

 م  يراعات ث ببها المصالح.

 د  الصراعات البنيوي، أو الهيكاي،.
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 . 1وه  يراعات ب ب  الايم"

 :ويمكن أن نتارق إلس يراعات المصالح باتٍء من الترصيل

والصراع حول المصالح غالبًا ما يسدث عندما يتبنس طرف أو أكثر من أطرايه مو رًا ي ةمح بسةل واحةد    

إشباع حاجتةه أو حاجتهةا يسةدث أن يعتاةد طةرف المو ةع الصةراعت أنةه يجة           لمواجه، حاجاثهم  يرت ابيل 

 . 2والتاسي، بمصالح اشخرين"

عنها ثنايس اابت  حي  يعنت ويخاص إلس أن ديج، ثعايض المصالح بين المتااع ين ال ياايين ينتج 

المتناي ين يت ثااام يوز طرفٍ باكلٍ ثا، عاس ح اب طرف آخر  وثنايس إيجابت ويعنت ماايك، األطراف 

البرامج بينهما  والتنايس ال ابت ياود إلس التوثر ال ياات الذي ي دي إلس عةد، االاةتاراي يةت المجتمةع  ممةا      

 ينتج عنه ثرا م الصراع  ما لم يسدث عماي، ثكييع الصراع.

 

 المحور الثاني

 تكييف ظاهرة الصراع

اا، العامي،  ولةيس لةه أويةاف  أو شةروط مسةددي       يمثل التنب  الهدف الذي ينب ت أن يتساق لنجال الدي

مختار، عن الاروط التت ينب ت ثوايرها يت التوييع  والتر ير  يالتنب  هو حصادهما األخير  ويعاق كثري 

ودويه يةت إنجةةال التويةيع  والتر ةير  ويةرى يريةةق مةن العامةاء أن الهةةدف         مةن العامةاء أهمية، عاةةس التنبة     

و إ ام، ثنب ات يسيس، لاظواهر مسل الدياا، العامي،  ويرى البعل أن الابط  المباشر لاتركير العامت  ه

أو التسكم  هو الوظير، الرئي ي، لامنهج العامت  يما يميل يجل العام عن غيره  هو يغبته يت الويول لديج، 

 . 3والتسكم يت الظاهري

 اشثت: وبهذا يمكن أن ثكيع ظاهري الصراع بعد التنب  بسدوعها  و لك من خالل

ي ةبق ظةةاهري الصةراع ثةةوثر  وهةت السالةة، التةةت يكةون ييهةةا العةداء  والخةةوف  والاةكوك  نتيجةة، ثبةةاين           

 المصالح  أو الرغب، يت ال ياري  أو ثسايق االنتاا،.

 وبهذا ظهوي حال، التوثر يعنت م شر لسدوث ظاهري الصراع  ويق الاكل اشثت:
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 شكل يوضح العال ، بين التوثر والصراع

 

ويمكةن ثكييةع ظةاهري    وبذلك يمكن التنب  بسدوث ظاهري الصراع  من خالل حدوث التوثر ال ابق لهةا   

الصراع لالاترادي منها  وثوظيرها من خالل ثابيةق مرهةو، التكامةل  والةذي يعنةت طةرل التعةاون  وي ةتهدف         

مساولة،   إ ن  وحةروب   األمن  وال ام  والمصاس، الماترك،  ألن المجتمع الدولت يعانت من نلاعاتثسايق 

لاتخريع من حدي ثاك الصراعات  والسروب  والاااء عايها  ا ترل التكامل كظاهري عالم يت العال ات ما 

أي ةس مةن التنظةيم      بين الةدول  و لةك لالنتاةال بمجموعة، مةن الةدول  التةت ثرغة  يةت التكامةل  إلةس م ةتوى            

إلةةس التكامةل باعتبةةاي أن جةوهره يكمةةن يةت حةةل      اي اة وثوزيةع الوظةائع  والتعةةاون  والتاةد،  لةةذلك عةادًي مةةا ي     

 . 1والنلاعات أو التخريع منها

عةن طريةةق  كم شةر لسةدوث الصةةراع داخةل المجتمةةع      مةع التةةوثر  وعاةس الصةعيد الةةداخات  يةتم التعامةةل     

عات الرأي  والمناظرات ال يااي،  والمداخالت عبر البرامج اإل اعي،  ااتخدا، أدوات ييد التوثر كااتاال

و لك بإعادي النظر يت بعل الارايات  الم بب، لاتوثر  واعتبةايه ث ذية، عك ةي، لصةانع الاةراي يةت ال يااة،        

ثعبئةة، المةةواطن لتابةةل التةةوازن باةةكل ثةةدييجت  وخايةة،    أاةةاوب التمهيةةد لااةةرايات ل ةةرض   واثبةةاع العامة،   

ايات التت ثمس وا عه باكل مباشر  كليادي أاعاي ال اع  وحاالت التااع يت ثخريل الميلاني، العام،  الار

وإجةةةراء التاةةويرات  والتعةةديالت المااوبةةة، يةةت ال يااةة، العامةةة،      و لةةك لتجنةة  حةةةدوث التةةوثر بةةالمجتمع      

 الم تاباي،  منعًا لسدوث ظاهري الصراع داخل المجتمع.

السيةاي ال يااةي، الةذي يكةون ييهةا       بنةاء ال ياات  ويواًل لالاةتاراي ال يااةت  ل  ولتسايق الارعي، لانظا، 

 .يعااًل ًاالمواطن ماايك

                                                                 

 ظاهرة الصراع

 حالة التوتر

 تعارض في المصالح
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"يساول الاادي يت النظا، ال ياات  أن يامنوا أنه يت أي و كٍ يتم ييه ااتخدا، الواائل السكومي، لاتعامل 

نااٍق وااع  ليس ياط ب ب  الخوف من  مع الصراع  أن ثكون الارايات التت يتم التويل إليها مابولً، عاس

 .  1والعنع  أو العااب  أو الا ر  ولكن أياًا ب ب  اإليمان بطنه من الصواب  والمالئم أخال يًا أن يتم  لك"

 

 المحور الثالث

 النتائج والتوصيات

النتةةائج نخاةص إلةس   وبنةةاء االاةتاراي يةت السيةاي ال يااةةي،     مةن خةالل هةذه الديااةة، عةن ثكييةع الصةراع       

 التالي،:والتوييات 

 أوالً: النتائج

. ييد التوثر ال ياات يت المجتمع  ومعالجته ي دي إلس ثسايق هذه الصراع ال ياات بين المتناي ين 9

 ال ياايين.

 . ايادي التنايس اإليجابت ي دي إلس إحداث عماي، التوازن بالسياي ال يااي،.0

 اتاراي ال ياات.دعم اال . ثكييع ظاهري الصراع لت اهم يت5

 . ثوظيع مرهو، التكايل لاتخريع من حدي الصراع الدولت.2

 ثانياً: التوصيات

التوثر يت المجتمع  كم شر لايا، ظاهري الصراع  من خالل ثاوير أدوات  ياس له  ريد . االهتما، ب9

 وأخذه بعين االعتباي عند يناع، الاراي.

االهتمةةا، بمراكةةل ثسايةةل الرةةراي ال يااةةت  وإيةةداي ناةةرات دوييةة، عنهةةا  ث ةةاهم يةةت ييةةد حركةة،         .0

 .الصراع  وثكييره لخدم، السياي ال يااي،

 ااتخدا، التوثر ال ياات كم شر لعماي، ثمهيدي، عند اثخا  الارايات السيوي، يت المجتمع.. 5

 

 المراجع

 أوالً: الكتب

  وعمةان: داي الم ةيري   9 يااة، العامة، منظةوي كاةت يةت البنية، والتسايةل  ط       . الرهداوي  خاير، يهمةت  ال 9

 ، .0889لانار والتوزيع  

دويثت جيمس  ويوبرت بال ت راف  النظريات المتاايب، يت العال ات الدولي،  ثرجمة،: وليةد عبةد    . 0

 ، .9113  وعمان: م ا ، الوياق  9الست  ط

ديااة، وطةرق بسة  الظةواهر ال يااةي،  والاةاهري: داي الجامعة،        . عبد الماجد حامد  مادم، يت منهجية،  5

 ، .0888لااباع، والنار  

 ، .9111  وبيروت: داي الجيل  9. بو عا، مسمد  التكامل والتنازع يت العال ات الدولي، الراهن،  ط2
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هري   الاةةاهري  مركةةل الاةةا  9  ثرجمةة،: عةةالء أبةةو زيةةد  ط   دال أ. يوبةةرت  التسايةةل ال يااةةت السةةدي   . 3
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 بمدينة زليتنالضغوط النفسية لمعلمي أطفال التوّحد 

 

 ملخصال

حد طفال اضطراب التوالنفسية لدى معلمي أسعى البحث الحالي إلى معرفة مستوى الضغوط 

استتتخدا الباحث الستتتلوب الولتتفي المستتتحي لممت المعلوما ، ياستتتتخدا م يا     بمدينة زليتن، 

في دفاستة معة   ( المستتخدا  9191)الضتغوط النفستية للمعلمين لمدحم منرتوف يفيول البي ي     

معلمي أطفال اضتتتتتتتطراب  ت ي( كتددا  للبحث، يمن بعد م  موزيع  للى مم 5192)محمتد حستتتتتتتن   

( خ ل العاا %911( معلمة يبنستتتتتتتبة ) 91التوحتد بمركة التوحتد بمتدينتة زليتن يالبتاله لتدد   )      

ا، يقد قاا الباحث بالتح ق من لدق الدا  يثبامها يبعد استخداا الساليب 5199/5191الدفاسي 

 اإلحرائية المناسبة مولل إلى النتائج اآلمية:

، مما يدل للى يمود فريق في (1011)ائيًا لند مستتتتتتتوى دللة كانم دالة إحرتتتتت  Fأن قيمة 

 م دير معلما  أطفال التوحد لمستوى الضغوط حول لوامل الضغوط قيد الدفاسة

)المظا ر الفستتتتتتتيولومية   يأن أكثر لامل ضتتتتتتتغب ماتتتتتتتعر ب  المعلما   و العامل الستتتتتتتابت  

 بينمتا يقعتم العوامتل الختتام    ، )ن ص التدافعيتة(   الثتتاني ، فيمتا كتان أقلهتا  و العتامتل     للضتتتتتتتغوط( 

في المستتوى اليل   )ضتغوط يمتطلبا  العب  الدفاستي(   ياليل )المظا ر النفعالية للضتغوط( 

)المظا ر السلوكية للضغوط  من الضغوط ي و القل مت العامل الثاني، بينما يقت العامل الساد 

)لعوبة إداف  الوقم  ن الرابتفي المستوى الثالث مت العامل السابت ي و الللى، يما  العام  (

في المستوى الثاني ي و اليسب، يبذلك نخلص إلى أن أكثر لامل من لوامل الضغب  اليلي (

 0لثاني ا، يأقلها  والسابتماعر ب  المعلما   و 

 

 م دمة

الضغوط النفسية ياحد  من أ   الماك   التي يعياها اإلنسان في الوقم الحالي حتى معتبر 

ا ا تمم العديد من البحوث بدفاسة الضغوط العرر ُيعرف بعرر الضغوط، يمن  ن ألبح  ذا

أطفال التوحد، العديد من مرتادف الضتغوط النفستية التي يتعرضتون      وحيث يوام  معلم، النفستية 

 لها، نظرًا لما يمرين ب  من مواقف ضاغطة يمحمل للمسئولية0

بضتتتتتتتغوط العمتل نظرًا لمتا منطو  لليت  من     ث تاًل  إة التعلي  من أكثر المهن نت حيتث معتبر مه 

ألبا ، يمطالب يمستتتتئوليا  باتتتتكل مستتتتتمر، المر الذ  يتطلب مستتتتتويا  لالية من الكفا ا    

 يالمهافا  الفنية يالاخرية من مانب المعل 0

إّل أن ياقت الحال ياتير إلى أن المعل  كغير  من الماتغلين في أ  مهنة يتدثر بما يمر  من  

  ييتعرض لماتتك   يضتتتغوط مختلفة يمكن أن معوق  لن أدا  ديف  المناتتتود   حول  من مغيرا

 يالمتوقت0
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تنايل موضوع الضغوط النفسية التي موام  معلمي أطفال التوحد يل البحث ادمي  ذييمن  نا 

 بمركة التوحد بمدينة زليتن0

 مشكلة البحث:

 :اآلميالتساؤل الرئي  متمثل ماكلة البحث الحالي بمحايلة اإلمابة لن 

يتفرع يبمركة التوّحد بةليتن بالضتتغوط النفستتية  أطفال التوّحد  ما مستتتوى وتتعوف معلما   -

 من  ذا التساؤل التساؤل  الفرلية اآلمية:

 ما مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل ضغوط يمتطلبا  العب  الدفاسي0 -

 ما مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل ن ص الدافعية0 -

 مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل الضيق المهني أي الضيق بالمهنة0ما  -

 ما مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل لعوبة إداف  الوقم0 -

 ما مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل المظا ر النفعالية للضغوط0 -

 ط0ما مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل المظا ر السلوكية للضغو -

 ما مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل المظا ر الفسيولومية للضغوط0 -

 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى:

 لضغوط النفسية0باأطفال اضطراب التوحد يمستوى وعوف معلما  معرفة الاكل العاا  -

 لدفاسي0االتعرف للى مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل ضغوط يمتطلبا  العب   -

 التعرف للى مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل ن ص الدافعية0 -

 التعرف للى مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل الضيق المهني أي الضيق بالمهنة0 -

 التعرف للى مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل لعوبة إداف  الوقم0 -

 في لامل المظا ر النفعالية للضغوط0 التعرف للى مستوى الاعوف بالضغوط النفسية -

 التعرف للى مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل المظا ر السلوكية للضغوط0 -

 التعرف للى مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل المظا ر الفسيولومية للضغوط0 -

 أهمية البحث:

الضو  للى أ مية التعرف للى السمة العامة للضغوط النفسية لدى معلما   البحث اسلب  ذي

 أطفال التوحد بمدينة زليتن0 ياخت ف دفمة الضغوط حسب الفريق مبعًا لمتغيرا  البحث0

معلما  أطفال اضتتطراب التوحد يالتي قد لها  تعرضمالوقوف للى الضتتغوط النفستتية التي  

 مسبب لهن لد  مااكل أخرى0

مسالد في أن مستالد  وي  الخترتام من المعلمين بوضتت الس  التي من ودنها    محايلة 

 م دي  يد العون له 0

ندف  البحاث العلمية المحلية التي منايلم موضوع الضغوط النفسية لمعلمي أطفال اضطراب 

 التوحد0

دف قممايز ا  أيمحايلة الخريج بنتائج يمكن الستتتتفاد  منها في التخفيف من حد  الضتتتغوط  

 اإلمكان0
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ينتهي  ذا البحث بالولول إلى موليا  يمكن الستفاد  منها ياستخدامها لموامهة الضغوط 

 ؤد  بديف  إلىيمنهتا يبتالتالي ال دف  للى العطا  يالدا  باتتتتتتتكل ممية يفعال يالذ      يالتخفيف

 محسين العملية التعليمية0

 حدود البحث:

معلمي أطفال اضتتتطراب التوحد بمركة التوحد  الحديد المكانية: اقترتتتر مطبيق البحث للى  

 بمدينة زليتن0

 ا5199/51910الحديد الةمانية: م  مطبيق البحث خ ل العاا الدفاسي: 

 ت معلمي أطفال اضطراب التوحد بمركة التوحد بةليتن0يالحديد البارية: مم

 

 اإلطار النظر

 

 المبحث األول

 :مفهوم الضغوط النفسية

حالة نفسية ناوئة من مفالل الفرد مت مواقف البيئة الضاغطة "الضغوط النفسية: بدنها معرف 

 ( 89 :5119 لوض،فئيفة 0)"نفاو الطاقة النفعالية يالمسميةيالتي مؤد  إلى است

مممولة من المرتتتادف الخافمية يالداخلية الضتتتاغطة يالتي يتعرض لها   "بدنها:  فمعّركما 

ها ضعف قدفم  للى إحداث الستمابة المناسبة للموقف، يما يراحب الفرد في حيام ، يينتج لن

زينب 0)"ولك من اضطرابا  انفعالية يفسيولومية مؤثر للى موانب الاخرية الخرى لدى الفرد

 (966-961 :5115 و ير،

( 591-599 :5111 أميمن،لثمان ال( المااف إلي  في )يغمرتادف الضغوط: يقد حدد )مي س 

 ة لوامل قد مكمن يفا  ظهوف الضغوط أي اإلمهاد ي ي كاآلمي:إلى أن  ناك خمس

اإللحاح: الملحاحون لباف  لن أفراد ياتتتتكلون لالمه  برتتتتوف  قاطعة غير استتتتتمابا  مدخذ  

وكل إما )نع ( أي )ل(، )أبيض( أي )أسود(، )لح( أي )خطد(000الخ0 يلذلك فه  يستعملون كلما  

 ؤل  الملحاحون يعياتتتتتتون يفق قوالد اكتستتتتتتبو ا من  مثل: يمب، ينبغي، يتومب000الخ0 يمثل 

يالتديه  أي دينه  أي ففاقه  يلديه  قوالد خالتتتتتتتة متعلق بنومه  يلمله  يحتى نمب ماتتتتتتتا دمه     

 (591-599: 5111 ،لثمان أميمنللتلفةيون0)

الاتتعوف بالوى أي النظر  الستتودايية ل:موف: الاتتالر بالوى أي المتاتتائ  لدي  ضتتغب مفرط     

يل الموقف مدييً  ستتتتتيئًا، يل ين ل طبيعة الموقف، يمعمد الوى يموقت الاتتتتتر لباف  لن  لن  يؤ

 موقف في الذ ن ييعود إلى نمب من التفكير السي 0

أحداث الحيا  ستتتوا  كانم ستتتلبية مثل: )يفا  قريب، كافثة مالية، ط ق، مرض( أي إيمابية  

 ريوميال  للى الفرد0)إبرا ي  ًاسبب ضغوطمثل: )مرقية، النت ال إلى لمل مديد، زياج(، كلها م

 (111 :5118 يآخرين،

الخوف: لندما يخاف النا  فإنه  يعدين أنفسه  للهريب أي لل تال أي متممد أيلاله  ييتفادى 

الفرد لاد  الخوف باإلنكاف أي ال مت أي بتاتتتتتوي  الموقف أي بتمنب الخوف000الخ0 ي ناك ميل أي 

 ا باعوف   بالعمة يال ابلية للمرح النفسي بسهولة0نةلة لديه  يخلدين من خ له

 ية العضوية )اإللابة بمرض لضو (0ماك   لحية: أ  متعل ة بالرحة النفس



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                                   210              
 

 

 ضغوط العمل ياإلنماز الكاديمي:

 أساليب خاطئة كالسهر يالكسل يمعاطي ل اقير مرفيهية0

 ا  المتمالية0ماك   امتمالية: الررالا  العامة، اللبا  التي مفرضها الع ق

 ماك   أسرية: المعانا  يالنفرال لن السر 0

 ماك   انفعالية : كال لق يالكتئاب0

)لثمان أميمين، لن منظي  الوقم، المنافستتتة0 ضتتغوطا  أكاديمية: ضتتتغوط الدفاستتتة، العمة  

5111 :591) 

 الضغوط المهنية للمعلمين:

 كاآلمي:من أكثر أسباب الضغوط النفسية ويولا لدى المعلمين 

0 الحفاظ 01 التدقل  مت التغيير0 08 اإلداف 0 5الدافت0  ي  الط ب الذين ين رتتتتتتته  التحفية يمعل

 ( 05192:92 التعامل مت الةم   )معة  حسن،2للى النظاا0 

 مرادف الضغوط لدى معلمي الفئا  الخالة: -

 لطفل0موقعا  أيليا  الموف العالية حول ال داف المراد مح ي ها بالنسبة ل

 الت دا البطي  في أدا  الفعل المعاقين0

 اخت ف مستويا  الطفال يقدفامه  مما يتطلب برناممًا فرديًا لكل طفل0

المعل  يالطالب حيث يتطلب استتخداا اإلوتاف  لند الر ، يلغة    بيننمب التوالتل المختلف  

 خالة للتعامل مت المعاقين ل ليًا0

 لند وي  اإللاقة الع لية0الماك   السلوكية التي قد مظهر 

 الط ع للى معانا  أيليا  الموف يانعكاسا  اإللاقة للى السر 0

أكثر المرتتتتادف للضتتتتغوط النفستتتتية لدى المعلمين كانم قلة الدخل الاتتتتهر ، ث  البرنامج   ن إ

التدفيستتتتتتتي لن العمل مت المعوقين يحتاج إلى المعل  كثيرًا من المهد يالوقم خالتتتتتتتة في حالة  

المااكل السلوكية في مدفيسه  يمعديل سلوكه ، كذلك لند بعض المعلمين أن اإلداف  ممثلة يمود 

بالمدير أي من ينوب لن  مردف أساسي في الضغب النفسي لدي ، كما امضح من خ ل استمابا  

المعلمين أن  ناك فبطًا بين لدا يمود التستهي   المدفستية يالةياد  الواضحة في ألداد الطلبة   

لضتغوط، يمثل  ذ  الستباب مرمبطة أيضتًا بالماتتاكل مت اإلداف  حيث يطلب المديرين من    في ا

المعلمين مستتوى لال  من الدا  في غياب التستهي   المدفستتية المناستبة، كذلك أوتتاف المعلمون     

الضتتتتتغب النفستتتتتي لديه ، كما لد  إلى لدا يمود الحوافة المادية التي يمكن أن م لل من مستتتتتوى  

لدا معاين الةم   يضتتتتتتتعف الع قا  المتمالية بينه  ينظر  الممتمت لمهنة التعلي   المعلمون 

 (511 :5111 0)الةيدي ،يخالة معلي  وي  الحاما  الخالة مرادف إضافية للضغب النفسي

( إلى أن  ناك ث ثة مرتتتادف متعلق بالضتتتغوط النفستتتية   9115حيث أوتتتاف )زيياتتتير دنهاا،  

الستتتتتتتلوكية داخل الرتتتتتتتف  المهاا المل ا  للى لامق المعل ، يالماتتتتتتاكل  لمهنة التعلي  ي ي: زياد  

 يالضغوط من قبل اإلداف 0

 آثاف الضغوط النفسية للى معلمي الفئا  الخالة: -

مترك الضغوط النفسية لدى المعل  آثاف مهمة في مهنت  يمستوى أدائ  يفي موانب وخريت  

يفي  مؤثر سلبًا في التكييف النفسي يالمتمالي للفرديالموانب المسمية يالع لية يالنفعالية، كما 

 ل قت  المهنية يالسرية0
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لتتتتتتو  ظا ر  الحتراق النفستتتتتتي يالتي معد من أ   اآلثاف  حديث كما أنها مؤد  ديفًا في 

 الناممة لن الضغوط النفسية يأ    ذ  اآلثاف  ي:

إلمساك يافمفاع ضغب لمهاز الهضمي ياإلسهال يااآثاف فستيولومية: يمتضتمن اضطرابا    

الدا يالرتداع يمضتخ  الغد  الدفقية يف دان الاتهية يقرحة المعد  يالنوبا  ال لبية يافمفاع نسبة    

 الكولستريل0

ياإلف اق يالتاتم يالغضب يالخوف يالحةن يالغياب المتكرف آثاف نفسية: يمتضمن التعب 

 لن العمل0

محمل المستتتئولية يالاتتتتعوف بالخمل   آثاف امتمالية: يمتضتتتمن النستتتتحاب يلدا ال دف  للى 

 (911 :5111 الةيدي ،محمد يالغير 0)

 

 المبحث الثاني

 دـــــــالتوّح

 معريف التوحد: -

 معريف الممعية البريطانية ل:طفال التوحديين: -

ل تد كتان الهتدف من معريف الممعيتة البريطتانيتة ل:طفتال التوحتديين في المملكتة المتحتد   و           

امتمالية يقانونية بخرتتتوم اضتتتطراب التوحد، يكذلك مولية الرأ  العاا بهذا  فستتت  ستتتياستتتة   

 الضطراب0 يحسب  ذا التعريف ياتمل اضطراب التوحد للى المظا ر التالية:

 اضطراب في معدل النمو يسرلت 0

 اضطراب حسي لند الستمابة للمثيرا 0

 اضطراب التعلق بالويا  يالمرنولا  للمثيرا 0

 (91 :5112 تحدث يالك ا ياللغة يالمعرفة 0)نايف الةفاع،اضطراب في ال

( التوحد للى أن  نوع من التفكير يتمية بالمما ا  الذامية التي 9195ييعرف )أحمد بدي ، 

د بدي ، )أحممتعافض مت الواقت، يالستتتتغراق في التخي   بما ياتتتبت الرغبا  التي ل  متح ق0 

9195 :21 ) 

التوحد للى أن : "خلل يظيفي في المخ ل  يرتتتتتل  (  98: 5119)لرتتتتتاا النمر، كما يعرف 

العل  بعد لتحديد أستتتتباب  بدقة، ييظهر خ ل الستتتتنوا  اليلى من لمر الطفل، ييمتاز ب رتتتتتوف   

 يمدخر في النمو المتمالي، ياإلداف  يالتوالل مت اآلخرين"0

 أسباب التوحد: -

فدكثر البحوث ماير إلى يمود  ،إلى يمود خلل يفاثيالعوامل المينية: يرمت حديث التوحد 

لامل ميني و  مدثير مباور في اإللابة بهذا الضطراب، حيث مةداد نسبة اإللابة بين التوائ  

 ،باد لالمتطاب ة )من بويضتتتة ياحد ( أكثر من التوائ  الخوية )من بويضتتتتين مختلفتين(0)فائد  

5116: 59) 

ديد من الدفاسا  إلى يمود خلل في المهاز المنالي، فالعوامل العوامل المنالية: أواف  الع

المينية يكذلك وتتتتذيوا  في منظومة المنالة م رف  لدى التوحديين0)أستتتتتامة مرتتتتطفى يالستتتتتيد    

 (51 :5199 الاربيني،
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العوامل العرتتتتتتتبية: النستتتتتتتبة الكبير  من الةياد  في الحم  حدثم في كل من الفص ال فو ،  

لفحص العربي ل:طفال الذين يعانون من التوحد انخفاضًا في معدل  يالفص المداف  يأظهر ا

ضتتتتتتتخ التدا لمةا  المخ التي محتو  للى الفص المتداف  ممتا يؤثر للى الع قتا  المتمتالية       

يالستمابة السوية ياللغة، أما باقي اللراض فتتولد نتيمة اضطراب في الفص المامي0)نرمين 

 (21 :5111 قطب،

ية حيوية: العديد من الدفاستا  بينم افمفالًا في ماد  حمض الهرموفانيليك في  لوامل كيميائ

  ليض الديمامين، مما ياير إلى احتمال  افمفاع يالاكل النخالي ي ذ  الماد   ي النتاج الرئ

مستتتوى الديمامين في مخ الطفال المرتتابين0 يكذلك أيضتتًا افمفاع مستتتوى الستتيريمونين في دا   

لتوحديين، يلكن  ذا الفمفاع لي  م رتوفًا لليه ، إو أن  يومد أيضًا في الطفال  ثلث الطفال ا

عك  من افمفاع الستتتتتتتيريمونين في الدا ممد الالمتخلفين ل ليًا بدين اضتتتتتتتطرابا  واموية يللى 

في السائل النخالي بالمخ في ثلث الطفال التوحديين0)امحمد  انخفاضتًا في مستتوى السيريمونين  

 (29 :5111 المهد ،

التلوث البيئي: ثبتتم ل قتة اإللتتتتتتتابتة بتتالتوحتد كنتيمتة للتلوث البيئي ببعض الكيمتاييتتا ،         

يمركيةا  مرمفعتة من الهوا  المملو  بتالةئبق يالكتاديوا في يليتة كتاليفوفنيا افمبطم بمعدل       

 مرمفعة من التوحد0

خالة التطعي  الث ثي، افمباط اإللتابة بالتطعيمة ي  Wakefidle)، 9119(اقترح الع اقير: 

( مطعيماً قبل 19ييعةز  ذا الفتراض زياد  التطعيما  التي معطى ل:طفال إلى أن يللم إلى )

بلوغ الطفل العامين، كما أن يمود نستبة لالية من المعادن الث يلة داخل مست  الطفال المرتتابين   

 قويًا للفرضية0 بالتوحد يالتي  ي من مرادف بيئية يمن ضمنها الل احا  ألطم دلمًا

الخمر يالمخدفا : ا تمم م ال  حديثة بولف مت زمة الكحول الميني يالتوحد فالثينول 

معريف للى أن  سبب لإللابة قبل الولد  للمهاز العربي المركة ، ييبدي أن  من المع ول أن 

 متوقت زياد  مخاطر اإللابة بالتوحد0

( إلى افمباط التدخين المو  أثنا  5115رين، التدخين: انتهم نتائج دفاستتتتتتتة ) يلتمن يآخ 

 الحمل بإلابة الطفل بالتوحد0

أيضتتتتتحم بعض الدفاستتتتتا  بدن اللراض التي نرا ا في  إلتتتتابة الا بالمراض المعدية:  

الطفال المرتتابين باضتتتطراب الطيف التوحد  من المحتمل أن مكون ناممة لن العديى، حيث  

ن بالتوحد أظهر  يمود أمساا مضاد  متفالل مت بريمين أيضح أن لينا  دا الطفال المرابي

الحليب ي ما لديمان وائعتان، يالماكلة أن  ذ  المساا المضاد  التي متفالل مت  ذ  البريمينا  

الدمو  الدماغي بضت   ذ  مت الستموا مثل الةئبق أي الماد  الحافظة   يالعديى فبما متلف الحامة 

بر المخ من خ ل الحامة الدمو  الدماغي التالفة مستتتببة ملفًا في محرتتتينا  الطفال يمكن أن مع

 (511-516: 5116لخ يا المخ0)كوثر لسلية، 
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 أعراض التوحد: -

من خ ل نتائج الدفاستتتا  يالبحوث التي أمريم في  ذا الممال يمكن محديد الموانب التي 

 ي ذ  الموانب  ي:مظهر لليها ألراض اضطراب التوحد ييمكن م حظتها في السلوك 

ذا هبقرتتتتوف وتتتتديد في التوالتتتتل اللفظي يغير اللفظي، حيث الطفل المرتتتتاب    التوالتتتتل: 

الضطراب في لملية التوالل ما قبل اللفظي يبذلك ل متاح ل  فرلة ماافكة اآلخرين خبرامه  

 الت ليد يالمحاكا 0 –مبعًا لذلك  –يل يستطيت معاياته  في موضوع أي حدث فيفت د 

يعتبر الن ص الاتتتتتتديد في التفالل المتمالي من اللراض الرئيستتتتتتية   التفالل المتمالي: 

لضتتتطراب التوحد، حيث ي حل للى الطفال المرتتتتابين ب  أنه  معةيلون أي مفرتتتتولون لن   

اآلخرين، يلي  لديه  أ  ا تماا بمن حوله  ستوا  كانوا كبافًا أي لتغافًا يسوا  كانوا أقربا  أي   

 يتبعون اإلوافا  المتمالية بالنظر يل بالبتساا0 غربا ، يل

الحوا : يبد  الطفال المرابون باضطراب التوحد استمابا  غير لادية لمثيرا  الحوا  

 المسدية مثل اللم  يالبرر، يالسمت يالا  يأحيانًا التذيق أيضًا0

ه  أحد في الموف بالنستتبة لحاستتتة اللم : نمد أن معظ   ؤل  الطفال ل يتحملون أن يلمستتت  

العادية اليومية مثل غسل الاعر أي مسريح  أي قص الظافر أي لم  بعض أنواع من الطعمة أي 

من المعتاد  آخرين منه  يكونون أقل حستتتتتاستتتتتية  م ب  معينة، يللى العك  من ولك نمد أطفاًل

ل ، وف   بالل:ل ، فإوا معرضتوا لم مسة أويا  ساخنة نمد   ل يردفين استمابا  موضح وع 

كدنه  ل يحستتتتون بالل ، في حين إوا معرض أطفال لاديون لمثل  ذ  المواقف فإنه  يرتتتترخون  

 ييبتعدين لن مردف الل 0

أما بالنسبة للبرر: فإن استمابامه  أيضاً غير مناسبة للمثيرا  البررية، فنمد الطفل ل ينظر 

وا معرض إ ًاالطفل العاد 0 بينما نمد  منةلمإلى من يحدث ، يل يتبت الا يالب ببرر  كما يفعل 

ل:ضتتتتتوا  المبهر  ف د يضتتتتتت يد  للى ليني ، يقد يدمي بحركا  لاتتتتتوائية زائد  لند التعرض    

 للضو 0

يبالنستبة للستمت: أحيانًا يستتميب الطفال المرتابون بالتوحد استتمابة ستلبية، يأحيانًا يبدين       

 خوفًا وديدًا لبعض اللوا  يالضوضا 0

لتذيق: ف د ل يستطيت الطفل التفرقة بين طع  الويا ، كما ل يستطيت التفرقة بين دفما  أما ا

 الحراف ، يالريائح المختلفة0

اللعتب: ل يومتد في ألعتاب  ؤل  الطفتال أ  ممتديد يل يحبون التغيير في لعبته ، فإوا كان      

ل أحتد الكبتاف لمعل  يلعب   الطفتل يلعتب بتالمكعبتا  يظتل يلعتب بهتا يل يغير تا بتدخرى يإوا متدخت           

ييحلو لعب  ؤل  الطفال من الخيال يالبتكاف يل يبدأين في لعبة مديد  بدخرى فإن  ي ايا باد 0

 (11-19: 5199)ل  إبرا ي ،  من مل ا  أنفسه  يل يحبون ولك0

الحركة يالناتتتاط: يتستتت   ؤل  الطفال بناتتتاط حركي غير لاد ، ف د ي حل للى بعضتتته    

مفرطة أ  أكثر من ال زا، يقد ي حل لليه  الخمول يالممود الحركي يلدا الرغبة في حركا  

 أ  نااط حركي، يمعظ  حركامه  غير  ادفة يغير معتاد 0

يفت د أطفال التوحد إلى التعلق بالوالدين أي الخو  الكباف، ييفاتتتتلون في  : الع قا  الستتتترية

بدين التعرف أي التميية ل:وتتتخام المهمين في الفمباط النولي باتتتخص ما في الستتتر ، يل ي 

 حيامه  كاآلبا  يالخو  يالقافب0
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يتدخر نمو اللغة يال دف  للى التخاطب لدى الطفال المرتابين باضطراب  اللغة يالتخاطب: 

التوحد ييرمت  ذا التدخر إلى ضعف النتبا  ياإلدفاك لدى  ؤل  الطفال، يالن ص الاديد لديه  

 لى الت ليد يمتابعة اآلخرين يمحاكامه 0في ال دف  ل

يبد  الطفال المرابون ل مبال  بمن حوله ، يل يومد لديه  فغبة في الومدان يالتعاطف: 

ال تماا به 0 يلديه  لعوبة كبير  في فه  العواطف أي إظهاف ا 0 ف  يبدي لليه  حةن يل فرح، 

معنيه  أحوال من حوله  من ال تتل أي القربتا  أي  يل يحةنون لغير   يل يفرحون بفرحه  يل 

الغربا 0 ييعتبر غياب التعاطف الومداني يالماتتافكة النفعالية من ستتما   ؤل  الطفال يلعل   

 ذ  الستمة مفستر بعض أستباب فاتله  في مكوين التوالل العاطفي يالمتمالي في حيامه 0)ل      

 (11-19 :5199 إبرا ي ،

 

 دراسات سابقة

 (:5196دفاسة: فيان الكري  )0 9

 دفم إلى دفاستة الضتتغوط النفستية يل قتها بالرضتتا الوظيفي لدى معلمي التربية الخالتتة    

(، المستتتتتتتوى التعليمي –العمر  –بمحلية الخرطوا بحر  يمعرفة المتغيرا  الديمغرافية )النوع 

مي نة البحث من معليلتح يق ولك استتتتتخدمم الباحثة المنهج الولتتتتفي الفمباطي، م  اختياف لي 

( معلمة، م  اختياف   لن 61( معل  ي)98( معل  منه  )91التربيتة الختالتتتتتتتة، يبله حم  العينة )   

ب م الباحثة م ياستتتي الضتتتغوط النفستتتية، يم يا  الرضتتتا     ططريق العينة العاتتتوائية البستتتيطة،   

ليب اإلحرائية ساالوظيفي بعد التدكد من الخرائص السيكومترية، يلتحليل البيانا  م  استخداا ال

يأ مها اختباف ) ( لعينة ياحد يلينتين يمعامل افمباط بيرستتتون يمعامل الفاكرينباو بواستتتطة  

اإلحرتتتتائية في العلوا المتمالية الضتتتتغوط النفستتتتية لدى معلمي مراكة التربية   برنامج الحةمة 

 الخالة بمحلية بحر  بالوسطية المنخفضة0

يمومد  0بالفمفاع كة التربية الخالتتة بمحلية بحر ييتستت  الرضتتا الوظيفي لدى معلمي مرا 

فريق وا  دللة إحرتتائية في الضتتغوط النفستتية لدى معلمي مراكة التربية الخالتتة مبعًا لمتغير   

 النوع0

يل مومد فريق وا  دللة إحرائية في الضغوط النفسية لدى معلمي مراكة التربية الخالة 

 0مبعًا لمتغير العمر يالمستوى التعليمي

 :(5196)للي مسافر0 دفاسة: 5

مهدف الدفاستتة الحالية إلى استتت رتتا  الضتتغوط المهنية لمعلمي التربية الخالتتة في كل من      

البيئة الث افية الستتعودية يالمرتترية، يمعرفة الفريق في نولية ملك الضتتغوط في  امين البيئتين   

  ستتتتتمعية(، يمن –برتتتترية   – مبعًا لمتغيرا  فئة اإللاقة التي يعمل معها المعل 0)ل يلة يموحد

 سنوا  فدكثر(0 2 –سنوا   2أنثى(، يسنوا  خبر  المعل  )أقل من  –المعل  )وكر 

بية الخالتتتة بمرتتتر  ( معلمًا يمعلمة من معلمي التر551أمريم الدفاستتة للى لينة قوامها ) 

احث(، لب، ياستخدمم الدفاسة م يا  الضغوط المهنية لمعلمي التربية الخالة )إلداد ايالسعودية

 ، ياختباف ويفي 0 (، يمحليل التباين المتعدديلتحليل البيانا  م  مطبيق اختباف )

أظهر  النتائج أن أ   الضتتتتغوط في البيئتين الستتتتعودية يالمرتتتترية ممثلم في خرتتتتائص     

الطفتال وي  الحتيتامتا  الختالتتتتتتتة، يالع قتة بتديليتا  أموف  ، ث  بيئتة العمل، فطبيعة العمل،          
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يأظهر  أيضاً يمود فريق دالة إحرائياً في الضغوط ، قة المهنية بالةم   يالمدفا يأخيرًا الع 

المهنيتة لمعلمي التربيتة الختالتتتتتتتة معةى لمتغير  البيئة الث افية يفئة اإللاقة لرتتتتتتتالح المعلمين      

العاملين في البيئة المرتتترية، يلرتتتالح معلمي فئة اإللاقة الستتتتمعية، يلدا يمود فريق دالة في   

يمود فريق دالة إحرائياً معةى لمتغير  البيئة الث افية يالمن  لرالح العاملين بينهما، ي التفالل

في البيئة المررية، يلرالح المعلما  في بعد "بيئة العمل"، يلدا يمود فريق في التفالل بين 

لح ادالة إحرتتائيًا معةى لمتغير  البيئة الث افية يالخبر  لرتت ، إضتتافًة إلى يمود فريق المتغيرين

 العاملين في البيئة المررية يلرالح وي  الخبر  ال رير 0

 :(5192) معة  حسن0 دفاسة: 8

مهدف الدفاستتة إلى معرفة مستتتوى الضتتغوط النفستتية لدى معلما  أطفال اضتتطراب التوحد    

 بمراكة التوحد بمحلية الخرطوا0

الضغوط  الباحثة م يا استخدمم الباحثة المنهج الولفي التحليلي يلممت البيانا  استخدمم 

ـتتتتتتت)مدحم منروف يفيول البي ي  " ( 16"(، بله ممتمت البحث الكلي )9191النفسية للمعلمين ل

( معلمتة كعينتة للتدفاستتتتتتتة، م  اختيتاف   بتتالطري تة العمتديتة لمعتالمتتة           11معلمتة وتتتتتتتافكتم منهن )   

 المعلوما ، ث  استخدا برنامج الحةا اإلحرائية للعلوا المتمالية0

 الدفاسة إلى النتائج اآلمية: يقد موللم

مومد فريق وا  دللة إحرتائية في الضغوط النفسية لمعلما  أطفال اضطراب التوحد مبعًا  

(، مومد فريق وا  دللة إحرتتتتتائية في الضتتتتتغوط   51-51لمتغير العمر لرتتتتتالح الفئة العمرية ) 

توى لك لرتتتالح المستتت ل التعليمي يواضتتتطراب التوحد مبعًا لمتغير المؤ النفستتية لمعلما  أطفال  

التعليمي المتامعي، مومتد فريق وا  دللتة إحرتتتتتتتائية في الضتتتتتتتغوط النفستتتتتتتية لمعلما  أطفال       

 اضطراب التوحد مبعًا لمتغير المهنة لرالح مهنة الباحث النفسي0

 :(5192) 0 دفاسة: لراا المديع1

ظة محاف دفم  ذ  الدفاسة إلى م ري مرادف ضغوط العمل لدى معلمي التربية الخالة في 

( معلمتتًا يمعلمتة م  اختيتتاف   بتتالطري تة الطب يتتة     911لمتان، يقتد مكونتم لينتة التدفاستتتتتتتتة من )      

العاتتتتتتتوائيتتة من متتداف  يمراكة التربيتتة الختتالتتتتتتتتة الحكوميتتة يالختتالتتتتتتتتة للعتتاا التتدفاستتتتتتتي          

"5195/51980" 

( 11) يلتح يق  دف الدفاسة قاا الباحث ببنا  أدا  الدفاسة المتمثلة بالستبانة التي مكونم من

ف ر  موزلة للى ستتتبعة ممال  بواقت لاتتتر ف را  لكل ممال من ممالمها، يم  التولتتتل إلى   

لتدق الستتبانة بطري ة لدق الدفاسة إلى أن الدفمة الكلية لمرادف ضغوط العمل لدى معلمي   

 التربية الخالة في محافظة لمان كانم مرمفعة0

( في 1012لة إحرتتتتائية لند مستتتتتوى ) كما أوتتتتاف  النتائج أيضتتتتًا إلى يمود فريق وا  دل 

مرتتتتتادف ضتتتتتغوط العمل لدى معلمي التربية الخالتتتتتة في محافظة لمان مبعًا لمتغيرا  المن     

لرالح اإلناث، يالحالة المتمالية لرالح المتةيج، يالمهة التابت لها المركة أي المدفسة لرالح 

ستتنوا ، يالمستتتوى التعليمي    (2)المراكة الحكومية، يستتنوا  الخبر  لرتتالح فئة من ستتنة إلى   

لرتتتتتتتالح فئتة البكتالوفيو ، ينوع إلتاقتة الطتالب لرتتتتتتتالح فئة التوحد ياإللاقة الع لية ياإللاقة        

 السمعية0
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 (:5111الةين ) ةديبمرطفى ي نظمي0 دفاسة: 2

 دفم إلى معرفة مرتتادف ضتتغوط العمل لدى معلمي التربية الخالتتة في مؤستتستتا  التربية   

( معلمًا يمعلمة، يممثلم أديا  998غة ، يمدلفم لينة الدفاستتتتتتتة من ) الخالتتتتتتتة في محافظا  

 الدفاسة بم يا  مرادف ضغوط العمل لدى معلمي التربية الخالة في محافظا  غة 0

يقد أظهر  نتائج الدفاستتتتة بدن أكثر مرتتتتادف ضتتتتغوط العمل وتتتتيولًا كان ممال العمل مت    

دللة إحرتتتتتتتائية معةى لمتغير  فريق وا  يأوتتتتتتتاف  النتتائج إلى لدا يمود   ، الطفتال المعتاقين  

كما أوتتتتتاف  النتائج أيضتتتتتًا إلى يمود فريق وا  دللة إحرتتتتتائية معةى لمتغير الحالة    المن ، 

 المتمالية لرالح المعلمين المتةيمين0

 يبينم النتائج لدا يمود فريق دالة إحرائيًا معةى لمتغير المؤ ل العلمي0

الح بر  لروا  دللة إحرائية معةى لمتغير سنوا  الخكما أواف  النتائج إلى يمود فريق 

يمود فريق دالة إحرتتتتائيًا مبعًا لمتغير نوع إلاقة الطالب لرتتتتالح   ( ستتتتنوا ، ي91-6الفئة من )

يأظهر  النتائج لدا يمود فريق وا  دللة إحرتتتتتتتائية معةى ، الطلبة وي  لتتتتتتتعوبا  التعلي 

 لمتغير نوع يظيفة المعل 0

 (:5118معالي )إبرا ي  0 دفاسة: 6

 دفم إلى التعرف للى أثر التحرتين ضتد التومر يالتدفيب للى حل الماك   في خفض   

 الضغوطا  النفسية يمحسين مستوى التكيف لدى أمها  وي  الحتياما  الخالة0

( أمًا لديهن أطفال معاقون، ي ن المها  اللوامي حرلنم للى 61مدلفم لينة الدفاسة من )

 اختباف الضغوطا  النفسية، يأقل الدفما  في اختباف التكيف0أللى الدفما  في 

لتان ممريبيتان يالثالثة يقد قستتمم لينة الدفاستتة لاتتوائيًا إلى ث ث مممولا   ي: مممو 

 يقد أظهر  نتائج محليل التباين المرتتاحب المتعدد للضتتغوطا  النفستتية يمود فريق   ضتتابطة، 

نتائج اختباف وبي  أن الفريق كانم بين المممولة  كما بينموا  دللة بين المممولا  الث ث، 

 التمريبية اليلى التي مل م مدفيبًا للى التحرين ضد التومر يالمممولة الضابطة0

يأظهر  النتتائج كتذلتك يمود فريق بين المممولتة الثتانية يالتي مل م مدفيبًا للى مهافا       

 ية0حل الماك   يالمممولة الضابطة لرالح المممولة التمريب

 

 تعقيب:

ي حل من خ ل استتتتتتعراض الدفاستتتتتا  الستتتتتاب ة أن معظمها ا ت  بالتعرف للى مرتتتتتادف    

 أي معلمييمستتتوى الضتتغوط النفستتية يالحتراق النفستتي لدى معلما  أطفال اضتتطراب التوحد    

 التربية الخالة برفة لامة حيث مباينم في نتائمها0

الليبية حيث منبت أ مية الدفاسة الحالية في يي حل ندف  الدفاسا  التي أمريم للى البيئة 

 منايلها للضغوط النفسية لمعلمي أطفال اضطراب التوحد بمدينة زليتن0
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 أداة جمع البيانات

 من م يا  ل يا  مستوى الضغوط يتكون من سبت لوامل0 البحثمكونم أدا  

 

 البدائل  أسا التن يب للي  

للى لبافا  الم يا  بوضتتتت الع مة محم البديل المناستتتب لكل بند في ضتتتو      اإلمابةمت  

 للي  كما  ي موضحة في المديل التالي : اإلمابةم يا  ث ثي التدفيج  م  موزيت بدائل 

 

 م يا  الضغوط النفسية إمابةبدائل  أسا ( من يب للي 9مديل)

 منطبق للي بروف  كبير 
متنتطتبتق للي برتتتتتتتوف       

 متوسطة
 للي بروف  قليلةمنطبق 

8 5 9 

 

( كمتوستتتب فرضتتتي لمعرفة وتتتعوف أفراد   5الدفمة ) التمادبنا  للى الترمية الستتتابق ستتتيت   

العينة بالضتتغوط النفستتية من لدم  لند التحليل الولتتفي لعبافا  الم يا  يستتيت  مفستتير نتائج      

 العبافا  يالم يا  ككل كالتالي:

  أي وا كان متوسب العبافإنفستية بدفمة متوسطة  ستيعتبر أفراد العينة يعانون من الضتغوط ال  

ة لند مستتتتتتوى دلل رتتتتائياً إح الم يا  ي ترب من المتوستتتتب الفرضتتتتي بحيث ل  يظهر فرقا دالً  

(1012)0 

 وا كان متوستتتب العباف  أي من الضتتتغوط النفستتتية بدفمة لالية إ   ستتتيعتبر أفراد العينة يعانون 

 0(1012)لند مستوى دللة  رائيًاإح فرقا داًل الم يا  يةيد من المتوسب الفرضي  بحيث يظهر

اف  أي كان متوسب العب إواستيعتبر أفراد العينة يعانون من الضتغوط النفسية بدفمة منخفضة   

 0(1012)لند مستوى دللة إحرائيًا  الم يا  ي ل من المتوسب الفرضي  بحيث يظهر فرقا داًل

 :البحثأدوات وثبات مؤشرات صدق 

أدا  البحث م  استتتخداا الرتتدق البنائي أي لتتدق التكوين الفرضتتي، ييعني    للتدكد من لتدق 

قدف  الختباف للى قيا  مكوين فرضي معّين أي سمة معّينة، ييحدد من خ ل  مدى افمباط نتائج 

الم يا  بالح ائق وا  الع قة بموضتول 0 ييستتتدل للى لتدق التكوين بعد  طرق منها الرتتدق    

الطرفية(، ف دف  الم يا  للى التميية بين المممولة وا  الدا  العالي  ة  )لدق الم افنةيالتمي

 اما للى الرتتتتتتدق، يقد م   للى الم يا  يبين وا  الدا  المنخفض للى الم يا  يعد مؤوتتتتتترًا

التح ق من لدق  أدا  البحث بهذ  الطري ة يولك باستخراج الفريق بين متوسب المممولة العليا 

من الدفما (باستتتتتتتخداا  %51، يمتوستتتتتب المممولة الستتتتتفلى)أدنى   من الدفما (%51)أللى 

 Independent Samplesللفريق بين مممولتين غير متستتتتتتتتتتاييتتتة التبتتتاين)   ( )معتتتادلتتتة  

TestEqual variances not assumedفي النحراف المعياف   كبيرًا أن  ناك فرقًا ( بالتباف

 إحرائيًادالة  ( أن  ناك فريقًا5مديل فق  )بين المممولتين0 يأظهر  النتائج كما  و مبين في ال

 ، مما يدل للى قدف  الدا  للى التميية0 (1011)بين المممولتين لند مستوى معنوية 
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 (5مديل)

 بدسلوب طري ة المممولتين المتطرفتين م يا  الضغوط النفسية معام   مميية أبعاد
 قيمة النحراف المعياف  المتوسب 

(T) 

دفمة 

 الحرية
 مستوى الدللة

 السفلى العليا السفلى العليا

 0.00 14.00 6.76 1.60 0.64 11.00 15.13 العامل اليل

 0.00 14.00 4.24 2.10 1.64 10.88 14.88 العامل الثاني

 0.00 14.00 4.51 0.46 3.02 8.75 13.63 العامل الثالث

 0.00 14.00 5.69 0.64 0.92 7.13 9.38 العامل الرابت

 0.00 14.00 5.17 1.20 3.42 7.00 13.63 العامل الخام 

 0.00 14.00 3.58 1.77 2.62 6.50 10.50 العامل الساد 

 0.00 14.00 4.77 3.41 3.51 10.75 19.00 العامل السابت

 

 ثبات المقياس

ياتتتير الثبا  إلى مدى الدقة التي يترتتتف بها الم يا  كلما استتتتتخدا0 فهو: "إلطا  الختباف   

)لبيتدا  ي   النتتائج إوا متا استتتتتتتتختدا أكثر من مر  محتم نف  الظريف يللى نف  الفراد      نف 

0 ييعني ولتتك أند دفمتتا  الط ب للى الم يتتا  ل متغير مو ريتتتًا إوا متتتا     (91، 5119خرين آ

م  استتتخداا   استتتخدا أكثر من مر  في ظريف متاتتابهة، يلغرض حستتاب معامل الثبا  للم يا    

، يأظهر  النتائج Split-Half، يالتمةئة النرتتتفية  Cronbach's Alphaطري ة الفاكرينباو 

رينباو ، ف د بله معامل الثبا  باستخداا ألفاكالضغوط النفسية يتمتت بمستوى ثباث لال  أن م يا 

 0(1092)، يبطري ة التمةئة النرفية (1099)

 

 تحليل وتفسير النتائج:

 التحليل الولفي لبعاد الدفاسةأيل: 

 (8مديل )

 ضغوط يمتطلبا  العب  الدفاسي مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل

 المتوسب 
النحراف 

 المعياف 
 قيمة  

دفمة 

 الحرية

مستتتتتوى  

 المعنوية

 0.00 96 4.95 0.59 2.71 أقوا بعمل كثير للغاية

 0.00 96 4.78 0.51 2.59 العب  المكلفة ب  في الفرل كبير مدا

 0.01 96 3.04 0.72 2.53 أمد نفسي ملةما بدكثر من لمل ياحد

الاتتتتتخرتتتتتية يأيليامي قلم    التةامامي

 بسبب ضيق الوقم
2.18 0.88 0.82 96 0.42 

ل أملتك إل يقتم قليتل إللداد الدفي     

 أي ال ياا بمسئوليامي
1.88 0.70 -0.70 96 0.50 

يةدح  لملي بتتالكثير من المكتتامبتتا     

 المتعل ة بائون اإلداف 
1.41 0.71 -3.41 96 0.00 

 0.08 16 1.85 2.36 13.06 العامل اليل
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( أن أفبت لبتافا  من لبتافا  العتامتل كتانتم قي  ) ( فيهتا دالتة         8مبين من نتتائج المتديل )  

، يبالنظر إلى متوسطا  ملك العبافا  ن حل أن متوسطامها (1012)لند مستوى دللة  إحرائيًا

حرائية، مما يعني أن أفراد العينة من المعلما  ياعرن ( بدللة إ5لن المتوسب الفرضي )  زاد

 حولها بالضغب النفسي ي ي العبافا  المضللة باللون الرماد  الفامح0 

مستتوى الضتغب النفسي المتعلق بالعامل اليل  سنمد أن متوسب العينة ي ترب    إلىيبالنظر 

لند مستتتتتوى  إحرتتتائياً ييةيد لن  قلي  مت لدا يمود دللة  (95من المتوستتتب الفرضتتتي للبعد )  

، مما يعني أن أفراد العينة ياتعرين بمستتوى يةيد لن المتوسب قلي  من الضغوط حول   (1012)

  ذا العامل0 

 

 (1مديل )

 ن ص الدافعية مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل

 المتوسب 
النحراف 

 المعياف 
 قيمة  

دفمة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

أحتتاج إلى أن مكون لي مكتانة أكبر ياحتراا   

 أكثر في لملي
2.00 0.87 0.00 96 1.00 

 ين رتتني اللتراف يالت دير لما أقوا ب  من

 ضافيلمل إ
2.00 0.71 0.00 96 1.00 

م اضتتتتتتي فامبا غير م ئ  بالنستتتتتتبة للعمل  أ

 الذ  أقوا ب 
2.29 0.92 1.32 96 0.21 

 0.75 96 0.32 0.75 2.06 الترقية يالت دالملي من ر  فرم 

أنتا ل أم تدا في لملي بتالستتتتتترلة التي كنم     

 أممنا ا لنفسي
1.47 0.62 -3.50 96 0.00 

ل أمتتد متتا يثيرني يياتتتتتتمعني نحو لملي   

 انفعاليا يل ليا
1.59 0.71 -2.38 96 0.03 

 0.01 96 2.75- 0.62 1.59 من رتني الفرم ال زمة للتحسن في لملي 

 0.10 16.00 1.73- 2.67 12.88 العامل الثاني

 

( أن ث ث لبتافا  من لبتافا  العتامتل كتانتم قي  ) ( فيها دالة       1مبين من نتتائج المتديل )  

، يبالنظر إلى متوسطا  ملك العبافا  ن حل أن متوسطامها (1012)لند مستوى دللة  إحرائيًا

 يعني أن أفراد العينة من المعلما  ل، مما ( بدللة إحرتتتتتتائية 5لمتوستتتتتتب الفرضتتتتتتي ) قلم لن ا

 ياعرن حولها بالضغب النفسي ي ي العبافا  المضللة باللون الرماد  الفامح0 

ن ل مستوى الضغب النفسي المتعلق بالعامل اليل سنمد أن متوسب العينة يبتعد إلىيبالنظر 

، مما (1012)ستوى لند م ةحرائيإ( يي ل لن  مت لدا يمود دللة 91المتوسب الفرضي للبعد )

 يعني أن أفراد العينة ل ياعرين بالضغوط حول  ذا العامل0 
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 (2مديل )

 الضيق المهني أي الضيق بالمهنة مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل

 المتوسب العباف 
 النحراف

 المعياف 
 قيمة  

دفمة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

دن باتتتتتت  متختذ لي  لي ديف في ال رافا  التي 

 ما يمر  في أموف الفرل يالمدفسة
1.47 0.72 -3.04 96 0.01 

ل متاح لي الفرلتتة الكافية للتعبير لن أفائي 

 الاخرية
1.53 0.62 -3.11 96 0.01 

حينمتتا أحتتايل فه  ح ي تتة    بتتاإلحبتتاط أوتتتتتتعر  

 سلوك الت ميذ
1.29 0.69 -4.24 96 0.00 

فضتتا ف اقتراحاميحينما مل ى  باإلحباطأوتعر  

 من الت ميذ أي اإلداف 
1.41 0.62 -3.92 96 0.00 

أوتتتتتتعر بتتتاإلحبتتتاط بستتتتتتبتتتب لتتتدا م ئمتتتة     

اإلمترا ا  المتبعتتتة للضتتتتتتبب يالنظتتتاا في     

 المدفسة

1.29 0.69 -4.24 96 0.00 

أوتتتتعر باإلحباط بستتتتبب ماتتتتك   الضتتتتبب   

 يالنظاا في الفتر  الدفاسية داخل الفرل
1.12 0.33 -10.95 96 0.00 

باإلحباط حينما أحايل مدفي  الت ميذ أوتتعر 

 الذين من ره  الدافعية للتعل 
1.35 0.70 -3.80 96 0.00 

أوتتعر باإلحباط لن  نالك من الت ميذ من ل 

 وا قاموا بمهد أكبرإيتحسن أدائه  إل 
1.65 0.79 -1.85 96 0.08 

 0.00 16.00 6.33- 3.18 11.12 العامل الثالث

 

لند مستوى دللة  إحرائيًا( أن مميت قي  ) ( كانم غير دالة 2مبين من نتائج المديل فق  )

( ، مما يعني أن 5، يأن مميت متوستتتتطا  ملك العبافا  قلم لن المتوستتتتب الفرضتتتتي )  (1012)

حول  ياعرين بالضغب ياتعرين حولها بالضتغب النفسي يبالتالي ل   أفراد العينة من المعلما  ل

 (6مديل )                                   ثالث ككل0العامل ال

 لعوبة إداف  الوقم مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل

 المتوسب اف ـــــــــــــــــــــــــــالعب
 النحراف

 المعياف 
 قيمة  

دفمة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 ل ستتتتتتترختتتا   لتيت  لتتتد  إل يقتتتم قتلتيتتتل        

 يالستمتاع
2.18 0.73 1.00 96 0.33 

لعمل ما  و مطلوب من  لي  لتد  يقتم كتاف    

 الويا 
1.47 0.72 -3.04 96 0.01 

 0.04 96 2.22- 0.44 1.76 ين ضي اليوا الدفاسي بسرلة كبير 

دين أي أيفط نفستتتتتي في ستتتتتتمن الستتتتتهل أن أ

 متالب أي مااكل
1.29 0.59 -4.95 96 0.00 

 0.11 96 1.69- 0.86 1.65 من ضياع الوقم الفمياحأوعر بعدا 

 0.00 16.00 5.40- 1.35 8.24 العامل الرابت
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( أن أفبت لبتافا  من لبتافا  العتامتل كتانتم قي  ) ( فيهتا دالتة         6مبين من نتتائج المتديل )  

، يبالنظر إلى متوسطا  ملك العبافا  ن حل أن متوسطامها (1012)لند مستوى دللة  إحرائيًا

 ، مما يعني أن أفراد العينة من المعلما  لإحرتتتتتتائية ( بدللة 5قلم لن المتوستتتتتتب الفرضتتتتتتي ) 

 لىإياتتتتعرن حولها بالضتتتتغب النفستتتتي ي ي العبافا  المضتتتتللة باللون الرماد  الفامح0 يبالنظر    

عد د أن متوسب العينة يبتعد لن المتوسب الفرضي للبمستوى الضغب النفسي المتعلق بالعامل سنم

، مما يعني أن أفراد العينة ل (1012)لند مستوى  ةإحرتائي ( يي ل لن  مت لدا يمود دللة 95)

 ياعرين بالضغوط حول  ذا العامل0

 (1مديل )

 المظا ر النفعالية للضغوط مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل

 المتوسب العباف 
 النتتتحتتتتراف 

 المعياف 
 قيمة  

دفمتتتتتتتتة 

 الحرية

مستتتوى  

 المعنوية

 0.17 96 1.43- 0.85 1.71 بالكتئابماعرني الضغوط 

 0.77 96 0.29- 0.83 1.94 ماعرني الضغوط بال لق

 0.00 96 3.80- 0.70 1.35 ماعرني بالعمة لن موامهتها الضغوط

 0.08 96 1.85- 0.79 1.65 بالمانماعرني الضغوط 

 0.38 96 0.90- 0.81 1.82 مؤد  الضغوط إلى مرح ماالر  بسهولة

يعملون  اآلخرينينفتذ لتتتتتتبر  أوا لحظتم أن    

 ببب  وديد
2.00 0.71 0.00 96 1.00 

 0.10 16.00 1.77- 4.10 10.24 العامل الخام 

 

( أن لبتاف  ياحتد  من لبتافا  العتامتل كتانتم قيمة ) ( فيها دالة        1مبين من نتتائج المتديل )  

لن المتوستتتتتب   مقلا ، يبالنظر إلى متوستتتتتطها ن حل أنه (1012)لند مستتتتتتوى دللة   إحرتتتتتائياً 

ياعرين حولها بالضغب  ، مما يعني أن أفراد العينة من المعلما  لإحرائية( بدللة 5الفرضي )

لمتعلق مستوى الضغب النفسي ا إلىالنفسي ي ي العباف  المضللة باللون الرماد  الفامح0 يبالنظر 

( يي ل لن  مت لدا يمود 95بالعامل سنمد أن متوسب العينة يبتعد لن المتوسب الفرضي للبعد )

، مما يعني أن أفراد العينة ل ياتتعرين بالضتتغوط حول  ذا   (1012)لند مستتتوى   إحرتتائيًادللة 

 العامل0

 (9مديل )

  ر السلوكية للضغوطالمظا مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل

 المتوسب 
النحراف 

 المعياف 
 قيمة  

دفمة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

متؤد  الضتتتتتتتتغتتوط بتي إلتتى التتتتعتترض      

 للمرض
1.59 0.80 -2.13 16 0.05 

 0.00 16 4.78- 0.51 1.41 مؤد  الضغوط بي إلى كثر  التدخين

مؤد  الضتغوط بي إلى استخداا ل اقير  

 ي رف ا الطبا 
1.35 0.61 -4.40 16 0.00 

 0.02 16 2.70- 0.72 1.53 أوعر أنني أحك  بسرلة



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                                   222              
 

 

أفكر في أثنتتتا  الحتتديتتتث في أموف غير   

 مترابطة
1.29 0.59 -4.95 16 0.00 

مؤد  بي الضتتتتتتتغوط إلى أن منتتتتتابني  

 حموضة المعد 
1.41 0.71 -3.41 16 0.00 

 للمماطلة للمو امؤد  بي الضغوط إلى 

 أي التدميل أي التسويف
1.29 0.47 -6.20 16 0.00 

 7.87- 2.90 8.47 العامل الساد 
16.0

0 
0.00 

 

لند  إحرائية( أن مميت لبافا  العامل كانم قيمة ) ( فيها دالة 9مبين من نتائج المديل )

( 5، يبالنظر إلى متوسطتها ن حل أنها مميعا قلم لن المتوسب الفرضي )(1012)مستوى دللة 

ياعرين حولها بالضغب النفسي ي ي  أن أفراد العينة من المعلما  لحرائية، مما يعني إبدللة 

 مستتتوى الضتتغب النفستتي المتعلق بالعامل   إلىالعبافا  المضتتللة باللون الرماد  الفامح0 يبالنظر 

( يي ل لن  مت لدا يمود دللة 91ستتنمد أن متوستتب العينة يبتعد لن المتوستتب الفرضتتي للبعد )  

 ، مما يعني أن أفراد العينة ل ياعرين بالضغوط حول  ذا العامل0(1012)لند مستوى  إحرائية

 

 (1مديل )

 المظا ر الفسيولومية للضغوط مستوى الاعوف بالضغوط النفسية في لامل

 المتوسب 
النحراف 

 المعياف 
 قيمة  

دفمة 

 الحرية

مستتتوى  

 المعنوية

مؤد  بي الضتتغوط إلى الاتتعوف باتتد  أي   

 سرلة ضربا  ال لب
1.35 0.49 -5.42 96 0.00 

 0.33 96 1.00- 0.73 1.82 أوعر باإلنهاك المسد 

مؤد  بي الضتتتتغوط إلى الاتتتتعوف بالتعب  

 في غضون فتر  قرير 
1.47 0.51 -4.24 96 0.00 

مؤد  بي الضتتغوط إلى الاتتعوف باإلنهاك  

 المسمي
1.82 0.73 -1.00 96 0.33 

متؤد  بي الضتتتتتتتغوط إلى  أن منتتتتتابني   

 م لرا  المعد 
1.35 0.61 -4.40 96 0.00 

مؤد  بي الضتتغوط إلى  أن أناا أكثر مما  

  و معتاد
1.82 0.73 -1.00 96 0.33 

متؤد  بي الضتتتتتتتغوط إلى  أن منتتتتتابني   

 حموضة المعد 
1.41 0.71 -3.41 96 0.00 

بي الضتتتتتتغوط إلى  أن منتابني ألا مؤد  

 ي المعد  لفتر  طويلةف
1.47 0.80 -2.73 96 0.01 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1  
16 

 

 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                                   223              
 

 

الضتتتغوط إلى الاتتتعوف بافمفاع  مؤد  بي 

 ضغب الدا
1.53 0.62 -3.11 96 0.01 

مؤد  بي الضغوط إلى  أن يربح منفسي 

 سريعا أي غير لميق
1.76 0.75 -1.29 96 0.22 

 0.00 16.00 4.02- 5.24 14.88 العامل السابت

 

لند  إحرائيًا( أن أغلب لبافا  العامل كانم قيمة ) ( فيها دالة 1مبين من نتائج المديل )

مها ن حل أنها مميعا قلم لن المتوستتب الفرضتتتي  ا، يبالنظر إلى متوستتتط(1012)مستتتوى دللة  

ياتعرين حولها بالضتغب النفستي     ، مما يعني أن أفراد العينة من المعلما  لإحرتائية ( بدللة 5)

علق المتمستتتتتوى الضتتتغب النفستتتتي    إلىي ي العبافا  المضتتتللة باللون الرماد  الفامح0 يبالنظر  

( يي ل لن  مت لدا يمود 51بالعامل سنمد أن متوسب العينة يبتعد لن المتوسب الفرضي للبعد )

، مما يعني أن أفراد العينة ل ياتتعرين بالضتتغوط حول  ذا   (1012)لند مستتتوى   إحرتتائيًادللة 

 العامل0

 (91مديل )

 محليل التباين بين لوامل الضغب النفسي

 
ممموع 

 المربعا 
 ريةدفمة الح

متوسب 

 المربعا 
F قيمة 

مستوى 

 المعنوية

بتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتن  

 المممولا 
10.247 6 1.708 

8.283 1.00 
داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  

 المممولا 
23.093 112 

.206 
التتتتمتتتتمتتتتمتتتتوع   

 الكلي
33.340 118 

 

، مما 1011لند مستتتوى دللة  إحرتتائيًاكانم دالة  Fمبين من نتائج المديل الستتابق أن قيمة 

يدل للى يمود فريق في م دير معلما  أطفال التوحد لمستتوى الضتغوط حول لوامل الضغوط   

ديل كما  و موضح بالم( ويفية )بطري ة  استخرامهاقيد الدفاسة، يلمعرفة دللة ملك الفريق م  

 التالي:

 (99مديل )

 ويفي دللة الفريق بين لوامل الضغب النفسي بطري ة 

 العوامل

Subset for alpha = 0.05 

المستوى 

 اليل

المستوى 

 الثاني

المستوى 

 الثالث

   1.2101 ن ص الدافعية (الثاني)

  1.3897 1.3897 ( المظا ر النفعالية للضغوطالخام )
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( ضتتتتتتتغتوط يمتتتطتلبتتتتا  العتتتتب        اليل)

 الدفاسي
1.4882 1.4882  

 1.6471 1.6471 1.6471 ( لعوبة إداف  الوقمالرابت)

 1.7059 1.7059 1.7059 ( الضيق المهني أي الضيق بالمهنةالثالث)

 1.8403 1.8403  ( المظا ر السلوكية للضغوطالساد )

 2.1765   ( المظا ر الفسيولومية للضغوطالسابت)

 083. 223. 130. مستوى المعنوية

 

 و العامل السابت، فيما كان  ( أن أكثر لامل ضتغب ماتعر ب  المعلما   99مبين من المديل )

أقلها  و العامل الثاني، بينما يقعم العوامل الخام  ياليل في المستتتتتتوى اليل من الضتتتتتغوط  

ي و القل مت العامل الثاني، بينما يقت العامل الساد  في المستوى الثالث مت العامل السابت ي و 

ي ي و اليستتتب، يبذلك نخلص إلى أن  في المستتتتوى الثان لى، يما  العام ن الرابت يالثانيالل

 0الثاني، يأقلها  و السابتأكثر لامل من لوامل الضغب ماعر ب  المعلما   و 

 :التوصيات والمقترحات

إمرا  المةيد من الدفاسا  حول الضغوط النفسية يالحتراق النفسي لمعلمي التربية الخالة 

 يوخريت 0انعكا  للى أدا  المعل  من يمعلمي أطفال اضطراب التوحد لما لذلك 

العمل للى محستتين الظريف المناستتتبة ياليضتتاع المعياتتتية للمعلمين يم دي  الحوافة يففت    

 الريامب لما ل  من مدثير للى معلمي أطفال اضطراب التوحد يففت معنويامه 0

الخالة  يةي التربملفا  مدفيبية يت  من خ لها دل  معموفير المناو المناسب للعمل يل د دي

 يكيفية موامهة الضغوط ياستراميميا  التعامل معها0

العمل للى الحد من الضتتغوط النفستتية لدى معلمي التربية الخالتتة لن طريق منفيذ البرامج  

 الترفيهية، يماميعه  للى الماافكة في 0

  

 عــــــالمراج

للى حل الماتك    ، أثر التحرتين ضتد التومر يالتدفيب   ( 5118)  إبرا ي  بام  المعالي 90

في خفض الضتغوط النفستية يمحستن مستوى التكّيف لدى أمها  وي  الحتياما  الخالة،    

 أطريحة دكتوفا  غير مناوف ، مامعة لّمان العربية، لّمان: الفدن0

 ، لبنان، مكتبة لبنان0(، معم  مرطلحا  للوا امتمالية9195دي  )أحمد زكي ب 50

، داف المستتير  للناتتر يالتوزيت،  (، ستتما  التوحد 5199فى، الستتيد الاتتربيني ) أستتامة مرتتط  80

 لمان: الفدن0

 (، التوحد، الفدن: مكتبة الممتمت العربي للنار يالتوزيت51190فائد خليل العباد  ) 10

بية ر، الضتغوط النفستية يل قتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي الت  (5196) فيان لمر الكري  20

 0الخالة بمحلية الخرطوا بحر 

، ضتتغوط المرا  ين يمهافا  الموامهة، التاتتخيص يالع ج،   (5119) لوض فئيفة فمب 60

 ال ا ر ، مكتبة النهضة المررية0
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، الاتتخرتتية الستتوية يالمضتتطربة، مكتبة النهضتتة المعرفية،     (5115) زينب محمود الاتت ير 10

 ال ا ر : مرر0

ثة، الة الحدي، في الرحة النفسية، المة  الثاني، داف العالمية للطب(5111) لثمان للي أميمن 90

 الخم : ليبيا0

، الفدن، اليازيد  العلمية للنار يا  يالت وي  في التربية الخالة، ال (5119) لراا النمر 10

 يالتوزيت0

، مرتتتتادف ضتتتتغوط العمل لدى معلمي التربية الخالتتتتة في محافظة    (5192) لرتتتتاا مذيع 910

مامعة (، 5(، العدد )15لمان يل قتها ببعض المتغيرا ، دفاسا  العلوا التربوية، المملد )

 0العلوا اإلس مية العالمية

، اضتتطراب التوحد، ألراضتت  أستتباب  يطرق ل م ، لال    (5199) ل  لبد الباقي إبرا ي  990

 : مرر0الكتب، ال ا ر 

، الضتتتغوط المهنية لمعلمي التربية الخالتتتة في ضتتتو  بعض    (5196) للي لبد اهلل مستتتافر 950

(، 91(، العدد )8د )المتغيرا  )دفاستتتتة لبر ث افية(، مملة التربية الخالتتتتة، التد يل، الممل  

 0المة  الثاني

 (، التوحد، الفدن: داف لتتفا  للناتتتر يالتوزيت، مرممة: محمود 5116)كوثر حستتن لستتلية    980

 الةياد ، مامعة لين وم ، مكتبة سعيد فأفم0

مرتتتادف الضتتتتغوط النفستتتية يالحتراق النفستتتتي لدى معلمي     ،(5111محمد حمة  الةيدي  ) 910

التربية الخالتة في محافظة الكرك يل قتها ببعض المتغيرا ، مملة مامعة دماتق، المملد   

 0الثاني (، العدد58)

ية لدى المعلما  بمراكة التوحد بمحلية ، الضغوط النفس(5192) معة  محمد مرتطفى حسن  920

لوا معة السودان للعالخرطوا يل قتها ببعض المتغيرا ، دفاسة مامستير، كلية التربية، ما

 0يالتكنولوميا

 ، الفدن، داف الفكر0(، قائمة م دير السلوك التوحد 5112اع )نايف بن لابد الةف 960

ن بمراكة الفئا  الخالة يل قتها ، الضتغوط النفسية لدى المعلمي (5111) ندى حستن محمد  910

 0خرطوا، فسالة مامستير غير مناوف بمفهوا الذا ، مامعة ال

(، برنامج سلوكي لتوظيف النتبا  النت ائي يأثر  في مطوير استمابا  5111نرمين قطب، ) 990

التوالتل اللفظية يغير اللفظية لعينة من أطفال التوحد، فسالة مامستير غير مناوف ، كلية  

 بية، مامعة أا ال رى، المملكة العربية السعودية0التر

، دفاستتتتتة ميدانية للى لينة من معلمي الطفال  (5111) نظمي أبو مرتتتتتطفى، يديبة الةين 910

ستتتت مية، المملد  المعوقين في مؤستتتتستتتتا  التربية الخالتتتتة بمحافظة غة ، مملة المامعة اإل  

 0(5(، العدد )91)
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THE ETHIC OF PUBLIC USE OF PERSONAL DNA GENETIC 

INFORMATION 

 الشخصية المتعلقة بالتركيب الجيني استخدام المعلوماتالبيولوجية في االخالقيات 

 

 الملخص

قابلية  ديحديد مت بإمكانها.قد يكون وألسرهمتمثل الهوية الجنية لهم  لألفرادالمعلومات المتعلقة بالتركيب الجيني 

 ا كان من حق ذحول ما ا البيولوجيةفي ادبيات االخالقيات   .وهناك جدال قوي باألمراض لإلصابةالفرد 

 الوراثية  يعتقد ان المعلومات, صحته في المستقبل الجينية   المتعلقة بمعلومات العدم معرفة الشخص معرفة أو 

لفرد الجنية ل في تحديد الهويةاهميتها   و , جوانب تختلف عن االنواع االخرى من المعلومات في عدة الشخصية

اصغر  من الوراثيةالمعلومات  تؤخذيمكن ان و ,األسرية يمكن ان تؤكد او تنكر او تكشف عن العالقات  والتي, 

دون  موافقة الشخص . تتمثل امكانية  تأمينهايمكن  الوراثيةه المادة ذوان ه,  البيولوجية للفردكمية من المواد 

 شركات التامين و اصحاب العملو تهم كل من العائلة التياالختبار الجيني في تقديم معلومات عن االفراد 

1. INTRODUCTION 

 In order to understand how genetic information might be thought to threaten individual 

privacy, it may be helpful to know how genetic information works at the basic level. There are 

different types of genetic information and different ways of obtaining it. The genotype itself is 

simply the genetic constitution of an organism. A gene is actually a section of sequence of the 

chemical DNA that goes into making a particular protein. In other words, a gene is the protein 

coding sequence. Proteins are the class of chemicals that largely determine the structure and 

function of the self. At fertilization, egg and sperm, which hold a single set of twenty-three 

chromosomes each, join to form the double set of forty-six chromosomes which are then replicated 

as each new cell is formed. Chromosomes are largely made up of DNA but only a small percentage 

of this DNA forms our genes. The rest is termed non-coding, or ‘junk’, DNA. The function of this 

junk DNA is unknown at this time. The genotype gives details, from the basic DNA or protein, of 

the precise variations inherited from both parents. The phenotype is how these variations are 

expressed, for example, height, eye color, blood pressure. It is this pattern of inheritance of different 

phenotypes that also supplies the information about the families of individuals. Obtaining genetic 

information can be achieved by analyzing either the DNA or proteins or blood. 
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Genetic information is sensitive in a number of ways. Not only can it reveal information 

about the individual concerned, it can also reveal information about their family. It may be able to 

say what that person’s susceptibility to disease is—and there is lively and robust debate in the 

bioethics literature about whether one has a right not to know information about one’s future health 

(Takala 1999; Harris and Keywood,  2001; Bennett,  2001). Personal genetic information is thought 

to differ from other types of information in several respects. Most important is considered to be its 

uniquely identifying nature, which can confirm, deny, or reveal family relationships. Also, genetic 

information can be taken from the smallest amount of biological material. This capacity means that 

genetic material can be secured without the consent of the person. It is this potential of genetic 

testing to provide information about the individual that is of interest to others—family, insurers, or 

employers. 

2. ETHICAL ISSUES IN GENETIC TESTING  

Genetic testing is poised to play an increasing role in the practice of obstetrics and 

gynecology. To assure patients of the highest quality of care, physicians should become familiar 

with the currently available array of genetic tests and the tests' limitations. Clinicians should be 

able to identify patients within their practices who are candidates for genetic testing. Candidates 

will include patients who are pregnant or considering pregnancy and are at risk for giving birth to 

affected children as well as gynecology patients who, for example, may have or be predisposed to 

certain types of cancer. The purpose of Committee Opinion is to review some of the ethical issues 

related to genetic testing and provide guidelines for the appropriate use of genetic tests by 

obstetrician–gynecologists. Expert consultation and referral are likely to be needed when 

obstetrician–gynecologists are confronted with these issues. The purpose of this Committee 

Opinion is to review some of the ethical issues related to genetic testing and provide guidelines for 

the appropriate use of genetic tests by obstetrician–gynecologists. It is important to note at the 

outset, given the increasing complexity of this field and the quickness with which it advances, that 

expert consultation and referral are likely to be needed when obstetrician–gynecologists are 

confronted with many of the issues detailed in this Committee Opinion. The pace at which new 

information about genetic diseases is being developed and disseminated is astounding. Thus, the 

ethical obligations of clinicians start with the need to maintain competence in the face of this 

evolving science. Clinicians should be able to identify patients within their practices who are 

candidates for genetic testing. Candidates will include patients who are pregnant or considering 

pregnancy and are at risk for giving birth to affected children as well as gynecology patients who, 

for example, may have or be predisposed to certain types of cancer.  If a patient is being evaluated 

because of a diagnosis of cancer in a biologic relative and is found to have genetic susceptibility to 

cancer, she should be offered counseling and follow-up, with referral as appropriate, to ensure 

delivery of care consistent with current standards. In fact, genetic screening for any clinical purpose 

should be tied to the availability of intervention, including prenatal diagnosis, counseling, 

reproductive decision making, lifestyle changes, and enhanced phenotype screening.  One of the 
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pillars of professionalism is social justice, which would oblige physicians to "promote justice in 

the health care system, including the fair distribution of health care resources". In the context of 

genetic testing, justice would require clinicians to press for resources, independent of an 

individual's ability to pay, when they encounter barriers to health care for their patients who require 

care as a consequence of genetic testing and diagnosis.  Obstetrician–gynecologists also are ideally 

positioned to educate women. When they, or experts in genetics to whom they refer, counsel on 

genetics, they should provide accurate information and, if needed, emotional support for patients 

burdened by the results or consequences of genetic diagnoses, be they related to preconception or 

prenatal care, cancer risks, or other implications for health. Finally, clinicians should familiarize 

their patients with steps that can be taken to mitigate health risks associated with their genetic 

circumstance (having a colonoscopy if there is a predisposition to colon cancer).  It recently has 

been suggested that each person's entire genome may be available for use by physicians for 

diagnostic and therapeutic purposes in the not-too-distant future (Wade, 2006). Although that might 

seem like a medical panacea, the potential risks associated with wide-scale genetic testing are 

substantial. Many incidental findings will come to light, and yet, although those tested may be 

tempted to believe otherwise, genetic findings do not equate directly with either disease or health: 

"one hundred percent accurate identification of such incidental pathologies will lead to iatrogenic 

pathology… the belief that genetics completely determines phenotypic outcome must be informed 

by an understanding that most genetic measurements only shift the probability of an outcome, 

which often depends on other environmental triggers and chance" (Kohane et al., 2006).  

3. GENETIC EXCEPTIONALISM  

Before the appropriate process for obtaining consent for genetic tests is considered, it is 

necessary to confront the broader question of whether the consequences of the results of those tests 

are substantively different from the consequences of other "medical" tests, for which specific 

consent is not always obtained. Some ethicists argue against what has been called the 

"exceptionalism" of genetic tests (Gostin and Hodge, 1999; Nanibaa, 2019). They maintain that 

many medical tests have consequences for patients that are similar to those of genetic tests. For 

example, there can be discrimination by insurance companies against individuals either with a 

genetic disease or with a disease that is not linked to any particular gene. Results of non-genetic 

tests, as well as genetic tests, can divulge information about family members tests for sexually 

transmitted diseases). Additionally, both genetic and non-genetic tests can provide information 

about a person's medical future. As such, some authors have concluded that many genetic test 

results "may cause stigmatization, family discord and psychological distress. Regardless of whether 

a test is genetic, when this combination of characteristics is present testing should be performed 

with particular caution and the highest standards of informed consent and privacy protection should 

be applied" (Green and Botkin, 2003).  
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However, others argue that genetics should be treated as a unique class and be subject to a 

more rigorous process for consent. They base their belief on several factors. Genes, they argue, do 

not merely inform patients and their health care providers about the diagnosis of an extant illness. 

They also foretell the possibility (or in some cases the certainty) of a future disease, thus allowing 

"perfectly healthy" individuals to be subject to discrimination based on a predisposing gene. The 

DNA sample—which can be viewed as "a coded probabilistic medical record"—"makes genetic 

privacy unique and differentiates it from the privacy of medical records" (Roche and Annas, 2006). 

Some believe that this information is even more sensitive given the uncertainties attached to genetic 

results (the reliability of tests, the penetrance of genes, and the unavailability of efficacious 

interventions to reduce the consequences of genetic diseases). Additionally, the consequence of 

being found to carry a particular gene has resonance not only for the individual who is tested but 

also for family members. Patients should be informed that genetic testing could reveal that they 

have, are at risk for, or are a carrier of a specific disease. The results of testing might have important 

consequences or require difficult choices regarding their current or future health, insurance 

coverage, career, marriage, or reproductive options.  

4. PRENATAL GENETIC TESTING  

Genetic testing of the fetus offers both opportunities and ethical challenges. Preconception 

and prenatal genetic screening and testing are recommended for a limited number of severe child-

onset diseases because such screening and testing provides individuals with the chance to pursue 

assisted reproductive technology in order to avoid conception of an affected child, to consider 

termination of a pregnancy, or to prepare for the birth of a chronically ill child. With advancing 

genetic technology, however, physicians may increasingly face requests for testing of fetuses for 

less severe child-onset conditions, adult-onset conditions, or genetically linked traits.  Principles 

regarding testing of children provide some guidance for when prenatal testing might be appropriate 

but this decision is significantly complicated by the various purposes that prenatal testing can have: 

to detect a fetal condition for pregnancy termination, to allow patients to prepare for the birth and 

care of a potentially affected child, or, more rarely, to detect and treat a fetal condition in utero. 

Furthermore, many times, a woman's intentions regarding pregnancy termination evolve as genetic 

information becomes available to her. Therefore, testing the fetus for adult-onset disorders with no 

known therapeutic or preventive treatment (save prevention by pregnancy termination) should raise 

caution in a way similar to the manner in which testing of children can. In pregnancies likely to be 

carried to term, consideration should be given to whether, as in the case of testing children, the 

decision to test should be reserved for the child to make upon reaching adulthood. However, 

consideration also should be given to personal preference, that is, the interests individuals may 

have in terminating a pregnancy that may result in a life (such as life that will be affected by 

Huntington chorea) that they feel morally obliged or prefer not to bring into the world. Because 

these often are wrenching decisions for parents, referral to parent support networks (National Down 
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Syndrome Society, if that is the diagnosis of concern), counselors, social workers, or clergy may 

provide additional information and support (Lippman, 1991; Chipman, 2006). 

5. GENETIC DATA AND THE FAMILY  

In a large number of instances, when patients receive the results of genetic tests, they are 

party to information that directly concerns their biologic relatives as well. This familial quality of 

genetic information raises ethical quandaries for physicians, particularly related to their duty of 

confidentiality. In these circumstances, some have posited an ethical tension between obligations 

the clinician has to protect the confidentiality of the individual who has consented to a test on the 

one hand and a physician's duty to protect the health of a different individual on the other hand. 

For example, a woman who discovers that she is a carrier of an X-linked recessive disease during 

the workup of an affected son might choose not to tell her pregnant sister about her carrier status 

because she does not believe in abortion and fears that her sister might consider an abortion 

(Minkoff and Ecker, 2008). In another example, a woman identified as a carrier of a gene 

predisposing individuals to cancer might not wish to share the information with relatives, some of 

whom might even be patients of the same physician who tested her, because such sharing would 

disclose her own status as a carrier.  

In both the previously cited cases, information obtained with the consent of one individual 

could assist in the management of another. However, medical ethics as reflected in American 

Medical Association (AMA) policies recognizes a physician's duty to safeguard patient 

confidences in such cases (with a few notable exceptions, often mandated by law—for example, 

communicable diseases and gunshot and knife wounds should be reported as required by applicable 

statutes or ordinances) (American Medical Association, 2006 - 2007). How assiduously that 

confidentiality needs to be guarded is the subject of some debate. Some have argued that genetic 

information should be subject to stringent safeguards because, even though there may be 

uncertainty about the ultimate biologic consequence of a given gene, the social consequences 

(discrimination and stigmatization) can be substantial (Annas et al., 1995). The AMA's Council on 

Ethical and Judicial Affairs has argued that physicians do indeed have an obligation to pay almost 

unlimited obeisance to a patient's confidentiality save only for "certain circumstances which are 

ethically and legally justified because of overriding social considerations" (American Medical 

Association, 2006 - 2007).  

Conversely, there are those who argue against the with holding of important information 

from potentially affected family members (Wachbroit, 1993). Those who subscribe to this belief 

feel that when information applies to family as much as to the proband, an obligation arises that 

extends from the physician to those potentially affected family members but no further. This view 

is consistent with court rulings in three states, which have held that a physician owes a duty to the 

patient's potentially affected family members. Two of these rulings addressed the question of how 
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physicians must fulfill this duty and reached different conclusions. In one case, the court held that 

the physician can discharge the duty by informing the patient of the risk and is not required to 

inform the patient's child. In another case, the court did not decide how the physician could satisfy 

the duty to warn, other than requiring that "reasonable steps be taken to assure that the information 

reaches those likely to be affected or is made available for their benefit"As these alternate decisions 

illustrate, the legal limits of privacy are evolving, emphasizing the need for patient communication 

and case-by-case evaluation (Offit et al., 2004). 

6. GENETIC DATA AND INSURERS AND EMPLOYERS  

Concerns about access to health and life insurance in the face of the discovery of a 

deleterious or predisposing gene is one of the most nettlesome issues facing health care providers 

who wish to use genetic testing to improve the health of their patients. In some ways, the 

importance of this issue is more pronounced in the United States because of the manner in which 

health care coverage is obtained. In countries with universal health care, individuals with the 

diagnosis of a predisposing gene need not fear the loss of access to health insurance.  In recognition 

of concerns related to genetic testing, in 1995, the Equal Employment Opportunity Commission 

issued guidelines stating that individuals who thought they had been discriminated against by an 

employer because of predictive genetic testing had the right to sue that employer. Additionally, the 

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), enacted in 1996, prevented 

insurance companies from denying health care based on predictive testing for individuals 

transferring from one plan to another (Fylda and Lykens, 2006). Physicians should advocate for 

patients' ability to obtain health or life insurance uncompromised by the results of any genetic tests 

they might undergo.  

Although there is scant evidence of widespread genetic discrimination, there is clear 

evidence that fear of that discrimination can drive patients away from needed testing or from 

participation in research and also May influence physicians' uses of genetic tests (Hudson, 2007)). 

In commenting on insurance and discrimination and considering needed protections and legislation, 

ACMG makes the following points: legislation must not impede the ability of individuals to 

maximize use of genetic information in their health care and employment decision making, and it 

must not limit the access of health care providers to genetic information needed to ensure that the 

care provided is beneficial and specific to the needs of the individual. Furthermore, the privacy of 

genetic information must be adequately protected. Protection against unfair discrimination on the 

basis of genetic risk for disease is achieved only by strategies that restrict use of genetic information 

in enrollment and rate-setting. Protected genetic information must include information based on 

evaluation, testing, and family histories of individuals and their family members (Watson et al., 

2001). Finally, as discussed before, it must be recognized that the confidentiality of these data has 

become difficult to guarantee in this era of electronic medical records. 
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The year 2017 saw the introduction of the proposed “Preserving Employee Wellness 

Programs Act” (PEWPA) to Congress in the United States of America (USA). At its core, PEWPA 

allows for employers to bypass the employee's rights for privacy of genetic information when 

requested under a loosely defined guise of a “wellness program.” Such programs are purported to 

inform and empower employees for health lifestyle choices, and implement targeted health 

promotion and prevention programs. (ASHG, 2017; Bilkey, et al 2018) 

7. GENETICS AND ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY  

There are at least two issues that relate to the intersection of genetics and assisted 

reproductive technology (ART). In the first instance, there is the need to consider whether all 

individuals, regardless of genotype, should have access to ART using their own gametes. In the 

past, individuals who were infected with deleterious viruses that have the potential to be passed to 

their children (eg, human immunodeficiency virus) were denied access to ART, in part because, 

before the advent of a variety of interventions, as many as one in four of their offspring would 

acquire an ultimately fatal infection, a risk similar to that if both parents are carriers for a serious 

autosomal recessive disease. Others have argued, however, that "procreative liberty should enjoy 

presumptive primacy when conflicts about its exercise arise because it is central to personal 

identity, to dignity and to the meaning of one's life (Robertson, 1994). Such principles would 

support allowing prospective parents to be arbiters of the level of risk to which a child could be 

exposed.  

Second is the question of the extent to which preimplantation genetics should be used in pursuit of 

the "genetically ideal" child. The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 

already opposes all forms of sex selection not related to the diagnosis of sex-linked genetic 

conditions (ACOG Committee Opinion, 2007). In the near future, other potentially controversial 

genetic manipulations may be available. Complex genetic systems such as cognition and aging 

soon may be determinable and may be constituents of potentially desirable characteristics, such as 

intelligence or longevity. They could, therefore, be used or misused as parameters for prenatal 

diagnosis (Henn, 2000). Some have argued for a permissive approach, allowing parents to choose 

from a menu of possible children the one with the chance for the "best life." That approach would 

allow selection for both disease-related genes (eg, eliminating carriers of BRCA genes) and no 

disease genes "even if this maintains or increases social inequality". One author has referred to this 

as "procreative beneficence," defining it as couples selecting, from the possible children they could 

have, the child who is expected to have the best life, or at least as good a life as the others, based 

on the relevant, available information (Savulescu, 2001). Conversely, in the United Kingdom, strict 

limits are set on the use of prenatal genetic diagnosis, and clinics must apply for a license for every 

new disease they want to include in screening. However, even in that country, the list of allowable 

preimplantation genetic diagnosis tests has been expanded recently to include susceptibilities for 

certain cancers (Braude, 2006).  
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Parents' requests to select a certain genetic trait may pose even greater challenges for 

reproductive endocrinologists and embryologists when parents' choices seem to be antithetical to 

the best interests of the future child. For example, deaf parents may prefer to select for an embryo 

that will yield a child who will also be deaf. Couples who have short stature due to skeletal 

dysplasia might feel they would prefer to have a child of similar stature. The technical ability to 

provide these choices is not far from reality, but the ethical roadmap that will offer direction to 

physicians is not as clearly laid out.  

Genetic testing is poised to play a greater and greater role in the practice of obstetrics and 

gynecology. To assure patients of the highest quality of care, physicians should be familiar with 

the currently available array of genetic tests, as well as with their limitations. They also should be 

aware of the untoward consequences their patients might sustain because of a genetic diagnosis. 

The physician should work to minimize those consequences. Genetic information is unique in being 

shared by a family. Physicians should inform their patients of that fact and help them to prepare 

for dealing with their results, including considering disclosure to their biologic family. If the 

genetic information could potentially benefit family members (eg, allow them to improve their own 

prognosis), physicians should guide their patients toward voluntary disclosure while assiduously 

guarding their right to confidentiality.  

8. THE USE OF DNA INFORMATION IN FORENSIC RESEARCHES  

Forensic genetics applies the knowledge and techniques of genetics to policing and the 

justice system. Currently, DNA samples are taken from crime scenes, from suspects (which 

suspects and in what circumstances vary by country) and from ‘volunteers’ for elimination 

purposes. Depending on legislation in the country concerned, samples and profiles may be stored 

permanently or for a limited time, routinely searched for matches with crime scene samples, used 

for familial searching and for research relevant to crime detection. New techniques of DNA 

analysis, including ‘low copy number’ (LCN), can generate a profile from smaller and lower 

quality DNA samples. DNA evidence can, of course, be used to exonerate as well as to inculpate 

suspects, and the US Innocence Project is reported to have cleared 195 convicted criminals in this 

way; the average time they had served in prison was 12 years (http://www.innocenceproject.org/).  

Although genetic testing and the collection, storage and use of DNA data for medical 

research have been debated all over the world, there has been less public debate about the use of 

DNA data as criminal evidence. Public support has been presumed on the grounds that all law-

abiding people want criminals to be caught and convicted and the ‘innocent’ have nothing to fear 

from DNA technology. Personal genetic information collected with consent for medical treatment 

or research may, subject to judicial authority, be accessed for police investigation in spite of the 

stated opposition of governance bodies. DNA samples that were collected without consent from 

suspects have been used for research in the UK, though not all research requests have been granted. 

http://www.innocenceproject.org/
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Separately from current forensic uses, there is also current research into genes associated with 

violent and antisocial behavior and there have been suggestions that this research could be used to 

inform those dealing with ‘at risk’ children and their families 

(http://www.kcl.ac.uk/iop/index.aspx). The collection, storage and use of sensitive and identifying 

personal data always raise ethical, social and legal issues. If it is argued that any connection with 

criminal investigation or control means that there is no need for the usual scrutiny, then there is a 

price to pay in terms of civil liberties, especially by those who are on the database despite not being 

guilty of any crime and by children. 

The continuous searching of the whole database for matches makes each individual, 

whether a convicted criminal, a volunteer or an innocent adult or child, a suspect in criminal cases 

every week. The continuous surveillance of citizens also takes place through CCTV cameras on 

which the average person in the UK is reportedly ‘caught’ 300 times a day, and the use of Antisocial 

Behavior Orders (ASBOs). These can cover nuisance actions that are not criminal but, if the 

conditions of the order are broken, can result in imprisonment. The legal definition of anti-social 

behavior, from the Crime and Disorder Act 1988, is a broad one; ‘acting in an anti-social manner 

as a manner that caused or was likely to cause harassment, alarm or distress to one or more persons 

not of the same household as the complainant’. In the UK, there are concerns about the growth of 

surveillance of citizens and the difficulty of assessing what is a proportional response to the 

problem of crime and terrorism.  

Current proposals are to integrate police databases across Europe with a biometric management 

system being established to control access. Information provided for new style biometric passports 

and proposed ID cards would be compared with police records. The government minister 

responsible for the ID card scheme defended these new proposals with the argument that surely no-

one would suggest that we should put obstacles in the way of police investigating crime and 

bringing offenders to justice (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6378999.stm).  

Personal information is held on individuals by many agencies, including the health service. 

The success of large-scale population genetic databases depends on individuals being motivated to 

freely donate samples and to allow access to their medical records. People therefore need to trust 

those responsible for the collection, storage and use of their personal data (Levitt et al., 2005). The 

public are aware that personal data are easily shared, may be used for different purposes than 

originally stated and can be used in ways that harm individuals; however, trust in medical doctors 

is still high across Europe (Gasskel et al., 2003). The NDNAD potentially blurs the distinction 

between criminal and health-related databases since it includes large numbers of people who have 

not been convicted of any offence and has been used for research. Williams and Johnson have 

observed that the international trend seems to be towards expansion towards the UK model 

(Williams and Johnson, 2006). 

http://www.kcl.ac.uk/iop/index.aspx
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6378999.stm
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Current and future implications for medical practitioners and researchers could include 

some involvement in the identification of children ‘at risk’ of offending, an increase in requests to 

provide personal medical information on individuals, requests for expert evidence in court cases, 

involvement in research projects based on forensic databases and the genetic profiling of all 

newborns. These developments could in turn affect the degree of confidence patients have in the 

guardianship of their personal data. 

9. THE ETHIC OF ORGAN TRANSPLANTATION  

Organ transplantation is the moving of an organ from one body to another or from a donor 

site on the patient's own body, for the purpose of replacing the recipient's damaged or absent organ. 

The emerging field of regenerative medicine is allowing scientists and engineers to create organs 

to be re-grown from the patient's own cells (stem cells, or cells extracted from the failing organs). 

Organs and/or tissues that are transplanted within the same person's body are called autografts. 

Transplants that are recently performed between two subjects of the same species are called 

allografts. Allografts can either be from a living or cadaveric source. Organs that can be 

transplanted are the heart, kidneys, liver, lungs, pancreas, intestine, and thymus. Tissues include 

bones, tendons (both referred to as musculoskeletal grafts), cornea, skin, heart valves, and veins. 

Worldwide, the kidneys are the most commonly transplanted organs, followed closely by the liver 

and then the heart. The cornea and musculoskeletal grafts are the most commonly transplanted 

tissues. These outnumber organ transplants by more than tenfold. 

Organ donors may be living, or brain dead. Tissue may be recovered from donors who are 

cardiac dead – up to 24 hours past the cessation of heartbeat. Unlike organs, most tissues (with the 

exception of corneas) can be preserved and stored for up to five years, meaning they can be 

"banked". Transplantation raises a number of bioethical issues, including the definition of death, 

when and how consent should be given for an organ to be transplanted and payment for organs for 

transplantation. Other ethical issues include transplantation tourism and more broadly the socio-

economic context in which organ harvesting or transplantation may occur. A particular problem is 

organ trafficking. Some organs, such as the brain, cannot yet be transplanted in humans (Yacoub 

et al., 1990). 

In the United States of America, tissue transplants are regulated by the U.S. Food and Drug 

Administration (FDA) which sets strict regulations on the safety of the transplants, primarily aimed 

at the prevention of the spread of communicable disease. Regulations include criteria for donor 

screening and testing as well as strict regulations on the processing and distribution of tissue grafts. 

Organ transplants are not regulated by the FDA. Transplantation medicine is one of the most 

challenging and complex areas of modern medicine. Some of the key areas for medical 

management are the problems of transplant rejection, during which the body has an immune 

response to the transplanted organ, possibly leading to transplant failure and the need to 

http://en.wikipedia.org/wiki/Organ_%28anatomy%29
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immediately remove the organ from the recipient. When possible, transplant rejection can be 

reduced through serotyping to determine the most appropriate donor-recipient match and through 

the use of immunosuppressant drugs (Frohn et al., 2001). 

The existence and distribution of organ transplantation procedures in developing countries, 

while almost always beneficial to those receiving them, raise many ethical concerns. Both the 

source and method of obtaining the organ to transplant are major ethical issues to consider, as well 

as the notion of distributive justice. The World Health Organization argues that transplantations 

promote health, but the notion of “transplantation tourism” has the potential to violate human rights 

or exploit the poor, to have unintended health consequences, and to provide unequal access to 

services, all of which ultimately may cause harm. Regardless of the “gift of life”, in the context of 

developing countries, this might be coercive. The practice of coercion could be considered 

exploitative of the poor population, violating basic human rights according to Articles 3 and 4 of 

the Universal Declaration of Human Rights. There is also a powerful opposing view, that trade in 

organs, if properly and effectively regulated to ensure that the seller is fully informed of all the 

consequences of donation, is a mutually beneficial transaction between two consenting adults, and 

that prohibiting it would itself be a violation of Articles 3 and 29 of the Universal Declaration of 

Human Rights. Even within developed countries there is concern that enthusiasm for increasing 

the supply of organs may trample on respect for the right to life. The question is made even more 

complicated by the fact that the "irreversibility" criterion for legal death cannot be adequately 

defined and can easily change with changing technology (Whetstine et al., 2005).  

10. THE NATURE OF GENETIC INFORMATION AND HOW TO PROCEED 

These ideological positions undercut the social purpose and requirement of human tissue 

archiving. The very nature of genetic information is a denial of our individuality and separateness. 

In fact, it is about how very similar we are and in itself displays the connections and responsibilities 

we hold to others. All threats to privacy and non-discrimination can be secured against by the 

appropriate legislation. They should be used to make the foundation of appropriate legislative 

conditions under which altruism can flourish without penalty. It should also be borne in mind that 

demands for individual property rights come from persons who, like all of us, have been advantaged 

by past medical discoveries. Why they should think it appropriate that such benefits should not be 

extended to future generations is indicative of the mean-spirited nature of much individualistic 

thought. There should be no genetic exceptionalism—it is medical information like any other—

and can be accommodated by appropriate moral principles and concepts. The very same familial 

consequences cause alarm should also remind us of our deep connection and therefore our 

responsibilities to each other. Personal genetic information, rather than being something 

detrimental or alarming, is actually beneficial for all of us. The sharing of genetic information 

within families can help people avoid serious illness. To be informed of one’s susceptibility to a 

genetic disorder may permit a therapeutic intervention or allow the individual to make lifestyle 
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changes in order to lessen the possibility of contracting a disease or disorder. But, the main 

importance of research in genetics is the resulting therapeutic advances gained from such research. 

As this benefits all individuals, we perceive there to be a corresponding responsibility by 

individuals to continue with altruistic participation. When this question was raised most recently 

in the United Kingdom, it fell to the Human Genetics Commission to consider the implications of 

genetic information. Their consultation document ‘Inside Information’ canvassed public attitudes 

to personal genetic information and how it should be treated (Human Genetics Commission, 2002). 

They concluded that there was strong public support for research into human genetics and the 

benefits it is expected to bring. It was widely held that public, rather than private, ownership of 

genetic knowledge is preferable, and the majority of people believe in the central role of consent 

for the obtaining and storing of genetic information. There was considerable opposition to the use 

of genetic information by insurance companies or employers. The Commission concluded that the 

public do not wish to see people disadvantaged by their genetic characteristics. Finally, it may be 

that the fears surrounding the new type of biobanking is actually less of a threat to individual 

privacy. The goal of large-scale tissue banks is to predict the risk of disease in populations and 

subgroups rather than individuals. The need to continue tissue archiving is paramount. Advances 

in therapeutics, diagnostics, and understanding do not obviate the need for the continuation of tissue 

archiving and research. The most striking example of the need for this is to be seen in respect to 

the central nervous system and neuromuscular disorders. This is for several reasons. There are still 

no tissue culture or animal models accurate enough to supply parallels to the human brain. Also 

the most effective way of trying to determine the etiology and pathogenesis of the brain is still 

based on the ‘meticulous investigation of human tissue samples in correlation with equally 

meticulous clinical evaluation of patients over relatively long periods of time’ (Korn, 1998).  Good 

concepts and moral principles are available to us to take us into a new era of preventative medicine. 

Furthermore, personal genetic information may or may not be significant for the individuals 

involved, therefore a ‘one size fits all approach’, such as property rights in tissue, is inappropriate. 

There is no reason for genetic information, in itself, to be treated as being particularly sensitive. 

Historically and culturally, it is understood that medical information is confidential. Medical 

information with a genetic component is not different. In both cases the information has the 

potential to disclose a patient’s vulnerability. 

 

Appropriate principles can be used to enlighten the frameworks for biobanking and the utilization 

of genetic information. Principles of respect for persons affirm the ‘equal value, dignity and moral 

rights of each individual. Each individual is entitled to lead a life in which genetic characteristics 

will not be the basis of unjust discrimination or unfair or inhuman treatment’ (Human Genetics 

Commission 2002). This reflects the instincts and intuitions received from polls of public opinion. 

The principles identified as appropriate for guiding legislative and other frameworks are still 

concerned with safeguarding individuals—as they should be. Other secondary principles advocated 

by the Human Genetics Commission include the principle of privacy, the principle of consent, the 

principle of confidentiality, and the principle of non-discrimination. Instead of a persistent debate 
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about the individual versus society, the nature of genetics and medical progress require individuals 

to be seen, and to see themselves, as members of a society with shared interests in the improvement 

of health. 
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Abstract 

Attaining sustainability in waste management requires an option that employs environmental 

friendliness. Such a technique must be effective, efficient and less costly than many options. 

Solid waste management is an enormous task in developing countries due to factors like 

poverty, population explosion, urbanization and lack of proper funding by the government. 

Disposal methods such as incinerator, landfill, pyrolysis and gasification are efficient but have 

negative impacts on the environment as well as threat to public health. Home Composting when 

properly handled is sustainable with various advantages such as production of fertilizer, 

relatively low air and water pollution, low operational cost and income generation. The use of 

composting for bioremediation of contaminated soil has gained much ground. However, home 

composting when improperly designed could lead to methane production, odour emission and 

heavy metals build-up in the final product. Therefore, this study reviewed sustainability of 

home composting and its numerous advantages over other waste disposal options for Beniwalid 

city in Libya. 

1. Introduction  

Due to its organic nature, it attracts rodents and insects (for example mosquitoes and flies) that 

can transfer diseases onto humans, such as typhoid and Malaria, (Hanks, 1967). A more general 

sociological impact is the ugliness of the dumps and the noxious smells produced. Of course, 

there is a tendency for the sites to spread waste to non-local areas when the wind level in the 

area is high or there is rainstorm, which is common in the valleys surrounding Baniwalid. Two 

major contaminants products by organic waste are methane and leachate. Leachate is 

particularly dangerous to ground and surface water supplies. Methane has a significant effect 

upon global warming 20 times that of carbon dioxide (Chris, 2001) Composting produced by 

either house systems or in larger manufacturing plants, has the ability to revitalize barren soil 

and so is demanded by the agriculture industry. This means that composting can often be sold 

and some economic benefits gained. The use of compost, in some cases, can reduce the 

necessity for fertilizers, water and pesticides as means of treating the soil. Of course, there is 

also the general benefit that composting reduces the amount of organic waste, which enters 

landfills, and there are associated economic benefits to reduce the volume of waste. Less 

volume means less necessity for building new landfills in the long term.  
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Composting offers, a number of environmental and economic benefits, as outlined below and 

it should therefore be more seriously considered. This review will concentrate upon home 

composting. 

 Composting biodegradable organic waste could divert a large quantity of waste away 

from landfills and in turn, this will reduce pollution produced by such waste.  

 Composting is also more environmentally friendly that using fertilizers to treat dry soil, 

as it made from organic materials. 

 Libya imports a lot of its fertilizer from foreign markets and home composting would 

help lower demands for foreign fertilizer (Basher & Krio, 2004). 

1.2 Introduction to Waste Management in General 

The UNSD Glossary of Environment Statistics(UNSD,2001) describes waste as "materials that 

are not prime products (that is, products produced for the market) for which the generator has 

no further use in terms of his/her own purposes of production, transformation or consumption, 

and of which he/she wants to dispose. Wastes may be generated during the extraction of raw 

materials, the processing of raw materials into intermediate and final products, the consumption 

of final products, and other human activities. Residuals recycled or reused at the place of 

generation are excluded." 

According to Libyan health Act (Chapter V Article 321) the definition of waste is “any garbage, 

dirt, solid or liquid waste resulting from the use of… facilities, buildings, installations and 

means of transport” (Health Act, 1975).In broad terms (Kharbanda & Stallworthy, 1990) argue 

that there are three basic questions that have to be answered on in order to begin any discussion 

of waste management. These are not difficult concepts and take the form: 

 What is the nature of the waste? 

 How much is there of it? 

 Where does it come from? 

1.3 Solid waste issues in Baniwalid city 

The current infrastructure for waste management is poor, with a large number of unofficial 

dumps around the city. These dumps are started by civilians and are out with the control of the 

city council. Accumulation of solid waste and the content of organic materials that are rotting 

and decomposing lead to the spread of flies, mosquitoes and rodents. Baniwalid City suffers 

from negative effects resulting from the accumulation of solid waste. The phenomenon of 

burning household waste in open containers near residential areas, usually done during the 

night, and the burning of waste in landfills causes emission of smoke and gases that are 

dangerous to human health and the environment. Field studies have witnessed repeated burning 

of solid waste by the people who live near these landfills. When asked about the reason for the 

burning of solid waste they answered that it was to get rid of the ugly smells, flies, mosquitoes 

and rodents (Othman, 2005). Waste thrown inside the city and near residential areas leads to a 

distortion of the natural appearance of the city. In Baniwalid, there is a basic waste management 

program in place that relies upon waste being collected by refusing trucks. In domestic terms, 

this can be done from the family home, at a price paid in a monthly contract by the individual 
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to the environmental Protection Department, or from one of five official dumps, located 

throughout the city. (Othman, 2005) The problem is that since education as to the dangers of 

unofficial waste dumping in residential areas is non-existent, the majority of families do not 

opt to pay for the waste management service on offer. They also do not use the official dumps. 

Instead, they create their own dumps. The case study carried out in 2005 counts 40 unofficial 

dumps, 8-times the number of official dumps Figure 2(Othman, 2005). The nature of the waste 

that this review will focus upon is organic waste, which makes up around half of total domestic 

waste (67.7%). The Figure 1 below outlines a survey of the characteristics of waste in 

Baniwalid city. 

 
Figure 1 types of solid waste in Baniwalid city (Othman, 2005) 

 

Figure 2 Distribution of solid waste dumped in the city of Baniwalid (Othman, 2005) 

1.4 Introduction home composting 

Large quantities of household waste are currently disposed of in both official and unofficial 

landfill sites in Baniwalid city. More than sixty-seven percent municipal waste stream has been 

identified as organic (Othman, 2005) mostly as food scraps. The ever-growing household load 

has many effects on the environment and public health, such as the bad odours, which 

contribute to the greenhouse effect and the contamination of ground and surface water and soil. 
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Composting household waste is an alternative to incineration and disposal in landfills, 

especially in Baniwalid city where this the open burning of waste in unofficial dumps. 

Household waste can be composted to reduce the volume of waste and prevent polluted. During 

the past four decades years Libya increased consumption of fertilizers, pesticides and various 

chemicals.  

1.4.1 Definition of composting 

Compost is organic material that can be added to soil to help plants grow. Food scraps and yard 

waste together currently make up more than 28 percent of what we throw away, and should be 

composted instead. Making compost keeps these materials out of landfills where they take up 

space and release methane, a potent greenhouse gas (EPA, 2019). 

Composting is the “aerobic rather than anaerobic biological degradation of biodegradable 

organic waste such as garden and food waste” (Arvanitoyannis et al. 2008). This is a natural 

process that relies upon “the activities of millions of micro-organisms” (Kindred Association 

1994). For composting to be produced efficiently, it is necessary to expose the waste to ample 

amounts of oxygen. This can either be done by turning the compost or by air injection 

(Williams 1998). In the initial stages of composting temperature plays an important factor and 

composting also produces heat. Different types of microflora proliferate at different 

temperatures (Pavoni et al, 1975) necessary to the process and it is important that oxygen is 

supplied properly at all these stages, allowing the microflora to grow. It has been argued that 

“composting of source-separated FW [Food Waste] reduces the mass and volume transported 

to the landfill and increases its life” (Pokhrel & Viraraghavan, 2005). This argument does not 

just apply to food waste; however, it applies to all organic waste. The large proportion of 

organic waste produced in the households of Baniwalid city has been outlined and composting 

therefore becomes a possible way of reducing this waste type. There are two main ways of 

producing compost. The first is home composting that involves individuals creating their own 

composting areas in their garden or equivalent private land. The second option is to use a large-

scale process plant, which requires a transference system put in place by either local or national 

government. These will be outlined below in more depth. Firstly, it is important to understand 

how composting can improve soil. 

1.4.2 How composting improves soil 

One of the main benefits of composting is that the compost produced can be used to improve 

soil. This organic matter allows beneficial microorganism to be produced in the soil. In sandy 

soil this improves the ability of the soil to hold water and nutrients, while the microorganisms 

loosen clay soil, which allows better root growth (Planet Natural, 2019). Both types of soil also 

get the benefit of an increased amount of nutrients. In terms of Baniwalid it is likely that 

family’s would use compost on their farming land in the valleys surrounding the city, as each 

family owns at least some land in these areas. The soil type in these valleys is clay and therefore 

compost would help to loosen the soil and improve conditions for farming. 

1.4.3 How composting helps the environment 

Home composting helps the environment in the two distinct ways. Firstly, as described above, 

it helps improve soil for agriculture. Secondly, it helps reduce the pollutant produced by 
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organic waste. The two main pollutants of concern are leachate and methane. Leachate 

formation happens when “soluble components are dissolved (leached) out of a solid material 

by percolating water” (Hamouri et al, 2007). It is also possible that leachate carries oils and 

insoluble liquids, along with some suspended solids. Leachate can spread to ground or surface 

water and this is of particular concern in Baniwalid. Ground water is the main source for 

drinking water, while surface water is used in agriculture. Floodwater is collected in tanks in 

the ground built by the community. This floodwater comes from the valleys, where there is 

also some unofficial dumps created by the local population, meaning that the water may be 

exposed to waste, allowing leachate to spread through water resources. The formulation of 

methane through organic waste decomposing in anaerobic conditions is of concern to the 

environment on a less local level. As previously, mentioned methane contributes to global 

warming at a rate twenty times greater than even carbon dioxide. The oxygen used in 

composting stops methane from being produced and in turn reduces the risk of global warming. 

Another environmental consideration with composting includes the biogas produced by the 

process, which represents about 25% of the energy consumption in the waste process. On a 

large scale this can be used to provide energy for a composting plant, however this 

consideration is not as pressing for home composting, as the methods require very little energy 

to work. 

1.4.4 The biology and chemistry of compost 

As mentioned in the broad definition above, composting is an aerobic process. Aerobic 

composting is “a dynamic process” that relies upon the interaction of a number of “mixed 

bacteria, actinomycetes, fungal, and other biological populations” (Washington State 

University, 2019). Mesofauna such as “mites, sow bugs, worms, springtails, ants, nematodes, 

and beetles” (Washington State University, 2019) do most of the initial breaking down of 

organic materials. After this stage, when the biological organisms use oxygen to feed upon 

organic waste, they gain cell protoplasm from carbon, phosphorous, nitrogen and other 

nutrients. More carbon is required than nitrogen, since carbon is also needed to produce energy 

for the reactions to occur. There needs to be a balance between levels of carbon and nitrogen, 

since too much carbon causes the biological activity to reduce. Nitrogen is “a crucial 

component of the proteins, nucleic acids, amino acids, enzymes and co-enzymes necessary for 

cell growth and function”. In comparing the amounts of carbon and nitrogen, the C: N ratio is 

of significance. Research has been done to find the necessary C: N ratio for different types of 

organic waste. For example, food scraps, a significant contributor to organic waste, have a C: 

N ratio of 18:1(Washington State University, 2019), while humus has a ratio of 10:1. Apart 

from the C: N ratio there is other important factors, which need to be considered. These include 

pH, availability of phosphorous, potassium and other important elements, temperature, 

moisture and aeration (Agency for International Development, Washington, 1982). Water 

content is also a crucial factor and it is recommended that compost should be between 50-70 

percent damps. This is because the ideal condition for composting is one of high moisture, but 

the organisms involve cannot stand complete submergence in water. Another danger is that air 

pockets become filled with water, meaning that nutrient leaching occurs. This process is 

destroying crucial microflora and fauna. 
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In large scale composting the oxidization of carbon to CO2 can cause increases in temperature, 

however these are unlikely to be significant in relation to home composting since the process 

is only significantly affected by temperatures exceeding 71 °C (Washington State University, 

2019). One concern for home composting, however, may be the biological changes that occur 

at 4 °C to 43 °C. Bacteria such as the mesophilic group thrive in the temperature range 21-32 

°C, but only just survive in the temperature ranges 4-21 °C and 32-43 °C. It would therefore 

be advisable to try keeping the compost within the 70-90 °F range so that aerobic process can 

work more efficiently. Some of the complexities of the breaking down of organic waste 

currently remain unknown; however, four stages can be identified from the observation of 

temperature patterns. These stages include (Polprasert, 1996): 

 The latent phase in which is the time for the new microorganism to acclimatize to 

conditions in the compost pile. 

 The growth phase is when the temperature of the organism reaches a mesophilic level. 

 The thermophilic phase is the hottest. At this point waste stabilization and pathogen 

destruction is at its most prolific. 

 The maturation phase is the final stage in which the temperature drops and returns to 

mesophilic levels. At this point, there is also extra fermentation that produces humus, a 

substance that can be used to provide foodstuff for plants. 

In composting minimum oxygen, presence of 5% should be insured also, with regards to pH 

considerations, the pH of the soil should be kept to a range of 6.0 to 7.5 as both bacterial 

decomposers and fungal decomposers work well in these ranges. If pH exceeds 7.5 then it is 

likely that the loss of ammonia gas will occur. After the compost process has been completed, 

the final compost has around 50% of the mass of the original organic waste (McDougall et al, 

1994). This is due to evaporation and respiration of the rest of the materials, which causes them 

to disappear from the mass. The feedstock types determine the quality of the final compost 

product, as does the levels of technology used in the preparation process.  

1.4.5 Water Requirement 

The microbes in compost require some water and so low moisture levels can impede the 

composting process. However, it is advisable that moisture content does not exceed 60% as at 

this level pore spaces in the compost fill with water, instead of oxygen, which means that 

anaerobic states occur In terms of Baniwalid, if a home composting system is in place, it may 

be advisable to water the compost in the summer months, as there is very little rainfall. It is 

difficult to gauge moisture levels in the compost heaps without observing a compost pile in 

Baniwalid, so each family may decide when to water the pile and when not to. It is important, 

however, that they be well informed with regards to materials that can either increase moisture 

levels in the soil or dry the soil up. For example, feedstock can add moisture, while material 

such as newspaper or sawdust can be used as drying agents (Washington State University, 

2019). It can be very damaging for the compost pile if plastics enter it, as these do not allow 

for aeration in the pile, so it is not advisable to place plastic sheeting over the pile to stop rain 

from entering. It is possible to use a special compost blanket as this allows air to flow through 

the pile, however too much rain can way the sheet down, so the sheet has to be maintained 

properly. 
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1.4.6 pH 

Every plant and organism has a specific pH range (ZWA, 2007), most compost has a pH of 

between 6.5 and 8. When we add compost to soil it can affect the pH of the soil or growing 

substances. 

1.4.7 NUTRIENT CONTENT (N-P-K) 

Nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) are the three nutrients used by plants in the 

greatest quantities. The concentrations of nutrients in compost are usually not high. 

1.4.8 ORGANIC MATTER 

Organic matter content is defined as “the measure of carbon-based materials in compost. 

Organic matter in an important ingredient in all soils and plays an important role in soil 

structure, nutrient availability, and water holding capacity”.  Therefore, the organic matter 

content of the compost must be known in order to convert at the suggested application rate. 

There is no ideal organic matter content for compost, and it may vary widely, ranging from 30 

to 70%. 

1.4.9 RATIO OF MOISTURE CONTENT 

Compost moisture content has an influence upon the compost’s bulk density (weight per unit 

volume). This, in turn, has ramifications for the handling and transportation of compost. Overly 

dry compost (35% moisture, or below) can be problematic to work with and dusty. On the other 

hand, much wetter compost (55 to 60% content) can become heavy and clumpy, making it hard 

to apply and more costly to deliver. The ideal moisture content percentage for finished compost 

is 40 -50%. 

1.4.10 MATURITY (BIOASSAY) 

Maturity or bioassay is “the degree or level of completeness of composting”. Some immature 

compost consists of large proportions of free ammonia, organic acids or other water- soluble 

compounds. Such a consistency can suffocate seed germination and make root development 

problematic. Bad odor can also be a disadvantage. 

1.4.11 STABILITY (RESPIROMETRY) 

The majority of applications for compost require a stable to very stable product. This quality 

of product will prevent nutrient tie up and support or improve oxygen availability in the soil or 

growth media. 

1.4.12 WEED SEED AND PATHOGENS 

Pathogens “are disease causing organisms including, bacteria, viruses, fungi, helmets, and 

protozoa, which may be present in raw wastes or by-products”. It is the aim of the composting 

process to eliminate or reduce pathogens so that they cannot transfer diseases. Weed seeds and 

pathogens are cannot function in high temperatures and they are destroyed over the period of 

the composting process. The time-temperature requirement acts to cause plant and human 

pathogen nullification in compost. It is believed to be an efficient means of stopping weed 

growth throughout the compost product. 
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1.5 Comparison of home composting and large scale composting 

Any discussion comparing home composting with large scale composting should be aware that 

both methods have the advantages of potentially reducing municipal waste, helping local 

environments and reducing global warming. However, both methods have their distinctive 

advantages and disadvantages. With regards to plant or large scale composting the following 

may be barriers to setting up an efficient system (Great Britain Department of the Environment, 

1995): 

 Variability of composting materials and therefore of the products produced 

 Meeting the quality levels of large scale buyers 

 Instigating internal standards may be complex 

 The high cost 

 A major landscape construction program may be necessary 

 Full governmental support is required, be it at local or national level. 

The advantages which home composting has over the large scale composting is that it 

eliminates the need for transference and the problems associated with creating a marketable 

good. The main disadvantage is that home composting cannot reach the high temperatures 

normal in plant composting, meaning that some seeds and undesirable weeds remain in the 

finished compost product. There is also the additional benefit that it helps individuals 

contribute to sustainable development (The Environment Council, 2000). In terms of 

Baniwalid, a major hurdle will be the poor education of the population in matters relating to 

waste management. Home composting, of course, relies on the individual making the 

difference and it will therefore be necessary to make the individual in Baniwalid aware of the 

importance of home composting so that are able to carry it out effectively and contribute 

towards sustainable development. Below are the different containers that can be used in the 

home composting process.  

                          

 
 

Figure 3 Jora JK 270 & EZ Compost Wizard Junior Garden Composter Bins (Bissett, 2019) 

 

1.6 The qualities of the completed compost product 

In deciding an end use for the compost produced in the home composting process, it is 

necessary to take factors such as pH level, odour, colour, salt content and organic purity should 

be taken into account. Moreover, if the compost is being used on crop then ideally there should 
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be an awareness of carbon, nitrogen and nutrient levels in the soil. However, there remain no 

federal standards for composting.  

1.7 What To Compost? (EPA, 2019) 

 Fruits and vegetables 

 Eggshells 

 Coffee grounds, filters and Tea bags 

 Nut shells 

 Shredded newspaper, Cardboard and Paper 

 Yard trimmings, Grass clippings and Houseplants 

 Hay and straw 

 Leaves 

 Sawdust 

 Wood chips 

 Cotton and Wool Rags 

 Dryer and vacuum cleaner lint 

 Hair and fur 

 Fireplace ashes 

1.8 What Not To Compost and Why? (EPA, 2019) 

 Black walnut tree leaves or twigs(Releases substances that might be harmful to plants) 

 Coal or charcoal ash (Might contain substances harmful to plants) 

 Dairy products (e.g., butter, milk, sour cream, yogurt) and eggs(Create odor problems 

and attract pests such as rodents and flies) 

 Diseased or insect-ridden plants (Diseases or insects might survive and be transferred 

back to other plants) 

 Fats, grease, lard, or oils(Create odor problems and attract pests such as rodents and 

flies) 

 Meat or fish bones and scraps(Create odor problems and attract pests such as rodents 

and flies) 

 Pet wastes (e.g., dog or cat feces, soiled cat litter) (Might contain parasites, bacteria, 

germs, pathogens, and viruses harmful to humans) 

 Yard trimmings treated with chemical pesticides(Might kill beneficial composting 

organisms) 

Table 1 Problems likely to be encountered and suggested solutions (Planet Natural, 2019) 

Problem Symptom Solution To Avoid in Future  
Lack of 
moisture 

Feels, looks dry Add water Water pile as it is being built, 
after every two to four inches 
of new material. 

Lack of 
oxygen 

Matted ingredients; large 
quantities of leaves, 
sawdust or grass added in 
clumps 

Add oxygen: Turn pile, 
or fluff. 

Mix ingredients well when 
building, esp. those that tend to 
mat. 
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Lack of 
nitrogen 

Pile doesn’t heat up; slow 
decay 

Add high-nitrogen 
material: blood meal, 
organic cottonseed meal, 
corn gluten meal. 

Sprinkle high-nitrogen 
material over every 2-4 inches 
of new material as pile 
accumulates. 

Lack of 
micro-
organisms 

None of the other factors 
applies; pile still does not 
heat up. 

Add microorganisms 
directly (inoculant) or 
indirectly (fresh 
compost, soil). 

Don’t build piles on plastic 
sheets; don’t isolate piles from 
the ground; save some fresh 
compost from finished pile to 
incorporate into new pile; add 
micro-organisms to 

 

1.7 Conclusion and Recommendation 

To conclude, it is clear the home composting is a beneficial solution to the waste problems of 

Baniwalid city. The current waste management system is under-funded and cannot deal with 

the large number of unofficial land dumps, which are situated throughout the city. Citizens 

have to pay for waste collection from the Baniwalid Environmental Department and many 

chose to opt out of this arrangement. There is no law currently in place to force waste to be 

collected or for citizens to opt in to waste collection schemes. The blame for the waste problems 

cannot be solely aimed at the local Environmental Department, as its funding from the Libyan 

government is inadequate. Such a situation means that home composting becomes an option 

for Baniwalid citizens that allows them to cheaply reduce the amount of organic waste that is 

being produced for themselves. By aiming to reduce organic waste, and in turn solid waste as 

a whole, less waste will be dumped in the unofficial dumps. These dumps are problematic for 

the environment at both a micro and macro level. On a local level, they have the potential to 

produce leachate that can in turn contaminate ground and surface water. This risk of 

contamination is greater in Baniwalid as flooding occurs in the valleys surrounding the town, 

close to where some of the dumps are situated. In terms of global warming, the unofficial 

dumps produce methane, which is 20 times more threatening to environment than carbon 

dioxide. 
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Abstract 

In this paper, the Kamal transform was applied successfully to construct the exact 

solutions to some systems of ordinary differential equations with constant 
coefficients. 

Keywords: Kamal transform; Systems of ordinary differential equations. 
 
Introduction 

The differential equations have played an important role in every aspect of applied 
mathematics for very long time and with approach of the computer, their importance 

has increased rapidly. Ordinary differential equations have important applications and 
are a powerful tool in the study of many problems in the natural sciences and in 
technology; they are extensively employed in mechanics, astronomy, physics, and in 

many problems of chemistry and biology. Thus investigation and analysis of 
differential equations cruising in applications led to many deep mathematical 

problems; therefore, there are so many different techniques in order to solve 
differential equations. The integral transform generally used and its applications such 
as the Laplace transform, Fourier, Mellin, Hankel and Sumudu. Presently, Abdelilah 

Kamal found a new integral transform, called the Kamal transform, and applied to the 
solution of ordinary and partial differential equations. 

The purpose of this study is to show applicability of this interesting new transform 
and its efficiency in solving homogeneous and non-homogeneous systems of ordinary 
differential equations with constant coefficients. 

 
Definitions and Standard Results 

1. Kamal Transform 

The Kamal transform is a newly introduced integral transform similar to Laplace 

transform and other integral transform [1-6] that are defined in the time domain  0t   
, and for functions in the set B  defined by: 

   1 2: ( ) , 1 [0, ), 1,2; ,k , 0j

t

jk
B f f t Q e if t j Q k

 
 

        
  

           (1) 

For a given function in the set B , the constant Q  must be finite number; 1 2,k k  may 

be finite or infinite. 

Then, the Kamal transform denoted by the operator  .K  for function of exponential 

order and belonging to set B is defined by the integral equation: 
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       1 2
0

[ ] , ,
t

uG u K f t e f t dt u k k




                                           (2) 

2. Some Properties of Kamal Transform 

2.1 Linearity Property of Kamal Transform 

` If          1 1 2 2andK f t G u K f t G u         then 

           1 2 1 2 1 2K a f t b f t a K f t b K f t aG u b G u                    (3) 

Where ,a b  arbitrary constants 

2.2 Change of Scale Property 

If  [ ( )] ( )K f t G u  then 
1

[ ( )] ( )K f at G au
a

                                       (4) 

2.3 Convolution of Two Functions  

Convolution of two functions ( ) , ( )f t h t  is denoted by ( ) ( )f t h t  and it is defined 

by  

0 0
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

t t

f t h t h t f t f x h t x dx h x f t x dx            (5) 

If [ ( )] ( ) , [ ( )] ( )K f t G u K h t I u   then 

[ ( ) ( )] [ ( )] [ ( )] ( ) ( )K f t h t K f t K h t G u I u                                          (6)  

2.4 Kamal Transforms of the derivatives  

If  [ ( )] ( )K f t G u  then 

1
[ ( )] ( ) (0)K f t G u f

u
                                                                             (7) 

2

1 1
[ ( )] ( ) (0) (0)K f t G u f f

u u
                                                         (8) 

1
( ) 1 ( )

0

[ ( )] ( ) (0)
n

n n k n k

k

K f t u G u u f


  



                                                  (9) 

2.5 Multiple Shift Property 

If  [ ( )] ( )K f t G u  then  

2[ ( )] [ ( )]
d

K t f t u G u
du

                                                                        (10) 

2 1
[ ( )] [ ( ) (0)]

d
K t f t u G u f

du u
                                                        (11) 

2[ ( )]K t f t 
 

2
4 3

2

1 1
( ) (0) 2 ( ) (0)

d d
u G u f u G u f

du u du u

   
     

   
                        (12) 

2

2

1 1
[ ( )] ( ) (0) (0)

d
K t f t u G u f f

du u u

 
    

 
                               (13) 
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2
2 4 3

2 2

1 1
[ ( )] ( ) (0) (0) 2

d
K t f t u G u f f u

du u u

 
      

   

2

1 1
( ) (0) (0)

d
G u f f

du u u

 
   

 
                                                  (14) 

2.6 The Kamal Transform of a Piecewise Periodic Function ( )f t  with Period 

   

   
0

1
; 0

1

t

u

u

K f t e f t dt u

e








   


                                        (15) 

3. Kamal Transform of Some Elementary Function 

 

S.N. ( )f t   [ ( )] ( )K f t G u   

1. 1   u   

2. t   2u   

3. 2t   
32!u   

4. ,nt n   
1! nn u 

  

5. , 1nt n    
1( 1) nn u    

6. ate   
1

u

au
  

7. 
att e   

 

2

2
1

u

au
  

8. 

1

, 1,2,3,...
( 1)!

n att e
n

n






  
1(1 )

n

n

u

au 
  

9. sinat   

2

2 21

au

a u
  

10. cosat   
2 21

u

a u
  

11. sinhat   

2

2 21

av

a u
  

12. coshat   
2 21

u

a u
  

13. 0( )J at   
2 21

u

a u
  

14. 1( )J at   
2 2

1 1
1

1a a u
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15. 
2( )J at   

2 2 2 2

2 2 2

1 2 2 1

1

a u a u

a u a u

   
 

  

 

Applications 

Example 1. Consider the system of ordinary differential equations 

                                              

0

0

dx
y

dt

dy
x

dt


 


  


                                               (16) 

With initial conditions  

                                               (0) 0, (0) 1x y                                       (17) 

Solution: 

Take Kamal transform of the system (16) with initial conditions (17) to get  

                                              
   

[ ] [ ] 0

uK x K y u

K x uK y

  


 
                                (18) 

Solve these equations for [ ] and [ ]K x K y  to find: 

                                          

2

2 2
[ ] , [ ]

1 1

u u
K x K y

u u
 

 
                            (19) 

By taking inverse Kamal transform we have  

                                              ( ) sin , ( ) cosx t t y t t                            (20) 

Example 2. Consider the system of ordinary differential equations 

                                         

2 3

2

dx
x y

dt

dy
x y

dt


 


   


                                              (21) 

With initial conditions  

                                               (0) 8, (0) 3x y                                      (22) 

Solution: 

Take Kamal transform of the system (21) with initial conditions (22) to get  

                                          
   (1 2 ) 3 8

2 [ ] (1 ) [ ] 3

u K x u K y u

u K x u K y u

   


  
                          (23) 

Solve these equations for [ ] and [ ]K x K y  to find:  

                                
3 5 5 2

[ ] , [ ]
1 4 1 1 1 4

u u u u
K x K y

u u u u
   

   
          (24) 

By taking inverse Kamal transform we have   

                                        
4 4( ) 3 5 , ( ) 5 2t t t tx t e e y t e e           (25) 

Example 3. Consider the system of ordinary differential equations 
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2

2

2

2

1
d x

y
dt

d y
x

dt


 


  


                                                  (26) 

With initial conditions  

                                            

0 0

(0) (0) 0
t t

dx dy
x y

dt dt 

                 (27) 

Solution: 

Take Kamal transform of the system (26) with initial conditions (27) to get  

                                              
   2 3

2 [ ] [ ] 0

K x u K y u

u K x K y

  


 

                                    (28) 

Solve these equations for [ ]K x  to find: 

                                  
2

[ ]
4(1 ) 4(1 ) 2(1 )

u u u
K x

u u u
  

  
                     (29)  

By taking inverse Kamal transform we have    

                                            
cos

( )
4 4 2

t te e t
x t



                                           (30) 

2

2

cos
1 ( ) 1

4 4 2

t td x e e t
y y t

dt



                                                 (31)  

Example 4. Consider the system of ordinary differential equations 

                                         
2

2

t

dx dy
t

dt dt

d x
y e

dt




 


  


                                             (32) 

With initial conditions  

                                        

0

(0) 3 , 2 , (0) 0
t

dx
x y

dt 

                   (33) 

Solution: 

Take Kamal transform of the system (32) with initial conditions (33) to get 

                                           

    3

3
2 2

3

[ ] [ ] 2 3
1

K x K y u u

u
K x u K y u u

u

   



   


              (34) 

Solve these equations for [ ]K x  to find: 

                               

2
3

2 2

1 3 1
[ ] 2

2 1 2 1 2 1

u u u
K x u u

u u u
    

  
       (35) 

By taking inverse Kamal transform we have     
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21 1 3 1
( ) 2 sin cos

2 2 2 2

tx t t e t t                                               (36) 

2

2

1 3 1
( ) 1 sin cos

2 2 2

t td x
y e y t e t t

dt

                          (37) 

 

 

Example 5. Consider the system of ordinary differential equations 

                                       

2

2

2

2

cos

sin

d x dy
t

dt dt

d y
x t

dt


 


  


                                           (38) 

With initial conditions  

                            

0 0

(0) 1 , 1 , (0) 1 , 0
t t

dx dy
x y

dt dt 

          (39) 

Solution: 

Take Kamal transform of the system (38) with initial conditions (39) to get 

                                            

   
3

2

4
2

2

1

[ ] [ ]
1

u
K x u K y u

u

u
u K x K y u

u


    


    
 

                       (40) 

Solve these equations for [ ] and [ ]K x K y  to find:  

                                 

2

2 2 2
[ ] , [ ]

1 1 1

u u u
K x K y

u u u


  

  
                   (41) 

By taking inverse Kamal transform we have     

                                          ( ) cos sin , ( ) cosx t t t y t t                        (42) 

 
Conclusion 

In this work Kamal transform is applied to obtain the solution of some systems of 
ordinary differential equations with constant coefficients .It can be concluded that 

Kamal transform is very powerful and efficient tool in finding the solution for a wide 
class of   homogeneous and non-homogeneous systems of ordinary differential 
equations with constant coefficients.  
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Introduction 

 

The theory of fuzzy sets was introduced by Zadeh in 1965, and since then there has been 
tremendous interest in the subject due to its diverse applications ranging from engineering and 

computer science to social behavior studies. Partial metric spaces were originally developed by 
Mattews [6] to provide mechanism generalizing metric space theories. George and Veeramani [3] 
generalized the concept of probabilistic metric space given by Menger [7]. George and Veeramani 

[3] modified the concept of fuzzy metric space introduced by Kramosiland and Michalek [5] and 
obtained a Housdorff and first countable topology on this modified fuzzy metric space, fuzzy 

partial metric space [10] generalized the concept of fuzzy metric space given by Fariha J Amer. 
 
In this paper we define standard fuzzy partial metric space then we define a compact fuzzy partial 

metric space by the following the development of fuzzy metric space. 
 

Preliminaries 

  
Definition 2.1 (See [9]) Fuzzy sets are considered with respect to a nonempty set X of elements of 

interest. The essential idea is that each element 𝑥 ∈  𝑋  is assigned a membership grade 𝑢(𝑥) taking 

values in [0, 1], with 𝑢(𝑥) = 0 corresponding to non-membership 0 < 𝑢(𝑥) < 1 to partial 
membership, and 𝑢(𝑥) = 1 to full membership. And he gave a binary operation ∗: [0,1] ×
[0,1]  → [0, 1] is a continuous t-norm, if ([0,1],∗) is an Abelian (topological) monoid with the 

unit 1 such that 𝑎 ∗  𝑏 ≤ 𝑐 ∗ 𝑑 whenever 𝑎 ≤  𝑐 𝑎𝑛𝑑 𝑏 ≤  𝑑 for all , 𝑏, 𝑐,𝑑 ∈  [0, 1]. Two typical 

examples of continuous t-norm are  𝑎 ∗  𝑏 =  𝑎𝑏 and 𝑎 ∗  𝑏 =  𝑀𝑖𝑛(𝑎,𝑏).    for all 𝑎, 𝑏 ∈  [0,1]   
 

Definition 2.2 A metric on a set space 𝑋 is a function 𝑑 ∶ 𝑋 × 𝑋 → 𝑅 with the following properties: 

𝑑(𝑥,𝑦) ≥ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑥,𝑦 ∈ 𝑋; equality holds if and only 𝑖𝑓 𝑥 = 𝑦. 
𝑑(𝑥, 𝑦) =  𝑑(𝑦, 𝑥)𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑥,𝑦 ∈ 𝑋. 

𝑑(𝑥,𝑦) +  𝑑(𝑦,𝑧)  ≥  𝑑(𝑥,𝑧)for all 𝑥,𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋 ( the triangle inequality). 
        We call 𝑑(𝑥, 𝑦) the distance between 𝑥 𝑎𝑛𝑑 𝑦 , and we call pair (𝑋, 𝑑) consisting of the set 

𝑋 and the metric 𝑑, a metric space. 
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Definition 2.3. Let be (𝑋,𝑑) a metric space. For 𝑥 ∈ 𝑋 𝑎𝑛𝑑 𝜀 > 0 defined the open ball of radius 

𝜀 centred at 𝑥 to be the set  
𝐵𝑑(𝑥, 𝜀) = { 𝑦 ∈ 𝑋 |𝑑(𝑥, 𝑦) <  𝜖 }, 

and define the closed ball of radius 𝜀 centered at 𝑥 to be the set  

                                            𝐵𝑑(𝑥, 𝜀) = { 𝑦 ∈ 𝑋 |𝑑(𝑥, 𝑦) ≤  𝜖 }.    
Theorem2.4 Every  metric space is Hausdorff. 
 

Definition 2.5. (See [6]) A partial metric space is a pair (𝑋, 𝑝 ∶  𝑋 ×  𝑋 → 𝑅)  such that, 
𝑝(𝑥,𝑥)  ≤  𝑝(𝑥, 𝑦) 

𝑖𝑓 𝑝(𝑥,𝑥)  =  𝑝(𝑦,𝑦)  =  𝑝(𝑥,𝑦) 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑥 =  𝑦 

𝑝(𝑥,𝑦)  =  𝑝(𝑦, 𝑥) 

𝑝(𝑥, 𝑧) ≤ 𝑝(𝑥, 𝑦) +  𝑝(𝑦,𝑧) −  𝑝(𝑦,𝑦)  for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋. 
Note that the self distance of any point need not be zero, hence the idea of generalizing metrics so 

that a metric on a non-empty set 𝑋 is precisely a partial metric 𝑝 on x such that for any 𝑥 ∈ 𝑋,
𝑝(𝑥, 𝑥)  =  0. 
Similar to the case of metric space, a partial metric space p on 𝑋. 

 
Definition 2.6 Let (𝑋, 𝑝) be a partial metric space. For any 𝑥 ∈ 𝑋 and 𝜀 > 0, we define respectively 

the open and closed ball for the partial metric 𝑝 by setting 

𝐵𝜀(𝑥) = { 𝑦 ∈ 𝑋 ∶ 𝑝 (𝑥, 𝑦) < 𝜀}, 
𝐵𝜀(𝑥) = { 𝑦 ∈ 𝑋 ∶ 𝑝 (𝑥, 𝑦) ≤ 𝜀}. 

Definition 2.7 A sequence (𝑥𝑛) in a partial metric space (𝑋, 𝑝) converges to 𝑥 ∈  𝑋, and one writes 
𝑥𝑛  = 𝑥 if for any 𝜀 >  0 such that 𝑥 ∈ 𝐵𝜀(𝑥), there exists 𝑁 ≥  1 so that for  any 𝑛 ≥  𝑁,𝑥𝑛  ∈
  𝐵𝜀(𝑥). 

 
Proposition 2.8. Suppose that (𝑥𝑛) is a sequence in a partial metric space (𝑋, 𝑝) and 𝑥 ∈  𝑋. Then 

 𝑥𝑛→ 𝑥  if and only if  𝑝(𝑥𝑛, 𝑥 ) =  𝑝(𝑥,𝑥). 
 
Definition 2.9 ( O’Neill 1995)  A sequence (𝑥𝑛) in a partial metric space (𝑋,𝑝) is a Cauchy 

sequence if it is a Cauchy sequence in the induced metric space (𝑋, 𝑝𝑚 ) 

A partial metric space is said to be complete if its induced metric space is complete. 
 

Lemma 2.10 [O’N95] Suppose that (𝑥𝑛) is a sequence in a partial metric space (𝑋, 𝑝). Then (𝑥𝑛) 
is a Cauchy sequence if, and only if, 𝑝(𝑥𝑛, 𝑥𝑘  )  exists. 

 

The concept of partial metric spaces is investigated to generalise metric spaces. In particular, the 
self-distance for any point need not be equal to zero. This idea of Nonzero self-distance is 
motivated by experience from computer science, and this is a relatively new field and has vast 

application potentials in the study of computer domains and semantics.  
Definition 2.11 (George, A.  & Veeramani, P. 1994) A 3-tuple (𝑋, 𝑀,∗)  is said to be a Fuzzy 

Metric Space if 𝑋 is a nonempty set, ∗ is a continuous t-norm and 𝑀 is a fuzzy set,    𝑀: 𝑋 ×  𝑋 ×
 [0,∞) →  [0,1] is a mapping (called fuzzy metric) which satisfies the following properties: for 
every 𝑥,𝑦, 𝑧 ∈  𝑋 𝑎𝑛𝑑 𝑡, 𝑠 >  0  

𝑀(𝑥, 𝑦, 𝑡) > 0 

𝑀(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 1 if and only if 𝑥 = 𝑦, 
 𝑀(𝑥,𝑦, 𝑡) = 𝑀(𝑦,𝑥, 𝑡), 
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 𝑀(𝑥,𝑦, 𝑡) ∗ 𝑀(𝑦, 𝑧, 𝑠) ≤ 𝑀(𝑥,𝑧, 𝑡 +  𝑠), 
 𝑀(𝑥,𝑦, . ): [0,∞) → [0,1] is continuous. 
If (𝑋, 𝑀,∗)  is a fuzzy metric space, we will say that 𝑀 is a fuzzy metric on 𝑋. 

In metric space (𝑋, 𝑑) if we define 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑎𝑏 and 𝑀(𝑥,𝑦, 𝑡) =
𝑡

𝑡+𝑑(𝑥,𝑦)
 then (𝑋, 𝑀,∗)  

is a fuzzy metric space. We call this 𝑀 as the standard fuzzy metric space induced by 𝑑. Even if 

we take 𝑎 ∗ 𝑏 = (𝑎, 𝑏) , (𝑋, 𝑀,∗) will be a fuzzy metric space. 
 

Definition 2.12 (George, A.  & Veeramani, P. 1994) Let (𝑋, 𝑀,∗)  be a fuzzy metric space. We 

define open ball 𝐵(𝑥, 𝑟, 𝑡)  for 𝑡 >  0 with centre 𝑥 ∈  𝑋 and radius r, 
 0 < 𝑟 < 1, as 𝐵(𝑥,𝑟, 𝑡) = {𝑦 ∈ 𝑋: 𝑀(𝑥, 𝑦, 𝑡) > 1 − 𝑟}. 
 

Definition 2.13 (George, A.  & Veeramani, P. 1994)  Let (𝑋, 𝑀,∗) be a fuzzy metric space Define  
𝜏 ={ 𝐴 ⊂ 𝑋: 𝑥 ∈ 𝐴 if and only if there exist 𝑟, 𝑡 > 0, 0 < 𝑟 < 1  such that      𝐵(𝑥,𝑟, 𝑡) ⊂ 𝐴}. 
Then 𝜏 is a topology on 𝑋. 

And every fuzzy metric 𝑀 on 𝑋 generates a topology 𝜏𝑀  on 𝑋  which has a base the    family of 

sets of the form {𝐵𝑥 (𝑟,𝑡): 𝑥 ∈  𝑋, 𝑟 ∈  (0,1), 𝑡 >  0}, where                
 𝐵𝑥 (𝑥,𝑟, 𝑡) = {𝑦 ∈  𝑋: 𝑀(𝑥, 𝑦, 𝑡) >  1 −  𝑟}  is a neighborhood 𝑜𝑓 𝑥 ∈  𝑋 for all 𝑟 ∈
(0,1)and 𝑡 >  0 , 

(𝑋, 𝑀,∗) is a Hausdorff first countable topological space. Moreover, if (𝑋, 𝑑) is a metric space, 

then the topology generated by 𝑑 coincides with the topology 𝑀𝑑 generated by the induced fuzzy 
metric 𝑀𝑑.  

If  (𝑋, 𝑀,∗) is a fuzzy metric space and 𝜏 is the topology induced by the fuzzy metric then for a 

sequence {𝑥𝑛} in 𝑋, 𝑥𝑛 converges to 𝑥 in 𝑋 if and only if 𝑀(𝑥𝑛,𝑥, 𝑡) tends to 1 as 𝑛 tends to ∞, 

for 𝑡 >  0.  
 

Definition 2.14(George, A.  & Veeramani, P. 1994)  A sequence {𝑥𝑛} in a fuzzy metric space 

(𝑋, 𝑀,∗) is said to be a Cauchy sequence if for each 𝜀, 0 < 𝜀 < 1 and 𝑡 >  0, there exists  𝑛0 ∈ 𝑁 
such that 𝑀(𝑥𝑛,𝑥𝑚, 𝑡) > 1 − 𝜀 for all 𝑛, 𝑚 ≥ 𝑛0 . 
 

Definition 2.15(George, A.  & Veeramani, P. 1994) A fuzzy metric space is said to be complete if 
every Cauchy sequence is convergent. 
 

Fuzzy Stander Partial Metric Space 

 

We know the definition of metric space and partial metric space, and we have noted that a partial 
metric space is generalizing of metric space space. In this section we will give fuzzy stander partial 
metric space.  

 
Definition 3.1Let 𝑝 be partial metric space, the triple (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is said to be a fuzzy partial metric 

space if 𝑋 is a nonempty set, * is a continuous t-norm and 𝑀𝑝 is a fuzzy set on 𝑋 × 𝑋 × (0, ∞) 

satisfying the following conditions, for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋,𝑠, 𝑡 ≥ 0: 
𝑀𝑝(𝑥,𝑦, 0) =  0 

 𝑀𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑀𝑝(𝑦, 𝑥,𝑡)- 𝑀𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) ∗ 𝑀𝑝(𝑦, 𝑧, 𝑠) ≤ 𝑀𝑝(𝑥,𝑧, 𝑡 +  𝑠), 

 𝑀𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) ≤ 1 for all 𝑡 > 0 and 𝑀𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) = 1 if and only if 𝑝(𝑥,𝑦) = 0. 

 𝑀𝑝(𝑥, 𝑦, . ): [0, ∞) → [0, 1] is continuous. 
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Where  𝑀𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) =
𝑡

𝑡+𝑝(𝑥,𝑦)
, 

If (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is a fuzzy partial metric space, we will say that 𝑀𝑝 is a fuzzy partial metric on𝑋. 

 

Remark 3.2 For any 𝑟1  >  𝑟2 we can find 𝑟3  such that 𝑟1 ∗ 𝑟3  ≥  𝑟2  and for any 𝑟4 we can find an 
𝑟5  such that 𝑟5 ∗ 𝑟5  ≥  𝑟4 where 𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 , 𝑟4, 𝑟5  ∈ (0,1). 

 

Definition 3.3 In a partial metric space (𝑋, 𝑝) the 3-tuple (𝑋, 𝑀𝑝  ,∗) where  𝑀𝑝(𝑥,𝑦,𝑡) =
𝑡

𝑡+𝑝(𝑥,𝑦)
       

and        𝑎 ∗  𝑏 = 𝑎𝑏, is a fuzzy partial metric space.   

This  𝑀𝑝 is called the standard fuzzy metric induced by 𝑝. 

Example. Let 𝑋 = 𝑅− and (𝑋, 𝑝) be a partial metric space. Where 𝑝(𝑥,𝑦) =  −𝑚𝑖𝑛 {𝑥, 𝑦}, 𝑥, 𝑦 ∈
𝑅−. Denoted 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑎𝑏 for all 𝑎, 𝑏 ∈  [0,1] and let 𝑀𝑝be fuzzy sets on 𝑋 × 𝑋 × (0,∞) defined 

as follows  𝑀𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) =
𝑡

𝑡+𝑝(𝑥,𝑦)
 . Then the triple (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is a fuzzy partial metric space where 

the self –distance for any point is its absolute value. 

Example Let 𝑋 = 𝑅+ and (𝑋, 𝑝) be a partial metric space. Where 𝑝(𝑥,𝑦) =  𝑚𝑎𝑥 {𝑥,𝑦}. 𝑥, 𝑦 ∈
𝑅−. Denoted 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑎𝑏 for all 𝑎, 𝑏 ∈  [0,1] and let 𝑀𝑝be fuzzy sets on 𝑋 × 𝑋 × (0,∞) defined 

as follows  𝑀𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) =
𝑡

𝑡+𝑝(𝑥,𝑦)
 . Then the triple (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is a fuzzy partial metric space where 

the self –distance for any point is its value itself. 
 

Definition 3.4 Let (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) be a fuzzy partial metric space. We define open ball 𝐵(𝑥,𝑟, 𝑡)𝑓𝑜𝑟 𝑡 >

0 with center 𝑥 ∈ 𝑋 and radius 𝑟,0 < 𝑟 < 1 

𝐵(𝑥, 𝑟, 𝑡) = {𝑦 ∈ 𝑋: 𝑀𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) > 1 − 𝑟} . 

 
Definition 3.5 et (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) be a fuzzy partial metric space. Define 

𝜏 ={ 𝐴 ⊂ 𝑋: 𝑥 ∈ 𝐴 if and only if there exist  𝑟, 𝑡 > 0, 0 < 𝑟 < 1  such that  𝐵(𝑥,𝑟, 𝑡) ⊂ 𝐴}. Then 
𝜏 is a topology on 𝑋. 

Definition 3.6 A sequence {𝑥𝑛} in a fuzzy partial metric space (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗)  is said to be a Cauchy 

sequence if for each 𝜀, 0 < 𝜀 < 1 and 𝑡 > 0, there exists 𝑛𝑜 ∈ 𝑁 such that (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) > 1 − 𝜀 for 

all  𝑛, 𝑚 ≥ 𝑛0  

Definition 3.7 A fuzzy partial metric space is said to be complete if every Cauchy sequence is 
convergent.  

Definition 3.8 (Induced fuzzy partial metric). Let (𝑋, 𝑝) be  a partial metric space. Define 𝑎 ∗ 𝑏 =

𝑎𝑏 and  𝑀𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) =
𝑘𝑡𝑛

𝑘𝑡𝑛 +𝑚𝑝(𝑥,𝑦)
. 𝑘, 𝑚, 𝑛 > 0 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑀𝑝(𝑥, 𝑦,∗ ) is a fuzzy partial metric space 

induced by the partial metric 𝑝. 

 
Remark 3.9 Note that we can also call this fuzzy partial metric Induced by a partial metric 𝑝 the 

standard fuzzy partial metric. 

 
COMPACTNESS 

 

Definition 4.1 Let (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) be a standard fuzzy partial metric space and𝑌 ⊆  𝑋. Let 𝐺 be a 

collection of open sets in 𝑋 with the property that 𝑌 ⊆  ⋃𝐺𝑖 since𝐺 ∈ 𝐺. Equivalently, for each 

𝑥 ∈ 𝑌 there is 𝐺 ∈ 𝐺 such that𝑥 ∈ 𝐺. Then 𝐺 is called an open cover or an open covering of𝑌. A 
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finite sub collection of𝐺. Which itself a cover is called a finite subcover or a finite sub covering 

of𝑌.  
Definition 4.2 A standard fuzzy partial metric space (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is said to be compact if every open 

covering 𝐺 of  𝑋 has a finite subcovering that is there is a finite subcollection {𝐺1, 𝐺2 , 𝐺3 , … , 𝐺𝑛} ⊆

𝐺such that𝑋 =  ⋃𝑖=1
𝑛 𝐺𝑖.  

Definition 4.3 A nonempty subset 𝑌 of 𝑋 is said to be compact if it is compact with the standard 

fuzzy partial metric induced on it by 𝑀𝑝.  

Definition 4.4: A collection 𝐹 of sets in 𝑋 is said to have the finite intersection property if every 

finite subcollection of 𝐹 has a nonempty intersection.  

Definition 4.5: Let 𝑆 be a subset of 𝑋 where (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗)  is a standard fuzzy partial metric space 

then 𝑆 is called 𝐹-totally bounded if for each 0 <  𝜀 <  1, there is a finite set of points 
{𝑦1 ,𝑦2 , 𝑦3 , … , 𝑦𝑛} ⊂ 𝑆 such that whenever 𝑥 in 𝑋, 𝑀𝑝  (𝑥,𝑦𝑖) > (1 −  𝜀) for some 𝑦𝑖 ∈ 

{𝑦1 ,𝑦2 , 𝑦3 , … , 𝑦𝑛}. This set of points {𝑦1 ,𝑦2 , 𝑦3 , … , 𝑦𝑛} is called F- ε net . 

Proposition 4.6 An 𝐹-totally bounded standard fuzzy partial metric space is 𝐹-bounded. 

 Proof: Let (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗)   be 𝐹-totally bounded and suppose 0 <  𝜀 <  1 is given. Then there exists 

a finite 𝐹 − 𝜀 − net for 𝑋, say 𝐵. Since 𝐵 is a finite set of points0 <  𝑀𝑝(𝐵) <  1, where 𝑀(𝐵) =

 𝑠𝑢𝑝{𝑀𝑝(𝑦, 𝑧): 𝑦,𝑧 ∈ 𝐵}. Now let 𝑥1𝑎𝑛𝑑 𝑥2 be any two points of 𝑋. There exists points 𝑦 and 𝑧 

in 𝐵 such that 𝑀𝑝(𝑥1,𝑦)  >  (1 −  𝜀) 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑝(𝑥2, 𝑧)  >  (1 −  𝜀). Now for 𝑀𝑝(𝐵)and ε there is 

1 −  𝑟, where 0 <  𝑟 <  1 such that 𝑀𝑝(𝐵) ∗ (1 −  𝜀)  ∗  (1 −  𝜀)  ≥  (1 −  𝑟). It follows that 

𝑀𝑝(𝑥1,𝑥2) ≥  𝑀𝑝(𝑥2,𝑦) ∗  𝑀𝑝(𝑦,𝑧) ∗ 𝑀𝑝(𝑧,𝑥2) ≥  (1 −  𝜀) ∗ 𝑀𝑝(𝐵) ∗  (1 −  𝜀) ≥  (1 −

 𝑟)𝑆𝑜,𝑀𝑝(𝑋) =  𝑠𝑢𝑝{𝑀𝑝(𝑥1,𝑥2): 𝑥1,𝑥2 ∈ 𝑋} ≥  (1 − 𝑟) Hence, 𝑋 is          𝐹 −bounded. 

Theorem 4.7 Let 𝑌 be a subset of a standard fuzzy partial metric space (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗).   Then 𝑌 is 

𝐹 −totally bounded if and only if every sequence in 𝑌 contains a Cauchy subsequence. 

Proposition 4.8 Let (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) be a compact standard fuzzy partial metric space. Then 𝑋 is 𝐹-totally 

bounded.  
Proof: For any given 0 <  𝜀 <  1, the collection of all balls 𝐵(𝑥, 𝜀) for 𝑥 ∈ 𝑋 is an open cover of 

𝑋. The compactness of 𝑋 implies that this open cover contains a finite sub cover. Hence for 0 <
 𝜀 <  1, X is covered by a finite number of open balls of radius 𝜀 i.e the centers of the balls in the 

finite subcover form a finite 𝐹 − 𝜀-net for 𝑋. So, X is F-totally bounded. 

Proposition 4.9 Let (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) be a compact standard fuzzy partial metric space. Then (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is 

complete.  

Proof: Suppose that (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗)  is a compact standard fuzzy partial metric space is not complete. 

Then there exists a Cauchy sequence (𝑥𝑛) in (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗)  not having a limit in 𝑋. Let 𝑦 ∈ 𝑋, since 

(𝑥𝑛) dose not converge to 𝑦 there exists 0 <  𝑟 <  1. Such that 𝑀𝑝(𝑥𝑛, 𝑦)  ≤  (1 −  𝑟) for 

infinitely many values of 𝑛, since (𝑥𝑛)is Cauchy, there exists an integer 𝑁 such that 𝑛, 𝑚 ≥  𝑁 

.That implies 𝑀(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) >  (1 −  𝜀) . Choose 𝑚 ≥ 𝑁 for which 𝑀𝑝(𝑥𝑚,𝑦)  >  (1 −  𝜀) . So, the 

open ball 𝐵(𝑦, 𝜀) contains xn for only finitely many values of 𝑛. In this manner, we can associate 
with each 𝑦 ∈ 𝑋 a ball 𝐵(𝑦,𝜀(𝑦)), where 0 < 𝜀(𝑦)  < 1 depends on 𝑦, and the ball 𝐵(𝑦,𝜀(𝑦)) 

contains 𝑥𝑛 for only finitely many values of 𝑛. Observe that 𝑋 = ⋃𝑦∈𝑋𝐵(𝑦,𝜀(𝑦)) which means 

that {𝐵(𝑦, 𝜀(𝑦)): 𝑦 ∈ 𝑋} is a covering of 𝑋. Since 𝑋 is compact there exists a finite subcovering 

𝐵(𝑦𝑖 , 𝜀(𝑦𝑖)), 𝑖 =  1,2, … , 𝑛. Since each ball contains 𝑥𝑛 for only a finite number of values of 𝑛, 
therefore the balls are in the finite subcovering and, hence, also 𝑋, must contains 𝑥𝑛for only a finite 

number of values of 𝑛. Hence (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) must be complete. 
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Theorem 4.10 Let (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) be 𝐹-totally bounded and complete standard fuzzy partial metric 

space. Then (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is compact 

Theorem 4.11 A standard fuzzy partial metric space is compact if and only if it is complete and F-
totally bounded.  

Theorem 4.12 (𝑋, 𝑝) is a compact partial metric space if and only if (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is a compact 

standard fuzzy partial metric space where  𝑀𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) =
𝑡

𝑡+𝑝(𝑥,𝑦)
 . 

 Proof: Suppose that (𝑋, 𝑝) is compact. Let (𝑥𝑛) be a sequence in (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) then (𝑥𝑛) is a sequence 

in (𝑋, 𝑝). But (X,d) is compact hence (𝑥𝑛) has a convergent subsequence. Then (𝑥𝑛)  has a 

convergent sequence in (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗). Hence (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is compact. In similar way we can prove that 

if (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is compact then (𝑋, 𝑝) is compact. 

Theorem 4.13 The standard fuzzy partial metric space (𝑋,𝑀𝑝 ,∗) is compact if and only if every 

sequence of points in 𝑋 has a subsequence converging to a point in 𝑋.  

Proof: Suppose first that 𝑋 is compact (equivalently, 𝐹-totally bounded and complete see Theorem 

4.11 and that (𝑥𝑛) is any sequence of points in 𝑋. Since 𝑋 is 𝐹-totally bounded, it follows, using 

Theorem 4.11, that (𝑥𝑛) contains a Cauchy subsequence (𝑥𝑛𝑖
). But (𝑥𝑛𝑖

) converges to a point 𝑥 ∈
𝑋 because 𝑋 is complete. Thus, if 𝑋 is complete, then every sequence in 𝑋 contains a convergent 

subsequence. Conversely, suppose every sequence in 𝑋 has a convergent subsequence, it follows 

in view of the fact that every convergent sequence is Cauchy and Theorem 4.11 that 𝑋 is F-totally 

bounded. It remains to show that 𝑋 is complete. To this end let (𝑥𝑛) be a Cauchy sequence in 𝑋. 

By assumption (𝑥𝑛) has a subsequence (𝑥𝑛𝑖
) that converges to a point 𝑥 ∈ 𝑋. We shall show that 

𝑥𝑛 → 𝑥. Let 0 < 𝜀 <  1 be given by Remark 3.2, there is 0 <  𝑟 <  1 such that (1 −  𝑟) ∗ (1 −

 𝑟) >  (1 −  𝜀) . Now 𝑥𝑛𝑖
→ 𝑥, there exist 𝑁1 such that 𝑀𝑝(𝑥𝑛𝑖

,𝑥) >  (1 −  𝑟)𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙  𝑛𝑖  ≥  𝑁1. 

Since the sequence (𝑥𝑛) is Cauchy, there exists 𝑁2 such that 𝑀𝑝(𝑥𝑛,𝑥𝑚)  >  (1 −

 𝑟) 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑚, 𝑛 ≥ 𝑁2. Let 𝑁 =  𝑚𝑖𝑛 {𝑁1,𝑁2} then 𝑀𝑝(𝑥𝑛,𝑥)  ≥  𝑀𝑝(𝑥𝑛,𝑥𝑛𝑖
) ∗  𝑀𝑝(𝑥𝑛𝑖

, 𝑥)  >

 (1 −  𝑟) ∗ (1 −  𝑟) >  (1 −  𝜀) For all 𝑛 ≥  𝑁. This complete the proof. The results of this 

section can be summed up as follows 

Theorem 4.14 Let (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) be a standard fuzzy partial metric space. The following statements 

are equivalent:  

a. (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is compact.  

b. (𝑋, 𝑀𝑝 ,∗) is complete and F-totally bounded.  

c. Every infinite set in 𝑋 has at least one limit point.  

d. Every sequence in 𝑋 contains a convergent subsequence. 
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Introduction  

La dénonciation des inégalités et des injustices universitaire est une question 

primordiale. L’ambition de cet article est simplement d’essayer d’y voir un peu plus 
clair en distinguant trois grands ensembles de problèmes de justice correspondant aux 
diverses « fonctions » accomplies par notre système académique.  

Toute université distribue des biens et des qualifications, des utilités attachées aux 
diplômes dont on attend qu’ils permettent aux individus de trouver une place dans la 

société. Cette fonction d’intégration, parfois d’exclusion, conduit à s’interroger sur la 
nature des liens entre les systèmes académique et les sociétés et sur la justice des effets 
sociaux de l’université. De même, chaque système universitaire remplit une fonction 

éducative. On admettra aisément qu’une université égalitaire et efficace mais dans 
laquelle les étudiants seraient humiliés et même peut être battus ne serait pas une 

université juste. Dans ce cas, nous sommes aux limites d’une théorie de la justice et 
nous glissons vers des modèles du « bien »1. 

Même si l’on peut penser que ces dimensions de la justice universitaire sont liées, elles 

ne s’articulent pas entre elles de manière nécessaire. Cette tentative d’élucidation n’est 
donc pas un simple exercice de taxinomie des diverses conceptions de la justice dans la 

mesure où elle renvoie à des problèmes politiques et pratiques essentiels. 
 
Nous avons étudié certains aspects la justice universitaire à travers l'exploitation des 

axes théoriques présentés par la suite. Nous avons mené nos investigations à la faculté 
de la pédagogie, Souk El Khamis.      

Objectifs et axes théoriques    

Le présent travail s'inscrit dans un cadre théorique hypothético déductif de la 
sociolinguistique. Elle porte principalement sur la justice universitaire, elle s’enregistre 
d'un point de vu pratique dans un paradigme multiple se traduisant ainsi : 

1. Etude de l'égalité d'accès  
2. Etude de l'égalité des chances 

3. Etude de l'égalité des résultats 
4. Etude de l'utilité des diplômes : l’université dans la société 
5. Etude de l'emprise des diplômes 

6. Etude de la représentativité de l'université publique et privée en Libye 

                                                                 
1Baye, A., Straeten, M.-H., Nicaise, J. et Demeuse, M. (2005).          

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1352?lang=en#tocfrom1n2
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Hypothèses 

Le pivot de notre étude est la dénonciation des inégalités et des injustices universitaires. 

Nous mettrons en évidence la  distinction entre trois grands ensembles de problèmes de 
justice correspondant aux diverses «fonctions» accomplies par notre système 

académique que sont: l'égalité d'accès, l'égalité des chances et l'égalité des résultats. 
Notre travail adopte des hypothèses portant sur ces trois types d'égalités et leur 
éventuelle implication et traduction pratique en termes de vie universitaire.  

1. Égalité d’accès 

Longtemps, les études universitaires ont été un bien rare, réservé à une élite sociale et 

à quelques cas d’étudiants exceptionnellement « doués », et ce n’est qu’au terme du 
dix-neuvième siècle que s’est installée la norme de l’université offerte à tous. Dès lors, 

un critère de justice s’est imposé : l’égalité d’accès à la formation élémentaire.  

Avez-vous eu des difficultés d'accès à universités? 

 

Difficulté d'accès des étudiants Difficulté d'accès des étudiantes 

0% 21 % 

Difficulté d'accès à l'université 

Selon le tableau les filles sont plus ou moins contraintes alors que le genre masculin  
n'a pas de restriction d'intégration à l'université. Aujourd’hui, ce critère vaut dans bien 

des pays qui s'y efforcent. Bien sûr, avec le temps, le seuil éducatif s’est déplacé vers 
l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, et l’on peut penser qu’un 

système éducatif qui ouvre largement les portes de ses lycées et de ses universités est 
plus juste qu’un système qui sélectionne précocement parce qu’il distribue plus 
largement des biens éducatifs. 

Dans ce cadre, on raisonne en termes de démocratisation absolue, en termes de 
distribution des biens universitaires sans entrer dans le détail des biens eux-mêmes et 

de leur distribution plus fine. Selon Duru-Bellat, M. (2009), dans un pays comme la 
France, c’est ainsi que l’on a pensé la justice universitaire jusqu’au milieu du vingtième 
siècle. La justice universitaire consistait à différer la sélection, à proposer des bourses, 

à rapprocher les conditions faites aux filles et aux garçons. Il postule que la mobilité 
sociale, l’« élitisme républicain »2, n’est pas un objectif central, elle dépend des talents 

et des mérites exceptionnels des boursiers, des « dons », du hasard et des besoins de la 
nation. 

En réponse à la question concernant le statut social des étudiants, nous avons obtenu 

les résultats ci-dessous: 

Question : Vous êtes? 

O jeune fille   O jeune maman      
O  orpheline   O Etudiant de parents divorcés. 
O garçon   O jeune marié   O divorcé "e". 

                                                                 
contre la justice. Paris.Bellat, M. (2009). Le mérite -Duru2 

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1352?lang=en#tocfrom2n1
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Jeune 

fille 

Jeune  

maman 

Jeune 

marié"e" 

Orphelin"e" Etudiant 

de parents 

divorcés 

Garçon Divorcé "e" 

55.5% 8% 10 % 4% 0% 22.5% 0 % 

Le statut social des étudiants 

 

Au fond, l’égalité d’accès est sous-tendue par une norme d’intégration sociale. Au 
moment où s’élargit l’offre universitaire, on attend surtout de l’université qu’elle 

répande une culture commune et, pour être plus précis encore, une culture nationale. Il 
faut que l’université offre quelque chose de commun à tous les citoyens, surmontant 
ainsi l’ancien clivage entre les élites instruites et la masse des ignorants. Ce modèle est 

généralement associé à une grande confiance dans l’université émancipatrice et 
libératrice. 

Voici la proportion des genres à l'université 

Les étudiants Les étudiantes 

22.5 % 77.5% 

Le pourcentage des étudiants / étudiantes 

En Lybie faut-il encore se soucier de la possibilité d'accès à l'université du genre 

féminin dont nous avons distingué cinq catégories principales: jeunes filles, jeunes 
mamans, jeunes mariés, orphelines et filles de parents divorcés.  

2. Égalité des chances 

Quand on cesse d’étalonner la valeur d’une université sur le nombre d’étudiant  pour 
mesurer le pourcentage estudiantin d’origine défavorisée accédant aux niveaux 

supérieurs de l’enseignement, on passe de l’égalité d’accès à l’égalité des chances. Ce 
modèle domine aujourd’hui dans les sociétés qui considèrent que tous les individus sont 

fondamentalement égaux et qu’ils doivent occuper des places inégales en fonction de 
leur seul mérite. Dans ce cas, grâce à l’égalité des chances, les étudiants se hiérarchisent 

Statut Social des Etudiants

Jeune fille

Jeune maman

Jeune marié"e"

Orphelin"e"

Etudiant de parents divorcés

Garçon

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1352?lang=en#tocfrom2n2
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selon leur seul mérite et les inégalités universitaires sont des inégalités justes parce 

qu’elles découlent d’une compétition équitable neutralisant les effets des inégalités 
sociales. Malheureusement, la majorité des étudiants trouvent que légalité des chances 
est absente au milieu universitaire.  

1. Pensez-vous qu'il ya une égalité de chance entre tous les étudiants? 

 

Inégalité de chance Egalité de chance 

%57  %57  

Egalité de chance 

 

À bien y réfléchir, l’égalité méritocratique des chances est le seul critère de justice 
possible dans une société démocratique. Elle est la seule manière de répartir des 

individus supposés égaux dans des positions sociales inégales en fonction de leur mérite 
et de leur liberté. En dehors de ce modèle, il n’y aurait que l’héritage ou le tirage au 
sort. C’est pour cette raison que les sociologues mobilisent spontanément ce critère de 

justice quand ils évaluent les chances de succès universitaire affectées à chaque 
catégorie sociale.  

Cette conception de la justice universitaire est si profondément ancrée quelle est 
aujourd’hui la clé de voûte des critiques des systèmes éducatifs. Il faut cependant en 
souligner quelques difficultés. En premier abord, il faut se poser la question sur 

l’application des lois universitaires: 

Est-ce que les lois sont les même pour tous? 

 

Les lois diffèrent Les lois sont les mêmes 

%75  % 31  

 

 

 

 

Egalité de chance

Egalité

Non Egalité
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Soumission aux mêmes lois  

Cette question  est très exigeante puisqu’elle suppose que l’université sera capable de 
neutraliser les effets des inégalités sociales et culturelles, alors que toute la sociologie 
de l’éducation montre que ce n’est pas chose aisée. Elle implique que l’université soit 

d’une neutralité parfaite et que, d’une certaine manière, elle soit « hors société »3 et ne 
cède pas aux demandes inégales des familles. L’égalité des chances exige que la 
compétition soit parfaitement équitable, ce qui est pour le moins optimiste, sachant que 

les enfants des enseignants et fonctionnaires ainsi les enfants des personnes ayant des 
réseaux relationnels traversant l'université eux-mêmes ne sont pas les moins favorisés 

en matière de performances universitaires. 

Ensuite, cette norme de justice est extrêmement cruelle car elle suppose que les 
étudiants sont pleinement responsables de leurs succès et de leurs échecs puisque 

l’équité de la compétition estudiantine est garantie. En fait, elle ne dit rien du sort 
réservé aux vaincus qui n’auraient pas à se plaindre dès lors que les règles de la 

compétition équitable auraient été respectées. Gerese met en évidence qu’il y a quelque 
chose de « darwinien »4 dans l’égalité méritocratique des chances : les vainqueurs et 
les vaincus méritent pleinement leurs succès et leurs échecs.  

Enfin, et ce n’est pas la moindre difficulté de ce modèle, il s’appuie sur l’idée de mérite, 
qui est une fiction selon laquelle les individus ne devraient leurs performances 

universitaires qu’à eux-mêmes : à leur vertu, à leur courage, à leur volonté… Le mérite 
de sanction est aussi mis en question lors de déviation de comportement. Nous avons 
distingué trois modes de sanction éventuellement utilisés:  

Comment êtes vous sanctionné? 

 

Pas de sanction Sanctions physiques Sanctions morales 

%77  %37  %13  

 

 

Mode de sanction universitaire  

 

 

                                                                 
Dubet, F. (1999). Sentiments et jugements de justice dans l'expérience scolaire. In D. Meuret (Ed.),  3

La justice du système éducatif (pp.177-194).   
4 GERESE, (2008). Developing a sense of justice among disadvantaged students: the role of schools. 

Rapport de recherche SOCRATES. 

  

Sanctions morales Sanctions physiques Pas de sanctions
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On a aussi observé que l’égalité des chances a accru le rôle sélectif de l’université elle-

même : plus on s’efforce de neutraliser le rôle de la naissance, des origines sociales et 
des réseaux relationnels  plus c’est l’université elle-même qui sélectionne et fait la 
différence même en terme de sanction. Plus l’université devient injuste plus les familles 

et les étudiants usent de stratégies utilitaristes. À terme, le modèle de l’égalité des 
chances a déçu parce qu’il a exigé de l’université la capacité de construire une justice 

sociale excédant les seules frontières de l’éducation.  

3. Utilité des diplômes : l’université dans la société  

Selon Vanoutrive, J., Friant, N. & Derobertmasure5, A. l’université juste serait celle qui 
neutraliserait les effets des inégalités sociales et culturelles tenues pour des inégalités 

injustes. Généralement, c’est dans ce cadre que raisonnent les sociologues de 
l’éducation. Mais ce raisonnement ne suffit pas à définir la justice universitaire, car tout 
s’y passe comme si, les inégalités produites par l’université étant nécessairement justes, 

leurs effets sociaux en aval de l’université seraient, à leur tour, fatalement justes. Or, 
nous ne trouverions pas juste une université donnant tous les avantages sociaux aux 

plus méritants, et dépossédant les autres de toute utilité universitaire : les vainqueurs 
accapareraient toutes les positions sociales prestigieuses et bien rémunérées, alors que 
les vaincus seraient voués au chômage et à la pauvreté, même si la compétition 

universitaire était indiscutablement juste. Dans la conjoncture actuelle de ce pays 
pétrolier, le gouvernement reste incapable d'employé tout ces diplômés:  

Est-ce que le diplôme attendu assure un travail?  

Diplôme assure un travail Diplôme n'assure pas un travail 

66% 33% 

 

Dans quel secteur? 

Secteur  privé Secteur  publique 

95% 5% 

 

Secteur de travail après obtention de diplôme 

 

                                                                 
Vanoutrive, J., Friant, N. & Derobertmasure, A. (2011. L’injustice scolaire : quels sentiments chez les 5

élèves ? Éducation-Formation, e-295, 129-139                     

Utilité du Diplôme

Diplôme/Travail

Diplome/Pas de travail

Secteur privé

Secteur publique

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1352?lang=en#tocfrom1n2
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Autrement dit, la justice universitaire ne peut faire l’économie d’une réflexion sur 

l’emprise de l’université sur la société, de la même manière qu’elle n’a pu ignorer 
l’emprise de la société sur l’université quand on raisonne en termes d’égalité des 
chances et d’égalité des résultats. Deux grands arguments obligent à se poser cette 

question. Le premier tient à la nature du mérite universitaire : il n’est pas certain que le 
mérite universitaire, même dans le cas où il serait justement mesuré, puisse prétendre 

mesurer tout le mérite. Un grand nombre de compétences et de qualités échappent à la 
mesure universitaire tout en étant socialement des plus utiles. Le second argument est 
emprunté à Hagège6 : une société juste est une société dans laquelle aucune sphère 

d’activité – économique, politique, culturelle, universitaire… – ne doit déterminer les 
inégalités produites dans une autre sphère : s’il est « normal » qu’il y ait des riches, des 

puissants, des cultivés, des bons étudiants… il n’est pas juste que les plus riches soient 
aussi les plus puissants, les plus cultivés et les meilleurs étudiants.  

D’ailleurs, nous acceptons spontanément ce raisonnement quand nous voulons que les 

inégalités culturelles et sociales situées en amont de l’université ne déterminent pas les 
inégalités universitaires au nom de l’égalité des chances ou de l’égalité des résultats. Et 

le raisonnement qui vaut pour l’amont de l’université vaut aussi pour l’aval : des 
inégalités universitaires, même justes, ne deviennent pas forcément des inégalités 
sociales justes. 

4. Emprise des diplômes universitaire 

Vue la conjoncture actuelle difficile de la Lybie, la majorité des diplômes universitaires 

n'assure pas l'intégration au marche de l'emploi. Or, pour le genre féminin les diplômes 
ne sont pas seulement des biens de salut culturels mais une façon de se présenter dans 

la société. Le même raisonnement ne peut être tenu pour les études professionnelles. 
Dans la mesure où ce sont les entreprises qui utiliseront les professionnels au mieux de 
leurs intérêts, il est évident qu’elles doivent largement contribuer à leur formation, ce 

qui est le cas dans les pays où une taxe professionnelle est collectée auprès des 
entreprises et qui n'est pas le cas en Lybie. Et les systèmes les plus équitables sont ceux 

dans lesquels l’État, les employeurs et les syndicats de salariés sont partie prenante dans 
ces systèmes de formation. Sans cela, le « tout public » pourrait être une forme de 
« cadeau » au privé. 

Une université parfaitement juste mais qui distribuerait des diplômes ne valant rien sur 
le marché du travail aurait peu de chances que les étudiants la fréquentent longtemps. 

Mais une université qui aurait une sorte de monopole de l’accès à l’emploi ne serait pas 
juste parce qu’elle exacerberait l’emprise du mérite universitaire et exclurait 
socialement tous les étudiants qui n’y réussiraient pas. Ce dernier cas n’est pas 

totalement abstrait quand on voit, en France par exemple, Quintin7, J.-J postule que  
quelques grandes universités ayant le monopole de l’accès aux emplois de dirigeants 

alors que les étudiants non diplômés sont quasi condamnés au chômage et à la précarité. 

                                                                 

6Hagège, Hélène. (2017) Méditer pour l’équité. Éducation et francophonie, 45. DOI: 10.7202/1040723ar 

7Quintin, J.-J. (2007). Accompagnement d’une formation asynchrone en groupe restreint : modalités 

d’intervention et modèles idiosyncrasiques des tuteurs. Grenoble : communication au Colloque EPAL. 

https://dx.doi.org/10.7202/1040723ar
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Dans ce cas, les inégalités universitaires sont comme redoublées par les inégalités 

sociales qu’elles engendrent et légitiment. 

Une université juste doit donc être associée à un système de multiplication des chances 
grâce auquel ceux qui ont échoué à l’université peuvent se reprendre là où ils ont des 

chances de gagner.  

La qualité des systèmes de formation professionnelle tout au long de la vie participe 

donc de la justice des systèmes universitaires qui ne peuvent avoir le monopole des 
qualifications sans peser trop lourdement sur le destin des individus. Plus les occasions 
de redistribution des individus dans les emplois sont nombreuses, plus les individus 

peuvent tenter leurs chances et mobiliser des formes de mérite que l’université ne 
reconnaît pas, et moins les inégalités universitaires pèsent sur la vie des individus.  

Autrement dit, selon Quintin, J.-J il n’est pas possible de juger de la justice du système 
universitaire en ignorant les politiques de formation professionnelle et les modes de 
recrutement des entreprises. Une université relativement injuste associée à un système 

de formation professionnelle efficace peut, en définitive, être plus juste qu’une 
université moins injuste mais dont la situation de monopole dans l’accès à l’emploi 

transforme automatiquement les destins universitaires en destins sociaux. D’ailleurs, de 
manière générale, il n’y a pas de corrélation entre la justice des systèmes universitaires 
et les inégalités sociales et les taux de mobilité dans lesquels ils se situent. On doit donc 

insister sur le fait que la justice des systèmes universitaires dépend des politiques de 
formation et d’emploi non universitaires.  

Si l’on admet que les diplômes ne sont pas seulement des biens de salut culturels, mais 
aussi des utilités convertibles en biens sonnants et trébuchants, une université juste doit 
veiller à garantir une utilité raisonnable à ces biens de manière que les investissements 

universitaires et les bénéfices sociaux restent liés. Avec l’élargissement de l’égalité 
d’accès à un haut niveau de formation, il arrive que ce rapport entre les coûts individuels 

de formation et les bénéfices escomptés soit rompu.  

Une université juste doit être soucieuse de l’utilité sociale des biens qu’elle produit, et 
il y a toujours quelque chose d’aristocratique dans le déni de ce problème, une forme 

de mauvaise foi affirmant la valeur culturelle gratuite des études suffit. Valeur d’autant 
plus soulignée par Vanoutrive, J., Friant, N. & Derobertmasure qui affirment que cette 

« gratuité »8 sera, pour eux, des plus rentables selon le vieux modèle des héritiers qui 
combinent vocation culturelle et utilité sociale. 

5. L'université publique et privée en Libye 

Publiques ou privées, les études ont un coût en même temps qu’elles sont un bien public 
en termes de développement du capital social global par la qualification de la 

population, et un bien privé par l’utilité personnelle des diplômes. Un problème 
d’arbitrage se pose donc entre ces deux types d’utilité. 

                                                                 
8 Vanoutrive, J., Friant, N. & Derobertmasure, A. (2011. L’injustice scolaire : quels sentiments chez les 

élèves ? Éducation-Formation, e-295, 129-139. En ligne : http://ute3.umh.ac.be/revues/  
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A priori, l’égalité d’accès appelle la gratuité des études, et c’est le cas dans la plupart 

des pays où l’université élémentaire est financée par la collectivité. Quand l’impôt est 
progressif9, comme c’est le cas en France, ce financement est d’autant plus juste qu’il 
opère un transfert des plus riches vers les plus pauvres. L’égalité des chances et l’égalité 

des résultats appellent, elles aussi, un financement public auquel il convient d’ajouter 
des aides et des soutiens spécifiques aux plus pauvres afin que le coût des études ne les 

lèse pas.  

Mais il faut aller plus loin dans le cas des études les plus longues et les plus qualifiées. 
Expliquons-nous. Il semble évident que les études en médecine doivent être gratuites 

puisque les médecins rendront service à toute la communauté. Mais quand on observe, 
ce qui est très souvent le cas, que seuls les étudiants les plus favorisés accèdent à ces 

formations, le financement public est réservé aux plus méritants qui sont aussi parfois 
les plus riches. Cela ne serait pas forcément injuste si les compétences acquises durant 
ces formations étaient mises au service de tous. Or cela est parfaitement discutable. Par 

exemple, la Lybie a besoin de psychiatres, de chirurgiens et de généralistes travaillant 
dans des provinces un peu « perdues » et lointaines où leurs chances de faire fortune 

sont bien faibles. Cependant, les médecins ayant une liberté d’installation, ils 
choisissent souvent des spécialités peu contraignantes, la dermatologie et 
l’ophtalmologie, et s’installent dans les régions les plus riches, déjà bien équipées, où 

ils gagneront nettement plus d’argent, de même qu’ils préféreront travailler dans des 
cliniques privées que dans des hôpitaux publics.  

Quant à l’enseignement privé, il faut bien constater qu’il se développe un peu partout 
en comptant sur les faiblesses et les lacunes du public, tout en recevant de fortes 
subventions publiques. Ce processus pose plusieurs questions de justice. D’abord, il 

interroge les universités publiques dont la qualité ne correspond pas aux demandes des 
classes moyennes. Ensuite, il peut être tenu pour un transfert des pauvres vers les riches 

si les établissements privés gardent le contrôle de leur recrutement. Sauf à supprimer 
purement et simplement l’enseignement privé, ce qui consiste plus à effacer un 
symptôme qu’à guérir une maladie, un système juste doit imposer un quota d’étudiants 

défavorisés aux établissements privés qui reçoivent un financement public. Remarquant 
qu’avant 2011 les libyens ne connaissaient pas le concept de l’université privé.   

De manière générale, le souci de la justice universitaire invite à s’interroger sur les 
financements des systèmes de formation afin de se demander qui paie et qui gagne. Et 
c’est à partir de cette question qu’il doit être possible d’arbitrer entre les financements 

publics et les financements privés.  

6. Egalité des résultats 

Conçue en termes de compétition équitable, l’égalité des chances reste silencieuse sur 
le niveau des écarts tolérable entre les vainqueurs et les vaincus, entre les meilleurs et 

les moins bons des étudiants, dès lors que les moins favorisés ont des chances de réussir 
a priori égales. Elle ne s’oppose donc pas à ce que les écarts soient élevés comme ils 
peuvent l’être sur un marché ou dans une compétition sportive juste où le nombre des 

concurrents accroît les écarts entre les champions et la masse des pratiquants. Nous 

                                                                 
                                                                  Desvignes, S. & Meuret, D. (2009).    9 

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1352?lang=en#tocfrom2n3
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avons posé quelques questions aux étudiants pour mettre en examen leur sentiment de 

justice en termes de résultat à travers leur expérience réel à l'université:  

Les notes que les étudiants reçoivent correspondent à la valeur de leurs travaux. 

Oui Non 

71% 29% 

 

 
Les notes que les étudiants reçoivent correspondent à leurs efforts. 

Oui Non 

66% 34% 

 
Tous les étudiants quittent l’université avec une bonne base de connaissances et 

de compétences. 

Oui Non 

23% 77% 

 
Tous les étudiants ont les mêmes chances de réussite universitaire, quelles que 

soient la richesse, le réseau social et la profession de leurs parents. 

Oui Non 

55% 45% 

 

A  l’enseignement universitaire, l’écart entre les meilleurs et les moins bons 

étudiants est trop important. 

Oui Non 

85% 15% 

Les réponses nous mènent à conclure qu’avec l’égalité des résultats, on n’attend pas de 

l’université qu’elle crée une mobilité sociale pure, mais qu’elle réduise les distances 
entre les positions sociales et universitaires. La meilleure université n’est pas celle qui 
permet à quelques enfants de pauvres d’accéder à l’élite ; c’est plutôt celle dans laquelle 

les enfants de pauvres ont des performances et des utilités universitaires proches de 
celles des enfants issus des milieux favorisés.  

Selon Dubet, F. (1999) on privilégie donc toutes les politiques qui limitent les écarts, 
et les systèmes éducatifs communs non sélectifs sont plus décisifs que l’équité de la 
compétition. Le regard du chercheur est moins braqué sur le pourcentage d’enfants de 

pauvres dans les grandes universités que sur le niveau des plus faibles et des plus 
pauvres. La question essentielle est celle des inégalités tolérables, sachant que le 

meilleur des systèmes universitaires est celui qui limite les inégalités, fût-ce au prix 
d’une faible mobilité.  
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Ce sont généralement les sociétés social-démocrates (Dubet, F.) du nord de l’Europe 

qui privilégient ce modèle favorable aux défavorisés, tandis que les élites se plaignent 
de la baisse du niveau et de la faible compétitivité. Mais la force de cette conception de 
la justice universitaire et ce qui la distingue de l’égalité des chances vient de ce qu’elle 

se place du point de vue des plus faibles et des vaincus du système. D’ailleurs, ce 
principe de justice peut avoir une traduction budgétaire immédiatement visible : on 

consacre plus de moyens financiers à l’université élémentaire et à l’enseignement 
secondaire commun afin d’en assurer la qualité, quitte à financer de manière plus privée 
la formation des élites dans les meilleurs établissements supérieurs.  

Ces figures de justice ne seraient qu’un jeu de l’esprit si elles n’engageaient pas des 
débats et des politiques universitaires bien réels, non seulement pour des raisons 

théoriques et philosophiques, mais aussi pour des raisons sociales bien plus profondes, 
car on peut imaginer que chaque conception de la justice universitaire  favorise tel ou 
tel groupe social et telle ou telle catégorie d’étudiants. Même si l’on fait l’hypothèse, 

peu vraisemblable, d’une certaine « innocence » des acteurs et de l’existence d’un 
relatif voile d’ignorance, il est vrai que chaque modèle de justice ne favorise pas les 

mêmes groupes et les mêmes intérêts. 

Selon Duru Bellat10 pour ceux qui privilégient l’égalité des résultats, ils optent pour des 
programmes moins ambitieux et veillent à limiter les écarts entre les meilleurs et les 

moins bons des étudiants et s’attachent à défendre la mixité sociale des filières et des 
établissements.  

Les défenseurs de l’égalité des chances ont les yeux rivés sur les vainqueurs de la 
sélection universitaire  et veulent accroître la part des étudiants issus des milieux 
défavorisés dans l’élite ; les défenseurs de l’égalité des résultats pensent d’abord aux 

étudiants les plus faibles et veulent éviter qu’ils décrochent. Évidemment, en principe, 
les deux politiques ne sont pas incompatibles. Mais elles le deviennent dès que l’on 

évoque des problèmes concrets comme l’ambition des programmes ou le ciblage des 
aides universitaire s (pour les étudiants faibles ou pour les étudiants méritants).  

Le même11 auteur affirme que nul besoin d’être marxiste pour voir que les principes de 

justice ne s’appuient pas sur les mêmes intérêts. L’égalité des chances qui veut 
démocratiser l’accès à l’élite pense d’abord aux classes moyennes et aux élites 

populaires ; l’égalité des résultats parle plutôt au nom des vaincus de la sélection 
universitaire. C’est pour cette raison que cette dernière voix est toujours plus faible, car 
les vaincus de la compétition universitaire  ont beaucoup plus de mal à accéder à une 

parole légitime en matière universitaire. Les vainqueurs potentiels de l’égalité des 
chances ont bien plus de chances d’être entendus que les vaincus de cette même 

compétition. 

Au-delà de ces tensions et ces conflits plus ou moins manifestes, il serait possible de 
décrire les divers systèmes universitaires comme des combinatoires entre ces principes 

de justice en observant les étapes de la sélection, les systèmes d’aides apportées aux 
élèves, l’espace ouvert à la concurrence des familles, des établissements et des filières. 

                                                                 
10Duru-Bellat, M. (2009). Le mérite contre la justice. Paris : Presses de Sciences Po. 
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On verrait alors comment les divers systèmes arbitrent les principes et les combinent, 

sachant qu’aucun système ne peut prétendre à la perfection puisque tout principe de 
justice « sacrifie » plus ou moins les autres, étant donné que les mêmes principes ne 
règnent pas dans les divers segments de l’enseignement. La France, par exemple, a 

choisi un système dual juxtaposant l’égalité d’accès et l’égalité des résultats dans 
l’enseignement secondaire et l’université de masse, et un système d’égalité des chances 

très compétitif pour ce qui est de la sélection des futures élites, même quand des 
politiques spécifiques de soutien aux bons étudiants issus des catégories sociales moins 
favorisées essaient d’élargir cet accès à de nouveaux venus. 

Conclusion 

Pour conclure, un système universitaire efficace en termes d’emploi mais inégalitaire 

en termes de redistribution pourrait sembler plus juste qu’un système plus égalitaire 
mais inefficace et dans lequel les diplômes ne vaudraient rien. Enfin, chaque système 
universitaire remplit une fonction éducative : il « forme des personnalités », il distribue 

des biens symboliques comme la confiance en soi et dans les autres, l’honnêteté et 
quelques vertus tenues pour essentielles indépendamment de l’équité et de l’efficacité 

des systèmes de formation.  

Notre travail de recherche propose de  distinguer ces trois types de problèmes de justice 
car, même si l’on peut penser que ces dimensions de la justice universitaire sont liées, 

elles ne s’articulent pas entre elles de manière nécessaire.  

Tout se passe comme si le système académico sociétaire avait fait des choix et construit 

une combinatoire de justice originale. Ainsi, la Lybie parait « choisi » l’égalité des 
chances au prix d’un certain relâchement des liens entre la formation et l’emploi et 
d’une forte pression, d’un stress exercé sur les étudiants, alors qu’elle pourrait choisir 

de sacrifier l’égalité des chances à l’utilité universitaire des formations et à un climat 
éducatif plus détendu, plus libéral et plus utilitaire.  

En effet, rien ne prouve a priori que toutes les idées que nous pouvons nous faire de la 
justice universitaire  soient nécessairement compatibles entre elles dès que l’on 
s’efforce d’en tirer les conséquences en matière de politiques universitaires. 
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Abstract 

       In this paper we introduce new subclass 𝐻𝑝(𝛼,𝛽,𝜆) of starlike functions in the open unit 

disk defined by using certain fractional derivative operator. We obtain coefficient estimates 

and distortion theorems for functions belonging to the above subclass. Also results include 

distortion theorems (involving the generalized fractional derivative operator) are considered. 

Further results giving extreme points, modified Hadamard product, inclusion properties, and 

the radii of close-to-convexity, starlikeness and convexity for functions belonging to this 

subclass are also discussed. 

 

Keywords:  multivalent (p-valent) functions, starlike functions, convex functions, close-to-

convex functions, fractional derivative operator, Hadamard product. 

 

1- Introduction And Definitions 

      Let 𝐴(𝑝) denote the class of functions defined by 

    𝑓(𝑧) = 𝑧𝑝 + ∑ 𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

𝑧𝑝+𝑛                 (𝑝 ∈ ℕ).                                                        (1.1) 

which are analytic and p-valent in the open unit disk 𝒰 = {𝑧: |𝑧| < 1}. A function 𝑓(𝑧) ∈ 𝐴(𝑝) 

is called p-valent starlike of order 𝛼  if 𝑓(𝑧) satisfies the conditions 

   Re {
𝑧𝑓 ′(𝑧)

𝑓(𝑧)
} > 𝛼                                                                                        (1.2) 

and 

      ∫ Re {
𝑧𝑓 ′(𝑧)

𝑓(𝑧)
} 𝑑𝜃 = 2𝑝𝜋

2𝜋

0

                                                                          (1.3) 
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for 0 ≤ 𝛼 < 𝑝, 𝑝 ∈ ℕ, and 𝑧 ∈ 𝒰. We denote by 𝑆 ∗(𝑝,𝛼) the class of all p-valent starlike 

functions of order 𝛼. Also A function 𝑓(𝑧) ∈ 𝐴(𝑝) is called p-valent convex of order 𝛼  if 𝑓(𝑧) 

satisfies the following conditions 

     Re {1 +
𝑧𝑓 ′′(𝑧)

𝑓 ′(𝑧)
} > 𝛼                                                                                  (1.4) 

and 

   ∫ Re {1 +
𝑧𝑓 ′′(𝑧)

𝑓 ′(𝑧)
}𝑑𝜃 = 2𝑝𝜋

2𝜋

0

                                                              (1.5) 

for 0 ≤ 𝛼 < 𝑝, 𝑝 ∈ ℕ, and 𝑧 ∈ 𝒰. We denote by 𝐾(𝑝,𝛼) the class of all p-valent convex 

functions of order 𝛼. We note that  

       𝑓(𝑧) ∈ 𝐾(𝑝, 𝛼) ⟺
𝑧𝑓 ′(𝑧)

𝑝
∈ 𝑆 ∗(𝑝,𝛼)                                                         (1.6) 

for 0 ≤ 𝛼 < 𝑝. 

The class 𝑆 ∗(𝑝,𝛼) was introduced by Patil and Thakare [9], and the class 𝐾(𝑝, 𝛼) was 

introduced by Owa [4]. In particular, the classes 𝑆 ∗(1,𝛼) = 𝑆 ∗(𝛼) and 𝐾(1,𝛼) =  𝐾(𝛼) when 

𝑝 = 1 were studied by Silverman [12]. 

 

     Let 𝑇(𝑝) denote the subclass of 𝐴(𝑝) consisting of functions of the form 

𝑓(𝑧) = 𝑧𝑝 − ∑ 𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

𝑧𝑝+𝑛      ,         𝑎𝑝+𝑛 ≥ 0 .                                                         (1.7) 

We denote by 𝑇 ∗(𝑝,𝛼) and 𝐶(𝑝, 𝛼), the classes obtained by taking intersections, respectively, 

of the classes 𝑆 ∗(𝑝,𝛼) and 𝐾(𝑝, 𝛼) with the class 𝑇(𝑝) ,  that is, 

𝑇∗(𝑝,𝛼) = 𝑆 ∗(𝑝,𝛼) ∩ 𝑇(𝑝),                                                                                (1.8)  

and 

𝐶(𝑝, 𝛼) = 𝐾(𝑝, 𝛼) ∩ 𝑇(𝑝).                                                                                   (1.9)  

The classes 𝑇∗(𝑝, 𝛼) and 𝐶(𝑝,𝛼) were introduced by Owa [4]. In particular, the classes 

𝑇∗(1,𝛼) = 𝑇∗(𝛼) and 𝐶(1,𝛼) = 𝐶(𝛼) when 𝑝 = 1 were studied by Silverman [12]. 

 

    The Hadamard product (or convolution) of two analytic functions, 𝑓(𝑧) defined by (1.1) and  

𝑔(𝑧) is given by 

𝑔(𝑧) = 𝑧𝑝 + ∑ 𝑏𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

𝑧𝑝+𝑛                (𝑝 ∈ ℕ)                                                  (1.10) 
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is denoted by (𝑓 ∗ 𝑔)(𝑧) and defined by 

(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑧) = 𝑧𝑝 + ∑ 𝑎𝑝+𝑛𝑏𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

𝑧𝑝+𝑛                (𝑝 ∈ ℕ)                                         (1.11) 

       

    Among several interesting definitions of fractional derivative operators, adopted for working 

in classes of analytic functions in complex plane given in the literature (e.g., 

[3],[13],[14],[15],[16]), we find it be convenient to recall here the following definitions as 

follows: 

 

Definition 1.1 The fractional derivative operator of order 𝜆 is defined, for a function 𝑓(𝑧), by 

𝐷𝑧
𝜆𝑓(𝑧) =

1

Γ(1 − 𝜆)

𝑑

𝑑𝑧
∫

𝑓(𝜉)

(𝑧 − 𝜉)𝜆

𝑧

0

𝑑𝜉,        0 ≤ 𝜆 < 1                                                         (1.12) 

where 𝑓(𝑧) is analytic function in a simply-connected region of the z-plane containing the 

origin, and the multiplicity of (𝑧 − 𝜉)−𝜆 is removed by requiring log(𝑧 − 𝜉) to be real when  

𝑧 − 𝜉 > 0. 

Definition 1.2 Under the hypotheses of Definition 1.1, the fractional derivative operator of 

order 𝜆 + 𝑚 for a function 𝑓(𝑧) is defined by 

𝐷0,𝑧
𝜆+𝑚  𝑓(𝑧) =

𝑑𝑚

𝑑𝑧𝑚
 𝐷0,𝑧

𝜆  𝑓(𝑧)                                                                            (1.13) 

         ( 0 ≤ 𝜆 < 1  ,𝑚 = 0,1,2,… ).                             

 

    Let 𝐻(𝛼, 𝛽) denote the class of analytic and univalent functions 𝑓(𝑧) which satisfy the 

condition 

Re {
𝑧𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)
+ 𝛼

𝑧2𝑓′′(𝑧)

𝑓(𝑧)
} > 𝛽                                                                   (1.14) 

for some  𝛼 ≥ 0, 0 ≤ 𝛽 < 1,
𝑓(𝑧)

𝑧
≠ 0 and  𝑧 ∈ 𝒰 . 

   The classes 𝐻(𝛼, 𝛽) and 𝐻(𝛼, 0)  were introduced by Obraddovic and Joshi [2], and 

considered by Dziok and Murugusundaramoorthy [1], Li and Owa [6], Murugusundaramoorthy 

and Janani [7], Padmanabhan [8], Ramesha et al. [10], Singh and Gupta [11], Xu and Yang 

[17] and others. Motivated by aforementioned work, we introduce a new subclass 𝐻𝑝(𝛼,𝛽, 𝜆) 

of analytic and p-valent functions 𝑓(𝑧) belonging to the class 𝑇(𝑝) involving certain fractional 

derivative operator as follows: 
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Definition 1.3. The function 𝑓 ∈  𝑇(𝑝)  is said to be in the class  𝐻𝑝(𝛼,𝛽, 𝜆)  if and only if 

 Re {
[1 + 𝛼(1 − 𝑝)]

𝑝
 
𝑧 (Ω0,𝑧

𝜆,𝑝𝑓(𝑧))
′

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)

+
𝛼

𝑝
 
𝑧2 (Ω0,𝑧

𝜆,𝑝𝑓(𝑧))
′′

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)

}   

> 𝛽                (𝑧 ∈ 𝒰)                 (1.15) 

for 𝛼 ≥ 0, 0 ≤ 𝛽 < 𝑝 , 0 ≤ 𝜆 < 1 and 𝑝 ∈ ℕ . Dented by  Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)  the extension of the 

fractional derivative operator which is defined in terms of  𝐷0,𝑍
𝜆   as follows: 

        Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧) =

Γ(1 + 𝑝 − 𝜆)

Γ(1 + 𝑝)
 𝑧𝜆 𝐷0,𝑍

𝜆 𝑓(𝑧).                                                          (1.16) 

It is easy to see that 

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧) = 𝑧𝑝 − ∑

Γ(1 + 𝑝 − 𝜆)Γ(1 + 𝑝 + 𝑛)

Γ(1 + 𝑝)Γ(1 + 𝑝 − 𝜆 + 𝑛)
 𝑎𝑝+𝑛 𝑧

𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

  .                                      (1.17) 

Notice that 

   Ω0,𝑧
0,𝑝𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧), 

and 

   Ω0,𝑧
1,𝑝𝑓(𝑧) =

𝑧𝑓′(𝑧)

𝑝
. 

    The above-defined class 𝐻𝑝(𝛼, 𝛽, 𝜆) is of special interest and it contains many well-known 

classes of analytic functions. In particular,  for  𝑝 = 𝜆 = 0 and 𝛼 = 0,  we have 

𝐻1(0,𝛽, 0) = 𝑇∗(𝛽) 

where 𝑇 ∗(𝛽) is the class starlike functions of order  𝛽  which was studied by Silverman [12]. 

Furthermore, for 𝜆 = 0 and  𝑝 = 1, we obtain  

𝐻1(𝛼,𝛽, 0)  = 𝐻(𝛼, 𝛽) 

where 𝐻(𝛼, 𝛽) is the class starlike functions which was studied by Lashin [5]. 

     The object of the present paper is to obtain coefficient inequalities and distortion properties 

for the functions belonging to the class 𝐻𝑝(𝛼,𝛽, 𝜆). Further distortion properties (involving the 

generalized fractional derivative operator) are discussed. Also results given extreme points, 

modified Hadmard product and inclusion properties are studied. The radii of close-to-

convexity, starlikeness and convexity for functions belonging to the above class are 

determined. 

 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 16 

 

1.1 
16 

 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                                             282 
  

 

2.  Coefficient Estimates  

Theorem 2.1. Let the function 𝑓(𝑧) be defined by (1.7). Then 𝑓(𝑧) belongs to the class 

𝐻𝑝(𝛼,𝛽, 𝜆) if and only if   

∑[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜙𝑛(𝜆, 𝑝)𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

≤ 𝑝(1 − 𝛽)                                               (2.1) 

where 

 𝜙𝑛(𝜆, 𝑝) =
Γ(1 + 𝑝 − 𝜆)Γ(1 + 𝑝 + 𝑛)

Γ(1 + 𝑝)Γ(1 + 𝑝 − 𝜆 + 𝑛)
                                                         (2.2) 

Proof. Let the function 𝑓(𝑧) defined by (1.7) be in the class 𝐻𝑝(𝛼,𝛽, 𝜆). Then 

Re {
[1 + 𝛼(1 − 𝑝)]

𝑝
 
𝑧 (Ω0,𝑧

𝜆,𝑝
𝑓(𝑧))

′

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)

+
𝛼

𝑝
 
𝑧2 (Ω0,𝑧

𝜆,𝑝
𝑓(𝑧))

′′

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)

} = 

Re {
1 − ∑

(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛)
𝑝

𝜙𝑛(𝜆, 𝑝)∞
𝑛=1 𝑎𝑝+𝑛  𝑧

𝑛

1 − ∑ 𝜙𝑛 (𝜆, 𝑝)𝑎𝑝+𝑛𝑧𝑛∞
𝑛=1

} > 𝛽                                                   

for ∈ 𝒰 . Choosing values of  𝑧  on the real axis so that   

[1 + 𝛼(1 − 𝑝)]

𝑝
 
𝑧 (Ω0,𝑧

𝜆,𝑝𝑓(𝑧))
′

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)

+
𝛼

𝑝
 
𝑧2 (Ω0,𝑧

𝜆,𝑝𝑓(𝑧))
′′

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)

 

is real, and letting   𝑧 → 1−  through real axis, we have 

1 − ∑
(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛)

𝑝
𝜙𝑛(𝜆, 𝑝)

∞

𝑛=1

𝑎𝑝+𝑛 ≥ 𝛽 (1 − ∑ 𝜙𝑛 (𝜆, 𝑝)𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

) 

which implies that assertion (2.1). Conversely, let the inequality (2.1) holds true, then 

|
[1 + 𝛼(1 − 𝑝)]

𝑝
 
𝑧 (Ω0,𝑧

𝜆,𝑝𝑓(𝑧))
′

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)

+
𝛼

𝑝
 
𝑧2 (Ω0,𝑧

𝜆,𝑝𝑓(𝑧))
′′

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)

| = 

|
− ∑ [

(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛)
𝑝

− 1] 𝜙𝑛 (𝜆, 𝑝)∞
𝑛=1 𝑎𝑝+𝑛  𝑧

𝑛

1 − ∑ 𝜙𝑛 (𝜆, 𝑝)𝑎𝑝+𝑛𝑧𝑛∞
𝑛=1

| ≤ 

∑ [
(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛)

𝑝 − 1] 𝜙𝑛 (𝜆, 𝑝)∞
𝑛=1 𝑎𝑝+𝑛  

1 − ∑ 𝜙𝑛 (𝜆, 𝑝)𝑎𝑝+𝑛
∞
𝑛=1

≤ 1 − 𝛽 
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This shows that the values of  

[1 + 𝛼(1 − 𝑝)]

𝑝
 
𝑧 (Ω0,𝑧

𝜆,𝑝𝑓(𝑧))
′

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)

+
𝛼

𝑝
 
𝑧2 (Ω0,𝑧

𝜆,𝑝𝑓(𝑧))
′′

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)

 

lies in the circle cantered at  𝑤 = 1 whose radius is 1 − 𝛽. Hence 𝑓(𝑧) is in the class 

𝐻𝑝(𝛼,𝛽, 𝜆) . 

 

Corollary 2.2. Let the function 𝑓(𝑧) be defined by (1.7) be in the class 𝐻𝑝(𝛼,𝛽, 𝜆) . Then    

 𝑎𝑝+𝑛 ≤
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜙𝑛 (𝜆, 𝑝)
   ,           (𝑝,𝑛 ∈ ℕ)                                     (2.3) 

where 𝜙𝑛(𝜆, 𝑝)  is given by (2.2). The result (2.3) is sharp for a function of the form: 

    𝑓(𝑧) = 𝑧𝑝 −
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜙𝑛(𝜆, 𝑝)
𝑧𝑝+𝑛    ,           (𝑝,𝑛 ∈ ℕ)                         (2.4) 

 

Remark 1. Letting  𝑝 = 1 and 𝜆 = 0 in Theorem 2.1 and Corollary 2.2 respectively, we 

obtain the results were proved by [Lashin [5 ], Theorem 2.1 and Corollary 2.2].  

 

3- Distortion Properties 

      Next, we state and prove results concerning distortion bounds for functions 𝑓(𝑧) belonging 

to the class 𝐻𝑝(𝛼,𝛽, 𝜆) . 

Theorem 3.1. Let the function 𝑓(𝑧) defined by (1.7) be in the class  𝐻𝑝(𝛼,𝛽, 𝜆) . Then  

|𝑓(𝑧)| ≥ |𝑧|𝑝 −
𝑝(1 − 𝛽)(1 + 𝑝 − 𝜆)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽](𝑝 + 1)
 |𝑧|𝑝+1,                                                    (3.1) 

|𝑓(𝑧)| ≤  |𝑧|𝑝 +
𝑝(1 − 𝛽)(1 + 𝑝 − 𝜆)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽](𝑝 + 1)
|𝑧|𝑝+1,                                                  (3.2) 

 |𝑓 ′(𝑧)| ≥  𝑝|𝑧|𝑝−1 −
𝑝(1 − 𝛽)(1 + 𝑝 − 𝜆)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]
|𝑧|𝑝 ,                                                           (3.3) 

and 

  |𝑓 ′(𝑧)| ≤  𝑝|𝑧|𝑝−1 +
𝑝(1 − 𝛽)(1 + 𝑝 − 𝜆)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]
|𝑧|𝑝                                                            (3.4) 

for  𝑧 ∈ 𝒰. The estimates for |𝑓(𝑧)| and |𝑓 ′(𝑧)| are sharp. 

Proof. We observe that the function 𝜙𝑛 (𝜆, 𝑝) defined by (2.2) satisfy the inequality  𝜙𝑛(𝜆, 𝑝) ≤

𝜙𝑛+1(𝜆, 𝑝), ∀𝑛 ∈ ℕ, for fixed 𝜆. Thereby, showing that 𝜙𝑛(𝜆, 𝑝) is non-decreasing, we have 
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0 <
(𝑝 + 1)

(𝑝 + 1 − 𝜆)
= 𝜙1 (𝜆, 𝑝) ≤ 𝜙𝑛(𝜆, 𝑝), ∀𝑛 ∈ ℕ                                                      (3.5) 

for 𝑓(𝑧) ∈  𝐻𝑝(𝛼, 𝛽, 𝜆), in view of Theorem 2.1, we have 

       
[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽](𝑝 + 1)

(1 + 𝑝 − 𝜆)
∑  𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

 ≤                              

∑[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜙𝑛(𝜆, 𝑝) 𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

≤ 𝑝(1 − 𝛽)                                               (3.6) 

which evidently yields 

          ∑  𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

≤  
𝑝(1 − 𝛽)(1 + 𝑝 − 𝜆)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽](𝑝 + 1)
                                                    (3.7) 

 Consequently, we obtain 

 |𝑓(𝑧)| ≥  |𝑧|𝑝 − |𝑧|𝑝+1 ∑ 𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

                                                                               

≥ |𝑧|𝑝 −
𝑝(1 − 𝛽)(1 + 𝑝 − 𝜆)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽](𝑝 + 1)
 |𝑧|𝑝+1                      (3.8) 

and 

|𝑓(𝑧)| ≤  |𝑧|𝑝 + |𝑧|𝑝+1 ∑ 𝑎𝑝+n

∞

𝑛=1

                                                                             

≤ |𝑧|𝑝 +
𝑝(1 − 𝛽)(1 + 𝑝 − 𝜆)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽](𝑝 + 1)
 |𝑧|𝑝+1                           (3.9) 

 

which prove the assertions (3.1) and (3.2) of Theorem 3.1. Furthermore, we note that 

        |𝑓 ′(𝑧)| ≥  𝑝|𝑧|𝑝−1 − (𝑝 + 1)|𝑧|𝑝 ∑ 𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

                                               (3.10) 

and  

   |𝑓 ′(𝑧)| ≤  𝑝|𝑧|𝑝−1 + (𝑝 + 1)|𝑧|𝑝 ∑  𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

                                                (3.11) 

On using (3.7), (3.10) and (3.11), we arrive at the desired results (3.3) and (3.4). 

       Finally, we can prove that the estimates for |𝑓(𝑧)| and |𝑓 ′(𝑧)| are sharp by taking the 

function 

  𝑓(𝑧) = 𝑧𝑝 −
𝑝(1 − 𝛽)(1 + 𝑝 − 𝜆)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽](𝑝 + 1)
𝑧𝑝+1                                             (3.12) 
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Corollary 3.2. Let the function 𝑓(𝑧) be defined by (1.7) be in the class  𝐻𝑝(𝛼, 𝛽, 𝜆) . Then 

𝑓(𝑧) is included in a disk with centre at the origin and radius  𝑟1  given by 

       𝑟1 = 1 +
𝑝(1 − 𝛽)(1 + 𝑝 − 𝜆)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽](𝑝 + 1)
                                                                    (3.13) 

𝑓′(𝑧) is included in a disk with centre at the origin and radius 𝑟2  given by 

       𝑟2 = 𝑝 +
𝑝(1 − 𝛽)(1 + 𝑝 − 𝜆)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]
                                                                             (3.14) 

 

4- Further Distortion Properties 

     We next prove further distortion theorem involving generalized fractional derivative 

operator  Ω0,𝑧
𝜆,𝑝

 . 

Theorem 4.1. Let the function 𝑓(𝑧) be defined by (1.7) be in the class  𝐻𝑝(𝛼,𝛽, 𝜆) . Then 

 |Ω0,𝑧
𝜆,𝑝

𝑓(𝑧)| ≥ |𝑧|𝑝 −
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]
 |𝑧|𝑝+1 ,                                               (4.1) 

and 

|Ω0,𝑧
𝜆,𝑝

𝑓(𝑧)| ≤ |𝑧|𝑝 +
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]
 |𝑧|𝑝+1                                                  (4.2) 

for 𝑧 ∈ 𝒰, and  Ω0,𝑧
𝜆,𝑝

𝑓(𝑧)  is given by (1.17). The results (4.1) and (4.2) are sharp. 

Proof. Consider the function  Ω0,𝑧
𝜆,𝑝

𝑓(𝑧) defined by (1.17). With the aid of (3.5) and (3.7) we 

find that 

|Ω0,𝑧
𝜆,𝑝

𝑓(𝑧)| ≥ |𝑧|𝑝 − 𝜙1(𝜆, 𝑝)|𝑧|𝑝+1 ∑  𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

                                                                       

≥ |𝑧|𝑝 −
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]
|𝑧|𝑝+1                                                   (4.3) 

and 

 |Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)| ≤ |𝑧|𝑝 + 𝜙1 (𝜆, 𝑝)|𝑧|𝑝+1 ∑  𝑎𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

           

≤ |𝑧|𝑝 +
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]
|𝑧|𝑝+1                                              (4.4) 

which yields the inequality (4.1) and (4.2) of Theorem 4.1. 

      Finally, we can prove that the estimates for |𝑓(𝑧)| are sharp by taking the function 
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  Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧) = 𝑧𝑝 −

𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]
𝑧𝑝+1                                                              (4.5) 

 

Corollary 4.2. Let the function 𝑓(𝑧) defined by (1.7) be in the class  𝐻𝑝(𝛼, 𝛽, 𝜆). Then  

Ω0,𝑧
𝜆,𝑝𝑓(𝑧)  is included in a disk with its centre at the origin and radius  𝑟3  given by 

 𝑟3  = 1 +
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]
                                                                  (4.6) 

 

5-  Extreme Points 

Theorem 5.1. Let  

𝑓𝑝(𝑧) = 𝑧𝑝  ,           (𝑝 ∈ ℕ)                                                                  (5.1) 

and 

𝑓𝑝+𝑛(𝑧) = 𝑧𝑝 −
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]𝜙𝑛(𝜆,𝑝)
𝑧𝑝+𝑛 ,           (𝑝 ∈ ℕ)                     (5.2) 

Then 𝑓(𝑧)∈𝐻𝑝(α, β, λ)  if and only if it can be expressed in the form: 

    𝑓(𝑧) = ∑ 휀𝑝+𝑛

∞

𝑛=0

 𝑓𝑝+𝑛(𝑧)                                                                                  (5.3) 

where 

   휀𝑝+𝑛 ≥ 0      ,    ∑ 휀𝑝+𝑛

∞

𝑛=0

= 1                                                                    (5.4) 

Proof. Let  

𝑓(𝑧) = ∑ 휀𝑝+𝑛

∞

𝑛=0

 𝑓𝑝+𝑛(𝑧)                        

      = 𝑧𝑝 − ∑
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)
 휀𝑝+𝑛   𝑧𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

           (5.5) 

 

Then, in view of (5.4), it follows that 

∑
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)

∞

𝑛=1

{
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)
휀𝑝+𝑛} 

                               = ∑ 휀𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

= 1 − 휀𝑝 ≤ 1                `                                                             (5.6) 
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So by Theorem 2.1 the function  𝑓(𝑧)  belongs to the class 𝐻𝑝(α,β, λ). 

    Conversely, let the function 𝑓(𝑧) defined by (1.6) belongs to the class  𝐻𝑝(α,β, λ), then 

  𝑎𝑝+𝑛 ≤
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛 (𝜆, 𝑝)
      , ( 𝑝,𝑛 ∈ ℕ)                                             (5.7) 

Setting  

 휀𝑝+𝑛 =
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
 𝑎𝑝+𝑛       , (𝑝, 𝑛 ∈ ℕ)                                (5.8) 

and  

 휀𝑝 = 1 − ∑ 휀𝑝+𝑛

∞

𝑛=1

                                                                                                              (5.9) 

We can see that 𝑓(𝑧) can be expressed in the form (5.3). This completes the proof of the 

Theorem 5.1.                                                                                                                                                                  

 

Corollary  5.2. The extreme points of the class 𝐻𝑝(α, β,λ) are the functions  𝑓𝑝(𝑧) and  

𝑓𝑝+𝑛(𝑧)  given by (5.1) and (5.2) respectively. 

 

6- Modified Hadamard products  

Let the functions 𝑓𝑖(𝑧) ,(𝑖 = 1,2) be defined by 

 𝑓𝑖(𝑧) = 𝑧𝑝 − ∑ 𝑎𝑝+𝑛 ,𝑖   𝑧
𝑝+𝑛 

∞

𝑛=1

 ,        (𝑎𝑝+𝑛 ,𝑖 ≥ 0,𝑝 ∈ ℕ).                                 (6.1) 

The modified Hadmard product of 𝑓1 (𝑧)  and 𝑓2 (𝑧) is defined by 

 (𝑓1 ∗ 𝑓2 )(𝑧) = 𝑧𝑝 − ∑ 𝑎𝑝+𝑛 ,1  𝑎𝑝+𝑛 ,2  𝑧𝑝+𝑛 

∞

𝑛=1

                                                          (6.2) 

Theorem 6.1. Let the functions 𝑓𝑖(𝑧) , (𝑖 = 1,2) defined by (6.1) be in the class  𝐻𝑝(α, β,λ) . 

Then  

 (𝑓1 ∗ 𝑓2)(𝑧) ∈ 𝐻𝑝(α,δ, λ) where 

   δ   = 1 −
𝑝(1 − 𝛽)2(𝑝𝛼 + 1 + 𝛼)(1 − λ + 𝑝)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]2(𝑝 + 1) − 𝑝2(1 − 𝛽)2(1 − λ + 𝑝)
                  (6.3) 

The result is sharp. 

Proof. To prove the Theorem , we need to find the largest 𝛿 such that 

 ∑
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛿]𝜑𝑛 (𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛿)
 𝑎𝑝+𝑛 ,1   𝑎𝑝+𝑛 ,2        ≤ 1                (6.4)

∞

𝑛=1
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since  

∑
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

 𝛼 𝑝(1 − 𝛽)
 𝑎𝑝+𝑛 ,1  

∞

𝑛=1

≤ 1                                                                  (6.5) 

and 

 ∑
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
   𝑎𝑝+𝑛 ,2  

∞

𝑛=1

≤ 1  .                                                             (6.6) 

By the Cauchy – Schwarz inequality, we have  

 ∑
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
    √𝑎𝑝+𝑛 ,1  𝑎𝑝+𝑛 ,2  

∞

𝑛=1

≤ 1                                             (6.7) 

Thus, it is sufficient to show that  

              
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛿]𝜑𝑛(𝜆,𝑝)

𝑝(1 − 𝛿)
 𝑎𝑝+𝑛 ,1  𝑎𝑝+𝑛 ,2    ≤      

 
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
    √𝑎𝑝+𝑛 ,1  𝑎𝑝+𝑛 ,2                                            (6.8) 

 

That is 

   √𝑎𝑝+𝑛 ,1  𝑎𝑝+𝑛 ,2 ≤  
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽](1 − 𝛿)

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛿](1 − 𝛽)
                                                    (6.9) 

Note that 

 √𝑎𝑝+𝑛 ,1  𝑎𝑝+𝑛 ,2 ≤
𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)
  ,     (𝑛 ∈ ℕ)                                  (6.10) 

Consequently, we need only to prove that  

𝑝(1 − 𝛽)

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)
≤

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽](1 − 𝛿)

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛿](1 − 𝛽)
,     (𝑛 ∈ ℕ)         (6.11) 

or, equivalently that  

                      𝛿 ≤ 1 −
𝑝(1 − 𝛽)2 [𝑛(𝑝𝛼 + 1) + 𝛼𝑛2 ]

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]2𝜑𝑛(𝜆,𝑝) − 𝑝2(1 − 𝛽)2
                      (6.12) 

since 

  𝐴(𝑛) = 1 −
𝑝(1 − 𝛽)2 [𝑛(𝑝𝛼 + 1) + 𝛼𝑛2 ]

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]2𝜑𝑛 (𝜆, 𝑝) − 𝑝2(1 − 𝛽)2
                       (6.13) 

is an increasing function of 𝑛 (𝑛 ≥ 1) for 𝜆 ≥ 1 , 𝛼 ≥ 0 , 0 ≤ 𝛽 < 𝑝 and 𝑝 ∈ ℕ .  Letting 𝑛 =

1 in (6.13) we obtain 
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𝛿 = 1 −
𝑝(1 − 𝛽)2 (𝑝𝛼 + 1 + 𝛼)(1 − 𝜆 + 𝑝)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]2(𝑝 + 1) − 𝑝2(1 − 𝛽)2(1 − 𝜆 + 𝑝)
                                 (6.14) 

which complete the proof of Theorem 6.1. 

    Finally by taking the functions  

 𝑓𝑖(𝑧) = 𝑧𝑝 −
𝑝(1 − 𝛽) (1 − 𝜆 + 𝑝)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽](𝑝 + 1)
𝑧𝑝+1        (𝑖 = 1,2;     𝑝 ∈ ℕ)              (6.15) 

we can see that the result is sharp.                                                                                                                                 

 

Corollary 6.2. For  𝑓𝑖(𝑧) , (𝑖 = 1,2) as Theorem 6.1, we have  

ℎ(𝑧) = 𝑧𝑝 − ∑ √𝑎𝑝+𝑛 ,1   𝑎𝑝+𝑛 ,2

∞

𝑛=1

 𝑧𝑝+𝑛,           (𝑝 ∈ ℕ) 

Belongs to the class 𝐻𝑝(α,β, λ). The result is sharp with the functions given by (6.15) 

Proof. The result follows from the inequality (6.7). 

 

7- Inclusion properties : 

Theorem 7.1. Let the functions 𝑓𝑖(𝑧) , (𝑖 = 1, 2) defined by (6.1) be in the class  𝐻𝑝(α,β, λ) . 

Then the function   

ℎ(𝑧) = 𝑧𝑝 − ∑ (𝑎𝑝+𝑛 ,1
2 +  𝑎𝑝+𝑛 ,2

2

∞

𝑛=1

) 𝑧𝑝+𝑛           , (𝑝 ∈ ℕ)                          (7.1) 

Belongs to the class  𝐻𝑝(α,𝛿, λ),where  

𝛿 = 1 −
2𝑝(1 − 𝛽)2(𝑝𝛼 + 1 + 𝛼)(1 − 𝜆 + 𝑝)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]2(𝑝 + 1) − 2𝑝2(1 − 𝛽)2(1 − 𝜆 + 𝑝)
                                (7.2) 

The result is sharp for the functions 𝑓𝑖(𝑧) , (𝑖 = 1,2) defined by (6.15). 

Proof. By virtue of Theorem 2.1, we obtain 

∑ {
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
}

2

  𝑎𝑝+𝑛,1

∞

𝑛=1

≤ 

 {∑
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
  𝑎𝑝+𝑛,1

∞

𝑛=1

}

2

 ≤ 1                                           (7.3) 

and 

∑ {
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛 (𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
}

2

  𝑎𝑝+𝑛,2

∞

𝑛=1

≤                                                           
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{∑
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
  𝑎𝑝+𝑛,2

∞

𝑛=1

}

2

≤ 1                                             (7.4) 

It follows from (7.3) and (7.4) that  

 ∑
1

2
{

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
}

2∞

𝑛=1

(𝑎𝑝+𝑛,1
2 + 𝑎𝑝+𝑛,2

2 ) ≤ 1                       (7.5) 

Therefore we need to find the largest 𝛿 such that 

 ∑
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛿]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛿)
  (𝑎𝑝+𝑛,1

2 + 𝑎𝑝+𝑛,2
2 )  ≤ 1

∞

𝑛=1

                       (7.6) 

Thus, it is sufficient to show that 

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛿]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛿)
≤

1

2
{

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
}

2

   ,   (𝑛 ≥ 1)(7.7) 

That is, that 

𝛿 ≤ 1 −
2𝑝(1 − 𝛽)2[𝑛(𝑝𝛼 + 1) + 𝛼𝑛2]

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]2𝜑𝑛(𝜆, 𝑝) − 2𝑝2(1 − 𝛽)2
                                              (7.8) 

since  

                           𝐵(𝑛) = 1 −
2𝑝(1 − 𝛽)2[𝑛(𝑝𝛼 + 1) + 𝛼𝑛2]

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]2𝜑𝑛 (𝜆, 𝑝) − 2𝑝2(1 − 𝛽)2
            (7.9) 

is an increasing function of  𝑛  (𝑛 ≥ 1)  for  𝜆 ≥ 0 , 𝛼 ≥ 0 , 0 ≤ 𝛽 < 𝑝 and  𝑝 ∈ ℕ . Letting  

𝑛 = 1 in (7.9), we obtain 

          𝛿 = 1 −
2𝑝(1 − 𝛽)2(𝑝𝛼 + 1 + 𝛼)(1 − 𝜆 + 𝑝)

[(𝑝 + 1)(1 + 𝛼) − 𝑝𝛽]2(𝑝 + 1) − 2𝑝2(1 − 𝛽)2(1 − 𝜆 + 𝑝)
               (7.10) 

which completes the proof of the Theorem.         

                                                                                                   

Theorem 7.2. Let the functions 𝑓𝑖(𝑧) , (𝑖 = 1, 2,3, … , 𝑚) defined by (6.1) be in the class  

𝐻𝑝(α,β, λ) . Then the function   

              ℎ(𝑧) = 𝑧𝑝 −
1

𝑚
∑ ∑ 𝑎𝑝+𝑛 ,𝑖

𝑚

𝑖=1

∞

𝑛=1

 𝑧𝑝+𝑛                            (7.11) 

belongs to the class 𝐻𝑝(α,β, λ). 

Proof. Since 𝑓𝑖(𝑧) ∈ 𝐻𝑝(α, β,λ) , by Theorem 2.1 , we have  

∑
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
  𝑎𝑝+𝑛,𝑖

∞

𝑛=1

≤ 1    , (𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚)  (7.12) 
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so, 

∑
[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
( 

1

𝑚
∑ 𝑎𝑝+𝑛,𝑖

𝑚

𝑖=1

) 

∞

𝑛=1

=  

  
1

𝑚
∑  ∑

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛 (𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
 𝑎𝑝+𝑛,𝑖   

∞

𝑛=1

𝑚

𝑖=1

≤ 1                                    (7.13) 

which shows that 𝑓(𝑧) ∈ 𝐻𝑝(α,β, λ) .   

                                                                                                 

8- Radii of close-to-convexity, starlikeness  and convexity  

Theorem 8.1. Let the function 𝑓(𝑧)defined by (1.7) be in the class 𝐻𝑝(α,β, λ). Then 𝑓(𝑧) is 

p-valently close-to-convex of order 𝛿  (0 ≤ 𝛿 ≤ 𝑝) in  |𝑧| ≤ 𝑟4  where 

                   𝑟4 = inf𝑛∈ℕ {
(𝑝 − 𝛿)[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)(𝑝 + 𝑛)
}

1
𝑛⁄

                       (8.1) 

and  𝜑𝑛 (𝜆, 𝑝) given by (2.2). The result is sharp with the extermal function 𝑓(𝑧) given by (2.4). 

Proof . It suffices to show that  

    |
𝑓 ′(𝑧)

𝑧𝑝−1
− 𝑝| ≤ 𝑝 − 𝛿        , (|𝑧| ≤ 𝑟4)                                                            (8.2) 

Indeed we have  

   |
𝑓 ′(𝑧)

𝑧𝑝−1
− 𝑝| ≤ ∑(𝑝 + 𝑛)𝑎𝑝+𝑛 

∞

𝑛=1

|𝑧|𝑛                                                          (8.3) 

 

Hence (8.3) is true if  

    ∑(𝑝 + 𝑛)𝑎𝑝+𝑛 

∞

𝑛=1

|𝑧|𝑛 ≤ 𝑝 − 𝛿    

or 

        ∑
(𝑝 + 𝑛)

(𝑝 − 𝛿)
𝑎𝑝+𝑛 

∞

𝑛=1

|𝑧|𝑛 ≤  1                                                                     (8.4) 

By Theorem 2.1, and (8.4) is true if  

   
(𝑝 + 𝑛)

(𝑝 − 𝛿)
|𝑧|𝑛  ≤

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
   ,         (𝑛 ≥ 1 )                        (8.5) 

Solving (8.5) for  |𝑧|, we get the desired result.                       
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Theorem 8.2. Let the function 𝑓(𝑧) defined by (1.7) be in the class  𝐻𝑝(α,β, λ). Then 𝑓(𝑧) is 

p-valently starlike  of order 𝛿  (0 ≤ 𝛿 ≤ 𝑝) in |𝑧| ≤ 𝑟5  , where 

                           𝑟5 = inf𝑛∈ℕ {
(𝑝 − 𝛿)[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)(𝑝 + 𝑛 − 𝛿)
}

1
𝑛⁄

                        (8.6) 

and  𝜑𝑛 (𝜆, 𝑝) given by (2.2). The result is sharp with the extermal function 𝑓(𝑧) given by (2.4). 

Proof. It suffices to show that 

      |
𝑧 𝑓 ′(𝑧)

𝑓(𝑧)
− 𝑝| ≤ 𝑝 − 𝛿           , (|𝑧| ≤ 𝑟5 )                                                             (8.7) 

Indeed we have  

|
𝑧𝑓 ′(𝑧)

𝑓(𝑧)
− 𝑝| = |

− ∑ 𝑛∞
𝑛=1 𝑎𝑝+𝑛  𝑧𝑛

1 − ∑ 𝑎𝑝+𝑛  𝑧𝑛∞
𝑛=1

|               

             ≤
∑ 𝑛∞

𝑛=1 𝑎𝑝+𝑛 |𝑧|𝑛

1 − ∑ 𝑎𝑝+𝑛 |𝑧|𝑛∞
𝑛=1

                                                                   (8.8) 

Hence (8.8) is true if  

     ∑ 𝑛

∞

𝑛=1

𝑎𝑝+𝑛 |𝑧|𝑛 ≤ (𝑝 − 𝛿) − ∑(𝑝 − 𝛿)𝑎𝑝+𝑛  |𝑧|𝑛

∞

𝑛=1

                                     (8.9) 

That is, if 

         ∑
(𝑛 + 𝑝 − 𝛿)

(𝑝 − 𝛿)
𝑎𝑝+𝑛 |𝑧|𝑛 ≤ 1

∞

𝑛=1

                                                                                      (8.10) 

By Theorem 2.1, (8.10) is true if  

(𝑛 + 𝑝 − 𝛿)

(𝑝 − 𝛿)
 |𝑧|𝑛 ≤

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

𝑝(1 − 𝛽)
    ,         (𝑛 ≥ 1)             (8.11) 

Solving (8.11) for  |𝑧| , we get the desired result (8.6).   

 

Theorem 8.3. Let the function 𝑓(𝑧) defined by (1.7) be in the class  𝐻𝑝(α,β, λ). Then 𝑓(𝑧) is 

p-valently convex  of order 𝛿  (0 ≤ 𝛿 ≤ 𝑝) in |𝑧| ≤ 𝑟6  , where 

𝑟6 = inf𝑛∈ℕ {
(𝑝 − 𝛿)[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

(𝑝 + 𝑛)(1 − 𝛽)(𝑝 + 𝑛 − 𝛿)
}

1
𝑛⁄

     , (𝑛 ≥ 1)                  (8.12) 

and  𝜑𝑛 (𝜆, 𝑝) given by (2.2). The result is sharp with the extermal function 𝑓(𝑧) given by (2.4). 

Proof. It suffices to show that 

     |1 +
𝑧 𝑓 ′′(𝑧)

𝑓 ′(𝑧)
− 𝑝| ≤ 𝑝 − 𝛿     , (|𝑧| ≤ 𝑟6 )                                                             (8.13) 
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Indeed we have  

|1 +
𝑧 𝑓 ′′(𝑧)

𝑓 ′(𝑧)
− 𝑝| = |

− ∑ 𝑛(𝑝 + 𝑛)∞
𝑛=1 𝑎𝑝+𝑛   𝑧𝑛

𝑝 − ∑ (𝑝 + 𝑛) 𝑎𝑝+𝑛  𝑧𝑛∞
𝑛=1

| 

                        ≤ 
∑ 𝑛(𝑝 + 𝑛)∞

𝑛=1 𝑎𝑝+𝑛 |𝑧|𝑛

𝑝 − ∑ (𝑝 + 𝑛)𝑎𝑝+𝑛 |𝑧|𝑛∞
𝑛=1

                                             (8.14) 

Hence (8.14) is true if  

  ∑ 𝑛(𝑝 + 𝑛)

∞

𝑛=1

𝑎𝑝+𝑛 |𝑧|𝑛 ≤ 𝑝(𝑝 − 𝛿) − ∑ (𝑝 − 𝛿)(𝑝 + 𝑛)𝑎𝑝+𝑛 |𝑧|𝑛

∞

𝑛=1

                         (8.15) 

or  

 ∑
(𝑝 + 𝑛)(𝑛 + 𝑝 − 𝛿)

𝑝(𝑝 − 𝛿)
𝑎𝑝+𝑛 |𝑧|𝑛 ≤ 1

∞

𝑛=1

                                                              (8.16) 

By Theorem 2.1, (8.16) is true if  

(𝑝 + 𝑛)(𝑛 + 𝑝 − 𝛿)

(𝑝 − 𝛿)
 |𝑧|𝑛 ≤

[(𝑝 + 𝑛)(1 + 𝛼𝑛) − 𝑝𝛽]𝜑𝑛(𝜆, 𝑝)

(1 − 𝛽)
            , (𝑛 ≥ 1)     (8.17) 

Solving (8.17) for  |𝑧|, we get the desired result (8.13).  
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