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 ها بعد التحكيمالمج  . لة ترحب بما يرد عليها من أبحاث وعىل استعداد لنشر
  ى وتعمل بمقتضاها ام آراء المحكمير م كل االحتر  .  المجلة تحتر
 تبعاتها ن آراء أصحابها وال تتحمل المجلةكافة اآلراء واألفكار المنشورة تعتر ع .  
  نشر له  عما ي ية األمانة العلمية وهو المسؤولالباحث مسؤوليتحمل. 
  ت أو لم تنشر  .   البحوث المقدمة للنشر ال ترد ألصحابها نشر

 (حقوق الطبع محفوظة للكلية)
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 :ضوابط النشر 
ي 
ي البحوث العلمية المقدمة للنشر أن يراىع فيها ما يأبر

 
ط ف  :يشير

 .أصول البحث العلمي وقواعده   

ها أو كانت جزءا من رسال   .ة علمية أال تكون المادة العلمية قد سبق نشر

 .يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد   

 .تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون  

ات   ي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخط ورقمه ، والفير
ام الباحث بالضوابط التر الير 

 .الزمنية الممنوحة للتعديل ، وما يستجد من ضوابط تضعها المجلة مستقبال  
 : تنبيهات

ي تعديل البحث أو طلب تعديله أو رفضه  
 
 .للمجلة الحق ف

ي النشر ألولويات المجلة وسياستها  
 
 .يخضع البحث ف

 .البحوث المنشورة تعي  عن وجهة نظر أصحابها ، وال تعي  عن وجهة نظر المجلة  
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 إلنشاء وحدة معملية للطباعة الفنية النافذة والنسيج باألقسام العلمية بجامعة درنة دراسة بحثية
 

يل  عادل رجب ابوسيف جبر
 كلية الفنون والعمارة ـ جامعة درنة
adelbsef20@gmail.com  

 

 
 ملخص البحث

جرافية للطباعة النافذة، وكذلك  يتناول البحث دراسة بحثية للمعدات واآلالت الرئيسية والفرعية لمعامل الطباعة السبر
ي ليبيا بإمكانيات 

 
ي تهدف إلثراء المعامل بالكليات الفنية ف

نظم إدارة الوحدات الرئيسية المكونة للمعمل الطباعي والت 
تقنية حديثة ومتطورة تمكنها من ركب التطور األكاديمي المناسب وكذلك لدعم الموارد المادية من خالل تشغيل تلك 

 ولتدريب الطالب إلعدادهم لسوق العملالمعا
ً
 وماديا

ً
 وعمليا

ً
 .مل واالستفادة منها تطبيقيا

ي المهام التدريبية       
 
كما يهتم البحث بدراسة أولية محتملة لمحاور تشغيل الوحدة و المنفعة المحتملة لتشغيلها ف

ي يمكنها إعطاء شهادة مهنية للوحدات، وإمكانية طرح دورات تدريب شاملة لتعليم فنون وتقنيات طباعة ال
نسيج، والت 

 من المنفعة المحتملة لالستفادة من 
ً
ي مجال التصميم الجرافيكي لطباعة النسيج، كما يتناول البحث طرحا

 
متخصصة ف

شن وماكينات التمبو، يمكالسبلللتصميمات الخاصة بتقنيات النقل الطباعي غبر المباشر   الطباعي  تقنيات االستنساخ
ر خمس الوان  وكذلك وسائط يوم سنوي WCMYKالنقل الحرارى بماكينات اللبر  ، كما يتناول البحث إمكانية إقامة سمبر 

 . لتقنيات الطباعة المسامية تستضيفه الكلية مما يعود بالمنفعة العلمية والفنية والمادية
 

Research Summary 

  The research deals with an applied research study with the financial feasibility of the main and 
subsidiary equipment and machines for the serigraphy printing laboratories for window 
printing, as well as the management systems of the main units constituting the printing 
laboratory, which aims to enrich the laboratories in technical colleges in Libya with modern and 
advanced technical capabilities that enable them to ride the appropriate academic 
development as well as to support material resources through the operation of These 
laboratories and benefit from them practically, practically and financially and to train students 
to prepare them for the labor market. 

The research is also interested in a possible preliminary study of the axes of operating the unit 
and the potential benefit of operating it in the training tasks of the units, and the possibility of 
offering comprehensive or fragmented training courses to teach the arts and techniques of 
textile printing, which can give a professional certificate specialized in the field of graphic 
design for textile printing. The potential to benefit from the printing reproduction techniques of 
designs related to indirect printing techniques such as sublimation and tempo machines, as well 
as thermal transfer media with five-color WCMYK laser machines. 
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 مقدمة 

ي هي تلك التقنية الحريرية  الطباعة بالشاشة
النايلون والفوالذ المقاوم تستخدم فيها شبكة من الحرير أو البوليسب  أو  الت 

ي حجب الحبر  "stencil" و المرن لدعم فراغات االستنسلللصدأ 
 
ي ف

 
المناطق غبر الطباعية للحصول عىل الصورة  ف

 أسم الطباعة النافذة أالمطلوبة، 
ً
، وه لذا فإنه يطلق عليها أيضا و المسامية نسبة لمسام الشبكة الحريرية والمنفذة للحبر

ي 
 
ي ظهرت للمرة األوىل بشكلها الملحوظ ف

، ثم تم (م 1279-960)خالل عهد أشة سونغ الصير   أحد أهم أشكال الطباعة الت 
ي التجارية  تطويرها من قبل دول آسيوية أخرى مثل اليابان، إىل أن وصلت إىل أوروبا الغربية من خالل الرحالت

 
أواخر القرن  ف

ة لتشمل خصائص أدق وأكبر وإمكانيات أحدث  (1).الثامن عشر وتطورت بصورة كببر

فعىل سبيل المثال كان يطلق عليها , هناك العديد من المصطلحات المستخدمة لتقنيات الطباعة الحريريةوالحقيقة أن      
ي هذه العملية، وكلمة شاش   Silkscreen طباعة الشاشة أو الطباعة بالشاشة الحريرية

 
ألنه تم استخدام الشاش من الحرير ف

غرافيا، كلمةولقد , تعت  شبكة  الجمعية الوطنية للسبر
ً
لوا الحقا

ّ
ي  Serigraphy صاغت مجموعة من الفنانير  الذين شك

 
ف

ي لطباعة الشاشة من االستخدام الصناعي 
ين للتميبر  بير  التطبيق الفت  ي الثالثينيات القرن العشر

وهي كلمة مركبة تم  تطبيق 
 (2).فتعت  الكتابة أو الرسم graphingوتعت  الحرير، أما    sēricumتشكيلها من الالتينية

 عام      
 
ي بتنفيذ العديد من األعمال   Andy Warholقام الفنان آنديوارهول 1990وف

سىع من خاللها مواجهة النقاد  الت 
ي والمشككير  
 
ي إنتاجه كون طباعة الشاشة كتقنية   ف

 
، وهو عضو مؤسس Michel Caza مايكل كازا فنية، وقد دعم وارهول ف

ي 
 
الجمعيات التجارية ومنظم للمعارض والمؤتمرات لفحص الطباعة وصناعات الطباعة التطبيقية والرقمية  اتحاد Fespaف

با  اسمولقد كان  ي فبر 
 
 أوروبا ولكن مع ظهور ال التحاد األصل  ف

 
تكنولوجيا الرقمية أصبح طابعات الشاشة الطباعية ف

 لكلمة      االسم
ً
 .(( Federation of European Screen Printers Associations إختصارا

 Marilyn ، والمعروفة باسم1962اعمال وارهول بشكل خاص مع تصويره للممثلة مارلير  مونرو عام  اشتهرتولقد 
Diptych  أنضم  لوارهول العديد من الفنانير  أمثال األمريك آرثر ، وهي أعمال فنية مطبوعة بألوان متوهجة، وكذلك

ي من أصل  واألمريكي ( م 1932 :2009) Arther Okamura  أوكامورا
ج  ألمان   Robert Rauschenbergروبرت راوشنبر

 كي األمريم وفنان الطباعة الفنية Roy Lichtenstein923 :1997روي ليختنشتاين  األمريكي وفنان البوب ( م2008: 1925)
ورة Harry Gottlieb1895 :1992هاري غوتليب   بض 

ً
م ومن وراءهم العديد من الفنانير  اآلخرين الذين قد نادوا جميعا

ي تصنيف تقنيات الطباعة بالشاشة الحريرية من التقنيات األصيلة 
 
ي مجال اإلبداع  ف

 (3). الفت 

ع مايكل فاسيالنتون ي تطوير وبيع آلة طباعة  Michael Vasilantone ولقد بدأ رجل األعمال األمريكي والفنان والمخب 
 
ف

ي عام 
 
اعهحصل عىل براءة والذى1960الشاشة الدوارة متعددة األلوان ف ي عام  اخب 

 
ي 1967ف

ها لطباعة  الت  قام بتجهبر 
تالشعارات ومطبوعات الفريق حول مالبس البولينج ولكن شعان ما    انتشر

ً
 الطباعة المسامية عىل نحو كببر جدا

ً
 ،تجاريا

اع اء براءة االخب  كات  Vasilantone وقد تم شر ي الطباعة  المصنعة،من قبل العديد من الشر
 
مما أدى إىل إحداث طفرة ف

 .  النافذة

 عندما       
ً
العلماء والفنانون لتطوير تلك التقنيات الطباعية للطباعة المسامية  اجتمعوالحقيقة أن التأثبر كان عظيما

ي وه مؤسسة تجمع فيها العديد من العلماء  EATسسات العلمية والفنية كمنظمة وخاصة بعض المؤ  ,النافذة
 
مجال  ف

 اختصار EATوالعديد من الفنانير  العالميير  من أمريكا واليابان وأوروبا ، وكلمة  الصناعيوالعلميواألكاديمي الصناعة والتطبيق 
ي  وه تعت  التجارب ( Experiments in Art and Technology )لكلمات 

 
تلك  استطاعتوقد الفن والتكنولوجيا،  ف

ي الجهود و التوجهات وضع حجر األساس لمدارس الفن الجرافيك المطبوع وكذلك لتلك النهضة التطبيقية الهائلة 
 
مجال  ف

ي وقد خلفهم , الطباعة اإلنتاجية للطباعة المسامية
 
ة كل أنحاء الواليات المتحدة االمريكية وأوروبا والعالم بأشه نهض  ف

ي عظيمة وخاصة  وانفراجهشاملة 
 
وقامت المؤسسات التعليمية الفنية والتطبيقية وحت  المدارس , مجال طباعة النسيج ف

 . الثانوية الصناعية بإنشاء وحدات فنية مجهزة بالمعدات الطباعية للطباعة النافذة
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 :البحثمشكلة 
ي إدارة المعامل الفنية سواء كانت الفنية صعوب األكاديميةتواجه العديد من المؤسسات التعليمية 

 
ات وتحديات حقيقية ف

بسبب نقص اإلمكانيات وقدم المعدات وعدم إمكانية صيانتها، وبالتاىلي فإنه ال يمكن  العمليوالمعمىلي من خالل التدريب 
اطاتتفتقر  وهي كموارد داخلية صالحة للتحديات الحالية،   اعتمادها   .المهنيةاألمن والسالمة  الشب 

 الطباعة الفنية النافذة والمعروفة بالطباعة وهي لذا فإن البحث يتناول أحد تلك المعامل الطباعية الفنية الهامة       
ي تعد من أحد أهم أنواع الطرق الطباعية و المسامية أو طباعة السيلك سكرين

 إلمكانياتها غبر أ ، والت 
ً
ها شهرة نظرا كبر

ة ذات عائد المحدودة    ربحي وإنتاجيتها كببر
ً
 .تطبيقهالسهولة  متمبر  ونظرا

 الفنية ؟هل يمكن تنفيذ وحدة فنية تطبيقية شاملة للطباعة النافذة بالكليات . 1
ي تدريب الطالب وإعدادهم لسوق  االستفادةهل يمكن 2.

 
 العمل ؟من التقنيات الحديثة لطباعة النسيج ف

 ؟ درنة_ والعمارةات المطبوعة بكلية الفنون هل يمكن تطبيق الوحدة الطباعية المعملية بمعامل قسم التصميم. 3
 :البحثأهمية 

ة تتواكب مع التقدم ترجع أهمية البحث لمحاولة توفبر تقنيات        مستحدثة ومعدات معملية متمبر 
ً
ا  التقنيالحاىلي وتيسبر

والمعامل  لعلمي اوكذلك دعم البحث  المختلفة،طالب المراحل األكاديمية الفنية لالمعمليوالعمليالتدريب إلجراءات 
 لمتطلبات الجود الليبية،بالجامعات 

ً
ي ة وتحقيقا

 
 لعدم وجود معامل طباعية معتمدة ف

ً
بكليات الفنون  التعليم، ونظرا

 .بدرنةوخاصة بقسم التصميمات المطبوعة 
 :البحثأهداف 

 :تاليةالوتحقيق األهداف  حديثة لطباعة النسيج والوسائط المختلفةدف البحث لتوفبر وسائط تقنيةيه
 .يهدف لتنفيذ وحدة فنية تطبيقية شاملة للطباعة النافذة بالكليات الفنية1.
ي تدريب الطالب وإعدادهم لسوق  االستفادة. 2

 
 . العملمن التقنيات الحديثة لطباعة النسيج ف

 .درنةب والعمارةإمكانية تطبيق الوحدة الطباعية المعملية بمعامل قسم التصميمات المطبوعة بكلية الفنون 3. 
 

 :الجزء النظري
 ة النافذة يالمعامل الطباع

 
 :عالميا

  اشتهرتوقد      
ً
ي العديد من تلك الوحدات الطباعية النافذة عالميا
 
ق آسيا وبلغ صداها المدى وسافر  ف أوروبا وأمريكا وشر
ات األساتذة والفنانير   المعامل معامل الطباعة الفنية العرب ومن بير  تلك لها البعثات وتتلمذ عىل أيدى المدربير  فيها عشر

ي كلية الفنون الجميلة قسم التصميمات 
 
ي المعامل الطباعية الفنية ف

 
ف الباحث أن يكون أحد المتدربير  ف ي مض كما تشر

 
ف

 استحدثمازالت محرومة من تلك اإلمكانيات الهامة وما  ليبيا في، ولكن معاهدنا وكلياتنا والزمالك  باإلسكندريةالمطبوعة 
ملنا بها حت  نعمل عىل قطع تلك اجلبها وتجهبر  مع علينا أن نعمل عىل انيكية هائلة ويجبكن تقنيات رقمية وميمنها م

 .لنهضة مؤسساتنا التعليمية ومنح فرصة حقيقية , العزلة التقنية
الفنانير   باستضافةموا والجدير بالذكر أن الكثبر من األوربيون قد أقاموا معامل طباعية لتعلم تقنيات الطباعة المسامية ويقو 

ي من كل أنحاء العالم 
 
وبعضها داخل أماكن ريفية بديعة وساحرة , أماكن تم تصميمها كمعاهد شاملة اإلقامة وقاعات العرض ف

خاءلمنح الفنانير  حالة من  ة تدريبة أو إلنجاز  االسب  كبر  إلنهاء فب 
تلقد و , الفنية داخلها أعمالهوالب  مئات المعامل  انتشر

ي  الفنية
 
ي الفنيوالصناعيبالتدريب  التياشتهرتأنحاء أوروبا ف

 المدارس ق 
 
األكاديميات الفنية المتخصصة من قبل الدولة وف

ي األكاديمية  بعض المعامل الطباعية الفنية ونذكر منها الفنية المتخصصة
 
أكاديمية روما وفروزينون  ونابوىل  أمثال إيطاليا  ف

 ألمانيا , وكارارا وأوربينو 
 
ي وف

 
ي , رلير  وديسلدورفب ف

ة الفنون كان بعضها له األثر الكببر عىل بعض رواد الفنون داخل كلي  والت 
وكانت نواة لتأسيسهم بعض المعامل الفنية أمثال الدكتور أحمد ماهر  باإلسكندريةالجميلة قسم التصميمات المطبوعة 

ات  التقنية لقسم التصميمات المطبوعة رائف الذى أنىه أبحاثه بأكاديمية برلير  وديسلدورف ونقل تلك الخبر
 (4).باإلسكندرية

ي ولقد ظهرت العديد من المعامل الطباعية الفنية والمؤسسية 
 
ي العالم من خالل أشخاص وفنانير  وليست حكومات  ف

 والت 
 لجمهور الفن والموضة والسوق التطبيقية الصناعية

ً
ا  كببر

ً
ي Gowanus Print Labفعىل سبيل المثال  قدمت تفاعال

 
 ف

ي بروكلير  وه أحد المعامل الفنية صديقة البيئة 
تعمل عىل تدوير المخلفات لعمل أعمال جديدة مطبوعة بتقنيات  والت 
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ي األمريكية Bushwick Print Labوكذلك مؤسسة , بالشاشة الحريريةالطباعة النافذة 
أسست لتقديم الخدمات  والت 

كات بم والموضة والجماعات الفنية الر الرسو  للفنانير  للطباعة عىل الورق والمنسوجات ومصممي  حية وغبر الربحية والشر
بعض المؤسسات الفنية  اشتهرت، كما للدارسير  من كل أنحاء العالم تقدم المنح والدورات التدريبيةه و  والمتاحف

ي  Print Labالمجتمعية أمثال
 
ق إيطاليا  ف ية للفنون اإليطالية وه مؤسسة فنية راع Rinotecaوكذلك مؤسسة , شمال شر

الطباعية بالشاشة الحريرية وكذلك بأقسامها التطبيقية الصناعية وتستضيف الفنانير  من كل أنحاء العالم إلقامة الفاعليات 
 (5).نية المجتمعية والبيئية والخدميةالف

داخل مؤسساتنا لشعة إعداد وتجهبر  خطط عاجلة إلقامة معامل متخصصة لطالبنا وأبنائنا  ننتبهلذا فلقد وجب علينا أن 
 . داخل جامعتنا المعمىلي  االعتماد وألهمية  األكاديمي الجامعية لسد هذا الفراغ 

 :(الحريريةالشاشة  طباعة)مجاالت الطباعة المسامية النافذة 

ي تعد الطباعة المسامية النافذة من أحد أهم أنواع التقنيات الطباعية التصادمية عىل اإلطالق والسبب 
 
ذلك هو إمكانية  ف

أثناء إجراءات وذلك ألن وسيط أو خامة أو مسطح، كاألوراق والنسيج والزجاج واالخشاب والمعادن واللدائن،  أيطباعة 
 الن القالب 

ً
ة نظرا لنقل الحبر تكون بواسطة  الطباعي مرن وأدوات الضغط   الطباعي الطباعة ال يحدث حالة تصادمية كببر

عىل عكس الطباعة (6)إلخ ،..لمسطحات المراد طباعتها كالزجاج والنسيج جر وه أدوات مطاطية ال تتسبب بتلف ا يسكو 
ي الغائرة والبارزة 

ة، كما أنها قابلةتج منها حاين الت  ي العديد من التقنيات المختلفة  الستخداملة تصادمية كببر
 
أحبار الطباعة  ف

ي ذات القاعدة المائية والدهنية وذات 
ي لفة وطبقات الورنيش المخت uvالتصوير الضون 

 
لمعان، لذلك فإن تقنيات درجات ال ف

 .خامة أو مسطح بسهولة  أيتصلح لطباعة الطباعة النافذة 

 والحقيقة أن طباعة النسيج بتقنيات الطباعة المسامية تلق  
ً
 لدى الفنانير  والمصممير  نظرا

ً
ا  كببر

ً
رقعة  التساعإهتماما

 .الجرافيك والدعايةو ألزياء والموضة والديكور مجاالت الصناعة والفن من خامات النسيج كمصممير  ا استهالك

ح تفصيلي لحجم االستفادة التطبيقية والفنية والربحية منها، ومقارنتها بالطباعة النسيجية الرقمية  وفيما يلي شر
ة  .المباشر

 
ا
 .تقنيات طباعة النسيج بقوالب الطباعة المسامية: أول

 العمالة حجم اإلنتاج والربحية التطبيقية والفنية االستفادة التقنية الطباعية

 طباعة
 مسامية يدوية
manual silk 

screen 

يتم فيها تنفيذ القوالب الطباعية بطريقة يدوية 
بسيطة ويتم الطباعة بها عىل طاوالت خشبية 
مغطاه بطبقات من اللدائن المرنة، وتصلح 

ت  وكذلك  القطنيوالبوىلي لطباعة نسيج التيشر
 لطباعة األعما

ً
ل الفنية المحدودة مالئمة جدا

 .لطالب الكلية  العمىلي وتصلح للتدريب 

محدودة وف  حالة  إنتاجيتها 
ة يزداد  استخدام عمالة كببر

ة جدا  إنتاجها بصورة كببر
اف جودة مكثف  وتحتاج إلشر

 لزيادة العمالة
ً
 نظرا

ة جدا  تحتاج لعمالة كببر
وعدد ساعات عمل أكبر 
وكما تحتاج لعمال مهرة 

ا تعتمد ألن التقنيات كله
ة اليدويعىل األداء   والخبر

 

 مساميةطباعة 
 يدوية ميكانيكية
manual silk 

screen 
printing 
machine 

يتم فيها تنفيذ القوالب الطباعية بطريقة يدوية 
آلة طباعية  باستخدامبسيطة ويتم الطباعة 

 
ً
، وإنتاجيتها متوسطة نظرا

ً
ميكانيكية تدار يدويا

ي ألنها تحتاج للتحكم فيها 
 ف 
ً
وتشغيلها يدويا

أغلب مراحل التشغيل واإلنتاج، وه ماكينة 
يمكنها طباعة العديد من الخامات النسيجية، 

للنسخ  اليدويالفني المعمىلي وكذلك لإلنتاج 
 .المحدودة العدد

إنتاجيتها متوسطة  وف  حالة 
عمالة مدربة وماهرة  استخدام

يمكن مضاعفة اإلنتاج، وتحتاج 
اف جودة ممبر  ن  ألن أي إلشر

ً
ظرا

أخطاء طباعية يمكنها إلحاق 
ر بمئات النسخ الطباعية  .الض 

تحتاج لعمالة مدربة 
ورة   لض 

ً
وماهرة جدا

 وتجنب 
ً
تشغيل اآللة جيدا

األخطاء واإلهمال ، وه 
تحتاج لعمالة تصل إىل 
عامل لكل لون والبد من 
 تشغيل عمال مهرة
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طباعة مسامية 
 تيكيةأوتوما

 automatic 
silk screen 

machine 

وه آالت تقوم بالطباعة من خالل عامل واحد 
شيــــع للغاية ،  بأسلوبرقميميكانيكي وه تعمل 
 
ً
  باستالموتقوم أيضا

ً
النسخ الطباعية أوتوماتيكيا

وكما تقوم  الطباعي وكذلك التغذية بالحبر 
ي عىل بتغليف النسيج وتسليمة 

 .السبر النهان 

إنتاجيتها عالية جدا وتصل 
  1700ألكبر من 

ً
 نسخة يوميا

لعامل واحد فقط  اجتحت
 العمللمتابعة إجراءات 
ي ل

 
حة و والتحكم ف

ول أثناء التشغيل  الكونب 
 والغلق 

 
 
 :الرقمية تقنيات طباعة النسيج :ثانيا

 العمالة حجم اإلنتاج والربحية التطبيقية والفنية االستفادة التقنية الطباعية

 التسامي حبر ذات  ذةالنافطباعة ال
inkjet sublimation printing 

يتم الطباعة من خالل طابعات 
السبليمشن عىل أوراق ذات سطح 
ب الحبر بحيث يتم نقل  دهت  ال يتشر
 فيما بعد عىل أسطح 

ً
الحبر حراريا

ي تحتوى خيوطها عىل 
النسيج الت 

بوليمر أو لدائن بواسطة مكبس 
وهو حرارى مخصص لنقل الحبر عليه 

ي لنسيج ال يصلح للطباعة عىل ا
 القطت 

ويمكنه , والكتان واأللياف الطبيعية
النقل عىل العديد من األسطح 

المعالجة كاألخشاب واللدائن والزجاج 
المعالج والمعادن المعالجة وأسطح 

 .الخزف المعالج

إنتاجيتها محدودة وليست  
 ألن النسيج الذى 

ً
ة نظرا كببر

يستخدم للطباعة عليه 
ة من  يحتوى عىل نسبة كببر

 والبولياسب  ئن كالنايلون اللدا
ولكنه يستخدم لطباعة 

المفارش واللفائف واألثواب 
 إلمكانية 

ً
ة نظرا بصورة كببر

عىل الطاوالت  استخدامها 
 استخدامها ولكن يقل 

تات والمالبس  لطباعة التيشر
ي األجواء 

ألنها غبر مالئمة ف 
 الحارة

تحتاج لعمالة قليلة 
 ويمكن أن يقوم 

ً
جدا

بإجراءات التشغيل  
 كلها شخص واحد

طباعة النقل غبر المباشر بورق 
 النقل

transfer paper 
 

  Transfer paperأوراق النقل   
الذى يمكنه نقل محتويات أي 

مطبوعات سواء كانت ماكينات أنك 
ر ولكن هذه األوراق غبر  جيت أو لبر 

 .ومكلفة الكمي عمليه لإلنتاج 

 لإلنتاجالتجاريغبر مالئمة 
 الكببر وأرباحها ق

ً
 .ليلة جدا

تحتاج لعمالة قليلة 
 ويمكن أن يقوم 

ً
جدا

بإجراءات التشغيل  
 كلها شخص واحد

 :بكليات الفنون بليبياتنفيذ الوحدة الشاملة لطباعة النسيج بقسم التصميمات المطبوعة 
ي  بقسم التصميمات المطبوعة من قبل لم يتم تنفيذ أي وحدات معملية أو تطبيقية إلنتاج المطبوعات

 
 كلية الفنون سواء ف

، ولعل وجود وحدات متخصصة إلنتاج المطبوعات المستنسخة داخل كلية واألعالم طرابلس أو كلية الفنون والعمارة درنة
ة من خالل منتجات األعمال الفنية أمر هام وعاجلدرنة _والعمارةالفنون  ، وخاصة لعائداته المادية المتمبر 
، واستنساخها للكلية ة، وكذلك لتوفبر معامل ورة لض   وطرحها للمستهلكير 

توفبر موارد مالية جديدة ومطلوبة خالل تلك الفب 
تقنية حقيقية إلنشاء وحدات تعليمية متخصصة لطباعة النسيج وإمكانية توفبر عمالة مدربة لتالئم سوق العمل ولمنح  

ي هذه التطبيقات والعديد من األهداف سيتم حضها فيما يىل 
 
 :دبلومات متخصصة ف

 .وأنواعهخاماته  بكافة بالمالبسنفيذ وحدة لطباعة النسيج وخاصة تـ 1
ة استهالكيهجديد بطرح منتجات ي تحقيق مورد مادـ 2  ة من إنتاج الكلية بأفضل التصميمات الجديدة والممبر   .ممبر 
وتكون  تنفيذ وحدة معملية للتدريب عىل تقنيات الطباعة النسيجية من خالل التدريب عىل المعدات واآلالتـ 3

ي من الكلية  ممنوحة بشهادة
 
 .التطبيقات الطباعية عىل النسيج مما يزيد من موارد الكلية الداخلية ودبلومة ف

 .العملتدريب طالب الكلية عىل تلك التقنيات كمتطلب من أهم متطلبات تحقيق الجودة والتجهبر  لسوق ـ 4
 .الخريجير  من الوحدة بربطها بفاعليات البيئة والمجتمع والتفاعل مع  االستفادةـ 5
ي يتم طباعة كل ـ  6

تات عىل مستوى الجامعة  استهالكها الطلبات الت  ي مرحلة التخرج من التيشر
 
من خالل الطالب ف

اء وهذا اليوم يقوم كل طالب الجامعة  photo dayبالفوتو داىوخاصة اليوم قبل حفل التخرج والمعروف   قمصانبشر
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من تنفيذ منتجاتها وطرحها لطالب الجامعة بالتصميمات  االستفادةمطبوعة من الخارج مما يضيع عىل الجامعة 
ة والربــح المباشر من خالل وحدة حسابية ملحقة  وعالالئقة واألسعار المتمبر   .بالمشر

 لمنتملتق  عمل ـ 7
ً
اكجات المشاركير  ويتم سنوي لطباعة النسيج وتقنياته الفنية بحيث يشمل معرضا فيه  االشب 

 ممبرسوم لكل فنان أو عضو هيئة تدريس أو معاون 
ً
 (7).ا يدر بالمزيد من الموارد سنويا

 
 :نقاط القوة لقسم التصميمات المطبوعة لتنفيذ الوحدة الطباعية

ي كلية الفنون والعمارة درنة أو قسم ـ  1
 
من ة،متخصصاألخرى ال كليات الفنون الليبية  التصميمات المطبوعة سواء ف

 لتنفيذ  المنهجيةخالل 
ً
 وعمليا

ً
وعاألكاديمية بكل أنواع التصميمات المطبوعة لذا فهو مالئم علميا  .المشر

ي مدينة درنة هو أحد أقسام كليةالتصميمات المطبوعة قسم ـ  2
 
مما سيسهل  الفنون والعمارة وهي كلية متواجدة ف

ي التصميمات الدرناويةتنفيذ الهوية 
 
 .الدرناويالنسيجية مما سيتالئم مع طبيعة التصميمات المنفذة للسوق المحىل  ف

 
اتال ز  :المطلوبة الرئيسية مكونات والتجهبر

ة ملحقة ولكل  أجزاءلطباعة النسيج عىل عدة  المكان الرئيسي يتم تقسيم  ي تخضع  جزءصغبر
اتها المطلوبة الت  معداتها وتجهبر 

 عىل مواصفات المكان سبةصفات خاصة وإجراءات تشغيل منالموا
ً
يوضع فيه المعدات ومناسبه من حيث  الذي، فضال

مواصفات األمن والسالمة لالحركة ومستلزمات الكهرباء لتشغيله وكذلك مصادر المياه وفتحات التهوية للسخانات ومطابقة 
 :حسب ترتيبهااألجزاء تصور لتلك  يىلي المهنية، وفيما 

 
ا
 :design unitالتصميم جزء خاص ب/ أول

سيعمل عليها مصممير  أكفاء أهدافهم تحقيق تصميمات فريدة تليق  ذلك الجزءعىل اإلطالق ألن  األجزاءوتعد من أهم 
ي بمستوى 

 ألن المنتج  فت 
ً
ي رفيع نظرا

ومن أجل تحقيق أعىل مستوى   درنةوالعمارة جامعة  يحمل إسم كلية الفنون النهان 
 :ما يىلمن عدة أجهزة كهذا الجزء تكون ييجب أن تصميمية،كفاءة 
ر /3دواليب تخزين لألوراق والتصميمات /2للتصميمات  رئيسي جهاز كمبيوتر /1 وفات A4مكتب وطابعة لبر   ملونة للبر
 لمراجعة التصميمات واألقالم المنفذة Light tableصندوق تعريض إضاءة /4
 
 
ز القوالب الجزء الخاصب/ ثانيا  screen preparation unitتجهبر
فيها تجهبر  القوالب الطباعية عىل قوالب من األلومنيوم أو الخشب وتحتاج لمعدات خاصة لشد الحرير ومعالجته  ويتم  

ات وأدوات كما يىلي ، ويستلالختبارهوغسيله وكذلك   (8) :زم عدة تجهبر 
  .مب  طول 2× مب  1منضدة خشبية ال تقل عن مساحة /1
 .screen stretching machine (كالبة ) آلة شد للحرير /2
 .دواليب تخزين معدات/4.الطباعيةدواليب تخزين وحفظ القوالب /3
يط الالصق ـ دباسة مسدس –مقص  –أدوات قاطعة ، كب  /5  .مسطرة حديد واحد مب  ـ بكرات الشر
 
 
 : Exposure unitالمحسس التصوير جزء خاصب/ ثالثا

شبكات الحرير المشدودة عىل اإلطارات الخشبية أو يتم فيها تكسية وتغطية توفبر غرفة مظلمة خاصة للتصوير حيث 
والمكون من الجيالتير  وبيكرومات األمونيوم ، ويطلق عىل   photo emulsionالمعدنية بطبقات من حساس مستحلب 

ة ويتم فيها تركيب ي يستلزم أن تكون بعيدة عن اإلضاءة المباشر
 معمل التصوير أو غرفة التصوير والت 

ً
 وحدة التصوير أيضا

وحدة إضاءة حمراء ألن البيكرومات الحساس ال يتأثر بالضوء األحمر، كما يستلزم وجود حوض للغسيل والتنظيف وطاولة 
( المادة الحساسة )مع مراعاة وجود آلة تجفيف وتحميص البوىل جيل البيكرومان   مربــع ب  خشبية ال تقل عن واحد م

 :يىل  الوحدة كما وتجهبر  
خشبية واحد مب   طاولة)منضدة /UV Exposure unit with vacuum2وق بنفسجيةوحدة التعريض بأشعةالف/1

ة لحفظ المواد الحساسة/ 3.(مربــع الشاشات دواليب تجفيف / 5.للشاشة الحريريةدواليب تخزين /4.ثالجة صغبر
 حوض غسيل/ 7.والطالءدواليب تخزين للمعدات واألدوات القاطعة /  Screen Drying Cabinets.6الحريرية

Screen printing washout tankwith backlight ويحتوى عىل مضخة تعمل بالكهرباء لموتور واحد حصان
ي ومركب معها خط هواء بضغط 

 .هوان 
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كيب  جزء/ رابعا  :color unitاأللوان خاص ببر
صنيع العجائن المائية تحضبر وتكوين األلوان وت فيها ويتم لتكوين األلوان والعجائن الملونة  ةمتخصصغرفة عبارة عن  وهي 

وتشمل دواليب تخزين وعجانات تعمل بالكهرباء وبعض األدوات المساعدة وتحتاج ألحواض للغسيل ومنظفات  والدهنية،
 :والمعداتاألدوات المستخدمة  يىلي وأدوات غسيل وتنظيف ومجففات وفيما 

ة موتور /1  .Mixer color machineحصان تعمل بالكهرباء لخلط ومزج األلوان 3عجانة كببر
 .غسيلحوض / 4.الثقيلةمصنعة من الحديد لتتحمل أوزان العجائن  تخزيندواليب /3.لأللوانمضارب 5عدد /2
 

 
 
 :printing unitالطباعة جزء خاصبعملية / خامسا

وع  وهو الجزء الرئيسي  ة  وهي للمشر عدة  تتكون من وهي تشمل عدة معدات رئيسة لسبر اإلنتاج المباشر والطباعة المباشر
ة ومالصقة لها وتشمل ما ملحقة م أجزاءمعدات و   :يىلي باشر

 :machine screen printingآلة الطباعة ـ 1
 :الطباعة النافذة اليدوية متعددة األلوانآلة / أ 

لون وهي  وع وستقوم بسد  اليدويتعمل بالتشغيل  أربعة عشر ة  احتياجاتوإنتاجيتها متوسطة وكافية لعمل المشر الوحدة لفب 
 قيلة وستطو 

ً
ممتازة للتدريبات األكاديمية لعمل دبلومة لطباعة  وهي وم بطباعة كل التصميمات الناجحة وطرحها تجاريا

 .بالكليةالنسيج 

 :آلة الطباعة ذات اللون الواحد/ب 
ة وتعمل بقالب  وهي  ة من المكان وتقوم بأداء كببر وضبط  طباعي آلة ممبر   عاىلي واحد وتتمبر  بأنها ال تشغل مساحة كببر

ة للغاية ونح استخدامها للطباعة ويسهل  و  جا توإنتاجيتها كببر  . علعدد ثالثة منها داخل المشر
ز    مجففـ 2  : flasher Halogen lampفالشر هالوجير

انية طباعة األلوان المتتالية الواحدة تلو األخرى وذلك لشعة اإلنتاج وإمكانية كوهو خاص بتجفيف النسيج عىل الماكينة إلم 
ي وقت قصبر تحق

 
وتحتاج الوحدة  ، وال يمكن لآللة الطباعية العمل بدون فالشر واحد عىل األقليق أعىل جودة طباعية ف

 .مجفف فالشر  لعدد أثنير  
 Encored Tunnel Dryersفرن تجفيف وتحميص وثبات اللون ـ3

مطبوعة بدونه وهو وحدة ال يمكن تثبيت األلوان ال بدونه،وال يمكنفرن لتجفيف النسيج وال يمكن العمل عبارة عن وهو 
 .لهافصلها عن وحدة الطباعة وتكون مالصقة 

 heat pressالمكابس الحرارية ـ  4
وتستخدم لتثبيت بعض األحبار الطباعية وخاصة عجائن الفوم وتولد حرارة مناسبة  الحراريمكابس تعمل بالضغط  وهي 

 لنقل أوراق النقلالسميكة
ً
ول، ( plastisol)الدهنية من  واألحبار   transfer paperالحراري كما تستخدم أيضا البالستبر 

ي عمل بطاقات ال
 
 IDوف

 
 
 Digital printing unitالطباعة الرقمية  جزء/سادسا
سب  البوليأوحدة طباعية متطورة ومستقلة ويمكنها الطباعة بإحدى نوعان للطباعة األوىل للطباعة عىل الخامات  وهي 

أما الثانية فيطلق  ،Sublimation printingدائن فقط دون القطنية ويطلق عليها طباعة السبليمشن والنايلون والليكرا والل
ر ذات اللون األبيض  عىل كل أنواع النسيج وكل من خاللها عة امتطورة للغاية حيث يمكنها الطب وهي عليها طابعات اللبر 

 .تفصيل لمعداتهما يىلي وفيما  ،(9)ألوانه
 :Sublimation printingطباعة السبليمشن ـ  1

بعد الطباعة عىل أوراق نقل يطلق  Inkjet sublimationحبر وذلك بنفثالالحبر المطبوع  وهي طباعة تعمل بتسامي 
ط     sublimation paperعليها ي نرغب طباعتها شر

خيوطها  احتواءثم ضغطه داخل مكابس حرارية عىل قطع النسيج الت 
 .يعيبها أنها ال تطبع عىل الخاماتن و النسيجية عىل إحدى مكونات اللدائ

ر النسيجية ذات اللون األبيضـ 2 ز  :laser T shirt transfer Equipment طباعة اللبر
وتتمبر  بأنها تطبع اللون األبيض لذا فإنها صالحة للطباعة عىل  ألوان،يوجد منها أالت تطبع خمسة ألوان وأخرى تطبع ستة 

ي وقت قصبر  السعر،وكلفتها قليلة ومتوسطة  خاصة،النسيج الملون، ولها أوراق ناقلة 
 
 ف
ً
ة نسبيا  .ويمكن بها تنفيذ أعداد كببر
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 :التغليفجزء التجفيف و /سابعا

ي هذا الجزء
 
ي تم طباعتها يتم ف

نتجات النهائية داخل أكياس بالستيك أو عبوات من اللدائن موضع ال بعد تجفيف النسخ الت 
يحمل إسم سيتم عمل تصميم خاص للمنتج  حيث، طلبات العمالء والمستهلكير  طبوع و أو الورق حسب نوع التصميم الم

وعجامعة وكلية الفنون وقسم التصميمات ال  .المطبوعة وشعار المؤسسة والمشر
 
 
 Quality Assuranceمراقبة الجودة  جزء/ ثامنا

 وتكون مهمة الم
ً
ي يتم فيها العمل وإجراءات التشغيل يوميا

وعصمم واإلدارة الوه من أهم الوحدات الت  , داخلية للمشر
وط القياسية للعمل ودرجة إتقان التنفيذ جودة المنتج النهائيةويكون بر  وكذلك ضمان , نامج المراقبة شامل للضوابط والشر
هي ، و أدوات وخامات صديقة للبيئة، ويوجد عدة أجهزة مساعدة لضمان الجودة وسبر العمل وإتقان اإلنتاج استخدام

هنة عىل أنها توفر الثقة تضمن تنفيذ ج ي يمكن البر
ي إطار منظومة الجودة الت 

 
ميع األنشطة المخطط لها ومنهجية تنفيذها ف

ي  ي ترصد بشكل منهحر
ي بمتطلبات الجودةوضمان الجودة يشبر إىل العمليات واإلجراءات الت 

بأن المنتج أو الخدمة ستق 
  من أنه يتم الوفاء بمعايبر الجودةوسيتم تناول تطبيقاتها  مختلف جوانب عملية أو خدمة أو مرفق لكشف وتصحيح والتأكد 

 :كما يىل
 للحضور ـ 1 

ً
ي المواعيد اإلنضاف و تركيب آلة للبصمة لضمان إنضباط توقيع العاملير  بالمكان يوميا

 
 .المحددةف

وفاتتوقيع العميل عىل التصميمات ـ  2  .والبر
 .المكان توفبر سجالت يومية ألى عمليات أو زيارات داخلـ 3 
 .الدقيقةتوقيع سجالت يومية إلنضباط كل وحدة وتواجد الخامات واألدوات والمراجعة اليومية ـ 4 
ي يتم طباعتها داخل الوحدة وتوقيع المسئول عن جودتها قبل تسليمها للعمالء ثم ـ  5

إجراءات الفرز الدقيقة للمنتجات الت 
 (11).جودتهاالطلبيات والرض  عن  باستالمتوقيع العميل 

ة ز  المعدات المطلوبة الشاملة للوحدة الطباعية المالئمة لتحقيق بداية ممبر

 ( 1) شكل  

 آلة الطباعة النافذة اليدوية ذات اللون الواحد 2عدد 

 
وذلك لطباعة التصميمات ذات اللون الواحد مما ال 

يعيق إجراءات العمل للتصميمات ذات األلوان 
ة المتعددة أثناء تنفيذها وطباعت ها عىل اآللة الكببر

(11)متعددة األلوان   

 ( 2) شكل  

Silk screen printing machine 

Multi color 

 

 ولون   14آلة الطباعة النافذة اليدوية متعددة األلوان 

 (22)لون 7
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 ( 3) شكل  

 

 (23) ماكينة التجفيف للنسخ المطبوعة

Dryer 

  

 ( 4) شكل 

 دواليب التجفيف للشبلونات 
(24)(القوالب الطباعية النافذة )   

Drying Cabinet 

 ( 5) شكل  

Screen Printing Drying Rack 

 (21)أرفف تجفيف النسخ الطباعية
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 ( 6) شكل  

 

 (21)آلة شد الحرير عل الشبلونات والقوالب الطباعية

screen stretching machine 

 

  

 ( 7) شكل 

 
(21)اإلظهار والغسيلوحدة   

washing unit 
Screen printing washout tankwith 

backlight 

  

 

 ( 8) شكل 

 UV lamp(21)آلة التعريض الضوئية 

UV Exposure unit with vacuum 
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 ( 9) شكل 

Flash Dryer(21) 

 للنسخ عل ماكينة الطباعة  الطباعي مجفف 

 

  

 ( 10) شكل 

Heat pressPneumatic Double station (22) 

 
 كابس الحرارية المزدوجةالم

  

 

 ( 11) شكل 

 

 (22)قوالب الطباعة الشبكية من إطارات األلومنيوم

Aluminium Screen Printing Frames 
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 ( 12)شكل  

 (22)طابعة السبليمشن

Sublimation printer 

ات طباعة السبليشن للنقل عل ز قمصان  تجهبر
 وليكراوالنايلون  البولياسبر 

 

  

 ( 13) شكل 

مكبس سبليمشن متعدد المهام لخمسة أغراض 
 (23)طباعية

5in1 15x15 Digital Heat Press Sublimation 
Transfer Machine Black 

 

 

  

 

 ( 14) شكل

(24)الصلبة   ID أدوات خاصة بتغليف بطاقات ال   
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 ( 15) شكل  

OKI 

ر باألوراق الناقلة خمسة الوان  ز طابعات اللبر
 (21)وأبيض

Laser t shirt 
  5 color WCMYK 

 
 

  

 ( 16)  شكل 

ر ألوان ز ر ريكو لبر ز طابعة لبر
(21)  

Ricco Aficio MP C2550 

 

 
 :النتائج 

  المعامل الطباعة المسامية العالمية والمحلية واإلقليمية تعتمد عىل المعدات واآلالت الطباعية سواء لضبط جودة أداء
ي العملية الطباعية أو لإلنتاج 

 . الكميالتطبيق 

 إلنشاء معامل طباعية متطورة ومتواكبة مع  الحديثة تطور المعدات واألدوات والتقنيات الطباعية 
ً
عنض هام جدا

 .العالمية التقنية والفنية الطفرات

 ة وخاصة عند للطباعة النافذة سيعود بمنفعة محتملة   ةمتطور  امل طباعيةإقامة مع ي المهام منها  االستفادةكببر
 
ف

 .مهنية للطباعة الحريريةدبلوم وخاصة عند تدشير  مرحلة دراسية لمنح , ات الخاصةالتدريبة للوحد

  ة وخاصة عند منها لطباعة النسيج  االستفادةإقامة معامل طباعية متطورة للطباعة النافذة سيعود بمنفعة محتملة كببر
 .ةافذ توزيــــع بالكلية كوحدة إنتاجيمن خالل الوحدة ذات الطابع الخاص ومن مالبسوال

 ة إقامة معامل طباعية متطورة للطباعة الن منها لطباعة  االستفادةوخاصة عند افذة سيعود بمنفعة محتملة كببر
 .درنةمطبوعات جامعة 

 ة إقامة معامل طباعية متطورة للطباعة الن االستفادة منها بإقامة وخاصة عند افذة سيعود بمنفعة محتملة كببر
ي  وسيكون األول من نوعسكرين،  السلكلطباعة  سنويزيومبو مس

 
 .ليبيا ف
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 :التوصيات 
وحدة فنية تطبيقية شاملة للطباعة النافذة بالكليات الفنية وخاصة قسم التصميمات المطبوعة بجامعة  بتنفيذ يوض الباحث .1

 . درنة
ي ت باالستفادةيوض الباحث  .2

 
 .دريب الطالب وإعدادهم لسوق العملمن التقنيات الحديثة لطباعة النسيج ف

 .   الباحث بتجهبر  المعامل بالكليات الفنية بوحدات خاصة للطباعة النافذة لطباعة النسيجيوض .3
 .كل عام لجماليات الطباعة الفنية المسامية   دورييوض الباحث بعمل سمبوزيوم سنوي  .4
المسامية  إلنشاء وحدة معملية للطباعةقسم تصميم المطبوعات  وخاصتهأقسام الفنون ،من  باالستفادةيوض الباحث  .5

 .وزيادة موارد الكلية

 :المراجع

 
ي كأساس لتنمية الفكر البتكار من   . رسالة دكتوراه . 1994.بالل احمد ابراهيم مقلد _ (1)  استخدام معطيات المربــع الفبر

بية الفنية  بية الفنية . خالل  الطباعة اليدوية بالشاشة الحريرية لطالب كلية الب   .جامعة حلوان . كلية الب 
ات القيم الملمسية _ (2) شعيب دمحم عىلي شعيب، ،  رسالة دكتوراه ، دراسة تجريبية لتحليل العالقة المتبادلة بير  متغبر

بية، جامعة حلوان  ، ي الطباعة اليدوية ، كلية الب 
 
 م1990 واللونية ف

(3)  Robert Adam and carol Robertson, screen printing and complete water based system 
Thames and Hudson Inc , London , 2003 

زينب مراد الدمرداش، الطبعة الفنية األصلية بير  الطرق األدائية التقليدية والمعطيات الواسعة للتعببر من خالل -(4)
 . 1999التطورات التكنولوجية الحديثة، رسالة دكتوراه غبر منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة اإلسكندرية،

(5) Walter Hoppe and Susan Davidson, Rauschenberg, A retrospective, Harry N Abrams,Ink, 
VAGAGermany, 1997   

 - (6)  Beth Grabowski & Bill Fick: Printmaking a complete guide to materials & processes, 
Laurence King Ltd 2009, 

(7) Erin Hansberger, Photography as readymade art, master of art, University in Partial 
Fulfillment, December 2006 

يف دمحم شكري(8) خطط لتطوير وتحسير  النظم المعملية وتدببر الموارد المالية للجامعات المضية، المؤتمر الدوىلي الثالث . شر
.كندريةم، جامعة اإلس 2118جامعة جنوب الوادي ،مجلة كلية الفنون الجميلة    

عمرو دمحم عىلي سالمة ، تحقيق البعد الثالث اإليهام لتصميمات الطباعة اليدوية بالشاشة الحريرية باستخدام (9)
بية الفنية، جامعة حلوان،  ، كلية الب   م  2001الكمبيوتر،، رسالة ماجستبر

ي االعمال تقنيات الطباعة المسامي استخدام.دكتوراهرسالة . أحمد حسير  السيد عبدالجواد_(10)
 
ة المستحدثة ف

 م1999. ،جامعةاإلسكندريةالضيحةالفنية

11) https://arabic.alibaba.com/product-detail/Screen-Printing-Press-1-Color-1-
60593747120.html 
12)https://www.pressdoctor.com/products/mr-chameleon-manual-screen-printing-press-14-
color 
13)https://www.inkandsolvents.co.uk/product-category/tunnel-dryer-spares-2 

https://www.serigraphie-boutique.fr/drying-cabinet (14 

https://arabic.alibaba.com/product-detail/Screen-Printing-Press-1-Color-1-60593747120.html
https://arabic.alibaba.com/product-detail/Screen-Printing-Press-1-Color-1-60593747120.html
https://www.pressdoctor.com/products/mr-chameleon-manual-screen-printing-press-14-color
https://www.pressdoctor.com/products/mr-chameleon-manual-screen-printing-press-14-color
https://www.inkandsolvents.co.uk/product-category/tunnel-dryer-spares-2
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15) https://www.silkscreenprintingsupply.com/screen-printing-drying-rack 
https://printride.com/screen-stretching-machine(/16 

https://www.ebay.com/itm/324158518227(17 
https://www.anthemprintingsf.com/Workhorse-Lumitron-Screen-Exposure-Unit11598.htm(18 
https://www.aliexpress.us/item/2255800696973694.html (19 
https://www.chinatopsew.com/pneumatic-double-stations-heat-press-machine(21 
https://www.indiamart.com/proddetail/aluminum-screen-printing-frames(21 
https://techbullion.com/how-to-choose-the-best-sublimation-printer/(22 

https://www.ebay.com/itm/201501152990(23 
https://www.aliexpress.us/item/2251832676633821.html(24 
https://www.indiamart.com/proddetail/oki-t-shirt-printer-10476381355.html(25 
https://copier1.com/product/ricoh-aficio-mp-c2550/(26 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.silkscreenprintingsupply.com/screen-printing-drying-rack-1200x800mm-reinforce-mesh-size.html
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ات المناخية ومخاطرها علي الفرد والمجتمع ي والتغير
 دراسة وصفية عن مشكلة التلوث البيئ 

Descriptive study on the problem of environmental pollution and climate change and its 

risks to the individual and society 

 

 

Ali Abu Ajeila Altaher Salama
1
, Nuri Salem Alnaass

2
, Mohamed Ali Abunnour

3
 

Libya Authority for Scientific Research
1
, University of Azzaytuna-Faculty of Agriculture

2
, Department of 

Geography - Faculty of Education, Elmergib University
3
 

alisalama19885@gmail.com
1
, n.alnaass@azu.edu.ly

2
, maabunnour@elmergib.edu.ly

3
 

 

Abstract: Man is an integral part of the environment, he lives in it and affects it and affects 

him. Therefore, the environment is the natural stage for all human activities on the surface of 

the earth, and therefore the effects of any human society on it are varying in proportion to the 

degree of civilized and developmental progress of this society.Therefore, the concern for the 

environment has become a global feature of the participation of most countries of the world in 

the environmental problems that exist now, such as air and water pollution and global 

warming caused by gaseous pollutants and affecting all elements of life on the globe, as well 

as on all human economic, health, development and social activities. Climate change also 

results in severe weather, which causes many severe and continuous climatic disasters such as 

strong storms and hurricanes, severe heat waves, forest fires, floods and sometimes severe 

droughts may occurThere are long-term effects resulting from climate changes, and appear on 

human health, we find that they may cause heat-related diseases, deaths resulting from bad 

weather, asthma and cardiovascular diseases that may be caused by air pollution, and 

respiratory problems that come from allergens in excess. About the limit. Climate change can 

be faced with many solutions to achieve economic benefits, in addition to improving our 

livelihoods and protecting the environment. Therefore, global frameworks and agreements 

have been concluded to guide the progress of goals such as: sustainable development, as well 

as the United Nations Framework Convention on Climate Change, as well as the Paris 

Agreement, COP 26 and soon COP 27 in the Arab Republic of Egypt. There are three 

categories of general actions that need to be taken, namely (reducing Emissions - adaptation 

to climate impacts-financing the necessary adjustments. 

 
:  الملخص    

ؤثر فيه ، فإن أحسن إليها أحسنت إليه وإن أساء إليها بعدم األنسان جزأ ال يتجزأ من البيئة ، فهو يعيش فيها ويؤثر فيها وت
ي عىل المستوى الصحي واالجتماعي واالقتصادي لذا . الحفاظ عليها وتلويثها بكل أنواع الملوثات أساءت إليه بشكل سلب 

ات أي مجتماألرض  سطح على يةشرـشطةالبـلجميعاألنفإن البيئة هي المرسح الطبيعي  ي عليها ، وبالتالي فإن تأثير ع برسر
لذا فان االهتمام بالبيئة اصبح . لهذا المجتمع والتنموي  الحضاري التقدم درجةمع ب ـستتناتكون متفاوتة بحيث 

ي المشاكل البيئية المجودة االن 
 
اك معظم دول العالم ف مثل تلوث الهواء والمياه واالحتباس الحراري ، طابعا عالميا الشير

ية  االنشطةوالمؤثرة عىل كافة عنارص الحياة عىلي الكرة األرضية، وكذلك عىل جميع الناجم عن الملوثات الغازية  البرسر
ي كوارث   .االقتصادية والصحية والتنموية واالجتماعية

 
ا الطقس القاسي ، الذي يتسبب ف

ً
وينتج عن تغيير المناخ أيض

ة شديدة ومستمرة كالعواصف واألعاصير القوية ، موجات الحر الش ي مناخية كثير
 
ديدة ، حرائق الغابات ، الفيضانات وف

 .بعض األحيان قد تحدث حاالت جفاف شديدة 
ات المناخ ، وتظهر عىل صحة البرسر ، فنجد أنها قد تسبب األمراض  ات طويلة المدى ناتجة عن تغيير وهناك تأثير

ي قد يسببها  المرتبطة بالحرارة ، والوفيات الناتجة عن سوء األحوال الجوية ، وأمراض الربو والقلب
واألوعية الدموية البر

ي من مسببات الحساسية بشكل زائد عن الحد 
ي تأتر

ويمكن مواجهة التغير . تلوث الهواء ، ومشاكل الجهاز التنفسي البر
ي بالعديد من الحلول لتحقيق المنافع االقتصادية فضال عن ذلك تحسير  معايشنا وحماية البيئة 

برمت . المناخ 
ُ
لذلك  أ

mailto:alisalama19885@gmail.com
mailto:n.alnaass@azu.edu.ly
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وكذلك  المستدامةالتنمية :فاقيات عالمية لتوجيه عملية التقدم الُمحرز من أهداف مثلأطر عمل وات
بجمهورية مرص    COP 62و قريبا   COP 62و  باريساتفاق فضال عن المناختغير بشأنإلطاريةاالمتحدةاألمماتفاقية 

ات المناخ   -خفض االنبعاثات )  ث فئات من اإلجراءات العامة الالزم اتخاذها ، وهي فهناك ثال العربية ،  التكيف مع تأثير
 (.تمويل التعديالت الالزمة   -

 :الدراسة مقدمة ￭
ي هذا العالم موزون  مثل 

 
ء ف ي

ي أدق وأحسن واجمل النظم فكل سر
 
تتابع الفصول وتعاقب الليل : خلق هللا هذا الكون ف

، يمكن لهذا االتزان أن  يختل إذا دخلت عليه عوامل خارجية تؤثر عليه ، فعندما تدخل ....دوث المد والجزر والنهار وح
االنسان وقطع األشجار ادي ذلك  لنقصان عدد االشجار وهذا معناه نقصان كمية  االكسجير  من الهواء ،  وتجريف 

بة وتلويثها  بواسطة المواد المشعة وبالمعادن الثقيلة وبالكائنات الحية ، واستخدم الوقود االحفوري والنفط والغاز  الير
ات  ي عىلي االعداء الطبيعية للحرسر

ي المكافحة   فقض 
 
مما ادي النبعاث غازات الدفيئة  ، واستعمال المبيدات ف

ت ، او والفطريات  إنه  بذلك أخل بنظام البيئة ،  والتلوث البحري بسبب النفط الناتج عن حوادث السفن او الناقال 
ي تسبب أمراضا عديدة لإلنسان منها 

ي ) نتيجة للرصف الصحي والصناعي والبر
ا –االتهاب الكبدي الوبات  الت   –الكولير الي  

وة السمكية (التهابات الجلد –المعوية  ار بالير ي  –وهجرة الطيور النافعة  –، واالرص 
ار بالشعب المرجانية و البر اإلرص 

ي 
 
وة السمكيةبدورها توثر عىل جذب السياح و ف هذه الظاهرة (الضوضاء )ايضا التلوث السمعي .  نفس الوقت عىل الير

ي استخدام اآلالت ووسائل 
 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالحرص  وأكير االماكن تقدما وخاصة االماكن الصناعية للتوسع ف

ي تسبب التكنولوجيا الحديثة ، فهي وثيقة الصلة بالتقدم والتطور الذي يسع وراءه االنسان يوم
فقدان ) ا بعد يوم ، والبر

ي  -السمع  ي  -فقدان الشهية   -االصابة بالصداع وآالم الرأس   -الشعور بالضيق  -التوتر العصب 
 
كير  وخاصة ف

فقدان الير
ي ( االعمال الذهنية 

 
، وتلوث األغذية أي  وصول الكائنات الحية الدقيقة أو أي أجسام غريبة غير مرغوب بوجودها ف

ذائية حيث يعتي  الغذاء ملوثا إذا احتوى عىل جراثيم ممرضه أو تلوث بالمادة المشعة أو اختلط بمواد كيميائية المادة الغ
ية وتسبب حدوث ما يسىم  ي ) سامه او مبيدات حرسر

إسهاالت حادة وتسمم  ) ويؤدي ذلك لحدوث ( بالتسمم الغذات 
ي كافة ( ب والكبد والكىلي وامراض رسطانية وتشوهات لألجنة  وامراض عصبية وامراض بالقل

 
ة هذه التدخالت ف ، وكير

ات المناخية  ، لذلك يعرف تلوث البيئة  ي مما ادي الي التغير
ي نظام التوازن البيب 

 
جوانب البيئة وتلوثها ادت إل خلل كبير ف

ي الغالب كمنتج ثانو 
 
ن ف ي للبيئة،  لذلك يرتبط التلوث، الذي يقير ي  النظام االيكولوخ 

 
ي لألماكن الطبيعية عىل أنه خلل ف

ية، بتغير المناخ  ويتفاقم كٌل من تغير المناخ وتلوث الهواء بسبب حرق الوقود األحفوري، مما يزيد من انبعاثات . الحرص 
ي أكسيد الكربون، وهو سبب االحتباس الحراري

 .ثات 

  :انهالذلك تعرف البيئة عىلي  ￭
ات واالودية والعيون ، والجبال كل ما خلقه هللا من سماء وارض وما فيهما ، من البحا   ر والمحيطات واالنهار والبحير

ها بة ، وعنارص المناخ كاألمطار والرياح والحرارة والضغط وغير  .الخ.......والتالل والهضاب والمنحدرات، والنباتات والير

ي ￭
ي درجات الحرارة وأنماط الطقس :التغير المناخ 

 
هذه التحوالت طبيعية  قد تكون. يقصد به التحوالت طويلة األجل ف

ي الدورة الشمسية
 
ات ف ، أصبحت األنشطة . فتحدث، عىل سبيل المثال، من خالل التغير ولكن، منذ القرن التاسع عرسر

ية المسبب الرئيسي لتغير المناخ ، ويرجع ذلك أساًسا إل حرق الوقود األحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز  .البرسر
ي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة األرضية، مما يؤدي إل ينتج عن حرق الوقود األحفوري 

انبعاثات غازات الدفيئة البر
 .حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة

ي تؤثر عىل الحياة، وأصبح الخلل بالبيئة أو   : pollutionويعد التلوث   ￭
ة البر التلوث )من المشكالت الهامة والخطير

ي 
ط عىل االرض بل عىل الحياة اإلنسانية جمعاء، فقد أثبت العلماء أ ن التلوث هو السبب له آثاره السلبية ليس فق( البيب 

ي تقرير لها أن 
 
مليون كانوا   66.2األول وراء ثقب األوزون واالحتباس الحراري، كما كشفت منظمة الصحة العالمية ف

 (.6162توفيق ،.)  6166ضحايا التلوث عام 
ي تزايد مستمر لذا تحاول هذا الدراسة وضع حلول قبل أن تهلك مشكلة كما أن معدل التلوث وأخطاره وآثا

 
ره المدمرة ف

ات المناخية الحياة وتفسدها  .التلوث والتغير

 : مشكلة الدراسة ￭
ي بدأت بالفعل تؤثر  

مشكلة التلوث هي مشكلة تتعاظم مع مرور الزمن ويجب وضع حد لها قبل أن تهلكنا مخاطرها البر
ات مناخية  سببت أمراضا ال حرص لها لالنسانية ، عىل الحياة بكافة  عنارصها وأشكالها،  فهي ادت الي حدوث تغير

 . وسببت نفوق للحيوانات ، وتدمر الحياة النباتية ، والمائية ، كما أنها تؤثر وبجوانب عديدة عىل المجتمعات واالفراد
 

https://www.un.org/ar/climatechange/17-goals-to-transform-our-world
https://www.un.org/ar/climatechange/17-goals-to-transform-our-world
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https://www.un.org/ar/climatechange/17-goals-to-transform-our-world
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https://unfccc.int/sites/default/files/convention_text_with_annexes_arabic_for_posting.pdf
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 : تساؤالت الدراسة ￭
ات ال -   مناخية ؟ما مصادر التلوث المسببة للتغير
ات المناخية عىل الفرد والمجتمع؟ -  ما  مخاطر التغير
ات المناخية ؟ - حة للحد من مخاطر التغير

 ماهي الحلول المقير

 :اهداف الدراسة ￭
ات المناخية  .6  .التعرف عىل مصادر التلوث المختلفة المسببة للتغير
ات المناخية عىل حياة الفرد والمجتمع .6  .التوعية بمخاطر التغير
ات المناخيةوضع  .3  .حلول جدية  للحد من مشكلة التلوث  والتغير

 :أهمية الدراسة ￭
ين  ي والعرسر

تشير هذا الدراسة إل وجود اخطار محدقة حقيقة  تهدد كوكبنا  والبيئة و الحياة ، إذ تشير إل آفة القرن الثات 
ات المناخية " ت مجلة "مشكلة التلوث والتغير ي( نيترسر )، وقد نرسر ماليير   شخص  3طانية أن ما يزيد عن العلمية الي 

ي ازدياد ما لم يتم اتخاذ التدابير الالزمة! يموتون بسبب تلوث الهواء فقط 
 
ويتوقع بحلول .  كما أشارت إل أن هذا العدد ف

ي  2.2أن يصل عدد الضحايا إل . م 6101عام 
ي المعهد االلمات 

، "ماكس بالنك"مليون شخص ، كما أثبتت دراسات باحبر
ي أنحاء العالم ، ومن بير  كل  61من  0كل أن  

 
منهم يموت شخصان  0االف شخص يموتون  بسبب تلوث الهواء سنويا ف

 .بالسكتة الدماغية بسبب التلوث
ماليير   3.3كما أشارت منظمة الصحة العالمية إن أكير من مليار شخص محرومون من المياه النظيفة بينما يموت 

ة  ووضع حلول  شخص بسبب المياه الملوثة، لذا  ي التعامل مع هذه الظاهرة الخطير
 
يجب علينا الترصف بجدية  ف

وكل االشياء السابقة تظهر أهمية . حاسمة لمنع انتشارها والحد منها ، و من أجل المحافظة عىل كوكبنا لألجيال القادمة
ي تحتاج

ة القديمة  الحديثة ، والبر لتضافر الجهود وتكاتف الجميع للتصدي  الدراسة ، اذ انها  تتناول هذه المشكلة الخطير
ات المناخية وهما وجهان لعملة واحدة  .لها اال وهي التلوث والتغير

ي أكتوبر  
 
ي تقريٍر لها أن  6162و ف

 
من أطفال العالم يتنفسون الهواء السام كل %  33، قالت منظمة الصحة العالمية ف

 للتقرير، يتنفس . يوم
ً
 للغاية يعرض صحتهم ونموهم لخطٍر جسيممليار طفل هواًء ملو  6.2ووفقا

ً
تقدر منظمة . ثا

ي عام 
 
ي ما يقارب  6162الصحة العالمية أنه ف

 
طفل بسبب التهابات الجهاز التنفسي السفىلي الحادة  211,111، توف

ي ذلك مليار طفل  -من سكان العالم % 31أكير من "ويسلط التقرير الضوء عىل أن . الناجمة عن تلوث الهواء
 
دون بما ف

لي بشكٍل أساسي من خالل الطهي باستخدام 
ة يتعرضون لمستويات عالية من تلوث الهواء المي   سن الخامسة عرسر

ثة ٍ من األحيان عىل الفحم ووقود الكتلة األحيائية . " تقنيات وأنواع وقود ملوِّ ي كثير
 
ي الدول النامية ، تعتمد النساء ف

 
ف

ليةللطهي والتدفئة ، مما يزيد من احتمال تعرض ات الملوثات المي    .هن وأطفالهن لخطر تأثير

   :الدراسةمنهجية  ￭
ي 
 
ي يستند إليها الباحث ف

اتيجية المنهجية المناسبة البر  القيام بتصميم بحثه او إن طبيعة الدراسة وأهدافها يحددان االسير
ي . دراسته

 
ي جمع المادة ا واستخدم ف

 
، و تم االعتماد ف ي

لعلمية الخاصة بموضوع الدراسة الدراسة الحالية المنهج الوصف 
ي تصدرها الهيئة العامة للبيئة 

عىل بعض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة و الكتب والتقارير والمجالت البر
ات المناخية  .وكل من تطرق الي قضية التلوث والتغير

 :الدراسات السابقة  ￭
ي تناو 

حوالتحليل، لت موضوع هناك العديد من البحوث والدراسات السابقة البر ات المناخية، بالرسر التلوث ومخاطر التغير
ي تمثل صلة بينها وبير  الدراسة الحالية ومنها ويتناول

 :الباحث البعض منها والبر
،   (: 6162)دراسة تسنيم حسان  ي التحليىلي

ار وأنواع التلوث، واستخدمت المنهج الوصف  ي هدفت  إل التوعية بأرص 
والبر

ي توصلت إليها أ ن التلوث له أنواع هي ومن أهم النتائج ا
 : لبر

ا عىل النظام العام للبيئة :التلوث المقبول    -6 عندما : التلوث الخطر. .. وهو حدوث بعض الخلل الذي ال يؤثر كثير
ي البيئة جمع مجموعة من الملوثات المقبولةتت

 
ي تحدث ف

ية والتجاوزات البر ي وجود الكثير من التدخالت البرسر
، هذا يعب 

ات المناخية  .   وتؤثر عىل توازنها محدثة التغير
هذه المرحلة يمكن أن تكون مرحلة متقدمة للتلوث الخطر؛ حيث إنه مهما حاولت البيئة أن تعطي  :التلوث المدمر -6

 .أكير لتعيد التوازن لنظامها، فإنها ال تستطيع
ة  ي هدفت الي التعرف عىل أنواع ال (:6160) دراسة سالم، نصير

ي والبر
تلوث، ولتحقيق أهدافها استخدمت المنهج الوصف 

 :  التحليىلي ، وأوضحت أن أشكال التلوث هي 
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  ي
والنشاطات الزراعية المكثفة المعتمدة عىل المبيدات وله عدة مصادر أهمها المصانع  :التلوث الكيميات 

 .وعمليات حرق الوقود إلنتاج الطاقة
  ي ي معظم حاالت وينتج عن ظهور ك: التلوث الحيوي أو البيولوخ 

ي الغالب ممرضة وتأتر
 
ائنات حية دقيقة تكون ف

ي يتم التخلص منها بطرق 
ي عن طريق النفايات البيولوجية القادمة من المرافق الصحية والبر التلوث البيولوخ 

 .غير صحيحة
ات المناخية ظاهرة عالمية، إال ( : 6166) دراسة هبة هللا احمد مختار ت ان  ظاهرة التغير ي اعتي 

اتها المحلية  والبر أن تأثير
ي كل منطقة، وتعتي  المناطق 

 
را لطبيعة وحساسية النظم البيئية ف

ً
تختلف من مكان آلخر عىل الكرة األرضية ، نظ

ات المناخية، فهي تتأثر بارتفاع سطح البحر، كما يتأثر النشاط السياخي فيها والحركة  را بالتغير
ً
الساحلية أكير المناطق تأث

ات المناخية وآثارها عىل مقومات الجذب السياحية  السياحية الوافدة إليها، وتقدم هذه الدراسة مفهوم ظاهرة التغير
ي مرص، ثم مدى االهتمام الدولي واإلقليىمي بالظاهرة، وكذلك دور مرص والوضع الذي 

 
وأنماط السياحة المختلفة ف

ي التعامل مع هذه الظاهرة، من خالل بحث دور المؤسسات الر 
 
ي مرصوصلت إليه ف

 
ات المناخية ف  .سمية المعنية بالتغير

ي خلصت الي ان قضية التغير (:  6161) دراسة هبة اهللا أحمد سيد سليمان ، حسام الدين دمحم عبد القادر أحمد 
والبر

ي ظل 
 
، وقد زاد االهتمام بهذه القضية ف ي  أصبحت من القضايا المهمة سواء عىل المستوى المحىلي أو الدولي

المناخ 
اض التعارض المحتمل ما بير  تحقيق منافع التجارة ووضع البيئة تحت مخاطر النظام  التجاري العالىمي الحالي حول افير

ي زيادة التصنيع قد يؤدي إل زيادة 
 
عديدة، بسبب المخاوف من أن المزيد من التجارة والنشاط االقتصادي المتمثل ف

ي استخدام الطاقة، وكذلك زيادة االنبعاثات السا
 
ي منها التغير واضحة ف

مة، وظهور العديد من المشكالت البيئية، والبر
، كما أن المنافسة الناجمة عن التجارة الحرة قد تضغط عىل الحكومات لخفض المعايير البيئية، وكذلك فإن  ي

المناخ 
ياس تأثير كل اتفاقيات التجارة الدولية قد تمنع الحكومات من سن لوائح وقوانير  معينة للبيئة، وتحاول هذه الدراسة ق

، واستهالك الطاقة، والتحرص  عىل البيئة  ي المبارسر من االنفتاح التجاري، والتنمية االقتصادية، واالستثمار األجنب 
ة  ي حاالت دول الواليات المتحدة األمريكية والصير  (   6163 - 6326)باستخدام بيانات السالسل الزمنية خالل الفير

 
ف

 .ومرص

اتها (:  6161)والء دمحم صابر  دراسة مروة سيبويه حامد،  تناقش هذه الدراسة قضية زيادة انبعاثات غازات الدفيئة وتأثير
ات المناخية وخاصة المناطق الساحلية، وتناول الجزء  ي ستتأثر بالتغير

عىل البيئة العمرانية، حيث تعد مرص من الدول البر
ي عرض مجموعة من األسس النظرية والتجارة األول من الدراسة عرضا لمفهوم وجوانب الظاهرة، ثم تناول الج

زء الثات 
ي تبنت المداخل واآلليات التخطيطية المختلفة للتعامل مع الظاهرة والتخفيف من زيادة االنبعاثات، 

العالمية البر
ح لآلليات المتبعة للتعامل م تبة عليها، وتخلص الدراسة إل صياغة إطار مقير ع الظاهرة والتعامل الف  عال مع اآلثار المير

ي مرص، واختبار تلك اآلليات من خالل دراسة ميدانية
 
 .ف

ي عبد العزيز، دمحم عبد الخالق الصاوي، دمحم غازي غرابة 
ي خلصت الي ان ارتفاع (:  6163) دراسة حسام حسب 

والبر
بصفة خاصة، وتشير الحرارة والرطوبة النسبية تؤدي إل ما يعرف باإلجهاد الحراري عىل الحيوانات بصفة عامة واألبقار 

، كما يؤثر عىل كفاءتها التناسلية، وتهدف هذه الدراسة بصفة  الدراسات إل تأثير اإلجهاد الحراري عىل إنتاجية اللي  
ات المناخية عىل الكفاءة اإلنتاجية والتناسلية إلناث األبقار الخليط الحالبة،  أساسية إل دراسة اآلثار االقتصادية للتغير

ي المواسم المناخية، ودراسة أثر وذلك من خالل د
 
ي درجات الحرارة والرطوبة النسبية ف

 
ات المناخية ف راسة وتحليل التغير

ات عىل الكفاءة التناسلية وإنتاجية اللي   والتكاليف والعائد إلناث األبقار  .هذه التغير

ي استهالك الوقود (: 6162)دراسة ليديا عليوة 
 
 المعدل الرسيــــع ف

 
ي استنتجت إن

ي والبر
 
خاصة الوقود الحفري سواء ف
ي الزراعة، كلها أدت إل 

 
هما، باإلضافة إل تراكم المخلفات وحرقها، واستخدام التقنيات القديمة ف التدفئة أو النقل وغير

ار  ي االحير
 
ي تسىم بظاهرة تغير المناخ، والمتمثلة ف

انبعاث قدر ال يتحمله المناخ من غازات االحتباس الحراري، والبر
، ات  العالىمي ، وتناقش هذه الدراسة ماهية ظاهرة التغير ي منطقة القطبير 

 
وارتفاع منسوب البحار، وذوبان الجليد ف

ها، وتناقش أيضا الجهود الوطنية  المناخية، وتأثير هذه الظاهرة عىل مرص من حيث زيادة أو انخفاض درجة وغير
ات المناخية ات المناخية، وتأثير الموارد الحرارة، وارتفاع منسوب سطح ا. لمواجهة ظاهرة التغير لبحر، وزيادة التغير

 .المائية
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ي آسيا  ي ركزت عىل التكيف مع تغير المناخ والحد (:  6162(  ) اإلسكوا)دراسة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرت 
والبر

اتيجيات عال ي المنطقة العربية، وقد دعت عدة أطر واسير
 
ي سياق ندرة المياه ف

 
مية إل اعتماد نهج من مخاطر الكوارث ف

ي تناول مسائل الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وتناولت الدراسة لمحة عامة عن النقاشات 
 
متكامل ف

كير  عىل المنطقة العربية، وأدوات تقييم تغير 
الدائرة حول التكيف مع تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث مع الير

 مقاًرنا لمسارات  المناخ ومخاطر الكوارث، 
ً
وربط البيانات التاريخية للخسائر الناجمة عن الكوارث، وتناولت أيضا تحليًل

كل من التكيف مع تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، وسبل تنفيذ 
 .الخطط الالزمة لهذا التكيف

هدفت الدراسة إل تحقيق التنمية المستدامة وتحسير  رفاهية  ( :6111)   دراسة رونالد وليمز ، بورد أوف سبير  
ورية ومرغوبة للتطور  اإلنسان محور التطور ورفع معايير الحياة وتطور التعليم والصحة وتكافؤ الفرص، وهذه كلها رص 

، االقتصادي، وال مكافحة تلوث الهواء والضوضاء ، والحد من النفايات الصناعية ، والتقلي ي
ل من معدل النمو السكات 

ية ي المناطق الريفية والحرص 
 
الملوثون يجب عليهم دفع تكاليف المعالجة لكن . وزيادة االستثمار والخدمات االجتماعية ف

ي المكان األول
 
 .األهم هو منع التلوث وهدر المصادر ف

ي اليابان 
 
ي ف

 :كشفت الدراسة عن (:  6113) دراسة روس ماكيب 

 إل مستويات سمية من الزئبق أن سبب حدوث   -أ
ً
اكم تدريجيا ي الذي يير

مرض ميناماتا هو التسمم بالمثيل الزئبفر
ي بيئات ملوثة بمياه المخلفات الصناعية

 
 العضوي، نتيجة أكل السمك والمحار الذي يعيش ف

 أنوا  -ب
ً
 عىل وللتعرف ثانيا

ً
ي يتطلب األبحاث المتخصصة، للتعرف أوال

ع التلوث وكيف إن الحد من التلوث البيب 
ي عىل جسم 

تولدت، عىل الطريقة األكير فعالية للتعامل مع تلك األنواع، وتتبع الدراسة للوقوف عىل تأثر التلوث البيب 
 .اإلنسان

ي  -جـ  
ام بضوابط مكافحة التلوث والحصول عىل نتائج فعالة مهمة بالنسبة للرأي العام، واإلعالم اليابات  إن مستوى االلير 

 لفزيون والراديو يعمالن عىل رفع مستوى الوعي العام للتلوث والقضايا البيئيةوباألخص الت
ي البلدان النامية مع تسليط الضوء عىل   -د 

 
ي ف

كشفت الدراسة عن التدابير واإلجراءات الالزمة لمكافحة التلوث البيب 
 .تجربة اليابان

كير  عىل النم -ـه 
 إل الير

ً
، وه إن الدول النامية اليوم تميل حاليا ي

و االقتصادي والتطور عىل حساب ضوابط التلوث البيب 
ي جعلتها تواجه العديد من المشاكل الصحية العامة 

ي اتبعتها اليابان والبر
ولقد أدت مشاكل التلوث إل  ٠نفس الطريقة البر

اح من خالل ذلك الحير  فإن معالجة التلوث ومكافحته تتم بنج لمواجهتها ومنذ تصعيد االستجابة من قبل الحكومة 
ي تقوم بها الحكومةمجموعة من 

 .المبادرات البر

ي اآلراء داخل الحكومة عىل األولويات النسبية للصحة  
 
وضعف االستجابة للتلوث يمكن أن يعزى إل عدم وجود توافق ف

كات  .العامة وقيمة الحياة مقابل التقدم االقتصادي وأرباح الرسر

ي 
ي مدينة الدمام  (  :  6110) دراسة عىلي دمحم القحطات 

 
هدفت الدراسة إل التعرف عىل حالة محطات الوقود القائمة ف

ي هذه المحطات من ناحية تلوثها للبيئة المحيطة بها، والتعرف عىل 
 
ومحاولة الكشف عن أوجه القصور والمشاكل ف

اكمة الصلبة والسائلة،  والتعر  ي يتبعها أصحاب المحطات للتخلص من المخلفات المير
ف أيضا عىل وسائل الطرق البر

ي الذي قد تحدثه محطات 
الكشف عن وجود ترسب للوقود والزيوت للخزانات األرضية واآلثار السلبية للتلوث البيب 

وط  الوقود ، وكذلك التعرف عىل اإلجراءات اإلدارية المتخذة من قبل الجهات المختصة حيال المحطات المخالفة لرسر
 .بتلوث البيئة المحيطة إنشاء وتشغيل محطات الوقود والمتسببة

ي عىل البيئة
 :نتائج تأثير التغير المناخ 

ي ظهرت عىل البيئةهناك بدون شك بعض من اآلثار الفورية لت
، وحبر بداية من ذوبان األنهار الجليدية، غير المناخ البر

ي ل ، مما جعل معظم الدول يقومون بعمعتادة، وبدأت بالفعل ظهور آثار حقيقيةأنماط الطقس الغير م
المبادرات البر

 .تحافظ عىل البيئة
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ا الطقس القاسي وينتج عن 
ً
ة شديدة ومتغيير المناخ أيض ي كوارث مناخية كثير

 
ستمرة كالعواصف ، الذي يتسبب ف

ي بعض ات، حرائق الغاباواألعاصير القوية، موجات الحر الشديدة
 
ألحيان قد تحدث حاالت جفاف ، الفيضانات وف

 .شديدة

ات طويل ات المناخ، وتظهر عىل صحة البرسر وهناك تأثير تسبب األمراض  ، فنجد أنها قد ة المدى ناتجة عن تغيير
ي قد يسببها ، وأمراض الربو والقلب واألوعية الدموية ات الناتجة عن سوء األحوال الجوية، والوفياالمرتبطة بالحرارة

لبر
ي من مستلوث الهواء 

ي تأتر
 .شكل زائد عن الحدببات الحساسية ب، ومشاكل الجهاز التنفسي البر

 االطار النظري للبحث : 
ات المناخية: والا  :مصادر التلوث والتغير

ات المناخية  ي مثل اتباع البرسر انماط تنتج عن التلو التغير
وارتفاع الطلب عىل .  حياة اكير اعتمادا عىل اآلالتث البيب 

ي حتباس الحراري بسبب اإلوحرق المزيد من الوقود والقمامة والمخلفات   الذي نتج عنه اال الطاقة 
ً 
فراط الزائد ف

يدة ال تقل خطورة عن الجفاف والمجاعات كأمراض محروقات الطاقة
ٌ
ي قد جاء بمخاطر جد

، كما أن التلوث البيب 
وقـد سـجلت درجــات الحـرارة لسـطح األرض والفشل الكلوي، وأمراض االعصاب  الرسطانات والماليا وأمراض القلب،

حيــث أدت األنشــطة البشــرية المتمثلــة فــي . درجــة مئويــة 1.2 – 1.0الل المائــة عـام الماضـية تتــراوح بـير  زيــادة مطـردة خـ
اتها بالغالف الجوي الثــورة الصــناعية والتكنولوجيــة إلــى زيــادة معــدل انبعاثــات غــازات االحتباس الحراري  .وزيادة تركير 

 

ي النشاط الشمسي وا ￭
 :لتغير المناخ 

ي تنوع مناخ سطح األرضقد يكون لدى النشاط الشمسي د
 
ا ف

ً
كمية الطاقة   ، وذلك عن طريق تقليل وتزويد ور أيض

 .أي عالقة باالحتباس الحراري ، وهذا النشاط الشمسي ليس لهالذاهبة لسطح األرض

ي   ￭ 
 :الزراعة والتغير المناخ 

ا عىل تغير 
ً
ي انبعاثات غة من إزالة الغابات المناخ بدايتؤثر الزراعة أيض

 
ي تتسبب ف

ي العالم، والبر
 
، ازات االحتباس الحراري ف

 .بدون شك، وهذا يؤثر عىل المناخ درة عىل أن تكون مغناطيس للكربونحيث أن لدى الزراعة الق

ا يجب أال نغفل ان الزراعة الحيوانية قد تكون مسؤولة عما يقدر بنحو  ￭
ً
ي ال 20وأيض

 
وز مائة من انبعاف ، ثات أكسيد النيير

ة ، مثل األبقار والذي يخرج من اجهزتها الهضمية والذي  والذي يعتي  غاز قوي ينبعث من بعض الحيوانات المجير
ي 
 
 .الحرارياالحتباس  يساهم ف

ي  ￭ 
ي والتغير المناخ   :النشاط البرسر

ي هو أهم مسا ي حول العالميعتي  النشاط البرسر
ي التغير المناخ 

 
بالنقل والتدفئة وتشغيل البرسر  ، حيث أن يقومهم ف

ي أكسيد الكربون ، وهذا يرسع من ظاهرة االحتباس الحراري الكهرباء 
، وكل هذه األشياء تقوم ببعث أكي  نسبة من ثات 

ي 
 .ويؤدي للتغيير المناخ 

 :الفرق بير  التغير المناخ واالحتباس الحراري￭
ي واالحتبا

ي س الحراري هو أن التغالفرق بير  التغير المناخ 
ار عبارة عن : يير المناخ  ، الناتج عن اإلنسان والطبيعي االحير

فهو طويل المدى، وهو ناتج عن : ، أما عن االحتباس الحراريعىل كوكب األرض ويكون قصير المدىويظهر آثاره 
ياأل   .نشطة المختلفة مثل النشاط البرسر

 -:هي (سيةاالحتباس الحراري الستة الرئيغازات )مصادر غازات االحتباس الحراري 
ي أكسيد الكربون   -6

 CO2ثات 
 .CH₄الميثان   - 6
وز  -3 ي أكسيد النيير

 .N2Oثات 
وفلوروكربون -3  .  PFCsمركبات البير
  .   HFCsمركبات الهيدروفلوروكربون   -0
يت   -2  .SF6سادس فلوريد الكي 

رضية طاقة الشمس لتدفئة الكرة األوتعمل غازات االحتباس الحراري المذكورة عىل قيام الغالف الجوي بحبس جزء من 
.  وال تشـكل تلـك الغـازات مصـادر تلـوث بقـدر كونهـا مـؤثرة علـى ظـاهرة االحتـرار العـالىمي والحفاظ عىل اعتدال المنـاخ،
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ي أكسـيد الكربـون أح
ـد أهـم الغـازات التـي تسـاهم فـي مضـاعفة هـذه الظـاهرة إذ يـتم إنتاجـه أثنـاء حـرق حيـث يشـكل ثـات 

جـة إزالـة الغابـات نتي هـا، إضـافة إلـى عـدم إمتصاصـهالفحـم والـنفط والغـاز الطبيعـي فـي مصـانع الطاقـة والسـيارات وغير 
نبعـث مـن مـزارع األرز وتربيـة االبقار ومـدافن المخلفـات وأشـغال هنـاك غـاز آخـر مـؤثر وهـو الميثـان الم. بشـكل واسـع

هـا مـن الكيميائيـات فهـو . المنـاجم وأنابيـب الغـاز ي أكسـيد النيتـروز النـاتج مـن األسـمدة وغير
يسـاهم أيضـا فـي أمـا ثـات 

اوح من  من الغالف الجوي احدثت%  6تمثل الغازات الدفيئة اقل من . احتباس الحرارة  الحرارة يير
 
ال ° م63 -تغيير ف

 .°م33وبالعكس بفارق ° م63+
ي فيها ، فنجد عىل سبيل  العالمفيالمناخيةالمناطق وهناك عدد من ات مناخية طبيعية دون تدخل برسر ي تواجه تغيير

البر
ك أو بركان منطقة ما  ب نير   .المثال أنه قد رص 

ي الغالف   ￭
 
ي أكسيد الكربون المنطلق ف

ي نجد أنه انفجار ثات 
ي التغيير المناخ 

 
ي السبب األساسي ف

 
ولكن عند التأمل ف

يالجوي ، والذي قد يكون سب  .به النشاط البرسر
ات المناخية عىلي الفرد والمجتمع : ثانيا   :مخاطر التلوث والتغير

ي إذا 
ي كبير عىل النظام البيب  ، فعىل سبيل المثال لم يتم السيطرة عىل تغيير المناخوبدون شك سيكون هناك تأثير سلب 

ي ظاهرة ، مما قد يتسبب غذاء لكل من النباتات والحيواناتسيكون من الصعب توفير ال
 
 .”االنقراض الجماعي “ف

البعض منا أكير عرضة . ويمكن أن يؤثر تغير المناخ عىل صحتنا وقدرتنا عىل زراعة األغذية والسكن والسالمة والعمل
ة والبلدان النامية األخرى ي الدول الجزرية الصغير

 
ات المناخ، مثل األشخاص الذين يعيشون ف لقد ساءت الظروف . لتأثير

توى سطح البحر وتسلل المياه المالحة إل درجة اضطرت فيها مجتمعات بأكملها إل االنتقال، كما أن مثل ارتفاع مس
ي المستقبل، من المتوقع أن يرتفع عدد 

 
ات الجفاف الطويلة تعرض الناس لخطر المجاعة ف  ".الالجئير  بسبب المناخ"فير

 (:  البعيد -المتوسط  –عىلي المدى القصير )
 .ل النظام الحيوي للكرة األرضية بوجه عامتؤدي ال اختال  -6
 .ة متوسط درجة حرارة الغالف الجويزياد  -6
 .غرق الدول الجزرية والدلتا( ارتفاع مستوى أسطح البحار والمحيطات)ذوبان القطبير   -3
 .     (نوبات من الفيضان والجفاف)اختالل أنماط األمطار   -3
ي عىل إنتاجية األر   -0 ي الزراعية وزيادة احتياجاتها المائيةالتأثير السلب 

 .اض 
ي عىل الصحة العامة وانتقال األمراض الوبائية  -2  .التأثير السلب 
وة السمكية  -2 ي عىل الير  .التأثير السلب 
، ابيضـاض الشعاب  انخفـاض الـدخل القـومي النـاتج مـن السـياحة -2 نتيجـة تغيـر الظـروف المناخيـة، غـرق الشواط 

ي عىل اآلثار يةالمرجان  ، التأثير السلب 
ارتفـاع مسـتوى سـطح ( °م 3 - 6.2)يتوقع ارتفاع درجة حرارة األرض خالل هذا القرن بمقدار  كما أنه من المتوقع  -3

ه ، والتأثير عىل مخزون المياالمنخفضـة وميجـا دلتـا األنهار  ممـا يـؤدي إلـى غـرق المنـاطق السـاحلية( سـم 03 - 62)البحـر 
ي الجوفية ا

 .لقريبة من السواحل وجودة األراض 
 .بالمناطق الساحليةتأثر السياحة والتجارة والموات     - 61
ي إنتاجية بعض   -66

 
 .المحاصيل الغذائية كاألرز والقمح، وصعوبة زراعة بعضهاانخفاض ف

 Events   Extreme( الحارة والباردة)زيادة معدالت وشدة الموجات شديدة الوطأة   -66
 .معدل سقوط األمطار كميا ومكانيا تذبذب -63
ي بعض األماكن   -63

 
 (.آسيا ونصف الكرة الشمالي )والفيضانات ( أفريقيا)زيادة معدالت التصحر والجفاف ف

لج  -60 ة الجليدية وقمم الجبال الثلجية وتأثر أماكن جذب سياحة الير   . ذوبان القرسر
ي )ية اختفاء بعض أنواع من الكائنات الح  -62  (.تأثر التنوع البيولوخ 
ي  -62

ي  المخاطر الصحية الناتجة عن التغير المناخ 
 
 :تتمثل ف

ي درجات الحرارة العالية  -
 
ترتفـع مسـتويات حبـوب اللقـاح وسـائر المـواد الموجـودة فـي الهـواء والمسـببة للحساسـية، ف

ي اإلصابة بالربو  ويمكـن
 
ها من وبعض األمراض كالمالر  ، وانتشار سوء التغذيةأن يتسبب ذلك ف يا وحىم الضنك وغير

 .االمراض

ا هطول لعذبة النقيةنقص المياه ا -
ً
 .األمطار الغزيرة يسبب تلوث مصادرالمياه، وذلك بسبب الجفاف وأيض

https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
https://www.almrsal.com/post/926031
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وينتج عن ذلك سوء تغذية  ،طقس القاسي يقوم بتدمير المحاصيل، حيث أن الاض اإلمدادات الغذائية والزراعيةانخف -
 .جاعاتوم

ي ذلك العواصف واألعاصير والجفاف ، فهناك الكثير من الشعوب يعانون من حالة نزوح  -
 
نقص المأوى ، وقد يتسبب ف

وأصبحوا الجئير  ممـا الشـك فيـه أن تغير المنـاخ يـؤثر علـي المتطلبـات األساسـية للصـحة والهـواء النقـي وميـاه الشـرب 
ي  والمـأوى اآل 

 
 . مـن والغـذاء الكـاف

كمـا أن االرتفـاع الشـديد فـي درجـات حـرارة الجـوي يسـهم مباشـرة فـي حـدوث الوفيـات التـي تـنجم عـن األمراض القلبية   -
 بير  المسنير  

ً
 .والتنفسية، وخصوصا

ية مسؤولة عن موت  -
ٌ
ات المناخ ي الع% 6.3ألف شخص سنٌويا وعن  211أن التغير

ً  
الم من حاالت اإلصابة باإلسهال ف

 .من حاالت اإلصابة بالمالريا%  6وعن 
ي مقتل    -

ً 
 أوروبا إل مقتل    6111ألفا عام  601إن ارتفاع درجة حرارة االرض تسبب ف

ً
  61كما أدت موجة حر واحدة ف

ي فرنسا وحدها  0منهم  6113ألفا عام 
 
 ف

ً
الدماغ كما أن ارتفاع الحرارة زاد من االصابة باألزمات القلٌبية والتهاب . آالف

 .بالسٌويد 
 عن التسٌعينات  -62

ً
ة الكوارث الطٌبيٌعية زادت ثالثة أضعاف  .إن وتيرٌ

اتعنخاتمة وعند ذكر ي يجب أال ننس ا ، المناخيةالتغير
ي تخص مناخ العالم أجمع، واآلثار البر

لنظرة المستقبلية البر
يد من مشكلة االحتباس الحراري ، لذا  ي االنبعاث مما سير 

 
 ، حيث أن ستستمر الغازات ف

ً
سيحدثها هذا التغيير مستقبًل

ي يجب عىل العالم كله أن يتخذ إجراءات جادة لمنع أسوأ السيناريوهات من الحدوث ، وذلك عن طريق القي
 
ات ف ام بتغيير

ي ستجمح هذه االنبعاثات بشكل كبير 
ها من األمثلة البر  ,Climate Change: Causes , 2019)نمط الحياة ، وغير

Effects, and Solutions, published by Wiley )   
 
ات المناخية :  ثالثا  حة للحد من التلوث واخطار التغير

 :الحلول المقير

ي المستقبل... ن ايهما افضل دفع الفاتورة اآل
 
 :أم دفع ثمن باهظ ف

ي بالعديد من الحلول لتحقيق المنافع االقتصادية فضال عن ذلك   تحسير  معايشنا وحماية 
يمكن مواجهة التغير المناخ 

برمت أطر عمل واتفاقيات عالمية لتوجيه عملية التقدم الُمحرز من أهداف . البيئة 
ُ
لذلك  أ

و قريبا     COP 62و    باريساتفاق فضال عن المناختغير بشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقية وكذلك  المستدامةالتنمية :مثل
COP 62    ، خفض االنبعاثات، :  فهناك فئات ثالث عامة من اإلجراءات الالزم اتخاذها، وهي بجمهورية مرص العربية

ات المناخ ، وتمويل التعديالت الالزمةوالتكيف مع تأث  .ير

سيؤدي تحويل أنظمة الطاقة من الوقود األحفوري إل مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، 
م تحالف متنام من البلدان بالوصول باالنب. لكن علينا أن نبدأ اآلن. إل تقليل االنبعاثات المسببة لتغير المناخ عاثات يلير 

 6131، ومع ذلك يجب أن يتم خفض االنبعاثات بحوالي النصف بحلول عام 6101إل مستوى الصفر بحلول عام 
ار بأقل من  تقريًبا سنوًيا خالل العقد %   2، ويجب أن ينخفض إنتاج الوقود األحفوري بنسبة oم 6.0للحفاظ عىل االحير

6161-6131. 

ي استثمارات مال
ي يكلف اذ يتطلب العمل المناخ 

كات، لكن التقاعس عن العمل المناخ  ة من قبل الحكومات والرسر ية كبير
 
ً
امها بتقديم . ثمنا باهضا ي وفاء البلدان الصناعية بالير 

 
مليار دوالر سنوًيا إل  611تتمثل إحدى الخطوات الحاسمة ف

اًرا  اضافة  ي البلدان النامية حبر تتمكن من التكيف والتحرك نحو اقتصادات أكير اخرص 
 :الي االتر

ات المنـاخيـة لكل دولة برئـاســــــــة رئيس مجلس الوزراء وعضـــــــوية الوزراء  -6 العمـل عىل تـدشـــــــير  مجلس أعىل للتغير
ـــا إنشـــاء لجنة للعلوم والتكنولوجيا تضـــم 

ً
ي المعنيير  ، ويكون وزير الدولة لشـــــــؤون البيئة هو مقرر هذا المجلس ، وأيض

 
ف

ات المناخية والمجاالت المتعلقة به ي مجال التغير
 
 (.   6166, هبة اهللا أحمد مختار  . )عضـــويتها نخبة من علماء الدولة ف

https://www.almrsal.com/post/1006967
https://www.almrsal.com/post/1006967
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https://www.almrsal.com/post/1006967
https://www.almrsal.com/post/1006967
https://www.almrsal.com/post/1006967
https://www.almrsal.com/post/1006967
https://www.almrsal.com/post/1006967
https://www.un.org/ar/climatechange/17-goals-to-transform-our-world
https://www.un.org/ar/climatechange/17-goals-to-transform-our-world
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ات المنـاخ بهــدف تــدريــب الكوادر وخلق النظم المؤســـــــســـــــية ، والتنســـ - 6 ير  ــــيق بالعمــل عىل إنشـــــــــاء معهــد قومي لتغير
كير  عىل دراسة إمكانات التكيف وترشيد 

ات المناخ، مع الير ي بتغير
القطاعات المتأثرة ، والعمل عىل نشـــــــر الوعي البيب 

 .  الطاقة والمياه ، وتبادل حاالت النجاح عىل مستوى القطاعات المختلفة والدول العربية األخرى
ي تحلية المياه، وترشـيد تشـجيع البحوث والتكنولوجيات الهادفة إل اسـتغال- 3

 
ل طاقة الرياح والطاقة الشـمسـية ف

ي هذه المجاالت 
 
انيات المناسـبة للبحث العلىمي والتنفيذ ف هبة اهللا أحمد مختار   ).  اسـتخدام الطاقة وتوفير المير 

6166)  
يــة، وإنشــــــاء نظام حصــــــر انبعاثات تفعيــل وتطبيق اإلجراءات القــانونيــة لحمــايــة المحميــات الطبيعيــة البحريــ -3 ة والي 

ي لغازات االحتباس الحراري من مختلف مصــــــادرها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية
 .    وطب 
ي  -0

 
ي مجـال آليـة التنميـة النظيفـة الســـــــتقطـاب االســـــــتثمـارات الدوليـة ف

 
هذا المجـال، مع إعداد  العمـل عىل تطوير األداء ف

ات المنـــاخيـــة وإجراءات التخفيف والتكيف الالزمـــة عىل المـــدى الطويــ ـل، الخطط الالزمة لرفع الوعي تجـاه قضــــــــايا التغير
 . )وإعـــداد وتطوير الخطط الخاصة بدمجها ضمن مراحل التعليم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية

، فإنه من الضــــروري أن تتخذ الـدول تعهـدات ملزمـة  للحد من- 2 ي ســــياســــة المناخ العالىمي
 
تأثير التجارة الدولية ف

امـات الفرديـة، وذلـك لمواجهة مشكلة ترسب الكربون ـا من االلير 
ً
هبة اهللا أحمد سيد . )بـاعتبـارهـا جزًءا من ائتالف، بـدل

  .( 6161ر أحمد سليمان، حسام الدين دمحم عبد القاد
ي أكســـــــيـد الكربون، وذلك لمواجهة الطلب -2

ي انبعـاثـات غـاز ثـات 
 
ي مجـال الطـاقـة النظيفـة للتحكم ف

 
عىل  زيـادة االســـــــتثمـار ف

ي سياسات الطاقة وتطبيق سياسات بيئية صارمة
 
 .  الطاقة والتحديات البيئية، وبالتالي ال بد من إعادة النظر ف

ي ظـل غيــاب ســــــياســـــــات الحفاظ عا  -2
 
، وف ي اســـــــتهالك الطـاقـة، حيــث إنـه مع زيــادة اإلنتـاج الصـــــــنـاعي

 
ىل الطاقة لتحكم ف

د من بســـــــبب التنمية االقتصــــــادية، ســــــيؤدي ذلك إل زيادة اسـتهالك الطاقة، مما يؤدي إل زيادة تلوث البيئة، لذا ال ب
اطات بيئية قوية، ووضـع معايير 

، ووضع اشير ي وضـع سـياسـات للحفاظ عىل الطاقة، ودراسة متطلبات االستثمار األجنب 
 .واضـحة لتشـجيع االســتثمارات النظيفة الصــديقة للبيئة، والحد من االســتثمارات الملوثة للبيئة 

 عن تنفيذ الحوافز لتطوير الشــــركات لترسيــــع نقل تكنولوجيا العمل عىل نقل التقنيات منخفضــــة الكربون، فضـ  -3
ً
ـــًل

 ..الطاقة المتقدمة
مناقشــة تعزيز ضــوابط منظمة التجارة العالمية لتقييد التصــدير، من أجل تجنب تشــويه أســـــــواق األغذية الدولية  -61

ات تغير المنا  خ، والحد من تســـــــرب االنبعاثات عن طريق اســـــــتخدام وانهيار الثقة فيها، ومحاولة التخفيف من تأثير
ي كفاءة االنبعاثات من خالل الســـــــياســـــــات 

 
التدابير التجارية، وأن تتوافق الجهود المبذولة لمعالجة أوجه االختالف ف

 (. 6161, هيئة تنمية الصادرات . )التجارية
ســـــــواحل عىل إجراءات للتكيف مع آثار تغير المناخ لحماية السياحة البيئية والمناطق شـــــــمول اإلدارة المتكاملة لل   -66

 .  الساحلية السياحية من هذه اآلثار
ي االعتبار احتمال ارتفاع ســـطح البحر،  -66

 
ا ف

ً
ضـرورة وضـع سـياسـة عامة متكاملة إلدارة وتنمية المناطق السـاحلية، أخذ

ي تلك مع مراقبة تنفيذ هذه ا
 
اتيجية عامة الســـتخدامات األراضـــي ف ـــا ضـــرورة وضـــع اســـير

ً
لســـياســـة بالرصـــد المســتمر، وأيض

ي قد تتأثر بارتفاع سطح البحر
ي المناطق البر

 
وعات السياحية ف  .    المناطق، بحيث ال تبب  المرسر

ي أكسـيد الكربون، وتحديد نســـــبتها بمشـــــروعات قطاع إضــافة نصـوص مواد قانونية تتعامل مع أسـباب انبعاثا  -63
ت ثات 
ي كل دولة ، حيث إن هذا القطاع من قطاعات الدخل القومي 

 
 .  البناء ف

ي الحد   -63
 
ي تسهم ف

اء، والبر اطات لتوصـيل المرافق للعقارات ضـمن مواد قانون بتطبيق معايير العمارة الخرص 
وضـع اشـير

تبة ع ازات التغير من اآلثار المير
ات المناخية، واســـتخدام العقوبات والغرامات كصــــــندوق مالي لتطبيق احير ىل التغير
ي معـايير البنـاء لـدعم تحســـــــير  كفـاءة اســـــــتخـدام الطـاقـة

 
، وأن تتالزم هذه الخطوة مع إعـادة النظر ف ي

 .  المناخ 
ـتشــــــارية بتقديم دراســــــات بيومناخية للتصــــــميم المعمــاري، ترصـــــــــد من خاللهــا  إلزام جميع الهيئات والمكاتب االســـــ  -60

ات المناخية ي منظومة مواجهة آثار التغير
 
خيص، وأثرها ف  .  كفــاءة المبب  قبــل تنفيــذه ، واعتبــارهــا أحــد متطلبــات الير

ي المســتقبل من الم   -62
 
ي عىل أســـاس مالمح اســتهالك الطاقة، ووضـــع خريطة اســـــتهالك للطاقة تقييم األداء ف

بات 
ي الخضـــــراء 

ـــــا وضـــــع منظومة متكاملة لتصـــــنيف المبات 
ً
لجميع المحافظات ومناطقها لوضـــــع خطة التعامل معها، وأيض
ي والتســـــويق لها، وتطبيق منظومة الهرم األخرص  وتسويقها إعال 

مًيا، وذلك للتوعية بنظام الهرم األخرص  لتصنيف المبات 
اطات أخرى  ا لمعايير األيزو، وأي اشـــير

ً
الخضـــراء، مع مراجعة المعايير الدولية للجودة، وإدارة كفاءة اســـتخدام الطاقة طبق

ي صــناعات البناء ذات الصلة
 
 .  من شـــأنها ودعمها ف

ي االعت   -62
 
بار مشـــــــكلة ارتفاع منســـــــوب ســـــــطح البحر، وتهديد العديد من المناطق بالغرق، لذا يجب يجب الوضـــــــع ف

 : التعامل مع إدارة السواحل وتأكيد ما يىلي 
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ات المناخية المتوقعة - ي ضــــوء ســــيناريوهات التغير
 
ي  ف اتيجية لتنمية الســــاحل الليب 

 .ضــــرورة وضــــع اســــير
 . ة مخطط إلدارة المناطق الســاحلية مع وجود إطار مؤســســي واضــح لإلدارة المتكاملة لتلك المناطقصــياغ -
ات المناخية وتآكل الشواط   - اعي مخاطر التغير يعات والقوانير  لير  .تعديل الترسر
 .إنشـاء نظم للرصـد واإلنذار المبكر وتوعية األفراد بمخاطر مشـكلة ارتفاع منسـوب سطح البحر -

ي ليبيا ، وذلك من خالل ما يىلي  -62
 
ي ف

 :  تطبيق أساليب الزراعة الذكية لمواجهة التغير المناخ 
ي ســـــتكون ســـــائدة تحت   -

اســتنباط أصــناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، وهي الظروف البر
ات المناخية، واســـــتنباط أصـــــناف جديدة نموها   .قصير لتقليل االحتياجات المائية الالزمة لها   ظروف التغير

ي المناطق المناخية  -
 
تغيير مواعيد الزراعة بما يالئم الظروف الجوية الجديدة، وزراعة األصناف المناسبة ف

ي زياد
 
ة اإلنتاجية  المناســـــــبة لها، لزيادة العائد المحصـــــــولي من وحدة المياه لكل محصـــــــول، مع االســـــــتدامة ف

ي األساليب التكنولوجية الجديدة
 .   للمحاصـــــــيل الزراعية، وتبب 

ات المناخية من أنشـــــــطة القطاعات المختلفة، بما فيها    -63 تبة عىل التغير
ونية لآلثار المير وضـــــــع منظومة مراقبة إلكير

ي قطاع البناء، لرصـــدها عىل مســتوى المحافظات  والتعامل 
معها بشكل فوري، مع مراجعة للوضع القائم لجميع المبات 

، وذلك  ي ات المناخية، مع اسـتخدام تقنيات النانو تكنولوخ  ي زيادة التغير
 
ي تسـاعد ف

ي تحد من اآلثار البر
ووضع الحلول البر

ي للمبب  من   (. فتحات –حوائط –أسقف )عىل مستوى محددات الغالف الخارخ 
ات المناخية، وإصدار توصيات يتم إصـــدار نشـــرة ربــ   -61 ع ســـنوية عن الوضـــع الحالي والمســـتقبىلي عن آثار التغير

، ومدى ما تم تنفيذه، مع وضع محددات تسـاعد بتوفير المواد والتقنيات المناســبة فيما يخص  ي التقرير التالي
 
مراجعتها ف

، واســتطالع إمكانية دعم و  ي
تطوير هذه الصــناعات محلًيا، وقد تشــمل هذه الخطوة كذلك مكافحة تداعيات التغير المناخ 

ي هذا الشـــأن
 
ة وبناء المهارات والقدرات ف  .  وضـــع مخططات لدعم الشـــركات الصـــغير

مية للتوعية التنســـــــيق بير  وزارة الصـــــــحة وهيئة األرصــــــــاد الجوية وقســـــــم الجغرافيا لعمل ندوات ومؤتمرات عل  -66
ات، مع عمل نشــــــرة دورية للحد من  ات المناخية وأثرها عىل انتشار األمراض، وأهم األمراض الناتجة عن تلك التغير بالتغير

 . انتشــــــارها، مع ضــــــرورة توفير األمصال واألدوية الكافية لمعالجة تلك األمراض فور حدوثها
ات المناخيـة ضـــــرورة عمل التحســـــينا  -66 وة الحيوانية الســـــتنباط ســـــالالت لها القدرة عىل تحمل التغير

ت الوراثية للير
ات المنـاخيـة وأثرها عىل إنتاجية اللي   باسـتخدام وسـائل للحد من أثر تلك  والتأقلم معها، وتوعية المزارعير  بخطورة التغير

ةمثل عمل مظالت واستخدام وسائل تهوية، ات، التغير   .  وعدم ترك الحيوانات عرضة للشمس مبارسر
 .العمل عىل فهم واستحداث ونرسر تدابير ومنهجيات وأدوات تحقق التنوع االقتصادي -63
ي استعمال  -63

 
استنباط أصناف من الحبوب وطرز وراثية من مختلف االنواع المحصولية  تتسم بكفاءتها العالية ف

ي االستفادة من ارتفاع تركير  الـ المياه ومتحملة للجفاف والحرارة المرتف
 
 . C O2عة وذات  كفاءة عالية ف

ي االغنام والماعز واإلبل وذلك لرفع قيمة  -60
 
، وخاصة ف ي

بية وتحسير  االنتاج الحيوات 
امج الموجهة نحو الير دعم الي 

ي وحدة المساحة نفسها
 
ي ف

 .العائد من االنتاج الحيوات 
ي استخدام الطاقة المتجددة -62

 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عىل سبيل المثال   وتحسير  كفاءة استخدام ) التوسع ف

 ( .الوقود االحفوري)مصادر الطاقة التقليدية  
ي استخدام النظم االكير أمانا مع البيئة -62

 
ي شاملة التوسع ف

 .إعداد منهجيات اإلدارة المتكاملة المستدامة لألراض 
62- ، ي والمالي الذي يحفزهم عىل تطبيق الدورات الزراعية المناسبة اإلرشاد والتوعية لدى المزارعير 

 .وتأمير  الدعم الفب 
ي الرصد والتحليل   -63

 
ي يمكن استخدامها ف

ي تبادل المعلومات المناخية والمعطيات البر
 
التعاون مع المجتمع الدولي ف

ات المناخية وتوقعات توزيــــع الجفاف والهطول المطري ة والتعاون مع المجتمع الدولي لتطوير والتقييم االتجاهات التغير
ات المناخية ، ووضع الخطط  ات المناخية وإنشاء شبكات رصد لمراقبة تأثير التغير سيناريوهات للرصد والمراقبة للتغير

 .المالئمة لمجابهة االثار السلبية
ي المملوكة المهملة والمعرضة لالنجراف والتدهور  -31

ووضع وتنفيذ برامج    وضع الخطط الالزمة لتحريــــج االراض 
ي تنفيذ شبكة المحميات الطبيعية  

 
تنمية القدرات الفنية وبما يتناسب مع المستجدات المحلية والعالمية واالرساع ف

ي التنمية االجتماعية واالقتصادية
 
 .ودمج حماية الطبيعة ف

ي ليبيا  -36
 
ي ف

ووضع الخطط الفعالة لمعالجة اثاره  اجراء الدراسات واالبحاث الالزمة للوقوف عىل مدى التغير المناخ 
ي الزراعية  و 

يعية الجادة لحماية ما تبفر من االراض  ي  واتخاذ االجراءات الترسر
والتخطيط السليم  الستعمال االراض 

ي خطط التطوير  واختيار االصناف النباتية المالئمة 
 
ي المراعي الواعدة  وتسجيلها كمراعي وإدخالها ف

تخصيص اراض 
 .ف واستعمالهالظروف الجفا
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امات لخفض االنبعاثات عىل الدول النامية ومنها   -36 التنسيق مع الجهات الدولية والدول النامية لتجنب فرض أية الير 
ي تتعارض مع خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

 ليبيا ، والبر
ات المناخية عىل جميع المستويات   -33  .رفع الوعي بقضية التغير

ي كأ  مسؤوليتنا  ￭
ي مواجهة التغير المناخ 

 
 :فراد ف

 .زراعة االشجار والمحافظة عليها  -
ورة تشجيع  طالب االقسام العلمية لعمل االبحاث  - ي ورص 

يجب تثقيف الطالب وتوعيتهم بقضية التغير المناخ 
ي 
ي موضوع التغير المناخ 

 
 .ف

ي استهالك الطاقة -
 
 .االدارة االفضل ف

ي استخدام الطاقةاستخدام اجهزة كهربائية ذات كفاءة عالي -
 
 .ة ف

شيد واعادة االستخدام والتدوير  -  .الير
 .تقليل فاتورة الكهرباء والمحروقات -
 .استخدام الطاقة الشمسية للتسخير   -
 .ترشيد استخدام المياه -
 المراجع

 :المراجع العربية : اوال 
ي آسيا   -6  (         6162. )(اإلسكو ا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرت 
ء، متاح عىل الرابط التالي (   6162 ) توفيق، دمحم -6  ::التلوث الموت البطي

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/5441b3c3-b80a 
ي عبد العزيز، دمحم عبد الخالق الصاوي، دمحم غازي غرابة  -3

ات المناخية عىل الكفاءة " حسام حسب  أثر التغير
، مج :  ) ةاالقتصادية والتناسلية لألبقار الخليط الحالب ( ب )، يونيو 6،ع  63المجلة المرصية لالقتصاد الزراعي

[6163 .) 
 .البحرين: القمة للطباعة والنرسر  2تلوث البيئة،ط(     6162)  حسان، تسنيم   -3
ي مرص" هبة هللا أحمد مختار  -0

 
ات المناخية عىل النشاط السياخي ف ". دراسة لدور المؤسسات الرسمية: أثر التغير

Heritage, Vol.2, No.1, 2021]   [Journal of Tourism, Hotels and   
ي  -2

ي السعودية ، : عىلي دمحم القحطات 
 
ي مدينة الدمام ، دراسة ميدانية ف

 
ي الناتج عن محطات الوقود ف

التلوث البيب 
 .6110جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 

ي "  هبة اهللا أحمد سيد سليمان، حسام الدين دمحم عبد القادر أحمد -2
 
تأثير االنفتاح التجاري عىل انبعاثات الكربون ف

 ( .6161,  ،مارس 6،ع  31المجلة العربية لإلدارة، مج " ) الواليات المتحدة والصير  ومرص
ات المناخية " ليديا عليوة  -2 ات : التغير  (6162،يونيو   36، ع  3مجلة رؤى مرصية، س) مخاطر وتأثير
آليات التعامل مع ظاهرة زيادة انبعاثات غازات الدفيئة بالتطبيق عىل الحالة " مروة سيبويه حامد، والء دمحم صابر -3

 ( . 6161،ديسمي   6،ع 62المجلة المرصية للتنمية والتخطيط، مج " ) المرصية  
 .مركز األهرام للدراسات االجتماعية والتاريخية  -61
ة، سالم) -66  https://www.ts3a.com:  أنواع التلوث، عىل الرابط التالي     (  6113نصير
 

 : المراجع االجنبية : ثانيا 
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Abstract: 

       Diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia 

resulting from defects in insulin secretion, action or both. Plants from the genus 

Allium, particularly onions (Allium cepa) have been consumed for their putative 

nutritional and health benefits for centuries. The studies indicated that Allium 

cepa is rich in organosulfur compounds, phenolic acids, flavonoids, 

thiosulfinates, and anthocyanins which were known to have hypoglycemic, 

hypocholesterolemic and antibacterial potentials, and antioxidant activity with 

beneficial effects on inflammatory conditions, diabetes mellitus and cancer 

prevention. In this review, we reviewed the antidiabetic and hypoglycemic 

properties of Onion. Several ingredients derived from these plants have 

chemical constituents that demonstrate anti-diabetic activity, thereby validating 

their importance for the management of diabetes. 

Keywords: Onion, diabetes mellitus, Antidiabetic, hyperglycemia. 

 :لخص بالعربيالم

الدم الناتج عن عيوب في إفراز  جلوكوزإن داء السكري عبارة عن اضطراب أيضي يتميز بفرط         

 Allium)وخاصة البصل ( Allium)يعتبر استهالك النباتات من جنس . األنسولين أو فعاليته أو كليهما

cepa L. )ارت الدراسات بأن البصل غني حيث أش. يرجع لعدة قرون وذلك لفوائدها الغذائية والصحية

التي  بمركبات الكبريت العضوي واألحماض الفينولية والفالفونويدات والثيوسولفينات واألنثوسيانين

مضادات للجراثيم، وأيضاً كعرفت بقدرتها على خفض نسبة السكر في الدم، ونقص كوليسترول الدم، و

في . اللتهاب وداء السكري، والوقاية من السرطانكمضادات لألكسدة التي لها تأثيرات مفيدة على حاالت ا

أيضاً، تم التطرق إلى . هذه المقالة، استعرضنا خصائص البصل المضادة لداء السكر وفرط جلوكوز الدم

ً مضاداً لمرض السكري، مما  العديد من المكونات الكيميائية المشتقة من هذه النباتات التي تظهر نشاطا

 .مع هذا المرضيؤكد أهميتها في التعامل 

 .البصل، داء السكري، المضاد للسكري، فرط جلوكوز الدم :الكلمات المفتاحية

1. Introduction: 

      Diabetes mellitus is a disease closely associated with the metabolic 

syndrome and in developed countries it is a major public health problem [1]. 

The term diabetes mellitus describes a metabolic disorder of multiple aetiology 

characterized by chronic hyperglycaemia (high blood sugar) with disturbances 

of carbohydrate, fat and protein metabolism resulting from defects in insulin 

secretion, insulin action or both [2]. Based on its etiology, diabetes mellitus is 
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generally divided into three classifications: type 1, type 2 and gestational. Type 

1 is an autoimmune disease characterized by a defect in insulin secretion such 

that the pancreas produces little or no insulin. It occurs most often in children 

and Young adults and accounts for 5-10% of cases of diabetes. Type 2 diabetes 

is a metabolic disorder characterized by a defect in insulin secretion and/or the 

tissues are resistant to its uptake. Type 2 accounts for 90-95% of cases of 

diabetes [3]. Diabetes mellitus (DM) affected 451 million individuals worldwide 

in 2017, and the number is anticipated to increase to 693 million people by 2045 

[4]. The synthetic hypoglycemic agents used in clinical practices have serious 

side effects like hematological effects, coma, disturbs the functions of liver and 

kidney. In addition, they are not suitable for use during pregnancy. Compared 

with synthetic drugs, drugs derived from plants are frequently considered to be 

less toxic with fewer side effects. Therefore, the search for more effective and 

safer antidiabetic agent has become an area of active research [5]. 

       The anti-hyperglycemic effects shown by these plants are due to their 

capability of increasing insulin synthesis, and decreasing glucose absorption 

from intestines or regulation of the pancreatic function. Although herbal 

preparations have protective effects on β-cells and help in regulating blood 

glucose levels, scientific understanding of the mechanism of action for these 

plants is lacking [6]. Recently, the World Health Organization (WHO) 

recommended the use medicinal plants for the management of DM and further 

encouraged the expansion of the frontiers of scientific evaluation of 

hypoglycemic properties of diverse plant species. Consequently, current 

estimates showed that over 70% of the global population applies resources 

derived from traditional medicine for the management and alleviation of DM 

and its complications [7]. The reported potential antidiabetic bioactive 

compounds Anthocyanidins, Anthocyanins, Flavones, Isoflavones, Flavanols, 

Isoflavonoids, Chalcones, Tannins, Xanthones, Organic acids, Cinamic acid 

derivatives, Sugars, Curcuminoids and Alkaloids, etc. In addition these 

compounds act as α-glucosidase inhibitors. All these bioactive compounds are 

now using in the treatment of type 2 diabetes diseases [8]. One of the plants that 

can be used as an alternative is onion (Allium cepa L). 

       Allium species such as onion has attracted particular attention of modern 

medicine because of its widespread health use around the world, and the 

cherished belief that it helps in maintaining good health, warding off illnesses 

and providing vigor. Onion is rich in flavonoids such as quercetin and sulphur 

compounds, such as allyl propyl disulphide that have perceived benefits to 

human health. These compounds possess antidiabetic, antibiotic, 

hypocholesterolaemic, fibrinolytic, and other various beneficial biological 

effects [3]. We reviewed the antidiabetic and hypoglycemic properties of Onion. 
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Several ingredients derived from these plants have chemical constituents that 

demonstrate anti-diabetic activity, thereby validating their importance for the 

management of diabetes. 

2. Chemical compositions of Onion: 

       Allium cepa (A. cepa) is used commonly in foodstuff and as a traditional 

remedy in the treatment of a variety of disorders. The pharmacological evidence 

for the use of A. cepa as an anti-asthmatic, anti-hypertensive, anti-

hyperglycemic, anti-hyperlipidemic and anti-tumor agent has been reported [9]. 

Allium cepa L. is a perennial herb belonging to the Amaryllidaceae. The parts of 

the plant used are the fresh or dried bulbs, commonly known as onion, which are 

commercially cultivated worldwide. The main chemical constituents are sulfur-

containing compounds, such as L-cysteine sulfoxides, and flavonoids, such as 

quercetin and its glycosides. A. cepa seems to exert its antidiabetic activity 

regardless of the form in which it is administered (i.e., extracts, juice, freeze-

dried powder, essential oil [10]. 

       Onion (Allium cepa) is an important source of dietary phytochemicals with 

proven antioxidant properties, such as organosulfur compounds, phenolic acids, 

flavonoids, thiosulfinates, and anthocyanins. 30 compounds from volatiles 

compounds of black onion were identified, which accounted for 52.63% of all 

compounds and 81.69% of the total peak areas; these components included 19 

sulfur-containing volatiles compounds, such as diallyl sulfide, methyl allyl 

sulfide, 3-hydroxysulfolane, 2,4-dimethylthiophene, 2-methoxythiophene, 1,4-

dithiane, and 1,3-dithiane. A total of 49 types of volatile compounds were 

identified from onion, which were mainly sulfur compounds, alcohols, aldehyde, 

ester, and other chemical groups, but there was significant difference in volatile 

compound pattern and their relative contents from fresh and dried onion. The 

diabetic rats supplemented with either onion or with single components (alliin, 

allitride, and S-methylcysteine sulfoxide) possess lowering plasma glucose 

concentrations and body weight and preventive cardiovascular diseases [11]. 

       Flavonoids are from the group of natural substances with varying phenolic 

structures. They are found in roots, stems, bark, flowers, fruits, vegetables and 

grains, and. Quercetin is a major member of flavonoid family isolated from 

onions, apples, grapes and tea. This flavanol is mostly well-known for its 

antioxidant and anti-inflammatory properties. It has been indicated that 

Quercetin can be beneficial for preventing hyperglycemia in experimental 

version of Diabetes Mellitus. Oral administration of 100mg/kg Quercetin could 

weaken fasting and postprandial levels of glucose in experimental Diabetes 

Mellitus, at least in part by inhibiting α-glucosidase activity [12]. 
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       The bulb and leaves, which are used for cooking, possess nutritional and 

medicinal benefits. It serves as a rich source of protein, fibre, fat, folic acid, 

sodium, vitamin C, vitamin B6, and many other micronutrients. The health 

benefits of onion include management of a number of diseases including 

diabetes mellitus [13]. Active ingredients in A. cepa include phenolic 

compounds (flavonoids, antocyanins, phenolic acids and flavonols), 

organosulphur compounds, vitamins and some minerals. These compounds may 

mediate the pharmacological effects of A. cepa. Thus, phenolic acids, such as 

caffeic, chlorogenic, ferulic, sinapic, p-coumaric acids, vanillic, syringic and p-

hydroxybenzoic appear to be active antioxidants. Its vitamins, especially vitamin 

C have a protective function against oxidative damage and a powerful quencher 

of singlet oxygen (O2), hydroxyl (OH) and peroxyl (RO2) radicals [9]. Flavonols 

are the most abundant in onions, present as their glycosides, that is, quercetin 

and kaempferol, in higher concentration (280 - 400 mg/kg) than other vegetables 

(i.e., 100 mg/kg in broccoli, 50 mg/kg in apple). Anthocyanins, belonging to 

anthocyanidins, are mainly present in red onions (250 mg/kg), besides having a 

composition rich in flavonols as yellow onions. Fructooligosaccharides (FOS) 

represent another source of phytochemicals in onions bulbs. They are mainly 

inulin, kestose, nystose, and fructofuranosylnystose. The health benefits of these 

carbohydrates have been widely reported in the past years due to their prebiotic 

effect[14].  

       Onion bulbs have been recognized as the richest source of dietary 

flavonoids. At least 25 different flavonoids have been characterized and 

quercetin and its glycosides are the most important ones. Especially higher 

concentrations of quercetin occur in the outer dry layers of onion bulb [15]. 

Onion contains about 0.2% (dry matter conversion) cysteine sulfoxides 

(isoalliin, methyiin, and cycloalliin) as characteristic amino acids, which brings 

about the pungent aroma and taste of onions. Cysteine sulfoxides are cleaved by 

cysteine sulfoxidelyase, when onions are cut or crushed, to produce alkyl 

sulfenic acid which is converted to thiosulfinates and other volatile compound. It 

has been reported that intake of onion powder improved depression and anxiety 

behavior due to stress in animal study. Cysteine sulfoxides are known to have 

various physiological functions [16]. The active ingredient in A. cepa is allyl 

propyl disulfide (APDS), though other active sulphurous compounds are 

present. The use of herbal products for medicinal benefits has played an 

important role in nearly every culture on earth and for many years, the search for 

anti-diabetic products will continue to focus on plants and other natural 

resources [2]. 
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3. A review of effects of Onion on hyperglycemia and diabetes mellitus: 

       Though pathophysiology of diabetes remains to be fully understood, 

experimental evidences suggest the involvement of free radicals in the 

pathogenesis of diabetes and more importantly in the development of diabetic 

complications. Free radicals are capable of damaging cellular molecules, DNA, 

proteins and lipids leading to altered cellular functions. 

Many recent studies reveal that antioxidants capable of neutralizing free radicals 

are effective in preventing experimentally induced diabetes in animal models as 

well as reducing the severity of diabetic complications[17]. However, recently in 

the developed countries, there has been the resurgence of interest in medicinal 

plants that exhibit hypoglycemic property. The renewed interest in herbal anti-

diabetic remedies in developed countries is believed to be motivated by several 

factors that include: adverse reactions, high secondary failure rates and cost of 

conventional synthetic anti-diabetic remedies [7]. 

       Obviously, the significant efficacy of hypoglycaemic herbs, obtainable, via 

functioning as pancreatic insulin secretagogues and extrapancreatic insulin 

mimetics, enhancing glucose uptake by adipose and muscle tissues, or via 

inhibiting hepatic gluconeogenesis and intestinal carbohydrate digestibility and 

absorption, is comparable to conventional diabetes pharmacotherapeutics. 

Literature surveys of botanicals with traditional uses, critically withstanding 

pharmacological appraisal, indicated that local target-based and mechanistic 

reports on diabetes interventional phytotherapies are primarily limited and 

inadequate [18]. 

       Allium cepa belongs to the family Liliaceae and is probably native of south 

west Asia and is widely cultivated throughout the world. Allium cepa (onion) 

dried powder shown anti hyperglycemic activity in diabetic rat. Allium cepa is 

also know to have antioxidant and hypolipidaemic activity [19]. Various ether 

soluble fractions as well as insoluble fractions of dried onion powder show anti-

hyperglycemic activity in diabetic rabbits. Allium cepa is also known to have 

antioxidant and hypolipidaemic activity. Administration of a sulfur containing 

amino acid from Allium cepa, S-methyl cysteine sulphoxide (SMCS) (200 

mg/kg for 45 days) to alloxan induced diabetic rats significantly controlled 

blood glucose as well as lipids in serum and tissues and normalized the activities 

of liver hexokinase, glucose 6-phosphatase and HMG Co A reductase. When 

diabetic patients were given single oral dose of 50 g of onion juice, it 

significantly controlled post-prandial glucose levels [17]. A preliminary study 

evaluated the hypoglycemic effects of the oral administration of small slices of 

A. cepa (100 g/day) in type 1 and type 2 diabetic patients. Onion exhibited 

significant antidiabetic effects, reducing fasting blood glucose by about 89 
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mg/dL in type 1 diabetes patients and by 40 mg/dL in type 2 diabetes patients. A 

reduction of the induced hyperglycemia by 120 mg/dL in the diabetes 1 group 

and by 159 mg/dL in the type 2 diabetes was also observed [10]. 

       In this review, several studies reported anti-diabetic activities of Onion are 

discussed. Research work carried out by Ojieh et. al., (2015)[20] assessed the 

antidiabetic activities of Allium cepa (onions) in streptozotocin-induced diabetic 

male Wistar rats. Adult male Wistar rats were randomly divided into eight (8) 

groups of five rats each (n=5). Groups 1a and 2a served as the control groups. 

The normoglycaemic groups (1b, 1c and 1d) and the streptozotocin-induced 

diabetic groups (2b, 2c and 2d) were treated with graded doses of A. cepa extract 

(0.4g/100gbw, and 0.6g/100gbw) and metformin (0.5g/100gbw) respectively 28 

days. The results show that fasting blood glucose levels of diabetic rats was 

reduced by 50.00% and 35.05% on administration of 0.4g/100gbw and 

0.6g/100gbw of Allium cepa respectively. These study concluded that Allium 

Cepa (Extract) demonstrated significant antidiabetic activities in diabetic rat 

[20]. In another study by Mohamed et. al., (2016) [21] aimed to investigate the 

antidiabetic, antihyperlipidemia and antioxidant activities of methanolic extract 

of Allium porrum leaves at 200 and 400 mg/kg bw in streptozotocin-induced 

diabetic rats. The extract exhibited antidiabetic, antihyperlipidemia and 

antioxidant activities and consequently may alleviate liver and renal damage 

caused by STZ -induced diabetes this might be attributed to the presence of 

flavonoides, phenolics and sulphur compounds which may be acting as free 

radical scavenging effect, inhibiting lipid peroxidation and increasing 

antioxidant activities. Allium porrum has a potential and helpful to the 

prevention of diabetic and its complications [21]. 

       Also, Airaodion et. al., (2020) [14] aimed to evaluate the antidiabetic 

potency of Allium cepa bulb in alloxan-induced diabetic rats. Thirty-six male 

albino rats were induced intraperitoneally with alloxan. The rats were grouped 

into six groups of six animals per group: Group A was not induced with alloxan 

and untreated, group B animals were induced but not treated, group C animals 

were treated with glibenclaimide, group D, E and F animals were induced and 

treated with 1, 2 and 3 mL/100g body weight of A. cepa juice respectively. The 

administration was via oral route for 14 days. The animal’s blood sugar levels 

were determined using glucometer. The animals administered with 1, 2 and 3 

mL/100g bodyweight of A. cepa showed significant decrease (P < 0.05) in blood 

sugar level compared to the untreated animals. The decrease in the blood 

glucose level of the animals following the administration of the juice suggested 

that the plant possesses antidiabetic effects [14]. In addition, Taj Eldin et. al., 

(2009) [3] conducted to investigate the hypoglycemic effects of Allium cepa in 
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patients with type 2 diabetes mellitus. In type 2 diabetes patients (n=21) the 

administration of crude Allium cepa (100g) markedly reduced fasting blood 

glucose levels by 40 mg/dl 4 hours later, compared to glibenclamide (81 mg/dl). 

This study concluded that crude Allium cepa produced hypoglycemic effects, 

thus it could be used as a dietary supplement in management of diabetes [3]. 

       Additionally, study by Ozougwu., (2011) [2] investigated the 

hypoglycaemic and hypolipidaemic effects of the increasing dosages of Allium 

cepa aqueous extracts on alloxan - induced diabetic Rattus novergicus for 

possible use in the management of diabetes mellitus. Diabetes mellitus was 

induced in 54 out of a total of 63 adult R.novergicus using 150 mg/kg of alloxan 

monohydrate. Increasing dosages (200, 250 and 300 mg/kg) of A. cepa aqueous 

extracts were given to the diabetic rats for six weeks while the control rats got 

either normal saline (1 ml) or increasing dosages of glibenclamide (2.5, 3.8 and 

5.0 mg/kg) during the same period. Increasing dosages of A. cepa aqueous 

extracts produced a dose-dependent significant (P < 0.05) reductions in the 

blood glucose levels, total serum lipid and total serum cholesterol when 

compared with that of the control rats. The most effective percentage reduction 

in blood glucose level, total serum lipids and cholesterol were observed at 300 

mg/kg. This study concluded that A. cepa studied exhibited promising 

hypoglycaemic and hypolipidaemic activity in alloxan-induced diabetic rats. It’s 

hypoglycaemic and hypolipidaemic effects could represent a protective 

mechanism against the development of hyperglycaemia and hyperlipidaemia 

characteristic of diabetes mellitus [2]. Also, Ülger and Çakiroglu., (2019) [22] 

evaluated the effects of onion (Allium cepa L.) against hyperglycaemia and 

determine possible changes in these effects due to different heat treatments 

applied to onion. 32 male Wistar-albino rats were divided into 4 groups as 

follows: the groups C and DC were fed with standard rat diet; the DLO group 

was fed with rat diet including 5% onion powder dried at -76°C in a 

lyophilizator, and the DFO group was fed with rat diet including 5% onion 

powder dried at 80°C in a furnace. The results observed a decreasing tendency 

in fasting blood glucose (FBG) values of DLO group during the experiment 

period and it was found that the 6th and 8th weeks values were significantly 

lower than the 1st and 2nd weeks values (p<0.05). On the other hand, no 

statistical difference was observed in the FBG values measured at different 

weeks in the DFO group. This study concluded that lyophilized onion powder 

may be protective against hyperglycaemia arising from diabetes [22]. 

       Study by Masood et. al., (2021) [23] evaluated the anti-hyperglycemic and 

antioxidant effects of wheat bread supplemented with onion peel extract (OPE) 

or onion powder (OP) on diabetic rats. Ethanolic extract of onion peel and onion 
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bulb were prepared separately. Male Sprague Dawley rats were divided into 6 

groups (n = 7). Different regimens of supplemented wheat bread (OPE (1% and 

3%) and OP (5% and 7%)) were given to diabetic rats for eight weeks, plain 

bread was used as the control. The results demonstrated that bread supplemented 

with 1% and 3% onion peel extract and 7% onion powder significantly reduced 

blood glucose levels in the treated rats compared with the control group diabetic 

rats. These findings suggested that onion supplementation is effective in 

lowering blood glucose and could potentially aid in protecting organs from 

oxidative stress [23]. Also, study by Jung et. al., (2011) [15] concluded Onion 

peel extract (OPE) might improve glucose response and insulin resistance 

associated with type 2 diabetes by alleviating metabolic dysregulation of free 

fatty acids, suppressing oxidative stress, up-regulating glucose uptake at 

peripheral tissues, and/or down-regulating inflammatory gene expression in 

liver. Moreover, in most cases, OPE showed greater potency than pure quercetin 

equivalent. These findings provide a basis for the use of onion peel to improve 

insulin insensitivity in type 2 diabetes [15]. 

       In 2009, an in vivo study demonstrated that A. cepa (7% freeze-dried onion 

powder added into control diet) may represent an interesting anti-

hyperglycaemic dietary adjunct for diabetic therapy, since it decreases serum 

cholesterol, triacylglycerol and LDL-cholesterol in streptozocin-induced 

diabetics rats, without alterations in the cholesterol and HDL-cholesterol levels. 

Hyperglycemia causes glucose autoxidation, impaired mitochondrial 

bioenergetics and induces reactive oxygen species (ROS) production, leading to 

an impairment of intracellular pathways (i.e., JAK/STAT, JNK, p38, 

ERK/MAPK) and to insulin resistance. Onion (400 mg/day) possesses a 

significant free radical-scavenging property and exerts a regulation on lipid 

metabolism, decreasing superoxide dismutase activity and lowering lipid 

hydroperoxide and lipoperoxide concentrations in diabetic rats [10]. 

       Several studies have established insulinotropic, and insulin-sensitizing 

effects of onion either in diabetic or hypercholesterolemic animal models or 

human-based studies. Some researchers indicated the hypoglycemic and insulin 

sensitizing capacity of onion peel extract containing high quercetin (QR) in 

high-fat diet/ diabetic rats. Additionally, in a cross-over clinical trial on 20 well-

controlled diabetic patients, consumption of 20 g of fresh onion (three times 

daily) for one week could significantly reduce fasting blood sugar (FBS). While 

it was previously reported that onion does not reduce blood sugar levels in 

healthy non-diabetic people [24]. The presence of quercetin, allyl propyl 

disulphide oxide (dipropyl disulphide oxide), S-methylcysteine sulphoxide, and 

S-allyl cysteine sulphoxide in onion is reported to be responsible for the drop in 
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glucose level and lipid profile. Allyl propyl disulphide oxide also aids in insulin 

secretion. S-allyl cysteine sulphoxide from onion also markedly decreased blood 

glucose level of diabetic rats. Daily oral administration of about 200 mg of S-

methylcysteine sulphoxide for 45 days to alloxan diabetic rats controlled their 

blood glucose and lipid levels. The same study also reports improvement in the 

activities of liver glucose-6-phosphatase, hexokinase, and HMG CoA reductase. 

The observed effect of S-methylcysteine sulphoxide was analogous to that of 

insulin and glibenclamide. Oral administration of S-methyl cysteine sulphoxide 

to alloxan diabetic rats for one-month period ameliorated hyperglycaemia and 

was similar to animals treated with glibenclamide and insulin [13]. 

       The above studies investigates the hypoglycemic property of onion and its 

protective effects in diabetes mellitus and hyperglycemia. These studies were 

supported the effectiveness of Onion in reducing blood glucose in streptozotocin 

induced, as well as alloxan-induced diabetes mellitus in experimental animals.  

4. Possible mechanism of action of Onion in hyperglycemia  and diabetes 

mellitus: 

       The antidiabetic effects of many phytochemicals including polyphenols, 

terpenes, alkaloids, saponins, and quinones have been well-documented. 

Furthermore, clinical trials with medicinal plants and natural products have been 

conducted, whereas some of them have been used for the development of herbal 

formulations controlling DM. Regarding the mechanism of action of natural 

products, (i) the inhibition of α-glucosidase and α-amylase in the digestive tract, 

(ii) the boost of insulin secretion and pancreatic β cell proliferation, (iii) the 

regulation of glucose uptake and glucose transporters, (iv) the inhibition of 

protein tyrosine phosphatase 1B activity, and (v) the reduction in the generation 

of oxidative stress are the main modes of action of pure phytochemicals and 

crude extracts [25]. 

       Allium cepa comonly known as onions are among the most common 

vegetables used every day in the kitchen. It is a spice plant that belongs to the 

Amaryllidaceae family. Allium cepa also helps to regulate the hypoglycemic 

activity associated with diabetes mellitus. This is due to presence of flavonoids 

(quercetin) and sulphur compounds (S-methyl cysteine) which helps to reduce 

the level of blood glucose, lipid peroxidation, serum lipids as well as oxidative 

stress. These compounds also aid in insulin secretion as well as boost the 

antioxidant enzyme activities taking place in the body. Onion extracts also aid in 

hypolipidemic activities. The hypolipidemic and hypoglycemic effects of onion 

is due to its ability to normalize the activities of HMG coenzyme-A reductase, 

liver hexokinase and glucose 6-phosphatase. Some preliminary clinical trials 
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carried out reveal that glucose levels can be reduced by taking Allium cepa 

aqueous extracts. Onion and onion by products and its extracts did not show any 

toxicity including geno-toxicity in rodents, the only side effect observed was 

anemia. Thus onion can be a safe treatment option for diabetes [26]. A. cepa 

exerts its antidiabetic activity through multiple pharmacologic actions attributed 

to the presence of many active constituents: for example, quercetin is 

responsible for α-glucosidase inhibition and, along with rutin, for the increase of 

GLUT-4 translocation, glucose uptake and insulin action. Differently, L-

cysteine sulfoxides and allyl propyl disulphide can act directly as free radicals 

scavengers. In fact, they take part in the redox process of glutathione and 

cysteine, and can also increase the activity of superoxide dismutase and catalase, 

independently or through the stimulation of insulin secretion [10]. 

       Flavonoids have multiple positive health effects on metabolic disorders, 

such as cardiovascular disease, cancer, obesity, and diabetes. Research and 

clinical studies have postulated the function of flavonoids in preventing and 

treating certain viral diseases like influenza. They also serve as antioxidants 

which modulate oxidative stress in the body by neutralizing the effect of 

nitrogen and oxygen species, thus preventing the disease. The antidiabetic 

activity of flavonoids supports the regulation of carbohydrate digestion, insulin 

signaling, insulin secretion, glucose uptake, and adipose deposition. They target 

multiple molecules that are involved in the regulation of several pathways, like 

improving β-cell proliferation, promoting insulin secretion, reducing apoptosis, 

and improving hyperglycemia by regulating glucose metabolism in the liver[27]. 

       Hypoglycemic activity of Allium cepa Linn. extracts have been reported. 

The bulb part contains S-methyl cysteine sulfoxide, S-allyl cysteine sulfoxide 

has been proven anti-diabetic activity. These compounds can lower blood 

glucose levels and has a potent antioxidant activity which may account for 

hypoglycemic potential. S-methylcysteine sulfoxide exerts antidiabetic action in 

3 different ways: (1) stimulate the production of insulin in the body and enhance 

the secretion of the pancreas; (20) interfere with dietary glucose absorption; and 

(3) use insulin effectively [28]. 

       Previous studies have related polyphenols, which include quercetin, to anti-

α-amylase effects. Diabetes mellitus type II is a chronic metabolic disorder 

caused by increased cell resistance to insulin. Benefits of pharmaceutical factors 

to treat this disease aggressively in its early stages were indicated, but such 

medications can have unwanted side effects[29]. Quercetin is involved in 

several biological actions such as: glucose homeostasis; insulin sensitizing and 

secreting; glucose utilization in peripheral tissues; the inhibition of intestinal 

glucose absorption. Quercetin intake is inversely associated with the prevalence 
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of T2DM in the Chinese population which suggests its preventive activity 

against T2DM. A recent systematic review and meta-analysis of animal studies 

showed that quercetin decreases serum levels of glucose at doses of 10, 25, and 

50 mg/kg of body weight. Quercetin extracted from berries induced an insulin 

independent 5’ adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) 

pathway which slows the oxygen consumption of 

adenosine diphosphate by stimulating GLUT 4 translocation and expression in 

isolated mitochondria [27]. This mechanism has a similar activity as metformin 

(medication used to treat type 2 diabetes). The antidiabetic action of quercetin 

involves the reduction of lipid peroxidation, glucose absorption by GLUT2, and 

the inhibition of insulin dependent activation of phosphoinositide 3-kinases 

(PI3K). In addition to this, quercetin and its derivatives stimulate a glucose 

uptake in muscle cells, and activate AMPK. Treating streptozotocin (STZ)-

induced diabetic rats with quercetin decreases the activity of glucokinase, 

hyperglycemia stimulating GLUT 4, hepatic gluconeogenesis, and 

glycogenolysis while it increases glucose liver uptake. Quercetin 

supplementation for two weeks lowered the blood glucose level, upregulated the 

expression of genes involved in cell survival and proliferation in a liver, and 

enhanced the serum insulin in STZ- induced diabetic mice. An injection of 

quercetin intraperitoneally into STZ- induced diabetic rats, reported a decrease 

in hyperglycemia, plasma cholesterol and triglycerides, and an improve glucose 

tolerance and hepatic glucokinase activity. The co-treatment of quercetin and 

sitagliptin (a selective dipeptidyl peptidase-IV inhibitor) demonstrated an 

improvement in its oxidative and inflammatory status, metabolic profile, 

glycemic control, β-cells function, and islet structure in STZ- induced DM in 

rats. Quercetin blocks the activities of a tyrosine kinase inhibitor, which has 

shown an effect against diabetes. The regulatory effect of quercetin to nuclear 

factor kappa-light-chain-enhancer of the activated B cells (NF-кB) also helps in 

improving glucose stimulated insulin secretion [27]. 

       Numerous studies have found increased lipid peroxides or ROS and 

oxidative stress (or both) in different animal models of diabetes. Oxidative stress 

has been shown to be responsible, at least in part, for the β-cell dysfunction 

caused by glucose toxicity. Under hyperglycemia, production of various 

reducing sugars such as glucose-6-phosphate and fructose increases through 

glycolysis and the polyol pathway. During this process, ROS are produced and 

cause tissue damage. In vitro and in vivo studies have suggested the implication 

of oxidative stress in the progression of β -cell dysfunction in type 2 diabetes. Z 

has a β -cell cytotoxic and it is not fully understood, it is thought to be mediated 

by the inhibition of free radical scavenger-enzymes thereby enhancing the 
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production of the superoxide radical. Eventually, STZ causes diabetes and it is 

associated with the generation of ROS causing oxidative damage[21].  

       Quercetin (3,5,7-trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4Hchromen-4-one) is 

a flavonoid naturally occurring in plants and natural foods such as fruit and 

vegetables [30]. The biological activities of quercetin are anticancer, 

antidiabetic, antiobesity, neuroprotective, antimicrobial, antiviral, 

hepatoprotective, and anti-inflammatory activity [31]. It reduces the formation 

of reactive oxygen species (ROS), inhibits lipid peroxidation, increases plasma 

levels of adiponectin and HDL cholesterol. In addition, it has strong antidiabetic 

properties. It can enhance glucose uptake by a MAPK insulin-dependent 

mechanism and increase the phosphorylation of PI3K/Akt signalling pathways. 

This condition leads to the translocation of the glucose transporter 4 and 

downregulation of the activity of gluconeogenesis enzymes in the liver. 

Quercetin also interacts with the PPAR receptor. Its consumption improves the 

action of β-cells and proliferation, and inhibits alpha-glucosidase and alpha-

amylase activities. Quercetin may improve diabetic bone disorder in patients 

with T2DM[30]. 

       The effect of onion supplementation in reducing blood glucose level was 

also reported in some recent studies. Phytochemicals such as quercetin and allyl-

propyl disulfides found in onion peel and bulb might be responsible for the 

beneficial effect on blood glucose level by up-regulating the expression of 

insulin receptors and glucose transporters, improving insulin sensitivity and 

promoting glucose metabolism in peripheral tissues in diabetic rats [23]. 

       In the human body, α-amylase first reduces starch to three different 

oligosaccharides - maltose, maltotriose, and dextrin. While α-glucosidase 

ultimately hydrolysis oligosaccharides into glucose monomers, the glucoses are 

then transported into the enterocytes in the small intestine. Onion displayed the 

inhibitory activity against α-glucosidase, and thus even it activates α-amylase, 

the final overall effects could be inhibitory activity in terms of conversion starch 

to glucose. This verified previous studies in which onion exhibited in vitro and 

in vivo pharmacological activities, which might benefit to diabetes [32]. About 

85% of the selected plant material have α-glucosidase and/or α-amylase 

inhibitory activity. Both enzymes are considered as carbohydrate-hydrolyzing 

enzymes and are linked with postprandial hyperglycaemia as they regulate the 

absorption of glucose. Studies also demonstrated the stimulation of insulin 

secretion using different pancreatic β-cells [33]. The most abundant types of 

antioxidative compounds in plants are phenolic compounds. This suggests that 

the phenolic compounds may play important roles in inhibitory effect on 

digestive enzymes. Actually, phenolic compounds have been reported to possess 
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inhibitory activities on α-glucosidase or α-amylase in several cases. One study 

reported that flavonoids, such as quercetin and anthocyanins from the Allium 

cepa (white and red onion), had inhibitory activity on α-amylase [32]. 

       In this context, polyphenols (and thus quercetin) may be effective for the 

treatment of patients with diabetes mellitus type II due to their many 

hypoglycemic effects, including inhibition of α-glucosidase and α-amylase, 

which are key enzymes in the digestion of dietary carbohydrates into glucose. 

Through inhibition of these enzymes, polyphenols can delay carbohydrate 

digestion, which results in decreased glucose absorption, thereby reducing the 

postprandial plasma glucose rise [29]. Flavonoids and other polyphenols show 

BG-lowering activities by enhancing GLUT-2 expression in pancreatic β-cells, 

enhancing insulin release, and increasing expression and promoting 

translocation of GLUT-4, which can increase glucose uptake by the muscle, 

liver, and adipose tissue. Flavonoids also regenerate pancreatic beta cells, reduce 

aldose reductase, increase calcium ion uptake, retard the gastric emptying rate, 

and inhibit α-glycosidase and α-amylase. In addition, they have antiapoptotic 

activities [34]. Alkaloids, in recent years, have received extra attention due to 

their potential role in the treatment of diabetes through inhibition of α-

glucosidase, α-amylase, dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), and AGEs and by 

possessing potent protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitory effects. 

They activate 50 adenosine monophosphate-activated protein kinases (AMPK) 

and GLUT- 4 translocation. Alkaloids are effective for pancreatic regeneration 

and insulin release. They also show protective effects on oxidative tissue 

damage [34]. 

       The Dayak onion bulb contains naphthoquinone compounds and their 

derivatives, such as eleutherine, elecanacine, eleuthernone, and eleutherol. The 

ethanol extract of  Dayak onion bulbs also contains tannin, alkaloids, saponins, 

phenolics, steroids, flavonoids and triterpenoids. Naphthoquinone is an 

antioxidant that can reduce excessive levels of xanthine oxidase enzymes; 

xanthine oxidase enzymes play a role in the formation of free radicals. The 

decrease in this enzyme will reduce free radicals and thus inhibit the damage of 

pancreatic beta cells, then the synthesis and secretion of insulin will increase. 

Increased synthesis and secretion of insulin will increase the work of lipid-

breaking enzymes so that lipid absorption is reduced. The broken lipid will be 

transported and metabolized in the liver, and then excessive lipid is released 

through bile secretion [35]. 

Phytochemicals such as quercetin, isorhamnetin and kaempferol which possess 

strong antidiabetic potential are much more abundant in the outer dry scales and 

fleshy peels than the inner layers and this might be the reason behind more 
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potent antihyperglycemic and antioxidant activity of the onion peel as compared 

to the bulb [23]. Consumption of these bioactive compounds together in the 

form of natural products is beneficial and safe, as cofactors or other present 

biomolecules negate the each other’s adverse effects and are therefore 

considered to be safe [36]. 

5. Conclusion: 

In this review we discussed about Onion for treatment of Diabetes mellitus. It 

showed that these plants have hypoglycaemic effects. Numerous new bioactive 

compounds isolated from these plants having anti-diabetic effects exist anti-

diabetic activity. At the same time, this review study has shown various 

mechanisms of action and active components in plants which have greatly 

enhanced our understanding on the rationale underpinning popular usage for 

these plants for the prevention and treatment of diabetic complications in order 

to develop effective medicines for the prevention and treatment of diabetic 

complications. It may be extremely useful to the health professionals, 

researchers who are doing research in this field for the development of anti-

diabetic drugs. 
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ABSTRACT  

This study investigates thelack of interaction between Libyan teacher and students in 

classroomto find out how Libyan English teachers make the students interact in the 

classroom.This study was conducted at Al Asmarya university, college of education in Zliten. 

Data pertaining to this study were collected using interview, questionnaire and observation. The 

sample was selected randomly. It consists of (N= 47); 43 female EFL students and 4 EFL 

teachers. Mixed method design was used in this study. Data were analyzed quantitatively using 

SPSS. Data were also analyzed qualitatively using descriptive analysis. The results under this 

study were shownby using mean score. On the other hand,the score of each items of Leadership, 

Helping/Friendly, Uncertain, Understanding, Students’responsibility/Freedom, Dissatisfied, 

Admonishing and Strict will also be looked at to find out the reasons that make Libyan students 

lack the effective interaction inside classroom and to understand the effect of teacher-students' 

lack of effective interaction on students' language learning. Since the mean score 

ofUnderstanding was the highest score (3.31), and strict was (3.11), then Leadership with (3.08). 

Where as the other items like Helping/Friendly, Uncertain, Students’responsibility/Freedom, 

Dissatisfied, Admonishing and Strict were under (3). Furthermore, the score of each items of 

vocal strategy, questioning strategy, and enhancement to teacher talk strategy will be looked at to 

find out the reasons that make Libyan EFL teachers lack the effective interaction inside 

classroom.The mean score of questioning strategy was (2.906), then vocal strategy was (2.591) 

and enhancement to teacher talk strategy was (1.813). 

Therefore, it can be concluded that the Libyan students face problem in Helping/Friendly, 

Uncertain, Students’responsibility/Freedom, Dissatisfied, Admonishing and Strict inside 

classroom.All in all, the writers would like to suggest that the teachers have toimprovetheir 

teaching quality since teachers play an essential role inside classroom.   
Key words: in-class interaction, engagement, collaboration, learning context,  

 

1.1 Background  

Interaction between teachers and students inside the classroom has a direct effect on student’s 

language learning quality. Improving the effectiveness of this interaction especially within EFL 

classroom depends primarily on a comprehensive understanding of the nature of in-class 

interaction (Teacher-Student Interaction TSI) as well as an appropriate trigger of this nature in 
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teaching students. Therefore, the lack of this understanding will to a large extent deter students 

from enhancing the quality of their learning. 

 

Teacher-student interaction is crucial to create good atmosphere in the classroom and 

establish the relationship between teacher and student. Myint and Atputhasamy (2005) identified 

that teacher-student interaction is essential since the value of teacher leadership behavior is a 

standard of the value teacher-student interaction in the classroom. Truthfully, the teacher-student 

interaction is a central component to the students in the environment of teaching, learning and 

assessment (Douglas et al. 2015). Fraser et al. (2010) stated that teachers who want to improve 

their students' academic performance should coherently demonstrate and understand leadership 

behavior for the purpose of reducing uncertainty behavior inside the classroom. Shedding light 

on this perspective, Ab. Samad&Jamaluddin (2005) clearly asserted that the components of 

classroom leadership performed by the teacher can determine both the achievement of a 

classroom and influence on the students.  

 

Moreover, Wubbels and Levy (1991) described that teachers’ behavior, which is so important in 

initiating collaborative interaction in classroom, can effect students’ motivation which in turn, if 

it was not directed properly, will force them to loss desire to learn and then, as a consequence, 

gain low learning achievements. The teachers control and monitor learning in the classroom are 

important to make of students active and attentive in classroom.Monitoring activities should be 

carried out to prevent students from becoming too self-determining and out of control. According 

to Cruickshank et al. (2009), emphasized that when the teacher gives freedom to the students to 

learn by themselves and leave the classroom without proper control, students will be less 

motivated to learn and are more likely to exhibit negative behaviors such as not completing the 

task. Therefore, as a teacher, it is recommended to be more assertive and monitoring over the 

learning process so that students will seriously devote more attention to learning. 

1.2 The Statement of the Problem 

Classroom is thelearning context wherelanguor communicationcan occur during learning process 

as a result of an inactive Teacher-Student Interaction (Marengo et. al 2021). Deterring 

shortcomings, therefore, like poor school results, school dropout rates(Estévez et al. 2021), 

solitude, disinclined, introversion, aggression and lack of desire are the most common issuesfor 

causing low EFL students’ learningincomes (Longobardi et al. 2018, Longobardi et al. 2017; 

Longobardi, Prino, Fabris, &Settanni 2019).These shortcomings are usually associated with a 

number of short- and long-term deficiencies on t mental and verballearning (Estévez et al. 2021) 

and psychological health of the learner (Prino et al. 2019, Olweus& Limber 2010). Besides, 

deprivationof self-regulated learningand low academic achievement is another hindering 

drawback resulting from thisinactive interaction (Estévez et al. 2021).All these consequences 

have a direct negative effect on EFL students’ learning qualitybecause of, essentially, the lack of 

in-class interaction. This is a common problem in almost EFL teaching/learning 

context(Upadyaya&Salmela-Aro 2013,Veiga, Burden, Appleton, &Taveira2014). and Libyan 

EFL context is not an exceptional. Hence, Libyan EFL university students face low English 

language learning ability because they lack the effective interaction in classroom between them 
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and their teachers (Almanafi,, &Alghatani2020).Therefore, there is a need to investigate to what 

extent Libyan EFL teachersare capable in engaging their students to involve in an interactive 

communication and what are the reasons that might hinder these teachers to accomplish this task 

appropriately. Also, it is essential to explore the factors that make EFL Libyan students face in-

class languor interaction as well as its effect on their language learning. Therefore, thepresent 

study proposes a description of in-class engagement and explores the extent to which different 

interactive shortcomings are associated with low academic performance. 

 

1.3 Research Questions 

The following research questions are used to guide the current study. 

1. How Libyan English languages teachers make the students interact in the classroom?  

2. What are the reasons that make teachers lack the effective interaction inside classroom? 

3. What are the reasons that make students lack the effective interaction inside the classroom? 

4. What is the effect of teacher- students' lack of effective interaction on student language 

learning?   

 

1.4 Research Objectives 

 To investigate how Libyan EFL teachers make students interact in the classroom. 

 To find out the reasons that make Libyan EFL teachers lack the effective interaction 

inside classroom. 

 To find out the reasons that make Libyan EFL students lack the effective interaction 

inside the classroom. 

 To investigate the effect of EFL teacher- students’ lack of effective interaction on EFL 

student language learning.  

 

Literature Review 

2.1 Teacher Talk and Student Response 

Teacher Talk is an exceptional language that teachers use in classroom to engage their students 

to respond to the learning act (Richards & Schmitt, 2010). According to Xiao-Yan (2006),it isthe 

medium of communication whichinstructors use it in their classrooms forteaching L2 

instructional objectives. Also, he clarifies that TeacherTalk plays an important role in language 

learning process. It acts as instrument thatassists teachers as applying teaching plans. In 

addition,it works as an input source for the students (Blanchette, 2009, Jing & Jing, 2018). Based 

on this concept, teachers use it to assist students in enhancing their thinking abilities, for 

instruction purpose and to accomplish activities in the classroom (Feng, 2007). 

In addition, Teacher Talk is a scheme that aids to establish, illuminate, reformulate, summarize 

and redirect the responsive reiterated-utterances of teachers and students inside classroom 

(Blanchette, 2009). Many studies, for example: (Hu Xuewen cited in Xia-Yen 2006Nunan, 

1991), have stated a set of characteristics of this scheme. According to Jing and Jing (2018), 

have stated itinvolvesspeech modifications, pauses, repetitions and speed. Nunan (1991) referred 

to these forms as the ‘types of teacher talk’. The second characteristics relates to the instructor’s 

controlling and organization skills over the class. It includesposing questions and getting 



 

 ويــتربــلة الــمج
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                       48                                                                                                                                                                
 

feedback on learners’ performance. It also comprises the quality and the quantity of the teacher’ 

interlocution in the class (Hu Xuewen Xia-Yen 2006, Nunan, 1991). 

Referring to the quantity of talk in classroom,Zhang, Zhang & Fang (2022)indicates that 

teachersusually conquerthe high proportion of discourse comparing to students during the 

interaction in the classroom. This leads to that the teaching is a unilateral process. Zhang, Zhang 

& Fang (2022)strongly justifies this, affirmingthat the majority of in-class dialogue is almost 

over obsessed by instructor with the range of 70% of speaking in classroom. This obviously 

explains that there are three main categories of the exchange of turn-taking in classroom 

interaction: 

1) Initiation: The teacher begins the talk by asking students question then teacher automatically 

change the turn.The teacher acts as a leader in this category. 

2) Response: Students response to the teacher's enquiry, so students act as follower.  

3) Feedback: The teacher here never straightly uses another initiation, but she/he gives feedback 

to the student's reaction whether it is acceptable or not.  

 

2.2 Teacher-Student Interactions (TSI) in Classroom 

In learningcontext, interaction with instructors-who are considered as planners and leaders, is 

vital. TSIis fundamental because instructorscan, through it, predictably createvirtuouslearning 

atmosphere that participates in improving students’ performances (Pianta&Hamre, 2009). So, 

TSI is one of the most dynamic elements of classroom environment which is related to teacher 

attribution and student outcomes (Jussim&Harber, 2005). It is widely used in the literature 

classroom as ‘teacher question-student answer-teacher evaluation’category, which is derived 

from the I–R–E (Initiation/Response/Evaluation) framework (Cazden, 2001).  

This framework indicates to a conventional situation of the teacher where his/her role is 

interacting with pupils within learning context. The other teacher-student interaction in 

classroom was introduced as teachers’ emotional support (i.e., positive classroom atmosphere, 

teacher sensitivity toward students) (NICHD Early Child Care Research Network, 2005). 

Besides to teachers’ emotional support, Pianta and Hamre (2005) have classified teacher–student 

interaction in classroom into three areas; emotional, organizational, and instructional support. 

Emotional support is teachers’ awareness toward students’ essentials. In other words, it 

highlights that teachers should be entirely conscious of students’ individual differences and 

needs. It also demands teachersto graspa comprehensive enthusiasm to consent students’ point of 

view during learning activities.  

While the emotional support deals with students’ psychological condition, organizational 

support demandsteachers to articulatetheir emotional awareness into practice. It prerequisites 

teachers’ capability to utilize proactive supports rather than reactive supports to generate 

classroom habits and guide classroom behaviors using instructional approaches that yieldperfect 

results in achieving the prescribed learning goals (Thomas, Bierman, &Powers 2008, Perry, 

Donohue & Weinstein 2007).  It also will help instructors to effectively use a different schooling 

tactics to assist student participate in the learning process (Thomas, Bierman, & Powers 2008, 

Perry, Donohue, & Weinstein 2007).Adding to the pre-mentioned areas of interaction, 

instructional support also plays a central dominating role in fostering TSI inside classroom. It 
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refers to the existence of feedback procedures that take place during Teacher–Student 

communication. It also provides the opportunity for instructors to recognize their pupils’ 

weaknesses on one hand and encourage pupils to engage in higher-critical thinking practices 

which in turn allow them togain new linguistic incomes (Pianta, La Paro, &Hamre, 2008).  

In common, the quality of teacher-student interactions is a vital element to know the 

problems in classroom management will occur or not. For that reason, the importance of positive 

TSI is focused in classroom atmospheres (Pianta&Hamre, 2009).Yildiz (2015) and Avcıoglu 

(2017) mentioned that teachers who relatemore behavioral awareness towards students with 

special needs where more capable to let them tointeractcollaboratively with their teachers in 

inclusive classroom. Asserting this claim, in inclusive classroom styling, studies highlighted that 

teachers are widely recommended to accept students’ behaviors in order to enhance students’ 

sufficient academic and social behaviors (Brophy, 2006). Likewise, Landrum &Kauman (2013) 

strongly remindthat the rejection of students’ behaviors, on the part of the instructor, should be 

the last approach that teachers utilize in class(Wang 2017, Opdenakker&Minnaert 2014). 

Approval behaviors in classroom are: reinforcing students’ appropriate behaviors, praising a 

students’ appropriate behavior, stating satisfaction about students’ task, behavior, or 

performance. Disapproval behaviors in classroom are: reprimanding and criticizing with a verbal 

or nonverbal response to an inappropriate behavior 

2.3 The Importance of Teacher-Student Interactions in Classroom 

Teacher-Student Interaction(TSI) provide anexclusiveopportunity for botheducators and 

educational scholars to enhance the social and learning environments of school’s settings and 

classrooms settings(Opdenakker&Minnaert2014, Domen et al., 2020, Bruet al., 2021).In this 

concern, studies show that teacher-student interactions have been consistently linked to 

fluctuating, if not decreasing, outcomes for students, for example, academic achievement 

(Jiménez et al., 2021), behavior and engagement in classroom(Marengo et. al 2021), and low 

levels of attitude and reactions have all been associated with teacher-student communication and 

interactions (Hamre&Pianta, 2001). This reflects clearly the real need for students on relying on 

teachers who, as students willingly expect, could provide them that required providing a 

clarifyan evidence behind their statements in group discussions enhanced the quality of the in-

class discourse (Matsumura, Slater &Crosson2008,Curby et al., 2011, Abryet al.,2017).Besides, 

studies showed that teachers who establishedunblemishedinteractive routines can increase the 

self-regulated behavior of their students, (Thomas et al., 2008, Kim,et al., 2011)with required 

support and proper guidance to create the fundamental and long-lasting interactive rapport 

between teachers and their pupils in the classroom (Estell, & Perdue 2013). Studies concerning 

in this issue also linked high-quality classroom organizational learning to the manner and degree 

of interactional engagement (Rimm-Kaufman et al., 2009, Fuhs, Farran, & Nesbitt 2013, Cadima 

et al., 2016).Supporting the importance of TSI in teaching and learning L2, studies proved that 

teachers who engaged pupils to participate in collaborative interactions through asking 

challenging and critical thinking questions, questions This point was strongly supported by 

Cameron (2014) emphasizing that classrooms of this type usually show a higher level of learning 

productivity. Cameron (2014) also asserts that the being provided opportunities on the part of the 
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instructors can stimulate students’ interactive engagement in more academic learning practices. 

Therefore, inwide-ranging classrooms, teacher’s interaction with students can be seen as an 

important factor of supporting student’s behavioral, social, and emotional engagement in the 

classroom. Yildiz (2015) mentioned that adjustments and certain actions that teachers who are 

working in inclusive classrooms made can increase the engagement and academic achievements 

of students with special needs as well as encourage them to be more engaged in class activities 

and decrease problem behaviors. The possible interactions that teachers take in classroom are: 

adopting approval behavior toward disabled children, arranging them in the front rows, 

interacting and supporting them with academic work (Yildiz, 2015). 

2.4Interaction and Level of Students’ Engagement in Classroom 

Engagement is known as a critical aspect in learning and educational accomplishments for 

children with and without incapacities and has been defined as “the adhesive that connects vital 

contexts—home, school, peers, and community—to students and the outcomes of the interest” 

(McWilliam et al. 1985; Christenson, Reschly& Wylie 2012). The degree of students’ 

engagement with their teacher is a bearing factor. It often affords the emotional connection for 

students in their classrooms. Hence, it has direct impact on their success in school and, more 

pointedly, vital to their academic achievement (Christenson, Reschly& Wylie 2012).  

 

This impact is clearly supporterin many studies, asserting that engaging students in the learning 

process is attentive for enhancing the in-class interaction. Furthermore, these studies affirm that 

it is imperative because it allows learners to increase their operative participation in in-class 

collaborative discussions (Rubiaee 2020, Rubiaee et al. 2015, Storch 2005, Storch 2013), exert 

effort in class activities, and exhibit interest and motivation to learn (Skinner & Belmont, 1993, 

Fredricks, Blumenfeld& Paris, 2004, Marks, 2000). This was clearly affirmed by other 

studies,asserting that students who engage more inside the class have often greater opportunity to 

pay attention carefully, involve verbally during discussions, write down notes and ask questions, 

have motivation or desire to learn (Mazer2012,Linvill2014). Supporting this assert, other studies 

confirmed that students who have less engagement in class are more passive and worried 

students, or unsatisfied about being in the classroom (Skinner & Belmont, 1993, 

Wentzel2009).Hence, other studies suggested that engagement is crucial for learning and 

students’ engagement, and it relies on how teacher-student interaction are performed in the 

classroom (Fredricks et al., 2004, Boekaerts 2016, Yazzie-Mintz& McCormick 2012).  

Inability in engaging students in in-class learning process, then, make them less interactive 

learners which in turn might force them to become disruptive, lose desire to higher educational 

goals, obtain lower grades, and, consequently, are more likely to dislike school and drop out of it 

(Skinner & Belmont, 1993, Wentzel, 2009, Reyes et al., 2012). Besides, Reyes et al. (2012) state 

that students who are not interactively engaged also show more passive interaction and, in many 

cases, anxious learners, or even irritated about being in the classroom. Effective learning is 
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therefore subject to the extent to which students are engaged in an interactive classroom learning 

activities (Tsai et al., 2020, Osterman 2010, Wang &Pomerantz 2009).  

 

In-class engagementincorporatesa three-dimension learning concepts, including 

behavioralengagement, cognitive engagement, and emotional engagement (Fredricks et al., 

2004).  

 Behavioral Engagement 

It refers to listening, implementation assigned task, contributing in teacher-sanctioned learning 

chances, and showing the lack of destructive behaviors (Fredricks et al., 2004). A number of 

accounts have identified behavioral engagement mediates the mutual bond between classroom 

quality and students’ language achievement (Allen et al., 2013,Downer et al., 2018, Reyes, et al., 

2012). In this sense, a wide concern of recent instructional researches have strongly emphasized 

the connection between the effect of behavioral interaction and students’ achievement (Ponitz 

2009, Hamre et al., 2013, Rimm-Kaufman et al., 2015). Reflecting this concern, studies revealed 

that although students spend most of their instructional time in classroom, many students face 

low language learning quality because they lack effective behavioral interaction in their 

instructional context (Ponitz et al., 2012, Hatfield et al. 2016, Sabol, Bohlmann& Downer 2018). 

 Cognitive Engagement  

It indicates the level of learner’s desire to reveal or make attempts to comprehend the contents, 

and work on hard problems such as concentration onlearning tasks. It has a direct alignment on 

student’s recognitiontowards the means of interaction in general. This, subsequently, affect the 

degree of interaction between the instructors and their students that could further influence 

students’ attitude towards learning activities inside the classroom. Consequently, it might deform 

student identity which in turn can influence teacher-student relationships and adjustment to 

school. Highlighting this issue, Walker & Graham (2021) asserts that learning experience with 

poor in-class interaction is frequently associated with inappropriate psychological alerts such as 

disruptive behavior, school avoidance, teacher conflict, and study suspension or study exclusion. 

Cognitive engagement is thelevel pupils of understanding the learning assignment. This contains 

the sum of exertion students toparticipate in working on the task. Fujiki, Brinton, & Clarke 

(2002) declare that cognitive engagement includes the meditation that students do during 

theengagement in academic learning task. this indicates that, cognitive engagement is engaged 

students in learning task which connected students thoughtful and awareness in learning. 

Furthermore, Sharanand Then (2008) states that cognitive engagement is connected to 

motivational aims and self-reform learning. Thisindicates that, how students inside the classroom 

interact inlearning thataims to motivatestudents and how to organize their plan in learning to gain 

good scores. Moreover, in instruction and learning process, the teachers 

mustencouragestudentswith the aim of that students can engage or take apart in the classroom. 

Christenson et al.  (2012:161) declares that cognitive in student’s engagement is correlated to 

strategic learning strategies, and active self-reform. This type can be seen with investment in 

learning, supple in finding solution to problem, freelabor styles and so on. In this matter, the 
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students and the teachers must to do their effort in learning to create good atmosphere in the 

learning in side classroom. 

 

 Emotional Engagement  

It is identified as sense related to content, having a concern for learning, and forcing solving 

problems (Fredricks et al., 2004; Ponitz et al. 2012; Allen et al., 2013). The engagement 

students’ have necessitated active participation in classroom activities and tasks, which leads to 

simplify learning and prevent behaviors that divert them from learning (Baker et al., 2008). 

Interaction has also an impact on students’ emotional connections in their learning environment. 

It isfundamentally foster their success in school. This was clearly advocated by Ponitz et al. 

(2012). In their study, Ponitz et al. (2012) strongly confirmed the link between classroom 

emotional climate and academic achievement, including the role of student engagement as a 

mediator. Results in this study showed that the positive relationship between classroom 

emotional climate and grades was mediated by engagement. More importantly, the results 

highlighted the role ofemotion-related interactions to promote EFL academic achievement. 

2.5Theoretical Frameworks 

The Teaching through Interactions Framework is Classroom Organization, which is divided into 

three aspects: Negative Climate (the absence of), Productivity, and Behavior Management. This 

aspect reflects the range to which students’ time and behavior are managed in methods that 

participate to the progress of self-regulatory and executive active skills and maximize time 

consumed on learning. This domain concluded from previous study and theory concerning the 

importance of self-regulation and executive functioning in promoting students’ learning and 

accomplishment (Blair, 2002, Ponitz et al., 2009), and the role that clear and consistent routines 

play in the development of these skills (Brophy&Evertson, 1976, Emmer &Strough, 

2001,Evertson et al., 1983). Therefore, higher levels of Classroom Organization have been found 

to support student learning (Ponitz et al., 2009) through increasing children’s behavioral and 

cognitive self-control (Rimm-Kaufman et al.,2009). 

Instructional Support, that contains of five sizes in a higher elementary school context: 

Instructional Learning Formats, Content Understanding, Analysis and Problem Solving, Value of 

Feedback, and Instructional Dialogue. In General, the emphasis of this area is on how teachers 

exploit students’ attention and active contribution using dispersed, content-concentrated 

dialogue, feedback that supports encourage of comprehension and constant contribution, and a 

diversity of modalities to assist students improve clear and deep comprehension of content, the 

links between themes, a sense of the real-world applicability of this information, review and 

investigation skills, and an ability to engage in metacognitive procedures to self-assess their own 

learning requirements. These theories are derived from previous research and theory on the 

development of cognitive and communication skills (Catts et al., 2001, Taylor, Pearson, 

Peterson, & Rodriguez, 2003) that focuses the significance of progressing unified, generalizable 

“usable knowledge” rather than rote acquisition of humble truths (Mayer 2002). Extant research 

has exposed that supplying kids with chances to express existent information and to scaffold 
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support in learning new proficiencies (Skibbe, Behnke, & Justice, 2004), providing instant and 

exact feedback (Kulik&Kulik, 1988), and connecting new information to current knowledge and 

real-world examples (Bransford, Brown& Cocking, 2000) all support cognitive and/or language 

development. Higher levels of Instructional Support have been connected to behavioral 

engagement and academic achievement (Hamre&Pianta, 2005; Howes et al., 2008) 

Methodology 

3.1 Research Design 

The present study utilizes Mixed-methods research design. It implements both qualitative and 

quantitative instruments for the purpose of gathering data pertaining to this study. It is also 

used in analyzing data in order to attain comprehensive investigation and achieve the 

objectives of this study (Mark 2015 &Suldoet al., 2009). 

3.2 Sample  

This study was conducted in faculty of education which is located in Zilitin. The participants 

were four Libyan EFL lecturersat the faculty of education in Alasmarya University, Zilitin. It 

also involved 43 EFL students from the same faculty from deferent semesters. 

 

3.3 Data Gathering Instruments  

In order to collect data to answer the questions under this studyto this, three instruments were 

used for this purpose. Instrumental triangulation method was purposively utilized in the present 

study for the purpose of obtaining as much deep, rich and true data as possible (Rubiaee 2020). 

Theywere observation, interview and questionnaire. Observation was implemented to collect 

data from instructors during their lectures, using observation sheet. The interview was also 

conducted inside the classroom with the same teachersat the end of the lecture. Questionnaire 

sheets were distributed to students in order to gather data related to the difficulties that face them 

in holding an interactive communication inside their classrooms. 

 

3.4 Procedure of Data analysis  

The researchers used SPSS software focusing on: Mean and Standard Deviation.The researcher 

also used the Shapiro-Wilk test and Test (t) for one sample for testing the hypothesis. 
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Findings  

4.1Data analysis 

Description statistical analysis of the study sample. 

First: faculty members. 

a. Vocal Strategy 

Table No. (1) shows the mean, standard deviation, and order 

Table (1)   

Ordinal 
Std. 

Deviation 
Mean Phrase N 

2 0.96 4.25 Use of slower and simpler speech. 1 

11 0.00 1.00 Use of fewer idioms and slang words. 2 

8 1.41 2.00 Use of synonyms. 3 

4 1.71 2.75 Use of repetitions or paraphrasing. 4 

3 1.83 3.00 Use of change in tone, pitch, and modality. 5 

5 0.96 2.75 Use of clarification of directions. 6 

7 0.96 2.25 Comprehension checks 7 

9 1.50 1.75 
Identify subject-specific vocabulary and provide context-

embedded examples, pictures, or models. 
8 

10 1.00 1.50 Start a lesson with a review of related concepts. 9 

6 2.06 2.75 Conclude the lesson of the key concepts. 10 

1 1.00 4.50 
Involve the students in language discussions and problem 

solving. 
11 

 

It is clear from the results of the above table that: 

 The answers to the phrase (Use of fewer idioms and slang words.),for the respondents 

were unified, namely (Never). 

 The statement No. (11), which is (Involve the students in language discussions and 

problem solving.), ranked first with an average of (4.50). 

 The statement No. (1) which is (Use of slower and simpler speech.) came in second place 

with an average of (4.25). 

 The statement No. (5), which is (Use of change in tone, pitch, and modality.), came in 

third place with an average of (3.5). 
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b. Questioning Strategy 

Table No. (2) shows the mean, standard deviation, and order 

Table (2)   

Ordinal 
Std. 

Deviation 
Mean Phrase N 

5 1.73 2.50 
Use deferent questioning techniques that are sensitive to the level of 

EFL of the student, or their stages of Second Language Acquisition. 
1 

7 1.91 2.50 Pre-production-point to….; find the…; is this a/an…; etc. 1-a) 

8 1.41 2.00 

Early production- yes/no questions: either/or questions; one-word or 

two- word responses; general questions that require a lengthy 

response. 

1-b) 

4 1.83 3.00 Speech emergency- why? How? Tell me about….? Describe…? 1-c) 

6 1.73 2.50 Intermediate speech- What do you recommend? 1-d) 

3 2.06 3.25 Compare/ Contrast 1-e) 

2 1.50 3.25 Use wait-time techniques after posing a question. 2 

1 0.50 4.25 Provide a feedback 3 

 

It is clear from the results of the above table that: 

 The statement No. (3), which is (Provide a feedback), ranked first with an average of 

(4.25). 

 The statement No. (2) which is (Use wait-time techniques after posing a question.) came 

in second place with an average of (3.25). 

 The statement No. (1-e), which is (Compare/ Contrast.), came in third place with an 

average (3.25). 

c. Enhancement to Teacher Talk Strategies 

Table No. (3) shows the mean, standard deviation, and order 

Table (3) 

Ordinal 
Std. 

Deviation 
Mean Phrase N 

2 2.06 2.75 Use of gestures, facial expressions, eye contact, or demonstrations. 1 

6 0.00 1.00 
Use of charts, graphic Organizers-Venn diagrams, tree diagrams, time 

lines, semantic maps, outlines, etc. 
2 

7 0.00 1.00 
Use a variety of visual or auditory stimuli: transparencies, pictures, 

flashcards, models, etc. 
3 

8 0.00 1.00 Use of technology 4 

4 2.00 2.00 
Expose students to deferent classroom work arrangements, using 

cooperative groups or partner discussion. 
5 

5 1.00 1.50 Provide students with alternative forms of assessment. 6 

1 2.31 3.00 

Provide opportunities for students to share experience and expand on 

personal or cultural-specific knowledge while solving problems in 

English. 

7 

3 0.96 2.25 Provide students with content-specific, enriched environment. 8 
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It is clear from the results of the above table that: 

 The answers to the phrase (Use of charts, graphic Organizers-Venn diagrams, tree 

diagrams, time lines, semantic maps, outlines, etc.), the phrase (Use a variety of visual or 

auditory stimuli: transparencies, pictures, flashcards, models, etc.) and the phrase (Use of 

technology) for the respondents were unified, namely (Never). 

 The statement No. (7), which is (Provide opportunities for students to share experience 

and expand on personal or cultural-specific knowledge while solving problems in English.), 

ranked first with an average of (3.00). 

 The statement No. (1) which is (Use of gestures, facial expressions, eye contact, or 

demonstrations.) came in second place with an average of (2.75). 

 The statement No. (8), which is (Provide students with content-specific, enriched 

environment.), came in third place with an average (2.25) 

Tests of Hypotheses 

1- The researcher used the Shapiro-Wilk  test, .where the statistical hypothesis was. 

The null hypothesis ( 0H ): The data follow a normal distribution. 

Table No. ( 4 ) shows the results of the Shapiro-Wilk test. 

Table ( 4 ) 

Sig. Statistic Phrase 

0.492 0.232 vocal Strategy 

0.735 0.265 questioning Strategy 

0.171 0.274 
Enhancement to teacher 

talk strategies 

 

From the previous table, it is clear that the level of observed significance is greater than 0.05, 

which means that the hypothesis that the data follows a normal distribution is accepted. 

2- Because the data follow a normal distribution, the researcher used the test (t) for one 

sample. 

The null hypothesis ( 0H ): there is no difference between the average of the respondents’ 

answers and the hypothetical mean (3= Sometimes). 

Table No ( 5 ). shows the results of the (t) test for one sample. 

Table ( 5 ) 

Sig T 
Std. 

Deviation 
Mean 

Phrase 

0.112 -2.227 0.367 2.591 vocal Strategy 

0.835 -0.227 0.825 2.906 questioning Strategy 

0.027 -4.082 0.582 1.813 
Enhancement to teacher 

talk strategies 
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From the above table we note the following: 

1.  The value of the observed significance level for the dimension (vocal Strategy) is (0.112) 

is greater than 0.05, which means that the null hypothesis is accepted and this indicates that the 

answers are in the direction of (3 = sometimes). 

2. The value of the observed significance level for the dimension (questioning Strategy) is 

(0.835) is greater than 0.05, which means that the null hypothesis is accepted and this indicates 

that the answers are in the direction of (3 = sometimes). 

3. The value of the observed level of significance for the dimension (Enhancement to 

teacher talk strategies) is (0.027) less than 0.05, which means that the null hypothesis is rejected 

because the mean (1.813) is less than (3), and this indicates that the answers are in the direction 

of (2 = rarely). 

Second: students. 

I. Leadership  
Table No. (6) shows the mean, standard deviation, and order 

Table (6) 

Ordinal 
Std. 

Deviation 
Mean Phrase N 

2 1.12 3.44 This teacher is a good leader. 1 

4 1.15 3.23 This teacher talks enthusiastically about his/ her subject. 2 

7 1.28 3.14 This teacher trusts us. 3 

6 1.22 3.19 This teacher holds our attention. 4 

8 1.37 3.07 This teacher is too quick to correct us when we break a rule. 5 

5 1.19 3.23 This teacher knows everything that goes on in the classroom. 6 

1 1.38 3.77 If we have something to say, this teacher will listen. 7 

9 1.29 2.88 It is easy to pick a fight with this teacher. 8 

10 
1.47 2.60 

This teacher is not sure what to do when we fool around. 10 This 

teacher acts confidently. 
9 

3 1.35 3.30 This teacher acts confidently. 10 

11 1.26 2.58 This teacher is patient. 11 

12 1.40 2.51 It is easy to make this teacher appear unsure 12 

 

It is clear from the results of the above table that: 

 The statement No. (7), which is (If we have something to say, this teacher will listen.), 

ranked first with an average of (3.77). 

 The statement No. (1) which is (This teacher is a good leader.) came in second place with 

an average of (3.44). 

 The statement No. (10), which is (This teacher acts confidently.), came in third place with 

an average of (3.30). 
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II. Helping/ Friendly  

Table No. (7) shows the mean, standard deviation, and order. 

Table (7)   

Ordinal 
Std. 

Deviation 
Mean Phrase N 

2 1.33 3.16 wThisteacherisfriendly. 1 

1 1.12 3.51 Thisteacherissomeonewecandependon. 2 

8 1.21 2.70 Thisteachergetsangryunexpectedly. 3 

4 1.35 3.07 If wedon’tagreewiththisteacher,we can talkaboutit. 4 

5 1.17 3.05 This teachercan takeajoke. 5 

7 1.39 2.93 Thisteacherhasasenseofhumour. 6 

6 1.25 2.95 Thisteacher’sclass ispleasant. 7 

9 1.26 2.44 Thisteacherislenient 8 

3 1.30 3.07 This teacher helps us with our work 9 

 

It is clear from the results of the above table that: 

 The statement No. (2), which is (This teacher is someone we can depend on.), ranked first 

with an average of (3.51). 

 The statement No. (1) which is (w This teacher is friendly.) came in second place with an 

average of (3.16). 

 The statement No. (9), which is (This teacher helps us with our work), came in third 

place with an average of (3.07). 

 

III. Uncertain  
Table No. (8) shows the mean, standard deviation, and order 

Table ( 8 ) 
Ordinal Std. Deviation Mean Phrase N 

3 1.21 2.23 This teacher acts as if he/she does not know what to do. 1 

2 1.14 2.28 This teacher seems uncertain. 2 

4 1.20 2.19 This teacher is hesitant. 3 

1 1.22 2.63 Thisteacherthinksthatwecan’tdothingswell 4 

 

It is clear from the results of the above table that: 

 The statement No. (4), which is (This teacher thinks that we can’t do things well), ranked 

first with an average of (2.63). 

 The statement No. (2) which is (This teacher seems uncertain.) came in second place with 

an average of (2.28). 

 The statement No. (1), which is (This teacher acts as if he/she does not know what to 

do.), came in third place with an average of (2.23). 
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IV. Understanding  

Table No. ( 9 ) shows the mean, standard deviation, and order 

Table ( 9 ) 

Ordinal 
Std. 

Deviation 
Mean Phrase N 

2 1.28 3.60 Thisteacherexplainsthingsclearly. 1 

4 1.10 2.79 Thisteacherthinksthatwedon’tknowanything 2 

1 1.09 3.60 Thisteacher iswillingtoexplain thingsagain. 3 

3 1.42 3.26 This teacher realises when we don’t understand 4 

 

It is clear from the results of the above table that: 

 The statement No. (3), which is (This teacher is willing to explain things again.), ranked 

first with an average of (3.60). 

 The statement No. (1) which is (This teacher explains things clearly.) came in second 

place with an average of (3.60). 

 The statement No. (4), which is (This teacher realises when we don’t understand), came 

in third place with an average of (3.26). 

 

V. Students’ responsibility/ Freedom  

Table No. (10) shows the mean, standard deviation, and order 

Table (10) 

Ordinal 
Std. 

Deviation 
Mean Phrase N 

5 1.25 2.21 Thisteachergivesusalotoffreetimeinclass. 1 

3 1.12 2.93 Wecandecidesomethingsinthisteacher’sclass. 2 

4 1.16 2.60 .This teacher lets us getawaywith a lot in class. 3 

1 1.20 3.19 This teacher lets us decide when we will do the work in class. 4 

2 1.43 2.95 This teacher lets us takecharge. 5 

 

It is clear from the results of the above table that: 

 The statement No. (4), which is (This teacher lets us decide when we will do the work in 

class.), ranked first with an average of (3.19). 

 The statement No. (5) which is (This teacher lets us take charge.) came in second place 

with an average of (2.95). 

 The statement No. (2), which is (We can decide some things in this teacher’s class.), 

came in third place with an average of (2.93). 
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VI. Dissatisfied  

Table No. (11) shows the mean, standard deviation, and order 

Table (11) 
Ordinal Std. Deviation Mean Phrase N 

5 0.94 2.14 This teacher seems dissatisfied 1 

4 1.32 2.49 This teacher putsus down 2 

2 1.20 3.00 This teacher is impatient. 3 

3 1.20 2.74 This teacher thinks that we cheat. 4 

1 1.22 3.28 We have to be silent in this teacher’s class 5 

 

It is clear from the results of the above table that: 

 The statement No. (5), which is (We have to be silent in this teacher’s class), ranked first 

with an average of (3.28). 

 The statement No. (3) which is (This teacher is impatient.) came in second place with an 

average of (3.00). 

 The statement No. (4), which is (This teacher thinks that we cheat.), came in third place 

with an average of (2.74). 

 

VII. Admonishing  

Table No. (12) shows the mean, standard deviation, and order 

Table (12)   
Ordinal Std. Deviation Mean Phrase N 

4 1.34 2.30 Thisteachermakesmockingremarks. 1 

3 1.22 2.37 This teacher is suspicious. 2 

2 1.34 2.77 We are afraid of this teacher. 3 

1 1.15 2.79 Wecaninfluencethisteacher. 4 

 

It is clear from the results of the above table that: 

 The statement No. (4), which is (We can influence this teacher.), ranked first with an 

average of (2.79). 

 The statement No. (3) which is (We are afraid of this teacher.) came in second place with 

an average of (2.77). 

 The statement No. (2), which is (This teacher is suspicious.), came in third place with an 

average of (2.37). 
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VIII. Strict  

Table No. (13) shows the mean, standard deviation, and order 

Table (13) 
Ordinal Std. Deviation Mean Phrase N 

5 1.23 2.84 Thisteacherisstrict. 1 

2 1.25 3.33 Thisteacher’stestsarehard. 2 

3 1.18 3.12 Thisteacherisseverewhenmarkingpapers. 3 

4 1.32 2.91 This teachergets angryquickly. 4 

1 1.35 3.37 This teacher’s standards are very high. 5 

 

It is clear from the results of the above table that: 

 The statement No. (5), which is (This teacher’s standards are very high.), ranked first 

with an average of (3.37). 

 The statement No. (2) which is (This teacher’s tests are hard.) came in second place with 

an average of (3.33). 

 The statement No. (3), which is (This teacher is severe when marking papers.), came in 

third place with an average of (3.12). 

 

Tests of Hypotheses 

The null hypothesis ( 0H ): there is no difference between the average of the respondents’ 

answers and the hypothetical mean (3= Sometimes). 

Table No. shows the results of the (14) test for one sample. 

 Table (14) 

Sig t 
Std. 

Deviation 
Mean 

Phrase 

0.695 0.394 1.33 3.08 Leadership 

0.959 -0.051 1.28 2.99 Helping/ Friendly 

0.001 -3.692 1.19 2.33 Uncertain 

0.114 1.613 1.26 3.31 Understanding 

0.262 -1.136 1.27 2.78 Students’ responsibility/ Freedom 

0.157 -1.439 1.23 2.73 Dissatisfied 

0.028 -2.272 1.27 2.56 Admonishing 

0.573 0.568 1.27 3.11 Strict 

 

From the above table we note the following: 

1.  The value of the observed significance level for the dimension (Leadership) is (0.695) is 

greater than 0.05, which means that the null hypothesis is accepted and this indicates that the 

answers are in the direction of (3 = sometimes). 
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2. The value of the observed significance level for the dimension (Helping/ Friendly) is 

(0.959) is greater than 0.05, which means that the null hypothesis is accepted and this indicates 

that the answers are in the direction of (3 = sometimes). 

3. The value of the observed level of significance for the dimension (Uncertain) is (0.001) 

less than 0.05, which means that the null hypothesis is rejected because the mean (2.33) is less 

than (3), and this indicates that the answers are in the direction of (2 = = Seldom). 

4. The value of the observed significance level for the dimension (Understanding) is (0.114) 

is greater than 0.05, which means that the null hypothesis is accepted and this indicates that the 

answers are in the direction of (3 = sometimes). 

5. The value of the observed significance level for the dimension (Students’ responsibility/ 

Freedom) is (0.262) is greater than 0.05, which means that the null hypothesis is accepted and 

this indicates that the answers are in the direction of (3 = sometimes). 

6. The value of the observed significance level for the dimension (Dissatisfied) is (0.157) is 

greater than 0.05, which means that the null hypothesis is accepted and this indicates that the 

answers are in the direction of (3 = sometimes). 

7. The value of the observed level of significance for the dimension (Admonishing) is 

(0.028) less than 0.05, which means that the null hypothesis is rejected because the mean (2.56) 

is less than (3), and this indicates that the answers are in the direction of (2 = = Seldom). 

8. The value of the observed significance level for the dimension (Strict) is (0.573) is 

greater than 0.05, which means that the null hypothesis is accepted and this indicates that the 

answers are in the direction of (3 = sometimes). 

 

Interview Questions 

Q4- What is the effect of teacher- students' lack of effective interaction on student language 

learning?  

Interviewee 1  

a) Student level 

b) Number of students inside the classroom. 

c) The method of teaching the subject does not require collaborative work. 

d) Time constraints to cover the whole curriculum. 

Interviewee 2 

a) The method of teaching the subject does not require collaborative work. 

b) The method of presenting the lesson does not engage students to interact. 

c) Students’ reluctance to interact with the teacher. 

d) Lack of teacher’s reinforcement  

e) The lack of motivation that should make students interact with their instructor. 

Interviewee 3 

a) Students are not used to interact with the teacher. 

b) student level 

c) reticulating of students’ level from some teachers 

d) getting bored resulting from the lack of interaction on student part. 
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Interviewee 4 

a) reticulating of students’ level from some teachers 

b) student lose of desire for interaction. 

c) The weakness of student’s identity. 

 

Discussion 

A. Questionnaire: 

This study aims to discuss the reasons of the entire unavailability for teacher- student interaction 

inside classroom. Also, data was collected by distributing 48-item questionnaireon teacher 

interaction (QTI). This questionnaire was filled by Libyan university students of advanced 

semesters in English department. On the other hand, the observation and interview were tools 

used with teachers of English at the college of Education in Zliten.  

 

The results gained from the QTI exposed that the teacher was identified by their students, shown 

in test of hypothesis, the table (14) to be as a highly average of the mean for understanding, 

strictness and leadership which indicate that kind of teacher is a good leader in the class. 

According to Wubbels et al. (2006), classified that eight types of teachers according to QTI; 

(Directive, Authoritative, Tolerant and Authoritative, Tolerant, Uncertain/Tolerant, 

Uncertain/Aggressive, Repressive, Drudging) and have given a good description for individual 

types of typical teachers in the classroom environment. According to the points given by their 

students, teacher in the (QTI) sample corresponds to the profile of the Authoritative or Directive 

teacher. The collected data has statistically shown that there is a significant positive relation with 

some characteristics in QTI. They have a similar numerical ratio of description statistical 

analysis. However, the other characteristics; helping/friendly, uncertain, students in the table 

(14); responsibility or freedom, dissatisfied and admonishing in the QTI have different ratio 

which is negative and less than (3) of the mean as shown in table (14). Understanding, strictness 

and leadership were highly reached the average (3) of the mean as shown in the table (14). 

According to Henderson, Fisher and Fraser (2000), the 48-item QTI where were used has shown, 

that student prefer a teacher who is a good leader who helps and understands them and who gives 

them enough responsibility for freedom. Students have a closer relationship with a teacher who 

is not uncertain, dissatisfied and who does not warn them. Mendes (2003), stated teachers should 

be interested in the students´ interests and try to understand them. As students and teachers 

communicate verbally, teachers should also pay attention to nonverbal expressions. Together 

with the understanding of verbal and non-verbal communication with students, the teacher 

should discover some personal feelings or experience of students. This also includes life 

experiences and concerns. Knowing the students’ interests are able to strengthen the T-S 

relationship. The results of participated respondents showed statistically significant positive and 

negative associations between the same characteristics as appeared with the whole set of 

students. The results agree with previous studies in which T-S relationship was identified using a 

48-point interaction questionnaire. 
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B. Observation: 

1. Questioning Strategy: 

Therefore, the teachers' observation was the other tool in this study to initially investigatethe 

techniques that are listed under the strategy of the questioning which are used a lot by teachers as 

shown in the table (2). They are feedback, use wait-time, techniques after introducing a question, 

and using the technique of comparing or contrasting in their speech in classroom. Guest (cited in 

Sujariati, 2016:109) defines questioning strategy is one of the important tools to extending 

students learning which can help teachers develop their own strategies to enhance the students 

work and thinking. 

This is suitable with some previous studies that questioning strategies can provide positive 

effects from the use of questioning strategy, create a good interaction among the teachers and the 

students, make the teachers governor the lesson, lead the students to particular answer, and 

encourage tointeraction. Ellis (1989) (as noted by Sujariati, Rahman, and Mahmud, 2016:110) 

proposes two causes why teachers inquire by questions in their classrooms. First, question 

needsanswers, and therefore, they function as a way of thehelpful learners to donate to the 

interactions. Learner’s responses also provide the teachers with feedback which can be utilized to 

make the content adjusted and expression in subsequent teacher-talk. Second, questions function 

as a tool for monitoring the progress of the interaction through which a lesson is performed. 

 

2. Vocal Strategy 

In this technique, the concerned teachers initiallydepend on the following sub techniques; 

involve the students in language discussion and the problem solving, use of slower and simpler 

speech, and use of change in tone, beach and modality as shown in the table (1). According to 

Holmbreg (1986) describes that vocal interaction is the process distribution of information 

among individuals by using dialogue. Glew (1995) vocal interaction is the appearance of 

information through language which is collected of words and grammar, once massage or 

information is variationthrough words is call verbal interaction 

 

3. Enhancement to Teacher Talk Strategies: 

In the table (3) clarifiedthat the higher mean ratio of using; opportunities for students to share 

experience and expand impersonal or cultural – specific knowledge while solving problems in 

English, use of gestures, facial expression eye contact, or demonstrations and provide students 

with content-specific enriched environment by the teachers. teachers’ explanation on students’ 

act and the test of hypothesis as shown in the table (4). The Table exposes that teachers’ 

explanation is animportantelement on the academic performance of students. This suggests that 

the level of teachers’ explanation has towork with the academic performance of students. This 

agrees with the previous findings of O’kwu and Itodo (2010) which presented that students’ 

attitudes and their achievement in biological drawings were high and positive. this indicates that 

there is animportant relationship in biological drawings accomplishment and students’ attitude 

towards biological drawing. The findings also agree with Ofoefuna (1992) who indicates that 

instructional resources like chalkboard, diagrams, graphs, charts, pictures, specimen among 

others are either manipulated, seen, heard, read or talk about to simplifyreal teaching and 

learning.  
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Conclusion 

This studyinvestigated the lack of teacher-students’ interaction inside classroom. To collect the 

data, this study used (QTI) questionnaire; forms filled by participants who are students in 

university. Observation and interview were two other tools used with students- teachers in Al-

asmariya university. In this way, students could find out how their teachers are leader, friendly or 

strict as the positivity. However, the teacher were observed to see which strategies are important 

to them and fellow a lot; vocal strategy and enhancement to teacher talk strategies. Also, teachers 

were interviewed about why interaction between teachers and students is not available in English 

classroom. 

The findings of this research may have importantsuggestion for creating the effectiveeducational 

industry. If teachers aware of the importance of interacting with their students, it perhaps makes 

great positive result on the educational growth since the National Policy on Education. FGN 

(2004),Oloruntegbe(2011) and Kareem (2015) indicatethat education is meant to prepare 

educators scientifically for beneficialexisting in the society as well as preparation for 

occupational jobs. Based on the findings from this study, supported by present theories and 

linkedexperiential studies. Finally, it is important to reminder that the results from this study 

could donate greatly in the problem of failing examination. 
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   تقنية التصوير التجسيم  
 
 يةالتعليمالعملية وسيلة تعليمية واعدة ف

 ،2خديجة عيىس قحواط، 1اسماعيل ميالد اشميلة
بية ياء، كلية الير ز  جامعة المرقب - الخمس/ قسم الفي 

Ismael.ashmila@gmail.com1,  Khdwjalfqy@gmail.com2 

 

 ملخص البحث

   المجسم عىل تقنية الهولوجرام أو ما يعرف بتقنية التصوير الضوء تسليط إىل البحث هذا يهدف
 ثالث 

 بجامعة المرقب التدريس هيئة األبعاد من جهة ومن جهة أخرى قياس وتقص  مدى معرفة أعضاء

ستخدم . فعال عند توظيفها كوسيلة تعليمية لتعزيز العملية التعليميةبهذه التقنية الحديثة وبدورها ال
ُ
أ

  البحث،
ز
  التحليىل  ف

  وقد  المنهج الوصفز
ز
ستخدمت طريقة مقياس ليكرت ذات التدري    ج الرباع  ف

ُ
أ

 111التدريس مكّونة من  هيئة من أعضاء لجمع البيانات الالزمة وتم توزيعه عىل عّينةتصميم استبيان 

  : الستبيان يحتوي عىل ثالث محاورهذا ا. عضو
ز
المحور األول عن أهمية تقنية الهولوجرام ف

  التدريس، والمحور الثالث عن 
ز
  عن االتجاه نحو استخدام تقنية الهولوجرام ف

التدريس، والمحور الثاثز

  التدريس
ز
  تواجه تطبيق تقنية الهولوجرام ف

وقد تم قياس صدق ومدى ثبات هذا . الصعوبات التر

كرونباخ  عن طريق مقياس الفا SPSSاالجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم برنامج تبيان باستخدماالس 

Cronbach's Alpha وأظهرت النتيجة أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث بلغمعامل ،

  أن9..3الثبات 
  نتائجهاالستبيان يمكن االعتماد عليه  وهذا يعتز

ز
صلت إليه وأبرز ما تو . والوثوق ف

التدريس بجامعة  هيئة أن مواكبة عرص التكنولوجيا وتقنياته المتطّورة، من وجهة نظر أعضاء النتائج

وري لما لهذه التقنيات من ايجابيات داعمة لتحقيق األهداف المرجّوة من  المرقب، أصبح أمر ضز

   نحو التدريس هيئة أعضاء اتجاهات اىل أن مستوى النتائج العملية التعليمية، كما أشارت
ز
رغبتهم ف

كانت إيجابية، حيث  التعليمية إن توفرت لهم العملية التقنيات الحديثة لتسهيل توظيف واستخدام

 فروق وجود عدم إىل النتائج أشارت كما%. 82.98وبنسبة  4من  9.9بلغ المتوسط الحساث   العام 

  مستوى  داللة ذات
ز
ات  التدريس تعزى هيئة أعضاء تقدير لدرجة( )إحصائيةف للمتغي 

أهمها يجب تدريب  عدة توصيات الدراسة إىل وتوصلت )األكاديمية والدرجة الجنس، والتخصص)

  وكيفية التدريس عىل وسائل هيئة أعضاء
وثز استخدام التقنيات الحديثة كتقنية  التعليم الاللكير

  العملية التعليمية
ز
 .الهولوجرام كوسيلة تدريس ف

، التعليم عن ُبعدالتقنيات الحديثة، : ةتوحالكلمات المف  الهولوجرام، تقنية التصوير التجسيم 

 المقدمة

ز    العقدين الماضيي 
ز
تطورات تكنولوجية ومعلوماتية من األلفية الثالثة بعد الميالد شهد العالم ف

  متالحقة ورسيعة، 
ز
   العديد من المجاالت ف

ز
 ف
ً
نت ونظم االتصامجاالوخصوصا الت لحاسوب واالنير

mailto:Ismael.ashmila@gmail.com
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ز  ذا العرصه مما جعل ّ ولمواكبة هذه التطورات عملت ، التقدم العلم  والتكنولوج   طفرة من بيتمي 

ز دول العالم العديد من  بما النظام التعليم  فيها  طرق وأساليب عىل بذل الكثي  من الجهد لتحسي 

 عىل كافة 
ً
لدول والمجتمعات وذلك ألن التعليم هو األساس لبناء ا ةتيجوانب الحياالينعكس ايجابيا

  ال غتز عنها 
وريات الحياة التر ورة من ضز ومن الطرق  .ال سبيل لتقدم األمم وُرقّيها إال بالعلم حيثوضز

  تطوير النظام التعليم  ه  طريقة التعليم عن ُبعد التعليمية الحديثة
ز
  حدثت ف

 .التر

  الواقع، إن التعليم عن ُبعد ليس بالجديد، وهو معروف منذ عقود لد
ز
ى بعض الدول المتقدمة، ف

ة ولكن   اآلونة األخي 
ز
  أوقات  ف

ز
ورة ملحة ف مثل هذه جائحة كورونا دفعت به إىل الواجهة وأصبح ضز

  تتطلب التباعد االجتماع  
   كورونا فايروس حيث بعد انتشار .الكوارت واألزمات وانتشار األوبئة التر

ز
 ف

  مقدمة   العالم دول معظم
ز
  جميع كانت المؤسسات التعليمية ف

ز
 بهذه الجائحة ف

ً
القطاعات األكي  تأثرا

دول العالم بال استثناء، حيث أدت الجائحة إىل انقطاع الكثي  من الطالب عن التعليم، مما دفع دول 
العديد من فظهرت . العالم إىل البحث عن أساليب بديلة للحيلولة دون توقف العملية التعليمية

 .(11،3،8،1)الذكية إىل منصات تعليمية عن ُبعدالمبادرات لتحويل عدد من التطبيقات 

  التعليم عن ُبعد ضعف مستوى التفاعلية ولكن لعل 
ز
ز االستاذ والطالب يعتي  أحد أهم سلبيات  ف بي 

  المعلومة كما  فقدانألن عد، التعليم عن بُ 
هم عىل تلفر ز التفاعل الشخص  للطالب مع معلميهم لتحفي 

  الفصل 
ز
 عىل التعليم عن ُبعد دور ل جعخاصة األطفال،و يفعلون ف

ً
إيصال المعلومة عي  مقترصا

  يمكن إيجادها من غي  دور توجيه  أو تربوي لو  الوسائط النصية أو المرئية
قد يشعر وهذا، لمعلمالتر

ز  كي 
   المعلم يساعد الذي المرشد دور تلعب وحيث أن التكنولوجيا. الطالب بالملل وعدم الير

ز
 توجيه ف

   وأسهل أكي   فرصة يعط   نحو عىل بللطال العلمية المادة
ز
مجال رواد سع  لذلك ،(5)والتعلم  الفهم ف

بوية والتقنية  مثل هذه لتغلب عىل  ل التعلم عن ُبعد تكنولوجيا التعلم إىل تطوير أساليب المشكالت الير

  تواجه
  ظهرت مصاحبة  وإستخدام التقنياتتوظيف  من خاللم هالتر

لتقدم لالتكنولوجية، التر

 التكنولو 
ز
،ف ز  التعليمية العملية ج   دافعيتهم  مستوى وزيادة والمعرفةالتعلم  عىل لمساعدة المتعلمي 

وتحقيق األهداف المنشودة من  إهتماماتهم لجذب وشيقة ممتعة خالل جعلها من التعلم بيئة نحو

  تم تطويرها واالعتماد عليها بشكل  تقنياتومن ضمن . العملية التعليمية
حديث التعليم الحديثة التر

  أساليب التعليم الحدي
ز
 .م  يجستر اليصو تالتقنية ما يعرف بأو Hologramة ه  تقنية الهولوجرام ثف

ها القدرة عىل إعادة إنشاء صورة لألجسام بصورة ثالثية حتقنية الهولوجرامه  تقنية تنفرد بخاصية تمن

  الفضاء، 
ز
  تقوم بالتصوير األبعاد ف

  األبعاد لألجسام  حيث تعتمد عىل الموجات الضوئية التر
الثالث 

ز المعلم والطالبومشكلة . بكفاءة عالية ، غياب التفاعل الجسم  بي 
ً
  عملية التعليم عن ُبعد ،مثال

ز
ف

والذي بدوره يقوم بتخطيط يمكن معالجتها بهذه التقنية بحيث يتم تصوير األستاذ بجهاز الهولوجرام 

  شكل صورة 
ز
ثالثية األبعاد بواسطة تقنية الهولوجرام إىل الجسم ثم نقل المعلومات الالزمة حوله ف

  شكل مجسم
ز
  العالم، بحيث يستطيع الطالب هناك رؤية األستاذ ف

ز
  األبعاد هالم   مكان آخر ف

ثالث 

 
ً
ة  (14،19،12،11). وكأنه أمامه ويستطيع أن التحاور معه مبارسر
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 مشكلة البحث

  واجهت العديد من أطراف  إحدى إن
أعضاء هيئة تدريس )العملية التعليمية الصعوبات والمشاكل التر

  التعليم( أو طالب
ز
  وخاصة التعليم ف

وثز   مر بها العالم وبالدنا عن ُبعد  االلكير
خالل الظروف التر

  تتطلب التباعد االجتماع  كانت ه  نقص الوع  والتصّور المتكامل فيظلجائحة كورونا
عن كيفية التر

  العملية ال
ز
فكرة ، ومن هنا نبعت (1،4،1) عن ُبعد التعليم تعليمية أو استخدام التقنيات الحديثة ف

   هيئة البحث لقياس مدى وع  أعضاء
ز
   التدريس ف

ز
جامعة المرقب بالتقنيات الحديثة واستخدامها ف

  هذا البحث عىل تقنية الهولوجرام  . العملية التعليمية تعزيز ورفع كفاءة
ز
ز ف كي 

كطريقة جديدة وكان الير

  المؤسسات التعليمية يمكن أن تدعم التدري
ز
  جذب  لها دور فعالألن هذه التقنية س والتعلم ف

ز
ف

هم عىل التعلم ز ، باالضافة إىل ذلك هذه التقنية تمتلك الكثي  من الخصائص اهتمام الطالب وتحفي 

  سوف تجعلها تقنية مستقبلية وواعدة
ات التر ز   والممي 

ً
ج تغيي  وخصوصا بعد إعالن مارك زوكربي 

كة فيسبوك اسم   الجديد المعروف  تقنية الهولوجرام إىل ميتا، واالتجاه إىل رسر
اضز   بناء العالم االفير

ز
ف

س باسم   التساؤالت التاليةتحديد و يكمن و .الميتافي 
ز
 :صياغةمشكلة البحث ف

  التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  .1
ز
ما ه  أهمية تقنية التصوير التجسيم  ف

 ة المرقب؟بجامع

  التدريس؟ستخدام ما هو إتجاه أعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب إل  .2
ز
 تقنية الهولوجرام ف

  تطبيق تقنية الهولوجرام  .9
ز
  تواجه عضو هيئة التدريس بجامعة المرقب ف

ما ه  الصعوبات التر

  التدريس؟
ز
 ف

 اهداف البحث

ء عىل  معرفة نقاط القوة والضعف يهدف هذا البحث إىل التعريف بتقنية الهولوجرام وتسليط الضو 

  بيئة التعلم والتعليم من جهة ومن جهة أخرى قياس ومعرفة 
ز
لهذه التقنية وإبراز الدور الذي تلعبه ف

   ،مدي وع  أعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب بإستخدام تقنية الهولوجرام
وتحديد الصعوبات التر

  استخدامها كوسيلة تعليمية 
ز
  وخاصة تواجههم ف

ز
 .التعليم عن ُبعد ف

 أهمية البحث

  النقاط أهمية تتمثل
ز
 :التالية البحث ف

   التعليم واقع حول األنظار توجيه .1
ز
  ف

وثز  .جامعة المرقب الاللكير

 آفاق التدريس وفتح هيئة لدى أعضاء ُبعد عن والتعليم التعلم نحو ايجابية اتجاهات تكوين .2

  التكنولوج   التطور لمواكبة جديدة
ز
من خالل تطبيق أساليب التعليم  عليميةالت العملية ف

 .الحديثة مثل تقنية الهولوجرام

   التحديات معرفة أهم .9
   هيئة أعضاء تواجه التر

ز
  استخدام التقنيات الحديثة ف

ز
التدريس ف

 .يةالتعليمالعملية 

https://www.alqiyady.com/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%AA-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%9F-423573.html
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   القرار أصحاب انتباه لفت .4
ز
   ألهمية توفي  كافةجامعة المرقب  ف

وثز وسائل التعليم الاللكير

ز  الحديثة امج تدريبية المستقبلية للتعليم، ووضع الخطط التحتية الالزمة البنية لتحسي   لي 

   التدريس هيئة أعضاء كفاءة رفع شأنها وورش عمل من
وثز   مهارات التعلموالتعليم الاللكير

ز
ف

 .التقليدي للتعليم كبديل واستخدامه

 الجانب النظري.1

 (التصوير التجسيم  )تقنية الهولوجرام  1.1

 

 (التصوير التجسيم  )تقنية الهولوجرام يوضح (: 1) شكل

 
ٌ
 تصويرية

ٌ
تعتمد عىل الموجات الضوئية بحيث الهولوجرام أو ما يعرف بالصورة المجسمة، هو تقنية

  قوم بتسجيل الضوء المنبعث من جسمت
ُ
  الهوا ما ومن ثم عرضه بطريقة ت

ز
، أو ء ظهر أبعاده الثالثة ف

  تصطدم بالجسم المراد تصويره بأنه "يمكن تعريفه بطريقة أخرى 
حزمة من الموجات الضوئية التر

مع إطالق أشعة ( الهولوجرام)وتقوم بتخطيطه، ورسم أبعاده ونقل الصورة عي  جهاز يطلق عليه 

 .(4")مضيئة عىل الجسم المنقول ليظهر واضح المعالم دون القدرة عىل لمسه

وإنما يعود تاريخها إىل عام ألف وتسعمائة وسبعة الحقيقة إن تقنية الهولوجرام لم تكن وليدة العرص 

 ، ز ز قوة تكبي  تطوير و " Dennis Gabor"عندما حاول العالم دينيس جابور وأربعي   تحسي 

  تجاربه ذاك الوقت بسبب عدم توافر مصادر 
ز
، إال أنه لم ينجح ف  

وثز ضوء الالميكروسكوب اإللكير

  بداية الستينات من القرن الما. مناسبةال
ز
ر ولكن ف ز   ومع اكتشاف اللي 

حاول كل من العالم جيوديس ضز

من جامعة ميشيغان تنفيذ  "Emmitt leith"والعالم إيميت ليث  "jurisupatnieks"أوباتنكس 

ر أفكار  ز كوسيط لعرض المجسمات الثالثية الستخدام الهولوجرام  دينيس جابور وتطبيقها بتقنية اللي 

  عرض 
ز
عرفها العالم، وكان ذلك سنة جسمة واقعية ثالثية األبعاد صور مأول األبعاد، وبالفعل نجحا ف

  سنة  .13.1
ز
ز " lioyd cross"تمكن العالم ليود كروس  1312وف من صناعة أول هولوجرام يجمع بي 

  ذات البعدين
ز
   ة، حيث ظهر الهولوجرام ألول مر (19) الصورة المجسمة ثالثية األبعاد والسينماجراف

ز
ف

 .عدة أفالم
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 تقنية لهولوجرام كيف تعمل 1.1

ء الذي يرغب المستخدم   
ز الموجات الضوئية والىسر تقوم فكرة عمل الهولوجرام عىل حدوث تصادم بي 

  تصويره وعرضه، فيقوم الجهاز بتخطيط الجسم المراد تصويره ونقل المعلومات الالزمة حوله، ثم 
ز
ف

وتتطلب . جهاز الهولوجرام يقوم الجهاز بعدها بإمكانية تكرار إنشاء الموجة مرة أخرى عند إضاءة
  
ز
 :المعدات التاليةعملية التصوير الهولوجراف

ر جهاز  .1 ر الهليوم نيون  :اللي   ز ر النتاج ضوء احمر وهو لي  ز  .He-Neيستخدم جهاز اللي 

وهو عبارة عن مرآة أو منشور يعمل عىل تمرير جزء من الضوء وعكس الجزء  :الضوء مجزئ .2

  
  إىل ،المتبفر

ز أي يفصل الشعاع الضوث   . شعاعي 

تستخدم العدسات لتشتيت الضوء وتفريقه عىل مساحة الجسم المراد  :مفّرقة عدسات .9

  تصويره وعىل الفيلم 
ز
  الهولوجراف

ً
 . أيضا

ز إىل الهدف المحدد لكل منهما :مرايا .4   توجيه مسار الشعاعي 
ز
 . تستخدم المرايا ف

   فيلم .5
 
ا يستخدم لتسجيل الهولوجرام فيلم عليه، وهو بم :الهولوجراف   الكامي 

ز
ثابة الفيلم ف

ة وقادر عىل تسجيل الالعادية ولكن الفرق بينهما هو أن    له قدرة تحليلية كبي 
ز
فيلم الهولوجراف

ة جدا للضوء عىل مسافات ميكروسكوبية ات الصغي   . التغي 

 باسم تعرف بطريقة األدوات هذه ترتيب يمكن (األبعاد ثالثية الصورة) الهولوجرام عىل نحصل ولك  

   كما   (12) النافذ لهولوجراما
ز
 (2) الشكل ف

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 طريقة عمل الهولوجرام (:2) شكل

 الليزرجهاز 

عدسة 

 مفرقة

مجزئ 

 الضوء

عدسة 

 مفرقة

 مرآة

 مرآة

فيلم 

 الهولوجرافي

 الجسم

شعاع 

 المرجع

شعاع 

 الجسم
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ز ينفد  ز متطابقي  ر إىل مجزئ الضوء فينقسم الشعاع الساقط إىل جزئي  ز   البداية يتم توجيه شعاع اللي 
ز
ف

  الجزء األول من األشعة ليصل إىل مرآة مستوية مثبتة فتنعكس األشعة لتسقط عىل اللوح ا
ز
لفوتوغراف

(  
ز
  من األشعة عىل الجسم ( فيلم الهولوجراف

وتسم هذه األشعة بأشعة المرجع، ويسقط الجزء التاثز

المراد تصويره وتنعكس هذه األشعة من جميع نقاط سطح الجسم حاملة البيانات والمعلومات عنه 

، وتسم هذه األشعة بأشعة الجسم  
ز
  . لتصل إىل اللوح الفوتوغراف

أشعة المرجع وأشعة وعندما تلتفر

  صورة مناطق مظلمة وأخرى مضيئة ويسم 
ز
  يظهر تداخل األشعة ف

ز
الجسم عىل اللوح الفوتوغراف

  بعد تحميضه وتسجيل نمط التداخل عليه بالهولوجرام
ز
وعندما يضاء الهولوجرام . اللوح الفوتوغراف

 
ً
  لشعاع المرجع فإن الشعاع سوف ينفذ من خالل المن بشعاع متشابه تماما

ز
اطق الشفافة ويمتص ف

 ،  بذلك موجة نافذة مركبة وه  الموجة المركبة للجسم األصىل 
ً
المناطق الداكنة بدرجات متفاوتة مكونا

أي أنه يتم إعادة تكوين الصورة بعد إضاءة الهولوجرام بأشعة المرجع، وبالنظر خالله تظهر صورة 

  ثالث أبعاد ثماثل 
ز
 مجسمة ف

ً
للحصول عىل صورة جيدة مع مراعاة أنه . الذي تم تصويره الجسمتماما

  حجرة مظلمة لضمان عدم 
ز
 وبزوايا مناسبة ف

ً
يجب بأن توضع األجهزة السابقة عىل سطح ثابت تماما

 ويشوش الفيلم عىل يؤثر  سوفتداخل أي موجات ضوئية مع موجات الصورة المتكّونة والذي بدوره 

 .الصورة

ز فإن كل جزء منه يحوي عىل كل المعلومات بتقطيع ال اذا قمنا والجدير بالذكر هنا،  هولوجرام إىل جزئي 

من رؤية الصورة كاملة عىل كل جزء، وكذلك يمكن تسجيل أكي  من صورة واحدة عىل نفس  يمكننا مما 

  إتجاهات مختلفة، وتكون كل صورة 
ز
  وذلك بإستخدام عدد من أشعة المرجع ف

ز
اللوح الفوتوغراف

ات الصور عىل هولوجرام واحد، ويمكن الحصول عىل كما يمكن ت. مستقلة عن األخرى خزين عشر

ر  ز صورة ملونة لجسم بأبعاده الثالثة عىل هولوجرام واحد، وذلك بإستخدام ثالثة حزم من أشعة اللي 

  هذه الحالة باألشعة البيضاء
ز
 .(12) ذات األلوان المختلفة، ويضاء الهولوجرام ف

ات وعيوب تقنية الهولوجرام  1.1  ممي  

ها من التقنيات، ومن أهمهاتقنية الهولوجرام عدة خصائص تمتاز بها  لدى  :عن غي 

  أنه يمكن للمشاهد التجول حول الشاشة .1
 .إمكانية رؤية الجسم من كل اإلتجاهات، مما يعتز

 .باإلمكان تصوير عدة صور هولوجرامية عىل لوح واحد وال يحصل بينهما تشويش أو تداخل .2

ز  .9  .عالية جودة وذات ام بصورة واضحةالهولوجر  تقنية عروض تتمي 

  تطبيقات   نيةاألمالحماية أنماط معقدة وبالتاىل  توفر ذات  .4
ز
ةف  .كثي 

ز  تفاعلية تعلم بيئة توفي   .5 ،  الواقع األجسام إىل نقلت كأنها تظهر أنها حيث للمتعلمي  الحقيفر

 مع الصورة
ً
ة  .حيث يمكن التحاور مبارسر

ز بسعة تخزين أعىل مقارنة بالتقنيا ..   سنتيمير مكعب واحد ت التصويرية األخرىتتمي 
ز
 ف
ً
 ، فمثال

 
ً
ز مجلد كل مجلد  ةتخزين معلومات محتوا يمكنمن بلورة فعالة ضوئيا   خمسة ماليي 

ز
ف

 .(15،4. )أحرف 1كلمة وكل كلمة تتكون من   1111صفحة وكل صفحة بها  211يحتوي عىل 
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ر، حيثإذا تحطم الهولوجرام، فبإمكاننا استعادة الصورة بتعريض أي  .1 ز كل   جزء منه لشعاع اللي 

 .جزء يحمل جميع المعلومات الخاصة بالجسم

عرض هذه التقنية ال يتطلب أي شاشة عرض أو نظارات خاصة ويمكن رؤيتها من أي زاوية،  .8

 .باالضافة إىل ذلك ال تتأثر بالظروف المناخية والجوية

 زالت تواجه هذه التقنية ومن أهمهارغم المزايا العديدة لتقنية الهولوجرام، إال أن ثمة تحديات ال

(19،11،2): 

  األبعاد .1
 .تكلفة إنتاج التصوير الهولوجرام  عالية مقارنة بالتصوير ثناث 

نت عاىل  الشعة،  .2  .ميجابيت عىل األقل 21تحتاج تقنية الهولوجرام إىل االتصال بإنير

 للضوء والضوضاء .9
ً
 .عملية تخزين البيانات الهولوجرامية حساسة جدا

   عند  .4
اضز   نظام الواقع اإلفير

ز
  فإن  استخدام هذه التقنية ف

ز
ثأتي  الحواس الخمس محدود ف

  
اضز   الواقع اإلفير

ز
لها بعض السلبيات الصحية  حاسة البرص والسمع فقط، كذلك ف

 .واإلخالقية

 تقنية الهولوجرامتطبيقات  1.1

 
ً
  السنوات األخ   لقيت تقنية الهولوجرام انتشارا

ز
 حول العالم ف

ً
ا ة، كبي  حيث إنها أصبحت تستخدم ي 

  العديد من 
ز
  المجاالت المجاالت الحياتية عىل نطاق واسع ف

ز
منها، عىل سبيل المثال ال الحرص، ف

للقضاء عىل عمليات النصب والحماية األمنية التسلية واأللعاب  العلمية والطبية والعسكرية ومجال
وير ز   ت. والير

ز
 ف
ً
ا ، وقد استخدمت تقنية الهولوجرام كثي   أفالم الخيال العلم 

ً
ومن صوير األفالم خصوصا

 يمكن استخدام العرض المجسم
ً
ز إلحياء حفل  تطبيقاتها الفنية أيضا ز ألحد المشاهي  الراحلي  مع فناني 

، معاضين يعيشون عىل المشح    الوقت الحاىل 
ز
  فعىل سبيل المثال، ويظهر كأنه حدث واقع  ف

ز
أقيم ف

   عابدين م عىل مشح قرص 2121نوفمي  21-21
حيث تمكن المشاهدون خالل حفل ألم كلثوم التاريخز

  
  القرن الماضز

ز
 .(14،1،9) هذا الحفل من محاكاة أجواء حفالت أم كلثوم الحية ف

 

 تقنية الهولوجرامب حفل ألم كلثوم(:9)شكل 
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  ترابط العالقات اإلنسانية
ز
 ف
ً
 سبيل المثال عند سفر أحد الوالدين أو  عىل ،وقد يساعد الهولوجرام أيضا

  رؤي بناءرغب األ فإن تقنية الهولوجرام سيكون لها دور فعال إذا كالهما للخارج 
ز
والشعور  ة والديهمف

 
ً
بوجودهم والتحدث معهم، وكذلك تخطط وزارة الدفاع األمريكية لنقل صور هولوجرامية شبيه تماما

ز بمهام بعيدة عنألباء وأمهات   (.4)منازلهم للحديث والتواصل مع األبناء المكلفي 

  مجال التعليم ويمكن االستفادة من 
ز
والذي سوف نتحدث عنه بطرق مختلفة تقنية الهولوجرام ف

  البند القادم
ز
 . بقليل من التفصيل ف

 

 يوضح صورة هولوجرامية لألم( 4)شكل 

   الهولوجرام تطبيقات 1.1
 
 التعليم مجال ف

ز العملية أظهرت األبحاث أن استخد   التعليم ه  طريقة مستقبلية لتحسي 
ز
ام تقنية الهولوجرام ف

 ( 11،13)التعليمية للطالب واألساتذة عىل حد سواء
ً
ز هذه التقنية بأنها توفر مجسما ، حيث تتمي 

 
ً
  األبعاد لموضوع التعلم يراه المتعلم أمامه بدون نظاره أو وسيط، وتتيح له أيضا

 ثالث 
ً
التفاعل مع  واقعيا

  . يعرض أمامه من معلوماتما 
اضز وكذلك عن طريق الهولوجرام تدريس الطالب بمساعدة معلم افير

ات تقنية الهولوجرام أداة تعليمية تعمل عىل جذب وقد أصبحت . قد يكون عىل ُبعد آالف الكيلومير

هم عىل التعلم اهتمام الطالب ز  دعمها للعملية التعليميةوتعزيز فهمهم، من خالل  وتحفي 

(21،13،19،11 )  
 :بآلثر

ة رؤية عرض صورة ثالثية األبعاد بزاوية  .1 ز درجة، مما يسمح للطالب  9.1يتمتع الطالب بمي 

  المشهد
ز
 .بالتجول ف

ا وإحس .2
ً
 اسيضيف الهولوجرام عمق

ً
بالواقع لتعزيز العملية التعليمية، حيث يمكن للطالب  ا

ين بالفعل مع إ   منازلهم كما لو أنهم حاضز
ز
ات وهم ف التواصل المبارسر مكانية حضور المحاضز

  
ة مع األستاذ الذي يلفر  .الدرس أو المحاضز

  نفس الوقت ومن أي مكان وبالتاىل  تتالشر  .9
ز
يستطيع المعلم تقديم دروسه ألكي  من فصل ف

  .حواجز المكان والزمان
ً
  دول ربط ويمكن أيضا

ز
ز طالب ف الفصول الدراسية عن ُبعد بي 

 ، بي  مختلفة مما يسهل تعليم اللغات بشكل ك
ً
ز فمثال ربط قاعة دراسية مليئة بالطالب الليبيي 
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ز المرقب بجامعة   بريطانيا مع قاعة أخرى يتواجد بها الطالب اإلنجلي 
ز
وتمكينهم من االنخراط ف

  محادثة حقيقية أكي  تفاعلية ومتعة مما يتيح لكالهما تعلم لغة اآلخر دون الحاجة للسفر
ز
 . ف

ح التجارب المختلفة بشك .4 وذلك عن طريق  ،ل مبارسر للطالب دون التواجد معهمإمكانية رسر

 أن يقوم الجرّ  ما،إنشاء محاكاة حّية لطالبهم لتعلم إجراء 
ً
ة اح بإجراء العمليات الجراحيفمثًل

 لطالب الطب دون أن يكون متواجد
ً
  غرفة العمليات ا

ز
 ودون أن يتواجدوا هم ف

ً
 .بينهم فعليا

ي م الهولوجرام ااستخد .5   الطب البشر
ز
  ف

ز
ي بصورة ثالثية األبعاد ف ، عرض الجسم البشر

ً
مثال

  هذه 
ي وتغتز ن الطلبة من التعرف عىل مكونات جميع األنسجة وأعضاء الجسم البشر

ّ
ُيمك

 .التقنية الطالب عن التدريب عىل جتت الموثر والهياكل العظمية

  المكتبات ..
ز
   حقيقية تطبيقات هناك ،تطبيقات الهولوجرام ف

ز
 بصيغة الكتب مجال ف

كة2011فيعامف (Hologram Books)هولوجرام ال  منظومة(Media screen)قدمتشر

   الرقمية الكتب لعرض متكاملة
ز
 (.14)قابليةالتصفح  المجسمة مع الضوئية الكتب صيغة ف

 

 

 يوضح الكتب بصيغة الهولوجرام(: 5)شكل

  أحداث تار  .1
ز
يخية يستطيع الطالب وبكل سهولة من خالل الهولوجرام أن يتعرف أو يعيش ف

  جو شبيه بالواقع بواسطة إعادة نفس الحدث
ز
 .عظيمة قديمة ف

 تقنية الهولوجرام تلعب دور  .8
ً
 كبي    ا

ً
ياء النووية يمكن  ا ز   تعليم الفي 

ز
 ف

ً
  سالمة المتعلم، فمثال

ز
ف

لتعط  الصورة المجسمة معلومات   النووي استخدام التصوير المجسم لتصوير قلب المفاعل

اب منه حيث أن كاملة عن حالته، وب  هذا يمكن  مراقبة حالة قلب المفاعل دون الحاجة لإلقير

 
ً
  .اإلشعاعات تكون خطرة جدا

ً
يمكن لألطفال بكل سهولة من خالل الهولوجرام وكذلك أيضا

 
ً
أن يتمكنوا من خوض أي تجربة علمية دون قلق أو فزع وبدون تعريضهم إىل المخاطر، فمثال

  أعماق البحار ليتعرفوا 
ز
 .عىل مختلف أشكال الحياة البحرية يمكن لهم الغوص ف
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  التعليم، 
ز
  خاتمة حديثنا حول تقنية الهولوجرام ف

ز
لتقنية ر المتسارع مع هذا التطوّ هيمكن القول أنف

  عملية التعليم بطريقة شيقة ورائعة وأقرب ما كون هناك سوف تالهولوجرام 
ز
، ةيكون للطبيعتمتعة ف

  مجال ذه التقنيةسيكون لهو 
ز
 يالتعلخاصة التعليم و  مستقبل واعد ف

ً
بعد إعالن م عن ُبعد وخصوصا

ج االتجاه إىل   الجديد  مارك زوكربي 
اضز وه  التقنية تقنية الهولوجرام، الذي يعتمد عىلبناء العالم االفير

 
ً
  تنسج عالما

  التر
ً
اضيا ، حيث تجعل الشخص يتمكن من مقابلة الشخص  افير  

يوازي العالم الحقيفر

  أي مكان 
ز
تخّيل اليوم الذي سيكون فيه طالب الدراسات  كيمكنوبالتاىل  . حول العالمالذي يريده ف

ز  العليا   قادرين عىل أن يتواجدوا بأماكن مختلفة بدون مغادرة مكانهم األصىل  وأخذ  الليبيي 
ز والممتحني 

 
ً
اضية مثال ة أو  رحلة افير يطانية لحضور محاضز   إحدى الجامعات الي 

ز
 .لمناقشة رسالة دكتوراه ف

 

 االجراءات المنهجية  .1
 منهج وأداة البحث 1.1

  البحث ألنه
ز
  التحليىل  ف

ستخدم المنهج الوصفز
ُ
ف بأنه عرّ مشكلة الدراسة، والذي يُ  طبيعة يالئم أ

  يراد دراستها وجمع البيانات والمعلومات عنها وهذا االسلوب يعتمد عىل دراسة 
وصف الظاهرة التر

 ويع
ً
 دقيقا

ً
 ي  عنه  الواقع وي  هتم بوصفه وصفا

ً
 او  كميا

ً
ولمعرفة مدى وع  أعضاء هيئة (. .1)كيفيا

  التدريس تم اعداد استبيان كأداة 
ز
التدريس بجامعة المرقب بأهمية تقنية الهولوجرام وإستخدامها ف

ن من ُمكو   وكان، (5،4،1،.) منها السابقة والدراسات البحوث عىل االطالع بعد،الالزمة لجمع البيانات

ز  ات المستقلة للدراسة األول ع: جزئي  النوع، التخصص، الدرجة )بارة عن بيانات أولية تتعلق بالمتغي 

  لها أهمية للتعرّ (العلمية
ها عىل نتائج والتر ف عىل خصائص عينة البحث والوقوف عىل مدى تأثي 

  
 هيئة التدريسمحاور تتعلق بعضو  ثالثة عىل عبارة موزعة15من  تكّونيالبحث، أما الجزء الثاثز

  تواجهه عند تقنية الهولوجرام و ى معرفته بومد
  التدريسالصعوبات التر

ز
ستخدمت .إستخدامها ف

ُ
وقد أ

  تصميم االستبيان 
ز
موافق بشدة، موافق، غي  موافق، )طريقة مقياس ليكرت ذات التدري    ج الرباع  ف

بموافق  ، بحيث تم منح اإلجابة بموافق بشدة أرب  ع درجات، بينما تم منح اإلجابة(غي  موافق بشدة

ز لإلجابة عىل غي  موافق كما تم منح غي  موافق بشدة درجة  ز تم منح درجتي    حي 
ز
ثالث درجات، ف

 .واحدة فقط 

 نة الدراسة جتمع وعيّ  1.1

ن مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب، و ي تطبيق االستبيان عىل  قد تمتكو 

  ضوء . عضو 111عّينةمن أعضاءهيئةالتدريس مكّونة من 
ز
ات المستقلة المتعلقة وف المتغي 

 : نة، يمكن تحديد خصائص العّينة كالتاىل  عيّ البالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد 

 

 

 

 
 

ي النوع والدرجة العلمية(:1)جدول   لمتغي 
ً
 توزي    ع أفراد العّينة وفقا

 %النسبة  العدد (الجنس)النوع  %النسبة  العدد الدرجة العلمية

 %13 13 أستاذ مشارك
 %99 99 ذكر

 %15 15 أستاذ مساعد

 %94 94 محاضز 
 %1. 1. أنت  

 %42 42 محاضز مساعد

 %111 111  %111 111 المجموع
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ي النوع والدرجة العلمية(: .)شكل   لمتغي 
ً
 توزي    ع أفراد العّينة وفقا

 

ز أفراد العّينة ( 1)لومن الجدو  مما يمكننا من الحصول عىل نالحظ إختالف الدرجات العلمية بي 

  التوّص 
ز
 العينة أفراد آراءل إىل أفضل النتائج، وكذلك إجابات من مختلف المستويات وهذا يساعدنا ف

 لمتغي  النوع
ً
 . ناثاإل كانت من % 1.ذكور ومن الكانت % 99أن نسبة  نالحظ وفقا

 

 (اإلستبان)ة البحث ثبات أدا 1.1

 إذا تكرر تطبيقها عىل األشخاص 
ً
  التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا

ثبات أداة البحث يعتز

 .Cronbach'a Alphaذاتهم، ولقياس مدى الثبات يمكن إستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

  تم جمعه وتم تحليل البيانات باستخ بعد أن تم توزي    ع االستبيان عىل العّينة
نامج االحصاث  دام الي 

(SPSS 25 ) يوضح قيم ( 2)لقياس صدق وثبات أداة البحث عن طريق مقياس الفا كرونباخ، والجدول

 .معامل ألفا كرونباخ ألداة البحث

 

 محاور االستبيان
عدد 
 العبارات

 معامل الثبات

  التدريس
ز
 1.318 5 مدى أهمية تقنية الهولوجرام ف

  التدريساإلتجاه نحو تقنية الهولوج
ز
 1.381 5 رام ف

  
ز
  تواجه تطبيق تقنية الهولوجرام ف

الصعوبات التر
 التدريس

5 1.328 

 1.384 15 الثبات العام ألداة البحث

 يوضح قيم معامل ألفا كرونباخ ألداة البحث(: 2)الجدول 

دل عىل مما ي 1.384نالحظ أن معامالت الثبات مرتفعة، ومعامل الثبات العام بلغ ( 2)ومن الجدول 

  والصدق، مما يجعل االستبيان  متع بدرجة عالية من الثباتأن االستبيان يت
ز
يمكن االعتماد عليه ف

  
  نتائجهالتطبيق الميداثز

ز
 .والوثوق ف
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  لبيانات اإلستبيان . 1
 التحليل الكم  والكيف 

، حيث بالتحليل الكم  للبيانات يمكن معرفة الرأي العام الستجابات أفراد العّينة حول سؤا ز ل معي ّ

بحساب المتوسط الحساث   يمكن حساب االنحراف المعياري لتحديد مدى تشتت أو انحراف آراء 

 باستخدام اختبار ت 
ً
يمكن معرفة  Test-Tأفراد العّينة عن الرأي العام المتفق عليه، وكذلك أيضا

ز إك فروق ذات داللة احو بمعتز آخر هل هناأالداللة االحصائية للمتوسط الحساث    جابات صائية بي 

  لمحاور االستبيان كانت النتائج . أفراد العّينة حول هذا السؤال أم ال
وعند التحليل الكم  والكيفز

 :التالية

1.1  
ا
  التدريس: أول

 
 محور مدى أهمية تقنية الهولوجرام ف

  التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
ز
تم  لقياس مدى أهمية تقنية الهولوجرام ف

  
ز
التحليل الكم  وحساب القيم االحصائية الستجابات أفراد العّينة ألسئلة المحور، وكانت النتائج كما ف

 (.9)الجدول 

 
اتجاه 
 العّينة

T-Test 
 اختبار 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحساب   

النسبة 
% 

موافق  غي 
 بشدة

موافق  موافق غي 
موافق 
 بشدة 

رقم 
 السؤال

موافق 
 بشدة

13.34869 0.591818 3.29 82.25 1 16 36 47 1 

موافق 
 بشدة

19.81618 0.494545 3.48 87 0 12 28 60 2 

 3 42 40 18 0 81 3.24 0.547879 13.50664 موافق

موافق 
 بشدة

16.85106 0.474747 3.3 82.5 0 13 44 43 4 

موافق 
 بشدة

16.48692 0.509495 3.34 83.5 0 14 38 48 5 

ز (: 9)الجدول    التدريس يبي ّ
ز
 التحليل الكم  لمحور مدى أهمية تقنية الهولوجرام ف

 

  

  

  

  

  

  

  

 ساعد    ية    
الهولوجرام في 
  وير  سالي  

ال عليم

 ساعد    ية    
الهولوجرام في 
   ي    دا  
العملية ال عليمية

 ساعد    ية    
الهولوجرام في في 
زيادة الدافعية 

لل علم 

 سهم    ية    
الهولوجرام في 
   سا  مهارا  
 دريسية جديدة

 سه     ية    
الهولوجرام في 
ا ل  اء  العلماء 
و   ا  ال  را  
  ورة    ر 

واقعية

 واف   شدة

 واف 

   واف 

   واف   شدة

 
  الستجابات أفراد العّينة ألسئلة المحور األول(: 1)شكل 

 التحليل البياثز
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  الجدول التاىل  
ز
 :وكذلك تم حساب وتحديد اتجاه الفئات األربعة للعينة كما ف

موافق بشدة موافقغي   موافق موافق بشدة االتجاه  غي 

     الفئة

ز اتجاهات فئات أفراد العّينة(: 4)الجدول   يبي ّ

 :نالحظ أنه( 9)من الجدول 

  التدريس  .1
ز
أن درجة اختالف أفراد العّينة من حيث الموافقة عىل أهمية تقنية الهولوجرام ف

ز    الفئة الثالثة والرابعة  9.48و  9.24تراوحت بي 
ز
وافق وموافق م)وه  متوسطات تقع ف

 (.بشدة

ز أفراد العّينة بنسبة  وبشدة هناك اتفاق كبي   .2   % 81بي 
ز
عىل أن تقنية الهولوجرام تساعد ف

ز  هيئة التدريس ءعضا من أ% 89.5تحقيق أهداف العملية التعليمية، وكذلك أن نسبة  متفقي 

ات بصورة أكي  و   .اقعيةبشدة عىل أن هذه التقنية تسهل اإللتقاء بالعلماء وأصحاب الخي 

ز بشدة عىل أن تقنية% 82.5أن نسبة  .9    تسهم الهولوجرام من أفراد العّينة متفقي 
ز
 إكتساب ف

 .جديدة تدريسية مهارات

نرى أنه هناك فروق ذات داللة ومقارنتها بالقيم الجدولية، ، T-Testمن قيم اختبار ت  .4

ز استجابات أفراد العّينة  .احصائية بي 

، وهذه القيمة تقع ضمن الفئة الرابعة 4من  9.99ألربعة هو المتوسط الحساث   العام للفئات ا .5

  تشي  إىل درجة 
، وبالتاىل  نستطيع أن نقول أن نسبة "موافق بشدة"لمقياس اتجاه العّينة والتر

ز بشدة عىل أن تقنية الهولوجرام لها دور % 89.25 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة متفقي 

  التدريس
ز
 . مهم وفعال ف

 ثاني 1.1
 
  التدريسمحور : ا

 
 اإلتجاه نحو تقنية الهولوجرام ف

  التدريس  المرقب إتجاه أعضاء هيئة التدريس بجامعة مدى لمعرفة
ز
نحو استخدام تقنية الهولوجرام ف

، وكانت النتائج  الستجابات أفراد العّينة ألسئلة المحور تم تحليل البيانات وحساب القيم االحصائية 

  الجدول 
ز
 (.5)كما ف
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جاه ات
 العّينة

T-Test اختبار    
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحساب   

النسبة 
% 

موافق  غي 
 بشدة

موافق  موافق غي 
موافق 
 بشدة 

رقم 
 السؤال

موافق 
 بشدة

19.26829 0.41 3.29 82.25 1 11 51 93 1 

 2 91 51 3 9 80.5 3.22 0.53697 13.40858 موافق

موافق 
 بشدة

22.61347 0.340505 3.27 81.75 1 1 53 94 3 

موافق 
 بشدة

21.44691 0.377677 3.31 82.75 1 8 59 93 4 

 5 99 55 12 1 80.25 3.21 0.41 17.31707 موافق

  التدريس (: 5)الجدول 
ز
ز التحليل الكم  لمحور اإلتجاه نحو تقنية الهولوجرام ف  يبي ّ

 

  

  

  

  

  

  

  

يعد اس  دام    
   ية الهولوجرام في 

ال دري    د 
م ايي  ال  دم 
وال  ور في 
   ولوجيا ال عليم

س  ادر  اس  دام    
   ية الهولوجرام في  

ال دري   ي  
 وفر ا

 شجع  عضاء    
 ي ة ال دري  
 اس  دام      ية 
الهولوجرام في  

ال دري  

م  الضرور     
موا  ة الع ر 
 اس  دام ال   يا  
ال دي ة في ال دري 

عل  ا س ا     
الجامعي    يس جي  
ل   ما  و جديد في 
   ولوجيا ال عليم

 واف   شدة

 واف 

   واف 

   واف   شدة

 
  الستجابات (:8)شكل 

  التحليل البياثز
 أفراد العّينة ألسئلة المحور الثاثز

 :نالحظ أنه( 5)من الجدول 

أن درجة تفاوت أعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب من حيث الموافقة عىل اإلتجاه نحو  .1

ز    التدريس مقبولة، حيت تراوحت بي 
ز
وه   9.91و  9.21استخدام تقنية الهولوجرام ف

  الفئة الثالثة والرابعة 
ز
 (.فق وموافق بشدةموا)متوسطات تقع ف

ز أفراد العّينة بنسبة وبشدة هناك اتفاق كبي   .2 وري مواكبة العرص % 82.15بي  عىل أنه من الرصز

  التدريس، وكذلك أن نسبة 
ز
ز % 82.25باستخدام التقنيات الحديثة ف من أفراد العّينة متفقي 

   الهولوجرام تقنية استخدامبشدة عىل أن 
ز
   التطورو  التقدم مقاييس أحد يعد التدريس ف

ز
 ف

 . تكنولوجيا التعليم

ز بشدة عىل أنهم سيشجعون أعضاء هيئة التدريس % 81.15أن نسبة  .9 من أفراد العّينة متفقي 

  التدريس
ز
 .عىل استخدام تقنية الهولوجرام ف
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نرى أنه هناك فروق ذات داللة ، ومقارنتها بالقيم الجدولية، T-Testمن قيم اختبار ت  .4

ز استجابات أفراد   .العّينة احصائية بي 

، وهذه القيمة تقع ضمن الفئة الرابعة 4من  .9.2المتوسط الحساث   العام للفئات األربعة هو  .5

  تشي  إىل درجة 
أن نستنتج ، وبالتاىل  "موافق بشدة"للمقياس التدريخ   التجاه العّينة والتر

ورة التوجه إل % 81.5نسبة  ز بشدة عىل ضز دام ستخمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة متفقي 

  التدريس
ز
 . تقنية الهولوجرام كوسيلة تعليمية ف

 ثالث 1.1
 
  التدريسمحور : ا

 
  تواجه تطبيق تقنية الهولوجرام ف

 الصعوبات الت 

  
ز
  تطبيق تقنية الهولوجرام ف

ز
  تواجه أعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب ف

لمعرفة الصعوبات التر

، وكانت الستجابات أفراد العّينة ألسئلة المحور  التدريس تم تحليل البيانات وحساب القيم االحصائية

  الجدول 
ز
 (..)النتائج كما ف

اتجاه 
 العّينة

T-Test اختبار    
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحساب   

النسبة 
% 

موافق  غي 
 بشدة

موافق  موافق غي 
موافق 
 بشدة 

رقم 
 السؤال

 1 28 1. 5 1 80.75 3.23 0.279899 26.08084 موافق

 2 21 2. 11 1 79 3.16 0.35798 18.43679 موافق

 3 94 51 15 1 79.75 3.19 0.458485 15.04957 موافق

موافق 
 بشدة

25.76877 0.333737 3.36 84 1 5 54 41 4 

موافق 
 بشدة

34.55235 0.266263 3.42 85.5 1 1 5. 49 5 

  تواجه تطبيق تقنية (: .)الجدول 
ز التحليل الكم  لمحور الصعوبات التر   التدريس يبي ّ

ز
 الهولوجرام ف

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ضع  ال  ية    
ال   ية لل عليم 
ا ل  رو ي في 

الجامعة

قلة وعي  عضاء    
 ي ة ال دري   دور 
   ية الهولوجرام في 

ال عليم 

عدم وجود   رة    
 افية ل   ي     ية 
الهولوجرام في 

ال دري 

م  ال ع     
 عميم اس  دام    ية 
الهولوجرام ل   
الم ررا  الدراسية 

   وجد  رام     
 دري ية عل   و ي  
ال   يا  ال دي ة في 

ال دري 

 واف   شدة

 واف 

   واف 

   واف   شدة

 
  الستجابات أفراد العّينة ألسئلة المحور الثالث(:3)شكل 

 التحليل البياثز
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 :نالحظ أنه( .)من الجدول 

  تواجه تطبيق تقنية  .1
  درجة موافقة أفراد العّينة عىل الصعوبات التر

ز
أن هناك تفاوت ف

  التدريس من وجهة 
ز
نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب، حيت تراوح الهولوجرام ف

ز    الفئة الثالثة والرابعة  9.42و  .9.1المتوسط الحساث   بي 
ز
موافق )وه  متوسطات تقع ف

 (.وموافق بشدة

ز  .2 عىل أنه ال توجد برامج تدريبية % 85.5بنسبة أعضاء هيئة التدريس هناك اتفاق بشدة بي 

  ال
ز
ز بشدة عىل منهم  %84تدريس، وكذلك أن نسبة عىل توظيف التقنيات الحديثة ف متفقي 

 .أنه من الصعب تعميم استخدام تقنية الهولوجرام لكل المقررات الدراسية

ز عىل أن ضعف البنية التحتية للتعليم % 81.15أن نسبة  .9 من أعضاء هيئة التدريس متفقي 

  
وثز   تواجه تطبيق تقنية الهولوجرابااللكير

  التدريسالجامعة أحد الصعوبات التر
ز
 .م ف

نرى أنه هناك فروق ذات داللة  ،ومقارنتها بالقيم الجدولية، T-Testمن قيم اختبار ت  .4

ز استجابات أفراد العّينة  .احصائية بي 

، وهذه القيمة تقع ضمن الفئة الرابعة 4من  9.21المتوسط الحساث   العام للفئات األربعة هو  .5

  تشي  إىل درجة 
من % 81.8نسبة فإن ، وبالتاىل  "موافق بشدة"لمقياس اتجاه العّينة والتر

  
ز بشدة عىل أنه هناك عدد من الصعوبات التر أعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب متفقي 

  التدريس منها 
ز
ضعف البنية التحتية  عىل سبيل المثال تواجه تطبيق تقنية الهولوجرام ف

  بالجامعة وعدم وجود برامج تدريبية عىل ت
وثز   للتعليم االلكير

ز
وظيف التقنيات الحديثة ف

 .التدريس

 والتوصيات النتائجمناقشة . 1

 النتائج 1.1

  التاىل  
ز
  توصل إليها هذا البحث يمكن تلخيصها ف

 :أبرز النتائج التر

  التدريس: نتائج المحور األول .1
 
، أظهرت النتائج أن أعضاء مدى أهمية تقنية الهولوجرام ف

ز بشد % 89.25وبنسبة  4من  9.99ة بمتوسط حساث   هيئة التدريس بجامعة المرقب متفقي 

  التدريس، ويعزو هذا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أن 
ز
عىل أهمية تقنية الهولوجرام ف

استخدام التقنيات الحديثة تساعد عل تحقيق األهداف التدريسية من خالل جذب انتباه 

ة عىل اكتشاف مهاراتهم الطالب وتحفزهم وزيادة دافعيتهم للتعلم وكذلك تساعد األساتذ

تضّمن هذا المحور عىل خمسة عبارات، بّينت . وقدراتهم التدريسية والعمل عىل تنميتها

ز بشدة عىل أربعة عبارات وه    :النتائج أن أفراد العّينة موافقي 

 تطوير أساليب التعليم  
ز
 .تساعد تقنية الهولوجرام ف

 تحقيق أهداف العملية ا  
ز
 .لتعليميةتساعد تقنية الهولوجرام ف
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 إكتساب مهارات تدريسية جديدة  
ز
 . تسهم تقنية الهولوجرام ف

 ات بصورة أكي  واقعية   اإللتقاء بالعلماء وأصحاب الخي 
ز
 .تسهل تقنية الهولوجرام ف

ز عىل عبارة واحدة وه   ز بّينت النتائج أن أفراد العّينة موافقي    حي 
ز
  : ف

ز
  ف

ز
تساعد تقنية الهولوجرام ف

 .علمزيادة الدافعية للت

2.   
 
  التدريس: نتائج المحور الثاب

 
، أظهرت النتائج أن اإلتجاه نحو استخدام تقنية الهولوجرام ف

 بشدة بمتوسط حساث   
ز وبنسبة  4من  .9.2أعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب متفقي 

  التدريس ألنها % 81.5
ز
ورة التوجه إلستخدام تقنية الهولوجرام كوسيلة تعليمية ف عىل ضز

ساتذة عىل كش حواجز الزمان والمكان حيث يستطيع األستاذ أن يقدم دروسه تساعد األ 

 
ً
  نفس الوقت ومن أي مكان األمر الذي سيوفر الوقت والجهد وكذلك أيضا

ز
ألكي  من قاعة ف

  جامعاتنا 
ز
ز للتدريس ف ين واألساتذة الزوار العالميي  ، وكذلك سيوفر تكلفة استدعاء المحاضز

ة مثل المؤتمرات عي  الفيديو يمكن استخدام هذه التقن   المحادثات المرئية المبارسر
ز
ية ف

تضّمن هذا المحور عىل خمسة عبارات، بّينت النتائج أن أفراد العّينة . (الفيديو كنفرانس)

ز بشدة عىل ثالثة عبارات وه    :موافقي 

  تكنولوجيا  
ز
  التدريس أحد مقاييس التقدم والتطور ف

ز
 يعد استخدام تقنية الهولوجرام ف

 .التعليم

 التدريس   
ز
 .أشجع أعضاء هيئة التدريس باستخدام   تقنية الهولوجرام ف

 التدريس  
ز
وري مواكبة العرص باستخدام التقنيات الحديثة ف  . من الرصز

ز وهما ز عىل عبارتي  ز بّينت النتائج أن أفراد العّينة بموافقي    حي 
ز
 :ف

  ز توفر    التدريس حي 
ز
 .هاسأبادر باستخدام تقنية الهولوجرام ف

 تكنولوجيا التعليم  
ز
 .عىل األستاذ الجامع  أن يستجيب لكل ما هو جديد ف

  التدريس: نتائج المحور الثالث .9
 
  تواجه تطبيق تقنية الهولوجرام ف

، أظهرت الصعوبات الت 

 بشدة بمتوسط حساث   
ز  4من  9.21النتائج أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب متفقي 

  عىل أنه هنا% 81.8وبنسبة 
ز
  تواجه تطبيق تقنية الهولوجرام ف

ك عدد من الصعوبات التر

من حيث  التدريس، ومن أهمها ضعف البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت بالكليات

  التعامل مع التقنيات  توفر األجهزة والمعدات،
ز
وضعف قدرة ومهارات أعضاء هيئة التدريس ف

  استخدامه الحديثة
ز
تضّمن هذا المحور عىل . ا أثناء عملية التدريسمما يفقدهم الثقة ف

ز عىل ثالثة عبارات وه    :خمسة عبارات، بّينت النتائج أن أفراد العّينة موافقي 

  الجامعة  
ز
  ف

وثز  ضعف البنية التحتية للتعليم االلكير

 التعليم  
ز
 .قلة وع  أعضاء هيئة التدريس بدور تقنية الهولوجرام ف

  ة كافية لتطبيق   التدريسعدم وجود خي 
ز
 .تقنية الهولوجرام ف



 

 ويــتربــلة الــمج
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                   90                                                                                                                                                                

ز وهما ز بشدة عىل عبارتي  ز بّينت النتائج أن أفراد العّينة موافقي    حي 
ز
 :ف

 من الصعب تعميم استخدام تقنية الهولوجرام لكل المقررات الدراسية. 

 التدريس  
ز
 .ال توجد برامج تدريبية عىل توظيف التقنيات الحديثة ف

 التوصيات 1.1

  وصل 
 :إليها البحث نوصىبالتوصياتالتاليةفيضوءالنتائجالتر

  العملية التعليمية من خالل عقد دورات  .1
ز
ورة دعم ونشر ثقافة استخدام تقنية الهولوجرام ف ضز

  التعليم وكذلك إطالعهم عىل ما 
ز
تدريبية ألعضاء هيئة التدريس للتعريف بها وبدورها الفعال ف

  مجال تكنولوجيا التعليم والبحث العلم  
ز
 .يستجد ف

  مجال تقنيات التعلم والبحث  عىل .2
ز
أعضاء هيئة التدريس أن يستجيبوا لكل ما هو جديد ف

  العملية التعليمية
ز
  توظيفه ف

ز
، والمبادرة ف  .العلم 

إعداد دورات تدريبية وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب لتدريبهم عىل كيفية  .9

  
ز
  التدريسوخاص التعليمية العملية تطبيق التقنيات الحديثة ف

ز
 .ة تقنية الهولوجرام ف

ورة .4    التقنيات استخدام عىل التدريس هيئة لتشجيع أعضاء المعدات واألجهزة توفي   ضز
ز
 ف

  جميع الدراسية المناهج تدريس
ز
 .الكليات ف

5.   
ز
  ظل ما تعانيه كليات جامعة المرقب من نقص ف

ز
الحديثة يجب عىل  التعليمية الوسائل ف

انية لبناء بنية تحتية بالجامعة  أصحاب القرار بالجامعة السع   ز   تخصيص جزء من المي 
ز
ف

 .عامة ولتقنية الهولوجرام بصفة خاصة بصفة للوسائل التعليمية

  تمنع ..
من استخدام تكنولوجيا التعليم مثل  همالعمل عىل تدليل كل الصعوبات والعوائق التر

 .قلة االمكانيات وصعوبة الحصول عىل المعدات واألجهزة الالزمة

 لمراجعا. 1

 
ا
 المراجع العربية: أول

   التدريس هيئة أعضاء الشعيبات، اتجاهات والء .1
ز
 استخدام نحو الجامعية الشوبك كلية ف

األبحاث  ونشر  للعلوم العربية التعليمية،  المجلة العملية لتسهيل تكنولوجيا التعليم
(AJSRP)2019، االردن، مارس 5،العدد9،المجلد. 
ز الظفري، أر  .2 -وي أحمد العزعزي، تكنولوجيا الهولوجرام، قسم تكنولوجيا التعليمعبدالجبار حسي 

 .2121جامعة صنعاء، مكتبة النور، اليمن، 
 الفنون مجلةعوض، هبة عبدالمهيمن دمحم، تقنية التصوير التجسيم  الهولوجرام والفنون المرئية،  .9

 .2017، يناير مرص ، جامعة دمياط، 4، المجلد 1، العددالتطبيقية والعلوم

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2072&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2072&page=1&from=
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ة نورة بتقنية  .4 ، ريم عبدهللا المعيذر، وع  أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمي   
أمل سفر القطحاثز

  التعليم عن بعد واتج( الهولوجرام)التصوير التجسيم  
ز
بية بجامعة ف اههم نحوه، مجلة كلية الير

 . .211، مرص، 111، العدد 9، الجزء 95األزهر، المجلد 

رواء ابراهيم عيىس، عاطفة جليل صالح، صعوبات تطبيق تكنولوجيا التعليم الحديثة من وجهة  .5

، 1، العدد21نظر أعضاء هيئة التدريس، مجلة جامعة بابل للعلوم التقنية والتطبيقية، المجلد 

2113. 

بية جامعة بكليات التدريس هيئة أعضاء سعيد، اتجاهات عبدالرحمن دمحم بشي   ..  نحو الجزيرة الير
بوية للعلوم الجزيرة التعليمية، مجلة الوسائل استخدام ، 2، العدد 3واإلنسانية، مجلد الير
 .2112السودان، 

  مؤسسا .1
ز
  تطوير التعليم ف

ز
، دور تقنيات المعلومات ف  

يل حسن العريىسر ت التعليم العاىل  جي 

بقطاعيه الخاص والعام، دراسة تطبيقية عىل الرياض وجدة، جامعة الملك سعود، الرياض، 

 .2111المملكة العربية السعودية، 

  ظل جائحة كورونا .8
ز
، التعليم ف اإلشكاليات واآلفاق المستقبلية، مركز األهرام : ايمان مرع 

اتيجية، مرص،   .2121للدراسات السياسية واإلسير

  مواجهة  .3
ز
  زايد، التعلم عن ُبعد ف

، 2121، مارس «كورونا المستجد»هاثز

https://www.scientificamerican.com 

  ظل أزمة كورونا وما بعدها، لخطيبمعن ا .11
ز
  ف

وثز ، تحديات التعلم اإللكير

https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/15/14/4/2020. 

   الهولوجرام تقنية مها الجراد، .11
ز
، تعليم جديد، التعليم ف

2121،new.educ.comhttps://www. 

   التصوير  يعمل كيف  سكيك، فالح حازم .12
، االبعاد  ثالث   

ز
ياء شبكة الهولوجراف ز  أكتوبر،التعليمية،  الفي 

2111  ،https://www.hazemsakeek.net. 

   الهولوجرام تقنية سعيد، انخ    .19
ز
 ،2121 التعليم، ف

education/-technology-https://www.thaqfya.com/hologram 

  مجال المعلومات، تكنولوجيا المعلومات،  .14
ز
ي، طبيقات تكنولوجيا الهولوجرام ف طالل ناظم الزهي 

2113  ،http://www.drtazzuhairi.blogspot.com 

  األبعاد  .15
ر والتصوير ثالث  ز   )همدان سلطان، اللي 

ز
  صحيفة الجمهورية، (الهلوجراف

ز
، مقال علم  ف

 .12/19/2118مرص، يوم 

ونية، دار اليازوري  ..1 عامر ابراهيم، البحث العلم  واستخدام مصادر المعلومات التقليدية وااللكير

 .2118نشر والتوزي    ع، عمان، االردن، لل

 

 

 

https://www.scientificamerican.com/
https://www.aljazeera.net/author/%d9%85%d8%b9%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%a8
https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/15/
https://www.new.educ.com/
https://www.hazemsakeek.net/
https://www.thaqfya.com/hologram-technology-education/
http://www.drtazzuhairi.blogspot.com/
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"Le dédoublement des personnages dans Une vie ou l'Humble vérité de Guy 
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Ayman1978504@gmail.com 

 

- Résumé: 

Dans cette étude littéraire, on tente d'expliquer le thème du dédoublement des 

personnages dans le roman d'Une vie écrit par l'auteur français Guy de Maupassant. 

En expliquant ce thème on vise à répondre à la problématique suivante : est-ce que le 

dédoublement des personnages jouera un rôle décisif dans la vie et le destin de Jeanne? Celle-

ci sera donc l'axe de notre analyse, qui vise à montrer comment sa vie est influencée par les 

actions et les réactions faites par certains personnages du roman. Pur mener cette étude à sa 

finalité, on se base sur le roman d'Une vie comme une œuvre principale.  

Les mots clés abordés dans notre étude sont : le dédoublement, l'amour, la trahison, 

l'infidélité et la fidélité. 

- Abstract : 

In this study, we try to explain the theme of the duplication of characters in the novel 

Une vie written by the French author Guy de Maupassant. By explaining this theme, we aim 

to answer the following question : will the duplication of the characters play a decisive role in 

the life and destiny of Jeanne? This will therefore be the focus of our analysis, which aims to 

show how his life is influenced by the actions and reactions of certain characters in the novel. 

In order to carry out this study to its finality, we base ourselves on the novel of Une vie as a 

principal work.  

The key words addressed in our study are: duplication, love, treason, infidelity and 

fidelity. 

- Introduction : 

Le dédoublement ou le double occupe une place majeur dans la littérature et forme un 

sujet d'étude attirant, d'après Olivia Phelip : « Le double fascine et effraie tout à la fois. Il 

fascine, parce qu'il déplace les frontières du réel – c’est pourquoi la littérature fantastique 

s’en est souvent emparée. Il effraie, parce qu'il menace celui qui craint d’être dépossédé de 

lui-même. Cette figure de la dépossession que l’on retrouve par exemple dans Aurélia de 

Gérard de Nerval, ou dans le Horla de Guy de Maupassant ou encore dans Le portrait de 

Dorian Gray d’Oscar Wilde. Oscar Wilde a poussé à l’extrême cette externalisation du 

« soi »
1
»  

Littérairement, la question du dédoublement était vécue dans plusieurs époques et 

siècles, selon Gélinas Ariane : « Déjà présent chez Plaute, par exemple avec 

son Amphitryon (-187), le double se retrouve chez Molière, qui reprend cette pièce au 

XVII
e
 siècle, sans compter les nombreuses variations proposées par les auteurs des XIX

e
 et 

XX
e
 siècles, notamment du côté de la littérature fantastique. Ce motif évoluera ainsi au 

cours des époques, le double du XIX
e
 siècle « se présent [ant] sous la forme d’une ombre ou 

                                                           
1
 - Olivia Phelip, 3 août, 2016 - 11:38, https://www.viabooks.fr/article/le-double-un-sujet-litteraire-concours-de-

nouvelles-monbestseller-74412. 

mailto:Ayman1978504@gmail.com
https://www.viabooks.fr/article/le-double-un-sujet-litteraire-concours-de-nouvelles-monbestseller-74412
https://www.viabooks.fr/article/le-double-un-sujet-litteraire-concours-de-nouvelles-monbestseller-74412
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encore d’un reflet dans le miroir […] tandis qu’au XX
e
 siècle […] le double s’autonomise, 

s’individualise jusqu’à devenir homme » (Parisien, 1997, p. 47). 
2
» 

L'œuvre de Guy de Maupassant, Une vie a assisté à un dédoublement et à un 

changement dans la conduite et l'acte de ses personnages. Cela aurait-il des effets négatifs et 

positifs sur le personnage central de l'œuvre, Jeanne ?  

Celle-ci sera le noyau ou l'axe de notre étude dont la problématique est est-ce que le 

dédoublement des personnages jouera un rôle décisif sur sa vie et son destin ? 

Pour  arriver à cet objectif, on tentera de proposer l'analyse des actes et des paroles 

comme un outil aidant à l'explication du phénomène de dédoublement dans lequel vivent, 

inconsciemment, les figures maupasstiennes afin de trouver des prétextes pour leurs actes. 

Plus précisément, on essayera de montrer comment l'ambiguïté et la contradiction des actes de 

certains personnages ont porté des changements radicaux dans le destin de Jeanne. 

Parallèlement, dans l'analyse suivante on tentera d'expliquer les masques portés par les 

personnages d'Une vie. Certes, ces masques nous mènent à voir une mer de contradiction dans 

laquelle vivent les personnages. 

- L'étude :  

Tout d'abord, la formation ou l'éducation familiale de Jeanne la préparait, sans le 

vouloir, à être une proie convenable pour un monde méchant auquel elle n'était pas bien 

armée. Son éducation familiale est inspirée ou plutôt imposée par ses parents qui désiraient 

d'en faire une fille idéale, mais cependant ils étaient ignorants ou naïfs puisqu'ils oublient que 

le monde extérieur est plus diffèrent de celui du couvent dans lequel vivait leur fille. Celle-ci 

croyait que toute la joie l'attendra en dehors de couvent et que la vie la recevra 

chaleureusement : 

« Jeanne, sortie la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les 

bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps, craignait que son père hésitât à 

partir si le temps ne s’éclaircissait pas ; et pour la centième fois depuis le matin elle 

interrogeait l’horizon.
3
» 

La naïveté ou l'ignorance des parents s'exprime nettement lorsque Julien demande la 

main de leur unique fille. Le baron voyait seulement en ce dernier un jeune homme qui ne 

cherchait que l'argent, mais malheureusement il est aussi trompé à sa conduite, à son 

éducation et à ses mœurs : 

« La baronne le trouva charmant et surtout très comme il faut. Petit père répondit : 

« Oui, certes, c’est un garçon très bien élevé. » 
4
» 

De sa part, Julien a su bien jouer le rôle du séducteur qui est apte et capable de 

tromper les autres et surtout les jeunes filles. Pour lui, Julien, la vie n'est qu'un moment qu'on 

vit en trompant les autres. Pour cela, il se fait un jeune homme élégant, charmant, 

sympathique et aimable pour attirer les filles à ses pièges. En effet, Cette société bourgeoise et 

noble l'a aidé à réaliser ses projets malins et trompeurs. En d'autres termes, le baron Simon-

Jacques, le père de Jeanne, comme tous les nobles de son époque, ne voit en Julien que le côté 

noble et les mœurs des nobles, c'est pourquoi il n'a jamais pensé à chercher dans son arrière-

                                                           
2
 - Gélinas, Ariane. 2011. « Identité trouble : manifestations littéraires du double », Postures, Dossier 

« Vieillesse et passage du temps », n°14, En ligne <http://revuepostures.com/fr/articles/gelinas-14> (Consulté le 

xx / xx / xxxx). D’abord paru dans : Postures, Dossier « Vieillesse et passage du temps », n°14, p. 71-83. 

3
 - Guy de Maupassant, Une vie ou l'Humble vérité, ©Ilivri, 2014 2014, p 1.  

4
 - Ibid, p 19. 

http://revuepostures.com/fr/articles/gelinas-14%3E%C2%A0
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plan. Dupé aussi comme le baron, l'abbé Picot présente une bonne recommandation en faveur 

de Julien, en disant qu'il a de bonnes qualités distinguées. Et cet appui inattendu de la part 

d'un homme religieux sert facilement Julien à entrer dans la famille de Jeanne : 

« Le curé ajouta : « C’est un bien charmant garçon ; et si rangé, si paisible. Mais 

il ne s’amuse guère dans le pays. » Le baron dit : « Amenez-le chez nous, Monsieur 

l’abbé, cela pourra le distraire de temps en temps. »
5
» 

Donc, le mariage de Jeanne et de Julien est conclu avec rapidité et toutes ses 

négociations sont faites par le baron, qui impose à sa fille un mari qu'il trouve convenable. 

Rappelons qu'à cette époque la fille n'a pas eu une liberté totale dans la questions du mariage 

et de choix de son mari ; c'étaient les normes sociales qui imposaient à elle le choix fait par le 

père :  

« Plus tard dans le siècle, en 1872, dans l'article "Femme" publié dans Le Grand 

Dictionnaire de Pierre Larousse, on peut constater à quel point la femme est perçue comme 

un être faible et inapte à assumer sa liberté.
6
» 

En se mariant avec Julien, Jeanne se trouve en face d'une nouvelle expérience sociale 

qui dépasse ses facultés sentimentales et mentales. Pour elle, ce nouveau changement n'était 

pas bien calculé et semble comme un saut dans l'inconnu :         

« Trois mois auparavant elle ne savait point qu’il existait, et maintenant elle était sa 

femme. Pourquoi cela ? Pourquoi tomber si vite dans le mariage comme dans un trou 

ouvert sous vos pas ? 
7
» 

Évidemment, les craintes de Jeanne ont été traduites en réalité, après le voyage de 

noce, elle s'est trouvée mariée avec un homme dédoublé, un homme le mariage pour lui est un 

moyen et n'est pas un but. De plus elle perd toute sa liberté et le goût de la vie puisqu'elle doit 

supporter son mari qui s'impose à elle et à sa fortune. De sa part, Julien ne voit en elle qu'une 

femme dont le rôle est de lui apporter une fortune et une place sociale, alors elle devra vivre 

l'esclavage et la misère imposées à elle et à toutes les femmes de son époque  : 

« En effet, témoin de la condition de la femme au XIX è siècle qui subit dans le 

foyer la phallocratie dominante et dans la société une pression masculine écrasante ; 

témoin du mal de vivre de la femme et de son désir d’en sortir par quelque moyen que ce 

soit, Maupassant transpose dans son premier roman, Une Vie, la réalité de la misère 

endurée par les femmes de son époque sous tous ses aspects. 
8
» 

D'ailleurs, les rêves de Jeanne sont avortés lorsqu'elle découvre les trahisons 

conjugales commises par Julien. Ce dernier s'entête de blesser sa dignité, ses sentiments et sa 

situation sociale. Pour satisfaire ses désirs d'un mâle, Julien ne s'arrête pas de jouer le rôle de 

grand traître, qui ne pense qu'à ses propres plaisirs en oubliant le mal qu'il cause à sa femme. 

Le plus grand crime qu'il commet, c'est sa relation avec la servante de Jeanne, Rosalie. Celle-

ci n'est qu'une victime désarmée devant son seigneur, alors elle est obligée de commettre cette 

trahison puisqu'elle le trouve gentil avec elle. Cette gentillesse montre une contradiction dans 

                                                           
5
  Ibid, p 17. 

6
 - Karen Tabet, La thématique du mariage dans une vie de Maupassant et Mauprat de Sand, Mémoire de 

maîtrise soumis à la Faculté des études supérieures et de la recherche, Université McGill Montréal, Québec, 

1995, p 2.  
7
 - Guy de Maupassant, Une vie ou l'Humble vérité, ©Ilivri, 2014 2014, p 38. 

8
 - Marina Sandrine JEANNETTE, La condition de la femme dans Une vie de Guy de Maupassant, Mémoire de 

Maîtrise des Lettres, université de Toamasina, faculté des lettres et des sciences humaines, département : lettres 

françaises, années : 2005 – 2006, p 7. 
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le personnage de Julien : il est gentil et bon avec les autres femmes, mais il est sévère, 

méchant et dépourvu de tout sentiment de tendresse, de générosité et de fidélité envers sa 

femme, Jeanne. Celle-ci ne trouve de lui que l'égoïsme et l'amour de soi-même, surtout 

pendant les périodes les plus dures de l'hiver : 

« Elle se coucha de bonne heure. Julien, par extraordinaire, fit allumer du feu dans 

sa chambre particulière. Quand on lui annonça que « ça flambait bien, » il baisa sa femme 

au front, et s’en alla. 
9
» 

La deuxième trahison conjugale commise par Julien et celle qui irrite profondément 

Jeanne, c'est sa relation avec son amie et sa voisine, Gilbert ''Mme Fourville''. Celle-ci est 

tombée dans le piège de Julien, qui l'a attirée par son élégance artificielle. Et de sa part celui-

ci sait comment et quand tromper les femmes, donc sa mission, cette fois, est facile avec 

Gilbert qui souffre d'une grande solitude : 

« Tout à coup Julien entra. Jeanne stupéfaite ne le reconnaissait plus. Il s’était 

rasé. Il était beau, élégant et séduisant comme aux jours de leurs fiançailles. Il serra la 

patte velue du comte qui sembla réveillé par sa venue, et baisa la main de la comtesse dont 

la joue d’ivoire rosit un peu, et dont les paupières eurent un tressaillement. 
10

»  

D'autre part Gilbert trahit volontairement son mari puisqu'elle souffre d'un vide 

sentimental dans sa relation conjugale avec son mari qui l'aime, mais son amour ne suffit plus: 

« Dans la bourgeoisie, le personnage féminin recherche au moins également la 

satisfaction de ses besoins émotionnels que celle de ses besoins sexuels. 
11

»  

De son côté, Jeanne était heureuse d'avoir Gilbert comme une nouvelle amie. Celle-ci 

comme Julien a su convaincre, dès la première rencontre, Jeanne qui a été trompée par son 

attitude sympathique et aimable : 

« Elle parlait avec une aisance infinie, familière et distinguée. Jeanne fut séduite et 

l’adora tout de suite. « Voici une amie, » pensa-t-elle
12

.»  

Maternellement, le pire choc reçu par Jeanne était de la part de son fils, Paul qui était 

son seul espoir dans la vie. Celui-ci dès sa naissance, Jeanne lui a offert tous ses soins, ses 

affections et toute sa tendresse. Il semblait pour elle l'abri qui la protège et qui lui redonne le 

sens d'une vie qu'elle n'a jamais trouvé ou goûté avec son mari. Avec son fils, Jeanne repense 

encore au bonheur, elle croit que sa vie est rallumée puisqu'elle a un enfant qui la console et la 

fait récompenser tout le bonheur perdu : 

« Ce fut en elle une traversée de joie, un élan vers un bonheur nouveau, qui 

venait d’éclore. Elle se trouvait, en une seconde, délivrée, apaisée, heureuse, heureuse 

comme elle ne l’avait jamais été. Son cœur et sa chair se ranimaient, elle se sentait mère 
!
13

 »  

Au contraire, la parenté n'était pas un souci important pour Julien qui refuse être un 

père pour des raisons économiques et sentimentales, il croit que les enfants le font perdre son 

argent, alors il ne doit pas en avoir même un. Dans ce sens, Julien ne pense qu'à son soi. En 

fait, ce nihilisme présenté par lui provoque chez Jeanne une sorte de tristesse mélangée avec 

une haine pour lui : 
                                                           

9
 - Guy de Maupassant, Une vie ou l'Humble vérité, ©Ilivri, 2014, p 72. 

10
 - Ibid, p 85. 

11
 - Charvier-Berman, Evelyne, Maupassant nouvelliste : personnage féminin et adultère, Journal Paroles gelées, 

7(1) ISSN 1094-7264, date de publication 1989, https://escholarship.org/uc/item/2wc036nv. 
12

 - Guy de Maupassant, Une vie ou l'Humble vérité, ©Ilivri, 2014, p 85. 
13

 - Ibid, p 87. 

https://escholarship.org/uc/item/2wc036nv
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« Elle retrouvait avec une mémoire sans ombres les gestes, les regards, les paroles 

de son mari devant cette fille étendue ; et maintenant elle lisait en lui, comme si ses pensées 

eussent été écrites dans ses mouvements, elle lisait le même ennui, la même indifférence 

pour elle que pour l’autre, le même insouci d’homme égoïste, que la paternité irrite.
14

 » 

En ce qui concerne Paul, il semble comme son père : il est égoïste, irresponsable, 

indiffèrent, stupide et mal orienté. En bref, il hérite de son père tous les mauvais caractères, 

tels que l'inconscience, l'infidélité, l'ingratitude et la faiblesse devant les caprices, surtout 

quand cela concerne les femmes. Plutôt, il souffre d'une lourde hérédité héritée de son père, 

c'est pourquoi il devient salope ne cherchant que les femmes. Aussi en parlant de la crise de 

Paul, on doit mettre en compte son éducation familiale et scolaire : son éducation familiale a 

échoué puisqu'il n'a pas trouvé le père modèle qui l'éduque selon de bonnes principes 

éducatives et morales, ainsi que sa mère a exagéré dans ses soins pour lui en le gâtant. Cela 

fait de lui un enfant gâté qui n'écoute que la voix de ses désirs et de ses envies. 

Inconsciemment,  Jeanne s'est faite le modèle de la mauvaise mère, qui n'a pas bien compris 

son rôle maternelle : 

« Jeanne illustre les deux significations du symbole. Elle est une mère très tendre, 

mais elle représente aussi l'aspect négatif de la génitrix. L' auteur souligne 1' effet négatif 

sur Paul de cette éducation familiale: "Poulet devenait grand, il atteignait quinze ans; [ ... ] 

mais il restait enfant d'esprit, ignorant, niais, étouffé entre ces deux jupes, et ce vieil 

homme aimable qui n'était plus du siècle."
15

» 

Sur le côté de l'éducation scolaire, Paul a échoué puisque sa mère ne veut pour lui 

qu'une éducation facile et adaptée à son humeur. Alors il a été interdit de fréquenter l'école en 

raison de sa faible instruction : 

« Elle le garda donc chez elle, et lui fit apprendre elle-même cet alphabet de la 

religion. Mais l’abbé Tolbiac, malgré les supplications de Lison, refusa de l’admettre parmi 

les communiants, comme étant insuffisamment instruit. Il en fut de même l’an suivant. 
16

» 

En outre, d'un enfant innocent aux yeux de sa mère, Paul est dédoublé en se 

transformant en un garçon qui désire agir tout seul sans raison et sans conscience. Il entre 

dans des aventures amoureuses, des projets économiques et des histoires étrangères, qui 

dépassent son âge et sa capacité mentale. Au contraire de son père, Paul devient une proie 

facile pour les femmes, surtout sa maîtresse qui voit en lui une source importante d'argent. 

Alors celle-ci ne s'arrête jamais de le presser pour demander à sa mère de lui envoyer d'argent 

pour survivre. Par conséquent, Julien a causé beaucoup d'ennui à Jeanne, surtout après l'avoir 

abandonnée pour aller vivre à côté de sa maîtresse. En comparant Paul avec son père, on 

trouve que ce dernier fait des relations amoureuses pour gagner deux profits, soit l'argent soit 

le simple plaisir charnel, tandis que le premier n'aime que une seule femme, même si cela le 

fait perdre toute sa fortune. Donc, il ne cesse de demander à sa mère de lui envoyer d'argent 

pour satisfaire les besoins financiers de sa maîtresse : 

«– « Ma chère maman, n’aie pas d’inquiétude. Je suis à Londres, en bonne santé, 

mais j’ai grand besoin d’argent. Nous n’avons plus un sou et nous ne mangeons pas tous 

                                                           
14

 - Ibid, p 87. 
15

 - Karen Tabet, La thématique du mariage dans une vie de Maupassant et Mauprat de Sand, Mémoire de 

maîtrise soumis à la Faculté des études supérieures et de la recherche, Université McGill Montréal, Québec, 

1995, p 84. 
16

 - Guy de Maupassant, Une vie ou l'Humble vérité, ©Ilivri, 2014,  p 132. 
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les jours. Celle qui m’accompagne et que j’aime de toute mon âme a dépensé tout ce qu’elle 

avait pour ne pas me quitter[…]17
» 

Par conséquent, la vie aventureuse de Paul a achevé le reste d'espoir espéré par Jeanne 

dont la seule préoccupation était son retour. Cette espérance l'a poussée à une bataille de 

jalousie lancée contre cette maîtresse ignorée : 

« En se promenant lentement dans les chemins creux entre les fermes, elle roulait 

dans sa tête toutes ces idées qui la martyrisaient ; mais elle souffrait surtout d’une jalousie 

inapaisable contre cette femme inconnue qui lui avait ravi son fils.
18

» 

De plus en plus, les découvertes tristes insistent de déranger la paix de Jeanne qui 

semble poursuivie par une fatalité obstinée et acharnée. Son existence n'a plus ni présent ni 

avenir, et, le plus pire est encore son passé qu'elle aperçoit sale en découvrant par hasard la 

trahison conjugale de sa mère, qui était pour elle un symbole de fidélité pure. Cette image de 

la mère idéale se transforme en une image d'une mère malpropre et infidèle, alors le passé de 

Jeanne ne peut être détaché de son présent et de son avenir ; elle doit donc accepter que sa 

fatalité a été jadis écrite. Et que les histoires catastrophiques de son mari et de son fils ne sont 

que le complément d'une fatalité dramatique qui l'a poursuivie. D'ailleurs la découverte de 

l'infidélité de sa mère lui a révélé que son éduction était basée sur un mensonge puisque la 

mère considérée comme l'un des pôles de cette éducation est traître : 

« Et puis Jeanne demeurait écrasée sous le souvenir de ce qu’elle avait découvert. 

Cette pensée pesait sur elle ; son cœur broyé ne se guérissait pas. Sa solitude d’à présent 

s’augmentait de ce secret horrible ; sa dernière confiance était tombée avec sa dernière 

croyance.
19

» 

- Conclusion : 

Pour conclure, on peut dire que le dédoublement des personnages qui entourent Jeanne 

lui a fait beaucoup de mal. Le degré de ce dernier est différent dans tous les cas. Et de même 

la douleur qu'elle subit est différente puisque les coups viennent de tout côté, et de toutes les 

personnes qui sont très proches d'elle. 

Concernant Julien, Jeanne, au début, croit qu'il est son mari et qu'elle doit continuer 

avec lui sa vie conjugale malgré son infidélité et son caractère coloré et dédoublé, comme un 

caméléon. Pour vivre calmement avec lui, elle a pardonné ses aventures adolescentes avec sa 

servante, Rosalie. Et elle a pu régler cet péché en suivant le conseil de son père et de l'abbé 

Picot, afin de ne pas causer une scandale. A propos de la tentative amoureuse de Julien avec 

Gibert, Jeanne a éprouvé, au début, une jalousie douloureuse,  mais peu à peu, elle s'est 

habituée à cela en laissant à la mort le droit de se venger de ces deux traîtres. De la part de son 

fils, Jeanne a souffert beaucoup puisqu'elle a perdu son unique espoir qui pouvait la soulager 

après la perte de son mari. Son désespoir est redoublé lorsque Paul est enlevé par une 

maîtresse qui ne pense qu'à sa fortune. Heureusement, l'histoire tragique de son fils a fini par 

la mort de cette maîtresse, ici on peut dire que la mort est un élément décisif qui est en deux 

occasions sert Jeanne. D'ailleurs le fruit de la relation de Paul et de sa maîtresse est une fille. 

Celle-ci sera élevée par Jeanne qui peut, à la fin, vivre le reste de sa vie fatale avec cette fille. 

Et cette dernière est une récompense pour Jeanne, alors on peut dire que les mauvaises 

                                                           
17

 - Ibid, p 139. 
18

 - Ibid, p 155. 
19

 - Ibid, p 112. 
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aventures de Paul ont eu un effet positif dans la vie de Jeanne qui reçoit ce cadeau avec 

grande joie : 

« Et soudain une tiédeur douce, une chaleur de vie traversant ses robes, gagna ses 

jambes, pénétra sa chair ; c’était la chaleur du petit être qui dormait sur ses genoux. 
20

» 

En ce qui concerne la mère de Jeanne, on peut dire qu'elle avait laissé un mauvais 

souvenir dont la conséquence est le redoublement de la tristesse de Jeanne, qui n'a pas pu 

pardonner à sa mère ce grand péché. 

En outre, Jeanne a été profondément choquée par la trahison de sa servante, Rosalie. 

Mais celle-ci a joué un rôle positif et décisif dans sa vie, elle était son seul sauveur en venant 

à son aide aux derniers moments de ses désespoirs : 

« Rosalie se calma la première : – « Allons, faut être sage, dit-elle, et ne pas attraper 

froid. » Et elle ramassa les couvertures, reborda le lit, replaça l’oreiller sous la tête de son 

ancienne maîtresse qui continuait à suffoquer, toute vibrante de vieux souvenirs surgis en 

son âme.
21

» 

En fait, Rosalie est devenue l'amie fidèle qui est prête, à tout moment, à aider Jeanne. 

Celle-ci la charge de faire des grandes missions, surtout celles qui concerne son fils, Paul. De 

sa part Rosalie s'est révélée d'une lucidité, d'une intelligence et d'une âme courageuse. Par la 

personnalité de Rosalie, Guy Maupassant voudrait dire que les solutions décisives peuvent 

être inspirées par les paysans qu'on les considère déclassés. Alors Rosalie affirme cela en se 

mettant à côté de Jeanne en lui inspirant ses idées et ses conseils pour affronter les crises qui 

lui font face. D'ailleurs Rosalie joue le rôle de réformatrice sociale et économique dans la vie 

de Jeanne, qui ne peut sortir de ses crises sans son aide. Grâce à elle, Jeanne a réussi à faire 

des réformes économiques pour affronter sa crise financière : 

« On mettrait de côté treize cents francs par an pour les réparations et l’entretien 

des biens ; il resterait donc sept mille francs sur lesquels on prendrait cinq mille pour les 

dépenses de l’année ; et on en réserverait deux mille pour former une caisse de 

prévoyance.
22

» 

En somme, Jeanne est une victime d'une société, elle a été mise au centre des actions 

pour montrer à travers sa vie fatale et misérables les maux de son siècle : 

« Vu cette position de Jeanne et d'Emma Bovary, n'y a-t-il pas lieu de convenir que 

Guy de Maupassant et Gustave Flaubert s'en servent pour refléter la France de leur 

époque? Le choix de ces romanciers de placer une victime au centre de l'intrigue 

romanesque n'est-il pas un moyen de mettre en évidence les vices de la société? Dans une 

telle perspective, les attitudes de Jeanne et d'Emma Bovary seraient consécutives aux 

frustrations et aux traumatismes subis par un être impuissant face à un système social 

perverti?
23

 » 

De sa part, Rosalie met en évidence le destin de Jeanne qu'elle trouve une victime d'un 

mariage inconvenable avec un homme aussi inconvenable. Vraiment ce mariage a été fait 

rapidement et dans des circonstances accélérées qui ne servent que l'intérêt de Julien. Donc 

cela montre que la volonté de Jeanne est absente vis-à-vis de l'empressement de son père, qui 

ne s'hésite jamais de prendre plus de temps pour examiner et étudier la situation de Julien : 

                                                           
20

 - Ibid, p 171. 
21

 - Ibid, p 143. 
22

 - Ibid, p 146-147. 
23

 -  Bernard Ambassa Fils, La figuration sociale dans Une Vie de Maupassant et Madame Bovary de Flaubert, 

Norsud N° 10 Décembre 2017, p 76. 
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« Mais Rosalie hocha la tête : – « Faut pas dire ça, Madame, faut pas dire ça. Vous 

avez mal été mariée, v’là tout. On n’se marie pas comme ça aussi, sans seulement connaître 

son prétendu.
24

»  

Et l'histoire tragique de Jeanne n'est qu'une réalité vue et vécue par Maupassant qui 

voudrait la présenter, même si elle est choquante et blessante :  

« L'écrivain a vécu la vie de son temps. Il en a été l'un des témoins les plus lucides, 

et des plus courageux. Un témoin indigne souvent, excessif peut-être, mais toujours 

objectif. Près de 250 chroniques sur tous les sujets de l'actualité écrites à la Une des plus 

grands quotidiens du temps : Le Gaulois, le Gil Blas, puis le Figaro et l'Echo de Paris.
25

 » 
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Abstract: Metal oxides with high porosity work very well as catalyst for the degradation of 

organic pesticides compared with the corresponding bulk materials. Template-assisted 

method is generally employed to prepare porous metal oxides. High surface area 

semiconductor porous material made of titanium niobium mixed oxide (HTiNbO5) catalyst 

has been synthesized. The manufacturing processes start with solid-state followed by acid 

exchange, exfoliation, precipitation, washing, and finally super critical drying. The catalytic 

activity of the material was investigated for degradation of halogenated compounds.  

 

Keywords: porous metal oxides, acid exchange, exfoliation, precipitation, water pollution.  

 

INTRODUCTION 

  Water pollution by organic compounds is one of the most serious environmental problems 

worldwide. The main sources of these pollutants are the industries, the use of fuel for 

transportation, aerosol sprays, pesticides, fertilizers, and detergents.  Many pollutants, such as 

halogenated hydrocarbons and pesticides, can be persistent in the environment and are 

hazardous with chronic exposure at ppm and ppb concentrations (Shertzer, et. al. 2004). 

These pollutants can reach into groundwater and get into the food chain of human and other 

living organisms; therefore, their removal is critical (Schiavello, et. al. M. 1988).  The most 

effects of chlorinated organic compounds on the human are cancer, and effects on 

reproduction, neurobehavior and the immune system. They have also been shown to be 

particularly toxic to the developing embryo, fetus and infant. some compounds which 

considered toxic to humans at the levels occurring in the environment are the dioxins 

(PCDDs and PCDFs), PCBs, DDT, as well as some other organochlorine pesticides. When 

PCBs are burned, even more toxic dioxins are formed. There are many physical and chemical 

methods for the removal of chemicals from water which include the use of anionexchange 

resins, flotation, ozonation, electro flotation, electrochemicaldestruction, irradiation, 

adsorption, and filtration
.
(Fujishima, et. al. 2000,Gao, et.al.2004). Most of these techniques 

are effective for water decontamination but use more energy and chemicals. Photo-

degradation is an active and cheap way to remove these contaminates.  TiO2 powder is a good 

catalyst for photo-degradation but hard to remove from water because it has small particles 

and they easily stay suspended in the water, penetrate filter materials, and clog filter 

membranes. This requires the need for larger catalyst particles to be used as photo-catalyst. 

Heterogeneous photo-catalyst which has been proven to effect full mineralization of organic 

pollutants has recently emerged as an efficient method for purifying water and air. HTiNbO5 

which made up of titanium and niobium metal oxide is one promising TiO2-based photo 

catalyst to oxidize organic compounds. 

mailto:mehadidan@elmergib.edu.ly
mailto:1reabujnah@elmergib.edu.ly
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Materials and methods  

In this research, we synthesis high surface area semiconductor porous material made of 

titanium niobium mixed oxide to solve the problems of stability, crystallinity, and problems 

of small particle size, catalyst retrieval, and the need for high reactivity.  photo-catalyst was 

used in the presence of UV light to remove organic compounds fromwaste water.  The new 

materials have stable macro porous structures, suitable for effective fluid flow throughout the 

catalyst’s surfaces and high surface areas (SA).  

 

Solid State Synthetic Reaction 

For the preparation of the semiconductor Potassium Titanium Niobium Pentoxide 

(KTiNbO5) by a conventional solid state synthesis method, a 7.0 grams of potassium 

carbonate (K2CO3.1.5H2O), Fisher Chemicals, Fairlawn, New Jersey, was first ground in a 

mortar and pestle and heated in an oven to 230 °C for two hours to remove the water. It was 

then added to the mixture of 8.0 grams of titanium dioxide (TiO2, 99.9 %, Sigma-Aldrich) 

and 13.3 grams of niobium (V) oxide (Nb2O5, 99.5 %, Alfa Aesar). The mixture was then 

ground into a fine powder and placed in an alumina crucible and heated gradually in air to 

1050 °C for 20 hours by using high temperature furnace.  (BF51800 Series).   

A 5% excess of K2CO3 was used to compensate for the loss of potassium as an oxide 

vapor during the heating. For this reaction, the temperature was raised to 120 °C at a rate of 

10 °C per minute and held for the next 30 minutes. Then the temperature was raised to 

1050°C at a rate of 10 °C per minute and held there for the next 20 hours. Finally, it was 

allowed to cool to 25 °C. The material KTiNbO5 was then stored in the desiccators. 

 

Preparation of HTiNbO5 from KTiNbO5 (acid exchange of KTiNbO5) 

In this procedure, five grams of powdered parent material KTiNbO5 were stirred in a 500.00 

mL beaker with 250 mL of de-ionized water (DI) and 100 ml of concentrated hydrochloric 

acid (12 M) HCl for one day with no heat. The beaker was covered with a Parafilm. The 

mixture was centrifuged at 3000 rpm for 10 minutes using a Beckman Coulter centrifuge 

(Allegra X-12 R Series Centrifuge).  The liquid was poured out and the solid was recuperated 

using DI water and placed back into the beaker. These steps were repeated every 24 hours for 

three days for a total of four acid exchanges.  For the final and complete removal of solids 

from the bottom of the centrifuge tubes, a few amounts of ethanol were used to transfer the 

residue to a glass Petri dish.  Finally, it was dried at room temperature (figure 1B). In 

octahedral HTiNbO5, H
+
 ions are emplaced between 2D anion sheets composed of TiO6 and 

NbO6. (Colin,et.al.2006). Acolloidal solution cannot be potassium ions are exchanged for 

hydrogen ions (figure 2) (Clearfield, 1988). 

 
A                               B 

Figure 1- A-Stirring powders of KTiNbO5 B- Powder of HTiNbO5   
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Figure:  2-KTiNbO5 have layered structures with exchangeable cations 

 
Exfoliation of HTiNbO5 into Single Sheet  

Exfoliation of HTiNbO5 in aqueous solutions formed colloidal single-crystal TiNbO5
-
 

nano-sheets, which precipitated under an acidic condition to form aggregates of HTiNbO5 

nano-sheets. This chemical transformation of lamellar metal oxides into single sheet colloids 

or nano-sheets occurred when the powdered acid exchange (HTiNbO5) reacted with Tetra 

Butyl Ammonium Hydroxide (TBAOH) by an acid base neutralization 

reaction
.
(AtsushiTakagaki. et. al.2003,Fang, er.al. 1999) 

HTiNbO5+ TBA
+
OH

-
         TiNbO5

-
 + TBA

+
 + H2O …………. (Eq. 1) 

This reaction results the exfoliation of the individual metal oxide sheets when the hydrogen 

ions replaced by TBA
+
 cations between the layers (Figure 3). The exfoliated metal oxide 

sheets (TiNbO5
-
) are negatively charged, therefore they allow TBA

+
 counter cations on their 

surface to form two-dimensional (2D) macro polyanions. 2 grams of acid exchanged powder 

HTiNbO5   was measured and added to 100 mL of DI water. Two drops from Phenolphthalein 

dye were added to the solution as indicator. 

 

 
Figure: 3 Acid base neutralization reactions between HTiNbO5 and TBAOH 

 
A solution of 40% TBA

+
 OH 

-
 (Alfa Aesar) was added to the mixture drop by drop until the 

white color changes to light pink and pH became above 9.0. The mixture was stirred for one 

day to ensure the stability of the pink color. 1.3 ml of TBAOH was added. The pH of the 

colloid should be tested every one or two weeks or when the pink color disappears. The PH 

measurement was done by using a special low-leakage pH meter (Henna instruments pH 213, 

microprocessor pH meter, Portugal).  

Precipitation procedure of exfoliated solution  

The purpose of this process is to make the catalytic materials porous. Colloids of the titan 

niobate particles were precipitated in a glass vial with both sides closed with a vial cap and 

then 5mL of HTiNbO5 colloid solution was added to the vial with 15 mL of water. The 

mixture was mixed very well. Then, 3 drops of 6 M HCl were added from each side of the 

vial and the vial was closed with a cap. The solid was left for two days. The nano-sheets 

formed aggregates during this period resulting in porous solids.  



 

ويــتربــلة الــمج  
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

36.1معامل التأثير العربي   

22العدد   

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                  104                                                                                                                                                                

 

Removal of Solvent 

Precipitating colloidal was rinsed with water, followed by ethanol and then acetone.The vial 

was placed on a clamp and stand. The precipitating sample was rinsed with 300 ml water, 

followed by 300 ml of ethanol and then 500 ml of acetone by using 60 mL plastic syringe 

through flexible polyethylene tubing and a needle which is connected to the top of the vial. 

Small holes were made in the bottom cap of the vial to allow the solvent out (figure 4). After 

that, the top cap was replaced with a wire mesh cap(to allow the passage of solvent during 

CO2drying steps). 

 

Figure: 4washing of the metal oxide aggregates. 

The supercritical point CO2 drying process 

The Supercritical point CO2 drying process allowed the samples to be dried without any 

solvent surface tension and prevent the shrinkage of the sample. Carbon dioxide is the most 

commonly used supercritical fluid due to its low toxicity and environmental impact. In its 

supercritical state, at temperature and pressure above its critical point (Tc =31.1 ◦C and Pc = 

72.9 atm), CO2 has both gas-like and liquid-like qualities. In the end of the critical point the 

liquid and the gas phases. Disappear to become a single supercritical phase. In this process, 

acetone is first used to remove away all water. The acetone is then flashed away with high 

pressure liquid carbon dioxide. After that, the liquid carbon dioxide is heated until its 

temperature goes beyond the critical point, at which time the pressure can be gradually 

released; allowing the gas to escape and leaving a dried product without destroy it.    

A CO2 supercritical point drying system (Quorum Technologies, East Sussex, and U.K) was 

used to dry the precipitating sample. This procedure is directly following solvent removal 

process. The chamber (figure 5 A) was cleaned filled with acetone until 3/4. The sample was 

placed inside the chamber and the chamber lid was closed and cooled to about 15-19 
o
C by 

circulating cold water. The CO2 tank valve and chamber inlet valve were opened to begin 

liquid CO2 goes inside the chamber and acetone flushed out from bottom outlet. After some 

time, the CO2 liquid and the acetone were separated, which the acetone moved down as pure 

CO2 comes in. the chamber was filled and emptied for three times with occasional agitation 

to promote the mixing. Then chamber was filled to 3/4, and all chamber valves were closed 

and the cold pump was turned off. The chamber temperature was then raised to 30 °C by 

turning on the heater and hot pump using circulating hot water. Then hot water circulation 

was stopped and the chamber temperature remained the same for 30 minutes. 
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A                           B 

Figure: 5 -A chamber B- Dried porous metal oxide 

 
The chamber was cooled again to 15 °C and the CO2 inlet valve and the outlet valve were 

opened to let in and flush out CO2 for 10 minutes.  Finally, the chamber was filled 2/3 full. 

After that, all the valves were closed and the chamber was heated to 40 °C. During this 

period, the CO2 reached the supercritical point phase. The chamber was kept at 40 °C, for 15 

minutes. The top vent was opened and very slowly to release the gas. When the pressure 

reached the atmospheric level, the chamber was opened. 

Topotactic dehydration of HTiNbO5(Ti2Nb2O9 Synthesis) 

A topotactic dehydration treatment was developed to enhance the electronic conductivity and 

improve the activity of the catalyst. The layers of dried porous metal oxide materials 

(HTiNbO5) are connected to each other through their corners with two layers being 

interconnected through short H-O· · ·H hydrogen bonds which act as a bridge between them 

(Colin, et. al. 2008). When the distance between the layers is reduced, the electronic 

conduction will improve. A top otactic for the dehydration of HTiNbO5 will lead to a three-

dimensional (3D) structure with empty tunnels (Ti2Nb2O9). HTiNbO5(in figure 5B)is 

dehydrated at 450°C for 2 hours in the furnace producing top otactic dehydrated POX by 

vaporizing H2O (Ti2Nb2O9).  In this reaction, OH groups from adjacent layers condense, 

eliminating water and joining the corners of titanate and niobate octahedral, as shown in 

Figure (6). The ionic bonding between the sheets is converted in to covalent bonding by 

dehydrating the material top otactically(Fang, et. al. 1999). 

 
Figure: 6 condensation of HTiNbO5 to Ti2Nb2O9. 

 
Conclusion 

A porous metal oxide made of titanium and niobium (KTiNbO5) was prepared via a solid-

state synthesis, followed by acid exchange, exfoliation, precipitation, washing, and finally a 

supercritical point drying process. 

The results of the (Hadidan, et. al. 2019).  work demonstrated the effectiveness of the new 

catalyst in the photo-degradation of the halogenated organic compounds (1-chlorobutane 

(CH3(CH2)3Cl), dichloromethane (CH2Cl2), chlorobenzene was adequate to determine the 

process of degradation; however, a more comprehensive study is needed to confirm the 

intermediate products of the process (Hadidan, et. al. 2019).  



 

ويــتربــلة الــمج  
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

36.1معامل التأثير العربي   

22العدد   

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                  106                                                                                                                                                                

 

 A closed photo catalytic system, where one can control the oxygen supply and detectthe 

released gasses should be employed. Testing this material with other widely used toxic 

halogenated organic compounds, like pesticides and herbicides, should be done. 
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ي بالطريق الساحىلي بمنطقة سوق الخميس   الخمس  -االمطار وأثرها عىل النقل البر
 

 بشير علي الطيب
بية/ قسم الجغرافيا   الخمس -كلية الير

b.a.altayeb@elmergib.edu.ly 

 
 :الملخص

ه  ي النقل أو غير
ن
ي التخطيط سواًء ف

ن
ي اتخاذ القرار ف

ن
ي بالمساهمة ف

ن
ن لنا غياب الجغراف ، كل يوم يتبير

ي ف
ن
ي يختلف دور الجغراف

ن
عن دور  قراءة الخرائط الطبوغرافية ألي منطقة من الناحية الجغرافيةف

عل قراءة الخريطة الطبوغرافية  للتعرف هدفت  الدراسةهذه و  المهندس من الناحية اإلنشائية،
يان الخمس، -بمنطقة سوق الخميس  وتقييم واقع حال النقل عل الطريق الساحلي الذي يعد الشر

ي عرقلة حركة المرور  تبيانو  الرئيسي الذي يربط اغلب المدن الليبية، 
ن
نتيجة ما تسببه االمطار ف

ي ينعدم ترصيفها 
ات المياه المتجمعة والتر  DEMمن خالل تحليل خريطة االرتفاعات الرقميةو  ،لبحير

أن  الدراسة إىلللمنطقة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتحليل البيانات المناخية فقد توصلت 
 صوب 

ً
، وأن أغلب االنحدارات تتجه شماال

ً
 يزداد كلما اتجهنا جنوبا

ً
االرتفاع بالمنطقة يكون تدريجا
ل الساحلي الذي يعد منطقة أن الطريق الساحلي يمر بمنطقة السهو  البحر وفق مجاري  ها الطبيعية،

ي ذلك إىل السبب الرئيسي  واتضح، منخفضة
ن
ي البنية الت ف

ن
 .حتية بالطريق الساحلي وجود ضعف ف

ي  –االمطار  :الكلمات المفتاحية  .الطريق الساحلي  –النقل الير
 :المقدمة

ي توزي    ع مظاهر الحياة المختلفة، 
ن
ي تساهم ف

يتأثر  وهو يعتير المطر أحد عنارص المناخ المهمة التر
المنخفضات الموقع، واتجاه الرياح، والتضاريس، ودرجة الحرارة، و : بجملة من العوامل من أهمها

ار،  ،(8991أبوسمور وغانم ) الجوية ات واألرصن  لفوائد سقوطها إال انه ينجم عنها بعض التأثير
ً
ونظرا

ي المنظومة 
ن
ن الخلل ف ار فإننا ال نعارض قدر هللا سبحانه وتعاىل، ولكننا نحاول أن نبير وعندما نقول أرصن

ي تتطلب منا تبيانها، بحيث يتم وضع سياس للنقل التخطيطية
 .  ات لمعالجتهاوالتر

ن  يان الرئيسي الرابط بير فالكل يستخدم الطرق المعبدة والسيما الطريق الساحلي الذي يعد الشر
ي فصل الشتاء من جراء سقوط 

ن
ى والصغرى، الذي تواجه العديد من المشاكل خاصة ف المدن الكير

، وغمر جزء من الشبكة بالمسطحات الما تب عنها من جريان سطحي
ئية المعرقلة لحركة االمطار وما يير

ي هذه الدراسة نعرج عل الطريق الساحلي بمنطقة 
ن
، ومن انجراف للطرق وغير ذلك، فإننا ف السير
 .الخمس وتأثير التساقط المطري عل مستخدميه

 :منطقة الدراسة
يط الساحلي للبحر المتوسط ، عل بعد حواىلي  

كم عن مدينة 4تقع منطقة الدراسة عل الشر
، ومن الغرب محلة الخمس باتجاه  ن ق منطقة زليير الغرب، يحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الشر

ي منطقة مسالتة والعمامرة لبدة ، ومن الجنوب والجنوب الغربر
ي عرض،  

ن دائربر  محصورة  بير
ً
) أما فلكيا

 وخطي ( 53° 32' 3) "و(°53 53' 7"
ً
  (84° 9'  4) "و(  84° 33' 85) "شماال

ً
قا ما  مساحتها وتبلغ  شر

 .كيلومير مرب  ع  373.2يقارب 
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ي والفلكي لمنطقة سوق الخميس ( 1) الخريطة
 
 الخمس-الموقع الجغراف

 
، : المصدر                ي

 .3284المكتب االستشاري الوطتن
 

 :التحليل والمناقشة
 :لمنطقة الدراسة الطبيعي للخريطة الطبوغرافيةالتحليل -1

ي إىل  وص
ن
، وقد ساعدت ف معالم سطح األرض وفهم طبيعة المنطقةيهدف التحليل الطبوغراف

ي التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد 
ن
 كم هائل استخراجف

ي نتائجه  وتحليلها واالستفادة من المعلومات الدقيقة 
ن
، ولمعرفة أثر العديد من الدراسات التخطيطيةف

 راسة التحليل الطبيعي للخريطة الطبوغرافية لمنطقة سوق الخميساالمطار عل الطرق فأننا نتناول د
ي 
  -:عل النحو اآلبر

  :السطح تحليل /1.1
ي تحليل سطح المنطقة عل خريطة االرتفاعات الرقمية  

ن
باستخدام تقنية  DEMلقد اعتمدنا ف

ي مظاهر السطح ومدى التباين بينها نظم المعلومات الجغرافية وذلك لمعرفة
ن
 .التنوع ف

 :تنوع مظاهر السطح/ أ
ي تشكيل معالم سطح األرض، 

ن
حيث تتنوع فيه لقد ساهمت التكوينات الجيولوجية بشكل كبير ف

 :المظاهر التضاريسية من سهول ساحلية وهضاب تتخللها بعض األودية الموسمية وتنقسم إىل
 :السهول -1

، ي
ً
 إىل منطقة الخمس غربا

ً
قا ن شر  البحر المتوسط تمتد هذا السهول من منطقة زليير

ً
حدها شماال

، ويختلف اتساعها حسب تقدم الهضبة 822ومن الجنوب الهضبة الداخلية عند خط التسوية  مير
: من مساحة المنطقة، وهي تضم% 44.2بنسبة  ²كم333.3وتداخلها من مكان آلخر، وتبلغ مساحته 

ن 38فة الذي يمتد عل طول البحر المتوسط  بمسا السهل الساحىلي المحاذي للبحر كم، و يتمير
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ن خط كنتور من %32.8وبنسبة ²كم884.1،  وتبلغ مساحته (مير 32 - 2)بانخفاضه وهو محصور بير
فتبلغ مساحته : أما السهل الداخىلي  كم،  38مساحة المنطقة، ويسير فيه الطريق الساحلي قرابة

ن خط كنتور % 34.3بنسبة  ²كم842.4 ويظهر ( مير  822 - 32)من مساحة المنطقة، وهو ينحرص بير
 مع األودية الموسمية ويكاد يأخذ شكل مجراها تقريبا

ً
 . تداخله واضحا

 :الهضاب-2
ن خط كنتور  % 33.4، بنسبة ²كم587.4وتشكل مساحة ( مير  345 -822)تنحرص الهضبة بير

ي وسطها نتيجة لتقدم السهل الداخلي وتداخله فيها،  
ن
من مساحة المنطقة، وهي تكاد تكون متقطعة ف

ن   ي وتتمير
ن
بوجود مجموعة من التالل المتناثرة نحو الداخل عل شكل أقواس ذات درجات سلمية ف
ي كونت 

ي تقطعها العديد من األودية الموسمية التر
ر
ف ي إىلي الجنوب الشر اتجاه عام من الشمال الغربر

ي تنتمي إىل المناخ
، ويكسو سطحها بعض النباتات التر

ً
 واتساعا

ً
 لنفسها مجاري وأخاديد مختلفة عمقا

الجاف وشبه الجاف، تكتنفها المفتتات الصخرية من مختلف األشكال واألحجام، باإلضافة إىل 
 (.3284اقنيير )الرواسب المختلفة خاصة عند مقدمة التالل و بطون األودية نتيجة لعوامل التعرية 

 الخمس -مظاهر السطح بمنطقة سوق الخميس ( 2)الخريطة 

 
 www. Diva- gis.avg/gdata: المصدر  
 
 :األودية-3

 لطبيعة السطح، وهي تعد ذا  
ً
ي اتجاهها وانحدارها وفقا

ن
ي تختلف ف

توجد العديد من األودية التر
ية، حيث يتطلب األمر إنشاء جسور وقنوات لترصيف المياه  تأثير عل عامل النقل وخاصة الطرق الير

ي اإلنشاء، لتسهيل االنتقال من منطقة ألخرى ، وهذا كله بطبيعة الحال يحتاج إىل
ن
 وقت وتكلفة معينة ف

 :واهم تلك األودية 
، ثم ينحرف ب وهو اكير األودية :وادي كعام/ أ ي

ر
ف ي إىل الجنوب الشر المنطقة ، ويجري من الشمال الغربر

ي الب
ن
ي لينتهي ف

ر
ف ي مجراه نحو الشمال الشر

ن
، وتتجمع ف ن العديد من األودية حر بالقرب من منطقة زليير
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ي ( وادي ترغالت  -وادي قوقاس)األخرى مثل
ن
، ويوجد عل مجراه أكير جش يربط الطريق الساحلي ف

 . المنطقة الذي يقطعها مجراه
ي محلة كعام ويجري من الجنوب إىل الشمال ويبلغ طول مجراه : وادي غاغاو/ ب

ن
كم 82.7ويقع ف

ي الجش ،  (3284اقنيير ) ²كم49.4كم ومساحته   7.55وعرضه 
ن
 المقام وكان يوجد تصدع و تشقق كبير ف

 .عل مجراه عند محلة المعقولة وهو تحت الصيانة اآلن
يجري من الجنوب إىل الشمال، وهو اآلخر كان به تصدع و تشقق كبير واآلن  تحت  :وادي القبو/ ج

 .الصيانة كذلك
ي للمنطقة، ينحدر مجراه من منطقة  :وادي لبده/ د

ر
ف ي الجنوب الشر

ن
يعتير احد األودية الواقعة ف

ي 
ن
ق مدينة الخمس  مسالته ف ي البحر شر

ن
ي لينتهي مصبه ف

ر
ف ي إىلي الشمال الشر اتجاه عام من الجنوب الغربر

. 
  :بمظاهر السطحالتباين التضاريسي تحليل -ب

ي 
ن
ي معرفة  مدى االختالف ف

ن
واتجاهات ميولها لتبيان مدي  االنحدار درجات االرتفاع و يفيد ف

ر جريان السطحي لمياه االمطار عل الطريق الس
ي فصل الشتاءالرصن

ن
   .احلي ف

 
- :االرتفاعات  -1

عند خط م  2من  خط كنتور يبدأ أن االرتفاع يأخذ صفة التدرج من الشمال إىل الجنوب،  
، للمنطقة  الحدود الجنوبية عند ارتفاع يعد أعل م والذي 345 كنتور، إىل خط  الساحل الموازي للبحر 

 :فئات وهي  خمس تقسيمها إىل وتم
 الخمس -تفاعات بمنطقة سوق الخميس االر ( 3)الخريطة

 
 www. Diva- gis.avg/gdata: المصدر  
ي من منطقة  (مب   00-0)ارتفاعات بي    -أ

ر
ف ي الجزء الشر

ن
ي االتساع ف

ن
تأخذ المنطقة المحصورة بينهما ف

ي نهاية حدود منطقة الخمس بمساحة 
ن
 ف
ً
ن ويضيق كلما اتجهنا غربا من % 32بنسبة  ²كم  884.1زليير

 كما يمر به الطريق الساحلي منطقة، مساحة ال
ً
 وسكانيا

ً
 عمرانيا

ً
ي اكتضاضا

ن
ن الجغراف ويشهد هذا الحير

 .الرئيسي 
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مجاري األودية الموسمية، وتبلغ المساحة تتخلل هذه االرتفاعات  (مب   100-00)ارتفاعات بي   -ب
  .من مساحة المنطقة% 34.2بنسبة  ²كم  842.4المحصورة بينها 

وتتداخل معها  معظم األجزاء الوسط للمنطقة هذه الفئة تشغل  (مب   100-100)ارتفاعات بي   -ج
 خطي كنتور 

ن من % 45.2بنسبة  ²كم 332.8وتشكل مساحة  (822- 32)المنطقة المحصورة بير
  .مساحة المنطقة

ي األجزاء الجنوبية (مب   200-100)ارتفاعات بي    -د 
ن
ي محلة قوقاس، توجد ف

ن
والجنوبية الغربية  ف

 .من مساحة المنطقة% 88.5بنسبة  ²كم 24.7بمساحة بمحلة الجحاوات  ةللمنطق
ي مساحات محدودة عند نهاية الحدود اإلدارية الجنوبية  (مب   200)ارتفاعات ما بعد -ه

ن
تنحرص ف

 . ²كم3.2للمنطقة، بمساحة بلغت 
ي وجود انحدارات شديدة  االرتفاعاتوجود إن  

 مياه شعة الزيادة  تعمل وبشكل قوى عليعتن
، مما يؤثر  بسبب الجريان السطحي لمياه االمطار  الساحلي  الطريقؤدى إىل قطع ت سيول إىل وتحولها

 عل حركة النقل
ً
ا ئ دون التدخل المعتادة  كثير بالمنطقة ، ومع تكرار حدوث السيول بشكلها المفاجر

ى  ي لها والتحكم  للتصديالبشر
ن
الحركة أمام الناس  عانقطا مساراتها لتقليل أخطارها سوف يؤدى إىل  ف

 .(صابر وآخرون)  الطرق، وهذا ما ينجم عنه أثار سلبية والبضائع عل تلك
 :االنحدار-2

 بتصنيف زوايا االنحدار تقسيمها إىل مجموعات وتحديد بداية ونهاية كل يقصد
ة لها  لحدية السفل والعلياالزاوية ا مجموعة ن  ، ثم تحديد نسبة ما تشغلهوالزاوية الممير
ة، وكذلك ما تمثله جموعة من جملة األطوالكل م ن  ومن أهم، الزوايا الحدية والزوايا الممير

ي تعتن بزوايا االنحدار تصنيف 
إىل سبع فئات تبدأ بفئة  الذي قسم المنحدرات youngالتصنيفات التر

 .(young .A.1972) االنحدارات المستوية وتنتهي بفئة االنحدارات الرأسية
 

 .1792 (young) وفق تصنيف المنحدرات (1)جدول 

Young , A. , ( 1972 ) : Slopes, Oliver & Boyd , Edinlurgh p.18. 
 
 الختالف التكوينات  تختلف درجة االنحدار  نإ

ً
داخل الرقعة الجغرافية الواحدة نظرا

 عند إنشاء الطرق وتخطيطه
ً
 هاما

ً
 األمر الذي يتطلب ، (8917مصطفن ) الجيولوجية، وهي تلعب دورا

ي االعتبار عند إنشائها فوق
ن
 استخدام طرائق إنشائية خاصة، ووضع بعض االحتياطات الوقاية الالزمة ف

ي  سبعوتم تقسيمها إىل تأخذ انحدارات متعددة  المنطقة إن ،( 8993االجواد ) سطح األرض
ن
فئات كما ف

 طبيعة االنحدار فئة االنحدار ت

 مستوى 3° -2° 8

 لطيف 3°  -° 5 3

 متوسط 82° –° 2 5

 فوق متوسط 81°  -° 88 4

 شديد 52° -° 89 3

2 58 °- 43°  
ً
 شديد جدا

 رأسي  فأكي  ° 43 7
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ة و شبة مستوية  ةطقوهي من(  درجة 5 – 2)والذي من خالله يتضح أن الفئة األوىل ( 3) الجدول  منتشر
ي اغلب أجزا% 27.5بنسبة  ²كم  513.43بمساحة 

ن
ة ف  . ئهامن مساحة المنطقة، ومنتشر

 
ي منطقة ( 2)جدول 

 
 .الخمس-سوق الخميس درجات االنحدار ف

 الوصف %النسبة  ²كم/ المساحة  فئات االنحدار ت

 53.27 815.29 (درجة 8.4 – 2) 8
 مستوي

 53.35 328.75 (درجة 5 -8.4) 3

 لطيف 38.98 833.42 (درجة3 – 5.8) 5

 7.81 48.8 (درجة 7 – 3.8) 4
 متوسط

 5.88 87.72 (درجة 88 – 7.8) 3

 (درجة 33 – 88.8) 2
 

 فوق المتوسط 2.57 3.21

 من شديد إىل رأسي  2.85 2.27 (درجة 19 – 33.8) 7

 المجموع
 المجموع

373.2 822%  -

(www.diva-gis.avg/gdata   خريطة االرتفاعات الرقميةتحليل من(       المصدر:
 

ن  ي حير
ن
اوح م ن  الثالثةنالحظ أن الفئة ف ي ت ير

مس احة فئ ة لطيف ة االنح دار ومثل ث هي ( درج ة 3 - 5.8)ال تر
فق     د ج      اءت ( درج     ة 88 - 3.8)الفئ     ة الرابع      ة ، و م     ن مس      احة المنطق     ة% 38.98بنس     بة  ²ك     م833.42
 . من مساحة المنطقة ، وهي انحدارات متوسطة%  82.3، بنسبة ²كم  31.12بمساحة 

اوح من بينما شكلت الفئة ي تير
% 2.57، بنس بة ²ك م  3.21مس احة ( درجة 33- 88.8)السادسة التر

ن أن االنح    دارات الش    ديدة  ،م    ن مس    احة المنطق    ة ي ح    ير
ن
وق    د ت    م وص    فها بانح    دارات ف    وق المتوس    ط، ف

اوح م  ن  ي ت  ير
م  ن مس   احة % 2.85ومثل  ث نس  بة (  درج  ة 19 – 33.8)والرأس  ية مثل  ث الفئ  ة الس  ابعة ال  تر

 .المنطقة
 الخمس -درجات االنحدارات بمنطقة سوق الخميس  (4)الخريطة

 
 www. Diva- gis.avg/gdata: المصدر

http://www.diva-gis.avg/gdata
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ن أن ومن حيث اتجاهات االنحدار  % 51وبنسبة ، كم  387.3فأنه من تحليل خريطة المنطقة تبير
، وأما تنحدر صوب الشمال والشما( كم373.2)من مساحة المنطقة الكلية ي ي والشمال الغربر

ر
ف  ل الشر

ي نسبة %85.4اه فقد شكل اتجاه الشمال نسبة نسب االتج
ر
ف واتجاه % 83.7، واتجاه الشمال الشر

ي   %.88.9الشمال الغربر

 الخمس -اتجاهات االنحدار بمنطقة سوق الخميس ( 0)الخريطة  

 
 www. Diva- gis.avg/gdata: المصدر      

ن أن نس    بة  ي ح    ير
ن
ي تبل    غ مس    احتها % 57ف

ك    م تنح    در نح    و 383.5م    ن مس    احة المنطق    ة الكلي    ة ال    تر
، بينم   ا انح    دارات اتج    اه الشر   ق مث    ل نس    بة  ي ي والجن    وب الغ    ربر

ر
% 83.1اتج   اه الجن    وب والجن    وب الشر   ف

 .  من مساحة المنطقة الكلية% 83.3واتجاه الغرب 

إن مي     اه االمط     ار المتس     اقطة ع     ل المنطق     ة  ينح     در بعض     ها  حيتض      م     ن خ     الل التحلي     ل الس     ابق 
مجاري األودية الموسمية لتصل نهايته ا إىل البح ر، والج زء اآلخ ر ي نهي  صوب الشمال ، وجزًء منها يتخذ 

ب  ه المط  اف إىل المن  اطق الس  هلية المنبس  طة دون وج  ود ترص  يف له  ا إم  ا بس  بب تغ  ير مس  ارها الطب  يعي أو 
ي ب  الغرض، 

ن االعتب  ار وج  ود ش  بكة ترص  يف ال ت  فن ي ع  ير
ن
األم  ر ال  ذي يتطل  ب م  ن الجه  ات المس  ئولة أخ  ذه ف

م ف   تح المج   ال أم  ام المي   اه المنح   درة ص   وب الش   مال باتج  اه البح   ر أثن   اء موس   م التس   اقط ح  تر يتس   تن له   
ي تسببها االمطار

 للعراقيل التر
ً
 .(3232الطيب )المطري تفاديا

 :تحليل البيانات والمعطيات المناخية -2
 :موقع المنطقة بالنسبة لخطوط المطر -أ

ة موسمية  ليبيا ب المناطق الساحلية لقد بينت الدراسات السابقة أن ي فير
ن
متأثرة باألمطار الشتوية ف

ي كميتها أو توزيعها، وتقل كلما اتجهنا 
ن
 منعدمة، وتختلف من سنة إىل أخرى سواء ف

ً
ومتقطعة وأحيانا

ي اتجاه 
ن
اب الحافات الجبلية منه، وأن أقل تباين ف ؛ ألنها تتأثر بشكل الساحل واتجاهاته، وباقير

ً
جنوبا

ي كمية المطرالساحل يؤدي إىل ظهور تب
ن
ف ) اين كبير ف  .(8991شر
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 .وإقليمها الخمس-سوق الخميسبمنطقة  المطر خطوط ( 6)الخريطة

 
،مجلد : المصدر فس، األوضاع القائمة وتقييم إمكانيات التطوير، إقليم مرصاتة الفرعي ، تقرير 8بولسير
 . 48، ص (2)رقم 
ن   اوح كمية التساقط فيها ما بير

ي تعيق  ملم، وهذه 522 -322أن المنطقة تير
ة التر الكمية ليست بالكثير

ي البنية التخطيطية للنقلحركة المرور 
ن
 .، مما يشيد إىل وجود خلل ف

 :المناخيةالبيانات  -ب
من أجل معرفة كميات منطقة الدراسة من التساقط يتطلب األمر بيانات رقمية من محطة 

  لتعذر وجود بيانات متكاملة وحديثة ماألرصاد ، 
ً
ن محطة األرصاد بالمنطقة، فقد اعتمدنا عن ونظرا

ن  األمريكية  NASAالبيانات الصادرة من وكالة  ة ما بير
 . معطياتها تم تحليل، و  م3233 – 3282للفير

عادة مع بداية شهر أكتوبر إىل شهر يناير، ثم  إن سقوط المطر بالمنطقة موسمي ومتذبذب ويبدأ 
 حتر شهر مايو 

ً
ي االنخفاض تدريجيا

ن
ن أن كمية المطر السنوية فيها يبدأ ف  دقة، ويبير

، بشكل أكي 
 (.ملم397.1)بلغت
 

 -2010مابي   الخمس –سوق الخميس  متوسط كمية التساقط  بالمليمب  بمنطقة( 3)جدول
2022. 

 الخريف الصيف الربيع الشتاء الفصول

 88 82 9 1 7 2 3 4 5 3 8 83 الشهور

 المتوسط الشهري
 

43.2 59.1 52.2 82.3 3.5 3.1 3.9 2.5 3.9 53.5 87.8 89.5 

 35.9 3.25 1.3 42.3 المتوسط الفصلي 

 389.3 المتوسط السنوي

 power.larc.nasa.gov/data-access-viewerوكالة ناسا األمريكية عل الرابط :المصدر
hattps://-  (.م3233.83.38)تاري    خ الدخول 
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ن أن شهر ديسمير ويناير وف ي كمية ومن حيث أشهر السنة يتبير
ن
اير من أعل شهور السنة نسبة ف ير

ي شهر يناير متوسط بلغ ( 8 -الشكل)التساقط 
ن
ي شهر ديسمير متوسط  59.1، حيث سجلت ف

ن
ملم، وف

اير وصل المتوسط فيه إىل  43بلغ  ن أن شهر فير ي حير
ن
ي بقية الشهور بنسب متفاوتة52ملم، ف

 .ملم، وتأبر
 

 .2022-2010الخمس مابي   -ة سوق الخميس متوسط كمية االمطار الشهرية لمنطق( 1)الشكل

 
 .(5)الجدول : المصدر

 من خالل 
ً
أما بالنسبة لفصول السنة فهي تختلف من فصل إىل آخر؛ ويظهر ذلك أكي  وضوحا

ملم، يليه فصل الخريف  42.3، يعتير فصل الشتاء من أعل فصول السنة والذي بلغ  (3)الشكل
ي فصل الربيع إىل ملم، ثم تنخفض تدري 35.9بمتوسط بلغ 

ن
 إىل أن تصل ف

ً
ي  1.3جيا

ن
ملم، والسبب ف
ي فصل الصيف 

ن
ن بقلة وجود بخار الماء؛ لتنخفض ف ي تتمير

ذلك يرجع إىل ظهور المنخفضات الربيعية التر
 . ملم 3إىل 

 .م2022 -2010ملم بمنطقة الدراسة مابي   / الفصىلي  متوسط كمية التساقط( 2)الشكل

 
 (.5)الجدول: المصدر      
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 :أماكن تجمع مياه االمطار بالطريق الساحىلي بالمنطقة-3
ن لنا مدى  عل الطريق الذي يشهد حركة مرور يومية  تأثير االمطار من خالل معايشتنا للواقع تبير

ات الموسمية  فإن مستخدميه تواجههم العديد من  ي ذروتها، ومع التغير
ن
ومتعددة األغراض تشتد ف

ي تعرقل حركة المرور 
 تحقيق أغراض الرحلة المستهدفة نتيجة الجريان  المشاكل التر

ً
وتعيق أحيانا

ات من المياه  وضعف ترصيفها، والخريطة  ن أماكن تجمع ( 7)السطحي لمياه االمطار، ووجود بحير تبير
 .المياه
 هو ما شاهدناه عند صيانة الطريق الساحلي وازدياد تفاقم المشكلة  

ً
ومما يزيد المشكلة تعقيدا

ار ومنعها من االنحدار صوب البحر عير مجاري  ها الطبيعية، ودون فتح لقنوات بعد حجزها بجد
ي بذلت، 

الترصيف المغلقة أو استحداث جديدة، مما يؤكد أن المشكلة ال تزال قائمة رغم الجهود التر
 بالمنطقة وخاصة عل الطريق

ً
بطريق المقريف، "الساحلي الرئيسي فيما يعرف  وهذا ما نراه واضحا

؛ حيث ال يخلو كل عام من وأمام طر  يق الدواىلي األمر الذي يؤثر عل السالمة العامة وحركة السير
ي لبعض الطرق وانهيارها ي انجراف جانتر

ن
 . الحوادث المؤسفة،  كما تسبب قوة الجريان السطحي ف

 أماكن تجمع مياه االمطار بالطريق الساحىلي ( 9)الخريطة 

 
 .م3233عمل الباحث: المصدر

 :الخالصة
ي اتخاذ القرار وفق ما تم استنتاجه  إن

ن
ي بالمساهمة ف

ن
ي هذه الدراسة هو غياب كامل لدور الجغراف

ن
ف

ي أظهرتها البيانات الرقمية بالمنطقة تكاد تكون ضئيلة مقارنة 
مجال تخصصه، فكميات االمطار التر

ي تشهدها بعض المناطق الليبية، فهي ال تتعدى 
ة التر سنة، كما أن ميير بالمللي 522بالكميات الكبير

 كلما اتجهنا الداخل نحو  المنطقة
ً
 تدريجيا

ً
 بانخفاضها بمنطقة السهل الساحلي وتشهد ارتفاعا

ن تتمير
ي البنية ه مياها نحو الشمال باتجاه البحر الجنوب، واغلب االنحدارات تتج

ن
ي ف
، األمر الذي يشير إىل تدبن
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، ومن خالل التحليل والنتائج ي توصلت إليها الدراسة نضع بعض  التحتية للنقل بالطريق الساحلي
التر

 :التوصيات وهي 
ي  -8

ي التخطيط واتخاذ القرار فمجال تخصصه ميدابن
ن
ي المساهمة ف

ن
ي ف
ن
ورة إبراز دور الجغراف رصن

 
ً
 .وقادر عل دارسة أي منطقة جغرافيا

ي تقوم بها بعض  -3
، وان العمل التر استحداث قنوات ترصيف تسير وفق الجريان السطحي الطبيعي

ي 
ن
كات ف ي مجاري األوديالشر

ن
ة الموسمية هو حل الوقت الحارصن لنقل المياه بأنابيب لترصيفها ف

 . مؤقت وغير مجدي
5-  

ً
ي التحتية للطريق الساحلي تفاديا

المراقبة الدورية الدائمة والمستمرة لمنع أي تجاوزات بالبتن
ار بالمستقبل  .   ألي أرصن

 :المراجع

علم الجغرافيا الطبيعية، دار صفا للنشر والتوزي    ع،  ، المدخل إىل(8991)حسن أبو سمور، علي غانم -8
 .74الطبعة األوىل، عمان، األردن، ص

الخم س، أطروح ة دكت وراه  -،جغرافية الموارد المائية بمنطق ة س هل مرص اتة(3284)رجب فرج اقنيير  -3
ن شمس،القاهرة، ص  .43غير منشورة،كلية اآلداب،جامعة عير

الخم س، مرج  ع س  ابق ص  -م  وارد المائي  ة بمنطق ة س  هل مرص  اتة،جغرافي ة ال(3284)رج ب ف  رج اقني  ير -5
883. 

يف سيد صابر وآخرون ، كيفية إدارة الكارثة تطبيق -4 منطقة سف اجا  أخطار السيول وطرق الوقايةشر
ن شمس، مرص ،  ،ص  مجلة العلوم البيئية البيئية ، جامعة عير  .314، الجزء األول، سبتمير

Young , A. , ( 1972 ) : Slopes, Oliver & Boyd , Edinlurgh p.18.- (3) 

ي أيم ن عطي ة عب د الحك  يم  بي و  عطي ة
ن
ن وادي  تحلي  ل المنح درات بأودي ة المنطق  ة الممت دة ، ف فيم ا ب  ير

ور والطرف           ة الص           حراء الشر           قية 
 
الع           دد الث           امن )مرص           ، مجل           ة بح           وث الشر           ق األوس           ط، –س           ن

، ص (والثالثون ي
 .93الجزء الثابن

ي  -2
ها وقطاعاته ا، ط (8917)أحمد أحم د مص طفن ، دار المعرف ة الجامعي ة، 8، الخ رائط الكنتوري ة تفس ير
 .378اإلسكندرية ص

،القاهرة، ص(8993)فضل إبراهيم االجواد -7  .97، المدخل إىل جغرافية النقل، الدار العربية للنشر
ي وأثره عل النقل بالمنطقة الساحلية الممتدة(3232)بشير علي الطيب -1

من الخمس  ،النمو السكابن
ن بليبيا  ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، ،إىل زليير ي

الدار البيضاء،  كلية اآلداب،جامعة الحسن الثابن
 .42المملكة المغربية، ص

ف، جغرافيا ليبيا، مؤسسة الثقافة الجامعية،اإلسكندرية، مرص، ص-9  .882عبد العزيز طري    ح شر

فس، األوضاع القائمة وتقييم إمكانيات ال-82 ،مجلد بولسير ، تقرير رقم 8تطوير، إقليم مرصاتة الفرعي
 . 48، ص (2)
 -//:power.larc.nasa.gov/data-access-viewer hattpsوكالة ناسا األمريكية عل الرابط  -88

 (.م3233.83.38)تاري    خ الدخول 
83- ، ي

 .3284المكتب االستشاري الوطتن
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Abstract: Cloud computing is a new and interesting subject. It has resulted in many services 

besides the increasing number of users. Cloud computing offers good storage, that can be 

dealt with at different times and locations, because the information that is stored in it does not 

need any space with no need to transfer from one place to another.  In this paper, we have 

provided security by designing two services for monitoring the processes exchanged between 

the user and the cloud to protect it from different threats that target the cloud so as to damage 

data or information stored in the cloud. Therefore, we need to prevent denial of service attack 

and ensure all the files in the PC are the same files as in the cloud. 

Keywords:A Mathematical Programming Language (AMPL), Community Care Services 

Program (CCSP), Cloud Information Accountability (CIA),  Denial of Service (DoS),  

Infrastructure as a Service (IaaS). 

1. Introduction: 

During the last decades, the enormous advances in computing power, storage, and 

networking technology have allowed the human race to generate, process, and share 

increasing amounts of information in dramatically new ways. In fact the Internet is 

represented in network diagrams as a cloud, as shown in Figure (1-1). The cloud icon is all 

that other stuff that makes the network work. 

Cloud computing is a subscription-based service where you can obtain networked storage 

space and computer resources. Cloud computing experience is similar to experience with e-

mail. Email client such as Gmail, Yahoo, Hotmail and so on, take care of housing all of the 

hardware and software necessary to support your personal email account 

 

 

 

 

 

 

Figure (1-1):  Cloud Computing [3]. 

The use of the email required an Internet service provider for achieving access process to it by 

web browser. So it can provide access to the email from anywhere and anytime, thus this 

mailto:Kamelmajd31@yahoo.com
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process become similar to how cloud computing works. Except in email, accessing given only 

to email, where in cloud computing, accessing information can be set within the cloud. 

In other word , the definition of cloud computing in general is a model for enabling 

ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared computing resources such as 

networks, servers, storage, applications, and services that can be rapidly provisioned and 

released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is 

composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models 

[1]. 

The cloud computing is an Information Technology (IT) deployment model based on 

virtualization where resources, in terms of infrastructure, applications and data are deployed 

via the internet as a distributed service by one or several service providers. These services are 

scalable on demand and can be priced on a pay-per-use basis. 

The rest of the paper organized as follows: Section 2 introduces Service Model of Cloud 

Computing, section 3 describes  Deployment Model of Cloud Computing, section 4,5 

illustrates the Cloud Security and  Cloud Computing Risks, in section 6 explains aim and 

objectives ,section 7 presents cloud problems, brief some related work on cloud computing is 

presented  in section 8, section 9 explain design and evaluation  of the proposed model, 

section 10presents the conclusion, finally future work are presented in section 11. 

 

2. Service Model of Cloud Computing: 
There are three types of cloud providers that you can subscribe to the following types 

as in Figure (2-1). 

 

Figure (2-1): Types of Cloud Computing [2] 

2.1 Software as a Service (SaaS): 

SaaS is a service to improve the software performance through mixing and matching 

components from many vendors. It is capability to deliver the applications over internet which 

is installed in cloud infrastructure.This model is designed to provide everything and simply 

rent out the software to the user. It is sending request for service through internet and gets the 

application on pay-as-use basis.This service is usually provided through some type of front 

end or web portal. While the end user is free to use the service from anywhere, the company 

pays a per use fee[3, 4]. 
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2.2 Platform as a Service (PaaS): 

 PaaS is checking and compiling the code when the software developer writes it. This 

model includes all phases of the System Development Life Cycle (SDLC) and can use 

Application Program Interface (APIs), website portals, or gateway software. 

Several concurrent users can use the same platform to develop software from different 

locations. And the buyers do need to look closely at specific solutions, because some 

providers do not allow software created by their customers to be moved off the provider’s 

platform [3, 4]. 

 

2.3 Infrastructure as a Service (IaaS): 
When the user is buying infrastructure, it is own the software and are purchasing virtual 

power to execute as needed. This is much like running a virtual server on the user own 

equipment, except the running a virtual server on a virtual disk. 

IaaS is approach to provide the equipment like server and hard drive via internet where 

user can install their own software to use. The advantage of this model is used for starting a 

business which doesn’t have much capital to invest for hard drive. It makes sense for 

organizations to testing or trial their software for temporary basis. It provides scalability to the 

organizations which are rapidly growing and adding hardware with itself is problematic [3, 4]. 

 

3. Deployment Model of Cloud Computing: 

3.1Public Cloud: 

The public cloud is the most commonly described, popular and widely used model for 

deployment of cloud services, resource and services. It is made available to the general 

various users or to an organization. That resource is dynamically provisioned over the Internet 

via Web applications or Web services from trusted third party provider[5, 6]. 

In this model, all of the physical resources are owned and operated by a third party cloud 

computing service provider. These resources are run by third parties, and applications from 

different customers are likely to be mixed together on the cloud’s servers, storage systems, 

and networks[13, 14]. 

Public cloud computing allows end users to create their own services on systems that are 

hosted and managed outside their limits. These services are all virtualized and can be created, 

updated and terminated using an API application, so the public cloud is best suited for 

business requirements where organizations is required to manage load spikes, host, 

applications, utilize meantime infrastructure and manage applications which are consumed by 

many users[5, 6]. 

 

3.2 Private Cloud: 

The private cloud is operated for a specific company. It may be managed or controlled by 

the company or a third party. It is generally deployed in the enterprises data center and 

managed by internal personnel or service provider. The private cloud gives an organization 

greater control on the processing and data resources, providing ease of mind for worried 

executives, if not greater security and privacy for sensitive data 

Private cloud model requires more investment and cost effective model comparable to 

buying, building and managing infrastructure for running or deploy application. Thus it is 

well suited to mission critical applications, which consider downtime in terms of internet 

availability, quality and performance [5, 6]. 
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The IT administrators have to learn and install new software such as hypervisors and 

cloud management utilities. They need to manage two compute environments side by side and 

keep IT policies aligned in both. This adds to complexity and staff workload. And it goes 

without saying that a private cloud runs in an existing corporate data center, which carries 

high fixed costs to maintain [5, 6]. 

 

3.3 Hybrid Cloud (or Mixed Cloud): 

The Hybrid Cloud environment intersects and combines multiple public and private cloud 

models in such a way that its environments appear as a single cloud with implementing 

standards in order to provide services. In other words, it is a reserved private space within a 

public cloud [5, 6]. 

Hybrid cloud is the most common method of cloud deployment within a medium to large 

organization and employs aspects and issues of rest cloud deployment models. It enables the 

enterprise applications to running state-steady workload in the private cloud, and requesting 

the public cloud for intensive computing resources when peak workload occurs. Over its 

proprietary data, and then use a public cloud storage provider for backing... 

The main advantage of this model is scalability and reduces cost in general, and the 

disadvantage lack flexibility and security because the handling data is distributed between 

more than one types of deployment model [5, 6]. 

 

4. Cloud Security 

Cloud computing is the idea that any type of information can be stored centrally and 

accessed it through any device, the information housed on the cloud is often seen as valuable 

to individuals with malicious intent. There is a lot of personal information and potentially 

secure data that people store on their computers, and this information is now being transferred 

to the cloud. For this reason, it should understand the security measures that the cloud 

provider has in place, and it is equally important to take personal precautions to secure your 

data [7, 8]. 

 Cloud computing security concerns all the aspects of making cloud computing secure. 

Many of these aspects are not unique to the cloud setting: data is vulnerable to attack 

irrespective of where it is stored. There are some aspects of cloud computing security that 

appear to be specific to that domain [7, 8]: 

1. The main idea in the cloud is the shared resource between different clients, and other 

sharers may be attackers. 

2. Any type of information is stored in the cloud can widely accessible by potentially 

insecure protocols and APIs across public networks. 

3. Data in the cloud is vulnerable to being lost or incorrectly modified by the cloud 

provider. 

 

5. Cloud Computing Risks: 

The risks about integrity, availability, performance and so on are the same in the cloud 

systems as they are with non-cloud technology system.  The solution of the risks will be 

different between the cloud system and the non-cloud system depending on how and for what 

purpose the cloud solutions are used.  
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Thus, the user should be fully understand the risks before is moving to the cloud 

computing, and how they might affect the user particular business. These risks are the 

following [9]:  

 

5.1 Interoperability and Portability (Lock – in): 

Interoperability and Portability which mean how different clouds are communicated, and 

the ability of customers is to use the same parameters-management tools, server images with a 

variety of cloud computing providers and platforms. Then the ability is to move application 

and data from one cloud to another. And can achieve it by removing dependencies on the 

underlying atmosphere.  

5.2 Development of New Architecture: 

In this model the cloud computing in which using voluntary resources, or a mixture of 

both dedicated and voluntary resources are very economical and it suits such applications as 

scientific computing.All the cloud computing services are implemented in large commercial 

data centers and they are operated in old centralized manner. 

5.3 Availability of Service and Limited Scalability: 
Many systems have been crashed on cloud when using only one Community Care 

Services Program (CCSP) services this can result in a drawback as when a shutdown event 

happens on a cloud the service disappears and user cannot find that service. CCSP is found to 

provide infinite scalability for customer but due to the fact that many of users are now 

migrating to cloud computing. 

   5.4 Lack of Standards: 

Every cloud provider has its own standards and the user is not given any comparative 

performance measurement facility which can compare standards and performance of different 

clouds using some cost per service.  

5.5 Security and Privacy : 

The security and privacy concerns are the main obstacle when adopt the cloud. Although 

themodern techniques of security offered, the chances of security flaws are reduced but still. It 

is necessary that the applications and architectures should be isolated and the mechanism of 

security must be apposite, surfacing and adoptive.  

5.6 Reliability: 

Many problems still lie in the reliability of cloud computing. But still the traditional 

solutions may not achieve high reliability for modern applications in cloud computing. Such 

as the user is not sure if the user will remain connected to cloud network and keep on doing 

his work at any time as connections do break,the connections to cloud services are secure or 

not and the migration of data to cloud computing is in safe environment and as per needed 

speed or not.  

5.7 Denial of Service (DoS): 

This point considered the main important risk in cloud computing. Thus in this thesis we 

focus on this point which occurs when the attackersends many malicious requests to the 

server and to be invisible to the user. Incloud computing, this risk becomes large possibility 

due to the large number of cloud users who share the cloud infrastructure.  

The matter of fact cloud offers the allocation of resources dynamically, so the user will be 

focused on the response of the cloud when it is under a heavy DoS attack, and it is necessary 
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to build a DoS protection into cloud, or it will be handled on the internet level as it is dealt 

presently. 

6. The Aim and Objectives: 

The cloud computing is the new objective presented in the recent time. Many researchers 

focused on this field based on how to adoption to the cloud computing and what are the 

requirements and the risks to what this field needs.  

In this paper, we discussed several types of risks type sand picked one type for further 

analysis DoS.  By focusing on how it happiness and on its negative results, we proposed a 

model to handle its issues. 

7. Cloud Risk Problem:  

The main problem in the cloud computing is how to provide the protection from the risks 

in cloud environment. To ensure that the user migration process is occurred in secured way, 

we focused on two important risks:  

- The first risk is DoS or resources from the users and is making these resources not 

available all the time. 

- The second risk is mismatching between the files in PC with the cloud and the 

matching process one of the important characteristic to the cloud.  

Therefore we need to provide two services that monitor these risks and handling them, if they 

occurred. 

 

8. Related work: 

Many of the researchers have presented lots of concepts and problems in cloud computing. 

We present a related work to our problem as listed below:  

Declared the trust factor is one of the fundamental security concepts in the cloud computing 

because it is depending on storing and delivering services[13], authors discussed when the 

cloud computing is topics today in the field of information technology. It introduces a new 

Internet-based environment for on-demand, dynamic provision of reconfigurable computing 

resources and proposed a framework that identifies security and privacy requirements, attacks, 

threats, concerns and risks associated to the deployment of the clouds[14], declared the cloud 

computing has been emerged out with various benefits to an individual and organization; on 

the other hand it exposed various concerns in the security aspects. In this paper, the security 

aspects of the data management services have been considered. Specifically the malicious 

behaviors targeting massive scale, Cloud knowledge repositories (e.g. DoS attacks), could 

drastically degrade the general performance of such systems and cannot be detected by typical 

authentication mechanisms [15]. In [16], the authors declared the cloud computing provides 

the capability to use computing and other storage resources which are required by various 

users on a metered basis and reduce the expenditure in an organization’s computing 

infrastructure. 
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9. Design and evaluation of the proposed model: 
Cloud computing has been considered as a new technology during this decade. 

From the user perspective this technology is not reliable in enabling users to store their 

private data or information in a safe way.  

These problems were summarized as lack of experience dealing with the account of cloud 

computing during any process related to users. Therefore, it should provide its services at all 

times to users of cloud with easy to use and transparency.  

In this paper, we will focus on two main parts in the cloud. The first part is monitoring of 

the services that provided for the user and correct any technical errors when it happened to 

avoid the denial of services problem.  

The second part is monitoring the back-up files that user uploading to the cloud for 

achieving the main purpose of the cloud that any files in the personal computer should be 

found in the cloud. The proposed model includes two procedures, as shown in Figure (9.1): 

 Client Procedure. 

 Service Procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (9.1): The Proposed Model 

 

Between the two procedures, there is a Business Logic Layer (BLL). The position of this 

layer between the Graphical User Interface (GUI) and the database, this layer is dealing with 

lower-level details of managing a database or displaying the graphical user interface.  

The first function of BLL is how data can be created, displayed, stored and changed by 

encoded and decoded the instructions between the GUI and database, as shown in Figure 

(9.2). 
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Figure (9.2): Business Logic Layer (BLL) 

9.2 Client Procedure:  

This procedure is dealing with the users who using this model. The user will register and 

after that the physical admin will determine the privilege to the user based on the users type. 

The type of user divided into two stages:  

1. Admin Stage. 

2. User Stage. 

This procedure consist of check-user algorithm, the detailed of this algorithm is listed 

below: 

 Check-user Algorithm: 

The function of this algorithm is how to determine if the user is a new user or registered 

already. In this case, if the user was a registered user, it determines the type of user admin or 

user based on the privilege to this user, as shown in Figure (9.3).  

 

Figure (9.3): Check-user Flowchart 
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Check-user Algorithm: 

- Step1 : Start  

- Step2 : if    user is new user  then  

- Step3 : input (user-name, password, database name) 

- Step4 : Else 

- Step5 : input (user-name, password and captcha) 

- Step6 : Check the privilege when the user enter to the model to determine if admin or 

user 

- Step7: End if 

- Step8 : End Algorithm 

9.1.1 Admin Stage: 

This stage is related to the admin, which is a responsibility for determining if the user can an 

acceptance or denial. Additional another important responsibility, that represented to the 

admin have a full control on the database. If the user is an accept user, the admin will 

determine the privilege to the users as (Add user, Add table, Add permission, Delete user and 

Allow user).  

9.1.2 User Stage: 

This stage is related to the user. When the user enters to the model, the model will show many 

tables. The tables build it by the admin and these tables will be different from user to another 

based on the privilege that admin determine it.  

9.2 Service Procedure:  

This procedure is dealing with the services in the cloud computing. In this thesis, we designed 

services inside the window for the users and can install these services on the physical server. 

The operation of these services is similar to the operation of Dynamic Host Configuration 

Protocol (DHCP). 

The function of these services is how to decrease the risks that threaten the users when it is 

using the cloud computing by observation all the time on these services that users working on 

them, the services window can be active through the start option and inactive the services 

through stop option. 

The working of the services operation can be done automatically or manually. Automatically 

working all the time but stopping it only if any error occurs, or manually the user who can 

work and controlling on it.   

The proposed services in this thesis depend on SQL Server. The service procedure is divided 

in two services, as listed below: 

 Back-up Service  

 Re-active Service 

9.2.1 Back-up Service: 

The function of back-up service is monitoring the information or the data that related to the 

user continuously and to ensure that all the users files existing in the cloud and can be updated 

all the time. In this section, it has been added a timer inside the service to work on the 

monitoring the updating daily. The system will load the new files that added inside the 

personal computer from the last back-up to the cloud, as shown in Figure (9.4). 
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Figure (9.4): Back-up Flowchart 

Back-up Algorithm:  

- Step1 : Start  

- Step2 : Install back-up service in the window  

- Step3 : Create new folder (DB back-up) 

- Step4 : Testing the DB connection  

- Step5 : Create timer to check the update the files every day 

- Step6 : if   timer interval ==one day   then 

- Step7: Retrieve the user table from admin DB  

- Step8 : Run back-up service from DBMS for each admin and user  

- Step9 : Create file of back-ups in DB backup folder  

- Step10: if    used cloud == true         then 

- Step11: Return  to  (step6) 

- Step12: END  if  

- Step13: END        if 

- Step14: END algorithm  

9.2.2 Re-active Service:  

The main goal of cloud computing is represented that the services should be available all the 

time and can prepare the resources to the user in any time that need it. Because of that it 

should provide the working of the server and avoiding the interruption maybe caused by DoS 

attack.  DoS attack will affect over load on the server and it will cause that the services not 

available to the users. 

The operation of re-active service is monitoring the service of SQL server. It has been added a 

timer inside this service to monitor the process in general, if the service of SQL server 

stopping, the timer will run the service immediately for providing all the resources cloud that 

available permanently, as shown in Figure (9.5).  
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Figure (9.5): Re-active Flowchart 

Re-active Algorithm:  

- Step1 : Start  

- Step2 : Create timer to check each minute   

- Step3 : if   timer interval == one minute   then 

- Step4 : Retrieve list of all services in windows  

- Step5 : if   service name!="SQL Microsoft"  then  

- Step6 : Return  to  (step4) 

- Step7: Else  

- Step8 : if   service status == stop    then  

- Step9 : start "SQL Microsoft"  

- Step10: if    used cloud == true         then 

- Step11: Return  to  (step3) 

- Step12: END  if  

- Step13: END        if 

- Step14: END        if 

- Step15: END algorithm 

The cloud computing is promising automatically to deliver any service through the internet to 

the users anytime and from any location.  
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Therefore, we focused on how to design a model to determine authorized user from an 

unauthorized user. After the checking, it should take a file copy from personal computer of 

the authorized user and uploaded these files to the cloud. Then determine the privilege of the 

authorized user such as (add, edit, delete and so on) for trying decrease the over load when it 

occurred on the cloud to avoid DoS, as shown in Figure (9.6). 

 

Figure (9.6): Privilege User  

In this paper, we designed services for matching the files in the PC with cloud, in the same 

time it should all of these files available to the user in anytime that need it.  

10. Conclusion: 

To use cloud computing, we need only the internet connection for accessing to cloud 

computing, and to make different operations such as (add, edit, delete and so on).The 

fundamental of building cloud computing technology is the benefits that produced from 

several concepts: grid, virtual machine, distributed database and so on. This technology 

provides many benefits for the user so we need to encourage the customers to use the cloud 

computing by giving the user of suitable security.  

There are many factors of the security from the perceptive author in this paper; there are two 

important points to achieve the security. The first point is avoiding the DoS by monitoring the 

system. The second point is determining the user who can access to the cloud and select the 

user privilege from the admin. These two points are the main factors to provide two 

directions, the first direction focused on security and privacy and the second direction focused 

on availability and performance.  

 

11. Future Work:-  

After the dealing with important risk in the cloud environment, we suggest some thoughts for 

future, as listed:  

1. Add a service that providing scan process on the DB from time to time.  
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2. Add a service that separated the information and divided into groups such as (Images, 

text, video and audio). 

3. Add a service that determined the type of the user such as individual user or 

organization based on the size and the type of the information. 
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Abstract: The cement industry is a strategic industry because it is directly related to 

construction and reconstruction. Cement is used as a hydraulic bonding material from mortar 

or concrete components. Cement factories are usually established near the quarries of the clay 

and limestone in order to reduce the cost of transporting raw materials. Contaminants 

produced by cement plants differ in terms of components and quantity, depending on the 

different operating processes from one plant to another, hygiene procedures and other factors. 

This study scrutinizes the environmental impact due to cement production process in Libya. A 

case study of Lebda Cement Plant revealed that the production adopted the dry process, which 

includes supply of raw materials, clinker burning and grinding process..This study 

investigates the quantities of emissions from the cement industry, including the quantities of 

gases out of the chimneys and also the amounts of dust. This study also discusses the noise 

generated by the cement industry from its stages and its impact on workers. 

 One of the most important sources of particulate emissions grinding and transport of 

raw materials, run the rotary kiln and cool the clinker and grinding, transport and packaging 

of products. The rotary kiln is one of the most important sources of particulate matter (dust), 

which causes the furnace to spin and flow speed combustion gases cause a large amount of 

dust. Dust in the rotary kiln causes a few problems such as the accumulations and loops in the 

cyclones, the feeder of the rotary kiln and the calcinations zone may cause the furnace to stop 

working for several days and alkaline evaporation consumes a large amount of energy. Noise 

is produced by crushing and milling of raw materials, and filling processes. This study found 

that the amounts of dust exceeded national and international standards allowed, as well as a 

clear increase in the proportions and quantity of gases emitted from the chimneys, it was also 

found that the noise intensity in the cement manufacturing stages according to the working 

period affects the workers so they should not exceed the allowed time according to the noise 

intensity. These emissions are not only deteriorating air quality but also degrading human 

health. Emissions have local and global environment impact resulting in global warming, 

ozone depletion, acid rain, biodiversity loss, reduced crop productivity etc. 

Key Words: Cement Manufacturing,, Lebda Plant, Air Pollution, Dust, Noise. 
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1. INTRODUCTION 

The cement industry contributes significantly to the imbalances of the environment; in 

particular air quality. The key environmental emissions are nitrogen oxides (NOx), sulphur 

dioxide (SO2) and grey dust. Industrial plant smokestacks from cement and construction 

companies are some of the biggest contributors to poor air quality, especially in urban 

developments. As of 2007, the cement industry alone was reported to produce 5% of total 

greenhouse gasses in the atmosphere. The principal aim in pollution control in the cement 

industry is to minimize the increase in ambient particulate levels by reducing the mass load 

emitted from the stacks, from fugitive emissions, and from other sources. 

 

2. Cement Manufacturing Process. 

 

 The main component of cement is clinker, which is produced from raw materials, 

such as limestone and clay. Limestone supplies CaCO3 for the cement production. Silica, 

alumina, and iron are considered to be other raw materials. The limestone used for cement 

manufacturing contains 75-90 % of CaCO3 and remainder is MgCO3 and impurities. Raw 

material is extracted through mining and quarrying which follows drilling, blasting, 

excavating, handling, loading, hauling, crushing, screening, stockpiling, and storing. A 

specific composition of the raw materials are crushed and then milled into a raw meal for the 

quality and uniformity of cement. This raw meal is blended in blending silos and is then 

heated in the pre-heating system. This process dissociates carbonate to calcium oxide and 

carbon dioxide. It can be accomplished by any of three processes: the dry process, the wet 

process, or the semidry process. In a dry cement manufacturing process, dry raw mix contains 

less than 20% moisture by mass. However, in a wet process water is added to the raw mix to 

form slurry and then is transported to the kiln. Raw meal or blended raw materials are fed into 

the upper end of the pre-heater tower and then passed through the end of the rotary Kiln. A 

rotary kiln is a tube with a diameter up to about 6 m. which is installed at a horizontal angle of 

3
o
–4

o
 and rotates slowly with about one to four RPM. The Kiln rotates and the ground raw 

material moves down toward the flame. As the temperature increases, the sequence of 

chemical and physical changes starts with reaction taking place between calcium oxide and 

other elements. This reaction will produce calcium silicates and aluminates at about 1500
o
C. 

The flame can be produced by fuel materials such as coal, petroleum coke, or by natural gas, 

oil, biomass, industrial waste and recycled materials. A series of chemical reactions will take 

place and the raw material will be melted and fused together to form a clinker. The clinker is 

discharged as red-hot at approximately 1500
o
C from the end of the kiln, which is passed 

through coolers, where the excess heat is recovered. Most commonly cooling of the clinker 

can be performed in a grate cooler, a tube (rotary) cooler, or a planetary cooler. It recovers up 

to 30% of kiln system heat and route it back to the pre-heater units. In the final step, clinker is 

ground together with additives (e.g., fly ash, blast furnace slag, pozzolana, gypsum, and 

anhydrite) in a cement mill to control the properties of the cement. Combinations of milling 

techniques including ball mills, roller mills, or roller presses are often applied to ground 
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clinker with additives in cement mill. The finished cement is being transferred via bucket 

elevators and conveyors to silo for storage. Figure 1 illustrates the steps of cement 

manufacturing. 

 
Figure 1: Cement Manufacturing Process 

 

2.1 Emissions From Cement Manufacturing 
 

The most significant environment health and safety issue of cement manufacturing is 

emission. Cement industry is potential anthropogenic source of air pollution. It has estimated 

that cement production originates about 5% of global manmade CO2 emissions. The typical 

gaseous emissions to air from cement production include NOx, SOx, CO, CO2, H2S, VOCs, 

dioxins, furans and particulate matters. These major pollutants can be classified in two 

categories- gaseous and particulates. Fuel combustion process is the source of gaseous 

emissions which include oxides of nitrogen, oxides of sulfur, oxides of carbon and volatile 

organic compounds and hydrogen sulfide. Quarrying, drilling, blasting, hauling, Cement mill, 

fuel preparation, packaging, road cleaning and stacks are sources of particulate matter in the 

form of dust and carbon particle. Table 1 shows the major sources of the main Emissions of 

the cement manufacturing. There are many other sources of emissions from cement 

manufacturing, such as emissions from transportation equipment used in the mining and 

transporting raw and finished material, fuel used for electricity production for operating other 

process in cement manufacturing. Types of fuel used in cement industries for few selected 

countries. 
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Table 1: Major sources of the main Emissions of the cement manufacturing 

. 

Source Emissions 

Cracking, grinding and handling of raw 

materials. 

Solid particles. 

 

Rotary kiln operation and cooling clinker. 

 

Solid particles, CO, NOx, SOx, 

Hydrocarbons, Aldehydes, ketones, Dust. 

Grinding, handling and packaging products. Solid particles. 

 

 

3. MATERIALS AND METHODS 

 

3.1 Area of Study 

 Lebda cement plant is located in the market area of Souq AlKhamees/Al Khums and 

27 km from the center of Al-Khums city. The plant produces ordinary Portland cement 

according to Libyan standards. The factory consists of one production line with a design 

capacity of one million tons annually. 

 

3.2. Data of Emission Sources 

The amount of dust coming out of the flue, the analysis of the emitted gases and the noise 

values from the Lebda cement plant as found in this paper were obtained. 

 

4. RESULTS AND DISCUSSIONS. 

 

4.1 Gases Emitted From Chimneys. 

 The gases emitted from the smokestacks of the cement plant are in the form of dense 

white clouds. Dust is the main element causing these clouds. These very soft soils contain 

chlorides, sulphates, alkali and lime. They are dangerous in terms of health and environment. 

These products are called BY PASS, This is due to the pollution of the air inside the cement 

factories and the environment surrounding the factory. The dust caused by the cement 

industry, which is called " BY PASS ", is one of the most dangerous sources of pollution of 

the environment. Because of the accuracy of the granules of this dust, The Banner can be 

carried easily, and publish it on large areas of the surrounding areas and cement plants when 

people inhaled lead to respiratory and lung diseases, Cement dust can contaminate drinking 

water by spreading and leaking dust to the sea, rivers and waterways.The dust caused by the 

cement industry leads to a decrease in the length of tree growth, number of leaves, weight and 

area, where dust settles on the foliage, destroys gaps and obstructs the gas exchange process, 

forming a soft layer which causes the leaves to fall off and dry the plants. Actually graduated 

from production, in addition to low productivity of plants and soil. The device used to 

measure the amount of dust through the chimneys is shown in Figure 2. 

The concentrations of dust released through the plant chimneys As shown in the   table 2, 

such concentrations exceed the national and international permitted standards by 50-100 
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mg/m3, in addition to the dust from the furnaces and grinding of the raw materials. Transient 

emission sources and misuse practices that lead to dust release in the laboratory environment 

and surrounding environment. The value of dust emitted through the flue is indicated in the 

table 2. 

Table 2: Dust emitted through chimneys. 

 

Position 

 

Value 

(mg/m
3
) 

Preheater Chimney 011 

Raw Mill Chimney 061 

Gravel Filter Chimney 827 

Cement Mill Chimney 66 

 

The quantity and proportions of gases are measured using the gas analyzer through the 

preheating chimney and the chimney filter as shown in Tables 3 and 4 respectively. 

 

Table 3: Measurement of gases emitted through the preheater chimney 

 

 

 

Table 4: Measurement of gases emitted through the gravel filter chimney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Figure 2: The device used to measure the amount of dust through the chimneys. 

 

 

4.2Noise. 

Noise emissions occur throughout the whole cement manufacturing process from 

preparing and processing raw materials, from the clinker burning and cement production 

process, from material storage as well as from the dispatch and shipping of the final products. 

 

Gas 

SO2 

ppm 

NOX 

ppm 

CO2 

% 

CO 

ppm 

O2 

% 

Value 1.0 1 1.8 051 00.2 

 

Gas 

SO2 

ppm 

NOX 

ppm 

CO2 

% 

CO 

Ppm 

O2 

% 

Value 1 1 1 1 19.9 
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The device used to measure noise intensity is shown in Figure 3.The heavy machinery and 

large fans used in various parts of the cement manufacturing process can give rise to noise 

and/or vibration emissions, particularly from: 

 chutes and hoppers; 

 any operations involving fracture, crushing, milling and screening of raw material, 

fuels, clinker and cement; 

 exhaust fans; 

 blowers; 

 duct vibration. 

Plants are required to comply with reduction standards in compliance with national 

legislation, and noise surveys are being conducted and evaluated. Natural noise barriers, such 

as office buildings, walls, trees or bushes are used in the cement industry to reduce noise 

emissions. Table 4 shows the intensity of noise at some cement plant sites. 

 

Table 4: Measurement of noise intensity at some cement plant sites. 

 

Position Noise intensity (dB) 

Cracking of raw materials 74 – 110 

Raw Mill 67 – 93 

Preheater 77 – 105 

Rotary Kiln 87 – 104 

Cement Mills 90 – 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: The device used to measure noise intensity. 

 

 

5. CONCLUSIONS 

From the present study, the following conclusions are obtained: 

1. Cement industry plays an important role in air pollution.  

2. The amounts of dust exceeded national and international standards allowed, as well as a 

clear increase in the proportions and quantity of gases emitted from the chimneys.  



 

 ويــتربــلة الــمج
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                  137                                                                                                                                                                

3. The noise intensity in the cement manufacturing stages according to the working period 

affects the workers so they should not exceed the allowed time according to the noise 

intensity. 

4. Emissions from cement industries based on their process which require replacement of old 

strategies to new emerging strategies/technologies but not with degradation of 

environment. 
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ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the difficulties with an oral 

presentation in the third-Year English students at El-mergib University in the academic years 

2021 and 2022. Because it was comparable to gathering data from students, it applied 

observation and descriptive qualitative approaches as a design and framework. The data was 

collected using a questionnaire that had 25 statements in it. 24 students made up the sample 

for this study. 

During observations of the English Department College of Arts at El-mergib University for 

10 students, the questionnaire will be distributed to 24 students, and it will be collected using 

a random sampling technique. The findings showed that the students struggle with oral 

presentations in classroom interaction due to a lack of confidence, issues with understanding 

the subject, issues with organizing their thoughts, teachers' expectations, and issues with time 

management. Furthermore, the students' main fears were anxiousness and lack of confidence, 

especially while giving oral presentations. Therefore, the appropriate approaches are required 

to address those difficulties. 

Keywords; oral presentation, techniques, classroom interaction 

1.0 INTRODUCTION 

1.1. Background 

        Language is a tool of communication to make human interaction. Johnston (2008: 26) 

defined language is the process or a set processes used to ensure there is agreement between 

the sender and receiver for meanings assigned to the symbol and schema or combining them 

used for each communication. In the globalization era, English language as an important 

especially international communication to development education, economy, and politic. 

Many people spend time to study English language to use as an international communication. 

          In Libya, English is taught as one of the compulsory subjects from elementary school 

for fifth and sixth level, junior to senior high school up to the universities. In learning English 

there are four skills namely: speaking, writing, listening and reading. Promoting students’ 

speaking skill is fundamental to their progress in acquiring the language. In the same way, we 

give them the opportunity to use this language, make mistakes, and learn from them. 

         In this sense the researcher especially discusses about the students’ skill of oral 

presentation in English classrooms interaction that has impact in speaking skill. Giving an 

oral presentation is a challenge because the presenter needs to be able to deliver a message 

with a good language so that the audience could understand it easily. Horwizt (1986: 12) said 

that “In ELF context, oral presentation involves oral communication using English as a 

foreign language. 

       It has been noted that people who have difficulty in communicating with people are likely 

to experience more anxiety in a foreign language class because these people encounter many 

various difficulties that negatively affect their ability during the oral presentation”.  

       Giving an oral presentation is believed to be “an important element in delivering positive 

learning experiences” (Alshare& Hindi, 2004:6). In other words, giving an oral presentation is 

a good practice to equip the students with not only experience in delivering their materials in 

public with a proper language but also opportunities to improve their confidence. In fact, to be 

mailto:egkhalil@elmergib.edu.ly
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able to do so, the presenter needs to have good presentation skills. Just as Rajoo (2010:43) 

argued, “oral presentation skills will empower students to communicate complex ideas and 

information in a manner that would be easily understood by the audience.” Furthermore, 

having good oral presentation skills was very useful in the future especially for the students’ 

career (Emder& Becker, as cited in El Enein, 2011). 

      Regarding the importance of giving an oral presentation, Faculty of Art has included 

group and individual presentation as one of the assessment criteria in most of its courses. Yet, 

the majority of students still have difficulties in delivering their materials in front of the 

audiences. This phenomenon was in line with Emden and Becker, as cited in ElEnein (2011), 

who pointed out that most of the students were very nervous about presenting in public .Tuan 

and Mai (2012) found that understanding the topic become one of the students’ problem in 

doing an oral presentation. Gibson (2014)  pointed out that organizing the ideas based on the 

topic that was given by the teacher became one of the students’ considerations. 

         Based on the preliminary research observation, the researcher found that on oral 

presentation in the class of English department in EL-Mergib university, there were some 

students that had problems in doing oral presentation. The problems that they were faced such 

as problem in organizing ideas, understanding topic and anxiety. So, the presentation was not 

running well .To handle those problems, proper strategies are needed. Therefore, the 

researcher is interested to conduct a research under the title “Students’ Difficulties on Oral 

Presentation in Classroom Interaction. 

 

1.2. Problem Statement 

    Based on the background above, the researcher formulated the problem statement as 

follows: 

What difficulties are faced by the fourth year students on oral presentation in the classroom 

interaction? 

1.3. Objective of the Research 

The researcher of this study expects that the findings of this research might be considered a 

resource for English teachers in order to identify solutions for overcoming students' 

challenges with oral presentations in classroom interactions. As a result, the students can 

develop their oral presentation skills 

1.4. Significance of the Research 

The main objective of this study is to identify the problems and potential solutions to the 

challenges encountered by the students of tertiary classroom interaction in the English 

department during oral presentations . 

1.5. Research questions  
The present study aims to answer the following research questions: 

1. What are the perceived causes of academic oral presentation difficulties faced by 

English language students? 

2.  How does your inner fears affect the performance of your presentation? 

3. How do support elements help with the development of your presentation skills? 

4. Are there statistically significant differences between males and females in regard to 

the causes of academic oral presentation difficulties? 

5.  How to deal with time pressures while conducting an oral presentation 
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1.6. Scope of the Research 
       The scope of this research was students’ difficulties on oral presentation in classroom 

interaction focused on contents/ideas, personal traits and external factors. 

 

1.7.Defintions of Terms 

 Oral presentation 

According to Baker (2000:115), an oral presentation is like a formal conversation, 

speaking to a group as a natural activity. Most people spend hours of their day time 

speaking to others. However, making an oral presentation that is a formal conversation 

is a difficult task for them. The oral presentation is part of spoken language. The 

purpose of this practice is to communicate. It is designed to inform or persuade. Oral 

presentations occur in an organizational setting and with a limitation in time. 

 

 Interaction  

According to Longman Dictionary of Contemporary English (2009), Interaction has 

two meanings, such as: 

a. A process by which two or more things affect each other. 

b. The activity of talking to other people, working together with them, etc… 

 

2.0 REVIEW OF RELATED LITERATURE 

2.1 Concept of Oral Presentation 

2.1.1 Definition of Oral Presentation 
    According to Baker (2000: 115) oral presentation is like a formal conversation, speaking to 

group as a natural activity. Most of people spending hours of their day time, speaking to 

others, however making an oral presentation that is a formal conversation, it is difficult task 

for them. Oral presentation is part of spoken language. The purpose of this practice is to 

communicate. It is design to inform or persuade. Oral presentation occurs in organizational 

setting and with  limitation in time. Presentation should been structured carefully. In addition 

the speakers can support their talk with visual aids. 

Melion and Thompson (1980: 503) state that if oral presentation is guided and organized, it 

will give the students a learning experience and teach them an important skill which will be 

beneficial to ESL/EFL in all their education subject and later in their work. In addition, 

Chivers and Shoolbred (2007:5) state that “doing presentation is very good learning 

experience.” In the end of oral presentation, the speakers give their audience the opportunity 

to ask about things that are not clear to them. The speakers answer them to complete their 

work. 

Mandal (2000: 8) defined presentation is speech that is usually given in a business, technical, 

professional, or scientific environment. The audience is likely to be more specialized than 

those attending a typical speech event. There are different between normal speech and oral 

presentation. The later is a type of speech, but the former is more nature than oral 

presentation. 

       According to King (2012) oral presentation is an effective communicative activity that 

has been widely adopted by ELF conversation teachers to promote oral proficiency. Thus, 

based on some definition above, the researcher concludes that oral presentation is an activity 

of sharing ideas and or information in front of audiences which has purpose to improve 

students’ oral proficiency. 
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2.1.2 Kinds of Oral Presentation 

Oral presentation is a common feature of many courses at university. They may take the form 

of a short or longer presentation at a tutorial or seminar, delivered either individually or as 

part of a group. According to Heaton (1991) there are two kinds of oral presentation as 

follows: 

A. Individual Presentation 

      The benefits of individual presentation include helping students to gain confidence while 

speaking on their own in front of a large group, or to take personal responsibility for critically 

understanding and responding to questions. In the process, students become localized 

“experts” on certain subjects. 

b. Group Presentation 

There are substantial benefits to assigning presentation in groups. Groups encourage team 

work and help students get feedback from each throughout the process of developing the 

presentation. Groups can prepare presentations during or outside of class.  

Group presentation require students to work together to plan and prepare for their 

presentation. During group work students can be encouraged to use English to negotiate 

meaning with the other members of their group and to work together, in English, to plan how 

they will present their ideas to the other members of the class. This facilitates English use to 

meet a specific goal, in an authentic way, and with very little intervention from the teacher 

(Brooks & Wilson, 2014). In this study, the researcher focus in group presentation in EFL 

classroom. 

2.1.3  Students’ Difficulties in Oral Presentation 

  The following discussion will share some difficulties in giving an oral presentation based on 

several studies: 

a. Difficulty in Constructing Good Grammar in Speaking 

     Thornbury and Slade (2007) believe that one of the students’ problems in speaking was 

transferring L1 into L2 which was done manually. Therefore, it will make the presenter has 

another problem in constructing a good sentence with correct grammar/vocabulary because 

the presenter needs to think twice about the grammar rule. Rajoo (2010) pointed out that 

grammar also plays an important role in the students’ mistake. It is because students 

sometimes make a sentence without considering the grammar. 

b. Difficulty in Understanding the Topic 

       Tuan and Mai (2012) said that it is difficult for the learners if the teacher gives a topic 

which is not familiar to the students and as a result it will make the students confuses because 

they did not have enough knowledge about the topic. In relation with the topic, the students 

also face some difficulties in organizing the presentation. The students should know about the 

organization of the presentation about the topic that was going to be presented (Gibson,2014). 

c. Problem in Keeping the Audiences’ Interest 

Khoury (2015) argued that one of the presenter problems when they do a presentation is on 

keeping or making the audience listen to the presenters. In other words, maintaining the 

audiences’ interest when the speaker performs an oral presentation is difficult. 

d. Problem Pace in Speaking 

          Speaking speed also became one of the student’s challenges in speaking in front of 

public. There was a study which examined the student’s problems especially about the tempo. 

Rajoo (2010) said that most of the student’s tended to speak too fast. As a result, the 

audiences could not understand well. 
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e. Memorizing Problem 

         Memorizing problem, which led to the blankness. Rajoo (2010) also found that 

memorizing problem become one of the students’ considerations in speaking in front of 

public. Rajoo said that the students suddenly forgot what they would say when speaking in 

front of public. 

f. Anxiety 

        Recent studies have found that anxiety becomes the most difficult obstacles that the 

students face when speaking in public (Al-Nouh, Abdul-Kareem, &Taqi: 2015). Furthermore, 

according to El-Enein (2011) that most of the learners or students were very nervous about 

presenting in public. 

g. Teacher’s Expectation 

        Teacher’s expectation also makes the students difficult in doing an oral presentation. 

There are studies which believed that teacher expectation also make the students difficult 

when they do the presentation. Gigante, Lewin, and Dell (2012) argued that most of the 

students were having problems in the teachers’ expectation to the students who are going to 

do an oral presentation. 

h. Time Management 

         A study which was done by Tuan and Mai (2012) investigated on the students’ problem 

in doing an oral presentation. They stated that the students also faced time problem when they 

were doing the presentation. 

         Moreover, a study who have done by Rajoo (2010) also categorized the students’ 

difficulties during oral presentation into 4 groups; vocabulary/language/grammar (not fluent 

in speaking English, grammatical problem and lack of vocabulary), contents/ideas (having 

problem in giving examples, topic problems, difficult in attracting the students’ interest, being 

afraid if the points are not correct), personal traits (talk too fast, nervousness, memorizing 

problem, not confidence enough and teachers expectation), and external factors (lack of 

preparation, lack of time). 

 

2.1.4 Strategies to handle difficulties in Oral Presentation 

    Some studies also revealed the strategies in dealing with the speakers’ problems when 

doing the oral presentation: 

A. The strategy when dealing with grammatical problem. Lewis (2011) argued that reading 

more about the grammar and the structure was the best way in overcoming the students’ 

problem in regarding with grammar and structure error. 

B. The students should master the topic well in dealing with topic problem or difficult in 

understanding the topic by using the internet was very helpful for the students in order to 

know more about the topic (Blake, 2013). 

C. A strategy to conquer problem in organizing the ideas. Gibson (2014) also argued that the 

students, who suffered from organizing the idea of the presentation, should master the topic or 

the material and organize it really well. Organize it really well means that the presenter should 

divide the main body of the presentation into some points. 

D. A tactic on how to keep the students interest. In order to keep the audiences’ interest, 

putting some jokes, story, etc. inside the presentation was a good strategy. It is because it 

could make the audience become comfortable to listen to the presenter’ presentation (Kim, 

2014). 

E. In dealing with the speaking speed problem, the students should adjust their speed. Pain 

(2014) pointed out that adjusting the speed or slowing down the speed is the answer if the 
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students’ have problem in their speaking speed because the way the presenter gives the 

presentation, especially in the pace of speaking is very important. 

F. The strategy in dealing with memorizing problem. Mitchell (2009) gave a useful guideline 

for the students who are bad at memorizing. He believed that keep talking or repeat the 

previous point when the presenter could not memorize the material was very useful strategy. 

G.Some strategies in facing anxiety problems while speaking in front of public. According to 

Daniel and Hall (2014) practice, breathing exercise and do not look at the audiences’ eyes can 

reduce the anxiety level on the students while he/she was doing an oral presentation. 

Additionally, Buchler (2013) examined the strategies in dealing with the sixth graders’ 

problem especially about anxiety when the students did the presentation in front of the public 

by doing an experimental study. Buchler (2013) stated that breathing exercise is the most 

effective strategy in dealing with the nervousness because when the students controlled their 

breathing they became more relaxed. 

H. Strategy about changing the students’ mindset when the students feel afraid of what the 

teachers were expected to the presenter. In dealing with teachers’ expectation, Allan (2015) 

said that changing your mindset into the positive one was a good choice in dealing with the 

under pressure feeling. Further, he also said that the way narrator’s think which turned the 

negative into the positive thinking affect their performance in giving an oral presentation 

later. 

I. Handling the time problem. Marshall (2009) stated that in dealing with the time problems 

or length of time when the students did an oral presentation, the students should calculate the 

time well. If the students calculated the time, the students would know which unimportant 

parts that needed to be erased. 

 

2.2 Concept of Classroom Interaction 

2.2.1 Definition of Classroom Interaction 

Brown (2001) relates interaction to communication, said interaction is the heart of 

communication; it is what communication is all about. Then, Ellis (1999) also points out that 

interaction is generally used to refer to the interpersonal activity that arises during face-to-face 

communication. However, it can also refer to the interpersonal activity involved in mental 

processing. The formal place which people used to receive the knowledge and attitude is 

school where the teaching and learning process take a part. Interaction is one of the factor to 

make the process of teaching and learning process especially English run effectively. Thus, 

there are some definitions that can explores what the interaction is. 

          The other theory related to the interaction is theory from Khan (2009), he stated that 

interaction is an important word for language experience and classroom observation of the 

teacher. Interaction can be developed through different types of activities. It can be done 

because every activities in classroom interaction has different impact for the teacher. Learners 

interaction patterns personalities and their individual cognitive styles are so different. 

          In addition, interaction is the considered as the main factors in facilitating on teaching 

and learning process especially in English subject. The should not dominate all the 

communication, therefore it can create the situation that make student share each other. 

Malamah& Thomas (1985) stated that if teacher talks most dominate of the class time, 

students’ participation will be limited and classroom interaction will be diminished. 

       Classroom interaction pattern involves individual and group where they usually get 

communicate each other, in this case, they involves themselves in context which is called 

social interaction (Banner, 2007). Therefore the interaction in the classroom is same with the 
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interaction in social context. Every day in social context, interaction exists in the teaching and 

learning process between teacher and students, or between students and students. Interaction 

commonly defines as a kinds of action that involved as two or more objects has an effect upon 

one another. 

            Defined by Quirk (1987), classroom interaction is the patterns of verbal and non-

verbal communication and the types of social relationship which occur within classroom. The 

study of classroom interaction mat be a part of studies of classroom discourse.Coultrard 

(1998) stated that classroom interaction covers classroom behaviors such us turn taking, 

questioning and answering, negotiation of meaning and feedback. 

       Based on the definition above, the researcher concludes that classroom interaction is an 

act or action that held by two or more people in the classroom that involved in mental 

processing. 

2.2.2 Kinds of Classroom Interaction 

     There are various ways in recognizing the classroom interaction. Rodriguez and Barrera 

(2001) stated the theories of kinds of interaction as follows: 

A. Teacher – student Interaction 

         Usually this form of interaction can be understood in the lesson which is teacher-

centered, students assume a passive role in which they only listen, answer some question 

made by the teacher, and take notes about his speech. Theories behind student and teacher 

interaction state that this type of interaction is vital for students because it compares to the 

relationships they will have in their live, such as the relationship with a boss or superior. 

Students must learn to interact respectfully, but must also learn how to be assertive without 

being rude, so that, their points and opinions are heard without disruption. 

B. Student – student Interaction 

         The other face of the classroom’s interaction is the student-student interaction. In this 

form of interaction, he mention that in this case “students are the main participants and the 

teacher plays a role of monitor or observer”. Usually it is a better opinion rather than teacher – 

students’ interaction because it can conclude on collaborative practices that should facilitate 

language development. This normally occurs as learners share information with their peers 

and receive feedback. 

        One-on-one students’ interaction is important because it allows students to understand 

what it means to work with a partner. Theories of this type of interaction say that it prepares 

students for one-on-one relationships they will have with work associates, friends and even 

their spouses. Students must learn to rely on one other person and must be able to evaluate 

what their own strengths and weaknesses are as they try to complete a task. 
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2.3. Conceptual Framework 

The conceptual framework of this research give in the following diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Conceptual Framework 

        Based on the conceptual framework above, the researcher described the difficulties that 

faced by the students in doing oral presentation. First of all, the researcher observed the 

students activity in English learning especially in oral presentation in the classroom 

interaction. Secondly, the researcher identified the difficulties that faced by the students, after 

that the researcher divided into internal and external difficulties to describe it. 

 

3.0 RESEARCH METHODOLOGY 

3.1 Introduction 

In this chapter I am going to introduce the methods and the procedures that are selected by the 

researchers for the purpose of collecting data in order to obtain answers for the research 

questions. Two instruments well be used for collecting data; the first one is students 

observation during speaking class, and the second one is student questionnaire. 

3.2 The participants (The subjects): 

The participants of this study are 24 students of English at Al-mergib university. They were 

eight males and sixteen females; their ages are between eight-teen and twenty-five years old, 

while the participants in the observation were 10 students of the same ages, 3 males and 7 

females who presented different topics during speaking class interaction 

3.3 Instruments:  

The researcher of the current paper proceeded systematically to conduct the study applying 

the quantitative research method This study applied descriptive research which described 

students’ difficulties on oral presentation in classroom interaction at tertiary students of 

English department in Al-mergib University. Qualitative descriptive method is a method of 

research that involves collecting data in order to test hypotheses or to answer the questions 

concerning correct status of the subject of the study. The descriptive method also designed to 

obtain the current status of phenomenon and was directed toward determining the nature of 

situation as it exists at the time of the research (John, 2012). 

Difficulties oral 
presentation  

contentes ideas personal traits extrnal factors 

English Learning 

Oral Presentation 
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3.3.1  Students questionnaire: 

 A  student survey is a method of gathering, processing, and evaluating your students' 

opinions about the school's educational practices; especially in terms of its pedagogical 

approach and professionalism. It allows students to provide honest and objective feedback 

about an educational institute. The questionnaire in collecting data helps to gain deeper 

insights, since it allows for adaptability in questioning as it reflects the personal side of the 

participants, 25 questions were addressed in this questionnaire So here students will be asked 

about their difficulties while conducting oral presentation during class interaction, its effect 

on them, how they react to it, and so many questions furthermore. 

3.3.2 Students Observation: 
Observational research is a research technique where you observe participants and phenomena 

in their most natural settings. This enables researcher to see their subjects make choices and 

react to situations in their natural setting, as opposed to structured settings like research labs 

or focus groups. 

Five lectures have been observed by the researcher, these lectures were having oral 

presentations as an assessment, the students asked to present a topic that they choose it. 

 

4.0 Data Analysis  

4.1 Introduction  

The analysis is a fundamental discussion point of this chapter. The results of this study also 

provide a scoring category for both the questionnaire and student observations. The goal of 

this observation changed to comprehend the students' difficulties with oral presentations and 

to provide an explanation of the students' mistakes. 

The statistics show that many students had some difficulties with their oral presentations. The 

data from the questionnaire and observations were utilized in Chapter 3's formula to 

determine the percentage of students who had difficulties with their oral presentations during 

class interaction. 

4.2 The instance 

Students from the faculty of arts at Al-Mergib University made up the sample for this 

study.Their ages range from 20 to 25 years old. 25 students were subjected to the questions. 

In five lectures on various subjects, observations of 5 students were recorded. 

 

4.3 The analysis of questionnaire  

 disagree undecided agree strongly 

agree 

Total 

female 2 1 5 9 17 

male 0 1 6 0 7 

total 2 2 11 9 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to the statement "I feel very anxious before an oral presentation exam." The result indicates 

that 9 students strongly agreed and 11 students agreed with the statement. Meanwhile, there 

were 2 students who were undecided about the statement, 2 students who agreed with the 

statement, and none who strongly disagreed with the statement. It shows that most of the 

students feel anxious before an oral presentation. 
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 strongly 

disagree 

disagree undecided agree strongly 

agree 

total 

female 0 2 3 10 2 17 

male 1 1 1 3 1 7 

total 1 3 4 13 3 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to the statement "I feel embarrassed when I do an oral presentation." The result indicates that 

3 students strongly agree and 13 students agree with the statement. Meanwhile, there were 4 

students who were undecided about the state of the matter, 3 students who strongly disagreed 

with the statement, and one student who strongly disagreed with it. It shows that most of the 

students feel embarrassed when you do an oral presentation. 

 

 strongly 

disagree 

disagree Undecided agree strongly 

agree 

total 

female 1 3 1 11 1 17 

male 0 0 2 3 2 7 

total 1 3 3 14 3 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 3. Ignoring the audience encourages a shy person to carry on an 

incredible performance." The result indicates that 3 students only agreed and 14 students 

agreed. 

with the statement. Meanwhile, there were 3 students who were undecided about the 

statement, 3 students who disagreed with the statement, and 1 strongly disagreed with the 

statement. It shows that most of the students, ignoring the audience, encourage a shy person to 

carry on an incredible performance. 

 

 strongly 

disagree 

disagree Undecided Agree strongly 

agree 

total 

Female 1 5 3 6 2 17 

Male 0 3 1 3 0 7 

Total 1 8 4 9 2 24 

 

Based on the table above, the results reveal that there were 24 students involved in responding 

to the statement "I find oral presentation exams difficult because I have low self-confidence." 

The result indicates that 2 students strongly agree and 9 students agree  the statement. 

Meanwhile, there were 4 students who were undecided about the statement, 8 students who 

agreed with the statement, and 1 strongly disagreed with the statement. It shows that most of 

the students find oral presentation exams difficult because they have low self-confidence. 



 

 ويــتربــلة الــمج
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                  148                                                                                                                                                                
 

 

 Strongly 

disagree 

Disagree Undecided Agree Strongly 

agree 

Total 

Female 1 2 5 5 4 17 

Male 1 2 0 1 3 7 

Total 2 4 5 6 7 24 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 5, "When I start my oral presentation, I forget everything that I wanted to 

say." The result indicates that 7 students strongly agree and 6 students disagree with the 

statement. Meanwhile, there were 5 students who were undecided about the statement, 4 

students who disagreed with the statement, and 2 strongly disagreed with the statement. It 

shows that most of the students forget everything they wanted to say when they start their oral 

presentation. 

 

 Strongly 

disagree 

Disagree Undecided Agree Strongly 

agree 

Total 

Female 2 7 3 4 1 17 

Male 3 1 1 2 0 7 

Total 5 8 4 6 1 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 6, "I am worried because of my low English speaking ability." The result 

indicates that 1 student strongly agrees and 6 students agree with the statement. Meanwhile, 4 

students were undecided about the statement, 8 students disagreed with the statement, and 5 

strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students are worried because 

of their low English speaking ability. 

 

 Disagree Undecided Agree Strongly 

agree 

Total 

Female 0 3 12 2 17 

Male 3 1 2 1 7 

Total 3 4 14 3 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24students involved in responding 

to statement number 7. "I feel worried even if I have prepared well beforehand." The result 

indicates that 3 students strongly agree and 14 students agree with the statement. Meanwhile, 

4 students were undecided about the statement, 3 students disagreed with the statement, and 
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none strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students feel worried 

even if they have prepared well beforehand. 

 

 strongly 

disagree 

disagree undecided agree strongly 

agree 

total 

female 1 3 0 8 5 17 

male 0 0 2 5 0 7 

total 1 3 2 13 5 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24  students involved in 

responding to statement number 8, "I like to do an oral presentation with a group." The result 

indicates that 5 students strongly agree and 13 students agree with the statement. Meanwhile, 

2 students were undecided about the statement, 3 students disagreed with the statement, and 1 

strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students like to do an oral 

presentation with a group. 

 

 Disagree Undecided Agree Strongly 

agree 

Total 

Female 2 5 7 3 17 

Male 4 0 1 2 7 

Total 6 5 8 5 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24students involved in responding 

to the statement "I feel shy during an oral presentation". The result indicates that 5 students 

strongly agree and 8 students agree with the statement. Meanwhile, 5 students were undecided 

about the statement, 6 students disagreed with the statement, and none strongly disagreed with 

the statement. It shows that most of the students feel shy during an oral presentation. 

 

 strongly 

disagree 

disagree undecided agree strongly 

agree 

Total 

female 1 1 2 9 4 17 

male 0 1 1 3 2 7 

total 1 2 3 12 6 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24  students involved in 

responding to statement number 10, "I am afraid of failure in an oral presentation." The result 

indicates that 6 students strongly agree and 12 students agree with the statement. Meanwhile, 

3 students were undecided about the statement, 2 students disagreed with the statement, and 1 

strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students are afraid of failure 

in an oral presentation. 
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 strongly 

disagree 

disagree undecided agree strongly 

agree 

total 

female 1 3 3 7 3 17 

male 1 3 1 2 0 7 

total 2 6 4 9 3 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 11, "I find difficult time management when I do an oral presentation." 

The result indicates that 3 students strongly agree and 9 students agree with the statement. 

Meanwhile, 4 students were undecided about the statement, 6 students disagreed with the 

statement, and 2 strongly disagreed with the statement. It shows that most students find time 

management difficult when they do an oral presentation. 

 

 strongly 

disagree 

disagree undecided agree strongly 

agree 

total 

female 4 2 2 4 5 17 

male 1 1 0 1 4 7 

total 5 3 2 5 9 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24students involved in responding 

to statement number 12. "I prefer to see someone else's presentation before starting my own." 

The result indicates that 9 students strongly agree and 5 students agree with the statement. 

Meanwhile, 2 students were undecided about the statement, 3 students disagreed with the 

statement, and 5 strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students 

prefer to see someone else's presentation before starting their own. 

 

 Strongly 

disagree 

Disagree Undecided Agree Strongly 

agree 

Total 

Female 0 8 1 4 4 17 

Male 1 3 1 1 1 7 

Total 1 11 2 5 5 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to the statement "I care about grammar more than fluency in an oral presentation." The result 

indicates that 5 students strongly agree and 5 students agree with the statement. Meanwhile, 2 

students were undecided about the statement, 11 students disagreed with the statement, and 1 
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strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students care about grammar 

more than fluency in an oral presentation. 

 

 Strongly 

disagree 

Disagree Undecided Agree Strongly 

agree 

Total 

Female 2 6 2 4 3 17 

Male 3 3 0 1 0 7 

Total 5 9 2 5 3 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24  students involved in 

responding to statement number 14, "I prefer to memorize the topic rather than understand it." 

The result indicates that 3 students strongly agree and 5 students agree with the statement. 

Meanwhile, 2 students were undecided without the statement; 9 students disagreed with the 

statement, and 5 strongly disagreed with the statement. It shows that most students prefer to 

memorize the topics rather than understand them. 

 

 Strongly 

disagree 

Disagree Undecided Agree Strongly 

agree 

Total 

FEMALE 1 4 2 8 2 17 

MALE 1 3 2 0 1 7 

Total 2 7 4 8 3 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 15. "The difficulty of the topic is the reason behind my low performance 

in an oral presentation." The result indicates that 3 students strongly agree and 8 students 

agree with the statement. Meanwhile, 4 students were undecided about the statement, 7 

students disagreed with the statement, and 2 strongly disagreed with the statement. It shows 

that for most of the students, the difficulty of the topic is the reason behind their low 

performance in an oral presentation. 

 

 disagree undecided agree strongly 

agree 

total 

female 8 4 4 1 17 

male 2 1 4 0 7 

total 10 5 8 1 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24  students involved in 

responding to statement number 16, "I find it difficult to organize my ideas logically during 

an oral presentation." The result indicates that 1 student strongly agrees and 8 students agree 

with the statement. Meanwhile, 5 students were undecided about the statement, 10 students 
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disagreed with the statement, and none strongly disagreed with the statement. It shows that 

most students find it difficult to organize their ideas logically during an oral presentation. 

 

 Disagree Undecided Agree Strongly 

Agree 

Total 

Female 2 5 6 4 17 

Male 0 3 4 0 7 

Total 2 8 10 4 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to the statement "I feel frightened when a lot of people are watching me". The result indicates 

that 4 students strongly agree and 10 students agree with the statement. Meanwhile, eight 

students were undecided about the statement, two students disagreed with the statement, and 

none strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students feel frightened 

when a lot of people are watching them. 

 

 Strongly 

disagree 

Disagree Undecided Agree Strongly 

agree 

Total 

Female 1 2 4 8 2 17 

Male 0 2 1 2 2 7 

Total 1 4 5 10 4 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 18, "Students' reactions affect my performance in the oral presentation." 

The result indicates that 4 students strongly agree and 10 students agree with the statement. 

Meanwhile, 5 students were undecided about the statement, 4 students disagreed with the 

statement, and 1 strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students' 

reactions affect their performance in the oral presentation. 

 

 Strongly 

disagree 

Disagree Undecided Agree Strongly 

agree 

Total 

Female 1 8 3 4 1 17 

Male 2 2 1 2 0 7 

Total 3 10 4 6 1 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 19, "I'm scared that students will laugh at me once I start speaking in 

English." The result indicates that 1 student strongly agrees and 6 students agree with the 

statement. Meanwhile, 4 students were undecided about the statement, 10 students agreed 

with the statement, and 3 strongly disagreed with the statement. It shows that most of the 

students are scared that other students will laugh at them once they start speaking English. 
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 Strongly 

disagree 

Disagree Undecided Agree Strongly 

agree 

Total 

Female 0 5 2 6 4 17 

Male 1 4 1 1 0 7 

Total 2 9 3 7 4 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 20, "when late students enter the class or talk to each other during an 

oral." The result indicates that 4 students strongly agree and 7 students agree with the 

statement. Meanwhile, 3 students were undecided about the statement, 9 students disagreed 

with the statement, and 1 strongly disagreed with the statement. It shows that most of the 

students when tardy students enter the class or talk to each other during an oral. 

 

 strongly 

disagree 

disagree undecided agree total 

female 0 7 3 7 17 

male 1 3 1 2 7 

total 1 10 4 9 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 21, "The instructor's interruption with questions or criticism affects my 

performance." The result indicates that none of the students strongly agreed with the 

statement, and 9 students agreed with it. Meanwhile, 4 students were undecided about the 

statement, 10 students disagreed with the statement, and 1 strongly disagreed with the 

statement. It shows that for most of the students, the instructor's interruption with questions or 

criticism affects their performance. 

 

 disagree undecided agree strongly 

agree 

total 

female 4 5 7 1 17 

male 1 2 2 2 7 

total 5 7 9 3 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 22, "I feel anxious because the instructor is watching my language." The 

result indicates that 3 students strongly agree and 9 students agree with the statement. 

Meanwhile, 7 students were undecided about the statement, 5 students disagreed with the 

statement, and none strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students 

feel anxious because the instructor is watching their language. 
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 disagree undecided Agree strongly 

agree 

total 

female 5 2 9 1 17 

male 1 3 3 0 7 

total 6 5 12 1 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to the statement "I try to avoid the instructor's eyes during my oral presentation". The result 

indicates that 1 student strongly agrees and 12 students agree with the statement. Meanwhile, 

5 students were undecided about the statement, 6 students disagreed with the statement, and 

none strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students try to avoid the 

instructor's eyes during their oral presentations. 

 

 strongly 

disagree 

disagree undecided agree strongly 

agree 

Total 

female 1 3 5 7 1 17 

male 0 2 2 3 0 7 

total 1 5 7 10 1 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to the statement "I don't get useful feedback from the instructor after an oral presentation." 

The result indicates that 1 student strongly agrees with the statement and 10 students agree 

with it. Meanwhile, 7 students were undecided about the statement, 5 students disagreed with 

the statement, and 1 strongly disagreed with the statement. It shows that most of the students 

aren't getting useful feedback from the instructor after an oral presentation. 

 

 disagree undecided agree strongly 

agree 

total 

female 4 4 3 6 17 

male 0 1 3 3 7 

total 4 5 6 9 24 

 

Based on the table above, the result reveals that there were 24 students involved in responding 

to statement number 25, "Using visual aids in a presentation improves its effectiveness for the 

audience." The result indicates that 9 students strongly agree and 6 students agree with the 

statement. Meanwhile, 5 students were undecided about the statement, 4 students disagreed 

with the statement, and none strongly disagreed with the statement. It shows that most of the 

students are using visual aids in presentations to improve their effectiveness for the audience. 

 

4.3The analysis of observation 

As I attended the classes and observed the difficulties that the students have when they 

presented their topics, I noticed that most of the students share the same problems and these 
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problems affected in their performance while they are presented. So here I tried to analysis the 

five lectures I attended  

 The first lecture the researcher observed that the students had : 

 Difficulty pronouncing long words. 

Most students ignored practicing before presentation that's why they make mistakes in 

pronunciation especially with the long word  

 Instead of understanding the topic, memorize it. 

This problem I noticed in all the presentation we observed , students concentrate on 

memorizing instead of understand the topic they present, that is the reason behind their 

silence in the middle of the presentation   

The second lecture the researcher observed that the students had : 

 Low self-confidence 

Most the students feel afraid of making mistakes in front of their teachers and other students, 

so this problem makes students have low self-confidence. 

 Brief presentations with no more than 5 minutes are given. 

Again the problem of not concentrate on preparing and understanding the topic  

The third lecture the researcher observed that students had : 

 When someone walks in, all of their thoughts become muddled. 

This is the problem of not understanding and not planning the topic and how should the 

presenter should organize the thoughts. 

 There are many grammatical mistakes and misspellings 

Not spending time in preparing the presentation make students have these problems, students 

should practice the presentation several times before they present it in front of the class. 

The fourth lecture the researcher observed that students had 

 Inability to concentrate. 

Again this problem is a result of not practicing and also because of their choice of the topic. 

 Eye contact also isn't maintained. 

Most students have low-confidence and ignoring eye contact . 

The fifth  lecture the researcher observed that the students : 

 They memorize the topic rather than understand it. 

 

Based on the data the researcher has been collected, there were many difficulties that faced by 

the students of English department during an oral presentation. those difficulties were : they 

have a personal traits such as anxiety problem , un-confidence and blankness , most of 

students were having a trouble memorizing the topic instead of understanding it , whereas 

there were students who had grammatical errors and difficulty pronouncing long words , and 

there was external factors such as time management and teachers expectation 

Among the difficulties of students, most pointed out that the problem of anxiety and un-

confidence are the biggest challenges of oral presentation. In addition, according to the 

discoveries of some experts in their research, there are several strategies to solve them 

5.0 Conclusion and Recommendations 

 

5.1 Conclusion  

Researcher concluded that the students experienced difficulties during the oral presentation. 

Students require plenty of time to develop and practice oral presentations, as well as for 

instructions and guidance on how to prepare, organize, and deliver oral presentations. They 

need to practice more and find strategies to solve the oral presentation problems. Oral 
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presentations have become a useful and effective way to raise students' awareness of 

communication skills. Improving the quality of your presentation improves the quality of your 

thinking and vice versa. This is the result of a successful presentation.  

Also, I conclude that most of problems may be solved by the teachers, so teachers have a 

great role to make students good presenters by their guidance and make oral presentation an 

assessment in each subject, so they practice and used to present in front of other students with 

self-confidence. 

 

5.2 Recommendations  

 For collage  

 Language labs and projectors  should be set up in the faculty to help students use these 

equipment to develop their oral skills. 

 For teachers  

Teachers need to provide a more encouraging environment for students to carry out their work 

Offers including encouragement and support. Also pay more attention to the importance of 

the oral presentation in the future of their students. 

 

 For students  

Students need to be able to select their topic It creates a deeper understanding and reduces 

their fear. 

- Keep your content clear and concise, with visual aids to match. And make sure that you 

pitch it at the right level for your audience's understanding, so that your presentation doesn't 

patronize or bewilder 
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Abstract: This study demonstrates the measurement of some properties in soft drink, namely pH, 

citric acid concentration, electrical conductivity(EC), and Total Dissolved Solids (TDS), eight 

samples of the most consumed soft drink in the market were analyzed, the samples were local and 

imported in Supermarket – city Alkoms – libya, acquired results were compared with  Standard 

Specifications  ,It was noted from the results that most of the studied soft drink samples exceeded 

the pH values of the standard limits where the values of pH(2.76-3.71) 
, while the concentration of citric acid was in most of the samples within the standard limits 

Where the values of concentration cetric acid (894.45-3322 mg/L), while the total dissolved 

solids values for all samples were within the standards limits Where registered (174.00 -1089 

mg/L), while some soft drink samples had electrical conductivity high, the conductivity values 

ranged (0.2845- 1.8115 ms. 

Key words: pH- Soft drink – citric acid- EC- TDS 

 

 الملخص العربي

 وجيني وتركيز حامض الستريكتوضح هذه الدراسة قياس بعض الخواص  في المشروبات الغازية وهي الرقم الهيدر      

، وقد تم تحليل ثماني عينات من أكثر المشروبات الغازية EC) )والتوصيل الكهربائي  TDS) )وإجمالى المواد الصلبة الذائبة

المتحصل تمت مقارنة النتائج وليبيا ،  -مدينة الكمس  -ومستورد في سوبر ماركت  ةمحلي. وهي عيناتاستهالكا في السوق ، 

بالمواصفات القياسية ، وقد لوحظ من النتائج أن معظم عينات المشروبات الغازية المدروسة تجاوزت قيم األس  عليها

                           (3..1-2..6) تراوحت بين الهيدروجيني للحدود القياسية حيث قيم األس الهيدروجيني

-549.98)حيث كانت قيم تركيز حامض الستريك  القياسيةدود بينما كان تركيز حامض الستريك في معظم العينات ضمن الح   

)  تراوحت بين ، بينما كانت قيم المواد الصلبة الذائبة الكلية لجميع العينات ضمن الحدود القياسية حيث ( لتر/ مجم  1166

تراوحت قيم وية ، لية كهربائية عاليوصت ، بينما كانت بعض عينات المشروبات الغازية ذات( لتر/ مجم  3154- 3.9.11

                                   (3.5338ms -1.6598)لية يوصتال

 

1. Introduction 
Soft drinks are part of life, especially young people who drink soft drinks more than water. 

Children also drink soft drinks in our Arab countries, they don't realize the damage it causes to 

their health, and the effect of soft drinks on health is increasing day by day. Because of the 

excessive consumption of soft drinks, the aim of this study was that the soft drink causes tooth 

erosion due to the high acidity
 [1]

 . There is a study done by 
[2] 

that the consumption of soft drinks 

causes tooth erosion and gastroesophageal reflux disease due to the acidity of the soft drink. 

There is a study conducted by 
[3]

to estimate the contents of samples of local juices and soft 

drinks, which are citric acid, vitamin C, sodium chloride, total solids, ash, moisture, and sucros, 
The results showed that most of the samples gave values close to the standard specifications in 

the percentage of ash, sugar, moisture, total solids and vitamin C, while most of the samples gave 

a percentage of citric acid less than the standard specifications, while the percentage of sodium 

chloride exceeded the standard limits. 
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There is a study in Ghana to evaluate the quality of soft drink products and the results are 

indicated ,the quality of the selected soft drinks were within specifications prescribed by 

regulatory bodies
[4] 

A search to conduct a qualitative analysis of ten samples of soft drinks in the commercial 

markets, where pH, acidity, sodium, potassium, chlorides, Ec and TDS were measured, the 

results showed that most of the samples gave values that exceed the standard limits
[5]

 

2. Experimental 
Eight samples of the soft drink available in the various commercial Libyan markets were 

collected, the samples were kept in the refrigerator until the tests were conducted in Table(1). The 

measurements included the pH, citric acid concentration, electrical conductivity (Ec), and Total 

Dissolved Solids (TDS). Standard Specifications
[6]

 for soft drink was used as a standard as in 

Table .2.  The pH of all samples was measured with pH meter HI8014, It was titrated with buffer 

solution 4 ,7, and 9.  

Citric acid was determined in a given volume of soft drink by titration with sodium hydroxide 

solution 0.05M
[7]

, the concentration of citric acid was measured in mg/L. 

Conductivity ( EC) in ( ms)  and Total Dissolved Solids (TDS) in (mg/L) were measured with  

(Jenwa4520conductivity meter). and the instrument was calibrated with KCl 0.01N solution, all 

measurements were performed at room temperature. 

3. Results and Discussion 
3.1.pH 

From the results shown in Table.2, the pH of the studied samples was in the range (6..2  - 1.73), 

sample no “6” recorded the highest value 3.73 While samples no"3,5”. recorded the lowest value 

2.76.  
The results gave low pH values when compared to standard  limits (6.5-8.5) as shown in Fig.1, 

compared to a previous study, it was noted that the results of this study are largely consistent with 

the previous study
[8]

 , low pH poses a threat to human health as it causes tooth erosion and brain 

damage
[9]

. 

 

Table(1) List of soft drinks 

 

 

 

 

Sample no. Soft Drink Brand country of manufacture 

1 FREE7 Lebanon 

2 Nada Libya 

3 green Turkey 

4 Tango England 

5 M1R1NDA Saudi Arabia 

6 B1SON Turkey 

7 ULUDAG Turkey 

8 Schweppes England 
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Figure 1. Graphic comparison between pH values of studied samples and WHO 

 

3.2. Acidity (citric acid) 

The results in this study Table.2 showed that the concentration of citric acid ranged between 

(894.45-3322 mg/L), Where was the highest value in the sample no“3” and the lowest value in 

the sample no” 1”, and by comparing the results obtained with the standard specifications, we 

find that most of the samples are within the permissible limits, except for sample no”3,6” which 

gave a value higher than the standard limits WHO(500- 2000 mg/L) Fig.2 , In comparison with 

previous studies, it is noted that the results of this study are consistent with a previous study 
[5]

.Citric acid is citric acid, and it is an organic acid that is used as a preservative and to prevent 

color change in juices and soft drinks. It also has benefits for the bones, but its excess leads to 

stomach pain, paresthesia of the limbs, and muscle spasms
[10]

.  

  

Table(2) Analysis of Soft Drinks For Various Parameters 

 

Sample .no 

Soft Drink 

Brand 

Tests 

pH Cetrice      

acide(mg/L) 

EC(ms) TDS(mg/L) 

1 FREE7 3.21 894.45 0.2845 174.0 

2 Nada 2.97 2000 0.2895 176.1 

3 green 2.76 3322 1.8115 1089 

4 Tango 3.59 1567 0.4885 246.0 

5 M1R1NDA 2.76 1070 0.3765 228.0 

6 B1SON 3.71 2842 1.5345 921.0 

7 ULUDAG 3.04 1250 0.5605 282.0 

8 Schweppes 3.05 1260 0.4365 220.0 

WHO
[6]

 6.5-8.5 500-2000 - 500-2000 
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Figure 2. Graphic comparison between the concentration of citric acid of studied samples 

and WHO values 

 

3.3.Electrical conductivity (EC) 

The electrical conductivity of a solution is its ability to conduct electricity, so it is a measure of 

the quality of drinks and water, as the high conductivity indicates that the water has a salty taste 
[11]

. 

From the results in the table.2 it was noted that the conductivity values ranged (0.2845- 1.8115 

ms). Where samples no”3,6”recorded the highest value for conductivity, while sample no.”1” 

was the lowest value, as shown in the Fig.3 

 

 
Figure 3. Graphic  Electrical conductivity( EC ) values for the studied samples 
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3.4. Total Dissolved Solids (TDS) 

TDS represent the total concentration of dissolved substances in water, As the improper storage 

of soft drinks leads to damage to the drinks and thus an increase in the TDS concentration
[12]

. The 

results obtained in the table.2 showed that the TDS values ranged between(  174.00   -1089 

mg/L), Where the highest value was in sample no.”3,6” and the lowest value in sample no”1” 
This result is consistent with the TDS results,  shown in Fig. 4 & Fig.3 

 In general the values are within standard limits(500-2000mg/L), When compared with the 

previous study, it was noted that the results of this study are some what similar to the results of 

the previous study
[5]

. 

 

 
Figure 4. Graphic comparison between the concentration of Total Dissolved Solids (TDS) of 

studied samples and WHO values 

 

4. Conclusion 
This study gives importance to the quality standards of soft drinks of eight most famous brands 

that were collected from the local markets of the city of Khoms – Libya. the Samples soft drinks 

in this study were having very low pH and some samples had a high concentration of citric acid, 
While the results of EC and TDS were within the standard limits 
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Abstract  

This paper is devoted to investigate the attitudes of English language teachers and 

students towards the impact of class size on the process of teaching /learning English as a 

foreign language. The researchwas conducted at the department of English at the Faculty of 

Education, Elmergib University. The aim of this study is to knowhow class size affects the 

process of teaching and learning English as a foreign language and how teachers and students 

view the relationship between class size and the teaching/learning process. The tool used for 

data collection was a two forms questionnaire. One form for teachers and the other one for 

students. The sample of the research consisted of 30 students enrolled at the English language 

department and ten teachers from the same department. The findings of the study showed that 

large classes have a negative effect on the teaching/learning process of English as a foreign 

language. Additionally, both teachers and students have negative attitudes towards the 

relationship between class size and the process of teaching/learning English.  

 

1. Introduction 

English language teaching and learning is not an easy process for both teachers and 

learners. It needs much effort to be obtained. Several factors might affect English language 

teaching and learning process. One of these factors is the number of students inside the 

classroom or the class size. Class size is a topic that has been observed and tested for periods. 

It does as far back as the early 1900s. It is a well-known concept in educational research. 

Numerousinvestigators have documented its strong association with students’ academic 

performance (Yusuf et al, 2016).  

All over the research that has been conducted on class size in preceding and current 

centuries, several different interpretations have been brought about. Research has struggled 

with both advantages and disadvantages that follow the implement of large class sizes. It has 

been supposed that large class sizes have negativeimpact on both learners and educators. Most 

teachers think that it is difficult for them to be effective inside the classroom, because they are 

enforced to devote more time controlling students than teaching them. Although some 

researchers did not find any relationship between small classes and high student’s 

performance, most of the investigations illustrate that when the number of students inside the 

class is decreased; students’ achievement rises and is higher. 

 

2. Significance of the Study 

 In spite of the great number of studies that conducted to examine the effect of class 

size on students’ achievement, there was little research on teachers and students attitudes 

towards the relationship between class size and the learning process in Libyan universities.  

Furthermore, there is no idea whether or not the number of students in the classroom affects 

the learning and teaching process. Therefore, the current research seeks to investigate English 

language teachers’ and students’ opinions about the negative effect of large class size on the 
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teaching/learning process. The results of this study will have important implications for 

language learning and teaching. 

 

3. Research Question 

The studyseeks to answer the following research questions: 

 How does class size affect the process ofteaching/learning English as a foreign 

language? 

 How do teachers and students view the relationship between class size and 

teaching/learning process? 

 

4. Literature Review 

4.1. The Definition of Class Size  

What does class size mean? Actually, the academic term class size is defined in 

different ways in the educational research. It indicated to as the typical number of students in 

a class, calculated by dividing the number of students enrolled by the number of classes. Class 

size is often considered as the particular population of pupils in each class. It has been 

normally defined as “the number of students for whom a teacher is primarily responsible 

during a school year. The teacher may teach in a self-containedclassroom or provide 

instruction in one subject” (Lewitt& Baker, 1997, p: 2). 

According to Hanushek, (1999,  p: 140),“class size is generally best defined in the 

traditional elementary school grades, where a single teacher is responsible for a self-contained 

classroom, and the definition gets progressively more problematical as the instructional 

program becomes more complex”.Nevera and Greisamer (2011) state that situation is crucial 

in deciding whether a class is small or large. They suppose that in private schools classes that 

contain 10-15 students may be considered large whereas in public schools a class contains 

more than 40 students is considered large. On the same topic, Hayes (1997) stated that it is 

difficult to find a measureable definition of large classes. He supposed that the best size of 

language class size must be less than 30, which provides learnerssuitable time to participate in 

classroom activities. To decide the size of class whether it is large or not, there are several 

factors to be taken in consideration such as location and purpose.  

In reviewing most related literature, it is apparent that there is no obvious cut when a 

class is large or not. “There can be no quantitative definition of what constitutes a ‘large 

class’, as perceptions of this will vary from context to context” (Hayes, 1997, p: 4). As 

Heever (2000) claims, large classes differ from one country to another. For instance, in Japan 

classes contain from 40 to 50 learners are considered large, whereas in South Africa large 

classes are the ones contain between 45 and 109.  

In the current research, small classes were defined as those with 20 or fewer students 

per teacher, and large classes as those with 30 or more students per teacher. 

 

4.2. The Challengeof Class Size 

 There is a noticeable argument among scholars about the effect of class size on the 

teaching/learning process of English. The challenge is about the negative effect of large class 

size on both teachers and students in English language classes. For instance, Pritchard (1999) 

suggested that,in large classes teachers have nomore time, resources, and inspiration to 

makeimproved lesson approaches with better levels of differences. Teachers are not able to 

make a distinctionto individual students and distinguish individual student progress. In turn, 

students cannot become more involvedfor this developed, modified learning environment. 
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Furthermore, teacher’s spendgreat time on classroom controlling, which affects the 

instructional time for all learners in the class. On the same topic, Biddle and Berliner (2002) 

state that,as there isno more one-to-one communication in large classes, teachers 

cannotdistinguish more information about each individual student. This prevents students 

developtheir habits and thoughts. Additionally, teachers in large classes do not have higher 

self-confidence and thereforethey are unable to create a more cooperative learning 

atmosphere. 

According to Ready (2008), the effectiveness of class size reduction is proven on the 

impression that reducing the number of students in a classroom adapts the whole classroom 

setting, creating a more advanced learning environment.   Blatchford, et al (2011) conducted a 

survey at both the primary and secondary school levels and discovered that in larger classes, 

student communication with teachers decreased, which led to a lower level of student 

involvement approving Pritchard’s theory.In addition, smaller classes improve student 

achievement because instructors in small classes paymore attention to each individual learner. 

Learners in small classes have the opportunity totake part in learning activities and develop 

themselves. However, in large classes educatorscannot do most of these things (Resnick, 

2003). 

According to some English language  teachers’ experiences, it seems that in large 

classes teachers actually deal with controllingdifficulties, such as the high noise level that 

exists, the need for using a loud voice is tiring, impossibility to attend to all students, 

discipline problems, and difficulties giving back homework quickly after tests. In addition, 

they deal with affective concerns that include, difficulty in learning students names, 

establishing affective rapport with students, attending to weaker students, and assessing 

student interests and moods.On the same topic,Pedder (2006) argues that class size 

mightaffectthe progressesof classroom and learners’instruction. He believes that in smaller 

classes, teachers can cover more syllabus and students can be more involved. These two 

characteristics lead to increasing student achievement. Consequently, it is obvious that 

smaller classes arebeneficialfor all learners in terms of individual, active attention from 

teachers.  

Class size is very important in the teaching-learning process especially in higher 

education. Some scholars such as Arias and Walker (2004), Fischer and Grant (1983) claimed 

that, to have a good influence on improving students 'presentation and achievement, public 

universities require smaller classes in all courses. They also claimed that if the class size in 

the college context is small, success is more likely. On the same topic, Horning (2007, p: 17) 

supposes that large classes have harmful influences on professors in the university context; 

because professors in large classes are unable to give their learners personalized care or 

complete responses.According to Hornsby et al. (2013, p: 8)  “In higher education, education 

goals move beyond simple knowledge acquisition to promoting student engagement and 

higher order cognitive functions – characteristics of deep learning. Here, class size does 

matter and can affect the quality of student learning.” 

To sum up, the investigations demonstrate that large classrooms offer a challenging 

learning environment for both learners and teachers.The current study aims to investigate the 

attitude of both English language teachers and learners towards the influence of class size on 

the teaching/learning process of English. A case study at the Faculty of Education,  El-mergib 

University in Alkhoms.  
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4.3. Related Studies 

There are a number of studies that have been conducted to investigate the effects of class 

size on the teaching/learning process. The following are some of these studies.  

A study aimed to examine teachers’ attitudes and insights about teaching in large classes 

conducted by Bahnashal (2013) at King Abdul-Aziz University, Saudi Arabia. The researcher 

used a semi-structured interview with six Saudi English teachers from two public schools. 

They have taught large classes for at least fifteen years at public schools. The results showed 

that all participants find it difficult to teach large classes. Furthermore, the teachers observed 

that despite of all attempts to measure students’ level, the consequences of their students were 

insufficient.  

Bamba (2012) conducted a study about the effective approaches to teaching large EFL 

classes. She first studied the impacts of large classes on teachers and students,and thenshe 

interviewed five Ivorian English teachers who teach large classes. The interview aimed to 

realize theiropinions towards teaching large classes and the approaches they have applied to 

improve effective teaching and learning. The outcomes of the interview indicated that large 

classes form adifficulty to improve effective teaching and learning. They also demonstrated 

that teachers play anessentialpart in including students in large classes by the method they use 

and that encourages them to learn moreindependently inside and outside the classroom. 

There is a study carried byBlatchfordet al (2002) to examine the relationship between 

class size and student achievement, and whether or not the effect of class size actuallytake 

place through the examination of student achievement. The consequencesshowed thatthe 

increase of class size led to a decrease in learning levels. Additionally, theysaw that smaller 

class sizes exposed a positive influence for some learners, speciallyfocusing on lacking 

learners. The resultspreservedthe theory of smaller classesrefining learner’sachievement. 

 

Another study conducted by Thaher (2005) in which he investigated the instructional, 

emotional and social influences of large classes on EFL students at An-Najah National 

University. A questionnaire and an interview with 230 non-English major EFL students were 

used as a method for data collection. The results illustrated that, although it had negative 

effects, large classes had some features of luminous on the emotional and social faces.  

Furthermore, a study conducted by Yusuf, et al (2016) indicated that class size has a 

straightimpact on students’ attitudes. They noticed that when class size is large, the 

likelyinfluence is negative and vice versa. The students in small classroomsare found to 

expose better learningattainment than students in large classroom. This outcome is similar to 

thatgained by Blatchford et al. (2002). 

 

5. Methodology 

5.1 Participants  
 Two groups of respondents participated in the current research. The first group 

contained ten specialized English language teachers with different teaching experiences who 

have been chosen randomly from the English language department at the faculty of Education 

- El-mergib University. The second group, on the other hand, consisted of thirty students 

chosen randomly from English language department on the same faculty. They were mixed 

males and females. They were from different grades and their ages were between twenty and 

twenty-two. 
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5.2 Instruments and Data Collection 

As the current research seeks to investigate English language teachers’ and students’ 

opinions about the negative effect of large class size on the teaching/learning process of 

English as a foreign language, aquantitative method was used as a tool for data collection. 

The quantitative instrument used herewas a two forms questionnaire. One questionnaire 

formwas given to group from the third and fourth year students studying at the English 

language department at the Faculty of Education. Another questionnaire formwas givento ten 

teachers working in the department of English at the Faculty of Education. Both 

questionnaires used the Likert five-point scale of strongly agree, agree, neutral, disagree, and 

strongly disagree. 

 

5.3 Analysis and Discussion of Results 

The table below illustrates the outcomes reduced to statistical data, obtained from the 

response of the students on the questionnaire items.  

 

Table 1: Students’ Responses on the Questionnaire. 

Statement Strongly 

agree 

agree Neutral disagree Strongly 

disagree 

1. I prefer to study in large classes. 0% 20% 17% 46% 17% 

2.  In large classes, I feel relaxed 

because I know that the teacher will 

not notice my absence.  

7% 17% 7% 46% 23% 

3. Cheating in large classes is easier.   17% 53% 3% 10% 17% 

4. More students mean more ideas and 

this environment helps me to learn 

more.  

13% 33% 20% 17% 17% 

5. Large classes give troublemakers the 

chance to make troubles. 
17% 43% 27% 13% 3% 

6. In large classes, I feel frustrated and 

this affects my motivation negatively.  
27% 43% 10% 17% 3% 

7. I feel anonymous in a large class. 33% 37% 23% 7% 0% 

8. I feel shy to participate in 

overcrowded classes.  
26% 40% 20% 7% 7% 

9. The quality of instruction is lowered 

with increasing class size. 
37% 20% 23% 17% 3% 

10. Large classes limit the number of 

exercises given to students. 
13% 34% 23% 17% 13% 

11. Teachers in large classes hardly 

give immediate feedback. 
10% 56% 7% 20% 7% 

12. My attitudes towards learning 

English are affected negatively by 

large classes.  

23% 30% 20% 17% 10% 

 

According to the information presented in the table above it seems that, the majority 

of students (46% disagree and 17% strongly disagree) did not prefer to study in large class 

size. It means that students favor to study in small classes rather than large ones. 
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Approximately 43% of students reported that large classes give the chance to troublemakers 

to make troubles inside the class, which is not good for other students and that may influence 

their understanding. In addition, the vast majority of participants (53% agree and 17% 

strongly agree) supposed that large classes give the chance to lower students to cheating  and 

this may affect the level of good students.  

According to the respondents’ responses, it is clear that large classes are not preferred 

because most students (43%) stated that they feel frustrated when studying in overcrowded 

classes and that affect their motivation in a negative way.  Additionally, most of the 

participants (33% strongly agree and 37% agree) felt anonymous when studying in large 

classes. This agrees with Hasan (2012) findings that large classes are challenging to both 

teachers and students at the same time and students in a large class fell anonymous and 

passive.As well as, many students reported that they feel shy to participate in most of the class 

activities (26% and 40% respectively).  

Surprisingly, the statistical data showed that some students preferred studying in large 

classes, where33%of learners stated that if there were many students inside the class, there 

would be more ideas and thoughts that make the learning environment suitable for learning 

and educating. Furthermore, most students (46% and 23%) disagreed that large classes help 

them to feel relaxed, as the teacher could not notice their absence.  

Concerning the negative effect of large classes, some students (37%) reported that 

there is a negative relationship between class size and the quality of instruction. They 

believed that the quality of education is decreased as the class size increased. Furthermore, 

many learners (34%) supposed that large class limits the number of exercises given to 

students, and approximately 56% of them said that teachers in large classes could not provide 

students with direct feedback easily. Additionally, many students (23% strongly agree and 

agree 30%) reported that studying in large classes might have a negative effect on their 

attitudes towards learning English. 

Table 2 below demonstrates the percentage of the teachers’ responses reduced to 

statistical data, obtained from their responses on the questionnaire items.  

Table 2: Teachers’ Responses on the Questionnaire. 

Statement Strongly 

agree 

agree Neutral disagree Strongly 

disagree 

1. I prefer to teach small class size.  80% 20% 0% 0% 0% 

2. Smaller classes are easier to manage. 90% 10% 0% 0% 0% 

3. Large classes affect the quality of 

teaching negatively.  
10% 70% 20% 0% 0% 

4. The assessment of students learning 

is difficult in large classes.  
30% 60% 10% 0% 0% 

5. Participation is negatively affected 

by large classes. 
0% 70% 10% 20% 0% 

6. Large classes have a big effect on 

student achievement due to the lack of 

engagement from students.  

10% 40% 40% 10% 0% 

7. In large classes, there is a limited 

space. Therefore, it is difficult for the 

teacher to move among students.  

10% 40% 40% 10% 0% 
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8. In large classes teachers face 

problems in controlling the classroom.  
50% 40% 0% 10% 0% 

9. Interaction framework and giving 

individual attention are easier in 

smaller classes.  

80% 10% 10% 0% 0% 

10. Oral exams and presentations are 

affected negatively in large classes. 
30% 50% 10% 10% 0% 

11. In large classes, teachers cannot 

use more elaborated teaching methods. 
10% 60% 30% 0% 0% 

12. Taking class size in consideration 

facilitates the teaching/learning/ 

process. 

80% 20% 0% 0% 0% 

  

As can be seen in the above table, it is obvious that all teachers who participated in 

this research preferred to teach small classes rather than large ones (80% strongly agree and 

20% agree). The vast majority of them (90%) stated that as the size of the class was smaller, it 

would be easier for them as teachers to manage it. Concerning the quality of education, most 

teachers (70%) supposed that the crowded classes influence thequality of education presented 

to students in a negative way. Additionally, about 60% of them assumed that evaluating the 

students’ performance is a hard task in the crowded classes. Approximately 70% of the 

participated teachers stated that large classes negatively affected students’ participation in the 

class activities.   

However, only 50% of the respondents said thatlarge classes have a big effect on 

student achievement due to the lack of engagement from students. Whereas, the other 40% of 

them were neutral and 10% disagreed. Concerning the teachers’ movement inside the 

classroom, it appeared that not all teachers agree that large classes limit the teachers 

movement among students and managing them (only 10% strongly agree and 40% agree), 

where 40% of teachers supposed that there is no relationship between the class size and 

teachers movement and that depends on the teachers ability and experience.Approximately 

90% of the participated teachers (50% strongly agree and 40% agree) approved that in large 

classes teachers encounter obstacles in controlling the classroom which has a negative effect 

on both students and their teachers. This proves Englehart (2007) and Fan (2012) arguments 

that in small class size, teachers need less time to control the classroom, which results in 

developing the educational achievement 

Concerning the interaction framework and individual attention, it could be seen that 

the vast majority of participated teachers (80%) strongly agree that large classes affect the 

interaction between the studentsand their teacher inside the classroom in a negative way. As 

well as, they supposed that giving individualized attention is difficult in overcrowded classes. 

Oral exams and presentations seemed to be negatively influenced by the number of students 

inside the classroom, where many teachers (30% strongly agree and 50% agree) pointed out 

that when there are many students inside the class, much time will be need for oral exams and 

conducting presentations and that will be not available during the class time.  

In addition, most of teachers (10% strongly agree and 60% agree) believed that large 

classes might affect the teaching methods used inside the classroom, because in overcrowded 

classes teachers cannot use more elaborated methods. According to  Cooper and Robinson 

(2000), class size harmfully influenced the methods used by teachers, and the increase of the 
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class size leads to a decrease in the teachers’ ability to use more elaborate teaching methods, 

where the traditional instruction tools which is teacher centered are the main 

ones.Consequently, all of the respondent teachers (80% strongly agree and 20% agree) stated 

that to facilitate and manage the teaching/leaning process of English, the number of students 

in the class should be taken in consideration.   

6 -Conclusion 

To sum up, it is obvious from the results of the current research that large classes carry 

a challenge for both teachers and students in terms of managing, teachingand comprehending 

abilities.  It seems that teachers consider classes as large when they face troubles dealing with 

all students and giving an individual attention to each student. Therefore, the vast majority of 

the participated teachers and students prefer teaching and studying in small classes rather than 

large ones. It is also apparent that large classes can obstruct class interaction and can have 

negative influence on classroom controlling. Consequently, as large classes have harmful 

impact on the teaching/learning process of English as a foreign language, it can be 

recommended that class size be reduced in order to treat andreduce the influence of 

overcrowded classes. It is also noticeable in the responses of the respondents that large classes 

require more consciousness and distinctive techniques to deal with. 
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 الملخص 
ن  ي و مواكبة هذه التكنولوجيا لتحسي  ن وضعاف البرص ضمن التطور التكنولوج  يحة المكفوفي  لدمج شر
ها لخدمتهم و تلبية احتياجاتهم و مساعدتهم عىل الحركة والتنقل حتى يكون  حياتهم لألفضل و تسخي 

ي هذا البحث. باستطاعتهم االعتماد عىل أنفسهم و الشعور باالستقاللية والذاتية 
ن
تصميم جهاز  تم ف

حيث تقوم ( Arduino)الكتشاف العقبات باستخدام لوحة تحكم االردوينو بأقل التكاليف مساعد ذكي 
ن لعمل وظيفة محددة  .  وهي اكتشاف العقبات بمعالجة البيانات و إصدار أمر معي 

ي هذا البحث لقد تم 
ن
ن  ذكية عصا نموذج تصميم ف تكون معدات بسيطة قد بتكلفة قليلة و للمكفوفي 

ي كل بيت مع اضافة تقنية متحكمات االردوينو
ن
والحساسات فوق  (Arduino)متوفرة ف

ي المسار الذي يتحرك فيه ,  بحرية الصوتيةلمساعدتهم عىل التنقل
ن
كما تقوم باكتشاف العوائق ف

ة زمنية  الكفيف   رة االنذار يستطيع سماع صاف أن الكفيف حيث, كافية عي  أوامر صوتيةوتنبيهه قبل فيى
ونية لتنبيهه المتص  .لة بالعصا االلكيى

 
Abstract: To integrate the blind and visually impaired segment into the 
technological development and keep pace with this technology to improve 
their lives for the better and harness it to serve them and meet their needs and 
help them move around so that they can be self-reliant and feel independent 
and self-sufficient. In this research, a smart assistant device was designed at 
the lowest costs to discover obstacles using the Arduino control panel, where it 
processes the data and issues a specific command to perform a specific 
function, which is to discover the obstacles. 
A stick has been designed for the blind with simple equipment that may be 
available in every home, with the addition of Arduino controllers and ultrasonic 
sensors to help them move freely. The alarm buzzer connected to the 
electronic stick to alert him. 
  

- :المقدمة  
ي شتى المجاالت أصبح مقياسا للتقدم 

ن
ي ف ي عرصنا الحالي من التطور و االزدهار التكنولوج 

ن
ان ما نشهده ف

اع آلة متطورة و أكير ذكاء عن  ية فال يكاد يمر يوم إال ونسمع عن اخيى الذي وصلت اليه العقول البشر
ي معظم جوانب حياتنا 

ن
من حواسيب و هواتف سابقاتها حيث أصبح من المهم استخدام التكنولوجيا ف

ي تعود نتائجها عىل 
ها وال ننكر أن لهذا التطور العديد من االيجابيات و السلبيات التى نت وغي  نقالة وانيى

. المستخدم نفسه فإن تم استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة صحيحة انعكست عليه بصورة ايجابية 

mailto:narajsheneb@gmail.com
mailto:Najla.mokhtar.cs@gmail.com


 

 ويــتربــلة الــمج
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1التأثير العربي معامل 

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                 174                                                                                                                                                                
 

ي مجاالت الحياة المختلفة 
ن
يؤدي ال تسهيل المهمات الحياتية اليومية كما أن استخدام التكنولوجيا ف

ي الذي مكن االنسان من انجاز الكثي  من المشاري    ع و لألشخاص حيث زادت من االدراك العلمي 
ن
والثقاف

ي كانت صعبة فيما مضن 
اعات التى ونية القابلة  وعىل سبيل المثال. االخيى تطور مجال الدوائر االلكيى

مجة حيث كان العمل عىل صناعة د ي بناء للي 
مجة للقيام بوظيفة معينة يعتن ونية قابلة للي 

ائرة الكيى
مجة يتم  ونية القابلة للي 

ي معقد من مكونات عديدة لذلك كان تصميم الدوائر االلكيى
ونن تصميم الكيى

 .بشكل ثابت وتغيي  أو تعديل جزء بسيط فيها كان يتطلب الكثي  من العمليات المعقدة 
اع الدوائر المدمجة بفضل التطور التكنو أما اآلن  ي مجال أشباه الموصالت واخيى

ن
ي ف و تطور ( IC)لوج 

ة قد يصل  يحة صغي  ونية كاملة عىل شر مجة وتقنية المعلومات أصبح من الممكن تصميم دائرة الكيى الي 
ونية يسم  حجمها ال النانوميى كما أدى تطور الدوائر المدمجة إل ظهور جيل خاص من الدوائر االلكيى

ن به من المتحكم ة لما تتمي  ي اآلونة األخي 
ن
ات الدقيقة حيث اصبح استخدام المتحكمات الدقيقة شائعا ف

سهولة برمجتها لتطوير مختلف المشاري    ع حيث ان عددا منها يقدم حلوال للعديد من مشاكل أصحاب 
ئة أو من يعانون من األمراض المزمنة ومن ضمن أصحاب الهمم ف( ذوي االحتياجات الخاصة )الهمم 

ي 
ن
ي يواجهونها ف

ن و ضعاف البرص الذين يعانون عدم االستقاللية الناتجة عن الصعوبات التى المكفوفي 
ي القيام بمهام حياتهم 

ن
ن وضعاف البرص ف تنقلهم من مكان آلخر ومن هنا نستشعر ما يعانيه المكفوفي 

 .اليومية 
ن و ضعاف البرص ضمن الأدى هذا ال فرض الحاجة ل يحة المكفوفي  ي ومواكبة تطور دمج شر التكنولوج 

ن حياتهم  ها لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم عىل  لألفضلهذه التكنولوجيا لتحسي  وتسخي 
الحركة والتنقل حتى يكون باستطاعتهم االعتماد عىل أنفسهم و الشعور باالستقاللية و الذاتية كما أن 
ن يؤدي ال تسهيل أمورهم بأقل جهد و أقل عناء وبأقل تكلفة  ي حياة المكفوفي 

ن
توظيف التكنولوجيا ف

يح  .ة خاصة من المجتمع ال يجب تجاهلها وذلك النهم يمثلون شر
 : اهمية البحث

ي البرص 
ي مساعدة كفيفن

ن
ي ف

ونن ذكية بتكلفة بسيطة واقل  ا قتناء عصالتكمن اهمية هذا التصميم االلكيى
تعقيد بحيث يصبح من السهل اقتناءها واستخدامها و كذلك يستطيع ايجاد مكوناتها بسهولة و يش 

ونية مت  .وفرة و سهل الحصول عليها ومن تم تركيبها و صيانتها حيث ان اجزاءها االلكيى
 

 Methods & Materialsالطرق و االدوات  
ن أن المتحكم الدقيق  األردوينو بعد دراسة فكرة البحث جيدا و تحديد االهداف المراد تحقيقها تبي 

(Arduino)  هو األداة المثىل لتطبيق هذا البحث ومن تم تحديد الملحقات المناسبة له لتحقيق هذه
 .األهداف 

 (Uno Arduino) اونو األردوينو له عدة أنواع و تم اختيار (Arduino) األردوينوالمتحكم الدقيق 
وع  ح و ذلك لمناسبته لمتطلبات المشر والمخارج وإرسال من حيث عدد المداخل لتنفيذ البحث المقيى

 .و استقبال البيانات 
مجة المتحكم الدقيق ( Arduino)وباستخدام أكواد لغة أردوينو  ي تستخدم لي 

ي لوحة والتى
ن
الموجود ف

ي هذا البحث بكتابة كود داخل متحكم االردوينو ليعمل عىل انجاز األهداف وهي . األردوينو 
ن
قمنا ف

 .تية اكتشاف العوائق عن طريق الحساسات فوق الصو 
ي الشكل التالي 

ن
ونية المتصلة بألردوينو كما ف ي جميع القطع االلكيى

ن
 :تم كتابة الكود الخاص الذي يتحكم ف
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ي لالردوينو( 1)شكل   (Arduino)كود برمج 

 
ي 
مع المتحكم الدقيق حتى يكتشف العوائق ( Ultrasound sensor)ثم تم توصيل حساس فوق صونى

ي أمامه
 وعنرص مرسل عنرص من يتألف. الصوتية تفوق الموجا عىل عمله مبدأ يعتمد حيث التى

 تعود ثم عنه وترتد بالهدف تصطدم ثابتة شعة ذات صوتية فوق موجة بإرسال المرسل مستقبل،يقوم
 كشفها ويتم المستقبل إل

 
  ( 2)شكل 

ر
 [14](Ultrasound sensor)عمل الحساس فوق الصوت

 
- :كما بالشكل التالي ( Arduino)وتم توصيله بلوحة االردوينو 

 
 (Arduino)توصيل الحساس بلوحة االردوينو ( 3)شكل 

 
ي باكتشاف العوائق عي  ارسال موجات فوق صوتية 

ي الهواء حيث يقوم الحساس فوق الصونى
ن
تنتشر ف

سل هذه الموجات عن طريق المنفذ ي الحساس  Trigومن ثميى
ن
فاذا ارتطمت هذه . الذي يوجد ف
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ي و يقوم باستقبالها عن طريق المنفذ 
الموجات بجسم ما فإن الموجات ترتد ال الحساس فوق الصونى

Echo  ن ويتم ارسال هذه البيانات ال المتحكم الدقيق الذي تمت برمجته ليقوم بحساب المسافة بي 
ي حالة اكتشاف عائق ما يتم التنبيه أو االنذار عن , الحساس و العائق الذي اكتشفه 

ن
 .طريق صافرة وف

ن  بحيث الرادار مخطط ودارسة اختبار تم  المتاحة لمنطقة لكال الشامل المسح االخرصن  اللون يبي 
تقالي  واللون ن  الي   عوائق وجود يبي 

 
 مخطط الرادار الكتشاف العقبات(  4)شكل 

- : (Results) النتائج
ي المرحلة االخي  

ن
ي يستعملها  اليدوية البيضاءعصا ة تم تصميم شكل العصا بحيث تبدو مثاللف

التى
ي مسك العصا بطريقة مريحة ال حد ما 

ن
ن وضعاف البرص بشكل مناسب ليساعد الكفيف ف المكفوفي 

 :حيث تم مراعاة التالي  هوذات هيئة تناسبي
ونية حيث تم تصميمها بطول  - ميى وبزاوية انحراف ما  1اختيار الطول المناسب للعصا االلكيى

ن   .عىل اقل تقدير درجة  54ال  03بي 
ي  -

ن
ونية المتمثلة ف ي أسفل العصا لتكون حامل للدائرة االلكيى

ن
تركيب قاعدة ف

ها  (Arduino)األردوينو ي مكونات الدائرة من الحساسات و الصافرة و غي 
ى
 .وباف

 .توصيل الدائرة و تثبيتها عىل القاعدة الموجودة أسفل العصا لتكون جاهزة لالستعمال  -
كيب والشكل التالي يوضح    :كامل أجزاء العصا بعد االنتهاء من التصميم و اليى

 
 شكل العصا أثناء استخدامها( 5)شكل 

ي  وبالتالي 
ن
ي  الرفع قليال من المعاناةقمنا بإنتاج جهاز غي  مكلف و يساعد ف

يتعرض لها  قد  و المخاطر التى
ي حياته اليومية 

ن
 .الكفيف ف

 
 مناقشة النتائج 

وال نستمع ال صوت (LED)أنه قبل وجود العائق ال نرى اضاءة الليدعند تشغيل الجهاز سنالحظ 
ن ان العصا تعمل فقط عند اكتشاف  ي سبب العائق الذي من شأنه التاالنذار من الصافرة وهذا يبي 

ن
ى أذف

ن للمكفوف وقد تعمدنا تجربة تشغيل العصا بدون وجود عائق للتأكد بأن العصا تعمل بالشكل الجيد .  ي 
ونستمع ال  (LED) ثم عندما نقوم بتوجيه العصا نحو عائق نالحظ اضاءة الليد. نطمح اليه  وهذا ما 

بهذا صوت االنذار من الصافرة وبذلك نستطيع أن نقول ان العصا جاهزة و تعمل بشكل جيد و نكون 
 .قد تحصلنا عىل النتيجة المرجوة من البحث 
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ي حالة وجود عائق و   وعند اضاءة
ن
الكفيف لصوت االنذار هنا يتم تحذيره  دم سماعكذلك عاللدات ف

ن منه   أنعىل  فهذا يدلاالحمر  (LED) الليد ه عند اضاءةكما نالحظ ان. من قبل األشخاص القريبي 
وعند اصدار الصافرة لصوت االنذار  ألجلهوان الدائرة تعمل بالشكل الذي صممت  قريب جدا  العائق

لوجود عائق وب  هذا تكون الدائرة قد عملت  بتغيي  اتجاههيقوم توقف أو سوف يسمعه الكفيف في
ي السي  

ن
 .بالشكل المطلوب الذي يضمن للكفيف الراحة ف

 
 : االستنتاجات

ن و ضعاف البرص عىل التنقل بسهولة البحث   واالعتماد عىل أنفسهم دون يهدف لمساعدة المكفوفي 
ذلك بتطوير قد تم الحصول بفضل هللا عىل نتائج مرضية للبحث و طلب المساعدة من اآلخرين و 

ي المتحكمات 
ى
ن عن باف عصا ذكية بأرخص التكاليف تعتمد عىل المتحكم الدقيق األردوينو الذي يتمي 

الدقيقة بسهولة التعامل معه و بساطة برمجته حيث يستخدم لغة برمجة مفتوحة المصدر وهي 
Arduino C  ي عدد المخارج و المداخل و شعة المعالجوله عدة أنواع وأحج

ن
الموجود  ام تختلف ف

ي هذا (  Arduino Uno)اونوالمتحكم الدقيق األردوينو انواعها بداخلها ومن 
ن
الذي تم استخدامه ف

وع من حيث عدد المداخل و المخارج و منافذ ارسال واستقبال  البحث لمناسبته لمتطلبات المشر
ونية تتكون من المتحكم الدقيق األردوينو . البيانات  اونو بحيث تم تم تطوير العصا بتصميم دائرة الكيى

 . شاف العوائق توصيله بالحساسات فوق الصوتية وبرمجته حتى تقوم باكت
 

- :الدراسات المستقبلية 
وع هذا لتطوير ح ، المشر ي نقيى

 :اآلنى
نت عي  االقمار  الهاتف عي   به التحكم يستطيع بحيث الجهاز تطوير يمكن -1 او عن طريق االنيى

 .االصطناعية
ونية األجزاء بعض إضافة يمكن -2   أكير  ليصبح االخرى اإللكيى

 
 تطورا

 .الكفيف رأس مستوى عىل العقبات بتفادي يقوم نظام إضافة -0
ا باستخدام بالكفيف المحيطة المنطقة بمسح يقوم نظام عمل -5  العوائق واكتشاف كامي 

 .لوجهته يصل حتى  العوائق هذه من خالي  مناسب مسار تحديد ثم بها الموجودة
جاع تقوم ثم GPSجهاز طريق عن للكفيف الحالي  الموقع إحداثيات تحديد -4  لمكان اسما باسيى

ي  وإرسالها البيانات قاعدة من
ن
ي  مسبقا المحدد للرقم نصية رسالة ف

ن
 طريق عن العصا  نظام ف

ي  والمتحدثGSM جهاز
 الصونى

 حيث للعصا صوتيا وجهته تحديد الكفيف يستطيع حتى  الصوت عىل التعرف خاصية إدخال -6
جمة العصا تقوم ي  األمر بيى

 .المراد المسار وتحديد الصونى
ي  األرقام تحديد الكفيف يستطيع أن -7

ي  يرغب التى
ن
 احتاج إذا إليها الحالي  موقعه إرسال ف

 .المساعدة
 ستشعرات اخرى لزيادة تطوير العصانستطيع استخدام م -8
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https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%20%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%20%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%20%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%20%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%20%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-pdf
https://www.3arrafni.com/mi-mix-ultrasonic-explained/
https://www.3arrafni.com/mi-mix-ultrasonic-explained/
https://www.3arrafni.com/mi-mix-ultrasonic-explained/
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دراسة تحليلية علي المؤسسة الوطنية للسلع التموينية  إدارة المخازن وتأثرها بالنظم معلومات االدارية
 منطقة الوسطي 

 
 خميس ميالد عبدهللا الدزيري

 جامعة المرقب –كلية االقتصاد والتجارة القربول  / قسم اإلدارة 
kaldziri@gmail.com 

 
 :الملخص

 ليك  يجعل من لومات االدارية عل  المخازنعتأثير النظم الم يسع  هذا البحث إل  التعرف عل  
ً
ه مساهما

 
ً
  يحقق الرصيد االمثل من االستثماراتوفعاال

  التخطيط وضبط المخزون بفاعلية وكفاءة حت 
 
وبذلك  ,ف

  المخزنفأنه يهدف إل  متابعة المنرصف والوارد وتوضيح الرصيد لكل صنف ي
 
وتحديد الكميات , تواجد ف

  الوقت المناسب
 
اؤها من كل صنف ف المتداولة من حيت و المتابعة الدورية لحركة االصناف , المطلوبة شر

ومن ثم تفادي الخسائر الناتجة عن تكدس السلع او عدم متابعتها فتوفر المؤسسة الكثير , الكمية والقيمة
 .من الوقت والمال

 
 :مقـــدمة 
 يمارس بالفطرةتطور 

ً
يا  بشر

ُ
  أصبح سلوكا

  , التخزين حت 
فالناس يخزنون مستلزماتهم واحتياجاتهم حت 

كما أصبح , أصبح التخزين جزء من حياة الناس اليومية, ,تطورت أساليب التخزين من البدائية أل  الحديثة
 تقوم به العديد من المنظمات

ً
 متخصصا

ً
 اقتصاديا

ً
ت وتفرع إل  العديد من وتقنيا أصولوأصبح له , نشاطا

 بعد يوم األنشطة
ً
  تتسع يوما

كما ساعد عل  ذلك تقدم صناعة أدوات وأجهزة التخزين , المتتابعة والت 
 .والنقل والمناولة وكافة األعمال اللوجستية

 الستمرارها
ً
 ألعل  درجة من الرفاهية , فالتخزين عل  مستوي الفرد هو سلوك حياة ضمانا

ً
وتحقيقا

 الستمرارها ورفاهيتهاوالتخزين ع
ً
 الكتفائها وضمانا

ً
والتخزين عل  مستوي ,ل  مستوي األشة تحقيقا

ورة لبقائها   .وأحد أنشطتها اإلدارية المتخصصة لها المنظمة هو ض 
  العديد من المجالت  يعد 

 
  وسائل االتصاالت والذي شهدها العالم ف

 
  المتواصل الشي    ع ف

التطور التقت 
  األقمار 

 
ها والمتمثلة ف   تجري  ها منظمات , صناعية وهواتف محمولة وغير

  العمليات الت 
 
و تعقد المتنوع ف

ورية, األعمال المختلفة ومن هنا برزت أهمية نظم المعلومات اإلدارية , جعل من االحتياج للمعلومات ض 
  أصبحت إحدى اساسيات النشاط اإلداري 

  اتخاد القرارات الصحيحة والت 
 
والدور الذي تقوم به ف

 .المعاض
  العالم وما صاحبة من التطورات للمعلومات وشعت  

 
و نتيجة ما أحدثته التورة العلمية و التكنولوجية ف

تداولها وما انعكس عليها من االستفادة من هذه التقنيات العلمية والتكنولوجية الخاصة بالمعلومات 
ها عل  هذه النظم ورة من االستفادة من هذه ال, وتأثير   المنظمات تبرزت الرص 

 
  قنيات والتكنولوجيا  ف

الت 
  من قلة االستفادة منها

 .تعان 
 
 
 

mailto:kaldziri@gmail.com
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 :مشكلة الدراسة
  من مشكلة ,من خالل الدراسة للمنظمة قيد البحث 

  أن المنظمة تعان 
 
وجد ان مشكلة البحث تنحرص ف

  إدارة المخازن
 
مطلوبة نتج عنه ضعف توفر المعلومات ال, االعتماد عل  نظم معلومات غير متطور ف

وهذا بدوره له أثر عل  إدارة المخازن بالمنطقة قيد , بالدقة والشعة بالرغم من وجود اإلمكانيات المادية
  الخدمات للموزعير  داخل هذه 

 
  من قصور ينتج عنه تأخر ف

البحث مما يجعل العملية التخزينية تعان 
  المخزون  ومن جه أخري قد يرتفع المخزون ال  الحد الذي يسبب فيه, المنظمة

 
ولهذا , حدوث تلف ف

  
  آلن 

 
 :يمكن صياغة المشكلة ف

  إدارة 
 
  نظم المعلومات المتبعة ف

 
انخفاض توفير البيانات و معلومات االزمة و األساسية وشعة تداولها ف

المخازن داخل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية مما ينعكس عل  إدارة المخازن وبتال  يتطلب دراسة 
  يمكن تفاديها واالستفادة من هذا نظام وتحسير  من إدائهاالقصور وج

 .وانبها الت 
  إدارة المخازن،  

 
 تؤثر ف

ً
 تابعا

ً
 وإدارة المخازن عنرصا

ً
 مستقال

ً
لذلك تعتير نظم المعلومات اإلدارية عنرصا

ها عل  المؤسسة اجمع  .وبالتال  يمكن تأثير
 :أهمية الدراسة

  تتواصل عملية تنمية اإلدارة و      
تطويرها وبناؤها عل  أساس متقدم وحديث، ومن األسس المهمة الت 

  عليها إلدارة الحديثة، استخدام نظم المعلومات اإلدارية الحديثة، وتبادل المعلومات اإلدارية المتقدمة 
تبت 

 ويساعد ذلك عل  زيادة إداء العمل اإلداري وشعة اتخاد القرارات اإلدارية، وبناء عل  ذلك فإن أهمية
  
  االن 

 
   -:الدراسة تتمثل ف

 :أهميه الدراسة للباحث -1
     

 
  من خاللها يكتسب الباحث المهارات ف

  تلم بموضوع الدراسة والت 
وتشمل المراجع العلمية الت 

  تضيف له المعرفة الكاملة من خالل االطالع عليها
 .التعرف عليها وتجميعها التجميع الصحيح والت 

 :أهمية الدراسة للعلم  -2
  هدا البحث عندها تزداد المكتبات العلمية بالدراسات ع   

 
ند الوصول ال  نتائج علمية سليمة ف

  مجاالت البحثية
 
 .لالستفادة منها ف

 :أهمية الدراسة للمجتمع  -3
محاولة تحديد جوانب الخلل والمشاكل عند اجراء الدراسة عل  منظمة خدمية تقدم خدمات لكافة أفراد 

 .وحلحلتها لتعود بالنفع عل  المجتمع المجتمع، ليتم معالجتها 
 : أه   داف الدراسة

  عملية تطوير نظم المعلومات اإلدارية داخل إدارة         
 
إن الهدف الرئيس  لهذا البحث هو اإلسهام ف

  
 
  ضوء التطورات الحديثة ف

 
  النهوض بمهامها ف

 
المخازن بالمؤسسة قيد الدراسة لك  تقوم بدورها ف

  -:ومات ونظمها، وهدفت الدراسة إل  ما يل  تكنولوجيا المعل

استخدام نظم معلومات اإلدارية داخل إدارة المخازن بالمؤسسة له معوقات تحول دون استخدامه   
  تطويرها

 
 .وبالتال  الوصول اليها والحد منها يساعد ف

علومات إظهار حاجة إدارة المخازن بالمؤسسة داخل المنطقة الدراسة ومدي تأثرها بالنظم الم  
 .اإلدارية
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  واجهت استخدام نظم المعلومات اإلدارية داخل إدارة الخازن   
التعرف عل  المعوقات والصعوبات الت 

  منطقة قيد الدراسة
 
 .بالمؤسسة ف
 :  منهج الدراسة

 لمستوي المعلومات لديه،  ا أن المنهج او مجموعة المناهج الذي اتبعه      
ً
الباحث يتحدد كل منها وفقا

   لبهتطاوم
  البحث ما هو إال الطريقة الت 

 
 او تحليال معا، وان تناول المنهج ف

ً
طبيعة الموضوعات وصفا

  معرفة الحقيقة عن موضوع البحث لذلك فإن المنهجية الدراسة تحددها طبيعة 
 
يتبعها الباحث ف

، ويمكن القول بأن هناك عدة أنواع من المناهج البحث وعليه فإ
ً
ن الدراسة تتبع المشكلة المدروسة عموما

- :المناهج التالية
 :المنهج التحليلي  - أ

  تم الحصول عليها من صحائف االستقصاء، وإجاد العالقات بير  
يستخدم فيه المعلومات والبيانات الت 

  تم تسميتها بالمستقل ويمتلها النظم المعلومات اإلدارية والمتغير ويمتلها إدارة المخازن
ات الت   .المتغير

ي -ب
 :المنهج الوصف 

تركير  الباحث عل  وصف المنظمة قيد الدراسة، وإظهار تأثير النظم المعلومات اإلدارية عل  إدارة     
 .المخازن

 :مجتمع عينة الدراسة -ج
مجتمع الدراسة هو عبارة عن العاملير  والمسؤولير  بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية منطقة الوسط      

والمخازن، وتم اختيار هذه المؤسسة التساع رقعتها وحجمها وتعدد والذين لهم عالقة بنظم المعلومات 
فروعها، وعينة الدراسة تم اختيارها عشوائية غير منتظمة من االفراد العاملير  والمسئولير  بإدارة المخازن 

واعتمدت الدراسة عل  طرائق عدة لجمع البيانات الالزمة لها، وه  , قيد الدراسة فرع المنطقة الوسط  
  تتمث

 
  ل ف

 :االن 
  سجلت ودونت بياناتها ومعلوماتها بشكل مباشر بوساطة : المصادر األولية -1

وه  المصادر الت 
ها، فهذه المصادر تكون معلوماتها وبياناتها  األشخاص أو اإلدارة المعنية بجمع تلك المعلومات ونشر

 .صحيحة
  البيانات الثانوية من الكتب والدراسات ا: المصادر الثانوية -2

لسابقة ذات العالقة بالموضوع وتأن 
  الدراسة

 
وع ف   تم االطالع عليها قبل الشر

 .والمقاالت المختلفة المنشورة الت 
  إدارة المخازن، بهدف : المقابالت -3

 
  اإلدارة والعاملير  ف

 
يتم إجراءات عدد من المقابالت مع مدراء ف

  يمكن الوصول اليها
 .توضيح وتعزيز المعلومات الت 

ف بأنها مجموعة من األسئلة واالستفسارات المتنوعة والمرتبطة بعضها ببعض بشكل وتعر : االستبانة -4
، وتعد أفضل وسائل جمع 

ً
يحقق الهدف أو األهداف، وه  أكير أدوات البحث العلم  استخداما

 .المعلومات عن مجتمع الدراسة
 :حدود الدراسة

 .اإلدارية إدارة المخازن و تأثرها بالنظم المعلومات: الحدود الموضوعية  

 .دراسة تطبيقية عل  المؤسسة السلع التموينية بالمنطقة الوسط  وفروعها: الحدود المكانية  

ة الزمنية : الحدود الزمنية    .م2222اشتملت عل  الفي 
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 :فرضيـــات الدراسة
كز الدراسة عل  أساس اختيار فرضية رئيسية تكون كالتال  

 :تي 

 .المعلومات اإلدارية بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينيةتوجد عالقة بير  إدارة المخازن ونظم  
 :وتنقسم منها فرضيات فرعية وه  كالتال  

استخدام نظم المعلومات اإلدارية داخل إدارة المخازن بالمنظمة يؤدي إل  تقليل التكاليف والوقت  
 . والجهد إلنجاز اإلعمال

 .يؤدي ال  ضعف الرقابة عل  المخزوناسة أستخدم نظام المعلومات اليدوية داخل المنطقة قيد الدر  
 : مصطلحات الدراسة

ابطة والمتفاعلة والمتكاملة تهدف إل  تحقيق هدف واحد ويجب  :النظام  مجموعة من العناض المي 
 
ً
  تربطها معا

، وأن تكون العالقة بير  عناض النظام ه  الرابطة الت 
ً
 واحدا

ً
أن تكون هذه العناض كال

 .كلتحقيق هدفها المشي  

  لمستقبلها حول موضوع محدد أو مشكلة  :المعلومات 
  تمت معالجتها تعط  معت 

ه  البيانات الت 
  له، أي من ال 

 
ت من التكوين المعرف خاصة، والمعلومات رسالة تم فهمها من المستفيد، وقد غير

 (1).معرفة إل  معرفة

  الظاهري، وتعد المادة ال :البيانات 
  يمكن أن تكون كمية قياسها ه  الرموز المجردة من المعت 

خام الت 
مثل العادات والتقاليد ،وتتطلب إجراءات معالجات ( وصفية)وحسابها رياضية، أو تكون غير كمية 

 (2).يمكن االستفادة منها بشكل أفضل بأسلوب معير  ( معلومات)معينة من أجل تحويلها إل  نتائج 

ام المعلومات عصب المجتمعات المعاضة، بل تمثل عملية إعداد البيانات واستخد: نظام المعلومات 
  أداء عمله، وبالتال  أصبحت العوامل 

 
 من الوقت الذي يقضيه الفرد ف

ً
 هاما

ً
إنها أصبحت تشكل جزءا
  تحدد أداء المنظمات

 .(3)الت 

  تحدد مستويات التخزين :خطة التخزين 
 .يقصد بخطة التخزين ه  عبارة عن القرارات الت 

  هذه الدراسة بأنه هو النظام الذي يقوم : زننظام معلومات المخا 
 
يقصد بنظام المعلومات المخازن ف

ويد إدارة المخازن بالمعلومات  .بي  

  يستهلكها الفرد :السلع التموينية 
 .ه  مجموعة السلع الت 

  : تكنولوجيا المعلومات 
 
  تشغيل المعلومات ونقلها وتخزينها ف

 
ه  التكنولوجيا الحديثة المستخدمة ف

، وتشمل جميع تكنولوجيا المعلومات كالحاسبات األلية ووسائل االتصالشكل   
ون   .(4)إلكي 

 .يقصد بالمخازن عل  أنها المكان الذي يتم فيه حفظ المواد والسلع إل  حير  الحاجة إليها :المخازن 

                                                           
1-.Meadow Charles And Yuan  We inning.1997.Measuring The Impact Of Information. Defining. The 
Concepts .Information Processing And Management Science.33 (6). 697-714.  

2
ص.مكتبة الملك فهد الوطنية. ضالريا. أساسيات نظم المعلومات في التنظيمات اإلدارية. 1111. نبيل عزت أحمد -موسي -

86 
. 

3
. المجلة األردنية.في تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية في القطاع المصرفي األردني، عمان  ةأثر العوامل التنظيمي. 2228.دمحم الخصبه. زياد المعشر -

 .2المجلد رقم . في إدارة اإلعمال العدد الرابع
4

ص. 264العدد . مجلة الفيصل. ثقافة المعلومات في المستقبل الرياضحاجتنا إلي تخصص . 2222فاروق . الباز -
64
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ه  مؤسسة عامة مملوكة للمجتمع تسع  لتقديم الخدمات  :المؤسسة الوطنية للسلع التموينية 
  يحتاجها الفرد الليتر   لكافة

  بالسلع التموينية الت 
 .أفراد المجتمع، وتعت 

  يستهلكها الفرد :السلع التموينية 
 .ه  مجموعة السلع الت 

 : الدراسات السابقة
ترتبط العالقة هذه المشكلة بالدراسة السابقة لكون أن متغير نظم المعلومات اإلدارية من ضمن      

  كا
 
  تؤثر ف

ات الت  فة األنشطة اإلدارية بالمنظمات، أن الدراسات السابقة لم تتناول دراسة إدارة المتغير
  هذا الموضوع عن طريق ضخ 

 
المخازن وتأثرها بالنظام المعلومات اإلدارية، وأن هذه الدراسة ستساهم ف
 :بيانات حديثة عن المؤسسة قيد الدراسة، ويمكن شدها عل  النحو التال  

أمن وحماية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها عل  " بعنوان 2224دوكال  الرديم  دراسة عبدالوهاب ال -(1)
  
  الرئيس  والمرصف الصحاري الوطت 

فاعلية المنظمة، دراسة تطبيقية عل  المرصف التجاري الوطت 
 .(5)طرابلس من أهم نتائجها  –رسالة ماجستير غير منشوره أكاديمية الدراسات العليا  –الرئيس  

  مجال اآلمن والحماية لنظم المعلوماتقلة تخصي 
 
امج التدريبة ف  .ص موازنة مالية للير

  برامج التدريب والتأهيل لمواكبة التطور 
 
 . قصور وضعف ف

  مصلحة االحوال " م بعنوان2222دراسة عثمان فرج بوزريقة،  -(2)
 
دراسة واقع نظم المعلومات ف

 .(6)ومن أهم نتائجها. بنغازي-لدراسات العلياأكاديمية ا –رسالة ماجستير غير منشورة  -المدنية
ة الشخصية  - القرارات المتخذة ال تستند عل  معلومات كاملة، وإنما تستند عل  اجتهادات المسولير  والخير

 .لهم
  ذلك -

 
، مما يؤدي إل  طول الوقت المستغرق ف  

 .جمع البيانات وتحليلها تتم بشكل روتيت 
(3)-   

رسالة  -نظم المعلومات اإلدارية المشاكل والحلول" م بعنوان1111دراسة عل  مفتاح الحسيت 
 .(7)الدراسات العليا طرابلس، ومن أهم نتائجها–ماجستير غير منشورة 

، وإن ما يوجد لدي المنظمات ماه  إال قواعد بيانات وظيفة  - ال توجد قواعد بيانات بمفهومها العلم 
 .تخص بعض التطبيقات

  تطوير النظام بها، مما أدي إل  قلة توفير المعلومات نتيجة الن المنظمات  -
 
  من ضعف المساهمة ف

تعان 
  تحقيق اهداف المنظمات بكفاءة

 
 عل  عملية اتخاد القرارات ف

ً
 .بالدقة والشعة مما انعكس سلبا

 أثر نظم المعلومات اإلدارية عل  كفاءة تخطيط القوي العاملة، ومن" م بعنوان2226دراسة عويدات  -(4)
 .(8)أهم نتائجها

  كفاءة إدارة تخطيط القوي العاملة،  -
 
ها ف تهدف الدراسة إل  إبراز دور نظم المعلومات اإلدارية ومدي تأثير

ضها او تحد من استخدامها ودراسة التقنية المتاحة   تعي 
 .وتحديد المعوقات الت 

ا - ورة االهتمام باستخدام نظم المعلومات واالهتمام بالدورات والير مج التدريبية الخاصة بنظم ض 
 . المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات
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 -رسالة ماجستير غير من منشورة، أكاديمية الدراسات العليا) فتحي الخضوري البنداق، إدارة المخازن وأثرها علي فاعلية المنظمة  -

 (م2222طرابلس،
6

 .م2222بنغازي، –ر غير منشورة، أكادمية الدراسات العليا رسالة ماجستي -عثمان فرج أبورزيقة، واقع نظم المعلومات -
7

 .م2222الدراسات العليا طرابلس  ةرسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمي –علي مفتاح الحسيني، نظم المعلومات اإلدارية المشاكل والحلول  -
8

 .وي العاملة ،رسالة ماجستير ، طرابلس ،ليبيام ،أثر نظم المعلومات اإلدارية علي كفاءة تخطيط الق2226إبراهيم عمر عويدات -
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 MIS: نظم المعلومات اإلدارية
  تدفق البيانات الرسمية وشبة 

 
  تتفاعل وتتداخل ف

هو مجموعة من االستعدادات واألدوات واالفراد الت 
الرسمية وغير الرسمية داخل اي تنظيم
(9). 

 أخر لن  Burchوقد عرف 
ً
ظام المعلومات اإلدارية عل  أنه مجموعة متماسكة من األجزاء النظامية أو تعريفا

  تنجز عمليات تشغيل البيانات لتحقيق األغراض التالية
 :)10(الرسمية الت 

 .مقابلة احتياجات التشغيل القانونية واإلجرائية -1
  أغراض التخطيط والرقابة -2

 
 .إمداد اإلدارة بالمعلومات الستخدامها ف

 .واع متعددة من التقرير تصلح لألغراض الخارجيةاإلمداد بأن -3
  توفر أما كي

نفانودامز فقد نظر ال  نظم المعلومات اإلدارية عل  أنها مجموعة تنظيمية من الوسائل الت 
  والحاض  والتنبؤ بالمستقبل فيما يتعلق بالعمليات الداخلية للمنظمة والمخابرات 

معلومات عن الماض 
  المنظمة من خالل توفير الخارجية لها وه  تلك ا

 
  تدعم وظائف التخطيط والرقابة والعمليات ف

لت 
  الوقت المناسب لمساندة عمليات صنع القرار ونظر ماكليود لنظام المعلومات االدارية عل  

 
المعلومات ف

ل  يوفر المعلومات للمديرين المسئولير  عن وحدة تنظيمية رسمية سواء
َ
 عل  الحاسب اال

ً
  انه نظام مبنيا

كانت المنظمة ككل أو أحد الوظيفية بها والذين لديهم احتياجات متشابه للمعلومات وتصف هذه 
  والحاض  والمستقبل المعلومات ما حدث

  الماض 
 
النموذج المتكامل لنظم  التال   يوضح الشكل, ف

 .المعلومات اإلدارية
 نظم معلومات االدارية(1)شكل رقم 

 
                                                           

9
, كلية التجارة جامعة المنصورة -رسالة دكتوراه غير منشورة -دراسة تطبيقية -تحليل وتصميم نظم المعلومات اإلدارية -أحمد حسن دمحم نصحي -

ص,1164
11

. 
10

- Busch Jp.J.G.Strater J.R.F.R.information systems:theory and practice (Santa Barbara: Cal: Hamilton Publishing Co. 
1979)P.74. 
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 :اإلدارية النظم المساندة لنظام المعلومات
 :تحدد النظم المساندة لنظام المعلومات االدارية عل  النحو التال  

القرارات وقواعد بيانات  ونماذجوه  نظم تفاعلية تعتمد عل  الحاسوب  (:DSS)نظم مساند القرارات  -1
متخصصة لمساعدة عملية صناعة القرارات وحل المشاكالت شبة الهيكلية وغير الهيكلية بطريقة هؤالء 

  حل المشكالت وفيما يل  مقارنة تحليليةال
 
بير  نظم المعلومات االدارية  مديرين وباسلوب  هم الشخص  ف

 .11ونظم مساندة القرارات
 

 مقارنة تحليلية بي   نظم المعلومات اإلدارية ونظم مساندة القرارات (1)جدول رقم 
 نظم مساندة القرار نظم المعلومات االدارية

وبرمجيات وشبكة اتصاالت وافراد    حزمة متكاملة من عتاد 1
 لدعم عمليات وانشطة اإلدارة بصورة عامة

  حزمة متكاملة من عتاد وبرمجيات وشبكة اتصاالت 1
 وافراد لدعم عمليات وانشطة اإلدارة بصورة عامة

نظم إدارة  قاعدة نماذج,   تستند عل  قواعد البيانات2   تستند عل  قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات2
 .قواعد البيانات ونظم قاعدة النماذج

3  
 
  تقوم بإنتاج معلومات ذات قيمة مضافة وتقديمها ف

  
 الوقت الحقيق 

  دعم 3
 
  ال تنتج او توزع معلومات وانما تساهم ف

اح  القرارات من خالل بناء النماذج وتحليل البدائل واقي 
 .الحلول

ة القرارات اإل 4 دارية غير الهيكلية   تدعم بصورة غير مباشر
 وشبة الهيكلية

ة القرارات غير الهيكلية شبة 4   تدعم بصورة مباشر
 .الهيكلية

  2 بط باإلدارة العليا والوسط  ت ي  2
 
تبط باإلدارة الوسط  والعليا ولكنها تستخدم ف  ي 

 معظم األحيان من قبل التكنوقراط

تستخدم مخرجات نظم المعالجة المعامالت ألغراض . 8
 المعلومات انتاج

تستخدم مخرجات نظم المعلومات اإلدارية  ألغراض . 8
 دعم القرار

وتلك النظم تمد اإلداري بكافة احتياجات الصناعة اليومية للقرارات :نظم التقارير المعلومات -2
 ال  المدراء عل  أساس أنها كافية لسد احتياجاتهم حيث تقوم بتقديم تقاري

ً
ر مخططة وموصوفة سلفا

المعلوماتية بما يمكنهم من صناعة قرارات هيكلية فعالة وتقوم هذه النظم بالدخول ال  قواعد البيانات 
  سبق معالجتها كما انها تحصل عل  بيانات عن بيئة االعمال من مصادرها الخارجية

 .الت 
 : )EIS)  ت التنفيدية نظم المعلوما -3

اتيجية   اسم نظم المعلومات االسي 
ً
او نظم اإلدارة العليا وه  نظم  SIS )) ويطلق عل  هذه النظم احيانا

لمساعدة االدارة العليا عل   AI ) ) معلومات إدارة تفاعلية تربط نظم مساندة القرارات بالذكاء الصناع  
ة ال  معلومات مختارة تحديد التهديدات والفرص وتهدف هذه النظم 

ال  تزويد االدارة العليا بمدخل مباشر
اتيجية للمنظمة وتستخدم الرسوم البيانية    تكون مهمة لتحقيق االهداف االسي 

حول العوامل الرئيسية الت 
ة ال  قواعد البيانات 

  تقوم بتوفير مداخل مباشر
  هذه النظم الت 

 
 .الداخلية والخارجيةبشكل مكثف ف
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 12ص 2222دار المناهج عمان  -تحليل وتصميم نظم المعلومات -سعد غالب ياسين. د -
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 :بي   نظم المعلومات االدارية ونظم ادارة قاعدة البيانات العالقة 
وهنا يالحظ ان نظم ادارة قاعدة البيانات تعمل كحد بير  التطبيقات الوظيفية لنظم المعلومات االدارية 
وقاعدة البيانات حيث تمكن نظم ادارة قاعدة البيانات الوظيفية المختلفة من الوصول ال  نفس البيانات 

كة من ملفات مختلفة وتجمع بيانا  .والشكل التال  يوضح ذلكت ذات طبيعة مشي 
 

 يوضح العالقة بي   نظم ادارة قاعدة البيانات ونظم المعلومات االدارية (2)الشكل رقم 

 
 

 :نظام المعلومات الوظيفية التخزينية
  التخطيط وضبط المخزون بفاعلية وك

 
  يحقق الرصيد االمثل من يساهم هذا النظام ف

فاءة حت 
  المخزون 

 
االستثمارات وبذلك يهدف ال  متابعة المنرصف والوارد وتوضيح الرصيد لكل صنف يتواجد ف

  الوقت المناسب
 
اؤها من كل صنف ف  .وتحديد الكميات المطلوبة شر

  النظام وه   لهذا 
 
 :(12)النظام مكونات يقوم عليها وهم المكونات الرئيسية ف

 : تالمدخال  -1
  مكونير  أساسيير  هما

 
 :وتتمثل ف

  المخزن  - أ
 
سندات وأذونات االضافة حيث تسجل فيها البيانات كل صنف من االصناف المستلمة ف

اء الكمية المستلمة وسعر الوحدة ووصف الصنف المضاف  وذلك من حيث رقم طلب أمر الشر
  تحديد رصيد المخزون من كل وحدة داخلة فيه

 
واعادة حساب متوسط  وتساهم هذه البيانات ف

 .الوحدات المضافة
    أذونات الرصف حيث يسجل فيها بيانات  - ب

 
كل صنف من االصناف المنرصفة من المخزون مما يسهم ف

 .ضبط وتحديد أرصدة المخزون
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 .42السعودية ص  -الغرفة التجارية الصناعية -إدارة الموارد والمستودعات -مركز البحوث بالغرفة التجارية الصناعية -
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 :المخرجات -2
  تعد بناء عل  طلب االدارة

  أرصدة النظام من حيت التقارير الدورية أو الخاصة الت 
 
 تتمثل المخرجات هنا ف

  
 :ومن أهم هذه التقرير االن 

 لمجموعات االصناف المختلفة - أ
ً
 .تقرير عن قيمة الموجودات بالمخازن طبقا

  تزيد أو تنقص عن المستوي األعل واألدن  المحدد  - ب
 .بيان تفصيل  باألصناف الت 

  االس بيان   - ت
 
 أو تعرضت للضياع أو التقادم أو نقص ف

ً
 أو جزئيا

ً
  تعرضت للتلف كليا

 .عارباألصنافالت 
 عل  تقارير إدارة الفحص لعدم مطابقتها للمواصفات وذلك اذا كانت    - ث

ً
بيان باألصناف المرفوضة بناءا

ة  .كمياتها كبير
  يكون معدل دورانها شي    ع أو بطئ بشكل ملحوظ  - ج

 .بيانات باألصناف الت 
 نتائج الجرد الفعل  وبير  أرصدة الدفاتر والسجالت  - ح

 .بيان باالختالفات الجوهرية بير 
ات الهامة   - خ   اسعار الموجودات سواء كانت حديثة أو متوقعةبيان بالمتغير

 
 .ف

  اسعارها أو من مدد التوريد  - د
 
  كمياتها أو ف

 
 .بيان بالتعاقدات مع الموردين اذا كانت متمسكه ف
ي نظام المعلومات

 
 .الملفات الرئيسية المستخدمة ف

  يالحظ ان تسلسل اجراءات تحديد حدود المخزون وارصدة وأو 
 
امر االضافة أو أدن الرصف يسهم ف

فان المعالجة االلية انخفض عن نقطة اعادة الطلب  فاذا بحدود المخزون  ومقارنتهحساب الرصيد الجديد 
اء لكمية من الوحدات المطلوبة أما عملية تحديد البدائل وتقويمها فتتضح عند تحديد حدود  تصدر أمر شر

  ضوء التكلفة الكلية لمخزون كل بديل   المخزون حيت يتوفر البدائل عديدة يقوم
 
ومن اهم كل منها ف

  
  نظام معلومات المخزون ه  كاالن 

 
 :الملفات المستخدمة ف

 ملف مخزون المواد الخام. 

 ملف حسابات الدائن. 

 اء المفتوحة  .ملف أوامر الشر

 ملف الموردين. 
  تنظيم وتصنيف 

 
  إدارة المخازن تساعد ف

 
االصناف داخل المخازن وكل هده الملفات المستخدمة ف

 .والشكل التال  يوضح معالم نظام المعلومات التنفيذي للمخزون
 نظام معلومات المخزون األلي  (3)شكل رقم 
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 .عالقة بي   إدارة المخازن ونظم المعلومات اإلدارية بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينيةال
بنظم  وتأثرها تدقيق فيها تقودنا ال  القول أن هناك عالقة بير  إدارة المخازن الالفرضية و  دراســـــــة 

قها عل  يالمعلومات اإلدارية بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية قيد البحث ويلخص القول أن عندتطب
  مخازن يجعل منه عرضت ال  , دارة المخازن بالمؤسسة الوطنيةإ

 
وجدنا ان العمل بالسجل اليدوي ف

  يتم لأيضا يقودنا ساد السلع الموجودة فيه و الف
  بيانات الموردين والسلع أو الوحدات الت 

 
عدم التدقيق ف

توريدها بشكل دقيق وذلك التساع المكان والعدد الكبير للمواد المخزنة وبتال  يساعد عل  هدر الوقت 
  البيانات وعندما قمنا  بأجراء المقابالت واستخدام النظام المعلومات عل  إدارة ال

 
مخازن وجدنا الدقة ف

  انجاز المعامالت ومن 
 
والمعلومات سوء الداخلة والخارجة من السلع  وانخفاض وشعة عامل الوقت ف

  
 :هنا يمكن القول ان الفرضية تحققت باالن 

  تم استالمها مقارنة  - أ
  الوقت لمعرفة ومتابعة نشاط التوريد والذي يوضح كميات السلع الت 

 
شعة ف
ا   لم يتم استخدام فيها نظم المعلوماتبالفي 

 . ت السابقة والت 
عند استخدام النظام المعلومات عل  إدارة المخازن اتضح سهولة الوصل ال  قائمة بالموردين خالل   - ب

 
ً
ة زمنية قصير جدا

  يحدثفي 
  تورد بينما كانت تعد  والت 

فيها اسم المورد وعنوانه والسلع أو األجزاء الت 
  طويل

 .بعامل زمت 
 لي - ت

ً
هل سباستخدام النظام المعلومات تحصل عل  قائمة بالسلع او االجراءات الموردة مرتبة هجائيا

 .الوصل اليها عند طلبها
الحصول عل  قائمة بأحجام التعامل مع الموردين تبير  احجام التعامل ودرجة كفاءة المورد عند  - ث

 .استخدام النظام المعلومات
نظم المعلومات وإدارة المخازن حيث ان نظام المعلومات اإلدارية نظام عالقة بير  تتضحالومن هنا       

نامج معير    لير
ً
  ألنه يمثل جزء من النظام  وأنه,مستقر ألنه يزود االدارة المخازن بالمعلومات تبعا

نظام قانون 
ات أنه  كما , الكل  للمنظمة ويتصف بالمرونة حيث انه نظام يراجع ويحدث باستمرار وتجري علية التغير

ورة    تستلزم بالرص 
نظام مفتوح الن معظم معلومات تستخدم ألغراض التخطيط واتخاد القرارات والت 

 مع البيئة الخارجية للمنظمة
ً
ومنها يتضح ان النظام المعلومات هو المركز العصتر  للتنظيم داخل , تفاعال

 ,  المنظمة وأليمكن االستغناء عنة
خل إدارة المخازن بالمنظمة يؤدي إلي تقليل التكاليف والوقت استخدام نظم المعلومات اإلدارية دا

 . والجهد إلنجاز اإلعمال
  
 
  الوضوح وذلك من حيث شعة ف

 
عند استخدام نظم المعلومات االدارية داخل إدارة المخازن يبدا الفرق ف

  يحتاجها ال نهاء وترتيب االصناف داخ
  المدة الزمنية الت 

 
 . ل هذه االدارةانجاز المعامالت وانخفاض ف

  النقاط التالية
 
 : ومن هنا يمكن توضيحها ف

   - أ
  ترد مخازن المنظمة أو الت 

يات والمبيعات من السلع او اصناف أخري والت  متابعة بيانات المشي 
  انجاز االعمال اليومية

 
 . ترصف منها لتقليل الجهد ف

االصناف الواردة أو الخارجة من  نظم المعلومات باستخدامه يحدد الوسائل الشحن لنوعيات السلع او   - ب
 .المخازن المنظمة  بحيث ال تكلف المال وهدر الوقت

  يتم توريدها االصنافحفظ البيانات الموردين والسلع أو   - ت
ها ليسهل الوصل اليها , الت  مع ترقيمها وترمير 

  متابعتها
 
 .بحيث يوفر الوقت ف



 

 ويــتربــلة الــمج
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                        189                                                                                                                                                                
 

  المخزن وحصول استخدام نظم المعلومات يساعد عل  توفير المنتجات الم  - ث
 
طلوبة والمصنفة ف

 .العمالء عليه عند طلبها بأشع وقت ممكن
 .استخدام نظم معلومات اليدوية داخل المنظمة قيد الدراسة يؤدي الي ضعف الرقابة علي المخزون

 مع االستعانة     
ً
 لهذه الطريقة تتم جميع البيانات عمليات االدخال والمعالجات والمخرجات يدويا

ً
وفقا

ي بب  النظام البشر
ً
عض األدوات البسيطة كالمساطر الحسابية واالقالم والورق ويطلق عل  هذا النظام أحيانا

 .لمعالجة المعلومات
 عل  كفاءة وفعالية أداء وعمل النظام 

ها المباشر   تأثير
 
للرقابة عل  نظم المعلومات أهمية قصوي ال تتجل  ف

  حماية امن وسالمة النظام بم
 
 ف
ً
امج وانما أيضا   تحتوي  ها الير

كوناته ومواردة من البيانات والمعلومات الت 
  يقوم بتخزينها واداتها وتشغيلها

ولذلك يأخذ مفهوم ضعف الرقابة عل  المخزون عند استخدامه نظم , الت 
 : المعلومات اليدوية سلبيات أهمها

  خسائر وتل - أ
 
ف البضائع المخزونة عدم حفظ البيانات وكميات االصناف التخزين اليومية مما يسبب ف
  السجالت بطريقة اليدوية

 
  يصعب الوصول اليها عند التدقيق ف

 .والت 
 واعداد مقارنة دوريه أو   - ب

ً
  تسجيل البيانات المراد تخزينها شهريا

 
عندما يقوم النظام معلومات اليدوي ف

ات التخزين   مع توضيح مؤشر
ية بالكمية شهريه تكون عن طريق تحديد العام الحال  او العام الماض 

 .  والقيمة تجدها غير دقيقة وغير واضحة المعالم
 :ــائج نتــ

 :من أهمها ما يل   البحثتم التوصل إل نتائج عدة  تخص موضوع 
ورة  -1 تجنب للبضائع المخزنة وذلك  متابعة استهالك االصناف ومعدالت االستخدام او الركود أتضح ض 

  الخسائر او التلف
 
  إدارة المخازن وهذا ال يتحقق, وقوعها ف

 
 .ال باستخدام نظم المعلومات ف

  إدارة المخازن عل   -2
 
والوارد وتوضيح الرصيد  المنرصفمتابعة يساعد استخدام النظام المعلومات ف

  المخازن
 
 .لكل صف يتواجد ف

  اعداد معرفة و  -3
 
  الوقت المناسب للمساعدة ف

 
اؤها من كل صنف ف طلبات تحديد الكميات المطلوبة شر

يا  .لتحديد حاجة السوق ال نواع البضائع المختلفة, تالمشي 
ورة  -4 ات دورية متابعة الحركة بالتفصيل لألصناف المتداولة من حيث الكمياض    في 

 
ت والقيمة ف

  مشاكل التخزين
 
 .محدودة لتجنب الوقوع ف

2-   
 
  الرصيد الحال  من حيت العدد يساعد استخدام نظام المعلومات ف

 
حساب الكميات الموجودة ف

 .لقيمة للجرد الدوريوا
ورة  -8   يجب أن يتوافر فيها كل صنفض 

مع تقدير االحتياجات  تحديد األوقات أو المواعيد الت 
 .المستقبلية من كل صنف من األصناف المخزونة لتسهيل العمليات الصادرة والواردة

  المتابعة الدقيقة لبضائع داخل المخازن ومراقبتها  يساعد استخدام -7
 
لتوفير التقارير  نظام المعلومات ف

 .شاملة عنها عند احتياجها
  أقل وقت ممكن مع خفض  -8

 
باستخدام نظام المعلومات يسهل الوصول إل  جميع البيانات المطلوبة ف

 .نسبة خطأ الناتج عن إدارة المخازن التقليدية واليدوية
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 :التوصيات
ي يراها الباحث كما يلي 

 :الت 
ورة إنشاء أو إيجاد أو توفير مستودع -1 ات مالئمة ومناسبة للمخزون للحفاظ عليه من الرطوبة أو ض 

 .مشاكل التخزين
  عل  تحديد السياسات واإلجراءات  -2

  إدارة المخازن مبت 
 
يجب أن يكون نظام المعلومات المستخدم ف

والقواعد الخاصة باالحتفاظ بالمخزون لك  يقوم بتقدير االحتياجات المستقبلية من كل صنف من 
 .لتجنب الخسائر الناتجة عن تكدس السلع أو عدم متابعتها, ةاالصناف المخزون

يجب إقامة كافة منشآت المخازن من مواد غير قابلة لالشتعال ، وأن يكون للمخزن أكير من مخرج  -3
 . واحد

  نظام إداري متكامل لعرض رؤية واضحة  -4
 
ورة ربط نظام إدارة المخازن باألقسام األخرى المختلفة ف ض 

 .لتسهيل اتخاد القرارات دون الحاجة ال  رجوع إل  كل قسم عل  حدهعن المؤسسة ككل 
  المؤسسة بنظام معلومات إضافة خاصية االشعارات لك  يعرض هذا  -2

 
يجب عند تزويد إدارة المخازن ف

  أو شكت صالحيتها عل  االنتهاء
  أو , النظام البضائع الت 

كما ينبه المسؤول ال عادة طلب المنتجات الت 
 . نفادشكت عل  ال

  تتناسب مع المساحات المخصصة لها ونوعية  -8
يجب تجهير  المخ  ازن بأجهزة ومع دات اإلطفاء الت 

 
ً
  نظرا

  سيتم تخزينها بالمخازن ، ويراع تجهير  مخازن المواد الكيماوية بنظام لإلطفاء التلقانئ
المواد الت 

 .الن لها درجة خطورة عالية
1-   

 
عمليات تسليم وتسلم المواد الواردة والمنرصفة لضمان فرض يجب أتباع األسس والقواعد العلمية ف

 . الرقابة عليها والحفاظ عليها دون فقد أو ضياع
يجب منع دخول غير المختصير  داخل المخازن ووضع النظام المناسب لفرض الرقابة الالزمة لعملية  -6

 .الدخول والخروج للمخازن لحفظ اآلمن بها
 

 :المصــادر والمراجــع
 :لكتبا: أوال
  التنظيمات اإلدارية. 1111. موس   نبيل عزت أحمد  -1

 
مكتبة . الرياض. أساسيات نظم المعلومات ف

 .86ص.الملك فهد الوطنية
  . 2228.دمحم الخصبه. زياد المعشر  -2

 
  تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية ف

 
أثر العوامل التنظيمية ف

، عمان   
  األردن 

 
  إد. المجلة األردنية.القطاع المرصف

 
 .2المجلد رقم . ارة اإلعمال العدد الرابعف

  المستقبل الرياض. 2222الباز فاروق  -3
 
العدد . مجلة الفيصل. حاجتنا إل  تخصص ثقافة المعلومات ف

 .64ص. 264
 .12ص 2222دار المناهج عمان  -تحليل وتصميم نظم المعلومات -سعد غالب ياسير   -4

 
 
 :الرسائل العلمية:تانيا

رسالة ماجستير غير من منشورة، ) إدارة المخازن وأثرها عل  فاعلية المنظمة فتح  الخضوري البنداق،  -1
 (.م2222طرابلس، -أكاديمية الدراسات العليا
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 –رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا  -عثمان فرج أبورزيقة، واقع نظم المعلومات -2
 .م2222بنغازي،

، نظم المعلومات اإلد -3  
رسالة ماجستير غير منشورة،  –ارية المشاكل والحلول عل  مفتاح الحسيت 

 .م2222أكاديمية الدراسات العليا طرابلس 
م ،أثر نظم المعلومات اإلدارية عل  كفاءة تخطيط القوي العاملة ،رسالة 2226إبراهيم عمر عويدات -4

 .ماجستير ، طرابلس ،ليبيا
رسالة دكتوراه غير  -دراسة تطبيقية -ةتحليل وتصميم نظم المعلومات اإلداري -أحمد حسن دمحم نصح   -2

 .11ص,1164, كلية التجارة جامعة المنصورة  -منشورة
 

 
 
ات الرسمية:ثالثا  :التقارير والنشر
 -الغرفة التجارية الصناعية -إدارة الموارد والمستودعات -مركز البحوث بالغرفة التجارية الصناعية -1

 .42السعودية ص 
1-.Meadow Charles And Yuan  We inning.1997.Measuring The Impact Of 
Information. Defining. The Concepts .Information Processing And Management 
Science.33 (6). 697-714. 
2- Busch Jp.J.G.Strater J.R.F.R.information systems:theory and practice (Santa 
Barbara: Cal: Hamilton Publishing Co. 1979)P.74. 
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ي العملية التعليمية 
 
 (أنواعها  -أهميتها–مفهومها )عنوان البحث التغذية الراجعة ف

 
 فاطمة أحمد قناو
بية   جامعة المرقب/قسم معلمة فصل كلية التر

f.f.genaw@elmergib.edu.ly 

 
 :المقدمة 

ي حياة الفرد وما 
 
ا بالعملية التعليمية نظرا ألهميتها ف بية اهتماما كبتر

تب عىل نتائجها يولي رجال التر يتر
بوية المنهجية والتعليمية  من قرارات حاسمة اذ نجد أن التحصيل معيارا أساسيا لمعظمالقرارات التر
واإلدارية وبموجب هده القرارات يتم تحديد مستوى تحصيل الطلبة وبالتالي تحديد مدى تقديم 

ي 
 
ي المدرسة وتوزيعهم عىل تخصصات التعليم المختلفة وكذلك ف

 
ي  الطلبة ف

امج التعليمية التر اختيار التر
 .تناسبهم

ا عىل مدى تقدمها نحو تحقيق أهدافها بوية عموما بالتحصيل لكونه مؤشر  وتهتم المؤسسات التر
ي سعت

ي حقيقته يعكس مستوى مدخالت ومخرجات التعلم التر
 
بوية ألن مستوى التحصيل ف  التر

بوية لتحقيقها  .المؤسسات التر
بويون والنفسيون ولما كان التحصيل األكاديمي  بوية فقد س ى الباحوون التر  من أهم أهدا  العملية التر

ال تحديد مواصفات المناخ التعليمي الذي يقود ال تعلم أفضل وتحصيل جيد وذلك باستخدام طرق 
ي يمكن التعر 

ي تتناسب مع الفروق الفردية بير  الطلبة والتر
عليها من خالل  التدريس المتنوعة والتر

ي يقدمها المتعلم وبالتالي تزويده بمستوى أدائه لدفعه التغذية ا
ي تعتر عن مدى االستجابة التر

لراجعة التر
ي يقع فيها ومساعدته عىل 

إلنجاز أفضل عىل االختبارات الالحقة من خالل تصحيح األخطاء التر
 .تعديلها

ين حيث القت اهتمام ي من القرن العشر
ي النصف الوان 

 
ا منظهر مفهوم التغذية الراجعة ف بويير   ا كبتر

التر
وعرفها  8491عام" لوبرت وايت  " وعلماء النفس عىل حد سواء وكان أول من وضع هدا المصطلح هو

ي يمكن من خاللها معرفة النتائج عقب إجابة الطالب
 (1). بأنها المعلومات التر

ي تقدم لألف
ي توجيه السلوك حيث أن المعلومات التر

 
ي دورا مهما ف

راد حول ويلعب التعزيز اللفظ 
 تحصيلهم هدا وقد أاارت دراسات ير  استجابتهم بأنها صحيحة أو خاطئة تزيد من تقدمهم وتحس

 .إل أهمية وفاعلية التغذية الراجعة وأثرها عىل التعلم( غانم والقوامسة )عديدة كدراسة 
ي تعظ له خال

ي المتعلم ،منها المعلومات التر
 
ي تؤثر ف

ات التر ل استجابته يوجد هناك الكوتر من المتغتر
ء المراد تعليمه وتطبيقه ألجل إنجاز جيد أو تحسير  وضع أو تصحيح مسار، فهذه المعلومات  ي

للشر
ي من (التغذية الراجعة )تسم 

ي النصف الوان 
 
ي ظهرت ف

بوية الحديوة التر والذي يعتتر من المفاهيم التر
بويير  وعلماء ال

ا من التر ين، غتر أنها القت اهتماما كبتر نفس عىل حد سواء وكان أول من القرن العشر
ي مجال معرفة النتائج  8491وضع هذا المصطلح نوبرتوايت  عام 

 
ي بدايات  االهتمام بها ف

 
وقد تركزت ف

بوية والسلوكية خالل عملية التعلم أم ال ي جوهرها عىل التأكد فيما إذا تحققت األهدا  التر
 
 .وانصبت ف

ي تصدر بخصوص استجابةحول التغذية الرا( داريل سايد نتوب )ويقول 
 جعة بأنها المعلومات التر

ورية للتعلم وأن دقة التغذية  معينة وتستعمل لتبديل االستجابة القادمة، والتغذية الراجعة حالة ض 
ي تحتوي  ها وعىل مدى ارتباطها بالعمل المراد تعلمه، وتعد إحدى 

الراجعة تعتمد عىل المعلومات التر
                                                           

1
أحمد صوالحه ،أثر بعض استراتيجيات التغذية الراجعة في تعلم مفاهيم علمية لدى طالب الصف السادس رسالة ماجستير،عمان،األردن  دمحم -

،8441 
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ي تساعد عملية التعل
م، هذه المعلومات يجب أن تكون تحت سيطرة المعلم حيث أن فهم المحاور التر

ورية  مبادئها وأساسياتها مهم جدا لكي يؤدي عملها بصوره صحيحة مما يعظي القواعد األساسية والض 
ة بطرائق  حول اتخاد القرارات لتقييم التدريس وأنه من المهم عىل المدرس أن يكون عىل دراية كبتر

 (1).وأساليب التدريس 
ي تعظ للمتعلم من أجل تصحيح مسار أو تقييم عمل، ألن أسلوب 

وكذلك التغذية الراجعة التر
ي توصل للهد 

 .التدريس هو العالقة بير  المعلم والمتعلم التر
ي يتم من خاللها تنفيذ هذه القرارات والتغذية الراجعة هي 

وبذلك فإن األسلوب هو الكيفية  التر
ي تتخذ من قبل ال

ي يقوم بها التلميذ خاصة ( االستجابة)معلم أو التلميذ حول اإلنجاز القرارات التر
التر

ي تعر  بالتنفيذ
ي من القسم الرئيشي من الدرس والتر

 .خالل الجزء الوان 
ورية ومهمة  ي المواقف التعليمية، إذ إنها ض 

 
ي عملية التعلم ،والسيما ف

 
ة ف وللتغذية الراجعة أهمية كبتر
ي عمليات الرقابة والضبط وا

 
ي ترافق وتعقب عمليات التفاعل بير  المعلم ف

لتحكم والتعديل التر
 .وتالميذه

ي 
 
ي تعديل السلوك وتطويره إل األفضل ، إضافة إل دورها المهم ف

 
وهذه األهمية تنبوق من توظيفها ف

 استوارة دافعية المتعلمير  من خالل مساعدة المعلم لتالميذه عىل اكتشا  االستجابات الخاطئة أو
 (2).إلغاؤها

 :ثانياـ مشكلة البحث
ي 
ي االنر

 
 :تكمن مشكلة البحث ف

ي ال التغذيةما أهمية    8
 
 عملية التعليميةالراجعة ف

 الراجعة التغذيةخصائصما هي    2
 الراجعة التغذيةهي أنواع ما   3
 .الراجعة التغذيةماهي تصنيفات    9

 :ثالثاـ أهداف البحث
ي  التغذيةالتعر  عىل أهمية    8

 
 عملية التعليمية الالراجعة ف

 الراجعة التغذيةخصائص التعر  عىل    2
ي  التغذيةالتعر  عىل أنواع    3

 
 عملية التعليميةالالراجعة المستخدمة ف

 .الراجعة التغذيةالتعر  عىل تصنيفات    9
 :رابعاـ أهمية البحث

 :أهمية البحث فيما يىلي تكمن 
ي يو    8

 .المعلمون أثناء ستر العملية التعليمية داخل الصفجهها امحاولة التغلب عىل الصعوبات التر
 .داخل الصف تفاعله مع طلبته خالل  منالرفع من مستوى أداء المعلم    2
 .لمهارات اللفظية المختلفةلاستخدامه بأهمية المعلم  عريفت   3
ي داخل الصف عزيز ت   9

 .ثقة الطالب بأنفسهم من خالل النشاط اللفظ 
 :ثلبحا خامساـ مصطلحات

ي يتم ارجاعها للطالب حيث تعمل  صحة النتائج بهي المعلومات المرتبطة :الراجعة التغذية -8
والتر

 (1)ا كمعلومات يمكن استقبالهاوفهمه

                                                           
 .8441دمحم خليفة بركات، علم النفس التعليمي، بيروت، دار التعلم للنشر،  -8
2

 8419عبد المجيد النشواتي ،علم النفس التربوي ،عمان دار الفرقان ،
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ي الموضوعات المدرسية المختلفة والدي يمكن :راسي دـ التحصيل ال2
 
هو كل أداء يقوم به الطالب ف
 (2).المدرسير  او كليهما معااخضاعه للقياس عن طريق درجات اختبارات وتقديرات 

ي للباحثة -3
 
ي تساعد الطالب: التعريف االجرائ

عىل  تعر  الباحوة التغذية الراجعة بأنها الوسيلة التر
ي يقوم بها

ي درسها عن طريق التفاعالت الشفهية والكتابية التر
داخل  التأكد من صحة معلوماته التر

ا  المعلمالصف   .تحت إشر
 :الدراسات السابقة

جمع أكتر قدر من المعرفة ىل ساعدالباحث عمن معلومات ت وماتحتويه الدراسات السابقةبلمام ان اال
وأنواعها وفوائد  التغذيةالراجعةبمعلومات  قيمة ودقيقة عن أهمية حول موضوعات البحث وإثرائه

ي العملية التعليمية  ومن أهم هذه الدراسات 
 
- :استخدامها ف

- :الدراسات العربية :الأو 
ي بيئة الواقع  التغذيةبعنوان أثر اختال  اكل ( 2128): إنصاف نارص الملحمدراسة  -8

 
الراجعة ف
بية  (2).المعزز عىل التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم لدى طالبات تقنيات التعليم بكلية التر

ي بيئة الواقع المعزز واعتم التغذيةاستهدفت الدراسة الكشف عن أثر اختال  اكل 
 
دت عىل الراجعة ف
ي وطبقت الدراسة عىل  ي والمنهج ابه التجريتر

طالبة وتم تقسيمهم ال ثالث  41المنهج الوصف 
الراجعة البضية  التغذيةالراجعة المكتوبة والوانية التغذيةمجموعات تجريبية األول استخدمت 

 .السمعية والمجموعة الوالوة مجموعة ضابطة
الراجعة المكتوبة والسمعية والبضية عىل كل  التغذيةل اك الختال وتوصلت الدراسة إل وجود أثر 

 .من التحصيل والدافعية
الراجعة الشفهية بالفصل  التغذيةبعنوان واقع ممارسة أساليب (2128):دراسة بن هالل وأخرون -2

 (3).لدى معلمات الحلقة الوانية

ي الحلقة ا
 
  التغذيةلوانية ألساليب هدفت الدراسة إل التعر  عىل واقع ممارسة معلمات العلوم ف

ي وطبقت عىلالباح ستخدمت وا.الراجعة الشفهية 
معلمة علوم تم اختيارهم  11وة المنهج الوصف 

 .قصديا
ي حصص العلوم هي  التغذيةوأظهرت نتائج الدراسة أن أكتر أنواع 

 
الراجعة الشفهية ممارسة ف

ية والتعزيزية واإلعالمية كما أظهر  ت الدراسة أن هناك قصور حول معرفة التصحيحية مقارنة بالتفستر
 .الراجعة الشفهية وأساليبها التغذيةالمعلمات بأساليب 

ي الراجعة عىل التقييم  التغذيةثر 3بعنوان أ(2184): دراسة زينب طاهر توفيق أبو أحمد -3
 الذانر

 (8).للطالبات المعلمات تخصص الرياضيات

ي ة عىل التالراجع التغذيةأثر هدفت الدراسة إل التعر  عىل 
لألداء التدريشي للطالبات  قييمالذانر

ي والتعر  عىل واقع التقييم 
والتعر   واآلدابلألداء التدريشي للطالبات المعلمات بكلية العلوم  الذانر

                                                                                                                                                                                     
1

 .الراجعة، دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع التغذيةمارغريت دايرسون،  -
2

 . 2188لمعان الجاللي ،التحصيل الدراسي ،عمان ،دار المسيرة،-
جامعة الملك إنصاف ناصر الملحم ،أثر اختالف شكل التغذية الراجعة في بيئة الواقع المعزز على التحصيل المعرفي لدى الطالبات بكلية التربية،-2

 .2128 ،فيصل

الراجعة الشفهية بالفصل لدى المعلمات ،سلطنة عمان،المجلة المصرية للتربية  التغذية،واقع ممارسات أساليب وأخرون,بن هالل البحرية -3

2128 
3

 .2184،جامعة نجران ،المجلة العلمية ،زينب طاهر أبو الحمد  ،أثر التغذية الراجعة على التقييم الذاتي للطالبات المعلمات بكلية العلوم واالداب -
لنيل  أطروحة ،أثر استخدام التغذية الراجعة السمعية والبصرية والشفوية في تنمية مهارات تنفيذ الدرس لدى أساتذة التعليم االبتدائي،رأحمدقندو-2

 .2189شهادة الدكتوراه في علم النفس ،جامعة  قاصدي مرباح ،
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ي عىل داللة االختال  بير  التقييم 
وتكونت العينة لألداء التدريشي للطالبات المعلمات بكلية العلوم  الذانر

ي  طالبة معلمة 81من 
ي والوصف  توصلت الدراسة إل وجود فروق حيث واستخدمت المنهج التجريتر

 .بير  تقييم الطالبات والمعلمات
الراجعة  والتغذيةالراجعة السمعية البضية  التغذيةبعنوان أثر (2189):دراسة أحمد قندوز -9

ي 
ي تنمية مهارات تنفيد الدرس لدى أساتذة التعليم االبتدان 

 
 (2).الشفوية ف

ي  ضوء  التغذيةالدراسة إل الكشف عن أثر هدفت 
 
ي تنمية تلك المهارات ف

 
الراجعة السمعية والبضية ف

 .األساتذة للتدريسمستوى دافعية 
عشوائيا من حملة اهادة الليسانس  اختيارها أحريت الدراسة عىل عينات من حملة اهادة اللسانس تم 

تان ذات دافعية مرتفعة للتدريس مجموعات مجموع 9إل  قسموا مفردة وقد  91وتكونت من 
الراجعة الشفوية مع األخرى  والتغذيةالراجعة السمعية البضية  التغذيةواستخدم مع أحدهما 

الراجعة السمعية البضية  التغذيةمع أحدهما  استخدمومجموعتان ذات دافعية منخفضة للتدريس 
 .األخرى الشفوية معالراجعة  والتغذية

انات باستخدام أداتير  من بناء الطالب هما مقياس الدافعية للتدريس وتكون من قام الباحث بجمع البي
 .وتوصلت الدراسة إل النتائج التالية. بندا 28بندا واألداة الوانية هي بطاقة مالحظة تتكون من  39
تعليم الراجعة بنمطيها الشفوية والسمعية البضية إل تنمية مهارات تنفيذ الدرس لدى ال التغذيةأدت  -

ي 
 .،وظهر ذلك عىل مستوى مجموع المهارات وعىل مستوى كل مهارة من تنفيد الدرس االبتدان 

ي مهارات تنفيد الدرس بير  مجموعة  -
 
الراجعة الشفوية  التغذيةلم يثبت إحصائيا وجود فروق دالة ف

لك عىل الراجعة السمعية والبضية عىل مستوى مجموع مهارات تنفيد الدرس وكذ التغذيةومجموعة 
ي مهارة بناء التعليمات ومهارة 

 
ي حير  ظهرت فروق دالة ف

 
 .االنطالقمستوى مهارة استومار المكتسبات ف

 الراجعة الشفوية والسمعية والبضية ومستوى الدافعية للتدريس التغذيةعدم وجود تفاعل بير   -
- :األجنبية الدارسات -:ثانيا 
ي تعلم الدفاع الغاطس  النموذجة مع الراجع التغذيةدراسة مارتن أي بعنوان أثر  -8

 
ح ف وطريقة الشر

ي الكرة الطائرة
 
 (1).ف

ي تعلم  النموذجالراجعة المرئية مع  التغذيةال إل التعر  عىل أثر هدفت الدراسة 
 
ح ف وطريقة الشر

ي لعينة البحث مهارة الدفاع بالغطس 
 
ي الكرة الطائرة وكدلك تحسير  مستوى التحصيل المعرف

 
ف

ي استخدام المن ي دو التصميم التجريتر ي لمجموعتير  وبلغ حجم العينة هج التجريتر دو تصميم التجريتر
ي توصلت يلامساق بكرة الطائرة بجامعة كمن الطالب الدين أنهو دراسة ( 91)

فورنيا، وأهم النتائج التر
فراد ت داللة إحصائية وتعلم داللة إحصائية وتعلم مهارة الدفاع بالغطس لصالح أاذإليها وجود فروق 

 .النموذج الراجعة المرئية مع التغذية

، حيث أظهرت نتائج  من أداتير  األول عن التغذية الراجعية والوانيةحيث تكونت ي
عن تنظيم لتعلم الذانر

ي تعزي  ،مرتفع بأبعادها المختلفة لدى طلبة جامعة الطائفالراجعة  التغذيةالبحث أن مستوى 
والتر

 .تعلم منها والتطوير المستمر لمستواهم التعليمي سببها إل اهتمامهم وحرصهم عىل ال
أيضا أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بير  التغذية الراجعية بأبعادها المختلفة وبير  

ي لدى عينة البحث وهذا يدل عىل أنه تنظيم التعلم 
درجة التغذية الراجعة بأبعادها  ارتفاعكلما)الذانر

ي لمدة عينة البحثالمختلفة كلما ارتفع مع
 (.ها تنظيم التعلم الذانر

                                                           
1

مج تعليمي مبني على التغذية الراجعة المرئية في تحسين األداء الفني والحركي، أطروحة دكتوراه، معهد التربية بركاني نصر الدين، أثر برنا-

 . 2182البدنية المسيلة، 
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 -:أدبيات البحث 
- :تعريف التغذية الراجعة 

ي  االستجابة)ضمن نظام يعيد للمعظي  استجابةعر  البعض التغذية الراجعة بأنها عبارة عن 
التر

بويون وعلماء النفس أموال ( يقدمها المتعلم ها عىل وغتر ( جودينوكلوزمايز)جزءا من النتائج وعرفها التر
يح األخطاء حمن خالل تص الالحقةاالختباراتز أفضل عىل نجاإل أنها تزويد الفرد بمستوى أدائه لدفعه 

ي يقع فيها
 .التر

بمعلومات  هنتيجة تعلمه من خالل تزويدبالراجعة هي إعالم الطالب التغذيةيمكن القول أن  وباختصار 
ي تثبيت ذلك األد

 
ي عن ستر أدائه بشكل مستمر لمساعدته ف

 
الصحيح أو تعديله  االتجاهاء إذا كان يستر ف

مفهوم التغذية الراجعة بالمفهوم الشامل لعملية التقويم  ارتباطإذا كان بحاجة إل تعديل وهذا يشتر إل 
ي تستخدم من أجل ضمان تحقيق أقىص ما يمكن تحقيقه من الغايات  باعتبارها 

إحدى الوسائل التر
ي تس ى العملية الت

 (1).عليمية إل بلوغهاواألهدا  التر
 ـ:أهمية التغذية الراجعة

ي عملية التعلل
 
ي المواقف الحلتغذية الراجعة أهمية عظيمة ف

 
ي إ ية اذ صم وال سيما ف

 
ورية ومهمة ف نها ض 

ي و  والضبطعمليات الرقابة 
ي ترافق وتعقب عمليات التفاعل والتعلم الصف 

اهميتها والتحكم والتعديل التر
ي استهذه تنبوق من توظيفها 

 
ي تعديل السلوك وتطويره ال األفضل اضافه ال دورها المهم ف

 
ارة دافعية وف

 عىل اكتشا  االستجابات هميذالتعلم من خالل مساعدة المعلم لتال 
 .هاؤ الغا يتمحذ  االستجابات الخاطئة او يالصحيحة فيثبتها و 

ي زيادة فعالية التعلم واندماجه الراجعة يمكن ان يسهم اسهاما كبتر  بالتغذيةه لتالميذد المعلم يان تزو 
 
ا ف

ي تهيئة 
 
ي بالتغذية الراجعة يسهم ف

ات التعليمية لهذا فالمعلم الذي يعت  ي المواقف والختر
 
مي يجو تعلف

ام بير  الطالب انفسهم وبينهم وبير  المعلم كما يساعد عىل ترسيخ 
يسوده االمن والوقة واالحتر

ام الذات لديهم  .الممارسات الديمقراطية واحتر
ي ول

ة تتمول فيما يأنر  :لتغذية الراجعة أهمية كبتر
ها  الراجعة للتغذية  - عالقة وثيقه بموضوعات التالؤم والتكيف والتعلم واالتصال وغتر

ي منالنشاطات الموجهة 
 .بشكل ذانر

 .تعد ش الحياة وش االنتظام العام فيها -
ي عملية التعليم فهي تسمح للمتعلم -

 
ان يدخل التعليمات الالزمة  تعد من اهم العوامل المؤثرة ف

خطاء وتوضح المفاهيم الراجعة كما تصحح اال وتصبح هذه االستجابة افضل بفضل التغذية 
 .الغتر واضحة 

 .جوانب العلمية التعليمية وتجعلها اكتر عمقا ه نتائج تعلمه كما توجبتزيد ثقه المتعلم  -
 . هاالمرجوة من لألهدا ا كتر إيجابية وتحقيقالعملية التعليمية وأ نا لنجاح اتعد ضم -
ها  للتغذية - الراجعة عالقة وثيقة بموضوعات التالؤم والتكيف والتعلم والتعليم واالتصال وغتر

ي 
 .من النشاطات الموجهة بشكل ذانر

 .تعد ش الحياة وش االنتظام فيها  -
ي عملية التعلم فهي تسمح للمتعلم ان ي -

 
 زمةالتعليمات اال تخذ تعد من اهم العوامل المؤثرة ف

 .هذه االستجابة كما تصحح األخطاء وتوضح المفاهيم الغتر واضحة تصحيحلالستجابة و 
 .جوانب العملية التعليمية وتجعلها اكتر عمقا  هتوجهو تزيد ثقة المتعلم بصحة نتائج تعلم -

                                                           
1

 .2189ة وأثرها في التحصيل الدراسي، عمان، دار جليس،عميسر خليل الحباشنة، التغذية الراج-
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 هاذا كانت طريقة تعليم ها عر  المعلم عن طريقيتعلمير  كما مصال المعلومات ال الي ايش ت -
 .يمة وب  هذا تتوفر لديه معلومات عن ستر العملية التعليمية فعالة وسل

مع كل نا لنجاح العملية فهي تسمح للمعلم والمتعلم بتكييف سلوكهما بما يتناسب اتعد ضم  -
 (1).المرجوة من العملية التعليمية  لألهدا منهما فيصبح التفاعل بينهما اكتر إيجابية وتحقيقها 

- :الراجعة التغذيةأنواع 
الراجعة يعد من المواضيع المهمة ألن التعر  عىل أنواعها وحسن  التغذيةالحديث عن أنواع إن 

 :الراجعة التغذيةن أهم أنواع ماستخدامها يساعد عىل تحسير  العملية التعليمية و 
 :النوع األول

 :الراجعة الخارجية  التغذية -8
ي كالمع ي يقدمها مصدر خارجر

ي المعلومات واالاارات التر
 
حول مدى لم والمدرب إل المتعلم وتتمول ف

ي أداء مهمة ما ومستوى إنجاز هده المهمة وقد تقدم 
 
الراجعة الخارجية عىل اكل كالم  التغذيةنجاحه ف

ات عاطفية ظاهرة  ومن أهم افوي أو مكتوب أو عىل هيئة إجراء أو عمل أو عىل اكل انفعاالت وتعبتر
 التقويم مصادرها االختبارات واالمتحانات ومختلف أاكال

 :الراجعة الداخلية  التغذية -2
ي 
 
- :النوع الثائ

 (اإلحساس الراجع )التغدية الراجعة الحسية  -
ي المركزي واألجهزة الحسية الحركية  ي تمدنا بالحواس المختلفة والجهاز العصتر

وهي تلك المعلومات التر
. كاة النموذج المكتوب فانه يباشر محا .كلمة ما مكتوب عىل السبورة فموال إذا طلب من طفل أن يكتب  

ي ضوء التغذية الراجعة الحسية والطفل أن فاذا تبير  
 
هناك خطاء ما فانه يعاود كتابة الكلمة من جديد ف

ي هذه الحالة 
 
ي عن طريق الجهاز البضي تغدية راجعة حسية تمكنه من الحكم عىل مدى تليوأموالهاف

فر
 النموذج الذي يحققه والنموذج المرج ىي و 

هذا بدوره يؤدي ال حدوث التحديث او التطابق بير 
 .التعزيز

ي -:المعلوماتيةالراجعة  التغذية -
ا مهالمعلومات كمية او كيفية او ك تأخذ وهي التغذية الراجعة التر

ي 
 
ي اداءات مول تأتيالغالب معا وف

 
ي وتبدو أهمية هذا النوع من التغذية الراجعة ف من مصدر خارجر

حول  بمعلوماتلشخص القيام لمحلوالت التسديد دون أي يزود فاذا قرر ا. التسديد عىل هد  معير  
ي تسديد هذا الهد  ان تقديم المعلومات الدقيقة وكافية عن 

 
دقة اصابتها فانه اليحرز تقديما يذكر ف

وري لحدوث تقدم وان   التعلم وان فاعلية التغذية الراجعة المعلوماتية تزداد   التغذية الراجعة امر ض 
ي لها بنية معرفية مناسبة تمكنه من التمتر  والحكم عىل صحة المعلومات المقدمة كلما كان عىل ال

متلفر
 .او خطئها 

  -:الثالثلنوع ا
ة  التغذية -8                                                                              -:الراجعة المباشر

ي يقدمها احد األطرا  ال
ة وهي تلك المعلومات التر عملية االتصالية او التعليمية ال الطر  االخر مباشر

 .ودون أي وسيط عن نتائج اعماله
ة -2  -:التغذية الراجعة غتر المباشر

ة وباستخدام وسائط مختلفة كان التقدم عن طريق  ي تقدم بطريقة غتر مباشر
وهي تلك المعلومات التر

التصميمات وااليحاءات او عن طريق الرسائل والتقارير او عن طريق ااخاص اخرين او عن طريق 

                                                           
1

 .2189مرجع سابق، ،، ميسر خليل الحباشنة-
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ة والسيما اذا توفرت عوامل الدقة  وسائل االعالم ان بعض العلماء يفضلون التغذية الراجعة الغتر مباشر
 1.  والحرص والموضوعية من جانب من يقدمها 

                                                                                             -:النوع الرابع
  -:وريةالتغذية الراجعة الف -8

ي تعقب السلوك او األداء المباشر وتزود المتعلم بالمعلومات او التوجيهات اواالراادات او 
وهي تلك التر

ي أهمية هذا  تصحيحهاو  لتعديلهااليحاءات الالزمة لتعزيز عمل او  وقد ادد العلماء وعىل راسهم ست 
المتعلم يقل ويتدهور اذا ما أداء حول ان  أمونأكدته أبحاث  ذاما راجعة وحيويته وهالنوع من التغذية ال

ة  ة قصتر
.                                                                              ثانية من بعد انهاء االستجابة  89حجبت التغذية الراجعة الفورية او تم تأجيل تقديمها ال فتر

ي غتر وقد 
 
ي تقدم ف

تقلل من حماس التأجيلانها نتيجة  أو يعود سبب ذلك ال ان التغذية الراجعة التر
ي  قد وقع فيها من قبل 

ي الوقت نفسة دون ارتكاب األخطاء التر
 
المتعلم وتشعره باإلحباط والتحول ف

ي التعلم
 
 .إضافة ال انها ال تساعد عىل التقدم ف

                 -:جلة مؤ الراجعة ال التغذية -2
ة الزمن عىل قيامة بالعمل او تنفيد األداء وقد  ي يزود بها المتعلم بعد مرور فتر

وهي تلك المعلومات التر
ة او تقض ان هذا النوع من  فاعلية من التغذية الراجعة المؤجلة يكون اكتر  التغذيةتطول هذه القتر

ي مهمات التعليمية الصعبة والعقدة 
 
تتيح فرصة كافية للتفكتر والقيام بالتحليالت  ألنها الراجعة الفورية ف

الجزء األكتر من اخطائه وتصحيحها  باكتشا والمقارنات واختبار البدائل المختلفة مما يسمح المتعلم 
ي لدى المتعلمير  

 .بنفسة وهذا يعزز الوقة بالنفس وينمي القدرة عىل التعلم الذانر
- :النوع الخامس 

 :التغدية الراجعة االجمالية  -8
ي ينقلها طر  أخر استنادا إل الحصيلة النهائية أو الناتج اإلجمالي لألداء 

أو .وهي تللك المعلومات التر
ي يصدرها المعلم أثناء تصحيحه  التغذيةالعمل الذي قام به بعد قياسه وتقويمه مول 

الراجعة التر
ي 
ي ضوء الجواب النهان 

 
 .لمسألة رياضية كان قد حلها الطالب ف

 :ة العمليات الراجع التغذية -2
بمعلومات تتعلق بمسار العمل ومراحله وخطواته وعملياته وكيفية  التغذيةيتضمن هذا النمط 

ي ضوء محاكاة دقيقة وموثوق بها
 
 .تسلسلها وانتظامها ف

ي يقو 
ها المعلم ال المتعلم حول طريقة حل مسألة ما وخطوات هذا الحل دموال ذلك المعلومات التر
ي تتلف من

يجب ان تحمل الغدية الراجعة معلومات العن صحة النتيجة  دالكها وعىل والعمليات التر
النهائية او خطئها فقط وانما يجب ان توفر معلومات تنتج امكان مراقبة مسار العملية وتتبع أفعال 

 . المتعلم وكيفية انتظامها
 -:السادس نوعال
 :الراجعة اإلعالمية  التغذية -8

تتضمن تقويما اجماليا للسلوك أو األداء أي أن راجعة اكل معلومات هذا النوع من التغذية ال يتخذ 
ي أدت إل إطالق 

ورية التر اهير  الض  المتعلم يعر  نتائج أفعاله لكن دون أن تتوفر له المسوغات والتر
ي . هذا الحكم 

فموال الحكم عىل األداء صحيح أو خاط  غتر كا  لضمان تقدمه نظرا لتنوع األسباب التر
 ؤدي إل الجواب الصحيح أو الخاط  يمكن أن ي

                                                           
1

بعض المهارات األساسية في كرة اليد عند الناشئين ،جامعة باجي مختار ،عنابة رفيق قيه ،دور التغذية الراجعة السمعية والبصرية في تنمية  -
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 :الراجعة التصحيحية  التغذية -2
ي تقدم ال الم

ي الخطتوهي تلك المعلومات التر
 
مساعدته عىل تصحيح أدائه بها ويقصد  أ علم اثر وقوعه ف

والمقصود هنا هو اطالع المتعلم الذي ارتكب الخطاء عىل نماذج السلوك البديل ،وتصويب استجاباته 
ات والتحليالت و  هتفاصيلبكل  ي ان التغذية الجزئيا والسيما تقديم التغتر

 
اهير  لهذا االجراء وال اك ف تر

ي حال انتظامها 
 
ة الفرد الراجعة التصحيحية وفق هذه النظرة تقوم بوظيفتها العالجية ف وتكاملها مع ختر

ي 
ي األخطاء نفسها التر

 
ي األخطاء او معاودة الوقوع ف

 
 (1).سبق ان وقع فيها أساسا مناسبا تجنبه الوقوع ف

- :الراجعة التغذيةخصائص 
بويون وعلماء النفس عىل ان   :خصائص هي  ةلتغذية الراجعة ثالثليتفق التر

 :الخاصية التعزيزية  -8
ي  ا تشكل هذه الخاصية مركزا رئيسي

ي الدور الوظيف 
 
االمر الذي يساعد عىل التعلم وقد تغذية الراجعة للف

مج حيث يرى  التغذيةالخاصية من خالل ركز احد الباحوير  عىل هذه  ي التعليم المتر
 
الراجعة الفورية ف

 .يعززه ويزيد احتمال تكرار االستجابة الصحيحة فيما بعد  تهان ااعار الطالب بصحة استجاب
 :عية افالخاصية الد -2

ي اثارة دافعية المتعلم لتعلم و 
 
االنجاز تشكل هذه الخاصية محور هاما حيث تسهم التغذية الراجعة ف

ي النقاش 
 
ي جعل المتعلم يستمتع بعملية التعلم ويقبل عليها بشوق ويسهم ف

واألداء المتقن مما يعت 
 .الصغتر مما يؤدي ال تعديل سلوك المتعلم

 :الخاصية الموجهة  -3
تعمل هذه الخاصية عىل توجيه الفرد نحو أدائه فتبير  له األداء المتقن فيثبته واألداء الغتر متقن 

ه وهو يرفع من مستوى انتباه المتعلم ال المهم للمهارة المراد تعلمها وتزيد من مستوى اهتمامه فيحذف
ي  تثبيتمواطن الضعف والقصور لديه لذلك فهي تعمل عىل  فيكتشفلتعلم لودافعيته

المعان 
ي مساعدة المتعلم عىل تكر 

 
ار واالرتباطات المطلوبة وتصحح األخطاء وتعدل  الفهم  الخاط  وتسهم ف
 (2).ئج تعلمه السلوك الذي أدى ال نتائج مرغوبة وهذا يزيد من ثقة المتعلم بنفسه وبنتا

ي العملية التعليمية  التغذيةوظائف 
 
- :الراجعة ف

 :وظيفة تعزيزية -8
حيث تحفز المعلم والمتعلم عىل العطاء لتصحيح مسار العملية التعليمية وإعادة توجيه المتعلمين

ي التعليم وذكر يؤدي إخبار المتعلم بأ
 
ن استجابته صحيحة إل زيادة ثقته بنفسه والمزيد من التقدم ف

ي دراسة تجريبية أن 
 
- :وظائف تعزيزية وهي  للتغذيةثالثبديوي إبراهيم ف

المتعلم أي أنها تزيد من دافعية المتعلم مما تزيد من شعة التعلم عن طريق زيادة الجهد الذي يبذله  -
 .ستطراد شعة تعلمهيؤدي إل زيادة جهده وا

 .ذتقوم بتدعيم االستجابات الصحيحةالها دور تعزيزي  -
 .تزود المتعلم بمعلومات عن درجة صحة استجاباته أي أن لها دورا تقويميا -
- :وظيفة إخبارية  -2

 لتصحيح وإعادة التوجيهبايتم فيها إخبار المتعلم بدرجة صحة جوابه وتسمح للمعلم 
ي 
 
- :ويمكن توضيحها ف

ي تساعده عىل تصحيح االستجابةإ -
 .مداد المتعلم بالمعلومات التر

                                                           
1
 .  م2119أسماء حكمت، تأثير استخدام التغذية الراجحة الشفوية والمرئية على مستوى األداء التحصيلي، القاهرة، مجلة التربية،  -
2

 8444عليان ،عبد هللا الدبس ،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعلم ،دار الصفاء ،ريحي مصطفى -
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 .تزود المبتدئ بمعلومات تجعله يقارن أدائه الفعىلي بأدائه المعياري -
 .تعمل عىل وصف نوع من التفاعل المتبادل بير  نوعير  من األحداث -
مع الطريقة  الراجعة مع المستقبالت الذاتية التغذيةيحدث التعلم عندما تتوافق معلومات  -

 .الصحيحة
- :وظيفة تقويمية  -3

 (1).لسلوكه وأدائهوتؤدي إل تقويم المتعلم  فهي اكل من أاكال التقويم وتصحيح األداء
وط  - :الراجعة التغذيةشر

ي المواقف الصفية وتحقيق األهدا  المرجوة  التغذيةلكي تتاح الفرص للمعلم من استخدام 
 
الراجعة ف

ي عمليات التحسير  والتطو 
 
ي ف

وط  يرالتر ي العملية التعليميةالتعلمية،فالبد من أن تتوفر الشر
 
يراد إحداثها ف

 -:التالية 

 .الراجعة بالدوام واالستمرارية  التغذيةيجب أن تتصف 
ي ضوء أهدا  محددة  التغذيةيجب أن تتم  -8

 
 .الراجعة ف

 .دقيقاالراجعة فهما عميقا وتحليال علميا  التغذيةيتطلب تفستر نتائج  -2
ية بحيث تشمل جميع عناض العملية التعليمية التعلمية وجميع المعلمير  عىل اختال  الشمول -3

 .ة والعمريةيمستوياتهم التحصيلية والعقل
 (2).األدوات الالزمة بصورة دقيقة استخدام -9

 :الراجعة التغذيةمصادر 
 .يصحح المعلم المعلومة إن كانت خاطئة ويعززها إن كانت صحيحة: المعلم - أ

يمكن للطالب أن يعود إل معيار لفحص إجابته وذلك من خالل : مي أو الكتاب المرجع العل - ب
 .العودة إل المرجع العلمي أو القاموس الذي اختاره

ل أن يكونوا مصدرا يمكن :األهل  - ت ي المت  
 
 مايقدمونهالراجعة للطالب من خالل  للتغذيةلألهل ف

 .من مالحظات عىل ما أنجزه من عمل أو فعله من سلوكيات
الراجعة ذاتية أي بمعت  أن الطالب نفسه يقوم بمراجعة  التغذيةذاته وهنا تكون : لطالبا - ث

 نشاطاته وسلوكياته ومراقبتها وتحليلها وتحديد ماهو صحيح وماهو خاط  
الراجعة من خالل تصحيح  التغذيةيمكن أن يكون الطلبة هم مصدر : الزمالء الطلبة - ج

 .أو العمل الذي قام بهحظاتهم حول سلوكه المعلومات وإجابات الطالب أو توجيه مال 
اتيجيات   الراجعة التغذيةاستر

ي الطالب  التغذيةإن األسلوب الذي تقدم به 
 
ي ف ي أو إيجانر  فالتغذية.الراجعة يمكن أن يؤثر بشكل سلتر

 .الراجعة الغتر مناسبه يمكن أن تحدث أثرا سلبيا عند الطالب 
اتيجيات المالئمة  - :راجعة إيجابية هي  لتغذيةومن أهم االستر

ي التركز عىل الخطأ بل عىل  الكل التغذية -8
 . الراجعة التر

غلب عىل العوائق تالراجعة بناء الفريق وتنمية العالقات وزيادة الرضا وال التغذيةإن الهد  من 
ة وال تتضمن أي من األهدا  مستحيلة التحقق ،ولكن هناك  والصعوبات وبناء النجاحات المتمتر 

كتر  عىل األخطاء الكوتر من
 .المعلمير  يحاولون التر

                                                           
 2184سعاد دمحم السيد ،التغذية الراجعة موسوعة التعليم والتدريب ،القاهرة ،المجلة التربوية ،-8
2

 .أحمد قندوز،مرجع سابق-
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وبما أن السلوك الطبي ىي للطالب هو السلوك الصحيح ،لذا بينت الدراسات واألبحاث أن معظم 
واضح عىل أنهم  المعلمير  يستخدمون العبارات السلبية ضعف العبارات اإليجابية المحفزة وهذا مؤشر

ي يطلقها المعلمون يركزون عىل العيوب واألخطاء بشكل أكتر ومن العب
نقد،تهم )ارات السلبية التر

 .(،سخرية
 .الراجعة هو التطوير والتعلم والتحسير   التغذيةالهد  من  -2

- :الراجعة لدى المعلم هو كل مما يىلي  للتغذيةيجب أن يكون الهد  األساسي 
 .إنشاء روابط وعالقات تعلم إيجابية واالستمتاع بها -
 .ه وإمكانياته المستقبلية والحاليةتقييم الطالب وتعريفه بقدرات -
 .التعلم والتحسير  والتطوير -

م بكل مما يىلي 
- :وليحقق المعلم هذه األهدا  يجب أن يلتر 

ي العموميات واضحةإقامة تغدية راجعة  -8
 
 ودقيقة مع المحافظة عىل عدم البقاء ف

قدراته عىل وب بالذكاءعدم وضع األهدا  ذاتها لجميع الطلبة،فكل طالب يختلف عن زميله  -2
 مويالت الطالب وخياراتهم المفضلةتالراجعة اإليجابية تتجاوب مع  التغذيةالفهم واالستيعاب ،كما أن 

وري أن تنجز، -3 الراجعة تعتمد  والتغذية عدم منح أهدافك األولية ذاتها ،فهناك أهدا  من الض 
كتر  عىل األهدا  الواجبة والمهمة ،ويمكن تقسيم هذه  األهدا  إ

ي التر
 
 :ل ف
 .أهدا  يجب أن تنجز -
 .أهدا  يمكن أن تنجز -
 .هدا  يمكن تأجيلهاأ -
 .ال تحاول الضغط عىل الطالب لكي يحققوا الهد   -9
 .والتقدم العمومياتيجب أن تكون دقيقا  -9
 
 .التغدية الراجعة تقدم لجميع الطلبة وال تركز عىل طالب بعينه -3

م أن يركز عىل الطلبة لجعة ،لذا ال يجب عىل المعالراللتغذيةميع الطلبة يشعرون أنهم بحاجة إن ج
المتفوقير  وإهمال الطلبة الذين هم أقل منهم كفاءة ،كما يجب عىل المعلم أال يركز عىل الطلبة الذين 

ي التعلم والفهم ،لذا فمن أحد أساسيات 
 
الراجعة اإليجابية والسليمة أن  التغذيةيواجهون صعوبات ف

 ويشعر طالبه بأنهم يعانون المصاعب نفسهايكون المعلم عادال ونزي  ها 
- :الراجعة للطالب بأسلوب المحاور  التغذيةتقديم  -9

الحوار بير  الطالب والمعلم وليست نابعة من سلطة فوقية  الراجعة أنها مبنية عىل  التغذيةأهم مايمتر  
الراجعة  التغذيةن كما أنها ال تعد توجيهات تربوية أو أبوية يقدمها الكبتر للصغتر ،لذا يجب أن تكو 

ن يتحاوراسوية للوصول إل الطريق أ حوارية أي يتحدث المعلم ويستمع الطالب والعكس صحيح،أو 
 .الصحيح

- :الحرص عىل تقديم الوناء للطلبة  -9
مار نجاحات الطالب بعيدا عن التملق والمدح المبالغ فيهومن ويجب أن يكون المعلم حريصا عىل است

ي 
- :أن تنمي اإلحساس بالسلوك الصحيح لدى الطالب ويشعره باألمان كالتالي يمكن أقوال الوناء التر

احك ورأيك - م اقتر ي أحتر
 .إنت 
 .أنا مقتنع تماما ،وموافق عىل ماقلته ،هل يمكنك توضيح هذه النقطة إنها مهمة جدا -
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كتر  عىل سلوك الطالب الاخصيته -1
 .التر
فال يحق للمعلم أن يقول ألي أحد من طالبه  من مواجهة المعلم لصفات الطالب الشخصية ال فائدة

ءأنت مغرور،أنت كسول ،أنت استيعابك  كتر  ا،وغتر ذلك من العبارات السلبية بل يجب عليه  بظي
لتر

 (1).ال صفاتهعىل تعديل سلوكيات الطالب 
ي التغذية الراجعة 

 
ي تؤثر ف

ي إدارة الظروف الت 
 
 :دور المعلم ف

ي إدارة الظرو  
 
ويد الطالب  أو يجعلها الي تؤثر عىل التغذية الراجعة ،يعد دور المعلم ف أكتر مناسبة لتر 

،دورا مهما ومفيدا ،لذا من أجل تحقيق هذا  بالمعلومات االزمة ،بعد تقديم العمل الذي يكلفون به
 :الدور يجب مراعاة التالي 

وري عىل المعلم:التأكد من استيعاب الطالب لمعلومات التغذية الراجعة - الجيد  إن من الض 
ض أن الطالب يستوعبون التغذية الراجعة لمجرد أنها قريبة منهم،بل إنه يقدم معلومات التغذية  أاليفتر

 .الراجعة من خالل تركتر  انتباه الطالب عليها ،ومن خالل توجيه الطالب أثناء تقديمها 
تغذية راجعة  المعلم من وما يقدمهد من أن الطالب يفهمون العالقة الرابطة بير  أعمالهم تأكال -
لطالبه من تغذية راجعة أنها واضحة بالنسبة لهم ،لكونها واضحة  ما يقدمهقد يظن المعلم أحيانا أن :

ي يقدمها المعلم للطالب غتر واضحة  ما تكونبالنسبة له ،لكن األمر مختلف جدا فغالبا 
المعلومات التر

مكن الطالب من االستفادة بشكل واضح تلهم ،لذلك يجب عليه أن يستخدم كلمات تحدد العمل 
 .منها

عندما يعر  الطالب الهد  أو الغاية من العمل :إعالم الطالب بالهد  المرغوب تحقيقه  -
اتيجيته التعليمية ،ويستطيع أيضا أن يبحث بير   الذي يكلف به ،فإنه يستطيع أن يخطط الستر

ة عن المعلومات المهمة  ات الكوتر بالنسبة للسلوك واالنضباط إن معرفة الهد  تعتتر مهمة .الموتر
 .والتعلم األكاديمي ،وعىل الطالب أن يعر  السلوك المتوقع منه 

ي الحال كلما أمكن ذلك  -
 
إن لم يكن :عىل المعلم مراعاة اتساق تقديم التغذية الراجعة ف

لكل طالب تغذية راجعة فورية عندما يكون عدد طالبه ما يقرب أن يقدمالمعلم مستحيال أن يقدم 
ي حجرة الدراسة خمسة 

 
ي قد تساعد الطالب عىل .عشر طالبا أو أكتر ف

حات التر لذلك هناك بعض المقتر
 :ربط التغذية الراجعة مع العمل حتر عندما يتم تأجيلها 

حها فورا للطالب ،كحل األمولة المتعلقة بها ،والتحدث عما  -أ ي شر
عند تعيير  مهمة جديدة ينب ى 

 ستفعله أثناء العمل
معلم من الطالب حل عدد من األمولة مع مراقبته لهم ،ومناقشة األخطاء وكيفية أن يطلب ال -ب

 .تصحيحها 
 .قبل تعيير  العمل الجديد عليه التأكد من أن الطالب يستطيعونأن يحلو األمولة بنجاح  -ج
ي  -د

أن يعظي المعلم الطالب فرصة لتصحيح محاوالتهم التدريبية ،ويتعير  عليه أن يختار بشكل عشوان 
 عددا من الورق إلعادة تفقدها ،والتأكد من أن تصحيح الطالب لها بشكل صحيح

ي قام بتصحيحها ،يجب عليه أن يخصص وقتا لمناقشتها وعندما يتم  -ه
عندما يعيد المعلم األوراق التر

ي تذكره 
 
تأجيل التغذية الراجعة ،فإن الطالب غالبا ما ينسون العمل ،لذا يحتاجون المعلم لمساعدتهم ف

.(2) 

 

                                                           
1

 .2114العربي، دمحم عالوي، علم النفس الرياضي، اإلسكندرية، دار الفكر  -
2

 .2118علي منصور، التعلم ونظرياته، مديرية الكتب والمطبوعات، جامعة القاهرة،  -
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 :بي   التغذية الراجعة والتعزيز  االختالف
 :وهنا ال بدمن  بيان عدد من الفروق بينهما : يخلط البعض بير  التغذية الراجعة والتعزيز

يمكن تحديد التغذية الراجعة وصفا وكما بعدة وسائل ،بينما يكون التعزيز أقل دقة من التغذية  -
 .الراجعة 

ي ألن -
 
ي التغذية الراجعة تراكم معرف

 .ها تزود الفرد بمعلومات عن أدائه ،أما التعزيز فهو تراكموجدان 
ي األداء،ألن  -

 
ي األداء ،أما التعزيز فال يؤدي إل التحكم ف

 
ي ف

تؤدي التغذية الراجعة إل التحكم الذانر
ي   . عن األفرادمصدر التعزيز خارجر

ي كل مواقف ال -
 
وطتهتم التغذية الراجعة الحسية الداخلية بتنظيم السلوك ف  تغتر وتحت أي شر

 (1).بينما اليتعامل التعزيز إال مع أنواع محددة من التغتر السلوكي 
 

 :قائمة المراجع 
- :الكتب : أوال
 8444رياجي مصطف  عليان ،عبد هللا الدبس ، وسائل االتصال وتكنولوجيا التعلم ،دار الصفاء  -8
بوية سعاد دمحم السيد ،التغذية الراجعة ،موسوعة التعليم والتدري -2 ب ،القاهرة المجلة التر
،2184 
ي العلوم السلوكية ،الرياض ،دار الزهراء ، -3

 
 2118صالح بن حمد عسا  ، المدخل إل البحث ف

بوي ،عمان ،دار الفرقان ، -9 ي ،علم النفس التر
 8419عبد المجيد النشوانر

 2118عىل منصور ،التعلم ونظرياته مديرية الكتب والمطبوعات ،جامعة القاهرة ، -9
ة الجاللي  لمعان -1  2188،التحصيل الدراسي ،عمان ،دار المستر
بوي للنشر والتوزي    ع -2  مارغريت ،دايرسون ،التغذية الراجعة ،دار الكتاب التر
وت ،دار التعليم للنشر ، -1  8441دمحم خليفة بركات ،علم النفس التعليمي ،بتر
ي ، -4 ي ،اإلسكندرية ،دار الفكر العرنر

 2114دمحم عالوي ،علم النفس الرياض 
ي التحصيل الدراسي ،عمان ،دار جليس مي -81

 
 2189ش خليل الحباانه ،النغذية الراجعة وأثرها ف

- :الرسائل العلمية :ثانيا 
ي تنمية مهارات تنفيد  -8

 
أحمد قندوز أثر استخدام التغذية الراجعةالسمعية والبضية والشفوية ف

ي 
 
 علم النفس ،جامعة قاصدي الدرس لدى أساتذة التعليم األساسي ،أطروحة لنيل اهادة الدكتوراه ف

 2189مرياح ،
أسماء حكمت ،تأثتر استخدام التغذية الراجعة الشفوية والمرئية عىل مستوى األداء التحصيىلي  -2

بية ،  2119،جامعة القاهرة ،مجلة التر
ي بيئة الواقع المعزز عىل التحصيل إنصا  ناض الملحم ،أثر اختال  اكل التغذية الراجعة  -3

 
ف

ي لدى الط
 
بية ،جامعة الملك فيصل ،المعرف  2128البات بكلية التر

ي  -9
ي تحسير  األداء الفت 

 
ي عىل التغذية الراجعة المرئية ف

بركانر نض الدين ،أثر برنامج تعليمي مبت 
بية البدنية ،المسيلة ،  2182والحركي ،أطروحة دكتوراه ،معهد التر

ب التغذية الراجعة بن هالل البحرية ،ابتسام دمحم ،أحمد احاته ،واقع ممارسات أسالي -9
بية   2128الشفهية بالفصل لدى المعلمات ،سلطنة عمان ،المجلة المضية للتر

                                                           
1

 .2181صالح بن حمد العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياض، دار الزهراء،  -
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ي كرة  -1
 
ي تنمية بعض المهارات األساسية ف

 
رفيق قيه ،دور التغذية الراجعة السمعية والبضية ف

ي مختار ،عنابة ،  2181اليد عند الناائير  ،جامعة باجر
ي للطالبات المعلمات بكلية العلوم طاهر أبوالحمد ،أثر التغذية الر زينب  -2

اجعة عىل التقييم الذانر
 2184واألداب ،جامعة نجران ،المجلة العلمية 

ي تعلم مفاهيم علمية لدى  -1
 
اتيجيات التغذية الراجعة ف دمحم أحمد صوالحه ،أثر بعض استر

 8441طالب الصف السادس ،رسالة ماجستتر ،عمان ،األردن 
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 وسبل عالجه التسول أسبابه
 

 2، سكينه الهادي إبراهيم الحوات1فوزي دمحم رجب الحوات
بية الخمس/ قسم الفلسفة وعلم االجتماع  1,2كلية التر

Fwzyalhwat@gmail.com1, raefalex6@gmail.com2 

 
 :الملخص 

ي 
تبة  يهدف البحث إلي معرفة األسباب التر أدت إلي انتشار ظاهرة التسول وكذلك  توضيح اآلثار المتر

ي 
احات للحد من هذه الظاهرة وقد استخدم الباحث المنهج الوصف  عىل انتشارها ثم تحديد أهم االقتر

قد و , هايوأثارها واإلجراءات الوقائية للقضاء عل أسبابهاوبيان التحليىلي لوصف وتحليل هذه الظاهرة  
ي  من أسباب التسول ضعف الواعز إن حث أشارت نتائج الب

وارتفاع , ر والفق,لة اوكذلك البط, الديت 
ي يعانيها المتسول األسعار إلي جانب األ 

ىل انتشار ظاهرة وكذلك من أهم اآلثار الناجمة ع ,مراض التر
وتعرض ,نتيجة اللجوء الي وسائل مهينة ,  اإلنسانمن الناحية االجتماعية الحط من كرامة التسول 
من  ما ا, االنحراف والجريمة  وكذلك مخاطر,مظاهر االستغالل الجنسي والمادي  إلي والنساء  األطفال

ي,سلبية عىل االقتصاد القومي  ثار آالناحية االقتصادية فقد كانت لها  لي ة إحيث يحول الطاقة البشر
ي ويعوق تحقيق ويعرقل النمو االقتصاد ,المتسول يمثل عبئا عىل االقتصاد  نأكما  ,عنرص خامل 

ي تنفيذ , التنمية 
 
ك ف ح البحث للحد من هذه الظاهرة عدة إجراءات من بينها ان تشتر وقد اقتر

ي مؤسسات الرعاية جمع المتسولي   اإلجراءات كل أجهزة الدولة وهذه اإلجراءات 
 
, وإيداعهم ف

 .لمتسولي   أهمية اإلبالغ عن ابوتوعية الجمهور ,ومساعدتهم عىل بدء عمل جديد بدل التسول 
 المقدمة 

ي كل المجتمعات عىل حد س تعد    
 
ة ف ء وعىل نطاق واسع وا ظاهرة التسول من الظواهر المنتشر

ائح والفئا , مختلفة وأشكالوبأساليب  ت االجتماعية المعدومة حيث كانت تمارس من بعض الشر
ي الوقت الحالي أوي االحتياجاقتصاديا أو من بعض الفئات ذ

 
 صبحت مهنة وبدأ ات الخاصة ولكن ف

 .الظاهرة جميع الفئات العمرية ومن الجنسي   ضمت أساليب متعددة كما  بابتكار تسول مال
ي أ   ي والمجتمع الليت 

 ،المتسولي   فيها من تخلو الشوارع والمدن الليبية  ال تكاد حد هده المجتمعات التر
ي يجب مكافحتها والتصدي لها لما

التسول من الظواهر السلبية التر للتسول من آثار سلبية  ويعتت 
  تمثلهفراد عن الطريق الصحيح ونتيجة لما األ النحراف عديدة من أخطرها تفكك المجتمعات نتيجة 

 .ة من خطورة سوى عىل مستوى الفرد أو المجتمع أو عىل مستوى المتسول نفسهه  الظاهر هذ
 ألهمية الموضوع   

ً
ي منها دراسة مركز الدراسات  فقد تناولتها الكثت  من المقاالت والدراساتونظرا

والتر
ي شوارع مدينة طرابلس  دراسة استطالعية حول هده الظاهرة ب  حيث قاماالجتماعية 

 
وقد كشفت ف

 ال تكاد ينة المد شوارع نأبينت الدراسة  وكذلكمن فئة النساء  المتسولي   من % 36ن أهده الدراسة 
ي المطباتو من هذتخل

 
ل التجارية أو أمام المساجد أي أن هده الظاهرة المحا مامأأو   ه الظاهرة سواء ف

ة بشكل مخيف ،  ي موقع وزارة العد وكذلكمنتشر
 
مقال  ستاد فرج سليمان عودةاأل   ل ليبياقد نشر ف

ي يستخدمونها لجلب المال وعىل ذوالعبارات ا الشوارعداخل ه الظاهرة يوضح مدى انتشار هذ
لك لتر

اهرة وتشخيصها تشخيص دقيق ه الظاص  بدراسة هذزارة العدل الجهات ذات االختصو  حثتقد 
اح الحلول المناسبة لمكافحتها لتبي   أسبابها واأل  تبة عليها ثم اقتر ار المتر  .ض 

ي عرفتها المج  
حيث ,تمعات حديثا وقديما وظاهرة التسول تعتت  واحد من المشكالت االجتماعية التر

, والثقافية واالقتصادية  ةاالجتماعي اعها أوض اختالفه الظاهرة بصورة متنامية وعىل تنتشر هذ

mailto:Fwzyalhwat@gmail.com
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ي المجتمعات األ 
ر
ي مثله مثل باف ي من انتشارها وبشكل ملحوظ ومن خالل والمجتمع الليت 

ي تعان 
خرى التر

ي 
 
ي الوسط االجتماعي ف

 
ي  مشاهدتنا اليومية ف  حياتنا اليومية لم نكن لنقف بحكم تكويننا السوسيولوج 

فقد قمنا بدراسة , ن خلقت لدينا الفضول العلمي لتناولها ا حد المالحظة العامية فقط السيما عند 
والهدف من دراستنا الحالية هو  ه الظاهرة دنا من خاللها تسليط الضوء عىل هذر أعلمية سوسيولوجية 

 .وكيفية التصدي لها , ثم معرفة اثارها , المؤدية لحدوثها  األسباب التعرف عىل
 : مشكلة البحث 

رة التسول سواء عىل مستوى الفرد أو عىل مستوى المجتمع ظاه مخاطر ث من انبثقت مشكلة البح  
تسول يعد انحرافا عن السلوك وهو أحد أسباب الجنوح  فانتشار ال ، أو عىل مستوى المتسول نفسه

ي العمل وخروجا عن العادات والتق وأخالقياتهال عن منافاتها لقيم المجتمع واالنحراف فض
 
اليد ف

ي المجتمع والقيم السائدة 
 
      ف

ثارالسلبية  عىل يد من اآل دعمن والتعايش االجتماعي ولها التشكل مشكلة التسول تهديدا عىل األ و    
ي المجتمع 
 
البحث تحاول  فإشكاليةا االت االقتصادية واالجتماعية واألمنية ولهذمختلف  المج ف

 : االجابة عىل التساؤالت التالية 
 ؟شار ظاهرة التسولالتسول وماهي أسباب انت ما هو  -1
تبة عىل انتشار  اآلثار ماهي  -2  ؟  التسول ظاهرة المتر
حات للحد من  -6  ؟  التسول  ظاهرةماهي المقتر

 : أهمية البحث 
د يتناول مشكلة لناحية العلمية والعملية  إا البحث من البحوث المهمة والمفيدة من ايعد هذ -1

 ثارها االجتماعية واالقتصادية آة التسول لمعرفة أسبابها و هامة تخص المجتمع وهي مشكل
ي تتعد ظاهرة التسول  -2

ي المجتمع إحدى المشكالت األمنية التر
 
صاحبها سلوكيات انحرافية ف

ي استقرار المجتمع وترفع معدالت الجريمة 
 
 .تؤثر ف

 : المنهج المستخدم 
ي التحليىلي الذي يناسب هذاستخدم ا 

من  ه الظاهرة مع جمع المعلوماتلباحثان المنهج الوصف 
 .تبية لإلجابة عىل تساؤالت البحثالوثائق المك

 البحث أدبيات
ي البحوث العلمية 

 
وذلك لإلجابة عىل , وبخاصة النظرية منها , تعد المعلومات والمعارف ثروة ف

 :أدبيات البحث إل قسمي    انا التوجه قسم الباحثوتمشيا مع هذ,تساؤالت الدراسة 
 التسول أسباببذات العالقة  والنظريات االجتماعية  لسابقة يتعلق بالدراسات ا:  الجانب األول
 .وسبل عالجه 
  
 
ي تغطي : الجانب الثان

 .عن تساؤالته  اإلجابةيتعلق بخلفية البحث والتر
 :الدراسات السابقة :   أوال

ي تناولت موضوع التسول من 
ي  أهمها هناك العديد من الدراسات العلمية التر

 :ما يأنر
 :حلية الدراسات الم:  -أ
ي عنيت بعض المؤسسات البحثية بدراسة مشكلة ا    ي المجتمع الليت 

 
فيما  –خرها ولعل آ, لتسول ف

ي أ –اطلعنا 
ي أ, زها مجلس التخطيط العام نجتلك التر

ي عام جر والتر
 
اعتمدت عىل ,  2002اها ف
ائيات محور حصمثلت تلك اإل , اإلحصائيات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية للعدل واألمن العام 

وتصنيف المتسولي   حسب النوع والحالة , فقد تم من خاللها بيان حجم الظاهرة , الدراسة 
ات  ها من المتغت  ن أ: خاللها إلي جملة من النتائج منها تم التوصل من وقد  ,االجتماعية والسن وغت 
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من فئة   همغلب المتسولي   وأن أ, المتسولي    الذكور نسبة اإلناث المتسوالت تزيد عن نسبة 
وجي     

أفراد  ن عدد كما أ,ترتفع بي   المتسولي   ال سيما اإلناث منهم  ةوأن نسبة اإلعاق, المطلقي   والمتر
هذا , سباب التسول وأن اإلعاقة تشكل سببا هاما من أ,وحده دافعا قويا لسلوك التسول رسة لم يكن لاأل 

( معاشات) ومستمرة  ثابتةن بمصادر دخل غلبهم يحضو وأن أ, فضال عن انتشار األمية بي   المتسولي   
ي , تتكفل بدفعها مؤسسات الرعاية االجتماعية 

 
 .صندوق التضامن االجتماعي المتمثلة ف

 :الدراسات العربية :  -ب
  اآلثار اإل, دراسة عزت ملوك قناوي حسن  -

 
قتصادية واالجتماعية لظاهرة التسول ف

ة  ي مرص وألي إراسة الد تهدف هذه, ( 0111-0101) مرصخالل الفتر
 
نواعها تحليل ظاهرة التسول ف

ثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عنها وتحديد عىل اآل لي التعرف وافع المسبب لها باإلضافة إوالد
اح أهم المعوق ي تحد من مكافحتها واقتر

ي المستقبل ات التر
 
وقد , الحلول المناسبة لحد من انتشارها ف

ة مع عينة عشوائية من المتسولي   سلوب  عن طريق أم منهج المسح االجتماعي استخد المقابلة المبارسر
وأشارت نتائج البحث إلي أن للتسول آثار , عليها باستخدام المنهج الكمي وتحليل النتائج المتحصل 

ي الناتج المحىلي سلبية عىل اإل
 
 .قتصاد القومي من حيث انعدام مساهمة التسول ف

لي اسة إالدر     ه هدفت هذ,  مركز رعاية وتأهيل المتسولي   عىل دراسة لبن  مخلد العضايلة  -
ي تعود  وأسباب, المتسولي    لألطفالالتعرف عىلي الخصائص االجتماعية واالقتصادية 

التسول التر
ي تعود  واألسباب نفسهمن وجهة نظر الطفل للطفل نفسه 

والمجتمع وقد استخدم الباحث  لألرسةالتر
ي سباب التسول وصلت الدراسة إلي أن أبرز أوقد ت, االجتماعي  منهج المسح

للطفل نفسه من  تعود التر
ي تعود  أهم أسبابتبي    وجهة نظره

ي عدم استجابة األ  لألرسةالتسول التر
 
للحاجات  ,رسة تتمثل ف

ما أ, وعدم توفر فرص عمل لرب االرسة  لألرسةوعدم وجود مصدر رزق ,  ألطفالهاالمادية والمعنوية 
ي تعود للمجتمع من  ابباألسبفيما يتعلق 

برزها خروج الطفل فكان أ, نظر الطفل المتسول  وجهةالتر
وقلة , جود برامج رعاية الحقة وعدم و , ن عقوبة التسول غت  رادعة وأ, مالية قليلة  بكفالةمن المركز 
ي تساعد عىل ترك التسول  األنشطة 

امج التر ية رت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائظهكما أ  ,والت 
ي أ
 
تعزي لمتغت  مهنة ولي االمر جاءت لصالح الطفل الذي يمارس ,  ل نفسهتعود للطفسباب التسول ف

 .والده مهنة التسول 
ل وسبل معالجتها من وجهة العوامل االجتماعية لظاهرة التسو "هاشم عبود  دراسة زينب -

والكشف , لظاهرة التسول تهدف هده الدراسة الي معرفة العوامل االجتماعية ,  ة الجامعاتنظراساتذ
منهج المسح وقد استخدم الباحث , عن سبل مكافحتها وعالجها ووضع التوصيات للحد منها 
ي توصل إ

ي ومن أهم نتائج التر
ؤية يوجد فرق بي    الر , ليها الباحث االجتماعي والمنهج اإلحصان 

بناء االرسي وتسول األ  فرق  بي   التفككوكدلك هناك فراد المجتمع االسالمية للتسول ورؤية بعض أ
 تؤدي ظاهرة فرق بي   التشب الدراسي  وهناك

ً
وتسول بعض الطالب المراهقي   ومن النتائج ايضا

  .والشقةالي تعاطي المخدرات التسول 
 :النظريات المفرسة للتسول : ثانيا 

  : النظرية الالمعيارية  -أ
ي نظرية دور كايم  تمثل فكرة    

 
استخدامها كأداة لتحليل االنحراف  إنكما ,  السوسيولوجيةمحورية ف

ي ولفهم السلوك 
حالة اضطراب  إلي الالمعيارية عند دور كايم تشت   نأوقد تبي   , بوجه عام  اإلنسان 

ي نفس الوقت  واقتصادية أرسيةأزمات م االنتظام تنتج عنه حالة انعدا يأتصيب النظام 
 
ي تؤدي ف

والتر
 .االنحراف  إلي 
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 لسلوك  كما يراه دور كايم   فالتنظيم االجتماعي 
ً
ي المجتمع وحي   يختل هذا   فراد األيشكل جهاز ضارا

 
ف

ي تأدية وظيفته 
 
قدرتها  الضابطةتفقد الجهة التقليدية  عندئذ ,ها قلتحقي الضابطةالجهاز يضطرب ف
ة  حالة عدم انتظام حيث تتغيب  إلي سلوكهم لذلك يتعرض المجتمع  وضبط فراداألعىل تصحيح مست 

اجع عندها القيم  األرس ا ما يحدث عند بعض ويدخل االنحراف وهذ, االجتماعية  السوية ي تتر
التر

مثل ظاهرة التسول أي  أهدافهم إلشباعنحو الطرق غت  المرغوبة  فراد األيندفع بعض و والمعايت  
 .االنسحاب من الواقع 
تون  ي يعيشها  لألوضاعنحراف هو استجابة طبيعية اإل  إنكذلك يرى مت 

وقد مت   بي   خمسة  فراد األالتر
 أو  اإلمكانياتوقلة , اتجاه التجاذب والتوتر بي   القيم السائدة والمتفق عليها ( استجابات ) أفعالردود 

  (343ص  0102زينب عبود ) .لتحقيق هذه الطموحات والرغبات  فراد لألالوسائل المتاحة 
 :نظرية ماسلو للحاجات  - أ

ي سعت لتفست  حاجات الفرد  أقدمتعتت  من ,  باسم هرم ماسلوهذه النظرية معروفة 
, النظريات التر

ي وضعت فيها الحاجات الهرم من ا يبدأ حيث 
ي سلم يعكس  لإلنسان األساسيةلقاعدة التر

 
وتتدرج ف

ي طبيعة سلوك الفرد  , قمة الهرم إلي االحتياجات حتر الوصول  أهميةمدى 
 
 ,وهذه الحاجات تؤثر ف

ي ات هي عىل النحو اآلات من خمس حاجوتتكون االحتياج
 :نر

 تحقيق الذات إلي االحتياج  -1
 التقدير إلي االحتياج   -2
 .االحتياجات االجتماعية   -6
 . األماناحتياجات  -4
 .االحتياجات الفسيولوجية  -5

ي بحثنا الحالي عىل 
 
ي تفست  ظاهرة التسول واعتمدنا ف

 
وذلك , االحتياجات االجتماعية والفسيولوجية ف

 األرسييعد التفكك  إذ , الحب واالنتماء  إلي ة وفقا لنظرية ماسلو هي الحاجة الن االحتياجات االجتماعي
 باءاآل بي    األرسيةوذلك بسبب فقدانه العالقات  التسول إلي  األبناء لجوء إلي المؤدية  األسبابهو احد 
 . األرسة إلي باالنتماء    المبنية عىل الحب والشعور  واألبناء

ي مايخص الحاجات الفسيو  أما  
 
ي ف

حد والغذاء والمأوى تعد أإلي الماء وصفها ماسلو بالحاجة لوجية التر
ي حياة  األسباب

 
ورية ف ي حالة انعدامها  ألنها  اإلنسانالمهمة والرص 

 
وعدم , من المتطلبات األساسية ف

ي حاجة  اإلنسانن التسول أل إلي توافرها يدفع البعض 
 
المالي  واألمان األرسيوجود األمان  إلي بطبيعته ف

 ( 343ص  0102زينب عبود ) ( لدخل الثابتا)
  :ذات العالقة بتساؤالت البحث وه   األدبيات 

 : مفهوم التسول
  
 
ما ,سال واستعط والسؤال أي" سول " رمن مصد كلمة مشتقة, الكلمة  صل أ : اللغةالتسول ف

  ويطلب فهو تعبت   يسأل
ً
 . (414ص0292الزيات واخرون )استعمله الناس قديما

ي الطرق العامة  فراد األطلب الصدقة من هو : التسول
 
ي بعض البالدف

 
جنحة يعاقب  ويعد التسول ف

كما ,ا دخل سكنا دون استئذانذأو إ, ا هدد المتسول احداذإدا كان المتسول صحيح البدن او إ, عليها 
ية    .( 39ص0299احمد زك  بدوي )يكون التسول محظورا حيث توجد مؤسسات خت 

ي الطر هو ال :  التسول  
 
العمومية  األماكنو ق العامة وطلب المساعدة المادية أو من المحال أوقوف ف

ه أ أو دعاء اإل  أو  ي تتخذ ال عمالباأل القيام  أو البهلوانية  األلعابو عرض بعض التظاهر بأداء الخدمة لغت 
تر

 إلخفاء التسول 
ً
ي الطرقات وبجوار المساجد والمنازل أ, شعارا

 
ل العاهات أو استغال  وكذلكو المبيت ف

 (4ص0291دمحمابورسي    ع)الكتساب عطف الجمهور   الغش وسائل  من  أخرى ستعمال وسيلة إ
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وسائل مختلفة وذلك للحصول  باستعمال واإلحسانهو طلب المساعدة : تعريف التسول إجرائيا 
 .منفعة عينية  أو عىل المال 

 :التسول عند علماء االجتماع 
مايشت  أحد علماء االجتماع إلي  ت أن التسول ينشأ من البيئة دون أي تدخل من العمليات والميكانت  

والضمان  االطمئنانتسمت بعدم لمتسولي   بأنهم ضحايا ظروف خاصة االنفسية وهو يصف ا
ي ظله  ألسباب,االجتماعي 

 
م أو أنه,متعلقة باالنخفاض الشديد لمستوى المعيشة الذين يعيشون ف

 خر أن التسول ويرى آ,ضحايا مزي    ج من هذا وذاك 
 من أشكال أ,هر الخلل االجتماعي مظهر من مظا

ً
 0114سكنية). الباثولوجية االجتماعية و شكال

 (091ص
 :التسول عند علماء النفس  

عىل شخصية  حيث يركز اهتمامه العمىلي  ن التسول يختلف عن النظرة العامة لهأ"حسي   . ديرى 
ممارسة  إلي قد تقود  حادة, فات نفسية ار انح إلي دي مما يؤ , ومراحل تصور هذه الشخصية , المتسول 
ي تنشا نتيجة عدم توافق المتسول , التسول 

و سوء أكما يؤكد عىل أن ظاهرة التسول من الظواهر التر
,  0114سكينة )وهذا يعود الي اضطرابات شخصيته بوجه عام  فيه  المجتمع الذي ينشأ تكيفه مع 

  (091ص
 : سباب انتشار ظاهرة التسول أ

ي شار التسول عىل المستوى العالمي أسباب انتتختلف وتتعقد أ . وليبيا بشكل خاص , عموما و العرن 
 :سباب التسول هي ولعل أبرز أ

 .رزاق للجميع باهلل الذي ضمن األضعف الثقة  -1
ي المجتمع  -2

 
 .ارتفاع نسبة الفقر والبطالة ف

 .الي غالء المعيشة  باإلضافةانتشار المظاهر بي   الناس  -6
 . تسول لغلبية لكاليف العالج المرتفعة تدفع األ ت -4
 .المسببة لهده الظاهرة دمان عىل المخدرات تعد عامال من العوامل اإل  -5
ي بسببها زادت حاالت التسول  -3

 .الحروب التر
 .جداد اتخاد التسول مهنة متوارثه من األ  -7
ي منه بعض  -8

 . فراداألالمرض النفسي الذي يعان 
 :أشكال التسول 

  لل
 
ة منها   شكالأالمجتمع تسول ف  :كثت 

 .مواله قد رسقت ما كأن يدعي بأن أحادثة   بافتعالجل جدب الناس استخدام البكاء من أ-1
اتمراض عن طر بعض العاهات واأل  من صور التسول انتحال -2  . التجميل  يق استخدام مستحرص 
عات من أجل بناء مسجد -6  . و ترميم بيتأ, أو مدرسة , االدعاء بطلب التت 
ي مفهومه والتلوي    ح باإلشارات دعاء المتسول إا-4

 
 صابته بخلل عقىلي من خالل التلفظ بكلمات ع

ي و ذوي االحتياجات استخدام األطفال الرضع أ-5
 
 .ب عاطفة الناس عملية التسول من أجل جذ ف

 .وصفات الدواء وكتيب العائلة استخدام وثائق مثل -3
 : كن تصنيفها فيما يىلي خرى من التسول يموهناك أشكال وأنواع أ

 -:التسول المبارسر  - أ
 وي س تدل عىل عدم امتالكه للمال أو إدا كان من ذيقوم فيه المتسول بارتداء مالب

 .خرين ثم يقوم بطلب المال الخاصة فيظهرها الستعطاف اآل االحتياجات 
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 -:التسول الغت  مبارسر  - ب
 ل مثل بيع المنادي ألشخاصيقوم المتسول بعرض وتقديم خدمات 

- :التسول االختياري  -ج
ي يريدهايقوم المتسول بممارسة أي شكل من أ      

 .شكال التسول التر
- :التسول االجباري -د

العمل هدا النوع من التسول يكون فيه قائد مثل مدير العمل والموظفي   يقوم فيه مدير العمل بتوزي    ع 
العاطفة  نهم يقومون بإخراجالموظفي   يمكن أن يكون أطفال أل ) عىل الموظفي   ويكون العمل إجباريا ً 

 .شخاص من األ 
- :التسول الرسم   -ه  

ي أيام األ 
 
 .عياد والمناسبات هو الذي يحدث ف

- :التسول العارض -و
ي أزمات وهو التسول الطارئ والعابر 

 
ي موال  مالية أو ضياع األ  لحاجة ماسة للشخص مثل وقوعه ف

 
ف

 .السفر أو ضال الطريق 
- :التسول الجائح -ز
فستار التسول , لي جانب التسول الشقة بحيث تكون إ, بالجنوح واإلجرام د يكون التسول مصاحبا إ

 (093ص0103ريم عبدالوهاب . )يسهل مهنة الشقة 
- :أماكن يتواجد فيها المتسولون 

فأن , الدينية وتأسيسا عىل ذلك والمناسبات , عياد ت  خالل مواسم األ التسول بشكل كب تنشط ظاهرة
ي األ 

 
كز ف  :ماكن التالية هذه الظاهرة تتر

 وعىل الطريق العام  اتالمطب -
 والمحال التجارية  األسواق أمام -
 المستشفيات  أمام -
 المرور وإشاراتمواقف السيارات  -
 .ماكن العبادة والمقابرالمساجد وأ -

 :ن التسول موقف اإلسالم م
 اإلسالمي والجماعات  وحث الدين  فراد األقاعدة للتكامل االجتماعي بي    اإلسالمي الدين  تشكل مبادئ

 إلعبت الزكاة دور إذ , المجتمع عىل رعاية اليتام والسائلي   والمرض  
ً
 ا

ً
ي تعميق تلك القيم بشكل   يجابيا
 
ف

ي معالجتها كظالمسؤوليا كإحدىكبت   
 
ي عىل عاتقها ف

من وهناك الكثت  , هرة من الظواهر ات التر
ي القران الكريم  وضمن  اإلشارات

 
ي تحث عىل مساعدة الفقراء ف

يفة النبوية  األحاديثالتر وقد , الشر
ة وعت  مراحل التاري    خ  ي مواقف كثت 

 
 إلي   اإلسالمي كما دعا الدين , اجتهد المسلمون بإعانة هؤالء ف

لي نصوص إ باالستناد التسول بأنة فعل حرام وذلك  إلي  اإلسالمي وينظر الدين , التعفف وعدم التسول 
ي القران والسنة 

 
  العلماء  راءآلي وإقطعية ف
ي سبيل هللا ال  للفقراء))لقران الكريم قوله تعال  افمن , والفقهاء

 
ي  يستطيعونالذين احرصوا ف

 
 ف
ً
با ض 

من  وما تنفقوا  إلحافااس من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسالون الن أغنياءيحسبهم الجاهل  األرض
 ( 093)البقرة (( عليم  بهن هللا خت  فإ
يزال الرجل يسأل  ما))فقال , عن سؤال الناس من غت  حاجة ماسة  ( ملسو هيلعهللا ىلص)  قال رسول هللا  وكذلك

ي وجهه 
 
ي يوم القيامة ليس ف

 (339ص0390صحيح البخاري) رواه البخاري ((لحم مزعهالناس حتر يأنر
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السلبية لهذه الظاهرة عىل المجتمع من  لآلثار نظرا  وإنما , للتسول ليس بأمر الصدفة  اإلسالمم وتحري
 .الناحية االقتصادية واالجتماعية عىل حد سواء 

ي المجتمعات بصورة مخيفة حتر أصبحت حرفة فعىل الصعيد االجتماعي فإ
 
ن التسول ظاهرة تفشت ف

ن ودلك أل, وب  هذا فهم يؤثرون عىل المجتمع سلبا ,  وصور متعددة شكالبأومهنة يمتهنها البعض 
بداء  اإلصابة  أسبابمن التسول يساعد عىل انتشار االنحراف والجريمة والجنوح فضال عن كونه سببا 

 .الفقر 
منظمة تتفاوت  آلياتوأكد الدين اإلسالمي عىل مساعدة الفقراء من خالل ضف المساعدات ووفق 

, عية فقد أنشأت الكثت  من المؤسسات الدينية لغرض  تعليم الفقراء بحسب تطور الحالة االجتما
ها من المشاري    ع اإلنسانية  قاسم )وكذلك المنظمات اإلنسانية كمالج   األيتام وغت 

 (44ص0100عبدالدباغ
                     واستدرار عطفهم تلك ومما يشجع المتسول عىل طلب اإلحسان من الناس       

ي يحملها  كثت  من  واإلنسانيةينية المشاعر الد
الدين           وتشكل مبادئ, الناس تجاه الفقراء التر

 .والجماعات  فراد األقاعدة للتكافل االجتماعي بي   , الحنيف  اإلسالمي 
 :ثار التسول آ -

ة مما الشك فيه أن ظاهرة التسول البد أن تكون لها آ ي ,ومتنوعة عىل الفرد والمجتمع ثار كبت 
 
 خاصة ف

ة وذلك  ي مر بها بلدنا من ظروف صعبة نتيجة لالسنوات األخت 
, وغياب للقانونلظروف واألوضاع التر

 : ومن أهم هذه اآلثار مرالذي أدى إلي تنامي هذه الظاهرة األ ,نجم عنها قتل وتهجت  واعتقال 
 : االجتماعية  اآلثار  -1

ك  ي ثااالجتماعية للتسول نمطا خاصا  اآلثار تتر
 
ها عىل ظاف هرة التسول فالتسول خارج من رحم الفقر تت 

ي الكثت  من مواصفاته , ومن مسبباته 
 
ك ف ن الفرق يكون واضحا بي   الفقر كحالة يتعرض لها إال أ, ويشتر

وصعوبة معالجتها بسبب العجز المالي وبي   المتسول , الفرد بسبب انخفاض مستوى المعيشة 
ي التخلص منه , مستمرامنظما و  إيراد المستغل الفقر كمهنة تدار عليه 

 
ومما يؤكد ذلك ,أبدااليفكر ف

ي التصدي لهذه الظاهرة 
 
 .فشل الكثت  من الحكومات ف

 أو , حد مسبباته أ أو نتيجة الحروب  سواء األسبابسبب من  أليفقدان المعيل  إلي  األرسةوقد تتعرض 
ي مرت بها البالد  حروبال إن ىأد,  الموت الطبيعي 

 األيتام أعدادمشكلة تزايد المجتمع  إلي  إضافةالتر
ي هن بحاجة  واألرامل

ي ظل تزايد  إلي الالنر
 
ي يفتقر هؤالء  أسعار معيل ف

 إليها  اإلفرادالسلع والخدمات التر
وط الحياة من مأكل ومأوى   فأن الشخص العاجز او عديم الحيلة الذي ال . والي توفت  ابسط رسر

ً
وعموما

ي درجة تجعله
ومقارنة المتسول لمنظره بمظهر , يتجه نحو التسول  مأوى له يصل بي   التحلل الخلفر

ريم ) تغالل مركز االقتصادي المنخفضوالرحمة ويحاول اس,التماس الشفقة  إلي يدفعه  اآلخرين
 (099ص0103إسماعيل 

تبة عىل ظاهرة التسول الحط من كرامة واألخالقيةاالجتماعية  اآلثار ومن  نتيجة اللجوء  اإلنسان المتر
إلي مظاهر االستغالل بخاصة االستغالل الجنسي وتعرض األطفال والنساء , ينة الي وسائل مه

ها ودفع األطفال للتشب من , والتدخي   , وكذلك مخاطر االنحراف واألجرام كاإلدمان , والمادي وغت 
ي الطرق , المدارس 

 
د , وتعرض األطفال وكبار السن إلي مخاطر الدهس ف واإلشارات الضوئية وتشر

ي الشوارع والساحات العامة والحدائق الكثت  م
 
  .نهم نتيجة النوم ف

 : االقتصادية اآلثار  -2
ي لما له من  

حيث يحول كتلة من قوة ,سلبية عىل االقتصاد القومي  اثار يمثل التسول نشاط غت  قانون 
ية  ي االقتصاد القومي  إنتاجعنرص  إلي العمل والطاقة البشر

 
 نإحيث , خامل دون قيمة مضافة تساهم ف



 

 ويــتربــلة الــمج
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                 212                                                                                                                                                                
 

ي الناتج المحىلي تصل 
 
 عىل االقتصاد الن مساهمته ف

ً
ومع تحول ظاهرة , الصفر  إلي المتسول يمثل عبئا

ي عىل الدخل  واإلرباحمهنة وحرفة للحصول عىل المال  إلي التسول  دون جهد فهذا سيكون له ثأتت  سلت 
التسول عىل الحركة كما يؤثر ,ويساعد عىل زيادة معدالت الجريمة الفردي ويمثل عبء عىل المجتمع 

ي الدولة 
 
ي  األشخاصحيث يعيش عدد كبت  من ,االقتصادية ف

ر
مما يعرقل , المجتمع  أفراد عالة عىل باف

 (  0109,11عزت)النمو االقتصادي ويعوق تحقيق التنمية االقتصادية 
سي أساالمحصلة من التسول فأن درجة استفادة االقتصاد منها ستعتمد بشكل  لألموالبالنسبة  أما  

ي الغالب ال, ول فيها عىل كيفية ترصف المتس
يذهب بأموال  بمعت  انه ال, يكون المتسول مدخرا  فف 

ي الدورة االقتصادية  إليداعها التسول 
 
ي البنك حتر يتست  تشغيلها ف

 
ومن هذا المنطلق يعد التسول , ف

ي عىل إلي احد مظاهر التشب من دورة التدفق الدائري للدخل حيث يؤدي   اإلنفاق مستوى أثر سلت 
  )الكىلي 

 (91ص0112 وآخرون,الحدين 
دم العمل ن استمرار البطالة والخمول والكسل وعبل إ, ر عىل زيادة عدد المتسولي   وكذلك البطالة ثؤت
 .ن التسول هو عملية الحصول عىل المال من غت  جهد وال مشقة وال عناءحيث إ, يشجع عىل التسول 

ي عىل السياحة س تأثت  ن لظاهرة التسول كما إ ي , لت 
 
السياحية  األماكنحيث يؤدي انتشار المتسولي   ف

 إلي الدولة مرة أخرى 
 بشكل غت  حضاري إلي عدم قدوم السائحي  

مما , واألثرية ومطاردتهم للسائحي  
تب عىل ذلك فقدان الموازنة العامة للدولة لمصدر هام من الدخل وهو اإليرادات السياحية   يتر

 . ( 0109,11عزت)
 : النفسية اآلثار  -6
 وأ إن واألطباءيؤكد بعض العلماء   

ً
وإنما , نه ال عالقة للمرض بالتسول المتسول ليس مريضا نفسيا

 .وتفاقم ظاهرة أوالد الشوارع , لهذه الظاهرة أسباب عديدة ومن بينها الفقر 
ي هذه الحالة يذل نفسه  إنكما 

 
حاجته من اليأخذ  ألنهحيث يصاب بحال من الذل , المتسول ف

نه سيصاب فإ, اإلنسان بالذل ويعتاد عليه   ومتر ما يصاب, اآلخرين إال بعد احتقارهم وازدرائهم له 
ي هذا الجو من الهوان  إال يعيش  نأال يستطيع و , وصار سجينه , الذل والهوان ب

 
 .ف

لها يمكنه ومن خال,يته صواقعية متلبسة بشخ كحقيقةوغالبا ما تكون للمتسول عاهات يتعايش معها  
ي مقدمتها عمله الذي يختاره 

 
ي , ممارسة نشاطه اليومي ف

 
وقد استطاع الكثت  منهم تسخت  عاهاتهم ف

ي , ومن أهم ما جعلهم يتسولون هو التهميش واإلهمال , التسول 
 
من خالل االعتقاد بعدم أهميتهم ف

 .المجتمع 
ي غياب من يوفر لهم الحماية  وهي تدم

 
ي تهتم فللحروب السبب األكت  ف

ت  المنازل والمدارس التر
وتعرضهم للتسول ,  واإلساءةوهذا مما يزيد من مخاطر تعرضهم لالستغالل , برعايتهم وتنشئتهم 

 (099ص0103ريم إسماعيل ). وهذا يؤدي إلي حدوث صدمات نفسية واجتماعية لسنوات عديدة
 :اإلجراءات الوقائية والعالجية للقضاء عىل مشكلة التسول 

طة  نيجب أ  ي تنفيذ هده اإلجراءات كل من أجهزة الشر
 
ك ف ووزارة الشؤون االجتماعية وبعض تشتر

 :ومن هذه اإلجراءات  األهليةالجمعيات 
ي مؤسسات الرعاية المخصص لهم  -1

 
 .جمع المتسولي   وإيداعهم ف

 من التسول  -2
ً
 .مساعدة المتسولي   عىل بدء عمل جديد بدال

 . متسولي   وعدم الدفاع عنهم توعية الجمهور بأهمية اإلبالغ عن ال -6
 باإلضافة إلي أن الدولة قد عملت عىل التميت   بي   المتسولي   أصحاء البنية 

 .العمل  ادرين عىلقوغت  ,البنية  أصحاءل والمتسولي   غت  والقادرين عىل العم
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ي عملية  التسول األخرىونؤكد هنا عىل أهمية مشاركة الجهات         
 
وزارة )ثل م      ذات العالقة ف

طة السياحة ,الداخلية ,األوقاف ,اإلعالم ,الصحة  تشكيل لجنة دائمة  األفضلوقد يكون من ,  (رسر
وتكون مهمتها ,بمكافحة التسول  تتألف هذه اللجنة من جميع الجهات ذات العالقة ,لمكافحة التسول 

امج وتنسيقها وذلك بهدف مكا فحة التسول والقضاء إجراء الدراسات العلمية الالزمة وتخطيط الت 
  .عليها 

نه البد من وضع سياسة قومية لمكافحة التسول تتضمن هذه السياسة أ إلي ويشت  المسعودي   
 :التالية  األساليب

وع اجتماعي قومي لمكافحة التسول عىل مستوى المجتمع ككل  القيام أهمية -1   .بمشر
ورة  -2 ي  اإلرساعض 

 
ي للمعاقي   , الجتماعي مؤسسة اجتماعية مهمتها التأهيل ا إيجاد ف

والمهت 
 .الشوارع والمتسولي    وأطفال, وذوي العاهات 

ي الريف ) تكثيف برامج التنمية  -6
 
من  األرسةفرص عمل وزيادة دخل إليجاد (خاصة ف

وعات  اإلنتاجية والحرفية   .المشر
ار بأتنمية الوعي االجتماعي لدى المواطني    -4 التسول وخطورته عىل المجتمع عن طريق  ض 
فالم األتوعية كلودينية مع استخدام وسائل حديثة ل, واجتماعية , ظيم حمالت توعية ثقافية تن

ات والملصقات  ات والنشر   .والمحاض 
 .العمل عىل توفت  العمل المناسب للمتسول القادر عليه  -5
ي استقبال المتسولي   وبحث حاالتهم والتعرف عىل احتياجاتهم  -3

 
إنشاء مركز متخصص ف

 للخدمات,لمادية و والمهنية وإمكانياتهم ا
ً
ي تليق بكل واحد  وتصنيفهم وفقا

 إلي وتوجيههم ,منهم  التر
ي تتناسب وقدراتهم 

ة االستقبال, اإليواءوتقديم خدمات , بعض المهن التر  .واإلعاشة خالل فتر
 :نتائج البحث

ي ضوء ماسبق 
 
أساليب وب,نطاق عالمي واسع انتشار ظاهرة التسول عىل  إلي نتائج البحث  أشارتف

ائح العمر ، مهنة وحرفة  أصبحتفقد , مبتكرة ية من كال الجنسي   وهذا وشملت جميع الفئات والشر
ن أ إلي الدراسة  أشارتكما  ,ثاراالجتماعية واالقتصادية والسياحية الناجمة عن التسول بجانب اآل 

ي , ثار سلبية عىل االقتصاد القومي آالتسول  ةلظاهر 
 
فهو , الناتج المحىلي من انعدام مساهمة المتسول ف

ويعرقل النمو االقتصادي وكذلك من ,يمثل عبء عىل المجتمع ويساعد عىل ارتفاع معدالت الجريمة 
ي و  اعز ضعف الو التسول  أسباب

وإدمان , البطالة وكذلك الفقر وارتفاع األسعار الديت 
ا المرض النفسي الذي ي, مهنة التسول  وثوارت, وكذلك الحروب ,المخدرات  .المتسول  هعانيوأخت 

 :توصيات البحث 
يحة يدورها الحق تأخذ ن وزارة العمل والشؤون االجتماعية أتوجب عىل  -1 ي رعاية هذه الشر

 
ي ف

فر
 .من المجتمع 

ي موضوع راتب إعادة النظر  -2
 
المشمولة  لألرسةمن كفايته لسد نفقات المعيشة  األرسةرعاية ف

 .تهم لاعالمكلفة بإفراد األبالرعاية وبما يتناسب عدد 
تبة عليه ودعوة الجميع للتعاون مع , بخطورة التسول  إعالنيةتنظيم حمالت  -6 والنتائج المتر

  .هذه الحمالت 
 . د الذين تكون مدخوالتهم دون الحد األدن  افر تقديم المساعدات لألرسة واأل -4
ورة بث الوعي  اإلعالمحث وسائل  -5 ي بأنواعها عىل ض 

ر
حول واالجتماعي ألرس المتسوالت  األخالف

 .خروجهن لممارسة مهنة التسول  خطورة
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ي اإلعداد للدراسات  -3
 
االستفادة من النماذج التنموية العالمية من خالل إنشاء مراكز متخصصة ف

ة  ي تساهم الدعم المعنوي والمادي للعوائل الفقت 
امج االجتماعية والنفسية التر وعات والت  والمشر

 .والمحتاجة 
ي وزارة الداخلية لحماية المتسولي   من تفعيل مراكز خاصة لتشديد الرقاب -7

 
ة عىل المتسولي   ف

 .تعاطي المخدرات 
شد قسوة عىل وفرض عقوبات أ, قب عليها القانون تجريم ظاهرة التسول وجعلها جريمة يعا -8

وهذا يتطلب تعديالت قانونية من قبل الجهات ذات االختصاص لتجريم ,المتسولي   ومصادر أموالهم
 .قف وراءهم المتسولي   وكذلك من ي

ي هذه الظاهرة وإبراز حلول ممكنة  -2
 
للوقوف عىل حقيقة ,تفعيل المؤسسات الرسمية والبحث ف
 .هذه المشكلة وتتبع من وراء هوالء المتسولي   

بية وفقهاء إ -10 نشاء مركز خاص يضم مجموعة من المتخصصي   بمجال الخدمة االجتماعية والتر
 عىل

ً
طة خاصة مؤهلي   علميا بوضع خطة تمكنهم , كيفية التعامل مع المتسولي     مختصي   ورجال رسر

ي حاجة إلي مساعدة 
 
ي المجتمع ومساعدة من هم ف

 
 .من إعادة تأهيل المتسولي   وإدماجهم ف

 تفعيل المؤسسات البحثية للنظم االجتماعية وذلك للكشف المبكر لوقوع أي ظاهرة  -11
حات والتوصيات من فبل الجه -12  .ات المختصة األخذ بعي   االعتبار لهذه المقتر

 :المصادر والمراجع 
 .القران الكريم  -1
 .م 1272القاهرة و مرص ,دار المعارف , المعجم الوسيط , وآخرونالزيات  -2
وت , معجم المصطلحات االجتماعية , أحمد زكي بدوي  -6  .1277مكتبة لبنان بت 
اتدار , الجزء الثالث , صحيح البخاري  ,رواه البخاري  -4 وت  التر ي بت   .م1681العرن 
ي  -5

ي المملكة , وآخرونمساعد ,الحديتر
 .م 2002العربية السعودية و الرياض ظاهرة التسول ف 

 .م 1283القاهرة , ظاهرة التسول ومعوقاتها ومكافحتها , دمحم ابورسي    ع  -3
ات الشخصية واالجتماعية المرتبطة بها ,سكينة احمد هاشم   -7 ي والمتغت 

ي المجتمع اليمت 
, مشكلة التسول ف 

 2005راسات تربوية العد السادس سنة مجلة بحوث ود
ي انحرف االطفال ,قاسم عبد الدباغ  -8

, بيت الحكمة ,تصدرعن قسم الدراسات أالجتماعية  , اثر التسول ف 
 .م2011سنة  23العدد 

ي مدينة الموصل سنة , األطفالظاهرة تسول ,  إسماعيل  عبدا لوهابريم  -2
 
دراسة اجتماعية ميدانية ف

 م2016
ة  اآلثار , حسن  عزت ملوك فناوي -10 ي مرص خالل الفتر

) االقتصادية واالجتماعية لظاهرة التسول ف 
 م 2017سنة  األولالمجلد ,  األولوالقانونية العدد  واإلداريةمجلة العلوم االقتصادية ,( 2000-2013

 آدابمجلة , نظر أستاذة الجامعات العوامل االجتماعية لظاهرة التسول من وجهة ,زينب هاشم عبود -11
ي مدينة بغداد  دراسة,مستنرصية ال

 .م 2012 األولكانون   88العدد , ميدانية ف 
ي ليبيا ,مركز الدراسات االجتماعية  -12

 
 دراسة ميدانية لمشكلة         ,ظاهرة التسول ف

ي بعض المدن الليبية    
 م2011التسول ف 

ة دراسة استطالعية ميدانية حول التسول خالل الف, مركز الدراسات االجتماعية  -16  (. 2018-2017)تر
ي المجتمع ,فرج سليمان حمودة   -14

 دولة ليبيا , وزارة العدل ,ظاهرة التسول ف 
 زم2020    

ي  -15
دولة ليبيا , وزارة الداخلية ,التسول ظاهرة أم مهنة ,إدارة العالقات والتعاون مكتب االعالم االمت 

    .م 2012
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Some properties of Synchronization and Fractional Equations 
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Abstract: In this paper we propose the definition of Mittag-Leffler stability and introduce the 

stabilization of nonlinear fractional order dynamic systems. Then we provide the fractional 

comparison principle. We partly extended the application of Riemann-Liouville fractional 

systems by using Caputo fractional systems. An illustrative example is provided as a proof of 

concept .We also studied certain properties of fractional calculus associated with Laplace 

transforms 

 

Keywords: Nonlinear dynamics, fractional calculus, fractional derivatives, stability analysis 

 

1. Introduction 

Fractional calculus is generally believed to have stemmed from a question raised in the year 

1695 by L'Hopital and Leibniz [1]. It is the generalization of integer-order calculus to 

arbitrary order one. Frequently, it is called fractional-order calculus, including fractional-order 

derivatives and fractional-order integrals. Reviewing its history of three centuries, we could 

and that fractional calculus was mainly interesting to mathematicians for a long time, due to 

its lack of application background. However, in the previous decades more and more 

researchers have paid their attentions to fractional calculus, since they found that the 

fractional-order derivatives and fractional-order integrals were more suitable for the 

description of the phenomena in the real world, such as viscoelastic systems, dielectric 

polarization, electromagnetic waves, heat conduction, robotics, biological systems, finance 

and so on Owing to great efforts of researchers, there have been rapid developments on the 

theory of fractional calculus and its applications, including well-posedness, stability, 

bifurcation and chaos in fractional differential equations and their control[2,3,4]. Several 

useful tools for solving fractional-order equations have been discovered, of which Laplace 

transform is frequently applied. Furthermore, it is showed to be most efficient and helpful in 

analysis and applications of fractional-order systems, from which some results could be 

derived immediately,the authors investigated stability of fractional-order nonlinear dynamical 

systems[5,6,7]. In this paper, we will discuss the Laplace transform of the Caputo fractional 

difference and the fractional discrete Mittag-Leffler functions and use the Laplace transform 

method to solve another kind of discrete fractional[8,9,10].  

2. Preliminaries 

We first recall some well known definitions about Mittag-Leffler function similar to the 

exponential function. These functions are frequently used in solving of the integer-order 

equations and fractional order equations: 

2.1.Definition (Mittag-Leffler Function)[11] 
Mittag-Leffler function is given by:  

 

 

mailto:trk8828@gmail.com


 

 ويــتربــلة الــمج
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                 216                                                                                                                                                                

Where > 0. The Mittag-Leffler function with two parameters appears most frequently to 

have the following form: 

 
 

where > 0 and > 0. For  = 1, we have =  Also,  Moreover, 

the Laplace transform of Mittag-Leffler function in two parameters is represented as follows: 

  , (3)                        

Where  is the variable in Laplace domain,  R(s) denotes the real part of the variable   , ∈R 

and L{·} stands for the Laplace transform. 

Corollary (2.1) :  Let β ,γ ,δ , ∈C ,  R(γ) >0,  R(β ) > 0,  R(δ ) >0. Then 

 

 
 

In particular, 

 

 

 
Lemma 2.1[12]. Suppose b ≥ 0, β >0 and a(t)is a nonnegative function locally integrable  on 

0 ≤ t <T (some T ≤ +∞), 

and suppose u(t) is nonnegative and locally integrable on 

  0 ≤ t <T with 

 
on this interval. Then 

 
where 

 

as  z→  
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2.2. Definition (Riemann-Liouville fractional integral)[13] 

The Riemann-Liouville fractional integral of the order > 0 of a function 

: (0;1) R , is given by: 

 
 

Provided that  the  right hand side of this equation is point wise  defined on (0,  

2.3.Definition. Suppose that  : for some , where u is of class 

2 with respect to  Then is defined by  

 
where  is Euclidean norm 

2.4. Definition Riemann-Liouville and Caputo fractional operators[14] 

Riemann-Liouville and Caputo fractional operators as the main tools in fractional calculus.   

The uniform formula of a fractional integral with is defined as: 

 
 

Where  is an arbitrary  integrable  function    , and it is the fractional integral of 

order  on , and  denotes the Gamma function. For an arbitrary real number , the 

Riemann-Liouville and Caputo fractional derivatives are defined respectively as: 

 

                                        (9) 

 

and 

                                       (10) 

where  stands for the integer part of and   are Riemann-Liouville and Caputo 

fractional derivatives, respectively. Some of the properties of the Riemann-Liouville 

fractional operator are recalled below [Podlubny, 1999 a,b, Xu and Tan, 2006]: 

Property (2.4.1): 

 
where ∈R and >−1. 

Property (2.4.2): 

 
where H(t) is the Heaviside unit step function. 
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Property (2.4.3): 

 
where  

Property (2.4.4): 

 

where  

Definition  2.5[15]. A function f on 0 ≤ t <∞ is said to be exponentially bounded if it satisfies 

an inequality of the form 

 
for some real constants M >0 and c, for all sufficiently large t. 

3. Dimensionless Dynamical Systems 

Let us consider the master chaotic system in the form of: 

 =  

 =                                                         (11) 

 =  

and the slave chaotic system is assumed to represented by: 

  =  

 =                                                        (12) 

  =  

where 0 <a< 1 is a numerical parameter for the both master and slave systems  and 

 

The synchronization errors for each state variables for the systems are defined as: 

 

 

 
and the error dynamical system is expressed as: 

  =  

 = (14) 

  =  

3.4 . Fractional Bifurcation 

Consider the system: 

 = (15) 
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where  A is real matrix with the characteristic roots all having negative real parts,  is real-

valued continuous function. For small   and  

 

   Proof: 

According to El-Borai [16], we can write: 

 

 
 

since the real parts of the characteristic roots of  are negative, there exists a positive 

constants   such that:  

 
Then  

 
 

              (16) 

 

 
Where    

 

 
 

Where ,  

 
The last inequality  yields:  

 
or 

                                   (18) 

For sufficiently small  
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5. Fractional Differential Equations 

We are concerned with the fractional nonlinear  differential equation of the 

form: ,     with the initial condition:                  

 

 
 

and the differentiation   is of Caputo type. We assume that  is 

continuous. Under the continuity condition, one can show that (19) is equivalent to the 

Volterra fractional integral equation: 

 

 =                              (20) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Where is the gamma function.Equation (21) have a wide range of applications to the real-

world problems. We observe that the equation (21) is a singular integral equation with a 

convex kernel.The classical example of the equation (19) is: 

 

                             (22) 

 

 
Where  is the real matrix with the characteristic roots all having negative real parts, 

 is continuous. Using the solution of  equation (22) is given by: 
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where  

 
 

 

 

 
Where: 

  

and 

 

 
Where Mittag-Leffler functions,  is Mittag-Leffler functions with two parameters 

[17]. 

Note that the solution of the ordinary differential equation: 

 =  

can be expressed as: 

 
In the following, we discuss the Laplace transform of the fractionalmethod . 

6. Laplace transform of the fractional 

       We now consider the equation 

                             (24) 

 
6.1. Laplace transform of the fractional integral[18]. 

 
whereℜ( ) > 0. 
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Application of convolution theorem of the Laplace transform gives 

 
whereℜ(s) > 0, ℜ( ) > 0. 

6.2.  Laplace transform of the fractional derivative[19] 

If n ∈ , then by the theory of the Laplace transform, we know that 

(27) 

 

whereℜ(s) > 0 and F(s) is the Laplace transform of f(t).By virtue of the definition of the 

derivative, we find that 

 

 

 

 
whereℜ(s) > 0. 

6.3. Laplace transform of Caputo derivative 

Definition 6.3.1 
The Caputo derivative of a casual function f (t) ( that isf (t) = 0 for 

 t <0 ) with > 0 was defined by Caputo (1969) in the form 

 

 
(29) 

where . From (25) and (29), it follows that 

 

=  

On using (27), we see that 
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(30) 

whereℜ(s) > 0 and ℜ( > 0. 

Theorem 6.1. Assume (24) has a unique continuous solution , if  is continuous 

on [0,∞) and exponentially bounded,then , and its Caputo derivative are both 

exponentially bounded, thus their Laplace transforms exist. 

Proof. Since  is exponentially bounded, there exist positive constantsM, σ and 

enough large T such that for all t ≥ T .It is easy to see that Eq. (24) is 

equivalent to the following integral equation 

 

 

                                                                          (31) 

For t≥ T ,(31) can be rewritten as 

 

 

In view of assumptions of Theorem3.1,the solution  is unique and continuous 

on [0,∞), then  is bounded on [0, T ], i.e., there exists a constant K >0 such 

that ≤ K. We have 

 

 

 
Multiply this inequality by and note 

that ( t ≥ T) to obtain 
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Denote 

 , b=  , r(t)=  

we get 

 
By Lemma 2.1, 

 
Recall that the Mittag-Leffler function is defined as 

 
Then 

 
It is known that (see [20], p. 21) the Mittag-Leffler type function satisfies the 

following inequality 

t≥ 0, ω ≥ 0, 0 < α <2,      (32) 
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where C is a positive constant.With (31) and (32), we have 

 

 
 

Then 

 
From Eq. (24), we obtain 

 
 

Taking Laplace transform with respect to t in both sides of (24), we obtain 

 
Taking The inverse Laplace transform (33) we obtain  

 
The Laplace transform method is suitable for constant coefficient fractional differential 

equations, but it demands for forcing terms, so not every constant coefficient fractional 

differential equation can be solved by the Laplace transform method. 
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ي حاشيته 
 
ي واستدراكاته ف

 منهج المدابغ 
ح ال  ي عىل اللفيةعىل شر

 
ي  شمون

 
 أبواب النواسخ  ف

 
عبد الرحمن بشير الصابري
براهيم عبدالرحمن الصغير إ ،1

ير بكر أحمد الصغأبو  ،2
3 

بية  /قسم اللغة العربية   2تاغللا ةيلك / ةيبر علا ةغللا مسق ،1،3سمخلاكلية الير
                                                                                                                    

 
 المقدمة

ال هدهإا هت نإن  لصإا ععإي ي قصصإا عإي     فإن  الرإر   اليإركم ب إاال ي ت ه ايإا البا إي نإن بإ ر
 .للم دبركن

ي 
ي ضبط النص الرر نال

ال
هاتح جاج لها , هاوثيق قراءاااهقد أبىل علماؤنا األهائي البالء الحسن ف

 .هبيا  عللها ها  الف قراءاها هرهاهااها
ي هذا الميدا , علماء ال صسير فمهدها الطركق أنام 

ال
علماء كا  لهم , فصنصوا لنا أعظم الي ب ف

ي هذه األنة هاردنها
ر
ي رف
ال
, هفنونها هثراف هاهبإإهم أصبحت ننار  تشع عىل الدنيا بعلونها , الصضي ف

ي اردم الحضار  اإلنسانية هرقيها
ال
 .هاربوا لنا اراثا ضما أسهموا با ف

اث الزا ر نا زالنا ننهي ن ن نعينا الذي ت ينضب هح اج ننا لالل صات إليا هالعناهة با ههذا الير
 .هاتس صاد  ننا

ي نردنا للرارئ 
ي حاشي ا عىل األشمونال

ال
ي رحما ي ف

اث نا  لصا لنا الشيخ المدابغال هنن هذا الير
ي باال 

ال
ي ا ليف ب ابا هبذا اس دراكااا عىل بعض النحا  ف

ال
اليركم كي ي عرف عىل ننهجا هأسلوبا ف

نوعود بدار الي ب ههو  ( 12022)رقم هذا الي اال   تسلسيإحيث  ,نوضوع هذا البحثالنواسخ 
حاشية شيخنا العالم العالنة المحرق الشيخ حسن المنطاهي الشهير ) عنواناالو نية ب ونس 

ي عىل ألصية ابن نالك
ي عىل األشمونال

 (بالمدابغال
 هقد قسم هذا البحث عىل النحو ال الي 

ي ويشمل عىل مطلبي   المبحث الول ترجمة الم 
 دابغ 

 االنيذه ,شيو ا, هفااا, نش اا, نولده, لربا, بنتيا, اسما: المطلب األهل 
ي  

ي , نكان ا العلمية, نؤلصااا, :المطلب الثانال
ح األشمونال  نذهبا النحوي، ال عركف بشر

ي  
 
 ويشتمل عىل ثالثة مطالب: المبحث الثان

 .األسلوال هالمنهج: المطلب األهل 
ي  

  .هنواضع اتس دتل بها, واهدالش: المطلب الثانال
ال ال  ثير هال  ثر: المطلب الثالث   .المؤلف ب ر
ه ويشتمل عىل مطلبي   : المبحث الثالث  ي عىل غي 

 .استدراكات المدابغ 
ي : المطلب األهل 

 .ه الد األزهري, هابن عصصور, اس دراكااا عىل األشمونال
ي  

ي : المطلب الثانال
  .  هابن الخباز, يمي هيس العل, هالصراء, اس دراكااا عىل اليسان 

 
 
 
ي اوصي إليها البحث ثم ذهل نا م هذ البحث بخاامة ذبر  ه 

ه بمجموعة نن نافيها أهم الن ائج التر
ي اع مد

ي ب ابة هذا البحث نا المصادر هالمراعع التر
ال
 .عليها ف

 والحمد هلل رب العالمي   
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 ارعمة الشيخ  : األهلالمبحث 
 
 م  ال
 
 اب  د

ي
ي  
 :غال

 
 :لمطلب الولا
 :(1)اسمه وكنيته ولقبه 
ي أعمعت  

ي الي ب التر
ذبر  هبده   الف – (2)ارعمت للمدابغال : عىل اسما هبني ا هلربا ههو –ه 

ي ب"حسإإإإإن بإإإإإن عإإإإإىلي بإإإإإن أحمإإإإإد بإإإإإن عبإإإإإد ي المنطإإإإإاهي األزهإإإإإري الشإإإإإافغي الشإإإإإهير 
ي "المإإإإإدابغال

ال
، فرإإإإإد هرد ف

ي بفغي األزهري، الشهير حسن بن عىلي بن أحمد المنطاهي الشا: األعالم للزركىلي 
 .المدابغال

 :(3)مولده ونشأته ووفاته
ي أعمعإإت عإإىل ارعم إإا إل  

إ الي إإب الإإتر إ ي لإإم تشر
ال
ي ف
ال
إ، هاإإوف ي نيإ

صإإصر  20)نولإإده، أنإإا نشإإ اا فإإوال
 .بمي( م1171 -ـه  1110

 
 :(4)شيوخه

ي الور  
ي عجائب اآلثار المدابغال

ال
ي ف
نر  :العلوم عىل هد علماء أعالء ههم كما ذبرهم الجي 

 سنة  – 1
ال
ي الم وف

ال
 .هإ1137الشيخ ننصور المنوف

ي  – 2
 .الشيخ عمر بن عبد السالم ال ا ونال

 سنة  – 3
ال
 .هإ1110الشيخ عيد النمرسي الم وف

 .الشيخ دمحم بن أحمد الوزازي – 1
ي  – 7

 .الشيخ دمحم بن سعيد ال نبكتر

 :(5)تالميذه
ي الإإور عإإىل  

  نإإن العلمإإاء هالشإإيوا را  هإإا علإإوم الصرإإا هالعربيإإة هالرإإراءات نجموعإإة ب إإير  المإإدابغال
 ننهم

ً
 هجائيا

ً
 :ارايبا
ال  – 1 اإلنام العالنة الشإيخ أحمإد بإن نإوس بإن داهد أبوالصإالح العإرهسي الشإافغي األزهإري هلإد سإنة ثإالث هثالثإ ر

ا عىل الشيخ حسن هنئة هألف
ّ
ي ، هاصر

 .(6)المدابغال

                                           
11151220514443242

21411 

2

3224 

311511552205

21411 

41214

555 

62152 
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ي  – 2
ي األص: السيد دمحم العانال

ي ي، أ ذ الرراءات عىل الحسن ابن أحمد بن هدهب الشافغي العانال
، المإدابغال

ال هنائة هألف ي ذي الرعد  سنة إحدى هتسع ر
ال
 .(1)هكانت هفااا ف

ي : عبد الرحمن المرري – 3
ال
، اإوف كف المرري الصاضي العالم الكاني الشإافغي

عبد الرحمن بن إبراهيم الشر
ال هنائة هألف، قرأ الصرا هالعربية عىل البدر حسن  ي سنة أربإإع هسبع ر

ال
ي المدابف

 .(2)غال
ي  عبإإد  – 1 ي الحلإإت 

ال
، هلإإد : الكإإاف ي الشإإافغي  بإإن عبإإد اليإإركم الشإإهير بإإابن حّمإإود  الحلإإت 

ال ي بإإن حسإإ ر
ال
عبإإد الكإإاف

ال هنائإإإة هألإإإف هأ إإإذ بهإإإا عإإإن  إإ سإإإنة تسإإإع هثالثإإإ ر بحلإإإب سإإإنة ثمإإإا  هنائإإإة هألإإإف، هاراحإإإي إل نيإ
ي هالبإإدر حسإإن 

ي الشإإهاال أحمإإد الملإإوي هالسإإيد عإإىلي الحإإنوال
لسإإ ت عنإإد هكانإإت هفااإإا يإإوم ا المإإدابغال

ال هنائة هالف لوع الشمس  ثالث شهر رنضا  سنة ست هثمان ر
(3). 

ي : أبواإلرشإإإإاد – 7 ي الشإإإإافغي األزهإإإإري الشإإإإهير بإإإإ ن 
الشإإإإيخ دمحم بإإإإن إبإإإإراهيم بإإإإن يوسإإإإف الهيتإإإإيمي السإإإإجيتال

ي ـه هحصظ الرر   هاصرا عىل الشيخ 1171اإلرشاد، هلد سنة 
ه المدابغال اهي هغير هالي 

(4). 
ي الشافغي الشيخ دمحم بن دمحم – 1 الكاني، نولده  المدققالعاني اإلنام العالم المحرق :  األركحاهي الحلت 

ال هنائة هألف، هقرأ بها بعض المرإدنات، هاراحإي إل نيإ هأقإام بهإا هتزم  ب ركحا سنة تسع هثالث ر
ي الشيوا، هقرأ عىل اليثير نعظم الصو  ننهم أبوعىلي الحسن بن أحمد 

 .(5)المدابغال
أحإإإد العلمإإإإاء أدرة الطبرإإإة األهل هأ إإإذ عإإإن شإإإيوا الوقإإإإت هأدرة : المصإإإيلاي الشإإإافغي الشإإإيخ دمحم  – 1

 المإإإإإالزي أ إإإإإذ عنإإإإإا هأعإإإإإازه الشإإإإإيخ نصإإإإإطوال 
ال العزكإإإإإزي هالشإإإإإيخ عبإإإإإد ربإإإإإا الإإإإإديوي  الشإإإإإيخ دمحم سإإإإإ ال

ي هالدفري هالشيخ عىلي قايتباي هالشيخ حسن 
ي هالشيخ أحمد الملوي هالحصتال

 .(6)المدابغال
إإإإإ هحصإإإإإإظ الرإإإإإإر   العالنإإإإإإة أبوا: الصإإإإإإبا  – 2 ، هلإإإإإإد بميإ لعرفإإإإإإا  الشإإإإإإيخ دمحم بإإإإإإن عإإإإإإىلي الصإإإإإإبا  الشإإإإإإافغي

إإإ عإإإإىل  إ إإإه هشإإإإيو ا، فحيال إإإه هعهابإإإإذ  نيإ إإإ أشإإإإياا عيإ إ ي  لإإإإب العلإإإإم هحيال
ال
هالم إإإإو ، هاع هإإإإد ف

ح  ح الشإإيخ عبإإد السإإالم عإإىل عإإوهر  ال وحيإإد ه ر حإإا الصإإغير عإإىل السإإلم، ه ر الشإإيخ الملإإوي  ر
ح الشإإإإإيخ  الإإإإإد   المكإإإإإودي  إإإإ عإإإإإىل الشإإإإإيخ حسإإإإإن  عإإإإإىل األلصيإإإإإة، ه ر إ عإإإإإىل قواعإإإإإد اإلعإإإإإراال، هحيال
ي 
صحيح البخاري برراءاا ليثير ننا المدابغال

(7). 
ي النحإوي األدهإب، أ إذ عإن عملإة نإن الشإيوا : يس اللدي – 9

الصريا الشافغي المحدث المصش المنطور
ي ننهم الحسن 

 .(8)المدابغال

 

 

                                           
1422 

222441244 

3320 

41542 

531242
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ي المطلب 
 
 :الثان

 :(1)مؤلفاته
ي هقإد اإإرة الشإإيخ حسإإن  

إف هاللغإإة ثإإره   المإإدابغال ي ال صسإإير هالنحإإو هاليإ
ال
ضإإخمة نإإن المؤلصإإات ف

 :هالرراءات، أغل ها نخطوط، هننها
 – 2, ال يسإإإير هالشإإإا  ية  إاحإإإاف فضإإإالء األنإإإة المحمدهإإإة ب يإإإا  عمإإإع الرإإإراءات السإإإ ع نإإإن  ركإإإق  – 1

ال تبإإإإإن حجإإإإإإر ح األربعإإإإإإ ر ح  – 1, حاشإإإإإإية عإإإإإىل ال حركإإإإإإر – 3, ط. حاشإإإإإية عإإإإإإىل  ر حاشإإإإإإية عإإإإإإىل  ر
ي 
ال
ي  – 1, حاشإية عإىل عميإع الجوانإع – 7, فرا الشإافعية الخطيب ف

ح األشإمونال  1, حاشإية عإىل  ر
ي فضإإإإإائي ليلإإإإإة الرإإإإإدر –

ال
ي المولإإإإإد الن إإإإإوي – 2, رسإإإإإالة ف

ال
ح األعرهنيإإإإإة – 9, رسإإإإإالة ف ح  – 10,  ر  ر

ح حإإإإإإإإإزال النإإإإإإإإإوهي – 11, حإإإإإإإإإزال البحإإإإإإإإإر ح الصإإإإإإإإإيغة األحمدهإإإإإإإإإة – 12,  ر ح قصإإإإإإإإإيد   – 13,  ر  ر
ح ح ي المرري، ف ح الردير بشر

, نخ ي سير  ابن الميت – 11, حزال الي    زال الشاذلي الي ير أعتال
ي  – 17

ح الحزال الي ير لل نانال ي   – 11, نخ ي  ر
ال
ي شجاع للخطيإب ف ح أن 

ي حي  ر
ال
بصاهة الل يب ف

 .ط. الصرا

 :مكانته العلمية
ي كإإإا  الشإإإيخ  

 بإإإالعلوم ا المإإإدابغال
ً
 هاسإإإع ات إإإالع، غزكإإإر العلإإإم المعرفإإإة، عالمإإإا

 
 فاضإإإع

ً
إإعية عالمإإإا إ لشر

 
ً
 زاهإإإدا

ً
 بإإإالرراءات هالحإإإدهث هالنحإإإو هالصرإإا هالبالغإإإة هالسإإإير ، كمإإإا كإإإا  ن صإإإوفا

ً
هاألدبيإإة، فرإإإد كإإإا  عالمإإإا

ي هذه العلوم بسعة ثراف ا هغزار  علما
ال
 .هتشهد نؤلصااا ف

 :مذهبه النحوي
ي نإدار  النحإإو 

ال
ي ألصإإت ف

ي ب إإاال نإن الي إإب الإتر
ال
انإا بمدرسإإة نحوكإة نعينإإة ألنإا لإإم يإرد ف ال  عإدم الير

 أه غإإإير 
ً
 أه بغإإإدادها

ً
 أه بوفيإإإا

ً
إإكا ي كإإإا  بيإ

اعم نإإإا هصيإإإد إل أ  المإإإدابغال ي ب إإإاال نإإإن ب إإإب الإإإير
ال
هنذاهبإإإا، هت ف

إه أ إإذ نإإن هإإذه الموائإإد هاعلإإم عإإىل نؤلصإإات أصإإحابها هقطإإف أعمإإي  ذلإإك، ليإإن الرعإإي بحكإإم اإإ  ر عيإ
ي نخطو إإإإا لعإإإإدد ب إإإإير نإإإإن النحإإإإا  أنثإإإإال سإإإإي

ال
 وكا، ابإإإإن نالإإإإك، الثمإإإإار، هالإإإإدليي عإإإإىل ذلإإإإك اس عراضإإإإا ف

 ، ، السإيو ي ي
، العالنإة الإدنانيتال ي، الشيخ زبركا األنصاري، الشيخ يس العلإيمي

األ صش، الصراء، الزنخشر
، فكا  ه  إذ بإالرأي الإذي يإراه األنسإب هاألقإوى  هم بثير الشيخ  الد األزهري، ابن هشام األنصاري، هغير

هم ال أه غير  .نن نذهب المدرس  ر

ي 
 
ح الشمون  :التعريف بشر

 ب إإإب النحإإإإو  
ال
إإإا نإإإإن أهف

ّ
اهإإإا ها إإإإ الف نشإإإاربإإها، بإإإإي إن هح األلصيإإإإة نإإإاد  عإإإإىل بي، هإإإو نإإإإن أغإإإزر  ر

 إحا إإة لمإإذاهب النحإإا  هاعلإإيالاهم عإإىل نمإإط ال سإإط هال صصإإيي، هقإإد اسإإ ور نح إإواه نإإن ب إإب 
ً
عميعإإا

ه ، فمن حواشيا ، هعلق عليا بثير ال ي : السابر ر
 أحمإد بإن)هحاشإية األسإرا ي ( حسإن بإن أحمإد)المدابغال

ا  (عمر ، هحاشية الصبَّ ي
 .، هحاشية الحصتال
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ي  المبحث
ي  الثانال

 ننهج المدابغال

 :الول المطلب

 :السلوب والمنهج 
ي  نن  الل ات ع ننهج المؤلف 

ال
  ركر ا الخاصة ف

ً
 ال  ليفا ضح عليا
ي البداهة بوضع العبار  الموعز ، ثم 

ال
هح سهلة نيش يتبعها حيث هروم ف  كما  بشر

ي أهلا أنا هذبر اعركف كي ب
ال
نثال ذلك باال اتب داء باال كا  هأ وااها باال أفعال المراربة ثم اال ف
ح هال صصيي  ألحد النحا  ه  ,يتناهلها بالشر

ً
نصدره أه قائلا، هقد هجمع  إل هجيلاعندنا هعرض رأها

أه "أه ف  ني " ا ني: "هررر بعض المسائي، برولا لكذهب بينهما فيذبر الرائي هالي اال
" 

 
س خدم النحت كما ي, "هالحاصي"هخ م بعض المسائي، بمحصلة هعرضها برولا ما ك  (1)"راععا
ال  الخطي  ي اإلشار  إل أسماء السابر ر
ال
ي كف

م ال ع ير عن اسما برنز  نثال  الدنانيتال ال
( دم)الذي الير

ي ه  ،(ز)الشيخ زبركا كه 
ال
كة اع مد ف إيراد اآلهات الرر نية هاألحادهث الن وكة هالشواهد الشعركة هالني،

 إير 
ً
 ننها بما هطابق المثال المذبور المراد إهضاحا ادا

ً
 .هال عليق علياغير كاني نك صيا

إإكة، أنإإإا أسإإإلوبا فهإإإو أسإإإلوال   إإه الإإإذي عإإإاو فيإإإا، ههإإإو فإإإير  نشإإإاط المدرسإإإة الشإإإانية الميإ عيإ
ي نمإإإزهج فيإإإا ال علإإإيم هالعلإإإم، هالم صإإإصح لي إإإاال 

ي هفإإإير  نإإإا بعإإإد الم إإإو  هبإإإي،  الحإإإواسر
هجإإإد أنإإإا  المإإإدابغال

 اس 
ً
 هعليا

ً
 هاضحا

ً
ا ال ها ثر ا ثير  ناداا العلمية نن ب ب السابر ر

ي هالشيخ  الد األزهري  ور
بمنهج األشمونال

ال هعرضإإها هذبإإر النصإإو   كمإإا سإإ عرف ذلإإك فيمإإا بعإإد، الإإذي هع مإإد عإإىل عميإإع اآلراء نإإن ب إإب السإإابر ر
ي استيصاء الكالم عإن نسإائي هإذا الي إاال غإير أ  الإذي اجإدر 

ال
اإلشإار  إليإا اآل  أ   هادهكنها هبذل الجهد ف

ي 
ال
ايإإب، عإإدا فرإإرات قليلإإة نجإإدها نبعإإي،  ف ي فيإإا إت الجمإإع هالير

هإإذا الي إإاال عإإىل ضإإخان ا لإإيس للمإإدابغال
 نمإإا 
ً
ا ثناهإإا الي إإاال عإإىل أ  هإإذا ت هحملنإإا عإإىل عحإإود عمإإي المؤلإإف هنكإإرا  فضإإلا، فلرإإد ه ي ب ابإإا بثإإير

ي ارايب نا نرلا ههضع
ال
 ف
ً
ي نحلاحواا ب ب اللغة، هبذل نجهودا

ال
 .ا ف

ي هحاشإإية  
ال صسإإير  ا هإإذه لإإم اكإإن ذات هعإإا هاحإإد، بإإي أ إإذت ااجاهإإات ن عإإدد ، فصيهإإ المإإدابغال

ي الإإإذي هإإإدل عإإإىل فهمإإإا لي إإإاال ي العزكإإإز  ا اللغإإوي الرإإإائم عإإإىل المعجمإإإات اللغوكإإإة، هفيهإإإ
ال صسإإإير الرإإر نال

إإفية هفيهإإإإل هاسإإإع إل نجإإإإا ا هفيهإإإ  عانإإإإب نهإإإإم نإإإن  ا يإإإإراد اآلراء النحوكإإإإة هاليإ
ً
الرإإإإراءات الرر نيإإإإة ه راء أهضإإإا

 .الرراء هاوعيهااهم

ي  المطلب
 
 :الشواهد ومواضع االستدالل بها :الثان

 :الشواهد القرآنية والقراءات( أ 
ي سلك  

ال  المدابغال ه نإن النحإا  هكإي، نإن اتستشإهاد بإالرر   اليإركم، هقإد لانهج السابر ر ، فهو بغير
ي عىل عمع قدر ب ير 

مؤلصات قبلا، هنمإا هم إاز بإا الي إاال زكإاد  الشإواهد النما حواا ساعده ا  ره الزنتال
لرواعإد النحوكإة ا رركإره لفيا عىل المصنصات النحوكة األ رى، كما ععإي الرإر   اليإركم المصإدر األسإا  

 اآلهإات الرر نيإة نحإور هنيإدا  اإدركب هنجإال ا هكإي هاخإركإإإإج، 
ً
 أحيانإا

 
هاصحيح األسإاليب العربيإة عإاعع

ي ب ابإإإا هإإإذا أ
ال
ي  نإإإا اع مإإإد اآلهإإإاتهالالفإإإت ف

حإإإا الإإإتر ي  ر
ال
ي ف
ي  هبإإإذلك  استشإإإهد بهإإإا األشإإإمونال

ال
ي ف

ب إإإاال نغإإإتال
إإكإإإإح لخالإإإد األزهإإري ح ال يإ ن اضإإإمن نإإا هرإإإرال نإإإب ابإإا   ، ه إإإير دليإإي عإإإىل ذلإإإك الل يإإب تبإإإن هشإإام، ه ر

                                           
12420 
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ي اهن  مس  
شملت نعظم سور الرر   اليركم، كما شملت استشهادااا نعظم أبواال النحو الوارد   ة هئتر
ي الي اال

ال
 للصائد سه  ف

ً
 . قدم أنثلة لها، إامانا

ي  شواهدالفمن  
ال
رَراِهي   : ل اعالاقباال الم  دأ هالخي  الرر نية ف

ْ
ا ِإب
َ
ي ي ِ
ت 
َ
ِله
َ
 آ
ْ
ن
َ
 ع

َ
ت
ْ
ن
َ
َراِغٌب أ

َ
أ

(1) ،
ٌ : هقولا اعال ْ ي 

َ
 خ

َ
ِلك

َ
َوى ذ

ْ
ق
َّ
َوِلَباس  الت

(2). 
ي بإإإإإإاال كإإإإإا  هأ وااهإإإإإإا، الرر نيإإإإإة شإإإإإإواهد الهنإإإإإن  

ال
ْيرررررر: ل اعإإإإإالاقإإإإإإف

َ
ررررررِد ك

ْ
ي الَمه ِ

 
 ف

َ
ررررررا 

َ
 ا
ْ
ررررر   َمررررررن

ِّ
ل
َ
ك
 
َف ن

ا َصِبيًّ
ا َوِقَياًما: ، هقولا اعال(3)

ً
د
َّ
ج ِهْ  س 

ِّ
 ِلَربرر

َ
و 

 
ِبيت
َ
 ي
َ
ِذين

َّ
َوال

ا: ، هقولا اعال(4) ِغيًّ
َ
 ب
 
ك
َ
ْ  أ

َ
ل

(5). 
ي فصإإإي نإإإا، هت، هتت، هس  المشإإإ هات بلإإإيس،  

ال
 : ل اعإإإالاقإإإ هنإإإن الشإإإواهد الرر نيإإإة ف

َ
رررك
 
َوَمرررا َرب

 بِ 
َ
و 

ُ
ْعَمل

َ
ا ت مَّ

َ
اِفٍل ع

َ
غ

 : هقولا اعال ،(6)
 
ه
َ
ْبد
َ
اٍف ع

َ
  ِبك

َّ
َس اَّلل

ْ
ي
َ
ل
َ
أ

(7). 
ي باال إ  هأ وااها  هنن الشواهد الرر نية 

ال
 : ل اعالاقف

َّ
ّ
َّ
ر 
َ
 ي
 
ره
َّ
َعل
َ
 ل
َ
يك ري

ْ
رد
 
َوَما ي

: هقولإا اعإال، (8)
 ِ

َّ
ْ  ِباَّلل

 
ت
ْ
ك َ
ْ شر
َ
ْ  أ
ُ
ك
َّ
ن
َ
 أ
َ
و 

 
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
َوَل

(9). 

 :شهاد بالقراءات القرآنيةاالست( ب
م   ي احإإير

كانإإت قإإد هردت نإإن السإإماع    إ ذ  ننهإإا شإإاالهاستشإإهد بهإإا حإإتر  يإإةالرإإراءات الرر ن المإإدابغال
ي 
 نإإإإإن اآلهإإإإات الررنيإإإإإة هالرإإإإإراءات الإإإإإتر

ً
ال أهإإإإإدهكم عإإإإإددا : ننهإإإإإا قولإإإإإا اعإإإإإالاهردهإإإإا الصإإإإحيح، هسإإإإإوف أضإإإإإع بإإإإ ر

رررَوى
ْ
ق
َّ
َوِلَبررراس  الت

ي عمإإإره هابإإإن بثإإإير  (10) ي قإإإراء  أن 
ال
 :اتب إإإداء، هذلإإإك برفإإإع لبإإإا  عإإإىل (11) هعاصإإإم هحمإإإز ف

ه، ههما  ي  عن األهل هالرابط اإلشار : ه ير ن  دأ   . ي 
ر : قولإإإإإا اعإإإإإالهننهإإإإإا   ِثررررري 

َ
 ك
ْ
رررررن
َ
رررررو ع

 
ْعف
َ
ْ  َوي

ُ
رررررِديك

ْ
ي
َ
 أ
ْ
ت
َ
َفرررررْ

َ
ِبَمرررررا ك

َ
ِ ررررريَبٍة ف  م 

ْ
ْ  ِمرررررن

ُ
ك
َ
َصررررراب

َ
َوَمرررررا أ

(12) ،
ي قراء " نا"عىل أ   نس دت ه 

ال
 .نافع هابن عانر (13)نوصولة سروط الصاء ف

 : هننها قولا اعال 
َ
و 

ُ
ْعَمل

َ
وا ي

 
ان
َ
اِطٌل َما ا

َ
َوب

" شاذا" ئهقر "  ي  "هبا ي " ن  دأ"، فما كانوا (14)
 بالنص

 
 .صلة" نا"هالعاني فيا هعملو  ه بهبا ع
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ٌ : ابن نسعود عىل لغة اميم اء ننها قر ه  
َ شر
َ
ا ب
َ
ذ
َ
َما ه

 فإ ي إ (1)
ال عمإال بإالرفع، أنإا لغإة الحجإازك ر

ٌ : عمي ليس، هعليها عاء قولا اعال" نا"
َ شر
َ
ا ب
َ
ذ
َ
 .َما ه

اِتِهْ  : هننها قراء  عاصم 
َ
ه مَّ
ُ
 أ
َّ
ن
 
َما ه

ي اميم(2)
 .، بالرفع ههي لغة بتال

روًءا: هننها قولا اعإال  ْ  س 
ُ
ك
ْ
ِمرَل ِمرن

َ
 ع
ْ
 َمرن

 
ره
َّ
ن
َ
 أ
َ
َمرة

ْ
ح ِفرِه الرَّ

ْ
ف
َ
 ن

َ
رىل
َ
رْ  ع

ُ
ك
 
رَب َرب

َ
ت
َ
ك

، بكشإ األهل (3)
، بي هف ي

 ف ح األهل هبش الثانيةمقرأ ابن عانر هعاصم بص حه ح الثانال
ً
 .(4)ا، هالباقو  بكشهما، إت نافعا

ْيعَ : هننها قولا اعال 
َ
 ب
َ
  َل

ٌ
ة
َّ
ل
 
 خ

َ
ي عمر  ِفيِه َوَل ي قراء  ابن بثير هأن 

ال
 .(5)هف

يف( جر  :استشهاده بالحديث النبوي الشر
ي استشإإهد  

إك المإإدابغال إ ال الإإذين لإإم بالحإإدهث الن إإوي الشر  بعإإض النحإإوك ر
ً
ف، فكإإا  بهإإذا األنإإر نخالصإإا

إإ ها اتستشإإهاد بالحإإدهث بحجإإة أنإإا ي  ال ي  ىره هجإإير
ال
ي اتستشإإهاد بإإا إت ف

ال
بمعنإإاه ت بلصظإإا، لينإإا لإإم ي وسإإع ف

هر ، هاستشهاد  :با هكو  ألحد أنركن هاليال
 .هجب اوضيحا نشكي ل وضيح نعتال  – 1
 .قاعد  نحوكة أه ني صيي ل   – 2
،هقد استش 

ً
كن حديثا ي علهإا  اكي، ننها اه اقي قلإيال  هد بعشر

ال
ههإذه  ائصإة  الحإدهثب إب   ذبإرت ف

 عإإىل استشإإإهاد  نإإن أحادهإإث الرسإإول 
 
ي أقإإدنها دلإإيع

إكف هننهإإا قولإإإا بالحإإدهث الن إإوي  المإإدابغال إ  الشر
ي هم"لورقة ابن نوفي   ."أه نخرج 

 .((ت حول هت قو  إت باهلل بي، نن بنوز الجنة)) هقولا  
 .(( مس صلوات ب  هن ي ابارة هاعال عىل العباد)) ولا هق 
 اأربإإع نن بن فيا ك)) هقولا  

ً
  الصا

ً
 .((  ننافرا

ها الدعاء)) هقولا    .((أقرال نا هكو  العبد نن ربا ههو ساعد ف كي،
 نن حدهد)) هقولا  

ً
 .((اذهب فال مس هلو  ااما

 )) هقولا  
ً
 .((إ  قعر عهنم لسبعو   ركصا

ي  (د   :استشهاده بالشعر العرن 
ي لرإإإإد أكإإإإي،  

ال ه استشإإإإهد بمإإإإا يزكإإإإد عإإإإن نإإإإن اتستشإإإإهاد بالشإإإإواهد الشإإإإعركة، ف المإإإإدابغال ي انإإإإثالثإإإإ ر
 ئتر

ي نإإإو شإإإعري،  شإإإاهد  
ال
الراعإإإد  أه  عإإإنقاعإإإد  أه إلرهإإإار  إإإرهج الشإإإعراء  ا ن عإإإد  ل رركإإإر حكإإإم نحإإإوي أه ف

إ اتح جإإاج، هل ههشإإواهدل يإإا  لغإإة نإإن لغإإات العإإرال،  ي أحيإإا  قليلإإة هإإذبر بعإإض الشإإعركة نإإن عيإ
ال
ينإإا ف

ال لحإن أصإحابها  حإ ج بشإعره، هذلإك عإىل سإ يي ال مثيإي بهإا، أه لي إ ر
أه أه لالسإتئنا  بهإا األبيات لمن ت ه 

ي كالصإإور البال إل 
هإإا،  هاسإ عارات   غيإة نإن تشإابيا  هضإاح نعإتال نإن المعإانال  ،الم إإ  ركن بإذلك ههإو نرلإد هغير

 للصائد 
ً
 لذلك إامانا

 
 .هس عرض أنثلة
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22 
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ي  
ال
 :الكميتهالخي  قول باال الم  دأ  ف

 
 
  ال  ا ر  ي  ف

 
 إ   ي  ه

َّ
 ب   ل
 
  ك
َّ
 ر  ي   ي   الن

 
ي  ا
 ا  

 ع      
 
 ه  ي  ل
 ه   م 

 
 إ   ي  ه

َّ
 ع   ل
 
 ي  ل
 
  ك
 
 ؟ل  وَّ ع  م  ال

 :هقول  رفا بن العبد 

 ه  
 
 د
 
 ه   اة
 
  د
 
 ير    
 
 ر  ا ي  ه

 
ي  ا
 ا  

 ه      
 
 أ
 
 ر   

 
 ع  ى أل
 
 ئ  اد
 ا ه 

 
 ائ  غ
 
 ظ
 
 ا

ي باال كا  هأ وااها قول انرئ  
ال
 :الريسهف

 
 
 ف
 
 ر
 
 ل
 
 م  ه   ت

ال    ي    ر
 
  ح  ر  ب  أ

 
 اع  ق

ً
 دا

 ه      
 
  و  ل
 
 ق
 
 وا ر  ع  ط

 
ي أ  س 

 
  ل
 
  ك  ه  د

 ه 
 
ي ص  ه  أ  ال 

ي  
ال
 :المش هات بليس قول دركد بن الصما" إ "ه" تت "ه" ت"ه" نا"هف

 
 
ي ه  ع  د

ي أجال
 انال

 
 ال
 
ي ي  ب   ي  ي  خ  

 ي  ب   ه  تال
 
 ن
 
 ا

     
 
 ف
 
 م  ل

 
ي ع  ا د  
 انال
 
 ج  ه   م   ل

 
ي د  
  ب  نال

 
 ع  ر
 
 د  د

ي باال اتب داءكما اس
ال
ي العالء المعري ف  .تشهد ب يت ألن 

 د  ه  
 ن   ب  ع  الري  هب 

 
 ن
 
   ا
 
 ع   يَّ ك

 
 ب  ض

     
 
 ف
 
 و  ل
 
  ل
 
 غ  ال
 م 
 
 س  م  ه   د

 
 ك
 
  ا
 
 س  ل

 
 ال

ي نوا   :هاستشهد ب يت   ر ألن 

 
 
  ير   غ

 ن 
 
  وف  س  ا

 ع 
 
 ىل
 
 ن  ن   ز

 ي      
 
 ن
 
ي ر  
  ب  ضال

 
 ه   م  ه  ال

 
    ز  ح  ال

ي لكما استشهد ب يت   ي فصي لم نت 
ال
 :المش هات بليس" إ "ه" هتت " ت"ه" نا"ف

 إ  
 
 ذ
 
 ج  ا ال

 
  ود
 
 ر  ي   م  ل

 
 ز
 
  ق
 
  
 
 ن  ع
ً
  ن  صا

 
 األ
 
 ىد

     
 
 ف
 
 م  الح   ع

 
 ن   د
 
 ه  س  ي

ً
 وبا

 
  ل
 
 اق  ب   ال  م  ال

ً
 يا

 

 :استشهاده بالني  ( هر

ي استشهد  
 ابنسبة  لين،  همبشعر  بالني، نن أقوال العرال هأنثالهم كما استشهد  المدابغال

ً
ا ري بثير

عن س ة  اتستشهاد باآلهات الرر نية هالشواهد الشعركة، فننا نجد نا استشهد با نن الني، ت يزكد عن 

ي ارركر
ال
ي باال اتب داء الرواعد النحوكة هنن أنثلة أقوال استشهد بها ف

ال
 :ذلك قولا ف

 ".ير  نن أ  اراه   دي يهتسمع بالمع" 

 أنر   اليوم " 
ً
 ".مر  هغدا

 . ر  أهر ذا ناال 

ي أ  اع ماد  هنن المالحظ
عىل الرر   اليركم هاألحادهث هالشواهد الشعركة هأنثال  المدابغال

ال لنا دهره أنا  أقوالهم العرال ي أ ذ ننها، هنن هنا يت  ر
لم هكن نن اع هاده، بي كا  ينرلها عن الي ب التر

 .قائليهاندعونة ب دلة  اآلراء الم علرة برضية نعينة معهج

 :ر والتأثي  المؤلف بي   التأث: المطلب الثالث
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 : تأثره بمن قبله( أ 

، هقد عزاها إل  
ً
 كليا
ً
ي ا ليف هذا الي اال اع مادا

ال
ي أ ذ ننها ف

ي عىل المصادر التر
اع مد المدابغال

 نا يسند األقوال إل أصحابها  ،أصحابها 
ً
ا ي هذا نا فيا نن الدقة هالضبط هاألنانة العلمية، هكا  بثير

ال
هف

   ر هذبر اسم الي اال الذي ع
ً
 نا كا  هغصي المصدر الذي نري ننا بعض المسائي، هحينا

ً
رج عليا، هنادرا

ي هالشيخ  الد   الحلت 
ال ي هالشيخ السم ر

 بمنهج األشمونال
ً
 هعليا

ً
 هاضحا

ً
ا  .األزهري ها ثر ا ثير

ي هكصهم نن عبار   
ي  المدابغال

ال
ي اع مد عليها ف

ي يشير بها بعد كي فرر  نر  سة إل المصادر التر
التر

ي رصح بها هاع مد عليها، هقد هصلت إل أكي، نن نائة 
ا ليف ب ابا، هفيما هىلي أسماء المصادر التر

ي بنري نا اع مد عليا نصدر، هلوت الخوف نن اإل الة 
ي لعرضنا لكي نوع ننها، هلين نك وال

نذبر  المدابغال

 :ا هىلي ننها ن

ي    الحلت 
ي نجد أ  : الشيخ الفمي  

ي ب ابا  عنقد أكي، نن النري  المدابغال
ال
ال ف  الدر المصو السم ر

ال بشكي ب ير إل نا يزكد عىل نائة هسبع ي هذه الجزئية نن الي اال ر
ال
 ف
ً
 . نوضعا

 ت اكاد اخلو هرقة نن صصحات ب ابا إت هبإإها قال  الد  :الشيخ خالد الزهري 
ً
أه ال يكإإإإح، ن  ثرا

ال حتر هصلت نرولا إل نا هررال نن نائة هأربعة هسبع با  هلنا نن ذلك بعض األنثلة ر
ً
 : نوضعا

ي حديثا عن اعركف الخي  هأنواعا قولا – 1
ال
ي باال الم  دأ هالخي  ف

ال
" السمن ننوا  بدرهم" :قال الشيخ  الد ف

، هسوغ اتب داء با الوصف المحذهف أين  دأ : نوا نن  دأ أهل ه : فالسمن ي
: هبدرهموا  ننا، نن: ثانال

ه  ي  عن الم  دأ األهل هالرابط بينهما الضمير المجرهر بمن المر ، ههو ه ي  ي
 .(1) ر د ي  الم  دأ الثانال

ي حديثا عن أهعا حذف كا   :قال الشيخ  الد – 2
ال
ي باال كا  هأ وااها ف

ال
أل  " هاألهل أرعحها" :قولاف

الجزاء هكالهما بثير نطرد فيا إضمار كا  هاسمها بعد إ ، هسضمار الم  دأ بعد فاء
 .هإ (2)

ي حديثا عن نواضع ف ح همز  إ  هبشها، قولا : الدالشيخ قال  – 3
ال
ي باال إ  هأ وااها ف

ال
هسذا ان نع : ف

ي الجواال أ  
ال
، إذ األصي ف

ً
 بمعتال الطلب للرسم ت قسما

ً
 للرسم كا  الصعي إ بارا

ً
أ  اكو  عوابا

 
ً
 ت نحذهفا

ً
 .(3)هكو  نذبورا

ي الشيخ الدمام 
ي عىل المغتال  :يت 

ح الدنانيتال ي  ر
ال
ي " ف

هصلت نرولا ننا إل نا هررال نن هاحد التر

ال نوضع  هثمان ر
ً
 .ا

، ها ثر با  :سقايي ال والشيخ   ي
ي عىل األشمونال

ي ههو نن أحد أصحاال الحواسر
   المدابغال

ً
ا هصلت ه بثير

  نرولا
ً
ال نوضعا  .عنا إل هاحد هثالث ر

ي ننه 
ي اس ور

ي ا إذا أردنا أ  نرف عىل المصادر التر
ب ابا لوعدناها بثير  هن نوعة، فرد   المدابغال

د،  ، هالمي  ي
نري نن أرباال المدار  النحوكة هعلمائها كالخليي، هسي وكا، هكونس، هاأل صش، هالمازنال

، ه  ، هالصراء، هالصارسي ي
ي ه اليسان 

ي اج، هأبوحيا ، ش ، هابن بيسا ، هابن الابن عتال
هابن الحاعب، هالرضال
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، هابن هابن عصصور هالشيخ يس هالشا ي
، هاللرانال ي

، هالدنانيتال ي
، هابن غازي هالمرادي، هالشنوانال ي  ت 

هم ، هغير ي
 .عريي، هاألشمونال

 :كما اس ور ناداا نن 

ي عىلي الصارسي  األصول تبن الشاج, اترتشاف البحر المحيط تبن , اإلنصاف تبن األنباري, اإلهضاح ألن 

ال وضيح , التسهيي تبن نالك, بن عىلي الصارسي الجوهري ال ذبر  تبن حيا  ال ذبر  ت , حيا  ااج اللغة

ي 
ي , عىل األلصية تبن هشام              انوكر الحالك عىل ننهج السالك لألشمونال عمع , الجمي للزعاج 

ي حاشية , عبد الرادر المكي حاشية عىل ال وضيح: حاشية عىل ال وضيح, المحىلي : الجوانع الدنو ر

ال : اشية عىل ال يكإإإإحح عبد الرادر المكي : عىل ابن المصنف الخصائص , حاشية عىل ال وضيح هاس ر

ح التسهيي تبن نالك ي , تبن عتال  ر
ح ال لخيص لل ص ازانال ح شذهر الذهب,  ر ي ,  ر

ح الدنانيتال ,  ر

ح الكافية الشافية ابن نالك   ر

ح ب اال سي وكا. ي :  ر
ال
اف ح المصصي ابن هعيش, السير ح المغتال ,  ر ي :  ر

ي , الشمتال
ال
ح الشا  ية ف  ر

ال : رراءاتال ح األلصية, السم ر ي :  ر ح ابن المصنف لأللصية, أبوسسحاق الشا ت  ح األلصية , ر :  ر

ي  ح اإلهضاح, السندهن  ح التسهيي, ابن عصصور:  ر ح الجمي, ابن هشام:  ر ح , ابن عصصور:  ر  ر

اهي عىل األلصية ح قطر الندى, الخيال ي , ابن هشام:  ر
ح األشمونال ح ب اال سي وكا,  ر , ابن  رهف:  ر

ي عىل الكافية, تبن هشام: ح بانت سعاد ر 
ح الرضال ي ,  ر

ح شواهد العيتال ح المكودي لأللصية,  ر ,  ر

ح الكافية تبن الحاعب أبو : اللمحة, سي وكا: الي اال, صحيح البخاري, الجوهري: الصحاح, الجامي :  ر

ي : ننهج السالك أللصية ابن نالك, حيا 
ي : المحتسب, الشمتال

ي لل ص ازا: المطول, ابن عتال
ي , نال

تبن : المغتال

ي: المصصي, هشام ي الحرهف, الزنخشر
ي : نعانال , أبوحيا : النكت الحسا , المررال ابن عصصور, الزعاج 

           .  السيو ي : همع الهوانع

ه فيمن بعده( ب  :تأثي 

ي صاد اس فكما  
ال نجد أ  صاح نا قد ارة نن ب ب  المدابغال ي ب ب ال صسير أالسابر ر

ال
 ف
ً
  يبا
ً
ثرا

ي اشيهما، هأبرز الذين ا ثرها بهالنحو هحو 
ي حاشي المدابغال

ال
ي نؤلصااهم الصبا  ف

ال
المعرهفة باسم حاشية   اف

، فرد رّصح الصبا  ي
ي نردنة ب ابا فرال الصبا  عىل األشمونال

ال
هحيث أ لرت شيخنا فمرادي با : "ف

ي شيخنا العالنة 
 .(1)"المدابغال

ي  الواضح أ  الصبا  نري عن 
، نن ده  اإلحالة  المدابغال

ً
لا، هلوت الخوف نن اإل الة نصيا

ي اوضح ذلك
ي ب   نحيي بعض األنثلة التر

 :لعرضنا كي المواضع، هليننا نك وال

ي ت النافية للجنس قال  – 1
ي فوال

 فماء الثانية نعت لألهل، فيجوز فيا ": المدابغال
ً
هننا ت ناء ناء باردا

رعي صالح برعي نررت : اند إذا هصف بمش ق نحوهعا الثالثة ألنا يوصف باتسم الجاأل

 أل  العرال ت ار 
ً
 هتبد نن انوكن باردا

ً
 نو ئا

ً
بب أربعة أشياء، هت هصلح أ  هكو  ناء هيسم نع ا
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، هت
ً
 لصظيا

ً
ي اوبيدا

 بد  الثانال
 
، ، ألنا نريد بالوصف هاألهل نطلق فليس ل

ً
 حتر هكو  اوبيدا

ً
نرادفا

حا ي ال وضيح ه ر
ال
، كما ف

 
 حتر هكو  بدل

ً
 .(1)هت نساهكا

ي ب اال الصبا  هو  النصا أن 
ال
، فماء الثانية نعت لألهل، فيجوز فيا نت ناء "الموعود ف

ً
اء باردا

نررت برعي رعي صالح : األهعا الثالثة، ألنا يوصف باتسم الجاند إذا هصف بمش ق نحو

 أل  العرال
ً
 هتبد نن انوكن باردا

ً
 نو ئا

ً
اء ت اربب أربعة أشياء، هت هصلح أ  هكو  ن هيسم نع ا

، هت
ً
 لصظيا

ً
ي اوبيدا

  الثانال
 
 هت ، ألنا نريد بالوصف هاألهل نطلق بدل

ً
 حتر هكو  اوبيدا

ً
فليس نرادفا

حا ي ال وضيح ه ر
ال
 كما ف

 
 حتر هكو  بدل

ً
 .(2)"نساهكا

ي رن هأ وااها قال  – 2
ال
ي هف

ط ( إنما هو الالمالمعلق هالظاهر أ  : )قولا المدابغال هصيد أ  المعلق ت يشير

ي 
ال
ي األصي: صدر الجملة المعلق عنها، هقد هرال أ  هكو  ف

ال
صدر الجملة، لين  إ  الالم حرها ف

 
ً
زحلرت عنا كما اردم ف ي نصدر  حكما
 .هإ (3)

ي ب اال الصبا  هو 
ال
هصيد أ  المعلق ت  (علق إنما هو الالمماهر أ  الظهال): أنا النص الموعود ف

ط أ   ي صدر الجملة المعلق عنها، هقد هراليشير
ال
ي األصي صدر الجملة إ: هكو  ف

ال
  الالم حرها ف

 ـه سق
ً
 .(4)"لين زحلرت عنا كما اردم ف ي نّصدر  حكما

ي هأشير لما نرلا الصبا  عن  
ي عىل س يي المثال  المدابغال

ي حاشية عىل األشمونال
ال
ت عىل س يي ف

 .الحي

ي باال كا  هأ وااها – 1
ال
 .(5)"خال...  ب عمالهملصظ الحدهث النا  نجزكو  : "قال شيخنا: "قال ف

ي باال إ  هأ وااها قال الصبا   – 2
ال
ال : قال شيخنا"هف ّن بالمعجمة فيهما: هزاد بعضهم لغ  ر

 
 .(6)"رغّي هغ

ي الجنس – 3
ي لنوال
ي باال ت التر

ال
ء نن : أصيههذا إ  صح فوعها أ  : قال شيخنا: "هقال ف ي

ت رعي، ت سر

 .(7)"رعي

ي هنا اردم ت  
ال
 ف
ً
ا  ب ير
ً
ي أ  الشيخ الصبا  بدل عهدا

 .هذه الحاشية ينوال

ي لعمي  –بما أضافا  
ي بعض المسائي المدابغال

ال
حا لبعض المسائي هسهضاحها هذبر نا أغصلا ف  .ه ر

ي اس دراكات  :الثالثالمبحث 
ال  المدابغال  :عىل العلماء السابر ر

ي تشك أ   
عالم عليي هاسع ات الع غزكر المعرفة، حركص عىل اردهم الحرائق النحوكة  المدابغال

فيها قضية نحوكة عىل نائد  البحث هذبر كي نا قيي  هعرض ما انلة هنن هنا نرى أنا حينهالعلمية ك
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 نن أسباال بي،  
ً
نن  راء هكوضح أدلة كي رأي هلعي حرصا عىل اردهم أدلة كي رأي كانت س با

الشواهد الرر نية هالشواهد الشعركة هت هري األنر عىل عرض اآلراء هنناقش ها هعرض أدلة كي رأي 

أه " الصحيح  الفا"أه " هفيا نظر: "ب، بي إننا ت نعدم رأها هاعليرا عىل  راء اآل ركن برولافحس

اعع"  ".األهل"أه " فلير

ال أهدهكم ي حاشي ا هلعي نن المناسب هنا أ  أضع ب ر
ال
ي اس درة فيها  أنثلة نما هرد ف

عىل العلماء  المدابغال

ال ه الصهم الرأي، هذلك لن مكن نن الحكم عىل ش  السابر ر
 
 عادل

ً
 صحيحا

ً
  .خصي ا حكما

  :الولالمطلب 

ي 
 
 :استدراكه عىل الشمون

ي  – 1
 لمس غتال با يشمي الصاعي" :قال األشمونال

ً
ي قال " هرافعا

با  هنس غتال األهل أ  هرول  المدابغال

 .(1)يشمي الصعي

ي  – 2
ي باال الم  دأ هالخي  قال األشمونال

ال
ط" :ف ل قا .(2)"إت أ  بعض الم  د ت يشبا أدهات الشر

ي 
فكا  األهل أت ي عرض للم  دأ الواقع بعدها، أل  الصاء إنما " أنا"هذا ت هظهر فيما بعد  :المدابغال

ء بها نن عهة أ   ي ط" أنا"ج   .ت نن عهة الم  دأ الواقع بعدها ف  ني ن ضمنا نعتال اسم الشر

 

 

 

 :استدراكه عىل ابن ع فور ر

ي قال 
اعدد الخي  لم  دأ هاحد، أل  الخي   المغاربة ننهننع ابن عصصور هعماعة : المدابغال

ي نن الجملة، هالصاعي ت هكو  إت هاحد، هكردره  لكي هاحد 
نشبا للصاعي إذ كي هاحد ننهما عزء ثانال

ي نحو
ال
 : ن  دأ ف

 
ود
 
ور  الَود

 
ف
َ
َو الغ

 
َوه

ي صصة لألهل، ههو اكلف ت دا ي إليا(3)
، ، أه هجعلو  الثانال

 .(4)الصحيح  الفاه 

ي باب اا  وأخواتها  التيريرررر استدراكه عىل ر
 
 :ف

ي ال عليق عىل قول الصرزدق 
ال
ي ال يكإإإإح ف

ال
 :قال ف

 
 
 ناف  ق

 
  ذ
 
 ه
َّ
 اع  ذ

 
 ه  وا  ي  ب   ل  و  ح   و 

 م 

 ب      
 م 
 
 ا ك
 
 إ   ا 
 هَّ
 
 ط  ع   م  اه

 يَّ
 
 وَّ ع   ة

 
 اد
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ي نشي هم بالليي ه وي ذبر ر هأراد الصرزدق بهذا ال يت هجو 
ال
هط عركر هش ههم بالرنافذ ف

 .ايكإإإإح. س عار  باليناهة هإالمشبا فهو نن ات 

ي هقال  
ي  :المدابغال

ال
 .(1)س ق قلم هصوابا نيحا هالراعح أنا نن باال التش يا البليغ" اليناهة"ف

ي المطلب الثا
 
 :ن

ي والفراء ر
 
 :استدراكه عىل الكفان

ي قال  
ي باال كا  هأ وااها المدابغال

ال
هما : ف ي هالصراء هغير

نضارع زال الناقصة " يزكي"حكي اليسان 

ت أزكي أفعي بذا، فكا  األهل أ  هرول زال ت بمعتال ان ري هت بمعتال نا زدام، هال ارة : هرولو  هأنهم

ي برية األفعال عنها إذا هردت اانة
ال
از ف از كما ارة اتحير  .هإ (2)اتحير

 :استدراكه عىل التيريرررر ر 

ي قال  
ي باال إ  هأ وااها المدابغال

ال
ي ال يكإإإإح: ف

ال
، هلو قال "م المعاد كانت برا  ا هس  نالك" (3)قال ف

ي هنا نم نع هإ" لكانت"
ي نرام المدح هاوهم النوال

ال
هلو : قولا .بالالم لجاز، هلين اس غتال عنها ليونا ف

ي الم يف غير المرره  برد ت اد ي عليا الالم: قال
 (4)لكانت بالالم نظر، لما اردم أ  الماضال

ي تقدي  معمول خي  ر 
 
 إذا  " إ "استدراكه عىل يس العليمي ف

ً
 أو مجرورا

ً
 أو جارا

ً
 :اا  ظرفا

ي قال  
أ  األصح المنع أل  اردهم المعمول نؤذ  بجواز اردهم العاني،  (5)لين ذبر يس: المدابغال

 .(7)هفيا نظر (6)هالعاني هنا ت ي ردم

 :استدراكه عىل ابن الخبازر 

ي قال  
ي اليصاهة عىل أ  ابن الخباز: المدابغال

ال
ي فيا " إت"بعد " إ "هجب بش همز  : قال ف

نحو نا هعج تال

ها إت نن  نا هررأ الرر   ـه هفيا نظر إذ ت نانع نن اعدد الس بإإت 
ي
ي كالم ابن الخباز هقصا فننهم لم هعد

ال
، هف

 .(1) أسباال اليش
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ي باب ظن وأخواتهار 
 
 :استدراكه عىل التفهيل ف

ي التسهيي
ال
 : (2)قال ف

 
ي قال غير ن يف ههذا نذهب األعلم، " اعلم"م بمعتال هاعل

: المدابغال

 .(3)هال عليق هإ هقيا  ايفها أ  هد لها اإللغاء هالصحيح أنها ا يف 

 الخاامة

ال الذي ألهمنا ههفرنا لي ابة هذا البحث هأكرننا  ي نهاهة هذا البحث أحمد ي رال العالم ر
ال
هف

ال  ال هعىل  لا صحبا أعمع ر  األن ر
 بان هائا هنصىلي هنسلم عىل المصطوال

ي        
ي اآلنر
ال
ي همكن الخيصها ف

 :هقد رهر لنا نن  الل هذا البحث بعض الن ائج التر

ي . 1      
ي , هبي،  ا العا, سعة علم المدابغال

ي نصوصا التر
ال
هسلمانا بجملة نن العلوم رهر ذلك عليا ف

ي نصادرها
ال
ي , انوعت ف

ال
ي هردت ف

ال نن  الل هذه الدراسة إلمانا هسحا  ا بمهمات الي ب التر   كما ا  ر

 .فهو نوسوعة علمية ن نوعةب ابا 

ي بعلوم العربية.2      
 .أرهر هذا البحث عناهة المدابغال

انا للرراءات الرر نية حتر الشاذ  ننها.3        .احير

 .استشهاده بالنصو  الشعركة المولد  ننها تثباث الراعد  النحوكة. 1      

ي بثير نن المسا.7      
ال
 .ئي نما هدل عىل نيولا إعمال عرلااردهما الريا  عىل السماع ف

ها .1       ال هالمعارصكن نن حيث الرد عليهم بالحجة هالي  انا للعلماء السابر ر
 احير

ي الغالب لم ينري عبار  إت هنس ها إل صاح ها أه نصدرها .1      
ال
ي النري فهو ف

ال
األنانة العلمية هالدقة ف

ال نعا    . أه اتثن ر

 الم ادر والمراجع

 .الرر   اليركم

،  ير الدين  .1 ال ق ر ال هالمستشر األعالم قانو  اراعم ألشهر الرعال هالنساء نن العرال هالم عرب ر

، ط ال ، دار الي ب للمالي ر  .م1921، 1الزركىلي

                                                                                                                                    
153

241

313
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هت، ت  .2 ، دار الجيي، بير ي
نر اعم هاأل بار، عبد الرحمن بن حسن الجي 

ي الير
ال
ااركإإإإخ عجائب اآلثار ف

 .ط، ت ت

، دار حاش .3 ي
ح الشواهد للعيتال ي عىل ألصية ابن نالك، هنعا  ر

ح األشمونال ية الصبا  عىل  ر

 .م1999 -ـه 1119الصكر، ط األهل، ت

ي سنة  .1
ال
عىل حاشية  1011حاشية العالنة الشيخ يس بن زكن الدين الحمضي الشافغي الم وف

بمجيب الندا عىل  العالنة الشهاال أحمد بن الجمال عبد ي بن أحمد بن عىلي الصاك ي المسم

ي دمحم عبد ي بن يوسف  المردنة المسما  برطر الندى هبي الصدى لمؤلصها سي وكا زنانا أن 

ي سنة 
ال
 .112بن هشام األنصاري الم وف

ح ابن نالك لكافي ا   ع بالمطبعة  .7 حاشية يس العليمي عىل ألصية ابن نالك هبالهانش  ر

طا  عبد الحصيظ رحما ي الشيخ إبراهيم ـه بعناهة السل1321المولوكة بصا  العليانة، 

، ط الثانية،  ي  البان 
 .هإ1311الباعوري، نطبعة نصطوال

هت،  .1 هق بير ال بن أحمد بن  الوكة أبوعبد ي، دار الشر ي الرراءات الس ع، الحس ر
ال
الحجة ف

 .عبد العال سالم نكرم. د: ، احريق1101الطبعة الرابعة، 

ي عشر  .1
ي أعيا  الرر  الثانال

ال
ي الصضي السيد دمحم  ليي افندي المرادي، دار الي اال سلك الدررف ، أن 

، الراهر ، ت ط، ت ت  .اإلسالمي

ح ا .2 ي  ر
ي سنة  ألشمونال

ال
ي الحسن نور الدين عىلي بن دمحم بن عيىس الم وف عىل ألصية ابن  900أن 

اف الدب ور إنيي بديع هعروال،  نالك، قدم لا ههضح هوانشا هفهارسا حسن حمد، إ ر

هت ل نا ، طننشورات دمحم عىلي   .م1992 -ـه 1119، ت1 بيضو ، دار الي ب العلمية، بير

ح  .9 عىل ال وضيح للشيخ اإلنام العالم  الد بن عبد ي األزهري عىل ألصية ابن  ال يكإإإإح ر

، المك بة   الشيخ يس بن زكن الدين العليمي الحمضي
ال نالك، هبإإهانشا حاشية للعالنة الم ص ال

ى، دار الصكر بير   .هت، ت ت، ت طال جاركة اليي 

الضوء الالنع ألهي الرر  ال اسع، شمس الدين دمحم بن عبد الرحمن السخاهي، ننشورات دار  .10

هت ل نا ، ت ط، ت ت  .نك بة الحيا ، بير
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11.  ، ي فهر  الصهار  هاإلثبات هنعجم المعاعم هالمسلسالت، عبد الاي بن عبد الي ير الي ان 

هت ل نا ، الطبعة الثانية، إحسا  عبا ، دار العرال اإلسال . د: احريق ، بير  -ـه 1102مي

 .م1922

ي الرراءات، أبوبكر أحمد بن نوس بن العبا  بن نجاهد ال ميمي البغدادي،  .12
ال
ب اال السبعة ف

ي ضيف، دار المعارف، الراهر ، الطبعة الثانية، . د: احريق
ر
 .1100شوف

، ت  .13 ي اث العرن 
هت، دار إحياء الير ، عمر بحالة، بير ال  .ط، ت تنعجم المؤلص ر

ح ال .11 ، احريق الدب ور عبد ت ر ي األندلىسي
ي الجيانال

سهيي تبن نالك عمال الدين دمحم بن عبد ي الطان 

ـه، 1110، دار اجر للطباعة هالنشر ط، األهل، ت الرحمن السيد، هالدب ور دمحم بدهي المخ و 

 .م1990

، نك بة الث .17 ال رافة الدينية، بور سعيد، نعجم المط وعات العربية، عمعا هرابا يوسف إليا   بير

 .ني،تط، تت 

، نؤلصا إسماعيي باشا البغداد .11 ال ال هأثار المصنص ر ال أسماء المؤلص ر  .يهدهة العارف ر

، الشيخ عبد الرزاق ال يطار، احريق دمحم بهجة  .11 ي ااركإإإإخ الرر  الثالث عشر
ال
حلية ال شر ف

 .ـه1320م، 1911ال يطار
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  اممسسائ ور ال أهمية د
 
  اجاتممئي  ي

 
 اممعليمية صخائي

 
 بنور ميالد عمر امعمئري

بية الخمس/ قسم الفلسفة وعلم االجتماع  كلية التر
 

 م  
 
 ق
 
 :ةم  د
    
 
 ت

 
ي تساهـم المـؤسسة التعليمية عد

 فـي التنشئة االجتماعيـة للطالب، مـن أهـم المـؤسسـات االجتماعيـة التر
 
 
ي إكساب الطالحيث أن

 
هي ف ب القيم واالتجاهات اإليجابية،ها تعتتر المؤسسة الثانية بعد األرسة ف

ي 
بوية التر ي الطباب فهها معمم أوقاتهم، المؤسسة التر

ات ،والمعارف ،علوم وتزودهم بال يقي  والختر
 تدعيم مبادئ السلوك القويم، وربط الفرد بالمجتمعيتم فهها ، و المتنوعة

 
 ، كما أن

 
ورة اجتماعية ها ت عد ض 

، ة عن القيام بها بعد تعقد الحياةإلشباع حاجات نفسية وعلمية تعجز األرس ؛إىل إنشائها المجتمع يلجأ 
 
 
ي تمكن الطباب مها توفر حيث أن

الطالب هو ، فمارسة األنشطة بمختلف أنواعها ن مالبيئة المناسبة التر
ي 
 
ف جهود كل من اإلدارة تتكاثلذلك  ؛داخل المؤسسة التعليمية  العملية التعليميةالمحور األساسي ف

ي االجتماعي بشكل خ، ة التدريسية بشكل عاموالههئ
ي تههئة الجو المناسب للطالب ؛واألخصائ 

 
حتر اص ف

 فيص
ً
ي بناء المجتمعاع  بح عضوا

 
 ف
ً
 .ال

ي البناء والوظيفةمرت بالعديد  كمؤسسة اجتماعية  مؤسسة التعليميةوال    
 
ات ف ، بفعل من التغهتر

ات والتطورات ي مرت بها المجتمعات التغهتر
 الرسيعة التر

 
، بل اتجهت فحسبعد وظيفتها تعليمية ، فلم ت

ومشكبات جديدة  ،وظروف ،ا أوجد مواقفم  ، م  لها وظائف اجتماعية ،ليمية تربويةإىل كونها مؤسسة تع
ي أثرتووظائفها  عىل المؤسسة التعليميةلها انعكاسات سلبية وهدامة 

ة  ، والتر ة أو غتر مبارسر بصورة مبارسر
ات عىل مستواه التحصيىلي سواء كانت هذ ،عىل الطالب  ،اعية، أو عىل جوانب شخصيته االجتمه التأثتر
 ا يس  م  ، م  والجسمية ،والعقليةوالنفسية، 

 
ي االجتماعي  لزمت

ورة تدخل األخصائ  ي  ،ض 
 ؛بشكل علمي ومهت 

ي المستقبل ،شكباتلمعالجة هذه الم
 
 ، والوقاية منها ف

 
ي  وخاصة ،تطورت الخدمة االجتماعية وبعد أن

 
 ف

 ، التعليمي المجال 
 
، أصبح والرعاية للطالبوالمعلومات، بية، كان المعلم وحده هو مصدر التر   وبعد أن

ي 
 
ي االجتماعي بجانب المعلم ف

ورة وجود األخصائ   االتجاه الحديث يؤكد عىل ض 
ً
المؤسسة التعليمية جنبا

ي شكل رعاية متكاملة سليمة ؛إىل جنب
 
ي تقديم المساعدة للطالب ف

 
ي  ،لكي يسهم ف

وأصبحت أدوار األخصائ 
؛تخبحكم  ده الفنية تتكامل مع أدوار المعلماالجتماعي المدرسي وجهو  ي

لكي يحصل الطالب  صصه المهت 
 ،، ويتحقق نجاح العملية التعليميةالمتاحة بالمؤسسة التعليمية  أكتر استفادة ممكنة من الموارد عىل

ي المجتمع ويصبح
 
 ف
ً
 نافعا

ً
ي ا؛ بالطالب عضوا

 
ي االجتماعي ف

لمؤسسة التعليمية من ذلك أصبح دور األخصائ 
ه م ،أهم األدوار  ة بنجاح العملية التعليمية ن الذين لهم عباقةمثله مثل دور المعلم وغتر  ؛ مبارسر

 
هذه  ألن

ي االجتماعي المدرسي عملهالمؤسسة هي الميدان األصىلي الذي يمارس فيه ا
األمر الذي يؤكد  ،ألخصائ 

ي  هذا الدور أهمية إجراء دراسة علمية حول أهمية 
 
ي ، و بالمؤسسات التعليمية العملية التعليميةنجاح ف

تأئر
 هتم ،ن ذلكاه الدراسة لبيهذ

 
ي تد

 
 لمحاولة المساهمة ف

ّ
ي االجتماعي ع  يدا

ي لألخصائ 
ي عمله يم األداء المهت 

 
ف

ي االجتماعي مفهوم نتعرف عىل سر التالية سطوخبال األ ، مع الطباب
ي  هوطبيعة عمل ،األخصائ 

 
ف

ي  واألدوار ،المؤسسات التعليمية 
ي منها الطبابوالمشك ،عباج الكثتر من األزماتل ؛ا  يؤديهالتر

ي يعائ 
 .بات التر

ي نجاح العملية التعليمية فقد رأى الب
 
ي االجتماعي ف

 ألهمية دور األخصائ 
ً
 .حث القيام بهذه الدراسةاونمرا
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 :تحديد اممشكلة 
    
 
 ، ماعيةمن المجاالت المهمة لممارسة الخدمة االجت المجال التعليمي  إن

 
يم ع  حيث تسىع المهنة إىل تد

ي المؤسسات ا الوظيفة التعليمية للنسق التعليمي 
 
لتعليمية عىل من خبال عمل األخصائهير  االجتماعهير  ف

، وتفعيل ما تقدمه تلك المؤسسات من خدمات وبرامج متنوعة ومتكاملة لطبابها مستوياتها المختلفة
ي االجتماعي ومجتمعات وظيفية،وجماعات ،كأفراد ،

، من أهم أركان العملية التعليمية ، ويعتتر األخصائ 
ي المجتمع رص أساسي عن ، وهوليه يتوقف نجاحها وتحقهق أهدافها وع

 
ي فهو يسهم بدور فع   ،للتنمية ف

 
ال ف

ي يتعرض له
ي البيئمعالجة الكثتر من المشكبات التر

 
ي البيئة األرسية، ة التعليميةا الطالب سواء ف

 
ويعمل ، أو ف

إىل جانب ، واالجتماعية ،واالنفعالية ،العقليةو ب بأبعادها الجسمية، ل شخصية الطالعىل تحقهق تكام
ي تحسير  قيامه بالبحوث والدراسات 

 
ي تسهم ف

 لما تتعرض له ، ظروف البيئة التعليميةاالجتماعية التر
ً
ونمرا

 م   ،ومشكباتات العملية التعليمية من صعوب
 ، األمر الذيجديدة تواجه الطباب ا أوجد مواقف وظروفم 

 
 
ي ن ؛الخدمة االجتماعية ى إىل االستعانة بمهنةأد

 
من خبال مقابلة وذلك  ؛ح العملية التعليميةا جلإلسهام ف

ي تحقهق التنشئة االجتماعية ،مشاكلهموحل  ،احتياجات الطباب
 
وكذلك  ،السليمة ومعاونة األرسة ف

ي يحتاجها ال ؛والمجتمع التعاون مع المؤسسة التعليمية
طالب بكافة أشكال لإلسهام بتقديم الخدمات التر

ي جماعة يستمتع بعباقات و  ،ومشاكله ،وواجباته ،وقدراته ،ذاتيته، كفرد له تواجده وتفاعله
 
كعضو ف

ي الجماعات المدرس
 
ي الفصلاجتماعية تهتر  له مجال النمو ف

 
ي جماعات النشاط ،ية ف

 
ي ، أو ف

 
وكعضو ف

علمي  تخصصاالجتماعهة فالخدمة ، (م 2691، دمحم طلعت)عليه واجباتو  ،قالمجتمع له فيه حقو 
ي بحكم فلسفتها 

والمشكبات  القضايامع  للتعامل هنة األنسبفهي الم، وأسلوبــها  ،وركائزها  ،ومهت 
ي منها االجتماعهة التي 

 و  تعليمية،ال مختلف مراحلهمفي وعباجها  ،الطبابيعائ 
ً
ي ادور  ألهمية نمرا

ألخصائ 
ي المؤسسات التعليمية االجتماعي 

 
ي تالدول المتقدمة في ذلك نجد  ف

ط التر  مؤسسة تعليمية كلفي شتر
 العربية بعض الدولفي  حتر  أيضاً  بل ،في الخدمة االجتماعهة خصائهير  اجتماعهير  متخصصير  اوجود 

 ، يوجد ذلك
 
ي االجتماعي  تزداد فيه الحاجة إىلفي الوقت الذي  الغريبمن ه إال أن

ي  دور األخصائ 
 
ف

التي والفكرية واالنحرافات السلوكية  ،االجتماعهةوالمشكبات  ،للتحدياتنتيجة ؛ مؤسساتنا التعليمية

ة  ،طبابنا  تواجه ي األونة األختر
 
 للدور المهم هناك أن  إال ، ()وخاصة ف

ً
ي به  يتمتر  الذي  تجاهال

األخصائ 
عير  المؤسسات التعليميةفي االجتماعي 

ي االجتماعي  ةوظيففي ، وأصبح ي 
، التخصصات شتر  من  األخصائ 

 بل إ
 
عير    ، وربما() ، والنفسي االجتماعي الجانبعن  بعض التخصصات بعيدة كل البعد ن

أفراد  فهها ي 
  يعرفونال  و، في العمل االجتماعي والرغبة، الكفاءةبل و  تنقصهم ليس فقط التخصصية

َ
 منشيئا

 تواجهاالجتماعهة التي القضايا والمشكبات مع التعامل في  مهنة الخدمة االجتماعية وأساليب أساسيات
ي المؤسسات التعليمية

 
التنشئة في  دورها الرياديالمؤسسة التعليمية  ا أفقد م  ، م  وعباجها  الطباب ف
ي معمم ،طبابها مشكبات  ومواجهةاالجتماعهة 

ي هذا  حاد  من نقصمؤسساتنا التعليمية  حيث تعائ 
 
 ف

عند  عدد من المؤسسات التعليمية الزيارات الميدانية إىل أثناءه ا، وهذا ما لمسنالمهمالحهوي و  التخصص
ي  الخدمة االجتماعيةاف عىل طباب اإلرسر 

ي مادة التدريب الميدائ 
 
ي  ،ف

فلقد اضىح غياب دور األخصائ 

                                                           
)) ي وسائل التواصل االجتماعي وانعكاس ذلك

 
ي ف  االجتماعية األوليةعىل دور مؤسسات التنشئة  ما احدثه التطور التكنولوجر

ي تربية 
 
  .النشءف
)  ) ي االجتماعي فهها تخصصات من خبال الزيارات الميدانية لعدة حمنا لقد ال

مؤسسات تعليمية أن من يشغل دور األخصائ 
 ... ( والرياضيات  الجغرافيا ) ال عباقة لها بالعمل االجتماعي مثل 
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ي الكثتر من المؤسسات ال
 
ي االجتماعي ف  ليس عىل الطالب فحسب تعليمية بالمجتمع اللهتر

ً
بل  ،يشكل خطرا

األمر الذي يعهق المؤسسات التعليمية عن أداء واجباتها التعليمية ؛  نجاح العملية التعليمية بأرسها وعىل
بوية بالصورة المثىل  ي ،والتر

ي  ي إىل ظهور المشكبات التعليميةوهذا يؤد ،لطبابها  يجب أن تقدمها  التر
التر

ي منها الكثتر من طبابنا الهوم
ويزيد عىل ذلك جهل الكثتر من المسؤولير  عىل العملية التعليمية  ،يعائ 

ي االجتماعي بالمؤسسة التعليمية
ي نجاح العملية التعليميةالمهم  ورهود ،بأهمية تواجد األخصائ 

 
من خبال  ف

ي منها الطباب
ي يعائ 

يؤدى إىل انتشار الكثتر  ب مثل هذه األدوار، فغياالتعامل مع المشكبات المدرسية التر
ي التعامل معن المشكبات المدرسية بير  الطبابم

 
؛ هذه المشكبات ، كما يفتح المجال ألساليب عقيمة ف

 
 
ي نجاح العملي ومن هنا يمكن القول بأن

 
ي االجتماعي يعتتر حجر األساس ف

ة التعليمية الوعي بدور األخصائ 
ومدى خطورتها ،هذه المشكلة  ز ابر إمن أجل  الدراسةدفعنا إىل القيام بهذه ا مهذا و ، بمؤسساتنا التعليمية

ي ضوء الطرح السابق فإ ،هءبنا وأوانعكاس ذلك عىل مستقبل المجتمع  ،عىل نجاح العملية التعليمية
 
 وف

 
ه ن

ي يمكن تحديد مشكل
 
ي  ة الدراسة الراهنة ف

 
 :اإلجابة عىل السؤال الرئيسي المتمثل ف
ي المؤسسة التعليمية وما أهم أهدافه وأدواره

 
ي االجتماعي ف

  ؟ ها فه ما أهمية دور األخصائ 
 وقد    

ً
ي  دراسات وأبحاث سابقة ضعف األداءة أوضحت عد

ي االجتماعي ألخصااللقائمير  بدور  المهت 
ئ 

ي كثتر من 
 
ي االجتماو وجعدم وذلك ل ؛التعليمية نا مؤسساتالمدرسي ف

ي الخدمة د األخصائ 
 
عي المتخصص ف

ات الفنية والمهارات البازمةر اعدم توفو ، االجتماعية ي و ، لختر
 
لمبائم اوعدم الحصول عىل التدريب الكاف

؛ كما كشفت عن الحاجة ا  ،قبل استبام العمل وأثناءه ي االجتماعي
لمواجهة التحديات لملحة لدور األخصائ 

ي منها الطباب ا
ي يعائ 

ي أغلبوالمشاكل التر
 
باإلضافة إىل ضعف الشعور  ،المؤسسات التعليمية لهوم ف

 . القائمير  عىل العملية التعليمية بكل مستوياتهم هذا الدور من قبل بأهمية 
 :أهمية امدراسة

ي االجتم ،ها موضوع أهمية هذه الدراسة من أهمية وحهويةتنبثق    
ي وهو أهمية دور األخصائ 

 
اعي ف

ي نجاح العملية التعليمية  التعليمية،المؤسسات 
 
  بها؛وإسهامه ف

 
وعىل  ،رة عىل نجاحها غيابه يعد خطو  ألن

ة المش؛ الطبابمستقبل  ي يعانون منها نتيجة لكتر
ي أهمية هذه،  كبات التعليمية التر

الدراسة من  كما تأئر
ي ودورها التعليمية  أهمية المؤسسات

 
وترجع  المجتمع،وبناء شخصية أفراد  االجتماعية،عملية التنشئة  ف

ي االجتماعي بأهمية دراسة دور 
  :التعليمية إىلالمؤسسات األخصائ 

ي االجتماعي من آثار سلبية ـ 2
 عىل المؤسسةتكمن أهمية هذه الدراسة فيما يحدثه غياب األخصائ 

ةالمشكبات التعليمية،  نتيجة الزدياد  ؛التعليمية وطبابها  ي السنوات األختر
 
 .وخاصة ف

 االهتم1
 
ي إيجاد الحلول المناسبة ـ إن

 
ي االجتماعي بالمؤسسات التعليمية سيسهم ف

للكثتر ام بدور األخصائ 
ي منها طبابنا الهوم، والمشكبات التعليممن القضايا 

ي يعائ 
تها وعية التر

 
باجها والوقاية أو التخفيف من حد

ي المستقبل
 
 .منها ف

 الدراسة أهمهتها من طبيعة وخصائص فئة الطباب الذين يمثلون رجال المستقبل، فهذه الفئة ـ 3
 
مد
 
ت تس 

ي كيان 
 
ؤثرة ف ية هامة وم  ومعالجة القضايا والمشكبات االهتمام بها، لذلك يجب  المجتمع؛تعتتر طاقة برسر

ي تقف أمام 
ي  نجاحها،التر

 .االجتماعي وختر من يقوم بهذا الدور األخصائ 
 يكما  ـ4

 
ي لفت مكن أن

 
  تسهم هذه الدراسة ف

 
ي المجتمعو أنمار الجهات المسؤ

 
 وخاصة القائمير  عىل، لة ف

ي نجاح العملية المؤسسات التعليمية إىل 
 
ي االجتماعي ف

ي هذا  التعليمية،أهمية دور األخصائ 
 
 وخاصة ف

ي منها الكثتر من الطبابالتعليمية المشاكل فيه تزايدت  الوقت الذي
ي يعائ 

 .التر
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ي االجتماعي بـ يستفاد من هذه الدراسة من خبال ما ستوفره من معلومات عن دور 5
 المؤسساتاألخصائ 

  ؛، وما تتوصل إليه من توصياتالتعليمية
 
ي تحد

 .من فاعلية هذا الدور لمعالجة المعوقات التر
 :أهداف امدراسة

ة الدرام      م 
ِّ
د
 
ق ي م 

 
 هذه الدراسة تهدف إىل ، وبيان أهمهتها  ،وتحديد مشكلتها سة، ن خبال ما تقدم ف

 
فإن

ي االجتماعي  دور أهمية إلقاء الضوء عىل 
ي المؤسسات التعليميةب األخصائ 

، وإظهار قدر من المعلومات التر
ي التعرف 

 
ير  ف ع 

 
ي ، وتتمثل أهم التوصيات المناسبة له، وتحاول إيجاد بعض عليهت

 
ي  أهدافها ف

 : اآلئر
ي االجتماعي ـ التعرف عىل مفهوم األخصا2

 .تواجده بالمؤسسات التعليميةوأهمية  ،المدرسي  ئ 
ي المؤسسة التعليميةأدوار األخصـ بيان أهم أهداف و 1

 
ي االجتماعي ف

 .ائ 
ي االجتماعي ـ 3

 .بهالفت انتباه المسؤولير  عىل المؤسسات التعليمية إىل أهمية دور األخصائ 
ي التعامل مع المشكلة المطروحة ـ الوصول إىل توصيات عملية تفيد 4

 
 .ف

 :تائؤجا  امدراسة
 :من خبال تحديد مشكلة الدراسة وتوضهح أهمهتها وأهدافها يمكن صياغة التساؤالت االتية   
ي االجتماعي 2

 وما أهمية تواجده بالمؤسسات التعليمية؟ ،المدرسي  ـ ما مفهوم األخصائ 
ي أهم أهداف و ـ ما هي 1

ي المؤسسة التعليمية االجتماعي  أدوار األخصائ 
 
 ؟ف

ي االجتماعي بها  ـ ما 3
 ؟مدى وعي المسؤولير  عىل المؤسسات التعليمية بأهمية دور األخصائ 

ي هذه الدر 4
 
حة ف  ؟اسة للتعامل مع المشكلة المطروحةـ ما التوصيات العملية المقتر

 :منهج امدراسة
     
 
ي التحليىلي  ؛ة من الدراسات الوصفية التحليليةهذه الدراس عد ت

لذلك استخدم الباحث المنهج الوصف 
  كائن، ويصف ما هو  مع المعلومات والبيانات والحقائقالذي يعتمد عىل ج

 
مك هن وي  ، كما يهتم من تفستر

ي توجد بير  الوقائعبتحديد المروف 
، ومات والبيانات وتبويبها ، وال يقترص عىل جمع المعلوالعباقات التر

 
 
 من التفستر والمقارنة والتحليل والرب بعد من ذلك؛ما يمتد إىل ما هو أوإن

ً
ه يتضمن قدرا

 
للوصول إىل ط؛ ألن

ي االجتماعي بالمؤسسات التعليميةير  نتائج تب
ي الحصول عىل هذه  أهمية دور األخصائ 

 
، واعتمد الباحث ف

ي المراجع، الرسائل العلمية،  مكتبيةالمعلومات والحقائق من المصادر ال
 
ات المحكمة الدوريالمتمثلة ف

ونيةو   .    المواقع االلكتر
 
ا
 .اموظئئفاممفهوم و من حيث اممسساة اممعليمية  :أول
 :المؤسسة التعليميةمفهوم ـ 2
بية    ويد النشء بالعلم والتر ي تهتم بتر 

وتعمل عىل تخريــــج أجيال من المتعلمير   ،هي تلك المؤسسة التر
 متفتحة والمث

ً
.  تطوير المجتمع والبيئة المحيطة، تكسبهم القدرة عىلوواعيةقفير  الذين يملكون عقوال

   (شبكة المعلومات الدولية)
ي يكون الهدف الرئيسي من إنشائها هو     

التعليم،  كما يشتر مفهوم المؤسسة التعليمية إىل المؤسسة التر
فالمدرسة أو الجامعة :مثل

تر  ع   ، حيث تكون هذه المؤسسة م 
ً
 من قبل وزارة التعليم، وللمؤسسة  ا

ً
بها رسميا

ة أنواع مثل
 
ورياض  ،والكليات ،والمعاهد  ،والجامعاتالمدارس الحكومية، والخاصة، : التعليمية عد

ي 
ي كل مؤسسة أو كلية ...األطفال ومؤسسات التعليم المهت 

أو قسم تم إنشاؤه بهدف التعليم ، أي تعت 
ي  حسير  )

 
 (.ية، شبكة المعلومات الدولالف
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ا المقصود بال   ي هذه الدراسة، أم 
 
ي  فهي تلكمؤسسات التعليمية ف

تربوي  بدور تقوم المؤسسات التر
 صقل أجل من واالجتماعية، العقلية،و  ،الجسمية النواجي  جمهع النشء من وتعليمي من خبال تنشئة

ات مع عىل تكهيفهم تعمل كما سليمة، شخصية  تربوية وبرامج وفق أهداف ،العرصية الحياة متغتر
 .مرسومة من قبل المجتمع وتعليمية

 :المؤسسة التعليمية وظائف ـ1
 لم     

 
من خبال   د المؤسسة التعليمية مجرد حجرات دراسية يلقن فهها الطالب المعارف والمعلوماتع  ت

 كتب ومقررات دراسية فقط
 
 ، إن

 
توفر فهها مقومات التنمية المتكاملة لشخصية ت ما هي بيئة تربوية يجب أن

ي توفتر الحيا
 
ي جوانبها العقلية والنفسية واالجتماعية من خبال اإلسهام ف

 
بية ة الديمقراطيةالطالب ف ، فالتر
 ألفضل تكيف ممكن مع البيئة : الحديثة هي 

ً
عملية تنمية شاملة للعقل والنفس والجسم والسلوك تحقيقا

كل من نيلسون، ورامزي،   ويؤكد ، صية الطالب بما يسمح له بمعايشة الواقع االجتماعية، وتنمية شخ
 
 
نر بأن الوظيفة األساسية للمؤسسة التعليمية هي إعداد الصغار للوصول إىل مستوى معير  من النمو ، وفتر

هم المعرفة ة مؤسسللو ،  (م 2693، دمحم مرسي )والمهارات والقيم المرغوبة  ،وإعداد الكبار إلكساب غتر
بوية منها الو  جتماعيةال ا وظائفال العديد من التعليمية   :تر

 :تماعيةـ وظيفة التنشئة االجأ
بوي للنمام بالنسبة فرعية تربوية مؤسسة هي  المؤسسة التعليمية     مؤسسة  وهي  للمجتمع، العام التر

ها كما مصغرة، بصورة المجتمع تعكس اجتماعية
 
بية الكفيلة والمروف الوسائل توفر أن بما  النشء بتر

ي  الةالفع   المشاركة عىل قادرين يجعلهم
 
، التطبهع بعملية وتقوم المجتمع، ف  أو التنشئة االجتماعي

ي  االجتماعية،
 وطفة، عىل)كشخصية فردية  المعاضة واالتجاهات القيم الفرد إكساب بواسطتها يتم   التر

 .(م1004
كما تسىع إىل تحقهق التكيف واالنسجام بير  النشء والبيئة االجتماعية وتمكهنهم من االستفادة من    

امج التعليمية واألنشطة المدرسية بية ،التر ها السلوك أنواع تكوين وسيلة فالتر أساس  عىل وتنمهتها وتغهتر
  كان لذا والمعرفة، العلم من

ً
  عىل لزاما

 
ي  جبهابوا تقوم المؤسسة التعليمية أن

 
 اجتماعية أنماط تنمية ف

ي  والحاصلة الجديدة التطورات نتيجة جديدة حصلت
 
صالحير   مواطنير   منهم لتجعل ،لمجتمعاتا ف

 .فيه يعيشون الذي جماعاتهم ومجتمعهم مع التكيف عىل قادرين
  :االقتصادية ـ الوظيفةب 
ي  االقتصادي العامل يكمن    

 
ي  الصناعية الثورة وخاصة بعد ،ؤسسة التعليميةالم نشوء أصل ف

 تطلبت التر
ا  المتطورة، الحديثة التكنولوجيا استخدام عىل قادرة ماهرة عاملة يد   وجود  مم 

 
المؤسسة م عىل حت

ي  التعليمية
 
  المرحلة هذه ف

 
ي  أن ، من الحديثة التكنولوجيا احتياجات تلتر اء، فنهير   عاملة، وأيد   وعلماء، وختر

  بدأت المؤسسة التعليمية ترتبط ثم
ً
 اإلنتاجية، االقتصادية المؤسسات مع عمهق نحو عىل تدريجيا

د ي المؤسسات التعليمية ذلك وتجس 
 
ي  والمهنية، الفنية ف

 الصناعي  اإلنتاج بعجلة مبارسر  بشكل تتصل التر
 .2007) السيد، طارق)المتطور 

 : السياسية ـ الوظيفةج 
ي  السياسة مجتمع   كل   يرسم    

ي  لنفسه، يرتضهها التر
ي  وأهدافه غاياته له تحقق والتر

 
 مختلف مجاالت  ف

ي  المجتمع أداة هي  السياسةف وميادينها، الحياة
 
 نحو أهداف المجتمعية والفعاليات الطاقات توجيه ف

دة ، منشودة
 
ومؤسساتها  االجتماعية الحياة جوانب بير   التوازن بتحقهق معنية بالتاىلي  وهي  ومحد
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 ،وجوهرية عميقة جدلية عباقات السياسية والمؤسسة التعليمية المؤسسة بير   وتقوم المختلفة،
بية أهداف بتحديد معنية فالمؤسسة السياسية اتيجيات وبتحديد وغاياتها، التر  التعليمي  العمل استر

  المدى، بعيدة أو قريبة اجتماعية سياسية لتحقهق أغراض ومناهجه؛
ً
المؤسسة  إىل نمري   ما وغالبا

ي  االجتماعية الغايات لتحقهق والدولة؛ العائلة وسيطة بير   حلقة التعليمية بوصفها
دها التر

 
 المجتمع حد

ي  السياسية األدوار أهم نوم  ، لنفسه
ية تنشئة النشء عىل الوالء للوطن، المؤسسة التعليم تلعبها التر

  (م1004، أسعد وطفة.)ية والثقافية والفكرية للمجتمعوتحقهق الوحدة القوم
 : الثقافية ـ الوظيفةد 
     
 
 ت

 
ي  الوظائف أهم من الثقافية الوظيفة عد

 إىل تحقهق تسىع فهي  التعليمية، المؤسسات تتوالها التر
ي  والتجانس التواصل

 
أهمية  المؤسسة التعليمية الثقافية وظيفة وتأخذ الواسع، المجتمع بير  أبناء الثقاف

ايدة ة ازدادت كلما وملحة متر 
 
ي  القائمة الفرعية الثقافات بير   واالجتماعية الثقافية التناقضات حد

 
إطار  ف

 وهي  والجغرافية، والعرقية  االجتماعية  كالتناقضات .(م2002، رشوان حسير  ) الواحد المجتمع
ي  التناقضات

ي  تواصله ومدى السياسية، المجتمع وحدة تحقهق يعهق كبح عامل أن تشكل يمكن التر
 
 الثقاف

 الثقافية الوحدة وتحقهق، المجتمع أفراد بير  جمهع التواصل لغة تعزيز ، كما تعمل عىلياالقتصاد وتفاعله
ي  التجانس تحقهق عتر 

 
ي  السائدة والتقاليد والتصورات والمعتقدات األفكار ف

 
 وتقوم الواحد، المجتمع ف

اث بنقل المؤسسة التعليمية ي  التر
 
 جيدة ووسائل الباحقة بأساليب األجيال إىل السابقة األجيال من الثقاف

 عملية مراعاة مع العرص، طبيعة تقتضهها
 
 تس   هذه النقل أن

 
ه لزمت  ،والخرافات الشوائب وتنقيحه من تطهتر

 اإلبداعية لدى القدرات ، كما تعمل عىل تنميةميرس  بشكل المتعلم لهتلقاه تبسيطه محاولة إىل باإلضافة
 .الطالب

ي تواجه الطباب  التعليمية أهم المشكبات ـ3
 :بالمؤسسات التعليميةالتر

    
 
  إن

 
  االهتمام بالمشكبات المدرسية يجب أن

ً
ي السنوات األوىل من عمر الطالب ، يكون مبكرا

 
، وخاصة ف

 
 
ة مرتبطة بمروفهم البيئيةأكتر الطباب معرضون لمهور مشا  حيث أن وإذا لم يتم تحديد هذه ، كل كثتر

ي وقت مبكر 
 
ي العملية ، يؤدي بالطباب إىل الف خيارات العباج المناسب، وتوفتر المشكبات ف

 
شل الدراسي ف

  ؛التعليمية وجنوحهم وهروبــهم منها 
 
مية مستعدة لمواجهة هذه تكون المؤسسة التعلي لذلك يجب أن

 المشكبات
 
ي االجتماعي عىل علم ومعرفة املون بالمؤسسة التعليمية وعىل رأيكون الع ، وأن

سهم األخصائ 
ي منها الكثتر من ، ية التعامل معها وكيف ،بهذه المشكبات التعليمية

ي يعائ 
ومن أهم المشكبات التعليمية التر

ي المؤسسات التعليمية
 
 :ما يىلي  أبنائنا ف
 .مشكبات الغهاب والتأخهر وعدم االنتمام في الدراسة -
 .الدراسيضعف التحصهل مشكبات  -
 .مشكبات سلوكهة أو أخباقهة أو دينهة  -
 .مع البيئة التعليمية مشكبات عدم التكهف  -
 . مشكبات عاطفهة أو جنسهة  -
 .مشكبات صحهة -
 .مشكبات أسرية -
 (social worker20) .مشكبات شغل وقت الفراغ  -
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  اجاتممئي  : ثئنيئ

 
 .هوم والهمية والهداف والدواراممف: من حيث اممدرس   الصخائي

ي  مفهوم ـ2
   :المدرسي  االجتماعي  األخصائ 

ي االجتماعي المدرسي 
ي المجال  هو ) :تعريف األخصائ 

 
ي الذي يمارس عمله ف

ي والمهت 
ذلك الشخص الفت 

ي ضوء مفهوم الخدمة 
 
موعىل أساس فلسفتها،  االجتماعية،المدرسي ف ها األخباقيةملتر   بمبادئها ومعايتر

ً
، ا

 إىل مساعدة ال
ً
ون هادفا ي تعليمهمتباميذ الذين يتعتر

 
بوية ف ، ومساعدة المدرسة عىل تحقهق أهدافها التر

 (kenanaonline) .(تعليمية إلعداد أبنائها للمستقبلوال
ي ضوء ا    

 
 لدراسة الراهنة يشتر الباحث إىل أوف

 
ي االجتماعي المدرسي  ن

ي الذي  ،مفهوم األخصائ 
هو األخصائ 

ي المؤسسة التعليمية
 
وكل إليه ، والذي ي  ة االجتماعيةويمثل مهنة الخدم ،يعمل ضمن فريق العمل ف

ي ويمتلك المع ،(إنمائية –عباجية  –وقائية )بممارستها وتحقهق أهدافها المهنية 
 
ارف النمرية والمهارة ف

 التطبهق
 
ي بأسلوب تكامىلي نه م  ، باإلضافة إىل قيم وأخباقيات المهنة بما يمك

لتقديم  ؛ن ممارسة دوره المهت 
ي محيطه داخل الب ، ية واإلرشاد للطبابخدمات الرعا

 
ي ضوء ارتباطه باإلطار الرسمي الذي يتحرك ف

 
يئة ف

 .التنميمية للمؤسسة التعليمية
ي يجب أن تتوفالصفات و  ـ1

ي االجتماعي المدرسي المهارات التر
ي األخصائ 

 
 :ر ف

ي الخدمة االجتماعية بالمتطلبات المعرفية والمهارية لألخصائهير  ت العديد م  لقد اهتم     
 
ن الدراسات ف
ات المعاضة ،االجتماعهير  بمجاالت ممارسة المهنة ي ضوء المستجدات والمتغتر

 
ي يمر بها المجتمع ف

، التر
ي  
ي تلك الدراساتالمجال المد ولقد حظ 

 
 ، رسي بأهمية خاصة ف

ً
 م   وذلك انطباقا

 
صفة فئة الشباب ب ن أن

ن أهم فئات المجتمع بكل ما تحمله شخصياتهم والشباب بالمؤسسات التعليمية بصفة خاصة م   ،عامة
ن مفاهيم قد رائهم م  ، وبكل ما تتضمنه اتجاهاتهم وآيةأو القبول لألوضاع المجتمع ،ن سمات الرفضم  

ئهير  ن خبال أخصا، ولن يتحقق ذلك إال م  ح واآلخر يحتاج إىل توضهح وتصحهحيكون بعضها صال
  ،ن الحرفية المهنيةم   اجتماعهير  يتمتعون بقدر عال  

 
ن نهم م  ولديهم من األسس المعرفية والمهارية ما يمك

ي القيام بمسؤ 
 
امج واألنشطة ،  توفتر أوجه الرعاية لتلك الفئةولياتهم ف ي رسم الخطط والتر

 
والمساهمة ف

ي تتم
وعات التر ي يمر سر مع احتياجاتهم وطبيعة الاوالمرسر

ي النهاية إىلمرحلة العمرية التر
 
 ون بها، بما يؤدي ف

ي تنمي شخصياتهموتنمية مهاراتهم وإكسا ،استثمار قدراتهم
ات التر ليس من السهل حرص و ، بهم الختر

ي االجتماعي 
ي يتصف بها األخصائ 

  ،المهارات التر
 
 ه م  إال أن

 
ي يجب أن

ي هذا المجال  ن أهمها والتر
 
نركز علهها ف

ي إطار م  
 
ي ف

ن التكامل والتعاون والتنسهق لتحقهق االنسجام بير  مهنة الخدمة حتر يتم تفعيل الدور المهت 
 :ما يىلي االجتماعية والمؤسسة التعليمية 

 :ـ المهارات اإلدراكيةأ
    
 
ي المجال التعليمي ممارسة دور األ  إن

 
ي االجتماعي ف

 من ،خصائ 
ً
، لذلك هنالتفكتر وقدح الذ يتطلب قدرا

 
 
ي هذا المجال مزو   يجب أن

 
ي االجتماعي ف

باإلضافة إىل بعض  العام،د بقدر مرتفع من الذكاء يكون األخصائ 
ي لهتمكن م   واإلبداع؛كالقدرة عىل التخيل   ،القدرات اإلدراكية الخاصة

ي تواجهه ن التغلب عىل العوائق التر
 
ف

ي منها الطبابرة عىل تحليل المواقف ، والقدعمله
ي يعائ 

وتفستر  ،عند التعامل مع القضايا والمشكبات التر
 ن اللهتمكن م   ؛العوامل المتداخلة والمتفاعلة فهها 

ً
 تعامل معها بشكل كامال

ً
نجيب توفهق ،  دمحم. )وواضحا

  (م2691
ي وهي م  : ب ـ المهارات العبائقية

ي يتمتر  بها األخصائ 
ي رسعة نيل االجتماعي وتتمثل ن أهم المهارات التر

 
ثقة  ف

ي شكل ودي األخرين، 
 
ة  فالكثتر من الطباب يتألمون ألسباب عدة ، وتدوم ومتسامح،واالرتباط بهم ف لفتر
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ي اإلنصات واالستماع الواعي مع التحىلي بقدر م   قد تطول ، ومهارة االصغاء
 
ي تتمثل ف

ن االتزان ، تلك التر
ي بناء علمي و الذي يكسبه القدرة عىل إدراك الواقع والتعامل معه بشكل  ،النفسي 

 .مهت 
يةج  بية بالقدوة هي حجر الزاوية ونهاية المطاف: ـ المهارات التأثتر  لمفهوم التر

ً
، وهي أهم ما يمتر  ترسيخا

ي االجتماعي 
خصية ليس ش للتطبهق، فهو حيث يقوم بتحويل ما تعلمه إىل أسلوب عمىلي قابل  ،األخصائ 
  :بـصفة شخصيته متما تحسن االستجابة و تحسن اإلدراك ك ،ولكنه شخصية حهوية اجتماعية ،غامضة

ي مساعدة الطبابعطوف د -
 
  المشاعر يرغب ف

 
 . اف

 .متنوع يتمتع بمعرفة وعلم -
ي التغهتر يتمتع بالشخص -

 
 . ية التنويرية والرغبة ف

 .تمتع بقدرات إدارية وإنكار الذاتي -
ي ـ 3

ي المؤسسات التعليميةأهمية دور األخصائ 
 
 :االجتماعي ف

ي االجتماعي    
ي تؤثر نتيجة لزيادة الم ؛لقد تزايد االهتمام بدور األخصائ 

ي شاكل والصعوبات التر
 
ح نجا  ف

ي جمهع مجاالت الحيا ؛العملية التعليمية
 
، ة، نتيجة للتغتر الرسيــــع ف

ً
حيث أصبحت الحياة أكتر تعقيدا

 وأصبحت المشاكل 
ً
 حلة عمرية معهنة، ال تعرف مر ، أكتر انتشارا

ً
 معهنا

ً
، فأصبح من ضمن اهتماماته أو بلدا

ي تواجه الطباب
ي ، والحد من حاالت العنف بينهمدراسة وتشخيص وعباج الصعوبات التعليمية التر

، والتر
ي المؤسسات التعليمية، كما يمثل حلقة وصل بير  المؤسسة التعليمية 

 
 بعد يوم ف

ً
أصبحت تزداد يوما

ي حل هذه القضايا ، مع لمعالجة بعض القضايا والمشاكلواألرسة والمجت
 
ومساعدة أولياء األمور والمعلمير  ف

 أمام نمو وتطور الطالب
ً
ي تقف عائقا

 سواء كان معرفي ،والمشاكل التر
ً
 أو سلوكيا

ً
 أو عاطفيا

ً
ي ، فا

دور األخصائ 
ة ي المجال المدرسي له أهمية كبتر

 
ي إعداد الطباب و حيث ي   ،االجتماعي ف

 
 الكمل دور المعلم ف

 
عرف عىل ت

ي انتا ي  م  ، م  ..العملية والنفسية والجسمية استعداداتهم وقدراتهم
 
قال الطالب عتر مراحل نموه سهم ف

وتستثمر  ،ن برامج وأنشطة تنمي قدراتهن خبال ما يخطط م  ع الحاجات م  وإتاحة الفرصة إلشبا ، بسبام
ات    نم   رغمال، وب(م 2696، دمحم سبامة غباري)مهاراته وتكسبه الختر

 
هناك العديد من المهن  أن

ي المجال 
 
 ، إال أالتعليمي والتخصصات العاملة ف

 
ي االجتماعي  ن

ي هذا من أكتر المهن أ مهنة األخصائ 
 
همية ف

 نتيجة تعامله مع الطباب بنمرة شمولية ومتكاملة ؛المجال
 
ن خذ ، حيث يت الممارسة المهنية لطرق  م 

ي زيادة قدرة الطباب عىل المهنة دع
 
 ، البيئة التعليميةمع والتوافق  ،التحصيل الدراسي امة أساسية ف

ً
 معتمدا

ي ذلك 
 
ي تف

عىل مواجهة  طبابتعليم وتنمية وتدريب ال ستهدفعىل توفتر مجموعة من األنشطة التر
تهم التعليميةالمشكبات والصعوب ي تعرقل مستر

لموجه والقائد لجمهع العاملير  يجعله ا وهذا ،ات التر
، وتنمية يةمن ناح لتحقهق أهداف المؤسسة ؛عاون المثمر قيادة تحفزهم عىل الت بالمؤسسة التعليمية

  .أخرى من ناحيةب الطبا تجاهات وامهارات واستعدادات ومهول 
ي المجال التعليمي أهداف األخصاـ 4

 
ي االجتماعي ف

 :ئ 
ي ظل المتغتر    
 
ي تطرأ ف

ي  بسبب التقدمعىل كافة مجاالت الحياة،  ات الرسيعة والمتتابعة التر
 
والتطور ف

بير   مجاالت للتقارب والتعاون والتنسهقالن الكثتر م   إيجاد ن الواجب أصبح م   لذلك، وسائل الحياة
ي االجتماعي والقائمير  عىل المؤسسة التعليمية

، بها العملية التعليمية نجاح فيما يتعلق بوخاصة  ،األخصائ 
ي االجتماعي  المهمةف

ومساعدة الطباب عىل  ،ن النمو تهدف إىل تحقهق أكتر قدر م   المنوطة باألخصائ 
 ، بحيثمع البيئة التعليمية هم النفسي توافقو  ،الدراسي  همتحصيلن مستوى الرفع م   ن أجلالتكيف م  

ي أداء دورهمل النمو الجسمي والعقىلي والنفسي يصبح الطالب متكا
 
ي االجتماعي ف

عىل  ، ويعتمد األخصائ 
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، والعمل عىل ياجات االجتماعية الخاصة بالطالباالحت لكونها معنية بالكشف عن ؛لميةالنمريات الع
 .تحقيقها بطرق علمية وبأساليب مهنية 

ي االجتماعي أهدافه    
  وأدواره،وحتر يحقق األخصائ 

 
ةيكون لديه قدرات  البد أن  نتمكنه م   وكفاءات متمتر 

ن م  باب ومعالجتها، ن خبال التعامل مع مشكبات الطم   ووظائفها،تحقهق أهداف المؤسسة التعليمية 
نامية مبادرة قادرة ، ضمن شخصية متكاملة ل والمتسلح بسباح المعرفة والعلمأجل صنع المواطن المؤه

دوار يتأئر إال بوجود ممارسات فعلية أل وهذا ال  واقتدار،عىل التأثتر واالستجابة لقضايا الحياة بفاعلية 
ي المؤسسة 

 
ي االجتماعي ف

ي ومن أهم أهداف األ  التعليمية،األخصائ 
 :بالمؤسسات التعليمية االجتماعي  خصائ 

ي االجتماعي بإعدادها وتنفيذها و : األهداف الوقائية أـ
ي يقوم األخصائ 

امج والخدمات التر هي تلك التر
ي كافة المراحل 

 
ي المشكبات التعليمية،ومتابعتها لجمهع الطباب ف

 
 للوقوع ف

ً
النفسية واالجتماعية  منعا

بوية امج التوعية والتثقيف الخاصة ،والتر  كتر
ً
 ،الرسوبن م  ووقايتهم  ة،الناجح بأساليب المذاكرة مستقبال

 (e3arabi.com) .السلبيةن االنحراف والسلوكيات وكذلك م  
ي ت: األهداف العباجيةـ ب 

؛ ل م  بذهي مجموعة الجهود التر ي االجتماعي
لمعالجة المروف ن قبل األخصائ 

ي قد تو واأل
، الدراسية بشكلثر عىل قدرات الطباب و ضاع االجتماعية والنفسية والتعليمية التر ي سواًء  سلتر

ي تعوق  ،ختلفةد حلول للمشكبات الماومساعدتهم عىل إيج خارجها،داخل المؤسسة التعليمية أو 
التر

،تحصيلهم  وفق خطة عباجية مبنية عىل  ،ن إمكانيات المؤسسة التعليمية والمجتمعم   واالستفادة الدراسي
 .أسس علمية ومهنية

ي تعمل : ــ األهداف التنمويةج 
عىل مساعدة الطباب عىل تنمية قدراتهم وهي تلك الخدمات التر

ي تساعدهم عىل التحصيل والتو ، االجتماعية
ن خبال وذلك م  ، كيف والتوافق مع المجتمع المدرسي التر

امج التقويمية؛ المساب  .الدراسي ورعاية الطباب المتفوقير  لمواجهة مشكلة التأخر قات المدرسية والتر
(e3arabi.com) 
ي المجال التعليمي أدوار األخصا ـ5

 
ي االجتماعي ف

 :ئ 
ي االجتماعي  خف  علهنا ال ت   

ة لألخصائ  ي تساعد عىل زيادة التعليمية المؤسساتفي  االدوار المهم 
، والتر

بويةأداء رسالته على  التعليمي  قدرات الطاقم مناسبة  تعليمية بيئة جاد يإفي  ، والمساعدةالتعليمية والتر
  واألستاذ للطالب اإلنتاج الفردي والجماعي مستوى  وزيادةللطالب، 

ً
ي االجتماعي أدوار مهمة . معا

ولألخصائ 
ي م   ،التعليمية دعم وظيفة وأهداف المؤسسةفي وملموسة 

 :ن أهمهاوالتر
؛ ـ مساعدة الطباب عىل عمليات ا5ـ2 ي استفادة ألجل الوصول إىل أقلتعليم والتعلم والتحصيل الدراسي
ات األفكار ، واو ن خبال تزويدهم بالمعلومات ، م   ومهاراتهم، وتنمية قدراتهم ،ن العملية التعليميةم   لختر

 .واستعداداتهم المناسبة لقدراتهم 
ي الجوانب النفسية 5ـ1

 
ي ف ي  ،واالجتماعية ،ـ مساعدة الطباب عىل النمو اإليجائر

 
والثقافية ومساعدتهم ف

 حل المشكو  ،أنفسهماالعتماد عىل 
ً
ضهم ذاتيا ي تعتر

 .بات التر
يم واالتجاهات اإليجابية وتدعيم الق، القيم واالتجاهات السلبية الضارةـ مساعدة الطباب عىل نبذ  5ـ3

ي السائدة
وتتفق مع ، مراحل النمو  طلبها تت، والعمل عىل إكسابهم القيم واالتجاهات الجديدة والبناءة التر

 . تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارقدرتهم عىلوتنمية  ،ن االنحرافووقايتهم م   ،قيم واتجاهات المجتمع
بوية 5ـ4 ، عىل أكمل وجه واالجتماعية ،والنفسية ،ـ مساعدة المؤسسة التعليمية عىل أداء رسالتها التر

 .مجتمعهم ، واستثمارها بما ينفعهم وينفعها وتنمهت كيفية الحفاظ علههاوتعريف المتعلمير  بإمكانياتها و 
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ي المؤسسة التعليمية بما يخدم العملية التعليمية  ـ 5ـ5
 
بوية،تحسير  ظروف البيئة التعليمية ف  والتر

امج التعليمية عىل أسس علمية  ي تخطيط التر
 
اك ف والمرونة تتسم بالشمول  وموضوعية،واالشتر
ي  واالستمرارية،

 
 .العملواعتماد األسلوب الديموقراطي ف

ي  5ـ9
ي م   تشخيص الحاالت التر

ي التعلتعائ 
 
ودراسة حاالت ، الكبام حاالت اضطرابو م، ين صعوبات ف

  ،الطباب أصحاب االضطرابات االنفعالية
ً
ين دراسيا ورعاية المتفوقير   ،وحاالت الهروب والغياب ،والمتعتر

 . والموهوبير  
ي االجتماعي مع ههئة التدريس 5ـ9

، وتوفتر عيم العباقات داخل الفصل الدراسي لتد ؛تعاون األخصائ 
ي تؤدي إىل تحفتر  الطباب عىل التعليماأل 

  عل المؤسسة التعليميةوج ،سباب التر
 
 .اب للطبابمكان جذ

ي تعجز إمكان ـ5ـ9
ات ات المؤسسة التعليمية عن عباجها إىل الههئات والمؤسسيتحويل الحاالت التر

  . والتنميمات المختصة ومتابعتها
ي اإل ، و المقدمة للطباب تماعية التعليميةتقهيم الخدمات االج ـ5ـ6

اف عىل األندية المدرسية التر تهدف  رسر
  .إىل تنميم وقت فراغ الطالب

ي إىل ال ـ5ـ20
وخاصة ، طلبة ضمن إعدادهم لمهنة المستقبليقوم بنقل المعلومات الخاصة بالتوجيه المهت 

ي المرحلة الثانوية وتوجهههم إىل 
 
ي تت الدارسةف

وإعداد ، ناسب مع مهولهم وقدراتهم العلميةوالتدريب التر
ي المستقبلالخاصة برغبات الطباب حول مسا الكشوفات

 
 .رات التعليم ف

ي  ،مكانياتوزيارتهم حسب اإل سة، االتصال بالطباب المرض  المنقطعير  عن الدرا ـ5ـ22
 
والمشاركة ف

اف واإل  ،التوعية الصحية  .عىل التطعيمات والتحصينات الصحيةرسر
ي االجتماعي بدور التواصل بير  أولياء أمور الطباب وأعضاء ههئة التدريس، كما يقوم  ـ5ـ21

يقوم األخصائ 
 عبد . )وخاصة األرس والمؤسسات االجتماعية المحيطة بها ،بربط المؤسسة التعليمية بالمجتمع المحىلي 

 ، ي
 (م2663الكريم العفيف 

امج الوقائية عىل مستوى المؤسسة التعليميةتنفيذ الـ 5ـ23 ب إىل كيفية التكيف ، وإرشاد وتوجيه الطبا تر
وإكسابهم المهارات االجتماعية، وحل  ،ينن خبال التواصل الناجح مع اآلخر م   ،مع المواقف الجديدة

ضهم ي تعتر
 (مستور حماد إسماعيل) .المشكبات التر

ي الزيارات العلمية والتنميم  مصاحبة ـ5ـ24
 
فههيةالطباب ف اف عىل الرحبات التر  .واإلرسر

اف عىل الجوانب االجتاإل  ـ5ـ25 ي ودراسة الحاالت الفردية ، والدراسية للطباب ،والنفسيةماعية، رسر
التر

ي الدراسة االنتماموعدم  ،تمهر عىل صورة مشكبات التأخر الدراسي 
 
ي التكيف ، ف

 
ي تؤثر ف

والمعوقات التر
بالتعاون مع الجهات المؤثرة عىل وإيجاد الحلول المناسبة لها، ، والنفسي للطباب ،واالجتماعي  ،دراسي ال

ي البيت والمدرسة 
 
 .والمجتمعالطالب ف

ي تحتاج إىل مساعدات اقتصادية ـ5ـ29
 .المختلفةن الموارد وتمويلها م   ،بحث حاالت الطباب التر

لتلبية  التعليمية؛العمل عىل تشكيل الجماعات االجتماعية بالشكل الذي يتباءم مع طبيعة المرحلة ـ 5ـ29
 السليمة،وإعدادهم للحياة االجتماعية  ،المسؤولية التوافق، وتحملومساعدتهم عىل احتياجات الطباب، 

ي إطار دوره كرائد لتلك الجماعات
 
ي تنمية شخصية الطالبالتنميمات الطبابية  استثماروعليه  ،ف

 
 .ف

، ومساعدتهم عىل تنشئة أبنائهم تنشئة اجتماعية سليمة ،فهم سلوك أبنائهم عىلمساعدة اآلباء  ـ5ـ29
ي منها الطالب

ي يعائ 
ي تنشأ وخاصة المشكبا  ،ومعالجة المشكبات التر

ي البيئة األرسية ت التر
 
 .ف

(https//e3arbi.com) 
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ي تزيد م   ؛اتاحة الفرصة للطباب 5ـ26
وتنمية قدراتهم ن قدراتهم اإلنتاجية، الكتساب المهارات المختلفة التر

ي أوجه النشاط المختلفة
 
 . االبتكارية عن طريق المشاركة ف

والقيام  ،وأداء واجباتهم ،أو خوف ،مساعدة الطباب عىل التمسك بحقوقهم والمطالبة بها دون تردد  5ـ10
 . بمسؤولياتهم عن رغبة ذاتية

 :صةامخال 
 مم      

 
 أم يتبير  ا تقد

 
ي االجتماعي دور ب االهتمام ن

ي  أصبح ةالتعليمي بالمؤسسات األخصائ 
 
 ف

ً
 ملحا

ً
أمرا

ي ، مجتمعنا 
 
  ر؛الحاض وقتناوخاصة ف

 
على التحصهل الدراسي  إىل نتائج سلبية يؤدي دوره غياب ألن

ي تحدث لهم اثنا  ؛للطباب وسلوكهم
تهم التعليمية ءنتيجة للمشكبات والصعوبات التر ، وهذا ينتج عنه مستر

ي ت
 
  حقهق وظائفهافشل المؤسسة التعليمية ف

 
ي أ
ر دو  أهمية عن يقل ال هدور ف ،ن أجلها م   نشئتوأهدافها التر

 نمر الهوم إىل العحيث ي  ، المعلم
 
ي االجتماعي  بير   ها عملية تعاونملية التعليمية بأن

كما  ،والمعلم األخصائ 
 
 
وتعمل  ،ن جوانبها المختلفةم   بل تهتم بشخصيته، لب بالمعلومات فقطعىل تزويد الطاتقترص  تعد  لمها أن

ي دراسته، حتر يتمكن الطالب م   ؛عىل تنمهتها بصفة متكاملة
 
وتصبح لديه القدرة عىل ن تحقهق النجاح ف

 مفكلما كان الطالب منس، ومطالب الحياة المتنوعة ،مع بيئتهالتفاعل 
ً
 مع واقعه ومتكيفا

ً
 ، ع بيئتهجما

 
ى أد

  مكن القولن هنا ي  وم  ، وزيادة تفوقه ن أدائه التعليمي تحس  هذا إىل 
 
ي  بأن

 
ي االجتماعي ف

دور األخصائ 
االجتماعهة  لتحقهق وظيفتها ؛حيث احتاجت إليه المؤسسة التعليمية ،الحاجة وليد المؤسسات التعليمية
ي مساعدة  بصورة متخصصة
 
ضهمالتي  تجاوز الصعوباتالطباب على ف ة  ،تعتر سبيل في وتقف حجر عتر

رسالتهم  أداءعلى ، كما يساعد القائمير  عىل العملية التعليمية بالمؤسسة التعليمية الدراسيتحصيلهم 
بوية عىل أكمل وجها بمختلف مراحل  للطالب مناسبة جاد بيئة تعليميةين خبال سعيه إل ، م  لتعليمية والتر

ن تم وم   ،ن الطالب والمعلم بالمؤسسة التعليميةوالجماعي لكل م   وزيادة مستوى اإلنتاج الفردي، تعليمه
   ؛نجاح العملية التعليمية

 
وعىل  ،لير  عىل المؤسسات التعليميةيحظ  باهتمام كافة المسؤو  لذلك يجب أن
ي ا نجمل مسؤوليات المستقبل ، فإعداد الجيل الجديد الذي سوف يتح

ي دوره يعد  ح األخصائ 
 
 االجتماعي ف

ي تحقهق أهداف التنمية وتطوير المجتمع
 
  . مساهمة أكيدة ف

 :امموصيئ 
ي مكاتب الخدـ 2

 
ي إنشاء أقسام خاصة بالخدمة االجتماعية ف

 
ورة اإلرساع ف مات التعليمية عىل مستوى ض 

ي وزارة التعليم لمتاب، المناطق
 
 . وتنميم عملهاعة عمل هذه األقسام ومن ثم استحداث إدارة خاصة ف

ي تنمم عمل أقسام الخدمة االجتماعية المدرسيةـ 1
يعات والقوانير  الخاصة التر وتوضح دور  ،سن الترسر

ي االجتماعي 
ي المؤسسات التعليميةوصباحيات األخصائ 

 
 .المدرسي ف

ي االجتماعي م   ؤسسة التعليميةمعىل إدارة الـ 3
ي توفتر السبل الكفيلة بتمكير  األخصائ 

ن القيام بدوره المهت 
،
ً
وره أو تعريضه لمواقف تؤثر عىل د عمله،وعدم إسناد أعمال أخرى إليه تتعارض مع طبيعة وخطة  متكامال

ي مع
 .األموروأولياء بالمؤسسة التعليمية  الطباب والمعلمير   المهت 
ي هذا التخصصـ فتح أق4

 
ي من نقص ف

ي تعائ 
ي الجامعات والمعاهد بالمناطق التر

 
 ؛سام للخدمة االجتماعية ف

ي المجال التعليمي  لتخريــــج أخصائهير  اجتماعهير  لديهم الكفاءة
 
 .والقدرة للعمل ف

ي االجتماعي أهمية ـ نرسر الوعي ب5
ي المؤسسات التعليمية بير  القائمير  عىل العملية التعليم دور األخصائ 

 
ية ف

 .تعاون مع وسائل االعبام المختلفةالويكون ذلك ب والطباب،
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ي االجتماعي المدرسي م   ـ تخفيف األعباء المهنية الملقاة9
ن ن خبال توفتر عدد كاف م  عىل عاتق األخصائ 

   .األخصائهير  االجتماعهير  بالمؤسسة التعليمية
ام ،إيجابية بادراتم الذين لهم األخصائهير  االجتماعهير  ـ تحفتر  وتكريم 9 ي بالمؤسساتبالعمل  والتر 

 المهت 
 .عطاءهمبصفة دورية الستمرار  التعليمية

ي تمكن األخصتوفتر اال عىل الجهات المسؤولة عىل المؤسسات التعليمية ـ 9
ي مكانيات البازمة التر

ائ 
  .وجهن القيام بدوره عىل أكمل م   االجتماعي 
 :اممراتع

،دار األوائل  المتقدمة،النمريات االجتماعية  الحسن،حسان دمحم ـ ا2  .م 1009 للنرسر
،علم االجتماع  وطفة،أسعد ـ 1  .م1004 والتوزيــــع،المؤسسة الجامعية للدراسات والنرسر  المدرسي
،حسير  بسام ـ 3 ي

 
 .mawdoo3.com الدولية،شبكة المعلومات  التعليمية،ماهي المؤسسة  الف

بية الحميد عبد حسير  ـ 4 ي  المكتب والمجتمع، رشوان، التر  .م2002مرص ، الحديث، العرئر
 .م 2007اإلسكندرية، الجامعة ، شهاب مؤسسة المدرسي ، االجتماع السيد ، علم ـ طارق5
،دار الحكيم  المجتمع،التخطيط وتنمية  مختار، عبد هللا عبد العزيزـ  9  .م 2662 القاهرة، والنرسر
،عبد الكريم  ـ9 ي

ي المجال  العفيف 
 
،الخدمة االجتماعية ف  .م2663 القاهرة، شمس،مكتبة عير   المدرسي

،علم االجتماع  وآخرون،وطفة،  أسعد عىلي ـ 9  والتوزيــــع،المؤسسة الجامعية للدراسات والنرسر  المدرسي
 .م1004

 .م2696دمحم سبامة غباري، الخدمة االجتماعية المدرسية، المكتب الجامىعي الحديث، اإلسكندرية، ـ 6
  .م2699القاهرة،  الحديثة،مكتبة القاهرة  الجماعة،خدمة  وآخرون،دمحم طلعت عيس ـ 20
،دمحم منتر ـ 22  .م2693 القاهرة، الكتب،عالم  فشل،مدارس ببا  مرسي
 .م2691القاهرة،  المرصية،مكتبة االنجلو  المدرسية،الخدمة االجتماعية  توفهق،ـ دمحم نجيب 21
ي المجال  وآخرون،مستور حماد إسماعيل ـ 23

 
ي االجتماعي والنفسي ف

 .المدرسي التكامل بير  دوري األخصائ 
 . //e3arabi.com httpsأغراض الخدمة االجتماعية المدرسية، ـ 24
ي ـ 25

 
ي االجتماعي ف

 .kenanaonline.Com الدولية،شبكة المعلومات  المدرسة،دور األخصائ 
ي 29

 
ي االجتماعي ف

ي الوقت الحاض   ـ دور األخصائ 
 
 .socialworker20.com، المجال المدرسي ف

ي االجتماعي المدرسي 29
 .https//e3arabi.comـ دور األخصائ 

 . ـ شبكة المعلومات الدولية29
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ي تطورها) م8598-م 8126النخب السياسية والثقافية  أبرز ليبيا و  
 
 (دراسة تاريخية ف

 فرج دمحم صالح الدري    ع
بية  .الخمس، جامعة المرقب -قسم التاري    خ، كلية التر

fmaldria@elmergib.edu.ly 
 

  :مقدمة 
ي ليبيا مثل ظهور   

 
ي تاري    خ ليبيا ال النخب السياسية والثقافية ف

 
ي ، ولال ة ، نقطة تحول ف

 
س يايي والثق اف

ي  تغ       ت  الم         ل       ا   
 
 و س       يما ت       ل المس       توو العقلي       ة والت         ت  ، وارت ا ه       ا  ، هني       ة تل         النخ       بذ ف

ي الت عي   ا  و ، و والحرك   ا  والاتم   ا والتنظيم   ا  بالح وم   ا  
 
ال   و  ا  والطات   ا  م   ا عه عه   ا م     تغ   ت  ف
، ومارس ك العم ل الس يايي وم   ت م ا يس يا  ، باتت  ار تل   النخ ب كان ك نل د م ون ا   الم  ي  تم ع اللي ي،

ي  اط    ا  وا    حو 
 
ي ال   داول والخ   ارج الثق   اف

 
ي نظ   ام الح    م ،آوكان   ك له   ا  ، ف

 
ي  ،ا س   تعمار  ت   لو  ثاره   ا ف

 
وف

ق اس     تقال وت      بي  الدول     ة الليبي     ة ،  ق     دم ه      ا  بع     خ النخ     ب        ور ل  تاريخي     ة ال ح     س  راس     ة مس     ت 
ي ليبي ا 
 
ه ا ومواق ه ا وات اهاته ا ، ومرال ل تط ور ت   السياسية والثقافية ف ا وس عيه، والثقافي ة  السياس يةت 

    . ستقال ليبيا

ي ليبيا الثقافيةو السياسيةأبرز النخب 
 
 :ف

 الليبي ة ،  والثقافي ةالسياس ية  النخ بل  عخ اتتمد ال الس تلي  ريق ة م ا ه ا  راس ة الت اري    خ ال خ ي      

ي وال
ي نسيايي  ي ا  ا كان له  ير

 
  : النخب ه هور ونف ار ومواقف اهدف  راسة ج  ، وثقاف

ي ال طنان بال  ل األوض  ، 1681ولد تام : تمر المختار -1
 
ي   م ف

 
ي المدرسة القرآنية ف

 
 رس ف

  ، الطر  كما تعلم تلم ا يساب ومسال  ال غبوب ثمانية نتوام ، تعلم فيها ال قه والحد س والت ست 
فخ المنازتا  اي   الق ائل بالطر  السلمية ثق  ف نالصحراوية اي   ارقة مض، وبرقة والسو ان ، و 

(1)، 
ي ال  ل ا

 
ي فيها ثاث سنوا  تي   بعدها شيخا لااوية القصور ف

، أل نرسل بعدها اىل الك رق بقر  ثموض 
بأمر م  دمحم المهدي السنويي ليقو  مقاومة ق ائل وا اي  د ال ريسيي    تي   

تي   بعدها شيخا ثم ، (2)
ي ال  ل الااوية تي   كل  ، تا  بعدها ل

 
ي ، فرفخ و ، (3)وض  أل ااوية القصور ف

كان معارض للح م العثمان 
ائب  ي جمع الض 

 
نضم اىل نم 1111 طاىلي تام ل لتال ال ، وبعد ا(4)التعاون مع الح ومة العثمانية ف

يف السنويي إ طاليا  لاربص وف الم اهدع  ،و 
وىلي تام أل، ونثنا  الحرب العالمية ا(5)مع نلمد الشر

ي اله وم تل القوا  اشتر ام 1118
 
يف ل  ك ف ية تند الحدو  المضية ، وبعد مغا رق نلمد الشر ن لت  

نضم تمر المختار تحك قيا ق إ ريس السنويي ، ف ان نثنا  ذل  م  الساتي   إىل ام ، 1116ال ا  تام 
ي ارقة 
 
ي ارقة م  إ ريس السنويي تند و رابلس توليد المقاومة ف

 
مغا رته ، وتسلم قيا ق الم اهدع  ف

                                           
ي تطوره ا ا( 1)

 
و  ، لبن ان ، م يد ودوري ، ليبيا الحد س  راس ة ف ، ت اري    خ الحر  ة 68م ،ص 1188لس يايي ،  ار الثقاف ة ، ا ت  ي ؛ ت لي دمحم الص ان،

ي السنوسية 
 
 .     678، 673م ، ص ص 1111، مض ،  ال وزي، القاهرقنفريقيا،  ار اا   ف

و  ، لبن ان ،( 2) ؛ محم و  ال  ن ي ، قض ية ليبي ا 37م ، ص 1112 الطاهر نلمد الااوي ، تمر المختار ، الط عة الثانية ،  ار المدار الس ايي ، ا ت 
 .   21م ، ص1131،النهضة المضية ، القاهرق، مض ، 

(
3
و  ، : دمحم ف اا  ش   ري ،السنوس ية  ع    و ول ة ،مراجع  ة (  عوس ف الم رييي   ، مر  ا الدراس  ا  الليبي ة ن،س   ور  ، ال  را  للطشر   والتوزي     ع ، ا  ت 

 .  218، 213م ، ص ص 1113لبنان ، 
ي لليبي ا ، ن( 4)

و ،جورج و روش ا ، تم ر المخت ار و ت ا ق ا ل تال ال  اير س الم الع ي ل  ت  دالرلم : ترجم ةناو سانتاريلل ، لبيج، قوليا ، زوبي،  زائن ت 
بار ، مط ورا  مر ا جها  الليبيي   للدراسا  التاريخية،: ، تقد م  .    616م، ص 1118  رابلس ، ليبيا، تقيل الت،

(
5
 . 68در سااق ،ص م يد ودوري ، مص( 
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ام والتقدعر  م ، لم1116ال ا  تام تمتع به م    ا ق وهي ة ونتطته م انته الدعطية هالة م  ا لتر
ي ارقة تحك قيا ته ، وجعل م  

 
والطاتة والن و  المعنوي ، فم نته م  توليد ص وف الم اهدع  ف

ي ه ا المو بع شيق ويطول ، لك   ب(1)ال  ل األوض  مقر لقيا ته
 
يعة ه ا ال حس ، والحد س ف
ي ل ومو وته   تناول الك اح المسلح  د ا

 
ي بش  نضاله السيايي المتمثل ف

لتال ال طاىلي ، وسن تق 
لتال ال طاىلي ، فلقد وصل تمر المختار صح ة ل جلب الدتم الما ي والمعنوي ، وم او اته مع ا

ي مارس 
 
ي ال  ل سس التنظيمية لحر أل م ، لو ع ا1116بعخ الم اهدع  إىل مض ف

 
ة المقاومة ف

 مع إ ريس السنويي ، و سيما إي ا  األ وار واوتيار الرؤسا  لها و راسة  ر  تمبينها، وقطع 
ا وض 
ي تحاول تال المقاومة با ت ا  مع انالطريق 

ي مض، ورسا ته إ طاليا ل مام إ طاليا الير
 
 نا ثنن لت   ف

ي مض وتر ك تليه ا
 
وقطع تاقته مع إ ريس  تر ك ال ها  ،موال والمناصب مقابل أل وجو ه ف

السنويي ، لكنه رفخ كل ذل 
ي ارقة ،  (2)

 
مع  شه  او ،وتا  إىل ال  ل األوض  ونضم المقاومة ف

ي تد
 
ي معار ك لير م او ا  قندولة  قال طاليي   ف

ي ظهر فيها مقدره  بلوماسية تالية ن، الير
 
قيا ق تل   ف

 الق ائل ، فطلب م  الم اوض ال طاىلي ث نه ف  فخ المناز ا،هسبها م  ا الم او ا  ، 
تا ق إتا  اي  

ا لضور مندوب م  تويس وسهي ا إىل انغازي فتم له ذل ،  و لب منهاالسيد دمحم الر ا م  جزيرق 
ه م  شعوب العالم المحتل ، وه ه الحقو   و  ي ارقة و رابلس مثل غت 

 
مض، و الب بحقو  لل عب ف

ي جوهرها مع القانون األسايي  ةمت ق
 
قة ال ي  ف م ، واستمر  جلسا  1111صدرته إ طاليا تام نلت،

ي يي رلومة بحضور واىلي ليبيا الماري ال با وليو 
 
الم او ا  ه ه تدق مرا  إىل نن ثم ا جتماع ف

ي وتلي العبيدي وال ضيل او تمر الدي قرن 
ي وبعخ ال خصيا  كال ارف الغريان 

وواىلي وبرقة وسي ليان 
و  تمر المختار تل واىلي 

 ليبيا ووفق تليها ،وت ق تل تقد هدنة اي   الطرفي   لمدق شهري شر
(3) ،

ي يي روي ع ،
 
ي اتر قندولة ، ثم ف

 
ي مع تمر المختار ف

يا م  وكان هدف إ طال واجتمع بعد ذل  سي ليان 
، ووكل تمر المختار األمت  لس  الر ا نيابة  ه ه ا جتماتا  المراوغة لكسب الوقك كما سيتبي   لنا 

ي انغازي ، وغت  ال طاليي   انو  الصلح واقنعوا األمت  بالتوقيع وتمتنه لت
 
 لهم وقيع الصلح مع با وليو ف

، رفخ تمر المختار الوثيقة الموقعة مع األمت  مما نلدث شقا  وقطيعة اينهما ، وراسل تمر (4)ذل 
ي يي رلومة  ال ا 

 
منه الحضور للتوقيع المختار با وليو بعدها تدق مرا  م  را آ ة ابنو  ا ت ا  ف

ن أل ورفخ الحضور للتوقيع ، تليها م  جد د ، لك  با وليو لم   ب تمر المختار تل تل  الرسائل ،
ي ليبيا ،

 
ي ف
ي ونهداف الحاب ال اس ير

و  الصلح مع تمر المختار   تتماير فما كان م  تمر المختار  شر
لقيقة ال طاليي   ،ومطال ا  فيه مبينا  ،رابلسانا  الو   س ان ارقة و نا  نن نصدر ندا ه الم هور إىل 

 نتها إ، وبعد (5)ور عوم للهدنةآم ك1111-ا،تببر – 12إعهم با ستعدا  للقتال ، ممها ال طاليي   لير 
ي الصلح ، فعا  إىل الك اح المسلح واستمر 

 
موتد الهدنة ، تأ،د تمر المختار تدم صد  نية ال طاليي   ف

م  ال ا منها تسهيل توريد و وول الساح م  اليونان إىل 1161ضية تام فيه ، وراسل الح ومة الم
ي وصل إليه الم اهدون نليبيا ، ور ق الح ومة المضية تليه بالرفخ ، و 

بلغ إ ريس السنويي بالحالة الير

                                           
(

1
 . 217، 211دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص ص ( 
(

2
، مرج   ع س   ااق، ص ص  216، 217دمحم ف   اا  ش    ري ،السنوس   ية  ع     و ول   ة ، مص   در س   ااق ، ص ص (  ي ؛ وف   ا  663، 662؛ ت   لي دمحم الص   ان،

ي للمح وظ  ا  والدراس ا  التاريخي  ة،    رابلس ( م1131– 1111)ليبي  ا  بلعي د م  يا  القائ د ، الكتاب  ة التاريخي  ة المض ية ل  ول ت اري    خ
، المر   ا ال و ي 

 .    111م،ص 1111،ليبيا، 
(

3
، مرج   ع س   ااق ، ص ص 226، 221، 221، 221،ص ص  مص   در س   ااقدمحم ف   اا  ش    ري ،السنوس   ية  ع     و ول   ة ، (  ي ، 211؛ ت   لي دمحم الص   ان،
211 . 
 .   وما بعدها 111ر ، الط عة الثانية ، مصدر سااق ، ص الطاهر نلمد الااوي ، تمر المختا( 4)
(

5
؛ الط اهر نلم د ال  ااوي ، تم ر المخت ار ، الط ع  ة ومابع دها ، 286، 281، 237ص  س  ااق، صدمحم ف اا  ش  ري ،السنوس ية  ع    و ول ة ،مص در ( 

 . 167الثانية ، مصدر سااق ، ص 
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ي نص حك   تطا  م  قلة الساح والغدا 
ي (1)بال  ل األوض  والير

 
، وبعدها بقليل وقع تمر المختار ف

ي ا  
 
ي مقدمة  قللنه، وكان تمر المختار مثال جيد لما (2)م1161 -سبتمت،  -18ش ، ونتدم تل ت ل ف

 
ف

ي 
 
ي الت عيا  و  ه ه الدراسة ف

 
ي الو   للسنوسية ، وف

 
الو  ا  والطاتا  وم  تم ا يسيا  ، ف ان عهبع ف

يف السنويي ، ثم إ ريس السنويي ، ع رجالها  الطاتا  وا يسيا  إىل
وي مع   مرهمو ن د ننلمد الشر

ي ارقة كلمة األ
 
ي كل نمور ال ها  ف

 
هم ف  .ت اع لهم ، ويسه ت 

ي  -1
ي  م 1676 ولد تام : سليمان ت د هللا ال ارون 

 
 فهو  ،   ل ن وسهب فسا وف

ً
 عتت، ه ا الرجل م هورا

ي  سليل تائله م  األتيان
ي المدرسة ال ارونية الير

 
ي كاباون، تعلم ف

 
  نكمل ، ثم(3)سسها والده ف

ً
ي مرا،ا  عطية

 
تعليمه ف

الم هب  رس ثم  ،(4)م1613تام األزهرجامع  ثم م ،1611تام  الزيتونةجامع  تخرج م   مرموقة، فلقد
ي مااب بال اائر

ي اي 
 
ي ف
 ، م 1616لير تام  األباض 

ً
 نبا يا
ً
نضم اىل جمعية ا تحا  او  ،(5) ف ان ب ل  مت قها

ي مض تام 
 
ي ف
ر
ف ي  م ،1118والتر

ي  يشر و  اه نحو التحد س ال  ري والتنبير العقلي ، نا   با تالير
 هنف ار  ال ارون 

ي 
 
ي القاهرق  صحي ة األسد السايي ب التحد س ف

 
ي نسسها ف

فيها إىل التند د بالرجعية  ا  ت، و  م1116 تامالير
 القد مة، والتحرر ال  ري م  ال مو ، واألو  بأساليب التمدن، ومقوما  الحضارق العضية، مع الح اظ تل

 تأثرثقافة القد م وثقافة الحد س، والت  ب خصيا  تد دق، و ما اي     ل ب  معف،  ال خصية السامية،
ي الصاح

 
ي م لس الم عوثان ف، الم  ر  السيايي  ط ا ها وتمت    ،(6)بأف ار دمحم ت ده ف

 
 ف
ً
ي انتخب تضوا

 العثمان 
ي  م1116 تام ت  ال  ل الغرن،

 لم  رق مثا سا، فمواجهة فري نارز مواق هم  ف انك  ،(7)
ً
م ملحقا

ّ
قد

تحك  ناتمصطق  ا  قدارق المقدمة إىل وزارق الخارجية ب أن مض طة الحدو  مع تويس وال اائر، الل
ح فيها ت ليف كل م  كمال نفندي واىلي اليم  ومحمو   او  مدعر معارف ل الحما ة وا

، واقتر لتال ال رييي
ي 
ي الماض 
 
ي  مع تويس ، لحدو  تا  اات   اللب؛ لمعرفتهم و لمامهم ف

 
، الغرب  رابلس تندما كانا موظ ي   ف

ر م  ا تتما  تل الوثائق 
ّ
م م موتة م  الوثائق والخرائط بخصوص الحدو ، ول 

ّ
والخرائط  وقد

ته السياسية  ،(8)مغلو ةالماورق و ،ووص ها بالال ريسية    ، هبا  تحد سل هوآرا  هتقد م نف ار لونهلته وت،

ي ارنام ه الف
 
ي سيايي المقدم إىل م لس طالب ف

، وذل  بمد وط لد دي ليبيا اتطبير الم عوثان العثمان 
 ،المسا، كل   ، ومد الكهربا  إىل بخطو  الهاتف  مدنها الخارج، وربطمع و  ال عخ عربطها مع بعضها 
  وفص نضم اىلا م1111لتال ا  طاىلي تام ل وبعد ا ،(9) والصناتة الاراتةبوا هتمام  ، و قامة المدارس

ي  الم اهدع   وفص
 
العثمانية  دولةال ا طنتو سيما بعد   رابلس، وتوىلي قيا ق الح ومة ال د د ف

ي لوزان تام  استقالها ليبيا 
م ونستقر 1111تام  بعد  هاجر اىل تر يا م، إ  ننه 1111بعد صلح نوير

                                           
 .   113،112نية ، مصدر سااق ، ص ص الطاهر نلمد الااوي ، تمر المختار ، الط عة الثا( 1)
(

2
 . 67؛ م يد ودوري ، مصدر سااق ،ص  226، 221، 221، 221دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ،مصدر سااق ،ص ص ( 
(

3
ي المه  ر "، قناو دمحم  نرويعي ( 

 
ي وي ا ه الس يايي ف

ي ا، م ل ة ال ح وث التاريخي ة، المر  ا "1121 -1112سليمان باشا ال ارون  للمح وظ ا   للي ي،
 . 31،111م،  ص ص1116والدراسا  التاريخية، العد  األول،  رابلس، ليبيا، 

و ، لبنان ، ( 4) ي ال زيرق العربية ، الدار العربية للموسوتا ، ات 
 
 . 73م،  ص 1116دمحم سعيد الق ا  ، ليبيون ف

ي مو ب التاري    خ، الط عة الثانية، م ت ة األبا ة تلي  جي معمر، ( 5)
 
 .161 – 111م، ص ص1116وه ة،  رابلس ، ليبيا،  ف

ي تلي مصطق  ( 6)
ي ة للطشر  والتوزي     ع وا ت ان ،   رابلس ، ليبي ا ،المض انر ي نص ف ق رن، الط ع ة الثاني ة، ال دار ال ماهت 

 
م ، 1111، ص حافة ليبي ا ف

 .166 – 167ص ص
ي للمح وظ   ا  والدراس   ا  التاريخي   ة،     رابلس، قس   م الوث   ا( 7)

، المر    ا ال   و ي  ي
ئق، ش   ع ة الوث   ائق والمخطو    ا  العربي   ة، مل   ف س   ليمان ال    ارون 

 .(73)وثيقة رقم 
ي للمح وظ   ا  والدراس   ا  التاريخي   ة،     رابلس، قس   م الوث   ائق، ش   ع ة الوث   ائق والمخطو    ا  األجنبي   ة، مل   ف وث   ائق مختل    ة، ( 8)

المر    ا ال   و ي 
ي نرس    لها مص    طق  ا      ق    دارق، 

اع    ر  8ملح    ق الم      رق ال    ير ، ات    اري    خ م، مقد1111فت، ي
اع    ر  11م    ة م      س    ليمان ال     ارون  م إىل وزارق الخارجي    ة 1111فت،

 .ال ليلية
، المط عة ال نية الحدعثة، الس ندرية ،مض ، ( 9) ، ليبيا قبيل ا لتال ال طاىلي ي

 .217م، ص1171نلمد الدجان 
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ممثل  بمنحه ص ة ، م1118تا  اىل ليبيا بعد لصوله تل ت بيخ م  ال اب العاىلي تام ،(1)اها
ي 
 
ي ف
مت  تثمان وفقا ل ل  الت بيخ أل ا سيما و  ي   ، فعمل مع الض ا  العثماني رابلس السلطان العثمان 

ي الحرب العالمية ا ة العثمانيي   هزيملير 
 
ي تام وىلي ألف

 
مع بعخ الاتاما   بعدها  وقام، (2)م1116 ف

ي ماتمر ا المحلية
 
ي م لسها او م، 1116نوفت، 18 مساتهتأسيس ال مهورية الطرابلسية ف

 
 نتخب تضو ف

ي ا   ستمر فيهاو 
ي ناريل   ما لير ماتمر سوان 

 
ي ،(4)م1111ماتمر غريان تام رفخ و  ،(3)م1111ف

 
وف

ق متأورق او  ، (5) م غا ر ال ا  نهائيا1111تام  ي ت  ليبيا لير فتر
ي م لس األتيان العثمان 

 
ستمر تضوا ف

ي بقية لياته اي   بغدا  وسلطنة تمان ، (6)م 
 
ي بالهند تام ،وتنقل ف ي اومي،

 
ي ف
 
ل ، مث( 7)م1121وتوف

ي مثال 
ي آال ارون 

 
ي مقدمة ه ه الدراسة ف

 
الت عيا  والو  ا  والطاتا  وم  تم  ور لما قللنه ف

ي الطاتا  وا يسيا  إىل رجالها 
 
ي الو   للدولة العثمانية ، وف

 
، مثال ننور باشا ن ا يسيا ، ف ان عهبع ف

ي كل نمور ال ها ، ويس لهمالرجال وي مع  مرهمعن د نو 
 
هم ف  . ه ت 

يف -6 ي والة ال غبوب ،1676ولد تام :  السنويي  دمحم ا  تلي   نلمد الشر
 
 ل ظ القرآن الكريم م ف

 وال طنة والح مة ا يوصف بال كوتلوم الحد س، و   االقرا تق  تد  م  ا ،(8)اااوية ال غبوب
ية وال ريسيةن لل عد  م  الصحف العربية والتااع موكان ، وال  اتة ت  

 لتالل ا د  قا  ال ها   ، (9)
ي ت ا  
 
السنوسية بعد  زتامةتوىلي و ، (10)زتيم السنوسية دمحم المهدي السنويي  تمه مر م أب ال رييي ف

م ، توىل قيا ق 1111ل طاىلي تام ا لتالل ا، وبعد (11)تام 13م ، وكان تمره 1111تام  تهوفا
 ،(12)ارقة منطقة إ طاليا ، لول الم اهدع  م  ت ا  إىل  د    ها نضم ال، فالم اهدع  بمنطقة ارقة

ي ىل إ مناشت  سل ر نو 
 
بحس الناس تل  ا  الب فيه ، م1111 - يسمت،  -17 ال ا  جميع زوا ا السنوسية ف

ي ال ا   ال طاىلي  لتالل ا د  تد  م  المعار ك نضمو  ،(13)ال ها 
 
ي فوجه نو ، ف

الدع  السنويي  ه صق 
 لتال ال طاىلي ل تابد السنويي نحو فاان لتنظيم وتطسيق ال هو   د ا ه دمحمنحو  رابلس ، ونو

                                           
ي ب    ا  ال     ام  الليبي    ي   ، ،      اح تيس   ت  ا      م    وي؛  113، 116دمحم ف   اا  ش     ري ،السنوس   ية  ع      و ول    ة ،مص   در س    ااق، ص ص (1)

 
) الس   يايي ف

 . 16م ، ص 1118، مط ورا  مر ا جها  الليبيي   للدراسا  التاريخية،  رابلس ، ليبيا، (م 1131-م 1113
، مرجع سااق ،ص ( 2) ي  .      166تلي دمحم الصان،
 .61دمحم سعيد الق ا  ، مرجع سااق ،  ص ( 3)
 .. 677و ولة ، مصدر سااق ، ص  دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع ( 4)
ي م      مس    ألة إلغ    ا  الخاف    ة ا س    امية العثماني    ة ت    ام ( 5)

م ، م ل    ة 1112تاال    دع  ت دالس    ام الع    الم، موق    ف الم اه    د الع    الم س    ليمان ال     ارون 
ي للمخطو ا  و الدراسا  التاريخية،   رابلس، ليبيا ،   .   71-11ص صم ،1116ال هيد، العد الرااع  والثاثون، مر ا الليي،

ي م     الس الن    واب العثماني    ة، ترجم    ة( 6)
 
ص    اح ال    دع  لس      : ت     د الك    ريم ناوش    بيرب ، مراجع    ة: نورو    ان س    عد هللا  ولوغل    و ، ليبي    ا والليبي    ون ف

ي للمح وظا  والدراسا  التاريخية،  رابلس ،ليبيا،   
 .   816، 817، 818م، ص ص 1111السوري، المر ا الو ي 

(
7
و  ، لبن  ان ، الط  اهر نلم  د ال  ا (  ؛ دمحم ف  اا  ش   ري، 172، 176م ، ص ص 1112اوي ، نت  ام ليبي  ا ، الط ع  ة الثالث  ة ،  ار الم  دار الس  ايي ، ا  ت 

؛ دمحم س عيد الق  ا  ، مرج ع س ااق  617، مصدر سااق ، ص ( م 1127 -1123)ميا   ولة ليبيا الحدعثة وثائق تحريرها واستقالها ال ا  األول 
 . 11،  ص 
(

8
  يف الس  نويي ب( 

ي نل   ام الم اه  د ، ت  أليف الم اه  د الس  يد نلم  د الشر
 
ت   د الم  وىل ص  الح : م ،  راس  ة وتحقي  ق 1166 –م 1676غي  ة المس  اتد ف

ي للمح وظا  والدراسا  التاريخية،   رابلس، ليبيا ،  ي ، المر ا الليي،
 .   111-13م ،ص ص1111الحرير ، م لة ال حوث التاريخية، العد ان الثان 

(
9
ي نواو  ر الق  رن التاس  ع تشر   ، العاق  ا  العربي  ة التر ي  ة ، ال   ا  األول، تحري  رل  ت   ( 

 
ي ، ليبي  ا ف

ي إص  اح تثم  ان 
 
ب  ر، : ا نندرس  ون، آرا  غربي  ة ف تقي  ل الت،

،     رابلس، ليبي  ا ،      د الغ  او ال ط اىلي
ة ؛ دمحم ف  اا  ش   ري ،السنوس  ية  ع    و ول  121-168م ،ص ص1161مط  ورا  مر   ا  راس  ة جه  ا  الليبي  ي  

يف ي أته ولياته ، ماسسة نارص للثقافة ، انغازي ليبيا ، 176،مصدر سااق ،ص   .      . 18م ، ص 1176؛ دمحم ت د الرزا  مناع ، نلمد الشر
(

10
، مرج  ع س  ااق ،ص 21م ، ص 1131محم  و  ال   ن ي ، قض  ية ليبي  ا ،النهض  ة المض  ية ، الق  اهرق، مض   ، (  ي ؛ دمحم ت   د 113؛ ت  لي دمحم الص  ان،
 .       17، 13  مناع ، مرجع سااق ، ص ص الرزا
(

11
ي للمح وظ    ا  والدراس    ا  التاريخي    ة،      رابلس، قس    م الوث    ائق، ش    ع ة الوث    ائق والمخطو     ا  العربي    ة، م      را  ت      ت    اري    خ ( 

المر     ا ال    و ي 
ة  ع    و ول  ة ، مص  در س  ااق ، ص دمحم ف  اا  ش   ري ،السنوس  ي ؛11السنوس  ية وتاقته  ا باس  هيا  الق  وا  األجنبي  ة ت  ل الممتل   ا  األفريقي  ة ،ص 

، مرجع سااق ،ص  138 ي   .  111؛ تلي دمحم الصان،
(

12
 .        21محمو  ال ن ي ، مصدر سااق ، ص ( 
، مرجع سااق ،ص  111دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص ( 13) ي  .   113؛ تلي دمحم الصان،
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ي المعار ك
 
بعد  استقالها الح ومة العثمانية ليبيا  تطا اوتوىلي القيا ق كاملة و سيما بعد  ، والم ار ة ف

ي لوزان تام 
ق  م1111صلح نوير حرب لل،هسبها م  قيا ته ا ، ف ان شد د المراس ل يم صالب وت،
ي ت ا  د فريسا 
 
ي شمال نفريقيا العثمانية وىلي توىلي قيا ق القوا  ألنا  الحرب العالمية اثون ،(1)ف

 
، انا   ف

ي 
يةن لل وهاجم القوا  ا ،(2)انا  تل ت بيخ م  السلطان العثمان   ،هام بعدها  يةمض تند الحدو  ال ت  
لها يف ألس اب  طول شر ي  ثار سيئة تل لر ة ال ها  آ انك له ه الحرب ف ،(3)نلمد الشر

 
 د إ طاليا ف

ي ليبيا
 
ي ارقة وصوصا ف

 
 اتر يا  اروسهىل إ م1116م   رابلس تام  ال ا   ثرها إتل  وغا ر ، (4)تموما ف

محمد إ ريس السنويي لوتر ك مهمة القيا ق  ،ةلمانينغواصة تل مير  
ق  ،(5) وبعد وصوله إىل تر يا ب تر

ي  ساهم بطلب م  مصطق  كمال
 
دق ستة نشهر ، فيها م ب ر وستقر ف هب إىل   ار  وما  ثورق األ،را  اف

ي تام  ،(6)ئة الثورق ب كا  وفطنة ول مة ، مستعما تلمه وم انته الدعطيةتمل والها تل تهد
 
وف

يف السنويي إىل ام 1116
ي ن د انتقل إىل الح از  إىل  م ق ، ثم تت، نتقل نلمد الشر

توجه إىل و ، نراض 
ي 
 
وتمل تل توليدها تحك  الصلح اي   ق ائل ن د ، جده وقابل المل  ت دالعزيا آل سعو ، وساهم ف

ي المدعنة المنورقاو  ، ،س ه ذل  م انة وشأنا زتامة آل سعو ، ف
 
 اها  ستقر ف

 
 ،(7)م1166تام  إىل نن توف

 رجل الطر  ، ف ان والها منا ل لتحرير و نه ب ير  كانالستي   تام   ما  قاربتاش  ،(7)م1166
  . ع  وقلم و ولةو  سيف
ي الخمس ، نشته م  نهل العلم والمعرفة1662ولد تام : السعداوي  ب ت  إاراهيم دمحم -2

 
، تعلم (8)م ف

ي  تاتيب الااوية السنوسية هنا ك ، 
 
ي  تاتيب الخمس ، انتقلك تائلته إىل ش  فأتم تعلمه ف

 
تعلم ف

ي المدرسة (9)كمل  راسة العلوم الدعطية فيهان فح ظ القران الكريم ،تا  إىل الخمس و 
 
، و رس بعدها ف

ي الخمس وتخرج منها تام الراش
 
، وله تنا ة واصة بالتطور ال  ري والحركا  (10)م1112د ة ف

ي ، 
ي ، ودمحم ت ده ، وجمال ال ع  األفغان  الصالية ، فأ لع تل  تب ومقا   ت دالرلم  الكوا،ي،

تل تد  م  الصحف العربية والسامية كالم يد ،والص اح  ب  ل  وري ، ون لع تأثر بأف ارهمف
ي ،والعض ال د د ،والك اف ،وناوق ة ،واألسد السايي ،واللوا  ،و 

ر
ف ا قدام ،وتعميم ، و ني   ، والتر

ي بعضها
 
، نن ه ا ا  اع تل ال م الهائل م  الصحف ساهم (11)،والمؤيد ،والمرصد ،والرقيب و تب ف

ي ت بي  وتطبير ذهنشونثر با 
 
ي ته السياسية والثقافية ، ونتاح له متابعة األي  ف ي محيطه العرن،

 
و اع ف

اكما  المختل ة  والسايي ، وم  تم ت بي  مواقف ليال تل  األو اع ، وننضم انا  تل تل  التر
ي ، ونظرا ل ل  ولجا ته اللغة التر ية قرا ق و تابة تقلد تد  م  

ر
ف والمتنوتة إىل جمعية ا تحا  والتر

                                           
، مرجع سااق ، ص ص   116، مصدر سااق ، ص  دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة( 1) ي  . 161،133، 111؛ تلي دمحم الصان،
، مرجع سااق ،ص ( 2) ي  .      188تلي دمحم الصان،
 .61دمحم سعيد الق ا  ، مرجع سااق ،  ص ( 3)
، مرجع سااق ،ص ( 4) ي  .      166تلي دمحم الصان،
ي الحر    ة الو ني   ة  نروي   عي  ؛ 172، 128، ص ص دمحم ف   اا  ش    ري ،السنوس   ية  ع     و ول   ة ،مص   در س   ااق (5)

 
دمحم قن   او، ب    ت  الس   عداوي و وره ف

ي ، المر ا (م 1137 –م 1662)الليبية   .11، 11م، ص ص 1112للمح وظا  والدراسا  التاريخية،  رابلس، ليبيا،  الليي،
(

6
، مرجع سااق ،ص (  ي  .      116تلي دمحم الصان،
(

7
، مرجع سااق ،ص  ص 136، ص  دمحم سعيد الق ا  ، مرجع سااق ( ي  .       611، 611، 116؛تلي دمحم الصان،
(

8
،الم ل د األول، مص در س ااق ، ص ص ( م 1127 -1123)دمحم فاا  ش ري ، م يا   ول ة ليبي ا الحدعث ة وث ائق تحريره ا واس تقالها ال  ا  األول ( 
668 ،667 . 
(

9
 ول   ة ليبي   ا الحدعث   ة وث   ائق تحريره   ا  ش    ري، م   يا  ؛ دمحم ف   اا  161ث   ة ، مص   در س   ااق ، ص الط   اهر نلم   د ال   ااوي ، نت   ام ليبي   ا ، الط ع   ة الثال( 

 .  617، مصدر سااق ، ص ( م 1127 -1123)واستقالها ال ا  األول 
(

10
س   ااق ، ص  ،الم ل   د األول، مص   در ( م 1127 -1123)دمحم ف   اا  ش    ري ،م   يا   ول   ة ليبي   ا الحدعث   ة وث   ائق تحريره   ا واس   تقالها ال    ا  األول ( 
 . 166؛ الطاهر نلمد الااوي ، نتام ليبيا ، الط عة الثالثة ،مصدر سااق ، ص  616
(

11
،الم ل د األول، مص در س ااق ، ص ص ( م 1127 -1123)دمحم فاا  ش ري ،ميا   ولة ليبي ا الحدعث ة وث ائق تحريره ا واس تقالها ال  ا  األول ( 

211،216. 
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ي الخمس
 
ي الح ومة المحلية ف

 
ي قلم التحريرا  ، ثم منها مأمور نت ار، ومط، (1)المناصب ا  ارية ف

 
 ئا ف

كات ا   لصا  ، ثم محققا لمحاكمة الموظ ي   ، ف اشر ل ت ار، فم ه ا بمصلحة األ تل اثم م هش 
لم لس ال ارق بالخمس ، ثم تي   بقرار م  ا سه انة مدعرا للتحريرا 
، ولقد  قاوم ب ت  السعداوي (2)

م ، و سيما ي ا ا   مضف روما، وبعته الكونك 1111ال تام لتل  طاىلي لليبيا ق ل ال التغلغل ا
ي ألتضا  متضفية الخمس  م شخصيا  

س ورا إىل مدعنة الخمس ، فعمل تل تقد ماتمر و ي 
بارزق نت ق فيه تل التصدي للتغلغل السلمي ال طاىلي ب ل الوسائل
لتال ال طاىلي تام ، وبعد ال (3)

، وشار ك ن ضا (4)دع  وتوىل قيا ق م اهدي سالل الحامد بالخمسنضم اىل ص وف الم اهنم ، 1111
ي مضاته ، وهاجر نثر صلح ن

 
ي تد  م  المعار ك ف

 
ي لوزان تام ن ضا ف

ستقر اها ام إىل تر يا و 1111وير
، توىلي فيها تد  م  الوظائف كان نهمها و يل متضفية مدعنة رزية التر ية تام (5)مدق م  الام 

  ه الوظي ة هيئة له نن  قيم تاقا هاز تي   فيها قائمقام منطقة عطبع ننتقل إىل الح ام، ثم 1116
يف السنويي قيا ق أل، ونثنا  الحرب العالمية ا(6)خ الح ازع اموثيقة مع زتما  و 

وىلي توىلي نلمد الشر
ي مض كما مر انا ، ف ان موقف ب ت  

 
ية ف ي شمال نفريقيا وهاجم القوا  ا ن لت  

 
القوا  التر ية ف

ا ك فيهالسعداو  و (7)ي معار ا  له ا اله وم ورفخ ا شتر ، وكان ن ضا معارض للثورق العربية الكت،
 ا  تلي تام 

يف لسي   ي ثقة األوت  ا م ، نن موق ه ا1118وقائدها الشر
 
 ، تي   (8)ترا ك بهأل،س ه زيا ق ف

و  تام قائمقام لقضا  جزي   ذل  نثر  تل ي ج ل ات 
 
ي اه ه الوظي ة1116ف

ي وروج م ، بقر
ترا ك ألا لير

ق اي   مضاته ومساته وترهونة ورفلة 1111، تا  اىل ليبيا تام (9)م  ال ام م ،فوجد وافا   ثت 
ي ماتمر العزيزية 

 
ماتمر غريان تام م ، و 1111تام وش  فعمل جاهدا تل لاها ونضم وشار ك ف

ي هيئة الصاح المر زية، فعمل تل لل الخاام ،و 1111
 
فا  الداولية نتخب انا  تل ذل  تضوا ف

ي ي بك تام 
ي توليد اسللتال ال طاىلي ، فم، وتمل تل توليد الص وف  د ا1111الير

 
هم ف

ال هو  اي    رابلس وبرقة
ي  رابلس ليمثلها لدو ل ومة ل وفدته هيئة اا، ليك (10)

 
صاح المر زية ف

مع دمحم إ ريس  ىل هنا ك وتقد اجتماتا ، انتقل إ(11)م1111ا لتنقيد مقررق ماتمر ش  تام يا انج
ي  رابلس ود البيعة م   رابلسآفيه تل  السنويي نت ق

 
، ولد  ذل  فعا ليك تمك البيعة ف

ي تام 
 
ي (12)م1111لمحمد إ ريس السنويي نمت  تل  رابلس وبرقة ف

، إ  نن وصول الحاب ال اس ير
ي ليبيا ليك نلغك إ طاليا ك1111تام 

 
ي إ طاليا نثر سل ا تل الو ع ف

 
ت اقيا  ،وتاش ألل ام للح م ف

ا تل الم اهدع  ، فغا ر ب ت   للم الولدق، وزا   غط إ طاليا تل لر ة ال ها  و يقة  ثت 

                                           
ي ( 1)

 
بار ،  راسا  ف  .161م ،ص 1118،  فاليثا ، مالطا،ELGA  تاري    خ ليبيا الحد س، مط ورا  تقيل دمحم الت،

؛دمحم ف    اا  ش     ري ،م    يا   ول   ة ليبي    ا الحدعث    ة وث    ائق تحريره    ا 166الط   اهر نلم    د ال    ااوي ، نت    ام ليبي   ا ، الط ع    ة الثالث    ة ،مص    در س   ااق ، ص ( 2)
 211،211ق ،ص ص ،الم لد األول، مصدر ساا( م 1127 -1123)واستقالها ال ا  األول 

،الم ل   د األول، مص   در س   ااق ، ص ( م 1127 -1123)دمحم ف   اا  ش    ري ،م   يا   ول   ة ليبي   ا الحدعث   ة وث   ائق تحريره   ا واس   تقالها ال    ا  األول ( 3)
ي الحر         ة الو ني        ة الليبي        ة  667

 
 23،28،31،31، مرج        ع س        ااق،  ص ص(م 1137 –م 1662)؛ نروي        عي دمحم قن        او، ب         ت  الس        عداوي و وره ف

،38،37،36،31،82،83. 
 .  111دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص ( 4)
 .     161؛ دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص  16تيست  ا  موي، مرجع سااق ، ص ( 5)
 .12، 16دمحم سعيد الق ا  ، مرجع سااق ، ص ص ( 6)
 .61؛ دمحم سعيد الق ا  ، مرجع سااق ، ص 128 ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص  دمحم فاا  ش ري ،السنوسية( 7)
 .61، 11، 16، 17، 18دمحم سعيد الق ا  ، مرجع سااق ، ص ص ( 8)
 .162الطاهر نلمد الااوي ، نتام ليبيا ، الط عة الثالثة ،مصدر سااق ، ص ( 9)
 . 676، 677ص دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص( 10)
؛ دمحم ف  اا  ش  ري ،السنوس  ية  ع    و ول ة ، مص  در س  ااق ، ص 162الط اهر نلم  د ال ااوي ، نت  ام ليبي  ا ، الط ع ة الثالث  ة ،مص  در س ااق ، ص ( 11)

661  . 
 . 63، 62؛ م يد ودوري ، مصدر سااق ، ص ص  668دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص ( 12)
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و  ، وا(1)م1112ىل مض تام إالسعداوي ال ا   ي  م ق شغل منصب ، ومنها اىل ات 
 
ستقر بعدها ف

ع الطرابليي م جمعية الدفا 1116م ، ونسس هنا ك تام1118مسه ار لح ومة نلمد نايي تام 
قاوي الت،
ي  م ق (2)

 
، مع تد  م  المهاجري  الليبيي   ف

ي ال  ل ، اهدف متابعة و تم (3)
 
لر ة ال ها  ف

ي  ،وض  أل ا
 
ىل رؤسا  الصحف إم 1161 -نوفمت، -12والتعريف اها تربيا وتالميا ، فمثا نرسل رسالة ف

قا  ما تقدمه جمعية الدفاع الطرابليي الت،
ي العربية  طلب منهم يشر

 
وي إليهم م  معلوما  ت  ال ها  ف

ي كانك تتا
ي قها م  قا ق ال ها  اليبيا، والير

ي ودمحم ال  يي 
وت دال ليل سيف النض  مثال سليمان ال ارون 

هم، تبي   ه ه الرسالة مدو اهتمام و تم تل  النخب تموما وب ت  السعداوي وصوصا لحر ة  وغت 
ي ليبيا
 
 ك ب ت  السعداوي(4)ال ها  ف

قاوي تام  بص ته ممثا  ، واشتر ت  جمعية الدفاع الطرابليي الت،
ي ليبيا و الب فيه 1161

 
ي الماتمر السايي بالقدس وقدم تقرير تضم  معلوما  ت  ال ها  ف

 
م ف

وروبيي   المعا ع  لل اشية، رسل ب ت  السعداوي إىل ال طاليي   وال ن، و (5)بالدتم المعنوي والما ي لليبيا
ي ليبيا ، كما نرسل اىل ل ا لل اشية، وال معية السامية

 
س انية تدق رسائل اي   فيها فضائع إ طاليا ف

ي 
 
ي ليبيا ، نفعال إ طاليا الاا تل م محت ا فيها 1161 -12- 17تص ة ا مم ارسالة ف

 
يسانية  د الناس ف

ي ليبيا ، ونرسل ارسالة اىل مل  وملكة إ طاليا تند قيامهم ازيارق
 
  ونصدر  تاب شامل ل ظائع إ طاليا ف

 ، كما كان تلي   مطال ا فيها بالحرية وا م  ،1166مض تام ل
تصال وتطسيق مع قا ق استقال لليبيي  

ي م  نجل الحرية وا ي ستقال ا  النضال العرن، ي وت دالكريم الخطان، وش يب  ، مثال ت د العزيا الثعالي،
فاجعة  رابلس  م بعنوان1162ور تام آوت دالرلم  تاام ، ورياض الصلح ، ونصدر  تاب ،نرسان 
ي ليبياضمدتم بالس ا  والصور ل وكان  وبرقة ، 

 
ي ، والمل  ، وقابل األ (6)ائع إ طاليا ف

مي   الحسيي 
ي تسع إىل الحرية  تليهما   رحو ت دالعزيا 

ف رق إقامة ولدق تربية اهدف  تم ال عوب العربية الير
ي 
 
ارا رسميا للمملكة العربية وتاره المل  ت دالعزيا لي ون مسه م ا1161تام وا ستقال ، وف

جمعية الدفاع الطرابليي  م ، تقدق1161وتندما اندلعك الحرب العالمية الثانية سبتمت،  ،(7)السعو  ة
ي  م ق 

 
قاوي اجتماتا بحضور ب ت  السعداوي ف قرر فيه ت بيخ وم ا عة دمحم إ ريس الطرابليي الت،

ية ويتخد   تند و ، (8)ما عراه مناسب م  قرارا  السنويي ليتحدث باسم الليبيي   نمام الح ومة ا ن لت  
ي 
 
تمل ب ت  السعداوي تل لس الملو ك والرؤسا  والاتما  م 1128-11-16انعقا  ماتمر اي اص ف

اوتت  و م 1127العرب تل  تم القضية الليبية ما  ا ومعنبيا ، ونسس بالقاهرق هيئة تحرير ليبيا تام 
ي الدها باائل اىل جامعة ، ف عس باسم الهيئة اثاث رس(9)لي ون رئيسا لها

 
 راج الدول العربية ، طالب ف

ي ا ورو نن تقوم جامعة  تمال م لسالقضية الليبية تل ج ول ا راج با
 
جامعة الدول العربية ، وف

                                           
(

1
 .  216، 211،  611، 611، ص ص  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق دمحم فاا (
م، 1116م، مر   ا جه  ا  الليبي  ي   للدراس  ا  التاريخي  ة،    رابلس ، ليبي  ا ، 1137-م 1121 ه  ان ك  اظم القييي   ، السياس  ة األمري ي  ة ت   اه ليبي  ا ( 2)
ي الحر   ة الو ني  26ص

 
، 11،11، 61، 66، 67، مرج  ع س  ااق ، ص ص (م 1137 –م 1662)ة الليبي  ة ؛ نروي  عي دمحم قن  او، ب   ت  الس  عداوي و وره ف

11 ،16 ،16 ،11،116،117 ،116،111،112 ،118 ،112،161. 
 .    21مرجع سااق، ص . تيست  ا  موي ( 3)
، مرج  ع س  ااق ، ص  61، 66م ي  د و  دوري ، مص  در س  ااق ، ص ص ( 4) ي ، 21ص  اق، صس  ا؛ تيس  ت  ا    م  وي، مرج  ع 311؛ ت  لي دمحم الص  ان،
36. 
م 1137،الم ل د األول، مص در س ااق ، ( م 1127 -1123)دمحم فاا  ش ري ،ميا   ولة ليبيا الحدعث ة وث ائق تحريره ا واس تقالها ال  ا  األول ( 5)

، مرجع سااق ، ص  667، ص  ي  .    36، 21ص  سااق، ص؛ تيست  ا  موي، مرجع 311؛ تلي دمحم الصان،
ي الحر ة الو نية الليبية  دمحم قناو، نرويعي ( 6)

 
 .ومابعدها137، مرجع سااق،  ص (م 1137 –م 1662)ب ت  السعداوي و وره ف

،الم ل د األول، مص در س ااق ، ص ص ( م 1127 -1123)دمحم فاا  ش  ري ،م يا   ول ة ليبي ا الحدعث ة وث ائق تحريره ا واس تقالها ال  ا  األول ( 7)
 .38، 33سااق ، ص ص ؛  دمحم سعيد الق ا  ، مرجع  666، 667
ي الحر ة الو نية الليبية ( 8)

 
 .116، مرجع سااق،   ص (م 1137 –م 1662)نرويعي دمحم قناو، ب ت  السعداوي و وره ف

 .166، 161،   ص ص ن سهمرجع ال( 9)
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ي األ القضية اللي الدول العربية بعرض
 
ق نن تعملبية تل الهيئة الدولية ، وف جامعة الدول العربية  وت 

ب ليبيا تام تل مساتدق الليبيي   ما  ا وذ ي تض 
ي تام (1)م1127ل  بسبب الم اتة الير

 
م 1126، وف

ليبيا ،فقابل دمحم إ ريس السنويي وت ق معه تل توليد المواقف نمام ل نة  إىلتا  ب ت  السعداوي 
لااب تل توليد مواقف األ التحقيق الدولية اهدف  تحقيق استقال وولدق ليبيا ، وتمل ن ضا 

ي  رابلس نم
 
نمامها، وقدم لها م  رق  م1126هيئة تحرير ليبيا تام  ام تل  الل نة ، ومثلالسياسية ف

ي  ،وتمل(2)رنسها الولدق والحرية وا ستقال تلم صلك بمطالب الليبيي   و 
 
م تل 1126-16-16ف

ي  رابلس تل التوقيع تل وثيقة لس زتما  األ 
 
مارق لمحمد إ ريس قرار األ الااب والهيئا  السياسية ف

ي ، ودمة للولدق م  نجل مصلحة الو  السنويي  اب الليي،
ي اجتماتا  (3) تل كامل التر

 
، وشار ك ف

ي باريس 
 
م ،و الب فيها اولدق ولرية 1126الل نة السياسية لل معية العامة لألمم المتحدق ف

ي اواستقال ليبيا ، و 
 
ي  م لس قرر م ار صدسافر بعدها اىل القاهرق ون ح ف

 
 11جامعة الدول العربية ف

ي الدول العربية لدو 1121 -16 – ي اتوليد مواقف مندن،
مم المتحدق ب أن المطال ة اولدق األ م ،  ق  
وع اي   س ورزا تام  ا ، وكان ر  فعل ب ت  السعداوي قبي(4)واستقال ليبيا م ، رفخ 1121تل مشر
وع وراسل  ي ليبيا ونلرار العالم مطال ا زتما  األ المشر

 
س ، وترن(5)عهم ارفضهإلااب والهيئا  السياسية ف

ي 
 
ي الطرابليي ف

ي  مام ال معية العامة لنم 1121 -12 -18وفد الماتمر الو ي 
 
ألمم المتحدق ،و الب ف

ي  ها مامكلمة له ن
 
با ستقال ال وري لليبيا ،وبال عل ن حك الوفو  الليبية والعربية ونلرار العالم ف

ي ا
 
ي اجتماع (6)قال ليبيام با ست1121 – 12 -11صدرا قرر م  ا مم المتحدق ف

 
، ويسق وشار ك ف

ي 
 
م ، الدو  م تد  م  زتما  المنطقة الغربية ب أن ولدق واستقال ليبيا 1131 – 16 -13تاجورا  ف

ي س ر واتصال وي ا  مستمر مع كل م  له تاقة بالقضية 
 
وش ل الدولة ، وكان ب ت  السعداوي ف
ي 
 
ي متابعا (7)م1131 –11 -12الليبية  لير نتان استقال ليبيا ف

ي وفاته تام ل،وبقر
ي لير ل أن الليي،

 .القيا ي المنا ل  يلة الثاثة وس عون تام م  لياته و ، ف ان مثال للسيايي المثقف (8)م1137
ي والة ال غبوب ، 1611ولد تام  :دمحم إ ريس السنويي -3

 
ل ظ القرآن الكريم ،  ،وي أ بالك رق م ف

التاري    خ وتقبيم ه والحد س والت ست  واللغة و ، و رس  تب ال قوتلوم الحد س  تد دق ا قرا تق  او 
ي  تام نهتم بالدتوق السنوسية و  ،(9)م1111تام  تقري ا وكان ذل  ال لدان ،وانىه  راسته وتمره تشر
 الرجل وصف، و (10)منها لسنويي ، فعمل تل  بع ويشر نربعا و سيما  تب ماسسها دمحم ا  تلي ا

رفخ ترض ال طاىلي لليبيا ،  لتالال قبيل  م1111تام  مثا ف ظره السيايي ،بالحن ة والدرا ة وبعد ن
يف السنويي م  زتامة السنوسية ، ف مع ب ل   اتنحية ية بعخ زتما  السنوس

ا  تمه نلمد الشر

                                           
ي الحر    ة الو ني   ة ؛ نروي   عي دمحم قن   او، ب    ت  ا168الط   اهر نلم   د ال   ااوي ، نت   ام ليبي   ا ، الط ع   ة الثالث   ة ،مص   در س   ااق ، ص ( 1)

 
لس   عداوي و وره ف

 .121، مرجع سااق،    ص (م 1137 –م 1662)الليبية 
ي الحر ة الو نية الليبية ( 2)

 
 .171،173،172، مرجع سااق،    ص ص (م 1137 –م 1662)نرويعي دمحم قناو، ب ت  السعداوي و وره ف

 .163ص ن سه، مرجع ال  (3)
 .116، 116ص ص ،  ن سهمرجع ال (4)
 .613، 612ص ص ن سه ، مرجع ال (5)
(

6
ي الحر   ة الو ني  ة الليبي  ة 37، 38دمحم س عيد الق   ا  ، مرج  ع س  ااق ، ص ص (

 
م 1137 –م 1662)؛ نروي  عي دمحم قن او، ب   ت  الس  عداوي و وره ف

 .611، 612، مرجع سااق، ص ص (

ي الحر ة الو نية الليبية ( 7)
 
 .ومابعدها622، مرجع سااق،    ص (م 1137 – م1662)نرويعي دمحم قناو، ب ت  السعداوي و وره ف

 .167الطاهر نلمد الااوي ، نتام ليبيا ، الط عة الثالثة ،مصدر سااق ، ص ( 8)
-م 1121؛   هان كاظم القييي  ، السياس ة األمري ي ة ت  اه ليبي ا  176، 177دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص ص (9)

 .   61ص  م، مرجع سااق،1137
 .    66محمو  ال ن ي ، مصدر سااق ، ص ( 10)
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ي إنضم اوبعد اللتال ال طاىلي  كلمة السنوسية ومنع الت رقة ،
 
 تم  ىل ص وف الم اهدع  ، وشار ك ف

يف طاىلي ، ونثنا  الحرب العالمية األلتال ال ل   المعار ك  د اتد  م وتنظيم وىلي توىلي نلمد الشر
ي شمال نفريقيا وهاجم القوا  ال السنويي قيا ق القوا  التر ية 
 
ية ف كما مر   يةمض ال تل الحدو ن لت  

إ ريس السنويي ه ا اله وم بعخ السنوسيون وتل رئسهم تارض لقد و  ، انا 
يف نلمد الهام ، و (1) شر

يف السنويي ال
ي ه ا اله وم ، شر

 
، وتر ك (2)اىل تر يا م   رابلس تل مير  غوصة نلمانية وغا ر ال ا   ف

تخد م  ا ، ال ي لمحمد إ ريس السنويي  قيا ق الم اهدع  بمنطقة ارقةو  زتامة السنوسية مهمة
قة والوالا  ال نببية وميدان ا ي نجداايا مر ا لح ومته ، وذل  لسهولة ا تصال منها ات،

 
ل ها  ف

ق مع منها  دولف ،(3) رابلس ي م او ا  م اشر
 
يف  لصاحال طاليي   و  ن لت   ال  ف ما نفسده نلمد الشر
ناو و  ، م1111تام الرجمة، و م1117وت رمة تام م ،1118تام ةتينالاو  ا السنويي ، فعقد ات اقي

ي ، (4)م1111ومريم تام
ي تحك امارق م  ارقة نبع م  الح  جاا اتطك او  وق ك القتال ،ا والير

م ال انر
ي وسمحك بدوول ال ضائع م  مض  ، إ ريس السنويي 

يف  ه وموق ك بسبب ا والير نلمد الشر
ي مض ن لت   ال  تلالسنويي 

 
م   البيعةإ ريس السنويي ود آ ،م1111ش  تام وبعد وماتمر  ،(5)ف

ي ال اصول الحاب بلك  و ، (6) رابلس وبرقةنمت  تل  زتما   رابلس
ي إ طاليا  م1111تام  س ير

 
للح م ف

ي ليبيا ليك 
 
ىل إغا ر ال ا  ، فالسنويي  إ ريست اقيا  مع إ طاليا كل األ نلغكإ طاليا غت  م  الو ع ف

، وتر ك مهمة تنظيم األ وار وقيا ق الم اهدع  إىل تمر المختار ، والمسائل الدعطية  م1116مض تام 
ي الدع   الغداميي  ر لها مختار اوتا ارية ل ما ال اون انوشاون األشق لألمت  دمحم الر ا ، 

، ونرسل صق 
ي ال ها  مع قا ق  رابلسال

 
سنويي لتطسيق ف

ي مارس  ،(7)
 
سس التنظيمية م بمض األ 1116وو ع ف

ي ال  ل ا وض  مع تمر المختار وبعخ الم اهدع  تل نحو 
 
ذ ره تند  ما سبقلحر ة المقاومة ف

ي 
ي مض يي ت   ريق ال ريس السنو إ طاليا إ  بلغكالمختار و تمر تل  لدعتي 

 
نن جميع ن لت   ف

ية والمضية تدق مرا  ال ا ت اقيا  معها تعد  غية ، وراسلك الح ومة  هما بالتضيق من مطالبهنان لت  
سيايي م  مض ، فلقد قابل المل  فاا  الط ا  ال إ ريس السنويي ومنعه م  ممارسةتل 

م ممارسة ني ي ا  سيايي م  مضم إ ريس السنويي و لب منه تد1112تام  بالس ندرية
 و  ،(8)

 م ،رفخ1113تل والة ال غبوب تام  لتنازل إ طاليا الح ومة المضية الت اوض مع  بدا قتندما لك  
ي الصحف المضية  إ ريس السنويي ه ا ا  

 
 ل ووا ي الن،  المقطم بالقاهرقكت ا  وبدن عطشر ف

فقد تم  جدوا  ون   ده لك  يمض العام ال الراي بيتلت ا  ، اهدف بالس ندرية مقا    د ه ا ا  
ي م ، واستمر إ ريس السنويي 1118توقيع ا ت ا  اي   الطرفي   تام 

 
ي ارقة ما  ا ف

 
 تم الم اهدع  ف

اندلعك الحرب العالمية الثانية وتندما ،(9)م كلما نم   ل ل  سبيا1161م و1161ومعنبيا  وال تايي 

                                           
 .166، 161، 176، 126دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص ص (1)
، مرجع سااق ،ص ( 2) ي  .      166تلي دمحم الصان،
 . 111، 172دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ،ص ص  (3)
ي ، مرج   ع س   ااق ، ص ص  111، 116، 117، 118، 113، 112، 116،  111، ص ص  ن س   همص   در ال( 4) ، 661، 611،616؛ ت   لي دمحم الص   ان،

ي الحر  ة الو ني  ة الليبي ة 662
 
، 11،116،111،118، 11، مرج ع س  ااق، ص ص (م 1137 –م 1662)؛نروي عي دمحم قن او، ب   ت  الس عداوي و وره ف

117. 
، 17؛ م ي  د و  دوري ، مص  در س  ااق ، ص ص  1،11م ،ص ص 1186ة األن ل  و المض  ية،القاهرق ، مض   ، س  ايي ل   يم ، لقيق  ة ليبي  ا، م ت   ( 5)
16     . 
؛ ت      لي دمحم 11؛ س     ايي ل       يم ، مص     در س     ااق ،ص  111، 116،  668دمحم ف     اا  ش      ري ،السنوس      ية  ع       و ول     ة ، مص      در س     ااق ،ص ص ( 6)

، مرجع سااق ،ص ص  ي  .681،686الصان،
 .63، 62ص ص  ؛ م يد ودوري مصدر سااق ،211، 611،  611،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص ص  دمحم فاا  ش ري( 7)
 .367، 368،  363دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص ص ( 8)
(

9
 .367، 331،  326، ص ص  ن سهمصدر ال( 
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ي م ،تقد إ ريس ورؤسا  1161الثانية سبتمت، 
 
له  وقا ق المهاجري  ف ي امض بمت  

 
ماتمر  س ندريةل ف

ق م   ف توريا  ي ال تر
 
ات ا  مع الح ومتي   المضية ت بيخ إ ريس ل فيه ، قررن،تببر  61-11ف

ي وال  ية تل ت بي  ال يش الليي،
ي الحرب اىل جانب الحل ا  و ن لت  

 
ا ك ف ي م  ثم ا شتر

 
، وش ل إ ريس ف

ال ويلس  قائد  شخصيا  م   رابلس وبرقة مض ال معية الو نية الليبية م  ،واجتمع مع بال ت 
ي مض و 

 
يطانية العام ف ي الحرب إىل جانب الحل ا   الليبيي   ستعدا  ابلغه اال يوش الت،

 
إ ريس  ،ونقلف

ي 1121قامته م  الس ندرية تام ا السنويي مقر
 
م إىل القاهرق لي ون قري ا م  القيا ق العامة للحل ا  ف

ي  مض ،
 
ي مع إ ريس السنو  م التهمووفق ا ن لت   ف ومده بالساح  يي تل ت بي  ال يش الليي،

ي الدع  السنويي  لفوك ، والتدريب الازم
إ ريس السنويي وال  اهتمام،وتر ا   ا ال يشرئيسا له صق 

ي م  مض إىل ليبيا  متابعة م، تل1126م ، 1121م ،1121م ،1121توام األ  ،  تحر ك ال يش الليي،
ي الصحف معلوما  ومراسلة الق ائل لدتم ال مدا  الحل ا  بالوا

 
ن لت   بالمعلوما  والرجال ،والتحدث ف

ي والرا عو والتوقيع تل المناشت  
ن لت    وول انغازي ستطاع ال او  ،(1)تل ليبيا تلقيها الطائرا  الير

ي ليبيا م ، وتم ت اتا تحرير با1121ا هاىلي تام  دقبمسات
ر
ي م ، 1126تام  ف

 
 م بعك1126 –عناعر  -13 وف

يطانية آن ا ك إ ريس السنويي  شل رئيس الح ومة الت، ، عتحدث فيها بص ته  ارسالة إىل ويستون تشر
ي بال
ي ليبيا ،مقدم فيها التهان 

 
ي  نض ممثا ت  ال عب ف

 
 ،(2)با ستقال مطال ا  فيهم  ر بدور الليبيي   ف

ه ، ت مل نإىل  ندا إ ريس السنويي بعد ذل  اتوجيه ا رشا ا  تت،  ف دن  انا  الو    لسب تعبت 
وقام بعد  ،م 1126ذل  اإرسال وفد لزيارق انغازي تام  وتاز ، الليبية لبنا  الدولة  قتصا  ةاتوجها  
نتد و  ،(3)لقا ا  تد دق اجرو نلقا  فيها وطب و ،  م1122ازيارق انغازي تام  إ ريس السنويي  ذل 

اعر-12لعربية المنعقد تقرير رفعه اىل وزرا  جامعة الدول ا م ،  الب فيه بقبول ليبيا  عضو 1123-فت،
ي ال امعة، ومساتدتها تل ا ستقال

 
تقب توقيع معاهدق الصلح مع ال امعة  مي   تامن وراسل  ،(4)ف
ي  ا  طاليإ

 
اعر -13ف ي ال ا  ، ويطالب بعرض قضية ليبيا تل 1127-فت،

 
م ي  و م  سياسة اريطانيا ف

ي القاهرق ، والعمل تل تم لس ال امعة المن
 
ترض قضيتها تل ماتمر وزرا  و م الدتم لها، دقعقد ف

والدول  ي موس و ، وتلمال الكت،
 
ي تام  ، (5)ىل ليبياالل نة الدولية المامع إرسالها إ نعقد ف

 
م 1127وف

ي ارقة وكلف دمحم منع إ ريس السنويي ي ا  األ 
 
ي ف
ي ارقة ، ونسس الماتمر الو ي 

 
لااب السياسية ف

ي ا1121م ولير تام 1127م  تام و  ،(6)سا لهيالر ا السنويي رئ
 
مم أل م قا  الط ا  السيايي ف

ي تام  المتحدق سع  ستقال ليبيا ،
 
م ايعته ال معية الو نية التأسيسية مل ا  ستوريا 1131وف

ي  للمملكة الليبية المتحدق ،
 
 لب  وقدم إ ريس السنويي  ،(7)ليبيا استقالم نتل  1131 -11- 12ف

م  تقوو لما تمتع به مثال للح م الصالح  ب ل  ف ان، (8)انضمام ليبيا إىل ا مم المتحدق واليويس و
للمملكة الليبية  ال معية الو نية التأسيسية مل ا م  ايعته انك ف ،(9)شد د وتقل راجح وجسم سليم

                                           
، مرج   ع س   ااق ، ص  386، 381، 381، 331،  336ص دمحم ف   اا  ش    ري ،السنوس   ية  ع     و ول   ة ، مص   در س   ااق ، ص ( 1) ي ؛ ت   لي دمحم الص   ان،

 .    111 سااق، ص؛ وفا  بلعيد ميا  القائد ، مرجع 311
يف ،ليبيا ( 2) و ،  ال را ي أق األلااب ونضا تها ، : م تاح السيد الشر    .61ص ، م1111، لبنان،  ات 
 .    367، 368، 366، 361،  361سااق ، ص ص دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر ( 3)
، جامع  ة ال  دول العربي( 4) ي

ي  ل الخ   يق  ي ليبي  ا بع  د الح  رب العالمي  ة الثاني  ة  ، م ل  ة ال ح  وث ا س  تقال،الص  الحي   جت،
 
تل ا ت اه  ا  السياس  ية ف

 .16-77ص ص م، 1116التاريخية، مر ا جها  الليبيي   للدراسا  التاريخية، العد  ا ول،  رابلس، ليبيا، 
(

5
 .المرجع ن سه ،  والص حا ( 
، مرجع سااق ، ص  (6) ي  .   316تلي دمحم الصان،
يف،  (7) و  ، لبنان ، ،  الضاع م  نجل ا ستقال –ليبيا م تاح السيد الشر  .   618ص م ، 1111ال را  ، ات 
، مرجع سااق ، ص  ص   ( 8) ي     .318، 311تلي دمحم الصان،
ي نمثل   ة تطبيقي   ة م     ليبي   ا ، مط    ورا  مر    ا جه   ا  الليبي   ي   للدراس   ا  التاريخي   ة تيي    رمض   ان ال (9) ي ال   و   الع   رن،

 
ق    اوي ،ب   دا ا  التخل   ف ف

 . 661م ، ص 1113، رابلس ، ليبيا ،
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ي و م، 1181م لير 1131ل م ليبيا م  تام و  ،(1)كما مر انا  المتحدق
 
ي ف
 
ي  القاهرق بمض توف

 
 –ماعو – 13 ف

 .(2)م1166 –
 الخاتمة

ي  والثقافي   ة ت ون   ك النخ   ب السياس   ية
 
ن،   ت   ف    انوا  األتي   انوالاتام   ا  و  نان   ا  ال    يب م     ليبي   ا ف

 للعمل
ً
ي  السيايي  الناس استعدا ا

 
ي بع خ التنظيم ا  ، اط  ا  وا  ح، نو والثقاف

 
م   و ال العم ل الش ي ف

  ؛ وا جتماتي  ة السياس  ية
ً
ه   ا ورهل     نظ  را بأف   ار وات اه  ا  الم    ري   النا   ا الم  رت ط ا التاريخي  ة وت  ت 
ي الص      اح، و 

 
والم ان      ة  فالو       ع ا قتص      ا ي ال ي      د ا قتص      ا  ة،  ا و م انياته       ،الع      اىلي  ا تعليمه      الع      رب ف

  ،تد      دقواس     تعدا ا   ،ق     درا  متن     ده       ّونتعل     يم جي     د و  تعليمه     ا  ت     ل ا س     اتد ا جتماتي     ة المرموق     ة
ش     ح لم ل     س ال ي ت       منا قه     ا ،كالتر

ي التوجه     ا  السياس     ية مله      ف      ان م عوث     ان العثم     ان 
 
 ال     دور ال      ارز ف

م   النخ ب  ، وننتا نهل العلم   ق ة متن ورقالو  لح مصاتدور م  نجل ودمة  ا نف اره ، وكان والثقافية
 ،وس      خرتها لخدم      ة ويشر       نف اره      ا س      اتد  ت      ل إص      دار ت      د  م        الص      حف ،  ، والثقافي      ة السياس      ية
يس   ع  مف    ار جد    دق، ف    ان ارن   ام هاوتمل   ك ت   ل يشر     ،ح    اماس   ه دا  الفيه   ا  وانتق   د  ، و مولاته   ا
ي 
ر
، ومحاول   ة الخ   روج م     الو    ع المح   لي إىل  ائ   رق نت   م  وتط   بيره ت   ل غ   رار الع   الم المتق   دم   لو ب   الل   رف

النخ  ب تم  ل نتض  ا  م ل  س الم عوث  ان م    و ، تل    النخ  ب  ا  مم  ا    دل ت  ل الت    ت  المتق  دم ل  ونش  مل ، 
،   وترش  يد سياس  اتها م    نج  ل ودم  ة مص  الح ال  و  ، ال   ا  اىلل   ك ننظ  ار ساس  ة الدول  ة العثماني  ة ل ت  
مما  دل تل نمو ونضا  ،ليبيا ل لتغلغل السلمي ال طاىلي لوتصد   والثقافيةالسياسية النخب  كفضحو 

 الع   المدول م     ال    التأعي   د   ول    د، العس    ري فيم   ا بع   د،  ا ل   تال كوقاوم    ت     ت  ل    ا تل     النخ   ب ،
ي ليبي  ا 
 
ق ل  دتم لر   ة ال ه  ا  ف ،ال  نثن  ا  ف  تر ق ل   م  ت  م و  ل  تال ال ط  اىلي  ال ارت  اناس  تقال ال   ا  نثن  ا  ف  تر
يطانية وال ريسية ي األ  الت،
 
 .ا ستقال ليبيا  مم المتحدق لير نالكف

 
 المصادر والمراجعقائمة 

 :المصادر( أ 
 
ا
 :الوثائق غير المنشورة/ أول

ي لو وثائق المر ا ا -1
 :، وت تمل تل للمح وظا  والدراسا  التاريخية،  رابلس، قسم الوثائقي 

 :شع ة الوثائق والمخطو ا  العربية ن  ر منها 
ي  

 .ملف ال ارون 
 .السامية فريقيةة تل ممتل ا  اجنبيالقوا  األ  باسهيا م  را  ت  تاري    خ السنوسية وتاقتها  
 .ملف وثائق مختل ة 
 :ا  األجنبية ن  ر منهاالوثائق والمخطو  شع ة 
ي  

 .ملف س ل م لس الم عوثان العثمان 
 .ملف وثائق مختل ة 
 .شع ة نرشيف الدولة 

 

                                           
 .    318دمحم فاا  ش ري ،السنوسية  ع  و ولة ، مصدر سااق ، ص ( 1)

(2)  artici <  https://ar.libyaobserver.ly 
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 :العربية والمعربة كتبال/ ثانيا

و  ، لبنان ،  -1 ي تطورها السيايي ،  ار الثقافة ، ات 
 
 .م 1188ودوري ، م يد ، ليبيا الحدعثة  راسة ف

 ,م 1186ن لو المضية ، القاهرق ، مض ، ل يم ، سايي ، لقيقة ليبيا ، م ت ة األ  -1

  .م1112  رابلس ، ليبيا ، ، ار المدار السايي  الط عة الثالثة،  الااوي، الطاهر، إتام ليبيا، -6

و ، تمر المختار  -2 ، ات   . م1112 لبنان، ، الط عة الثانية،  ار المدار السايي

مر     ا الدراس   ا  الليبي    ة  الم رييي    ،عوس    ف  :مراجع   ة  ف   اا  ،السنوس    ية  ع     و ول    ة ، ،دمحمش    ري -3
و  ،  .م 1113لبنان ،  ن،س ور  ، ال را  للطشر والتوزي    ع ، ات 

 الم ل د األول، ( م 1127 – 1123)ميا   ولة ليبيا الحدعثة وثائق تحريرها واستقالها ال ا  األول  -8
 .م 1137مض ،  ، القاهرق،  مط عة ا تتما  ، 

 . م 1131، النهضة المضية ، القاهرق ، مض ، ال طي  ، محمو  ، قضية ليبيا  -7

، ترجم    ة وتعلي    ق -6  الغ    او ال ط    اىلي
ي ل    ير و، ش    ارل، الحولي    ا  الليبي    ة من      ال     تح الع    رن، دمحم ت     د : ف    ت 

، الط عة الرابعة، انغازي ي
 
 .م 1116جامعة قاريويس، : الكريم الواف

 :المراجع العربية والمعربة – ب

ا،  -1 ي إصاندرسون، لت  
 
، العاقا  العربية آرا  غري ة ف ي نواور القرن التاسع تشر

 
، ليبيا ف ي

اح تثمان 
بار، : تحريرالتر ية، ال ا  األول،  ، :  رابلستقيل الت،   د الغاو ال طاىلي

مر ا جها  الليبيي  
 .م1161

ي تاري    خ ليبيا الحد س،  -1
 
بار، تقيل دمحم،  راسا  ف  .مELGA ،1118مط ورا  : فالتا –مالطا الت،

ي با  ال ام  الليبيي   ،   اح ت  ا  موي ، تس -6
 
  امط ور : م،  رابلس1131-م1113السيايي ف

 .م1118خية، يمر ا جها  الليبيي   للدراسا  التار 

2-  ، ي
ر
، نلمد صدف ي

، مضالدجان   .م1171المط عة ال نية الحدعثة، : ليبيا قبيل ا لتال ال طاىلي

و،زوبي،  ، روشا،ج،سانتاريلل،نناو ، قوليا  -3 ورجو ، تمر المختار و تا ق ا لتال لبيج، ، زائنت 
ي لليبيا ، ترجمة

بار ، مط ورا  مر ا جها  : ت دالرلم  سالم الع يل ، تقد م:ال اير تقيل الت،
 .م1113  رابلس ، ليبيا، الليبيي   للدراسا  التاريخية،

يف ، م تاح السيد ، ليبيا  -8  ,م 1111  الضاع م  نجل ا ستقال، ال را  ، –الشر

 .م 1111ي أق األلااب ونضا تها ، ال را  ، : ، ليبيا           -7

ي ، تلي دمحم ، تاري    خ الحر ة السنوسية  -6 ي الصان،
 
، مض ،  ال وزي، القاهرقنفريقيا،  ار اا   ف

 .م 1111

، (م1131– 1111)القائد ، وفا  بلعيد ميا ، الكتابة التاريخية المضية لول تاري    خ ليبيا  -1
ي للم:  رابلس

 .م1111ح وظا  والدراسا  التاريخية، المر ا الو ي 

ي نمثلة تطبيقية م  ليبيا،  -11 ي الو   العرن،
 
مر ا :  رابلسالق اوي، تيي، بدا ا  التخلف ف

 .م1113جها  الليبيي   للدراسا  التاريخية، 

ي ال زيرق العربية ،الط عة الثانية، الدار العربية للموسوتا   -11
 
الق ا  ، دمحم سعيد ، ليبيون ف

و  ،   ,م 1116لبنان ، ،ات 

ي الحر ة الو نية الليبية  قناو، نرويعي  -11
 
، (م 1137 –م 1662)دمحم ، ب ت  السعداوي و وره ف

ي للمح وظا  والدراسا  التاريخية،  رابلس، ليبيا،   .م 1112المر ا الليبي 
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، مر ا جها  الليبيي   م1137-م 1121السياسة األمري ية ت اه ليبيا القييي ،  هان كاظم ،  -16
 .م 1116راسا  التاريخية،  رابلس ، ليبيا ، للد

ي م الس النواب  -12
 
ت د الكريم : ، ترجمةالعثمانية ولوغلو، نوروان سعد هللا، ليبيا والليبيون ف

ي للمح وظا  والدراسا   صاح الدع  لس  السوري،: ، مراجعةناوش ويرب
المر ا الو ي 

 .م1111  رابلس ، ليبيا ، التاريخية،

، تلي مص -13 ي
ي نصف قرن، المضانر

 
، صحافة ليبيا ف ية للطشر ، االط عة الثانيةطق  لدار ال ماهت 

 .م1111 رابلس ، ليبيا ، والتان، والتوزي    ع 

ي مو ب التاري    خ،  -18
 
، األبا ة ف  .م1116م ت ة وه ة، :  رابلس، الط عة الثانيةمعمر، تلي  جي

يف لياته وجها ه ، ماسسة نارص ل -17 لثقافة ، انغازي ، ليبيا ، مناع ، دمحم ت دالرزا  ،نلمد الشر
 .م1176

 :الدوريات – ج

      يف الس      نويي  -1
ي نل       ام الم اه      د ، ت      أليف الم اه      د الس      يد نلم      د الشر

 
 –م 1676بغي      ة المس      اتد ف

ي ، : م ،  راس   ة وتحقي   ق 1166
ت    د الم   وىل ص   الح الحري   ر ، م ل   ة ال ح   وث التاريخي   ة، الع   د ان الث   ان 

ي للمح وظا  والدراسا  التاريخ  .م 1111ية،   رابلس، ليبيا ، المر ا الليي،

يل ، -1 ي ، الصالحي   جت،
ي ليبي ا بع د )) الخ يق 

 
ه ا ت ل ا ت اه ا  السياس ية ف جامعة الدول العربية وتأثت 

، العد  مر ا جها  الليبيي   للدراسا  التاريخية ، م لة ال حوث التاريخية، (( الحرب العالمية الثانية 
  .م 1116ا ول،  رابلس، ليبيا، 

ي م     مس   ألة إلغ   ا  الخاف   ة ))ت دالس   ام ،  م، تاال   دع الع   ال -6
موق   ف الم اه   د الع   الم س   ليمان ال    ارون 

ي  الع          د  الراا          ع، م ل          ة ال           هيد، ((م 1112ا س          امية العثماني          ة ت          ام  والثاث          ون، المر           ا اللي          ي،
 .م 1116للمخطو ا  و الدراسا  التاريخية،   رابلس، ليبيا ، 

ي المه     ر س    ليمان ب)) دمحم ، قن    او، نروي    عي  -2
 
ي وي     ا ه الس    يايي ف

، م ل    ة ((1121 -1112اش    ا ال     ارون 
ي ال ح   وث التاريخي   ة، المر    ا  للمح وظ   ا  والدراس   ا  التاريخي   ة، الع   د  األول،     رابلس، ليبي   ا،  اللي   ي،

 .م 1116

نت –د   :االنير

artici <  https://ar.libyaobserver.ly 
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  المعارضات فن 
 
 الحديث الليب    الشعر  ف

 
 ميلود مصطفى عاشور

 جامعة المرقبكلية اللغات / قسم اللغة العربية 
mmashur@elmergib.edu.ly 

 

ي عارض : ملخصال
ى العديد من القصائد الت  ي دواوين الليبيي 

ى
ى قصبتطالعنا ف ائد من ها الشعراء الليبيي 
 ، ي ي تؤكد علو  عيون الشعر العرب 

صاحبها  كعبومع أن معارضة الفحول من فنون اإلبداع الشعري الت 
، ومع  ى ، إال أننا لم نقف عىل دراسة تختص بمناقشة هذه الظاهرة عند الشعراء الليبيي 

ً
 وحديثا

ً
قديما

دراسة جميع ع المقام فيها إىل أهمية هذا الموضوع وأحقيته بالدراسة، إال أن هذه الورقة البحثية ال يتس
ي هنا باإلشارة إىل 

ي لم  ؛جوانبها بعضجوانب هذه الظاهرة الشعرية، وسنكتفى
ألنها من الموضوعات الت 

ى إذ لم أقف أي تلق  ى يدي من مصادر –اهتمام من الباحثي  عىل أي دراسة حول هذا الفن  -فيما وقع بي 
ى الشعراء الليب ى الشعري عىل الرغم من انتشاره بي   منه أي ديوان من دواوينال يكاد يخلو  ، حيثيي 

ي   .الشعر العمودي الليت 

ي : الكلمات المفتاحية  .فن، المعارضة، الشعر، الليت 

The Art of Pastiche in Modern and Contemporary Libyan Poetry 

 

Abstract :There are many Libyan poets who have the Pastiche to the famous 

Arabic poetry. However, the poems of Libyan great poets have not been well 

studied. The researcher will discuss this topic here, but this research paper does 

not extend to all aspects of this poetic phenomenon, and I will mention here only 

some of them. I will discuss more attention to the Pastiche in the Libyan poets 

because this topic has not received any attention from researchers. I adopted the 

descriptive analytical approach. Through this research, I concluded that Libyan 

poets are distinguished, and have very excellent Pastiche in poetic, including 

poems by Ahmed Rafiq, Ahmed Al-Sharif, Al-Susi, and others. 

Keywords: art, Pastiche, poetry, Libyan. 

 مشكلة الدراسة

ي تسب  مجاهيل الليبيالنتاج الشعري  ما يزال
 للممارسات النقدية والدراسات التحليلية، الت 

ً
فضاء رحبا

ى العديد من ؛ إذ إن واره، وتجىلي دالالته وأفكارهأغ ي دواوين الليبيي 
ى
الظواهر الشعرية، واألساليب ف

ي هذه الدراسة لتكشف 
ي ما تزال بحاجة إىل مزيد من الدراسة والتحليل والنقد، ومن هنا تأب 

اإلبداعية الت 
ى لقصائد من عيون الشعر العر ، وألن المقام ال عن جوانب من ظاهرة معارضات الشعراء الليبيي  ي ب 

إىل رسم مالمحها، وبيان  -ما أمكن-يتسع لإللمام بجميع جوانب هذه الظاهرة الشعرية، فأننا سنسىع 

mailto:mmashur@elmergib.edu.ly
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ى لقصائد من  أهم دوافعها، وذلك من خالل ذكر بعض األمثلة والشواهد عىل معارضات الشعراء الليبيي 
ي   .عيون الشعر العرب 

 أسئلة الدراسة

 ى معا ؟هل للشعراء الليبيي  ي  رضات شعرية لقصائد من عيون الشعر العرب 

  ي معارضة الشعراء الفحول؟
ى
 ما مدى نجاح شعراء ليبيا ف

 أهداف الدراسة
 :إىلتهدف الدراسة 

  ي  قصدوا بها معارضة قصائد من عيون الشعر العرب 
ى  . رصد نماذج شعرية لشعراء ليبيي 

 ى من خال ل فن المعارضة الشعرية عىل االستدالل عىل براعة شعراء القصيدة العمودية الليبيي 
القدم لإلثبات الذات، والتعبب  عن علو كعب الشاعر  ذ اعتبار أنه أسلوب شعري اعتمده الشعراء من

ي الصناعة
ى
 . الشعرية المعاِرض ف

 الدراسات السابقة
، وتدرسه دراسة تختص بلم يقف الباحث عىل أي دراسة مستقلة  ى رصد هذا الفن لدى الشعراء الليبيي 

ي قدمت حول نتاج معمقة
ي بعض الدراسات النقدية الت 

ى
بعض ، سوى بعض اإلشارات المتفرقة ف

ى الليبياء الشعر  ي . ي  ي الشعر العرب 
ى
ولذلك نرى من المفيد ذكر الدراسات السابقة حول فن المعارضات ف

 
 
ي وقف عندها  .عامة

أو عند شعراء أي قطٍر من األقطار العربية، ولذلك فإن من أهم الدراسات الت 
ي هذا البحث ما يىلي 

ى
 :الباحث، واستفاد منها ف

ى  دراسة عبدهللا التطاوي، .1 ى مختلفي  ت بعنواني   )سنة عن دار الثقافة صدرت إذ وقد نشر
تها  ،"المعارضات الشعرية بي   التقليد واإلبداع":بعنوان( 1811 تحت ( 1881)دار قباء سنة  ثم نشر
ى النظرية والتطبيق، الدراسة  هدفتوقد ،"المعارضات الشعرية أنماط وتجارب":عنوان إىل الجمع بي 

، كما سعت إىل استكشاف تأصيل المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بهذا الفن الشعريانطالقا من 
ى الشعراء، ودوافع المعارضة  القواسم كة بي 

كما سعت الدراسة إىل رصد الظواهر فيما بينهم،  المشب 
ي وصيغ فاألداء ال مستوياتالفنية من خالل 

ى النص المعارِ االتصوير وتو تى ض والنص زي الموضوعات بي 
ي القديم وترس  

ى
م المعاَرض، وخلصت إىل أن مادة المعارضات الشعرية تدل عىل انصهار الحديث ف

تفاعل الشاعر مع مادته عىل المعارضات دل ، كما تالشاعر الحديث خىط فحول الشعراء القداىم
اث   التاريخية ووقوفه المتكرر أمام الب 

ً
 ومتأثرا

ً
 ومعجبا

 
ي هذه الدراسة ويأخذعىل .متأمال

ى
أنه التطاوي ف

 من مظاهر فن المعارضة، حت  إنه عد امتصاص الفكرة وإعادة تكوين 
ً
جعل مفهوم التناص مظهرا
 من المعارضة 

ً
ي قصيدة أمل دنقلوذلك الصورة نوعا

ى
ي  مثل ما ذهب إليه بشأن صورة الخيل ف

الت 
ها  ي قصي استحضى

ى
وهذا يوحي بأن التطاوي يرى أن المعارضة قد تكون ( 1الغرفة رقم )دته هذا األخب  ف

وط ي شر
 
ام بباف ى ي الموضوع فقط دون االلب 

ى
ي هذا الرأي تجو  هذا الفن الشعري ف

ى
  قد ال يكونز ، وف

 
 ؛مقبول

ي مطروحة 
 وذلك يتأب  ألحد أن ال ال سيما وأن المعابى

ً
ي براعة التصوير أساسا

ى
عىل يحتكرها، وإنما الشأن ف

ي الصناعة األدبية
ى
ي المعارضة عىل وجه الخصوص ،وجه العموم ف

ى
ي السابق ف

ام بالشكل الفتى ى  .ثم االلب 
  الشعر "عطية،الزهراء  دراسة فاطمة .2

 
،خلصت "وإبداع تأثر ، المغرب   فن المعارضات ف

ي الشعراء األوائل ويجاروه يضاهوا إىل أن المعاربة استطاعوا بما جادت به قرائحهم أن  الدراسة
ى
م ف
ى العضين، ورغم طبيعة البيئة المؤثرة ي بي 

... بنائهم لقصائدهم وتراكيبها وصورها رغم التباعد الزمتى
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ً
اته الشعري وقدرته عىل النظم عىل غرار قصائد األوائل تحديا وهذا يدل عىل عالقة الشاعر وارتباطه ببر

 إلثبات الذات
ً
 .وطريقا

  المعارضات الشعرية المديح  القارئ وآليات( "7102)جميلة معتوق دراسة  .3
 
التناص ف

 
 
خلصت إىل أن المعارضات الشعرية ظاهرة أدبية تجسد مدى وقد " النبوي الجزائري القديم نموذجا

اث كما أنها تؤكد تلك الخلفيات الثقافية  ى الشاعر والب  ي العالقة بي 
ي الت 

ى
عن المخزون الثقاف لدى تعب 

ظاهرة كما دلت الدراسة عىل أن ه بالنص المعاَرض،  عجابوإ هتأثر مدى عب  عن وتالشاعر المعاِرض، 
 الجزائرية المعارضات 

ً
ا اتيجياتوأن من بالنص المدحي النبوي، ارتبطت كثب  استعانة الشاعر فنية هاالاسب 

ى أن الباحثة  .مثل هاته المهمةنجاز بخاصية التناص إل  ى التناص والمعارضة إذ وب  هذا يتبي  لم تخلط بي 
وهذا مما يتفق عليه أغلب . ال المعارضة ذاتها. أداة فنية من أدوات المعارضةجعلت من التناص 

 .وليس كما ذهب إليه .النقاد

 المعارضة 
 
 :لغة

ي أي
 ُيعارضتى

ٌ
ي : هي المقابلة فُيقال فالن

 ِحياله ، يباريتى
ُ
ي السب  إذا شت

ى
 وحاذيته، وعاَرَض وعارضته ف

 كتا
ُ
ت

ْ
ه وعاَرض

َ
 قاَبل

 
َء ُمعارضة ي

َء بالشر ي
ي الشر

َ
ي بكتابه أ بن  الخليل)وقال (.167/ 7: ابن منظور. )هقابلتب 

ِت المعارضة" (:272/ 1 :أحمد
َّ
ق
ُ
ي إليك، ومنه اشت

، "عارضته بمثل ما صنع، إذا أتيت إليه بمثل ما أب 
ى األصناف والسلع فيما أي َ"المعارضة مثل الموازنة والمكايلة إنما "(:251/ 3الجاحظ)وقال   بي 

ُ
ة
َ
ل
َ
ُمَماث

ْ
ال

ي التباري، اع؛ يب
ومقابلة ،والمشابهة والمحاكاةوبذلك فإن المعتى اللغوي للمعارضة يدور حول معابى

ء وموازنة السلعة بالسلعة ي
ء بالشر ي

 .؛ لغرض المقايضةالشر
 

 :اصطالحاالمعارضة 
ي موضوع "أن ب يأحمد الشايرى

ى
ي الشعر أن يقول شاعر قصيدة ف

ى
من أّي بحٍر وقافية  .ماالمعارضة ف

ي شا
ي بحر األوىل فيأب 

ى
ي وصياغتها الممتازة فيقول قصيدة ف

عر آخر فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفتىّ
ية 

ّ
ق باألول ودرجته الفن

َّ
 عىل أن يتعل

ً
ي موضوعها مع انحراف يسب  أو كثب  حريصا

ى
ويفوقه، وقافيتها وف

ي 
ي أو تسمو عليها با األوىل، تبلغها ب معاٍن أو صور بإزاء  فيأب 

ي الجمال الفتىّ
ى
 وجماللعمق أو حسن التعليل ف

ي العض أو اختالفهما اعتبار ال وال  (17: 1851الشايب، " )ةالتمثيل أو فتح آفاق جديد
ى
تفاق الشاعرين ف

ل النص السابق المعاَرض إذ العفيه
ُ
ي التصور ب  ، كما أن النص الالحق المعاِرض قد يفض

ى
ة باإلجادة ف

ي التعبب  
ى
 ع .والبالغة ف

ً
ه،ىل زمن دون فاإلبداع ليس مقصورا إىل أن دمحم عابد الجابري وإىل هذا يشب   غب 

ي  اإلبداع ء أو " األدب  ي
ء جديد انطالقا من التعامل،مع شر ي

ي عملية الخلق من عدم،بل إنشاء شر
ال يعتى

قد يكون هذا التعامل إعادة تأسيس أو تركيب،وقد يكون نفيا وتجاوزا ومن هنا يمكن .أشياء قديمة
ي ال

ى
" ةفن هو إنتاج نوع جديد بواسطة إعادة تركيب أصيلة للعنارص الموجودالقول إن اإلبداع ف

 (.112: 2000 وعزام،. 101: 1811الجابري، )

 تم توظيفه من ِقبل  التصور  ووفق هذا  
ً
 أدبيا

ً
عب   شعراءالتندرج المعارضات الشعرية باعتبارها أنموذجا

ى الشعراء، ثم مثلت سمة لشعر فكانت مظهرا من مظاهر التنافس والتباري بصور المختلفة عال ي 
ي لكانت وسيلة   أهل األندلس كما األندلس الذي عمل عىل االنتصار لصناعة  ي المنجز األدب 

ى
بعث الحياة ف

ٍة وركوٍد، و  ى إحياوب  ها سموا نهضة الشعراء بها بذلك سما بعد فب  ي النهوض بالمنجز وبعثينئيي 
ى
 ف
 
أمال

ي ت ي مام و الشعري إىل ما كان عليه زمن الفحول كأب  ي والمتنت 
هموابن زيدون البحب   .وغب 
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  يحةرص من صنف المعارضات إىل معارضات النقاد  ومن
ً
حكم يفتقر إىل وأخرى غب  رصيحة، وهذا أيضا

 ،
ً
ي ستة عشر بحرا

ى
ي العمودي يقوم عىل بحور الخليل المحصورة ف الدقة واإلنصاف، إذ إن الشعر العرب 

ي المقام األول، وإذا أخذنا بهذا التص
ى
ي ف

ى
ي الغزل أو ف

ى
ي الرثاء أو نيف للمعارضات فإن جل ما قيل ف

ى
أو ف

من بعضهم إىل أن  ببل ذه.وهذا ال يستقيم! يعد من قبيل المعارضةيصح أن وصف الناقة أو الفرس 
ك يسميبالمعارضاتما معارضات ال ي ال تشب 

ي ال الناقصة، وهي الت 
ى
ي البحر وال ف

ى
ي الموضوع، ف

ى
إال أن األمر ف

ي المعارضات ال
ى
 ف
ً
ى عىل غرار قصيدة أخرى "شعرية يبف  محصورا ي موضوع معي 

ى
أن ينظم شاعر قصيدة ف

ما الوزن والقافية وحركة الروي، فض ى ي الزمن ملب 
ى
عن المضمون بالمتابعة  ال قالها شاعر متقدم عليه ف

 التفوق واإلبدا 
 
 بلوغ شأوه ثم محاول

 
، )ع واالحتذاء مجاريا ذلك الشاعر محاول  ( 11: 2001كرطي

 المعارضات الشعرية نشأة
ى  ى شعريي  علقمة بن وقصيدةامرؤ القيس  ةمت فكرتهما عىل التباري والمعارضة قصيدقالعل أقدم نصي 
  (1/213: ابن سالم" )امرأ القيس الشعركان ينازع "عبدة وهو أن هذا األخب  

ّ
عي أنه األشعر، فجاء ويد

 امرأتك أم: "ذات يوم المِرئ القيس وقال
ُ
مت

َّ
ي وبينك، فقال امرؤ  قد حك

رضيت،  :القيسجندب بيتى
 تصفان فيه الخيل عىل روي واحد وقافية  :جندبفقالت أم 

ً
. (1/213: ابن سالم) "احدةو قوال شعرا

ي مطلعها
 :فقال امرؤ القيس من الطويل قصيدته الت 

ِب 
َ
د
ْ
ِم ُجن

ُ
ي عىل أ  ُمّرا ب 

َّ
ي
َ

ليىل
َ
ِب … خ

َّ
ؤاِد الُمعذ

ُ
اِت الف

َ
َبان
ُ
ضِّ ل

َ
ق
ُ
 ن

ي وقا
 :أولهال علقمة عىل ذات البحر والروي قصيدته الت 

  
َ
بت

َ
ه
َ
ي  الِهجراِن  ِمَن  ذ ِ

ى
ب   ف
َ
ٍب  غ

َ
ِب … َمذه

 
َجن
َ
ا الت

َ
وُل هذ

ُ
ا ط

ً
 حق

ُ
م َيك

َ
 َول

 :قلتعلقمة أشعر منك، قال وكيف؟ قالت ألنك : "القيس المرئولما فرغا قالت أم جندب 

 
ٌ
لهوٌب وللساِق ِدّرة

ُ
ُع أخرَج ُمْهِذِب  وللّسْوِط … فللّزْجِر أ

ْ
 وق

ُ
 منه

ه بساِقك وسوِطك، وقال علقمة
ُ
ه فأتعبت

َ
 وَمَرْيت

َ
 بزجِرك

َ
 فرَسك

َ
 فَجَهدت

 من ِعناِنه 
ً
ُهنَّ ثانيا

َ
ِب … فأدرك

ِّ
حل
َ
 يُمر  كَمرِّ الّرائِح المت

ك له عاشق: "فقال لها امرؤ القيس
ّ
قها وخلف عليها علقمة، فسّمي ! ما هو بأشعر متىّ ولكن

ّ
ل الفح فطل

 (.1/213: ابن سالم) لذلك

وط و ستوقفنا الشر توهنا  ى وهي ثالثة شر ى الشاعرين المتباريي  ي وضعتها أم جندب للمفاضلة بي 
ط الت 

وإذا أغفلنا . الرويوحدة وحدة الموضوع، وحدة البحر وكذلك :طلبت أن تكون عليها القصيدتان وهي 
تدل عىل حذق الَحكم الناقد، وعىل صدق التجربة الشعرية، فإن هذه األسس النقدية أسس دقيقة 

ى بائيتان من البحر الطويل أن الخيل، كما عدالة الُحكم النافذ، فالموضوع واحد وهو وصف   .القصيدتي 

وط إذا أمعنا النظر ندرك أن و  ي الشعر الثالثة ليست كل هذه الشر
ى
وط المعارضة ف إذ ال يجب أن شر

ط القصد إىل المعارضة و  ي نغفل عن شر
ى
ى الشاعرينالتالنية ف ط سابق بي  ؛ إذ بسبب إغفال هذا الشر
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ى النصوص  ي وصف بعض مظاهر التناص بي 
ى
؛ وهذ عىل أنه من المعارضةالشعرية تساهل بعض النقاد ف

ي  المعارضةمما ال يستقيم ولو صح ذلك لصح معه إطالق 
ى
عىل كمٍّ هائٍل من القصائد الشعرية المتفقة ف

ي بتشالغرض حت  وإن كانت والروي و  البحر 
ى
ك ف ي  ض األفكار عب 

، ولهذا السبب كان العديد فقط والمعابى
ي ينوي 

ي المعارضة سواء باعتماد الشطر األول من القصيدة الت 
ى
من الشعراء يضحون بنيتهم ف

ءأو بذكر المطلع مع ، معارضتها  ي
باإلشارة إىل عنوان القصيدة المشهورة مثل ما ُعرف  أو ، من التغيب   شر

ي وما تالها من معارضمن معارضة الشعراء لقصي دة البوصب  عىل  اتدة بانت سعاد لكعب بن زهب  أولب 
ط عند دراسة هذه الظاهرة الشعريةلذلك  مر العصور، ، وعىل هذا يجب أن ال يتم إغفال هذا الشر

ه، وهو أن  ى ما كان من المعارضات الشعرية عن غب   لتميب 
ً
 مانعا

ً
األساس يمكن أن نعتمد تعريفا جامعا

أن يقصد الشاعر معارضة قصيدة من قصائد شاعر آخر من سابقيه أو معارصيه : الشعرية هي المعارضة 
الروي الذي جاءت عليه القصيدة ذات فينسج قصيدة جديدة حول نفس الموضوع، وعىل ذات البحر و 

ي . السابقة
ى
وط القصيدة المعاِرضة ف يجب أن تجتمع فيها أربعة أسس  وبعبارة أخرى يمكن حض شر

ه، ضالمعارِ الشاعر قصد ها أول :هي و  وحدة الشعري،  وحدة البحر ، وحدة الموضوعثم  معارضة غب 
 .الروي

 تطور المعارضات الشعرية عب  عصور األدب المختلفة
ي وكانت مواكبت المعارضات الشعرية ظاهرة فنية  ى راحل تطور الشعر العرب  سمة واضحة لعضين اثني 

 .واإلحياء النهضة من عصور األدب هما العض األندلشي وعض 
ي األندلس

ق حت  عدت المعارضات آنذاك أمارة  ئها عدد كبب  من شعرا اشتهر  ففى بمعارضة شعراء المشر
ي الشعر إال بمعارضة  الشاعر نبوغ الشاعر األندلشي ودليل براعته، وال يبلغ 

ى
األندلشي درجة رفيعة ف

ى والمعارصين من  فحول الشعراء العض دافع اثبات الذات لدى شعراء  المشارقة وهذا يدل عىلالسابقي 
؛ ولهذا وجب وهو الدافع ذاته الذي دعا علقمة الفحل لمجاراة امرئ القيس ومعارضته.آنذاك األندلشي 

ب المعارضة بأن : التنبيه إىل أن القول واالتباع ال يستقيم؛ إذ إن ركن هذا الفن الشعري التقليد  منرصى
ي أن يكون هناك نٌص معاَرض 

ى
سم خىط السابق ؛ (الحق)ونٌص معاِرض ( ابقس)يتمثل ف فالالحق يب 

ي عىل الشاعر أن يتجنبه الذي معارضة من التقليد لذلك فإن اعتبار بعض النقاد الويحدو حدوه، 
ينبىعى

ته اإلبداعية ي ال يخفى ما فيه ، رأيٌ خالل مسب 
ام الشاعر بذات البحر والروي  .من إجحاف وتجتى ى ألن الب 

ي موضوع س
ى
 مع اإلبداع وصوغ قصيدة ف

ى
ورة أنه يقلد من سبقه وأنه يتناف ه ال يعتى بالضى بقه إليه غب 

ه قد يكون لها  رها؛ كأن تكون والذاتية وصدق التجربة، عالوة عىل أن معارضة الشاعر لقصيدة غب  ما يب 
ي 
، أو مبدأ إنسابى ي

قد  الموضوع؛خطر سمو الفكرة و ف. فكرة القصيدة حول قضية عامة أو موقف وطتى
ي يدعو 

ى
ي شعره  تطرق إليهيو الموضوع ذاته  الشاعر إىل الخوض ف

ى
ن و بق إليه كثب  قد َس  كانبعد أن  ف

ه  يدعو إىل أن نوإذا أخذ.غب 
ً
ي االعتبار أن بعض األغراض لها ما يناسبها من بحور شعرية فإن هذا أيضا

ى
ا ف

ي موضوعها وبحرها، ول
ى
، اختيار القافية حريةيبف  للشاعر سوى  متكون العديد من القصائد متماثلة ف

ام به والقافية  ى ي القصيدة المعاِرضة مما يجب عىل الشاعر االلب 
ى
ها؛ و ف منا هذا ال يصح تغيب  ى إذا الب 

ي خطها 
ى الشعر الت   .أربابه، وسار عليها من لحقهم من الفحولبقواني 

التنوير؛ إذ وشعراء مرحلة اإلحياء و  النهضةلعل كل ذلك يفش لنا ازدهار المعارضات عىل يد رواد عض 
ي كانت تبعث الشاعر عىل الشعر هي إعادة الحياة إىل صناعة الشعر وبعث أمجاد 

إن أبرز الدوافع الت 
ي من تحت الركام الهائل 

محمود رائد هذا العض  الطويلة، فكانعصور االنحطاط خلفته  الذيالماضى
ي وبشار بن امرئ المن أبرز من عارض قصائد شعراء العربية األوائل ساىمي البارودي 

قيس النابغة الذبيابى
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ي  ي تمام لحقه ثم ، برد والمتنت  ي وأب 
 من البحب 

 
ي حيث عارض بعدد كبب  من القصائد كال

 
أحمد شوف

هم ي وابن زيدون وغب  ي والبوصب 
يف الرضى ي والشر  من شعراء ب  كما سار عىل منوالهم عدد كب  ،والمتنت 

ي مض عض النهضة والعض الحديث ك
ى
ي العراق، و احافظ إبراهيم ف

ى
، وعبد المحسن الكاظمي ف ي

ى
لرصاف

ي و
ى
ي ف ه من وخليل مردم الشام برز شفيق جب  ي ليبيا برز شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي وغب 

ى
وف

 ، ممن ازدهر عىل أيديهم هذا الفن حت  صار الشعراء 
ً
ارتباط شعراء عضهم، يعب  عن من مالمح  ملمحا

ي القديم  حركة اإلصالح حملت عىل عاتقها مهمة بعث أن كله أساس ذلك  و اإلحياء بالشعر العرب 
 وإحياء أمجادها الحضارة العربية 

 
  سياسيا

 
  واجتماعيا

 
ولذلك فإن المعارضات ؛ (11: 2006بدر، )وأدبيا

بحر قصيدة أخرى "عىل الشاعر قصيدة  نظُم ؛فالشعرية ال يمكن عدها من مظاهر التقليد المحض
المعارضة مظهر من بل يمكن القول بأن ليد مطلق للشاعر السابق ال يدل عىل تقوموضوعها،وقافيتها 

 وتكون 
ً
ة فقد يبدو الشاعر مقلدا ي مراحلها األخب 

ى
ماف مظاهر اإلبداع وصورة من صور التفّوق ال سيَّ

ه لن يجرؤ عىل معارضة كبار الشعراء إال بعد أن تستوي 
َّ
 من مظاهر هذا التقليد لكن

ً
المعارضة مظهرا

 
ُ
ة
َ
ك
َ
وتنتهي هذه الن زعة وتستوي عىل ساقها  .مضاهاتهمالشعر فيحاول مجاراة أعالم الشعراء و  لديه َمل

 المعارضة حالة تتجاوز التقليد 
َّ
 بهم ومن هنا نقرر بأن

ً
ى يدرك مرتبة أولئك الشعراء الذين بدأ معجبا حي 

 (.267: 1811بهجت، " )االبتكارو والمتابعةإىل اإلبداع 

 :شارقةللم من معارضات األندلسيي   
ى  اتمعارضمن أشهر إن ي لشعر العّباسيلعيون ااألندلسيي 

ي الت 
معارضة ابن عبد ربه لقصيدة رصي    ع الغوابى

ي 
ى
 :مطلعهايقول ف

حىلي 
َ
ي ذ

ت 
َ
با ِمن ِعنِد قاِتل

ُ
طل
َ
با قبىلي َوال ت

َّ الراَح ال تشر ديرا َعىلي
َ
  أ

 
َ
ِكن َعىل َمن ال َيِحل  ل

َ
 َول
 
 َصباَب ة

ُ
موت

َ
ي أ
ّ بى
َ
ما َحَزن ي أ

َ
تىلي ف

َ
 ق
ُ
 ه

  ابن عبد حيث عارضها  
 
 :ربه قائال

ِل 
ْ
 ىلي شاِهدا َعد

َ
تىلي وقد قاَم ِمن عينيك

َ
ي ق
بى
ُ
 وتجَحد

ً
لم ا

ُ
ي ظ

ل تى
ُ
قت
َ
 أ َت

لب وا عنده ذحىلي 
ْ
ُ شادٍن بعينيِه ِسحٌر فاط ب 

َ
ي غ حىلي ليَس ب 

َ
َب ذ

َّ
َّل
ُ
ط
َ
 أ

ي الغزل و الميتان القصيدتان ف
ى
ي جاء أن ابن عبد ربه نقض ال الطويل ومعالبحر من ف

ي الت 
عديد من المعابى

ي سياق المعارضة ال النقيضة، ولذلك أشار 
ى
بها مسلم بن الوليد إال أنه حرص عىل أن تضل القصيدة ف

 ( 6/215ابن عبد ربه، )
 
ي قوله"قائال

ى
ي ف

 :ومما عارضت به رصي    ع الغوابى

با قبىلي 
ّ الّراح ال تشر  "أديرا عىلي

ي وهذا األمر يمثل أحد أهم البواع
 لمقدرته إلشاعر ا تدفعث الت 

ً
 لذاته واستعراضا

ً
ه إثباتا ىل معارضة غب 

وهذا ما رصح به ابن عبد ربه حيث . ليس الشاعر فالن بأشعر متى : الشعرية وكأن لسان حاله يقول
ب عىل قصيدته

ّ
ي عقده الفريد قائال هذه عق

ى
ي سهولة هذا الشعر مع بديع ":بعد أن أوردها ف

ى
من نظر ف

 ،معناه ورقة طبعه
ْ
ي عنده إال بفضل التقدملْم َيف

له شعُر رصي    ع الغوابى
ُ
 .(6/215ابن عبد ربه، )"ض
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 :معارضات اإلحيائيي   من 

ي المدونة الشعرية إبان عض النهضة والتنوير، ألن  
ى
ى كبب  ف شعراء  كانللمعارضات الشعرية حب 

ي عض ازدهار ا ى عضهم والعض الذهت   لمد جسور التواصل بي 
 
ألمة تلك المرحلة اتخذوها وسيلة

ي ( 1801 - 1138)فقد كان لمحمود ساىمي البارودي اإلسالمية،  ، (1823 - 1151)وإسماعيل صب 
 "قصائد 

ً
ان أحيانا تطابق كل المطابقة أسلوب الشعر العباشي أو الشعر القديم، بل إنهما كانا يشب 

 ، (53: 2011 ،كراتشقويفسكي )"بوضوح إىل القصائد األصلية المعارضة
ً
ي  نالحظ ذلك وأيضا

ى
بوضوح ف

ي 
 
 - 1171)إبراهيم  حافظ  ، ودمحم (1832 - 1161)مؤلفات من جاء بعدهم من شعراء مض أمثال شوف

1832). 

ي قدمها رواد عض النهضةولعل 
معارضة محمود ساىمي البارودي ألب  فراس :من أشهر المعارضات الت 

ي الحمداني
  حيث عارضها البارودي( أراك عصي الدمع)الرائية المشهورة فى

 
 :قائال

 
ُ
ة
َ
َمِخيل

ْ
ي ال ِ

تى
ْ
ت
َ
 َوَعاد

ُ
ِرْبت

َ
 ط

ُ
ْصَبْحت

َ
ُر َوأ

ْ
ك ْجُر  َوالس  ي الزَّ ِ

ِوي ِبِشيَمت 
ْ
 ال ُيل

يفلقصيدة البارودي  معارضةو  ي  الشر
ي يقول الرضى

ي  الت 
ي مطلعها الرضى

ى
 :ف

ُب 
َ
رغ
َ
ي الَعيِش أ

ى
 ف

ُ
نت

ُ
وال الُعال ما ك

َ
ُبَول
 
َجن
َ
ي الِقىل َوالت

ِ الُعىل ِمتىّ ب 
َ
 ِلغ

 ُ
َ
ُب ِإذا الل

ِّ
ن
َ
و ُمؤ

َ
 عاِذٌل أ

ّ
ما الناُس ِإاع

َ
روُمُهف

َ
 فيما ت

َ
رك

ُ
م َيعذ

َ
  ل

 :قصيدتهبالبارودي عارضها حيث 

َربُ 
ْ
اِريِد َيط

َ
غ
َ
اِن األ

َ
ْحن
َ
ُهو َوُيْعَجُب ِسَواَي ِبت

ْ
اِت َيل

َّ
ذ
َّ
َي ِبالل ِ

ْ
ب 
َ
 َوغ

 َ َ ب 
ْ
 َسْمَعْيِه ال

ُ
ُهَوَيْمِلك بَّ

ُ
ْمُر ل

َ
خ
ْ
ِشُ ال

ْ
أ
َ
ْن ت ا ِممَّ

َ
ن
َ
ُب َوما أ

َّ
ق
َ
ُمث
ْ
 ال
ُ
 اع

ي كانت له معارضات من أشهرها 
 
دة"وكذلك أحمد شوف وهي من أشهر معارضات العض " نهج الب 

دة الحديث ي المشهورة بالب   لقصيدة البوصب 
ان بذي سلم  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ر جب 

ّ
 أمن تذك

لماء من إضم
ّ
ي الظ

ى
ق ف  أم هّبت الّري    ح من تلقاء كاظمة وأومض الب 

ي حيث 
 
ي مطلعها بقصيدةعارضها شوف

ى
دة وقال ف  :أسماها نهج الب 

شُهِر الُحُرِم 
َ
ي األ

ى
ىمي ف

َ
 د
َ
َحلَّ َسفك

َ
ِم أ
َ
ىَ الباِن َوالَعل  ريٌم َعىل القاِع َبي 

ي عضها والعض الحارصى فكانت 
ى
ي لقيت شهرة واسعة ف

 .من أكبر القصائد الت 

ي زمن   
ى
ورة فرضتها الحاجة إىل إثبات واإلحياء رصى  النهضةلقد كانت المعارضات الشعرية ف

عصور الفصحاء بعد أن مر عليها زمن ليس بالقصب  غلبت فيه العودة بالذائقة العربية إىل  إمكانية
 يغلب غليه 

ً
 جامدا

ً
ي رصف الكلمات حت  أضىح الشعر كيانا

ى
البهرجة والصناعة اللفظية والتكلف ف

ي ، التكلف والتصنع ي الشعر العرب 
ى
ي إعادة بعث الحياة ف

ى
 ف
ً
وال شك فقد نجح اإلحيائيون نجاحا باهرا
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ى  ي األدب إىل عصور م، واستطاعوا العودة بذلك الجيل من القراء و الرصي 
 
 األساليب البليغة،تذوف

ي 
 .الرفيعةوالمعابى

  الشعر الليب   الحديث
 
 المعارضات ف

ى العديد من القصائ ي دواوين الليبيي 
ى
ي عارضفيها تطالعنا ف

ى  د الت  قصائد من عيون الشعر  الشعراء الليبيي 
ى  ى الشعراء الليبيي   ونجعل اهتمامنا بالمعارضات بي 

ً
ي هذا البحث سنشب  لبعضها شيعا

ى
، غب  أننا ف ي العرب 

ى   من الباحثي 
ً
ي لم تلق اهتماما

ى  –إذ لم أقف فيما بينهم ألنها من الموضوعات الت  يدي فيما وقع بي 
ى الشعراء الليبيعىل أ -مصادرمن ى ي دراسة حول هذا الفن الشعري عىل الرغم من انتشاره بي   حت  ال ي 

ي  يكاد يخلو منه أي ديوان من دواوين الشعر العمودي  .الليت 
 

 لقصائد من عيون الشعر العرب    معارضات الشعراء
 القديم الليبيي  

ث عول عليها الشعراء مثلما كانت المعارضات الشعرية سمة من سمات عض النهضة العربية، حي
ي حشد الهمم وشحذ القرائح لنهوض بالنتاج الشعري، فكان لها   -وباألخص المضيون-اإلحيائيون 

ى
 ف
ً
ا كثب 

ي بأدب رفيع آنذاك، كذلك نلحظ األمر نفسه عند الجيل األول 
ى
ي والثقاف ي إثراء الوسط االدب 

ى
أثر واضح ف

ي ليبيا أمثال أحمد رفيق 
ى
هم، حيث قدم من رواد النهضة األدبية ف وأحمد الشارف وأحمد الفقيه وغب 

ى نماذج راقية وقصائد بديعة كانت معارضات رفيعة لقصائد الفحول القداىم  العديد من الشعراء الليبيي 
 ، ي ي هذا الفن دليل نبوغ الشاعر الليت 

ى
ي ف وأمراء الشعر المعارصين فكانت محصلة النتاج الشعري الليت 

ي ال تقل  ورفعة مستوى ما يقدمه من شعرٍ 
 من هذه النماذج الشعرية الت 

ً
آنذاك، وفيما يىلي نعرض بعضا

 عن القصائد 
 
 وجمال

ً
 .المعاَرضةاألصلية حسنا

0.   
يف الرض   معارضة أحمد الفقيه حسن لقصيدة الشر

ي مطلعها
ي يقولفى

ي الت 
يف الرضى  :  تعد قصيدة الشر

وال الُعال 
َ
ُب   َول

 
َجن
َ
ي الِقىل َوالت

ِ الُعىل ِمتىّ ب 
َ
ُب ِلغ

َ
رغ
َ
ي الَعيِش أ

ى
 ف

ُ
نت

ُ
 ما ك

م
َ
     ف

ُ
روُمه

َ
 فيما ت

َ
رك

ُ
م َيعذ

َ
ُ ل
َ
و مُ                 ِإذا الل

َ
 عاِذٌل أ

ّ
ُب                ا الناُس ِإاع

ِّ
ن
َ
 ؤ

ي عارضها عدد غب  قليل من الشعراء 
ي الت  ي مختلف العصور عىل مر من عيون الشعر العرب 

ى
األمصار، وف

ى وقد   ي معارضة هذه الذرة النفيسةكان للشعراء الليبيي 
ى
ي أحمد الفقيه منهم  ،اسهامات ف الشاعر الليت 

ي بلغته الشعرية القوية ، برائعة من روائعهالذي عارضها  حسن
ي تصوير المعابى

ى
دلت عىل براعته وتمكنه ف

ي تالئم هذا اللون
ة الت  اكيب لاختيار "من  حققهبما ،و المعب  نه وإ المتماسكة،لكلمات القوية الدالة والب 

ي المعتى والمبتى 
ى
ان، )" ليبلغ مكانة جيدة ف ي مطلع (131: 1876جب 

ى
حيث يقول أحمد الفقيه ف

 :قصيدته

ي مذهب
ي منهج الىعى

ى
ي له ف  سواي بغب  المك رم ات يشبب وغب 

 أخو همة يستسهل الصعب كلما تشعب أمر أوتباع د مطلب

ي هذه القصيد
ى
ي قالب براعة الفقيه وتمكنه اللغوي، ومقدرته عىلة وتتجىل ف

ى
 سبك النص الشعري ف

ي أوردها
ي الت 

ي التصوير والتعبب  عن المعابى
ى
 .يفيض جزالة وبراعة ف
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 سن السوس  لقصيدة الحرصيحمعارضة أحمد الشارف و  .7

ي تعد 
وابى ي الحسن عىلي الحضي القب  ي  إحدى-يا ليل الصّب مت  غده  -قصيدة أب 

النفائس الشعرية الت 
ى عليها ما انفك شعراء العربية و يوعها وانتشارها؛ اشتهر بها أصحابها،حيث ذاع صيته بذ  عاكفي 

ً
ا تشطب 

 
 
 ومعارضة

ً
، فكانت من عىل مر العصور وتخميسا

 
ي معارضة  قصائد الشعر العرب 

ت من أكبر
ّ
؛ حت  عد

ي تاري    خ اآلداب 
ى
 ف
ً
ي أحدثت أثرا خاصا

 (. 1/10: 1853مبارك، )العربية أشهر القصائد الت 

ى الذين ع ، و ارضوها ومن الشعراء الليبيي  هذا الشاعر أحمد الشارف، حيث نسج الشاعر حسن السوشي
 (170: الديوان) :قصيدة عىل منوالها يقول فيهااألخب  

 صب قد بان تهتكه وبطيب الشوق تمسكه
ي األرض يدكدكه

ى
 وله جلد لو مر عىل جبل ف

ي األرض مسالكه
ى
 فإذا ما هم عىل جلد ضاقت ف

 ام اللحظ فتهلكه                                  ا بسه        ويود لمهجته رمي

ة ى بل إحدى روائع الشعر  ،ومعارضة أحمد الشارف لدالية الحضي تمثل إحدى بدائع الشارف الممب 
ي محقق ديوان أحمد الشارف

ي المعارص، وقد قال عنها المضاب   شعرية قدمها إنها أروع تحفة  :الليت 
، )، الشارف ي

 . (170: 2000المضاب 

  لسوس  اأما 
 
 ( 123: الديوان: )فقد عارض قصيدة الحضي قائال

هُ 
 
 لم تطلق يد

َ
ك ُ ُه   وأسب 

ُ
ْعَبد

َ
 تحرر أ

ٌ
 الرق

ه
ُ
ْجِهد

ُ
 عليه وت

ُ
ط
َ
ت
ْ
 مازال يهيم بفاتنٍة  تش

 (125 :الديوان)إىل أن يخامها بقوله 

  ل
ً
كا  دها تتصيَّ                          متيمه     ألقت من فتنتها شر

 ح الباب له فإذا ما استأنس توصدهتغريه بفت
وغ      وتقول له ألق

ً
       اك غدا

ٌ
ي موعده د

 ال يأب 

دة ونهجها .3   للب 
 
 معارضة إبراهيم الهوب

ين يعد  ى المكبر ي من الشعراء الليبيي 
قد زخر ديوانه الشعري بروائع كان من بينها قصيدة و ،إبراهيم الهوبى

ى هما مدحتان لسيد األ  ى اثنتي  نام عليه أفضل الصالة وأز ى السالم، األوىل هي عارض بها قصيدتي 
ي دة للبوصب   :قصيدة الب 

ان بذي سل ر جب 
ّ
 ا جرى من مقلة بدم                               م  مزجت دمع     أمن تذك

لماء من إضم
ّ
ي الظ

ى
ق ف  أم هّبت الّري    ح من تلقاء كاظمة وأومض الب 

 



 ويــتربــلة الــمج 
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 1.36معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                           277                                                                                                                                                               

دة ألمب  الشعراء أ ي والثانية هي نهج الب 
 
 :حمد شوف

شُهِر الُحُرِم 
َ
ي األ

ى
ىمي ف

َ
 د
َ
َحلَّ َسفك

َ
ِم أ
َ
ىَ الباِن َوالَعل  ريٌم َعىل القاِع َبي 

ي قصيدة عىل البحر البسيط، عنوانها 
ي ديوان إبراهيم الهوبى

ى
، وافتتحها "مدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص"حيث جاء ف

 
 
 (2/110الديوان ): قائال

ى البان والعلمفلست أبكي عىل جاٍر بدي سلم وال أحب  اء بي 
ي غب  منكتم  وإن كان حت 

ً
ي عىل طلل دمعا

 وال أكفكف من عيتى
ي أرياح ك

ى ل                   وال تحركتى ق الح من أضم           اظمة    وال ألي   ب 
ي بعض أحواله كالنطق بالكل           وإنما الدمع نبع القلب يقذف

ى
 م     ه ف

ي بلغ 
ى بيتلقد دل مطلع القصيدة الت   وستي 

ً
 طولها واحدا

ً
ي آن واحد، ا

ى
ى ف : هما، بأنها معارضة لقصيدتي 

ي، و بردة  م بأن تكون نهجها أل البوصب  ى ي الب 
ي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الهوبى

 
حمد شوف

ى  ي مع القصيدتي 
، حيث اتحدت قصيدة الهوبى

 
 رصيحة

 
 تامة

 
ى معارضة ى لها معارضته للقصيدتي  السابقتي 

ي الموضوع والبحر 
ى
 .والروي وحركته ف

ي صياغة أفكارها، فكأن لسان حاله يردد ما قاله ابن عبد  
ى
ي ف

ويتجىل لمتأمل القصيدة مدى براعة الهوبى
ي 
ى عارض قصيدة رصي    ع الغوابى ي أن ،ربه األندلشي حي 

ى
ي  بل زاد عليه ف

ى  الهوبى ى قصيدتي  ى جمع بي  ي اثنتي 
ى
ف

 .معارضة واحدة

 عند هذه القصيدة فإنن
 
ى وإذا توقفنا قليال ي إىل استحضار القصيدتي 

ي المطلع ما يقود المتلف 
ى
ا نلحظ أن ف

ى  دة ونهجها)السابقتي   : (أي الب 

ي 
ى
ي ف ي المواضع الذي ذكرها البوصب 

دة أورد الهوبى  (إضم/ كاظمة / ذي سلم) :بردتهفمن الب 

دة فيطالعنا ي مطلع قصيدته رّصعاللذان ( البان والعلم: )أما من نهج الب 
 
 .بهما شوف

ي وهنا ت
ي نسج معارضة يجاري بها قصيدب 

ى
ي ف

ي : )تجىل براعة الهوبى
 
ي، وشوف ي (البوصب 

ى
، ويباري  هما ليس ف

ي أسلوب شد األحداث وترتيب  ،المطلع وحسب
ى
ى األغراض، وكذلك ف ي حسن التخلص بي 

ى
 ف
ً
بل أيضا

 ألسلوبه
ً
ي والصور وفقا

ي أثرهما ويعيد تشكيل المعابى
 ،اللغوي فدل ذلك عىل تمكنه ؛الوقائع، فكأنه يقتفى

ي طبقة واحدةٍ 
ى
ى ثالثتها لجعل هذه القصائد ف  وازن بي 

ً
  ،وصفاء قريحته، ولو أن ناقدا

 
  ،فخامة

 
 ،وبراعة

 
 
ى الشعراء عىل مر . ، وحسن سبٍك وسالسة ي وقعت بي 

ٍ من المعارضات التامة الت  ي ذلك شأن كثب 
ى
شأنها ف

 .صورعال

ي من غلٍو ومبا -بل إننا إذا أخذنا  ي بعض أبياته لغة ما أخذ عىل البوصب 
ى
ي ف

حاد بهما عن الصواب، الت 
ي 
 
ي التقطها "ما أخذه بعض النقاد من استسالمه بال وعيٍ لبعض األفكار  وأخذنا عىل شوف

واالنحرافات الت 
ي  نا نجد فإن، (13: 1875المجذوب، " )من ألسنة الدراويش وكتبهم

-وإن كانت قصيدته األقض-الهوبى
ي قصيدته سلم قد 

ى
ي  غالطات العقدية، و من كل تلك المف

ى
م ف ى ي المبالغة ها كل معانيالب 

ى
لكي ؛عدم االفراط ف

يه ال 
َ
ي الغلو الذي وقع فيه سابق

ى
 .يقع ف
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 معارضات أحمد رفيق لعيون الشعر العرب    .4

ي دواوين
ى
ي حقيقتها تمثل معارضات لقصائد من  تطالعنا ف

ى
ي هي ف

أحمد رفيق العديد من القصائد الت 
ي    ؛عيون الشعر العرب 

ُ
تأثره بأشعار الفحول، ومدى تمكنه من فنون البالغة وأساليب  ظهر مدىت

هم  :له معارضات توطرائق نسج الشعر؛ حيت كان ،الفصاحة والبيان ، وغب  ي ي فراس والمتنت  لبشار وأب 
ي وحافظ إبراهيم والزهاوي

 
، كما عارض من شعراء العض كال من أحمد شوف ى  .من المتقدمي 

ي مفعارض قصيدة بشار 
ى
ي يقول ف

 :طلعهاالت 
ن ال َيزاَل ُيعاِتُبه

َ
زرى ِبِه أ

َ
و َملَّ صاِحُبهَوأ

َ
ِازَورَّ أ

َ
ُه ف
 
 َجفا ِود

ت َحَبِائُبه
َّ
ط
َ
 الَمحزوِن ش

َ
 الَهوىَوال َسلَوة

َ
وَعة

َ
نِكرا ل

َ
ست
َ
َّ ال ت ي

َ
ليىل

َ
 خ

ي يقول فيها
 (87/ 2: الديوان): بقصيدته الت 

ىما تنفك،! هو الحب ى غرا تب  ، لحي  ى  ئبهعجائبهوتظهر، من حي 

 
ً
ي ظاهرا ي قصائد رفيق العديد من أشطار األبيات المنسوبة إىل  كما كان أثر المتنت 

ي شعر رفيق، ففى
ى
ف

ي أشعاره وفق آلية التناص الظاهر، عالوة عىل مواطن عديدة نستشف 
ى
، أوردها أحمد رفيق ف ي المتنت 

ي   رفيق والمتنت 
ى  بي 
ً
 خفيا

ً
 .فيها تناصا

ي محط اهتمام أحمد رفيقفالتامة، أما عىل سبيل فن المعارضة    ؛ولم يفته معارضته ،قد كان المتنت 
ي عارض  رفيق ولعل من أبرز قصائد 

، ها فيالت  ي ي المتنت  قصيدة وافقت مناسبتها مناسبة قصيدة المتنت 
ى علم  ي حي 

ي أرسلها إىل ممدوحه سيف الدولة الحمدابى
ي الت   : بمرضه قال فيهاالمتنت 

ي إذ عوفيت والكرم وزال عنك
ى
 ي أعدائك األلم إل المجد عوف

ي ودعاله فيها بالشفاء، أما أحمد رفيق 
ي أنشأ هذه القصيدة أثناء مرض سيف الدولة الحمدابى فالمتنت 
 
 
عصي فأنشأ قائال  (1/17 :الديوان): فعندما علم بمرض صديقه الشيخ موش الب 

ي الدنيا من السقم      م ع       نبئت أنك تشكو وطأة األل
ى
 افاك موالك ف

 
ً
 تنال ويمحو بعض ما اكتسبت يداك فاهلل ذو لطف عىل األمم أجرا

ي وهي 
ي تتضمن الحكم، مثل قول ،تفيض جزالة وقوةمن روائع رفيق، الت 

 :هومليئة باألبيات الت 

 .الهرمال يسلم المرء من داء ينغصه وإن نجا منه لم يسلم من 

ارضة لقصيدة أحمد أما عن معارضات شاعر الوطن أحمد رفيق للشعراء المعارصين، فله مع
ي مطلعها

ى
ي ف

 
ي يقول شوف

 :شوقيالتيوصف فيها الربيع ووادي النيل، والت 

ْم بنا يا صاح     ي  
ُ
ِّ  آذاُر أقَبَل ق   الّربيَع  َحي

َ
 األرواِح  حديق     ة

 وأجمع نداىم الظرف تحت لوائه وأنش    ر بساحته بساط الراح
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ي مطلعهاقال الربيع،  ة عنوانهاحيث عارضها أحمد رفيق المهدوي بقصيد
ى
 (15 /2:الديوان) :ف

 ج    اء الربيع فقم بنا يا ص  اح نلق الزمان يمر باألف راح 
ي موكب لبس الزمان شباب     ه واختال منه، بميعة ومراح

ى
 ف

ي ورفيق
 
ي شوف

ى قصيدب  ي عقدها التليشي بي 
ى  -وتجدر االشارة هنا إىل الموازنة الت  ي وصف الربيع،  -هاتي 

ى
ف

 من قدر رفيق ومدى إخف
ّ
، وحط ي

 
ي تلك الموازنة، حيث أشاد بشاعرية شوف

ى
اق التليشي فيما وصل إليه ف

 للقارئ ألساس حكمه النقدي هذا حيث قال التليشي 
ً
 دقيقا

 
ي : "دون أن يقدم تفصيال

 
تلك هي آلة شوف

ي أن قصيدة رفيق ال ترتفع إىل هذا 
ى
ي تجويد الصناعة، وإحكام النسج، وما من شك ف

ى
المستوى  الخالدة، ف

ي 
ى
 ف
ً
ا ، ولن نتعب كثب  اق الديباجة، وإحكام الصناعة، وسالمة اللفظ، وعذوبة الموسيف  من المتانة وإشر

ى . المقارنة ى األسلوبي  ى الفرق بي  ى لنتبي  ي أن نقف عند المطلعي 
، " )يكفى  (.160: 1811التليشي

ي ورفيق كليهما ينتميان إىل 
 
ي أن الشاعرين شوف

ى
ي شعر وإذا اتفقنا مع التليشي ف

ى
المدرسة التقليدية ف

ي 
ي نقل الصورة النمطية لما تقع عليه عيتى

ى
ي تعتمد عىل التشبيهات ف

الوصف، وصف الطبيعة، الت 
ي الطبيعة، دون أن يمزجها بعاطفة جياشة، ووجدان ملتهب، وأن غياب الدفقات الوجدانية 

ى
الشاعر ف

ي بوصف الطبيع
ة، إذا اتفقنا عىل ذلك فإننا نختلف سمة غالبة عىل جل النتاج الشعري القديم الذي عتى

ي إغماض شاعرية رفيق حقها
ى
ي بالوقوف عند  .مع التليشي ف

طه هو من أن نكتفى ولنتوقف عند ما اشب 
ى  ى األسلوبي  ى الفرق بي  ى لنتبي  ، )المطلعي   (.1811التليشي

ى المنصف إىل  -ال يخفى فإننا نرى أنه  ى العىل من ينظر بعي  ي  -مطلعي 
ى
ي ف

 
 نسج تفوق رفيق عىل شوف

وليس كما ذهب إليه التليشي الذي نفى عنه حسن  ؛البيت، إذ فضل بقرب المأخذ وسالسة التعبب  
ي ( الربيع)رفيق اعتمد لفظ وذلك ألن  الصياغة، وإحكام الصناعة؛

ى
بوصفه الفصل المحتفى به، أما شوف

السنة، وليس  أي أنه اسم شهر من شهور وهو الشهر الرابع أو شهر أبريل ( آذار)فقد استخدم لفظ 
ي ليهتدي 

 من فصولها، عالوة عىل أن ارتباط فصل الربيع بشهر آذار يحتاج إعمال فكٍر من المتلف 
 
فصال

 األوىلي المراد، بل ماذا لو 
ي  حلّ إىل المعتى

ى
اء ُمجدبة ال ُمخصبة، حينها يحل آذار وال يحل آذار ف سنة غب 

 وأنه وقع وحَل الربيع بوصفه المراد، ق لذلك فإن استعمال رفيق للفظ الربيع أفاد تحق ؛لربيعا
ً
وفقا

 فكان ذلك للمعتاد، 
ً
 .عند رفيق للمعتى المراد  أكبر تأكيدا

ي 
 
ي بيت شوف

ى
رفيق  أسلوب وهو عىل غب  القياس، أما ( آذاُر أقَبلَ )كذلك نلحظ تقديم الفاعل عىل فعله ف

، و فقد كان 
 
 أحسن أكبر سالسة

ً
ت صياغته هذه بما فيها من تحريض كما ازدان( ج    اء الربيع فقم: )نسجا

ي للمخاطب بفعل 
ي  ؛(قم) الطلب التحضيصى

ى
ي دلت عىل السبب، عالوة عىل ما ف

 ألنه ارتبط بالفاء الت 
، و  (الفاء) ي

احى ي تفيد شعة االستجابة وعدم الب 
ت هذه كل ذلك أوحفوق  من داللة التعقيب الت 

اك المخاِطب الصياغة  ي ا -وهو الشاعر-باشب 
ى
ب ف

َ
 الستقبال المسبق لفكرة، وتأهبهما والمخاط

ً
معا

ي الذي اعتمد فيه . كأنهما كانا ينتظران وقوع السببف. فصل الربيع
 
وهذا ما ال نستشفه من مطلع شوف

ْم بنا)أسلوب االلتفات من خطاب الجمع 
ُ
ِّ  )إىل خطاب المفرد (ق  .(َحي

ي بأنها عذب
 
ي شوف

ى
ى وصف قواف ي وكذلك يؤخذ عىل التليشي ما ذهب إليه حي 

ى
، وصف قواف ة الموسيف 

، )رفيق بأنها قلقة،   ولو مزجت بعض أبياتهما لما (. 1811التليشي
ً
 ورويا

ً
إذ إنهما قصيدتان متفقتان بحرا

ي 
 
ى بينها عىل نحو ما نضع هنا بيت من قصيدة رفيق وآخر من قصيدة شوف  :أمكن التميب 
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ي المساء ثغوره    يتلو بديع لطائف الفتاح
ى
ح ف

ّ
 والفل فت
ه المسماحوالياسم ى ى لطيفه ونقيه   كشيرة المتبى  ي 

ي 
 
ي من قصيدة شوف

ى . فالبيت األول من قصيدة رفيق والثابى ي كامل النصي 
ى
وال نبالغ إذا أمعنا النظر ف

ى  ى الصور والتشبيهات من حيث القرب والبعد، ومن حيث العالقات المنطقية بي  ى ووازنا بي  الشعريي 
ي حط من قدنأطراف التشبيه، فإننا وإن لم 

 
إال أننا سنقدم قصيدة رفيق عليها؛ ألنها  ،ر قصيدة شوف

 غب  وصف الربيع، إذ نرى أن رفيق رمز بها إىل معتى  ثاٍن هو معادل موضوعي للربيع 
ً
 خفيا

ً
تحمل مضمونا

 .الشباب ريعانأال وهو زهرة العمر و 

ي من مفتتح حديثه عىل هذه
 
 أن نشب  إىل أن التليشي أرص عىل انحيازه لشوف

ى  ويبف  المقارنة بي 
 
 
، قائال ى ي وصف الطبيعة، إال أن إ: "القصيدتي 

ى
ي لم تتحرر من طريقة الشعر العباشي ف

 
ن قصيدة شوف
ي 
 
ي هذه المرحلة .... مقارنة قصيدة رفيق بقصيدة شوف

ى
ي ف

 
تدل عىل تلمذة واضحة وخضوع لتأثب  شوف

ي 
ي  " من تكوينه الفتى

 
، كان قد وكأن شوف ى مدخراتهفجعلاحتكر دواوين الشعر العباشي ي  ها بي 

ى
 ف
 
محفوظة

ي عنه أنهولم يتستى له االطالع عليها ولم يسمع بها رفيق . خزائنه
حاىك أساليبها أو تأثر  قد  ، مما ينفى

 .  عىل حسب رأي التليشي . بمعانيها

 الخاتمة
 اعتمده شعراء العربية عىل مر 

ً
 شعريا

ً
 يكاد يستقلتعد المعارضة نمطا

ً
 شعريا

ً
 العصور، حت  صار غرضا

 ما اعتمدتبذاته،
ً
ي ينتهجها وسيلة  وهي غالبا

از بشاعريتهم،  من الوسائل الت  ى الشعراء من باب االعب 
؛ ولذلك كانت  واالنتصار لذاتهم، بما ينسجون من أشعار يوازنون بها أشعار الفحول ى السابقي 

ي وكانت سمة واضحة لعض  ى المعارضات الشعرية ظاهرة فنية واكبت مراحل تطور الشعر العرب  ين اثني 
وال غرو فقد انتشر هذا الفن من فنون الشعر .من عصور األدب هما العض األندلشي وعض النهضة

 
ً
 شعريا أساسيا

ً
وازدهر عىل يد رواد النهضة، ثم من وليهم من شعراء العض الحديث، حت  صار غرضا

ي الذي شهده العض ولم يكن الشعراء الليبيون بمعزل عن هذا الزحم الشعر . من أغراض الشعر عندهم
الحديث؛ إذ كانت لهم اسهامات بديعة، وقصائد رائعة، جعلوها معارضات لسابقيهم ومعارصي  هم، ال 
ي عىل مر  ة من عيون الشعر العرب 

ى ى بها قصائد ممب  ي نسجها شعراء ليبيا معارضي 
سيما تلك القصائد الت 

 .العصور
 

 النتائج

  ي اعتمدها الشعراء إلثبات الذاتمنذ العض الجاهىلي كانت المعارضة من أهم الو
 . سائل الت 

  ق كانت تعد أمارة نبوغ، ودليل براعة عند بل الحظنا أن المعارضات األندلسية لشعراء المشر
ى   .األندلسيي 

  المعارضة ظاهرة شعرية تتجاوز التقليد إىل المتابعة فاالبتكار واإلبداع فالتفوق-  
ً
وذلك  -أحيانا

ى  ي عليها سمة عضهعندما يمزج فيها الشاعر بي 
 .القديم والجديد، ويضفى

  ي حقيقتها معارضات لقصائد من مختلف
ى
ى هي ف هنالك عدد كبب  من قصائد الشعراء الليبيي 

ي   .عصور األدب العرب 
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  م ى ي الصعوبة؛ ألنه كان يلب 
ى
ي كان يقوم بها الشاعر المعاِرض كانت غاية ف

وال شك أن المهمة الت 
 عليه االنصياع لسطوة ذلك النص المعاَرض، والخضوع بقيود فرضها النص الغائب المعاَرض

ً
،وكان لزاما

ه  .لتأثب 

 التوصيات
  
ً
ي لم يلتفت لها الباحثون والنقاد، ليولوها اهتماما

تعد دراسة المعارضات الشعرية من الموضوعات الت 
 بمزيد من الدراسات األدبية والنقدية المعم

ُ
 يتناسب مع أهميتها؛ لذلك يوضي الباحث

ً
قة حول كافيا

 .هذه الظاهرة
 

 المصادر
   ـه   1123: ، دار الحديث، القاهرةالشعر والشعراء، عبد هللا بن مسلم الدينوري، ابن قتيبة .1
وت، الطبعةلسان العربدمحم بن مكرم،  ابن منظور، .2  .ه 1111 –الثالثة : ، دار صادر، بب 
  األدب العرب   : كراتشقويفسكي أغناطيوس، .3

 
الثقافة والرياضة، قطر، ، الناشر وزارة مقاالت ف

2011. 
وت، ط :، تحقيقديوان شعر،امرئ القيس .1 ، 2عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بب 

2001. 
5. ، وت، طالعقد الفريدابن عبد ربه، األندلس   .ه  1101، 1/، دار الكتب العلمية، بب 
  الشعر األندلس  دراسة نقدية موازنة، يونس، البجاوي .6

 
ب العلمية، ، دار الكتالمعارضات ف

وت لبنان، ط   1،2001بب 
  الشعر المرصي المعارص:، عبد المحسن طهبدر .7

 
، الهيئة المضية العامة التطور والتجديد ف

 .2006للكتاب القاهرة 
،بـهجت .1 ، مديرية دار الكتب، األدب األندلس  من الفتح حبى السقوط،منجد مصط فى

 م1811الموصل، 
ي .8 وت، اليحبردة المد: ، عبد هللا دمحمالبوصب   / ، المكتبة الشعبية،بب 

ْ
 .ت

رفيق شاعر الوطن، دراسة عن الشاعر الليب   أحمد رفيق المهدوي ، خليفة دمحم،التليس   .10
  ليبيا

 
 م  1811، الدار العربية للكتاب، والحركة األدبية الحديثة ف

  الفكر العرب   المعارص،دمحم،الجابري .11
 
، القاهرة 3ع / 1،مجلة فصول،مج أزمة اإلبداع ف

 م،1811
، القاهرة، : تحقيق: ، الرسائل، عمرو بن بحرالجاحظ .12 ي عبد السالم دمحم هارون، مكتبة الخانىح 

 م  1863
ان .13 تونس، -، الدار العربية للكتاب، ليبياأحمد الفقيه حسن حياته وشعره، دمحم مسعود، جب 

 .م1876
 م1811الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس  ديوان شعر،، حسن،السوس   .11
، ديوان شعرأحمد، ،الشارف .15 ية للنشر ، الدار الجماهب  ي

 م2000، مصطفى أحمد المضاب 
  الشعر القديم، أحمد،الشايب .16

 
ــخ النقائض ف   .م1851، مكتبة النهضة المضية، مض، تاريــ

17.   
 
  الشعر األندلس  منذ الفتح وحبى سقوط الخالفة،، دمحم شهاب،العاب

 
 أثر القرآن الكريم ف

 .2002، 1دار الشؤون الثقافية، ط
 .2001 –دمشق  -، منشورات اتحاد الكتاب العرب النص الغائب، محّمد،عزام .11
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18.   
 . 1858، مطبعة الرسالة، القاهرة رفيق شاعر الوطنية الليبية، دمحم الصادق،عفيف 

، دار : ، تحقيقالعي   ، الخليل بن أحمد،الفراهيدي .20 ي
، د إبراهيم السامراب  د مهدي المخزوىمي

 .ومكتبة الهالل
 معارضات اإلحيائيي   ود،، محمفرغل   .21

 
، موقع نص المعارضة وإعادة إنتاج المعنىدراسة ف

 https://www.alukah.net/literature_language/0/40373:األلوكة
، المجذوب .22 ان النقد، دمحم مصطفى   مب  

 
  ف

ى
سالمية بالمدينة الجامعة اإل : ، الناشر شعر شوف

 .م 1875، 7المنورة، ط
23.   

ى
، شاعر من ليبيا أحمد الشارف، مصطفى أحمد، المرصاب ية للنشر  .م2000، الدار الجماهب 

ة األوىل والثانية)ديوان شعر ، أحمد رفيق، المهدوي .21 ، وزارة العمل بالمملكة الليبية، 1ط (الفبى
 .م1862بنغازي، 

ة الثالثةالف)ديوان شعر ، أحمد رفيق، المهدوي .25 ، وزارة العمل بالمملكة الليبية، بنغازي، 1ط (بى
 .م1862
26.  ،  

 
ي، طديوان شعرإبراهيم، الهوب ، 1، جمعه وحققه، قريرة زرقون نض، دار الفكر الجماهب 

 م2001
 

https://www.alukah.net/literature_language/0/40373
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ي باب الكالم وأقسامه سيبويهما خالف فيه األخفش 
 
  دراسة تحليلية: ف

 
 فرج دمحم جمعة عماري

بية القصيعة كلية   جامعة الزيتونة  –التر
Farg.aldaime@gmail.com 

 

 الملخص
ي باب الكالم وأقسامه

 
ي خالف فيها األخفش سيبويه ف

دراسة : يهدف البحث إىل بيان القضايا النحوية التر
، أما التمهيد فيتناول الكالم وأقسامه، وأما المبحث األول تحليلية سم إىل تمهيد ومبحثي  

ُ
، وقد ق

ي الضارب 
 
فيتناول ما خالف فيه األخفش سيبويه فيما يتعلق باالسم والفعل، وبتحدث عن ال ف

ي ما خالف فيه 
، والضمت  إياك ونحوه، ويتناول المبحث الثان  ، وتاء تفعلي   وب، وياء افعلي

والمض 
ي التثنية والجمع، 

 
ي اإلعراب، ويتحدث عن مفهوم اإلعراب وأنواعه، واأللف والياء ف

 
األخفش سيبويه ف

 .والجزم، وإعراب األسماء الستة، ثم الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات
 باب الكالم وأقسامه ،دراسة تحليلية ،ماخالف فيه األخفش سيبويه:  الكلمات المفتاحية

 
Abstract :The research aims to clarify the grammatical issues that Al-Akhfash disagreed with 

Sibawayh on speech and its divisions: an analytical study and it was divided into an 

introduction and two sections. The first section is talking about AL in hitter and the battered, 

and ya in do, and ta do you, and the pronoun "ea-aka" and so on, and the second section deals 

with what Al-Akhfash disagreed with Sibawayh in the syntax, and it talks about the concept 

of syntax and its types, the aleph and yea in the duality and the plural, the assertiveness, and 

the articulation of the six nouns, then the conclusion, which contains the results and 

recommendations. 

 
 المقدمة

اللغة كانت موضع اهتمام العلماء منذ القدم، ولقد تطورت العلوم اللغوية بعد أن كانت تدرس كمادة 
ي تخصه، واحدة، فأصبح لكل فن قواع

ي اهتم وقدده التر
فصل بي   علوم اللغة وفنونها، ومن العلوم التر

، وظل العلماء ينقحون القواعد النحوية، ص  بها العلماء الصناعة النحوية، وف
ً
 دقيقا

ً
ي ذلك تفصيال

 
لوا ف

ن شعر أو غت  ذلك، ولقد كان من العلماء الذي كاالقياس، أو السنة، أو الكتاب أو الويستدلون عليها من 
ي علم الصناعة الن

 
، وقد لهم باع طويل ف ي حوية، سيبويه واألخفش، فهما علمان من أعالم النحوالعرن 

 ألهمية الموضوع جاء البحث تحت عنوان
ً
ي الكثت  من المسائل، ونظرا

 
ما خالف فيه األخفش : "اختلفا ف

ي باب الكالم وأقسامه
 
 ".دراسة تحليلية: سيبويه ف

 :رهأهمية الموضوع وأسباب اختيا
ي علم النحو لكل من سيبويه واألخفش -1

 
ة ف  .المكانة العلمية الكبت 

ي التدرب عل دراسة  -2
 
ي المسائل النحوية واإلفادة من هذا االختالف ف

 
الوقوف عل أقوال العلماء ف
 المسائل النحوية دراسة متأنية

 .باب الكالم وأقسامه هو بمثابة الرأس من الجسد لعلم النحو -3
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 : أهداف البحث
ي األسماء واألفعالبي

 
 .ان ما خالف فيه األخفش سيبويه ف

ي اإلعراب وما يتعلق به
 
 .إبراز ما خالف فيه األخفش سيبويه ف

 :منهج البحث
ي البحث تم 
 
 :المناهج التاليةاتباع ف

، وذلك من خالل جمع المعلومات، وتحليلها من أجل الوصول إىل نتائج  -1 ي التحليلي
المنهج الوصف 

 .حيادية موضوعية
 .وذلك من خالل المقارنة بي   أقوال العلماء، والوصول إىل رأي راجح: لمنهج المقارنا -2

 :خطة البحث
 :الكالم وأقسامه: التمهيد

 :مفهوم الكالم
 :الكالم لغة

، )نطق مفهم: الكالم ي
، والكلم ال يكون  ، وهو (5/131، 1191القزويت  اسم جنس يقع عل القليل والكثت 
، )جمع كلمةأقل من ثالث كلمات، ألنه  ي  (.5/2223، 1199الفاران 

 
 
 :الكالم اصطالحا

،)ما دل بتأليفه عل معت  يحسن السكوت عليه: الكالم  ي
 .(1/92، 2221ابن جت 

ي الدار  أخوك،زيد : مثال
 
، )وحاء وعاء رويد،ومه،  أبوك،وصه،وقام دمحم، ف ي

 (1/92،  2221ابن جت 
 :الفرق بي   الكلم والكالم
ِلم يطلق عل المف

َ
األنصاري، )خاصةيد، وعل غت  المفيد؛ وأما الكالم، فال يطلق إال عل المفيد الك

1111 ،35). 
 :الفرق بي   الكالم والقول

ا كان أو ناقًصا  اللسان،كل لفظ نطق به : القول  .تامًّ
ي : مثال

 
 .وكان أخوك زيد،ودمحم،وإن،من نحو صٍه وإيٍه  معناها،الجملة زيد أخوك، وما كان ف

ي : ل عل االعتقادات واآلراء؛ وذلك نحو قولكويوضع القو  ويذهب إىل قول  حنيفة،فالن يقول بقول أن 
، )ويقوالن بهيريانه،أي يعتقد ما كانا  ذلك،مالك ونحو  ي

 .(1/92،  2221ابن جت 
ا قول،كل كالم  ، )وليس كل قول كالم  ي

 .(1/92،  2221ابن جت 
القرآن قول : وال يقال هللا،القرآن كالم : عل أن يقولواالدليل عل الفرق بي   الكالم والقول إجماع الناس 

ء من حروفه تحريفه،ال يمكن  متحجر،هللا؛ وذلك أن هذا موضع ضيق  ي
فعت  . وال يسوغ تبديل ش 

ا تامة 
ً
ا غت   مفيدة،لذلك عنه بالكالم الذي ال يكون إال أصوات

ً
وعدل به عن القول الذي قد يكون أصوات

؛ فألن االعتقاد وآراء معتقدة، ت مفيدة،
ً
،سميتهم االعتقادات واآلراء قوًل أو  بالقول،فال يعرف إال  يخف 

 إذ كانت سبًبا : بما يقوم مقام القول
ً
وكان  له،من شاهد الحال فلما كانت ال تظهر إال بالقول سميت قوًل

ه إذا كان مالبًسا له ء باسم غت  ي
 عليها كما يسىم الش 

ً
، ).القول دليًل ي

 .(1/93،  2221ابن جت 
 :أقسام الكالم

ي  ألن هذهأقسام الكالم ثالثة، ال رابع لها؛ 
 
األقسام الثالثة يعت  بها عن جميع ما يخطر بالبال، ويتوهم ف
ء، ال يمكن التعبت  عنه، فلو أنه سقط أحد هذه  ي

ي النفس ش 
 
ي ف

الخيال ولو كان ها هنا قسم رابع؛ لبفر
ء، ال يمكن  ي

ي النفس ش 
 
ي ف

فلما عت  بهذه األقسام عن ,  التعبت  عنه بإزاء ما سقطاألقسام الثالثة؛ لبفر
 .(29، 1115ي،األنبار )جميع األشياء؛ دل عل أنه ليس إال هذه األقسام الثالثة
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 :ما خالف فيه األخفش سيبويه فيما يتعلق باالسم والفعل: المبحث األول

وب: المطلب األول ي الضارب، والمض 
 
 :أل ف

ي اختلف العلماء في
 
وب عل الضا أل ف  :ثالثة أقوالرب والمض 

 (.1/101، 1025, عقيل )وهو مذهب األخفش. أنها حرف تعريف، ال موصولة :القول األول
 :أدلته

جاء الرجل، وهي مع الجامد معرفة : جاء الضارب، كما يتخطاها مع الجامد نحو: العامل يتخطاها نحو 
، ()1/162، 2222، جرجاويال)اتفاقا، فتكون مع المشتق كذلك  .(1/321، 2223السيوطي

 :مناقشة
ي 
 
هناك فرق بي   أل مع المشتق والجامد، فهي مع المشتق داخلة عل الفعل تقديرا؛ ألن المشتق ف

، و ، وإنما نقل اإلعراب إىل ما بعدها " أل"تقدير الفعل، فيعود عليها ضمت  المعرفة ال يعود عليها ضمت 
ط، ولو كانت معرفة  لكونها عل صورة الحرف، ويدل عل كونها اسما  أن الوصف يعمل معها بال ش 

 . (1/162، 2222الجرجاوي، )لكانت مبعدة من شبه الفعل، فال يكون الوصف معها عامال
ي أنها حرف موصول، ال اسم موصول

ي . القول الثان 
 .(113، 1190ابن هشام، )وهو مذهب المازن 

 .(119 , 1169ضيف، )لبمصدرو تؤ  وهذا الرأي ضعيف ألنها ال 
، 2229المرادي، )ولكل قول أدلة، يطول ذكرها. وهو مذهب الجمهور. القول الثالث أنها اسم موصول

1/030). 
 :أدلتهم

ي نحو-1
 
ي ربه: "عود الضمت  عليها ف

 .قد أفلح المتفر
، فلوال أنها اسم موصول قد "جاء الكريم: "ن الموصوف، نحوخلو الصفة معها م استحسان -2

 .عتمد عل الموصوف لقبح خلوها عن الموصوفاعتمدت الصفة عليه كما ت
ي تأويل الفعل لكان منع  -3

 
، فلوال أنها موصولة واسم الفاعل ف ي

إعمال اسم الفاعل معها بمعت  المض 
 .اسم الفاعل حينئٍذ معها أحق منه بدونها

، )دخولها عل الفعل -3 ي
 .(1/131، 1119األشمون 

 :الرأي الراجح
ي  الراجح هو قول الجمهور، وذلك

 :لما يأنر
( جاء الضارب)و ( مررت بالضارب)كانت اسما ما تخطاها اإلعراب، فتقول   يتخطاها ولو اإلعراب -1

 (.أل)ال عل ( ضارب)فاألعراب يكون عل 
كانت حرف تعريف لمنعت أعمال اسم الفاعل والمفعول، ألنها من خصائص األسماء،    قولهم لو   - 2

، وذلك ألن النداء ال يمنع من أعمال اسم الفاعل كما يمنع التصغت  والوصف أعمالهما باطل
 .والمفعول، مع أنه من خصائص األسماء فتقول يا طالًعا جبال

ي نحو  - 3
 
ي قد أفلح الم)استداللهم بعود الضمت  عل أل ف

استدالل باطل، وذلك إنه إذا كان (  ربهتفر
ي نحو قول( إل)الضمت  يعود عل 

 
ي الجملة السابقة فعل من يعود ف

 
مما ( ما متق ربه مضيع)نا ف

ي الجملة 
 
ي نفسه وكذا ف

ليس فيه أل؟ فالضمت  ههنا يعود عل الموصوف المحذوف أو عل المتفر
، )السابقة ي

 .(1/129، 2222السامران 
ي 
ي نحو: "قال ابن جت 

 
المرادي، )"الضارب  ها زيد هند: والصحيح مذهب الجمهور، لعود الضمت  إليها، ف

1112 ،222). 
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ي المطلب الث
 
 :وتاء تفعلي    يا افعلي : ان

ي يا المخاطبة عل قولي   اخ
 
 :تلف العلماء ف

 .(103-2/102 1119أبوحيان،)والجمهور سيبويه،اسم مضمر عند  هي : القول األول
 :أدلتهم

ي غت  هذا الموضع،فيحمل هذا عليه
 
ي ،الياء لم تثبت عالمة تأنيث ف

 
 باتفاق ف

ً
ا وقد ثبتت ضمت 

ي :مثل
بت   . (2/103 1119أبوحيان،)ض 

ي 
،هي ح:القول الثان  ي

ي إلحاقها المضارع واألمر نحورف عند األخفش والمازن 
 
ك ف أنت تفعلي   "ويشتر

 (.1/291، 2229المرادي،)"وافعلي 
 :أدلتهم

؛ حيث 
ً
ا ، ال يجوز أن تكون ضمت  ي افعلي وتفعلي  

 
المضارع المفرد  إن فاعلذهب األخفش إىل أن الياء ف

ز، نحو ي أول المضارع بي   المذكر والمؤنث، ولما  هند تقوم، وزيد ي: ال يت 
 
ي الغيبة بالتاء ف

 
قوم، وفرقوا ف

ي أول الفعل احتج إىل عالمة تمت   المؤنث من 
 
ي التاء ف

 
 بي   المذكر والمؤنث ف

ً
كا كان الخطاب مشتر

 .(2/102، 1119أبوحيان، )تقوم يا زيد، وتقومي   يا هند: المذكر، فقالوا
 :مناقشة

ي االجتماع مع ألف االثني   لو كانت الياء كالتاء ل
 
 .(1/062، 2229ابن ناظر الجيش، )ساوتها ف

 : إياك، ونحوه: الضمي  : المطلب الثالث
 : اتفق النحاة عل أن إيا اسم مضمر، واختلفوا فيما يتصل به

، ما يتصل به بعده حرف يدل عل أحوال (إيا)ذهب سيبويه إىل أن االسم المضمر هو : القول األول
 . يه، من المتكلم والخطاب والغيبةالمرجوع إل
ي 
ي إىل أن ما يتصل بإيا أسماء، أضيف إيا إليها: القول الثان 

اباذي، )ذهب الخليل واألخفش والمازن  االستر
1195 ،2/025) . 
 : أدلتهم

اباذي، )فإياه وإيا الشواب ي (. 2/025، 1195االستر
اباذي قول المازن  ، خفشوالخليل واأل وضعف االستر

اباذي، )ألن الضمائر ال تضاف ؛عيفوهو ض: فقال  .(2/025، 1195االستر
، )"وهو مردود لشذوذه ولم تعهد إضافة الضمائر: "وقال السيوطي   .(1/203، 2223السيوطي
زيد دعامة يعتمد عليها اللواحق  ،ذهب الفراء إىل أن اللواحق هي الضمائر فإيا حرف: القول الثالث

،)لتنفصل عن المتصل  . (2223,1/203السيوطي
ي : القول الرابع

 
ي اللواحق ضمائر إال أنه قال إن إيا اسم ظاهر أضيف إىل اللواحق فهي ف وهو قول الزجاج 

، )موضع جر به  . (1/203، 2223السيوطي
، )وقال ابن درستويه إن إيا ونحوه بي   الظاهر والمضمر: القول الخامس  . (1/203، 2223السيوطي
، )ولواحقها هو الضمت  الكوفيون مجموع إيا : القول السادس  . (1/203، 2223السيوطي
اباذي اباذي، )"وليس هذا القول ببعيد من الصواب: "قال األستر  . (2/025، 1195االستر
 :الرأي الراجح

ي 
 :الراجح هو ما ذهب إليه سيبويه، وذلك لما يأنر

 .ضعف األقوال األخرى-1
 .قول األخفش قول شاذ-2
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ي 
 
ي اإلعرابما خالف فيه األ : المبحث الثان

 
 :خفش سيبويه ف

 :مفهوم اإلعراب: المطلب األول
 : األعراب

 : اإلعراب لغة
ي اللسان، أي: أعرب الرجل

وأعرب الفرس إذا خلصت عربيته . فصيح: أفصح القول والكالم، وهو عربان 
هي العربية والعرب المستعربة الذين دخلوا فيهم فاستعربوا : واإلبل العراب. وفاتته القرافة

ي اإلعراب(2/129، 1199الفراهيدي، )واوتعرب
 
، 1199الجوهري،)، وأعَرَب كالمه، إذا لم يلحن ف

1/191) . 
، فكأنا أردنا : "قال ابن الوراق ي

ي الكالم لإلبانة عن المعان 
 
أصل اإلعراب هو اإلبانة، واإلعراب إنما يدخل ف
 . (102، 1111الوراق،  ابن) "أن نقسم العربية من حيث كانت مبنية عليه، ال من وجوه تصاريفها

 
ً
 : اإلعراب اصطالحا

حركات وسكون عل أواخر : اإلعراب هو اعتقاب الحركات أو: "عرفه ابن المرزبان فقال
، )"الكالم ي

 
اف  . (1/31، 2229الست 

، فقال ي
ي الكلمة عل طريق المعاقبة الختالف : "وعرفه الرمان 

 
اإلعراب هو موجب لتغيت  ف

، )"المعت   ي
 .(61، 2226الرمان 
، أو : " وقال ابن األثت   تغت  آخر الكلمة حسا أو حكما، بحركة أو حرف، الختالف العامل لفظا، أو معت 

، ) "تقديرا  . (1/00، 2222ابن األثت 
ي 
 
 :أنواع اإلعراب: المطلب الثان

ي أنواع اإلعراب عل قولي   
 
 : اختلف العلماء ف

 . الرفع، والنصب، والجر والجزم :وهو قول الجمهور، أنواع اإلعراب أربعة: القول األول
عل النصب، : هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية، وهي تجري عل ثمانية مجار: "قال سيبوبه

فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف اإلعراب، وحروف اإلعراب لألسماء ... والجر، والرفع، والجزم
ي 
ي أوائلها الزوائد األرب  ع المتمكنة، ولألفعال المضارعة ألسماء الفاعلي   التر

 
الهمزة، والتاء، والياء : ف

، ويفعل هو، ونفعل نحن: والنون، وذلك قولك  أو هي
َ
 ."أفعل أنا وتفعل أنت

ي 
، وأكتر : أنواع اإلعراب ثالثة: القول الثان  ي

، وهو قول الكسان  ي
الرفع والنصب، والجر، وهو قول المازن 

 (1/139،  1119أبوحيان، )الكوفيي   
 الكوفيي   : "يانقال أبو ح

ي وأكتر
أواخر الكلم عل ثالثة أحرف عل الرفع، والنصب، : وقال الكسان 

 ."والخفض
ي قوله إنه ليس بإعراب... الرفع: أنواع اإلعراب أربعة: "وقال السيوطي 

 
ي ف

 للمازن 
ً
وهو ... والجزم، خالفا

 ." مذهب الكوفيي   
 : وهذا القول مردود بما يلي 

لتقم، ولما كتر : قم أصله: ر معرب، وأنه مقتطع من الفعل المضارع، فالفعلأنهم يرون أن فعل األم -1
ي عن الالم، ثم حذفت التاء ألنها حرف مضارعة وألن صورة الفعل ستصبح لألمر

غت 
ُ
 .االستعمال است

ي األفعال، وعليه فهم يرون أن المضارع أعرب باألصالة ال -2
 
يرى الكوفيون أن األعراب أصل ف

 . (1/122،  1119حيان، أبو ) بالمشابهة
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ي األفعال فيجزمها، وذلك: "قال سيبويه
 
ي األمر، وذلك قولك: هذا باب ما يعمل ف

 
ي ف

: لم، ولما والالم التر
، وذلك قولك ي النهي

 
وأعلم أن حروف الجزم ال تجزم إال األفعال، وال يكون ... ال تفعل: ليفعل، وال ف

ي األفعال المضارعة لألسماء، كما أ
 
ي األسماءالجزم إال ف

 
 ." ن الجر ال يكون إال ف

وأنت تعلم أن الجازم أو الناصب ال يقعان إال عل الفعل الذي أوله الياء، والتاء، والنون، : "وقال الفراء
 . (1/061، 1111الفراء، )"واأللف

ي حي   تغت  العوامل األفعال المستقبلة
 
ه العوامل عن حاله ف ي يلزم حالة واحدة فال تغت 

 .المبت 
 بي   سبب اإلعراب وسبب الرفع، فسبب إعراب األفعال المضاِرَعة عند والح

ً
قيقة أن هناك فرقا

 :وجهي   البضيي   مشابهتها األسماء من
 فيتخصص أال ترى أنك تقول -1

ً
 فيتخصص، كما أن االسم يكون شائعا

ً
: أن الفعل المضارع يكون شائعا

سوف يذهب اختص باالستقبال، فاختص سيذهب، أو : يذهب، فيصلح للحال واالستقبال، فإذا قلت
الرجل : رجل فيصلح لجميع الرجال، فإذا قلت: بعد شياعه، كما أن االسم يختص بعد شياعه كما تقول

 . اختص بعد شياعه
 ليقوم، كما تقول: أن الفعل المضارع تدخل عليه الم االبتداء كما تدخل عل االسم، تقول -2

ً
إن : إن زيدا

 لقائم
ً
 . (2/002، 2223، األنباري)زيدا

لفاعل حتر  : إن عبد هللا ليفعل فيوافق قولك: وإنما ضارعت أسماء الفاعلي   أنك تقول: "قال سيبويه
َعَل : كأنك قلت

َ
 لفاعل فيما تريد من المعت  وتلحقه هذه الالم كما لحقت االسم، وال تلحق ف

ً
إن زيدا

ها هذي: الالُم، وتقول
ُ
لِحق

ُ
، كما تلحق األلف والالم سيفعل ذلك وسوف يفعل ذلك، فت ن الحرفي   لمعت 

 . (1/10، 1199سيبويه، )"األسماء للمعرفة
 أم 

ً
 أم منصوبا

ً
وأما سبب رفع المضارع عند البضيي   فهو وقوعه موقع االسم، سواء أكان االسم مرفوعا

ي المرفوع
 
، كقولك ف

ً
ي موضع: مجرورا

 
كان زيد : زيد قائٌم، فأما المنصوب فنحو قولك: زيد يقوم، هو ف

ي موضع
 
 وأما المجرور فنحو قولك: يقوم، ف

ً
ي موضع: كان زيد قائما

 
مررت : مررت برجل يقوم، فهو ف

 . (199، 1111ابن الوراق، )برجل قائم
فسبب رفع الفعل المضارع هو وقوعه موقع االسم، فيكون جزمه بسبب دخول عالمات اإلعراب 

 . عليه، وليس لذهاب اإلعراب
ي التثنية والجمعاأل: المطلب الثالث

 
 : لف والياء ف

ي التثنية كالتاىلي 
 
ي األلف والياء ف

 
 :اختلف العلماء ف

لة الفتحة والضمة : القول األول ي التثنية والجمع بمت  
 
ذهب الكوفيون إىل أن األلف والواو والياء ف

ي أنها إعراب
 
،()1/21، 2223األنباري، )والكرسة ف ي اج   . (101 ,1196الرجَّ

 : أدلتهم
قام الزيدان، ورأيت : ل أنها إعراب كالحركات أنها تتغت  كتغت  الحركات، أال ترى أنك تقولالدليل ع

وذهب الزيدون، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين، فتتغت  كتغت  الحركات، . الزيدين، ومررت بالزيدين
ت كتغت  الحركات دل عل أنها إع"قام زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد"نحو  لة ، فلما تغت  راب بمت  

 . الحركات
ت تغت  الحركات دل عل أنها  لو كانت حروف إعراب لما جاز أن تتغت  ذواتها عن حالها؛ فلما تغت 

لتها  . (1/21، 2223األنباري، )بمت  
سقط يختل به معت  الكلمة وهذه الحروف كذلك ولو كانت إعرابا لم يختل ما إذا  حرف اإلعراب 
 .معناها بسقوطه
ي آخر االسم فكانت حروف إعراب كتاء التأنيث وألفه وحرف النسب أن هذه الحروف

 
 مزيدة ف
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ثم رخمته حذفت منه األلف والنون والنون ليست حرف إعراب عند ( مسلمان)أنك لو سميت رجال ب 
ي 
 
 ( حارث)الجميع فكانت األلف كالثاء ف

هما قبل التأنيث نحو فصححوا الواو والياء كما صححو ( عقلته بثنايي   )و ( مذروان)العرب قالوا 
 ولوال أنها حروف إعراب لم تكن كذلك( عباية)و ( شقاوة)

ي كل معرب أن يكون له حرف إعراب
 
ألن اإلعراب كالعرض المحتاج إىل ؛ هذه األسماء معربة واألصل ف

ي، )محل والحرف محله  (1/120، 1115العكت 
ي 
،)ذهب البضيون إىل أنها حروف إعراب: القول الثان  ي اج   .(101، 1196 الرجَّ
 : أدلتهم

هذه الحروف إنما زيدت للداللة عل التثنية والجمع، فالواحد يدل عل مفرد؛ فإذا زيدت هذه الحروف 
ي وضعت 

دلت عل التثنية والجمع، فلما زيدت بمعت  التثنية والجمع صارت من تمام صيغة الكلمة التر
ي ح

 
ي قائمة واأللف ف

 
لة التاء ف ؛ فصارت بمت   بل، وكما أن التاء واأللف حرفا إعراب فكذلك لذلك المعت 

 . (1/21، 2223األنباري، )هذه الحروف
ي إىل أنها ليست بإعراب : القول الثالث

د وأبو عثمان المازن  ذهب أبو الحسن األخفش وأبو العباس المت 
، )وال حروف إعراب، ولكنها تدل عل اإلعراب ي اج  ، ()101، 1196الزجَّ ي

 . (63، 1112ابن جت 
  :لتهمأد

ي قولك 
 
 . قام زيد"لو كانت إعرابا لما اختل معت  الكلمة بإسقاطها كإسقاط الضمة من دال زيد ف

من غت  " قام زيد"لما كان فيها داللة عل اإلعراب، كما لو قلت " زيد"لو أنها حروف إعراب كالدال من 
ل أنها ليست بإعراب وال علم أنه رفع؛ فدل ع" رجالن"حركة، وهي تدل عل اإلعراب؛ ألنك إذا قلت 

 . حروف إعراب، ولكنها تدل عل اإلعراب
ال زيد لم تدل عل 

َ
ك ِإذا َسِمعت د

َّ
ن
َ
َما أ

َ
 جر ك

َ
ت ُحُروف ِإْعَراب لما علمت بَها رفعا من نصب َوًل

َ
ان
َ
و ك
َ
َول

 جر
َ
 نصب َوًل

َ
، )رفع َوًل ي

 .(60، 1112ابن جت 
اض  : اعير

 : اب ال يخلوالقول بأن هذه الحروف تدل عل اإلعر 
ي 
 
ي الكلمة فوجب أن تقدر ف

 
ها؛ فإن كانت تدل عل إعراب ف ي غت 

 
ي الكلمة، أو ف

 
إما أن تدل عل إعراب ف

، وإن   هذه الحروف، ألنها أواخر الكلمة، فيؤول هذا القول إىل أنها حروف اإلعراب كقول أكتر البضيي  
ي غت  الكلمة فوجب أن تكون الكلمة مب

 
ي الحسن كانت تدل عل إعراب ف نية، وليس من مذهب أن 

ي أن التثنية والجمع مبنيان
ي عثمان المازن  د وأن  ي العباس المت   . (1/32، 2223األنباري، )األخفش وأن 

هذا الذي ذكره غت  الزم وذلك أنا قد رأينا حروف إعراب بال خالف تفيدنا الرفع والنصب والجر وهي 
، )أبوك وأخواته ي

 (.60، 1112ابن جت 
 . ذهب أبو عمر الجرمي إىل أن انقالبها هو اإلعراب: بعالقول الرا

 : هذا المذهب فاسد من وجهي   
ي كالمهم: لاألو 

 
 . هذا يؤدي إىل أن يكون اإلعراب بغت  حركة وال حرف، وهذا ال نظت  له ف

ي 
؛ ألن أول أحوال االسم الرفع و لجمعاأن هذا يؤدي إىل أن يكون التثنية و : الثان  ي حال الرفع مبنيي  

ال ف 
؛ النقالبهما ي حال النصب والجر معربي  

 
ي عمر الجرمي أن . انقالب له، وأن يكونا ف وليس من مذهب أن 

ي حال من األحوال
 
 . (1/32، 2223األنباري، )التثنية والجمع مبنيان ف

ي إسحاق الزجاج أن التثنية والجمع مبنيان، وهو خالف اإلجماع: القول الخامس  . حكي عن أن 
 :الرأي الراجح
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ي  إعراب،أنها حروف  -رحمه هللا-والصحيح مذهب سيبويه : "ال ابن باشاذق
 
ي األلف ف

والياء  الرفع،أعت 
ي النصب والجر

 
ال ظاهر وال مقدر، وإنما هي حروف إعراب وعالمة  فيها،وال إعراب . ف

 . (1/121، 1199بابشاذ،)"اإلعراب
 :المطلب الرابع

 : الجزم
 
ً
 :الجزم واإلعراب: أول

ي كون الجزم إعراب أم ال عل قولي   اختلف العل
 
 : ماء ف

ابن )الرفع، والنصب، والجر والجزم: ذهب جمهور العلماء إىل أن عالمات اإلعراب أربعة: القول األول
 (1/139،  1119أبوحيان، ()102، 1111الوراق، 
 : أدلتهم

ي تنشأ منها الحركات ثالثة
ومنها الضمة، والياء، ومنها  الواو،: انقسم اإلعراب إىل أربعة؛ ألن األحرف التر

ي الكرسة، واأللف، ومنها الفتحة، 
، )الجزم: السكون، وهو: وهي حالة تضاد الحركة،  وبفر ابن األثت 

2222 ،1/00 .) 
ي 
ي إىل أن الجزم ليس بإعراب، وإنما هو يشبه اإلعراب، فيكون : القول الثان 

ذهب الكوفيون، والمازن 
، )الرفع والنصب، والجر: األعراب ثالثة  . (1/91، 2223السيوطي

 . والراجح هو قول الجمهور
وأقول أنواع اإلعراب أربعة رفع ونصب وجر وجزم وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب : "قال ابن هشام
ء ي

 . (00، 1190ابن هشام، )"وليس بش 
 
 
 : عدم دخول الجزم عل األسماء: ثانيا

ي زم من خواص األفعال، واختلاتفق العلماء عل أن الج
 
ي  فوا ف

 : عدم جزم األسماء عل ما يأنر
ي أحد أقواله إىل أنه : القول األول

 
ي األسماء جزم، وعلل ذلك مذهب سيبويه ف

 
 : ا يلي ليس ف

 . تمكن األسماء
 لحوق التنوين بها

 . إذا دخل الجزم عل االسم أبطل الحركة، فيمتنع التنوين
ي قال الجرج
 من الحركة : أحدهما: من أمرينفلو أدخل الجزم عل األسماء لم يخل : "ان 

ً
أن يحذف واحدا

ي 
، فال يجوز حذفهما، ألن الجزم ال يحذف له شيئان، أال ترى أن : والتنوين، والثان 

ً
أن يحذفهما جميعا

 ال يقول
ً
 من : أحدا

ً
ْب، وإذا لم يجز ذلك بفر أن تحذف أحدهما، فلو حذفت واحدا ي لم يض 

 
لم يض  ف

 للغرض إذ هو زيادة جاءت الحركة والتنوين لم يجز ألنك ل
ً
ي حذفه نقضا

 
و حذفت التنوين لم يجز، ألن ف

، وإنما يحذف له ما يكون من الكلمة كالحركة ، والجزم ال تسقط له الزيادات الكائنة لمعت  وما ... لمعت 
ي : يقوم مقامها نحو

 
بان " النون ف ي يغزو: ونحو"يض 

 
وإذا بطل حذف التنوين بفر ... الواو الذي هو الم ف

 الحرف األخت  منه  
َ
ت
ْ
سكن

َ
أن تحذف الحركة، ولو حذفت لم يسلم السكون، أال ترى أن نحو حكم، لو أ

ي : أحدهما: كالميم اللتفر ساكنان
ام ما فررت منه، : الحرف المسكُن والثان  ُج إىل التر  حوَّ

ُ
التنوين، فكنت ت

رك الجزم، ولم يتكلف أن تحذف حركة وتعاد أ
ُ
خرى ألن ذلك فعٌل كال فلما لم يمكن حذف أحدهما ت

 .ِفعل
، )عوامل الجزم ال معت  لها لدخولها عل االسم  . (201، 2222أبو علي الفارشي

ي 
ي عدم جزم األسماء : القول الثان 

 
ي إىل أن العلة ف

ي القول الثان 
 
ن أن بعض الكالم أثقل م"وذهب سيبويه ف

، فمن ثم لم يلحقها تنوين وهي أ بعض، فاألفعال أثقل من األسماء ؛ ألن األسماء هي األوىل؛
ً
شد تمكنا
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ً
 له من االسم وإال لم يكن كالما

َّ
ولحقها الجزم والسكون وإنما هي من األسماء، أال ترى أن الفعل البد

ي عن الفعل، تقول
 .هللا إلهنا، وعبد هللا أخونا: واالسم قد يستغت 

ي : القول الثالث
 
اف ، قال الست  ي

ي " وحك عن : "وهو مذهب المازن 
لم يدخل األسماء : أنه قال"  المازن 

، نحو " و " لما " و " لم : " الجزم؛ ألنه ال يكون إال بعوامل، يمتنع دخولها عل األسماء من جهة المعت 
، )"للمجاز وما جرى مجراهن" إن  ي

 
اف  . (1/119، 2221ابن الصانع، )(1/29، 2229الست 

 عن : القول الرابع
ً
ي األسماءأن الجزم اختص باألفعال ليكون عوضا

 
  .الجر ف

ي اإلعراب إنما هو األسماء وقد استوفت الحركات : "قال أبو الحسن الباقوىلي 
 
قد ذكرنا أن األصل ف

ي 
ي ذكرنا : الثالث، أعت 

 لالسم من األوجه التر
ً
الرفع، والنصب، والجر، ولما كان الفعل المضارع مشابها

ل االسم فهو أحط من درجة االسم، استحق اإلعراب، فأعطي الرفع والنصب ومنع الجر، ألنه فرع ع
فمنع الجر من أجل ذلك، ولكن مضارعته لالسم قوية فالبد من توفت  قضية الشبه عليه فعوض الجزم 
ي تخصيص الجر 

 
من الجر ليكون إعرابه من ثالث جهات كما هي األسماء فهذه هي العلة المعتمدة ف

، )"باألسماء، والجزم باألفعال  (111-119، 1112الباقوىلي
لة  :الخامسالقول  وهو أن الجر حركة أو ما يقوم مقامها، والجزم سكون أو ما يقوم مقامه، والحركة بمت  

ي 
 رتبة، فأعطيت األسماء الحركة التر

ُ
َون
ْ
د
َ
لة الموت، واألسماء أرفع رتبة واألفعال أ الحياة، والسكون بمت  

لة المو  لة الحياة، وأعطيت األفعال السكون الذي هو بمت   ي الرفع والنصب، هي بمت  
 
كا ف ت بعد أن اشتر

 كان أصل اإلعراب الحركة 
ً
ي األصل، ولها أيضا

 
ولهذه العلة نفسها وجب إعراب األسماء وبناء األفعال ف

 وأصل البناء السكون
 : الرأي الراجح

ي 
وان  ي وهو أنه لم يدخل الجزم األسماء : "قال عبد الدائم القت 

يكون ألنه ال ؛ الذي أختاره أنا قول المازن 
، نحو لم ولما وحروف المجازاة وشبه ذلك، فلما  إال بعوامل يمتنع دخولها عل األسماء من جهة المعت 

 . (1/102, 1119أبوحيان، )"لم يصح معت  الجازم فيها امتنع دخولها عليها
ي األفعال؛وليس : "وقال ابو علي الفارشي 

 
ي األسماء الجزم الذي ف

 
لها ألن عوامل الجزم ال معت  لدخو  ف

ي عل لفظ المضارع ال 
ي الماض 

عل االسم، وعملها ذلك فيه، أال ترى أن المجازاة واألمر والنهي ونف 
ي االسم فهذا امتناع من جهة المعت  

 
 . توجد ف

ب من البناء  ي اإلعراب من األفعال، فلما كان جزمه يؤدي إىل ض 
 
 ف
ً
وأما اللفظ فألن األسماء أشد تمكنا

ف له الحركة دون التنوين، أو التنوين  رفض ذلك، عل أنه لو جزم
َ
حذ

ُ
عل حد الفعل لم يخل من أن ت

، فال يستقيم حذف التنوين دون الحركة، ألنه ليس بإعراب، وإنما هو 
ً
دون الحركة، أو يحذفا جميعا

 
ُ
حذف

ُ
حرف تابع له، والجزم يحذف حركات اإلعراب، فإذا لم يكن التنوين إياها لم يجز حذفه له، أو ت

ك التنوين فال يحذف، بل قد يحذف التنوين وتبفر له الح  دون التنوين، وهذه الحركة ال تحذف ويتر
ُ
ركة

ي نحو االسم الذي ال ينضف، فأما أن تحذف الحركة ويبفر التنوين فال يكون
 
، ولم ...الحركة، وذلك ف

، وال يحذف شيئي   
ً
 واحدا

ً
ي الفعل يحذف شيئا

 
،  أبو )"يستقم أن يحذفا له جميعا، ألنه ف علي الفارشي

2222 ،201-252) . 
 :األسماء الستةإعراب : المطلب الخامس
، )أبوك وأخوك وحموك،وهنوكوفوك وذو بمعت  صاحب: األسماء الستة هي  ي

 (19، 1192ابن جت 
 : إعراب األسماء الستة مذاهب

ي إعراب األسماء الستة
 
 : اختلفوا ف
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ي وهو المشهور أن هذه األحرف نفسها هي ا: القول األول
 
إلعراب وأنها نابت عن الحركات، فتكون ف
ي من البضيي    ي الجر بالياء، وهذا مذهب قطرب والزيادي والزجاج 

 
ي النصب باأللف وف

 
الرفع بالواو وف

، ()1/19، 2223األنباري، )، وأحد قوىلي األخفشوهشام من الكوفيي     . (139-1/136، 2223السيوطي
ي  وهذا االسم أحد األسماء: "قال ابن الشجري

جعلوا ما قبل حرف إعرابها تابعا لحرف اإلعراب،  التر
ة ذلك أنهم إذا أفردوهن  أعربوهن  بالحركات، فقالوا: فقالوا

ّ
أب وأبا وأب، واألب : أبوه وأباه وأبيه؛ وعل

ي واألبواألب، وكذلك األخ والحم والهن، 
 
ة ف

ّ
وا إليهن  حرف العل

 
ا رد اإلضافة كرهوا أن يمنعوا الحرف  فلم 

ة ما ألفوه فيه من االمالص
ّ
ي ق لحرف العل

 
ي التقدير، فكانت ف

 
اإلفراد  لحركة، وإن كانت الحركة مختلفة ف

 اإلضافة إتباعا
 
 . (2/203، 1111ابن الشجري، )"إعرابا، وف

 : أدلتهم
ي جعل مقدر متنازع فيه دليال وإلغاء ظاهر واف -1

 
ء به لبيان مقتض  العامل وال فائدة ف ي اإلعراب إنما ج 

، )لة المطلوبة بالدال  (139-1/136، 2223السيوطي
اض  : اعير

ثبوت الواو قبل العامل، وكون اإلعراب زائد عل الكلمة فيؤدى إىل بقاء فيك وذي مال عل حرف واحد 
، )وذلك ال يوجد إال شذوذا , وصال وابتداء وهما معربان  . (1/136، 2223السيوطي

ي من التثنية والجمع، وصارت هذه أن يكون جعلوا هذه األسماء مختلفة األواخر -2
، توطئة لما يأنر

، واإلضافة فرع عل األصل، كما  ها، ألنها أسماء ال تنفك من إضافة المعت  األسماء أوىل بالتوطئة من غت 
ي هذا الحكم، كانت أوىل 

 
أن التثنية والجمع فرع عل الواحد، فلما شابهت هذه األسماء التثنية والجمع ف

ي ال 
ها التر ي هذا الحكممن غت 

 
 . مشاركة بينها وبي   التثنية والجمع ف

ي اللفظ، فيصت  إعرابها بالحركات، نحو قولك-3
 
هذا أب، ورأيت أبا، ومررت : أن هذه األسماء تفرد ف

ي اإلضافة، وقد كانت أوساطها تدخلها. بأب
 
 فقد لزمت أوساطها الحركات، فلما ردوها إىل أصلها ف

ي حركات اإلعراب، أرادوا أن يبقو 
 
ا هذا الحكم فيها، ليدل بذلك عل أنها مما يصح أن يعرب بالحركات ف

 
ً
ي الرفع، فلما ضموا وسطها انقلب آخرها واوا

 
ألن أصلها  ؛ حال االنفراد، فوجب أن يضموا أوساطها ف

 (فعل)
ً
، ، فحق أواخرها أن تقلب ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، واأللف متر انضم ما قبلها صارت واوا

ابن الوراق، )لك إذا انكرس ما قبلها صارت ياءا، فلهذا وجب أن تختلف أواخر هذه األسماء بالحروفوكذ
1111 ،151) . 

ي 
وهو مذهب سيبويه والفارشي وجمهور البضيي   وصححه ابن مالك وأبو حيان وابن : القول الثان 

ي الحروف وأنها أتب
 
هم من المتأخرين أنها معربة بحركات مقدرة ف ع فيها ما قبل اآلخر لآلخر هشام وغت 

فإذا قلت قام أبوك فأصله أبوك فأتبعت حركة الباء لحركة الواو فقيل أبوك ثم استثقلت الضمة عل 
الواو فحذفت وإذا قلت رأيت أباك فأصله أبوك تحركت الواو انفتح ما قبلها فقلبت ألفا وإذا قلت مررت 

واو فصار بأبوك فاستثقلت الكرسة عل الواو بأبيك فأصله بأبوك ثم أتبعت حركة الباء لحركة ال
، )فحذفت فسكنت وقبلها كرسة فانقلبت ياء ، ( )1/139، 2223السيوطي ي

 . (1/66، 1119األشمون 
 : أدلتهم

واستدل لهذا القول بأن أصل اإلعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود 
، )النظت  لم يعدل عنه  . (1/139 ،2223السيوطي

ط اإلعراب أن يكون زيادة عل بناء االسم، وال يجوز أن يكون ما تفتقر إليه الكلمة من بنائها إعرابا،  ش 
ي األسماء المقصورة

 
 (.151، 1111ابن الوراق، )وإذا كان كذلك، فاإلعراب مقدر كما يقدر ف

ي قبل الحروف والحروف إشباع وع: القول الثالث
ي والزجاجأنها معربة بالحركات التر

األنباري، )ليه المازن 
2223 ،1/19() ،  . (1/139، 2223السيوطي
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اض  : اعير
، )ورد بأن اإلشباع بابه الشعر وببقاء فيك وذي مال عل حرف واحد  . (1/139، 2223السيوطي

ي قبل الحروف وهي منقولة من الحروف وعليه : القول الرابع
الرابع أنها معربة بالحركات التر

، ()1/19، 2223ي، األنبار )الربعي   . (1/139، 2223السيوطي
اض  : اعير

ط النقل الوقف وصحة المنقول إليه وسكونه وصحة المنقول منه وبأنه يلزم جعل حرف  ورد بأن ش 
، )اإلعراب غت  آخر مع بقاء اآلخر  . (1/139، 2223السيوطي

ي قبل الحروف وليست منقولة بل هي : القول الخامس
ي كانت فيها أنها معربة بالحركات التر

الحركات التر
ي الرفع ألجل الضمة وانقلبت ياء ألجل الكرسة وألفا ألجل الفتحة وهو 

 
قبل أن تضاف فثبتت الواو ف

ي العافية ، )قول األعلم وابن أن   . (1/139، 2223السيوطي
اض  : اعير

زم جعل ورد بأن هذه الحروف إن كانت زائدة فهو المذهب الثالث وقد تبي   فساده وإن كانت المات ل
ي العي   مع وجود الالم

 
، )اإلعراب ف  . (1/139، 2223السيوطي

ي والفراء. القول السادس
، )أنها معربة من مكاني   بالحركات والحروف معا وعليه الكسان  السيوطي

 . (1/250، 2229، ن ناظر الجيشبا( )1/139، 2223
اض  : اعير

، )ورد بأنه ال نظت  له  . (1/139، 2223السيوطي
ي اسم : "الرحمن بن إسحاقوقال عبد 

 
؛ ألنه لو جاز أن يجعل ف معرب من مكاني   محال عند البضيي  

أبوحيان، )"واحد رفعان لجاز أن يجتمع فيه إعرابان مختلفان، فكما امتنع المختلفان امتنع المتفقان
1119  ،1/190) 

الة الرفع وعليه الجرمي أنها معربة بالتغت  واالنقالب حالة النصب والجر وبعدم ذلك ح: القول السابع
ي 
ي رجل منو ولمن قال رأيت رجال منا ولمن قال مررت برجل مت 

، )قال جاءن  ( 1/139، 2223السيوطي
 . (1/212, 1119أبوحيان، )

 : أدلتهم
ي قولهم

 
ي القول بذلك مخالفة " أبو جاد: " قد ثبت وجود الواو فيها قبل العامل ف

 
فليس ف

 . (1/212،  1119أبوحيان، )النظائر
اض  : اعير

ي الوصل
 
 . هذا ليس بإعراب بدليل أنه ال يثبت ف
 . وضعها وضع الحرف فال تستحق إعرابا

ي الكالم الذي هي فيه
 
 . اإلعراب إنما يكون بعامل يدخل عل الكلمة ف

ي هن النقص وهو اإلعراب بالحركات وهو فيه أشهر 
جرت عادة النحاة أن يذكروا لغات هذه األسماء فف 

، )لحروفمن اإلعراب با  .(1/139، 2223السيوطي
ي لألخفش أن حروف المد دوال عل اإلعراب فقط، وهي معربة : القول الثامن

وهو القول الثان 
ي، )بالحركات  .(113، 1196العكت 

 :الرأي الراجح
ي 
 :الراجح أن األسماء الستة معربة بالحروف، وذلك لما يأنر

 .هذا هو القول المشهور-1
 .الجرمي والفراء بطالن مذهب األخفش و  -2
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 الخاتمة
 :النتائج
 .ما دل بتأليفه عل معت  يحسن السكوت عليه: الكالم 

 .هناك فرق بي   الكالم والكلم والقول
ي 
 
ي اختلف العلماء ف

 
وب عل ثالثة أقوال، والراجح هو قول الجمهور ومنهم سيبويه  أل ف الضارب والمض 

 .وأنها اسم موصول
ي يا المخاطب

 
 .ة عل قولي   والراجح هو رأي سيبويه والجمهوراختلف العلماء ف

ي أن إيا اسم مضمر
 
 .الراجح هو ما ذهب إليه سيبويه ف

، أو تقديرا: اإلعراب  .تغت  آخر الكلمة حسا أو حكما، بحركة أو حرف، الختالف العامل لفظا، أو معت 
ي األلف  إعراب،أن األلف والياء حروف  -رحمه هللا-الصحيح مذهب سيبويه 

ي أعت 
 
ي  الرفع،ف

 
والياء ف

 .النصب والجر
، والراجح أن الجزم إعراب ي كون الجزم إعراب أم ال عل قولي  

 
 .اختلف العلماء ف

ي إعراب األسماء الستة، والراجح أنها معربة بالحروف
 
 اختلفوا ف
 :التوصيات

 .االهتمام بالدراسات المقارنة بي   أقوال العلماء
ي مرحلة مبكرة على

 
 .ل هذه الدراسات المقارنةمثتدريب الطالب ف
 المصادر والمراجع

ي الجزري 
،المبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكريم الشيبان   )ابن األثت 

 
، (ه  626: المتوف

ي علم العربية، تحقيق ودراسة(2222)
 
فتحي أحمد علي الدين، الطبعة األوىل، جامعة أم . د: ، البديع ف

 .العربية السعوديةالقرى، مكة المكرمة، المملكة 
 )ابن الشجري،هبة هللا بن علي بن حمزة، 

 
: ، أماىلي ابن الشجري، المحقق(1111)، (ه 502: المتوف

، القاهرة ي ، الطبعة األوىل، مكتبة الخانح   . الدكتور محمود دمحم الطناجي
، أبو البقاء، موفق ال ي الرسايا دمحم بن علي دين األسدي ابن الصانع، يعيش بن علي بن يعيش ابن أن 

، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع   )الموصلي
 
ح المفصل، الدكتور إميل (2221)، (ه 603: المتوف ،ش 

وت، لبنان  .بديع يعقوب، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بت 
 )ابن الوراق، أبو الحسن دمحم بن عبد هللا بن العباس 

 
: ، علل النحو، المحقق(1111)، (ه 391: المتوف

 .األوىل، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية: محمود جاسم دمحم الدرويش، الطبعة
 )ابن بابشاذ، طاهر بن أحمد 

 
ح المقدمة المحسبة، المحقق(1199)، (ه  061: المتوف خالد عبد : ، ش 

 .الكريم، الطبعة األوىل،المطبعة العضية، الكويت
،أبو الفتحعثمان الموصلي  ي

 )ابن جت 
 
ي العربية،المحقق(1192)، ( ه312: المتوف

 
فائز فارس، : ، اللمع ف

 .دار الكتب الثقافية، الكويت
دمحم كامل بركات، الطبعة . د: ، المساعد عل تسهيل الفوائد، المحقق(1190)ابن عقيل،بهاء الدين، 
، جدة -دار الفكر، دمشق )األوىل، جامعة أم القرى  ي

 .ه  1025 - 1022)، (دار المدن 
ي ثم المضي ابن ناظر ا  )لجيش، دمحم بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلت 

 
، (ه  999: المتوف

ح تسهيل الفوائد، دراسة وتحقيق(2229) علي دمحم فاخر وآخرون، الطبعة . د. أ: ، تمهيد القواعد برس 
جمة، القاهرة، جمهورية مض العربية  .األوىل، دار السالم للطباعة والنرس  والتوزي    ع والتر

 )م ، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو دمحم، جمال الدين، ابن هشا
 
: المتوف

ي معرفة كالمالعرب،المحقق(1190)، (ه 961
 
ح شذور الذهب ف كة المتحدة : ، ش  ي الدقر، الرس 

عبد الغت 
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 .سوريا –للتوزي    ع 
ي البغدادي محب ال  )دين أبو البقاء عبد هللا بن الحسي   بن عبد هللا العكت 

 
، (1115)، (ه 616: المتوف

ي علل البناء واإلعراب، المحقق
 
 .عبد اإلله النبهان، الطبعة األوىل، دار الفكر، دمشق. د: اللباب ف

ي الموصلي 
 )أبو الفتح عثمان بن جت 

 
عبد الحميد . د: ، الخصائص، تحقيق(2221)، (ه 312: المتوف

 .وت، لبناناألوىل، دار الكتب العلمية، بت  : هنداوي، الطبعة
ح كتاب التسهيل، المحقق ي ش 

 
، التذييل والتكميل ف حسن هنداوي، ، الطبعة . د: أبو حيان األندلشي
ي األجزاء

ر
 .دار كنوز إشبيليا: األوىل،دار القلم، دمشق، وباف

، علي جابر المنصوري  ي ورئيس الدراسات العليا)أبو علي الفارشي ، (2222)، (أستاذ النحو العرن 
 .،الدار العلمية الدولية للنرس  والتوزي    ع ودار الثقافة للنرس  والتوزي    ع، عمان، األردنالعسكريات

ي الدين دمحم بن الحسن النحوي 
اباذي،رض  ي عل الكافية البن (1195)ـه،  696االستر

ح الرض  ، ش 
 .يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس، ليبيا. د. أ: الحاجب، تحقيق وتصحيح وتعليق

، نو  ي
ُمون 

ْ
ش
ُ
 )ر الدين علي بن دمحم بن عيش أبو الحسن الشافعي األ

 
ح (1119)، (ه 122: المتوف ، ش 

وت، لبنان ي عل ألفية ابن مالك، الطبعة األوىل،دار الكتب العلمية، بت 
 .األشمون 

كات، كمال الدين   )األنباري، عبد الرحمن بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري، أبو الت 
 
، (ه 599: المتوف

وت , الطبعة األوىل،دار الجيل , فخر صالح قدارة . د: شار العربية ، المحقق، أ(1115)  .لبنان, بت 
كات، كمال الدين   )األنباري،عبد الرحمن بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري، أبو الت 

 
، (ه 599: المتوف

ي مسائل الخالف بي   النحويي   (2223)
 
، الطبعة األوىل: ، اإلنصاف ف ،المكتبة البضيي   والكوفيي  

 .العضية
 ، ، علي بن الحسي   ح اللمع، تحقيق(1112)الباقوىلي إبراهيم بن دمحم عبادة، جامعة اإلمام دمحم بن : ،ش 

 .سعود
ي بكر  ،عبد الرحمن بن أن   )جالل الدين السيوطي

 
ح جمع (2223)،(ه 111: المتوف ي ش 

 
همع الهوامع ف

 . يقية، مضعبد الحميد هنداوي، المكتبة التوف: الجوامع،المحقق
ىلي 

،علي بن عيش بن علي بن عبد هللا، أبو الحسن المعتر  ي
 )الرمان 

 
، رسالة (2226)، (ه 390: المتوف

، دار الفكر، عمان: الحدود، المحقق ي
 .إبراهيم السامران 

ي  اج  جَّ ي ) أبو القاسم ،,  الزَّ
 
ي علل النحو( ـه  339: المتوف

 
بع ة الط, مازن المب ارك . د : المحقق , اإليضاح ف

وت, دار النفائس (م1196() ـه1022) الخامسة ،  بت 
ي بالوالء، أبو برس  ،سيبويه

 )عمرو بن عثمان بن قنت  الحارنر
 
: المحقق، الكتاب،(1199)، (ه 192: المتوف
، القاهرة ي  .عبد السالم دمحم هارون، الطبعة الثالثة، مكتبة الخانح 

،أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن المرزبان ي
 
اف  ) الست 

 
ح كتاب سيبويه، (2229)، (ه  369: المتوف ، ش 

وت، لبنان: المحقق ، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بت  ، علي سيد علي  .أحمد حسن مهدىلي
ي ضيف 

ر
ي عبد السالم الشهت  بشوف

ر
 )ضيف،أحمد شوف

 
، المدارس النحوية،دار (ه 1026: المتوف

 .المعارف
،إسماعيل بن حماد الجوهري  ي  )الفاران 

 
أحمد عبد الغفور : تحقيقالصحاح،، (1199)، (ه 313: المتوف

وت ، بت   .عطار، الطبعة الرابعة،دار العلم للماليي  
 )الفراء،أبو زكريا يحت  بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلىمي 

 
ي القرآن، المحقق(ه 229: المتوف

: ، معان 
ي 
، الطبعة األوىل،دار المضية عبد الفتاح إسما/ دمحم علي النجار / أحمد يوسف النجانر ي عيل الشلت 

جمة، مض  .للتأليف والتر
 )الفراهيدي،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البضي 

 
، (1199)، (ه 192: المتوف
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،المحقق ، دار ومكتبة الهالل: العي   ي
، د إبراهيم السامران   .د مهدي المخزومي

 )ن قاسم بن عبد هللا بن علي  المرادي المضي المالكي المرادي، أبو دمحم بدر الدين حسن ب
 
: المتوف

ح وتحقيق(2229)، (ه 901 ح ألفية ابن مالك، ش  عبد الرحمن علي : ، توضيح المقاصد والمسالك برس 
، الطبعة ي  .م2229 -ـه 1029األوىل : سليمان، دار الفكر العرن 

 )بن علي  المرادي المضي المالكي  المرادي، أبو دمحم بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا
 
: المتوف

، المحقق(1112)، (ه 901 ي
ي حروف المعان 

 
ي ف

األستاذ دمحم نديم  -د فخر الدين قباوة : ، الجت  الدان 
وت، لبنان  . فاضل، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بت 

، دار الفكر للطباعة والنرس  والتوزي     ي
ي النحو، فاضل صالح السامران 

األوىل، : األردن، الطبعة –ع معان 
 .م 2222 -ـه 1022
ي بكر بن دمحم الجرجاوي  األزهري، زين الدين المضي الوقاد،   )خالد بن عبد هللا بن أن 

 
، (ه 125: المتوف

وت، لبنان(2222) ي النحو، الطبعة األوىل،دار الكتب العلمية، بت 
 
 .، التضي    ح بمضمون التوضيح ف
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ن حول ال ختالفايوجد  :الملخص ن والدارسي  ن الباحثي  ن ق ر فبي  ي خطاب المتعلمي 
ن
ن اللغة المنطوقة والمكتوبة ف إذ . بي 

ن المتعلميعتقد بعض العلماء أن  هذا ببساطة ألنهم ال يعرفون . فارغة حاسوبيخشون دائما من ورقة بيضاء أو شاشة  ي 
لكتابة ا. اـخاطئا أوغبيسيكون ألنهم يعتقدون أن ما سيكتبونه  ؛ما يريدون قولهيكون لديهم ماذا يكتبون حتى عندما 

. مخيلتهمحبيسةها ءأفكارهم ويفضلون إبقا لكن الكثث  من الناس يخفون  ،منظم مرسوم عىل الورقليست أكثر من فكر 
ةالمبتكرة العديد من األفكار والمالحظات ومع ذلك، . اليستطيعون التعبث  عنهان يحملها ال تولد أبدا ألن م والمثث 

 ؛ألن المتحدث عادة ما يكون تحت ضغط الوقت ،ذلك ،ة المكتوبةيذكرآخرون أن اللغة المنطوقة أصعب من اللغ
ي الرأي ،متكررةوتصحيحات  ،ه مصحوب ببدايات خاطئةءوبالتالي فإن أدا 

ن
ي الكتابة من ناحية  .وما إل ذلك ،وتغيث  ف

ن
ف

توب من لمراجعة وتصحيح النص المك الفرصة الزمنيةأخرى، ال يتعرض الكاتب عادة لضغط الوقت، وبالتالي لديه 
ن أظهروا أن هناك الحالية  الدراسة  نتائجنأومن المالحظ خالل اتخاذ الخيارات األنسب،  كشفت أن معظم المشاركي 

ي اللغة المنطوقة  صعوبة
ن
ي أقل ف

ن
المفردات التقنية واستخدام الجمل الثانوية  سببت الكتابة، عىل سبيل المثال، منها ف

تراوح ، حيث ٪ لخيار الموافقة08كال البندين نسبة عالية بلغت   مؤش   سجل فقد. إتقان الكتابة بكفاءةعند مشاكل أكث  
ي الموافقة بشدة واالختالف من 

ن
ن اآلخرين ف وكانت النسبة األقل لخيار عدم الموافقة  ،٪51٪ إل 08أداء المشاركي 

ي تواجه مشكلةن أكثر إ٪؛ حيث 1بشدة 
ن
ي التحدث هيالخوف من ارتكاب أخطاء ف

ن
راوحت نتائج هذين ت ،النطق الطالب ف

 .٪08٪ إل 18الخيارين من 
 .الكتابة، التحدث، الموقف، القلق، التبعية، التحدث: الكلمات المفتاحية

 

Abstract: It is interesting to note that there is a disagreement among researchers and scholars 

regarding the differences between spoken and written language in learners' discourse. Some 

scholars believe that learners always fear from a blank sheet of a paper or an empty computer 

screen. This is simply because they do not know what to write even when they know what 

they want to say. Because they think that what they will write, will be wrong or sounding 

stupid. Writing is nothing more than a thought appeared on a paper, but many people usually 

protect their thoughts and prefer to keep them hidden inside their heads. Many great ideas and 

observations are never born because their creators do not express them. Others, however, state 

that spoken language is more difficult than written ones. This is because the speaker is usually 

under time pressure and his performance is accompanied by false starts, corrections, 

repetitions, change of mind and so on. The writer, on the other hand, is not usually under time 

pressure, thus, he has time to revise and correct his written text by making the most 

appropriate choices. This case study reveals that most of the participants agree that there is a 

less complexity in the speaking skills rather than writing skills. For example, technical 

vocabulary and the use of subordinate clauses constitute greater problems to master writing 

efficiently. Participants in these two items scored high percentage of 80% for agree on the 

option item. Other participants' performance for strongly agree, disagree items varied from 

60% to 15%. The least percentage was for strongly disagree option with a percentage of 

5%;where, as the most difficulty students face in speaking is fearing from committing 

mistakes in pronunciation. The results of these two options varied from50% to 70%. 

Key words: writing, speaking, attitude, anxiety, subordination, discourse. 
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Introduction  

Many studies have been conducted on the differences between spoken and written language. 

These studies are based on word frequency counts. Other studies investigate the aspects that 

make writing skills more difficult than spoken ones. In this case study, the researchers attempt 

to discuss and investigate which part of writing skill constitutes more problems than speaking 

skills. The study sample comprises third and fourth year university students, studying at the 

Faculty of Education, Elmergib University during the academic year (2021-2022).  

 

Hypothesis of the Study 

It is hypothesized that third and fourth year university students face problems in both writing 

and speaking skills when learning English. These problems appear in spelling, punctuations, 

capitalization, cohesion and coherence, pronunciation, anxiety and other linguistic aspects. 

 

The Study Objectives 

This case study is an attempt to achieve the following objectives: 

1. Investigating students' attitude towards both writing and speaking skills. 

2. Identifying the differences between writing and speaking skills. 

3. Analyzing the problems and offering the solution.  

 

Literature Review 

Many studies have been conducted on both writing and speaking skills when learning foreign 

languages. For instance, some of the researches concentrate on the issue of writing skills 

forms such as: spelling, punctuation, grammar and pronunciations. However, others discuss 

the aspect of linguistic norms. According to Bussey, S. (2022) written language and 

spoken language are different in many aspects. He provides a key difference between 

these two skills as follows: 

- Written language tends to be more formal and complex than spoken language.  

- Writing is more permanent and lacks changes.  

- Except in the case of formal speeches, spoken language is more improvisation so 

utterances can be repeated and corrected immediately. However, writing is more 

polished style. 

- Punctuation makes writing more difficult. Punctuation has no equivalent in spoken 

language.  

- Writing communicates across time and space for as long as the medium exists and 

that particular language is understood.  

- Except with text messages, computer chats or similar technology, writers can't 

receive immediate feedback to know whether their message is understood or not. 

Speakers do receive feedback and can clarify or answer questions as needed.  

- Written and spoken communication use different types of language style. Slang and 

tags, for example, are more often used when speaking.   

- Spoken language involves speaking and listening skills, while written language 

requires writing and reading skills. 

- Spoken language uses tone and pitch to improve understanding; written language 

can only use layout and punctuation. 

In addition, Anthony (2011) and Kemmer(2009) support the view that there is a 

difference between alphabetic letters and sounds. This leads to make students commit 

mistakes when they are asked to write in English. Gibson et al. (1966) illustrate that spoken 
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language has shorter average sentence length and fewer syllables per 100 words but more 

personal words than written language. As the number of studies increased, however, some 

rather contradictory results started to emerge and appear on a surface, suggesting that clear-

cut differences and distinctions constitute only a part of the picture, and that similarities and 

overlaps are also undeniably present. Halliday (1992, 1994) has always insisted that only 

spoken language displays the true potentiality of language. He maintains that the complexity 

of writing is a result of “the packing together of lexical content, but in rather simple 

grammatical frames”, whereas in speech “much more of the meaning is expressed by 

grammar than by vocabulary” (Halliday 1994: xxiv). This means that proposed that cohesion 

tends to be denser and more noticeable in written discourse than in spoken discourse. For 

speaking, Cazden (1988), however states that speaking is also difficult because teachers in 

classes do not require students to speak a lot. Most of the students' answers were short and 

their responses do not prepare them for real conversations. Fisher and Frey(2009) support 

Cazden claim.  

 

However, many studies have also been conducted onanxiety during speaking. Horwitz 

&Cope (1986), Alghothani(2010), Brown (1988) agree that anxiety is the most important 

factor affects learning process. For, Beaman’s study on co-ordination and subordination in 

spoken and written texts reveals that the number of subordinating clauses, which reflects the 

degree of complexity, is almost equally high in her spoken and written material. (cf. 

Beaman,1984).Chafe (1982,1985) as quoted by(Tanskanen, S.(2006:72) states that formal 

written language differs from informal spoken language in that the former has a larger 

proportion of nominalizations, genitive subjects and objects, participles, attributive adjectives, 

conjoined phrases, series, sequences of prepositional phrases, complement clauses, and 

relative clauses. These are all devices which permit the integration of more materials into idea 

units. (Chafe 1982) 

 

Halliday (1992) on the other hand, states that "….it is only in spoken language, and 

specifically in natural, spontaneous interaction, that the full semantic (and therefore 

grammatical) potential of the system is brought into play". (Halliday 1992) 

 

Methodology of the Study 
In this case study, the researchers used a descriptive quantitative research method in which 

some phenomena of a group of individuals in numerical form will be described and discussed 

then analyzed.  

 

Sample of the Study 
The sample used in this case study is a third and fourth year university students, studying at 

the Faculty of Education, Elmergib University. The total number of the sample was twenty 

students. The reason behind choosing this sample was that third and fourth year had exposed 

to different aspects of both speaking and writing skills for three years, so it is beneficial to get 

answers from them. 

 

The Tool of the Study 

The tool used in this case study was a close questionnaire of two types: the first type is on 

writing skills and the second type is on speaking skills. The former consisted of twelve close 
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items, whereas, the latter was of five items. A four point-Likert scale(agree, strongly agree, 

disagree and strongly disagree) was used forboth of them. 

 

Discussion and Analysis 

The tools used in this case study were the participants' performance on the questionnaire 

presented to them. The questionnaire papers were given to the participants in a quiet 

classroom Lab1. The questionnaire items were clarifiedin order to get real answers. 

Participants' answers were tabulated, calculated and analyzed. The following table explains 

students' performance on the questionnaire items towards writing skills: 

 

Table(1) illustrates students' attitude towards writing skills. 

No. Items Agree % Strongly 

agree 

% Disagree % Strongly 

disagree 

% 

1 
Writing is more difficult to 

master than speaking. 
11 55% 3 15% 3 15% 0 0 

2 
In writing spelling constitutes a 

greater problem. 
12 60% 3 15% 3 15% 0 0 

3 
Punctuations are also 

problematic in writing. 
9 45% 2 10% 5 25% 1 5% 

4 
Capitalizations in writing are 

also problematic. 
2 10% 2 10% 12 60% 1 5% 

5 

Pronoun references are of great 

problems for the students when 

writing their tasks. 

13 65% 1 5% 5 25% 0 0 

6 
Tense logic is also problematic 

to master in writing. 
10 50% 8 40% 2 10% 0 0 

7 
Long words comprise a great 

difficulty in writing. 
14 70% 4 20% 0 0 0 0 

8 

The use of connectives  is also 

problem in writing rather than 

speaking 

11 55% 4 20% 4 20% 0 0 

9 
Technical vocabulary can be 

problematic in writing 
16 80% 2 10% 1 5% 0 0 

10 
Writing is not spontaneous so 

we can repeat. 
10 50% 6 30% 3 15% 0 0 

11 

In writing the use of form style 

can be difficult than the use of 

informal style in speaking. 

8 40% 5 25% 1 5% 1 5% 

12 

The use of subordinate clause in 

writing constitutes greater 

problems for the students. 

16 80% 3 15%   0 0 

 

The above table shows the following results: 

In item (1): 11 of the participants answered with agree so the percentage was 55%, and 3 of 

them answered with strongly agree and the other 3 also answered with disagree, thus the 

percentage for each was 15%. Three blanks of Likert scale have been left. It is clear to note 

that the opinions of the respondents on "Writing is more difficult to master than speaking 

“were converging with a fairly high response rate to this section as a whole. 
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Item(2):"In writing, spelling constitutes a greater problem,” came in first place with a high 

response of 60% for the option agree,while other options came in the second place with 

percentage of 15% for both strongly agree anddisagree. 

 

Item(3): 9 participants answered with agree; 2 with strongly agree; 5 with disagree and 1 with 

strongly disagree, thus the percentages were as follows: 45%;10% 25%;and 5%. 

 

Item(4):Capitalizations in writing are also problematic. The option disagree came in the first 

place with a percentage of 60%,however, with options agree and strongly agree came in the 

second place with percentage of 10% for each.Only 5% answered with strongly disagree. 

Three and four Likert scalehad been left. 

 

Item (5):Pronoun references are of great problems for the students when writing their 

tasks,65% of the participants provided their answers with agree;5% answered with strongly 

agree; 25% answered with disagree. One option had been left unanswered. 

 

Item(6):Tense logic is also problem to master in writing,50% of the participants gave agree 

answers;40% answered with strongly agree; only 10% answered with strongly disagree. 

 

Item(7):Long words comprise great difficulty in writing,70% gave agree answers;20% of 

them answered with strongly agree. Two options had been left unanswered. 

 

Item (8):The use of connectives are also problems in writing rather than speaking,55% of 

the participants answered with agree;20% for strongly agree and 20% for disagree. 

 

In item(9):Technical vocabulary can be problematic in writing,came in the first place with 

highest percentage of 80% in the agree option,while with stronglyagree the percentage was 

10% and 5% for disagree option. Two options of Likert scale had been left unanswered. 

 

Item (10):Writing is not spontaneous so we can repeat.50% of the participants given agree 

answers;30% of them chose strongly agree; 15% chose disagree answers. 

 

Item(11):In writing the use of form style can be difficult than the use of informal style in 

speaking, 40% of the participants provided agree answers;25% of them chose strongly agree; 

5% for disagree and 5%strongly disagree answers. 

 

Item(12):The use of subordinate clause in writing constitute greater problems for the 

students,80% of the subjects gave agree answers; 15% provided disagree option. One option 

had been left unanswered. 

 

It is interesting to note that technical vocabularyand the use of subordinate clauses 

constituted greater problems to master writing efficiently. Both items scored high percentage 

of 80% for agree option. Other participants' performance for strongly agree, disagree varied 

from 60% to 15%. The least percentage was for strongly disagree option with a percentage of 

5%.  
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The second table illustrates students' performance towards speaking skills. Thus, the 

results were computed, tabulated and analyzed. See the following table: 

 

Table(2) illustrates students' attitude towards speaking skills. 

No. Items Agree % Strongly 

agree 
% 

Disagree % Strongly 

disagree 
% 

1 

In speaking body language 

helps learners clarify their 

conversations. 

11 55% 3 15% 3 15% 0 0 

2 

In speaking fearing from 

committing mistakes in 

pronunciation hinders learners 

to speak. 

14 70% 3 15% 3 15% 0 0 

3 

I feel shy when a teacher asks 

me to do a presentation or a 

conversation with my partner in 

the class. 

10 50% 4 20% 5 25% 1 5% 

4 

Lack of good command in 

grammar constitutes a greater 

problem in learning speaking 

skills. 

5 25% 2 10% 12 60% 1 5% 

5 

Lack of sufficient stock of 

vocabulary makes speaking 

skills difficult to master. 

10 50% 5 25% 5 25%   

 

Table (2) illustrates the following results: 

Item(1):in speaking, body language helps learners clarify their conversations, 11 of the 

participants answered with agree so the percentage was 55% and 3 of them answered with 

strongly agree and the other 3 also answered with disagree, thus the percentage for each was 

15%. Three blanks have been left. 

 

Item(2):In speaking, fearing from committing mistakes in pronunciation hinders learners 

to speak,70% gave agree answers; and 3 of the participants answered with strongly agreeso 

the percentage was 15%; and 3 of them answered with disagree thus the percentage was also 

15%. 

 

Item(3):I feel shy when a teacher asks me to do a presentation or a conversation with my 

partner in the class,50% of the participants provided agree answers;20% of them chose 

strongly agree;25% chose disagree answers; 5% chose strongly disagree. 

 

Item(4):Lack of  good command in grammar constitutes a greater problem in learning 

speaking skills,25% of the subjects provided agree answers; 10% strongly agree;60% 

disagree; 5% strongly disagree. 
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Item (5):Lack of sufficient stock of vocabulary makes speaking skills difficult to 

master.50% of the participants provided agree answers;25% of them chose strongly 

agree;25% chose disagree answers. 

 

It is significant to note that with option agree that the results of the participant's 

performance varied from 50% to 70%. Thus, the most difficulty students face in speaking is 

fearing from committing mistakes in pronunciation. For the option strongly agree, the 

results varied from 10% to 25%. For disagree option, the results varied from15% to 60% so 

the least problematic area in learning speaking is lack of good command in grammar. 

 

Conclusion 

It is noticeable that the earlier researches even more clearly than the more recent ones, start 

from the assumption that spoken and written language must differ structurally because they 

differ in their method of production, transmission and reception. It would be unjust not to note 

the differences between these two skills regarding the way of teaching. This case study has 

reached to a conclusion that both writing and speaking skills havetheir own problems to be 

learned efficiently and effectively. 

 

Recommendations 

In the light of the findings obtained from this study, the researchers recommended the suitable 

way that makes learning, speaking and writing more effective: 

1. The results of this study had been reported showing the complexity of written language as 

opposed to spoken language. So teachers of writing have to pay more attention to develop 

their way of teaching style. 

2. Teachers of writing have to be aware of writing problems which are: psychological, 

linguistic, and cognitive problems.  

3. Spoken language involves speaking and listening skills, while written language 

requires writing and reading skills, thus teachers of both skills have to pay more 

attention to these four skills as a whole. 

4. Teachers of languages have to be aware of learners' psychological factors and take in their 

considerations learners' anxiety. 

5. For speaking, it is advisable that students have to be given more talking time. This means 

that teachers should imply student time talk rather than teacher’s time talk. 

6. Teachers have to take in their considerations to avoid the use of traditional ways of 

teaching and help learners to be active in both speaking and writing skills. 
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ي تحسي   
 
 ألرسة الليبيةالوضع االقتصادي ل دور منحة الزوجة واألبناء ف

يعات الصادرة بخصوصها من دراسة   "م3101 –م 3102"تقييمية للتشر
 

 بالل مسعود عبد الغفار التويمي 
 جامعة المرقب –كلية اآلداب والعلوم مسالته/قسم الفلسفة وعلم االجتماع 

 
ي تعىط من وزارة الشؤون االجتماعية منحة الزوجة واألبنا  تعد  : الملخص

ي ليبيا الت 
 
هي عبارة عن ء ف

ي رقم   لما نص عليه القانون الليت 
ً
بما أن و ، 7102لسنة ( 72)منحة لتحسي   مستوى دخل األرس تطبيقا

 لسد احتياجات األرس، وقد يكون غي  مناسب لسد 
ً
لكل أرسة دخل قد يكون هذا الدخل مناسبا

ح،إال أن القاناحتياجاتهم
ّ
وفق ضوابط  بأن يرصف إىل كل األرس بأشكالها المختلفة ون السالف الذكر وض

وط وإجراءات تسهل هذه اإلجراءات إىل مستحقيها  .ورسر
ي هذ البحث من توضيح الخطوات اإلجرائية لتأسيس عالوة الزوجة واألبناء، 

 
فقد تمكنت ف

وع عال  ي إنجاح مشر
 
ي ساهمت ف

ي تسلسلت وكذلك توضيح الجهات االعتبارية الت 
وة الزوجة واألبناء والت 

وع منحة الزوجة واألبناء ة التأسيسية لمشر  .حسب التكليف الموجه إليها خالل الفي 
 للتقارير والمراسالت الصادرة 

ً
وع استنادا كما بي   الباحث القيم المالية المرصوفة إلنجاح المشر

 .عن وزارة الشؤون االجتماعية
لم تبت  فكرة رصف عالوة الزوجة : )أهمها االستنتاجاتإىل مجموعة من ث حوقد توصل الب

ر من خاللها أهمية رصف هذه المبالغ والفئات المحددة لها ّ ،  (واألبناء عىل دراسات علمية معّمقة تي 
حاتالباحث إىل عدد  كما أوىص ق بموضوع من التوصيات والمقي 

ّ
ي تتعل

ي إثرائه الت 
 
 .البحث وتساهم ف

 
Summary: The role of the wife and children grant in improving the economic situation of the 

Libyan family An evaluation study of the legislation issued in this regard from "2013 AD - 

2014 AD". 

The grant for the wife and children in Libya, which is given by the Ministry of Social Affairs, 

is a grant to improve the income level of families in application of what was stipulated in 

Libyan Law No. (27) of 2013, and since each family has an income, this income may be 

appropriate to meet the needs of families, and it may not be It is appropriate to meet their 

needs, but the aforementioned law clarified that it should be disbursed to all families in its 

various forms, according to controls, conditions, and procedures that facilitate these 

procedures for those who deserve it. 

In this research, I was able to clarify the procedural steps for establishing the wife and 

children allowance, as well as clarifying the legal entities that contributed to the success of the 

wife and children allowance project, which were sequenced according to the assignment 

addressed to them during the founding period of the wife and children grant project. 

The researcher also showed the financial values spent for the success of the project based on 

the reports and correspondence issued by the Ministry of Social Affairs. 

The research reached a set of conclusions, the most important of which are: (The idea of 

disbursing the allowance for the wife and children was not based on in-depth scientific studies 

that justify the importance of disbursing these amounts and the specific categories for them). 
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 :مشكلة البحث
ي وحياة المواطن  واجه السوق ي عرقلة اقتصاديات السوق الليت 

 
ة ساهمت ف ي تحديات كبي  الليت 

ي ا
 
ةآل البسيط ف ي من ضمنها األزمات المتكرّ  ،ونة األخي 

ي القطاع الرئيسي الذي يغدي حركة والت 
 
رة ف

ي  ي قطاع االقتصاد الليت 
 
والمنعكسة الحاصلة عىل الرقعة الليبية النفط والغاز واالنقسامات  والمتمثل ف

 عىل مؤسسات الدولة الخدمية سلب
ً
الذي انعكست آثاره  ،قف خدماتها للمواطن بشكل شبه تاموتو ا

ورة التدخل وبطريقة عاجلة دعا للمواطن، وهو ما  عىل الحياة االقتصاديةالسلبية  من أهل  إىل رص 
ي تسهل عىل المواطناالختصاص من خالل ال

البسيط العيش  مؤسسات المخولة باتخاذ االجراءات الت 
و أوكل مهمة العمل به ،1م7102لسنة ( 6)بإصدار القانون رقم ، لذا قامديوان رئاسة الوزراء واالستمرار 

ي تعد أم الوزارات ،وتنفيذ مهامه إىل وزارة الشؤون االجتماعية
ي تعمل كمظلة اجتماعية خدميةوالت 

 والت 
ائح المجتمع  ( 6)القانون رقم  تضمنإذ ، (عجزة/ متقاعدين / شباب / أمهات /أطفال )من لكل رسر

وط ينص "قانونية ثمانية نصوص" ي ورصف هذه العالوة ضمن رسر من شأنها حماية المواطن الليت 
قد و ، رص  لفعلية لرصف هذه العالوة حت  وقتنا الحاالقانون عليها واستمرار العمل عىل اتخاذ اإلجراءات ا

ة التأسيس ذات العالقة  االعتباريةبالتضامن مع كل الجهات الوزارة قامت  بإصدار قرارات خالل في 
وأسهل  المواطني   بأرسع وقت تضمن وصول الخدمة إىل ريقة ديناميكيةالرصف بط لتتم عمليةمتتالية
 .الطرق
ي رصف الم خالل هذا البحثمن  سأحاولعليه

 
ي شكلإيضاح اإلجراءات المتخذة ف

 
بحثية  دراسةنحة ف

ي تحسي   الوضع االقتصادي لألرسة الليبية" بعنوان
 
ها عىل حياتهم ، دور منحة الزوجة واألبناء ف وتأثي 

يعات" االقتصادية  .الصادرة بخصوصها التأسيسية التشر
 :أهمية البحث

ق بالجانب النظري في
ّ
، أما فيما يتعل ي

ي جانبي   نظري وآخر تطبيق 
 
ي تكمن أهمية البحث ف

 
 :تمثل ف

 .التأكيد عىل دعم األرسة الليبية من الناحية االقتصادية من خالل منحة الزوجة .0
 .التأكيد عىل دعم األرسة الليبية من الناحية االقتصادية من خالل منحة األبناء .7
ي تحسي   الوضع االقتصادي  .2

 
ي تناولت دور منحة الزوجة واألبناء ف

ندرة البحوث والدراسات الت 
 .لألرسة الليبية

، فإن ما قد يصل إليه البحث من استنتاجات رّبما تفيد الجهات  أما بخصوص الجانب العملي
المختصة بالعمل عىل دعم األرسة الليبية من خالل منحة الزوجة واألبناء ووضع الحلول المناسبة 

ي تصادف تطبيق القواني   والقرارات الالزمة لمنحة الزوجة واألبناء
 .لتجاوز العقبات الت 

 :اف البحثأهد
ي 
 
 :تكمن أهداف البحث ف

م إىل 7102 خاللالصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية  التأسيسية ف عىل القراراتالتعرّ  .0
 .بخصوص عالوة الزوجة واألبناء م7102

ة التأسيسيةالجهات االعت ف عىلالتعرّ  .7 وع خالل الفي  ي إنجاح المشر
 
 .بارية المساهمة ف

ة التأسيسيةلية المرص ف عىل القيم الماالتعرّ  .2 وع خالل الفي  ي شأن هذا المشر
 
 .وفة ف

 
 
 

                                                           
ي العام، قانون رقم 1

ي شأن تقرير عالوة العائلة 7102لسنة ( 6)المؤتمر الوطت 
 
ي : ف

طرابلس، منشورات المؤتمر الوطت 
 .م7102العام، سنة 
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ي البحث
 
 :التساؤالت المستخدمة ف

ي 
 
ي اآلت

 
 :تكمن تساؤالت البحث ف

بخصوص  م7102  7102خالل  الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية التأسيسية القراراتما  .0
 عالوة الزوجة واألبناء؟

وعالجهات االعتما  .7 ي إنجاح المشر
 
ة التأسيسية؟ بارية المساهمة ف  خالل الفي 

وعالقيم الماما  .2 ي شأن هذا المشر
 
ة التأسيسية؟لية المرصوفة ف  خالل الفي 

ي البحث
 
 :المفاهيم والمصطلحات المستخدمة ف

ي 
 
 :تكمن مفاهيم البحث ف

ور .0
ّ
ي يقوم : الد

يعرف بأنه الخط المنظم، أو نموذج السلوك الذي يتأثر بالمركز، أو الوظائف الت 
ام بأداء واجب وتحمل المسؤوليةبها الفرد بالعال  .1قة مع شخص آخر، أو أكير من االلي  

ي الجامع الزوجة بأنهاعرّ : الزوجة .3
امرأة مرتبطة برجل عن طريق الزواج، ويقال : ف معجم المعان 

 .2لها كذلك قرينة، وحرم، وعقيلة
 :األبناء .2

 
كلمة عامة تشمل النوعي   الذكور واإلناث: األبناء بأنها كلمة  عرفت

3. 
الوحدة االجتماعية المكونة من أفراد تربطهم عوامل بيولوجية : تعرف األرسة بأنها:األرسة .1

 .أو من أجيال متعاقبة ،واحدة سواًء أكان هؤالء األفراد من جيل واحد 
ي  :كما تعرف كذلك بأنها

 
مجموعة من األفراد يكّونون مع بعضهم وحدة اقتصادية ويقيمون ف

سكٍن واحد  
4. 

 :ائية لتأسيس عالوة الزوجة واألبناءالخطوات اإلجر 
لقرارات الصادرة عن ديوان رئاسة بدأت الخطوات التأسيسية لعالوة الزوجة واألبناء بتنفيذ ا

ي  الوزراء
 
شأن تقرير عالوة العائلة؛ وذلك عىل ما خلص إليه م ب7102لسنة ( 6)القانون رقم والمتمثل ف
ي 
ي اجتماالمؤتمر الوطت 

 
مواد ( 8)، والمتضمن 7102/يناير/ 72عادي بتاري    خ عه الالعام المنعقد ف

 :5قانونية تنص عىل أنه
ي وليبية لم يكمل السن الثامنة عشر عالوة شهرية مقدرة ب     -أ  دينار غي  خاضعة  011يحق لكل ليت 

 .ألي استقطاعات مالية
المالية   أن يتم تسوية الفروقات بالطرقم عىل10/10/7102يبدأ رصف العالوة من تاري    خ  -ب 

ي هذا الشأن
 
 .والمحاسبية المتعارف عليها ف

ي حال انفصال ترصف العالوة  -ج 
 
ي حالة استمرار العالقة الزوجية وترصف للحاضنة ف

 
لرب األرسة ف

 .ولألوصياءالزوجي   
وجة وال تتقاىص  أي مرتب، أو أجر، أو عالوة، أو منحة من أية جهة   -د  يحق لكل ليبية غي  مي  

 .كانت

                                                           
ي ال1

 
، مشكالت اجتماعية من منظور الممارسة ف اإلسكندرّية، دار المعرفة )رعاية والخدمة االجتماعية سامية فهمي

 .  81، ص(م0991الجامعية، 
ي الجامع 2

ي معجم المعان 
 
ي من موقع  –معت  زوجة ف ي عرن   https//www.almaany.comمعجم عرن 

3https;//www.googleadservices.com 
اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، )مهنية، عبد المحي محمود حسن صالح، الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة ال4

 .099، ص(7116
ي العام، قانون رقم 5

ي شأن تقرير عالوة العائلة، مرجع سابق، ص ص 7102لسنة ( 6)المؤتمر الوطت 
 
 .7-0ف
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ي عىل ترصف للزوجة الليبية الحاض -ه   من زوج غي  ليت 
نة لألوالد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشر

ي الليبية، ويتوقف رصفها إذا تجاوزت إقامتها ثالثة أشهر خارج أن 
تكون مقيمة داخل األراىص 

 .البالد
يتم رصف العالوة عن طريق وزارة الشؤون االجتماعية، ومن خالل قاعدة بيانات مصلحة  -و 

ي الموحداألحوال المدنية وبعد رصف 
 .الرقم الوطت 

يعات المنظمة لعالوة العائلة  -ز  السابقة، كما يلغ  كل حكم يخالف أحكام هذا تلغ  كل التشر
 .القانون

ه ينشر هذا القانون  -ح  ي الجريدة الرسمية ويعمل به من تاري    خ نشر
 
 .م71/12/7102ف

ف المحددة المستهدفة بالرص  هذا القانون من خالل مواده السالفة الذكر الفئات وبذلك ّحدد 
ي يتم من خاللها الرصف، والجهة المزودة لقاعدة 

ي عملية الرصف والجهة الت 
ي تلغ 

والقواني   الت 
ي رصف عالوة البيانات، وتاري    خ بداية الرصف، ومن هنا بدأت الخطوات اإلجرائية 

 
لتنظيم عملية البدء ف

ي تهيئة القواعد والبيانات ا
 
ي يمكن مناألبناء والزوجة وبدأت الجهات المعنية ف

ي  لت 
 
خاللها أن تسهم ف

 .ترصف من خاللها العالوة حت  تصل إىل مستحقيها بالطريقة المثىل والصحيحةإنشاء منظومة 
ي سأهي الجهة اوعىل اعتبار أن وزارة الشؤون االجتماعية 

من  تتّبعلمخولة لرصف العالوة فإنت 
لمراسالت والقرارات والقواني   من خالل مجموع ا خالل هذه الورقة البحثية الخطوات اإلجرائية

ة التأسيس الشؤون االجتماعالموجودة داخل وزارة  ي عملية رصف م 7102-7102ية خالل في 
 
للبدء ف

 من تاري    خ  وكانت أول الخطوات بتقديم الوزارة تقرير  ،العالوة
ً
عن لجنة عالوة العائلة اعتبارا

ي كانت كالتاىلي  اخلالخطوات اإلجرائية المتبعة دوالذي يوضح  م07/16/7102
 :1الوزارة والت 

 لالستعانة بمنظومة وذلك ؛توقيع اتفاقية بي   مصلحة األحوال المدنية ووزارة الشؤون االجتماعية
ي رصف عالوة العائلةمصلحة األحوال المدنية 
 
 .ف

  اتخاذ االجراءات اإلدارية من قبل وزارة الشؤون االجتماعية بفتح حساب بمرصف ليبيا المركزي
 .لمبالغ المرصودة لعالوة العائلة للمصارفلتسييل ا

  من قبل مصلحة األحوال المدنية( 6)تحديد العدد االجماىلي للمستهدفي   بالقانون رقم. 
  بمنظومة المصارف التجارية وثم رصف عالوة العائلة يوم حوال المدنية ربط منظومة مصلحة األ

ي العام ة معاتفاق السيدة وزيرة الشؤون االجتماعيم حسب 8/2/7102
 .المؤتمر الوطت 

  حيث بلغ المبلغ الذي اللذين لم يكملوا سن الثامنة عشر العالوة لألبناء ثم رصف ،
وثمانون مليون وخمسمائة واثنان وثالثون  وسبعة وثالثمائةمليار  0. 282.127.211.111رصفه

 .ألف وأربعمائة دينار
   وجات وأعمارهم أكي سنة، لعدم وجود بيانات  08 من لم يتم رصف العالوة لليبيات الغي  مي  

ي يتقاضن أجور أو مرتبات
ي الجامعات والمعاهد العلياتحدد الالن 

 
 .، وكذلك الطالبات ف

 وّ ناء الليبيّ لة ألبئلم يتم رصف عالوة العا ط الحصول عىل العالوة جات من أجانبات المي   ؛ ألن رسر
ي وهؤالء األبناء غي  ليبيي   

ي  لديهم رقمليس وجود الرقم الوطت 
 .وطت 

  ي العام ورئاسة مجلس الوزراء
بناء عىل ما تقدم فقد قامت الوزارة بمخاطبة المؤتمر الوطت 

الئحة تنفيذية للقانون أو تعديل القانون لكي تتمكن الوزارة من رصف عالوة  بخصوص إعداد 
 .لةئالعا

ي خطوات إجرائية
 
ة الجهات الوزراء بمخاطبأمي   عام مجلس / لتسهيل عملية الربط قام السيدوف

راسل م 02/16/7102، وبتاري    خ وزارة الشؤون االجتماعية المسؤولة لتسهيل عملية الربط بينها وبي   
                                                           

 .م7102أرشيف وزارة الشؤون االجتماعية، : وزارة الشؤون االجتماعية، تقرير لجنة عالوة العائلة ، طرابلس1
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 من السيدالسيد أمي   عام مجلس الوزر 
ً
وزير الحكم المحىلي للتنسيق مع / ، والسيدوزير الداخلية/ اء كال

ي يتم بها ، ووزارة الشؤون االجتماوالجوازات والجنسيةمصلحة األحوال المدنية 
عية لوضع آلية الت 

 .1تطبيق هذا القانون
وع 02/16/7102وبتاري    خ   م راسل السيد أمي   عام مجلس الوزراء السيد رئيس لجنة إدارة مشر

ورة االتصال المبارسر  ي برص 
بوزارة الشؤون االجتماعية والتعاون التام معها حت  تتمكن من الرقم الوطت 

ة إجراءات رصف المنحة المقررة  .2مبارسر
وزير الشؤون االجتماعية / م راسل السيد أمي   عام مجلس الوزراء السيد02/16/7102وبتاري    خ 

 خالله أن 
ً
ي بإصدار الئحة تنفيكم لم يتم7102لسنة ( 6)القانون رقم موضحا

ذية من ن أي حكم يقض 
ي ترصف لها المنحة المقرّ 

ي امجلس الوزراء، وأنه قد حدد عىل سبيل الحرص الفئات الت 
 
لقانون رة ف

 
ّ
 طريقة رصفها وحد

ً
األمر من  يتطلب وعليه، دة بيانات مصلحة األحوال المدنيةعن طريق قاعد أيضا

المقررة لمستحقيها من وزارة الشؤون االجتماعية اتخاذ اإلجراءات الالزمة والعاجلة لرصف المنحة 
ي هذه المراسلة ، وجاءت 3خالل قاعدة بيانات األحوال المدنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة

 
ف

والشؤون االجتماعية،  ،رئيس لجنة العمل/ خلفية مخاطبة السيد وزير الشؤون االجتماعية للسيد
ي جاء فيها الصعوبات والعراقيل  والشباب والرياضة

ي العام والت 
الناتجة عن بعض بالمؤتمر الوطت 

لسنة ( 022)جب القرار رقم وإجرائية صادرة عن اللجنة المشكلة بمو ة ، وأخرى فنيّ النصوص القانونية
ي 7102

 
 :4م والمخولة برصف عالوة الزوجة، واألبناء وتتمثل الصعوبات والمشاكل ف

ي وجوب إضاف .0
لهذا القانون متضمنة تصدر الئحة تنفيذية : ة حكم يجرى نصه عىل النحو اآلن 

 .الضوابط التفصيلية واإلجرائية
ائب ال تخضع العالوة ا)يضاف نص يجري عىل النحو التاىلي  .7 لممنوحة بموجب هذا القانون للرص 

 (.والرسوم
ي  .2

وط الرقم الوطت  ي من رسر  .اضافة نص استثناء أبناء الليبية من أجنت 
ي نص واحد( 0 – 2)تدمج المادتي    .2

 
 .ف

، أو أفاد بمعلومات غي  كل شخص قدم مستندات مزورةإضافة نص يجري نصه عىل التحويالت   .1
ه عىل العال  وة المقررة بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس صحيحة للحصول لنفسه أو لغي 

 .الخمسة آالف دينار 1111 تتجاوز ألف دينار وال  0111ال تقل عن وبغرامة مالية 
ي كل هذه الخطوات اتخذت لتسهيل االجراءات التنفيذية لرصف عالوة الزوجة واألبناء 

وال يخق 
ي الخطوات التأسيسية  عن أي باحث أو دارس لهذا الموضوع أن يتساءل عن مجموعة بنود 

 
لم تذكر ف

ي منها
 :السالفة الذكر والت 

انية العامة للدولة الليبية برصف هذه العالوة لسنة  .0  .م وما يليها7102هل تسمح المي  
اتيجية للدولة ا .7 وع عالوة الزوجة واألبناء ضمن الخطة االسي  م أو 7102لليبية لسنة هل ورد مشر

 .، أم أنها فكرة ارتجاليةم7102لسنة 
هل توجد هناك دراسة جدوى لألرقام المالية المقدرة للرصف خالل العشر سنوات المقبلة للدولة  .2

 .الليبية

                                                           
، وزير الداخلية وزير الحكم)م مجلس الوزراء، مراسلة للسيدان أمي   عا1  .7102،ديوان رئاسة الوزراء، ، طرابلس(المحىلي
، طرابلس2 ي

وع الرقم الوطت   .7102ديوان رئاسة الوزراء، : أمي   عام مجلس الوزراء، مراسلة السيد رئيس لجنة إدارة مشر
 .7102ديوان رئاسة الوزراء، : ن االجتماعية، طرابلسأمي   عام مجلس الوزراء، مراسلة السيد وزير الشؤو 3
ي العام، 4

وزير الشؤون االجتماعية، مراسلة رئيس لجنة العمل والشؤون االجتماعية والشباب والرياضة بالمؤتمر الوطت 
، : طرابلس ي

 .7102المكتب القانون 
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ي الدولة الليبيةهل يتالئم رصف عالوة الزوجة  .2
 
 .واألبناء مع األوضاع السادة ف

وع مؤقت فعىلي لهل يعد رصف عالوة الزوجة واألبناء انتعاش اقتصادي  .1 ألرسة الليبية أم أنه مشر
 .ون أي استفادة ممكنةد

من رئاسة الوزراء حت  تسهم عالوة تثبيت لسعر رصف العملة الليبية بقرار رسمي هل هناك  .6
ي ا
 
 .نتعاش ولو بسيط لألرسة الليبيةالزوجة واألبناء ف

ي  .2 ي السوق الليبية، أم أن عملية هل هناك قانون يحكم االقتصاد الليت 
 
ات المتواجدة ف والتسعي 

ي الرصف ما هي إال إ ي السوق الليت 
 
ي عمليات التضخم االقتصادي ف

 
 .جراء فعىلي للمساهمة ف

ي شكل إجراءات تنفيذية فعلية ل
 
بط عملية رصف عالوة ر كل هذه التساؤالت كانت البد وأن ترد ف

ولكن بالتتبع  ستفادة الفعلية من هذه العالوة،من اال الزوجة واألبناء حت  يتمكن رب األرسة الليبية 
التأسيسية لعملية رصف عالوة الزوجة واألبناء سنالحظ أنه لم يتم القادم لإلجراءات  المسبق والتتبع

ي من شأنها أن تسهالتطرق لمثل هذه المحاور المهمة والحساسة 
ي عملية والت 

 
م بطريقة إيجابية ف

ي الرصف بطريقةالرئيسي للخطوات السالفة الذكر هو عملية البدء ، كما أنه يالحظ أن الهدف الرصف
 
 ف

المادية من بداية السنة مع احتساب الفروقات  7102لسنة ( 6)صدار القانون رقم من تاري    خ إ عاجلة
اطات  إىل تاري    خ استالم أول منحة المالية للدولة والمواطن وغي  محددة ألية  ضامنةدون وضع أية اشي 
ي حال التجاوز قواني   

 
أو  ،االختالس أو  ،رادعة للمواطن أو الجهات المسؤولة عن عملية الرصف ف

ي  الديناراتالتالعب بالرغم من أن األرقام المقدرة للرصف تتجاوز مليارات
انيات الدولة الليبية والت  من مي  

ء من التفصيل ي
ي  سنتكلم عنها بسر

ي اآلن 
 
 :ف

كة الديوام بي   وزارة الشؤون االجتماعية 76/07/7102ضمن مذكرة تفاهم صادرة بتاري    خ  .0 ن ورسر
معلوماتية بشأن عقد تطوير وتجهي   منظومة توزي    ع عالوة العائلة وربطها لالستشارات الفنية وال

ثم تقدير القيمة المالية المستحقة لربط هذه المنظومة مع منظومة مصلحة األحوال المدنية 
ة آالف ومائة وخمسة عشر دينار ل .د( 860100111)والمقدر ب      ثمانية ماليي   وستمائة وعشر
ي ال غي    .ليت 

رئيس / كخطوة إجرائية لعملية الرصف قامت السيدة وزير الشؤون االجتماعية بمراسلة السيد .7
ي العام متضمنة عدة بنود إجرائية للرصف وهي 

 : 1لجنة الشؤون االجتماعية بالمؤتمر الوطت 
ي العام لرصف هذه المنحة وكيف ثم رصفه -أ 

 .المبلغ الماىلي المخصص من قبل المؤتمر الوطت 
 .7102طلوبة للرصف حت  نهاية عام ية المالمبالغ المال -ب 

م بمراسلة 1/2/7102ومن ضمن الخطوات االجرائية لربط منظومة عالوة الزوجة واألبناء بتاري    خ  .2
ثمانية ل.د( 860100111)بتخصيص مبلغ ماىلي وقدره السيد وزير المالية بمنح اإلذن لوزارة المالية 

ة آالف ومائة وخمسة عشر د كة المنفذة  ينار ماليي   وستمائة وعشر لسداد مستحقات الشر
 .2للمنظومة

  ي تاري    خ
 
 من السيدم  راسلت 08/12/7102وف

ً
رئيس لجنة / السيدة وزير الشؤون االجتماعية كال

ي العام الشؤون االجتماعية
ي العام ةلجنة الماليرئيس / ، والسيدبالمؤتمر الوطت 

، بالمؤتمر الوطت 
 باآل/ والسيد

ً
ي رئيس مجلس الوزراء مقيدة

 :3ن 

                                                           
اتية، كة الديوان لالستشارات الفنية والمعلوموزارة الشؤون االجتماعية، مذكرة تفاهم بي   وزارة الشؤون االجتماعية ورسر 1

 .7102، أرشيف مكتب الوزير : طرابلس
 .7102أرشيف مكتب الوزير، : معاىلي وزير المالية، طرابلس/ وزارة الشؤون االجتماعية، مراسلة السيد2
ي ال)، مراسلة السادة وزارة الشؤون االجتماعية3

 عام، رئيس لجنة المالية،رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بالمؤتمر الوطت 
 .7102أرشيف مكتب الوزير، : ، طرابلس(رئيس مجلس الوزراء
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ه لرصف المنحة للمدة المتبقية من عام  -أ   .م7102المبلغ المطلوب توفي 
 .م7102المبالغ المقدرة للمنحة للعام  -ب 
كة الديوان   -ج  ؛ وذلك لتسديد مستحقات رسر  .لالستشارات الفنية والمعلوماتيةتوفي  مبلغ ماىلي

  م 7102نة لس( 086)م القرار رقم 7102/ 08/12أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية بتاري    خ
 .م7102لسنة ( 022)بشأن تعديل أحكام القرار رقم 

م بشأن عالوة العائلة والمشكلة 7102 ةلسن( 72)بشأن إعادة تشكيل لجنة تنفيذ أحكام القانون رقم 
 .1م، بحيث تكون الرئاسة للسيد الوزير وعضوية عدة جهات7102لسنة ( 022)بموجب القرار رقم 

 ية مرصف ليبيا المركزي بتقرير مفصل عن عمليات إيداع قيم راسلت وزارة الشؤون االجتماع
م حسب المصارف الموجودة بالدولة 7102لسنة ( 6)األرسة للقانون رقم تسويات منح عالوة 

 .2الليبية بمختلف المناطق الليبية
ي عمليات الرصفكل هذه الخطوات 

 
وذلك من ؛االجرائية قامت بها الوزارة للوصول إىل مرحلة البدء ف

ي الدولة الليبية خالل 
 
م لم 7102لسنة ( 6)وهو ما يبي   أن إصدار القانون رقم ربط الجهات االعتبارية ف

ي عىل دراسة عل
ي  ؛ميةيكن مبت  ، أو   والوصول به إىل الحياة الكريمةوذلك لتلبية احتياجات المواطن الليت 

ي ج داخل خطة الدولةكهدف وبرنام رقام  المالية المقدرة للرصف ، ولم تعرض األالنتعاش االقتصاد الليت 
انيات الدولةعىل الفئات المحددة  ي تنفيذ القانون من ضمن مي  

 
أو حت  السنوات  ،منذ تاري    خ البدء ف

نامج داخل الخطة انياتها السنوية المقبلة كي   .الليبية ومن ضمن مي  
من  تون االجتماعية تمكنالمستندات الموجودة داخل أرشفة وزارة الشؤ ومن خالل مجموع 

 .بناءالمتضامنة لرصف عالوة الزوجة واأل المشاركة و  االعتباريةحرص وتحديد الجهات 

 وع ي إنجاح المشر
 
 .الجهات االعتبارية المساهمة ف

ي 
وع عالوة الزوجة واألبناء والت  ي الدولة الليبية إلنجاح مشر

 
تضامنت العديد من الجهات االعتبارية ف
ي  تسلسلت حسب التكليف الموجه إليها خال

وع منحة الزوجة واألبناء والت  ة التأسيسية لمشر ل الفي 
 : كانت كالتاىلي 

ي الدولة الليبية .0
 
ي العام والذي يعد رأس الهرم ف

 .المؤتمر الوطت 
 .ديوان مجلس الوزراء .7
 .وزارة الداخلية .2
 .وزارة الحكم المحىلي  .2
ي  .1

وع الرقم الوطت   .إدارة مشر
 .وزارة الشؤون االجتماعية .6
ي العاملجنة العمل والشؤون اال  .2

 .جتماعية والشباب والرياضة بالمؤتمر الوطت 
 .مصلحة األحوال المدنية .8
كة الديوان لالستشارات الفنية والمعلوماتية .9  .رسر
 .وزارة المالية  .01
 .مرصف ليبيا المركزي  .00
ي العام  .07

 .لجنة المالية بالمؤتمر الوطت 

                                                           
( 022)بشأن تعديل أحكام القرار رقم  7102لسنة ( 086)وزارة الشؤون االجتماعية، قرار وزير الشؤون االجتماعية  رقم 1

، : ، طرابلس7102لسنة  ي
 .7102المكتب القانون 

لسنة ( 6)تقرير اإلجماىلي لعمليات إيداع قيم تسويات منح عالوة األرسة للقانون رقم وزارة الشؤون االجتماعية، ال2
 .7102أرشيف مكتب الوزير لسنة : ، طرابلس7102
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 .ديوان المحاسبة  .02
ي الدولة الليبية ساهمت

 
ة التأسيسية من  كل هذه الجهات االعتبارية ف وع خالل الفي  ي إنجاح المشر

 
ف

 .خالل تقديم خدماتها حسب اختصاصاتها والتكليف المسند إليها من األعىل إىل األسفل

 وعالقيم المالية المرصوفة إل  :الهدف الثالث  .نجاح المشر
نامج عالوة الزوجة واألبناء قيم مالية ضخمة قدرت بمليارات الدينارات الليبية ة خ رصد لي  الل في 

نامج  امج التسهيلية لرصف المنحة كتجهي   منظومة رصفت منها عىل التأسيس للي  ة عىل الي  قيم كبي 
فة عىل مكافآت مالية كذلك ،  ثبيت المنظومةتجهزة ل، واأل المعداتو ، توزي    ع العالوة عىل اللجان المشر

نامج  إىل توزي    ع المستحقات  باإلضافة،الي 
ّ
 ،7102لسنة ( 6)نون رقم لقادة ضمن اعىل الفئات المحد

- :إىل النهاية حسب النقاط التالية وكان ترتيب الرصف من البداية

 0.282.127.211.111م ثم رصف 7102-6-08حسب تقرير لجنة عالوة العائلة الصادر بتاري    خ  -0
 .1مليار وثالثمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة واثنان وثالثون ألف وأربعمائة دينار

ة آالف ومائة وخمسة عشر دينار .د 8.601.00111ترصد قيمة  -7 ل ثمانية ماليي   وستمائة وعشر
كة الديوان لالستشارات الفنية والمعلوماتية مقسمة حسب الجدول التاىلي  ي ال غي  لشر ليت 

2: 
 

 (ل.د)القيمة  النسبة المئوية المرحلة

مقدما عند توقيع عقد تطوير وتجهي   منظومة توزي    ع عالوة العائلة 
 .ا مع منظومة مصلحة األحوال المدنيةوربطه

01% 0.790.102.71 

ي تشغيلها للرصف
 
 2.822.110.21 %21 .عند استالم منظومة توزي    ع عالوة العائلة والبدء ف

 7.182.122.11 %21 .عند استالم المعدات واألجهزة المادية المتفق عليها

ي 
لمدة سنة من  عند انتهاء العقد والذي ينتهي بانتهاء مرحلة الدعم الفت 

 .تاري    خ توقيع العقد
01% 860.100.11 

 .وذلك لتجهي   منظومة توزي    ع عالوة العائلة وربطها مع منظومة مصلحة األحوال المدنية

ي مليارين وأربعمائة مليون دينار من قبل ا 7.211.111.111ص مبلغ وقدره خّص  -2
لمؤتمر الوطت 

 :3قسمت كالتاىلي العام لرصف المنحة 
ون  0.282.177.111تم رصف  - أ مليار وثالثمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة واثنان وعشر

ي رصف المنحة لألبناء الذين أعمارهم 
 
 .سنة أو أقل 08ألف دينار والمتمثل ف

ي ثم الرصف لها ولم ترصف لهم المنحة، والمبلغ المتوقع رصفه هو  - ب
هناك عدد من الفئة الت 

ي ديناروستة وأربعون  ثالثمائة وسبعة وخمسون مليون 212.126.711
 .ومأن 

ي حساب المنحة هو  - ت
 
ي ف

ستمائة مخمسة وخمسون مليون  611.220.811الرصيد المتبق 
 .وأربعمائة وإحدى وثالثون ألف وثمانمائة دينار

ي لرصف المنحة لمدة شهرين فقط هي  - ث
ي الرصيد تكق 

 
 .2/8/7102القيمة المتبقية ف

 
 

                                                           
 . 0وزارة الشؤون االجتماعية، تقرير لجنة عالوة العائلة، مرجع سابق، ص1
كة الديوان لالستشارات الفنية ، مرجع سابق، وزارة الشؤون االجتماعية، مذكرة تفاهم بي   وزارة الشؤون االجتماعية و 2 رسر

 .0ص
ي العام، طرابلس3

أرشيف : وزارة الشؤون االجتماعية، مراسلة السيد رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بالمؤتمر الوطت 
 .7-0مكتب الوزير، ص ص
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 .31021 المبالغ المطلوبة لرصف المنحة حت  نهاية عام -2
 وقدره  - أ

ً
ي تم الرصف لها يتطلب مبلغا

مليار وتسعة وثمانون مليون  0.189.026.211الفئات الت 
 .ومائة وستة وثالثون ألف وأربعمائة دينار

ي لم يتم الرصف لها وهي  - ب
ي حالة رصف المنحة للفئات الت 

 
وجات وأكي  من البنات )ف  08الغي  المي  

و سنة  7102المبالغ المقدرة للمنحة للعام (. جات من أجانب، والزوجات وأبناء الليبيات المي  
ي 
 :بيانها كاآلن 

 2.289.026.211  ثالثة مليار وأربعمائة وتسعة وثمانون مليون ومائة وستة وثالثون ألف
 .سنة أو أقل 08منحة األبناء اللذين أعمارهم  –وأربعمائة دينار 

 0.122.208.211 مانية عشر ألف وأربعمائة دينار مليار وثالثة وثالثون مليون وسبعمائة وث– 
 .منحة الزوجات

 229.617.711  ي دينار
 –ثالثمائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف ومائت 

وجات وأعمارهم أكي  من   .سنة 08منحة البنات الغي  مي  

 28.201.111  وجات من منحة أبناء الليبيات المي    –ثمانية وثالثون مليون وثالثمائة وعشر ألف
 .أجانب

 2.921.802.111هي ( 7102)أي مجموع المبالغ المقدرة لرصف منحة الزوجة واألبناء للعام 
 .أربعة مليار وتسعمائة وأربعون مليون وثمانمائة وثالثة عشر ألف دينار

 
 االستنتاجات

 من خالل استخدام المنهج التحليىلي لهذه الورقة البحثية وتحليل بيانات مجموعة الوثائق
ة التأسيس لي   وعة مإىل مج نامج منحة الزوجة واألبناء توصلتوالقرارات والقواني   الصادرة خالل في 

ي 
 
 : من االستنتاجات تتمثل ف

 -:كابناء  ت تمهيدية لرصف عالوة الزوجة واأل لم تكن هناك خطوا -0
 .تأسيس منظومة خاصة برصف العالوة - أ

ي المجتمع - ب
 
ي  تحديد أعداد الفئات العمرية المستهدفة ف أو ،08من أبناء والبنات دون سن الليت 

وجات الغي   08فوق سن وغي  التابعات للجامعات والمعاهد العليا البنات الغي  عامالت  أو المي  
 .عامالت

ر من خاللها أهمية رصف لم تبت  فكرة رصف عالوة الزوجة واألبناء عىل دراسات علمية معّمقة  -7 ّ تي 
 .هذه المبالغ والفئات المحددة لها

ة التأسيس مصنفة لمن هم تحت سن ال تمتلك الدولة الليبية قاعدة بيانات إحصائية خالل  -1  08في 
، والزوجات 08فوق سن سنة، والفتيات الغي  عامالت، والطالبات بالجامعات والمعاهد العليا 

وجات باألجانب  .وربات البيوت الغي  عامالت، والليبيات المي  

بي   الجهات االعتبارية ذات  7102لسنة ( 6)القانون رقم ل إصدار ال يوجد تنسيق مسبق قب -6
 .ات االعتبارية بعد إصدار القانون، وإنما تم الربط بي   الجهالعالقة برصف عالوة األبناء 

تفصيلية من شأنها حماية الئحة تنفيذية تمتلك إجراءات  7102لسنة ( 6)ال يمتلك القانون رقم  -2
 .حقوق المواطن وحفظ ثروات الدولة

                                                           
 .2-7المرجع السابق، ص ص1
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ي إثلت تم -8
 
وعنجاح الجهات االعتبارية المساهمة ف ي الزوجة واأل  مشر

 
ي )بناء ف

المؤتمر الوطت 
، وزارة إدارة ، رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الحكم المحىلي  ديوانالعام، ي

وع الرقم الوطت  مشر
ي  لجنة العمل والشؤون االجتماعية والشباب،الشؤون االجتماعية

 والرياضة بالمؤتمر الوطت 
كة الديوانمصلحة األحوال المدنية،العام، لالستشارات الفنية والمعلوماتية،وزارة  رسر
ي العاملجن، مرصف ليبيا المركزيالمالية،

 . (ديوان المحاسبة، ة المالية بالمؤتمر الوطت 

ة مليار وستمائة وسبع وسبعون مليون وأربعمائة  01622292211تم رصف مايقارب عىل  -9 عشر
وع ال وثالثة وتسعون ألف ة التأسيس لمشر ي خالل في  ي وثالثمائة دينار ليت 

زوجة واألبناء لسنت 
7102-7102. 

 
 التوصيات

ي 
 
 :يوصي الباحث باآلت

ي انعاش دخل األ بناء ودو أل اعلمية حول عالوة الزوجة و  دراساتإعداد  -0
 
 .رسة الليبيةرها ف

انياتبناء عىل المية حول تأثي  عالوة الزوجة واأل ع إعداد دراسات -7  .العامة للدولة الليبية لمي  
ة سنوات مقبلة ية المقدرة لرصف منحة الزوجة واأل إعداد دراسة علمية حول القيم المال -2 بناء لعشر

اتيجية للدولة الليبيةومدى امكانية اعتمادها ضمن ال  .خطة االسي 
ة جتماعية مربوطة بمنظومبناء داخل وزارة الشؤون اال بعالوة الزوجة واأل  منظومة خاصةإنشاء  -2

 .حوال المدنيةمصلحة األ 
 .م7102لسنة ( 6)إصدار الئحة تنفيذية تمتلك اجراءات تفصيلية للقانون رقم  -1
 

 المراجعقائمة 
 
ا
 :المراجع: أول
ي الرعاية والخدمة االجتماعية  .0

 
، مشكالت اجتماعية من منظور الممارسة ف سامية فهمي

 .م0991اإلسكندرّية، دار المعرفة الجامعية، 
مود حسن صالح، الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة المهنية، اإلسكندرية، عبد المحي مح .7

 .7116دار المعرفة الجامعية، 
 
 
 :المراسالت والتقارير: ثانيا
ي العام، قانون رقم  .0

ي شأن تقرير عالوة العائلة 7102لسنة ( 6)المؤتمر الوطت 
 
طرابلس، : ف

ي العام، سنة 
 .      م7102منشورات المؤتمر الوطت 

، وزير الداخلية)أمي   عام مجلس الوزراء، مراسلة للسيدان  .7 ،ديوان طرابلس ،(وزير الحكم المحىلي
 .7102رئاسة الوزراء، 

، طرابلس .2 ي
وع الرقم الوطت  ديوان : أمي   عام مجلس الوزراء، مراسلة السيد رئيس لجنة إدارة مشر

 .7102رئاسة الوزراء، 
ديوان رئاسة الوزراء، : الشؤون االجتماعية، طرابلسأمي   عام مجلس الوزراء، مراسلة السيد وزير  .2

7102. 
وزير الشؤون االجتماعية، مراسلة رئيس لجنة العمل والشؤون االجتماعية والشباب والرياضة  .1

ي العام، طرابلس
، : بالمؤتمر الوطت  ي

 .7102المكتب القانون 
كة الديوان لالستشارات  .6 الفنية والمعلوماتية، مذكرة تفاهم بي   وزارة الشؤون االجتماعية ورسر

 .7102، رشيف مكتب الوزير أ: طرابلس
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أرشيف مكتب الوزير، : معاىلي وزير المالية، طرابلس/ وزارة الشؤون االجتماعية، مراسلة السيد .2
7102. 

ي العام، )وزارة الشؤون االجتماعية ، مراسلة السادة  .8
رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بالمؤتمر الوطت 

 .7102أرشيف مكتب الوزير، : ، طرابلس(رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة المالية،
لسنة ( 022)بشأن تعديل أحكام القرار رقم  7102لسنة ( 086)قرار وزير الشؤون االجتماعية  رقم  .9

، : ، طرابلس7102 ي
 .7102المكتب القانون 

األرسة وزارة الشؤون االجتماعية، التقرير اإلجماىلي لعمليات إيداع قيم تسويات منح عالوة  .01
 .7102أرشيف مكتب الوزير لسنة : ، طرابلس7102لسنة ( 6)للقانون رقم 

ي  .00
وزارة الشؤون االجتماعية، مراسلة السيد رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بالمؤتمر الوطت 

 .أرشيف مكتب الوزير: لعام، طرابلسا
 
 
 :شبكة المعلومات الدولية: ثالثا
ي الجامع  .0

ي معجم المعان 
 
ي من موقع مع –معت  زوجة ف ي عرن  جم عرن 

https//www.almaany.com 
7. https;//www.googleadservices.com 
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ي تحصيل طالبهم
 
ي لمعلمي علم النفس بالمرحلة الثانوية وأثره ف

 تنمية األداء المهن 
ي للمرحلة الثانوية ) 

 
 (دراسة ميدانية لتنمية معلمي علم النفس أثناء تدريسهم لطالب الصف الثان

 
 فرج مفتاح العجيل 

بية وعلم النفس  بية / قسم التر  الخمس -كلية التر
 

 : المقدمة 
ات علمية  يعد االعتماد  ي مواجهة التحديات المعارصة، بما تحمله من متغتر

ز
ة مهمة ف ز عىل المعلم ركتر

ات , وتكنولوجية هائلة ي ظل تأثتر هذه المتغتر
ز
ايدف ز ولهذا فقد حظيت قضية إعداد المعلم بإهتمام متر

ي تعتمد عىل استخدام التكنولوجيا الحديثة من خ, والمستجدات العلمية والتقنية والثقافية
الل التر

 . ( 005:  5102بشتر الزرزاح ، )تربية عالية الجودة
 

ز ولقد اكتسب  ي للمعلمير
ة األداء المهتز ي اآلونة األختر

ز
ة عىلي مستوى العالم ف لذلك يجب أن , أهمية كبتر

ات واألساليب التعليمية والكفاءات عامة ي تتناسب مع , تقدم برامج حديثة تكسب المعلم الختر
التر

ي ، ) ديثة متطلبات التطورات الح  .( 68: 5102نجاة عىلي الهنشتر
 

وتعد مادة علم النفس من المواد المهمه التر  يتم تدريسها بالمرحلة الثانوية  ، لذلك البد من االهتمام 
؛ فأصبحت أكتر شموال وتجاوزت مجرد التدريب عىلي إتقان 

ً
بإعداد وتنمية معلىم علم النفس مهنيا
ي وأصبحت بعض مهارات التدريس وتخطيط الدرو 

س ورفع الكفايات، إلي أفاق أوسع من النمو المهتز
ي إطار مفهوم المهنة

ز
 ف
ً
ا  كبتر

ً
ي اهتماما

ز تلقر عىل )  االحتياجات المعرفية والمهارية والوجدانية للمعلمير
 .( 4:  5108،  دمحم ابوالمعاطي إبراهيم

 
الدول العربية بصفة عامة بدول العالم و  –وقد أكدت عديدمن البحوث والدراسات السابقة المرتبطة 

ز أهمية  -ودولة ليبيا بصفة خاصة  ي للمعلمير
ي أثناء  األداء المهتز

ز
 :ومنها التدريسالمقدمة للمعلم ف

, "،"Chong 2003 :67" ,"Stotsky 2004 : 54"و, Henning 2002 :45"دراسة كل من 
"Heller 2010 : 125"  ،"ي , وصافيناز محجوب

ي "  4:  5105ورحاب علوانز
ورة والتر  أشارتلل رصز

ز  ي للمعلمير
بيةاألداء المهتز  .، من خالل إعدادهم الجيد داخل كليات التر

ورة تطور ( 5112فوزي شحاتة ، )وقد أشار  ي للمعلمينإل رصز
ي ضوء مجموعة من األداء المهتز

قز
ي تعمل عىل إيجاد الدافعية عىل النموبمستواه 

حات كوجود الحوافز المادية واألدبية، التر المقتر
ورة التقويم والمتابعة الدورية لتحديد المستويات المهنية األ  ، ورصز ي واالجتمايي

ز
ي والثقاف

اكاديىمي والمهتز
ي ضوء التنمية المستدامة

ز
ز ف  .للمعلمير

ي للمعلمينأن ( 5101نجم الدين نرص ، )ويرى 
، وأن هناك اتجاهات عديدة األداء المهتز

ً
مهمة جدا

ز  ي للمعلمينلتحسير
تجاه القائم عىل مفهوم التنمية المستدامة، واالتجاه القائم اال : ومنهااألداء المهتز

عىل استخدام تكنولوجيا التعليم، واالتجاه القائم عىل الكفايات، واالتجاه القائم عىل المدرسة  
 .كمؤسسة معززة لتنمية المعلم

ورة النظرة الشمولية لعملية التعليم من  ( 45:  5101نعيمة أبوشاقور ، )وأوضحت دراسة  كافة رصز
ي االعتبار عمليات التدريب 

ز
ز عنارص العملية التعليمية، مع األخذ ف جوانبها ، واالبتعاد عن التجزئة بير
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ز للوصول إل مخرجات تعليمية مالئمة وذات صبغة  ز من أجل التطوير والتحسير المستمر للمعلمير
 .تنافسية
ي"دراسة وكذلك  , (22: 5108" )الدين دمحموأسماء محي ", (046:  5102" )نجاة عىلي عىلي الهنشتر

 عىلي "
ز ي أوضحت أن برامج (024:  5108" )مريم حسير

ي للمعلمين، التر
ي أثناء األداء المهتز

تعد التدريسقز
ي بدورها تنىمي مهاراته 

ي للمعلم، لما تقوم به من تلبية الحتياجاته التدريبية التر
اإلعداد الحقيقر

 .التدريسية
ي كدراسة كل كذلك تشتر عديد من الدراسات والبحوث سوا  ي أو الليتر ء عىل المستوى العالىمي أو العرنر

مطهر عىلي عىلي )،و(73:  5112أفراح دمحم صياد)، و( Dushyant 2007 : 25-33Kawa: )من 
طي  ز التر سعاد دمحم سالم عبد )،و(Buczynski , Hansen 2010 :599-507)، و(58:  5101حسير

سهام علىالمختار )، ودراسة (م 43:  5104ردمحم عىل حمزة مجاو )،ودراسة (م 05:  5104الرحمن
ي إل أهمية تطوير برامج(6:  5102بشتر شعبان رمضان الزرزاح )، ودراسة (514:  5102

األداء المهتز
ز   .للمعلمير

ي البيئة العربية والليبية أن 
ز
ي أجريت ف

ي وقد أظهرت نتائج  بعض  الدراسات والبحوث التر
األداء المهتز

ا من المشكالت والمعوقات بالدول العربية للمعلمين ً بصفة عامة و دولة ليبيا بصفة خاصة، تواجه كثتر
 : وأوجه القصور، ومنها

ي الحاج "دراسة  ي رصدت عديد من أوجه هذا القصور؛ عىل النحو (": 67-65:  5100)عمر العرنر
والتر

 :التالي 

 من خالل وزارة التعليم، وعدم استناد 
ً
ها عىل حرص علىمي تصميم برامج التنمية المهنية مركزيا

امج ي وضع هذه التر
ز
ز ف بويير

ز التر فير ، وكذلك عدم وجود دور للمشر ز  .دقيق لالحتياجات الفعلية للمعلمير

 ي أوقات غتر مناسبة
ز
 .قرص مدة هذه الدورات، وانعقادها ف

 ي برامج التنمية المهنية
ز
ز ف ز المشاركير  .عدم وجود معايتر ثابتة الختيار المعلمير

 ي تقليدية أساليب هذه ال
بوية الجديدة، وعدم وجود جهاز فتز امج، وخلوها من المجاالت التر تر

ي ليبيا
ز
ز ف ي مجال التنمية المهنية للمعلمير

ز
 .وإداري متخصص ف

ي أشارت إل(: 84-87:  5100الزروق، )وكذلك دراسة 
 : والتر

ز قبل إعداد برامج التدريب، إل جانب عدم اتباع   عدم االهتمام بالتعرف عىل حاجات المعلمير
ي رصد هذه االحتياجات

ز
 .األساليب العلمية ف

امج والتخطيط لها  ي وضع األهداف الخاصة بالتر
ز
ز ف  .عدم مشاركة المعلمير

  
ً
ي تطوير أداء المعلم وتدريبه وتنميته مهنيا

ز
 .االعتماد عىل طرق ووسائل تقليدية قديمة ف

ي اكدت أن  من أهم مال (02-08-05:  5105عبدالسالمالقاللي )ودراسة 
مح المنظومة التعليمية ، التر

ي العقود الماضية 
ز
ي ظهرت ف

اير(  03)ما  قبل ثورة  -بليبيا التر ي  5100فتر
 المعلم مستوى ، حققت تدنز

ز ًومهنياًومعنوياًماديا ي إعداد وتدريب  المعلمير
ز
وإعادة  ؛ ومن ثم  فلن أكتر اإلشكاليات تتمثل ف

 للتنافسية العالىمي  المركز (الصادرعن) الشاملة)العالمية  تأههيلهم، حيث جاء بتقرير التنافسية
  ، والذي يتضمن(م5101/5100)عام  الدولي  االقتصادي للمنتدى التابع(واألداء

ً
دولة؛ ( 072)لـ مسحا

تيب الخامس والتسعون  ي مؤشر ( 22)وأن ليبيااحتلت التر
ز
،  " التعليم والتدريب" الكفاءة  محسنات ف

تيب االختر    فيما يتعلق بنوعيةوعربي عالميا ً كذلك احتلت التر
ً
ي  التعليم ا

ز
اما , (5112 (الدراسي  العام ف

ي مؤشر تدريب
ز
ز  ف تيب  أثناء المعلمير عربيا ( 02)من ( 05)عالميا و( 074)الخدمة، فقد جاءت ليبيا بتر
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ي أثناء العام الدراسي 
ز
تيب كذلك ،(م 5112/ 5101)ف ي ( 074)جاءت ليبيا بتر

ز
 ف
ً
عالميا واألختر عربيا

ي مؤشر توفتر األبحاث التخصصية والخدمات التدريبية الحالية ( م 5112/ 5101) العام الدراسي 
ز
 .، ف

ي تشوب عملية (: 36-32:  5104عبد هللا صالح )وقد أشارت دراسة 
 إل عديد من المعوقات التر

ً
أيضا

ي من قصور وسلبيات عديدة، ت
ز تعانز حتاج التنمية المهنية للمعلم، وأن برامج التنمية المهنية للمعلمير

ز جودتها، ومن هذه الصعوبات والسلبيات  : إل معالجات تطويرية للنهوض بها، وتحسير

  
ً
ضعف االعتمادات المالية المرصودة مما يقلل من أهمية التنمية المهنية ويجعلها موضوعا

ي أولويات العملية التعليمية
ز
 ف
ً
 .هامشيا

  ز وبرامجهاعدم وجود جهة مختصة لتقييم دورات وبرامج التنمية المهنية  .للمعلمير

  ي المواد الدراسية والمهنية
ز
ي تصميم وتنفيذ برامج التنمية المهنية ف

ز
ز ف عدم وجود متخصصير

 .المختلفة وتنفيذها

  ي ليبيا برامج التنمية المهنية من خالل بعض
ز
ي هذا السياق أقرت السياسة التعليمية ف

ز
وف

امج لتطوير التعليم؛ من أبرزها المخطط العام  للبنية التعليمية الجديدة الذي أقرته وزارة الخطط والتر
ي عرفت بـ 

ي أثناء الخدمة والتر
ز
دورات التأهيل )التعليم ووضعت ضمنه برامج الدورات تدريبية ف

بوي ضتها الكثتر (التر
، واعتر

ً
 واضحا

ً
امج أظهرت قصورا ، إال أن تلك التر ز ي للمعلمير

ز األداء المهتز ، لتحسير
بوي عىل كافة من المعوقات، منها ما يتعلق بال ي النظام التر

ز
تنظيمات اإلدارية؛ كالمركزية السائدة ف

امج التنمية المهنية ي التخطيط لتر
ز
وعدم مراعاة الظروف األشية , مستوياتهمما أدىلل عدم المرونة ف

ز  ز وعىل تحصيل طالبهم, والعلمية للمعلمير حميدة ) وقد انعكس ذلك عىل مستوى أداء المعلمير
 ( . 05:  5105التهامي اندش ، 

  
ً
اير  03عقب قيام ثورة  -وحاليا وسقوط النظام السابق وانهيار مؤسسات الدولة،  -م 5100فتر

ز والطالب واحتجاجاتهم ت اعتصامات المعلمير األمر الذي ترتب عليه عدم االهتمام بتنمية , كتر
ي ، وباطالع الباحث عىل ا

ز بالمرحلة الثانوية وتدهور مستوى أدائهم المهتز لتقرير الصادر عن المعلمير
ز عدم إدراج أي (م 5102)المركز العام للتدريب وتطوير التعليم عن تنفيذ برامج التدريب للعام  ، تبير
 .برنامج للتنمية المهنية تستهدف معلىمي علم النفس للمرحلة الثانوية

  ي حدود ما توافر للباحث تأكد أنه لم تتوافر
ز
ي هذا السياق ومن خالل المسح المرجعي وف

ز
وف

ي للمعلمينبحوث ودراسات تتناول برامج 
التدريبية الخاصة بمعلىمي علم النفس بالمرحلة األداء المهتز

األمر الذي قد يؤثر عىل مستوى تحصيل الطالب، , الثانوية رغم األهمية القصوى لمثل هذه األبحاث
ي المرحلة مما دعا إل إجراء هذا البحث لتطوير برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلىمي علم 

ز
النفس ف

اح أساليب  الثانوية للوقوف عىلي نقاط القوة لتدعيمها، ونقاط الضعف لتقويتها وتحسينها واقتر
ح  .للتغلب عليها من خالل تقديم برنامج مقتر

  وبناء عىل ما تقدم من اطالع الباحث عىل الدراسات والبحوث المرتبطة والتقارير باإلضافة إل
ت  الدافع إل إجراء هذا البحث الدراسة االستطالعية وختر

ُ
ِرز
َّ
ف
ُ
ي  "ه العلمية والعملية ت

تنمية األداء المهتز
ي تحصيل طالبهم

ز
 " .لمعلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية وأثره ف
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 :مشكلة البحث

ي ضوء ما سبق فلن مشكلة البحث الحالي 
ز
ي لدى ف

ي ضعف مستوى األداء المهتز
ز
تتمثل مشكلة البحث ف

ي ضعف مستوى التحصيل الدراسي معلىمي علم النفس بال
ز
مرحلة الثانوية، مما قد يكون سببا ف

 .لطالبهم

 : أسئلة البحث 

ي 
ز
ز يمكن صياغة مشكلة البحث ف ز التاليير  :  السؤاليير

معلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية العامة وأثره عىل األداءات المهنية الواجب توافرها لدى ما 
؟ التحصيل الدراسي لطالبهم بالصف ال ي

 ثانز

ي مستوى التحصيل الدراسي للطالب 
ز
ي لمعلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ف

ما أثر األداء المهتز
ي بالمرحلة الثانوية ؟

 بالصف الثانز

 :أهداف البحث

التعرف عىل األداءات المهنية الواجب توافرها لدى معلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية العامة  .0
ي وأثره عىل التحصيل الدراسي ل

 .طالبهم بالصف الثانز

ي مستوى التحصيل التعرف على .5
ز
ي لمعلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ف

أثر األداء المهتز
ي بالمرحلة الثانوية

 .الدراسي للطالب بالصف الثانز

 :أهمية البحث

 :قد يفيد البحث كل من

ي توجيه االهتمام نحو تطوير برامج  .0
هم عىل النمو لمعلىمي الثانوية لمساعدت تنمية األداء المهتز

ي 
 . المهتز

ي  .5
ز
ي تحديد االتجاهات العالمية الحديثة ف

واالستفادة منها بما يتناسب مع إدارة  تنميةاألداء المهتز
 . التدريب

ي تعرف االحتياجات التدريبية لمعلىمي علم النفس لتطوير برامج  .7
 .تنمية األداء المهتز

 :حدود البحث

 : يقترص البحث عىل

 : الحدود الزمنية .0
ح للتنمية المهنية لمعلىمي علم النفس وتعرف أثرهعىل مستوى قام الباح نامج المقتر ث بتطبيق التر

ي بالمرحلة الثانوية بالعام الدراسي 
 (.5150/5155)التحصيل الدراسي لطالب الصف الثانز

ية .5  : الحدود البشر
ح للتنمية المهنية  نامج المقتر مكونة من  عىل مجموعة( التجربة االساسية)قام الباحث بتطبيق التر

 ومعلمة من معلىمي علم النفس، وللتعرف عىل أثره عىل مستوى التحصيل الدراسي ( 02)
ً
معلما

ي بعض المدارس ( 021)لمجموعة مكونة من 
ز
ي بالمرحلة الثانوية ف

 من طالب الصف الثانز
ً
طالبا

 .  الحكومية بمدينة الخمس 
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 : الحدود المكانية .7
 .إدارة المدارس الحكومية بمدينة الخمس

 
 : الحدود الموضوعية .4

ز ومعلمات علم النفس بالمرحلة الثانوية   .معلمير

 :منهج البحث

 :اتبع الباحث كال من 

ي 
من خالل األدبيات والرجوع إل الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث : المنهج الوصقز

اته   .ومتغتر

ي  ىمي علم النفس بالمرحلة علمن خالل تطبيق أداة البحث عىل مجموعة من م: المنهج شبه التجريتر
 الثانوية 

ي لمعلىمي علم النفس    
ي ضعف مستوى األداء المهتز

ز
ي ضوء ماسبق فلن مشكلة البحث تتمثل ف

ز
ف

ي لمعلىمي علم النفس ، وفقا لمتطلبات النمو 
بالمرحلة الثانوية ؛ لذا يسع البحث ال تنمية األداء المهتز

ي المستمر 
 .المهتز

 :المعالجة اإلحصائية 

ي التطبيق القبىلي ا   
ز
لمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجات أفراد مجموعة البحث ف

 .والبعدي عىل أدوات البحث 

 .للتأكد من صحة الفروض  T.test))لمجموعة البحث ( ت)اختبار 

ز ( ت)باستخدام معادلة مربــع إيتا ، ومعامل صدق التمايز، بداللة قيمة حساب حجم التأثتر  للفروق بير
ي التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة 

ز
 .المتوسطات درجات مجموعة البحث ف

 :عينة البحث 

 .معلما ومعلمة ( 81)تم اختيار عينة من معلىمي علم النفس بمدينة الخمس ، حيث تم اختيار 

 :أدوات البحث 

 :االختبار التحصيىلي : أوال 

 :إعداد االختبار التحصيلي  -0

ي  تم بناء االختبار التحصيىلي    
ي لدى معلىمي علم النفس المرتبط باألداء المهتز

ز
لقياس الجامب المعرف

 .لهم 

 :إعداد جدول المواصفات  -2

تم إعداد جدول مواصفات للتأكد من أن االختبار التحصيىلي يقيس األهداف السلوكية للموديالت 
تذكر،والفهم التعليمات مع تحديد األهمية النسبية لكل مستوى من مستويات بلوم ؛ وهي مستويات ال

كيب ، والتقويم ، وتحديد األهمية النسبية لكل محتوى من محتويات  ، والتطبيق ، والتحليل ، والتر
 .هذا االختبار
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 :صياغة الصورة المبدئية لالختبار وتحديد درجاته  -3

 . تم صياغة الصورة المبدئية لالختبار واشتمل عىل اربــع انواع من األسئلة

 :الصدق  -4

هو الذي يقيس ما وضع لقياسه ، ولذلك تم التأكد من صدق االختبار بعرضه عىل االختبار الصادق 
ي مجال تدريس مناهج علم النفس وطرائق تدريسها

ز
ات ف ز ذوي الختر  . عدد من المحكمير

 :ثبات االختبار   -5

، وهي قيمة تدل عىل ثبات ( 1.660)م حساب معامل االرتباط لالختبار ووجدت أنها تساوي ت
 .االختبار

 :حساب معامالت السهولة والصعوبة  -6

ز الذين أجابوا إجابة    تم حساب معامالت السهولة والصعوبة وذلك للتعرف عىل نسبة عدد المعلمير
ز الذين أجابوا إجابات خاطئة بالنسبة لعدد اإلجمالي  صحيحة عن سؤال إل العدد الكىلي للمعلمير

ز عن هذا السؤال   .للمفحوصير

 :ار تحديد زمن االختب -8

دقيقة ( 71)تم حساب الزمن الالزم ألداء االختبار ، وذلك بحساب الزمن الذي استغرقه أول معلم       
دقيقة من أفراد العينة االستطالعية ، وتم حساب متوسط الزمن ألداء ( 81)والمعلم االختر 

 .دقيقة ( 42)االختباروهو 

 :تقدير درجات االختبار  -9

بناء عىل عبارات كل سؤال ، فالسؤال األول وضعت له  درجتان لكل عبارة ،  تم تقدير درجات االختبار 
ي وضعت له درجتان لكل سؤال ، ( 6)فكانت الدرجة الكلية لهذا السؤال 

ي درجات ، فالسؤال الثانز
ثمانز

عشر درجات ، فالسؤال الثالث وضعت له درجتان لكل سؤال ( 01)فكانت الدرجة الكلية لهذا السؤال 
عشر درجات ، فالسؤال الرابع وضعت له ثالث درجات لكل ( 01)الدرجة الكلية لهذا السؤال ، فكانت 

درجة ، ( 41)اثنا عشر درجة، والدرجة الكلية لالختبار ( 05)سؤال ، فكانت الدرجة الكلية لهذا السؤال 
ز مستوى   . (عالي منخفض جدا ، منخفض ، متوسط ، ) وقد قام الباحث بتفستر نتائج االختبار ما بير

 :وضع الصورة النهائية لالختبار  -01

ي نسخته النهائية ، ويتكون من 
ز
 ف
ً
: اسئلة ( 4)بعد ضبط كل الخطوات السابقة أصبح االختبار جاهزا

ة   .الصواب والخطأ ، وتكملة الجملة ، واختيار من متعدد ، وأسئلة مقالية ذات إجابة قصتر

ي : ثانيا 
 : لمعلمي علم النفسإعداد بطاقة مالحظة األداء المهن 

ي لمعلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ، تم إعداد بطاقة المالحظة باتباع    
لتقدير مستوى األداء المهتز

 :الخطوات اآلتية 

 :تحديد الهدف من بناء بطاقة المالحظة  -0

 .تهدف البطاقة إل قياس األداءات المهنية لمعلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية
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 :داءات المراد مالحظتها تحديد األ  -2

تم تحديد األداءاتمن خالل االعتماد عىل الصورة النهائية  لقائمة األداءات لمعلىمي علم النفس بالمرحلة 
 :الثانوية ، وقد اشتملت عىل المحاور التالية 

بوي  –مهارات تنفيذ الدرس  –مهارات تخطيط الدرس )   –التعلم النشط  –تطبيقات علم النفس التر
 .، بحيث يحتوي كل مجموعة من المهارات الفرعية ( مهارات التقويم  –عليم المدمج الت

 :صياغة مفردات بطاقة المالحظة  -3

ي صورة أداءات سلوكية    
ز
ي يتكون منها محور التخطيط ، ف

 . تم صياغة المهارات التر

 :التقدير الكمي لألداء  -4

ي متدرج من ثالث مست 
، وذلك لتقدير مستوى (  7-5-0)ويات هي وضع مقياس التقدير الثالنر

 .أداء كل معلم 

ز مستوى  ان تقدير ، ( منخفض ومتوسط وعالي ) وقد تم تفستر نتائج البطاقة ما بير ز تفستر النتائج بمتر
ي ضوء المتوسط المرجح 

ز
ي ف

متوسط  ( 5.77-0.83)منخفض، ( 0.88 -0.11: )ليكارت الثالنر
عالي ( 7-5.74)و

 (1). 

 : لمالحظة ضبط بطاقة ا -5
ويقصد بضبط البطاقة التأكد من صدقها وثباتها ، وذلك بعد التوصل إل صورتها األولية ، من خالل 

 :الخطوات التالية 

 :صدق البطاقة  - أ

ز   (2)للتأكد من صدق البطاقة ، تم عرض الصورة األولية للبطاقة عىل مجموعة من السادة المحكمير
ي المناهج وطرق التدريس ب

ز
ة ف شكل عام ، وطرق تدريس علم النفس بشكل خاص ، وذلك ذوي الختر

ي صالحية البطاقة 
ز
 . إلبداء الراي ف

 :    صدق االتساق الداخلي  - ب

قام الباحث بحساب صدق بطاقة المالحظة عن طريق إيجاد معامالت االرتباط لحساب االتساق 
ز درجة كل عبارةودرجة المحور والدرجة الكلية للبطاقة   .  الداخىلي بير

 :ثبات البطاقة  -ج

للتأكد من ثبات البطاقة تم االستعانة بأحد الزمالء وتدريبه عىل كيفية استخدام بطاقة المالحظة  
ز أن  وكيفية تقدير أداء المعلم وتم حسابه من خالل معادلة الفا لكرونباخ ، وبعد تطبيق المعادلة تبير

ي ، مما يدل عىل ثبات البطاق( 1.260) قيمة معامل الثبات هو  
 .ة وصالحيتها للتطبيق النهان 

 

 

                                                 
(1)

Nuttanuch Munsakorn.2012. Mental Imagery: Is It Worth the Endeavour?,Mediterranean Journal of Social 

Sciences, Vol. 3 (11) November 2012.p.38 
1

4
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 :الصورة النهائية لبطاقة المالحظة  -د

ي صورتها النهائية صالحة       
ز
بعد التأكد من صدق وثبات بطاقة المالحظة ، أصبحت البطاقة ف

ي لمعلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ألداء التدريس 
 .لقياس األداء المهتز

 :مصطلحات البحث 

ي  -
 :Professional Developmentاألداء المهتز

ز بشتر محمود  عرف  ي الوظيفة "بأنها ( 5:  5116)حسير
ز
ز المعلم ف عملية طويلة المدى تبدأ بعد تعيير

ات  عقب التخرج، وتستمر طوال سنوات عمله بالمهنة بهدف رفع مستوي كفاءته، واكتساب الختر
امج، واألنشطة، والوسائل، والمهارات الالزمة لتطوير أدائه إلي األفضل من خالل مجموعة  من التر

 ".والسياسات، والممارسات، وغتر ذلك من فاعليات مرتبطة بطبيعة عمله

 بأنها 
ً
ي هذا البحث إجرائيا

ز
ي لمعلىمي علم النفس، "وتعرف ف

عملية مستمرة تهدف إلي تنمية األداء المهتز
ي ضوء برنامج مخطط له، وذلك بهدف االرتق

ز
اء بمستوي أدائه لتحقيق واكتساب المعارف والمهارات ف

 ". األهداف المنشودة

 :فروض البحث 

ي ضوء أسئلة البحث وأهدافه تم صياغة الفروض التالية  
ز
 :ف

ز القياس القبىلي والقياس البعدي لمعلىمي علم ( 1.12)عند مستوى يوجد فرق ذو داللة إحصائية  -0 بير
ز لصال( مجموعة البحث)النفس  ي ألداء المعلمير

ز
 .ح القياس البعديالختبار المعرف

ز القياس القبىلي والقياس البعدي لمعلىمي علم ( 1.12)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -5 بير
ز لصالح القياس البعدي( مجموعة البحث)النفس  ي للمعلمير

 .بطاقة مالحظة األداء المهتز

 :إجراءات البحث وأدواته 

ي 
ي اآلنر

ز
 :تمثلت إجراءات البحث ف

ت المهنية الواجب توافرها لدى معلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ؟ اتبع الباحث ما ما األداءا:أوال 
 :يىلي 

 . إعداد قائمة باألداءات المهنية الواجب توافرها لدى معلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية -

 :من خالل الرجوع إل المصادر اآلتية 

 .الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث -0

 . األدبيات  -5

اء المناهج وطرق تدريس علم النفس -7  . آراء ختر

 :ما المتوافر من تلك األداءات لدى معلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ؟ اتبع الباحث ما يىلي "-

اء  -0 ي لمعلىمي علم النفس وعرضها عىل مجموعة من الختر
إعداد بطاقة مالحظة لمالحظة األداء المهتز

ي 
ز
ز وتعديلها ف  .ضوء آرائهم والمحكمير
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 .تجربة بطاقة المالحظة استطالعية عىل مجموعة البحث  -5

 
ً
ي مستوى التحصيل الدراسي للطالب : "ثانيا

ز
ي لمعلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ف

ما أثر األداء المهتز
ي 
ي بالمرحلة الثانوية ؟ واتبع الباحث اآلنر

 :بالصف الثانز

ي مادة علم النفس و  -0
ز
ز إعداد اختبار تحصيىلي ف اء والمحكمير عرضه عىل مجموعة من الختر

ي ضوء آرائهم 
ز
 .وتعديله ف

 .تطبيق االختبار عىل مجموعة من طالب معلىمي علم النفس مجموعة البحث -5

ي للمعلم  -7
ز
 .تطبيق االختبار التحصيىلي المعرف

 :نتائج البحث 

اءات المهنية الواجب ما االد" به والذي ينص للبحث والنتائج المرتبطة  األولتم اإلجابة عن السؤال    
 ." معلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية توافرها لدى 

ي   
ي أسفر عنها التحليل اإلحصان 

 :وفيما يىلي عرض لنتائج البحث ، التر

 :ويتضح ذلك فيما يىلي 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى " وبالتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص عىل أنه 
ز متوسطي ( 1.12) ز بير ي القياسير

ز
( البعدي  –القبىلي )  درجات معلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ف

ز ولصالح التطبيق البعدي  لالختبار  ي للمعلمير
ز
 " .المعد لقياس الجانب المعرف

ي للبحث والنتائج المرتبطة به والذي ينص 
ي " تم اإلجابة عن السؤال الثانز

لمعلىمي ما أثر األداء المهتز
ي بالمرحلة الثانوية علم النفس بالمرح

ي مستوى التحصيل الدراسي للطالب بالصف الثانز
ز
 ." لة الثانوية ف

ي والذي ينص عىل أنه        
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند " وبالتحقق من صحة الفرض الثانز

ز  ( 1.12)مستوى  ي القياسير
ز
ز متوسطي درجات معلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ف  –القبىلي ) بير

ي لمعلىمي علم النفس ولصالح التطبيق البعدي ( البعدي 
 " .، لبطاقة مالحظة األداء المهتز

ز      ز للقياسير ز المتوسطير ي تم حساب الفرق بير
( البعدي  –القبىلي ) ولتأكد من صحة الفرض الثانز

عىل حدة ، وكذلك حساب حجم التأثتر الذي أحدثه ( موديول)لبطاقة المالحظة ككل ، ولكل محور 
ي " لمتغتر المستقل ا

بحث ، تحصيل طالب معلىمي مجموعة ال" وعىل المتغتر التابع " األداء المهتز
 .والمرتبط بالجانب المهاري 

ي واالنحراف المعياري   القبىلي والبعدي ، والمتوسط الحسانر
ز ز القياسير وتم حساب داللة الفروق بير

وداللتها اإلحصائية ، وذلك لحساب ( ت)ومعامالت االرتباط ، ومعامل ألفا لكرونباخ ، وحساب قيمة 
ز  ز للقياسير ز المتوسطير ي توضيح( البعدي  –القبىلي ) الفرق بير

 : ذلك  ، وفيما يأنر

 
ا
ز التطبيق :  أول ي كما يوضح الجدول ( البعدي  –القبىلي ) حساب الفرق بير

ز
لالختبار التحصيىلي المعرف

ي 
 :اآلنر

ي ضوء الفرض األول والذي ينص عىل أنه تم تفستر نتائج تطبيق االختبار التحصيىلي الم  
ز
ي ف

ز
" عرف

ز  ي التطبيقير
ز
ز متوسطي درجات معلىمي المجموعة التجريبية ف القبىلي ) يوجد فرق ذو داللة إحصائية بير

ي ولصالح التطبيق البعدي ( البعدي  –
ز
 " .لالختبار التحصيىلي المعرف
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ز للتطبيق ال ز المتوسطير قبىلي والبعدي لالختبار وللتأكد من صحة الفرض تم حساب الفرق بير
ي ، وكذلك حساب قيمة 

ز
ي ( ت)التحصيىلي المعرف

 :وذلك كاآلنر

ي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء والتفلطح ، وحساب قيمة     وداللتها ( ت)تم المتوسط الحسانر
 للتطبيق القبىلي والبعدي لالختبار التحصيىلي 

ز ز المتوسطير اإلحصائية ، وذلك لحساب الفرق بير
ي توضيح ذلك المعر

ي ، وفيما يأنر
ز
 : ف

ي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء والتفلطح للقياس (0)جدول  ز بالمجموعة  المتوسط الحسانر القبىلي للمعلمير

ي 
ز
ي االختبار المعرف

ز
 التجريبية ف

 معلم ومعلمة( 02)ن 

 القياس القبىلي 

-  معامل التفلطح معامل االلتواء
 س

 ع+

06.01 5.320 -1.742 -1.381 

 
 :ويتضح من الجدول السابق    

ي  -0
ز
ي االختبار المعرف

ز
ز والمعلمات بالمجموعة التجريبية ف اعتدالية درجات القياس القبىلي للمعلمير

. 

ز فيه معتدلة ، بانحراف  06.01قيمة القياس القبىلي للمتوسط تساوي  -5 ، ودرجة المعلمير
 .  1.381-مل التفلطح وقدره ، ومعا 1.742-، ومعامل االلتواء قدره  5.320معياري وقدره 

ي لمعلىمي  (2)جدول 
ز
ي االختبار المعرف

ز
 القبىلي والبعدي ف

ز ز القياسير  علم النفس بالمرحلة الثانوية داللة الفروق بير

 معلم ومعلمة( 02= )ن                                                           

 القياس البعدي القياس القبىلي 

 (ت ) قيمة ف
 مستوى
 الداللة
  -

 س
 ع+

 -
 س

 ع+

06.01 5.320 06.72 5.260 1.52 5.286 1.116 

 :ويتضح من الجدول السابق 
ز  .0 ي للتطبيق البعدي ، وهذا يدل عىل أن المعلمير ي المتوسط الحسانر

ز
ارتفاع طفيف ف

ي التطبيق القبىلي ، وأيضا يرجع ذلك إل زيادة تحصيله
ز
م استجاباتهم كانت اعىل لتدراك االخطاء ف

ي مادة علم النفس 
ز
ي ف

ز
 . المعرف

، ( 5.320)، وانحرف معياري قدره ( 06.01)فقد تحصل التطبيق األول عىل متوسط قدره  .5
ي عىل متوسط قدره 

 ( .5.260)،وانحراف معياري قدره ( 06.72)والتطبيق الثانز

، مما  (1.12)≥ أصغر من وهي ( 1.116)، بمستوى داللة ( 5.286)تساوي ( ت)وأن قيمة  .7
ي ي

ز
ز متوسطي درجات معلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ف دل ذلك عىل وجود فرق دال احصائيا بير
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ز  ز لصالح التطبيق ( البعدي  –القبىلي ) التطبيقير ي للمعلمير
ز
لالختبار المعد لقياس الجانب المعرف

 .البعدي

ي لمعلىمي علم المه األداءوهذا يؤدي إل قبول الفرض األول من الدراسة ، ويشتر إل فاعلية  
تز

 . النفس بالمرحلة الثانوية ، لصالح التطبيق البعدي 

ي :  ثانًيا
 التطبيق القبىلي والبعدي لبطاقة المالحظة كما يوضح الجدول اآلنر

ز  :حساب الفرق بير

ي للبحث 
ي ضوء الفرض الثانز

ز
يوجد " والذي ينص عىل أنه  تم تفستر نتائج تطبيق االختبار التحصيىلي ف

ي فرق ذو داللة إ
ز
ز متوسطي درجات معلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية ف ز حصائية بير )  التطبيقير

ي لمعلىمي علم النفس ولصالح التطبيق البعدي ( البعدي  –القبىلي 
 " .، لبطاقة مالحظة األداء المهتز

ز لو      ز المتوسطير البعدي لبطاقة و  القبىلي  للتطبيقلتأكد من صحة الفرض تم حساب الفرق بير
ز الذي أحدثه المتغتر المستقل ككل ، المالحظة   ي " وكذلك حساب حجم التأثتر لكوهير

" األداء المهتز
ي 
 : وعىل المتغتر التابع وذلك كاآلنر

ي 
 التطبيق القبىلي البعددي لبطاقة المالحظة ، كما يوضح الجدول اآلنر

ز  :حساب الفرق بير

ي واالنحراف المعياري ومعامل االلت (7)جدول رقم  القبىلي  واء والتفلطح للقياسالمتوسط الحسانر
ي 
ي بطاقة مالحظة مستوى األداء المهتز

ز
ز بالمجموعة التجريبية ف  للمعلمير

 معلم ومعلمة( 02)ن 

 القياس القبىلي 

-  معامل التفلطح معامل االلتواء
 س

 ع+

32.63 5.632 -1.234 -1.262 

 
 :ويتضح من الجدول السابق 

ز  -0 ي مستوى األداء  اعتدالية درجات القياس القبىلي للمعلمير
ز
والمعلمات بالمجموعة التجريبية ف

ي 
 . المهتز

ز فيه معتدلة ، بانحراف  32.63قيمة القياس القبىلي للمتوسط تساوي  -2 ، ودرجة المعلمير
 .  1.262-، ومعامل التفلطح وقدره  1.234-، ومعامل االلتواء قدره  5.632معياري وقدره 

 القبىلي  (4)جدول  
ز ز القياسير ي لمعلىمي داللة الفروق بير

ي بطاقة مالحظة مستوى األداء المهتز
ز
علم النفس   والبعدي ف

ي بالمرحلة الثانوية
 بالصف الثانز

 القياس البعدي  القياس القبىلي 

 (ت ) قيمة ف
مستوى 
 الداللة
 

حجم التأثتر 
ز   لكوهير

(3)  -
 س

 ع+
 -
 س

 ع+

32.63 5.632 63.61 4.012 00.27 01.703 1.102 7.773 

                                                 

(1)www.edutest-psycho.blogspot.com/2011/12/effect-size.html    25.6.2018 20.36 

http://www.edutest-psycho.blogspot.com/2011/12/effect-size.html
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 :دول السابق الجيتضح من 
ي مستوى  -0

ز
ز القياس القبىلي والبعدي ف  بير

ً
ي لمعلىمي علم وجود فروق دالة إحصائيا

األداء المهتز
ي بالمرحلة الثانوية لصالح القياس البعدي،

، (01.703( )ت)حيث جاءت قيمة النفس بالصف الثانز
برنامج وأن  ، مما يؤكد أن هذه الفروق حقيقية،(1.12)≥ ، وهي (1.102)وبمستوى داللة إحصائية 

ي 
ي لمعلىمي عىل مستوى ً أثر إيجابيا قد لمعلىمي علم النفس بالمرحلة الثانوية األداء المهتز

األداء المهتز
ي بالمرحلة الثانوية علم النفس بالصف 

نامج لصالح القياس البعدي الثانز ، وقد بلغ حجم تأثتر التر
 لمعادلة ( 7.773)

ً
ز "وفقا ه  (4)(1.61)≤ لحجم التأثتر وهو " كوهير نامج حجم تأثتر ، مما يؤكد أن للتر

ا  .عىل المتغتر التابع قيد البحثً كبتر

 
ً
 التطبيق القبىلي الختبار التحصيل لمادة علم النفس والتطبيق القبىلي والبعدي  :  ثالثا

ز حساب الفرق بير
ي 
 :كما يوضح الجدول اآلنر

ي و  (2)جدول   ح للقياس القبىلي لطالب المجموعة االنحراف المعياري ومعامل االلتواء والتفلطمتوسط الحسانر
ي اختبار تحصيل علم النفس

ز
 التجريبية ف

 القياس القبىلي 

-  معامل التفلطح معامل االلتواء
 س

 ع+

3.22 0.422 1.133 -0.072 

 :ويتضح من الجدول السابق 
ي اختبار تحصيل علم النفس -0

ز
 . اعتدالية درجات القياس القبىلي لطالب المجموعة التجريبية ف

ز فيه معتدلة ، بانحراف معياري  3.22ة القياس القبىلي للمتوسط تساوي قيم -2 ، ودرجة المعلمير
 .  0.072-، ومعامل التفلطح وقدره  1.133-، ومعامل االلتواء قدره  0.422وقدره 

ي اختبار تحصيل علم النفس  (8)جدول رقم 
ز
 القبىلي والبعدي ف

ز ز القياسير ي  داللة الفروق بير
للطالب بالصف الثانز

 بالمرحلة الثانوية 

 طالب وطالبة( 021)ن 

 القياس البعدي القياس القبىلي 

 (ت) ف
مستوى 
 الداللة
 

حجم تاثتر 
نامج   التر
ز   لكوهير
 

 -
 س

-  ع+
 س

 ع+

3.22 0.422 00.66 1.282 4.77 52.803 1.175 7.74 

 :الجدول السابق ويتضح من 
ز القياس القبىلي والبعد  بير

ً
ي اختبار تحصيل علم النفس للطالب بالصف وجود فروق دالة إحصائيا

ز
ي ف

ي بالمرحلة الثانوية لصالح القياس البعدي
 .الثانز

، مما (1.12)≥ ، وهي (1.175)، وبمستوى داللة احصائية (52.803)تساوي ( ت)حيث جاءت قيمة 
ح للتنمية المهنية لمعلىمي علم الن ي المقتر نامج التدريتر فس يؤكد أن هذه الفروق حقيقية وأن التر

ي مستوى  -7عىل مستوى تحصيل طالبهم، ً بالمرحلة الثانوية أثر إيجابيا
ز
نامج ف وقد بلغ حجم تأثتر التر

                                                 

(
4
)www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=5631    25.6.2018  21.45 
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ي علم النفس 
ز
ي اختبار التحصيل الدراسي ف

ز
ز "وفقا لمعادلة ( 7.74)تحصيل الطالب ف ≤ ، وهو "كوهير

ا(1.61)  كبتر
ً
ا نامج تأثتر  .عىل المتغتر التابع قيد البحثً ، مما يؤكد أن للتر

ي : "وتتفق هذه النتائج مع نتائج أبحاث ودراسات كل من       
:  5103" )دمحم عبد القهاردادود العانز

ي  يشت"، (م570-512:  5103" )عماد جميل حمدان كشكو"، (060-505
ي عفيقز

:  5108"عفيقز
:  5102" )نشأت عبد العزيز بيومي وآخرون"، (043-007:  5108" )نغم إبراهيم خليل"، (853-833
 ،(08:  5105")فواز هزاع نداء الشمري"، (52-0:  5107" )زينب السيد إبراهيم خليل"، (372-320

: 303-325"Tosa, Martin"5101(842-802:  5101" )عبد المؤمن دمحم عبده"، (م ،" 
"Heller,Shinohara(5101 :53)"Gropen.et.al"  (5112م)  ،".et.al. "Ostermei (5101: 

717-753) ،""Jeanpierre.et.al (5112  :86 ) ، األداء حيث أثبتت تلك النتائج فعالية برامج
ي 
 . قيد أبحاثهم ودراساتهمالمهتز

حات   :توصيات والمقتر

ي ضوء نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات اآلتية 
ز
 :ف

ي وربطه بالعالوات المادية  -0
اعتبار التدريب جزءا من متطلبات الوظيفة والتطور المهتز

 .ة مستقبال والوظيفي
ي توصل إليها البحث -5

ات التر ي ضوء المؤشر
ز
اء أدوات لتقويم أداء معلىمي علم النفس ف

ْ
 .بن

ي العمل الندريسي لمناهج علم النفس -7
ز
ات ف ز عىل كيفية تحقيق هذه المؤشر  .تدريب المعلمير

امج التدريبية بداية بالتخطيط ، وحتر التقويم   -4 ي إعداد التر
ز
اك معلىمي مادة علم النفس ف إشر

امج التدريبية من حيث القائمون بالتدريب ، وأنسب أساليب  والمتابعة ، والتعرف عىل التر
 .التدريب ، ومواد التدريب ، من خالل استطالع رأي معد لهذا الغرض ويتم بصورة دورية 

حات البحث   :مقتر

ح الباحث إجراء البحوث التالية   ي ضوء نتائج البحث الحالي يقتر
ز
 :ف

ي ضوءجودة التعليم بحوث تقويم أد - 0
ز
 .اء معلىمي علم النفس بالمراحل التعليمية المختلفة ف

ي باستخدام أساليب أخرى حديثة كالتعلم عن بعد  - 5
 .بناء برامج لتنمية األداء المهتز

ي  7
ي تدريب معلىمي علم النفس عىل جودة األداء المهتز

ز
فاعلية استخدام التقنيات الحديثة ف

 .واالتجاهات نحو مادة علم النفس 

 قائمة المراجع
 
ا
 :المراجع العربية : أول

 

ي ضوء , أسماء محي الدين دمحم  -1
ز
ي ف

تطوير برامج التنمية المهنية الكمبيوتر بمراكز التدريب المهتز
بوية  ، جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات التر  . 5108, معايتر الجودة، رسالة ماجستتر

ز عىل ضوء معايتر الجودة الشاملة ، برنامج لتطوير التنمي: أفراح دمحم صياد  -2 ة المهنية للمعلمير
بية ،  ز شمس ، كلية التر ، جامعة عير  . 5112رسالة ماجستتر

ي ضوء معايتر الجودة  -3
ز
ي ليبيا ف

ز
" بشتر شعبان رمضان الزرزاح ، تطوير التعليم الثانوي العام ف

ح  بوية ، قس"تصور مقتر  .5102م اصول تربية ، ، رسالة دكتوراه ، معهد الدراسات والبحوث التر
بية و التعليم،  -4 تقرير تنفيذ برامج التدريب للعام، المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وزارة التر

 .5102ليبيا، 
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ز بشتر محمود، التنمية المهنية للمعلم ألغراض التقويم، المركز القومي لالمتحانات  -5 حسير
بوي، مؤتمر التعليم الثانوي، القاه  .5116رة، جمهورية مرص العربية،والتقويم التر

حميدة التهامي دمحم اندش ، تطوير التنمية المهنية المعلم مرحلة التعليم األساسي والثانوي  -6
ز شمس ،   بية ، جامعة عير

ي التر
ز
ين ، مجلة البحث العلىمي ف ات القرن الحادي والعشر بليبيا لمواكبة تغتر

 .5105كلية البنات ، 
ي قطاع التعليم ، طرابلس ، الخطة التدريبية العامة للعا -7

ز
ز ف  . 5105ملير

ي  برنامج زينب السيد إبراهيم خليل ، فاعلية -8 ح تدريتر  لدي الصف إدارة مهارات لتنمية مقتر
ي  عربية الخدمة، مجلة دراسات أثناء التجاري الثانوي التعليم معلىمي 

ز
بية ف ، ( 44)النفس، ع  وعلم التر

 .5107، السعودية، ( 4)ج 
ي ليبيا عىل ضوء :  د الرحمن سعاد دمحم سالم عب -9

ز
التنمية المهنية لمعلىمي المرحلة الثانوية ف

ح)احتياجاتهم التدريبية   .5104، رسالة ماجستتر غتر منشورة ، جامعة حلوان ، ( تصور مقتر
ي خدمة : سهام عىل مختار عبد السالم  -11

ز
حة لتطوير دور المؤسسات التعليمية ف اتيجية مقتر استر

ز شمس ، كلية البنات ، المجتمع بليبيا، رسال  .   5102ة دكتوراه  ، جامعة عير
ة -11 ي , صافيناز محجوب شنيتر

ي العملية التعليمية: " رحاب علوانز
ز
, "دور تكنولوجيا التعليم ف

 .5105بحث مقدم لمركز البحوث واالستشارات، جامعة قاريونس، 
ي للتعليم: عبدالسالمالقاللي  -12

 .03/2/5105 -02ليبيا، , ورقة دراسية مقدمة إل المؤتمر الوطتز
ي  -13

ي للمعلم، القاهرة، دار الفكر (: 5111)عبد السالم مصطقز
أساسيات التدريس والتطوير المهتز

، ص ي  .706: العرنر
ي المرحلة : عبد هللا صالح غائب زيد  -14

ز
یاء ف ز ح للتنمية المهنية لمعلىمي معلىمي الفتر برنامج مقتر

ي ضوء احتياجاتهم ا
ز
ي اتجاهات الطالب، رسالة دكتوراه غتر الثانویة بالجمهوریة الیمنیة ف

ز
لمهنية واثره ف
بوية،    .5104منشورة،  جامعة القاهرة،  معهد البحوث والدراسات التر

ي  عبد المؤمن دمحم عبده ، برنامج -15  التاريــــخ لمعلىمي  التدريبية االحتياجات عىل قائم تدريتر
ي  الثانوية بالمرحلة

ز
ي  التعلم متطلبات ضوء ف

ح  تصور : الذانر بية، ع مقتر ( 5)، ج ( 044)، مجلة كلية التر
 .األزهر ، جامعة

ي مدمج قائم عىل االحتياجات المهنية : عىل دمحم أبوالمعاطي إبراهيم -16 فاعلية برنامج تدريتر
لتنمية األداء التدريسي واالتجاه نحومهنة التدريس لدى معلىمي الدراسات االجتماعية، رسالة دكتوراه، 

ب ز شمس ، كلية التر  . 5108ية، جامعة عير
ح عماد جميل حمدان كشكو ، برنامج -17 ي  التعلم عىل قائم المهنية للتنمية مقتر

ز  الذانر  لتحسير
ي  الثانوي التعليم بمرحلة الكيمياء معلىمي  التدريس لدى مهارات

ز
غزة ، مجلة الجامعة اإلسالمية  ف

بوية والنفسية، مج  ، (5)، ع ( 52)للدراسات التر ز  .،  5103، غزة ، فلسطير
ي الحاجعمر ال -18 ح لتنمية الكفايات المهنية لمعلىمي علم النفس :  عرنر ي مقتر برنامج تدريتر

بوية، , بالمرحلة الثانوية بليبيا، رسالة دكتوراه  .5100غتر منشورة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات التر
ي أثناء الخدمة، المؤتمر اإلقليىمي ( : 5106)فرج مفتاح الفيتوري العجيل  -19

ز
ز ف تدريب المعلمير

ي  ي الوطن العرنر
ز
ي التدريب ) لرواد التدريب ف

ز
ز ( الجودة الشاملة المستدامة ف ة ما بير

ي الفتر
ز
 2-4: ف

 .أغسطس 
ح للتنمية المهنية لمعلىمي  برنامج فواز هزاع نداء الشمرت ، أثر -21  العلوم بالمرحلة تدريبت مقتر

ي  المتوسطة
ز
بية، جامعة ام القرى، المعارصة، رسالة دكتوراة، كلية التر  العالمية االتجاهات ضوء ف
 .5105السعودية،
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ي ضوء معايتر القومية :  فوزي رزق شحاتة  -21
ز
نظام التنمية المهنية لمعلىمي التعليم األساسي ف

بوية والتنمية, القاهرة)  ( .5112, المركز القومي للبحوث التر
ي الم: دمحم سليمان الزروق  -22

ز
ي تنمية أداءات معلىمي التاريــــخ ف

ز
ح ف رحلة فاعلية برنامج مقتر

ي ضوء معايتر الجودة، رسالة دكتوراه غتر منشورة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات 
ز
اإلعدادية بليبيا ف

بوية،   .،5100التر
ي ، برنامج -23

ح دمحم عبد القهار دادود العانز ي  مقتر
ز
 لتطوير النظم مدخل عىل قائم المهنية التنمية ف

ياء لمعلىمي  التدريسي  األداء ز  . 5103، مرص ، (067)والمعرفة، ع  اءةبالعراق ، مجلةالقر  الفتر
ي ليبيا حول تدريس القضايا : دمحم عىل حمزة مجاور  -24

ز
ح لمعلىمي التاريــــخ ف ي مقتر بناء برنامج تدريتر

ي اكسابهم مهارات تدريسها ، رسالة دكتورة غتر منشورة ، االردن 
ز
التاريخية الجدلية وقياس أثر فعاليته ف

بية،  موك، كلية التر  .5104، جامعة التر
 عىلي عبد الرسول  -25

ز التنمية المهنية للقيادات المدرسية بمملكة البحرين، تصور : مريم حسير
بية ،  ح للتطوير، رسالة دكتوراه غتر منشورة ، جامعة القاهرة ،  كلية الدراسات العليا للتر

 .،5108مقتر
طت  مطهر -26 ز التر ي  برنامج: عىل عىل حسير ي  األحياء مادة لمّعلم تدريتر

ز
ي  ثانويةال المرحلة ف

ز
ف

 .2010 الجزائر،  منشور، جامعة غتر  دكتوراه اليمنية،  رسالة الجمهورية
ي ضوء  -27

ز
ي ، تطوير منظومة التنمية المهنية لمعلىمي مرحلة التعليم بليبيا ف نجاة عىلي عىلي الهنشتر

ات العالمية المعارصة  ح ) المتغتر ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات ( تصور مقتر
بوية ،   .5102التر

ي مواجهة تحديات : نجم الدين نرص  -28
ز
ز أثناء الخدمة ف التنمية المهنية المستدامة للمعلمير

بية بالزقازيق،  .48، العدد 5101العولمة، مجلة كلية التر
لم ،  تؤعا إسماعيل ، عبدالصمد زيد أونجمت ، دمحم الدين بيومي ، قمر عبدالعزيز نشأت -29

ي  عبدالرحمن ، برنامج رسالن ح تدريتر يا الثانوية المدارس لمعلىمي  مقتر ز  تنمية معىل لمساعدته بمالتر
ي القرن الواحد  الحضارية القيم

ز
ز الحضارة اإلسالمية ف لدى طالبهم ، المؤتمر الدولي حول تمكير

يا،  ز ين، جامعة السلطان زين العابدين، مالتر  .سبتمتر  3-8، 5102والعشر
ح نغم إبراهيم خليل ، برنامج -31 ي  المهنية يةللتنم مقتر

ز
 لمعلىمي  العالمية الجودة معايتر  ضوء ف

ياء ز ي العراق، مجلة الفتر
ز
 . 5108، مرص ، (  038)والمعرفة، ع  القراءة ف

ي ، برنامج -31
ي عفيقز

ح يشى عفيقز ز  الذات التعلم عىل قائم المهنية للتنمية مقتر  مهارات لتحسير
ي  األساسي  التعليم بمرحلة العلوم معلىم لدى التدريس

ز
بوية ، مج غزة، م ف ( 0)، ع ( 54)جلة العلوم التر

 . م5108، مرص ، يناير ،
 
ً
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ي المدارس العادية
ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

 بعض الصعوبات الت 
 

 فتحية علي جعفر
بية وعلم النفس  بية الخمس/ قسم التر  كلية التر

 

 ملخص البحث 
ي المدارس العادية 

ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

يهدف البحث الحالي إل التعرف عىل بعص الصعوبات التر
ي 
ن
ي تواجه دمج  واعتمدت الباحثة عىل المنهج التحليىلي ف

هذا البحث من أجل توضيح الصعوبات التر
ي تحول دون نجاح عملية 

ي المدارس العادية وتفست  نتائج الدراسات العلمية حول المعوقات التر
ن
ن ف المعاقي 

ي المدارس العادية وتوصل البحث الحالي إل أهم الصعوبات وهي الصعوبات التعليمية ثم 
ن
الدمج ف

ي تتعلق مع المجتمعالصعوبات المادية ثم الصعو 
 بات االرسية و الصعوبات التر

 المقدمة 
ي مدارس 

ن
ي نابع من حقوق اإلنسان ضد التصنيف و العزل ف

ر
ي جوهره معتن اجتماعي أخالف

ن
مفهوم الدمج ف

ي التخلص من الوصمة , بسبب اإلعاقة وإل جانب تزايد االهتمام بهذه الفئة , الخاصة 
ن
و الرغبة ف

ن االجتماعية الرافضة للمع ي تغت  النظرة , اقي 
ن
ن ف ة للمعاقي  ي تعطي فرصة كبت 

ولهذا جاءت فكرة  الدمج التر
اتوالدمج  ,لبية لهم و تقبل اآلخرين لهم  الس ن و األطفال  يوفرتلقائيا الختر ن األطفال المعاقي  التفاعلية   بي 

ن   .العاديي 
عمة لموضوع الدمج واعطت المتحدة و المنظمات الدولية دا كل المبادرات العالمية من األمم  وجاءت

ي 
ن فيما بينهم وبغض النظر عن اعاقتهم أو صعوبة التعلم التر ي التعليم دون تمت 

ن
ا لحق األطفال ف دعما كبت 

ن  ي منها المعاقي 
 (088,  8102, عالية الرفاعي ) يعانن

ن وتدريبهم مع ي جميع بلدان العالم وبفضله يتم تعليم المعاقي 
ن
زمالئهم من  ويعد الدمج المفاهيم الحديثة ف

ن أكتر وقت  ن بأن الدمج هو قضاء المعاقي  ي نفس البيئة التعليمية وكما يرى مادن و سالني 
ن
األطفال العادية ف

ي المدارس العادية مع تزويدهم بالخدمات الخاصة إذا لزم األمر 
ن
, سهت  الصباح وأخرون ) ممكن ف
8112,0) 

ن مع مراعاة والدمج له عده أهداف منها تحقيق تكافؤ الفرص التعلي ن و المعاقي  ن األطفال العاديي  مية بي 
ي التعليم بحيث 

ن
ي أساليب و طرق التدريس وأيضا إيجاد بيئة تعليمية واقعية ف

ن
الفروق الفردية بينهم ف

ي يتعلمها وتخفيف صعوبة التنقل داحل المدرسة 
يستطيع المعاق من تكوين مفاهيم صحيحة لألشياء التر

ي 
ن
ي البيئة التعليمية مثله مثل واستخدام الحكاة و التقليد ف

ن
 طرق التدريس حتر يتمكن المعاق من المااركة ف

 ( 808,  8180, دارين سليمان و أخرون ) الطفل العادي 
و الدمج يتم تطبيقه بأساليب عديدة منها الفصل الخاص الملحق بالمدرسة العادية مع تقديم الخدمات 

بوية و االجتماعية لهم أو تواجد الطفل ا ي الفصل العادي مع تقديم الخدمات لهم ويعتتر المعلم التر
ن
لمعاق ف

ي و المعلم االستااري هم محور عملية الدمج األساسي لكي يتم تحقيق الهدف من الدمج البد 
و االخصان 

ي هذا المجال حتر 
ن
ة و كفاءة ف ي و معلم استااري ذوي ختر

من توفر معلم مؤهل لعملية الدمج و اخصان 
ي عملية الدمج  مااكل أو التحدت أي

ن
 (0,  8181, إكرام قاسمي ) صعوبات ف
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ات  ي فصول التعليم العام عىل جميع الطلبة بغض النظر عن الذكاء و  8108ويرى بعت 
ن
بأن الدمج قد يتم ف

ن مع بعض  ي للطلبة المدمجي 
ن
ات و ) الموهبة أو اإلعاقة أو مستوى االجتماعي و االقتصادي و الثقاف بعت 

 ( 6,  8108, الزيقات 
ي يحتاجها الطفل العادي 

ورة تحديد الهدف من الدمج و المهارات التر ومن متطلبات نجاح عملية الدمج ضن
ي عملية التعليم وتحديد أسلوب الدمج و نوعه و تكيف المناهج الدراسية بحيث تكون مناسبة 

ن
و المعاق ف

ن وتعديل طرق التدريس و الوسائل التعليمية و توفر المع ي هذه مع قدرات المعاقي 
ن
لم المؤهل للتعليم ف

 ( 180,  8188, زهرة خرارزه و نجية نبيه ) المدارس 
ن  وأشار  ن الدين يتعلمون  8101حسني  ي المدرسة و معاناة المعاقي 

ن
بأن الدمج قد ال يحقق الهدف منه  ف

بعض ة و فيها صعوبات و مااكل عديدة منها مايتعلق بالمعيقات البيئية و االقتصادية و الثقافية و اإلداري
المعيقات لها عالقة بإعداد المعلم غت  متقبل للتدريس هذه الفئة و عدم قيامه بواجبه التعليمي باكل 

ها من الصعوبات  إبراهيم مرصي و ) جيد وأيضا صعوبات مدرسية تتعلق بالمبتن و المواد التعليمية وغت 
 ( 01-94,  8181, دمحم عجوة 

  مشكلة البحث 
بية الخاصة ولهذا عملية الدمج  قد تصاحبها إن الدمج يبقر بمثابة  مرحلة مهمة من مراحل تطوير برامج التر

ي تقف من ورائها و 
الكثت  من المااكل و الصعوبات ومن المهم إدراك هذه المااكل وتفهم األسباب التر

ي العمل عىل تجاوزها و حلها بطريقة ال ترصن الطفل العادي و الطفل المعاق 
ن
ي خضم االختالف ف

ن
وجهات وف

ي 
ن
ي برامج تعليمية عادية تولدت الرغبة لدى الباحثة ف

ن
ن ف ن مع زمالئهم العاديي  النظر حول دمج المعاقي 

ن مع  ي يتم فيها دمج األطفال العاديي 
ي منها المدارس العادية التر

ي تعانن
التعرف عىل بعض الصعوبات التر

ي التساؤالت التال
ن
ن وعليه تم تحديد ماكلة البحث ف  :ية األطفال المعاقي 

ي المدارس العادية ؟ 0س
ن
ن ف ي تواجه دمج الطلبة المعاقي 

 ماهي الصعوبات التعليمية التر
ي المدارس العادية ؟ 8س

ن
ن ف ي تواجه دمج الطلبة المعاقي 

 ماهي الصعوبات األرسية التر
ي المدارس العادية ؟ 1س

ن
ن ف ي تواجه دمج المعافي 

 ماهي الصعوبات المجتمعية التر
ي المدارس العادية ؟ ماهي الصعوبات المادي 9س

ن
ن ف ي تواجه دمج الطلبة المعاقي 

 ة التر

  أهداف البحث 
ي 
 :يهدف البحث إل تحقيق األنر

ي المدارس العادية  -0
ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

 .التعرف عىل الصعوبات التعليمية التر
ي المدارس العادية  -8

ن
ن ف ي تحول دون دج المعاقي 

 .الكاف عن الصعوبات االرسية التر
ي المدارس العادية تحديد الصعو  -1

ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

 .بات المجتمعية التر
ي المدارس العادية  -9

ن
ن ف ي تواجه دج الطلبة المعاقي 

 .معرفة الصعوبات المادية التر

  أهمية البحث 
ي االعتبارات التالية 

ن
 :تكمن أهمية البحث ف

ي  -0
ن
ي تحول دون نجاح عملية الدمج ف

ي تحديد الصعوبات التر
ن
المدارس العادية تكمن أهمية البحث ف

ي المدارس العادية لكي يتم تفادي هذه الصعوبات عند تطبيق 
ن
 برامج الدمج ف

ي المدارس العادية   -8
ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

 .تزويد المكتبة بنتائج بحث علمي عن الصعوبات التر
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ي تط  -1
ن
ي إعداد برامج الدمج الناجحة و ف

ن
ن من نتائج هذا البحث ف ن و الباحثي  بيق استفادة المربي 

 .عملية الدمج الخالية من الصعوبات 
ي يتمكن ولي األمر من تقبل فكرة  -9

توعية األرس بمفهوم الدمج و متطلبات نجاحه و أهم أهدافه حتر
ي نجاحها 

ن
 الدمج و المساهمة ف

  منهج البحث 
ي بحثها الحالي عىل المنهج التحليىلي باعتباره أسلوب إليضاح خصائص الدمج كما هو 

ن
ي  اعتمدت الباحثة ف

ن
ف
ي المدارس العادية ة معرفة سلبيات و 

ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

ه و تحديد أهم الصعوبات التر الواقع وتفست 
إيجابيات الدمج واالنتهاء باستنباط سبب هذه الصعوبات من الدراسات السابقة وأيضا استخدمت الباحثة 

ي نتائج البحث و التوص
ن
ي إعداد اإلطار النظري و ف

ن
ي توصلت لها الباحثة من بحثها المنهج التحليىلي ف

يات التر
ن  ن األطفال العاديي  ي يطبق فيها الدمج بي 

ي مدارس التر
ن
ي المستقبل ف

ن
الحالي حتر يتم تفادي هذه الصعوبات ف

ي المدارس العادية 
ن
ن ف  .و المعاقي 

  حدود البحث 
ي المد

ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

 .ارس العادية اقترصت حدود البحث الحالي عىل معرفة بعض الصعوبات التر

  مصطلحات البحث 
 الدمج  - 0
الدمج تعرفه منظمة اليونسكو عىل أنه عملية الدمج االكاديمي هو مراعاة الفروق الفردية للتالميذ و  

ي اإلمكانيات و القدرات و الحاجات 
ن
 ( 646,  8102, الحروب ) االستجابة لالختالف ف

ن  ن دمجا زمنيا و تعليميا و ويعرفه العطار عىل أنه دمج األطفال غت  العاديي  ن مع أقرانهم العاديي   المؤهلي 
ي هذه المدرسة وعىل حسب حاجة كل طفل عىل حدة 

ن
اجتماعيا حسب خطة برنامج الدمج المتعبة ف

ي خطة الدمج 
ن
ط ف بية وياتر ي التر

ن
ي تعليم و ف

ن
ي ف

ي المسؤولية لدى الجهاز اإلداري و التعليمي و الفتن
ن
الوضوح ف

 ( 20,  8100, العطار ) الخاصة 
ي مدرسة عادية وفق برنامج خاص لعملية 

ن
وتعرفه الباحثة عىل أنه دمج الطفل المعاق مع الطفل العادي ف

ي أو اجتماعي عىل حسب 
ي مكانن

حلجة الطفل المعاق لذلك مع تقديم الدمج سواء كان دمج كىلي أو جزن 
ي هذه المؤسسة

ن
ي يحتاج لها الطفل المعاق و الطفل العادي ف

 . الخدمات التر
ن  - 8  المعاقي 

ي 
ن
هم هؤالء األطفال ممن لديهم نوع من االختالف الجسدي أو العقىلي أو الحسي أو السلوكي الذي يتسبب ف

ي المجتمع الذي يعاون فيه 
ن
 (  69,  8108, الزراع ) التغت  أو اإلقصاء ف
ويكونوا  ة أو عقلية يهم األطفال الدين يعانون من إعاقة معينة سواء كانت حسية أو حركو تعرفهم الباحثة 

ن للتعلم و التعليم   مؤهلي 
 الصعوبات  - 1

ي تحول دون تحقيق أهداف عملية الدمج و بتالي فال عملية الدمج وقد تم تحديد هذه 
هي العقبات التر

ي الصعوبات التعليمية و المادية و المجتمعية و المتعلقة باألرسة 
ن
ي البحث الحالي ف

ن
 الصعوبات ف
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  اإلطار النظري 
 تعريف الدمج أوال 

يعرفه إبراهيم السيد عىل إنه التكامل االجتماعي و التعليمي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة و األطفال 
ي الفصول العادية لجزء من اليوم الدراسي 

ن
 ( 44, 8106, إبراهيم السيد ) األسوياء ف

ي 
ن
ي تسمح للفرد بالدخول ف

نظام تبادالت اجتماعية خاصة وكما يعرفه ايركسون عىل أنه العملية التر
ي ناأ فيها 

 (020,  8109, عيسات )بالمجموعة التر
ي المدارس العادية سواء كان 

ن
وعرفه مسعود عىل أنه برنامج يلتحق به التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ف

ي يحتاج لها ا
ي الفصول العادية أو الخاصة ملحقة بالمدرسة مع توفر جميع الخدمات التر

ن
) لمعاق االلتحاق ف

ي المبارك 
ر
 ( 82-82,  8112, شوف

بوية العامة ويعد هؤالء  ي العملية التر
ن
وايضا عرفه الخطيب بأنه مااركة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ف

ن الطلبة  ي قضاء أي وقت من اليوم الدراسي مع الطلبة العاديي 
ن
ن إذا أتيحت لهم الفرصة ف أحمد ) مدموجي 

 ( 08,  8102, الحبيب 
الدمج عىل أنه تكامل األناطة االجتماعية التعليمية لألطفال ذوي االحتياجات  8118عرف شاش وكما ي

امج التعليمية العادية جنبا إل جنب مع زمالئهم الذين يتمتعون بقدرات  ي إطار التر
ن
ن للتعلم ف الخاصة القابلي 

 ( 092,  8100, أسامة بطانية و عبد هللا الرويىلي ) عادية 
ي الصف العادي وهناك من عرفه 

ن
ن ف ن عىل التعايش مع األطفال العاديي  ) عىل أنه مساعدة األطفال المعاقي 

 ( 112,  8112, القمش و السعايدة 
ي 
ن
ي الحصول عىل التعليم ف

ن
وكما عرف عىل أنه إعطاء فرصة متساوية لجميع الطلبة مهما كانت ظروفهم ف

 ( 1,  8108, عبد الرحيم الراجحي ) المدارس الحكومية 
ي مدرسة عادية وفق برنامج خاص لعملية و 

ن
تعرفه الباحثة عىل أنه دمج الطفل المعاق مع الطفل العادي ف

ي أو اجتماعي عىل حسب حاجة الطفل المعاق لذلك مع تقديم 
ي مكانن

الدمج سواء كان دمج كىلي أو جزن 
ي هذه المؤسسة 

ن
ي يحتاج لها  الطفل المعاق و الطفل العادي ف

 .الخدمات التر

 لدمج أشكال ا 
 :يوجد عدة أشكال لعملية الدمج عىلي حسب مكان الدمج و الهدف منه وهي كما يىلي 

ي جزء من اليوم الدراسي  - 0
ن
ن ف ن مع العاديي  ي أي  دمج المعاقي 

 الدمج الجزن 
 الدمج الكىلي وهو  دمج الطفل المعاق مع الطفل العادي اليوم كامل  -8
ي األناطة الدمج االجتماعي وهو أبسط أنواع الدمج  - 1

ن
وهو دمج الطفل المعاق مع الطفل العادي ف

ي المواد التعليمية ال يتم فيها الدمج  الرياضية و الفنية و 
ن
ي تنمي الاخصية فقط أما ف

 األناطة التر
 ( 60,  8110, رنا بوعجرم ) 

 وهناك من حدد أنواع الدمج إل خمس أنواع وهي 
بوي االكاديمي و الدمج االجتماعي و  ي الدمج التر

ي و الدمج المكانن
 8102, زهرة بجادي ) الدمج الكىلي و الجزن 

 ,16-12 ) 
ي 
ي و الدمج االجتماعي و الدمج الوظيقن

ي الدمج المكانن
ن
, نادية البلوي ) وأشارت وارتوك إل أنواع الدمج ف

8116  ,00-08 ) 
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ي و الدمج االكاديمي و الدمج ا
ي ستة أنواع وهي الدمج المكانن

ن
الجتماعي و الدمج وكما يوجد من حدده ف

ي 
ي و الدمج المهتن

ي )المجتمعي و الدمج الجزن 
 ( 800,  8106, خالد عبد الغتن

ويقصد بالعكسي أي دمج العادين مع ( الدمج العكسي و الدمج العنقودي ) وأيضا حددت أتواع الدمج 
ي صفوف بدل من تاكيله

ن
ي فصلهم الخاص بهم و الدمج العنقودي إل الدمج يتم ف

ن
ن ف ي المعاقي 

م العاوان 
 ( 82,  8102, أري    ج عبد الفتاح ) وعىل كل صف معلم متخصص يقدم لهم الخدمة 

ي األناطة 
ن
ن ف ن مع األطفال العاديي  ي أنه اليقترص عىل دمج األطفال المعاقي 

ن
وتلخص الباحثة أنواع الدمج ف

ي األناطة ا
ن
بوية عىل حسب قدراتالتعليمية فقط بل حتر ف ونوعية اإلعاقة  لالصفية و االجتماعية و التر

ي و الكىلي و 
ي األنواع التالية الدمج االجتماعي و االكاديمي و الوظيقن

ن
ودرجتها ولهذا تحدد الباحثة الدمج ف

ي مختلف األناطة الالصفية 
ن
ي والدمج ف

ي و المجتمعي و الجزن 
 المكانن

  متطلبات الدمج 
 : مايىلي يحتاج تجسيد الدمج عىل أرض الواقع العديد من المتطلبات من أبرزها 

 وضع فلسفة عامة وخطة منظمة للدمج   -0
بية الخاصة  مؤمنة بأهمية الدمج  -8 ي التر

ن
 توافر قيادات تربوية ذات كفاية عالية  ف

 لكي تساعدهم عىل التنقل بسهولة داخلها  -1
ن  توافر بيئة مدرسية معدة للمعاقي 

 باستمرارتوافر وسائل الدعم   -9
ن للتطبيق برنامج  -0 ن المؤهلي  ي المدرسة  إعداد المعلمي 

ن
 الدمج ف

ن تعديل المنهج وتكيفيه بما يتمسى مع  -6  102,  8108, سمية منصور و رجاء عواد ) قدرات المعاقي 
) 

ي للمتطلبات الدمج النقاط التالية 
ر
 : وقد أضاف  شوف

ي يمكن تحقيقها عن طريق برنامج  -0
التخطيط المسبق لعملية الدمج ووضع األسس و األهداف التر

 الدمج 
 اإلعاقة ودرجتها قبل تطبيق الدمج تحديد نوع   -8
بية المبكرة لألطفال ال  -1 ن عىل الدمج عن طريق األرسةالتر  معاقي 
بوي المدمج   -9 ي النظام التر

ن
ي تحدد حقوق المعاق ف

يعات التر ن و التشى  إلزامية التعلم أي تفعيل القواني 
ن لفكرة الدمج و إعدادهم باكل جيد عىل التعليم لألطفال المعا -0 ن تقبل المعلمي   قينو العاديي 
 لمعلم القيام بدوره عىل أكمل وجهتحديد العدد المناسب لكل فصل بحيث يستطيع ا -6
ي بعض الحصص خارج الصف العادي  -2

ن
 يجب توفر الدعم ف

ي يمكن ت -2
ن اختيار المدرسة التر  طبيق عملية الدمج فيها دون وجود خطورة عىل األطفال المعاقي 

ي عملية الدمج و توض -4
ن
ي المبارك ) يح ذلك لها مسبقا تحديد دور األرسة ف

ر
 ( 90-12,  8112, شوف

 (00,  0422, فارق الصادق ) تحديد االعاقات القابلة للدمج وتوفر الخدمات الطبية لها   -01
بية الخاصة وهيئة التدريس المناسبة لهذه العملية   -00 ن عىل التر  إعداد القائمي 
ن و الطلبة العادين حتر يم  -08 بوي المناسب التعرف عىل احتياجات المعاقي  نامج التر كن إعداد التر

ي عملية التعليم 
ن
ن ف  ( 812-816,  0422, عبد العزيز الاخص ) للطرفي 

ي أي مدرسة يجب تحديد أهداف الدمج و سياسته التعليمية 
ن
وترى الباحثة بأن نجاح برنامج الدمج ف

ن ثم  بوية وتحديد الفئة القابلة للدمج  من المعاقي 
ن الموالتر ن لهذه العملية وأيضا تحديد المعلمي  ؤهلي 
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ي 
ن
بية الخاصة ف ورة توفر معلم التر ستقبال هؤالء األطفال و تقبل  هذه المدرسة و مدى استعدادها ال ضن

ن و توفر فصول  ن و إعداد مناهج دراسية تخدم الطرفي  الفكرة من قبل إدارة المدرسة أوال ثم من المعلمي 
ي المواد الت

ن
ن ف انية لدى المدرسة لكي توفر كل خاصة بها لكي يلتحق بها المعاقي 

ن ورة توفر مت  عليمية وأيضا ضن
ي العملية التعليمية  

ن
ن ف  احتياجات المعلمي 

  ن الدمج و االندماج  الفرق بي 
ي المجتمع 

ن
 االندماج هو السعي إل حق الطفل عىل اكتساب المهارات االزمة كي تحقق له االندماج ف

ي الحياة االجتماع
ن
ية وفق خصائص اإلعاقة لديه مثله مثل الطفل العادي ويتم أما الدمج هو حق المعاق ف

ذلك عن طريق عملية دمج عىل المناهج مرنة تالئم احتياجات كل األطفال وتساعد عىل تطور مواقفهم 
ن بهم بطريقة إيجابية  ( 92,  8181, عبد الباسط امرايف ) نحو األفراد المحيطي 
ي 
ن
ن الدمج و االندماج ف األول هو عملية يتم فيها دمج الطفل العادي مع الطفل المعاق  ترى الباحثة الفرق بي 

ي هو نتيجة عملية الدمج بحيث يستطيع المعاق بعد عملية الدمج من االندماج مع المجتمع الذي 
أما الثانن

 يعيش فيه 

  فوائد الدمج 
ي النقاط التالية 

ن
 يكمن تحديد فوائد الدمج ف

ن ل -0  دى األرسة  و المجتمع نمو االتجاهات اإليجابية نحو المعاقي 
 اكتساب مهارات متنوعة تمكن المعاق من التعايش مع اآلخرين  -8
 اإلعداد للحياة االجتماعية الواقعية لدى المعاق  -1
ن   -9 ي لنظام العزل وتاجيع المعاقي    عىل تعلم مهارات اجتماعية أكتر تفادي الجانب السلتر
ي و التخلص من السلوكيات ا -0 ي السابق تساعدهم عىل التفاعل اإليجانر

ن
ي كانت لديهم ف

لسلبية التر
 ( 6,  8100, عبد الرحيم الراجحي ) بسبب نظام العزل 

ن بالمعاق  ي تغت  نظرة المحيطي 
ن
من السلب إل اإليجاب و تعلم مهارات جديدة تحدد الباحثة فوائد الدمج ف

ي المجتمع بطريقة واقعية و التخلص من السلوك
ن
يات غت  مقبولة متنوعة بحيث تجعله قادر عىل الحياة ف

 اجتماعيا لديه وكل هذا يعتمد عىل نجاح عملية الدمج بدون صعوبات 

  أساليب الدمج للطفل المعاق 
ي بعض المواد مع اتاحة الفرصة لهم  -0

ن
الفصول الخاصة وهي فصول يلتحق بها ذوي اإلعاقة ف

ن من اليوم الدراسي  ي جزء معي 
ن
ن ف  للتواجد مع أقرانهم العاديي 

ي  غرفة المصار وهي  -8
ن
يتلقر فيها المعاق المساعدة الفورية حسب جدول ثابت بجانب وجودهم ف

 الفصل العادي 
بية الخاصة يزور المرسة من  -1 ي التر

ن
ي األسبوع   1-8الخدمات الخاصة ويقدمها معلم مختص ف

ن
مرات ف

ن   لتقديم الخدمات و المساعدات بصورة فردية منتظمة للمعاقي 
ن وتقديم المساعدة له داخل المساعدة داخل الفصل العادي حيث يل -9 تحق المعاق بزمالئه العاديي 

 الفصل 
المعلم االستااري حيث يلتحق المعاق بالفصل العادي ويقوم المعلم العادي بتعليمه مع زمالئه  -0

ويتم تزويد المعلم بمساعدات عن طريق المعلم االستااري ألن المعلم العادي هو المسؤول عن االسوياء 
نامج الت  (884,  8180, يلة وبلعبسلة فتيحة يتقرين جم) عليمي داخل الفصل إعداد التر
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ترى الباحثة بأن أساليب الدمج يتم اختيارها وفق حاجة المعاق و أيضا وفق نوع اإلعاقة الموجودة لديه 
ي عملية الدمج 

ن
ورية جميعا للمعاق ف  وهي ضن

  درجات ومستويات الدمج 
ي المدرسة العادية دون ح أوال

ن
بية الخاصة دمج كامل ف  ضور معلم التر

بية الخاصة  ثانيا ي المدرسة العادية مع مساعدة من معلم التر
ن
 دمج كامل ف

ي الفصل العام  ثالثا
ن
ي ف

ي غرفة خاصة ودواد جزن 
ن
ي ف

 دمج جزن 
ي فصل واحد  رابعا

ن
ن ف  الدمج العكسي حيث يتم فيه دمج الطلبة العادين مع المعاقي 

ي خامسا 
ن
  المواد االكاديمية صفوف خاصة يذهب لها المعاق ف

ي المناسبات كل طالب عىل حده وعىل حسب قدراته  سادسا
ن
ن ف ) صفوف خاصة كاملة يلتحق بها المعاقي 

 ( 06-00,  8102, أحمد حبيب 
ي البداية ثم عىل 

ن
تتفق الباحثة مع هذه المستويات بحيث يبدأ المعاق بالدمج الكامل بدون مساعدة ف

ي بعض المواد حسب حاجة المعاق يتدخل معلم ال
ن
ي ف

بية الخاصة و يقدم المساعدة  له ثم الدمج الجزن  تر
ي 
ن
ي بعض المواد ثم عزله ف

ن
ي غرفة خاصة ف

ن
المتعلقة باألناطة االجتماعية و الفنية و الرياضية ثم دمج ف

ي 
ن
ن ف ن مع المعاقي  ي المواد االكاديمية ثم الدمج العكسي بحيث يدمج الطلبة العاديي 

ن
فصول خاصة ف

 الجتماعية المناسبات ا

  مزايا وعيوب الدمج 
 أوال مزايا الدمج 

ن   -0 ن و العاديي  ن المعاقي   التقليل من الفروق االجتماعية و النفسية بي 
ي تخلص الطفل المعاق و أرسته من الوصمة االجتماعية  -8

ن
ي يمكن أن تكون موجودة لو كان ف

التر
 مدرسة خاصة 

ن من كونها اتجاهات سلبية إل تعديل اتجاهات األرسة وتوقعاتها وكذلك اتجاهات المع -1 لمي 
 اتجاهات إيجابية

ي المدارس الخاصة   -9
ن
ي تنفق عىل الطفل المعاق ف

 يقلل من الكلفة االقتصادية التر
 يساعد الدمج عىل تخلص الطفل المعاق من اإلحباط و الاعور بالذنب بسبب اإلعاقة  -0
ة منيحقق الدمج توسيع قاعدة الخدمات ليامل التعليم  إ -6 ن  عداد كبت   األطفال  المعاقي 
ي بيئة طبيعية وليست بيئة محمية و معزولة  -2

ن
ن ف  يركز الدمج عىل خدمة المعاقي 

ن و تأهيلهم للعمل و التعامل مع اآلخرين  -2  يساعد الدمج عىل إعداد الطالب المعاقي 
ات متنوعة ومؤثرة من شأنها  -4 يعمل الدمج عىل إيجاد بيئة واقعية يتعرض لها المعاق جانب ختر

 (28,  8112, السيد أبوقلة ) لمعاق من تكوين مفاهيم صحيحة عن العالم المحيط به تمكن ا
 ثانيا سلبيات الدمج 

حدد بعض الباحثون مجموعة من السلبيات أسفرت عنها نتائج دراسات طبقت عىل مدارس بها عملية 
 : الدمج وهي كما يىلي 

ن  -0 ن  قد تزيد عملية الدمج من درجة القلق لدى األطفال العاديي   .و المعاقي 
ن  -8 ن أو المعاقي    سلبا من حيث زيادة الهوة بينهمعملية الدمج قد تؤثر عىل األطفال سواء العاديي 
ي األناطة المنهجية   -1

ن
ن قد يؤدي إل فالهم ف ن مع أقرانهم العاديي   وضع المعاقي 
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ي بعض الحركات   -9
ن
 قد تؤدي عملية الدمج إل تقليد الطفل العادي للطفل المعاق ف

ن بالعجز أو اإلحباط لعدم قدرتهم عىل مجاراة زمالئهم قد تسبب  -0 عملية الدمج إل شعور المعاقي 
ن من الناحية االكاديمية   ( 61,  8106, سالمة ) العاديي 

ن أكتر منها  و الباحثة ترى بأن عملية الدمج لو تمت بنجاح فأنها تحقق العديد من المزايا لصالح المعاقي 
ن وأيضا تغت  نظرة المعاق نفسه من نظرة لصالح األسوياء وأهم هذه الم زايا تغت  نظرة األرس نحو المعاقي 

ن وع  ة عىل المعاقي  سلبية عن نفسه إل نظرة إيجابية أما إذا لم تتم عملية الدمج بنجاح فأن خطورتها كبت 
ي عملية الدمج ومعرفة 

ن
وط تطبيق الدمج قبل البداء ف هل األسوياء و عىل أرسهم ولهذا يجب تحقيق رسى

وط أو ال ضمان لنجاح عملية الدمج   .تتوفر كل الشى

  ي المدارس العادية
ن
ن ف  أسباب دمج المعاقي 

ي سلسلة من التقارير الدولية إل أن 
ن
من سكان العالم لديهم إعاقة % 01تات  العديد من التقارير الواردة ف

ي الدول النامية 
ن
% 80بل قد تصل إل % 00 حيث تصل إلوتالحظ بأن هذه النسبة بأنها مرتفعة وخاصة ف

ي المستقبل  ومن 
ن
ي سوف تواجهها هذه الدول ف

ي بعض الدول العالم الثالث وهي بمثابة ناقوس الخطر التر
ن
ف

ي مواجهة التحديات الصحية إذ تقدر منظمة الصحة العالمية بأن مستوى 
ن
ناحية أخرى قصور واضح ف

ي حاجاتهم و ال عدده  ال تلتر
ن ي تقدم للمعاقي 

م إال نسبة بسيطة رغما حاجتهم الماسة إل الخدمات التر
 :التأهيل و التدريب و التعليم ولعل أهم هذه األسباب مايىلي 

ي التعليم مثله مثل  -0
ن
ف بحق المعاق ف ي تعتر

عملية الدمج تتمسى مع حقوق اإلنسان األساسية التر
 األسوياء 

تب علي -8 ي نظام التعليم العادي يتر
ن
ي فحرمان الطفل المعاق من المااركة ف

ه حرمانه من حقه المدنن
ي االنتماء إل المجتمع الذي يعيش فيه 

ن
 ف
اطات التعليمية و المهنية عدم عزل الطالب عن بعض ألن العزلة تؤدي إل العزلة   -1  من اشتر
ف بها رسميا باعتباره حقا من حقوق اإلنسان  -9 ي التعليم المعتر

ن
اما للحقوق ف عادل خرصن ) احتر

,0440  ,0-6 ) 

  ن  المعاقي 
ن تعر   يف المعاقي 

ن عىل أنهم هؤالء األفراد الدين ينحرفون عن المستوى العادي أو المتوسط من الجوانب  عرف المعاقي 
ي يحتم احتياجاتهم إل خدمات خاصة الاخصية 

 (000,  8100,عبد الرؤوف طارق ) المختلفة التر
ي قدراتهم وكما عرف المعاقون عىل أنهم األشخاص الدين يبعدون عن المتوسط بعيدا واضح

ن
ا سواء ف

تب عليها حاجتهم إل توع نت الخدمات و الرعاية  العقلية أو التعليمية أو الحسية أو حركية بحيث يتر
 ( 06,  8116, كرم الدين   ليىلي )لتمكنهم من تحقيق أقىص ما تسمح به قدراتهم 

ن بأنهم األطفال الدين يعانون من إعاقة حسية أو عقلية أ ن وتعرف الباحثة المعاقي  و حركية وهم قابلي 
 للتعليم و التعلم 
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  ن  فئات المعاقي 
ي 
ن حسب نوع اإلعاقة إل اآلنر  :تعددت فئات المعاقي 

 اإلعاقة العقلية : أوال 
 :تنقسم اإلعاقة العقلية إل عدة أنواع وهي كما يىلي 

 التخلف العقلي  -1
ي ا ي وظائف الجهاز العصتر

ن
لذي يؤثر عىل ذكاء الفرد و وعرف التخلف العقىلي فقد عرف عىل أنه إصابة ف

 ( 04,  8106, إبراهيم السيد ) توازن جسمه 
ي الوظائف العقلية العامة بحيث يمكن مالحظته عند 

ن
وكما عرف التخلف العقىلي عىل أنه انخفاض واضح ف

ي وعدم 
ي السلوك التكيقن

ن
ن وينتج عنه قصور ف ة النمو بحيث يكون متأخر عن نمو العاديي  الفرد أثناء فتر

 ( 08,  8111, نيست  كوافحة ) ة عىل االعتماد عىل نفسه وهو محتاج إل مساعدة اآلخرين دائما القدر 
ن وعرفته الجمعية االمريكية عىل أ ن معياريي  ي يكون أقل عن متوسط الذكاء بانحرافي 

ن أداء الفرد الوظيقن
ي مراحل العمر النمائية حتر 

ن
ي السلوك الذي يكون واضحا ف

ن
) سنة  02سن  ويصاحب ذلك خلل واضح ف

 ( 94,  8181, إكرام قاسمي 
عىل أنه حالة من تأخر النمو و هو يرجع إل أسباب وراثية أو بيئية أو وراثية بيئية معا و يكون الباحثة وتعرفه 

 و الاديد  و المتوسط  عدة مستويات التخلف العقىلي البسيطواضحا عىل سلوك الفرد وله 
 التوحد   -2

ي )  عادية ال يقيم الطفل أي عالقة مع اآلخرين ونارا ما يحد  اتصال بهم يعرف التوحد بأنه حالة غت  
ر
شوف

 ( 92,  8112, المبارك 
وكما عرف التوحد عىل أنه إعاقة نمائية معقدة تستمر طوال العمر و تظهر هذه اإلعاقة عادة خالل 

ي التواصل مع اآلخ
ن
ي يعيش السنوات الثالثة األول من حياة الفرد وتؤثر عىل طريقته ف

رين ومع البيئة التر
ي القمش ) فيها 

 ( 190,  8108, مصطقن
وتعرفه الباحثة عىل أنه اضطراب سلوكي منذ السنوات الثالثة األول و يسبب للفرد التمركز حول الذات و 
عدم التواصل مع اآلخرين وغت  محب للغرباء ويظهر عليه سلوك متكرر و أصوات غريبة وله عدة أسباب 

ي القدرات ضعيفة جدا  منها وراثية
ر
ي قدرة عقلية معينة وباف

ن
 .و بيئية وتجد لديه ذكاء غت  طبيعي ف

 صعوبات التعلم   -3
ي 
ن
تعرف الحكومة االتحادية االمريكية األطفال ذوي صعوبات التعلم بأنهم أطفال يعانون من اضطراب ف

 من العمليات العقلية و النفسية منهم من يكون غت  قادر عىل
ي  واحدة أو أكتر

ن
التفكت  أو التكلم أو ضعف ف
ي القدرة الحسابية و ضعف اإلدراك و االنتباه وهو 

ن
ي من ضعف ف

اللغة المنطوقة أو المكتوبة ومنهم من يعانن
ي البسيط وعش الكالم و الحبسة الكالمية النمائية 

ن
ي و الخلل الدماع

ن
إكرام ) يامل حاالت  التلف الدماع

 ( 00,  8181, قاسمي 
ي وعرفته جمعية ا

ن
ي النمو و تكون واضحة ف

ن
ألطفال  بأنه حالة مستمرة ناتجة عن عوامل عصبية متداخلة ف

ن العادية و فوق العادية  اوح ما بي 
 (  04,  8108, تامر سهيل ) ظل وجود قدرات عقلية متفاوتة تتر

ي سن الدراسة بوتعرفه الباحثة عىل أنه 
ن
ي وتكون واضحة ف حيث ال إعاقة عقلية خفيفة ترجع إل خلل عصتر

يستطيع الفهم وال السمع الصحيح و ضعف القدرة علة القراءة و الكتابة وصعوبة القيام بالعمليات 
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الحسابية البسيطة وهي قد تامل اإلعاقة االدراكية و عش الكالم و الحبسة الكالمية النمائية و الخلل 
ي البسيط 

ن
 .الدماع

 
 اإلعاقة الحركية : ثانيا  

ي العمودي وهي اإلعاقة الناتجة ع
ن
ي األعصاب أو العضالت أو بتر أحد األطراف  أو إصابة ف

ن
ي ف

ن خلل وظيقن
ي العضالت الفقري أو ضمور 

ن
ي تؤدي إل فقدان القدرة عىل الحركة  وارتخاء ف

 ( 08,  8112, رنا عوادة ) التر
ا حيويا عىل مما ن بالديمومة وتؤثر تأثت  ي تتمت 

رسة الفرد لحياته وتعرف أيضا عىل أنها اإلصابة الجسدية التر
 ( 092,  8100, أسامة بطانية وعبدهللا الرويىلي ) اليومية بصورة طبيعية 

ي تفقد الفرد القدرة عىل الحركة الطبيعية  
وتعرف الباحثة اإلعاقة الحركة بأنها حالة من العجز الجسدي التر

ي حياته اليومية وهي ترجع إل أسباب وراثية و أسباب بيئية 
ن
 ف

 قة الحسية اإلعا: ثالثا 
ن هما   : وهي تنقسم إل نوعي 

 اإلعاقة البرصية  -1
ي وظيفة 

ن
ن بسبب خلل أو عجز ف وتعرف اإلعاقة البرصية عىل أنها فقدان الفرد القدرة عىل الرويئة بالعي 

ن منذ الوالدة أو بعدها وهو غت  قادر عىل الوصول إل معرفة األشياء بطرق العادية  ي ) العي 
, أمل السعدانن

8111  ,88 ) 
ي الحصول عىل المعرفة كما أنه فاقد القدرة عىل 

ن
وأيضا عرفت عىل أنها عجز الطفل عىل استخدام برصه ف

ي المدارس العادية وهي أما تكون جزئية بسيطة أو إعاقة برصية شديدة فقدان البرص كليا 
ن
ي العلم ف

) تلقر
 ( 00,  8110, زينب شقت  

ي الحياة وتعرف الباحثة اإلعاقة البرصية بأنها فقدا
ن
ن الفرد القدرة عىل االنتفاع من حاسة البرص لدية ف

الطبيعية وهي ترجع إل أسباب وراثية أو بيئية ولها درجات منها البسيطة و المتوسطة  وهي يستطيع الفرد 
ي ال يستطيع الفرد الرويئة نهائيا 

 البرص بواسطة نظارة طبية و الاديدة التر
 اإلعاقة السمعية  -2

ن تعرف اإلعاقة ا اوح مابي 
لسمعية عىل أنها مصطلح يغطي مدى واسعا من درجات فقدان حاسة السمع وتتر

) الصمم و الفقدان الاديد للسمع و الفقدان البسيط بحيث يستطيع بواسطة السماعة القدرة عىل السمع 
 ( 02,  8100, عزالدين أبو شملة 

ي الجهاز ا
ن
ي وظيفة وعرف الطفل المعاق سمعيا هو معاناته من ماكالت ف

ن
لسمعي مما تؤدي إل خلل ف

ن   اوح درجات اإلعاقة السمعية ما بي 
السمع لديه وتقلل من قدرته عىل سماع األصوات المختلفة وتتر

ي فقدان السمع كليا 
ي تعتن

ي ضعف سمعي و الدرجات الاديدة التر
أحمد حبيب ) البسيطة و المتوسطة وتعتن

 ,8102  ,2 ) 
ي أو كليا بسبب عوامل وراثية أو وتعرف الباحثة اإلعاقة السمعية 

بأنها فقدان القدرة عىل السمع أما جزن 
 .عوامل بيئية 
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  أسباب اإلعاقة 
 أسباب وراثية  -1

ي الجينات الحاملة للصفات الوراثية بحيث تعجز عن نقل هذه الصفات 
ن
ي ترجع إل وجود خلل ف

وهي التر
ي أخدت من الوالدين أو أحدهما إل األبنا 

ء فتضع هذه الصفات فيهم ويمكن ظهورها مع الكروسومات التر
ي 
ي أجيال أخرى الذي يساعد عىل ظهورها الزواج من األقارب الذي يعطي الفرصة لظهور الصفات التر

ن
ف

 ( 08,  8181, إكرام قاسمي ) ومن هذه الحالت الصمم و التخلف العقىلي و الكفيف تتحكم فيها 
 : وهي تنقسم إل عدة أسباب كما يىلي  أسباب بيئية -8

ي إصابة األم بمرض ما أو التعرض إلصابة جسدية أثناء الحمل أو تناول :  أوال
ن
أسباب أثناء الحمل وتتمثل ف

ن أو التعرض لألشعة السينية أو التعرض لتسمم أو اختالف عامل الريزسي  ن الوالدين  RHدواء معي  ) بي 
 ( 008,  8100, طارق عبد الرؤوف 

ن أو والدة متعشة أو تلو  أسباب أثناء الوالدة وهي تع:  ثانيا رض األم أثناء عملية الوالدة إل نقص اكسجي 
ن عند الوالدة   .المكان الذي تمت فيه الوالدة أو المعدات كانت متلوثة و الوالدة المبكرة و نقص وزن الجني 

ن بمرض ما أو إصابة جسدية معينة أو تناول:  ثالثا دواء  أسباب بعد الوالدة وهي ترجع إل إصابة الجني 
ي إعاقة معينة 

ن
 ( 04,  8181, إكرام قاسمي ) بالخطاء تسبب له ف

والباحثة ترى بأن أغلب اإلعاقات سواء الحركية أو الحسية أو العقلية هي ترجع ألسباب بيئية أكتر من 
ي هو استعداد فطري فقط و البيئة هي من تظهر هذه اإلعاقة لدى الفرد أو ال 

 األسباب الوراثية الورانر

 ن الح  اجات الخاصة بالمعاقي 
 الحاجة إل الحب و الحنان من اآلخرين  -0
 الحاجة إل االنتماء إل األرسة و األصدقاء و المجتمع  -8
ي الحياة  -1

ن
 الحاجة إل اإلنجاز أي تحقيق النجاح ف

ن  -9  (  00,  8100, يوسف العابد و أخرون ) الحاجة إل الاعور بالكفاءة و العطاء مثله مثل العاديي 
ن أكتر من األفراد األسوياء فهم لديهم عجز ما ياعرهم  ورية  للمعاقي  والباحثة تعتتر هذه الحاجات ضن
بالنقص ولهذا فهم بحاجة ماسة إل حب الناس لهم و تقبلهم و الاعور بالنجاح و العطاء مثلة مثل األفراد 

ي المجتمع
ن
ن حتر يتمكن من التغلب عىل إعاقتهم و تحقيق النجاح ف بدال من كان عالة عىل  الطبعيي 

ي بناء المجتمع 
ن
 المجتمع يصبح مساهم ف

  صعوبات الدمج 
ي اعتمدتها المجتمعات الحديثة لتحقيق التكيف و التوافق 

إذا كان الدمج هو العملية المجتمعية التر
ي يتم ب

ن فأن ثقافة أي مجتمع  وظروفه االقتصادية و االجتماعية تحكم الطريقة التر ها االجتماعي للمعاقي 
ن  الموجودون فيه وتحدد مدى نجاح هذه العملية وغالبا ما تواجه تطبيق برنامج الدمج وتأهيل المعاقي 

ي المجتمعات النامية ومن أهم هذه الصعوبات ما يىلي 
ن
 : هذه العملية العديد من الصعوبات وخاصة ف

ن الخاصة بعملية الدمج وتؤدي إل حماية المعاق و ال -0 يعات و القواني  ي قلة التشى
ن
دفاع عن حقوقه ف

 التعليم قانونيا 
ن و توفر الوسائل  -8 صعوبات مادية المسؤولة عن توفر المعدات و البناء المدرسي المناسب للمعاقي 

ي تعليم المعاق 
ن
 التعليمية و التقنيات المساعدة  ف

ي المدارس العادية  -1
ن
ن ف ي تعليم المعاقي 

ن
امج التخصصية ف  قلة توفر المعلومات و التر
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ي بها الدمج قد تعيق تحقيق نجاح الدمج بها تدخل أولياء -9
ي سياسة المدرسة التر

ن
 األمور ف

وضع المعلمون توقعات غت  دقيقة استنادا إل مفاهيم شخصية مسبقا مما تؤثر عىل أنماط  -0
ن المعلم و الطلبة و الطلبة مع بعض   التفاعالت بي 

ن نحو أنفسهم قد تسبب تفاعالت سل -6 ن بهم  النظرة السلبية من قبل المعاقي  ) بية  مع المحيطي 
 ( 84,  8116, نادية البلوي 

ن  -2 ن أو الطلبة العاديي   صعوبة التعرف عىل الحاجات التعليمية سواء المعاقي 
ن عىل تربية الطلبة  -2  صعوبة تغت  اتجاهات القائمي 
ن  -4  صعوبة إعداد مناهج دراسية تناسب المعاقي 
ن و األسويا  -01  ء معا صعوبة تحديد أدوات تقييم مناسبة للمعاقي 
ي بها الدمج  -00

ي المدارس التر
ن
 صعوبة إيجاد سياسة واضحة تحدد الحقوق و الواجبات ف

 ( 041,  8119, عبد العزيز الاخص ) 
 عدم قدرة المعاق عىل الوصول إل المدرسة أما لبعدها أو بسبب اإلعاقة  -08
ي المدرسة  -01

ن
 رفض قبول إدارة المدرسة لقبول بعض اإلعاقات ف

ن للالتعامل غت  الجيد  -09 ن أو من الطلبة العاديي  ن داخل المدرسة سواء من المعلمي   معاقي 
ي من إعاقة حركية  -00

ن المدرسة بالنسبة من يعانن  عدم توفر التسهيالت لدخول المعاقي 
ي الفصل  -06

ن
ن و تقبل وجودهم معهم ف  عدم تهيئة الطلبة العادين الستقبال الطلبة المعاقي 

ن داخل م -02 دارس الدمج فبعضهم محتاج عالج طبيعي و عدم توفر المتابعة المستمرة للمعاقي 
ي خاص   بعضهم محتاج دواء و بعضهم محتاج إل كاف طتر

ن المدرسة و األرسة  -02  ( 90 -91,  8112, رنا عوادة ) عدم توفر وسائل اتصال رسيعة مابي 
ي الفصل الواحد الذي يتم فيه الدمج  -04

ن
 صعوبات متعلقة بعدد الطلبة ف

ي نفس المدرسة عدم استعداد النظام التعليمي ا -81
ن
ن ف  لعادي لدمج المعاقي 

ن  -80 ي الفصل العادي قد ال يناسب جميع المعاقي 
ن
ن عىل نمط واحد ف , زهرة بوجادي ) دمج المعاقي 

8102  ,94-01  ) 

 دراسات السابقة ال 
 Mclas Key, Wildran (2002)دراسة  -0

ي المدارس تهدف الدراسة إل تحديد أهم الصعوبات الدمج االكاديمي لطلبة ذوي الحاجات 
ن
الخاصة ف

ي والية أويزونا 
ن
ي بها الدمج وبلغت عينة الدراسة  التعليم العام ف

ن المدارس العامة التر من وجهة نظر المعلمي 
ي المدارس العادية و  081

ن
ي المدارس الخاصة و أظهرت الدراسة عىل أن الدمج يساعد  61معلما ف

ن
معلما ف
ن عىل النمو االجتماعي و االكاديمي ووج ي المدارس العادية المعاقي 

ن
ن ف ن المعلمي  ي وجهات النظر بي 

ن
ود فروق ف

ي الصعوبات 
ن
ن المدارس العادية من حيث الجنس و المؤهل العلمي ف  أو الخاصة  وكانت لصالح المعلمي 

 ( 8112) دراسة سهت  الصباح وأخرون  -8
ن من وجهة نظ ي تواجه دمج المعاقي 

ي تهدف الدراسة إل التعرف عىل طبيعة الصعوبات التر
ن
ن ف ر العاملي 
ات أخرى وتحديد أكتر فئة إعاقة من  ي تعود إل متغت 

ي الصعوبات التر
ن
المدارس الحكومية و تحديد الفروق ف

ي هذه المدارس واستخدمت الدراسة  102حيث الصعوبات بها وتكونت عينة الدراسة من 
ن
ن ف من العاملي 

 تتكون من أربعة أبعاد من الصعوبات استبانة 
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ي هذه المدارس ووجود توعية واتجاهات وتوصلت الدراسة إ
ن
اتيجيات تقييم رسمية ف ل عدم وجود استر

بوي وعدم  ن وقلة أدوات التقييم التر إيجابية نحو الدمج وعدم مالئمة وسائل التعليمية لتعليم المعاقي 
ي الدمج و قلة عد

ن
ن الطلبة وعدم الكفاية التدريب الذ تلقاه المعلمون ف د الكوادر مراعاة الفروق الفردية بي 

ي هذه المدارس وكانت أكتر فئة صعوبات من أنواع اإلعاقات فئة اإلعاقة العقلية و االضطرابات 
ن
المؤهلة ف
 االنفعالية 

 ( 8102) دراسة عالية الرفاعي  -1
ي مدينة دماق من 

ن
ي المدارس العادية ف

ن
تهدف الدراسة إل تحديد المعوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة ف

ي دماق وطبقت  21م وتكونت عينة الدراسة من وجهة نظر معلميه
ن
ي المدراس الدمج ف

ن
معلم قائم ف

 0الدراسة مقياس الصعوبات من إعداد الباحثة وتوصلت الدراسة إل المعوقات مرتبة عىل حسب األهمية 
صعوبات متعلقة بطرق  1معوقات متعلقة بالتالميذ أنفسهم  8معوقات متعلقة بالمناهج الدراسية 

 2صعوبات متعلقة بالتاخيص  6صعوبات متعلقة بالمجتمع  0صعوبات متعلقة بالمعلم  9التدريس 
ن  ي المدارس الدامجة  2صعوبات متعلقة بولي األمر المعاقي 

ن
 .صعوبات متعلقة بغرف المصادر ف

 ( 8104) دراسة عفاف دمحم عكاشة  -9
ي تواجه دمج 

ي والية ذوي اإلعاقة التهدف الدراسة إل التعرف عىل الصعوبات التر
ن
ي التعليم العام ف

ن
حركية ف

مدير وطبقت الدراسة مقياس  84دارفور من وجهة نظر مدري المدارس العادية وتكونت عينة الدراسة من 
ن حركيا يعانون من ماكلة نقص  الصعوبات الدمج من إعداد الباحثة وتوصلت الدراسة إل أن المعاقي 

ي يحتا 
ي هذه المدارس  وماكلة عدم مالئمة األدوات والمعدات واألجهزة المساعدة التر

ن
ج لها المعاق ف

ي   .االمتحانات المدرسية مع اإلعاقة لديهم من حيث الوقت و الكم و المضمون وعدم إتباع الدمج التدريحر
ان وأخرون  -0 ي خت 

 (8104)دراسة نعمتر
ي 
ن
ي الصفوف العادية ف

ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

محافظة بيت تهدف الدراسة إل التعرف عىل الصعوبات التر
 بالنسبة للواقع الحالي وعينة الدراسة 

ن معلم ومعلمة وطبقت الدراسة  191لحم من وجهة نظر المعلمي 
ي 
ن
ن وتوصلت الدراسة إل تصنيف الصعوبات وفق وجودها ف عىل مقياس الصعوبات من إعداد الباحثي 

ي صعوبات متعلقة بالتالميذ أنفسهم أ 0مدارس الدمج وكانت الصعوبات كما يىلي 
ن
ول الصعوبات وتتمثل ف
ن و التعرض إل التنمر و الرفض و الاعور بالخجل ثم  عدم تقيل الطلبة العادين لزمالئهم المعاقي 
ي االتجاهات وقلة 

ن
ي المعاملة وف

ن
ن ف ي عدم كفاية المعلمي 

ن
ن وهي تتمثل ف الصعوبات المتعلقة بالمعلمي 

ات التوعية  الدافعية لديهم ثم الصعوبات المتعلقة بولي األمر وهي عدم تقيل لفكرة الدمج و وقلة الحاضن
لتوضيح فوائد الدمج لهم وألبنائهم وبعدها الصعوبات المتعلقة بالجانب المادي وهي عدم توفر 
بوية و االرشادية ونقص  ات و الخدمات التر ن نامج الدمج وعدم توفر المعدات و التجهت  االمكانيات الالزمة لتر

ي عدم توفر الظروف الصحية المناسبة الخدمات الطبية ثم الصعوبات ال
ن
متعلقة بالبيئة الدراسية وتتمثل ف

ي الصفوف الدراسية و عدم توفر وجود تسهيالت بالمرافق وعدم وجود أماكن مخصصة لممارسة 
ن
ف

ن ثم صعوبات متعلقة بالمناهج الدراسية عدم مالئمة المناهج مع  األناطة المدرسية الخاصة بالمعاقي 
ي   وال تلتر

ن ي شخصية المعاق وال تحقق لهم التكيف مع  المعاقي 
ن
حاجاتهم وال تساعدهم عىل تحقيق النمو ف

 .إعاقاتهم 
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 ( 8181) دراسة إكرام قاسمي  -6
ي المؤسسات 

ن
تهدف الدراسة إل محاولة الكاف عن أهم الماكالت دمج ذوي االحتياجات الخاصة ف

بوية بوالية  ن وتكونت الدراسة التر معلم وطبقت الدراسة استبانة من  80من تبيسة من وجهة نظر المعلمي 
ي المرتبة األول من الماكالت 

ن
ي جاءت ف

إعداد الباحثة و توصلت الدراسة إل الماكالت السلوكية التر
الدمج ثم الماكالت االجتماعية ثم الماكالت النفسية ثم الماكالت البيئية وأخر الماكالت ماكالت 

 .اكاديمية 
 ( 8181 )إبراهيم مرصي و دمحم عجوة  -2

ي المدارس 
ن
ي تواجه دمج ذوي االحتياجات الخاصة ف

تهدف الدراسة إل معرفة مستوى الصعوبات التر
معلم ومعلمة وطبقت الدراسة مقياس  011العادية من وجهة نظر معلميهم وتكونت عينة الدراسة من 

ت الدمج من مستوى الصعوبات  من إعداد الباحثان و أسفرت الدراسة عن نتائج عن مستوى الصعوبا
ي تواجه 

ي الصعوبات التر
ن
ن وكانت أعىل الدرجات عىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا ف وجهة نظر المعلمي 

ي التعليم الدمج وفق متغت  الجنس و المؤهل الدراسي 
ن
ة ف  .وسنوات الختر

 (  8180) دراسة دارين سليمان و أخرون  -2
ي تواجه مدراء ال

ي مدينة تهدف الدراسة إل تحديد الصعوبات التر
ن
مدارس العادية لتطبيق الدمج فيها ف

مدير  162بنغازي ليبيا وطبقت الدراسة مقياس الصعوبات من إعداد الباحثات وكان حجم العينة 
ي 
ن
ن ف ي تقدم للمعاقي 

وتوصلت الدراسة إل وجود ماكلة تتعلق بالبيئة الدراسية ونوعية و كمية الخدمات التر
 .تلك المدارس وصعوبات تعليمية 

همي درا -4 يل التر  ( 8180)سة انتصار جتر
بوي لذوي االحتياجات الخاصة بمرحلة التعليم  نهدف الدراسة إل التعرف عىل معوقات تطبيق الدمج التر
ي المدارس العادية وطبقت 

ن
ن ف ي نحو دمج المعاقي 

األساسي ومعرفة اتجاهات معلمي المرحلة االبتدان 
ي التحليىلي 

معلم واستخدمت الدراسة المقياس  46الدراسة من  وتكونت عينةالدراسة المنهج الوصقن
ن و  ن عىل التواصل مع المعاقي  ي من إعداد الباحثة وتوصلت الدراسة إل عدم قدرة المعلمي 

الثالنر
ن وعدم تعديل البيئة الصفية قبل  احتياجاتهم ورفض الدمج وعدم جاهزية المدارس الستقبال المعاقي 

ن وعدم توف ن وغياب الدور تطبيق الدمج وقلة المعلمي  ن و المعاقي  ن و الطلبة العاديي  ر الدافعية لدى المعلمي 
ي هذه المدارس 

ن
بوي ف  .اإلرشادي التر

 ( 8180) دراسة حامد أبو عقوب عبد العال  -01
ي 
ي التعليم العام ومعرفة أهم الصعوبات التر

ن
ن عقليا ف تهدف الدراسة إل التعرف عىل واقع دمج المعاقي 

ي هذه المدارس وهي دراسة نظرية طبقت المنهج التحليىلي تحول دون تحقيق أهداف عمل
ن
ية الدمج ف

ية  المؤهلة و صعوبات متعلقة بالمبتن المدرسي  وتوصل الباحث إل صعوبات متعلقة  بنقص الكوادر البشى
يعات القرارات القانونية   وصعوبات متعلقة بالتشى

 ( 8188) دراسة والء دمحم العطيوه  -00
ي المدرسة العادية من وجهة نظر طلبات  تهدف الدراسة إل معرفة

ن
ن عقليا ف أهم المعوقات دمج المعاقي 

بية الخاصة بجامعة األردن وتكونت عينة الدراسة من  بية الخاصة بجامعة  62التر ي تخصص التر
ن
طالبة ف

ي تحول دون تحقيق الدمج 
العلوم اإلسالمية باألردن وأشارت الدراسة إل وجود عدد من الصعوبات التر

ن المستمر عدم تقبل أهدا فه ومن أهم هذه الصعوبات الصعوبات المتعلقة بالتواصل مع أرس المعاقي 
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ن  ن إل أساليب تدريسية خاصة بهم وتعرض المعاقي  ن عقليا وحاجة المعاقي  الطلبة العادين ألقرانهم المعاقي 
ي هذه المدراس

ن
ن ف ن عدم توفر المتابعة للمعاقي  ن و  إل التنمر من قبل الطلبة العاديي  من قبل المعلمي 

بية الخاصة و المتابعة الطبية ا ي مجال التر
ن
ن ف  .ألخصائيي 

 8188دراسة زهرة خرارزه ونجية نبيه  -08
ن بالمدرسة العادية  تبة عىل دمج التالميذ المعاقي 

تهدف الدراسة إل التعرف عىل مستوى الماكالت المتر
بية الخاصة وتكون ي المراكز التر

ن
ن ف ي وطبقت  12ت الدراسة من عينة قدرها من وجهة نظر األخصائيي 

أخصان 
الدراسة مقياس الصعوبات من إعداد الباحثتان وتوصلت الدراسة إل أن مستوى الماكالت المتعلقة 
ن كان مرتفعا ومستوى  بذوي االحتياجات الخاصة كان مرتفعا ومستوى الماكالت المتعلقة بأرسة المعاقي 

 . ا الماكالت المتعلقة باإلدارة كان مرتفع

  التعقيب عل الدراسات السابقة 
ي تمكنت الباحثة من جمعها حول موضوع البحث يمكن القول بأن البحث  الدراسات العلمية من خالل

التر
ي المدارس العادية 

ن
ي تواجه الدمج ف

الحالي يتفق مع اغلب هذه الدراسات من حيث متغت  الصعوبات التر
ي المنهج أغلب الدر 

ن
اسات كانت ميدانية وصفية و البحث الحالي تحليىلي نظري واختلفت مع هذا البحث ف

ن  ن أو المدراء وأيضا أغلب الدراسات تناولت دراسة صعوبات الدمج من وجهة نظر المعلمي  أو األخصائيي 
ها  ي تفست 

ن
ي نتائج البحث و ف

ن
 واستفاد البحث الحالي من هذه الدراسات ف

  عرض النتائج 
ي تواجه دمج يتضح من خالل ما سبق عرضه من إطار ن

ظري و دراسات سابقة حول الصعوبات التر
ي ظهور نتائج هذا البحث ومن خاللها يمكن 

ن
ي المدارس العادية إنه كان بمثابة اللبنة األول ف

ن
ن ف المعاقي 

 اإلجابة عىل تساؤالت البحث الحالي وكانت النتائج كما يىلي 
ي تواجه) وهو ينص  السؤال األول

ي المدارس العادية ؟  ماهي الصعوبات التعليمية التر
ن
ن ف  (دمج المعاقي 
يل  وتمت اإلجابة عىل هذا السؤال من خالل اإلطار النظري و الدراسات السابقة  8180دراسة انتصار جتر

  8104ودراسة عفاف عكاشة  8180ودراسة دراين سليمان و أخرون  8112ودراسة سهت  الصباح وأخرون 
ي دراسة هويدا اال   8102ودراسة زهرة بوجاي  تمكنت الباحثة من   8102ودراسة عبت  الصقة   8108ترنر

 : تحديد هذه الصعوبات كما يىلي 
ن من حيث مستوى ودرجة ونوعية اإلعاقة  ومع  -0 المناهج الدراسية غت  مناسبة مع الطلبة المعاقي 

ام  ج الدمج وطرق التدريس التر
ات و المعدات  -8 ن ي مدراس الدالمساعدعدم توفر التجهت 

ن
ن ف  مج ة للمعاقي 

ن و رفضهم  -1  عدم تقيل الطلبة العادين لزمالئهم المعاقي 
ن وعدم مراعاة  -9 ن وسوء معاملة المعاقي  ي مدارس الدمج و عدم تقبل المعاقي 

ن
ن ف قلة دافعية المعلمي 

ن  ن و المعاقي  ن الطلبة العاديي  ن و عدم  الفروق الفردية بي  ي تعليم المعاقي 
ن
وعدم تطبيق الوسائل التعليمية ف

ن تنوع طرق التد  ريس و أساليب التعليم بما يتمسى مع المعاقي 
ن من حيث المحتوى و الزمن و الكم  -0  عدم توفر وسائل تقييم مناسبة للمعاقي 
 كدت هذه الصعوبة رفض بعض المدارس لقبول أعاقات معينة بها من قبل اإلدارة وقد أ  -6
ي مدارس الدمج  -2

ن
بوي و االرشادي ف  تصار جوهذا أكدت عليه دراسة انغياب الدور التر
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ن  -2 عىل حسب نوعية اإلعاقة و عدم  توفر فصول عدم جاهزية بيئة الدراسة الستقبال المعاقي 
ي المواد االكاديمية خاصة بالمعا

ن
ن ف  قي 

ي الفصل الواحد غت  محدد مما يجعل المعلم غت  قادر عىل العطاء باكل صحيح  -4
ن
عدد الطلبة ف

ن  ويصبح فيه صعوبة تعليمية و صعوبة الحركة داخل الفصل  للمعاقي 
ن كال حسب توع اإلعاقة -01 ي التدريس الذي يناسب المعاقي 

ن
ي ف

ن
 عدم توفر الوقت الكاف

ي 
ن
ي المدارس العادية ؟) وينص  السؤال الثان

ن
ن ف  ( ما هي الصعوبات المتعلقة باألرسة تواجه دمج المعاقي 

 8181سة إكرام قاسمي من درا وتم اإلجابة عىل هذا السؤال من خالل اإلطار النظري و الدراسات السابقة 
و دراسة رنا  8188و والء العطيوة  8188ودراسة زهرة خرارزة ونجية نبية  8102ودراسة عالية الرفاعي 

 :وكانت الصعوبات كما يىلي  8112عوادة 
ن بسبب الخوف عليهم من السخرية و  -0 ن مع العاديي  عدم تقبل أولياء األمور لدمج أطفالهم المعاقي 

 لهم عليهم و استغال التنمر 
ن األرس رفض  -8 ن  التواصل ما بي  ي يتم بها الدمجالمعاقي 

 و المدرسة التر
ي بها الد -1

ي قرارات المدرسة التر
ن
 مجتدخل أولياء األمور ف

نامج وأهميته ألبنائهم -9  ضعف وعي ولي األمر بتر
ي عدم نجاح عملية الدمج لهم  -0

ن
ن قد يكون سببا ف  أهمال ولي األمر ألطفالهم المعاقي 

ي المدارس العادية ماهي الصعوبات المجتمعية ) لذي ينص عىل ا السؤال الثالث
ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

التر
 (؟ 

ودراسة حامد   8112و دراسة نادية البلوي  8181من دراسة إكرام قاسمة  وتم اإلجابة عىل هذا السؤال 
ي تحديد هذه الصعوبات كما يىلي 8180عبد العال 

ن
 : ف

ي ال -0
ن
ن ف  تمع مجالنظرة السلبية للمعاقي 

ي تحدد سياسة برنامج الدمج و تحمي  -8
يعات التر ن و التشى ن حقوقهم عدم توفر القواني   المعاقي 

ي المجتمع  -1
ن
ن ف  قلة توفر المراكز الخاصة بالمعاقي 

ي المدارس العادية  -9
ن
ن ف ات توعية نحو دمج المعاقي   عدم القيام بندوات و المحاضن

ي زيادة ال -0
ن
ن مما تسبب ف ي المدارس عدم توفر مجال العمل للمعاقي 

ن
ن ف صعوبات نحو دمج المعاقي 

ن  العادية   8100تتفق مع دراسة هالة حسني 
ن  -6 ه من العاديي  ي األناطة االجتماعية داخل المجتمع مثل غت 

ن
ي المااركة ف

ن
عدم إتاحة لهم الفرص ف

ن  ي وأخرون  8100تتفق مع دراسة هالة حسني 
 8104ودراسة نعمتر

ن حسب إعاقت -2 ي وأخرون  هم عدم توفر مدراس جاهزة للمعاقي 
 8104تتفق مع دراسة نعمتر

ن  -2 ي المدارس العادية تتفق مع دراسة هالة حسني 
ن
ن ف عدم االهتمام اإلعالمي بأهمية دمج المعاقي 

8100 
ن  -4 ن تتفق مع دراسة هالة حسني  ي تلبية حاجات المعاقي 

ن
ي ف  8100عدم قيام المجتمع بدوره اإليجانر

ن الم -01 ي إعداد المعلمي 
ن
ي تسهم ف

ي مدارس الدمج تتفق مع دراسة نقص الدورات التر
ن
ن لتدريس ف ؤهلي 

ن    8100هالة حسني 
ي المدارس العادية ؟) ينص هذا السؤال السؤال الرابع 

ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

 (ماهي الصعوبات المادية التر



ويــتربــلة الــمج   
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

36.1معامل التأثير العربي   

22العدد   

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                  348                                                                                                                                                              

ن   8112من دراسة نادية البلوي  وتم اإلجابة عىل هذا السؤال ي وأخرون  8100و هالة حسني 
 8104و نعمتر

 :كما يىلي ت هذه الصعوبات  و كان
ي مدارس الدمج  -0

ن
ن ف  عدم توفر الخدمات الطبية للمعاقي 

ن أثناء عملية الدمج  -8 انية خاصة بالمدرسة الدمج توفر حاجات المعاقي  ن  عدم توفر مت 
ن و نقص مدارس الخاصة بهم  -1  ارتفاع تكلفة المدارس الخاصة بالمعاقي 
 عدم توفر الجانب المادي عدم توفر برامج الدمج الجيدة و المناسبة بسبب  -9
ات و المعدات المد -0 ن انية لذلكعدم توفر التجهت  ن  رسية بسبب عدم وجود مت 
 عدم توفر الوسائل التعليمية و التقنيات التعليمية الحديثة بسبب ارتفاع تكلفتها المادية  -6
ي مدارس الدمج  -2

ن
ن الذين يدرسون ف  عدم توفر حوافز مادية للمعلمي 

  خالصة عامة 
ي ضوء ما 

ن
ي صعوبات عديدة وأكتر وف

ي المدارس العادية تعانن
ن
ن ف سبق يتضح بأن عملية دمج األطفال المعاقي 

ا عىل تحقيق أهداف عملية الدمج هي الصعوبات التعليمية ثم الصعوبات المادية وبعدها  الصعوبات تأثت 
 الصعوبات المتعلقة باألرسة ثم الصعوبات المتعلقة بالمجتمع 

 حات  التوصيات و المقت 
 وال التوصيات أ
ي تعليم  -0

ن
بية الخاصة و ف ي التر

ن
ن ف ن  المختصي  توصي الباحثة بزيادة الحوافز والمعنوية للمعلمي 

ي هذه المدارس 
ن
ن ف ن و العاملي   بحيث تزيد الدافعية لديهم وتقبلهم المعاقي 

ي حاجاته اليوم -8 ي الحياة و تلتر
ن
ي يحتاج لها المعاق ف

ات التر ورة تضمن المناهج الدراسية الختر  ية ضن
ن  -1 ن المدمجي  انية خاصة لهذه المدراس بحيث توفر كل مستلزمات المعاقي  ن توصي الباحثة بتوفر مت 

ن   مع العاديي 
ورة وضع سياسة واضحة للدمج وتحديد نوع اإلعاقة المناسبة لهذا الدمج و أهمية هذا الدمج  -9 ضن

ن   لهم بحيث يتقبل ولي األمر لفكرة دمج أبنائهم المعاقي 
ورة القيام بال -0 ي هذا المجال ضن

ن
بية الخاصة لمواكبة التطورات ف ن التر  دورات المكتفة للمعلمي 

ن فيها  -6 يعات خاصة بمدارس الدمج بحيث يتم حماية حقوق المعاقي  ن و تشى  وضع قواني 
ن  -2 ورة التجمع مع األرس قبل برنامج الدمج  وتوضيح فكرة الدمج و أهميته ألبنائهم المعاقي  ضن

ي مدرسة واحدة  بحيث يتقبلون دمج أطفالهم مع
ن
 العادين ف

ي سياسة الدمج إال عندما يطلب منهم ذلك  -2
ن
ورة عدم تدخل األرسة ف  ضن

حات   المقت 
ن  -0 ي المدارس العادية من وجهة نظر المختصي 

ن
ن ف ي تواجه دمج المعاقي 

مدى مستوى الصعوبات التر
بية الخاصة  ي التر

ن
 . .ف
ي المدارس العادية  -8

ن
ن ف ن نحو دمج المعاقي  ي المدارس اتجاهات المعلمي 

ن
ن ف حسب وجهة نظر العاملي 

 . .العادية 
ي المدارس العادية حسب وجهة نظر طلبة الجامعة  -1

ن
ن ف  . ماكالت دمج المعاقي 
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 األجنبية العربية و المراجع 
ي المدارس , (  8102) أحمد عبد العزيز الحبيب  -0

ن نحو دمج الطلبة الصم فن ن و المعلمي  اتجاهات اإلداريي 
ي دولة الكوي

بوية , جامعة آل البيت , رسالة ماجستت  , ت العادية فن بوية و األصول , كلية العلوم التر  قسم اإلدارة التر
ي محافظة معان (  8102) أحمد دمحم الحروب  -8

اتجاهات مدراء المدارس العامة نحو دمج طلبة اإلعاقة فن
ات  ي ضوء بعض المتغت 

بية , فن ي الجزء  080العدد , جامعة األزهر , مجلة كلية التر
 .الثانن

ن نحو دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة مع , (  8108) أري    ج عقاب عبد الفتاح  -1 اتجاهات المعلمي 
ي المدارس العادية بمحافظة لفيت الحكومية 

كلية , جامعة القدس المفتوحة , رسالة ماجستت  , أقرانهم فن
ن , الدراسات العليا   .فلسطي 

ي المدارس (  8100) أسامة بطانية و عبد هللا الرويىلي  -9
ن حركيا فن ن نحو دمج المعاقي  اتجاهات المعلمي 

ي شمال المملكة السعودية 
ي العالمجلة األردنية, العادية فن

بوية فن  . 062 -090ص  00المجلد  8العدد , لوم التر
همي  -0 يل التر ي تواجه تطبيق الدمج لذوي االحتياجات الخاصة بمرحلة (  8180) انتصار جتر

الصعوبات التر
ن التعلي  .جامعة الزاوية , ث لكلية اآلداب المؤتمر العلمي الثال, م األساسي العادية من وجهة نظر المعلمي 

ي  -6
بية الخاصة ( 8111)أمل السعدانن  .القاهرة , دار الطالئع , التر

ي تأهيل ورعاية ذوي اإلعاقة الذهنية (  8106) جابر السيد إبراهيم  -2
, دار التعليم الجامعي , دور المجتمع فن

 .يبيا ل
ي المدارس ( 8181) إبراهيم مرصي و دمحم عجوة  -2

ي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة فن
مستوى الصعوبات التر

ي مدينة الخليل من وجهة نظر معلميهم 
بوية و التعليمية , الحكومية فن  . 0العدد ( 4)المجلد , مجلة البحو  التر

بوية من وجهة نظر  ماكالت دمج ذوي االحتياجات الخاصة ( 8181) إكرام قاسمي  -4 ي المؤسسات التر
فن

ي بن المهدي , رسالة ماجستت  , معلمي األقسام الخاصة  قسم , كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية , جامعة العرنر
 .الجزائر , العلوم االجتماعية 

بية الخاصة ( 8111)كوافحة تيست  مفلح عبد العزيز  -01 ي التر
ة , مقدمة فن  . األردن, عمان , دار المست 

ن النظرية و التطبيق (  8108)تامر سهيل  -00 مركز تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت , صعوبات التعلم بي 
ICTC  , ن , جامعة القدس المفتوحة  فلسطي 
ي ظل ( 8180) حامد أبو عقرب عبد العال  -08

ن عقليا فن ن التالميذ المعاقي  واقع الدمج التعليمي وصعوباته بي 
يعات الدمج الاامل بمدارس بية , جامعة سوهاج , مجلة تربوية , التعليم العام دراسة تحليلية  تشى , كلية التر

 . 40و العدد  1المجلد 
ي  -01

ن (  8106)خالد عبد الغتن ن و األخصائيي  بية الخاصة و مرشد األرسي و المعلمي  ي التر
ى فن القضايا الكتر

 .القاهرة , دار العلم و االيمان ,للتدخل التدريسي 
 .القاهرة  0ط, مكتبة النهضة المرصية , صعوبات التعلم (  8119)  خديجة أحمد السباعي  -09
ي تواجه إدارة مدارس التعليم العام بدمج ذوي (  8180) دارين صالح سليمان وأخرون  -00

الصعوبات التر
 ( .1)العدد , مجلة المنارة التعليمية , االحتياجات الخاصة ببلدية بنغازي ليبيا 

ي عبد المجيد طه  -06
ي المدارس  ( 8109) راصن

ن
ن سمعيا ف بوي و ماكالت تعليم األطفال المعاقي 

الدمج التر
ي , التعليم العام   .القاهرة , الطبعة األول , دار الفكر العرنر

ح لتطوير نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة (  8109)رسمية منصور و رجاء عوادة  -02 قصور مقتر
ة بعض الدول  ي ضوء ختر

ي سورية فن
 (0)العدد (  82) المجلد , عة دماق مجلة جام, فن

كة المطبوعات , دمج ذوي االحتياجات الخاصة وفئة الصعوبات التعليمية (  8110) رنا أبو عجرم  -02 رسى
وت   .للتوزي    ع و النشى بت 
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ي المجتمع المحىلي بيئيا و اجتماعيا (  8112)رنا دمحم عوادة  -04
ن حركيا فن جامعة , رسالة ماجستت  , دمج المعاقي 

ن , كلية الدراسات العليا , وطنية النجاح ال  .فلسطي 
األقسام ) االبتدائية  ة بالمدارس طفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطواقع دمج األ (  8102)الزهرة بجادي  -81

ن المركز النفسي ( الخاصة  كلية , جامعة الاهيد حمه لخرصن بالوادي , رسالة ماجستت  , من وجهة نظر اخصائيي 
بية , قسم العلوم االجتماعية , الجتماعية العلوم اإلنسانية و ا  .بالجزائر , شعبة علوم التر

ماكالت دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس (  8188)زهرة فرج خرارزة و نجية عىل نبيه  -80
ن بالمراكز الخاصة بمدينة الخمس  بية , العادية دراسة ميدانية حسب وجهة نظر االخصائيي  امعة ج, مجلة كلية التر

 .العدد خاص ( 0)المجلد , ليبيا , رست 
ن (  8110)زينب محمود شقت   -88 , مكتبة النهضة المرصية , سلسلة سيكولوجية الفئات الخاصة و المعوقي 
 .القاهرة ,  8ط
بية الخاصة لمدارس الدمج الاامل (  8112) السيد عبد الحميد أبو قلة  -81 مكتبة زهراء , إعداد المعلم التر

ق   . رة القاه, الشى
ي (  8112)سهت  الصباح وأخرون  -89

ن فن ن من وجهة نظر العاملي  ي تواجه دمج الطلبة المعاقي 
الصعوبات التر

بية الخاصة  بية و التعليم العالي دائرة القياس و التقويم و إدارة التر
ن وزارة التر ي فلسطي 

المدارس الحكومية األساسية فن
. 

اتيجيات  دمج ذوي ( 8106)سهت  دمحم سالمة  -80 ق , االحتياجات الخاصة استر  . القاهرة , مكتبة زهراء الشى
ي المبارك  -86

ن نحو دمج ( 8112)شوفر اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية العادية الملحق بها أطفال توحديي 
قية بالسعودية  ن بالمنطقة الشى ن بمدارس البني  كلية الدراسات , جامعة عمان, رسالة ماجستت  , الطالب التوحديي 

بوية   . العليا التر
ي ضوء التوجيهات العالمية المعاضة (  8101)طارق عامر عبد الرؤوف  -82

, دمج ذوي االحتياجات الخاصة فن
 .عمان , دار البازوري العلمية للنشى 

ي المدارس العادية (  0440) عادل خرصن  -82
ن فن مجلة علم النفس ترص عن الهيئة , دمج األطفال المعاقي 

 . 014 – 42ص  ( 19) العدد, المرصية العامة للكتاب 
ي مدينة دماق من وجهة ( 8102)عالية الرفاعي  -84

ي المدارس العادية فن
معوقات  دمج التالميذ ذو اإلعاقة فن

بية و علم النفس , نظر معلميهم   ( 1)العدد (  01)المجلد , مجلة الجامعات العربية للتر
ي تواجه الهيئة اإلدار (  8102) عبت  سليمان الصقة  -11

ي مدارس الدمج ية الصعوبات التر
مجلة , و التعليمية فن

بوية و نفسية   ( 6) العدد , العربية للعلوم التر
ي قرية زاوية (  8181)عبد الباسط امرايف  -10

ن
وبيوجية ف ي العالج دراسة سوسوانتر

ن
ي ف استخدام الطب الاعتر

 .قسم علم النفس , كلية اآلداب , جامعة عمر المختار ,  رسالة ماجستت  , العرقوب 
الضغوطات النفسية الناجمة عن دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة و (  8108) الرحيم الراجحي عبد  -18

ي المدارس الحكومية سلطنة عمان 
ن فن اتيجيات التكيف المستخدمة من قيل المعلمي  جامعة , رسالة ماجستت  , استر

موك  بية , الت   .قسم علم النفس االرشادي , كلية التر
ي (  0422)عبد العزيز الاخص  -11 ي التعليم و المجتمع العرنر

ن فن رسالة , دراسة لمتطلبات الدمج المعوقي 
ي   ( 80) و العدد(  2)المجلد , الخليج العرنر

, تطور النظرة إل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة و أساليب رعايتهم (  8119) عبد العزيز الاخص  -19
ن شمس , (2)العدد , مجلة االرشاد النفسي   .جامعة عي 

بية الرياضية نحو دمج الطلبة ذوي ( 8100) الدين دمحم أبو شملة عز  -10 اتجاهات معلمي ومعلمات التر
ن  ي محافظة جني 

ي المدراس الحكومية فن
 .كلية الدراسات العليا , جامعة النجاح الوطنية , رسالة ماجستت  , اإلعاقة فن
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ي الجزائر دراسة م(  8109) عمري عسيات  -16
ن فن مجلة العلوم , قارنة تحليلية مسائل اإلعاقة و المعاقي 

 (  8)العدد , االجتماعية 
ي , سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة و تربيتهم ( 0442)فاروق صادق  -12  . القاهرة , دار الفكر العرنر
ي رعاية و تثقيف ذوي االحتياجات الخاصة (  8116) ليىلي كرم الدين  -12

مجلة تنمية , االتجاهات الحديثة فن
ية   ( 1)العدد , المواد البشى

ي المدارس ( 8116)نادية البلوي  -14
ية لدمج ذوي االعاقات الحسية فن مدى توافر العناض المادية و البشى

ي األردن 
بوية العليا , جامعة عمان , رسالة ماجستت  , األساسية فن  .األردن , كلية الدراسات التر

ان و أخرون  -91 ي عدنان أبو خت 
ي تواجه دمج ( 8104) نعمتر

ي الصفوف الصعوبات التر
الطلبة ذوي اإلعاقة فن

ي محافظة بيت لحم 
ن فن  . 0242 -8661ص( 01)العدد  AJSPمجلة , العادية من وجهة نظر المعلمي 

ي مملكة العربية السعودية (  8100) دمحم محمود العطار  -90
ن فن مجلة جامعة الباحة , دمج األطفال المعاقي 

 (8) العدد, للعلوم اإلنسانية 
ات وإبراهيم -98 مدى رضا أولياء األمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات ( 8108)الزريقات  دمحم بعت 

ي المدارس العادية وعالقته بجنسهم و مؤهلهم العلمي و عدد األفراد األرسة 
مجلة اتحاد الجامعات , التعليمية فن

بية وعلم النفس   . (1) و العدد( 01)المجلد , العربية التر
ي نوري القمش  -91

ة , التوحد  اضطراب(  8108)مصطقن  .عمان , دار المست 
بية الخاصة عمان ( 8112)مصطقن القمش و السعايدة  -99 ي التر

ة , قضايا و توجيهات حديثة فن دار المست 
 .األردن , للنشى و التوزي    ع و الطباعة 

ي المدرسة العادية ( 8188) والء دمحم العطيوة  -90
, معوقات دمج الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة فن

 (0)العدد( 00) المجلد , لوم اإلنسان و المجتمع مجلة ع
ن  -96 ي المدرسة العادية ( 8100)هالة حسني 

ن عقليا فن من وجهة معوقات تحقيق أهداف دمج التالميذ المعاقي 
ن  بية الخاصة و التأهيل , نظر المعلمي   ( . 4) و العدد ( 1)المجلد , مجلة التر

ي   -92 ي المدارس العادية فلسفة دمج ذوي ا(  8102) هويدا دمحم األترنر
مجلة دراسات , الحتياجات الخاصة فن

ي التعليم الجامعي 
 ( .12) العدد , فن

ي المدارس (  8180) يتقرين جميلة و بلعبلية فتيحة  -92
أنواع الدمج الموجة لذوي االحتياجات الخاصة فن

ي , العادية وألياته و متطلباته تطبيقه 
 -802ص ( 8)العدد( 0)جلد الم, بالجزائر , مجلة سوسولوجيا جامعة جيالنن

891  . 
بية الخاصة ( 8101)يوسف دمحم العابد و أخرون  -94 ة , أساسيات التر  األردن, عمان , دار المست 
  

50-Mclaskey and Waldron N(2002) lnclusion and school charg Teacher perccptions 

regarding cariuler and linstruction adaptations . Teacher Education and special Education 

25-41 -45                                                                
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ABSTRACT: The peel of citrus is known to be rich in essential oil. Essential oil compositions 

and properties vary among the citrus species and the climate factors play an important role. 

Essential oil to be suitable for the specific commercial uses should have basic properties. In this 

study, extracted oilof six citrus species [citrus sinensis, citrus aurantium, citrus nobilis, citrus 

reticulate and two kinds of lemon] were characterized.The moisture content ranged between 

33.33% and 78.85%. and the oil yield was up to 38.85%. The other parameters were analysed as 

acid value,saponification number,ester number, refractive index, densityand specific gravity and 

their highest values in this study are (7.51 mg/KOH/g), (43.24 mgKOH/g), (149.38 mgKOH/g), 

(1.4542), (0.973 g/cm
3
) and (1.22) respectively. These parameters showed variations with the 

species. The characterization of the citrus extracted oil gave its physical and chemical properties  

Values that indicated it could be used for production of different valuable products. 

Key words: Essential oil, citrus, physical and chemical properties. 

 

INTRODUCTION 

Citrus fruits belong to six genera (Fortunella,Eremocitrus, Clymendia, Poncirus, Microcitrus, and 

Citrus), which are mainly grown in tropical and sub-tropical areas of Asia, but the major 

commercial fruits belong togenus Citrus. The genus citrus includes about sixteen kind of Citrus 

trees such as oranges, mandarins, lime, lemons and grapefruits. The essential oil is present in the 

fruit’s peelin great quantities [1, 2].  

The essential oils can be obtained from plant material, it may be extracted from leaves, seeds, 

peels, or stalks that depending on the kind of the plant [1].Essential oils are the most important 

by-product usually obtained from peel of Citrus and make up the largest sector of the world 

production of essential oils [3].Several techniques can be used to extract essential Oils from 

different parts of the aromatic plant, including water or steam distillation, solvent extraction, 

expression under pressure, supercritical fluid and subcritical water extractions [4]. 

Citrus essential oils are mixtures of many chemical compounds that can be approximated into 

three fractions: terpene hydrocarbons, oxygenated compounds and nonvolatile compounds. The 

terpene fraction can constitute from 50 to more than 95% of the oil [1]. Essential oil from citrus 

is a large type of natural flavors and fragrances which is popularly used in food products such as 

sweets, beverages, and cakes, daily chemical products such as soap, perfumes. Citrus oil is also 

utilized in health care field whereas is a registered active ingredient in 15 pesticide products used 
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mailto:haelaswad@elmergib.edu.ly2
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as insecticides, insect repellents, and dog and cat repellents and  broadly used as pharmaceutical 

components[5,6]. 

Citrus oil can be extracted from the peel by different conventional methods like steam 

distillation, solvent extraction, maceration, cold pressing and modern techniques such as 

effleurage, super critical CO2 extraction and turbo distillation [5].The purpose of this study was 

to determine the physical and chemical properties of oils that extracted from various kinds of 

orange fruit and lemons including Saponification number, PH number, yield, refractive number, 

density, and specific gravity. 

 

I.MATERIAL AND METHOD 

Six different kinds of citrus, citrus sinensis, citrus aurantium, citrusnobilis, citrus reticulate and 

two kinds of lemon were taken for our study.Citrus rinds were peeled off carefully with the help 

of a sharp razor blade. The samples were checked to ensure that none of the white flesh under the 

rind was included in the sample, then each sample was dried using oven  at temperature of 40° 

and grinded  into powder. 

 

Solvent Extraction Procedure 

10 g of the sample was used for each run, and it was executed using Soxhlet apparatus that is set 

up. In the Soxhlet apparatus, the solvent in the round bottom flask was heated from the heating 

mantle to become evaporated and got condensed down through the sample where it was able to 

extract the oil along, thereby, giving a mixture of oil and solvent, which was later separated. 

 

Chemical and Physical Properties 

Chemical Properties 

The moisture and PH of the samples were determined from the powder of citrus that means 

before extraction of oil. In addition, the properties of citrus oil extractedthatdetermined of each 

samples included Saponification number, yield, acid value and ester value. 

Determination of moisture content 
One gram of the peels of citrus fruits samples was placed into the uncoveredcrucibles and dried 

in the oven and then kept at 105°C forthree hours. The dried sample is next weighed to a 

constantweight. This process is repeated three times to reach theconstant weight [8]. 

 

 ×100(1) 

Estimate the PH in the samples 

A mass of 1 gram of dry citrus peel powder is weighed and placed in a 100 ml baker and add 50 

ml of distilled water to a magnetic stone. Light heating is carried out for 45 minutes and the 

samples are then filtered and the PH is measured by a PH meter[7]. 

Calculation of oil yield 

The yield of the oil extracted using each of thethree methods of extraction was calculated using 

Equation (2). 

 ×100%                                (2) 
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Determination of saponification value of theessential oil 
Saponification value, being the weight of potassium hydroxide expressed in milligrams that is 

required to saponify 1 g of oil was also determined in this work. To carry out this, 2 g of the oil 

was weighed into a 200-ml conical flask unto to which 50ml of 0.5 M of KOH was added. The 

resulting mixture was refluxed for 30 minutes, followed by addition of 3 drops of 

phenolphthalein indicator, and it was titrated against 0.5 M of HCl until coloration disappeared. 

This procedure was repeated without the oil and the titer value was determinedfrom the blank 

value [9]. The saponification value was calculated using Equation (3). 

                                  (3) 

Determination of acid value of the oil 

To determine the acid value of the extracted oil, 2g of the oil sample was weighed into a conical 

flask containing 50 ml of isopropyl alcohol. 3 drops of phenolphthalein indicator were added to 

the mixture. Theresulting mixture was titrated against 0.1 M NaOH [9],and Equation (4) was 

applied to calculate the acid value of the oil. 

                                            (4) 

 

Determination of ester value of the oil 

Ester value, which is defined as the number of milligrams of potassium hydroxide required to 

saponify the fatty acid esters in one gram of the oil, was also determined for the oil extracted in 

this work. It was obtained as the difference between the saponification value and the acid value 

of the oil [9] as given in Equation (5). 

 

Ester value = Saponification value - Acid value (5) 

Physical Properties 

Physical properties of citrus oil extracted determined on each samples included refractive index, 

density and specific gravity. The refractive index of citrus oil determined by refractrometer 

device. A drop ofoil was poured around the prism of refractrometer and refractive indexwas 

noted down. The density of the extracted oil was determined by weighing an empty beaker and 

recording its value. Thereafter, citrus extracted oil was poured into the beaker and the weight 

was taken. The density of the oil was calculated using equation (6) and specific gravity was 

calculated using equation (7). 

 

 

II. RESULTS AND DISCUSSION 

Chemical characterization of extracted essential oil 

The results obtained for the chemical properties of citrus oil samples extracted from six types of 

peels of citrus orange, bitter orange, mandarin, young lemon and lime, are given in table (1). 
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Table (1): chemical characteristics of extracted citrus oils sample. 
Ester Value 

mgKOH/g 

Saponification Value 

mgKOH/g 

Acid Value 

mgKOH/g 

Yield% Moisture%  PH (20 

C
0
) 

Samples 

149.38 156.11 6.73 38.85 58.39 4.90 
Blood orange 

(citrus sinensis) 

93.90 100.98 7.08 16.35 58.33 4.64 
Bitter orange  

(citrus aurantium) 

69.76 75.94 6.18 32.9 72.38 4.89 
Tangerine (Citrus 

nobilis) 

60.33 66.90 6.57 19.3 78.85 4.69 
Mandarine (citrus 

reticulate) 

39.32 46.83 7.51 17.5 72.34 4.30 Small lemon 

18.14 24.43 6.29 22.1 33.33 3.94 Lemon 

 

Before starting to discuss the results, climatic factors play a major role in the difference in 

content and properties of citrus essential oil between species [10]. Therefore, the properties of 

citrus oil change from one study to another and from one type to another. For this reason, there 

are no standard values for the physical and chemical properties of citrus oil. However, the results 

obtained from this study can be compared with some studies conducted in different countries and 

cities. 

Table 1 shows the chemical properties of citrus oil samples extracted from six types of peels of 

citrus blood orange, bitter orange,tangerine, mandarin, young lemon and lime.The moisture 

content ranged between 33.33% and 78.85%, and the highest moisture content was for tangerine 

orange peel, and this result is somewhat consistent with a study conducted in the state of Goiás, 

central western Brazil, where the moisture content of Lima oranges, beer oranges, Tahitian 

lemons, sweet lemons and tangerines was 70.3, 66.6, 72.6, 79.3 and 77.1, respectively [13]. 

Orange peel oil showed a pH value between 3.94-4.90. These values are within the range 

according to previous studies, in Goiás state, midwestern Brazil, the PH value of Lima, Beira and 

Puncan mandarin oranges were 4.78, 3.54 and 3.75, respectively [13], and in Oyo state, Nigeria, 

the PH value of oranges was 5.2 [11].The result of the percentage yield was between 16.35 %-

38.85 %, which is very similar to a previous study in Bauchi State, Nigeria, where the percentage 

yield of orange peel oil was about 30% [11]. 

Finding the acid value content in this study it was between 6.18-7.51mg/KOHg, and the result 

obtained is comparable with the previous result in Sikkim Himalaya, where the acidic value of 

mandarin peel oil at different altitudes for the ripe and immature stages ranged from 5.27 to 8.30 

and from 5.74 to 8.17 respectively and for the raw lemon It ranged from 6.77 to 8.97 and from 

6.70 to 8.43 for the mature and immature stages, respectively [10]. 

The saponification number value in this study ranged between 43.24 - 11.156 mgkOH/g  which 

is close to several studies where In Sikkimm Himalaya , the saponification  value were 66.38, 

83,and 86 mgkOH/g in mandarinePomelo, and rough lemon respectively in immature stage [10],  

in Oyo state,  Nigeria the saponification value of orange was  41.25 mgkOH/g [11] , in Imo state, 

Nigeria the saponification value was 177.03 mg KOH/g for sweet orange [12 ] and in Bauchi 

state , Nigeria the saponification value of orange was 43.71 mgkOH/mg [1]. 

The value of the ester number in this study ranged between 18.14– 149.38 mgKOH/g and these 

values are similar to many studies, where the ester value of oranges in Bauchi State, Nigeria was 
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39.83 [1], and in Oyo State, Nigeria, the ester value of oranges was 28.96 [11],and in Sikkim 

Himalayas, the ester value of coarse lemon for the ripe and unripe stages ranged from 127.50 to 

156.16 and from 28.30 to 67.40 respectively and for mandarin for the ripe and unripe stages at 

different heights ranged from 109.07 to 157.54 and from 21.70 to 57.93 [10]. 

 

Physical characterizationof extracted essential oil 

Moreover, the extracted citrus oils samples were analyzed to determine its physical properties, 

and given in table (2)  

Table (2): physical characteristics of extracted citrus oils samples 

TDS 
Electric 

conductivity 

Specific 

gravity 

Density 

(g/cm
3
) 

Refractive 

index 

 

Samples 

 

2.35 g/l 
3.90 ms 

 
1.08 0.973 1.3961 

Blood orange (citrus 

sinensis) 

3.92 g/l 6.57 ms 1.10 0.878 1.4395 
Bitter orange  (citrus 

aurantium) 

1.95 g/l 3.45 ms 1.006 0.889 1.3767 
Tangerine (Citrus 

nobilis) 

2.40 g/l 4.04 ms 1.13 0.90 1.4340 
Mandarine (citrus 

reticulate) 

5.15g/l 8.62ms 1.22 0.973 1.4542 Small lemon 

3.68g/l 6.15ms 1.01 0.895 1.3712 Lemon 

 

As reported in the table (2), the measured refractive index at a temperature of         s ranged 

from 1.3712 to 1.4542 of the essential oils samples. The highest refractive index value was for 

the essential oil of young lemon peel of 1.4542 and the lowest value for the essential oil of blood 

orange peel of 1.3712 and this result is somewhat consistent with a study conducted inin Sikkim 

Himalayas, the refractive index of coarse lemon for the ripe and unripe stages ranged from 1.46 

to 1.48 and for mandarin for the ripe and unripe stages at different heights ranged from 1.46 to 

1.48 and from 1.46 to 1.49 respectively [10]. 

From the obtained results in table (2), it could be observed that the density at 17     of the 

essential oils samples were found ranged between 0.858 g/cm
3
 and 0.973 g/cm

3
. The present 

results are in agreement almost with those obtained in Minch town in Ethiopia [14] and in 

Baunchi state, Nigeria [1]. 

It can be observed from the table (2), that spe ifi   r  it   t         f the extracted essential oils 

samples were found ranged from 1.01 to 1.22. Most of the extracted essential oils have specific 

gravity ranging from 0.696-1.88, and this result is somewhat consistent with a study conducted 

in Minch town in Ethiopia [14]. 

From the experimental results obtained from the extraction and the characterization of the 

essential oil from orange and lemon peels have shown that the maximum refractive index, 

density and specific gravity of essential oil extracted from young lemon peels.In fact, the 

differences of some present results were due to the agronomic and technological conditions 

influences the varietal characteristics appreciated by the chemical composition analysis. 
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CONCLUSION 

Physical and chemical properties of extracted citrus oil were comparable with some previous 

studies and values reported in the literature. However, differences were probably due to some 

factors as species, locality, climate and the method that used in oil extraction. 

The chemical and physical properties values obtained from the characterization of the oil 

indicated that, it could be used in different process industries of other valuable products. 
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Abstract :The main problem with Libyan oil fields is the excessive production of water.  

The purpose of this paper is to diagnose excessive water production mechanisms. Chan 

approach, PIPESIM Software, and Vogel Equation were applied to the oil well (E-226) at the 

Gialo E-59 field in Libya. Considering an example of data from a Libyan oil well, the 

derivative method of the diagnostic charts is applied using Microsoft Excel format to 

calculate and plot the derivative response to understand the mechanisms causing the problem. 

As a result of this research, channeling is the main reason for water production, and normal 

with high water cuts is the other phenomenon for wells. Based on systematic numerical 

simulation studies of reservoir water coning and channeling, it was discovered that log-log 

plots of WOR (water/oil ratio) versus time show different characteristic trends for different 

mechanisms. The time derivatives of WOR have been found to be able to discriminate 

whether the well is experiencing water coning, high permeability, layer breakthrough, or 

channeling near the well. The technique of Chan (1995) was applied to well E-226 in Waha 

oil company s Gialo E-59 field in Libya. Similar to the results obtained by Chan (1995), it can 

be seen from our results that WOR plots for coning and channeling mechanisms can exhibit 

similar behavior. Also, this is no surface choke installed in this well, and a full open choke 

size can cause a variety of undesirable problems such as water/gas breakthrough, sand 

production, and erosion. 

Keywords: excessive water production, Chan method, diagnostic, water production 

mechanisms, Gialo E-59 field, PIPESIM Software. 

 

1. INTRODUCTION 

In general, increasing water production is one of the most difficult problems facing Libyan oil 

fields.  

Produced water is any water that is present in a reservoir with the hydrocarbon resource and is 

produced to the surface with crude oil or natural gas. This water could either come from an 

aquifer or from injection wells in the water flooding process. Water is produced in the well 

due to many different reasons. Water production can be related to mechanical problems, poor 

completion procedures, or reservoir conditions. The main obstacle in the management of 

water production studies is the correct diagnosis of the nature and the origin of the problems. 

Each problem type requires a different approach to control and treat the problem effectively. 

In reality, an oil well can experience a combination of different problem types. However, 

reservoir-related problems of coning and channeling through high permeability layers are 

more challenging to diagnose and treat [1]. 

The best completions and production practices can delay, but not stop this water production. 

Most cases where water production rates have become a problem could have been avoided or 

delayed. Understanding reservoir behavior provides a basis for determining whether excessive 

water production is a concern and to determine if current water production is excessive. 

Excessive water production is one of the major technical, environmental, and economical 

problems associated with oil and gas production. Water production can limit the productive 
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life of the oil and gas wells and can cause severe problems including corrosion of tubular, 

fines migration, and hydrostatic loading. Produced water represents the largest waste stream 

associated with oil and gas production. The environmental impact of handling, treating, and 

disposing of the produced water can seriously affect the profitability of oil and gas production   

[2].   

Reservoir rocks normally contain both petroleum hydrocarbons and connate water. Once the 

production starts, this water called connate water is also produced into the wellbore 

commingled with oil. In addition to the connate water contained in reservoir rocks, many 

petroleum reservoirs are bounded by or adjacent to large aquifers. These aquifers can provide 

the natural drive for petroleum production. Once the aquifer pressure is depleted, additional 

water is also injected into the reservoir to provide further pressure to the hydrocarbon reserves 

to move towards to production wells. Water from these various sources can flow into the 

wellbore and be co-produced with the hydrocarbon stream. Such water is referred to as 

produced water. The mechanism and the volume of the water produced into a wellbore mainly 

depend on petrophysical properties, pressure and temperature conditions of the reservoir, 

geometry, and conditions of the aquifers, trajectory and location of the drilled wells within 

reservoir structure, type of completion, and stimulation methods [3]. 

Depending on the characteristics of the reservoir, the type of the diagnosed problem, and the 

objectives of the water production treatment, a variety of mechanical, chemical, and well 

construction techniques can be applied to stop or reduce the flow of water into the wellbore. 

Incorrect, inadequate, or lack of proper diagnosis usually leads to ineffective water control 

treatments. Several analytical and empirical techniques using information such as production 

data, water/oil ratio, and logging measurements have been developed to determine the type of 

water production problem, locate the water entry point in the well, and choose the candidate 

wells to perform treatment methods. Water/oil ratio diagnostic plots are probably the most 

widely used technique in reservoir performance studies [4]. 

A larger amount of produced water contributes to high operating costs and is a major 

environmental concern for oil production [5]. 

The production of water from oil-producing wells is a common occurrence in oil fields, which 

results from one or more reasons such as the normal rise of oil-water contact, water coning, 

and water fingering [6]. In general, coning or cresting is the term used to describe the 

mechanism underlying the upward movement of water and/or the downward movement of gas 

into the perforations of a producing well [7]. This phenomenon is a result of fluid segregation 

according to their densities when gravitational forces are exceeded by the flowing pressure – 

viscous force. In most oil and gas fields over the world, produced water due to coning is 

normally present in the reservoir even before production starts; as in bottom water aquifers 

and/or in artificially improved recovery schemes, and as in water injection [8]. Therefore, the 

production of excessive water and/or gas has been a continuing problem for operators since 

the beginning of the petroleum industry [9]. In addition, water coning depends on the 

properties of the porous media, oil-water viscosity ratio, distance from the oil-water interface 

to the well, production rate, densities of the fluids, and capillary effects [10]. Unlike 

conventional reservoirs, a coning phenomenon in fractured reservoirs is more challenging and 

complicated due to the intrinsic difference in them along with the heterogeneity and high 

permeable medium of the fractures compared to matrixes [11].  

Nevertheless, Menouar and Hakim noted that most experimental studies performed on scaled 

petrophysical models may not provide all the answers to reservoir engineering problems due 

to the difficulty of scaling some of the reservoir parameters. Thus, the empirical approach of 
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water coning studies is also faced with the mentioned challenges, Figure 1. Shows water 

coming into a well [12, 13]. 

 

 
Figure 1. Schematic of water coning into a well [13] 

 

According to Chan (1995), the log-log plots of WOR (Water-Oil Ratio) versus time show 

different characteristic trends for different mechanisms. The time derivatives of WOR were 

found to be capable of differentiating whether the well is experiencing water and gas coning, 

high-permeability layer breakthrough, or near wellbore channeling. Chan identified the three 

most noticeable water production mechanisms, namely water coning, near well-bore 

problems, and multi-layer channeling [14, 15]. 

2. RESEARCH METHOD  

Depending on the characteristics of the reservoir, the type of the diagnosed problem, and the 

objectives of the water production treatment, a variety of mechanical, chemical, and well 

construction techniques can be applied to stop or reduce the flow of water into the wellbore. 

However, the water production mechanism (WPM) must be properly investigated and 

accurately diagnosed in order to design an appropriate and effective treatment method. 

Incorrect, inadequate, or lack of proper diagnosis usually leads to ineffective water control 

treatments. Several analytical and empirical techniques using information such as production 

data, water/oil ratio, and logging measurements have been developed to determine the type of 

water production problem, locate the water entry point in the well, and choose the candidate 

wells to perform treatment methods. Water/oil ratio diagnostic plots are probably the most 

widely used technique in reservoir performance studies. Many oil companies to date rely on 

log/log plots of WOR and its derivative against time to identify WPMs caused by water 

coning or channeling [16,17].  

The production data required for these plots are routinely collected and the accuracy of these 

data is usually reliable. Nevertheless, without taking other important reservoir parameters into 

account, the WOR diagnostic plots could easily be misinterpreted and it has been 

demonstrated that applying these plots on their own could be misleading [18,19,20, 21]. In 

view of the fact that a proper diagnosis of water production mechanism (WPMs) is a vital step 

in reservoir performance studies and considering that water/oil production data are the most 

commonly available data. The reservoir-related problems of coning and channeling are the 

two major causes of excess water production in oil wells [22, 23].  

Chan (1995) proposed a new methodology to analyze the log-log plot of WOR and the 

derivative of WOR against time in order to differentiate between two common and more 

complicated water problems of water channeling and water coning. Chan (1995) used various 

drive mechanisms and water flooding scenarios using a three-dimensional, three-phase black 

oil reservoir simulator to demonstrate the WOR plots differential mechanism. Based on 
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Chan’s report, three behavior periods can be observed in the WOR versus time plot for both 

coning and channeling. During the first period from the start of the production to water 

breakthrough time, the WOR is constant for both mechanisms. However, this period called 

the departure time is usually shorter for coning than channeling [15]. 

Figures (2) through Figure (5), (Chan, 1995) illustrate how the diagnostic plots are used to 

differentiate among the various water production mechanisms. Fig. (2), shows a comparison 

of WOR diagnostic plots for coning and channeling. The WOR behavior for both coning and 

channeling is divided into three periods; the first period extends from the start of production 

to water breakthrough, where the WOR is constant for both mechanisms. When water 

production begins, Chan claims that the behavior becomes very different for coning and 

channeling. This event denotes the beginning of the second time period. 

 
Fig 2. Water coning and channeling WOR comparison. Chan (1995) 

 
Fig 3. Multi-layer channeling WOR and WOR derivatives. Chan (1995) 
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Fig 4. Bottom-water coning WOR and WOR derivatives. Chan (1995) 

 

 
Fig 5. Bottom water coning with late time channeling. Chan (1995) 

 

By using Microsoft Excel format for calculating and plotting the derivative response. 

 First, the value of the water/oil ratio (WOR) is calculated by using the actual oil and water 

production, and the equation is: 

                                                                                     Eq.  (1) 

 

 Then, the derivative value of the water/oil ratio (WOR) is calculated by the following 

equation: 
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                                   Eq. (2) 

 

Qt = Qo + Qw                                                              Eq. (3) 

 

                                                  Eq. (4) 

 

 Finally, the water problem is diagnosed with the help of Chan
'
s method.  

 

3. THE CASE STUDY 

3.1 Field Description 

The study area is located in the Gialo Field, concession NC 59E in the eastern Sirte basin, 

Libya. Gialo 59E field produces 95,000BOPD against 380, 000 BWPD. The Gialo Paleocene 

Limestone Reservoir was first discovered in March 1961 by drilling of well E1 and put into 

production in November 1964. The Gialo Paleocene reservoir produces from the Zelten 

Limestone member of the Upper Paleocene Epoch. Three Facies with insignificant differences 

in properties have been identified. The well used in this case study will be designated as E-

226 [24]. 

 

3.2 Reservoir data summary 

Paleocene Zelten Limestone Reservoir - Gialo Conc. 59E 

 

Table1.0 Basic reservoir data 

Paleocene Limestone Formation  Producing 

6300 ft. KB Top of Pay Formation 

5900ft. SS Datum Depth 

15,008Acres Productive Acreage 

47.6 ft Average Net Pay 

2726psig Original BHP at Datum 

186deg F Reservoir Temperature at Datum 

            

Table 2.0 Average rock properties 

Porosity 25.2 % 

Permeability (horizontal) 14.5 md 

Water Saturation 37.4 % 

      

Table 3.0 Fluid properties 

927psig Saturation Pressure 

440 scf/stb Differential Solution GOR 

300scf/stb Flash Solution GOR 

1.282RB/STB F.V.F. at Original Pressure 

2238psig Current Reservoir Pressure 

39.4deg  API API Gravity at 60 deg F 
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3.3 Wells Data.  

3.3.1  E-226 Well. 

The Configuration and Completion data for this well as the following;  

Location:  28
◦
 42' 22'' N   21  25'  26'' E 

Elevation:   332' GL                 340 KB 

Depth:      6340' TD                   6300' (PBTD) 

 

Table 4.0 Well completion data. 

Depth   (ft) Grade Weight  (Ib/ft) Size (in) Casing 

831 J55 61 13 3/8 Surface 

2753 J55 40 9 5/8 Production 

2572 - 6338 N80 23 7 Production Liner 

 

The Cumulative Oil production is 2.57 MMBBL 

The oil production rate is 140 STB/D and the water cut is 92%. 

The SBHP is 2086 psig and the P.I is 0.169 BOPD/psig.  

3.3.2 Inflow and Outflow Performance Calculations for the well  at original conditions  

Stable point: Q = 2287 (STB/DAY), PWF = 1401psig, Reservoir pressure =2700 psig 

 

 
Figure (6), Shows inflow and outflow performance relationship curve for the well at original 

conditions. 

 

3.3.3 Inflow and Outflow Performance calculations for the well at actual conditions  

Stable point: Q = 1728 (STB/DAY), PWF = 1282psig, Reservoir pressure =2300 psig 
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Figure (7), Shows inflow and outflow performance relationship curve for the well at actual 

conditions. 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

The calculations of inflow and outflow performance relationship curve for the well at original 

conditions. 

Stable point where, Q = 2287 (STB/DAY), PWF = 1401 psig, Reservoir pressure = 2700 psig 

Draw down pressure 2700 – 1401 = 1299 psig 

The calculations of inflow and outflow performance relationship curve for the well at actual 

conditions; 

Stable point where, Q = 1728 (STB/DAY), PWF = 1282 psig, Reservoir pressure = 2300 psig,  

Draw down pressure 2300 – 1282 = 1018 psig 

Currently, the well production rate is about 1728 STB/D  with a 90 % water cut. 

Oil = 172.8 bbl/d 

Water = 1555.2 bbl/d 

At original conditions were Draw down, reservoir pressure, and flow rate higher than actual 

conditions at the present time the reasons are water coning. The results for differentiating and 

diagnosing water problems are expressed below: 

- Finally, the water problem is diagnosed with the help of Table (5.0), different patterns 

of sources of producing water in the reservoir 

 

WOR slope WOR' slope Reason for water production 

positive Positive Channeling 

positive Negative coning 

Positive linear slope Horizontal line Water/oil contact rising 

 

Then obtaining the necessary production information and diagnosing the reason for water 

production. For coning, the rate of the WOR increases relatively slowly and gradually. For 

channeling, the water production increases quickly depending on the relative permeability 

functions. 
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The time derivative of WOR can be used to differentiate coning from channeling. A constant 

positive slope is an indication of water channeling, whereas a changing negative slope is an 

indication of water coning. From the actual production history data, log-log plots of WOR and 

WOR' derivative versus time were generated. These plots give a picture of past and current 

production behaviors. This method can be an effective tool for selecting water control 

treatment candidates since there is a different job design for different mechanisms. 

Concerning the application of the diagnostic plots derivative methods to the targeted data, the 

study provides an example of a single oil well. Using Microsoft Excel format, the production 

data and a simplified computation WOR' derivative are given in tables (5). Figure (21), shows 

WOR and WOR' derivatives plots for well E-226 

Figure(8) represents WOR and WOR' derivatives plot for the E-226 well. Commonly the 

diagnostic plot figures show the WOR increasing with time. The rate of increase differs for a 

different problem mechanism. The degree of sharp or gradual rate of increase presents a 

signal difference between coning and channeling. The other mechanisms can be recognized 

through derivative response. 

 
Figure (8), shows WOR and WOR' derivatives plot for well E-226 

 

 
Figure (9), shows production performance for well E-226 
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Figure (10), shows Gas oil ratio and oil production for the well E-226 

 

4.1 The Analysis result: 

● Reservoir depletion may occur when water cut increases until 90% water cut with 10 % oil 

production,  

● Characteristics of reservoir fluids and rocks have changed during the production period 

during the water coning problem. 

●There is no plan to maintain reservoir  pressure 

●The water coning is the result of water production from the upward movement of water like 

a cone due to high-pressure differential as a result of high drawdown. 

●The water fingering occurs as a result of the fast movement of water in a higher permeability 

layer than the layer with lower permeability within the producing zone.  

●This well doesn't have a surface choke installed, Withdrawing fluid at higher than optimum 

rates with a fully open choke size may create a host of unwanted problems like water/gas 

breakthrough, sand production, erosion, etc. 

 

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

First and foremost, this well doesn't have a surface choke installed. Theoretically, wells on 

artificial lifts should not have chokes installed on them. Chokes are normally used to control 

fluid flow rate or downstream system pressure. 

Reservoirs and by extension, wells have an optimum production rate, which depends on 

numerous factors like reservoir pressure, drive mechanism, permeability, viscosity, porosity, 

the thickness of the oil column, etc. Withdrawing fluid at higher than optimum rates with a 
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fully open choke size may create a host of unwanted problems like water/gas breakthrough, 

sand production, erosion, etc.  

This study focused on the problem of excess water production in vertical oil wells. Changing 

in choke size will eventually change FBHP and flow rate, which will change Tubing Head 

Pressure. To model that, you need to consider the wellhead and flow-line performance curves.  

For water coning, similar to the results obtained by Chan (1995), it is evident from our results 

that WOR plots for coning and channeling mechanisms can exhibit similar behavior. 

5.1 The advantages of the derivative method: 

- It mainly uses available production history data. 

- It can be used to rapidly screen a great number of wells. 

- It entails the best reservoir engineering principles and practices. 

- It could yield results to form the basis for conducting a production mechanism survey, 

comparing mechanisms between adjacent wells, good production wells versus problematic 

production wells, and by area or by well pattern. 

- With the WOR versus cumulative oil production plot and the oil rate decline curves, it 

would become an effective methodology to select candidate wells for water control 

treatments. 

5.2 The disadvantages of the derivative method: 

- The diagnostic plots showed a random and noisy trend on both the WOR and WOR’ 

plots, hence they provide a controversial basis for characterizing water production based on 

surface observation of production trends. 

- The derivative method can't be valid for all cases because WOR and its derivatives are 

plotted versus time, not versus dimensionless time. Dimensionless groups are commonly used 

to generalize problems or plots, e.g., type curves in well testing. 

- Multi-layer channeling problems can easily be mistaken as bottom water coning, and 

vice versa, if WOR diagnostic plots are used alone to identify an excessive water production 

mechanism. 

5.3 Future work 

While this research provides an innovative technique for successfully diagnosing the type of 

excess water production in vertical oil wells, the major future extensions to the current work 

could include the following: 

- Updating the current database and evaluating the system with real field data is the 

primary future work foreseen for this study. 

- Another consideration is to include other reservoir characteristics such as pressure and 

temperature in the analysis and examine whether any significant relation between these new 

parameters and WPMs can be identified. 

- This study focused on the problem of excess water production in vertical oil wells. A 

possible extension to this work is to examine the water production in horizontal wells. 

Additionally, one could consider the problem of excess water production in gas fields and 

examine gas-oil ratio (GOR) plots. 
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ها ثورة التقنيات الحديثة )  (نان التشكيىل  الف عىلوتأثير
 

 عبد الجليل عبد الرازق الشلوي
 جامعة درنة، قسم الفنون /كلية الفنون والعمارة

 
 :ملخص البحث

ي يمتلكها اإلنسان “الفّن عىل اختالفه هو 
ي ،تلك المهارة الت 

 
ي يستطيع من خاللها أن يعّبّ عّما يجول ف

الت 
ي تعكس ما بداخل صاحبها داخله من أحاسيس

 .ومشاعر، من خالل مجموعة من األعمال المرئّية الت 
ي نواته نشاط 

 
، ف ي المضمون والمبت 

 
د ف

ّ
ّ بطبيعته ومتجد بانسياب، يعمل ِحقبة  ثوريفالفّن هو ديناميكي

ّ المتأّصل، مرتقًيا بعد ذلك إىل الب أخرىبعد  ديل عىل تجديد نفسه، كارًسا السائد والثابت والّرسمي
ا إليه

ً
بحيث يطرح  ؛إىل القيم والرؤى الفكرّية والجمالّية الحديثة هليتوّجه برؤيا. والجديد ومستند

 عىلكيفية التعرف عىل التقنية الحديثة ومدى  تأثبر هذه التقنيات الحديثة وهي،الباحث عدد تساؤالت 
ي مجال التشكالفنان التشكيىلي وكيفية االستفادة من 

 
 إىلبحيث يهدف البحث  يىلي التقنيات الحديثة ف

ي 
 
 .فن التشكيىلي الاالستفادة من هذه  التقنيات الحديثة لزيادة القدرة اإلبداعية ف

 ..المقدمة
ان، بحيث تسمح 

ّ
ي خواطر الفن

 
 الفنون التشكيلّية وسيلة فّعالة وحقيقّية للتعببر عّما يجول ف

ًّ
تعد

ر الفّن من خاللها بإطالق العنان للخيال واإلفصاح عن المخاوف الداخلّية وا
ّ
ات المحيطة، فيوف لمتغبرّ

ي القضايا االجتماعّية ذات الصالت اإلنسانّية 
 
 للتفكبر ف

ً
ة  كببر

ً
ان يو ،فرصة

ّ
طرحها للعالم من حولنا، فالفن

ّ والفكريّ  ي
 
ّية والعالمّية وبالتنّوع الثقاف

ّ
ر بالمجريات المحل

ّ
ي محيط يتأث

 
 .يعمل ف

ّ من الم  ي فهذا الفّن مزي    ج ديناميكي
 والمفاهيم الخاّصة واألساليب والموضوعات المتنّوعة الت 

ّ
واد

ى الحدود التقليدّية
ّ
ان ليتخّّط  ؛تتحد

ّ
 .(1)من خاللها الفهم أو التعريفالفن

ق باألطر الّسياقّية مثل الُهوّية الشخصّية أو الثقافّية،  
ّ
ّ المتعل ي

 
ّ  الفّن عىل أنواعه بالحوار الثقاف يتمبر

ّ الموّحد، والمشاكل االجتماعيّ  ّ واأليديولوّجي ة وقضايا الناس، وباالفتقار األساس إىل المبدأ التنظيمي
ا 
ً
ّ أحيان شكيلّية لها طابع موضوعي

ّ
ي الفنون الت

 
ا  وثوريفاألعمال ف

ً
نشأ عن طريق إعادة وت، أخرىأحيان

، فتقوم ه ّ ي
ّ ّ للعمل الفت   كببر الهيكل الرسمي

ّ
د تكوينه إىل حد

ّ
ّي، يحد

ّ
ذه الفئة من صياغة وسيط ماد

ان
ّ
ي دواخل الفن

 
جمة ما يجول من أفكار ورؤى وحلول لما ف ا  ،الرسم والنحت والتصوير بب 

ً
ي أيض

ّ
وتؤد

، بأعماٍل وأفكاٍر  ّ ي
ي إعادة إنتاٍج للواقع المرئ 

 
ات النفسّية لديه إىل ثورات داخلّية تتفّجر غالًبا ف التأثبر

خصّية، ويب
ّ
جم فيها أفكاره وآراءه الش ة ثوروّيٍة يب 

ّ
ي إنتاجاته رسائل بدرجاٍت متفاوتٍة من الدق

 
 ف

ّ
ث

ةٍ الحّسّية، ليوّص 
ّ
ي رؤياه من خالل أعماله بأفضل حل

 .(2)وأوضح األساليب ل للمتلق ّ
ي القرن السابع عشر إذ

 
ي فرنسا ف

 
ليس هناك فّن يدين لسلطة الدولة    وذلك عىل عكس ما حصل للفّن ف

ي ع
 
، الذي كان ف ّ ي أطلقها كما يفعل التصوير الفرنسي

، بأن (لويس الرابع عشر )رص الملكّية المطلقة، الت 
، من أمثال“ انير 

ّ
، إذ وجدت فرساي  ،”لوران”و” بوسان“ وضع الفن ي طليعة الفّن األوروّئي

 
فرنسا ف

انير  الالحقير  
ّ
ي الفكرة القوّية للكالسيكّية بأسلوب التصوير الذي استمّر لدى الفن

 
انعكاسها المهيب ف

ي عالم فيه، الذ”إنجرس“ مثل
 
ت بساطته وعظمته عن السلطة ف ي جوف عرشه ”جوبيب  “ ي عّبّ

 
  .ف

ي مجتمعه وبيئته وثقافته، 
 
ا ف ً  تأثبر

ان بكونه صانع الفّن دائًما تّواق إىل األفضل واألجمل واألكبر
ّ
والفن

ق المتعة والفائدة له وللعالم
ّ
ي قالب يحق

 
 .(3)ويحاول إعادة صوغها والبحث عن معاٍن جديدة لها، ف
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 :مشكلة البحث

 ؟ الحديثةكيفية التعرف عىل التقنيات 

  ؟ عىلالتقنيات الحديثة هذه كيفية تأثبر  الفنان التشكيىلي

  ي مجال التصوير كيفية االستفادة
 
 ؟من التقنيات الحديثة ف

 :أهميةالبحث 

  ها إلدماج هذه التقنية  استخدامالثورة والتقنيات الحديثة هي طريقة الحاسوب وغبر
ي أهمية هذا ا عملمع ال

ي وتأئ 
ي فن الفت 

 
ي محاولة التعرف عىل التقنيات الحديثة ف

 
لبحث ف

ها  دىالتصوير وم  .الفنان التشكيىلي  عىلتأثبر

 الحديثة ةالمستحدثة لتقنيات الثور  دراسة أهميةالقيم. 
 :أهداف البحث

 ي فن الحديثة  االستفادة من تقنيات
 
 .التشكيىلي لزيادة القدرة اإلبداعية ف

 ي مجال االستفاد
 
 .التصويرة من خّبه معرفية جديدة ف

 التقنيات الحديثة  دراسة أنواع. 
 :فروض البحث

ض الباحث عدة  تساؤالت ي النحو  عىليفب 
 :اآلئ 

 العمل  ةصالأو  ةقيم عىلهل لها تأثبر ،طالع عىل دراسة تقنيات الحديثة ال ا إمكانية
ي 
 .الفت 

  الفنان التشكيىلي  عىلتأثبر هذه التقنيات. 
 النظري للدراسة اإلطار 

ها )  (الفنان التشكيىل   عىلثورة التقنيات الحديثة وتأثير
  اإلبداع ثورة التقنية و 

 : الفن 
ية من إنسان  مدىاكتماليتفاوت  ,  يفهناك الخامل والعاد، وليس البشر سواء ,  آخرإلىالقدرات البشر

ي , وهناك المتمبر  الذي يتصف بالعبقرية واإلبداع 
 
إن ( :  Miskawayh" )ه مسكوي" يقول  ذلكوف

يفكر اإلنسان فيما يستدعي التدبر  فباألوىل, قوة عاملة  األخرى و , عالمة إحداهما قوة , لإلنسان قوتير  
خر  شؤونمن  العقىلي 

ُ
ولما كان لكل قوة كمالها , مه لنفسه بفكره كان رس  يعمل لتنفيذ ما  ىحياته وباأل

ي دقة التفكبر الخاص بها كان لإلنسان وجهان من الكمال يشيا
 
 فكمال ف

ً
وكمال  ، تسامي أهدافهو ن معا

ي إتقان التنفيذ عند التطبيق  آخر 
 
 منهم كاأللف : فعندما قال من قال عن الناس ، ف

ً
فالبد أن , إن واحدا

 بفكر إالواحد الممتاز  ذلكيكون 
ً
 من األخرين  هما قادرا

ً
 بفعله أن , أن يبلغ مايتطلب بلوغه ألفا

ً
وإما قادرا

 , خرين آل ا إىلبالنسبة امتيازهإما أن يكون , ممن عداه ألف  إىلايحتاج أداؤه يؤيد م
ً
 للجنبير  معا

ً
: شامال

 . (4)الفكر والعقل
ي  ي
الفكر  عىلامتيازهيقترص الذي ال , اإلنسان الشامل المفكر الصانع  ذلكعن القول أن الفنان هو  وغت 

ي فيعجز عن تجسيد هذا الفكر 
 
ل فيصبح مجرد عىل الفع امتيازهوال يقترص , محسوسة  ةصورة واقعي ف

 ماهر 
 
 موضوعة  صانع أو حرف

ً
  أو خططا

ً
 .ينفذ أفكارا

ي سبيل ا 
 
مان ضل, متياز المزدوج البد وأن يمد الجسور الدائمة بير  الفكر والعقل ال حتفاظ باال وهو ف

 قطّتي التطور 
ي الوصول الدائم بير 

 
 أخرىلتطبيق أو بعبارة أال وهما النظرية وا ،هذه العالقة المزدوجة ف

 وال يبدأ الفعل عنده بعد  ؛بير  العلم والتقنية 
ً
إذ أن العالقة بير  الفكر والعقل عند الفنان التنقطع أبدا

ي مجرد حرف, نتهاء الفكر ا
ي فنان عندما يشعر لفا, مقننة  ةوإال أصبح العمل الفت 

 
ي تنفيذ العمل  ف

 الفت 
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ي يجهل الصورة النهائية 
ي تنظم حدود الصناع ىألنه يتعد ؛ها هذا العمل سوف يكون علي الت 

ة الت 
 .(5)قياسات المواصفات والجدودة المحدودة 

ي  وعىل
فهو , إال أن الفنان يكون لديه تصورات مسبقة , الرغم من الصورة النهائية المجهولة للعمل الفت 

 
ً
 كليا

ً
وجمع مايريد , د نفسه للعمل وقبل أن يقوم بإنجاز عمله البد إن يكون قد أع, يدرك األمور إدراكا

ي 
وقام , وأمعن فكره ووضع خطة التنفيذ , ختارها اجمعه من معلومات عن الخامات واألدوات الت 

ي طوعه لتجسيد أفكاره وتصوراته ا
 
ي يتوقع أن تكون ف

 .(6)بتكارية ال بتجهبر  معداته الت 

  العلم والفن: 
ي طرحها تتجاوز العالقة بير  العلوم والفنون رابطة البداية و 

 Herbert Reed" )هربرت ريد " النهاية الت 
فهي عالقة تبادلية يقوم العلم فيها بتوفبر الوسائل المادية , يبدأ الفن عندما ينتهي العلم : بقوله( 

ي للتعببر 
ي ,  الفت 

 
ولسّب أغوار , قتحام الحدود للكشف عن كل ماهو جديد الحير  يقدم الفن الدافعية  ف

 كلما ، الروحية لإلنسان حتياجات المادية و ال ا
ً
وتبدو العالقة المتبادلة بير  والعلم والفن أكبر وضوحا

ي لتقسيمات مفتعلة  اإلبداعفال يخضع , رتق  العالم وسما الفنان بداخل اإلنسان ا
ي , اإلنسائ 

كتلك الت 
ي  العلمي  اإلبداعبير  

أو بير  الشكل والمضمون, أو بير  العلوم واإلنسانيات , واإلبداع الفت 
(7) . 

ي العرص الحديث وما شهده هذا 
 
ومن المسلم به أن يربط المرء بير  ظهور المدارس الفنية المتالحقة ف

ي مختلف ماجاالت المعرفة 
 
ي إعادة التعرف , العرص من تقدم ف

 
طبيعة  عىلهذا التقدم الشي    ع والحاد ف

ي قام ب, تحت لواء البحوث الرائدة ,سان والكون المحيط به ناإل 
" سيجموند فرويد " ها كتلك الت 

(Sigmund freud  ) ي التحليل النفسي
 
 max planck" ) ماكس بالنك " و, وعالم الالوعي واألحالم  ف

نتقال الضوء والطاقة بواسطة الجسيمات الذرية االمتعلقة ب(  quantum theory) بنظرية الكم ( 
ي أطاحت بونظريته ( Alpert Einstein" )  إنشتاينألّبت " و، وتحت الذرية

ي النسبية الت 
 
فهوم مف

 . (8)الزمان والمكان كوجود محدد
أسهمت , كتشافات العلمية للفنانير  بأطروحات فكرية جديدة اللقد زودت مثل هذه النظريات وا

ي بدورها 
 
ي اإلبداعتطوير عمليات  ف

ي هذا الص, الفت 
 
ستغالل نظريات الضوء اقام الفنانون التأثريون ب دد وف

ي  الطيف إىلوتحلله 
ات برصية , اللوئ   من النقاط الملونة إلنتاج تأثبر

ً
فجعلوا المساحات اللونية نسيجا

ة يالية وغبر ذلك من فظهرت التكعيبية والش , الحديثة  وعىل هذا المنوال قامت المدارس الفنية, ممبر 
ي أسست قواعدها عىل الرؤية الجديدة للكون 

امن  عتقاد ال هذا ا ولعل مايزكي , المداس الفنية الت  الب  
ي هذه الحقبة 

 
ي ف

ي عام , المدهش بير  التطور العلمي والفت 
, نادى بالنك بالنظرية الكمية  1011فق 

ي تفسبر األحالم 
 
ي سنة , ووضع فرويد نظريته ف

 
كما , (0)عن النظرية النسبية  إنشتاينكشف   1015وف

ات وهذا التسلسل يتوا , أخرج منكوفكسي نظريته الرياضية حول الفراغ والزمن  كب مع ظهور التغبر
ي الفنون الجميلة 

 
ي عام , المفاجئة ف

ي  االتجاهظهر  1015فق 
ي ,  الوحسر

 
ظهرت التكعيبية عىل  1017وف

ي عام , يد بيكاسو وبراك 
 
 من عام , التجريدية هقام كاندنسكي بتنفيذ أول لوحات 1011وف

ً
قام 1011وبدءا

ي ( Balla) "وباال(" Duchamp)"دوشامب"العديد من الفنانير  أمثال 
ات الحركة الت  بمحاكاة تأثبر

ي الدراسات طرحتها 
ي ونظرياته ال المتحركة باتتناول األجسام  الت 

ستعانة بتقنيات التصوير الضوئ 
 . العلمية

ي هذا الصدد رصح الكثبر من الفنانير  بأن ا
 
, ة جلية حكتشافات العلمية قد أمدتهم برؤية واضالوف

ي كثبر من األحيان اتجاها
 
 , وفتحت لهم آفاقا جديدة , تهم الفنية وأيدت ف

 
لم تكن لتظهر بدون التالف

بير  الجهود العلمية والفنية المبدعة
(11) . 
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ي وتؤكد الدراسات 
ي العرص الحديثتتناول الفن  الت 

 
  ف

ً
للحياة  ةألن هناك رؤية متطور ؛ أنه لم يكن جديدا

ي و الحديثة  الفنية سر ظهور المدا إىلنتيجة للنهضة العلمية الشاملة أدت 
 
ايدة للفنان ف الحرية المب  

ي 
هناك سمة من أهم سمات العرص وهي الكشف عن خامات جديدة لم تكن  ، كما أنهالتعببر الفت 

ي ، معروفة من قبل 
 
كسبت المدارس أ ومن ثم فقد , تنباط أشكال وهيئات فنية مستحدثةساساهمت ف

ة  ي والمتمثلة , الفنية الحديثة أهم خصائصها الممبر 
 
 إىلنتباه ال الوسائط التشكيلية لجذب ا ستخداماف

ي 
 منذ البداية, العمل الفت 

ً
ي وضعها السابقون , ويظهر ذلك جليا

عندما تخىل التأثريون عن البطانات الت 
ةاو , تحت األلوان   .(11)ستخدموا األلوان القوية الرصيحة من أوعيتها مبارسر

ي 
وليس من حق أحد أن , ويجب أن يظل كذلك , والحق أن العرص الحديث هو عرص حرية التعببر الفت 

ي يصادر أى أسلوب من أساليب التعببر 
 أو إساءة ، الفت 

ً
را  إىلطالما أن هذا األسلوب ال يتضمن رص 

, وليجرد عنارصه كما يحلو له , فليتناول الفنان الواقع كما يشاء , المجتمع أو العالم الذي نعيش فيه 
يير  و ف, وليستغت  عن الموضوع إذا أراد   

حمل اللتسجيل و للم تعد الفنون الجميلة مجرد وسيلة للب 
ي صورة وسيلة , وتوصيل األفكار والموضوع فحسب 

 
, رسلة حب لإلنسان ,وإنما ه قبل ذلك رسالة ف

 .(12)ستماع بالجمالاورسالة , ورسالة حب للزمان والمكان 

 ونية والقدرات اإلبداعية  :الحاسبات اإلليكير
ونية من أكبر , د أن يكون له جوانب إيجابية وأخرى سلبية البد لكل كشف جدي وتعد الحاسبات اإلليكب 

ى, بتكارات اإلنسانية إثارة للجدلال الكشوف وا ي تدمبر العقل البشر
 
وهدم , فالبعض يعتقد أنها تساهم ف

ى ل, التفكبر واإلبداع قدرته عىل  ي التفكبر واال والبعض يرى أنها تساعد العقل البشر
 
, إلبداع نطالق ف

ى والحاسبات اإلليك وليست ,ه عالقة تكامل ونيةب  وهناك من يقول بأن العالقة بير  العقل البشر
ى هو الذى  ؛عالقة تناقض  ستخدامها مت  ال وهو الذى يقرر مدى حاجته , بتكرها األن العقل البشر
 .(1)شاء وكيفما أراد

ستخدام الحاسبات اسواء ب, مر قدراته بنفسهفاإلنسان يمكن أن يد, والحق أن هذه اآلراء كلها صائبة 
ونية أو بدونها   عمن يقوم بعمله نيابة عنه, اإلليكب 

ً
ومن , وهذا اإلنسان هو ذلك الذى يبحث دائما

 
ً
فمثل هذا اإلنسان , بدونها  مستخدام الحاسبات أاسواء ب, الممكن لإلنسان أن يكون ذلك المبدع دائما

عها بنفسهايرى فيها أدوات  ي ذلك شأن ا, خب 
 
اعات األخرى ال شأنها ف  بالمرة, خب 

ً
هي و ,فهي ليست عقوال

  لألفكار والخطط, غبر قادرة عىل التفكبر 
ً
, تخاذ القرارات بمفردها اوالتستطيع , وليست مصدرا
لعملية وتحتاج ا, وجهها يمات توالتستطع العمل بدون تعل، والتقوم بالعمل مالم يطلب منها ذلك 

ي يكتبها اإلنسان والت  يطلق عليها تسمية الّبامجالواحدة العديد 
 .(14)من التعليمات الت 

  ونية والتعبير
  الحاسبات اإلليكير

 :الفن 
ي ميدان الفنون التشكيلية حول 

 
ايد الجدل ف ونية استخداميب   ستفادة منها  ال ومدى ا, الحاسبات اإلليكب 

التساؤالت عن قدرتها كتقنية حديثة  وأثار هذا الجدل العديد من, كوسيط إلنتاج األعمال الفنية 
 اوهل يعد , نفعاالتهاللتعببر عن أحاسيس اإلنسان و 

ً
 جديدا

ً
وهل , للممارساتالفنية, ستخدامها تقدما

يالية إىليمكن أن تنشأ مدرسة تقنية تنضم  وفوق  .لخ إ...والمستقبليةالمدارس الفنية الحديثة مثل السبر
 .(15)ويستبدلها بلوحة تحكم وشاشة عرض, أدواته التقليديةكل ذلك هل يمكن للفنان أن يستغت  عن 

ي ظاهرة معقدة للغاية  اإلبداعالشك أن ظاهرة 
تمر متطلباتها الذهنية والعضوية بمراحل وأطوار , الفت 

ي غاية الغموض 
 
 بتحويل هذه الرؤية , بداية من رؤية الفنان الخاصة لما حوله,ف

ً
مفاهيم ذاتية  إىلومرورا

ج بثقاف ي النهاية , ته وخّباته وأحاسيسه الخاصةتمب  
 
وتحويل هذه المفاهيم إىل أفكار وتصورات ينقلها ف

ي الواقع المحسوس
 
من صنع اإلنسان مهما بلغت  كل هذا ال يتأئ  أن يقوم به جهاز . مجسدة ف



 يوــتربــلة الــمج 
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                             375                                                                                                                                                         

ي فمن المسلم به أن هناك عالقة عضوية متنامية بير  الفنان والوسائط الفنية , (16)اتهإمكان
تم ي الت 

اكم عّب العصور كتشافها وتطويرها ا  ة التقدم العلمي المب  وأن هذه العالقة التقف عند حد , خالل مسبر
ي أساليب التشكيل , تجاهات فنية جديدة استحداث مفاهيم و ا

 
فالفنان , بل تقوم أيضا بالتدخل ف

ي صور متجددة 
 
ي بحث دائم لفهم العالقات الجمالية وصياغتها ف

 
عن طريق سواء , التشكيىلي ف

عن طريق حل مشاكل فنية وتقنية معينة تعوق عن تجسيد  مأ, ستخالص أفكار وتصورات جديدةا
 عندما تعجز قدرات, يةر بتكاال أفكار وتصوراته ا

ً
ية عن تنفيذها بحيث تتوافق مع  هخصوصا البشر

ي التصورات العقلية 
اعات ال كتشافات واالومن ثم فقد أثارته ا, توصل إليها  الت  ي خب 

أفرزها العقل  الت 
ي 
ي , اإلنسائ 

ي سد جوانب القصور لديه والت 
 
بتكار بما تقدمه له ال لىك تتكامل عوامل ا, تتيح له الفرصة ف

ة إمكانات ات برصية متمبر  وها هو يستطلع , وقد فعل ذلك مع آلة الطباعة ومع آلة التصوير , وتأثبر
ونية بما تمتلكه من  إمكانات ها عما سبقها من تخاصة  إمكاناتالحاسبات اإلليكب  بتكارات امبر 

اعاتاو   .(17)خب 
ونية ال وال تعت  ا  ستعانة بالحاسبات اإلليكب 

ً
 لعمليات إو , بتكارال لعملية الخلق واقتال

ً
 اإلبداعفسادا

ي 
 مع أصالة األعمال الفنية, الفت 

ً
فاألدوات , وإخضاع الفن للقواعد والقوانير  الحسابية الصارمة, وتعارضا

ي ت
ونية تمثل إضافة جديدة لما يملكه الفنان من أدوات واإلمكانيات الت  وفرها الحاسبات اإلليكب 

ي المجاالت والمواضيع ال د أدئ  تعاونه كعنرص مساعد لتعزيز احوهي ب, وإمكانيات 
 
ي بتكار ف

تعتمد  الت 
 .عىل الفكر

ر اإلنسان الظاهرة ه فكفإن النتيجة , ستعانة بمثل هذه األدوات المتطورة ال ومهما يكن من أمر ا 
ي الواقع 

 
 ف

ً
 لدى الفنان سواء , مجسدا

ً
كانت األداة المستخدمة أداة يدوية أ ويظل هذا المفهوم ثابتا

ونية متطورة مبسيطة أ  ..آلة إليكب 
ات المتطورة كاناستخداموجدير بالذكر هنا أن  اته اإليجابية الواضحة عىل مر  األدوات والتجهبر  له تأثبر

ات المتطورة بإدراك واع  إمكاناتعامل الفنانون مع عندما يت وبخاصة, العصور  هذه األدوات والتجهبر 
 , وفهم عميق

ً
 عظيما

ً
ي الوقت  وعىل سبيل المثال كان دافنسر فنانا

 
 ف
ً
ا  كببر

ً
ي , نفسهوعالما

 
وساعده علمه ف

ي فن التصوير
 
وأعّط الفنانون , أن يطور الحجرة المظلمة إىل الخزانة ذات الثقب لإلستفادة بها ف

ة؛ هتمامهم البالغ للطباعة العظام مثل ألّبخت دورر ورمّبانت وجويا ا , إليمانهم بقيمتها الفنية المتمبر 
والتنته هذه السلسلة من الفنانير  , ستنساخ ال ه ضدها كتقنية وحرفة لجتهام المو ال عىل الرغم من ا

 بفنائ  الباوهاوس, الذين يفهمون بوعي العالقة بير  العلم والفن
ً
الذين تركوا العديد من التجارب , مرورا

, ونهاية بحركة الفن والتقنية, بالربط بير  الفن والصناعة هتمامهم اعىل الرغم من , الفنية الفريدة 
ي عام 

 
ي تعتمد عىل  1066حيث توجهت أنظار المهتمير  بالفنون التشكيلية ف

نحو التجارب الفنية الت 
ي قا, العالقة المتنامية بير  العلم والفن

كة بير  الفنان األمريك والت 
روبرت "مت عىل الجهود المشب 

ي بيناىلي ( Robert ranshenberg")روشنّبج
 
الذى كان محط األنظار لحصوله عىل الجائزة األوىل ف

يائ  , 1064فينيسيا  وقد أثمر هذا التعاون عن قيام جماعة , ( Billy klnver")بيىل كلوفر"والفبر 
ي الفن والتقنية 

 
ي ,  Experiments in art and technologyالتجريب ف

كانت تهدف إىل   الت 
كة بير  الفنانير  والمتخصستفادة من الجهو ال ا

ي العلوم الطبيعية د المشب 
 
وقد شهد مرسم , صير  ف

 جتماعاروشنّبج أول 
ً
ي وكان ذلك ، لهذه الجماعة  ا

 
المعارض   1068، وتوالت منذ عام 1067عام  ف

ي الفنية لهذه الجماعة 
 
نتباه لحركة الفن والتقنية بشكل عام وإمكانيات ال روبا بهدف جذب اأمريكا وأو  ف

ونية بشكل خاص كالحاسبات اإللي  .(10)ب 
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و  فنية خاصة لتجسيد  إمكاناتمن  هالساحة الفنية بما تمتلك عىلية نفسهانوفرضت الحاسبات اإلليكب 
ي وخصوصا إمكانية تجسيد الصور الذهنية المتخيلة 

ي الفكر اإلنسائ 
 
ى ، والت  تعكس العق  ف ل البشر

بطبيعة الحال أحاسيس إنسانية ، بل لقد بلغ األمر أن تكونت جماعات فنية خاصة تعتمد عىل 
ي كل استخدام

 
ونية ف هولندا وبلجيكا ، ورحبت و  لمانيا أأمريكا واليابان والنمسا و  من الحاسبات اإلليكب 

ي قاعات العرض والمتاحف بعرض اإلنتاج 
ألعمال فنية أبدعت من خالل الكمبيوتر ، وبرزت أسماء  الفت 

نسيم وكل من  ةليليان شوارتز والفنانة باربر  ةالفنانير  الذين تعاملوا معه ، منهم عىل سبيل المثال الفنان
سون وكينيث فوالند وجورج نييس وهوارد ويز وفام جونييك ومارك ديرو  . الفنانير  جون ببر

ة من الفنانير  قد تعاملوا مع الكمبيوتر كأداة ووسيط ، إال أن المالحظ وعىل الرغم من أن تلك الك
ي بر

 
 ف

ي  ن دلإساليب ، و أل تجاهات واال نوع ااألعمال الناتجة ت
ستخدامه كأداة ال اعىل أن فإنما يدل ءهذا عىل شر

ي 
 الجانب اإلنسائ  المبتكر لشحصية الفنان ، بل يخرج أعمال فنية ذات أساليب متنوعة ،ويّبز  يلغ 

ي كعنرص حيو 
ي وهام  يالجانب الودائ 

 
ي  ف

 .(18)اإلنتاج الفت 
ونية قد أدى إىل أن يكتسب الفنانون خّبات جمالية اوبات من الواضح أن   ستخدامالحاسبات اإلليكب 

ستحداث امستحدثة ال يمكن الحصول عليها من األدوات التقليدية ، وخّبات جمالية قد تؤدى إىل 
ي يمكن الحصول عليها أمفاهيم فنية جديدة ، سواء 

من حيث مفهوم األصالة  ممن القيم التشكيلية الت 
ي 
ي العمل الفت 

 
ي مرص أقام الفنان حمدي عبد هللا أول معرض لعرض األعمال الفنية المنفذة ،  ف

 
وف

ونية ، وهو يقول ي العالم العرّئ  د نها تعإ: عن تجربته الفنية بالحاسبات اإلليكب 
 
من أول التجارب ف

ي التخزين وتقديم افمن خاللها قد  ،المعارص 
 
عتمدت عىل قدرات وإمكانات الكمبيوتر غبر المحدودة ف

ي ستفادة منها ال البدائل وكل صياغات النهائية يمكن ا
 
ي بناء العمل  ف

 .الفت 

  التصويرية القيم الجمالية لألساليب: 
طوط بمختلف قيمها لخإنتاج القطع والعل من أهم ما يمبر  تقنيات الطباعة هوالقدرة الفائقة عىل 

ي متعرجة عىل هيئة خطوط  مكانت محددة لألشكال أأ التشكيلية ، سواء 
 
عىل هيئة خطوط  مالجزئية أ ف

 . ىل ذلك إ وما  ءيحا إل ستخدام الخطوط لا، و  آخر لينة ممتدة من جزء إىل 
ي ومن المعروف أن لكل طريقة من طرق األداء 
 
اتها الفنية  ف ي إعداد السطوح الطباعية تأثبر

تحمل  الت 
فهناك طريقة تتمبر  بقوة الخطوط وأخرى تتمبر  بالمساحات الصماء ، وثالثة ,  قيمة جمالية خاصة 

 .الخ ...نتاج التدرجات الظلية إتختص ب
و ال يقترص المظهر البرصى للخطوط والمساحات والتدرجات الظلية عىل القيمة التشكيلية الخاصة 

معينة ناتجة عن تقنية الحفر المستخدمة كتسب حالة جمالية بأشكالها المتنوعة ، فعند الطباعة ت
ي وقد تتفوق األساليب اليدوية عىل األساليب التصويرية  ،وأسلوب الطبع 

 
هذا الصدد ، خصوصا  ف

ي المقابل تستجيب التقنيات الحديثة 
 
عندما تتولد الزوائد عىل جانّت الخطوط المحفورة يدويا ، وف

ونية إىل طموحات الفنانير  المحدثير  الذين يقومون وعىل رأسها التقنيات التصوي
رية واإلليكب 

روفة ، تؤدى بدورها مؤثرات وظروف تجريبية لم تكن مع ة بالتقنيات الحديثة للحصول عىلنستعاال با
 اإلبداععملية لم يعق أبدا" مثل هذه التقنيات استخدامنتاج قيم جمالية جديدة ، ومن المؤكد أن إإىل 
ي  يالفرد

 جديدة واسعة حيال الفنان, للفنان والذائ 
ً
فاليوم نشهد بوادر تحول , بل العكس لقد فتح آفاقا

ي عالم الفن التشكيىلي 
 
 .جديد ف

لهذا فإن , لقد أصبح التعامل مع العمل التشكيىل يتطلب مستوى أعىل من التقنية غبر المحدودة 
 ال , تثبر فضول الناسالقيمة الجمالية لألعمال الفنية المنفذة بوسائل تقنية حديثة 

ً
كما أصبحت جزءا

ة  .يتجزأ من القيم التشكيلية العامة والممبر 



 يوــتربــلة الــمج 
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                             377                                                                                                                                                         

ولقد شهد تريناىل , ويتمبر  كثبر من الفنانير  اليابانيير  بقدرتهم الفائقة عىل تطوي    ع التقنيات التصويرية
 تعّب عن هذه القدرة

ً
باألساليب القيم الجمالية الخاصة  استخدامسواء من حيث , مرص األول أعماال

ات الشبكية المكّبة ي الواقعية امن حيث  مأ, التصويرية وعىل رأسها التأثبر
 
ستغالل الطابع المغرق ف

وفيه يستعرض إمكانياته , ويمثله العمل المسم البيض والسكير  للفنان بيدا كاورو, للتصوير الضوئ  
 من اإليحاء بالتجسيم وتدعيمه با

ً
التفاصيل عىل نهاية بالتأكيد نعكاسات الضوئية و ال التقنية بدءا

 .الدقيقة للعنارص المختارة
الذى ( Fostel")فوستل"ومن الفنانير  الذين قاموا بالسيطرة عىل األساليب التصويرية الحديثة الفنان 

ي مجريات عمليات الحفر بالطرق التصويرية فقام بحرق السلبيات و 
 
ستعان بالعروض اقام بالتدخل ف
ونيةوعالج ا, التليفزيونية  ات الفنية , لصور والرسوم بالطرق اإلليكب  وذلك بغرض الحصول عىل التأثبر

 .الخاصة
م فيها ويحّولها إىل 

ّ
ا من أن يملك التجربة ويتحك ً  وحارص 

ً
ان، حت  يكون فّعاًل

ّ
 للفن

ّ
ي هذا السياق ال بد

 
ف

ة إىل شكل
ّ
، ويحّول بذلك الماد  الذكرى إىل تعببر

ّ
مَّ يغبر

َ
ي إىل تطّور الحضارات فالفّن  ؛ذكرى، ومن ث

ّ
يؤد

ه 
ّ
ي السياسات واألخالق، كما أن

 
ط الضوء عىل التغيبر ف

ّ
ه يعّري المفسد والظالم ويسل

ّ
ي بالشعوب، إن

ويرتق 
ي عملّية الخلق الثقافّية، 

 
الفّن جائش بالفكر، دافق باألفكار، وال يمكن فهمه تماًما بمعزل عن “جوهرّي ف

ي وس ،سياقه
 
 ف

ّ
ما وللمفارقة، فإن

ّ
ا الزمن واللغة، بأن ينشد اإلنسانّية إن

ً
ع الفّن إيصال رسائله متجاوز

ّية 
ّ
كة، ويوصل المجتمعات اليائسة بعضها ببعض، ورّبما لو انخرطت جماهبر أوسع بالتقاليد الفن المشب 

ام المتبادل د المزيد من التسامح واالحب 
ّ
 .العالمّية المتنّوعة، لول

ي هذه المعاد
 
 الدور ف

ّ
ا أن

ً
ّ إذ ان بدرجة أساسّية كونه صانع الرسالة الجمالّية جىلي

ّ
ف عىل الفن

ّ
لة يتوق

اث، ذلك  ط “والمحافظ عىل القيم والب  اء رسر
ّ
ّ مثمر وبن ي

 
ّ وثقاف ا موقف سياشي

ً
اث هو أيض  استلهام الب 

ّ
أن
ان لديه … أن يكون بهدف الجمع وإعادة التقويم

ّ
 الفن

ّ
ّ فّعالوبذلك فإن ي سياق عرصّي دينامي

 
لالنخراط ف

ي تلّمس واقع مجتمعه وهمومه  ، رسالة اجتماعّية وإنسانّية
 
ّية وجمالّية ف

ّ
ه يمتلك حاّسة فن

ّ
إضافة إىل أن

  ّ  جاذبّية، وتتمبر
ّ يعمل عىل إيصال رسالته بطريقة أكبر ي

ّ ي أسلوب فت 
 
وقضاياه، ليسغ بعدها إىل عكسها ف

ي الثورات الشعب
 
، خصوًصا ف ي

ي نقل المفاهيم إىل المتلق ّ
 
ي أغلب جمهورها من العامة بسهولة ف

ّية الت 
ي يناضلون . الذي ال يحّط  بقدر جّيد من المعرفة

ي تعريفهم بالقضايا الت 
 
بالتاىلي يؤدي الفّن دوًرا حاسًما ف

ّية 
ّ
ي سهلمن أجلها وتبسيط فهمها بقوالب فن

نهم من فهم تعقيدات المشكلة والظروف الت 
ّ
ة، ما يمك

ة
ّ
 .تدور حولهم كاف

 و 
ّ
ر والتناقض، فهو ال يصدر فقط عن معاناة قوّية للواقع، بل من صفات الفّن أن

ّ
ي أعماقه التوت

 
ه يحمل ف

ي 
 
مه ف

ّ
ما هو نتيجة لتحك

ّ
ان وسهولة أدائه، إن

ّ
، فما يبدو من حّرّية الفن ّ  له من اكتساب شكٍل موضوعي

ّ
ال بد

ته، وكما يقول أرسطو
ّ
 وظيفة الدراما هي تطهبر النفس من االنفعاالت وال": ماد

ّ
ب عىل الخوف إن

ّ
تغل

ن المتفّرج الذي يطابق بير  شخصّيته وبير  تلك الشخصّية من التحّرر من تلك ، والشفقة 
ّ
بحيث يتمك

تا قيود الحياة وأعبا 
ّ
ي عن كاهله مؤق

 ،ها ءالمطابقة، ويتسام فوق رصوف األقدار، وبذلك يلق 
ّ
ضح أن

ّ
يت

ر بأح
ّ
ان الثائر ليس مجّرد مجموعة انفعاالت فقط، يتأث

ّ
ا الفن ا خاصًّ يًّ

ّ
ما يملك إحساًسا فن

ّ
وال محيطه، إن

، يجاري فيه الكثبر من المكّونات الجمالّية،  ّ يجعله قادًرا عىل تركيب أعماله وتقديمها بشكل موضوعي
ان إحدى تلك المقّومات وهذه المقّومات 

ّ
 رسالة الفن

ُّ
ء عىل اإلطالق، بل تعد ي

ف كّل شر
ّ
بدورها ال تصن

ة، فيبدو جليًّ  ي تقوم عىل الموضوعّية والحياد، ويفصل الُمِهمَّ
ص الفّن بالحقيقة العلمّية الت 

ّ
ا كأنه يشخ

ي دراسته
 
 الفّن “ ،بمسافة بينه وبير  موضوعه بعد التعّمق فيه وتحليله حت ّ يصل إىل الموضوعّية ف

ّ
إن

ّية وحاجاتها الروحّية لمعرفة الحقيقة ومعرفة اإلنسان لنفسه،  ع الجماعات البشر
ّ
ي تطل

وفهم أعماقه يلّتّ
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الع عىل تجربتها، عن طريق الفّن، وهذا يجعل 
ّ
واالندماج معها عّب االنخراط مع الجماعة، واالط

 ظاهرة 
ُّ
ا بطبيعته ووظيفته وأساليبه، فالفّن هنا ال يعد ورة، ويجعل الفّن ثورويًّ ا بالرص  النشاط إبداعيًّ

التعاببر  استخداممعه الحاجة إىل  حديثة، يكاد يكون عمره من عمر اإلنسان، فقد ُوجد منذ ُوجدت
ا كانت وسائل التعببر  جم نفسّيته وظروفه وأحواله أيًّ ي تب 

دة الت 
ّ
 . المتعد

ي محاولته تفس"
 
ّ أن يسبق الفّن العلم والفلسفة ف دًءا بر ظواهر الطبيعة وكشف أرسارها بومن البديهي

ي النهار، إىل اكتشاف
 
ي الليل ومكائد الصيد ف

 
اللباس واللغة والنار والعجلة، وليس  من تأّمل النجوم ف

 انتهاء بالكتابة، والرسم، والتمثيل، والغناء، والرقص
 
ّ
 الفّن ما هو إًل

ّ
ي تحيط به، فنستنتج أن

ات الت   الفّن نشأ منذ وعي اإلنسان لذاته وللمتغبرّ
ّ
ضح هنا أن

ّ
ويت

ان لما يدور حوله يجعله يخالف ش،   و نتاج لمرحلة اإلدراك
ّ
 فهم الفن

ّ
ا بطريقة أو بأخرى، إن

ً
عوره أحيان

ي اكتشافه 
 
ن فيها من التعببر عّما يحّس، وبذلك فقد تدّرج ف

ّ
ي يتمك

مستخدًما الوسائل جميعها الت 
ي 
 
ّ ف ي

ّ الالنهائ  ي مكنوناته ابتداًء من التأّمل، وانتهاًء بعالم التطّور التكنولوّجي
 
لوسائل التعببر عّما يجول ف

 . (10)هذا العرص
ونيةالتطبيقات الجر   :افيكية للحاسبات اإلليكير

ونية  من أهم الفروع الفنية  Computer Graphicsيعد الرسم والتصميم بواسطة الحاسبات اإلليكب 
ي المستحدثة 

ونية  الت  ي ظهرت نتيجة لغزو الحاسبات اإلليكب 
 
 ؛الميادين المختلفة للفنون البرصية ف

ي من العالقات التشكيلية وترجع هذه األهمية إىل نشأة أنماط ومستويات جديدة 
ستخدم فيها  الت 

ُ
ت

ونية كوحدات للذكاء اال الحاسبا ها المزج بير  القدرة الفائقة للعقل  ؛صطناعي ت اإلليكب  لعل أهم ما يمبر 
ي الجوانب واألمور 

 
ي اإلنسائ  ف

والقدرة الفائقة للحاسبات , تتضمن عمليات خلق وحكم وحدس الت 
ي الجوانب أو األمور

 
رونية ف ي  اإللكب 

هذا المزج الذى أدى إىل , اءتتضمن رسعة اإلجراءات ودقة األد الت 
ج فيها العلم بالفن االتيالمستحدثة  لد العديد من التطبيقات توا وال يقترص وصفها كأهم النتائج , مب  
ي 
من أهم األساليب الفنية المستحدثة  هي بل , يمكن أن تصل إليها تكنولوجيا المعلومات فحسب  الت 
ي 
ي العرص الحديث يمكن الت 

 
ال يتمكن منها إال من ، لتقديم رؤى فنية جديدة  ؛أن يعتمد عليها الفنان ف

ي الل تلك التطبيقاتخ
 :من أهمها الت 

بتكار الصور والرسوم ذات المواصفات الخاصة عن ايستطيع الفنان :إنتاج الصور والرسوم -1
وئ  لأللوانال طريق ا قط والخطوط بير  عنارص التشكيل كالنوالتفاعل , ستعانة بتقنيات المزج اإلليكب 

الحصول عليها فتنتج مؤثرات ال يمكن , والمساحات والدرجات والتدرجاتالظليةواألنماط الزخرفية 
ي بالوسائل التقليدية ، 

ونية  فق  وفر الحاسبات اإلليكب 
ُ
ي هذه  إمكاناتهذا الصدد ت

 
ي التحكم ف

 
هائلة ف

ة عىل تفكيك األش, العنارص  كال وإعادة تجميعها وتحريكها ونقلها ودمجها مع أشكل وتملك قدرة كببر
ي التصغبر والتكببر , أخرى

 
 استخداممليون لون يمكن  16.8وتحتوى ذاكرتها عىل ,وتنفرد بمرونة فائقة ف

 .لون منها دفعة واحدة عىل شاشة العرض 256
ي عالم التصميم:التصميم -2

 
ونية ثورة ف  design Computer Aidedأحدثت الحاسبات اإلليكب 

سواء , ستدعاء العنارص واألشكال والمؤثرات الجرافيكيةاالهائلة لتخزين و  اإلمكاناتوذلك عن طريق 
 .برامج التشغيل معن طريق المكونات المادية أ

ونية بإبراز كافة األشكال :عرض الحلول الممكنة -3 ي تقوم الحاسبات اإلليكب 
يمكن معالجة  الت 

ختيار البدائل المختلفة الممكنة عن طريق عمل التعديالت انان فتوفر بذلك للف, الصور والرسوم بها 
اكيب المكونة لألشكال ي الب 

 
دون , وكذلك ألوانها بما ُيتيح الوصول إىل أفضل الحلول الفنية المطلوبة, ف

وعىل الرغم , الحاجة إىل إعادة رسم الصور واألشكال مرات عديدة بهدف الوصول إىل مثل هذه الحلول 
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توفر إمكانية الطبع والرسم علىالورق  ستاتيكية األوراق واللوحات فهي أرر الفنان من أرس من أنها تح
 .ستخدام األجهزة المخصصة لذلكاب
بينما تستطيع الحاسبات , ال تستطيع آلة التصوير إال التعامل مع الواقع:بناء الصور المتخيلة -4

ونية تجسيد مايدور بذهن الفنان   مالرسم أ ستعانة بإمكانياتال ن طريق اكان ذلك عأ سواء , اإلليكب 
 . Image processingالصور معالجة  مأ Animationالتحريكم التصميمأ

  التجريب  -5
ونية أ: الفن   هيلّتي حاجت نيستطيع الفنان الذى يستخدم الحاسبات اإلليكب 

ي بأساليب متنوعة
 بطريقة منها مايسم بالمولد العشوائ  لألرقام الذى يولد أرقا, للتجريب الفت 

ً
ما

ستخدام هذا المولد يمكن إنتاج تنوعات مختلفة من افب, عشوائية ال يربط تتابعها أى قانون أو نظام 
 عن ذلك أن يعيد , العالقات التشكيلية ال يتأئ  للفنان أن يفكر فيها تحت الظروف العادية 

ً
وفضال

 لما يراه
ً
 .تنسيق هذه العالقات وفقا

ونية اإلنسان فرصة :ىل أشكال مرئيةتحويل الظواهر غير المرئية إ -6 تمنح الحاسبات اإلليكب 
وذلك عن طريق , العالم المجهول الذى يعجز عن اإلحساس به عن طريق حواسه المجردةالتعرف عىل 

 .Thermography(21)ربطها بتقنيات التصوير الحرارى 
 

 
ي فلسطير  م

 
2111التصوير المعارص ف  Laura Hudson ةللفنان  

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/12770/9412?target=_
blank(21) 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/12770/9412?target=_blank(21)
https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/12770/9412?target=_blank(21)
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 لوحة رقمية للفنان باسل المقوشي : عازفة الناي

 

 
ي خالد ترقىلي أبو الهولمجموعة متحف فر 

 حات الفن من أجل اإلنسائ 
(22)https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/11/06/477114.html 
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الفنان الجزائري دليل ساشي يعيد نحت الصور الفوتوغرافية عّب الكمبيوتر الستخراج تشكيلة من 

 األلوان تمنحها حيوية
https://alarab.co.uk(2) 

 

 
 مدينة تسكننا عوض أن نسكنها

ي : أمجد عبدالسالم عيدالفنان 
 التكنولوجيا ساعدت العرب عىل تطوير إنتاجهم الفت 

https://www.aljarida.com/articles/1595088649149902400(24) 

 

https://alarab.co.uk(2)/
https://www.aljarida.com/articles/1595088649149902400(24)


 يوــتربــلة الــمج 
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                             382                                                                                                                                                         

 لتوصياتالنتائج وا
 :النتائج

 
ا
ي :أول

ي العمل الفت 
 
 .هناك فنانير  استخدموا التقنيات الحديثة ف

 
 
ة من االستفادة من التطور إهناك : ثانيا ي العمل فيمكانية كببر

 
ي التقنيات الحديثة   ف

 .الشكيىلي الفت 
 
 
لقيم  ةصالأل ا إيجابية مع اختالف ةتيجنور تأثبر التقنيات الحديثة عىل عمل الفنان التشكيىلي بظه: ثالثا

ي  
 .العمل الفت 

 
 
ي تحقيق ا البتكار لعمال التصوير عنرصا أالحديثة فيأصبحت التقنيات :رابعا

 
 .فكار الفنيةألف

 :التوصيات
ورة : والأ ي أل المختلفة بعناية  نتقاء واالطالع عىل تنوع التقنياتأيوصي برص 

 .نها تأثر عىل العمل الفت 
 
ً
 .عمال التشكيليةأل الرقمي ل والتصوير الرقمي  نبالف تهتم متخصصة معارض إقامة:ثانيا
  

ً
ها وصور فيديو من أشكاله بكافة الرقمي  للفن سةدرا عمل: ثالثا  أوسع ،وبحدود فوتوغرافية وغبر

 .العرب الفنانير   لتشمل
 
ً
ورة ا:رابعا  .من اساليب وتقنيات مختلفة ه وما يتضمنستغالل التقدم العمىلي والتكنولوّجي يوصي برص 

 
ً
 .تالوجاتخاصةبالتصويرالرقميوتوثيقهعملك:خامسا
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- Introduction : 

     La période entre 1940-1945 est une période très importante dans l’histoire française contre 

l’occupation allemande et ses terrifiantes conséquences. 

Le 10 mai en 1940 l’Allemagne d’Hitler attaque la France, écrasée par la puissance militaire 

nazie en six semainesseulement.L’occupation est arrivée rapidement, l’armistice scellant sa 

défaiteest signé le 22 juin 1940.  Le pays est divisé en deux zones. Le nord est occupé par les 

nazis, la zone sud reste sous autorité française avec le gouvernent de Philippe Pétain installé à 

Vichy. Des familles entières sont séparées : 

    « Une foule. Toute la France qui coule sur les routes. De jour et de nuit, une foule 

protégée par deux épaisseurs de matelas, couronnée de valises et de cages à oiseaux. Une 

foule qui n’a jamais fini de passer, toujours aussi épaisse, toujours renouvelée et qui 

abandonne dans les fossés ses voitures et ses morts »
1
 

Les Français sont traumatisés par la défaite. La défaite les  a abattus, déstabilisés et fragilisés. 

Le pays traverse donc une profonde crise de doute et de perte de confiance. Deux millions de 

prisonniers, et huit millions de personnes se trouvent, à un moment ou un autre de la débâcle, 

sur les routes de France. Aragon nous décrit l’amertume de cette défaite dans son poème 

Richard II quarante : 

«Ma patrie est comme une barque 

Qu’abandonnèrent ses haleurs 

Et je ressemble à ce monarque 

Plus malheureux que le malheur 

Qui restait roi de ses douleurs 

……………… 

Le cœur peut s’arrêter de battre  

Le sang peut couler sans chaleur 

Je reste roi de mes douleurs.
2
 » 

L’occupation, avec ses menaces ne crée nullement un climat favorable. Les années troublées, 

il est difficile de nourrir les enfants, où les femmes enceintes tombent de fatigue dans la rue, 

où les bombes s’ajoutent aux menaces des arrestations, du chômagesont cependant les années 

où la France amorce sa révolution démographique : « En zone occupée, divers groupes se 

forment à la fin de 1940. Certains diffusent de fragiles journaux, d’autres donnent 

naissance à des organisations sans lendemain, tels l’Armée des volontaires ou le 

Mouvement national révolutionnaire  
3
» 

Tous les moyens de communications sont limités. A cette époque, le courrier est le seul mode 

de correspondance entre les personnes, le téléphone est très cher, la télévision et les journaux 

télévisés n’existant pas : 

                                                           
1
 AMOUROUX Henri, la vie des français sous l’occupation,  Librairie Arthème Fayard, 1990, p. 6. 

2
 ARAGON Louis, « Richard II quarante »,Le Crève-cœur, Paris, Gallimard, 1941, pp.50-51.  

3
 Jean-François Muracciole. Histoire de la résistance en France. Paris, p. 9.  

mailto:alashhab68@elmergib.edu.ly
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« L’Occupant, de fait, contrôle directement ou indirectement toute la chaîne de 

production et de diffusion de l’information et de la culture : presse, radio, cinéma, 

maison d’éditions, etc. ainsi que les machines, outils et matériaux (presse, papier, encre, 

pellicule, etc.) »
1
 

Les conditions de la défaite imposées par les nazis à la France plongent le pays dans unegrave 

crise sociale : « La progression allemande jette des centaines de milliers de civils sur les 

routes de l’exode. En quatre jours, 2 millions de personnes fuient la région parisienne, 

emportant le maximum de biens personnels. On estime à près de 8 millions lenombre de 

personnes quittant leur foyer en mai et juin. Pourtant, les risquessont grands car les 

convois de civils sont bombardés par l’aviation allemande. »
2
 

Le gouvernement de Vichy met en place son programme idéologique et une série de mesures 

liberticides pour contrôler bien la zone comme droit de grève, droit de vote, droit de 

manifester et de se réunir. La liberté d’expression est supprimée avec l’Etat français, les 

journaux nationaux et locaux sont autorisés à apparaître après relecture : 

« Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, présidant du Conseil, annone…l’cœur 

brisé….qu’il faut cesser le combat. Le 18 juin, le général de Gaulle invite les Français à 

continuer la lutte. De Gaulle signifie ainsi sa volonté de lutter militairement contre 

l’occupant, mais aussi politiquement contre le gouvernement qui accepte l’armistice »
3
 

Les français ont défendu leur pays avec tous les moyens à leur disposition, pour comprendre 

l’essence de la résistance, on peut dire que la lutte des résistances n’est pas limitée aux actions 

militaires mais aussi avec la connaissance de multiples facettes de la résistance, ses pratiques, 

ses techniques et son organisationcomme le poème. Il y a aussi d’autres comme écrire sur les 

murs, manifester, chanter la Marseillaise. Tout cela pour dire la vérité à une population 

occupée afin de lui redonner l’espoir et combattre les mensonges de Vichy et des nazis : 

« Pour De Gaulle, comme il l’explique depuis Londres dans son fameux appel 

radiophonique du 18 juin 1940, la défaite est imputable aux erreurs stratégiques du haut 

commandement français. Il a une vision à long terme de la guerre, ne faisant pas de la 

défaite française la fin d’une guerre qu’il anticipe comme mondiale, et appelle donc à 

poursuivre le combat. C’est l’acte de naissance de la Résistance. En revanche, la célèbre 

phrase : La France a perdu une bataille, mais la France n’a pas perdu la guerre »
4
 

 Pendant cette période, la résistance dans cet environnement est un choix personnel, entre 

dans la résistance c’est faire le choix de la désobéissance, du refus, de l’insoumission. 

Cependant la risque d’arrestation est le danger permanent. Beaucoup de résistants sacrifient 

ainsi leur confort personnel et leur vie quotidienne dans cette lutte : « Parce que la 

Résistance est d’abord une réponse par les mots, la résistance par la littérature est la 

plus fréquente des formes de la résistance culturelle. Les premiers tracts, les premiers 

journaux multiplient les allusions et les citations. Des textes patrimoniaux sont publiés 

mais la Résistance est aussi l’occasion de productions originales, de valeurs inégales, qui 

couvrent tout le champ de la littérature, depuis le roman jusqu’à la poésie, en passant 

par le pamphlet ou la chanson. La diffusion est le plus souvent clandestine, parfois 

depuis l’extérieur, mais une littérature de contrebande cherche à contourner les filtres 

de la censure pour atteindre plus facilement son public, plus ou moins restreint »
5
 

                                                           
1
 Bulletin Pédagogique Annuel, Résistance.  15-16, 1940, p. 5. 

2
 Aurélien Fayet- Michelle Fayet.  L’Histoire de la France. Paris, Groupe Eyrolles, 2007, p. 363 

3
 Jean- François Muracciole. Histoire de la Résistance en France. Paris, p, 11. 

4
 Aurélien Fayet- Michelle Fayet.  L’Histoire de la France. Paris, Groupe Eyrolles, 2007, p. 363. 

5
 Bulletin Pédagogique Annuel, Résistance.  15-16,1940. P.3.  
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La Résistance rassemble beaucoup de personnes. Elle a la particularité pourtant de réunir 

toutes sortes de gens, issus de milieux et d’origines très diverses des âges, des sexes, des 

professions, des nationalités, des convictions religieuses ou politiques.  Français et étrangers 

unissent leurs forces dans cette lutte commune. Certains poètes, écrivains, intellectuels, 

philosophes s’engagent dans la Résistance et mettent leur art au service de ce combat. C’est le 

cas de Paul Eluard, René Char et Louis Aragon, et les autres. Leurs ouvrages, recueils de 

poèmes ou autres textes sont publiés dans la clandestinité, leur engagement politique dans la 

Résistance a motivé et a donné de l’espoir à un peuple découragé. 

Les journaux, la presse clandestine joue un rôle fondamental dans la communication des 

résistants avec le reste de la population pour alerter les esprits et réveiller les consciences : 

« La presse de zone occupée est presque entièrement sous la coupe des Allemands qui 

disposent du papier, de l'encre et du plomb, diffusent et supervisent les informations et 

les photos, distribuent des subventions et finissent par contrôler totalement 49 journaux 

et périodiques, parmi lesquels on trouve aussi bien des quotidiens politiques (La France 

socialiste.Aujourd'hui) que des hebdomadaires (Au Pilon), des journaux de mode 

(Ledimanche de la femme), de cinéma et de bricolage »
1
 

Nous visons dans ce travail à étudier succinctement quelques poètes de la génération des 

années quarante comme Louis Aragon et Paul Éluard. 

On essaye de répondre à ces questions : Que peut-elle faire la poésie pendant la période de 

l’occupation ? La poésie est-elle une arme efficace contre l’occupation ? Est-ce que c'est vrai 

quand on dit que la poésie de la Résistance est populaire ou poésie d'élite ?  

- Qui est le résistant ?  

Le résistant courageux est un être libre qui refuse toute sorte d’esclavage, rien ne peut 

l'ébranler, ni la torture ni la mort ne lui font peur. C’est un homme décidé à mourir pour sa 

cause, décidé déjà à être fidèle à sa patrie, c’est un être qui donne sa vie pour que vive ce qui 

est plus cher que la vie, la liberté de la pensée, de la liberté des croyances et des opinions. 

Il convient de rappeler que la Résistance ne fut pas seulement le combat des clandestins, c’est 

un peuple tout entier qui est engagé dans cette lutte patriotique. Il s’agissait d’un même 

combat où chacun, malgré la différence des opinions selon ses moyens, aide à la libération de 

son pays où chacun se définissait selon ses traditions et ses aspirations en vue de l’avenir. 

Ce sont des lycéens et des étudiants qui, le 11 novembre 1940, ont défié les Allemands en 

manifestant en plein Paris, chantant La Marseillaise et supportant les matraques et les coups 

de crosse de fusil allemands : « A 17 heures exactement un cri énorme : « Vive la France 

», éclate à hauteur du cinéma George-V, sur le trottoir de droite que remontent de 

nombreux groupes de jeunes. On chante La Marseillaise. Il y a, dans la foule, des 

anciens combattants. La Marseillaise éclate à nouveau, suivie du Chant du départ, puis 

de « Vive la France », « À bas Pétain », « À bas Hitler ». Nous ne sommes d’abord que 

quelques-uns à crier. Mais bientôt les cris fusent de partout et nous sommes étonnés de 

voir à quel point le cortège grossit »
2
 

La Résistance continue son combat, le butc’est l’ennemi, c’est de lutter par tous les moyens 

contre l’ennemi, pour sauver la liberté qui est une question de vie ou de mort : « Vivre dans 

la défaite, c'est mourir tous les jours …Un peuple n'est vaincuque lorsqu'il a accepté de 

l'être.»
3
 

 

                                                           
1
 AMOUROUX Henri, la vie des français sous l’occupation,  Librairie Arthème Fayard, 1990, p. 523. 

2
SEGHERSPierre, La Résistance et ses poètes, France 1940-1945, Editions Seghers, Paris, 1974, p. p 92, 93. 

3
 AMOUROUX Henri, la vie des français sous l’occupation,  Librairie Arthème Fayard, 1990, p 531. 
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Les poètes résistants : 

La Résistance doit s’affirmer par le mot, par le texte, par le poème qui avait toujours des 

thèmes communs. Ces thèmes ont relié la production littéraire dans l’ensemble de cette 

époque. Les poètes affirment que la poésie n’est pas seulement une activité de l’esprit, mais 

qu’elle est avant tout une manière de vivre. La poésie de la Résistance a pris la détermination 

de ne pas se taire, de ne pas se soumettre devant la misère, la souffrance ou l’énorme pression 

exercée par l’Occupation et ses collaborateurs  

On trouve des poètes professionnels ou illustres, comme d’Aragon, Éluard, et d’autres. Mais il 

y aussi des poètes amateurs, occasionnels, simples, peu connus, anonymes, débutants, poètes 

vivant dans la clandestinité, prisonniers, en exil et déportés.Ces jeunes poètes ont apporté aux 

français les chants de leurs misères, de leurs souffrances, de leur espoir et de leur fidélité au 

destin de la France.Ainsi, à cette époque la poésie devient une exigence nationale, l’arme 

française la plus importante dans le combat contre les nazis, elle n’appartient plus à personne, 

chaque français a le droit de s’exprimer en poésie, Aragon écrit dans son poème Fils du 

peuple: 

« Mon parti m’a rendu mes yeux et ma mémoire 

Je ne savais plus rien de ce qu’un enfant sait 

Que mon sang fût si rouge et mon cœur fût français 

Je savais seulement que la nuit était noire » 
1
 

Cette Résistance se poursuit avec l’utilisation du langage comme porteur de messages, de 

mots d’ordre, d’appels à refuser le joug imposé. En d'autres termes, la poésie joue un rôle 

capital, car les mots des poètes se retiennent et se transmettent plus facilement : de bouche à 

oreille, écrits sur les murs, sur des cahiers, des tracts glissés sous les portes ou dans les boîtes 

aux lettres. Ces mots de souffrance et d’espoir entretiennent la flamme de la Résistance 

 

- Louis Aragon : 

Louis Aragonest un poète, romancier, journaliste et essayiste français, né le 3 octobre 1897à 

Neuilly-sur-Seine et mort le 24 décembre 1982 à Paris. Louis Aragon montre très jeune un 

don pour l'écriture. Il publie ses premiers poèmes: « En 1926 paraît Le Paysan de Paris, 

prose surréaliste qui connait un grand succès. Il s’inscrit au Parti communiste en 

1927…….s’engage dans la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Crève-

cœur 1941, Cantique à Elsa1942, Les yeux d’Elsa1942, La Diane française1946. »
2
 

    Pendant la Guerre une revue qui s’appelle la lettre de la France au combat en anglais écrit : 

« Par le quartier général même De Gaulle au n° 4 Carlton Gardens n’avait jusque-là fait 

aucune mention d’Aragon. Puis, au mois de septembre 1943, voilà que cette revue le 

salue comme  peut-être le plus grand de tous les poètes de guerre  et donne de longues 

citations tirées de ses deux recueils 
3
» 

À l’automne de 1940, Aragon et Elsa décident de rester en France pour continuer la lutte 

contre l’occupation :« Nos amis, aux États-Unis et en Amérique du Sud, nous pressaient 

de venir chez eux. Mais pour nous la question ne se posait pas : ni toi ni moi, nous ne 

voulions quitter la France. Nous étions certains que le pays ne se laisserait pas faire, et il 

ne s’agissait pas seulement de Londres, non, cela allait s’organiser sur place. Il nous 

                                                           
1
 Pierre Juquin, Aragon un destin français 1939-1982, Paris, 2013, p. 184. 

2
 Nicole Blondeau, Ferroudja Allouache, Marie Françoise  Né, Littérature progressive du Français, CLE 

international, Paris, 2019, p. 119. 
3
 Collection Annales littéraire. Aragon, Elsa Triolet et les cultures étrangères  .2000, p.30. 
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fallait trouver les bouts, toucher ceux qui justement s’organisaient pour cela. Ou que ce 

soit eux qui nous trouvent
1
» 

Mais pourquoi Aragon a choisi le poème comme une arme il dit : « La poésie, pour toutes 

sortes de raisons, ne serait-ce que parce qu’elle peut se restreindre à de petites 

dimensions, pouvait servir à lutter contre la guerre. Je me suis dit aussi que cette poésie 

ne pouvait pas être une poésie d’avant-garde, car alors, à qui se serait-elle adressée ? Il 

s’agissait ici de s’adresser à tout le monde, qu’on puisse facilement entrer dans cette 

poésie, qu’elle touche le cœur des gens et le retourne, quels que soient ces gens. C’est 

pourquoi j’avais pensé qu’il fallait une poésie relativement claire, mais qui ne le soit pas 

au point d’attirer l’attention de la censure. En somme, une poésie de contrebande, mais 

qui ne poserait pas de problème de forme. Une poésie qui, pour les gens, serait 

directement appréhensible parce qu’elle relèverait d’une certaine tradition à quoi se 

reconnaîtrait la masse des Français 
2
» 

Comment une poésie écrite pendant une courte durée peut-elle durer ? Ce qui touche 

durablement, ce sont les valeurs éternelles comme la paix, la solidarité, la beauté, la liberté, la 

vie, l’amour et la dignité de la femme. 

 

- La Rose et le Réséda : 

« Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Tous deux adoraient la belle 

Prisonnière des soldats 

Lequel montait à l'échelle 

Et lequel guettait en bas 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Qu'importe comment s'appelle 

Cette clarté sur leur pas 

Que l'un fut de la chapelle 

Et l'autre s'y dérobât 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Tous les deux étaient fidèles 

Des lèvres du cœur des bras 

Et tous les deux disaient qu'elle 

Vive et qui vivra verra 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Quand les blés sont sous la grêle 

Fou qui fait le délicat 

Fou qui songe à ses querelles 

Au cœur du commun combat 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Du haut de la citadelle 

                                                           
1
 Pierre Juquin, Aragon un destin français 1939-1982, Paris, 2013, p.70. 

2
Ibidem, p. 162. 
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La sentinelle tira 

Par deux fois et l'un chancelle 

L'autre tombe qui mourra 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Ils sont en prison Lequel 

A le plus triste grabat 

Lequel plus que l'autre gèle 

Lequel préfère les rats 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Un rebelle est un rebelle 

Deux sanglots font un seul glas 

Et quand vient l'aube cruelle 

Passent de vie à trépas 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Répétant le nom de celle 

Qu'aucun des deux ne trompa 

Et leur sang rouge ruisselle 

Même couleur même éclat 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

Il coule il coule il se mêle 

À la terre qu'il aima 

Pour qu'à la saison nouvelle 

Mûrisse un raisin muscat 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas 

L'un court et l'autre a des ailes 

De Bretagne ou du Jura 

Et framboise ou mirabelle 

Le grillon rechantera 

Dites flûte ou violoncelle 

Le double amour qui brûla 

L'alouette et l'hirondelle 

La rose et le réséda »
1
 

 

Ce poème fut publié une première fois en 1943 puis de nouveau en 1944, cette fois avec la 

dédicace suivante : A Gabriel Péri et d'Estienne d'Orves comme à Guy Môquet et Gilbert 

Dru .Quatre hommes, deux communistes et deux catholiques. Tous sontdes résistants, tous 

morts fusillés par les Allemands.  Mais quel est le message de ce poème ?  

« La rose et le réséda » défie le temps. Celui qui croyait au ciel / Celui qui n’y croyait 

pas, est devenu une expression populaire. Cette poésie forgée au feu poursuit son cours 

au-delà des circonstances de sa genèse. N’en finit pas d’opposer l’amitié, le respect 

                                                           
1
 Aragon Louis, La diane française, Seghers, p. 14. 
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mutuel, la paix à la haine, à l’exclusion, à la violence. Réfléchissez, enfants 

d’aujourd’hui, en l’apprenant par cœur – c’est bien le mot ! Soyez heureux de découvrir 

ensemble qu’il existe un trésor humain dont vous êtes coresponsables : la fraternité. »
1
 

Pour le titre du poème « La Rose et le Réséda » la rose est le symbole du socialisme et sa 

couleur rougecelui qui ne croit pas au ciel, c'est-à-dire à Dieu,  et le réséda la droite politique 

notamment à travers sa couleur blanche qui est à la fois la couleur de la monarchie française 

et des catholiques. Ce poème paraît bien léger.  Il célèbre le courage des hommes qui 

réussirent à dépasser leurs petites convictions personnelles de religion et de politique afin 

d'œuvrer ensemble pour une noble cause, la libération de la France pendant l'Occupation 

durant la seconde guerre mondiale. Communistes et catholiques se retrouvèrent en effet pour 

combattre, pour souffrir et pour mourir ensemble.  

Ce fut donc en référence à des faits réels qu'Aragon écrivit ce texte, qui raconte avant tout un 

épisode type de la Résistance,qu'il exprime : la compassion pour les épreuves que subissait la 

France à cette époque, et la nécessité de l'union de tous dans la défense de la même cause, sa 

libération, la Résistance contre les Allemands rapprocha des gens idéologiquement divisés. 

 

- Paul Eluard : 

    De son vrai nom Eugène Émile Paul Grindel, dit Paul Éluard nom de plume est un poète 

français né le 14 décembre 1895 et mort le 18 novembre 1952 :             « Il est né banlieue 

parisienne, dès l’âge de 18 ans il est malade et commence à écrire des poèmes…….Sa 

poésie dénonce les horreurs de la guerre mais elle chante aussi l’amour, la liberté, 

Mourir de ne pas mourir 1924, les yeux fertiles 1936. Militant pendant le Deuxième 

Guerre mondiale, il publie son célèbre poème Liberté (Poésie et vérité, 1942)
2
 

   Paul Eluard participe au grand mouvement qui entraîne la poésie française, son  poème 

Liberté ouvre le recueil Poésie et Vérité paru en 1942. Les textes qui forment ce recueil sont 

tous des poèmes de lutte. Ils doivent entrer dans la mémoire des combattants et soutenir 

l'espérance de la victoire comme on le faisait pour les armes et les munitions. 

Le poème de Liberté qu’ilafait des milliers de copies furent parachutées en France par des 

avions britanniques pour encourager les résistants, Liberté, c’est une ode à l'espoir, ode à la 

république, l'écriture en vers libre, l'absence de ponctuation. Ce poème s’écrit avec des mots 

dela résistance et de la liberté.   

 

Liberté 

« Sur mes cahiers d'écolier 

Sur mon pupitre et lesarbres 

Sur le sable sur la neige 

J'écris ton nom 

Sur toutes les pages lues 

Sur toutes les pagesblanches 

Pierre sang papier oucendre 

J'écris ton nom 

Sur les images dorées 

Sur les armes desguerriers 

Sur la couronne des rois 

                                                           
1
 Pierre Juquin, Aragon un destin français 1939-1982, Paris, 2013, p. 195 

2
 Nicole Blondeau, Ferroudja Allouache, Marie- Françoise Né, Littérature progressive du Français, CLE 

international, Paris, 2019, p. 96. 
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J'écris ton nom 

Sur la jungle et le désert 

Sur les nids sur les genêts 

Sur l'écho de mon enfance 

J'écris ton nom 

Sur les merveilles desnuits 

Sur le pain blanc desjournées 

Sur les saisons fiancées 

J'écris ton nom 

Sur tous mes chiffonsd'azur 

Sur l'étang soleil moisi 

Sur le lac lune vivante 

J'écris ton nom 

Sur les champs surl'horizon 

Sur les ailes des oiseaux 

Et sur le moulin desombres 

J'écris ton nom 

Sur chaque bouffée d'aurore 

Sur la mer sur les bateaux 

Sur la montagne démente 

J'écris ton nom 

Sur la mousse des nuages 

Sur les sueurs des orages 

Sur la pluie épaisse et fade 

J'écris ton nom 

Sur les formes scintillantes 

Sur les cloches des couleurs 

Sur la vérité physique 

J'écris ton nom 

Sur les sentiers éveillés 

Sur les routes déployées 

Sur les places qui débordent 

J'écris ton nom 

Sur la lampe qui s'allume 

Sur la lampe qui s'éteint 

Sur mes raisons réunies 

J'écris ton nom 

Sur le fruit coupé en deux 

Du miroir et de ma chambre 

Sur mon lit coquille vide 

J'écris ton nom 

Sur mon chien gourmand et tendre 

Sur ses oreilles dressées 

Sur sa patte maladroite 

J'écris ton nom 

Sur le tremplin de ma porte 

Sur les objets familiers 
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Sur le flot du feu béni 

J'écris ton nom 

Sur toute chair accordée 

Sur le front de mes amis 

Sur chaque main qui se tend 

J'écris ton nom 

Sur la vitre des surprises 

Sur les lèvres attendries 

Bien au-dessus du silence 

J'écris ton nom 

Sur mes refuges détruits 

Sur mes phares écroulés 

Sur les murs de mon ennui 

J'écris ton nom 

Sur l'absence sans désir 

Sur la solitude nue 

Sur les marches de la mort 

J'écris ton nom 

Sur la santé revenue 

Sur le risque disparu 

Sur l'espoir sans souvenir 

J'écris ton nom 

Et par le pouvoir d'un mot 

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaître 

Pour te nommer 

Liberté ».
1
 

 

- Conclusion : 

La Seconde Guerre mondiale et les années d’occupation ont provoqué de nombreuses 

réactions chez les poètes d’exprimer leur révolte conte l’occupation. La poésie de la 

Résistance joue alors une arme contre l’occupation allemande pour sauver l’homme de 

l’humiliation. Elle est comme un cri contre le découragement et la désespérance. Elle est dite 

populaire ou poésie d'élite. Elle est réaliste, parce qu’elle était un vrai cri poignant, un 

témoignage, un appel à la conscience, un hurlement de corps blessé, et un permanent défi, on 

peut dire que  le poème comme une arme qui fume toujours.  
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وي 
َّ
ح الُمل ح السمرقندية بشر ي االستعارات من شر

 
دراسة )مخترص لطائف الطرائف ف

 (وتحقيق
 

 بشير دمحم رمضان1إبراهيم رمضان هدية
 2، مصطف 

بية ، قسم اللغة العربية،  1جامعة المرقب/ كلية اللغات  قسم اللغة العربية،  2جامعة المرقب/كلية التر
 

 مقدمة
ف عل  لة، إذ بها يفهم كالم هللا لما كانت البالغة من أشر ز عىل وجهه  وم العربية، وأرفعها متز

ي ال تكاد أن تحىص 
ي علوم البالغة التر

ز
ء بالصورة البيانية، وألفت الكتب ف الصحيح، فالقرآن الكريم مىلي

ي سنة 
ز
ي المتوف

تها، فمنها ما هو مطبوع متداول كأشار البالغة لعبد القاهر الجرجانز هجرية  171لكتر
 سنة وكتاب مفت

ز
ي  626اح العلوم للسكاكي المتوف

هجرية وكذلك كتاب اإليضاح للخطيب القزويتز
 سنة 

ز
ي ال زالت حبيسة أدراج المكتبات تنتظر من يحررها ويخرجها  737المتوف

هجرية ومن الكتب التر
ي االستعارات محل 

ز
ح الملوي عىل رسالة اإلمام السمرقندي ف إىل النور ومن هذه الكتب مخطوط شر

ي علوم البالغة، الدرا
ز
ي فهم، وشق طريق دراسة المخطوطات، ف

ز
نا هذا الموضوع رغبة منا ف سة واختر

ي علوم البالغة، ش فهم كتاب هللا، وسنة 
ز
ز ف ، والباحثي  ز واألدب؛إلظهار المغمور منها للقراء والدارسي 

 نبيه 
ه إذا قو  ء باسم غت  ي

ي جريانها عىل طريق تسمية الشر
ز
 الجاحظ االستعارة ف

ّ
قام مقامه، وعرفها ابن د عد

ء قد عرف بها، وساق لها كثت  من األمثلة  ي
ء لم يعرف بها من شر ي

ز بأنها استعارة الكلمة لشر المعتر
ي  لها  كما عقد ،  والشواهد من الكتاب والسنة، وأشعار العرب

وانز ي كتابه العمدة باًبا  ابن رشيق القت 
ز
ف

والمكنية، ويجعلها أفضل  ،رة الترصيحيةلالستعارة ينقل فيه عن سابقيه، ويفصل فيها عن االستعا
ي أن االستعارة من البديع،وأن جمالها يرجع إىل حسن 

المجاز ، وال أعجب منها،ويرى عبدالقاهر الجرجانز
ي نفس السامع متعة ، وتجلب له أنسا

ز
 .الصياغة والتأليف، وتحدث ف

ي تحتاج اىل 
، وجلد، وتحقيق المخطوطات، يعد من األعمال الجليلة، والشاقة التر عمل وصتر

ي ازدهار علوم البالغة العربية، 
ز
،وأحببنا أن نقدم هذا العمل لنشارك ف ناه لنعود أنفسنا الصتر

فاختر
ها لألجيال القادمة  .ونشر

ي تحقيق المخطوط عىل ثالث نسخ
ز
 : واعتمدنا ف

ي : األوىل
، والتر ز كتبت بخط نسخ معتاد بمداد أسود، وزينت بمداد أحمر كتب به أصل المير

ي كتبت جانب اع
ي التر

تمدنا عليها، وجعلناها أصال لوضوح خطها، وندرة أخطائها، وسالمتها من الحواشر
ي تداخلت معه، ورمزنا لها بالرمز 

ي آخرها ( أ)النص المحقق، والتر
ز
وافق الفراغ من كتابة هذه )) كتب ف

ي ستة عشر النسخة يوم الجمعة قبيل الظهر بساعة برسم أفقر الورى دمحم أنيس بن السيد دمحم
ز
 طالوا ف

 ((.  1266يوما خلت من جمادى الذي هو من شهور 
ز : الثانية كتبت بخط نسخ معتاد بمداد أسود، وزينت بمداد أحمر كذلك كتب به أصل المير

ي آخرها ( ب)جعلناها للمقابلة ورمزنا لها بالرمز 
ز
يفة )) كتب ف وكان الفراغ من كتابة هذا النسخة الشر

من الهجرية النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة  1177القعدة المبارك سنة خمسة خلت من شهر ذي 
ي االستعارات من : ، ولم يذكر ناسخها اسمه موسومة بعنوان((وأتم السالم 

ز
مخترص لطائف الطرائف ف

ح السمرقندية  محفوظة بالمكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية بجمهورية مرص العربية الرقم (( شر
 (.   759) الرقم الخاص (.  1720) العام 
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ي بتصحيح ( هجرية  1329) كتاب مطبوع طبعة حجرية بالمطبعة األزهرية سنة : الثالثة
عتز

ح المذكور ي ودمحم األمت  عىل الشر ي طبع معه حاشيتا دمحم الخرصز
 . هذه النسخة إبراهيم الطاهري الحنفز

 منهج الدراسة
ي الهامش، من سقط، أو بعد توفر النسخ الثالث عملنا عىل مقابلتها، 

ز
وأوضحنا الفروقات ف

ز  ز معوقي  ز قوسي  ز ما بي 
حه،وأثبتنا السقط ) ( زيادة، حيث وضعنا المير ين إياه عن شر ز بخط عريض ممت 

ز  ز المعكوفي  ي الهامش مربوطة اىل مصادرها، كما ربطنا ][والزيادة بي 
ز
، وفشنا األلفاظ الغامضة ف

، رقم الطبعة، سنة الطبع، رقم المسائل العلمية بمصادرها أيضا، باسم ا لكتاب، والجزء، دار النشر
 .الصفحة

ي أمهات الكتب ودواوين 
ز
جنا اآليات القرآنية، واألبيات الشعرية وأرجعناها إىل مصادرها ف خرَّ

ي عملنا هذا نسأل هللا التوفيق ليكون أوىل خطواتنا 
ز
 للمصادر والمراجع، وف

ً
الشعر، ووضعنا فهرسا
ي مسلك طر 

ز
 .يق الدراسة والتحقيقالناجحة ف

ف
ِّ
 1التعريف بالمؤل

ي   هو اإلمام العالمة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر المجتر
ي من شهر 

الملوي األزهري شيخ ومحدث وفقه شافعي ولد كما أختر عن نفسه فجر يوم الخميس الثانز
ي منتصف ربيع األول سنة  1099رمضان سنة 

ز
ي ف

ز
ي علوم  1191ه توف

ز
ي من أهل السنة برع ف

ز
ه صوف

ي حج وأخذ عن جماعة، وعاد إىل 
نر الفقه، وأصوله، والنحو، والبالغة، وعلم الكالم، والمنطق، قال الجتر

ي المعقوالت والمنقوالت 
ز
ي حل المشكالت، المعول عليه ف

ز
 مرص وهو إمام وقته ف

 :شيوخه 

 الشيخ شهاب أحمد بن الفقيه. 

 ي الشيخ دمحم بن عبد الب
ي الزرقانز

ر
 .اف

 الشيخ عبد ربه بن أحمد الديوي. 

  ي
 .الشيخ عمر بن عبد السالم التطوانز

 الشيخ أحمد بن غانم النفزاوي. 

  ي
 .الشيخ السيد أبو الحسن عىلي بن الحسيتز

  ي
 .الشيخ إلياس بن إبراهيم الكورانز

  ي
 .الشيخ دمحم الطاهر الكورانز

 :تالمذته

  ي
ي الشيخ إبراهيم بن مصطفز بن إبراهيم الحنفز  الحلتر

  ي الشافعي
 الشيخ أبو الفتح بن دمحم بن خليل بن عبد الغتز

 الشيخ عبد هللا بن سالم بن عيش البرصي 
 مؤلفاته

  ي البالغة
ز
ح رسالة السمرقندية ف ي شر

ز
 (مخطوط باألزهرية) عقد الدرر البهية ف

  ح السمرقندية  (.محل الدراسة ) اختصار لطائف الطرائف من شر

 ح المكودي ل  102: 2مخطوط بدار الكتب  -أللفية حاشية عىل شر

  ي ح الهمزية للبوصت  ي االزهرية  -شر
ز
 .170: 5مخطوط ف

                                                           

وت، ينظر، معج-1 ، بت  ي اث العرنر
، رضا كحالة، دار المثتز ودار التر ز ، دار .1/279م المؤلفي  واألعالم لخت  الدين الزركىلي

وت، الطبعة الخامسة،  ، بت  ز  .1/152:م1790العلم للماليي 
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  ي دار الكتب
ز
ي المواريث لعيد بن مخرمة، ف

ز
ح لمنظومة ف اإلعالم بإرث ذوي االرحام مخطوط شر

1 :553. 
 التعريف بالكتاب

ي  
ز
ي االستعارات كما نبه عليه ف

ز
ح رسالة االمام السمرقندي، ف ا : )) مقدمته بقوله هو مخترصلشر أمَّ

ي االستعارات ووشحتها بلطائف الطرائف، وعوارف 
 رسالة اإلمام السمرقنديفز

ُ
حت  شر

ُ
بعد، فقد كنت

ي أن أرصف الهمة نحو 
 بعض اإلخوان سألتز

َّ
المعارف، ونفائس العبارات،ودقائق االعتبارات، ثم إن

ي ق((. اختصاره، واالقتصار عىل بيان معانيه، وكشف أشاره
سمها مؤلفها االمام السمرقندي اىل ثالثة التر

 عقود،
 .وفيه ست فرائد: العقد األول

 ي المجاز المفرد :الفريدة األوىل
ز
 .ف

 ي بيان االستعارة األصلية والتبعية :الفريدة الثانية
ز
 .ف

 ي بيان االستعارة التحقيقية والتخييلة :الفريدة الثالثة
ز
 .ف

 ي بيان االستعارة المطل :الفريدة الرابعة
ز
 .قة والمرشحة والمجردةف

 شيح اما أن يكون تابعا لالستعارة باقيا عىل حقيقته أو مستعارا  :الفريدة الخامسة ي بيان أن التر
ز
ف

 .من مالئم المستعار منه لمالئم المستعار له

 ها :الفريدة السادسة ي بيان المجاز المركب وتقسيمه اىل استعارة تمثيلية وغت 
ز
 ف

ي 
 
ي تحقيق معتز : العقد الثان

ز
 : االستعارة بالكناية وفيه ثالث فرائدف

 ي بيان االستعارة بالكناية عىل مذهب السلف :الفريدة ألوىل
ز
 ف

 ي بيانها عىل ما يشعر به كالم السكاكي  :الفريدة الثانية
ز
 ف

 ي بيانها عىل مذهب الخطيب :الفريدة الثالثة
ز
 ف

 ي االستعارة :الفريدة الرابعة
ز
ي بيان أنه هل يجب أن يكون المشبه ف

ز
بالكناية مذكور بلفظه  ف
 .الموضوع له أم ال

ي تحقيق االستعارة بالكناية وما يذكر زيادة عليها من مالئمات المشبه به وفيه خمس : العقد الثالث
ز
ف

 :فرائد

 ي بيان أن األمر المثبت للمشبه من خواص المشبه به استعارة تخييلية عىل : الفريدة األوىل
ز
ف

ي معناه الحق
ز
ي مذهب السلف مستعمل ف

 .يفر

 أنه استعارة تحقيقية عىل تجويز صاحب الكشاف: الفريدة الثانية. 

 ي أمر وهمي عىل تجويز السكاكي : الفريدة الثالثة
ز
 .أنه استعارة تخييلية مستعمل ف

 ي بيان تقسيم قرينة المكنية اىل استعارة تخييلية ومرصحة: الفريدة الرابعة
ز
 .ف

 ي بيان أن ما زاد عىل قرين: الفريدة الخامسة
ز
ة المكنية من مالئمات المشبه به يسم ترشيحا  ف

ي المرصحة
ز
 .               كما ف

وحيث إن هذه الورقة البحثية ال تسمح بدراسة الكتاب كامال فقد اقترصنا عىل الثالث فرائد  
األوىل من العقد األول، وعقدنا العزم بعون هللا تعاىل، وتوفيقه أن نكمل الثالث فرائد المتبقية من 

ي أوراق بحثية أخرى تابعة لهذه الدراسةالع
ز
، ف ز  عىل أن نكمل العقدين الباقيي 

ً
 .قد األول كما عقدناه أيضا
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 وصف نسخ المخطوط
 (.أ)نسخة * 
 المؤلف أحمد بن عبد الفتاح المُ  -

 
 .ويل

ح االستعارات للعالمة الشيخ أحمد المُ  -  وعنوانها كتاب شر
 
 .ويل

 .رقم النسخة بدون ترقيم -
 .لوحة 21للوحات عدد ا -
 (ب)نسخة * 
ح السمرقندية - ي االستعارات من شر

ز
 .وعنوانها مخترص لطائف الطرائف ف

 .المؤلف أحمد بن عبد الفتاح الملوي -
 المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية –وزارة األوقاف  –جمهورية مرص العربية : مكانها -
 1720رقم اإليداع  -
 .ورقة( 15)عدد األوراق  -
 (.هــ1177) سنة النسخ  -
 (.ج)نسخة *
ح الملوي عىل السمرقندية - ي عىل شر  .المؤلف الشيخ دمحم الخرصز
 .المكتبة األزهرية مرص: مكانها -
 .نسخة حجرية: الخط -
 .هـ1329: سنة الطبع -
 .بدون رقم: رقم اإليداع -
 :الدراسة* 

ي الهامش وبعد احضار النسخ الثالث عملنا عىل مقابلتها بعضها ببعض 
ز
مقابلة دقيقة وأوضحنا الفروق ف

ز ( أ)من زيادة أو سقط، اعتمدنا النسخة  ز وقابلنا عليه النسختي 
ي المير

ز
 ووضعناها ف

ً
، (ج)، (ب)أصال
ز هكذا  ز معقوفي  ز قوسي  ز ما بي 

ي الهامش ]     [ووضعنا المير
ز
، ثم فشنا بعض األلفاظ الغامضة ف

، رقم مربوطة اىل مصادرها، كما ربطنا المسائل ا لعلمية بمصادرها أيضا، باسم الكتاب، والجزء، دار النشر
 .الطبعة، سنة الطبع، رقم الصفحة

ي أمهات الكتب ودواوين الشعر، 
ز
جنا اآليات القرآنية، واألبيات الشعرية وأرجعناها إىل مصادرها ف خرَّ

ي عملنا هذا نسأل هللا التوفيق ليكون أوىل
ز
 للمصادر والمراجع، وف

ً
ي ووضعنا فهرسا

ز
 خطواتنا الناجحة ف

 .مسلك طريق الدراسة والتحقيق
ها: الفريدة األوىل ي تقسيم المجاز إىل االستعارة ، وغت 

ز
 .ف

تكلم فيها عن المجاز وأرجعه إىل المصدر الميمي من جاز المكان يجوزه، إذا تعداه، وأشار إىل هذا المعتز 
،واورد قول ا ي

ي كتاب أشار البالغة لعبدالقاهر الجرجانز
ز
ي كتابه االيضاح، شارحا ف

ز
ي ف

لخطيب القزويتز
استعمال المصدر الميمي وأورد أمثلة لذلك عن الحقيقة والمجاز،وأخرج الحقيقة مرتجلة، كسعاد ، 

ز  وأدد، ومنقولة كفضل ، وأسد، كة كعي 
 .أو مشتر

هه، ومثل لها فالن كثت  الرماد، وذكر المجاز المرسل وعالقته غت  المشاب: ثم ذكر الكناية ومثل لها بقوله
، وعدها استعارة ي الغلظة والتدىلي

ز
 .بمشفر اإلبل ف
 :الفريدة الثانية

ومثل لها بحاتم  فيها عن تقسيم االستعارة إىل أصلية وتبعية إن كان اللفظ المستعار إسم جنس تحدث
ء ؛ بل  ي

ي الفصاحة، فاالستعارة األصلية سميت بهذا ألنها ليست مفرعة عىل شر
ز
ي الجود، وسحبان ف

ز
ف
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ي هذه الفريدة ذكر أن السكاكي أنكر االستعارة التبعية تقليال لألقسام، حيث م
ز
ستقلة بخالف التبعية، وف

 .رد قرينة التبعية إىل نفس المكنية
 

ي تقسيم االستعارة إىل تحقيقية وتخييلية : الفريدة الثالثة
ز
 .ف

بأن يمكن أن ينص عليه، يكون محققا، حسا أو عقال، ذهب الشارح أن السكاكي قال بأن المستعار له 
ي نقله عن أصله عىل سبيل االعارة، ومثل لذلك بال

ز
ي سورة دويشار إليه إشارة عقلية ف

ز
عاء ف

 .، أي الدين الحق(اهدنا الرصاط المستقبم)الفاتحة
 بسم اميحرلا نمحرلا هلل

ه مجاز  ،(1)]الحمد هلل الذي الحمد له حقيقة[ وجوه و  ،المحيط علمه بأشار البالغة ،وهو لغت 
اعة وعىل آله  ،(2)]والدالئل[المرشح باآليات  ،والصالة والسالم عىل سيدنا دمحم ،عجاز ودالئل اإل  ،التر

 :بالفواضل والفضائل ،يوم الدينإىل وأصحابه ومن تبعهم 
 ،ا بعد أمَّ 

ُ
  فقد كنت

ُ
حت ي االستعارات ووشحتها بلطائف الطرائفرسالة اإل  شر

 ،مام السمرقنديفز
 إثم  ،(3)]ودقائق االعتبارات[،فائس العباراتون ،وعوارف المعارف

َّ
ي أن أرصف بعض اإل  ن

خوان سألتز
تيان باألمثلة واإل  ،د ئمع تكثت  الفوا ،وكشف أشاره ،واالقتصار عىل بيان معانيه ،الهمة نحو اختصاره

 لمَّ  ،والشواهد 
َّ
  ها أن

ً
ح عىل هذا الوجه يكون للمبتدئ نافعا ز شر  ،عباراتولصعوبة ال ،لم يقع لهذا المير

 
ً
 إفأجبته  ،وظلمات االشكاالت رافعا

ً
ومن هللا  ،باهلل تعاىل عىل سلوك ما أنا سالك ىل ذلك مستعينا

فمن  ا وجدته أيها الواقف عليه من خطأ ىل مهايعالتحقيق، هذا ومإوأسأله الهداية  ،أستمد التوفيق
ي القرصي  عبد هللا بن(5)]سيدي  [شيخنا (4)]فضل  [من  ومن صواب فهو مستمد أ،نفشي  دمحم المغرنر

ي ونعم الوكيل وهللاه  (6)الكنكشي   .المسؤول أن ينفع به وهو حستر
ي نزلت  ،ةأي كل عطي ( بسم هللا الرحمن الرحيمالحمد هلل الواهب العطية) 

أو العطية المعهودة التر
ي الحمد  ،أو الضىح،بها سورة الكوثر 

ز جملتر   ؛والصالة تناسب ،وعىل كل فبي 
َّ
   ألن

ا
ي منهما  كال ا أمَّ متعلق بالنتر

 ألف ؛ا عىل االستغراقوأمَّ  ،عىل العهد فظاهر 
َّ
ي  ن لكن التناسب عىل اعتبار العهد  من جملة العطايا عطايا النتر

 إثمّ  ،أشد 
َّ
ها من النعم ،ىل الشاكر إالواصلة  ةالحمد عىل االستغراق حمد عىل النعم ن فعىل القول بأنه  ،وعىل غت 

ي الشكر اللغوي و 
ز
ط ف  إصول النعمة ال يشتر

ً
  ىل الشاكر يكون هذا حمدا

ً
ز  وشكرا لغويي 

ا وكذا عىل العهد، وأمَّ ، (7)
 بالنسبة 

ً
 وشكرا

ً
اط ذلك فعىل االستغراق يكون حمدا  [،(8)]الحامد  [ىل إىل النعمة الواصلة إعىل القول باشتر

ً
وحمدا

  ؛شكر كذلكفحمد و  ،ا عىل العهد وأمَّ  ،(9)]فقط بالنسبة إىل النعم الغت  الواصلة إليه
َّ
   ألن
 
 ك
ً
ز  ال ز اللتي  من العطيتي 

                                                           

ي النسخة ب . 1
ز
 (.الحمد هلل الذي له الحمد حقيقة)ف

 (.ب)سقط من نسخة . 2
 (.ب)سقط من نسخة . 3
ي نسخة . 4

ز
 .فيض( ج) و( ب)ف

 (.ب)سقط من نسخة . 5
ح الملوي من النسخة . 6 ي عىل شر نسبة اىل كنكس بكش الكاف األوىل، وهي أحد األقاليم بالمغرب، حاشية دمحم الخرصز
 .15(: ج)
ئ عن : والشكر.هو الثناء باللسان عىل الجميل، سواء تعلق بالفضائل كالعلم، أم بالفواضل كالتر : الحمد. 7 فعل ينتر

معجم . لمنعم ألجل النعمة، سواء أكان نعتا باللسان، أو اعتقادا، أو محبة بالجنان، أو عمال وخدمة باألركانتعظيم ا
ي هالل العسكري، تحقيق الشيخ بيت هللا بيات، ومؤسسة النشر االسالمية، مؤسسة النشر  الفروق اللغوية، ألنر

 .201: هـــ1112االسالمية، الطبعة األوىل، 
ي . 8

ز
 .إليه( ب)ف

 (.ب)سقط من . 9
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ز  ه من المسلمي  ية )(1)]والسالم  [( والصالة) ،نزلت بهما السورتان المتقدمتان تعم الحامد وغت   ،( عىل خير الير
من المخلوقات ،أي أفضلها بتفضيل من هللا تعاىل ية من له فضل معتتر ذ تفضيل الكامل عىل إ،والمراد بالتر

 (2)]تنقيص  [الناقص 
َّ
للو  هأال ترى أن

َّ
ض
ه
  شخص   ف

ه
وهلل  ،ستوجب منه العقوبة والتنقيصال  ،العىل الزبَّ  السلطان

 :(3)]حيث قال  [ذر القائل
ــــة  
ه
اه ـه بـــــ ـه ا نــ

ه
 امـــــرأ ذ

ه
ـــــلـت

َّ
ض ـه  فـــــ

ه
ت ـْ نــــ

َ
ص  ـــلـــــعه  ** إذا أ

ْ
ق
َّ
 ِمنه الن

ُ
ديح  المه

ه
ان
َ
اِقٍص ك

ه
 ى ن

ْم  ـه هُ  ألـــــــ ره
ْ
ـــــــد
ه
ُص ق

ُ
ق
ْ
ن  الّســــيــــــــفه يه

َّ
ره أن ـه ت   ِمنه العصا ** تـــــ

ه
ا الّسيُف خ

ه
ذ
ه
ا ِقيله ه

ه
 (4)ِإذ

ي   ،الصالح(5)]بالعمل  [والمراد أتباعه  ،أي أتباعه ( وعىل آله)    ،كما هوالمتبادر من قولنا فالن تابع للنتر
ي الزمن أي جاء بعده

ز
 له  ،وليس المراد من تبعه ف

ً
ي اآلل والصحابة أشد الناس اتباعا

ز
فال يرد  ،فهم داخلون ف

 عىل 
 
ي الهدى ( ذوي النفوس الزكية (همالإفالمصن

ز
يفة  ،أو الطاهرة ،والفالح ،أي النامية ف  [وههنا أبحاث شر

ح(6)]سمحت  ي الشر
ز
 .بها ف

ي جميع إو  ،لتأكيد مع التفصيللال  ،لمجرد التأكيد (7)]هنا  [ا أمَّ  ( ا بعدأم  ) 
ز
م ذلك بعضهم ف ز ن التر

  ؛استعماالتها 
َّ
  ألن

 
 ال يُ فيه تكل
ً
 ْح فا

ه
 ) ،ليهإاج ت

 
ي االستعارات فإن

 
 ،ةيأي االستعارة الترصيحية الغت  التخييل ،( معان

 ) ،ةيواالستعارة التخييل ،واالستعارة المكنية
َّ
ي الكتب مفص  ) ،أي أقسامها وقرائنها  ،( ق بهاوما يتعل

 
 قد ذكرت ف

 
 لة

)،  
ً
 [أي مشتتة

ً
قة ة الضبط) (8)]متفر   ( فأردت ذكرها ،عسير

 
ي االستعارات وما يتعل

، أي ( مجملة) ق بها، أي معانز
 ) أي سهلة الضبط  ،( مضبوطة) قةغت  مفرَّ 

 
 عىل وجه ن
 
 ط
 
  أي دلَّ  ،( به ق

ً
  عليه داللة

ً
 )واضحة

 
 مير  كتب المتقد

ي النطقشبَّ  (
ز
ي إيضاح المعتز  ،ه الداللة ف

ز
  ودل  )،ىل الذهنإوايصاله ‘ف

ُ
 عليه ز
ُ
  ( (9)رب

ُ
ز جمع ز  ،أي كتاب ،ور بُ بضمتي 

ي أعم   ،ل أنسب بالكتبواألوَّ  ،أي الكالم نفسكو  أو بكش 
وهي  ،جمع فريدة ( دئفنظمت فرا ،المتأخرين) والثانز

ي ظرف دال
ز
فها  عن خلطها باآلىلي (10)]عن حدتها  [رة الثمينة المحفوظة ف ه من ليه ما قبلإمضافة ( عوائد) لشر

ز الماء أي ماء كال   ،ىل المشبهإالمشبه به ضافة إباب ز لكلجي  جي 
أو ليس  ،كالفرائد (12)]إىل  [عائدة أي مسائل  ،(11)

ي االستعارات) بل بدل من فرائد ،ليه ما قبلهإبمضاف 
 
، وهي الترصيحية الغت  التخييلية ،( لتحقيق معان

                                                           

 (.ج)و ( ب)سقط من . 1
ي . 2

ز
 .نقص( ج)و ( ب)ف

ي . 3
ز
 (.ب)زيادة ف

اعة  4. ي اللبيب بإبدال لفظة نباهة بتر
ي مغتز

ز
، ودخلهما عيب التحريد بالمهملة 7/197من الطويل وهو بدون نسبة، ف

ب البيت األول، وهو قوله من النقص بوزن مفاعيل الكامل، ؛ ألن رصز ز بي  ، وهو من  وهو اختالف الرصز ي
ب الثانز ورصز

العىصي بوزن مفاعل المقبوض بحذف يائه، والنباهة والرفعة وهو علو الشأن، والمراد بالنقص بالتنقيص وهو الهجو، 
ورة؛ ألن أصلها التشديد ز والصاد وسكون الياء للرصز ح الملوي عىل . والعىصي بكش العي  ي عىل شر حاشية دمحم الخرصز

 . 20:ه.1329 1السمرقندية المطبعة األزهرية ط 
ي . 5

ز
ي العمل ( ج)ف

ز
 .ف

ي . 6
ز
 .سمحنا ( ج)و ( ب)ف

ي . 7
ز
 .ههنا( ب)ف

ي ( ب)سقط من . 8
ز
 .مفرقة ( ج)و ف

ز التعبت  بالعبارة الواضحة الطويلة، وقد يؤدي . 9 مي 
 
 عادة المتقد

َّ
ي المتأخرين بالداللة؛ حيث إن

ز
ز بالنطق، وف ي جانب المتقدمي 

ز
إىل عترَّ ف

؛ اإلمالل، وشأن المت ي
ي الثانز

ز
ي األول والزبر ف

ز
أخرين االختصار، فقد يؤدي إىل نوع خفاء، فناسبها الداللة عىل ذلك؛ ولذلك ذكر الكتب ف

ة، ينظر  الزبر ظاهره الكتب الصغت 
َّ
ي عىل الملوي عىل السمرقندية: ألن ، وحاشية عىلي بن صدر الدين بن عصام 25:حاشية الخرصز

ح العصام عىل ية بمرص، دالدين حفيد العصام عىل شر  .15: ه1321ط، / السمرقندية، المطبعة الخت 
ي نسخة . 10

ز
 (.ب)زيادة ف

ه بها الماء لصفائه وضيائه، وهذا من قول الشاعر.11  :بضم الالم هو الفضة شبَّ
ز الماء*** والريــــح تعبث بالغصون وقد جرى  ي عىل السمرقندية  ذهب األصيل عىل لجي    26حاشية الخرصز

ي . 12
ز
 .إليه( ب)ف
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فالترصيحية الغت   ،االستعارات المذكورةم ا، أي أقس( وأقسامها)والمكنية،والترصيحية التخييلية
 إو  ،وغت  تمثيلية ،ىل تمثيليةإو  ،ىل أصلية وتبعيةإتنقسم  التخييلية

َّ
 ومُ  ،دةومجرَّ  ،حةىل مرش

ْ
لقة، ط

 إو  ،وتبعية ،ىل أصليةإوالترصيحية التخييلية تنقسم 
َّ
ىل إوالمكنية تنقسم  ،دة ومطلقةحة ومجرَّ ىل مرش

 
َّ
ي  [دة ومطلقة، حة ومجرَّ مرش

 ( وقرائنها) أمثلة ذلك (1)]وستأنر
َّ
لكل استعارة  ، أي قرائن االستعارات، فإن

ي ثالثة عقود) قرينة
 
 ( ف

ه
 ىل كونها عقودإول ؤ أي خيوط ت ِل وْ ، فيه مجاز األ

ً
 إثم  ،ه بها األلفاظو قد شبَّ  ،ا

َّ
 ن

 
 
ي ثالثة عقود المصن

ز
 إف لم يردبقوله ف

َّ
  لكل   ن

 
ي  ،مةمن الثالثة المتقد

وأقسامها  ،االستعارات أي معانز
 
ً
  ،وقرائنها عقدا

ً
تيب فضال  ،وليس كالمه بمقتض لذلك ،عن كون ذلك عىل التر

َّ
الثالثة مذكورة  بل أراد أن

ي ثالثة عقود 
ز
  ،ف

َّ
  وال شك

َّ
يفة  [األمر كذلك، وههنا أبحاث أن ح[(2)]شر ْحنا بها الشر

ّ
 .(3)]وش

ي أنواع المجا[( العقد األول) 
 
 ،واالستعارة المفردة ،لمجاز المرسلكا  ،ي أقسامهأ (4)]ز ف

  ،والتخييلية،والتحقيقية ،والتبعية ،واألصلية ،والمركبة
َّ
ي واإل  ،والمطلقة ،دةوالمجرَّ  ،حةوالمرش

ز
ضافة ف

  ؛أنواع المجاز للجنس
َّ
ي هذا العقد جميع األنواعألن

ز
 وفيه س  ) ،إذ لم يذكر فيه المكنية ،ه لم يذكر ف

 
 ت

 .( فرايد

  (الفريدة األوىل ) ي تقسيم المجاز
ز
هاإف  .ىل االستعارة وغت 

ي ه ( المجاز) 
ز
 إمن جاز المكان يجوزه  (6)مصدر ميمي (5)األصل و ف

َّ
ىل الكلمة إنقل (7)]ثم  [اهذا تعد

 أ،الجائزة أي المتعدية مكانها األصىلي 
َّ
وها مكانها األصىلي  ،هم جازوا بها والمجوز بها عىل معتز أن

َّ
كذا   ،وعد

ي أشار البالغة
ز
ي  ،يكون المصدر بمعتز اسم الفاعل عىل األولف (8)ف

 ،وبمعتز اسم المفعول عىل الثانز
  (9)وذكر الخطيب

َّ
  أن

َّ
  :ه من قولهمالظاهر أن

ً
ي إجعلت كذا مجازا

  ،ىل حاجتر
ً
لها عىل معتز جاز  أي طريقا

  ،أي سلكه ،المكان
َّ
  ؛قيد به( المفرد) يكون ظرف مكان  وعليه ،ىل حضور معناهإالمجاز طريق  فإن

َّ
 ألن

ي تعريف واحد مفال يمكن جمعه ؛المجاز المركبحقيقة المجاز المفرد تباين حقيقة 
ز
بحيثتحصل  ،اف

ي الكلمة المستعملة) ،ا بخصوصها مكل منه(10)]حقيقة  [معرفة
أخرج الكلمة قبل االستعمال   ،( أعن 

  ،وقبل استعمالها  ،وضع الواضع لها كلفظة أسد بعد
َّ
 فإن

َّ
ي ) ست بحقيقة،ها ليها ليست بمجاز كما أن

 
ف

                                                           

ي . 1
ز
ي ( ج)و ( ب) ف

 .سيأنر
 (.ب)سقط من . 2
ي . 3

ز
ح( ج)و ( ب)ف ي الشر

ز
 .سمحنا بها ف

ي . 4
ز
 .من أصل الرسالة( ب)و ( أ)ف

ي مصطلح البيان وهي الكلمة المستعملة. 5
ي اللغة، والمجاز اللغوي ال يخفز فإن الثانز

ز
ز المجاز ف ق بي  ي اللغة وفرَّ

ز
. أي ف

ح  السمرقندي  .  30:ه.1329 1المطبعة األزهرية ط ةحاشية األمت  عىل الملوي عىل شر
أي يصلح للزمان، والمكان، والحدث حقيقة لكن اختلف هل هو منقول إىل المعتز االصطالحي عن الحدث أو المكان  . 6

ز المنقول عنه، والمنقول إليه، أصله يجوز، كمقعد  كما بينه الشارح، ولم يقل أحد إنه منقول عن الزمان؛ لعدم العالقة بي 
تحة الواو إىل الجيم قبلت الواو ألفا، لتحركها بحسب األصل، وانفتاح ما قبلها اآلن كمقام؛ ألن المشتقات تتبع نقلت ف

ي اإلعالل
ز
ي ف

ي عىل الملوي عىل السمرقندية. الماضز    31:حاشية الخرصز
 (.ج)و ( ب)سقط من . 7
، تحقيق دمحم: ينظر. 8 ي

ي علم البيان، لعبد القاهر الجرجانز
ز
وت، الطبعة أشار البالغة ف  رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بت 

 . 312:م.1799األوىل، 
، المعروف بخطيب دمشق.9 ّ ي الشافعي

، جالل الدين القزويتز من أصله من . دمحم بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعاىلي
ي ناحية بالروم، وقضاء دمشق .666قزوين، ومولده بالموصل 

ز
ي .739ه، وىلي القضاء ف

ز
ه من  .737بها سنة ه إىل أن توف

، دار للعلم  ح التلخيص، ينظر األعالم لخت  الدين الزركىلي ي شر
ز
ي والبيان، واإليضاح ف

ي المعانز
ز
كتبه تلخيص المفتاح ف

ز ط،   .6/172م .2002، 15للماليي 
 (.ب)سقط من . 10
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   (1)أخرج الحقيقة مرتجلة ،( له) هي  ( وضعت) ، أي معتز ( ما) كل  (غير 
ُ
  ،كانت كسعاد

 
 وأ
ه
ومنقولة  ،(2)دد

ز  ،(3)وأسد ،كفضل   ك كعي 
  ؛أو مشتر

َّ
ي  ،ت لهعه ِض ه مستعملة فيما وُ هذ ألن

ز
ءإذ المراد أن ال تستعمل ف ي
 شر

  ،تكون موضوعة له
 
ي اصطالح اوزاد غت  المصن

ز
 ،ل بكش الميمأي تخاطب المستعمِ  ،لتخاطبف قيد ف

كلفظة الصالة المستعملة بحسب   ،باصطالح آخر (4)]ما يكون من الحقيقة له معن  آخر[ليخرج 
ي األركان المخصوصة

ز
ع ف   ،الشر

َّ
 فإن

َّ
 ه يصدق عليها أن

 
  ها كلمة

 
ي غت  ما وُ  مستعملة
ز
ت له، لكن بحسب عه ِض ف

ع ،المستعملتخاطب اصطالح ال بحسب  ،اصطالح آخر وهو اللغة الصالة (5)]كلفظة[و،وهو الشر
ي الدعاء 

ز
  ،المستعملة بحسب اللغة ف

َّ
 فإن

َّ
ي غت  ما وضعت لهه يصدق عليها أن

ز
لكن  ،ها كلمة مستعملة ف

ع ،بحسب اصطالح آخر    ،وهو اللغة ،تخاطب المستعمل(6)]اصطالح  [ال بحسب ،وهو الشر
َّ
 والحق أن

ي عن قيد 
ي اصطالح التخاطب، كماقوله لعالقة مع قرينة يكفز

ز
 أف

ُ
ت  ( ــــــــــل) بقول ،ىل ذلك بتقدير مضافإشر

 (7)نحو خذ هذا الفرس ،أخرج الغلط،متعلق بالمستعملة( عالقة) مالحظة
ً
ا  ؛ىل كتابإمشت 

َّ
هذا  ألن

 إاالستعمال ليس لمالحظة عالقة، و 
ً
  ن أريد بالمستعملة المستعملة قصدا

ً
  استعمال

ً
خرج  ،صحيحا

أخرج الكناية   ،رادة ما وضعت الكلمة لهإأي ( رادتهإن عمع قرينة مانعة ) ،مستعملةالغلط بقيد ال
فالن كثت  الرماد :كقولنا

(8)  
َّ
ة الضيافة، فإن ة الرماد الزمها، وهي كتر ة الرماد [المراد بكتر ه ينتقل من كتر

َّ
فإن

ة الضيافة   ،(9)]إىل كتر
َّ
ة الجمر   بواسطة أن ة الرماد تستلزم كتر ة اإل وهي تست،كتر حراق للحطب  لزم كتر

ة  ،تحت القدر  ة األكل ،الطبائخوهي تستلزم كتر وهي تستلزم   ،يفانوهي تستلزم الِض  ،وهي تستلزم كتر
ة الضيافة ة الرماد [،كتر  ، (10)]وهي تستلزم كتر

َّ
ة يصدق عليه أن كلمة مستعملة   هفالرماد الموصوف بالكتر

ي غت  ما وُ 
ز
، لكن (11)]المدح  [وهي كون المقام مقام  ،ة هنا حاليةت له لعالقة مع قرينة، والقرينعه ِض ف

ة (12)]أي  [( إن كانت عالقته) ،القرينة ال تمنع أن يراد مع ذلك نفس الرماد  ز [(غير المشابهة) المعتتر بي 
ي  ،المعتز المجازي

طالق اليتيم عىل الكبت  الذي ال أب لهإكاعتبار ما كان ك  ،(13)]والمعتز الحقيفر
(14) 

َّ
 ، فإن

                                                           

ء لهما، قيل فمعتز كون اللفظ مرتجال، إنه ابتدأ وضع. 1 ه لنوع ما استعمل فيه من ارتجل الخطبة ابتدأهما من غت  تهي
من غت  أن يسبق وضعه لغت  ذلك النوع، والمنقول ما سبق وضعه لغت  نوع ذلك المعتز المستعمل فيه مع هجران 

ي عىل الملوي عىل السمرقندية  األصىلي حاشية الخرصز
 31:المعتز

ي ارتجاله بأنه منقول من جمع أدة بمعتز . 2
ز
المرة من الود فالهمزة بدل من بضم الهمزة، وفتح الدال اسم رجل، ونزوع ف

ي أقتت
ز
 31: المصدر السابق. واو كما ف

ي عن اسم الجنس إىل العلمية، وأما باعتبار أصلهما فمن المرتجالت .3
المصدر السابق األول منقول عن المصدر والثانز

 .نفس الصفحة
ي  .4

ز
 . ليخرج من الحقيقة ما يكون له معتز آخر( ج)ف

ي  .5
ز
 .كلفظ(  ج)ف

ي زي .6
ز
ي ف

ز
 .كلفظ(  ج)، ( ب)ادة ف

ي  .7
ز
 (.ج)و ( ب)زيادة ف

وت، الطبعة األوىل، .8 ، حققه وقدم له، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بت  مفتاح العلوم أبو يعقوب السكاكي
ي علوم البالغة، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب، الطبعة 177: م2000

ز
، 17، وبغية االيضاح لتلخيص المفتاح ف

 .    3/512: م2005
 (.ب)سقط من  .9

ي  .10
ز
 (.ب)زيادة ف

ي  .11
ز
 .مدح( ج)و ( ب)ف

ي  .12
ز
 (.ب)زيادة ف

ي . 13
ز
ي والمعتز المجازي( ج)ف

ز المعتز الحقيفر  . بي 
ي قوله تعاىل .14

ز
 الذين نؤتيهم أموالهم البالغون وسموا يتاىم اعتبار ما كانوا عليه من  وآتوا اليتاىم أموالهم  أي ف

َّ
فإن

ي عىل الملوي عىل السمرقندية.ليتم والقرينة األمر بإعطائهم المالا  11:حاشية الخرصز



 ويــتربــلة الــمج 
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                           402                                                                                                                                                         

ي الصغت  الذي ال أب له، وكاعتبار ما ال
ز
الذي  ،طالق الخمر عىل العصت  إك  ،إليه يؤوليتيم حقيقة ف

 يؤوإل
ً
 :رعينا الغيث أي النبات الذي سببه الغيث، وكقولنا :نحو ، وكالسببية والمسببية(1)ىل كونه خمرا
 
ً
  ،أمطرت السماء نباتا

ً
  أي غيثا

ً
ي ُس  ( مجاز مرسل) هو ( ـــــــــف)،عنه يكون النبات مسببا

  ؛ بذلكم 
َّ
 ألن

 
ل ِس رْ ه أ

 
َّ
ة غت  المشابهة ( الإو ) ه به،من جنس المشبَّ  هالمشبَّ  عن ادعاء أن بأن كانت  ،تكن عالقته المعتتر

  ،المشابهة كاألسد 
 
 إذا أ
ْ
 لِ ط

ه
ي نحو قولنا ،عىل الرجل الشجاع ق

ز
 :ف

ً
ي الحمَّ رأيت أسد

ز
ز األسد  ،اما ف فالعالقة بي 

ي الشجاعة، والشجاعة هي وجه الشبه، فينتقل الذهن من المشبَّ  والرجل هي المشابهة
ز
ه ىل المشبَّ إه به ف

ي الحمَّ بواسطة القرينة
ز
حة التقييد بالمرصَّ  ( حةاستعارة مرص  ) هو أي المجاز(  ـــــف) ،ام، وهي قولنا ف

ض   ،معتر
َّ
ي المرصَّ ،المجاز الذي عالقته المشابهة بأن

ز
 .انته حة بل يشمل المكنيةال ينحرص ف

 وهي أن يُ  ،فاالستعارة مجاز عالقته المشابهة
ْ
 صه ق

َّ
ي  د أن

االطالق بسبب المشابهة، فال يكفز
ز من غت  قصد  ز الطرفي   ليإوجود المشابهة بي 

 
 ها، فإذا أ
ْ
 لِ ط

ه
قصد (3)]فإذا  [نسانعىل شفة اإل (2)ُر فالمش ق
 
 
ي الغلظ والتدىلي فهو استعارة، وإن أ

ز
 ر  تشبيهها بمشفر األبل ف

َّ
ه من باب اطالق المقيد عىل المطلق يد أن

 إو ،(5)]بفتح الميم عىل األنف  (4)نرِس ومثله اطالق المه  [فمجاز مرسل،
ُ
ت ي حه  ىل هذا أشر

ز
 ل  فيما سبق ف

ي قولنا زيد أسد استعارة
ز
ة، ولفظ أسد ف ز بتقييد العالقة بالمعتتر

  ؛المير
َّ
فزيد  ،ه أستعت  للرجل الشجاعألن

ز  أسد بمعتز زيد رجل شجاع، فهو  ز الطرفي  ي غت  ما وضع له، وليس فيه جمع بي 
ز
  ؛مستعمل ف

َّ
 ألن

 المشبَّ 
َّ
يفة وش  ه هو الرجل الشجاع ال زيد، وههنا فوائد نفيسة وأبحاث شر

ّ  .ححنا بها الشر
ي تقسيم االستعارة ( الفريدة الثانية)  

ز
 : ىل أصلية وتبعيةإف

 ( المستعار اسم جنس) اللفظ ( ن كانإ) 
ً
 أو تأو  ،كأسد   حقيقية

ً
ي نحو قولنا رأيت  ،كحاتم  يال

ز
ف

 
ً
  ؛اليوم حاتما

َّ
  ألن

َّ
ي العلم الغت  المتضم  االستعارة إن

ز
  ؛ن وصفية بواسطة اشتهاره بوصفما تمتنع ف

َّ
 ألن

  ه بهه من أفراد المشبَّ االستعارة مبنية بعد التشبيه عىل جعل المشبَّ 
َّ
ه أن يكون المشبَّ (6)]و [ادعاء، فالبد

 
ً
، فإذا تضمَّ والعلم ليس  ،به كليا   ن وصفية ما بواسطة اشتهاره بوصف أول بكىلي  بكىلي

َّ
بعد التشبيه  ليصح

 جعل المشبَّ 
 
ي ه من أفراد ذلك الك
ّ

  ، كحاتمىل
َّ
ن وصفية المتضم   (8)](7)ذر [ه متضمن وصفية الجود وكمافإن

 ، فحينئذ يجوز أن يُ (1)]ن االتصافبالفصاحةالمتضم  [(9)كسحبانو البخل 
ه
ي ه شخص بحاتبَّ ش

ز
م ف

                                                           

ي قوله تعاىل 1.
ز
ي أعرص خمرا ) أي ف

ي أرانز
، ( إنز ي المستقبل الذي هو العصت 

ز
ء إليه ف ي

أي باعتبار ما من شأنه أن يؤول الشر
 .ينظر المصدر السابق نفس الصفحة. فاطالق الخمر عىل العصت  مجاز؛ ألن من شأن العصت  يؤول ألن يكون خمًرا

، ابراهيم : شفة البعت  الغليظة، جمع مشافر2. ، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق، مهدي المخزوىمي
ز كتاب العي 

، دار ومكتبة الهالل، د ي
 . 6/253: ت/ط، د/السامرانئ

ي نسخة . 3
ز
 . فإن( ج)و ( ب)ف

ن.4 ي مثل من أمثا. الحبل، والجمع أرسان: الّرسه
ز
نه : "لهموف سه ديغ يخاف الرَّ

ّ
ن يقع ". الل  ألن الّرسه

ً
ْرِسنا وُسّمي أنف الناقة مه

ي كالمهم حتر قيل
ز
ْرِسن: عليه؛ ثم كتر ذلك ف راسن، وفالن كريم المه ْرِسن اإلنسان، والجمع مه جمهرة اللغة البن دريد، . مه

وت،  ، بت  ز ، دار العلم للماليي   . 2/722: م1797تحقيق رمزي منت  بعلبكي
ي  .5

ز
 (. ب)زيادة ف

ي .6
ز
 (.ج)و ( ب)زيادة ف

ي اللؤم سهيم .7
ز
ء خلطه بالمدر، وهو الحصا الصغت  سمي به مخارق اللؤم الذي ليس له ف ي

ز من مدر الشر بالدال والراء المهملتي 
ي الحوض قليل من الماء فلسخ

ز
ي ف

ه سفر إبله فبفر
َّ
ُب به المثل بلغ من بخله أن ه فيها أي  هو رجل من بتز هالل بن عامر ُيرصزْ

 عىل الناس
ً
وت، . تغوط ومدر الحوض بخال ، دار المعارف بت  ي ي منصور الثعالتر ي المضاف والمنسوب ألنر

ز
ينظر ثمار القلوب ف

وي عىل السمرقندية127:ط /ت د/د
 
ح الُمل ي عىل شر  51: ،وحاشية الخرصز

ي . 8
ز
 .در( ج)و ( ب)ف

ي ص. 9
ي به الفصيح المعهود،وهو رجل من باهلة بوزن عطشان أصله الصائد يصيد ما مرَّ عليه والمعانز

يد الفصيح فلذلك ُسم 
ي الخطابة والبالغة ينظر

ز
ُب به المثل ف ه ي هالل : وهو سحبان بن زفر بن إياس بن عبد شمس بن األجبُيرصزْ جمهرة األمثال ألنر

ي 102:، ثمار القلوب219:ط/م، د1799العسكري، دار الفكر،       51:حاشية الخرصز
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 ؤ ويو ،الجود 
َّ
ه ،سواء كان ذلك الرجل المعهود ،ه موضوع للجواد ل حاتم فيجعل كأن   ،أو غت 

َّ
  فكما أن

ً
أسدا

س ه ادعاء  ،كذلك حاتم  يتناول الرجل المعهود   ،ادعاء  والرجل الشجاع ،يتناول الحيوان المفتر أي  ،وغت 
 
َّ
 ه موضوع لما يتناولهما، فبهذا التأويل يكون اسم جنس ادعينا أن

ً
ويكون اطالقه عىل المعهود  ،تأويال

ي حقيقية
 الطانئ

ً
ي حاتما

ه ممن يتصف بالجود استعارةأعتز  غير مشتق) ،، وعىل غت 
ً
بأن يدل ،(أي اسما

ين   ،عىل ما يصدق عىل كثت 
ً
ي الوضع األصىلي  ولو تأويال

ز
 ،فدخل نحو أسد  ،من غت  اتصافه بوصف ف

ز  ،ونحو القتل ي اسم معتز  ،فاألول اسم عي 
 إف ،ودخل نحو حاتم ،والثانز

َّ
  ،عتتر فيه وصفيةان إه و ن

َّ
ها لكن

ي الوضع األصىلي وعىل ذلك نبَّ  ،عارضة
ز
أي من غت  أن تكون  ،هت بقوىلي من غت  اعتبار اتصافه بوصف ف

  الوصفية ملحوظة
ً
ين نحو ،والحرف ،وخرج باالسم الفعل ،فيه وضعا زيد  :وبقولنا يصدق عىل كثت 

ي الوضعن وصفيةا لم يتضمَّ ممَّ  ،وعمرو 
ز
 [(2)]األصىلي  [، وبقولنا من غت  اعتبار اتصافه بوصف ف

ب(4)]فإنه  [كضارب[األسماء المشتقات (3)]استعارة  [( فاالستعارة) ،(5)]اسم لذات متصفة بالرصز
 م  ُس  ،(أصلية)(6)]استعارة

َّ
ء عة عىل ها ليست مفرَّ يت بذلك باعتبار أن ي

  ،شر
ّ
ة برأسها بخالف بل مستقل

 التبعية، كما يأ
َّ
ي أوألن

ي الجملةنر
ز
  ؛للتبعية ها أصل ف

َّ
والمتعلق  ،بعض أفرادها وهو استعارة المصدر  ألن

 وبــهذا يُ  ،والحرف ،أصل الستعارة المشتق
ْ
 ؛(9)]أو[لجريانها اىل آخره  ،(8)]بعد ذاك [(7)]الماتن[قول رُ عِ ش

 
َّ
،  ،ها الكثت  من قولهم هذا أصلألن  أو )مري للمبالغة كأحعىل كل (10)]والنسبة[أي كثت 

 
يكن اللفظ  (ل

  ،المستعار اسم جنس
ً
  ،بأن كان فعال

ً
  ،أو حرفا

ً
  أو اسما

ً
ي الفعل مشتقا

ز
واالسم المشتق  ،مثال االستعارة ف

 فيُ  ،بكذا  أو الحال ناطقة ،نطقت الحال
ه
 ق
َّ
ي ايضاح المعتز د

ز
ىل إوايصاله  ،ر تشبيه الداللة بالنطق ف

 ويُ  ،الذهن
ه
 ق
َّ
ي جنس الن رُ د

ز
 ويُ  ،طقادخال الداللة ف

ه
 ق
َّ
أو  ،واشتقاق الفعل ،لداللةلاستعارة لفظ النطق رُ د

ي الفعل (12)]تقدر[(11)]المقدرة[الوصف منه، فاالستعارة 
ز
ي المصدر أصلية وف

ز
 ،تبعية (13)]والوصف[ف

ي 
ز
ي [ومثال استعارة الحرفاستعارةلفظ ف

ي (14)]لمعتز
ز
(15)]نحو قوله تعاىل[عىل ف

 وِع
ُ
ذ
ُ
ي ج  

 
ْم ف

ُ
ك
 
ن ب 
ِّ
ل ص 
ُ  
أل و 

 
ْ
خ
 
ل  الن

(16)  
َّ
  ءر تشبيه االستعال قد

 
 نالمطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمك

َّ
ر استعارة لفظ ، وقد

، الذي هو معتز عىل ،فشى التشبيه لالستعالء الخاص ،لالستعالء المطلق(17)]المطلقة[الظرفية
ي والظرفية الخاصَّ 

ز
ي هي معتز ف

ي الموضوعة لكل جزء من جزيئات الظرفية التر
ز
ة ، فاستعت  لفظ ف

ْم ) لالستعالء الخاص 
 
ك
َّ
ن به
ّ
ل صه
ُ ه
أل ي قوله تعاىل ،قرينة ( وه

ز
 وكذا استعارة الالم ف

 
ون

ُ
ك ي   ل 

 
ْون

 
ْرع  آُل ف 

ُ
ه
 
ط
 
ق
 
ت
ْ
ال
 
ف

                                                                                                                                                                                     

ي . 1
ز
ن وصفية الفصاحةالمت( ج)ف  .ضم 

ي  .2
ز
 (.ج)و ( ب)زيادة ف

ي  .3
ز
 (.ج)زيادة ف

ي  .4
ز
 .ألنه( ج)ف

ي  .5
ز
 ( . ج)و ( ب)زيادة ف

ي  .6
ز
 (ب)سقط ف

ي  .7
ز
ز (  ج)و ( ب)ف  من أصل المير

ي  .8
ز
 ذلك( ج)و ( أ)سقط ف

ي  .9
ز
 (ج)سقط ف

ي  .10
ز
 .فالنسبة( ج)و( ب)ف

ي   .11
ز
 .أي القدرة( ج)ف

ي  .12
ز
 (ج)و ( أ)سقط ف

ي  .13
ز
 .أو الوصف( ج)ف

ي  .14
ز
ي نسخة ( ب)ف

ز
ي وف

 .المعتز ( ج)بمعتز
ي  .15

ز
 (ج)زيادة ف

 .من سورة طه 71من اآلية  .16
ي  .17

ز
 (أ)سقط ف
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ا 
ً
ن
 
ز
 
ح ا و  وًّ

ُ
د
 
ْم ع

ُ
ه
َ
ل

تب العلة الغائية ،ترتب نحو العداوة فيقدر تشبيه ،(1)   ،(2)والحزنعىل نحو االلتقاط بتر
ي بجامع مط ،كالمحبة

تيب[لق والتبتز ز (3)]التر ي متعلق معتز الالم ،األعم من الطرفي 
تب الثانز فقدر  ،فالتر

تب الكىلي المشبه به للتر  تيب[فشى التشبيه لمعتز الالم الذي هو ،الكىلي المشبه تباستعارة التر  (4)التر
ي 
تيب الجزنئ ي التر

ز
ي فاستعت  لفظالالم واستعمل ف

)  قوله، أشار بىل ذلكإن قرينة والعداوة والحزه  ،الجزنئ
 ،أي االستعارة بمعتز االستعمال إذ االستعارة تطلق عىل ذلك ،( تبعية لجريانها) (5)] االستعارة[( ــــــــــف

ي اللفظ)  وعىل نفس اللفظ 
 
 (بعد جريانها(6) ]والحرف المستعارين[)أي المشتق  ،( المذكور ف

ً
)  تقديرا

 
ً
ي المصدر إنكان المستعار مشتقا

 
 ،(ف

ً
  أم ،سواء كان فعال

ً
 (و)اسما

ً
ي متعلق معن  ) بعد جريانها تقديرا

 
ف

 والمراد بمتعلق [)  المستعاراللفظ  ( ن كانإ) يتعلق به معتز الحرف (7)]ما[أي ( الحرف
ً
 معن   حرفا

 كىلي  ( ما(8)] الحرف
 الكىلي ،( يعير به) أي معتز

أي عن معتز ذلك الحرف عند  ،( عنه)  أي بذلك المعتز
ه  ي المطلق من)تفست 

 
  ،كاالستعالء   ،( كاالبتداء ونحوه  ةالمعان

َّ
ا إذا أردنا أن نفش معتز من واالنتهاء فإن

ي قولنا شت من البرصة
ز
ي معناها  ،قلنا معناها ابتداء الغاية ف

ز
 [(9)]الغرض[وكيمعناها،الظرفية وكذا نقول ف

ي الحروف(10)]والتقليل
  ،فهذه ليست معانز

َّ
 لمَّ  وإل

ً
  ؛بل أسماء  ا كانت حروفا

َّ
  ،ميةاالس  ألن

َّ
ما والحرفية إن

 
َّ
، وان  هي باعتبار المعتز

ّ
ي إأي  ،قات لمعانيها ما هي متعل

ي رجعت تلك المعانز
ذا أفادت هذه الحروف معانز

ي المفتاح ىل هذه بنوع استلزامإ
ز
فلم  ،غت  مستقلة بالمفهومية فمعتز الحرف نسبة جزئية ،(11)قاله ف

  ،أن يحكم عليه
َّ
والفعل ملحوظ  ،استعارته تبعية(12)]وكانت [بوجهالشبهولم يصح اتصافه ،ه مستعار بأن

 إىل الفاعل سواء قلنا إفيه النسبة 
َّ
ي مفهومه عىل رأين

ز
فهو غت   ،أو خارجة عنه عىل رأي ،ها داخلة ف

  ىل الفاعلإمستقل بنفسه من حيث النسبة 
ً
  استقالل

ً
ومثل ذلك يقال  ،تبعية(13)]استعارة [فكانت ،تاما

ي المشتقات
ر
ي باف

ز
ح، وه ،ف ي الشر

ز
يفة وتحقيقات منيفة سمحنا بها ف وأنكر التبعية ) هنا أبحاث شر

السكاكي 
(14)) 

ً
 وره  ،( المكنية) قرينة  ( ىلإوردها ) قساملأل تقليال

َّ
ىل نفس المكنية، إقرينة التبعية  د

ي نطقت كما مرَّ  ،ففيالمثال المتقدم
ز
وهو  ،ةوالحالقرين ،وهو نطقت الحال القوم يجعلون االستعارة ف

ي الفريدة الثانية (  كما ستعرفه) والنطق قرينة االستعارة ،عن المتكلم يجعل الحال استعارة بالكناية
ز
ف

ي 
 .من العقد الثانز

ي تقسيم االستعارة  ( الفريدة الثالثة)  
ز
 ىل تحقيقية وتخييليةإف

                                                           

 .من سورة القصص 9من اآلية  .1
وت، .2 ، بت  ي ، تحقيق، إبراهيم األبياري، دار الكتاب العرنر ي

ء ألجله، التعريفات لعىلي بن دمحم الجرجانز ي
العلة ما يوجد الشر

 .202: ه1105األوىل الطبعة
ي . 3

ز
تب( ج)و ( ب)سقط ف  التر

ي  .4
ز
تب( ج)و ( ب)سقط ف  التر

ي  .5
ز
 .استعارة( ج)ف

ي  .6
ز
ز ( ج)ف  .من أصل المير

ي  .7
ز
 .فيما( ج)و( ب)ف

ي  .8
ز
ز ( ج)ف  .ليست من أصل المير

ي  .9
ز
 .العرض( ج)ف

 (.ج)و( أ)سقط من  .10
 . 169: مفتاح العلوم، للسكاكي .11
ي .12
ز
 .فكانت( ج)و ( ب)ف

ي .13
ز
 استعارته( ج)ف

 .167: مفتاح العلوم، للسكاكي 14.
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اللفظ  أي ما استعمل فيه ،( إن كان المستعار له) نأوالش ،أي األمر  (1)،( إىل أنهذهب السكاكي)
ي به

 ) اللفظ وعتز
ً
 ح   محققا

 س 
ً
ليه إويشار  ،يمكن أن ينص عليهىل أمر معلوم إنقل  قد  بأن يكون اللفظ،(ا

شاكي السالح(2)]لدى أسد   [:شارة حسية كقولهإ
  ( أو) ،(3)

َّ
 ) قا محق

 
 ،بأن يمكن أن ينص عليه،(عقال

 إفيقال ،شارة عقليةإليهإويشار 
َّ
 فجعل  ،اللفظ نقل عن مسماه األصىلي  ن

ً
 [لهذا المعتز علىسبيل اسما

ي تشبيهه بالمعتز الموضوع له(4)]اإلعارة
ز
ي تعليم   ،للمبالغة ف

ز
ا عباده كيفية الدعاءكقوله تعاىل ف

 
ن د 
ْ
اه

يم   ق 
 
ُمْست

ْ
 ال

 
اط الرص  

والسنة  ،المدلولة بالكتابعن القواعد المعقولةأي الدين الحق الذي هو عبارة ،(5)
 (6)]متحققة [وهي أمور ،المطلوب العمل بها 

ً
 أفاالستعارة تحقيقية و )عقال

 
  ( ل

َّ
 يكن المستعار له محق
ً
 [قا

 سَّ ِح (7)]ال
ً
 كاأل ال و  ،ا

ً
ي عقال

ز
ي  (9)]بفالن [(8)ظفارهاأنشبت المنية أظفار ف

ز
فشبهت المنية بالسبع ف

ي تصويرها بصورة السه أف ،االغتيال
ز
اع لوازمه لها  ،عبُ خذ الوهم ف ع لهاوهي األ  ،واختر ورة ص[ظفار فاختر

 ،المحققة(11)]األظفار [مثل صورة(10)]متخيلة
 
 ثم أ
ْ
 لِ ط

ه
ي هي مثل صورة األظفار  ق

عىل تلك الصورة التر
التيهي المنية ، وهي قرينة االستعارة بالكناية ،فيكونلفظ األظفاراستعارة ترصيحية تخييلية،لفظ األظفار 

ــــف )ىل ذلك أشار بقولهإو  ،(12)تيةآل علىأحد المذاهب ا نكشف لك تتخييلية وس) ( (13)]االستعارة[ــ
ي العقد الثالث ،( حقيقتها

ز
 إشارة إوهذا  ،أي حقيقة التخييلية ف

َّ
 [ها قرينةىل ما سيذكره من أن

  ،المكنية(14)]الستعارةا
َّ
 ومن تزييف مذهبه بأن

ه
ح ،ف  س  عه ه ت ي الشر

ز
 .وههنا فوائد ذكرناها ف

 خاتمة
ح الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي وكتاب ح هذا هو شر ي االستعارات عىل شر

ز
ه لطائف الطرائف ف

ي 
 :السمرقندية، بعد دراسة وتحقيق نستخلص منه اآلنر

 ي العلوم العربية واللغة واألدب
ز
 .أن الشيخ كان عالما وباحثا ف

 يعة  تأن الرجل اكتسب ي علوم الشر
ز
ام وتقدير شيوخه وتالميذه لتبحره ف نفسه ثقة العلماء واحتر

ز أقرانه  والبالغة العربية، وذلك شأن لته العليا بي  ز
 .كل عالم له متز

 ،
ً
ي علوم العربية والبيان خصوصا

ز
ز  منهج العلمي الاتبع فيه أن كتابه ف ح فنون البالغة الرصي  ي شر

ز
 .ف

  ي لمسنا
ز
تيبحسن و  ،منهجه التبويب ف  .التر

                                                           

 . 373: ينظر مفتاح العلوم .1
ي .2
ز
 ( ج)ف

ً
 رأيت أسدا

ي ديوانه، د. 3
ز
ي سلم  ف ِم ...  ، وهو من الطويل وتمامه1ت، /ط، د/صدر بيت من معلقة زهت  بن أنر

 
ل
ه
ق
ُ
ْم ت

َ
اُرُه ل

ه
ف
ْ
ظ
َ
 أ
 
د  ِلبه

ُ
ه
َ
 ل

ي .4
ز
 .االستعارة( ج)ف

 .سورة الفاتحة من 5اآلية  .5
ي  .6

ز
قة( ج)و ( ب)ف

ّ
 .محق

ي .7
ز
 (.ج)و ( ب)زيادة ف

، القاهرة، .8 ، الدار القومية للطباعة والنشر ، تعليق، دمحم محمود الشنقيطي ز ي  ديوان الهذليي 
ز
ي ذؤيب الهذىلي ف البيت ألنر

ها :         ، وتتمة البيت 1/3: م1765  أظفاره
ْ
 أنشبت

ُ
ة  كلَّ تم... وإذا المنيَّ

ُ
عُ ألفيت

ه
 يمة  ال تنف

ي .9
ز
 (.ب)زيادة ف

ي .10
ز
 مخيلة( ج)ف

ً
 .صورا

ي .11
ز
 .األلفاظ( ج)ف

ي كتابه االيضاح. 12
ز
ي ف

ي الكشاف، وكذا مذهب الخطيب القزويتز
ز
ي ف  .مذهب الزمخشر

ي . 13
ز
ز ( ج)ف  .من أصل المير

و( ب)سقط من .14
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 حه عىل النصوص الدينية والشواهد الشعرية ي شر
ز
ي يحتاج  هوتبحر . اعتمد ف

ي العلوم المختلفة التر
ز
ف

ح الكتابا  .ليها شر

 مناقشته المستفيضة لقضية االستعارة عند تعريفه لها وأقسامها المختلفة. 

  أن هذا المخطوط هو مسودة المؤلف نفسه بما فيها من محو وتشطيب واستدراك وغت  ذلك مما
حه، وهذا شأن النّساخ، وه  .أمر طبيعي يعطي المخطوط أهمية وقيمة أكتر  و وجدناه عىل شر

درالمصافهرس   
 .القرآن الكريم: أوال
 
ً
 .والمراجعالمصادر : ثانيا

  ح السمرقندية، ألحمد بن عبد الفتاح الملوي ي االستعارات من شر
ز
) مخترص لطائف الطرائف ف

 (.مخطوط 

  ح العالمة الملوي عىل السمرقندية، المطبعة ي عىل شر كتاب حاشية العالمة الشيخ دمحم الخرصز
 .ه1329األزهرية، مرص، 

 ه1329األمت  عىل الملوي ، المكتبة األزهرية، الطبعة األوىل،  حاشية دمحم . 

  ي هالل العسكري تحقيق الشيخ بيت هللا بيات، ومؤسسة النشر معجم الفروق اللغوية ألنر
 .ه1112اإلسالمية، مؤسسة النشر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

 ح ال عصام عىل السمرقندية، حاشية عىلي بن صدر الدين بن عصام الدين حفيد العصام، عىل شر
ية، مرص، د  .ه1321ط، /المطبعة الخت 

  ،تحقيق دمحم رشيد رضا، دار الكتب العلمية ، ي
ي علم البيان ، عبد القاهر الجرجانز

ز
أشار البالغة ف

وت، الطبعة األوىل،   .م1799بت 

  الطبعة ، ز ، دار العلم للماليي   .م2002، 15كتاب األعالم خت  الدين الزركىلي

  حققه وقدم له عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، مفتاح العلو ، م، أبو يعقوب السكاكي
وت، الطبعة األوىل،   .م2000بت 

  ،ي علوم البالغة، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب
ز
بغيد االيضاح لتلخيص المفتاح ف

 .م2005، 17الطبعة

  الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق مهدي المخزوىمي ،
ز ، دار كتاب العي  ي

، إبراهيم السامرانئ
 .ت/ط، د/ومكتبة الهالل، د

  ،وت ، بت  ز ، دار العلم للماليي   .م1797جمهرة اللغة، البن دريد، تحقيق رمزي منت  بعلبكي

 وت، د ، دار المعارف، بت  ي ي منصور الثعالتر ي المضاف والمنسوب، ألنر
ز
 .ت/ط، د/ثمار القلوب ف

 ي هالل العسكري، دار ال  .1799ط، /فكر، دجمهرة األمثال، ألنر

  وت، الطبعة ، بت  ي ، تحيق، إبراهيم األبياري، دار الكتاب العرنر ي
التعريفات، عىلي بن دمحم الجرجانز

 .ه1105األوىل، 

 ي سلم، د  .ت/ط، د/ديوان زهت  بن أنر

  ،القاهرة ، ، الدار القومية للطباعة والنشر ، تعليق دمحم محمود الشنقيطي ز  .م1765ديوان الهذليي 
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Abstract— In the recent era of technology, the utilize of wireless communications becomes  

trustworthy as it does not requires an extra cost of establishment, creation, and protection, as 

well, it offers a better functionality compared to wired communications. One of the most 

important patterns of wireless networks is Mobile Ad-hoc Network (MANET). In MANETs, 

the process of discovering and maintaining a route between the sender and the receiver node 

has several routing concerns as this kind of networks develop and expand. The control 

messages are one of the majoritysignificantrouting issues within MANET's protocols. In this 

research, a detailed simulation based performance study and analysis is performed on the 

control messages of Dynamic Source Routing (DSR) protocol for MANETs. Practically, the 

control messages of DSR protocol has been studied utilizing various simulation scenarios and 

by analysing their effects with regard to mobility, offered load and nodes density in the 

network. Consequently, the experimental simulation results demonstrate that the number of 

control messages of DSR protocol is affected by mobility more than offered load and nodes 

density in the network. Besides, according to the experimental analysis, recommendations 

have been prepared about the effects of the control messages of DSR protocol under a variety 

of circumstances. Simulations of DSR protocol to analyse and study its performance were 

executed in Global Mobile Simulator (GloMoSim). 

Key words: Mobile ad-hoc networks, routing, DSR protocol, control messages. 

1.  Introduction 

The mobile ad-hoc network (MANET) is a type of wireless networks, whichis mobile 

networkand independent of anyinfrastructure. MANET is dynamically created by wireless 

mobile nodes that randomly move without the management of anysupport station or any 

access point. In MANET, mobilenodes have the capability to operate as a host and a router 

simultaneously, since nodes are able to move freely and systematize themselves with 

arbitrarymode, which lead to creating network dynamic topology [Al-Shoraand et. al., 2018] 

[Khudayerand et al., 2020].Basically, to stay connected, each node participates the role of a 

router and moderatelyshares the job of routing data in the network [Hajlaoui and et 

al.,2015].In MANETs, there are three ways to create one or more route between source nodes 

and their destination nodes, which are proactive (table-based) routing, reactive (on-demand) 

routing and hybrid routing [Malwe and et al.,2022].However, most of the routing protocols in 

MANETs are each of two:reactive or proactive. Reactive routing protocols (such as: dynamic 

source routing (DSR) protocol and Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) routing 

protocol) [Saima and et al., 2016],[Soujanya and et al.,2011], [Priyaganga and Madhumita, 

2016]) and proactive routing protocols (such as Destination-Sequenced Distance Vector 

(DSDV) routing protocol and Wireless Routing Protocol (WRP) ) [Priyaganga and 

Madhumita, 2015 ].In the main, reactive routing protocols have to perfunctorily adapt to 

topology changes to preserve the routes between the source node and its intended destination 

node.Generally, routing protocols utilize various control messages (packets) for guarantee 

deliveryof data packets from the source to the intended destination in the network [Clausen 

and et al., 2018] [Khudayer and et al., 2020].Therefore, reactiverouting protocols (such as 
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DSR and AODV)presented the construction of routes to the intended destinations reactively 

via their special route discovery processes. However, the route discovery and 

maintenanceoperations of reactive protocols have three important control messages: Route 

Request (RREQ) message, Route Reply (RREP) message and Route Error (RERR) 

message,which plays a central role in data transmitting task inmobile ad-hoc networks [Mann 

et al., 2005] [Zhang et al., 2011] [Soundarya et al., 2021].Besides, enormous challenges 

remain while studying the previousdeclaredfeatures of control messages, since these control 

messages are affected by severaloperators, for instancemobility, network size and offered 

load. This article discusses a detailed analysis of control messages created during routing 

process in DSR protocol. 

The rest of the article is presented as next. In section 2, we present the related works. In 

section 3 we introduce typical DSR routing protocols.Section 4 provides detailed preview of 

control messages of DSR Protocol.While section 5 presents the research methodology, and 

section 6 shows the simulation experiments and results. Finally section 7 gives the 

conclusion. 

2.  Related Work 

Several research works have been conducted related to the analysis of the effect of control 

messages on the performance of reactive routing protocols (i.e. DSR and AODV) in the past. 

Work by [Sathish and Thangavel, 2014]haspresented customized DSR schemefor Reducing 

RREQmessages overhead in MANETs. It hasproposed animproved flooding (broadcasting) 

strategy for the route discovery mechanism of DSRprotocol. Practically, the improved 

scheme is to discover the best next neighbour node,since it aims todecrease the RREQ 

overhead difficulties.However, the performance of this improved DSR scheme is 

highregarding toseveral simulation metrics (for instance:control messages routing overhead, 

and data-packet delivery fraction). The improved DSR scheme adapts rapidly to routing 

varies via reduction of sending RREQ messages when the range of theMANET is large 

enough. Consequently, it achieved better than standard DSR and E-DSR.  

In [Zhang et al., 2011]a new systematic model for analysing the attributes of control traffic 

has proposed for control messages issues in MANETs. Itsuggested four systematic indicators, 

which are utilized to analyse the distribution of control traffic (specifically RREQ messages) 

in the network,control message (RREQ messages) communication between dissimilar nodes, 

the rate of RREQ messages along with the fraction of the number of RREQ control messages 

creating from each intermediate node to that of all RREQ messages transmittedvia this node 

at dissimilar times, correspondingly. Practically, by utilizing the proposed model, 

theydiscoveredthree things: firstly, the distribution of the control traffic is symmetricthrough 

the warm up stage, and whereas the MANETachieves the stabilitystage, the majority of 

control traffic in the MANETpasses through the middle of the network. Secondly, there are 

numerousclusters (groups) in each MANET, since the number of RREQ messages 

transmitted between couple of nodes in thesimilar cluster is bigger than that between couple 

nodes belonged to two dissimilar clusters. Third and finally, there are backbone nodes, which 

working as a gateway to transmit RREQ messages between dissimilar clustersin the MANET. 

The authors that provided this workrecommend to utilizing it to improve and develop 

efficient routing protocols forMANETs. 

Shobha and Rajanikanth [41] suggested an improvement called (Relay Routed DSR) that 

aimed to decrease the quantity of control packets (i.e. RREQ messages). However,the 

functions of improved DSRprotocol were consistent with the mobility information, since this 

informationwascollected in the route discovery stage from the neighbouring nodes,along 
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withutilizes it to choose the intermediate nodes (i.e. nodes between the source and 

destination) where RREQ messages should be sent during datatransmitting process. 

Nevertheless, the mobility information of a node obtained in the route discovery stage 

possibly will not be suitabledue to the velocity of mobile nodes, which sources excessive 

route discoveries that contribute to more routing overhead in the network. 

Another work was conducted by [Mann et al., 2005], it proposes a statistical analysis to 

determine the traffic volume (data and control messages) in MANETs, which utilize reactive 

(on-demand) routing protocols. However, it offers an analytical framework that uses for 

approximating the routing overhead because of node mobility and link failures in the 

network. Detailed analysis was introduced for calculating the number of control messages 

(specifically RREQ, RREP and RERR messages). Practically, the authors of this 

recommended using the presented statistical analysis for choosing an appropriate reactive 

routing protocol, in addition for designing new and reliable routing protocols for MANETs. 

Work by [Malwe et al., 2017] has presented two methods for decreasing the flooding of 

RREQ messages and estimating the link accessibility. The first method is zone-based, since 

the broadcast range of each node is separated into the internal, central and external zone 

established on the received signal power,along withcouple predefined thresholds, while only 

the nodes inside the centre zone share in the path discovery technique. On the other side, the 

second method is segment-based; in this method, the link accessibilityfraction for all 

neighbouringconnections is computed utilizing the present location of the neighbour node 

and its pointed sector in the transmission variety. On the other hand, this method suffers from 

message looping and high number of hops toward the target nodein the path discovery 

technique. However, this method does not suppose the direction of nodes in the particulararea 

to guarantee the RREQ message can achieve its target node in the network. 

3.  DSR: Dynamic Source Routing Protocol 

Dynamic Source Routing (DSR) is a reactive (on-demand) MANET routing protocol 

[Khudayer et al., 2020]. In DSR, the nodes do not keep the network topology due to nodes 

mobility in the network.Fundamentally,when a node desires to send a data packet, initially it 

runs a route discovery procedure to the destination node, and then it starts sendingdata 

packets through the discovered route to the desired destination node. On the other hand, each 

node in the source route (called: intermediate node) is responsible to delivering the 

transmitted data packets to the next node forward the destination node. In case of failure link 

in the discovered route, intermediate nodes have to run route maintenance procedure for 

salvaging data packets during transmitting data packets process. Mainly, routing protocols of 

MANET (such asDSR protocol) depend on control messages to run all routing processes in 

the network [Priya, 2014][Johansson et al., 1999]. 

4. Control Packets of DSR Protocol 

In MANETs, DSR protocol consists of three major phases [Vikram et al., 2011]: Route 

Discovery, Data Forwarding and Route Maintenance. Basically, every routing protocol 

employs control messages (packets) for finding the efficient route between the source node 

and the intended destination node. Essentially in reactive protocols (i.e. DSR protocol) there 

are three main kinds of Control Messages (CP) for route discovery and route maintenance 

procedure as follows: i) Route Request (RREQ) Message.ii) Route Reply (RREP) 

Message.iii) Route Error (RERR) Message. 

Basically, for transmitting data messages to such a node, the routing system requires to 

identify one or more routes from the source node to the intended destination node, in addition 

to discover any faults in the selected route. As mention above, DSR protocol employs its 
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three control messages (RREQ, RREP, and RERR) in its route discovery stage. Basically, 

source node starts broadcasting RREQ messages to find a route to its destination node in the 

network, along with waiting RREP messages that carry the discovered source route. As soon 

as the source node received one or more RREP message, it selects the shortest route and 

starts transmitting its data messages to the intended destination node. However, when a 

mobile node moves out of the transmission range in MANET, link failure is the mainly 

frequent cause for RERR control message creation. In this case, a RERR control message will 

send to the source node and all neighbored nodes by the intermediate node that discovered 

the failure link [Malwe et al., 2022].  In particular, DSR protocol is applying route discovery 

and maintenance procedures to grantee delivering data packets to their targets, sincesource 

nodes exchange RREQ,RREP and RERRcontrol messages with their neighbour nodes to 

complete their data transmitting task. These circumstances lead to the problem of 

broadcasting control-messages storms. Broadcasting control-messages raise control routing 

overhead along withreduce network performance[Alani et al., 2020].In addition,DSR 

protocolhasother important issues(e.g. poor scalability and more data packets collusions) due 

to their excessive use of control messageswithin the network[Dusia et al., 2019]. 

4.1. Control Messages in DSR Route DiscoveryProcedure 

In DSRrouting protocol, source nodes have to operate the route discovery procedurein case 

ofdo not havea route to the desired destination nodes in their route caches [Zarzoor, 2021] 

[Satyanarayanaet. Al, 2021].Basically, the route discovery procedure has two key processes 

of control messages: Route Request (RREQ) and Route Reply (RREP) process. However, the 

following examples and figures will describe the mechanism of each process in route 

discovery stage in DSR protocol.Figure (1)describes the RREQprocess of the route discovery 

procedure inDSR protocol. Basically, if a source node desires to send data packets to the 

intended destination node but the source route is not offered in the network, it starts by 

calling a route discovery procedure by broadcasting route request (RREQ) messages to its 

neighbours nodes in the network. Practically, allneighbour nodesthat receiving a RREQ 

message requireto re-broadcasting it again to its neighbour nodes;except it is the intended 

destination node;otherwise it has a cached source route to the intended destination node. 

However, any middle node that has received the same RREQ message will not re-broadcast it 

over againin the network. The RREQ message includes a list of all the middle nodes 

traversed included the source node.  In addition,each node receives a new RREQ message, 

immediately it stores a new route to the source node (i.e. called source route), and then 

verifies for middle nodes accumulated in the route.  Besides, a new source route will be saved 

in the routes cache for any of the middle nodes, if one did not previously exist. 

 
Fig.1:Explains RREQ control message procedure 
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For instance, a source node (Node1) requires to sending a data packet for the intended 

destination (Node5). Firstly, the source node (Node1) runs the route discovery procedure by 

broadcasting RREQ messages in the network. However, whereas the intended destination 

node(Node5)itself receives a RREQ message, or any an middle node (e.g. Node2, Node3 and 

Node4) has a route to the intended destination node (Node5) in its routing cache, immediately 

thenode creates a new RREP messagealong with send it along the reverse route back toward 

the original source node(Node1). In the RREP process as illustrated in fig.3, the intermediate 

node (Node4) discovered a cached route from the source node (Node1) to the destination 

node (Node5), that is: (Node1->Node3-> Node4-> Node5). Basically,the discovered cached 

route willbe traversed backward to the source node (Node1) via a RREP message. Practically, 

theoriginal source node (Node1) and all traversed nodes (i.e. Node3 and node4) will cache 

thereplied route in their routes cache. Generally, it is possible for the RREQ originator 

(Node1) to receiveone or more RREP message from its neighbour nodes in the network.Inthis 

situation, the source node (Node1) will select the shortest route to send its data packets, 

andstores otherreplied routes in its routes cache for future use. 

 
Fig. 2:explains RREP control messages in route discovery procedure 

4.2. Control Messages in DSR RouteMaintenanceProcedure 

In DSR routing protocol, nodes employs the route maintenance procedure to maintain its 

source routes, and for salvaging the transmitted data packets in the network. Mainly,the route 

maintenance procedure has an important reaction (called RERR control messageprocess)for 

notifying the source and other node that the route is disconnected.Basically, in situation 

where the source node needs for sending a data packet to the intended destination node, it 

isutilizing theircached routes, sinceevery node transmitting the data packet has to confirming 

that the transmitteddata packet has arrived by the next intermediatenode (forward the 

destinationnode). In case of failure link,the failure-link node sends backward a RERR 

message to the source node and all neighbour nodes, in addition it has to call route 

maintenance procedure to salvage the transmitted data packets [Soundarya et. al, 2021]. Each 

node receives a RERR message has todelete allcached route thatare affected by the detected 

failure link.Accordingly, it will check its route cache for alternative route, or recall a new 

route discovery procedurefor transmitting the remained data packets [Ahmed et. Al, 2022]. 

For instance, the situation that showed in Fig. 3 as below, the failure-link node (Node 4) is 

not capable to transmit the data packet to the next hop (Node 5) in the active source route, 

subsequently, it has tosends a RERR control message to the source node(Node 1), which is 

fornotifying the source node that the link from (Node 4) to the next node (Node 5) is 

currently “failure”. Responsibly, the source node (Node 1) has to recall a new route discovery 

for alternative route to the intended destination node (Node 5). On the other hand, the failure-
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link node (Node 4) has to calls route maintenance procedure for salvaging the data packets 

that face the failure linkbetween Node 4 and Node 5. 

 
Fig. 3:Explains RERR control messages in route maintenanceprocedure 

In particular, DSR protocol is applying route discovery and maintenance procedures to 

grantee delivering data packets to their targets, since source nodes exchange control messages 

(i.e. RREQ, RREP and RERR) with their neighbour nodes to complete their data transmitting 

task. However, some circumstances lead to control-messages storms problem in the network. 

However, flooding the control-messages raise the control overhead along with reduces 

network performance [Alani et al., 2020]. In addition, DSR protocol has other important 

issues (such as poor scalability and more data packets collusions) due to their excessive use 

of the control messages within the network [Dusia et al., 2019]. 

5. Research Methodology  

5.1. Simulation Environment 

The simulations of the mobile ad-hoc network (MANET) are implemented utilizing 

GloMoSim (Global Mobile Simulator) simulator [Bagrodia, 2000]. Nodes in the simulation 

area proceed according to famous model called Random Waypoint Mobility (RWM) model 

[Gowrishankaret. Al, 2007]. For  each  scenario, the simulation time is  900  seconds,  while  

the  simulated MANET region  is  2200  m  x  600  m  rectangle.  However, the MAC layer 

protocol (IEEE 802.11) is  employed  in  all  MANET simulations, and the Internet Protocol 

(IP) is utilized as network layer protocol, whereas the Constant Bit Rate (CBR) traffic 

sources offer a stable stream of data packets of 512 byte. The simulation parameters of our 

simulation experiments are illustrated in Table 1. 

Parameters Values 

Simulation Area 2200m X 600m 

Simulation Time 900 second 

Size of Network 30, 40, 45 or 50 nodes 

Node Speed From 0 to10 meter per second 

Mobility Model RWPModel 

Traffic Model CBR Model(4 packets/sec.) 

Routing Protocol DSR 

Pause Time 0, 300, 600 or 900 sec. 

Number of Sources 5,8,10 or 15 sources 

Bandwidth 2 Mbps 

Packet Size 512 Byte 

Table 1: Simulation Values and Parameters 
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5.2. Performancemetrics  

In our simulations, we have chosen the number of RREQ messages, number of RREP 

messages, and number of RERR messages as a performance metric during the simulation 

experiments in order to study and analysis the control messages of DSR protocol, which are 

as follows: 

i)Number of RREQ messages (No.RREQs): it is the total of request control messages that 

distributed by the broadcasting algorithm, which send via a source node for finding out the 

route towards the required destination node if it doesnot find any route in its route cache 

[Miguel et al., 2005] [Jadhav et al., 2014]. Basically, to compute the total of route replay 

control messages for unsuccessful send data packets, we have used equation as given in (1). 

                                        
 

 

   

       

                                                               
 

ii)Number of RREP messages: it is the total of replaycontrol messages thatcontains the 

constructed path, which send back by the destination node whenit receives the RREQ 

message, orany intermediatenodethat hasa route to the destination node in the network [Pura 

et al., 2010]. Basically, to compute the total of route replay control messages for 

unsuccessful send data packets, we have used equation as given in (2). 

 

                                      
 

 

   

       

                                                         
 

iii)Number of RERR messages: it is the total of error control messages that send back by 

any intermediate node when a link break happens while the source route is active; since the 

intermediate node upstream of the failurebroadcasts a RERR message to the source node to 

notify it of the currently unreachable destination node[Saraswat et al., 2015].  Basically, to 

compute the total of route error control messages for unsuccessful send data packets,we 

have used equation as given in (3). 

 

                                      
 

 

   
   .......(3) 

                                                         

All  the presented above  quantitative  metrics  must  be  based  on  the same 

MANETcharacteristics, for instance data packets density, bandwidth, traffic type, energy 

resources,  dimension of simulated area , etc.   

6. Simulation Experiments and Results 

Practically, we examine different simulation scenarios for our simulation experiments, 

wherein the MANET’s nodes are spread over the simulation region. The simulation scenarios 

describe: varying number of source nodes (traffic load),varying number of the pause time of 

nodes (speed)andvarying number of node (network size). To study the outcome of control 

messages on popular DSRrouting protocol performance, we requireto evaluating the DSR 

protocolunder a variety of circumstances using different simulation scenarios.  
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In this work, three simulation scenarios have been run with respect to three parameters (i.e. 

number of source nodes, pause time of nodes and number of MANET’s nodes), whereas 

every scenario has been run four times with varied 4 values of each parameter. In total, 12 

simulations were done for our investigation, while every simulation scenario has been 

executed for 900 seconds. In the first simulation scenario, varying number of source nodes 

(offered load) is varied from 4 source nodes to 15 source nodes. In the second simulation 

scenario, varying pause time of nodes (mobility) is varied from 0 sec to 900 sec. In the third 

simulation scenario, varying number of MANET’s nodes (nodes density) is varied from 30 

nodes to 50 nodes. In this section, details of the result analysis are focusing on ratio of each 

type of control messages (RREQ, RREP and RERR) along with its effects on the 

performance of DSR protocol in the mobile ad-hoc network. 

For analysing our simulation results, we have described the curve line of each scenario to two 

cases, the 1
st
 case is related to (high and very high rate), and the 2

nd
 case is related to (low and 

very low rate) of the selected simulation metric in our scenarios. Basically, the simulation 

scenarios are explained in the subsequent sections: 

6.1.1.Scenario 1: Effect of Varying Number of Source Nodes  

This simulation scenario changes the number of source nodes (Offered Load), since it aims to 

explain the impact of number of source nodes on the number of control messages (i.e. RREQ, 

RREP, RERR messages)in the MANET. Practically,the simulation scenarios are executed for 

4, 8, 10 and 12 mobile source nodes. Table 2explains the parameters of the simulation 

experiment (1)whichvary from the standardparameters that provided in Table 1. 

Parameter Value 
Pause time 900s 

Number of nodes 50 nodes 

Speed of nodes 0-10 m/s 

Number of sources 4, 8, 10 and 12 sources 

Table 2:The effected parameters of simulation experiment 1 

In this simulation scenario, four environments executed using varying number of source 

nodes. Consequently, the simulation result was collected and illustrated in Fig. 4, whereas the 

rate and total numbers of control messages successfully broadcast in MANET network are 

illustrated in Table 3. 

 
Fig. 4: Control Packets VS. Offered Load 
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Refer to scenario (1), to examine the behaviour of performance measures; the number of 

source nodes is varied while all other parameters remain constant as shown in Table 3. The 

first assumption we can make from the simulation results is that the Number of Sources 

parameter (offered load) has a significant effect on the control messages in DSR protocol. 

This effect is much more significant in high and very high offered load network than in low 

and very low offered load network.  

 In high and very high offered load network with 10 and 15 source nodes, the ratio of control 

messages is raising from 14634 to 20428 messages in the simulated MANET, which is 

expected due to the high number of route discovery processes of sources in this scenario. On 

the other hand, in low and very low offered load network with 5 and 8 source nodes, the ratio 

of control messages is raising from 8606 to 10147messages. This because reducing number 

of sources means reducing number of route discovery processes, which lead to decreasing the 

total of control messages in the network.  

In low and very low offered loaded environment, RREQ messages represent between 1.67% 

and 2.59% of the total control messages in the network, while RREP messages represent 

between 3.87% and 5.55%, as well as RERR messages represent between 94.47% and 

91.86% of the total control messages in the network. In high and very high offered loaded 

environment, RREQ messages represent between 5.98% and 4.39% of the total control 

messages in the network, while RREP messages represent between 20.8% and 11.5%, as well 

as RERR messages represent between 73.22% and 84.11% of the total control messages in 

the network. On the other hand, analyzing the simulations’ results provides the feeling that 

decreasing the number of source node (i.e. low and very low offered load networks) regularly 

improves the performance of the DSR protocol. Consequently, to enhance the performance of 

the DSR protocol in MANETs, the offered load parameter should be set to low or very low 

number of source nodes.  

 

Control Messages 
Varying Number of Source Nodes 

5 8 10 15 

RREQ Control 

Messages 

No. of RREQ Control 

Messages 
143.4 262.4 874.8 896.8 

RREQ’s Rate of total 

Control Messages 

(%) 

1.67% 2.59% 5.98% 4.39% 

RREP Control 

Messages 

No. of RREP Control 

Messages 
332.4 563.2 3043.6 2348.6 

RREP’s Rate of total 

Control Messages 

(%) 

3.87% 5.55% 20.80% 11.50% 

RERR Control 

Messages 

No. of RERR Control 

Messages 
8131 9321.8 10715.6 17183.2 

RERR’s Rate of total 

Control Messages 

(%) 

94.47 

% 
91.86% 73.22% 84.11% 

DSR Control 

Messages 

Total of Control 

Messages 
8606.8 10147.4 14634 20428.6 

Table 3: Varying Number of Source Nodes VS. Control Messages 
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6.1.2. Scenario 2: Effect of varying the Pause Time  

This simulation scenario changes the pause time (Mobility)of MANET’s nodes, since it aims 

to explain the impact of pause time of mobile nodes on the number of control messages (i.e. 

RREQ, RREP, RERR messages) in the MANET. Practically, the simulation scenarios are 

executed for 0, 300, 600 and 900 sec as pause time of the mobile nodes. Table 4 explains the 

parameters of the simulation experiment (2) which vary from the standardparameters that 

provided in Table 1.  

Parameter Value 

Pause time 0,300, 600 and 900 sec. 

Number of nodes 50 nodes 

Speed of nodes 0-10 m/s 

Number of sources 10 source nodes 

Table 4: The effected parameters of simulation experiment 2 

In this simulation scenario, four environments executed utilizing varying pause time of nodes 

(Mobility). Consequently, the simulation result was collected and illustrated in Fig. 5, 

whereas the rate and total numbers of control messages successfully broadcast in MANET 

network are illustrated in Table 5.  

 
Fig. 5:Control Messages VS. Mobility 

Refer to scenario (2), to examine the behaviour of performance measures; the pause time of 

nodes (Mobility) is varied while all other parameters remain constant as shown in Table 5. 

The first assumption we can make from the simulation results is that the Pause Time 

parameter (Mobility) has a significant effect on the control messages in DSR protocol. This 

effect is much more important in low and very low pause time of nodes than in high and very 

high pause time of nodes in MANET.  

 In high and very high pause time network with 600 and 900 seconds, the ratio of control 

messages is decreasing from 16005 to 14634 messages in the simulated MANET, which is 

expected due to the minimal node mobility and the successes route replies via route discovery 

processes in this scenario. On the other hand, in low and very low pause time network with 

300 and 0 second, the ratio of control messages is raising from 21214 to 27144messages. 

This is due to reducing the period of pause time of mobile nodes, which increases the speed 

of nodes in MANET. Because of this, numerous routes will be broken, along with lots of 

RERR messages will be propagated in the network. However, there will be gradually raising 

of the total of control messages in the network. 
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In high and very high pause time of nodes, RREQ messages represent between 5.16% and 

5.98% of the total control messages in the network, while RREP messages represent between 

14.96% and 20.8%, as well as RERR messages represent between 79.86% and 73.22% of the 

total control messages in the network. In low and very low pause time environments, RREQ 

messages represent between 9.76% and 9.81% of the total control messages in the network, 

while RREP messages represent between 21.07% and 25.03%, as well as RERR messages 

represent between 69.17% and 65.16% of the total control messages in the network. On the 

other hand, analyzing the simulations’ results provides the feeling that increasing the pause 

time of nodes (i.e. low and very low mobility environments) regularly improves the 

performance of the DSR protocol. Accordingly, to enhance the performance of the DSR in 

MANETs, the pause time parameter should be set to high or very high period of time. 

      Control Messages 
Varying of Pause Time (Mobility) 

0s 300s 600s 900s 

RREQ Control 

Messages 

No. of RREQ Control 

Messages 
2661.6 2070.6 826 874.8 

RREQ’s Rate of total 

Control Messages (%) 
9.81% 9.76% 5.16% 5.98% 

RREP Control 

Messages 

No. of RREP Control 

Messages 
6795.4 4469.2 2393.6 3043.6 

RREP’s Rate of total 

Control Messages (%) 
25.03% 21.07% 14.96% 20.8% 

RERR Control 

Messages 

No. of RERR Control 

Messages 
17687.8 14674.8 12786 10716 

RERR’s Rate of total 

Control Messages (%) 
65.16% 69.17% 79.86% 73.22% 

DSR Control 

Messages 
Total of Control Messages 27144.8 21214.6 16005.6 14634 

Table 5.Varying of Pause Time VS. Control Messages 

 

6.1.3. Scenario 3: Effect of Varying the Number of Nodes 

This simulation scenario changes the number of nodes (nodes density) in the MANET. This 

scenariointends to explain the impact of number of nodes on the number of control messages 

(i.e. RREQ, RREP, RERR messages). Practically, the simulation scenarios are executed for 

30, 40, 45 and 50 sec as number of nodes in the MANET. Table 6 explains the simulation 

parameters which vary from the standardparameters that provided in Table 1.  

 

Parameter Value 
Pause time 900 sec. 

Number of nodes 30, 40, 45 and 50 nodes 

Speed of nodes 0-10 m/s 

Number of sources 10 source nodes 

Table 6: The effected parameters of simulation experiment 3 

 

In this simulation scenario, four environments executed using varying number of nodes. 

Consequently, the simulation result was collected and illustrated in Fig. 6, whereas the rate 

and total numbers of control messages successfully broadcast in MANET network are 

illustrated in Table 7. 
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Fig. 6: Control Packets VS. Nodes Density 

Refer to scenario (3), to examine the behaviour of performance measures; the number of 

nodes (i.e. nodes density) is varied while all other parameters remain constant as shown in 

Table 7. The first assumption we can make from the simulation results is that the nodes 

density parameter has animportant effect on the number of control messages in DSR protocol. 

This effect is much more significant in high and very highnodes density than in low and very 

lownodes density in MANET.  

In networks of high and very high nodes density with 45 and 50nodes, the ratio of control 

messages is increasing from 10763 to 14634messages in the simulated MANET, which is 

expected due to high nodes density,thismeanswill bebig number of neighbored nodes of the 

source. Therefore, many RREQ, RREP and RERR messages expected to be broadcastingin 

the network. In contrast, in low and very low nodes density network with 40 and 30nodes, the 

ratio of control messages is decreasing from 17140 to 8366messages. This is due to reducing 

the nodes density in MANET. Accordingly, less RREQ, RREP and RERR messages are 

expected in the network. However, there will be decreasing of the total of control messages in 

the network. 

In high and very high nodes density environments, RREQ messages represent between 

25.25% and 5.98% of the total control messages in the network, while RREP messages 

represent between 3.17% and 20.79%, as well as RERR messages represent between 71.56% 

and 73.22% of the total control messages in the network. Whereas, in low and very low nodes 

density environments, RREQ messages represent between 57.22% and 28.10% of the total 

control messages in the network, while RREP messages represent between 2.04% and 

13.59%, as well as RERR messages represent between 40.73% and 58.29% of the total 

control messages in the network. On the other site, analyzing the simulation results provides 

the feeling that increasing the nodes density (i.e. high and very highnodes density 

environments) regularly improves the performance of the DSR protocol. Consequently, to 

improve the performance of the DSR protocol in MANETs, the nodes density parameter 

should be set to high or very high number of nodes. 
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Control Messages 

Varying Number of Nodes (Nodes 

Density) 

30 40 45 50 

RREQ Control 

Messages 

No. of RREQ Control 

Messages 
2351.4 2474.2 2718.2 874.8 

RREQ’s Rate of total 

Control Messages (%) 
28.10% 57.22% 25.25% 5.98% 

RREP Control 

Messages 

No. of RREP Control 

Messages 
1137.6 350.6 342 3043.6 

RREP’s Rate of total 

Control Messages (%) 
13.59% 2.045% 3.17% 20.79% 

RERR Control 

Messages 

No. of RERR Control 

Messages 
4877.8 6982.4 7703.2 10715.6 

RERR’s Rate of total 

Control Messages (%) 
58.29% 40.73% 71.56% 73.22% 

DSR Control 

Messages 
Total of Control Messages 8366.8 17140.2 10763.4 14634 

Table 7.Varying Number of Nodes VS. Control Messages 

Table 7 shows there is small effect of number of nodes on performance metrics (RREQ, 

RREP and RERR control messages) as compared to scenario 1 (effects of number of  source 

nodes), whereas there is massive effect as compared to scenario 2 (effects of pause time). 

7.  Conclusion  

In this paper, a performance analysis of the control messages along with its effects on the 

performance of DSR protocol has been performed. Whereas ithas beenevaluated using 

theGloMoSim network simulator.The performance evaluation of DSR protocol has been 

carried out on the basis of control messages (RREQ, RREP and RERR) that broadcast in the 

network. However, the performance evaluation has been prepared in three simulation 

scenarios. In the first scenario, it can be observed that when the offered load of MANET is 

high, there is positive effect on performance metrics (RREQ, RREP and RERR control 

messages) of DSR protocol, unlike when the offered load of MANET is low and very low. 

Whilst in the second scenario, it can be noticed that when the mobility of nodes is high (the 

pause time is long period), there is negative effect on performance metrics of DSR protocol, 

unlike when the mobilityof nodes is low and very low. In the last scenario, it can be 

observedthat when the node density is very high, there ispositive effect on performance 

metrics of DSR protocol,unlike when the nodes density is very low.Concluding, DSR 

protocol is working good and more efficientwith respect to its control messages in three 

MANET environments: high offered load networks, low mobility networks and high density 

networks. 
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دراسة تحليلية لمدارس لتدريس مادة الجغرافية  التطبيقو  لنظريةا بي    طرق التدريس الحديثة
 مسالته نموذجالتعليم الثانوي ب

 
 ا

 
ي عثمان1أبو عائشة دمحم محمود

 
 2، فرج الجعران

بية فرع  القصيعة     2جامعة الزيتونة -   االجتماعيةكلية العلوم ،  1جامعة الزيتونة -كلية التر

 
 المستخلص

ي  نإ
 
ي تسهل نقل او توصيل المعلومة من المعلم للمتعلم وف

استخدام الطريقة الناجحة وبالوسائل التر
ي وقتنا الحاض  ذلك  أساسياتزمن قياسي او قصتر باتت من 

 
 نفسهعرص الرسعة قد فرض  إنالتعليم ف

ي تحتاج الوقت الطويل وتعتمد 
ي كافة مجاالت او نواحي الحياة وقد باتت الطرق التقليدية القديمة التر

 
ف

هعىل التلقير  و  ، وان الطرق الحديثة لها وسائلها الخاصة المتطورة  الحفظ يقترص عىلي علم دون غتر
ي ال تتحقق 

تدريس  أنىل سبيل المثال المادية والمعنوية لتحقيق ذلك ، فع اإلمكانياتبتوافر  إال والتر
ي مرحلة التعليم المتوسط الثانوي بالطرق او الوسائل الحديثة يحتاج 

 
تظافر الجهود إلىمادة الجغرافيا ف

ي من 
ي بعض  أهمها من قبل الجهات العامة والخاصة والتر

 
ي التعليمية وإعادة النظر ف

تجهتر  المبان 
الت المعامل المزودة بأجهزة الكمبيوتر ووسائل مثل تجهتر  صا اإلمكانياتالمقررات الدراسية وتوفتر 

وتوفتر الصور العرض  وأجهزةاالتصاالت المتعددة ووسائل التسجيل والصوت السمعية والبرصية 
السي دي والقيام بالرحالت الميدانية للطلبة لتنمية القدرة الذهنية عىل  أقراصوالخرائط المحملة عىل 

ها من الطرق ي تعطي نتائج علمية ناجحة وفعالة  المالحظة والتحليل وغتر
 .والوسائل الحديثة التر

ي  –طرق التدريس  –التعلم  –التعليم : الكلمات المفتاحية
اض   .التعليم االفتر

Extract 

The use of a successful method and means that facilitate the transfer or delivery of 

information from the teacher to the learner and in a record or short time has become one of 

the basics of education nowadays because the age of speed has imposed itself in all areas or 

aspects of life and has become the old traditional methods that need long time and depend on 

indoctrination and preservation in the time of oblivion, and that modern methods have their 

own advanced means, which can only be achieved with the availability of material and moral 

possibilities to achieve this, 

For example, teaching geography in secondary intermediate education by modern methods or 

means requires concerted efforts by public and private agencies, the most important of which 

is the preparation of educational buildings and the reconsideration of some academic courses 

and the provision of capabilities such as equipping laboratory halls equipped with computers 

and various means of communication and means. Recording, audio, video and display 

devices, providing pictures and maps loaded on CDs, and conducting field trips for students to 

develop the mental ability of observation, analysis and other modern methods and means that 

give successful and effective scientific results. 

Keywords: Teaching - learning - teaching methods - virtual education. 

 
 المقدمة

ية  الطالبتعبئةإعدادو يلعب التعليم دورا رئيسيا ومهما في  السكانأن  باعتبار من خالل التنمية البرسر
يوخاصة الشباب هم  ي بناء المجتمعات وذلك من خالل االرسر

 
ي يعول عليها ف

ي هار استثمحة التر
 
 برامج ف

ي تتمسر الكوادر الفنية المناسبة  إلنتاجبكيفية معينة تعليمهتنفيذبرامجمن خالل المستدامة التنمية
والتر

ي تتطور عتر الزمن شأنها شأن المهن األخرى باعتبارها أهم ، سوق العمل مع 
وتعد مهنة التدريس التر
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ي 
ي عرصنا المهن التر

 
عىل سائر  ا لمدى تحقيق األهدافانعكاسمن عدمه  ا ، ويعد نجاحههذا  يهتم بها ف

ي أي مجتمعالمهن األخ
 
ي يمارسها السكان ف

م خالل االهتما العالم ومن المجتمعاتعىل مستوىمن رى التر
من حالتها التقليدية إىل أخرى تكون أكتر مواكبة وفعالية للعرص الذي يعيشه أبناؤنا  تتطور بها فقد 
طرق  أصبحتومن ثمالفهم واالبتكار واإلبداع ،  عىل مرحلة التلقير  والحفظمن مرحلة  االنتقالبهدف 

ي  الهمةالتدريس من المواضيع 
ا  أوالها التر بية اهتماما كبتر

 لألبحاثمن خالاللكم الهائل علم التر
ي   والدراسات

بوي ، و  أنتجها التر ي المجال التر
 
ي تعكس مدى  الباحثير  ف

ض هذا االهتمام الذي تمخالتر
بية والتعليم بتطور حدوث تطورات جوهرية  إىلأدتجديدة  أفكار ظهور  عن ي مجال التر

 
لتدريس طرق ا ف

ي تعتمد عىل وسائل حديثة 
ت النظرة إىل المتعلم  ، مات واالتصاالت بفضل ثورة تقنية المعلو التر فتغتر

ي  محور والمعلم  بحيث أصبح األول يشكل ال
 
ي انطالقا من التعليميةالعملية  الرئيسي ف

التطورات التر
ورة اكتساب  ي ركزت علىرص 

،فأصبح المهارات واالتجاهات أدخلت عىل طرق التدريس الحديثة والتر
ي العملية التعليمية منصبا

 
يم نفسه بنفسه من خالل بتعل تهمطالب، و عىل الطالب العبء الكبتر ف

ي مصادر المعرفة المختلفةاستخدامه 
 
، وتغتر دور المعلم بحيث أصبح موجه ومهندس وليس ملقن ف

ي تطور  ثتعلمها بالطرق العلمية الحدي وسائلعلية فأن تطور  العملية التعليميةالحديثة، ، 
 
ة سيساهم ف

ح العديد من النقاط من خالل هذه الدراسة  سنحاول، كافة العلوم  المحاور ذات العالقة  أو معرفة وشر
ي من اهمها 

ي العملية عىل سبيل المثال بالموضوع والتر
 
مفهوم تقنية المعلومات واالتصاالت  دورها ف

ي ظل تقنية المعلومات والنظرة الحديثة للمعلم،  التعليمية
 
،  تطور مفهوم طرق التدريس الحديثة ف

ي تواجه معلم الجغرافيا بمرحلة التعليم المتوسط لك معالجةوكذ
معرفة  ىلالوصوإلهدفبالصعوبات التر

ي مرحلة التعليم المتوسط   إمكانيةتطبيق
 
تطبيق هذه  باإلمكانمعرفة هل  و طرق التدريس الحديثة ف

ي عرص تقنية وهي عىل وضعها الحاىلي  بمؤسساتنا التعليميةالطرق 
 
بويير  ف

، وخاصة أن أغلب التر
بنقص المعلومات ، يطالبون المعلم بتطبيق أحدث طرق التدريس عىل الرغم من أنهم عىل دراية 

ها  ي يجب توفتر
ي باتت من و  المراد تحقيقها بالشكل المطلوباألهدافتلك ا لبلوغ  اإلمكانيات والتر

التر
ي العملية التعليمية  مهمةاألمور ال

 
 .ف
- :إشكالية الدراسة

ي 
 
ي مجال تقنية المعلومات و االتصاالت وما أحدثته من تطورات وتحسينات ف

 
نظرا للتقدم الرسي    ع ف

ي الوسائل 
 
المجال التعليمي وخاصة من خالل إنتاج وسائل تعليمية حديثة ،مما أدى إىل إعادة النظر ف

ورة تطويرها وإيجاد طرق تدري س حديثة تواكب التقدم الذي فرض التقليدية القديمة والعمل عىل ض 
ي المؤسسات التعليمية 

 
ي الزالت قائمة ف

نفسه  ، ولذلك فأن الدراسة اهتمت بتلك المشكلة التر
ي لم يعد لها فائدة ترحر ويجب العمل عىل 

ي التدريس بالوسائل التقليدية القديمة والتر
 
والمتمثلة ف

ي تلقر القبول واالرتي
ها بالوسائل الحديثة والتر ي تغيتر

 
اح لدى الطلبة استنادا اىل استخدام تلك التقنية ف
ي  
 
ي مجاالت الحياة المختلفة مثل استخدام الهواتف المحمولة وبالصورة المفرطة ف

 
صورها المختلفة ف

 -:كافة المجاالت ، علية عملت الدراسة لإلجابة عىل التساؤالت التالية 

 ي مؤسساتنا ما لمقصود بطرق التدريس الحديثة ، وهل تعريفها للمجت
 
مع يساعد عىل تطبيقها ف

 التعليمية

  هل التدريس بهذه الوسائل الحديثة يعطي نتائج أفضل من تلك الوسائل األخرى التقليدية القديمة 

 ي منطقة الدراسة مؤهلة للتدريس بهذه الوسائل الحديثة
 
 هل مؤسساتنا التعليمية ف

  عىل التدريس بهاهل المعلمير  مؤهلير  الستخدام تلك الوسائل وقادرين 

 ي تواجه عملية التطبيق
 وما هي الصعوبات التر
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 :أهمية الدراسة

ي النقاط التالية اهمية الدراسةن مكت
 
- :ف

 إلقاء الضوء عىل اهمية العلوم الجغرافية وتطويرها بالوسائل التعليمية الحديثة 

  ي التأكيد علىأهمية الدورات التدريبية للمعلم ،وانعكاسها عىل
 والمهادي بالصورةمستواه الفت 

 ي الذي يحقق توفتر الكفاءات بالصورة المطلوبة
 االيجابية صوال إىل التعليم الكيق 

  ي تحقيق أألهداف باعتبارها
 
ي دعم العملية التعليمية ف

 
إبراز أهميه شبكة المعلومات الدولية ف

 الحديثةالمحور األساسي لطرق التدريس 

  ي معلم
 
ي يجب توفرها ف

ي العرص الحديث بما يواكب  تطبيق هذا إبراز المواصفات التر
 
الجغرافيا ف

 .النوع من طرق التدريس
 :أهداف الدراسة 
- :تحقيق العناض التالية  إىلتهدف الدراسة 

 ي عملية تطبيق طرق التدريس  التعرف
 
ي تواجه المعلم ومعلم الجغرافيا بشكل خاص ف

الصعوبات التر
 .الحديثة

 ي مرحلة لوقوف عىل أهمية تقنية المعلومات ا
 
ي تطوير طرق تدريسالجغرافيا ف

 
واالتصاالت ودورها ف

 التعليم المتوسط

  نتاهمية شبكة المعلومات الدولية وذلك بالعمل عىل توفتر معامل خاصة  إىللفت االنتباه ي   باإلنتر
 
ف

وسيلة إيضاح  باعتبارها كل مؤسسة تعليميةواستخدامها من قبل المعلمون وخاصة معلمي الجغرافيا 
 للعالم عن طريق الخرائط المختلفة

 : المجاالت 

  ي
 
ي  :المجال المكان

 
والذي يهتم بدراسة مؤسسات التعليم الثانوي التابعة لوزارة التعليم و الواقعة ف

 منطقة امسالتة

 ي ي وا : المجال البشر
ي تحتاجها الدراسة والتر

تشمل مجتمع العينة لمتعلق بمصادر البيانات التر
ي مؤسسات التعليم الثانوي ومكاتب التعليم بمنطقة الدراسة

 
ي والمتمثلة ف

 اإلحصان 

  ي
ي : المجال الزمن 

 
 م 2112/2112العام الدراسي والمتمثل ف

 :   فرضيات الدراسة 

 تهيئة المعلمير  والطلبة وتعريفهم بالوسائل الحديثة يساعد عىل تطبيقها والعمل بها 

  يعمل عىل توفتر الوسائل التعليمية الحديثةمن متطلبات  يحتاجهاالهتمام بقطاع التعليم وتوفتر ما 

  ي  نعيشهمن خالل الواقع الذي
 
ي كافة جوانب الحياة ورغبة الطلبة ف

 
ي تفرض نفسها ف

والتقنية التر
يحقق نتائج  أن الفئة العمرية بذات عىل استخدام التقنية فان التدريس بالوسائل الحديثة يمكن هذه
 جيدة

  ونيهمنمعامل مزودة بتحتاجهكل ما   توفتر االهتمام بالمدارسو كالحواسيب   الجيدة األجهزة األلكتر
وأجهزة العرض والطابعات و توفر خدمات االتصاالت بالمدارس الثانوية ، ودعم أسعارها يحقق نجاح 

 .عملية تطبيق طرق التدريس المشار إليها بنجاح

 يحة المعلمير  وتوفتر كامل احتياجاتهم والرفع من مستواهم العلمي بالدورات التعليمية  االهتمام برسر
  تجعل من المعلم مطالب بالتدريس بالوسائل التعليمية الحديثة

  ي التدريس بالوسائل الحديثةمعرفة المشاكل المتعلقة بعملية
 
 تطبيق ووضع الحلول لها يساهم ف
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 :المنهجية المتبعة
ي حث الاستخدم الب 

، والدراسة الميدانية و منهج الوصق  ما مناهج هباعتبار التحليىلي
ي عن طريقها مناسبةلموضوع

 ذات العالقة وذلك بجمع البيانات  المطلوبة تحققاألهدافالدراسة،التر
لتحقيق اكتر قدر من الوصول لحقائق علمية فرضياتاختبارالدراسة عناض المشكلة ومحاولة بهدف

 صحيحة
 األدوات المستخدمة 

حث عىل المصادر المكتوبة سواء كانت أصلية تصدرها هيئات حكومية كالدوريات أو ثانوية  أعتمد الب  
إىل الدراسة الميدانية  العلمية إضافةالبحوث والرسائل كالكتب والمراجع ذات الصلة بالموضوع ك

ي هذه الدراسة 
 
ي االستبانه والمقابالت الشخصية مع المبحوثير  الذين تم استهدافهم ف

 
ي والمتمثل ف

التر
ورية وهامة وحتمية يلجأ إليها الباحث لتكملة النقص المتعلق بمدى توفر البيانات  أصبحت ض 

ي  لمنطقةوكذلك تم استخدام الخريطة لتوضيح الحدود المكانية والمعلومات ، 
 
نطاقها الدراسة ف

ي 
 
 الجغراف

 :الدراسات السابقة
المشابهة لموضوع البحث يكمن من خالل  أو الهدف األساسي من االطالع عىل الدراسات السابقة  أن

ي معالجة المشاكلتلك الدراسات م إليةماتوصلت
 
ي تم دراستها ويمكن للباحث  ن نتائج وحلول ف

التر
ي يدرسها ويسىع مقارنتها ب

السابقة الدراسات  أهمالحلول المناسبة لها ، فمن  إليجاد المشكلة التر
- :مايىلي لموضوع البحث

ي أكد فيها (حكيمي )دراسة  -
ي بعض إلية من نتائج من خالل ما توصل التر

 
أن األفكار الخاطئة ف

المفاهيم يمكن التغلب عليها باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة ،كما أكد أن الطالب الذي يستخدم 
ي دراسة المقرر النظري تكون نتيجة اختباره أفضل من الطالب  ل الحديثةمصادر الوسائ

 
المتعددة ف

 (1).بالوسائل التقليدية القديمة الذي درس المقرر 
التعليمية فيما يخص  الستعمال الوسائلااليجابيتأثتر العىل  فيها  الذي أكد و (عبدالحافظ)أما دراسة -

ي ذاكرة الطالب فوجدأن الطالب يتذكر 
 
بطريقة القراءة العادية % 11بنسبة المعلومات المحصلة ف

ويسمع  يشاهد أما عندما , عن طريق المشاهدة%  01بنسبة عن طريق حاسة السمع ، و % 21بنسبة و 
ي نفس الوقت فإن نسبة التذكر 

 
 (2)%01تصل إىل  عندةف
ي دراسته (حيدر)وأكد -

 
م عىل أن ثورة المعلومات واالتصاالت قد فتحت آفاقا جديدة 2111 سنةف

ي والفصول 
ة عدد الطالب وقلة المبان  ي حل المشكالت بما يتعلق بكتر

 
لتطوير التعلم والمساهمة ف

 (3)الدراسية وعدم مناسبتها لطرق التدريس الحديثة
ي )أما  -

ي تعتمد عىل المدرس دون 2111عام (اللقان 
ي دراسته بأن طريقة التلقير  التر

 
م الذي أوضح ف

ة والقاعات الدراسية الغتر  ها من طرق التدريس األخرى يرجع إىل مشكلة أعداد الطالب الكبتر غتر
ات وعدم   للعملية التعليمية األمر  مالمتها مناسبة لتطبيق طرق التدريس الحديثة إضافة إىل قلة التجهتر 

                                                           
طالل صالح،واقع ثقافة واستخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى لتقنية المعلومات تهانيحكيمي بنت 1

ي المناهج وطرق التدريس ، رسالة ماجستتر ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة،
 
ي ف

 
 .ه  1301-1301واالتصاالت ف

ي التعليم،ط2
 
دار الفكر للطباعة والنرسر والتوزي    ع ،عمان األردن ،2عبد الحافظسالمة دمحم ،وسائل االتصال والتكنولوجيا ف

 03ص
ي  مدينة 3

 
ي التعليم المنعقدة ف

 
ي استخدام الحاسوب ف

 
حيدرالدليميمخلف،وناهل كمال خليل ، الدورة التدريبية العربية ف

ة من  ي الفتر
 
 92ص1223مايو ،12-2عدن اليمنية ف
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ي 
الذي أدى إىل إهمال إكساب الطالب المهارات الفنية المستهدفة وتنمية ميوله وقدراته واتجاهاته التر

ي 
ي والتعاون 

ي يؤكد عليها التعلم الذانر
 (1)، تعتتر من األمور التر

ي تعزيز تسهيل عملية تحليل (Bollingerبلنجر)دراسة  -
 
ي أوضحت دور أسلوب المحاكاة ف

التر
ي اليمكن تحليلها رياضيا وهذا الرأي يتفق مع األنظمة المعقدة والصع

الذي يؤكد عىل  Fichwickبة التر
ات العشوائية ي الظواهر ذات المتغتر

 
 إن المحاكاة أساسية ف

ي ، كما يتطلب من المعلم المتابعة 
اض  ي واالفتر

من خالل األنشطة والدروس وفق أسلوب التعليم التعاون 
استخدم األجهزة والمعدات ذات العالقة والخاضعة  إلضافة واإللمام، وبشكل دائم فيما يتعلق بطرق 

ي دفع طرق التدريس إىل األمام، عىل 
 
ي يمكن االستعانة بها ف

التحسينات التكنولوجية الجديدة إليها ،والتر
 إىل إصدارات أخرى متتالية حتر  2.2إصدار Arc Map) االرك ماب )سبيل المثال تطور برنامج  

 .11.0اإلصدار
 والمفاهيمالمصطلحات

▪sports player   ي طرق التدريس الحديثة
ي نقل وتبسيط المعلومات  أسلوبيتبعهوهو : وتعن 

 
المعلم ف

وتر ووسائل االتصاالت الكمبي أجهزةوسائل وطرق حديثة مثل  باستخداممن المقررات الدراسية 
ي تعتمد والمجسمات والرحالت الميدانية لل واألشكالالمتعددة والخرائط 

ها من الطرق التر تالميذ وغتر
 عىل الفهم التحليل وليس عىل الحفظ والتلقير  

▪Ritual learningي ويقصد بة
اض  وهو طريقة تمكن الطالب من تجسيد البيانات البالغة :التعليم االفتر

ي بيئة الحاسب اآلىلي بصورة محسوسة والتعامل معها بشكل تفاعىلي ليقوم الحاسب اآلىلي 
 
التعقيد ف

 ال وجود له 
ً
اضيا  افتر

ً
ي تشكل بمجموعها عالما

ها من المؤثرات الحسية التر بتوليد الصورة واالصوات وغتر
اضية المتنوعة ذههعىل ارض الواقع ومن خالل   (2)المعلومات تتبير  العوالم االفتر

▪lnfomafion technology الذي يعتمد عىل نظام خاص بأنظمة  :وهي تقنية المعلومات
ي المعلوماتية 
 
، وهذا النظام يقوم بدراسة الوضع العام والقيام بالتحسير  والتطوير حتر عالم الحاسوب  ف

ي العمل اإلنتاجيةإلىيصادر 
 
 المثالية ف

▪Arc map : نامج المركزي منها العمل عىل ويقوم بوظائف عديدة  Arc GIS Desktopsلنظام وهو التر
الخرائط وتحريرها وعرض بياناتها الرقمية والتعامل مع الطبقات وإضافة بعض العناض للخرائط مثل 

 (3)مقياس الرسم ومفتاح الخريطة
 : موقع وحدود منطقة الدراسة

ي شمال غربوالمناطق التابعة لها مسالته مدينةتقع 
 
قال إىلوبالتحديد ليبيا  ف   113طرابلس بحواىلي منرسر

ي ˚3913'˚ ،11 "10   '13" 22بير  خطي طول  ، ضمن اإلحداثيات الجغرافيةكم 
قا وبير  دائرنر شر

ق منطقة الخمس شماال ، ويحدها من الشمال وال˚02' 09"  22، ˚02' 22" 01العرض  ومن الغرب رسر
ي منطقة هالقر منطقة  (1)كما موضح بالخريطة ترهونةبولىلي ومن الجنوب والجنوب الغرنر

 
 
 

                                                           
ي ، مناهج التعليم بير  الواقع والمستقبل ،القاهرة،ع1

 92، ص 2111،  1الم الكتب طأحمد حسير  أللقان 
 باستخدام شبكة المعلومات الدولية،ورقة عمل مقدمة 2

ْ
 ، وخديجة هاشم،التعليم العاىلي عن ُبْعد

إبراهيم المحسير 
بية،  ه  1312شعبان  21-12للمؤتمر الثالث إلعدادالمعلم،مكةالمكرمة،جامعة أم القرى،كلية التر

اتيجيات 3 ي تدريس الجغرافيا ، دار الفكر العلمي للنرسر والتوزي    ع واالعالن ، ياش ابراهيم الكبيسي ، استر
 
، 2110حديثة ف

 93ص 



 ويــتربــلة الــمج 
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                427 

ي لمنطقة الدراسة( 1)خريطة 
 
 الموقع الجغراف

 
ي و  3.9اصدار  ARC GIS المصدر من عمل الباحث باستخدام برنامج 

 استنادا إىل االطلس الوطن 
 (م 1391، 1امانة التخطيطـ مصلحة المساحة،ط،

 واقع المدارس الثانوية بمنطقة الدراسة ●
ي تهدف من خالل 

التعرف عىل مدى  إىلالدراسة الميدانية للمدارس الثانوية بمنطقة الدراسة والتر
 التدريس الحديث  بالوسائل التعليمية الحديثة والتعرف أسلوبالمتوفرة بها لغرض تطبيق  اإلمكانات

ي التعليمية الخاصة بااإلمكانيات المطلوبة  عىل
أيضا عىل مدى المقدرة العلمية للمعلمير  و لمبان 

بشكل يتناسب ومتطلبات الدراسة أعداد استمارة استبانهلذلك تم بالتدريس بهذه األساليب الحديثة ،  
ي استهدفت فئة من المعلمير  

وتم توزيعها من قبل الباحث والمتعلقة  (1)والموضحة بالجدول  والتر
ي 
 بمدى توفر جميع متطلبات المدارس المستهدفة بالدراسة بما تحتاجه  من متطلبات للمبان 

 
 (1)جدول 

 عدد معلمي الجغرافية بمنطقة الدراسة وفق استمارة االستبانة المعدة من قبل الباحث

 المدرسة
عبدهللا بن 
 مسعود

طارق بن 
 زياد

   الفواتتر 
 رسل

 الحضارة
رابعة 
 العدوية

ي 
ان  كات القتر   التر

شمس 
 الحرية

العدد 
 الكىلي 

 19 2 2 2 2 2 2 2 2 عدد المعلمير  

الدراسة الميدانية ،وبالتعاون مع مكتب تعليم مسالته  ، من عمل الباحث استنادا عىل :)المصدر 
بوي العام الدراسي   (م2111/2113)قسم التوجيه التر

نامج للتدريس الحديث  فقد أكدت التعليمية  % 20.0وما تحتويه من إمكانيات تساعد عىل تطبيق التر
ي المدرسية بصفة عامة ووضعية الفصول الدراسية بصورة 

من  نتائج الدراسة الخاصة بوضعية المبان 
ي تحقق نجاح التطبيق الجيد لألسلوب الجديد ، وفيما يخص 

خاصة عىل أنها غتر مجهزة بالصورة التر
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ط أساسي بكونهاالمستهدفة بالدراسةو مؤسسات الشبكة المعلومات الدولية بتوافر ب شر
طرق التدريس الحديثة، اتضح ذلك من خالل إجابات أفراد  مجتمع الدراسة ، والبالغ التدريسبلتنفيذ

أن وحتر و ،بالمدارس  بعدم وجودها مدرسا ومدرسة ، حيث أوضحت الغالبية العظم  12عددهم 
ي المجال توافرت فأن 

 
األسعار الحالية لخدمات االتصاالت الزالت مرتفعة وال تشجع عىل استخدامها ف

عىل أن اواكدو ،ؤدي إىل نفاذ الرصيد بشكل شي    ع التعليمي بشكل مستمر الستغراقها وقتا طويال ي
حجر األساس لتفعيل طرق التدريس الحديثة ليس عىل المستوى  هي بمثابةالمعلومات الدولية شبكة

ي كافة المستوياتانوي فقط بل الث
 
ي العملية التعليمية وارتباطها بتطور طرق ل،  ف

 
دورها الفاعل ف

ي التدريس  األسئلةأما بخصوص  ،التدريس الحديثة
 
الخاصة بمدى المقدرة العلمية للمعلمير  ف

ورة بأن يخضع% 29 نسبته ما  أكد الحديث فقد  باألسلوب  ير  المعلم من المجتمع المدروس عىل ض 
ي مجال تقنية المعلومات لد

 
طرق عىل نجاح تطبيق  لتساعدهمورات تدريبيه دوريه جادة وخاصة ف

المتعلقة بتطبيق التدريس بالوسائل  وهناك العديد من التساؤالت المختلفةالتدريس المطلوبة، 
ي 
- :وفق النقاط التالية إجاباتهاجاءت الحديثة التر

ي مجال  هناك أن▪
 
ي التدريس، وخاصة ف

 
صعوبات مادية ومعنوية تقف أمام تطبيق الطرق الحديثة ف

ي هذه الدراسة و  المحور األساسي  الجغرافيا باعتباره
 
بوية ف وجود تعارض بير  إمكانية تنفيذ الخطط التر

بتطبيق   من شأنها مطالبة المعلم عىل أرض الواقع ، لتحقيق األهداف وما يقابلها من إمكانيات متوفرة
 . الحالية باإلمكانياتطرق التدريس الحديثة 

ي منطقة الدراسة أن(1)يبير  الجدول 
 
معلم موزعير  ( 19)قد بلغ عددهم عدد معلمي مادة الجغرافية ف

ة ، وهذا ليس بالرقم الكبتر  ثانوية مدارس( 2)عىل  من وجهة نظر الباحث  الذي يتطلب مبالغ مالية كبتر
ي 
 
من  تحتاجه بكل ما  ا وتزويدهدريس مادة الجغرافية بالوسائل الحديثة بعدما يتم تجهتر  المدارس تأنف

متطلبات مثل صاالت المعامل الكاملة والمجهزة بالحواسيب وشاشات العرض والوسائل السمعية 
ها ، ، وتوفتر وسائل االتصاالت المتعددة وغتر  األشكالواألنواعوالدروس المحملة والمجسمات مختلفة 

ي مدارس منطقة الدراسة ونأمل وان نقوم بالتجربة 
 
تم تلقر النجاح والتوفيق حتر ي أنبالتدريس ف

ي كافة 
 
 .البالد  إنحاءتطبيقها ف

 :مفهوم تقنية المعلومات واالتصاالت 
تعددت مفاهيم تقنية المعلومات باختالف وجهات النظر بير  الباحثير  والمتخصصير   باعتباره علم   

 مايىلي 
ي وضعها الباحثير 

  -:حديث يخضع إىل مزيد من التعديالت والتحويرات ومن  التعريفات التر
ي وهندسي ، وأسل»الذي يشتر ( م2112)تعريف  منظمة اليونسكو عام  -

وب بأنها تحكم علمي تقت 
ي معالجة وإدارة المعلومات وتطبيقاتها إضافة إىل الحاسب اآلىلي وتفاعله مع األفراد 

 
إداري يستخدم ف

 والمستخدمير  لهذه التقنية
الذي يرى أن تقنية المعلومات هي عبارة عن العلم الجديد الذي يهتم بجمع ( فورستر ) تعريف  -

جاع واستخراج المعلومات متر تم االحتياج ي أي وقت وتخزين واستر
 
 (1)إليها وف

والذي يشتر إىل أنها عبارة عن علم معالجة المعلومات بواسطة الحاسوب ( سميث وكمبل) تعريف -
ي كافة مجاالت الحياة

 
ي توصيل المعرفة والمعلومات إىل من يريدها ف

 
 .وملحقاته ،استخدامه للمساعدة ف

بير  نظم الحوسبة من أجهزة بأنها عبارة عن التفاعل الذي يحدث ( 2110)عام (قنديىلي )تعريف  -
وعتاد وبرمجيات ، وبير  االتصاالت المحلية واالتصاالت بعيدة المدى ،وبير  البيانات والمعلومات 

                                                           
اتيجيات وطرق تدريس الجغرافيا ، دار الصفاء للنرسر واالعالن ، 1  20، ص  2113سعيد جاسم االسدي ،استر
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ونية بواسطة  بمختلف أنواعها عىل اختالف العلوم ومعالجتها بإدخال التعديالت عليها بطريقة الكتر
ها عتر شبكة ا  (1)لمعلومات المحلية أو الدوليةتكنولوجيا الحاسوب والقيام بنقلها أو نرسر

امج المناسبة واألقمار الصناعية   من خالل التعريفات السابقة  يتضح دور الحاسوب وملحقاته والتر
 واألفراد  بأنه تمثل القاعدة األساسية لتقنية المعلومات واالتصاالت 

ي العملية التعليمية
 
 دور تقنية المعلومات ف

ي مجال االتصاالت فإن قطاع التعليم والبحث 
 
يرى الباحث أنه بالرغم من تقدم التقنيات الحديثة ف

 من هذه التقنية مقارنة بالمجاالت 
ً
عن الكثتر  وال يخف، األخرىالعلمي يعتتر من أقل المجاالت استفادة

فيتقديم الحلول بشكل رقمي 
ً
ي  أحدثت أن بيئة المعلومات المعاضة قد شهدت تقدما مذهال

 
ات ف تغتر

، عليه أصبح من أوضاع النظم التق ي المجال التعليمي بشكل كبتر
 
ورةليدية ف بمكان أن تكرس  الرص 

 المتوسط والعاىلي المعاضةالتعليميةالمؤسسات 
فكرها وجهودها للتفاعل والتعامل مع عىل المستويير 

ي مجال
 
من خالل والمتعلم المعلم  قدراتتطوير هذه التقنيات من خالل استخدامها واالستفادة منها ف

 .ت والمعلوماتعرص تقنية االتصاال  العرص الحديثتطوير التعليم وطرق التدريس بحيث تتمسر مع 
ي ظل تقنية المعلوماتر تطو 

 
 والنظرة الحديثة للمعلم مفهوم طرق التدريس الحديثة ف

طرق التدريس تبعا لتغتر النظرة المنبثقة من العملية التعليمية نفسها بحيث تعدت تغتر مفهوملقد  
ي كانت تعتمد عىل الطريقة التقليدية  

ي تعز  األخرىالطرق الحديثة إلىالحفظ والتسميع كالفكرة التر
ز التر

تقليديةلم الطرق ال أن، ذلك والفهم بهدف إظهار قدرات الطلبة الكامنة واالرتقاء بها  اإلدراكمهارات 
ي يقوم  يةالتدريس ها طرقبلحياة المعاضة تعد تناسب ا

ي يقصد بها مجموعة الفعاليات التر
الحديثة والتر

بها المعلم داخل الفصل الدراسي وخارجه، بصوره تختلف عما كان عليه ، بحيث أصبح العبء الكبتر 
ي العملية التعليمية يقع عىل المتعلم وليس عىل المعلم بهدف إظهار ق

 
درات الطالب الكامنة واالرتقاء ف

ي ينظم بها 
بها لمساعدته عىل اكتساب العديد من المهارات المختلفة وبعبارة أخرى هي الكيفية التر

ي يريد الوصول إلي
 .(2)اهالمعلم المواقف التعليمية بشكل يضمن بلوغه األهداف التر

ي  
ي ثورة  أحدثتاندماج تقنيات المعلومات واالتصاالت قد  تعمل عىلإن هذه التقنيات التر

 
حقيقية ف

منها مايسم بالتعليم المفتوح والتعلم عن الجديدة ، المجال التعليمي انبثق عنها ظهور بعض المفاهيم 
ي  

اض  ي وما شابه ذلك ، وعىل سبيل المثال أصبح مفهوم التعليم االفتر
ي والتعلم الذانر

اض  بعد والتعلم االفتر
ي يشهدها التعليم  وهو عامال نابع من التقنيات الحديثة ال

ي مواجهة التحديات التر
 
مساعدا ف

ي المعتمد عىل استخدام تقنية المعلومات الحديثة المعاض 
اض  ومستقبال سوف يستخدم التعليم االفتر

ي عىل االستخدام المكثف لتقنية المعلوم
ي ظهور نوع جديد من التعليم المبت 

 
ب ات واالتصاالت حسف

اء علوم بية الحديثة آراء ختر ي طريقة إعداد المعلم بشكل يجعله قادرا عىل  سيؤديممالتر
 
إىل إعادة النظر ف

ة  ولكي يكون دور المعلم فعاال يجب عليهالتعليم الحديث، أهدافتحقيق  أن يجمع بير  التخصص والختر
ي المجال  التدريب الرسمي فقت إىلالمعلم  وال يحتاج، 

 
بل والمستمر من خالل متابعته لكل جديد ف

بوي ، وعندما يكتسب المعلم مهارة استخدام هذه التقنيات ويتفاعل معها كوسيلة مكملة لعمله  التر
ي ي إىلالتعليمي داخل الفصل الدراسي يتحول 

ف عىل األعمال التر وم قمخطط وموجه ومساعد ومرسر
ي وصل بتنفيذها داخل الشعبة الدراسية كما ي

 إليها قوم بتسجيل المالحظات عن الحالة التعليمية التر
متماشيا مع هذا النوع و دور المعلمإيجابيااستفادتهم من هذه التقنيات ، ولكي يصبح  وما مدىالمتعلمير  

ي 
- :من التعليم عليه أن يقوم باآلنر

                                                           
ي تدريس الجغرافية ، دار المعرفة للنرسر واإلعالن 1

 
اتيجيات حديثة ف  22، 2112، ياش الكبيس ، استر

ي التعليم،ط2
 
،عمان األردن ،دار الفكر للطباعة والنرسر 2سالمة،عبد الحافظ دمحم ،وسائل االتصال والتكنولوجيا ف

 وما بعدها 013والتوزي    ع ص
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ِبْع مهارات تدريسية  .1
َّ
 الطالبالفروق الفردية بير   من معرفة تمكنهأن يت

 يعمل بكفاءة كمرشد وموجه ماهر للمحتوى التعليمي   .2
 يطور فهما علميا حول صفات واحتياجات الطالب المتعلمير    .0
كتر  عىل الدور التعليمي الشخصي  .3

ي مع استمرار التر
اض   .أن يطور فهما علميا للتعليم االفتر

ي لذلك يجب أن ننظر إىل التعليم 
اض  فر الدعم والمساندة نظرة تتجاوز ماوراء التعليم بحيث تو  االفتر

 :بشكل مستمر للتعليم من المجتمع والمعلم عىل حد سواء  من خالل النقاط التالية

 أو إجراء تعديالت عىل المؤسسات التعليمية بما يتالءم وإمكانية ة التحتية العمل عىل توفتر البني
،وإعادة هيكلية األنماط التعليمية الحالية والعمل  ي

اض  ا بالصورة هعىل تحديثتطبيق التعليم االفتر
 .المناسبة

  ية من معلمير  وتربويير  توفتر جميع الوسائل الفنية من شأنها  من برمجيات ومواد تعليمية وكوادر برسر
تحميلها عىل الخط  وذلكبإمكانيةإعداد المناهج التعليمية بشكل يتناسب مع استخدام تقنية المعلومات

 .المباشر من خالل شبكة المعلومات

  ي المجال التعليمي ووضع خطة تضمن أسعار خفضالمادي وذلكبالدعم
 
نت ف استخدام خدمات االنتر

ي مجاالت 
 
ي عىل أخرىعدم استخدامه ف  (1)المجتمع قد تعود بشكل سلتر

 جغرافية الحديثة لتدريس التعليمية لسائالبعضالو 
ي  رافقهتسارع التقدم العلمي  أن

 
مثل المناهج  األصعدةوالوسائل التعليمية عىل كافة  األساليبتقدم ف

ها من الوسائل  وتأهيلمستخدمة واألدوات الوالفصول الدراسية  الناجحة والفعالة  األخرىالمعلمير  وغتر
ي تعطي نتائج 

ي من التر
المعلمير  وتحسير  مستواهم  أهمهاتأهيلتعليمية جيدة وشيعة للتالميذ والتر

ا مع التقنية وميتعامل ييل ال الديجتيمايسم بجأو  الجيل الصاعد  أنما ، وبرة الحديثة المتطو  باألساليب
ورة   فصال يو   بشغف ي ة ، ومن الوسائل التعليالطلب انجذاب القتكان التغيتر ض 

 
مية الحديث للجغراف

- :   ىلي ماي

  ح وتوضيح عناض المناخ عىل سبيل المثال توضيح ظاهرة تعاقب استخدام العروض التقدمية لرسر
 الليل والنهار والظواهر الطبيعية مثل الرياح واألمطار الموسمية 

 ي تحضتر مسبق للدرس : لخرائط التفاعلية للوسائط المتعددةا
 
إذ يمكن دمج صوت المعلم ف

 الوسائط المتعددة  باستخدام

 تلك  أسماءاستخدام المجسمات لقارات العالم والموضح عليها وهي : العالم بير  يديك  إمساك طريقة
ها من الظواهر  واألنهار البحار والمحيطات  وأسماءبلدان العالم وعواصمها  وأسماءالقارات  والجبال وغتر

 الجغرافية المهمة للطالب 

  ي التوقيت بير  دول العالم
 
ي قارات وذلك بوضع ساعات : معرفة الفارق ف

 
عىل بعض من دول العالم ف

ي التوقيت بير  تلك الدول 
 
ح الفارق ف  مختلفة وضبط كل ساعة عىل توقيت غرينتش وشر

  ي  أو استخدام الواقع المعزز
اض  ي : االفتر

 
وتتم باالطالع عىل الواقع من خالل الرحالت عتر الزمن ف

منطقة  أو ثالثية وهي تجربة فريدة من نوعها للطلبة للتعرف عىل مراحل تطور مدينة  أبعاد احة ذات مس
 (2).معرفة معالم طبيعية مختلفة والعوامل المؤثرة فيها  أو مختلفة 

 
 

                                                           
 92سعيد جاسم االسدي ، مرجع سابق ، ص 1
 23صياش الكبيسير  ، مرجع سابق ، 2
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ي تواجه معلم الجغرافيةال
 :بمرحلة التعليم المتوسط صعوبات النر

  ي تحتاج اىل التجهتر  بكل متطلبات التدريس بالوسائل
ي التعليمية الغتر مناسبة والتر

وضعية المبان 
 الحديثة 

  ي بعض المقررات الدراسية المتعلقة بالجغرافية
 
وتطويرها لتواكب المناهج العلمية إعادة النظر ف

 المتطورة والمناسبة للتدريس بالطرق الحديثة
 ي تساعد ع  قلةاإلمكانات

ىل تنفيذ طرق التدريس الحديثة لعدم مالئمة النموذج المعتمد التر
ةبمادة تعلقالمعليمية المؤسسات التعليمية للوسائل الت وافتقار  لمتطلبات طرق التدريس الحديثة

ها من الوسائل كتوفر الخرائط الورقية والنماذج المجسمة   الجغرافية ي ت األخرىوغتر
م معرفة ، والتر

ي المؤسسات 
 
ي بينت من خالل الدراسة التعليميةنقصها ف

من المدارس المستهدفة % 21أن التر
وإن  ، حتر التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف بالصورة المطلوبة  الوسائلتتوفر فيها بالدراسة ال 

 .اإلهمالبسبب تعرضها للتلف نتيجة  توفرت فأغلبها غتر صالح لالستعمال
  نت عدم ي توفرخدمات االنتر

 روع التدريس بالوسائل الحديثةيمكن أن تستفيد  بها ال بالكيفية التر
  ي من عدم اعتماد دورات تدريبية عىل مستوى وزارات التعليم

كفاءة المعلم الفنية برفع الشأنها والتر
بوي ومجال الوسائل التعليمية وطرق استعمالها ي المجال التر

 
بناءا عىل تغتر استجابة لمقتضيات التطور ف

ي والمفتوح عىل سبيل المثالالنظرة الحديثة 
ي والذانر

اض  ي التعليم االفتر
 
 .للعملية التعليمية كما هو الحال ف

  ي بشكل عام  للجغرافية السلبية المجتمعنظرة
ي الدول الخاصة  كعلم تطبيقر

 
عدم إدراكهم نامية لف

ي خدمة  الجغرافية وأهميةمعت  باإلدراك الصحيح 
 
التعليمية المجتمع ، وربما يرجع سبب ذلك للوسائل ف

ي تدرس بها
ي مجتمعات التقليدية التر

 
هم ف ي عىل حماس المعلم ،بخالف ما يدركه  غتر مم أثر بشكل سلتر

ي مجاالت التخطيط والخدمات أهمية هذا العلم  إىلالدول المتقدمة  
 
 .المختلفةوخاصة ف

 الدراسةنتائج 
ي منطقة الدراسة تحتاج  أن -

 
التدريس بالوسائل  إلمكانيةتجهتر  لتكون مناسبة  إىلالمدارس الثانوية ف

 . الحديثة
ورة تأهيل المعلمير  بدورات تدريبية لتعلم التدريس بالطرق الحديثة   -  .ض 
ي مادة الجغرافية  -

 
ها لم تعد تجدي نفعا وأنة  أو أن التدريس بالطرق والوسائل التقليدية القديمة ف غتر

 .لمعاضة للزمن يجب العمل عىل التدريس بالطرق الحديثة ا
ي التعلم بالطرق الحديثة  أن -

 
من  أكتر ليست مملة وشيعة الفهم  ألنها لدى التالميذ الرغبة الكاملة ف

ي تعتمد عىل الحفظ والتلقير  الممل
 .الطرق التقليدية القديمة التر

 التوصيات
 أهميتها المختلفة بالتعريف بالوسائل التعليمية الحديثة حتر يىعي الجميع  األعالمالعمل بوسائل  -

ي العملية التعليميةهوفاعليت
 
 ا ف

 العمل عىل تهيئة المؤسسات التعليمية بكافة الخدمات لتكون مناسبة وقادرة عىل عملية التطبيق  -
ي تساعدهم عىل استخدام االدوات ال تأهيل -

وسائل الخاصة المعلمير  بالدورات المتخصصة التر
 بالتدريس الحديث

ي تعلم استخدام الوسائل والطرق المتعلقة بالطرق   -
 
تهيئة الطلبة ومساعدتهم والصتر عليهم ف

 الحديثة
ي الدولة ونأمل ان يتم ذلكوبطب  -

 
 يعة الحال ال يتحقق ذلك إال بالدعم الكامل من الجهات المسؤلة ف
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 الخاتمة 
ي مادة الجغرافيا تضمنت الدراسة بناء وحدة تعليمية ب

 
اتيجية بالتدريس بالطرق الحديثة ف استخدام إستر

ي عملية التدريس تعمل 
 
ي بقية العلوم األخرى ، وان استخدام الطرق الحديثة ف

 
 يحتدا بة ف

ً
لتكون مثاال

ي يلزم توافرها لدى تالميذ المرحلة الثانوية ،
 عىل تنمية المفاهيم والقضايا الجغرافية والتفكتر الناقد التر

ح الظاهرات  وان استخدم الطرق الحديثة بوسائلها المختلفة مثل استخدام الخرائط والمجسمات لرسر
الجغرافية ، ووسائل العرض باستخدام أجهزة الدادشوب والكمبيوتر ووسائل االتصال المتعددة والقيام 

ي 
 
تنمية المفاهيم بالرحالت الميدانية لمشاهدة العديد من الظاهرات الجغرافية كلها وسائل تساهم ف

واألفكار والقضايا الجغرافية ومهارات التفكتر الناقد الذي يهتم بالتفستر والتحليل البناء للعناض 
ي 
 
ية ف المتعددة إلصدار األحكام حول الموضوعات أو الظاهرات الجغرافية سواء كانت طبيعية أم برسر

ي يسىع النظام التعليمي إىل ضوء تقدير أفراد المجتمع لها وقدرتهم عىل إدراك القضايا الجغ
رافية التر

ي 
 
ي تؤثر ف

تنميتها لديهم من خالل إدراكهم للمشكالت الجغرافية المعاضة مثل مشكلة البيئة التر
المجتمع وقدرة المتعلم عىل التفكتر الناقد من خالل معرفة الفروض والتفستر واالستنتاج وتقديم 

ي يتعر 
ي فهم الظاهرات الجغرافية التر

 
ض لها المتعلم خالل عملية التدريس وتقييم المواقف اإلدراك ف

 .الجغرافية المختلفة وفحصها وتحليل األفكار للوصول اىل الفكرة الرئيسية الصحيحة 
 المراجع

 الكتب:أوال
ي التعليم،ط .1

 
،عمان األردن ،دار الفكر 2عبد الحافظ سالمة دمحم ،وسائل االتصال والتكنولوجيا ف

 1222 ،للطباعة والنرسر والتوزي    ع
ي  .2

 
ي استخدام الحاسوب ف

 
حيدر الدليمي مخلف،وناهل كمال خليل ، الدورة التدريبية العربية ف

ة من  ي الفتر
 
ي  مدينة عدن اليمنية ف

 
 1223مايو ،12-2التعليم المنعقدة ف

ي ، أحمد حسير  ، مناهج التعليم بير  الواقع والمستقبل ،القاهرة،عالم الكتب ط .9
 ، 2111،  1أللقان 

ي تدريس الجغرافيا ، دار الفكر العلمي للنرسر ،  الكبيس .3
 
اتيجيات حديثة ف والتوزي    ع  ياش إبراهيم ، استر

 ،2110واإلعالن ، 
اتيجيات وطرق تدريس الجغرافيا ، دار الصفاء .0 للنرسر واإلعالن ،  سعيد جاسم االسدي ، استر

2113  ، 
 الرسائل العلمية:ثانيا 
ي بنت طالل صالح ، واقع ثقافة  .1

، تهان  واستخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى حكيمي
ي المناهج وطرق التدريس ، رسالة ماجستتر غتر منشورة ،جامعة أم 

 
لتقنية المعلومات واالتصاالت ف

 ه  1301-1301القرى ،مكة المكرمة،
 التقارير واألوراق العلمية

 باستخدام  .1
ْ
 ،إبراهيم وخديجة هاشم،التعليم العاىلي عن ُبْعد

شبكة المعلومات المحسير 
بية، -12الدولية،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثالث إلعداد المعلم،مكةالمكرمة،جامعة أم القرى،كلية التر

 ه  1312شعبان  21
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ي " أسلوب تحليل النظم  ي مواجهة التقدم العلمي والتكنلوج 
 
 "المفاهيم واالهداف ف

Systems Analysis Approach “Concepts and objectives in the face of scientific and 
technological progress” 

 
 فريال فتحي دمحم الصياح

بية وعلم النفس بية زلطن   ،قسم التر  اةةجامعة صت  /  كلية التر

 
 ملخص ال

ي مختلف المجاالت 
 
السياسية واالجتماعية )يعد مصطلح النظام من المصطلحات الشائعة االستخدام ف

ي عالقاةنا (إلخ. والتعليمية والصناعية والحاسوبية
 
ي كل مناحي حياةنا بال استثناء، حتر ف

 
ظام موجود ف

ّ
، فالن

ةيب، فنقول اإلنسانية، ال بد من وجود نظام نعتمده ونستر عليه، ونس تخدم كلمة نظام للداللة عىل التر
ا، أي أنه يقوم بتنظيم وةرةيب أشيائه الخاصة بطريقة جيدة

ً
 .فالن منظم جد

ي فهم وةحليل 
 
ي عالم اإلدارة، كونها ساهمت بشكل كبتر ف

 
كما ةعتت  نظرية النظم من أهم وأبرز النظريات ف

ي مجاالت وانتشر بعد هذه . األنظمة من حولنا بشكل علمي منظم
 
النظرية استخدام أسلوب ةحليل النظم ف

ايد االهتمام بالتعليم ونظمه  ي التعليم؛ نتيجة لتر 
 
السياسة واالقتصاد واالجتماع حتر استعتر ليأخذ مكانه ف

 .من ناحية وةركتر  االهتمام عىل اقتصاديات التعليم من ناحية أخرى
بوي، ويتضمن ةناول حل وبوجه عام فإن ةحليل النظم التعليمية يرةبط إىل حد ك بتر بالتخطيط التر

المشكالت ابتداًء من التعرف عىل األهداف وةحديدها إىل ةحديد المدى الذي ةحققت به ةلك األهداف، 
ا عىل بيان مدى ارةباط ةلك األه

ً
ي وضعت لتحقيقهاويساعد أيض

امج التر ويحاول المخططون  .داف بالت 
بويون االستفادة من أسلوب ةحليل ال ي العمليات التر

 
نظم للتعرف عىل كيفية ضبط المدخالت والتحكم ف

ات )وةحديد المستوى المناسب للمخرجات، وهو ما يدعو إىل وضع المعايتر  المقاييس والمؤشر
المؤدية إىل رفع مستوى المخرجات ( الدوافع والمحفزات المادية والمعنوية)، والمحركات (اإلحصائية

 (.الفاعلية و اإلنتاجية)
ذا فإن أسلوب ةحليل النظم مفيد لرجال اإلدارة التعليمية من حيث إنه أسلوب علمي ةحليىلي يزيد ومع ه

ي أبعاده المختلفة، ومن ثم نستطيع من خالل دراسة 
 
من قدرةنا عىل فهم مكونات النظام التعليمي ف

دة المرجوة من هذا العالقة بير  مكونات هذا النظام أن نرفع من كفاءة أنظمتنا التعليمية، ولتحقيق الفائ
األسلوب نحن بحاجة إىل ةوفتر متطلبات محددة من شأنها أن تشجع القائمير  عىل العملية التعليمية 
بوية من استخدامه بنجاح، وةحقيق األهداف المرجوة من النظام التعليمي   .والتر

ورة حتمية عىل المختصير  والم  ي التعليم ض 
 
، نظًرا وب  هذا أصبح ةطبيق أسلوب ةحليل النظم ف سؤولير 

ي 
 
ي ةخطي الفجوة بير  التنظتر والتطبيق ف

 
، وكونه يساهم ف ي للميدان التعليمي

لتلمسه لالحتياج الحقيقر
ةطوير العمليات التعليمية، وكذلك نظرةه الشمولية للنظام التعليمي ككل متكامل دون إغفال أي جزء من 

ل كافة الصعوبات أمام الباحثير  والمختصير  أجزائه، لذا أصبح لزاًما ةوفتر كافة متطلبات إنجاحه وةذلي
 .لتطبيق هذا األسلوب كما هو مأمول
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ي محاولة 
 
ويمكننا ةعريف أسلوب ةحليل النظم التعليمية بأنه أسلوب للدراسة الشاملة لنظام التعليم ف

ي 
ي األساليب واإلجراءات التر

 
ورية ف اح التعديالت الض  ي ةحقيق أهدافه، ثم اقتر

 
 ةحديد مدى كفاءةه ف

 .يتضمنها النظام التعليمي لتخفيض النفقات وةأكيد الوصول إىل األهداف بدقة وشعة
 

Abstract: The term of system is one of the common terms used in various areas (political, social, 

educational, industrial, computer, etc.). The system exists in all aspects of our lives without 

exception, even in our human relations. There must be a system that we adopt and follow, and 

we use the word system to denote the order. We say that people are very organized, that is, they 

organize and arrange their things in a good way. 

Systems theory is also considered one of the most important and prominent theories in the world 

of management, as it have contributed greatly to the understanding and analysis of the systems 

around us in an organized scientific manner. After this theory, the use of the systems analysis 

method spread in the fields of politics, economics and society until it was borrowed to take its 

place in education. As a result of the growing interest in education and its systems on the one 

hand, and the focus of attention on the economics of education on the other hand. 

In general, the analysis of educational systems is largely related to educational planning, and 

includes  the solving of problems , starting from identifying and defining goals to determining 

the extent to which those goals have been achieved, and also helps to indicate the extent to which 

those goals are related to the programs that were set to achieve them. Educational planners try to 

take advantage of A method of systems analysis to identify how to control inputs, control 

operations, and determine the appropriate level of outputs, which calls for setting standards 

(statistical standards and indicators), and drivers (material and moral motives and incentives) 

leading to raising the level of outputs (effectiveness and productivity). 

However, the systems analysis method is useful for educational administration men in that it is a 

scientific and analytical method that increases our ability to understand the components of the 

educational system in its various dimensions, and then, by studying the relationship between the 

components of this system, we can raise the efficiency of our educational systems. To achieve 

the desired benefit of this method, we need to provide specific requirements that will encourage 

those in charge of the educational and pedagogical process to use it successfully, and achieve the 

desired goals of the educational system. 

 Thus, the application of the method of systems analysis in education has become an inevitable 

necessity for specialists and officials, due to its perception of the real need of the educational 

field, and the fact that it contributes to overcoming the gap between theory and application in the 

development of educational processes, as well as its holistic view of the educational system as an 

integrated whole without neglecting any part of its parts. It is necessary to provide all the 

requirements for its success and to overcome all difficulties for researchers and specialists to 

implement this method as hoped. 

We can define the method of analyzing educational systems as a method of comprehensive study 

of the education system in an attempt to determine its efficiency in achieving its goals, and then 

suggest the necessary modifications in the methods and procedures included in the educational 

system to reduce expenses and ensure that the goals are reached accurately and quickly. 
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 المقدمة
ي شتر مناحي الحياة، حيث شهدت السنوات 

 
يشهد المجتمع المعاض ثورة علمية وةكنولوجية عارمة ف
ي مجال العلم والتكنولوجيا، ولعل االنف

 
ة ف ة قفزات كبتر ي الهائل والثورة المعرفية المتدفقة األختر

 
جار المعرف

 .ختر دليل عىل ذلك
ي جعلت العملية التعليمية أمام ةحديات هائلة ةدعو إىل  ي أفرزها التقدم العلمي والتكنولوح 

ات التر والتغتر
ي كل عناضها ومكوناةها

 
ي ومن هنا . إعادة النظر ف

ورة حتمية لمواكبة ال يأتر تطور ةطوير التعليم باعتباره ض 
ي للتعليم هو ةنمية التفكتر بما يتيح للمتعلم التمكن 

ي الشي    ع باعتبار أن الهدف النهات  العلمي والتكنولوح 
 .من المتطلبات المعرفية والمهارية والوجدانية؛ لمواجهة هذه التحديات
ومداخل التدريس كمكون مهم من مكونات عملية التعلم قد ةأثرت إىل حد كبتر بالثورة العلمية 
ي التدريس، 

 
والتكنولوجية، وكان عليها أن ةواجه هذه التحديات فظهرت الحاجة إىل أساليب جديدة ف

ورة  بية عىل عاةقها ض  ، أخذت التر ي ي أحدثها التقدم العلمي والتكنولوح 
ة التر ولمواجهة التحديات الكبتر

بية حتر مواجهة هذه التحديات فظهرت مفاهيم جديدة، أخذت ةتعلق بجوانب أو مجاالت متعد دة للتر
ي   .(3: 6002رضا مسعد، )ةواكب هذا التقدم العلمي والتكنولوح 

ي ةأثرت بتلك االةجاهات الحديثة سواء عىل 
بية التر وةعد طرائق التدريس أحد المجاالت المهمة للتر

، واةضح ذلك عىل محورين أساسير   ي
ي :المستوى الفكري أو التطبيقر

األول يرةبط بالجانب الفكري، والثات 
ي المواقف التعليميةير 

 
ي ف

 .ةبط بالجانب التطبيقر
بية العلمية بصفة عامة، وطرق التدريس عىل وجه الخصوص  عىل ةطوير إمكانات اإلنسان وتسهم التر

بما يمكنه من مواجهة هذه التحديات الهائلة والتعامل معها بفكر منظومي شامل، وليس  ,بصورة عامة
ي التوجه وهو ما يس

 .تلزم إعداد أجيال المستقبل بذلك الفكربفكر أحادي أو ثنات 
البد أن ةكون عملية التطوير و  – األخذ بأسلوب ةحليل النظم  –ذا الهدف ولكي ةحقق العملية التعليمية ه

ي جميع مكوناةها ومراحلها، أي البد من النظر إليها بوصفها منظومة شاملة 
 
شاملة ومتكاملة ومتشابكة ف

ابطة ومتفاعلة ومتماسكة،  بحيث يمكن التحديث والتغيتر الشامل للمنظومة، إذ إن ةحديث منظومة ومتر
ي شتر 

 
ي وضعت له ف

ورة قومية إذا أردنا ةحقيق التعلم المتمتر  الذي يحقق األهداف التر التعليم بات ض 
 .جوانبه التعليمية واإلنسانية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية

 أهمية البحث
ي معالجة القضايا والموضوعات بالنظرة الشاملة مع ازدياد التخص

 
ي العلوم والحاجة إىل ةعويض ذلك ف

 
ص ف

ي آن واحد
 
ي النوري، . )واإلفادة من أكتر من ةخصص واحد ف

يستخدم ةحليل النظم ( 758: 7891عبد الغت 
ة حيث ةعد وسيلة ةمكن من وضع المشكالت ضمن منظور منتج و يعمل ةحليل النظم عىل  لفوائد كثتر

 بغرض معالجة المشكالت
ً
 لبناء أنظمة هادفة أيضا

ً
 هادفا

ً
استخدام هذا النظام يمكن . ةنظيم األجزاء ةنظيما

ي ةفسح المجال للتخطيط الواسع النطاق والبعيد 
من الوصول إىل مجموعة من األساليب التخطيطية التر

 .اء األخرى من النظامالمدى ويساعد عىل ةوليد المعلومات حسب الطلب أو الحصول عليها من األجز 
 أسلوب النظم تعريف 

يعرف النظام بأنه مجموعة من العناض أو الكيانات المرةبطة بعالقات ةبادلية بير  بعضها البعض وةنظم 
ات محددة ةتفاعل مع الكيانات بداخله ةحت ةأثتر الظروف المحيطة به  ك يستقبل متغتر

داخل إطار مشتر
 .لتتحول إىل عوامل محددة
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 سلوب النظمما هو أ
ي التفكتر ومعالجة المشكالت واكتشاف ما بينها من عالقات متبادلة

 
-أبو سليم )يذكر  هو أسلوب ف

لتخطيط ا"ل في مجاض  لحاةنا اقوفي ة مها بكثراستخدايد التي يتزثة الحدياألساليب امن   (م6073
، "مدخل أسلوب النظم"إليه ب  ، ما نشتر "والوسائل التعليميةيس رلتداساليب ق وأطرولتعليميّة امج اللبر
اط سقرل مثاكبار أفالسفة ة لفكرح هذه اقد طر، ولعمل بالكل أسلوب النظم هي األساسية في ة الفكروا
ال عندما إلم ةظهر " لنظمانظرية "  لحقيقية لت اياالبدالكن هم، وغيروينهد ن ، ووافالطو، أ
 .ودقيقة ملة ة شالها بنظرولم يتناإن كان م و 1924م عا" لجشطالتيهئية افيزيا"ليها في إ" كوهلر"أشار

ي  
 :ويتطلب استخدام هذا األسلوب اعتماده عىل عدد من الخطوات وهي كما يأتر

 .ةعريف المشكلة وةحديدها  -1
 .ةحليل النظام -6
 (.الجديد)ةحديد أهداف النظام  -3
 .وضع اإلجراءات البديلة -4
 .اختيار البديل المناسب ووضع النظام الجديد -5
 .ةنفيذ النظام -2

 7يساعد كذلك عىلي ةكوين معلومات إدارية جديدة من المعلومات المخزونة -
 إىل ةنظيمات بديلة -

ً
 8(67,6002رضا مسعد، )يساعد عىلي االستخدام األمثل للموارد استنادا

 خصائص اسلوب النظم 
ورة عندما  ي ةمتر  أسلوب النظم، وةجعل من استخدامه ض 

يراد ةطوير مقرر  هناك عدد من الخصائص التر
ي)  كما ةذكر  من المقررات، فمن أهم هذه الخصائص  :ما يىلي   (141297,ال سمتر

 .االهتمام بالنظرة الكلية لألحداث والمواقف  (7
 .القدرة عىل ةحليل السلوك والوظيفة والحدث والموقف والبناء العام للنظام  (6
 .الربط بينا لنظرية والتطبيق  (3
 .دقيقة ة البدء الواقعية للنظام كان طالق لعمل ودراسة الواقع دراسةاالهتمام بنقط  (4
 إقامة العالقات المتبادلة بير  عناضه  (5
 التفاعل المستمرين عناضه  (2
 .المرونة، فتتيح التطوير والتعديل والمراجعة أثناء التطبيق  (1
 .وضوح أهداف النظام وةحديده ةحديدا سلوكيا ً  (9
ي والماديةحديده حاج  (8  .ات ومتطلبات النظام البشر
ي اةخاذ القرارات وحل المشكالت  (70

 
 .ةعزيز القدرات اإلنسانية ف

لة عالية  (77 ي مت  
 
 .ةعزيز القيم اإلنسانية ووضعها ف

ي خطوات منظمة ومتتابعة   (76
 
ه ف  .ستر

 مفهوم مدخل النظم
 
ً
ي ةرى أنه أسلوب: أول

 التعريفات التر
عىل أنه أسلوب يمكننا من النظرة المتعمقة للمشكالت وإيجاد الحلول ( 7897)يعرفه إبراهيم هميمي  -7

 .لها وةقييم هذه الحلول والمفاضلة بينها وةصميم نظم بديلة
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عىل أنه طريقة عملية لتوضيح العناض المرةبطة بالمشكلة وحلها وذلك ( 7894)يعرفه أحمد حسير   -6
ةبطة بتحقيق األهداف المرجوة، ثم مقارنة البدائل من خالل الفحص والمقارنة المنظمة للبدائل المر 

 عىل أساس ةكاليف وعوائد كل منها
 
ً
ي ةرى أنه اةجاه: ثانيا

 :التعريفات التر
عىل أنه فلسفة بنائية ةتناسق بطريقة مثالية وفعالة مع األنشطة ( 7880)يعرفه جمال الدهشان  -7

معقدة وةحليلها والمواقف المتشابكة والعمليات داخل أي نظام مما يساعد عىل دراسة المشكالت ال
 والمتداخلة

 
ً
ي ةرى أنه إطار عام لتقدير المشكالت: ثالثا

 :التعريفات التر
ي حل المشكالت( 6002)يعرفه رضا مسعد  -7

 
 عىل أنه عملية ةطبيق التفكتر العلمي ف

ي ساعدت عىل ظهور أسلوب ةحليل النظم
 -:أهم العوامل التر

ي التجديد لذاةه، إنما هو وليد عوامل واعتبارات جعلت لم يظهر ةحليل النظم وليد الصدف
 
ة أو رغبة ف

ين وأهم هذه العوامل واالعتبارات ي من القرن العشر
ي النصف الثات 

 
ورة حتمية ف  :ظهوره واألخذ به ض 

ي المستقبل عىل المدى الطويل -7
 
ي المجتمعات وةزايد الحاجة إىل النظر ف

 
 ازدياد معدل شعة التغتر ف

 ةعقد النظم وةعدد العوامل والعالقات المتضمنة فيها والممتدة منها وإليهاازدياد  -6
ي الموقف الواحد أو المشكلة الواحدة -3

 
 اتساع فرص االختيار وةعدد االحتماالت والبدائل ف

 ندرة الموارد المالية بالقياس إىل المطالب االجتماعية واالقتصادية والسياسية -4
ي العلو  -5

 
ي معالجة القضايا والموضوعات بالنظرة الشاملة ازدياد التخصص ف

 
م والحاجة إىل ةعويض ذلك ف

ي آن واحد
 
ي النوري، . )واإلفادة من أكتر من ةخصص واحد ف

 (758: 7891عبد الغت 
 أنواع النظم 

 :يوجد عدد من التصنيفات ألنواع النظم 
 :وهو عىل أساس عالقة النظام مع البيئة الخارجية: التصنيف األول

 : مفتوحة نظام
ي وه 

ات مع النظم األخرى المحيطة بها وه ةتمتر  بعدة خصائص منها  التر  : ةتبادل العالقات والتأثتر
 .ةتبادل النظم المفتوحة المواد والطاقات المحركة لها من الوسط المحيط بها  ( أ)
 .ةدفق مستمر للمدخالت إليها والمخرجات منها  (ب)
ة عالقة وثيقة بير  المدخالت والمخ( ج) رجات من خالل التغذية الراجعة فعن طريق المعلومات الممتر 

ي لنوعية المخرجات 
 
 .نظام ما ةتغتر نوعية المدخالت حتر ال يحيد النظام عن الهدف  ف

ي يعيد النظام ةنظيم مدخالةه ( د)
 
 .ضوء مخرجاةه لتطوير ذاةه والمحافظة عىل بقائه  ف

 .العمليات إىل مخرجات ةتحول المدخالت عت  سلسلة من التفاعالت و ( ه)
ي االستمرارةميل النظم المفتوحة إىل ( و)

 
الوجود للحفاظ عىل مكوناةها من خالل التفاعل مع البيئة  ف
 .وةدفق المدخالت إليها والمخرجات منها 

ي ةتمتر  النظم المفتوحة بقدرةها عىل الوصول إىل الهدف ( ز)
 .النهات 
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 : نظام مغلق
أنها ال ةؤثر وال ةتأثر بالوسط المحيط  أيمع بيئتها ،  التأثتر ىل ذاةها وال ةتبادل ع تتفوعالتيةلك النظم  فهي 

ي بها ، وه حدود ومجال عمل العلوم الطبيعية وقوانينها ومبادئها الكمية ، فقانون الجاذبية يعمل 
 
كل   ف

 .الظروف البيئية وال يغتر من نفسه بتغتر البيئات 
ت حيوية أو اجتماعية أو سلوكية فكلها من نوع النظام المفتوح يعتمد ونجد أن نظم الحياة سواء كان     

ي عىل التفاعل مع البيئة المحيطة بها ، 
 
بالطاقات وينتج صور أخرى لهذه الطاقات متأثر بما  يغديها وسط  ف

 .نظام  أيحوله وما به من مدخالت وهو ما يمثل عناض 
ي 
 :اموهو عىل أساس التنبؤ بفهم النظ: التصنيف الثات 

ي ةربط أجزاءه، كما يمكن التنبؤ : النظام المحدد -
ا ومعرفة العالقات التر

ً
هو النظام الذي يمكن ةحديده سلف

ات الخارجية  . أو ةوقع استجابة النظام للتأثتر
وهو النظام الذي ةتعقد عالقاةه الداخلية وارةباطه بالمدخالت الخارجية، بحيث : النظام االحتماىلي  -

ا بدقةيصعب أن نحددها 
ً
 .سلف

 :مكونات النظام
 :يتكون النظام من ثالثة أجزاء رئيسة

ي : المدخالت -7
 
يان الحياة، ويعتمد عليها ف ي تستثتر وةمد النظام بشر

هي العوامل واألسباب التر
ية  ية والمادية والتقنية، وةتمثل الموارد البشر ي استمراريته وبقائه، وةتكون من مزي    ج من الموارد البشر
 
 ف

ي شكل األموال عناض القيا
 
ز المدخالت المادية ف ية العاملة فيه، وةت  دة واإلدارة للنظام والكوادر البشر

الالزمة لتسيتر العمليات الخاصة بالنظام وكذلك المواد الخام والعدد واآلليات المطلوبة لتحقيق وةنفيذ 
ات وأسا ي شكل المعرفة الفنية والخت 

 
ليب ومهارات العمل العمليات، كما ةتمثل المدخالت التقنية ف

ي 
 
ي يحملها الكوادر العاملة ف

ات التر وةتضمن المدخالت جوانب غتر محسوسة مثل الثقافة والقيم والخت 
 .النظام

وهي قدرة النظام عىل ةحويل مصادر الطاقة ومواردها إىل منتجات ةقدم عىل شكل : العمليات -6
النظام،وليس من السهل أن نفهم خدمات للمجتمع، ويتم فيها ةحويل المدخالت إىل مخرجات داخل 

بوية لتحويل المدخالت إىل مخرجات، لذلك يجب أن  ي البيئة التر
 
ي ةتم ف

طبيعة العمليات واألنشطة التر
بوي نظام : ويحددها البعض بخمسة مكونات قابلة للبحث واإلضافة وهي , نحدد مكونات النظام التر

عية بير  عناض النظام داخل المنظمة، نظام األهداف الخاصة بالنظام، العالقات النفسية واالجتما
ي للمنظمة، واإلدارة 

ي ةقوم بعملياةها األساسية ( القيادة)التقنيات والمناهج، والنظام اإلنشات 
التخطيط، )التر

اف، المتابعة  (.التنظيم، اإلشر
ي خدمات وسلع تستهلك، وةمثل : المخرجات -3

 
وهي قدرة النظام عىل إفراز منتجات نهائية ةتمثل ف

ة ويمكن ةقسيمها إىل نوعير   مخرجات محسوسة مثل أعداد الطالب ومخرجات غتر :المرحلة األختر
 .محسوسة مثل الخدمات أو القيم والثقافة المكتسبة من خالل النظام

 :تحليل النظام 
ي      

 
اح التعديالت هو دراسة شاملة لنظام معير  ف ي ةحقيق أهدافه، ثم اقتر

 
 محاولة لتحديد مدى كفاءةه ف

ي يتضمنها النظام لتخفيض التكاليف والنفقات والوصول إىل 
ي األساليب واإلجراءات التر

 
ورية ف الض 

 . األهداف بدقة وشعة
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ي 
 
 :التعريف اإلجرائ

ات والمعايتر المناسبة، وةناول مكونات النظام          هي عملية ةقويم المدخالت والمخرجات وفق المؤشر
يما بينها وبيئتها الخارجية بغرض التحقق من أن النظام يحقق أهدافه الداخىلي وةقييم أدائها وةفاعلها ف

 .بالدرجة المطلوبة
 :أسلوب تحليل النظم

إن أسلوب ةحليل النظم يعطي األحكام عىل النظام درجة عالية من الموضوعية الرةباطه بشكل كبتر     
ات والمعايتر العلمية، كما أنه عملية دينامية ةفاعلية ةعمد  إىل مراجعة األهداف نتيجة لتحليالت  بالمؤشر

 .الحقة
ي إطار ةفاعلها مع ونجد        

 
ي المؤسسات التعليمية يهتم بدراسة الظاهرة اإلدارية ف

 
مسلك ةحليل النظم ف

العناض المحيطة بها وينظر إىل المنظمة التعليمية أنها نظام مفتوح مع بيئته المحيطة به ويمكن ةقييم 
 .ل ةطوير مدخالةه وعملياةه ومخرجاةهوةطوير أدائه من خال

ي قياس هذه النظم وةقويم أدائها، ومصدر هذه الصعوبة هو إيجاد 
 
ةحليل النظم التعليمية صعوبة ف

ي يمكن أن ةرشدنا 
ات الكمية والكيفية التر  .أهداف ةحليل النظامالمؤشر

ة من األهداف من أهمها  :يستهدف ةحليل النظم ةحقيق مجموعة كبتر
 .نتاجية النظامةحسير  إ -
ية)ةحقيق أقىص قدر من كفاءة النظام  - ي ضوء التكاليف المادية والمالية والبشر

 
 (.ف

 .ةيستر عمليات النظام -
 .ضمان استمرار حيوية النظام -
 .مراقبة جودة عمليات النظام وةطويرها -
ي ةحيط به -

 .ةحقيق أقىص قدر من التوافق بير  النظام والبيئة التر
 .النظام وةطورهةوجيه نمو  -
 .ةوفتر البيانات والمعلومات الالزمة لصانع القرار -

 :خطوات تحليل النظام
ي النظام وه      

 
 : يركز ةحليل النظام عىل أربعة جوانب رئيسة ف

ي إطارها، ويوصف فيها الوضع الراهن ومدى قدرة النظام عىل : بيئة النظام -
 
ي يعمل النظام ف

وهي البيئة التر
ات البيئية القريبة والبعيدة عىل النظامالتفاعل مع اف األوضاع المستقبلية وأثر المتغتر  .ها واستشر

ي للنظام -
ي ةنتج عن النظام : الجانب الوظيق 

مخرجات النظام ومدى )ويتعلق هذا المحور بالنتائج التر
 (. جودةها ومناسبتها لحاجة المستفيد

ي يتناول هذا الجانب مكونات النظ: مكونات النظام -
ام والعالقات القائمة بير  هذه األجزاء والوظائف التر

 . ةؤديها
ي إىل ةحليل أي نظام ةعليمي قائم ورغم ةوفر كثتر من المعلومات اإلحصائية عن            

 
ويواجه الباحثير  ف

التعليم إال أنه من الصعب التحقق من ما إذا كان النظام التعليمي حقق طموحات المنتسبير  إليه والمجتمع  
ي وصول الطلبة للمعلمير  ا

 
لمؤهلير  ومقدار استفادةهم منهم كما ككل ودرجة ةحقق العدالة والمساواة ف

يصعب الحكم عىل مقدار التعلم السنوي الذي ينتجه النظام التعليمي وهل الناس راضون عن التعليم 
 .المقدم لهم وهل جهات ةوظيف مخرجات النظام راضون عن مستويات الخريجير  
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 : نظام التعليم 
ةالميذه، ) مفتوح حيث يستمد مقوماةه وطاقاةه من كما ذكرنا أن التعليم بكل مؤسساةه يمثل نظام         

، من البيئة المحيطة به وعت  ( إلخ...ومعلميه ، ومناهج، وكتب ، ومبان ، وأدوات ، وأهداف ، وةمويل ، 
ي عالقات ةحول ةلك المدخالت إىل مخرجات يصبها 
 
ي البيئة  ف

 
ةم ةزويدهم بمعلومات  خريجير  صورة  ف

ات محددة لحل مش ي كالت وقضايا المجتمع والمساهمة ومهارات وخت 
 
 .ةحقيق أهدافه ف

اإلطار الذى يضم كل عناض العملية التعليمية ومكوناةها من : لذا عند ةعريف نظام التعليم يكون هو        
ي الغايات واألهداف واألنظمة والطالب والمعلمير  وشتر العاملير  
 
قطاع التعليم والمبات  المدرسية  ف

وجميع ما يربط هذه المكونات من عالقات وظيفية ، وما ......والمناهج والمقررات  والمكانات المادية
ي أهداف التعليم  هي يحدث بينها من ةفاعل وةكامل بقصد ةحقيق غايات وأهداف محددة 

 
دولة ما مثل  ف

 .مض
 : خصائص نظام التعليم 

 : من التعريف السابق يمكن التعرف عىل خصائص نظام التعليم وه 
ه عن البيئة المحيطة به  نظام ( أ)  .التعليم كيان مستقل وله حدود ةمتر 
نظام التعليم يؤثر ويتأثر بالبيئة الموجود فيها، فيستمد مدخالةه من البيئة المحيطة، ويزودها بالقوى (ب)

 ( .المخرجات ) العاملة المدربة 
ابطة ، متفاعلة، ( ج)  .ظيفية وسببية، ةربطها عالقات و  متكاملةنظام التعليم عناضه متر
ي نظام التعليم يتصف بالمرونة ، ( د)

 
 .ةفاعله مع بيئته ف

إىل مخرجات ( إن جاز التعبتر )أنه يحول مدخالةه الخام  أي"  ةحويىلي " نظام التعليم له هدف معير  ( ه)
ي 
 . بمعلومات ومهارات وقدرات محددة  خريجينمزودينالتالميذ إىل  أيةتمثل فيها األهداف  التر

 : يتضمن ما يىل ةعليمي نظام  أينجد ان ومما سبق 
ي وه : األهداف  -7

 .ةرشد العاملير  فيه إىل الغاية المنشودة ويتم ةحديدها قبل بناء النظام نفسه  التر
ه من النظم فهناك وظائف عامة ةتفق مع كل : الوظائف  -6 فنظام التعليم له وظائف ةختلف عن غتر

بوى ، النظم مثل التنظيم، التمويل، التوجيه ، الرق اف التر ابة ، ووظائف ةخص التعليم مثل التدريس ، األشر
بوياألرشاد   إلخ .......... التر

وهو ما يحدد أهداف التعليم ووظائفه فمكونات مدرسة ابتدائية ةختلف عن مكونات : المكونات  -3
 .مدرسة ثانوية وهكذا 
 : عنارص نظام التعليم 

ية: المدخالت  -7  ، وقد ةكون رمزية أو انسانية او مادية وه االمكانات المادية والبشر
وتشمل  : األنشطة :بعد التعرف عىل نظام التعليم وخصائصه يمكن ةحديد عناض نظام التعليم وه      

 .كل ما يحدث داخل النظام من غدارة وةخطيط وةنسيق واةخاذ قرار إىل جانب التفاعالت المختلفة 
ات التر ةتأثر با: المخرجات  -6  .لنظام ، وه الهدف من عمل النظام وه المتغتر
ي ويقصد بها المقارنة بير  النتائج : التغذية الراجعة  -3

ةم الحصول عليها والمعايتر الموضوعة  التر
 .وةمثل الرقابة عىل النظام 
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ي تطبيق أسلوب تحليل النظم 
 
 : التعليم  ف

ي النظم الفرعية  التعليم من الممكن النظر إليه كنظام كبتر يتكون من مجموعة من         
ةتكامل مع  التر

والتعليم نفسه يمكن النظر إليه كنظام فرىع من نظام المجتمع أذ يمثل م ، بعضها لتحقيق أهداف التعلي
ي المجتمع نظام كبتر يمثل التعليم أحد نظمه الفرعية 

،  ةتكامل مع بعضها لتحقيق أهداف المجتمع التر
 داخله نظم فرعية أو مرحلة ما كنظام أو كذلك داخل التعليم يمكن اعتبار نوع ما من ا

 
لتعليم نظام، وف

لذا يمكن النظر للتعليم عىل أنه نظام يمكن استخدام اسلوب ةحليل  عنض ما كنظام أو المدرسة كنظام
 التعليمي نفسها عناض النظام كما أن العالقة بير  عناض النظام  هي النظم فيه لما يحتويه من عناض 

 :ةظهركاآلتر 
انعكاس لجودة المدخالت واألنشطة والممارسات التعليمية، فعىل قدر جودةهما عىل  هي المخرجات  أن -7

ي منهما عىل قدر القصور فيأيوعىل قدر القصور . قدر جودة المخرجات
 
 .المخرجات ف

 .األخرى بجودة المدخالت هي إن جودة األنشطة والممارسات التعليمية ةتأثر  -6
 .                   ن ةنتج عنها مخرجات متباينة بتباين جودة األنشطة والممارسات التعليميةأن نفس المدخالت يمكن أ-3
أن ما يحققه النظام من مخرجات يعود ليؤثر عىل قدر المدخالت المتاحة للنظام، عوامل الرضا  -4

 .الخ.....والقبول واألقبال
ي أن البيئة لها دور  -5

 
 طبيعة  ف

 
 قدر قبول أو تشكيل أهداف التعليم وف

 
المدخالت والعمليات، بل وف

 .رفض المخرجات
ي أهداف ةطبيق أسلوب ةحليل النظم 
 
 :مجال التعليم ف

 .النظرة الشمولية المتكاملة للتعليم  -7
 .بيان عالقات وةفاعالت مكونات النظام وأثر كل منها عىل األخر -6
 .حض المدخالت ومحاولة التعرف عىل ةأثتر كل منها عىل المخرجات -3
 .حويل أهداف النظام إىل ممارسات إجرائية ومقومات فعليةة -4
ات النظام من خالل قياس مخرجاةه عىل مدخالةه أو قياس قدر األهداف  -5 المتابعة المستمرة لتغتر

 .المتحققة عىل ضوء المخرجات
 .بيان أثر البيئة المحيطة عىل عمليات التعليم ومشكالةه ومن ثم مخرجاةه -2

ي خطوات منهج ةحليل النظم
 :التعليم  ق 

ي وصف النظام وصف للحالة  -أ
 .هو عليه األن بما فيها من مشكالت ومعوقات التر

 .لتبيان مكوناةه وما بينها من عالقات وروابط ةحليل النظام_ ب
 .ةفستر هذه العالقات والروابط لتوضيح مكمن وجوهر المشكالت والعقبات -ج
ي أو  النظريمستوى وإن كان عىل ال)ةفكيك النظام وإعادة بنائه  -د 

من خالل ذلك وضع بدائل ( الجزت 
 .للحلول واختيار البديل األفضل لمعالجة المشكالت

وبعد العرض السابق من ةعريف بالنظام وأنواعه وخصائصه وةحليل النظم ومعناها وانواعها والتعرف عىل 
ي التعليم كأحد األنظمة 

ل النظم لما يمثله من يمكن التعرف عليها عن طريق استخدام أسلوب ةحلي التر
نظام داخل مجموعة من النظم المتداخلة بالدولة وما يتمثل به من نظم فرعية متداخلة ومتشابكة يخدم 

نظام من مدخالت وعمليات ومخرجات وةتسم بخصائص  أيبعضها البعض ةحتوى جميعا عىل عناض 
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ي وهو التعليم  ليبيا فيم التعليم النظم العامة والفرعية ، فيمكن التطرق ألحد النظم الفرعية من نظا
 االبتدات 

 .عن طريق الخطوات المحددة سابقا  ، فيليبيا بعد التعرف عىل نظام التعليم العام 
 تحليل النظم وعالقته بتكنولوجيا التعليم

ي ةصنيفاةنا للوسائل 
 
لقد أصبحت الوسائل التعليمية تستخدم، ويخطط لها منحت  النظم، فلقد أصبحنا ف

ي ةصنيفات  التعليمية
 
ة أو مع قلة من األجهزة بل أصبحنا نضع هذه الوسائل ف ال نتعامل مع أجهزة مبعتر

مختلفة وحسب أنظمة محددة، فهناك النظم السمعية، والبضية، والسمعية البضية، والوسائل التعليمية 
ها من أ نامج من حيث اختيارها واستخدامها أصبحت عملية منهجية مخططا لها، ومرةبطة مع غتر جزاء الت 

ي ضوء الهدف
 
 الدراسي حيث ةتم ف

إن هذه النظرة الجديدة للوسائل التعليمية ةتمشر مع منحت  النظم، وسنوضح خطوات إعداد درس ما مع 
 التأكيد عىل طريقة اختيار الوسائل وفق منحت  النظم

 :سياسة تصميم النظام التعليمي 
 :راحل تتكون الخطة الرئيسية لتصميم التعلم من ثالث م

 
ً
 .ةحليل متطلبات النظام: أول
 
ً
 .ةصميم النظام: ثانيا
 
ً
 .ةقويم فاعلية النظام: ثالثا

 :و لتحليل متطلبات النظام ، فإن عىلي المصمم ان يحدد شيئير  هامير  

  ما هو المطلوب إنجازه من خالل العملية التعليمية ؟ أو بالتحديد ما هو الهدف التعليمي البعيد أو
 المرمي إليه؟

 ا هو الوضع الراهن للنظام أو بالتحديد ما هي خصائص الوضع الراهن قبل التصميم؟م 

 
 العالقة بن مراحل تصميم التعلم

ات ةكون عىلي  ي نؤثر عىلي إنجازات النظام و هذه المتغتر
ات التر البد للمصمم ان يجمع معلومات عن المتغتر

 :النحو التاىلي 
 :ة بالنظام البيئة المحيط .1

ي يمكن للنظام ان يعمل بفاعلية
 .عىلي المصمم ان يراىعي البيئة المحيطة بالنظام حتر

 :االمكانات المتاحة بالنظام  .2
ي وهم القائمون بالتعليم  ومن يساعدونهم   .باإلضافة للخامات والمواد واألجهزة، هناك العنض البشر

 تصميم النظام

 تقييم فاعلية النظام

 تحليل متطلبات النظام
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 :الصعوبات أو القيود  .3
ي مجموعتير  ويقصد هنا بالصعوبات ةلك   

 
ي ةوضع عىلي النظام ومصمميه وةقع ف

 :القيود التر

 عدم كفاية الوقت لتحقيق األهداف لكت  حجم مادة التعلم عن الوقت المحدد للتعلم. 

   بتقييد حرية المصمم و يرجع ذلك إىلي قيام عدد من المعلمير 
ةقييد حرية التطوير والتحسير 

اك ي ةدريس مقرر واحد أو عندما يكون  باالشتر
 
 .المقرر جزء من منظومة متسلسلةف

 :خصائص المتعلم .4
 :يجب أن يكوم المصمم عىلي دراية

عدد الطالب الذين يتوقع ةحقيقهم لألهداف التعليمية، و هذا بالتأكيد يحدد نوع الوسائل التعليمية  - أ
 .وطرق التدريس 

 .الخلفية العلمية أو المدخالت السلوكية لهؤالء الطالب - ب
ات لدي  - ت  .الطالبالمهارات والخت 
 و هذا معناه أن يالحظ المصمم الفروق الفردية بير  الطالب: مدي ةجانس الفصل المدرسي  - ث

 
 
ي مجال تصميم التعليم ومنها:  خامسا

 
ي أسلوب النظم ف

 :هناك عدة عوامل ساعدت علي تبن 
اةيج .7 ي طرائق واستر

ورة ةبت  ،وما ةفرضه من ض  يات ةزايد االهتمام بفكرة الفروق الفردية بير  المتعلمير 
 .ةدريسية ةتناسب مع احتياجات كل متعلم وخصائصه العقلية 

ي و ما ةمخضت عنه ةلك "  سنكر"ما قدمته ابحاث عالم النفس السلوكي  .6
فيما يتعلق بالتعلم اإلنسات 

مج   .األبحاث من ظهور ةقنية التعليم المت 
ي مجال صناعة األجهزة و المواد السمعية و البضية  .3

 
 .حدوث ةقدم ف

ي مجال التعليمظهور حرك .4
 
 . ة األهداف السلوكية ف

 
 
ي تصميم التعليم: سابعا

 
ي أسلوب النظم ف

 :مزايا تبن 

  عىلي نحو متوافق و متناغم و متفاعل 
ً
ةنظيم كافة عمليات ةصميم التعليم بصورة نسقية ةعمل معا

 .لتحقيق أهداف منظومة التعليم و التدريس

 ةب عليه ةحسير  و  خضوع النظام التعليمي لنوع من الضبط و التوجيه و المراجعة ، األمر الذي يتر
 إىلي أفضل النتائج المتوقعة

ً
 .ةنقيح و ةطوير النظام باستمرار وصول

  ة ، فكافة ، إذ يعطي هذا األسلوب خصائص المتعلم أهمية كبتر  عىلي المتعلم بالدرجة األوىلي
كتر 
التر

ي حسبانها ةلك الخصائص
 
 .عمليات ةصميم منظومة التعليم ةأخذ ف

 لملخصا
ي مختلف المجاالت 

 
السياسية واالجتماعية )يعد مصطلح النظام من المصطلحات الشائعة االستخدام ف

ي عالقاةنا (إلخ. والتعليمية والصناعية والحاسوبية
 
ي كل مناحي حياةنا بال استثناء، حتر ف

 
ظام موجود ف

ّ
، فالن

ةيب، فنقول اإلنسانية، ال بد من وجود نظام نعتمده ونستر عليه، ونستخدم كلم ة نظام للداللة عىل التر
ا، أي أنه يقوم بتنظيم وةرةيب أشيائه الخاصة بطريقة جيدة

ً
 .فالن منظم جد

ي فهم وةحليل 
 
ي عالم اإلدارة، كونها ساهمت بشكل كبتر ف

 
كما ةعتت  نظرية النظم من أهم وأبرز النظريات ف

ي مجاالت وانتشر بعد هذه النظرية . األنظمة من حولنا بشكل علمي منظم
 
استخدام أسلوب ةحليل النظم ف

ايد االهتمام بالتعليم ونظمه  ي التعليم؛ نتيجة لتر 
 
السياسة واالقتصاد واالجتماع حتر استعتر ليأخذ مكانه ف

 .من ناحية وةركتر  االهتمام عىل اقتصاديات التعليم من ناحية أخرى



ويــتربــلة الــمج   
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

36.1معامل التأثير العربي   

22العدد   

 

 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                      444                                                                                                                                              
 

ي يعيش فيها، نظام مفتوح وثيق الصلة بالمجت»: وُيعرف النظام التعليمي بأنه
مع الذي يخدمه والبيئة التر

يتكون من عدة مؤسسات، يتأثر بالبيئة ويؤثر فيها، ويحرص عىل ةحقيق التوازن بير  مكوناةه وي  هتم 
ي ةكييف النظام مع البيئة

 
ي تساهم ف

 .(6005السنبل، )« بالتغذية الراجعة التر
ة نظام التعليم وقضاياه ومشكالةه، أفضل أسلوب لدراس (System Analysis) ويعتت  منهج ةحليل النظم

حيث إنه ينظر إىل أي موضوع من موضوعات التعليم أو قضية أو مشكلة عىل أنها نظام مفتوح له مدخالةه 
 .وعملياةه ومخرجاةه وةغذيته الراجعة

ي محاولة 
 
ويمكننا ةعريف أسلوب ةحليل النظم التعليمية بأنه أسلوب للدراسة الشاملة لنظام التعليم ف

ي ةح
ي األساليب واإلجراءات التر

 
ورية ف اح التعديالت الض  ي ةحقيق أهدافه، ثم اقتر

 
ديد مدى كفاءةه ف

 .يتضمنها النظام التعليمي لتخفيض النفقات وةأكيد الوصول إىل األهداف بدقة وشعة
ات منها  :ويتمتر  هذا األسلوب بعدة ممتر 

الفردية أو العناض وإنما للنظام ككل ةحليل النظم محاولة للوصول إىل قرارات ليس فقط لألجزاء  -
 .من خالل خطوات منظمة منطقية

 .يتناول مدخل النظم المشكلة الكلية، وال يركز عىل جزء واحد، أو عدة أجزاء  -
ات - كة بير  جزئيات أو متغتر

 .مدخل النظم يعت  بوضع نماذج عامة ةتضمن عالقات مشتر
ة من ا  - ي ةؤثر عىل وينظر ألي نظام بأنه يتأثر بمجموعة كبتر

ات والمؤثرات المحيطة به، والتر لمتغتر
 .نوعيته ومدخالةه ومخرجاةه

ي أي جزء من أجزاء  -
 
يمكننا أسلوب ةحليل النظم من القدرة عىل التنبؤ بالتغتر الذي يحدث ف

، ويتبع ذلك بناء عالقات 
ً
النظام، ويتم ذلك من خالل بناء نماذج للنظام ةوضع ةحت الدراسة أوًل

ي أي متغتر بير  أي من ال
 
ات للنظام بعناية فائقة، ومن ثم يتم إحداث ةغيتر ف عناض والمتغتر

ي النموذج
 
ات األخرى ف ي قيم المتغتر

 
 .ومالحظة األثر الذي يحدثه ف

لذا يمكن أن نعتت  هذا األسلوب أداة للقياس والتقويم، وطريقة علمية لحل المشكالت واةخاذ القرارات، 
ي التخطيط و 

 
ا ف

ً
اف المستقبل للنظم التعليميةوأسلوًبا مرن  .استشر

ومع هذا فإن أسلوب ةحليل النظم مفيد لرجال اإلدارة التعليمية من حيث إنه أسلوب علمي ةحليىلي يزيد 
ي أبعاده المختلفة، ومن ثم نستطيع من خالل دراسة 

 
من قدرةنا عىل فهم مكونات النظام التعليمي ف

كفاءة أنظمتنا التعليمية، ولتحقيق الفائدة المرجوة من هذا   العالقة بير  مكونات هذا النظام أن نرفع من
األسلوب نحن بحاجة إىل ةوفتر متطلبات محددة من شأنها أن تشجع القائمير  عىل العملية التعليمية 
، وةتلخص هذه المتطلبات  بوية من استخدامه بنجاح، وةحقيق األهداف المرجوة من النظام التعليمي والتر

ي التاىلي 
 
 :ف

، نظًرا لتلمسه  ةطبيق ورة حتمية عىل المختصير  والمسؤولير  ي التعليم أصبح ض 
 
أسلوب ةحليل النظم ف

ي ةطوير 
 
ي ةخطي الفجوة بير  التنظتر والتطبيق ف

 
، وكونه يساهم ف ي للميدان التعليمي

لالحتياج الحقيقر
ي جزء من أجزائه، العمليات التعليمية، وكذلك نظرةه الشمولية للنظام التعليمي ككل متكامل دون إغفال أ

لذا أصبح لزاًما ةوفتر كافة متطلبات إنجاحه وةذليل كافة الصعوبات أمام الباحثير  والمختصير  لتطبيق هذا 
 .األسلوب كما هو مأمول

 
 



ويــتربــلة الــمج   
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

36.1معامل التأثير العربي   

22العدد   

 

 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                      445                                                                                                                                              
 

 المراجع
ي دول العالم :" شبل بدران، فاروق البوهي  -7

 
،( قارنةحليل م)نظم التعليم ف  ، دار قباء للطباعة والنشر

07/07/6000  
ي مض ، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ، موقع ةصفح التع -6

 
 . Google ،78/9/6009ليم ف

ي نظام " مفهوم نظام التعليم والعوامل المؤثرة فيه:" حمدان ابن أحمد بقان الغامدي  -3
 
ات ف ،محاض 

بية وعلم النفس ، كلية المعلمير   ،جامعة الملك سعود ، ي المملكة ، قسم التر
 
 .6009التعليم ف

بوية يناير منتديات  :راسة للتعليم ما قبل الجامعي خطط الد -4 طالب ماجستتر األدارة التر
 .مساء  8.05، 6008،76/76/6008

المكتبة   -ةكنولوجيا التعليم كفلسفة و نظام -الجزء األول " ةكنولوجيا التعليم :" زاهر أحمد  -5
 .17:13، 7882األكاديمية ،

،ورقة عمل "ناهج التعليم الجامعي وما قبل الجامعي ةحليل نظام م:" سهام أبو شي    ع دمحم هارون  -2
ي مؤةمر ةطوير التعليم الجامعي ، جامعة القاهرة 

 
 .مقدمة ف

ات ومعايتر النظم التعليمية :"  صالح بن عبد الرحمن الدايل -1 ي لتطبيق استخدام "مؤشر
نموذج إجرات 

ات لتحليل النظم التعليمية الصحية مدخل ةقييم الجو  ي التعليم الصحي المعايتر والمؤشر
 
 ،دة ف

بية ،جامعة الملك سعود،   . 6008كلية التر
ي المملكة "ورقة عمل بعنوان :دمحم بن سعود المقبل  -9

 
ي التعليم العام ف

 
ةحليل نظام التعليم الثانوي ف

ي األهداف واإلدارة
ي " العربية السعودية  عىل مستوى مكوت 

 
مقدمة إىل الملتقر األول للتعليم الثانوي ف

 .ه 7/7430/ 64-66العربية السعودية،   المملكة
ي ةكنولوجيا التعليم :" دمحم عبد الحميد  -8

 
، ص  6009، القاهرة ، عالم الكتب ، 6ط" البحث العلمي ف

15 :97. 
، 6003، 6دار الميشة ،عمان ، ط" ةصميم التعليم نظرية و ممارسة :" دمحم محمود الحيلة  -70
 . 57:53ص
بية والتعليم  -77  .6070/6077األدارة العامة للمعلومات ، كتاب األصحاء السنوي ، :موقع وزارة التر
76- arabia.com/ar/reader/2/93714-https://academia 
73- u.edu.sa/ialzuaiber/A%20systems%20approachhttps://faculty.m 
74- alnzm-https://sites.google.com/site/ohoodalsaigh/home/aslwb 
75- 760https://www.academia.edu/37026/ 
72- https://www.facebook.com/GawdetElTaleem/photos 
71- https://www.liilas.com/vb3/t118037.html 
79- ttps://www.academia.edu/37026760h 
78- https://sites.google.com/site/rabuoahkhbrany/3/5 

https://academia-arabia.com/ar/reader/2/93714
https://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/A%20systems%20approach
https://sites.google.com/site/ohoodalsaigh/home/aslwb-alnzm
https://www.academia.edu/37026760/
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Abstract: Medicinal plants contain inherent active ingredients used to cure diseases or relieve 

pain  and traditional remedies made from these plants play an important role in maintaining the 

health of 70%–80% of people.The present study aimed to determine in vitro anti-bacterial 

activities and phytochemical analysis of Iphiona scabra Called bovea which are commonly used 

as traditional medicine in Libya. Leaf extracts of plant were prepared using solvents, ethanol and 

water,aqueous and ethanol extracts leaf of Iphiona scabra revealed presence of major groups of 

phytochemical bioactive constituents namely alkaloids, diterpenes, flavonoid, tannin, phenol,  

Steroid, Coumarins and Glycosides .However, the saponins were absent in aqueous extract and 

presence in ethanol extract.furthermore, the quantities analysis of ethanolic extract of leaves had 

significant amount of chemical compounds 90% followed by aqueous extract of leaves 84%. 

Additionally, the crude extracts of Iphiona scabra were tested (using the Disc Diffusion Method) 

for their antimicrobial activity against the bacterial pathogens. The influences of aqueous and 

ethanol extracts on some pathogenic: one strains of gram-positive bacteria include 

Staphylococcus and one strains of gram-negative bacteria including Shigella. The results showed 

that the both extracts Iphiona scabra leaves have antibacterial activity in a broad-spread way and 

able to inhibit strongly the growth of staphylococcus and Shigella. So, Iphiona scabra is a good 

source phytochemicals and can be used as a medicinal herb. 

Keywords: Iphiona  scabra, Soxhlet Extraction, Phytochemicals analysis, Antibacterial 

Activities 

Introduction 

Medicinal plants are the richest bio-resources of folk medicines and traditional systems of 

medicine; and food supplements, nutraceuticals, pharmaceutical industries and chemical entities 

for synthetic drugs (Savithramma, 2012).The medicinal value of these plants lies in some 

chemical substances that produce a definite physiological action on the human body and the 

plants produce diverse types of bioactive molecules, making them a rich source of different types 

of medicines. The most important of these bioactive constituents of plants are alkaloids, tannins, 

flavonoids, and phenolic compounds. Medicinal plants are important substances for the study of 

their traditional uses through the verification of pharmacological effect and can be natural 

composite sources that can be used as anti-infective agents. Plants to be exploited for medicinal 

purposes have to undergo basic phytochemical screening as the first step toward the ultimate 

development of natural drugs (Saxena, 2010). 
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Iphiona scabra belonging to family Compositae (Astraceae), Iphiona  is a small genus of about 

eleven species, which is distributed from North-East Africa to central Asia (Anderberg, 1985). 

Studies on Iphiona  scabra revealed that polysulphated  flavonoids and sesquiterpene glycosides 

were the major constituents and seem to be characteristic for this genus (Ahmed and Mabry, 

1987; Ahmed, 1988), and they are rich in coumarin and pyrrolizidine alkaloid. 

Iphiona scabra is used in traditional medicine as an antispasmodic drug (Font-Quer, 1990), this 

herb has a strong aromatic odour and it is rich in essential oils containing of carminative agents 

such as comphor, borneol , intermedeol and organic acids such as caffeic acid (Guillén, 1996), it 

has been consumed as infusions for a long time and popularly known as rock tea in Spain (Pardo 

, 2005). The results indicate selective antineoplastic activity toward human colon carcinoma 

cells, the exploratory studies of some pharmacological properties belonging to Iphiona  scabra 

extracts proved that the extracts have anti-inflammatory, anticoagulant and hypotensive effects. 

Materials and Methods 

Collection and identifications and Sample preparation of plants 

Fresh leaves samples of Iphiona  scabra  were identified for its ethno-medicinal uses and were 

collected in September, 2022 from naturally growing located in Alkhums in Libya. The samples 

were identified at the herbarium section of the Department of Biological Sciences, Faculty of 

Science El-Mergib University Alkhums. Libya. 

The Leaves of plant were cleaned and shade dried at room temperature for 7 days. The dried 

plants were pulverized by an electrical blender and passed through the 20 μ mesh sieve and 

stored at room temperature in closed containers in the dark until used. 

Preparation of Plant Extract 

The phytochemical extraction was performed using  water and organic solvent (ethanol 70%) 

extraction, the extraction was performed by Soxhlet extraction method. This extraction was done 

by taking 10 g of dried plant powder and was placed into a glass thimble then extracted with 250 

ml of different solvents separately (ethanol and water). The extraction processes carry on till the 

solvent in siphon tube of Soxhlet apparatus become colorless. After that the extract was heated 

on rotatory vacuum evaporator at 35°C until all the solvent evaporated. The concentrated extracts 

were kept in refrigerator at 4
o
C until further phytochemical screening.(Kaleeswaran, 2010). 

The yield of the extracts was calculated using the following equation: 

R% = (Me / M v) * 100 

R% = Production productivity of extracts % 

Me = Mass of dry plant material extracted after solvent evaporation. 

Mv = Dry plant material mass used for extraction. 

PH measurement of the extracts 

In a 100 mL flask, placed 2g of the dry extracts and diluted with 50ml of distilled water. By 

using pH meter (HANNA Instruments) at 25 °C. Results as shown in table1 
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Qualitative phytochemical screening 

Qualitative phytochemical screeningof plant extracts was carried out for the identification of 

various classes of active chemical constituents like alkaloids, flavonoids, Proteins and amino 

acids,  Steroid, tannins, phenolic compounds, saponins, and  terpenoids using different methods 

described. In general, test for the presence or absence of phytochemical compounds using 

standard methods involves the addition of an appropriate chemical agent to all the extracts in a 

test tube and shaken by using the standard following methods.(Raaman, 2006), (Rahul, 2010), 

(Ajayi, 2011), (Ramasamy , 2012), (Jaradat, 2015). 

Alkaloids 

a. Dragendorff test: To 1 ml of extract, a few drops of Dragendorff’s reagent were added. A 

prominent yellow precipitate indicates a positive test. 

b. Wagner test: A few drops of Wagner’s reagent were added by the side of the test tube to 1 ml 

of extract. A reddish brown precipitate confirms the test as positive. 

Tannins and phenolic compounds 

Ferric chloride test: One milliliter of extract was separately stirred with 10 ml of distilled water 

and then filtered. A few drops of 5 percent FeCl3 were added to the filtrate. Blue-black or blue-

green coloration or precipitation was taken as an indication of the presence of phenols and 

tannins.  

Flavonoids 

Alkaline reagent test: A few drops of a 20 percent NaOH solution was added to 1 mL of extract. 

When HCl is added, the yellow color of the extract turns to a colorless solution that indicates the 

presence of flavonoids. 

Saponins 

Foam test, about 1 ml of the sample extract was boiled in 20 ml of distilled water in a water bath 

and filtered; 10 ml of the filtrate was mixed with 5 ml of distilled water and mixed vigorously for 

15 minutes to form a stable persistent froth. The presence of froth after 5 minutes was taken as 

an indication of the presence of saponins. 

Proteins and aminoacids 

The extracts5 ml were added 0.25% w/v ninhydrin reagent and boiled for few minutes. 

Formation of blue color indicates the presence of amino acid. 

diterpenes 

The extracts (5 ml) were dissolved in water and treated with 3-4 drops of copper acetate solution. 

Formation of emerald green color indicates the presence of diterpenes. 

Carbohydrates 

a. Molisch’s test: 2ml of Molisch’s reagent was mixed with 5ml of Crude extract and the mixture 

was shaken accurately. Afterwards, 2ml of concentrated H2SO4 was poured prudently along the 

sideof the test tube. The appearance of a violet ring at the interphase indicated the presence of 

carbohydrate. 
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b. Benedict’s test: 2ml of Benedict’s reagent was mixed with 5ml of crude extract and boiled; a 

reddish brown precipitate formed which indicated the presence of the carbohydrates. 

Steroid 

The extracts (5 ml) were dissolved in 10 ml of chloroform. A few drops of concentrated 

sulphuric acid were carefully added to form a lower layer. A reddish color formed at the 

interphase indicates the presence of a steroid ring. 

Coumarins 

 0.5 g of the moistened various extracts was taken in a test tube. The mouth of the tube was 

covered with filter paper treated with 1 N NaOH solution. Test tube was placed for few minutes 

in boiling water and then the filter paper was removed and examined under the UV light for 

yellow fluorescence indicated the presence of coumarins. 

Glycosides 

Five ml each of various extract were hydrolysed separately with 5 ml each of conc. HCl and 

boiled for few hours on a water bath and hydrolysates were subjected to the following test: A 

small amount of alcoholic extract of samples was dissolved in 1ml water and then aqueous 10% 

sodium hydroxide was added. Formation of a yellow colour indicated the presence of glycosides. 

Antibacterial activity 

The antibacterial activity of the extractswas determined by the disc diffusion method 

Microbial strains 

two types of pathogenic bacteria (one Gram-positive Staphylococcus  and  one Gram-negative  

Shigella) were used against crude plant extracts. 

Disc diffusion method 

1. Firstly prepared the extract disc by using What man No-1 filter paper with the help of 

punching machine and then autoclaved. 

2. Soaked the discs in already prepared different concentrations of extracts and left overnight. 

3. prepared the petri-plates with suitable agar media (already prepared and autoclaved). 

4. Spread the bacterial strains on their respective agar media. 

5. Test extract loaded disc were placed on respective bacterial and then incubated atsuitable 

temperature i.e. 37˚C for bacteria 

6. After incubation period, the zone of inhibition was measured and recorded. 

RESULTS AND DISCUSSION 

As shown in Table 1 the percentage yields of each chemical constituent’s present in Iphiona  
scabra leaves were 84%  and 90% of aqueous and ethanolic extracts respectively. As we as, the 

aqueous extract of leaves showed highest pH range of 6.99 compare ethanol extract 6.05. 

Table 1: Results of pH values and per cent yields ofIphionascabra 
Name s

,
 plant Name of part Percentage Yield (%) pH Value 

 Chemical Constituents 

Iphiona scabra leaves 

 

aqueous extract 84. 331% 6.99 

Ethanolic extract 90.670 % 6.05 
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Qualitative analysis  

The curative properties of medicinal plants are perhaps due to the presence of various secondary 

metabolites such as alkaloids, flavonoids, phenols, saponinsetc. It is further observed from Table 

2 that the aqueous leaf extract of Iphiona scabra depicted the presence of alkaloids, diterpenes, 

flavonoid, tannin, phenol, Steroid, Coumarins, carbohydrates, Glycosides, Proteins and amino 

acids, while negative results were obtained for saponins. On the other hand, the leaf extract in 

ethanol exhibited positive results for all the phytochemicals. The aqueous leaf extracts depicted 

results similar to that of ethanolic extract for all the phytochemicals except saponins.  

Phytochemical compounds such as alkaloids, saponins, tannins, flavonoids and steroids have 

been  known to be biologicallyactive and thus partially responsible for the antimicrobial 

activities of plants, hence their use in traditional medicine. The presence of Phytochemical 

compounds in crude extract is important since they have been reported to exhibit antimicrobial, 

anti-inflammatory, analgesic, anti-allergic, antioxidant, antitrypanosomal and antileishmanial 

properties. 

 

Finally, it may be concluded that the phytochemical screening of Iphiona  scabra in this study 

revealed the presence of all the phytochemicals except saponins in aqueous leaf extracts. The 

major phytochemicals are present in ethanol extract than aqueous extract, therefore, the ethanolic 

extract is showing better result compared to aqueous extract. Results of preliminary screening of 

Iphiona scabra plant extracts are shown in Table 2. 

 

Table 2: Phytochemicals analysis in the leaves extracted by Iphiona scabra 

 

Chemical 

Component 

Crude Extracts of Leaves 

of Iphiona scabra 

 

The Tests Names and Resulted in Colours 

 aqueous 

extract 

Ethanolic 

extract 

Alkaloids + ++ Dragendorff: Reddish-Brown Precipitate 

++ +++ Wagner: Reddish-Brown Precipitate 

Tannins &Phenols ++ ++ Ferric Chloride: Blue- Green or Black 

Flavonoids ++ ++ Alkaline Reagent: 

(Sodium Hydroxide test): yellow colour 

Saponins - + Foam:Persistent foam 

Proteins and amino 

acids 

+ + Ninhydrin: Violet 

Diterpenes ++ ++ copper acetate test: green color 

carbohydrates + + Mulish: Violet Ring 

- + Benedict: Reddish Brown Precipitate 

Steroid + ++ Chloroform: Red 

Coumarins + + NaOH: yellow fluorescence 

Glycosides + ++ conc. HCl, 10% sodium hydroxide:yellow 

colour 

+ = low concentration, ++ = moderate concentration, +++ = high concentration, - = absent. 
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Table3: Antibacterial activity of aqueous and ethanol extract of Iphiona scabra 

Human 

Pathogenic 

Bacteria 

Zone of Inhibition (in mm.) 

Iphiona scabra 

Aqueous Ethanol 

Staphylococcus 13mm 16mm 

Shigella 15mm 19mm 

 

Antimicrobial Activity 

The results are presented in Table 3 of antibacterial activity of  Iphiona  scabra  extracts which 

were analyzed against specific of humane pathogenic bacteria andone of bacterial isolates used 

in this study were chosen because they are associated with gastrointestinal infections, were the 

maximum antibacterial activities was observed in ethanol extract ofIphionascabra19mm against 

Shigella then 16mm against Staphylococcus, followed by 15mm formed from aqueous extract  

against Shigella  and 13mm was formed from the aqueous extract of Iphiona  scabra  against  

staphylococcus. Overall results, this study confirmed that Iphionascabra extracts have great 

potential as traditional medicines. 

Conclusion 

The medicinal plants appear to be rich in secondary metabolites, widely used in traditional 

medicine, The aqueous and ethanolic extracts of Iphiona scabra exhibit varying degrees ofanti-

bacterial activities against two bacterial species namely staphylococcus and Shigella. In 

conclusion, phytochemical analysis and Antibacterial shown by this plant provides a scientific 

basis and thus, validates their  uses as traditional medicines. To the best of our knowledge this is 

the first paper about phytochemical analysis  and Antibacterial Activities of Iphiona scabra from 

libya.  However, further studies are necessary to elucidate the compounds responsible for this 

activity to valorize its pharmaceutical uses. 
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Abstract: The paper will describe all the details about Rutherford Backscattering 

Spectrometry (RBS) Technique. The well-collimated beam of energetic particles is shot into a 

high-vacuum scattering chamber containing the target. The energy of the backscattered ions is 

then measured from scattering events occurring at both the surface and a particular depth. The 

typical backscattering angles used are optimised for mass resolution at 160° ≤ θ ≤ 170°. 

Keywords: Rutherford, Backscattering, Spectrometry, Technique, Thin films.  

 

Introduction 

In Rutherford backscattering spectrometry (RBS), charged particles like He
+
 or H

+
 are 

incident on a target material. The charged particles used in this case were helium ions (He
+
). 

The first occurrence of backscattering was carried out by Geiger and Marsden in 1909 [1], the 

effects of which were later explained by the Rutherford atomic model in 1911 [2]. But it was 

during the 1960s that RBS became an important and commonly applied technique for the 

study of thin films, silicide formation, and diffusion studies [3]. The technique has the 

advantage of allowing analysis to be done reliably and with almost no destruction [4]. RBS is 

a fast and direct method for obtaining element depth profiles in solids [4, 5]. The RBS 

technique, simple in nature, is a non-destructive analytical tool for the microanalysis of 

materials, and the most suitable for measuring heavy elements on light substrates [6]. The 

well-collimated beam of energetic particles is shot into a high-vacuum scattering chamber 

containing the target [7]. The energy of the backscattered ions is then measured from 

scattering events occurring at both the surface and a particular depth. The typical 

backscattering angles used are optimised for mass resolution at 160° ≤ θ ≤ 170° [3]. 

 

When a beam of mono-energetic ions is incident a material, some of the projectile ions will be 

elastically scattered in two different ways, depending on the energy and velocity of the ion. 

The interactions occur either with the orbital electrons or the nuclei of the target atoms. The 

RBS technique is based on the principle that the energy of an elastically backscattered particle 

depends on the mass of the target atom (kinematic factor), the depth at which the scattering 

event takes place (energy loss into and from the point of interaction) and the scattering cross-

section [8]. The RBS technique can determine the masses of the elements used and thus their 

chemical composition in a sample, and their depth profiles over distances as small as a few 

nanometres to about 2 μm for incident He
+
 ions from the surface. This technique allows for 

the determination of crystalline structure through channelling experiments [9], [10]. The RBS 

technique is best suited for analysing thin films and multi-layered structures, and can 

determine the composition and depth profiles with a depth resolution of typically ten 

nanometres over a depth of hundreds of nanometres without eroding  the material surface 

[11], [12]. The elemental composition of a sample may be determined  to very good precision, 

since RBS is very sensitive to heavy elements in the order of parts per million. The signals 

between peaks can convey information about the diffusion, interface creation and phase 

changes. This extends the RBS technique’s capabilities into the measurement of the kinetics 

of transformation in thin film structures. 
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The setup of the accelerator as illustrated in Figure 1 was capable of producing a He
+
 beam 

with energy of 2.0 MeV, but the energies used in most of study were 1.4 and 1.6 MeV. Lower 

beam energy in conventional RBS has been known to extend the depth resolution and 

sensitivity of the RBS technique, as observed by Brijs et al. [13].  

 

 
Figure1: Schematic overview of the RBS setup [14]. 

 

A beam of mono-energetic (in the MeV range) collimated He
+
 particles impinge on a target 

and a fraction of the backscattered particles is analysed with a silicon barrier detector placed 

at a fixed scattering angle. The scattered particles that strike the detector generate an electrical 

signal proportional to their energy, which is amplified and processed with rapid analogue and 

digital electronics. The data collected in the final stage has the form of a digitised spectrum 

[15]. The backscattering energy spectra of counts against channel number were obtained by 

collecting a charge of 8 , constituting a run.  

 

RBS essentially relies on the following three physical concepts:  

 The kinematic factor K, 

 The energy loss of a particle ( , and 

 The differential scattering cross-section ( ). 

 

Kinematic factor 

When a beam of He
+
 particles collides with a stationary target atom the incident particles may 

be scattered by the target atoms. Provided that the energy of the incident particles is 

considerably larger than the binding energy of atoms in the target, but also below the energy 

at which nuclear reactions will occur, the interaction can be treated as a simple elastic 

collision Figure 2 illustrates, a collision between an incident energetic particle with mass M1, 

velocity υo, energy Eo and a target atom with mass M2. During the collision, a transfer of 

energy from the moving particle to the stationary target atom occurs, leading to final 

velocities and energies υ1, El and υ2, E2 respectively. 
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Figure2: Schematic diagram showing the RBS experimental setup at the University of 

Pretoria [16]. 

 

The reduction in energy of the scattered incident particles depends on the masses of the 

incident and target atoms. The ratio of the projectile energies, Eo and El,are defined as 

kinematic factor K. 

 

                                                          (1) 

 

If the collision between the incident particle (He
+
 particles) M1 and the stationary target 

particle of mass M2, as shownin the equation below, is an elastic collision, it can be described. 

Based on this decription, the energy of the backscattered incident He
+
 particle is given as[15]: 

 

       

         (2) 

 

Eo and E1 are respectively the incident and backscattered energies of the alpha particles. The 

energy ratio of the incident particle before and after collision is the kinematic factor K and θ is 

the backscattering angle. Equation (2) must be adapted if the incident particle travels deeper 

into the substrate material. From the above equation it is clear that the energy of the 

backscattered He
+
 particle E1can be calculated if the kinematic factor K is known. K can be 

calculated using M1, M2 and the scattering angle θ. At a fixed scattering angle, the kinematic 

factor K depends only on the mass ratio, namely M1/M2. The plus sign in equation (2) is only 

valid when M1< M2, but when M1>M2 there are two solutions, resulting in two kinematic 

factors K for backscattered He
+
 particles at angle θ corresponding to different recoil angles 

[15]. Then incident He
+
 particles of the same energy and incident angle will have varying 

backscattered energies when they bombard target particles that have different masses,which 

justifies the use ofthe use of Rutherford backscattering to identify the constituents of a 

sample. Equation (2) shows the dependence of the backscattered particle’s energy on the 

target mass and the scattering angle θ. However, during measurement the kinematic factor K 

only depends on the mass of the target atom M2, since the detector angle θ and the mass of the 

projectile M1 is constant. If the energy of the projectile Eo and its mass M1 are known, one can 

determine M2 (i.e. the mass of the atoms from which they are scattered), by measuring the 

energy E1 of the backscattered particles. It is also evident from equation (2) that the energy of 

the particles scattered by the heaviest element is higher than those scattered by lighter ones. 
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Furthermore, the energy E1 of the projectile attains its maximum value when the scattering 

angle θ is 180º. The importance of the kinematic factor is that it describes the reduction of 

incident energy during the collision, and this then allows identification of the target atom’s 

mass by measuring the scattered particle's energy. 

 

Depth scaling of thin film systems 

 

With regard to thin films deposited on the substrates, it is mainly the stoichiometry and depth 

profile of heavy elements within that are of primary interest here. 

 
Figure 3: (a) Scattering geometry and (b) spectrum of an RBS measurement of a thin 

compound target. 

 

 

Figure 3 shows the scattering layout and the RBS spectrum of a thin compound film yy BA 1 on 

a substrate S, where in many cases during semiconductor research, A is usually a heavy 

element, B is either O or N, and Sis usually Si. The signals from elements A and B in the 

spectrum have high energy edges at 0EK A  and 0EK B respectively, with the substrate signal S 

pushed back to lower energy by sE  due to the ions losing energy within the thin film. The 

signal from B rests on top of the substrate signal S, due to ssB EEKEK  00 . Elemental 

depth profiling of the thin film is shown more clearly in the signal from A, which is isolated at 

higher energies. 

 

Collisions with atoms of both A and B will now contribute to the energy loss process. Ions 

will lose the same amount of energy per unit length along the way in, but may lose a different 

amount along the way out, depending from which atom they backscatter, due to the difference 

in K values. The energy widths of the respective signals in the spectrum are: 
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and where xN AB is the areal density of the thin film, 
AB

INS  is the stopping cross-section of the 

ions along the way in, while 
AB

AOUTS .  and 
AB

BOUTS .  are the cross-sections along the way out after 

backscattering from atoms of A and B respectively. We assume that Bragg’s rule of additivity 

applies to the stopping cross-sections for both inward and outward paths at the same energy E, 

so that: 

 

         (6) 

 

The area of the signals in the spectrum from elements A and B are: 
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These can then be used to determine the stoichiometric ratio between the elements in the film. 

Depth profiles of elements A and S are shown in shaded regions in the spectrum. 

 

Energy loss 

 

When the alpha particle penetrates a target, it loses energy along its trajectory due to 

interaction between bound and free electrons, and to small-angle nuclear collisions, which is 

only of significance at low energies. The magnitude of energy lost depends on the total 

distance travelled by the incident particles, and on the density and composition of the target, 

as well as the incident particle's velocity [17]. The energy loss per unit length dE/dx at the 

energy E of the incident projectile is defined as: 

 

 
 (9) 

 

Depth scaling explains the relationship between the exit (from the substrate) energy E1of the 

alpha particle, backscattered at depth x inside the target substrate (see Figure 4. The energy of 

the incident alpha particle in the equation below is given as Eo. The energy Eo reduces to E 

just before the backscattering because the particle loses energy as it moves through the 

substrate. The backscattered particle at depth x loses more energy while exiting the target and 

eventually reduces to the exit energy E1. 
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Figure 4: A schematic diagram showing the backscattering events in a target consisting of 

one element. The angles θ1 and θ2 are positive regardless of the side on which they lie with 

respect to the normal of the target [16]. 

 

The energy lost by the alpha particle upon entering the target particle is given as Eo – E, while 

the energy lost on its way out is given as KEo – E1. Assuming that the energy loss  is 

constant over each path, the energy of the backscattered alpha particle at depth x is then given 

as [15, 18]:  

 

 
(10) 

 

The subscripts ‘in’ and ‘out’ refer to the constant values along the inward and outward paths. 

KEo is the energy of the backscattered particles scattered from surface atoms of the target 

particle. 

 

If ΔE is the energy difference between E1and KEo, then: 

 

              ΔE = KEo – E1  (11) 

 

The term  in equation (10) above is the backscattering energy-

loss factor [S]. It gives the relationship between the backscattered energy and the depth. 

Equation (10) can be rewritten as:  

 

 (12) 

 

Scattering cross-section 

The scattering cross-section provides the relationship between the number of target atoms and 

detected particles. The number of particles that will be identified in a detector with solid angle 

Ω is determined by: 

      

                   (13) 
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In such a case where σ(θ) is the scattering cross-section, a particle is backscattered towards a 

detector at an angle θ, Ns being the number of target atoms per cm
2
 and Q the total number of 

incident particles [15, 17]. By considering the Coulomb repulsion of two nuclei (which is the 

case with RBS energy), the differential scattering cross-section can be calculated [15] with the 

Rutherford scattering cross-section in the laboratory frame of reference, 

 

 

(14) 

 

where Zl and Z2 are the respective atomic numbers of the projectile particles of mass Ml and 

target atoms of mass M2.  It is clear from equation (14), that the differential cross-section σ(θ) 

depends on , which indicates that RBS is significantly more sensitive to high Z elements. 

Therefore, if equal amounts of a light and heavy element are present, the number of particles 

scattered from the heavy element will be much greater.  

 

RBS analysis 

RBS analysis was performed to obtain the elemental composition of the sample, the thickness 

of deposited Co film and the thickness of the reaction area. The RBS spectrum of the sample 

is shown in Figure 5, along with the simulated spectra done using the Rutherford Universal 

Manipulation Program (RUMP) computer code [19].  

The black line indicates the raw RBS data and the red line is the simulation line. RBS analysis 

using RUMP found the Co layer to be 1130×10
15

 at/cm
2
 thick. Assuming an atomic density of 

9.00×10
22

 at/cm
3
, this yields a thickness of 126 nm. This is of course a lower bound on the Co 

thickness, as the actual density of the layer may well be less than the standard density. The 

vertical axis is the normalised yield; that is, the number of particles scattered into the detector 

and normalized to the total incident beam dosage, the detector solid angle, and the channel 

width of the multichannel analyser [20].  

This normalisation procedure allows direct comparison of spectra from the different samples. 

The energy of the backscattered particles and channel numbers are plotted on the horizontal 

axis of this graph. The arrows in the graph shown in Figure 5 indicate the surface positions of 

Si and Co.The peak observed at about 1.15 MeV is from the enriched Zr part of the FeZr layer 

and is superimposed on the Co-signal.  

The corresponding Fe signal is visible between channels 300-340. The narrowness of the Zr 

peak is due to the overgrowth of a thin Zr layer. Due to the asymmetric e-gun geometry the 

rest of the Zr peak overlaps with Co, up to energy of 1.08 MeV. The FeZr was found to be 

490×10
15

 at/cm
2
 thick. Assuming that the density of FeZr can be estimated from the elemental 

densities, this equals 63 nm.  
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Figure 5:Raw RBS spectrum of Si/FeZr/Co sample with RUMP simulation spectrum. 

Conclusion 

Through this detailed study on RBS technique. It is clear to us that this technique became an 

important and commonly applied technique that used until now tostudy of thin films, silicide 

formation, and diffusion studies. The technique has the advantage of allowing analysis to be 

done reliably and with almost no destruction. RBS is a fast and direct method for obtaining 

element depth profiles in solids. The RBS technique, simple in nature, is a non-destructive 

analytical tool for the microanalysis of materials, and the most suitable for measuring heavy 

elements on light substrates. 
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Abstract 

This study explored the challenges associated with distance education in Libyan universities 

during the COVID 19 pandemic from the students’ perspective. To identify such challenges, 

a survey was designed and used. It’s based on the five point Likert scale. Its validity and 

reliability were checked. The descriptive analytical approach was adopted. The purposive 

sampling method was used. Thus, 480 male and female students were chosenfrom four (4) 

universities in Libya.  The survey forms were passed by email to those students. 416 forms 

were filled and analysed. The response rate is 86.66%. SPSS Software and descriptive 

statistical methods were employed for carrying out data analysis. It was found that such 

challenges include: faculty members’ lack of knowledge about the learning needs of students, 

and the lack of security associated with online assessment.  Such challenges also include: the 

faculty members’ failure to use the right teaching strategies that fit with the nature of distance 

education. The researcher recommends conducting studies for exploring the training needs of 

faculty members in Libya. That shall improve the quality of distance education delivered 

during any future crisis   

Keywords: Challenges, distance education, Libya, COVID 19 pandemic, Libyan universities 
 

1. Introduction 

In December, 2019, the COVID 19 virus emerged in Wuhan, China. It’s suggested that this 

virus emerged in the Seafood Market in Wuhan. Hence, this virus is called the (China virus). 

It spread in all the countries later on and caused millions of deaths. Thus, it turned into a 

pandemic and global crisis (Shofoyeke and Shofoyeke, 2021). This virus affects the 

respiratory system in one’s body. It can move from one to another through inhalation. In 

terms of its symptoms, they include:  fever, fatigue, breathlessness, coughing, malaise, sore 

throat, and etc… They are deemed mild for the majority of people. It could threaten one’s 

life, especially for elders who suffer from comorbidities. The fatality rate of this respiratory 

virus ranges between (2% - 3%) (Singhal, 2020). 

Due to this pandemic, lock down measures was enforced in all countries. Thus, this pandemic 

affected people’s income and social lives. It affected all nations in various fields. Such fields 

include: the healthcare, industrial, economic, and educational fields. In terms of education, 

public and private schools and universities in all countries shifted from providing face to face 

education into providing distance education during the lock down period. This measure 

aimed at reducing the number of deaths and preventing the virus from spreading (Shofoyeke 

and Shofoyeke, 2021).  
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Distance education is one of the web-based teaching approaches (Al-Derbashi, 2017).  Such 

approaches include: the blended learning approach (Al-Derbashi and Abed, 2017). Distance 

education has many benefits. For instance, it enhancesthe learning outcomes and the 

computer skills of students (Amer, 2020). It positively affects the retention of information 

among students due to the use of attractive colours and multimedia. It facilitates the process 

of retention. It reduces the time that’s needed by students for learning due to the ability of 

accessing illustrative videos. It allows students and instructors to share files, and documents, 

carry out chats online, hold video meetings and send each other messages. It allows students 

to learn at their own pace, and gain access to the educational material at any time. It provides 

learners with learning experiences that are fun and enjoyable. Through distance education, 

games can be used in the teaching-learning process in order to reduce the stress associated 

with learning (Li and Lalani, 2020). It can be adopted through with employing social network 

(Alderbashi and Khadragy, 2018). 

Libya is one of the countries that delivered distance education to university and school 

students during the pandemic. Hence, the researcher suggests that it’s necessary to explore 

the challenges associated with this experience to improve the quality of education. Hence, 

this study explored the challenges associated with distance education in Libyan universities 

during the COVID 19 pandemic from the students’ perspective. 

2. Objectives 

- This study explored the extent of satisfaction of the students enrolled in Libyan 

universities with their experience in receiving distance education during the COVID 19 

pandemic.  

- This study explored the challenges associated with distance education in Libyan 

universities during the COVID 19 pandemic from the students’ perspective 

3. Questions 

This study explored the answers of the following questions 

Q.1 what is the extent of satisfaction of the students enrolled in Libyan universities with their 

experience in receiving distance education during the COVID 19 pandemic? 

Q.2 what are the challenges associated with distance education in Libyan universities during 

the COVID 19 pandemic from the students’ perspective? 

4. Significance of the study 

This study is significant due to the points below 

- This study offers knowledge to the leaders working at Libyan universities. This 

knowledge enables those leaders to address the challenges associated with distance education 

- This study provides researchers with an instrument to explore the challenges 

associated with distance education in various institutions 

5. Limits 

This study was conducted during the second semester of the academic year 2021/2022. It was 

conducted in four (4) universities in Libya. Those universities are: University of Tripoli, 

Elmergib University, University of Benghazi and Omar Al-Mukhtar University 

6. Definitions 

-The COVID 19 pandemic: (theoretical definition): It is a virus that emerged in December, 

2019, the COVID 19 virus emerged in Wuhan, China. Hence, this virus is called the (China 

virus). Thus, it turned into a pandemic and global crisis. It caused millions of deaths 

(Shofoyeke and Shofoyeke, 2021). It affects the respiratory system in one’s body. It can 

move from one to another through inhalation. In terms of its symptoms, they include:  fever, 

fatigue, breathlessness, coughing, malaise, sore throat, and etc… They are deemed mild for 



ويــتربــلة الــمج   
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

36.1معامل التأثير العربي   

22العدد   

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                           464                                                                                                                                              
 

the majority of people. It could threaten one’s life, especially for elders who suffer from 

comorbidities. The fatality rate of this respiratory virus ranges between (2% - 3%) (Singhal, 

2020). 

-Distance education: (theoretical definition): It may be defined as a mode of education in 

which the pupils and the instructors are separated spatially from each other and interact 

through the use of telecommunications systems. Through such systems, the pupils are usually 

provided with academic resourcesand materials (Schlosser and Simonson, 2009). 

-Distance education: (operational definition):  It refers to the process of teaching the students 

in Libyan universities online during the COVID 19 pandemic  

7. Theoretical framework 

7.1. Benefits of distance education 

The expression (distance education) is not a modern or recent concept.  In fact, it emerged for 

the first time during the early 1700s in Great Britain and America. During the early 1700s, 

academic materials, tests, assignments, notes and feedback were passed to students through 

the use of postal services. During the beginning of the 20
th

 century, mass communication 

(e.g. TV and radio channels) was used for providing students with distance education. Later 

on, during (1980 to 1990), pre-recorded videos in addition to cassette recordings were 

employed for providing students with distance education. Later one, specifically since early 

1990s, the web and computer devices have been increasingly utilized for providing distance 

education. Such utilization has been increasing because computer and internet are deemed 

easy to access and cheap (Harper et al., 2004). 

Distance education has many benefits. For instance, it is capable of developing students’ 

higher order thinking skills. It promotes collaboration among students and offers 

collaborative learning opportunities. It enhances the learning environment of students. It 

enhances the student-student interaction. It promotes much respect for the ones possessing a 

different opinion. It enhances the students’ ability to negotiate (Bradshaw and Hinton, 2004). 

Distance education improves students’ achievement in scientific courses (Abu Oqol, 2012). It 

is capable of meeting the educational needs of students of various categories. To illustrate 

more, it is capable of meeting the educational needs of the female students whose families 

don’t allow them to leave their house due to cultural beliefs. In addition, it is capable of 

meeting the educational needs of the ones incapable of reaching educational institutional due 

to living in remote areas. Thus, those categories of students can receive education online 

without having to use transportation nor pay much money for renting an apartment nearby the 

academic institution (Pant, 2014) 

Distance education is capable of meeting the educational needs of the students who are not 

capable of paying much cost to travel to get enrolled in an educational institution. It is 

capable of meeting the educational needs of the students having a disability. For instance, 

some students have physical or psychological disabilities that hinder them from leaving their 

home. Thus, they can receive education without leaving their house. They can also take tests 

and receive educational material and curricula while being at home (Pant, 2014). 

Distance education positively affects the quality level of the provided education. That is 

because students shall be capable of employing multimedia that include visual and auditory 

features. It allows instructorsto deliver the same lesson to numerous students at the same 

time. It allows students to share their notes with one another. That shall increase the 

knowledge possessed by students. It allows students to learn from one another. Distance 

education allows instructors to deliver feedback to students on every homework and 

assessment. That shall enable instructors to detect the weaknesses of every student and 
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address such weaknesses. Distance education allows instructors to identify the gaps existing 

in the skills and knowledge of every student (Keleş and Özel, 2016).  

Distance education allows students to access the material provided by the instructor while 

being at home or work. It spares students from spending long time in transportation to reach 

the education institution. It positively affects the interaction and communication between the 

instructor and his/her students and facilitates it. That’s because this education offers 

numerous tools for having online communication. Such tools include: video calls, messages, 

and chats.This education allows instructors to analyse the behaviour of each students and 

follow up the progress of each student and track it with saving files about it (Keleş and Özel, 

2016). It enhances students’ retention in computer science (Anunobi et al., 2016). It enhances 

students’ achievement in social studies (Kaur, 2016) 

7.2. Challenges associated with distance education: 

There are various challenges associated with distance education. For instance, distance 

education doesn’t contribute to developing students’ language skills. That is because 

developing such skills requires having face-to-face interaction in classroom/ lecture hall in 

order for the teacher to correct the student’s mistakes by the instructor (Al-Zboon, 2020). In 

addition, distance education may not be suitable for teaching scientific courses. Some 

instructors may not provide students with feedback regularly about their progress (Abu Obah, 

2020). Distance education may distract students while learning. That’s because students may 

get distracted with online advertisement and games. It’s because students may get distracted 

with having their family members near them while taking online lessons (Al-Ja’afrah, 2020) 

Other challenges include: the lack of development of the required IT infrastructure in many 

countries, especially in developing countries. That’s because the latter countries lack the 

required funds needed for developing the IT infrastructure. In addition, distance education 

doesn’t improve the social relationship between students and their colleagues. It doesn’t 

improve students’ communication skills. That is because this mode of education doesn’t 

involve face to face interaction. However, face to face interaction is essential to develop 

students in social and emotional aspects. Distance education increases the burdenenforced on 

teachers and tasks assigned to them. That is because teachers must create electronic 

worksheets and materials and pass them to students online (Al Qadi, 2021) 

Distance education isn’t suitable for teaching all types of courses. That is because some 

courses include practical aspects that must be taught through using face-to-face mode. In 

addition, distance education isn’t suitable for teaching students in all stages. That’s because 

students in the early grades don’t know how to read and write. Thus, those students should be 

taught through using the face-to-face mode.  In addition, some instructors having poor skills 

in teaching students online. In addition, teachers in many institutions aren’t provided with 

adequate training about the use of technology in education. That shall hinder them from 

delivering effective distance education (Al-Ayed, 2021) 

The challenges associated with this education include: having teachers who lack knowledge 

about the concepts related to technology. They include: having teachers who aren’t capable of 

making videos. They include: having teachers who don’t know how to use anti-virus 

programs and don’t take security into consideration when using the web (Zyoud, 2021). They 

8. Empirical studies 

Linjawi et al. (2018) investigated the perceptions of the students majoring in dentistry 

towards online learning in Saudi universities. They aimed to explore the readiness of those 

students towards receiving online education. 100 questionnaire forms were given to students. 

However, 72 forms were retrieved and analysed. It was found that the surveyed students are 
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motivated to receive online education. In addition, the poor English language skills of 

students hindered them from receiving such education effectively. The respondents have 

excellent computer skills. They have prior e-learning experiences. They show much readiness 

towards receiving online education. The poor institutional support affects the interests of 

students to receive online education.  

Dahadhah and Al-Hamoori (2020) explored the attitudes of students enrolled in public 

secondary schools towards in Jordan towards the online exams during the Coronavirus crisis. 

It aimed to explore the effect of such exams on the motivation of students’. A descriptive 

analytical approach was employed. The researchers chose a purposive sample which consists 

of 300 11th grade female and male students. Those chosen students were chosen from 10 

public secondary schools in Amman. A questionnaire was used. The instrument forms were 

passed to those students online. However, 292 forms were retrieved and analysed. SPSS 

program along with descriptive methods were used for data analysis. Several findings were 

reached. For instance, respondents have positive attitudes towards this kind of exams. In 

addition, such exams allow teachers to track the progress of students and enhance the 

problem solving skills of students.  They reduce the stress associated with assessment and 

allow the student to manage his/her time. In addition, they have a positive effect on the 

motivation of student to study and show the best achievement. They allow assessing students’ 

skills and reducing the costs of assessing students. They are objective. However, online 

exams don’t offer more security than the paper-based ones. They don’t allow the educators to 

determine the learning needs of every student. They can’t be used in all the courses.  

Atieh (2020) explored the perceptions of the students enrolled in Jordanian universities 

towards distance education during the COVID 19 pandemic. She targeted (tests & evaluation, 

educational process, collaboration and social influence). She used a survey. 159 survey forms 

were filled. 9 forms were excluded due to missing data. Thus, the sample includes 150 

university students. It was found that the attitudes of the chosen students are natural towards 

distance. There isn’t any significant difference between attitudes which can be attributed to 

the place of resident or gender. In terms of the educational process, distance education allows 

students to improve academic performance. It plays a moderate role in increasing the extent 

of doing homework by students and comprehending information (Atieh, 2020). 

In terms of evaluation and tests, students show neutral attitudes towards the fairness of online 

assessment. In terms of collaboration and social influence.  They show neutral attitudes 

towards the interaction between students and instructors in this mode. They show neutral 

attitudes towards the role of this mode in facilitating the exchange of information and 

expertise between instructors and students. They feel socially isolated when using the 

distance education mode. They believe that it’s difficult to create social relationship when 

using this mode. They also believe that there is a lack of human interaction when using this 

mode (Atieh, 2020). 

Alqiam (2021) explored the challenges faced by students in primary schools in Jordan in 

terms of learning math online during the COVID 19 pandemic. He used a descriptive 

analytical approach. He also employed a questionnaire. This instrument targets 

(psychological and educational challenges, assessment-related challenges and IT-related 

challenges).  The researcher used the purposive sampling method. The sampled involves 300 

6
th

 grade students. Those students were chosen from ten (10) primary schools located in 

Amman. The instrument forms were passed to the students online. 287 questionnaire forms 

were retrieved and analysed. It was found that 61%30 of the respondents have low 

satisfaction with their experience in learning math online during the pandemic. It was found 
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that the severity of the challenges facing the targeted students in learning math online is high. 

That applies to all the areas (separately and jointly) (Alqiam, 2021). 

In terms of educational challenges, they include: instructors’ lack of knowledge about the 

learning needs of students and instructors’ failure to take the individual differences between 

students into consideration.  They include: instructors’ failure to use the right teaching 

strategies which fit with the nature of the used teaching mode (i.e. the distance education 

mode). In terms of assessment challenges, they include: lack of feedback and the failure of 

online assessment to assess some skills and identifying the learning needs accurately of every 

student. They include: lack of the security and the reliability associated with online 

assessment (Alqiam, 2021). 

In terms of IT-related challenges, they include: low internet speed, internet disconnection, 

instructors’ poor IT skills, instructors’ failure to design e-material professionally, and the 

state’s poor IT infrastructure. They include: student’s poor IT skills and having students 

getting distracted while learning online. They include: difficulty of using the platform and 

facing problems of technical nature while using the platform. In terms of psychological 

challenge, they include: failure of online assessment and teaching to develop students in 

emotional areas. They include: the rise of students’ stress, frustration and anxiety levels and 

instructors’ lack of motivation.  They include: absence of psychological support and 

counselling services during the use of the online learning mode (Alqiam, 2021). 

9. Methodology  

9.1. Approach 

The descriptive analytical approach was used 

9.2. Data collection methods 

The following sources were used: 

-Primary data source: It’s represented in the survey 

-Secondary data sources: They include: books and research articles.  

9.3. Population and sample 

The population involves all the students enrolled in Libyan universities and received distance 

education during the COVID 19 pandemic. The purposive sampling method was used. Thus, 

480 male and female students were chosen from four (4) universities in Libya.  The survey 

forms were passed by email to those students. 416 forms were filled and analysed. The 

response rate is 86.66%. Data about the surveyed students are displayed in table (1) 

Table (1): Data about the surveyed students 

Variable Category Frequency Percentage 

Gender 
Male 165 39.66 

Female 259 62.25 

University 

University of Tripoli 97 23.31 

Al-Mergib University 109 26.20 

University of Benghazi 115 27.64 

Omar Al-Mukhtar University 95 22.83 

N=416 

9.4. Instrument 

A survey was designed and used. It’s based on the five point Likert scale. Its validity and 

reliability were checked. The survey consists from two parts. Part one collects data about 

students’ gender and university. Part two obtains data about the challenges associated with 

distance education in Libyan universities during the COVID 19 pandemic. It was drafted 
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based on the following references: Abu Obah (2020), Dahadhah and Al-Hamoori (2020), 

Alqiam (2021), Al-Ayed (2021), Zyoud (2021) and Atieh (2020). 

9.5. Validity 

To check the validity of the survey, the initial version was passed to three faculty members 

working in a Libyan university to assess the survey. Such assessment is based on language, 

clarity, relevancy to the study’s question and content. All the faculty members informed the 

researcher that the survey is clear, relevant to the study’s question and free from language-

related mistakes. However, a faculty members recommended adding two sentences to the 

paragraph preceding part one. Those sentences were added. Another faculty member 

recommended adding two items to the survey.  Those items are: (Some instructors didn’t use 

a variety of online assessment strategies) and (online assessment are not reliable). Thus, 

changes were made. 

 

9.6. Reliability 

The Cronbach alpha values are calculated for each area. They are displayed in the table 

shown below: 

Table (2): Cronbach alpha values for each area 

No. Area 
Cronbach 

alpha 

1.  Assessment-related challenges 0.86 

2.  Educational challenges 0.82 

3.  Challenges related to the IT field 0.75 

4.  Psychological challenges 0.70 

 Overall 0.78 

 

The overall value is 0.78. The latter value and the rest of the values in table (2) indicate that 

the survey is highly reliable for collecting data. That’s because the displayed values are 

greater than 0.70 as it’s claimed by Salehi &Farhang (2019) in their study. 

9.7. Analysis  

SPSS Software and descriptive statistical methods were employed for carrying out data 

analysis. The table below shows the criteria adopted for classifying the means of responses 

Table (3): The criteria adopted for classifying the means of responses 

Range Level Attitude 

2.33 or less Low Negative 

2.34-3.66 Moderate Neutral 

3.67 or more High Positive 

*Source: (Alderbashi, 2021) 

  

Regarding the five point Likert scale, it consists from five (5) rating categories that are shown 

below. 

Table (4): The categories and scores of the five point Likert scale 

Category 
Strongly 

agree 
Agree Moderate Disagree 

Strongly 

disagree 

The score it represents 5 4 3 2 1 

*Source: (Al-Derbashi and Moussa, 2022) 
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10. Results and discussion 

10.1. First question:  

Q.1 What is the extent of satisfaction of the students enrolled in Libyan universities with their 

experience in receiving distance education during the COVID 19 pandemic? 

Percentages and frequencies are calculated to answer this question 

Table (5): Percentages and frequencies about the extent of satisfaction of the students 

enrolled in Libyan universities with their experience in receiving distance education during 

the COVID 19 pandemic 

Extent of satisfaction with with their experience in receiving 

distance education during the COVID 19 pandemic 
Frequencies Percentage 

High satisfaction 40 9.61 

Moderate satisfaction 317 76.20 

Low satisfaction 59 14.18 

N=416 

76.20% of the students show moderate satisfaction with with their experience in receiving 

distance education during the COVID 19 pandemic. 14.18% of the students show low 

satisfaction with with their experience in receiving distance education during the COVID 19 

pandemic. 9.61% of the students show high satisfaction with with their experience in 

receiving distance education during the COVID 19 pandemic.  

 

Thus, the majority of the surveyed students have moderate level of satisfaction with their 

experience in receiving distance education during the COVID 19 pandemic. That means that 

leaders and faculty members at Libyan universities must exert more effort to improve the 

quality of online education. It also means that decisions must be taken and reforms must be 

made to raise such quality. 

 

10.2. Second question: 

Q.2 What are the challenges associated with distance education in Libyan universities during 

the COVID 19 pandemic from the students’ perspective? 

To identify the severity of the types of the challenges, the means and standard deviations of 

the study’s areas are calculated and shown in table (6) 

Table (6): The means and standard deviations of the study’s areas 

No. Area Mean Std. Level Rank 

1 Assessment-related challenges 3.73 0.49 High 3 

2 Educational challenges 3.55 0.59 Moderate 4 

3 Challenges related to the IT field 4.12 0.42 High 2 

4 Psychological challenges 4.37 0.50 High 1 

 Overall 3.94 0.50 High  

Based on those values, the severity of the challenges associated with distance education in 

Libyan universities during the COVID 19 pandemic from the students’ perspective is high. 

That’s because the overall mean is 3.94.  The severity of the educational challenges is 

moderate, because the mean is 3.55. The severity of the assessment-related challenges, 

challenges related to the IT field and psychological challenges are high, because the means 

are 3.73, 4.12 and 4.37 respectively. 

Based on those values, measures must be taken to address the challenges associated with 

distance education in Libyan universities. For instance, counselling services and 
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psychological support must be provided to the students learning online during any crisis. In 

addition, more specialists in IT must be recruited in Libyan universities to address the 

technical problems faced by students during crisis. A system must be created for reporting 

such problems to the university management.  Furthermore, courses in the field of e-

assessment and e-learning must be given to instructors at Libyan universities to handle any 

crisis in the future effectively.  

The means and standard deviations of the statements in each area are shown below: 

Table (7): The means and standard deviations of the statements in each area 

No. Statement Mean Std. Level 

First Assessment-related challenges 

During the delivery of distance education during pandemic, 

1 
I wasn’t always provided with feedback by 

instructors to all the assignments I submitted 
4.97 0.25 High 

2 
The online assessments weren’t effective for 

assessing all my skills 
4.92 0.63 High 

3 
The online assessments didn’t allow instructors to 

identify my learning needs accurately 
4.86 0.17 High 

4 The online assessments didn’t offer much security 0.64 0.33 Low 

5 
I found that some instructors have poor skills and 

knowledge in terms of online assessment 
2.31 0.20 Low 

6 
Some instructors didn’t use a variety of online 

assessment strategies 
2.28 0.95 Low 

7 The scores in the online assessment were not reliable 4.90 0.84 High 

8 Online assessments were not suitable for all courses 4.97 0.56 High 

* Overall (Assessment-related challenges) 3.73 0.49 High 

Second Educational challenges 

During the delivery of distance education during pandemic, 

9 
I wasn’t provided with adequate attention by some 

instructors 
4.96 0.98 High 

10 Some instructors don’t reply to students’ inquires 4.91 0.57 High 

11 

Some instructors didn’t use the right instructional 

strategies that fit with the nature of the distance 

education mode 

1.56 0.84 Low 
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12 

The individual differences between me and other 

students weren’t taken into consideration by some 

instructors 

1.47 0.36 Low 

13 
I found that some instructors lack knowledge about 

my learning needs while teaching 
4.88 0.24 High 

* Overall (Educational challenges) 3.55 0.59 Moderate 

Third Challenges related to the IT field 

During the delivery of distance education during pandemic, 

14 My internet connection was sometimes slow 3.64 0.11 Moderate 

15 I got distracted sometimes while taking the lessons 4.96 0.60 High 

16 
Some of my colleagues faced problems due to their 

poor IT skills 
4.81 0.43 High 

17 Some instructors show poor IT skills 1.98 0.17 Low 

18 
I had concerns about the security of my data while 

learning online 
4.94 0.39 High 

19 I faced technical problems while using the platforms 4.93 0.48 High 

20 I suffered from internet disconnections 3.62 0.79 Moderate 

* Overall (Challenges related to the IT field) 4.12 0.42 High 

Fourth Psychological challenges 

During the delivery of distance education during pandemic, 

21 My stress and anxiety levels rose 4.81 0.37 High 

22 
Psychological support was needed due the fears 

associated with the pandemic 
4.89 0.68 High 

23 Some instructors lacked the motivation to teach 2.30 0.92 Low 

24 I felt socially isolated sometimes 4.95 0.38 High 

25 I felt frustrated sometimes 4.90 0.17 High 

* Overall  (Psychological challenges) 4.37 0.50 High 

 

In terms of the assessment challenges, it was found that instructors don’t always provide 

students with feedback on the assignments, because the mean is 4.97. This result is consistent 

with the result reached by Abu Obah (2020).  It’s because some instructors receive numerous 

messages online which makes it hard to reply to all them.  It was found that online 

assessments weren’t effective for assessing all their skills because the mean is 4.92. This 

result is not consistent with the result reached by Dahadhah andAl-Hamoori (2020).  It’s 

because some skills requires assessment through practical assessment, such as: the decision 
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making, and planning skills and skills in handling emergencies. It was found that online 

assessments didn’t allow instructors to identify students’ learning needs accurately, because 

the mean is 4.86.It’s because some assessments must be carried out face to face, such as: 

assessment in terms of pronunciation. The latter result is consistent with the result reached by 

Dahadhah and Al-Hamoori (2020). 

It was found that the scores in the online assessment were not reliable because the mean is 

4.90. . This result is consistent with the result reached by Alqiam (2021). It’s because some 

students may cheat in online exams. It was found that online assessmentswere not suitable for 

all courses because the mean is 4.97. This result is consistent with the result reached by Al-

Ayed (2021). It is because some courses have much practical content that requires having 

face to face interaction in lecture hall. 

In terms of the educational challenges, it was found that students were not provided with 

adequate attention by some instructors. It’s because some instructors have a great load that 

hinders them from providing much attention to every student. It was found that some 

instructors don’t reply to students’ inquires, because the mean is 4.91.  It’s because some 

instructors received many inquires online which made it hard to reply to all of them. It was 

found that that some instructors lack knowledge about students’ learning needs while 

teaching, because the mean is 4.88. This result is consistent with the result reached Zyoud 

(2021). 

In terms of thechallenges related to the IT field, it was found that students’ internet 

connection was sometimes slow, because the mean is 3.64.It was found that students got 

distracted sometimes while taking the lessons because the mean is 4.96. It was found that 

some students faced problems due to their poor IT skills because the mean is 4.81. It was 

found that some students had concerns about the security of my data while learning online 

because the mean is 4.94. It was found that some students faced technical problems while 

using the platforms because the mean is 4.93. 

In terms of the psychological challenges, it was found that students’ stress and anxiety levels 

rose during the delivery of such education, because the mean is 4.81.This result is consistent 

with the result reached by Alqiam (2021). It’s because learning in isolation from the other 

students shall create a stressful learning environment. It was found that students felt socially 

isolated sometimes, because the mean is 4.95. This result is consistent with the result reached 

by Atieh (2020). The feelings of isolation can be attributed to the lack of direct interaction 

with the university staff, colleagues and instructors. It was found that students felt frustrated 

sometimes, because the mean is 4.90.  This result is consistent with the result reached by 

Alqiam (2021). It is attributed to the lack of face to face activities and chats. It was found that 

psychological support was needed due the fears associated with the pandemic, because the 

mean is 4.89 

11. Conclusion 

It was found that the majority of the surveyed students have moderate level of satisfaction 

with their experience in receiving distance education during the COVID 19 pandemic. In 

addition, the severity of the challenges associated with distance education in Libyan 

universities during the COVID 19 pandemic from the students’ perspective is high.  The 

severity of the educational challenges is moderate. As for the severity of the assessment-

related challenges, challenges related to the IT field and psychological challenges, they are 

high.  

Thus, measures must be taken to address the challenges associated with distance education in 

Libyan universities. For instance, counselling services and psychological support must be 
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provided to the students learning online during any crisis. In addition, more specialists in IT 

must be recruited in Libyan universities to address the technical problems faced by students 

during crisis. A system must be created for reporting such problems to the university 

management.  Furthermore, courses in the field of e-assessment and e-learning must be given 

to instructors at Libyan universities to handle any crisis in the future effectively.  

12. Recommendations 

The researcher recommends: 

- Developing plans in Libyan universities for the delivery of psychological support and 

counselling services during any future crisis  

- Providing instructors in Libyan universities with courses in the field of IT 

13. Recommendations for future research: 

The researcher recommends: 

- Conducting studies for exploring the training needs of faculty members in Libya. That shall 

improve the quality of distance education delivered during any future crisis in Libya  

- Conducting studies for exploring the challenges faced by students during the delivery of 

distance education during this pandemic in Libya   
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ي حجلة الت ابنالتعريف ب ي لأب 
 
ر النفيس مساب

ّ
 وكتابه مغناطيس الد

 
 2عمر عبد هللا الدرويش، 1كـاريا حمزة مسعود م

يعة والقانونكلي -قسم االقتصاد اإلسالمي   1زليت   الجامعة األسمرية/ ة الشر
بية -قسم اللغة العربية   2جامعة الزنتان / طبقة كلية الت 

 
 

 
ّ
 صالملخ
 إىلهذا البحث يسىع 

 
ي أال وهو  الثامن الهجري وأدباء القرن ءبأحد علما عريف  الت  حجلة ابن أب 

 
 
ي الت

ق و ما زال مخطوطا الذي  مغناطيس الدر النفيس هالتعريف بكتابإىل يسعى كذلك،لمساب 
 
لم يحق

جمة بشكل علمي ألديب صاحب  ؛ع واستفاضةدراسة هذين الجانبت   بتتب   جهدنا  حاولوسنبعد؛  للت 
ي لم تتوسع كتب الت   تصانيف متنوعة

 
ي  للتعريف بمخطوط، و التعريف به اجم ي ي من تراثنا العرب  أدب 

 الز  
 
ي و  أحد  عل  ل،فائساخر بالن

ي كتاب محقالباحثت   يأب 
 
 .قا تحقيقا نافعا للقراء والدارست   يخرجه ي

سيم بحثنا قمنا وقد 
ْ
 :إىل فصلت   بتق

عريف بمؤلفه  :لاألو  الفصل   -
 
ي حجلةجعلته للت ف يأولهما للتعر ثالثة مباحث؛  نقسم إىلوا، ابن أب 
ي ، ورحلته ووفاتهباسمه ونسبه وكنيته ومولده 

ة والثاب  عريف بمكانته العلمي 
 
 . ومذهبه وآثاره للت

ي  -
 خص  : الثاب 

 
 بكتاب  عريفصته للت

 
ر الن

 
ي وفيه ، فيسمغناطيس الد

 
؛ أولهما ي توثيق عنوان مبحثت  

فهو وسبب تأليفه الكتاب
ّ
ي ترتيب الكتاب ، و نسبته إىل مؤل

وما  صاحبه فيه منهجوأهميته و الثانيف 
 . احتوى عليه من موضوعات

-  
 
 : ثالثا

 
 العملالفهارس، خ

ُ
.  لمصادر البحث ومراجعهبفهرست   احداهما لهوامش البحث، واآلخر  تمت

ي :الكلمات المفتاحية
لمساب 

 
ي حجلة الت ر النفيسابن أب 

 
 .،مغناطيس الد

 
 المنهج المتبع
؛ أو وثيقة أدبية محفوظة، فإن المنهج األمثل لدراسته هو بما أن المخط ي

وط هو عبارة عن نص تراب 
ي 
ي  -المنهج التأريخ 

 .كما يحلو للبعض تسميته  -أوالوثائف 
 
 
 به فهم الن

أليف)ص فهذا المنهج هو الذي يتأب  
 
ة نسبته، وصدق مضمونه (الت أكد من صح 

 
، وذلك بالت

 كاتبه، وتاري    خ ومكان تدوينهومعرفة  
 
ي ، من خالل المنهج الت

 .اريخ 
بعنا أيضا منهج اإلحصاء واالستقصاء  وقد حاولنا 

 
ية، وات

 
 متأن

ً
ي بحثنا دراسة الكتاب دراسة

 
ثم قمنا  ؛ي

ي  باالستنباط والتحليل
 .مادة هذا البحثلدينا كونت تحصلنا عليهافت وتسجيل المعلومات البحثية الت 

 
ف: الفصل األّول

ِّ
ل
َ
 الُمؤ
 :المبحث األّول

 :اسمه، نسبه، كنيته، مولده، رحلته، وفاته 
 :اسمه، ونسبه، وكنيته -

ي بكر بن عبد الواحد هو أحمد بن يحت  بن أب 
ين، وكنيته أبو العباس1

 
ب شهاب الد

 
ي 2، لق ، المغرب 

ي حجلة ، الشهت  بابن أب  ي
ي حجلة، 3المرصي الحنف  ه عبد الواحد أب 

 
ي حجلة نسبة إىل جد ؛ عرف بابن أب 

ٍل بهوقد تكت   بذ ق طائِر حج 
ّ
 .4لك لتعل
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ان   لِتِلْمس 
ً
ي نسبة

لمساب 
 
، وسكون الميم، وست   مهملة–وُعرف بالت كما ضبطها ياقوت الحموي،   -بكشتت  

مون (أقادير: )وهما مدينتان متجاورتان بأرض المغرب؛ إحداهما قديمة، اسمها
 
، والحديثة اختطها الملث

 .م تقع ضمن دولة الجزائر، وهي اليو 5(تافرزت: )ملوك المغرب، واسمها
 :مولده، رحلته، ووفاته  -
 :مولده  -
ي حجلة عبد الواحد، بتلمسان من أرض المغرب األوسط  - ه أب 

 
ي حجلة بزاوية جد ، (الجزائر)ولد ابن أب 

ين وسبعمائة هجرية أما من ذكروا أن  -عىل األرجح-؛ فهذه السنة هي سنة والدته 6سنة خمس وعشر
، فهو رأي مرج وح ال ُيلتفت إليه؛ وذلك لع دة 7مثل ابن تغ  ري بردي( ه627)بعام سنة والدته بع  دها 

ي  اعتب ارات
ي إليها، وما أورده ابن إياس الحنف 

ي 8سنأب 
 
سنة سبعمائة، وأنه عاش من : )، من أن مولده كان ي

 .فهو خطأ( العمر نحو ست وسبعت   سنة
ي مصنفه الذي 

 
ف ترجمة أوردها لنفسه ي

ّ
ذكر أن سنة والدته هي 9نحن بصدد دراستهوذلك أن للمؤل

 (ه 627)
ُ
ي قلت

ي السنة الت 
 
مة زمنيا، فقد ذكرنا أن والدته كانت ي

 
ي المصنفات المتقد

 
، وكذلك جاء ي

 .10بصحتها
 :رحلته  -

ي حجلة ب معرفتنا من  نعرف أن له رحلة، ( القاهرة)، ومكان إقامته ووفاته ب (تلمسان)بمكان والدة ابن أب 
ي 11حجر أنه قدم القاهرة، ثم نزل بدمشق، وأقام بها مدة؛  ثم عاد واستوطن القاهرة وقد ذكر ابن

 
 ، وي

 .12(رحل إىل الشام واستوطن مرص: )النجوم الزاهرة نجد
ي رحلة خروجه من مسقط رأسه لم يكن بمفرده؛ فقد ذكر صاحب تعريف الخلف أنه

 
قدم : )ويبدو أنه ي

سول من المغرب مع أبويه وإخوته، فبلغوا الس   لت به بعد موتهم األحوال، ول بزيارة الر 
 
، ثم تنق

ي الهول األهوال  .13(وشاهد بمرص بعد رؤية أب 
حال وحده، حت  اونفهم من هذا أن أبو 

، وأنه أكمل الت   ي رحلة ذهابهم إىل الحرمت  
 
ه وإخوته ماتوا ي

ي مرص
 
 .استقر به المقام ي

 
 
ي تنقالته مشتغال بالعلم واألدب قاصدا

 
هري    ج الذي  وقد كان ي  وىلي مشيخة الص 

م، حت 
ّ
التعليم والتعل

، ومات وهو يىلي المشيخة ي
 .14بناه  منجك اليوسف 

 :وفاته  -
ي حجلة -أما وفاته فقد أجمعت المصادر ي وقفنا عليها وترجمت البن أب 

ي سنة ست وسبعون  -الت 
 
ه توي

 
أن

ي بالطاع15(ه 667)وسبعمائة 
 
ي أنه توي

ون، وأورد قصة عن وفاته ؛ وذكر الحافظ ابن حجر العسقالب 
ي أحمد بن األعرج السعدي قال: ) فقال

ب  ، أخت  ي
رأيته ليلة وفاته : قرأت بخط الشيخ بدر الدين الزركشر

، قال  بينه وبينه مهاجاة، فقرأنا لهما اإلخالص والمعوذتت  
 
ي حجلة: وكأنهما تذاكرا شخصا : فقال ىلي ابن أب 

ل حالتيك  .16(تأم 
، وهي ذات السنة 17الخميس، مستهل ذي الحجة، عن إحدى وخمست   سنة وكانت وفاته بالقاهرة، يوم

ي 
ي فيها لسان الدين ابن الخطيب التلمساب 

 
ي توي

 .18الت 
 

ي 
 
 :المبحث الثاب

 :مكانته العلمّية، مذهبه، آثاره -
 (:وأقوال العلماء فيه)مكانته العلمية  -

ف مكانة علمية وأدبية مرموقة، وأثت  عىل مكانته كث
ِّ
؛ فقيل عنهنال المصن كان كثت  : ت  من المؤرخت  

 فقيها )كان : ، وقيل19االستحضار، جم  الفضل والمروءة
 
 عالما

 
ة علوم... إماما

 
ي عد

 
هر ي  .20(م 
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د  عر الجي 
 
هر فيه، وعالج فنونا شت  بت   منظوم ومنثور؛ فقال الش

فقد اشتغل باألدب وولع به حت   م 
سل الفائق، وصنف المقامات األ  ، والت  اعة الكثت  ي تشهد له بالت 

دبية، وكثت  من المؤلفات واآلثار الت 
21. 

ي القاهرة توىل مشيخة الخانقاه
 
ي بظاهر القاهرة تحت القلعة، 22وأثناء مقامه ي

الذي بناه منجك اليوسف 
ي أخبار غرناطة؛ بعد أن 23حت  وفاته

 
ي شؤون كتاب اإلحاطة ي

 
ة توىل النظر والتفويض ي ي هذه الفت 

 
، وي

ي القضاة باإلسكندرية كمال الدين دمحم بن الربىعي المالكي أرسله مؤلفه ل
سان الدين بن الخطيب إىل قاض 

ي جميع أمور الكتاب، وكان ذلك سنة 
 
ي أمر الكتاب من بعده إىل  676وفوضه ي

 
-ه؛ وجعل النظر ي

جم له ي  -المت 
ي حجلة التلمساب  الشيخ شهاب الدين بن أب 

24. 
ة   كثت 

 
ي حجلة كتبا ي حجلة  تداولها ترك ابن أب   كتاب ابن أب 

أهل العلم واألدب؛ حت  أن السيوطي سم 
ة، فقال ف كتابه حسن المحاض 

ّ
كردانمن جملة مصادره حت   أل

 : )الس 
 
طالعت عىل هذا الكتاب كتبا

، منها فتوح مرص البن عبد الحكم،  ي حجلة ... شت  كردان البن أب 
 .25...(والس 

 :مذهبه  -
ي حجلة ي بداية أمر ابن أب 

 
ي  -آنذاك–، فالمذهب المالكي 26(مالكي المذهب كان)، ي

 
هو المذهب السائد ي
 بلده قاصدا أرض 

 
ي حجلة تاركا ، هذا قبل رحلته؛ ولكن بعد أن رحل ابن أب  ي كل أقطار المغرب العرب 

ية 
 
ي تحديد مذهبه، غت  أنهم لم يخرجوه من دائرة المذاهب السن

 
ق اختلفت أقوال المصنفت   ي المشر

رر األربعة، فقد قال
 
ي الد

 
ي كتابه إنباء 27(كان يميل إىل معتقد الحنابلة: )الحافظ ابن حجر ي

 
، وذكر ي

ه جم ما نص  ي  : )الغمر عن مذهب المت 
وكذلك ذكر هذا أيضا ابن ؛ 28(المذهب، حنبىلي المعتقد كان حنف 

 
 
ي الش

 
 .29ذراتالعماد ي

ي حجلة فقال خط الشيخ شمس الدين قرأت ب: )لكن نجد البن حجر كالم آخر أورده عن مذهب ابن أب 
 ، ي

، وللحنفية إنه حنف  ة للقبط والظلمة، وكان يقول للشافعية إنه شافىعي
ابن القطان، كان كثت  العشر

ي حجلة بعد خروجه من بالد المغرب ربما 30(وللمحدثت   إنه محدث ي هذا ما يجعلنا نرى أن ابن أب 
 
؛ وي

م مذهبا فقهيا معينا  .لم يلت  
فة؛ كما ُعرف عن ابن حجلة أنه كا  واالنتقاد ألهل الوحدة والحلول من غالة المتصو 

 
ن كثت  الحط

ي سبب هذا ما نصه31وخصوصا ابن الفارض
 
ي حجلة ي من بعض اعتقادات النصارى : )؛ وأورد ابن أب 

ي الصور الجميلة، ومن ذهب 
 
وفية حلول هللا تعاىل ي استنبط من تست  باإلسالم ظاهرا، وانتم إىل الص 

ي المقيم بدمشق، وابن الفارض ... قول باالتحاد والوحدة، كالحالج من مالحدتهم إىل ال وابن العرب 
)...32. 

ي حجلة صنف كتابا عارض به قصائد ابن الفارض، كلها نبوية، وكان : )وذكر الحافظ ابن حجر أن ابن أب 
ي   .33(ويحط عىل نحلته، ويرميه ومن يقول بمقالته بالعظائم يحط عليه كونه لم يمدح النت 

، وعىل رأسهم ابن وقد  د عىل المخالفت   ي الر 
 
ة ي جعل كتابه هذا كالديوان فهو يشتمل عىل قصائد كثت 

ي معارضة ابن الفارض: "الفارض؛ وقد أسم الكتاب
 
ية جعلها تحت " غيث العارض ي وختمه بخاتمة نت 

قول عن" خاتمة الديوان ونصيحة اإلخوان: "عنوان
 
األئمة  وهي عبارة عن مجموعة من الفتاوى والن

صوف
 
 .34واألعالم حول موقفهم من غالة الت

ي أنه ترك وصية مفادها فه هذا، ذكر صاحبه أبو زيد المغرب 
 
ة تأكيده وحرصه عىل مصن

 
أن : )ومن شد

ه؛ ففعل به  ي قت 
 
ي نعشه ويدفن معه ي

 
 عليه فيه، ي

 
يوضع الكتاب الذي عارض به ابن الفارض، وحط

  .35(ذلك
ي حجل ي الحنفية: )ةذكر ابن حجر أن ابن أب 

اج الهندي قاض  ؛ 36(امتحن بسبب ابن الفارض عىل يد الش 
يار 

 
ين عمر ابن إسحاق الغزنوي الهندي، وكان وقتها قد وىلي قضاء الد

 
ين هذا هو رساج الد

 
ورساج الد
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ح عىل تائية ابن الفارض،  ة سنة، وكان يتعصب للصوفية أهل الوحدة، وله رسر المرصية خمس عشر
 .37ه 667وكانت وفاته سنة 

 :آثاره  -
ي ُوِصفت بالجودة؛ فقيل عنه 

صانيف الت 
 
ي صاحب قلم سيال، أكت   من الت

ي حجلة التلمساب  كان ابن أب 
ل، وعمل المقامات ن، ونظم ونت  وترس  ف ودو 

 
وله خمس )، 39(جمع مجاميع حسنة: )،وأنه38أنه صن

ي مدح الر  
 
  ، وقال صاحب40(، وسبع أراجت   سبعة آالف بيتسول دواوين ي

 
له : )اهرةجوم الز  الن

 
 
ة تبلغ ستت   مصنفا   ،41(مصنفات كثت 

 
 ب وذه

ْ
 الحف

 
فاته تتجاوز الثمانت   مصنفا ناوي إىل أن

ّ
ومن ، 42مؤل

فات
ّ
 : 43هذه المؤل

ي مدح المجاهد -األدب الغض  
 
يب  -أست  المقاصد ي

 
ي   -أطيب الط

ي التهاب 
 -إنشاء واحد األعداد -أغاب 

ي نقل العوال
 
ي  -التذكت  بالموب  وسكت  القبور والخروج منها والنشور -أنموذج القتال ي

 
تسلية الحزين ي

ي دار القرار -موت البنت   
 
ي األدب  -جوار األخيار ي

 
يل ي

ّ
بان  –حاطب الل

ّ
ي طحن الجل

 
دفع  -درر الزمان ي

حمة ي  الر  الة عىل نت 
ي الص 

 
عمة ي

 
قمة وقيل رفع الن

 
رشد  - رسالة الهدهد -ديوان الصبابة -ديوان ِشعر -الن

ة الحبيب  ام –رمي النشاب –اللبيب إىل معارسر م  سج   ع الجليل فيما جرى من  -زهر الكمام وسج   ع الح 
يل
 
ي موت البنت    –سك  ردان السلطان  -الن

 
كن   –سل  وة الح  زين ي ت   إىل وصف الس  ح غنية  –سلوك الس  رسر

ي 
اعو  -الرامي وغاية المرامي للمعاب 

 
ي دفع الط

 
ب المسنون ي

 
هادة  –نالط

 
عادة ودليل موت الش  –عنوان الس 

ي معارضة ابن الفارض  –غرائب العجائب وعجائب الغرائب 
 
ي حرب  -غيث العارض ي

 
قصائد أخرى ي

ات الحجال -ه 661االسكندرية سنة  عفرانية  -مجتت  األدباء  –قصت  المنهج  -منطق الطت   –المقامة الز 
ي أحكام الوثائق 

 
ائق ي ي أعمدة البحر أو ربما هو بحر أعداء البحر  –يع مواصيل المقاط –الر 

 
حر ي

 
 –الن

ي مدح الر  
 
ة الكاملة -سولنسمة القبول ي ي العشر

 
عمة الشاملة ي

 
 .هرج الفرنج –الن

 
ي 
 
 دراسة الكتاب: الفصل الثاب

 :المبحث األّول
فهو ، وسبب تأليفه توثيق عنوان الكتاب، -

ّ
 .نسبته إىل مؤل

 :توثيق عنوان الكتاب -
ف إن أرد

 
ت من اسم هذا المصن حقق والتثب 

 
ح جليا   –الذي نحن بصدده  –نا الت ي حجلة يرص   ابن أب 

ُ
نجد
ه رسالة مطلقة يقول

 
اه به؛ بعد أن وصفه بأن فه بالعنوان الذي سم 

 
ي مصن

 
ر : )ي

 
يتها مغناطيس الد سم 

فيس
 
رتت   عندنا( الن

سختت   المصو 
 
ي الن

 
 .(44) بهذه األلفاظ عينها، ي

ة  هذا العنوان، ما وجد عىل غالف المخطوطة األخرى للكتاب المحفوظة بجامعة ييل؛ ويقوي صح 
اة مغناطيس الدر النفيس للشهاب : )فقد ذكرت ذات التسمية عىل صفحة الغالف هذه الرسالة المسم 

ي رحمه هللا
ي حجلة التلمساب   . (45) ...(أمت   ! أحمد بن أب 

ي كتاب تعريف 
 
ي حجلة كذلك ورد ذكره بالتسمية ذاتها ي  ترجم صاحبه البن أب 

 .(46)الخلف؛ حت  
ي كل  ما تقدم مدعاة إىل االطمئنان إىل أن عنوان الكتاب هو

 
ر النفيس : )ي

 
 ...(.مغناطيس الد

 :سبب تأليف الكتاب -
ح به وأرجعه إىل سببت   هما ف ض 

ِّ
بب الذي من أجله ُوضع الكتاب، نجد المؤل قنا إىل الس   : وإذا تطر 

 ر؛ فهو بعد أن أحس بأن السبب األول ذك
 
ي من كتابه مغناطيس الد

ي بداية الفصل الثاب 
 
ره ي

اب المجيدين، ولم ينالوا 
 
، والكت العرص الذي هو فيه، القرن الثامن يحفل بالكثت  من الشعراء المبدعت  

ي أن يضيع شعرهم، وتندثر كتاباتهم؛ فأزمع عىل جمع كل 
ي العرص بهم؛ فخشر

حقهم من تعريف مؤرخ 
ي  
 
 . كتابذلك ي
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  ي
 
وع ي ر النفيس يذكر أن مما دفعه إىل الشر

 
فه مغناطيس الد

 
ي آخر مصن

 
ي نجده ي

بب الثاب  والس 
ي مرص، "تأليفه كتابه المغناطيس، الذي جاء بعد تأليفه لكتاب مجتت  األدباء؛ وهو كتاب تراجم 

 
طبع ي

ي حجلة تراجما لبعض أدباء م(47)" ويجله أهل القطر المرصي رص وأخبارهم ، وفيه ذكر ابن أب 
جمته وأخباره، ومختارات  ن يطلع عليه من أهل األدب أن يكتب له بت  وأشعارهم؛ وكان قد طلب فيه مم 

م من تأليفه  ي كتاب قي 
 
ه بذكره ي ه سينو 

 
ا إياه بأن

 
ي القاهرة، واعد

 
ه، ويرسلها إليه ي ؛ فكان (48)من شعره ونت 

ي مقدمة المغناطيس هو الكتاب الناتج من وصول تلك المكاتيب إ
 
ليه؛ ونتبت   ذلك حت   ذكر ي

 
ً
ر وصول ما طلبه من أدباء عرصه قائل

 
ي : )مغناطيس الد

 
ي بشعره ي

ت  
ُ
كتب بها إىلي  أدباء اآلفاق، ومن غ

 (حجاز وعراق، من ناثر وناثره، وشاعر وشاعرة؛ الستدعاء ما لهم من منظوم ومنثور، ومروي  ومأثور
(49). 
فه -

ّ
 :توثيق نسبته إىل مؤل

ي النسخ المخطوطة  بالنظر 
 
ي عندنا  –ي

لمغناطيس الدر النفيس نجد فيها أن الكتاب منسوب  -الت 
ي 
ي حجلة التلمساب  ي بكر، ابن أب   .ألحمد بن يحت  بن أب 

ي مقدمة مخطوطة المغناطيس 
 
ي حجلة عن سبب تأليفه الكتاب -فقد جاء ي ي معرض حديث ابن أب 

 
 -ي

ي بمكتبة جامعة الرياض
ي بكر بن عبد الواحد أن م: )وهي النسخة الت  نشئها أحمد بن يحت  بن أب 

ي   .(50)( المغرب 
فيس : )كذلك ورد عىل غالف نسخة مكتبة جامعة ييل

 
اة مغناطيس الدر الن هذه الرسالة المسم 

ي حجلة  هاب أحمد بن أب 
 
 .(51)...( للش

ف بنسبة الكتاب إليه، وهو يختتم كتابه فقال
ِّ
ح المصن ليه االختيار، هذا آخر ما وقع ع: )... كما ض 

ي حجلة حت   سقط أو طار، والحمد هلل وحده  . (52)( وطابت به البن أب 
ي تم

ي  توإذا ما تأملنا سنوات النسخ الت 
فيها كتابة النسختت   المتقدم ذكرهما؛ نجد تأري    خ الفراغ منها يأب 

ف؛ أي بعد سنة 
ِّ
ي فيها المؤل

 
ي توي

ي هذا مدعاة إىل االطم667زمنيا بعد السنة الت 
 
ئنان إىل إمكانية ه، وي

سختت   المخطوطتت   هي 
ُّ
سخ للن

َّ
ي حجلة؛ فتواري    خ الن  :كون المؤلف هو ابن أب 

 .ه 1261: نسخة مكتبة جامعة الرياض هي  -1
 .ه 1737: نسخة مكتبة جامعة ييل هي  -2

ي حجلة وهي   إىل ابن أب 
 
ي ذكرت الكتاب باسمه هذا؛ منسوبا

اجم الت   :نستأنس كذلك ببعض كتب الت 
 .12، ص2ف الخلف، جتعري -1
ي خليفة  -2  . 1611، ص2ج : كشف الظنون، لحاخ 
 . 777معجم أعالم الجزائر، ص -7

وباستعراض ما تقدم من آثار مخطوطة ومصنفات مطبوعة، نجد فيها مدعاة إىل االطمئنان إىل نسبة  
ي 
ي حجلة التلمساب  فه أحمد بن أب 

ّ
 .كتاب مغناطيس الدر النفيس إىل مؤل

 
ي 
 
 :المبحث الثاب

ف، وما احتوى عليه من موضوعات -
ّ
 .ترتيب الكتاب، أهمية الكتاب، منهج المؤل

 (:هيكل الكتاب)ترتيب الكتاب  -
ف كتابه إىل ثالثة محاور رئيسة، وهي 

ّ
 :قسم المؤل

مة   -1
 
 ".جاءت مفيدة ومخترصة"مقد

ة فصول"فصول الكتاب  -2
َّ
مه عىل ست  ".قسَّ

ة ومعتادة"خاتمة   -7  ".جاءت قصت 
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ي توضيح هيكل وفصول الكتاب؛ وأبرز ما احتوت عليه بما يىلي ويمك
 
وسع ي

 
 :ن الت

مة
ّ
 :أّما المقد

ي عن الصحابة  فقد بدأها بحمد هللا والصالة عىل نبيه 
ض  
اعة والت   ، وقد جاءت مبدوءة بت 

ق باألدب، زينها سجع اختار ألفاظه بعناية، وق
ّ
 تتعل

 
ي حمده هلل ألفاظا

 
ن ي د عرف االستهالل؛ حت   ضم 

ي مصنف سابق له، أال وهو مجتت  
 
سالة؛ ألنه جاء ردا عىل مخاطباته لألدباء ي فيها بكتابه واصفا إياه بالر 

ي هذا البحث األدباء الذي سبق التطر  
 
ي سبب تسميته للكتاب)ق إليه ي

 
فهو اآلن قد وصلته الردود من ( ي

ممن أرسلوا له تراجمهم وأخبارهم،  ( يالقرن الثامن الهجر )األدباء الناثرين والشعراء من أهل عرصه 
ي مقدمته، وذكر سبب تسميته له، وترتيب موضوعاته

 
ي حجلة كتابه بالتعريف ي  .كذلك تناول ابن أب 

 :وأّما فصول الكتاب فهي 
نه : الفصل األّول فيس، وقد بي 

 
ر الن

 
ف يضع ألجله كتابه مغناطيس الد

ّ
ذي جعل المؤل

ّ
بب ال ي ذكر السَّ

 
ي
ف مفصال 

ِّ
اهالمؤل ي هذا الفصل الذي سم 

 
بب الموجب إلثبات فصولها وكتابة وصولها، وقد أتيت : ي الس 

ي المبحث المخصص له، كما أنه أشاد فيه بكتابه مجتت  األدباء،  -أعاله–
 
عىل توضيح هذا السبب ي

ي محاسن أهل الجزيرة، ومثل كتاب دمية القرص 
 
ة ي ذاكرا أن مكانته عند أهل مرص كمكانة كتاب الذخت 

، وأنه ألف كتاب مغناطيس الدر النفيس استكماال لما بدأه من  من محاسن أهل العرص عند األندلسيت  
 .هذه المراسالت
ي 
 
اب
ّ
جمة ألدباء عرصه كي ال : الفصل الث مة كتابه مجتت  األدباء؛ وفيها ذكر أهمية الت 

 
ي ذكر صدٍر من مقد

 
ي

دة يضيع نتاجهم، وأنه اقترصه عىل غت  الشائع المشهور من  ، واختار األشعار الجي  أدب المتقدمت  
ت  ت األسماع ومج 

ّ
ي االحتفاء بهم، فقد مل

 
ا من كالمهم، وال يرى غضاضة ي لمعاضيه فهو يستعذب كثت 

ي تراجمهم الرفق بهم، والتماس األعذار لمن وقع 
 
ما كت  ترديده، فكتابه هذا وضعه ألبناء عرصه وراىع ي

ء الصفات، فإنه ينقده نقدا الذعا فيجازيه بسوء فعله، منه بعض الزلل؛ إال من اشتهر بالب دع، وسي
ي يومه الذي هو فيه حت   صنف الكتاب 

 
بهم عىل حروف المعجم، ممن عاشوا ي

 
جمت   ورت

م المت  وقس 
ك من أشعارهم الجيدة إال ما عجز عن الوصول إليه  .   إىل سنة سبعمائة هجرية، ولم يت 

الث
ّ
ي ذكر صدر آخر من: الفصل الث

 
ي حجلة قد جعله للحديث   ي ؛ وكان ابن أب 

 
كتابه مجتت  األدباء أيضا

ي مطلع 
 
اد ي

 
ة بن شد ه عىل شطر بيٍت لعنت 

 
ي تناولها من خالل رد

عن قضية القدماء والمحدثت   الت 
 :معلقته، الذي يقول فيه

م
 
د عراء من ُمت 

 
 هل غادر  الش

ي هذا الشطر يدور حول ذهاب األوائل با
 
ة ي كوا للمتأخرين من جيد ومعت  كالم عنت  ؛ وأنهم لم يت  ي

لمعاب 
ح رأيه، فهو يصفه  ة ويناهض قوله؛ بل يشنع عليه ويقب  ي هذا الفصل يرد عىل عنت 

 
يقال، فابن حجلة ي

لع، ولسان قلمه عند بريه قطع: )تارة بالهذيان، وتارة يقول عنه
ُ
س قوله ق ة  53( ليت ض  ؛ ويرى أن عنت 

ي ما ذهب إليه مستشهدا بآراء طائفة من كان أوىل به أن يرى غت  هذا الرأ
 
ي حجلة رأيه ي د ابن أب 

 
ي، وعض

ر زمنه، 
 
العلماء والشعراء الذين ال يرون فضال  لمتقدم لتقدم عرصه، وال نقيصة من  قدر متأخر لتأخ

ي العصور الخالية
 
د القول، وحسن المناقب ما يفوق كثت  منه، بعض ما قيل ي  . وأن ألبناء عرصه من جي 

نه كتابه ذاك : الّرابع الفصل ا تضم  ي ذكر صدٍر آخر من كتابه مجتت  األدباء كذلك؛ جعله لالعتذار عم 
 
ي

وي    ح 
ون فيها عىل الت  

 
دباء يحث

ُ
 لبعض أهل العلم واأل

ً
 ونقوال

ً
ي المجون؛ وأورد أقواال

 
من أشعار وقصص ي

، فالنفس كما يرى ال بد لها مما يجلب لها ال حايت  
 
ي بعض األ

 
فس ي

 
نشاط من الراحة والهزل مقتديا عن الن

ي ملح األشعار 
 
ا خاف عليهم الملل باألخذ ي ي هللا عنه حت   كان يأمر أصحابه لم 

تارة بابن عباس رض 
ي هذا يستشهد بأقوال بعض الفقهاء، مثل

 
ي : )ونوادر الشعر، وهو ي

 
ديد ي ي أماكنه كقول الس 

 
خف ي الس 

ي نواس54( مواطنه  : ، وكذلك بقول أب 



 ويــتربــلة الــمج 
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                           482                                                                                                                                              

رةال يصلح النف  س إذا كانت مدب 
ل من حاٍل إىل حاِل 

 
نق
 
 إال الت

 
 
ي نواس أيضا  :وقول آخر ألب 
ح القلب ببعض الهزل  أرو 
ي بغت  جهِل 

 تجاهال مت 
هم، تجاوز فيها الحد؛ فأورد قصصا ماجنة، وكالما بذيئا، وغزال فاحشا، وال يخلو   وأورد كالما وأشعارا لغت 

د األشعار  .كالمه تاراٍت عديدة من رقيق النسيب وجي 
وا طلبه، أن يرسلوا إليه أخبارهم وأشعارهم؛ : الفصل الخامس ن لب  ي ذكر بعض من ترجم لهم، مم 

 
ي
ه صدقهم و 

 
ي هذا الفصل أنه بدأ باسم إبراهيم، ليعلموا أن

 
ٍف نفيس، ويذكر ي

َّ
ل
 
ي مؤ

 
عده باإلشادة بهم ي

الع 
 
، صاحب كتاب الط اطي ي الخليل، وكان إبراهيم الذي بدأ به تراجمه هو إبراهيم بن القت  ه اسم النت 

 
ألن

عيد، ثم ترجم بعده إلبراهيم المعروف بالمعمار، ثم ألحمد بن اسما ي تاري    خ الص 
 
عيد ي عيل الملقب الس 

ئ هذه  ي ثم ترجم لنفسه واصفا نفسه بمنشئها؛ أي منشر بسميكة، ثم أحمد بن شهاب الدين الحلت 
 .الرسالة الذي هو كتابه هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه

ي عىل من يقف عىل رسالته من األدباء أن : الفصل الّسادس
ي ذكر المعت  الذي قصده، والذي ينبىع 

 
ي

ي بلده يبادر إليه، وفيه نص  ع
 
ىل ما يجب أن يكتب به إليه أهل صناعة األدب، وأن يرسلوه إليه ي

جم لهم ويشيد بذكرهم-القاهرة، وقد طلب أن يكتب له كل أديب عن نفسه   :بما يىلي  -حت  يت 

 .اسمه واسم أبيه وجده 

 .حسبه ونسبه ومولده وبلده 

ه   .ذكر طرف يختاره من جيد شعره ونت 

 .درهذكر ما يؤثر من حكاياته ونوا 

 .ذكر أسماء شيوخه 

 . ذكر مؤلفاته 
 :وأّما الخاتمة

فو عرصه كتبهم؛ فقد ذكر فيها 
ِّ
فقد جاءت غت  مستغربة، تجري عىل شاكلة ما اعتاد أن يختم به مصن

ي  ت 
 
 من االعتذار عن حاله، وحمد هللا، وذكر الصالة عىل الن

 
ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره  شيئا

 .الغافلون
 :أهمية الكتاب

ي األدب، وحوى شوارد نادرة، 
 
ي حوى تراجم ألدباء مغمورين مع كونهم من أهل اإلجادة ي ف أدب 

 
مصن

، هذا العلم  ي
لمساب 

 
ي حجلة الت ي المنثور والمنظوم؛ أال وهو ابن أب 

ن من ناصيت 
ّ
فه عالم وأديب متمك

ّ
ومؤل

ا 
 
عة غرض ة والمتنو  صانيف الكثت 

 
، صاحب الت

 
، المرصي دارا

 
ي مولدا ا، والذي يمتلك قلما  المغرب  ونوع 

اال، وذائقة أدبية رفيعة  .سي 
ي نظرنا  -وأبرز ما يمت   الكتاب 

 
 :ويمنحه قيمة علمية هو –ي

ي وضعت لدراسة كتاب آخر، فقد أعط مؤلفه  -1
الكتاب يعطي صورة ونموذج من الكتب الت 

 .   مساحة واسعة للتعريف بكتاب آخر له؛ هو ُمجتت  األدباء
 مرج -2

 
عريف ببعض األدباء من أهل القرن الثامن الهجري وأدبهم؛ والذين لم الكتاب يعد

 
 للت

 
عا

ي غت  كتابه هذا
 
 .ينالوا حظا وافيا من التعريف بهم وبشعرهم ي
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ف بنفسه تعريفا وافيا، فذكر  -7 جم لهم، فعرَّ
فيه ترجمة وضعها لنفسه، باعتباره أحد األدباء الُمت  

ي حجلة الذي ُعرف هو أيضا به، وذكر نسبه، ومكان وسنة مولده، والسبب الذي  ه بأب 
 
ب ألجله جد

ِّ
ق
ُ
ل

ق، وكذلك بعض كتبه، وجوانب من شخصيته، وترجمة  باختصار رحلته من المغرب إىل بالد المشر
ف به غالبا -كما هو معروف-المرء لنفسه  ي تعرِّ

 .هي من أوثق المراجع للمعلومات الت 
ه من ؤ احتوا -1 ي غت 

 
 .الكتبه عىل أشعار ليست مشتهرة ي

ي بيئات متنوعة، أتاحت له تكوين  -7
 
ة، عاش ي ي فنون كثت 

 
ف ي فه، فهو مترص 

ّ
المكانة المرموقة لمؤل

 .ثقافات علمية وأدبية واسعة ومتعددة
ي كتابه -

 
 :منهج المؤلف ي

ي مقدمة مصنفاتهم؛ إال 
 
ي تصنيفهم ي

 
درجِت العادة عند معظم المؤلفت   ذكر المنهج الذي سيتبعونه ي

ي باإلشادة أن ابن حجلة 
مته لمصنفه يكتف 

 
ي مقد

 
اه ي ة الذين لم يذكروا مناهجهم، فت 

ّ
هنا من أولئك القل

بيت   الموجز
 
ء من الت ي

ي سيست  عليها بشر
 .به، ويذكر فقط فصوله الت 

ي كتابه؛ 
 
ولكن بالقراءة المتأنية وتتبع عمل المؤلف وطريقته، يمكن الوقوف عىل أهم مالمح منهجه ي

ات وما عليها من مآخذ، وقد حاولنا اإللمام  من وجهة نظرنا -بالمهم منها، فذكرناها بما فيها من ممت  
 :ومن أهم هذه المالمح -المتواضعة

ة نسبيا  -1 ة أبواب؛ وهي كثت 
 
م كتابه إىل ست عىل كتاب مخترص، كما أنها تفتقد  -حسب رأينا –قس 

جاوز طول كل منهما إىل التناسب من حيث طول الفصل وقرصه؛ فالفصل األول والسادس لم يت
ي 
 
ي حجلة يطنب ويسهب ي ي ال يتعدى ثالث صفحات، ثم نجد ابن أب 

الصفحة الواحدة، والفصل الثاب 
 
ً
ين صفحة  .الفصل الخامس بما يزيد عن ست وعشر

ي تسمية الفصل، فهو مثال سم  الفصل  -2
 
المؤلف يضع عناوينا لفصوله؛ غت  أننا نراه يطيل ي

ي ذكر نوع : "الرابع من كتابه
 
ا أوردته فيه لبعضهم من ي ي ديباجته يشتمل عىل االعتذار عم 

 
آخر ي

رجون رجنة بوصف سالفة الز  ا يشتمل عليه الفصل، "المجون، والز  ا منبئة عم  ، وعناوينه واضحة غالب 
بيت   عما سيتحدث عنه الحقا

 
ء من الت ي

 .وقد زادها وضوحا حت   بدأ كتابه بذكر الفصول مع سر
ي يكاد كتاب المؤلف يخلو  -7 ي موضع من االقتباس من القرآن الكريم، ومن أحاديث النت 

 
اه ي ؛ فت 

ي أثناء كالمه
 
، وقد 55( من البقر اثنت   ومن المعز اثنت   : )واحد فقط يذكر بعض آية من سورة األنعام ي

ي خلو الكتاب من القرآن والحديث كون خال كتابه تماما من حديث رسول هللا 
 
ما يرجع السبب ي ؛ ورب 

 .عله للشعر وتراجم الشعراء، وال سيما شعر الغزل والمجون، وأخبار أصحابهصاحبه ج
عر ما بت    -1

 
ي كتاب المغناطيس؛ وقد تنو ع هذا الش

 
كان للشعر النصيب األوفر من المنقول الوارد ي

ي يذكرها 
ين بيتا أحيانا؛ نزوال إىل األبيات المفردة الت  ما تجاوزت العشر ي رب 

لة الت  المقطوعات المطو 
دت أنواع ال

 
ة، وقد تعد ي كل  الكتاب يورد قصيدة تام 

 
ي لم أجده ي

ف متمثال أو ُمستشهدا بها، إال أب 
ّ
مؤل

حات، وزجل، وبليق، وكان كان
 
اة، وموش

 
ي كتابه إىل أشعار مقف

 
 .األشعار الواردة ي

ف،  -7 ي حجلة ينقل حرفيا عنها بذات ألفاظها، دون ترص  ي النقل عن الكتب، نرى ابن أب 
 
أما ي

  النهاية إال ما ندر، فهو غالبا يشت  ويرص  
 
ح بذكر المصدر الذي نقل عنه، ويورد النقل واضح البداية بت 

أو ( انتىه كالمه: )إىل بداية االقتباس، وال يقطع كالمه اعتباطا؛ بل نراه يورد بعد انتهاء المنقول لفظة
ي (انتىه)

 
ي الكتاب بأكمله، حيث نجده أحيانا ي

 
مه ي مواضع أخرى قليلة يقطع كالمه دون  ؛ غت  أنه لم يلت  

ت  أي إشارة إىل انتهاء الكالم؛ فيكون النقل شبه متصل بكالمه هو، مما يحتاج لكثت  من التدقيق والتثب 
ه من المصنفت   اآلخرين  .لمعرفة آخر المنقول من كالمه هو أو كالم غت 

ه ب -7 ي ينقلها من غت 
ي حجلة الت  قول ابن أب 

ُ
ت أغلب اقتباسات ون القرص؛ إال أنه كان يطيل تمت   

ي إيرادها تامة 
ء من اإلطالة؛ كأن يكون المنقول حكاية يقتض  ي

ي إيراد الكالم بشر
أحيانا إذا كان النقل يقتض 
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ادة إىل مصدره؛ أي أنه بعد أن  ي بأن يحيل القارئ إذا أراد االست  
ي بعض مواضع يكتف 

 
عىل طولها، ونراه ي

، يطلب 
 
أ من القارئ الوقوف عىل مصدره الذي نقله منه، وذلك لطول يورد االقتباس مخترصا أو مجت  

 .القصة أو الكالم
ي  -6

 
ي حجلة ي ي معظمها بمناسبة الموضوع واستدعاء اإليراد؛ فابن أب 

 
ي حجلة ي ت نقول ابن أب 

تمت  
ي به لغاية معينة 

ي غت  مواضعه، بل يأب 
 
ي الكالم عىل عواهنه، وال يقحم المنقول جزافا ي

نقوله ال يلف 
 ذات فائد

ً
ي بها بعد عرضه لفكرته تقوية

ة؛ فإيراده عنده إما أن يكون لتعزيز قصد أو فكرة يقول بها؛ فيأب 
ي 
 
، زيادة ي ي بنقل واحد فقط؛ بل نجده يتبعه بآخر أو أكت 

وتأكيدا لما ذهب إليه، كما أنه أحيانا ال يكتف 
ي حجلة ال يقحم النقل دون مناقشة؛ فهو  ال يتعامل بجمود مع ما  تأكيد ما ذهب إليه، كما أن ابن أب 

ه مصنف 
 
ينقله؛ بل نجده يناقشها وكأنه يتحاور مع أصحابها، فابن حجلة ليس مجرد ناقل فحسب؛ لكن

فه
ّ
ي مؤل

 
 .ذو شخصية علمية بارزة ي

 :    أبرز ما احتوى عليه الكتاب -
ز بها آراءه ويخدم أغراضه وهي قسمت    -1  :مختارات شعرية يعز 

ر مقطوعات 
 
فه فيه إىل ذلك وقالضم مغناطيس الد

 
عة؛ وقد أشار مصن ة متنو  وقد علم : )شعري 

هللا ما استودعت هذا الكتاب من محاسن أبناء عرصي، وجلوته عليهم من بنات فكري، وعجائب 
ي  .56( نظمي ونت 

، هما ي تضمنها كتابه عىل نوعت  
ي حجلة هنا يشت  إىل أن األشعار الت   :فابن أب 

ي حأشعار من نظمه هو،   ا ما يورد أبياتا شعرية من نظمه؛ فهو بعد أن يذكر فابن أب  جلةكثت 
ة   طائفة من األشعار، يورد أشعارا من منظومه هو، وغالبا ما تكون عبارة عن أبيات مفردة، أو نتف قصت 
اوح بت   البيت الواحد أو البيتت   أو عدة أبيات، ولم تصل إىل إيراد قصيدة تامة من 

ومقطوعات، تت 
ي كتابه قولهشعره وال شعر غت  

 
 :ه، ومن جميل شعره الذي أورده ي

 
 قال ىلي 

رد حت   واحمر  وجه الو 
 
ُ
 عىل أرق ومثىلي يأرق

ٌ
 أرق

 : وقوله
ه  إن األوائل ف ي البدي   ع وغت 

ن وا  ف  ازوا بفضل الس   بق فيما دو 
 سبقوا إىل المعت  وجئنا بع دهم

 زدنا عىل المعت  فك ل  محسنُ       
 : وقوله

ي أقوالهمما ىلي أرى ا
 
 لفضالء ي

هم هُم 
 
بق أن وا بفضل الس 

 
 ضن

  ر عنهُم 
 
 إن ك  ان منثوري تأخ

مُ 
 
 بع د البان وه  و مق    د

ُ
 فالورد

 
 
 :وقوله أيضا

ه درٌر 
ّ
 ك ل

ٌ
ظ م ىلي فيه عق د

 
 ما الن

 
ُ
ت  ألوان

 
ي الن

 
كردان وىلي ي

ي الس 
 
 ي

حيم به ي زمٍن عبد الر 
 
 ي

ُ
 لو كنت

 وهو عق   ي
 
ي لج ينا  نت 

 
 انما بات
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ـُ م  له
 
    الق

 
ي ُبليت بق    وٍم ال خ ـ   إن

      ؤم خلق ان
ُّ
 عليهُم من ث    ياب الل

عراء 
ُّ
ه من الش ي كثت  من األحيان بعد أشعار لغير

 
ي حجلة ي ه فقد كان يأتيبها ابن أب  ، أما أشعار غت 

ب الكالم أو المعت  أن يورد نقال عن كتاب من مصادره، أو معت  تعرض له أو قال به؛ فيقتبس أبياتا تناس
عر ومحكم النظم؛ كقوله حت   تكلم عن 

 
الذي عرض له، تعزيزا أو استئناسا بما يالئمه من جميل الش

ي النفس، فأورد ما يالئم ذلك
 
 :التنفت  من المليح وتحست   القبيح لغاية ي

حه  
 
حل تمد

 
 تقوُل هذا ُمجاج الن

نابت  
عاب الز 

ُ
ل ل

ُ
 وإن ِعبته فق

ة يورد له كذلك بعد أن ُيت     ي أحيان كثت 
 
جم له شاعرا نراه ي

م ويكون ذلك المت  
َ
لة للعل ي حج  جم ابن أب 

ي أغراض متنوعة، فهو حت   ترجم إلبراهيم 
 
ة من أشعاره يختارها من بت   قصائده ي مقتطفات كثت 

اطي ذكر له من شعره قوله  :القت 
 وقفة الخاشع

ّ
 قف بالمصىل

اكع ي هيئة الساجد والر 
 
 ي

ات  إليه إذا واهد التحي 
 مقام الخائِف الخاضع

 
 قمت

لة اختياره لشعر الغزل فهذا الغرض كان له النصيب األوفر من بت   ما  ي حج  ويغلب عىل اختيارات ابن أب 
ث 

 
يختار من أغراض، وقد تنوع غرض الغزل عنده ما بت   غزل عفيف وغت  عفيف، وبت   غزل بالمؤن

ر 
ّ
ي حج  ( الغلمان)وغزل بالمذك ي بها فيذكره ابن أب 

 فيه بعض األشعار الت 
ُ
اه بالُمجون، ويورد ا إي 

 
لة واصف

حش وخالعة
ُ
 .ف
 :إيراد بعض القصص -2

اجم 
ر النفيس هو أساسا كتاب تراجم؛ وال تخلو كتب الت  

 
من إيراد  -عادة-بما أن كتاب مغناطيس الد

ي هذه الجزئية التطرق
 
، وسنحاول  ي جمت  

ق بالمت 
ّ
ي تتعل

إىل جانب  بعض القصص واألخبار الت 
، هما ي نوعت  

 
ي هذا الكتاب، وقد ألفيناها متمثلة ي

 
 :القصص ي

عراء 
ّ
 .قصص الش

مه، وأحيانا يضمنها قصصا وقعت لذاك األديب  ج  ي كتابه يذكر شيئا من أخبار مت 
 
ي حجلة ي كان ابن أب 

ي ذكرها–مع بعض معاضيه، ونجد النوع الغالب عىل هذه القصص 
ي سيأب 

 -بعد قصص المجون الت 
ة قصص عر والعربي 

 
 .الظرف والطرافة، وقصص أهل العلم واألدب واشتغالهم بالش

 .قصص المجون 
ي كتابه؛ لذا نجده أفرد 

 
ي حجلة ي ا عند ابن أب  من الجانب القصضي فقد كان لقصص المجون نصيبا كبت 

ت  من لها بابا مستقال من كتابه مغناطيس الدر النفيس، وقد جعله لالعتذار عن احتواء كتابه عىل كث
 . قصص الخالعة والمجون

                                                           

ر النفيس، سنة النسخ : انظر  1
 
ي حجلة،  مخطوط مغناطيس الد ، الرياض، مكتبة 2372: رقم حفظ ،ه1261ابن أب 

 .71-73، ص71 -73جامعة الرياض، لوحة 
ي ج: انظر 2

، إنباء الغمر بأبناء الغمر، تحقيق حسن حبيشر ي
، القاهرة، وزارة األوقاف لجنة إحياء 1ابن حجر العسقالب 

 ، اث اإلسالمي
 .131م، ص1331الت 
ي  7

 
ي بعد الواي

 
ي والمستوي

 
، جيوسف بن تغري بردي، المنهل الصاي ، الهيئة المرصية العامة للكتاب، 2، تحقيق دمحم أمت  

 .273م، ص1311
ي حجلة، مغناطيس الدر النفيس، لوحة : انظر 1  .71، ص71ابن أب 
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وت، دار صادر، 2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج: انظر 7  .11م، ص1366، بت 
ي حجلة، مغناطيس الدر النفيس، لوحة : انظر 7 ي أعيان المئة ابن ح. 71، ص 71ابن أب 

 
، الدرر الكامنة ي ي

جر العسقالب 
 . 723ه، ص1713، حيدر أباد، دائرة المعارف العثمانية، 1الثامنة، تحقيق دمحم جبار معيبد، ج

، ج: انظر 6 ي
 
 . 273، ص2يوسف بن تغري بردي، المنهل الصاي

، ج: انظر 1 ي
 
، ب. 273، ص2يوسف بن تغري بردي، المنهل الصاي ي

ي وقائع الدهور، دمحم بن إياس الحنف 
 
دائع الزهور ي

، ج اث، -، القاهرة، الهيئة المرصية للكتاب1تحقيق دمحم مصطف   .117م، ص1317مركز تحقيق الت 
ي حجلة، مغناطيس الدر النفيس، لوحة : انظر 3  .71، ص71ابن أب 
، الدرر الكامنة، ج: انظر 13 ي

، إنباء الغمر، . 723، ص1ابن حجر العسقالب  ي
 .131، ص1جابن حجر العسقالب 

، الدرر الكامنة، ج: انظر 17 ي
، إنباء الغمر، ج. 723، ص1ابن حجر العسقالب  ي

 .131، ص1ابن حجر العسقالب 
ي ملوك مرص والقاهرة، ج 17

 
، المؤسسة المرصية (طبعة مصورة عن دار الكتب)، 11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ي

، ص جمة والطباعة والنشر  . 171العامة للتأليف والت 
قية، 2أبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ج 16  .12م، ص1337، الجزائر، مطبعة بيت  فونتانة الشر
 . 171ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ص 11
، الدرر الكامنة، ج: انظر 11 ي

، ج771، ص1ابن حجر العسقالب  ي
 
 .273، ص2، ابن تغري بردي، المنهل الصاي

ي  12
 .771، ص1، الدرر الكامنة، جابن حجر العسقالب 

، ج17 ي
 
 .273، ص2ابن تغري بردي، المنهل الصاي

ي أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر األرناؤوط ودمحم األرناؤوط، ط 11
 
 -، دمشق 1، ج1ابن العماد، شذرات الذهب ي

 ، وت، دار ابن كثت   .717م، ص 1332بت 
رر الكامنة، ج: انظر 13

 
، الد ي

 . 723، ص1ابن حجر العسقالب 
، ج 23 ي

 
 . 273، ص2يوسف بن تغري بردي، المنهل الصاي

، الدرر الكامنة، ج: انظر 21 ي
، إنباء الغمر، ج. 723، ص1ابن حجر العسقالب  ي

 .131، ص1ابن حجر العسقالب 
ي حدود األربعمائة وجعلت لتخىلي الصوفية فيها : الخانقاه22

 
ي اإلسالم ي

 
كلمة فارسية معناها، بيت، والخوانق حدثت ي

، ط .عبادتهمل ي
لف  ي حجلة، ضائح النصائح وتميت   الصالح من الطالح، تحقيق عزت عبد الرحمن السَّ وت، دار 1ابن أب  ، بت 

 .17م، ص 2337الكتب العلمية، 
 

ي تراجم األعيان المفيدة، تحقيق . 117، ص1ابن العماد، شذرات الذهب، ج 27
 
أحمد المقريزي، درر العقود الفريدة ي

 ، ، ص1جمحمود الجليىلي  .   771، دار الغرب اإلسالمي
، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، ج: انظر 21 ي

، دار صادر، 6أحمد المقري التلمساب 
وت، ص  . 137بت 

ي تاري    خ مرص والقاهرة، تحقيق دمحم أبو الفضل إبراهيم، ج: انظر 27
 
ة ي ، حسن المحاض  ، 1، ط1جالل الدين السيوطي

كاؤه،  دار إحياء ي ورسر ي الحلت   . 7م، ص1371الكتب العربية عيش الباب 
، بدائع الزهور، ج 27 ي

 .117، ص1دمحم بن إياس الحنف 
رر الكامنة، ج 26

 
، الد ي

 . 723، ص1ابن حجر العسقالب 
، إنباء الغمر، ج 21 ي

 .131، ص1ابن حجر العسقالب 
 .117، ص1ابن العماد، شذرات الذهب، ج: انظر 23
رر الكامنة، جابن حجر العس 73

 
، الد ي

 . 771، ص1قالب 
 . 773-723، ص1المصدر السابق، ج 71
 . 17ضائح النصائح، ص 72
 .131، ص1إنباء الغمر، ج 77
 . 6ضائح النصائح، ص: انظر 71
، إنباء الغمر، ج 77 ي

 .131، ص1ابن حجر العسقالب 
رر الكامنة، جابن  77

 
، الد ي

 . 773، ص1حجر العسقالب 
، بدائع الزهور، جدمحم بن إياس  76 ي

 .7ضائح النصائح، ص. 137، ص1الحنف 
، ج.131، ص1إنباء الغمر، ج: انظر 71 ي

 
 .273، ص2المنهل الصاي
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 .773، ص1الدرر الكامنة، ج73
،ج13 ي

 
 .  273، ص2المنهل الصاي

 .  171، ص 11النجوم الزاهرة ج11
 . 17ص ،2تعريف الخلف ج12
، 1مفتاح السعادة، ج. 17، ص2تعريف الخلف، ج. 77، ص72منة، لوحة مغناطيس الدر النفيس، الدرر الكا: انظر 43
ي . 212ص

 
، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة ي إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفت   أسماء المؤلفت   وآثار المصنفت  

ة، استانبول،  ي )، 1م، ج1371مطبعتها البهي  اث العرب 
وت، صب( أعادت طبعه باألوفست، دار إحياء الت   .111ت 

ر النفيس، اللوحة 11
 
ي حجلة .  1، ص1مخطوط مغناطيس الد مخطوط  مغناطيس الدر النفيس، أحمد بن أب 

، مكتبة جامعة ييل الواليات المتحدة األمريكية، سنة النسخ  ي
 .2، ص1م، اللوحة1117التلمساب 

 .1، ص1المصدر السابق، اللوحة17
 . 72، ص2تعريف الخلف، ج17
، 1137ع بما هو مطبوع، إدوارد فنديك، صححه السيد دمحم عىلي الببالوي، مطبعة الهالل، مرص، اكتفاء القنو 16
 . 716ص
ر النفيس، اللوحة 11

 
 . 71-77، ص77- 72مخطوط مغناطيس الد

 . 1، ص1المصدر السابق، اللوحة 13
 .    1، ص1المصدر السابق، اللوحة 73
ر النفيس،  71

 
 . 1، ص1اللوحة( جامعة ييل)مخطوط مغناطيس الد

ر النفيس، اللوحة 72
 
 .71، ص77مخطوط مغناطيس الد

ر النفيس، لوحة   77
 
ي حجلة، مغناطيس الد  .1، ص1ابن أب 

71   
 
ي حجلة، مغناطيس الد  ابن أب 

 
 .17، ص1فيس، لوحة ر الن

ي حجلة، مغناطيس الدر النفيس، لوحة 77  .17، ص1ابن أب 

 

 قائمة المراجع

ي  - ، أحمد ابن أب  ي
، تحقيق عزت ، رصائح النصائح وتميير  الصالح من الطالحم2337حجلة، التلمساب 

وت ، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بت  ي
لف   .عبد الرحمن السَّ

ي حجلة - ، أحمد ابن أب  ي
ر النفيس، التلمساب 

ّ
: ه، رقم حفظ1261، سنة النسخ مخطوط مغناطيس الد

 .الرياض،( نسخة مكتبة جامعة الرياض)، 2372
، أحم - ي

ي حجلة التلمساب  نسخة )م، 1117، سنة النسخ مخطوط مغناطيس الدر النفيسد بن أب 
حدة األمريكية(مكتبة جامعة ييل

 
 .الواليات المت

ي تراجم األعيان المفيدةالمقريزي، أحمد،   -
 
، دار درر العقود الفريدة ف ، تحقيق محمود الجليىلي

، تونس  .الغرب اإلسالمي
، أحمد المقري، - ي

يب من غصن األندلس الّرطيب التلمساب 
ّ
، تحقيق إحسان عباس، دار نفح الط

وت  .صادر، بت 
، صححه السيد دمحم عىلي الببالوي، مطبعة اكتفاء القنوع بما هو مطبوعم، 1137فانديك، ادوارد، 

 .الهالل، مرص
اية ، طبع بعنهدية العارفير  أسماء المؤلفير  وآثار المصنفير  م، 1371البغدادي، إسماعيل باشا،  -

، استانبول    ي اث العرب 
ة، أعادت طبعه باألوفست، دار إحياء الت  ي مطبعتها البهي 

 
وكالة المعارف الجليلة ي

وت  .بت 
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قية، تعريف الخلف برجال السلفم، 1337الحفناوي، أبو القاسم،  -
، مطبعة بيت  فونتانة الشر 

 .الجزائر
ي ملوك مرص واابن تغري بردي، يوسف،  -

 
، (طبعة مصورة عن دار الكتب)، لقاهرةالنجوم الزاهرة ف

جمة والطباعة والنشر   .المؤسسة المرصية العامة للتأليف والت 
، ابن حجر،  - ي

، وزارة األوقافإنباء الغمر بأبناء الغمرم، 1331العسقالب  ي
لجنة -، تحقيق حسن حبشر

، القاهرة اث اإلسالمي
 .إحياء الت 

،  ابن حجر ، - ي
ي أعالعسقالب 

 
، تحقيق دمحم جبار معيبد، دائرة المعارف يان المئة الثامنةالدرر الكامنة ف

 .العثمانية، حيدر أباد
، جالل الدين،  - ي تاريــــخ مرص والقاهرةم، 1371السيوطي

 
ة ف ، تحقيق دمحم أبو الفضل حسن المحارص 

كاؤه ي ورسر ي الحلت   .إبراهيم، الطبعة األوىل، دار إحياء الكتب العربية عيش الباب 
ي أخبار من ذهبم، 1332ابن العماد،  -

 
، تحقيق عبد القادر األرناؤوط ودمحم شذرات الذهب ف
، دمشق  وت -األرناؤوط، الطبعة األوىل، دار ابن كثت   .بت 

، دمحم بن إياس،   - ي
ي وقائع الدهورم1317الحنف 

 
، الهيئة ، بدائع الزهور ف ، تحقيق دمحم مصطف 

اث، القاهرة، -المرصية للكتاب  .مركز تحقيق الت 
وت،معجم البلدانم 1366الحموي، ياقوت،  -  .، دار صادر، بت 
ي م، 1311ابن تغري بردي، يوسف،  -

 
ي بعد الواف

 
ي والمستوف

 
، الهيئة المنهل الصاف ، تحقيق دمحم أمت  

 .المرصية العامة للكتاب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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   التعليم استخدام معوقات
 
ون    اإللكتر
 
 األسمرية بالجامعة كورونا جائحة ظل ف

Obstacles to using e-learning in light of the Corona pandemic at AlAsmarya 

University 
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 :الملخص
ي ألقتها جائحة كورونا ع

ي ظل الظروف الت 
 
ي الدراسة  البحاثهدف يلي العالم أجمع وعلي ليبيا خاصة ف

 
ف

ي ظل
 
ي  ف

ون  جائحة كورونا بالجامعة  الحالية إىل التعرف عل معوقات استخدام التعليم اإللكت 
 األسمريةوطرح الحلول الممكنة مستقبال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس و الطالب بالجامعة

ي بأسلوب دراسة الحالة ، كما  البحاث و قد استخدم االسمرية
استخدماالستبانة تم المنهج الوصف 

عضو هيئة تدريس و % 1141مقسمة بي   ( 111)لجمع المعلومات حيث تكونت عينة الدراسة من 
ي الجامعة % 1.48

 
ي ف

ون  طالب، من كليات مختلفة بالجامعة و توصلت الدراسة إىل أن التعليم االلكت 
ي قلة الكفاءة 

 
ي واجهت تطبيقه تمثلت ف

ي خطواته األوىلي ، وأن أهم المعوقات الت 
 
األسمرية اليزال ف

ونية لطلبة وأعضاء هيئة التدريس ة اإللكت  نت واالنقطاعات المتصعوبة اال  ,والختر كررة تصال باإلنت 
للكهرباء ، وأوصت الدراسة بإقامة دورات تدريبية لكل من أعضاء هيئة التدريس و الطلبة لالستفادة من 

ي 
ون  كات برامج التعليم االلكت  نت، التعاون مع الشر بالجامعة، و االستفادة من خدمات التعليم و توفت  االنت 

ي الظروف ا
 
ي حت  ف

ون   .لعاديةااللكت 
،جائحةكورونا،الجامعةاألسمرية،معوقات،الجوائح التعليم:المفتاحية الكلمات ي

ون   .العالمية اإللكت 
 

Abstract:  In light of the conditions imposed by the Corona pandemic on the whole world 

and on Libya in particular, the researchers aim in the current study to identify the obstacles to 

the use of e-learning in light of the Corona pandemic at Al Asmarya University and to 

propose possible solutions in the future from the point of view of faculty members and 

students at Al Asmarya University. The researchers used the method The descriptive case 

study method, and the questionnaire was used to collect information, where the study sample 

consisted of (118) divided between 14.4% faculty members and 85.6% students, from 

different faculties at the university. The study concluded that e-learning at Asmariya 

University is still in its first steps. And that the most important obstacles that faced its 

application were the lack of competence and electronic experience of students and faculty 

members,The difficulty of connecting to the Internet and frequent power outages, and the 

study recommended holding training courses for both faculty members and students to benefit 

from e-learning programs, cooperate with companies and provide internet at the university, 

and benefit from e-learning services even in normal circumstances. 

Keywords: E-learning, Corona Pandemic, Asmarya University, Obstacles, Global 

Pandemics. 

 

mailto:hadia20008@asmarya.edu.ly
mailto:maramyosief.it@gmail.com2
mailto:salimahhindi@gmail.com
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 :ةـالمقـدم
ية لت اعات والحروب والكوارث تعرض البشر ي حاالت الت  

 
ة ف لعديد من التحديات والصعوبات كثت 

الحياة و أهمها انعكست آثارها عل مجاالت ائح عل مستوى العالم مما الطبيعية واالوبئة والجو 
 ألهمية التعليم وجد أن البد من إيجاد بديل للتعليم التقليدي الذي يتطلب وجود 

ً
التعليم، و نظرا

ز أهمية ي مكان واحد و وقت واحد و من هنا تتر
 
ي  -الُمدرس و الطالب ف

ون  الذي تعتمد [1]–التعليم اإللكت 
 .جميع الدول المتقدمة عليه

وس كورونا بظاللها عل قطاع التعليم ؛ إذ دفعت المدارس والجامعات  [3]حيث ألقت أزمة فت 
ا لدى المنتسبي   . والمؤسسات التعليمية إلغالق أبوابها تقليال من فرص انتشاره وهو ما أثار قلقا كبت 

ك مقاعدهم وبالتاىلي  لهذا القطاع
كما أن عدم وجود إدارة للعملية ترك التعليم،و إجبار كتر من الطلبة بت 

م عن ُبعد 
ّ
ي مجال تكنولوجيا المعلومات ؛ [2]،التعليمية يعد من أكتر المعوقات التعل

 
و قد أدى التطور ف

م إىل ظهور الكثت  من المستحدثات التكنولوجية
ّ
مما دفع بالمؤسسات التعليمية ؛ [4]و نشر التعل

ي عن 
ون  ، لذا يتوجب يحقق األهداف المتوقعة بأقل جهد ووقت،حيث  بعد بالتحول للتعليم االلكت 

ي بالجامعة خصوصا انه يتناسب مع الجيل الحاض  الشغوف 
ون  ورة دمج وتضمي   التعليم االلكت  ض 

ي تشجع عملية اكتساب 
امج الت  ي كمايحتوي بدوره عل العديد من التطبيقات و التر

ون  بكل ما هو إلكت 
 .طلبة و المدرسي   المعلومات و نقلها بي   ال

ي  التعليم إن
ون  للتعليم، حيث أصبحت معظم الدول المتقدمة  الحديثة النماذج أحد يعتتر  اإللكت 

ي قطاع التعليم بشكل أساسي و دمجه مع التعليم التقليدي 
 
المواكبة للتكنولوجيا والتطور باعتماده ف

ي تنمية ، وذلك ألهمية ( Blended Learning)فيما يسىم بالتعليم الممزوج 
 
التعليم بكل مراحله ف

 .[11]المجتمعات و النهوض بها
 :مشكلة الدراسة

وس كورونا  دى انتشار أ ي ذلك السياقات االجتماعية و السياسية و  جائحة فت 
 
لشلل العالم بأرسهبما ف

وس[5]االقتصادية والتعليمية ازية للحد من انتشار الفت 
و توقف جميع الدوائر  و أخذ اجراءات احت 

ي مثل 
 
ي ف

ون  الحكومية منها المدارس و الجامعات األمر الذي سلط الضوء عل اين دور التعليم اإللكت 
هذه الكوارث والجوائح بالجامعة األسمرية؟ حيث أثر تعليق الدراسة بالكليات التابعة للجامعة 

 عل المدرسي   و الطلبة،
ً
ي جائحة الكورونا وتوقف بعض الطالب ب االسمرية سلبا

 
و  سبب االغالق ف

ي 
ون   .تهميش نظام التعليم االلكت 

 :أسئلة الدراسة
ي ظل جائحة كورونا بالجامعة االسمرية؟ -1

 
ي ف

ون   ماهي معوقات استخدام التعليم االلكت 
ونيالتييمكناستخدامهافيالجامعةاثناءالجوائحالعالمية؟ -3  ماهيوسائاللتعليمااللكت 
 المعوقات مستقبال تحت أي ظرف طارئ ؟ ماهي أنسب الحلول لتفادي هذه -2

 :أهداف الدراسة
ي بالجامعة األسمرية  -1

ون  ي تواجه  التعليم االلكت 
تهدف الدراسة إىلي التعرف عل المعوقات الت 

 .أثناء الكوارث و الحروب و الجوائح  وطرح أفكار وحلول للتغلب علي هذه المعوقات 
ي دمج المجتمع والطالب -3

 
ي باستخدام  استغالل هذه الفرصة ف واألساتذة بالتطور التكنولوجر

ي استخدام تكنلوجيا 
 
تطبيقات تعليمية وتطوير مهاراتهم التقنية ومواكبة المجتمعات المتقدمة ف

ي 
ون  التعليم عن بعد، و التعرف علي مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس و الطالب للتغت  للتعليم االلكت 

 .بالجامعة 
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قبلية للجامعة من ناحية التحول من التعليم التقليدي إىلي كما تهدف إىلي إيجاد حلول مست -3
ي حال حدوث ظروف أخري كجائحة كورونا

 
ي ف

ون   .التعليم االلكت 
 :أهمية الدراسة

ي و االهتمام به عل جميع األصعدة -1
ون   تسليط الضوء أكتر عل التعليم االلكت 

ي بالجامعة -3
ون   إيجاد حلول عملية لمعوقات استخدام التعليم االلكت 

ي بالجامعة و تشجيع أعضاء هيئة التدريس و الطلبة  -2
ون  ورة تطبيق وتفعيل التعليم االلكت  ض 

 .عل التحول له
 الدراسات السابقة وأهم نتائجها وتوصياتها(: 1)جدول رقم 

اسم الباحث سنة  ت
 الدراسة

 توصية رئيسية نتيجة الدراسة منهج الدراسة عنوان الدراسة

1 
 

 جعفري عواطف
3231 

 التعليم نظام يرتطو 
ي 
ون  ي  االلكت 

 
 ظل ف

ه رؤى كورونا جائحة
ي  مستقبلية
 ظالل ف 

حديات
ّ
 -ت

 التعليم أهمّية تبيي    - دراسة نظرية
ي 
ون 

ي  اإللكت ر
 
 المرحلة ف

 الجامعّية
ي  -

ون  ابراز دور التعليم االلكت 
ي تفعيل تكنولوجيا العرص 

ف 
ي ظل تحديات الواقع

 ف 

وري استخدام  التعليم  من الرص 
اتيجية فعالة اإللكت   ي كاست 

ون 
 للنهوض بالبحث العلىمي 

3 
 

فيصل دمحم ،عبد 
 الباري توتو
3231 

واقع التعليم 
ي 
ي ف 
ون  اإللكت 

الجامعات السودانية 
ي 
وتحديات تطبيقه ف 
ظل أزمة كورونا 

 (11كوفيد )

دراسة نظرية 
 تحليلية

ي  -
معرفة التحديات الت 

ي تطبيق 
واجهت الجامعات ف 

و ي نظام التعليم اإللكت 
 ن 

التعرف إىلي مدي تطبيق  -
ي 
ي ف 
ون  التعليم اإللكت 
 الجامعات

كشفت الدراسة عن عجز قطاع 
ي الجائحة من مسايرة 

التعليم ف 
العملية التعليمية بالتعليم 

ي 
ون   اإللكت 

2 
 

 سعد مأمون -
أبو  عبدالرحمن
 علوان

 شاهيناز -
 عثمان عبدالرحمن
 بشت  

اتيجيات لتفعيل ا ست 
 التعليم

ي 
ي ف 
ون   االلكت 

السودان اثناء 
: العالمية الجوائح

 11 -جائحة كورونا 
 
ً
 نموذجا

ي 
بحث وصف 

 (دراسة حالة)
 الياهمية الدراسة توصلت
ي  بالتعليم االهتمام

ون   االلكت 
ي 
 الحاالت،وذلك جميع ف 

 والدار المعلم بي    ألفه لخلق
 اىلي  الكلي  االنتقال سيجعل
ي  التعليم

ون   اثناء االلكت 
 .ةومرون سالسة أكتر  الجوائح

، التقنية التحتية بالبنية االهتمام
 لعمادات الدعم انواع كافة تقديم

ي  التعليم
ون  بالجامعات،  االلكت 

 الجامعات واساتذة المعلمي    إلزام
 التعليم المنهجية وفق بالتدريس

 الممزوج

نضال غنام . د - 4
 فايز غوادر ه

يف . أ- وق رسر رسر
 دمحم حّسان

واقع استخدام نظام 
 التعليم

ي ظل اإللكت  
ي ف 
ون 

جائحة كورونالدى 
طلبة جامعة الخليل 

نظر  من وجهة
 الطلبة

ي تحليلي 
  دالة فروق وجود وصف 

ً
ي  إحصائيا
 ف 

 التعلم استخدام واقع
ي 
ون   طلبة لدى وبعده اإللكت 
 فروق الخليل ،ووجود جامعة
  دالة

ً
 لمتغت   تعزى إحصائيا

م باستخدا المعرفة درجة
 الحاسوب

 للطلبة وبرامج خطط وضع
،  التعليم من لالستفادة ي

ون  اإللكت 
 التعليم نظام تهميش عدم

ي 
ون  ي  الجائحة انتهاء بعد اإللكت 

 ف 
 أن الجامعة ادارة الجامعة،عل

ط ي  تقنية مهارات توافر تشت 
 ف 

ي  التعليم استخدام
ون   عند اإللكت 

 التدريس هيئة األعضاء تعيينه
 .الجدد

 :حدود الدراسة
 زليي    -سمرية اإلسالميةالجامعة األ :الحدود  المكانية -1
ية -2  طلبة بالجامعة األسمريةالأعضاء هيئة تدريس و :الحدود البشر
 م3233الفصل الدراسي خريف :الحدود الزمانية -3
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 : منهجية الدراسة
ي دراسة الحالة ألنه يالئم طبيعة الدراسة ومشكلتها وذلك من  اعتمدت

هذه الدراسة علي المنهج الوصف 
استخدام أداة من خالل طالب وأعضاء هيئة تدريس بالجامعة األسمرية  خالل وصف ودراسة عينة من

ي بالجامعة من وجهة  االستبانة
ون  من النوع المغلق والمفتوح لدراسة معوقات تطبيق التعليم اإللكت 

 . نظر العينة المدروسة 
 :الدراسـة جـنتائ

 بي   أعضاء هيئة الذي تم  من خالل االستبانةتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج 
ً
ونيا ه إلكت  نشر

 .بالجامعة األسمرية التدريس و الطالب
مجيبي   عل أعضاء هيئة التدريس ال جميعدى ان هناك ل: النتائج حسب آراء أعضاء هيئة التدريس

ة االستبانة ي استخدام التكنولوجيا % 41..جيدةبنسبة  ختر
 
 التدريسهيئة أعضاء ، كما يمتلك جميع ف

نت با ل منهم من يتمتع بشبكة البأس بها بنسبة شبكة انت  و % 3.43و شبكة قوية بنسبة  %245.لمت  
التدريس إىل تشب مجموعة من الطالب و التوقف  هيئة، كما أشار بعض من أعضاء ضعيفة 1141%

 ، %2142عن الدراسة بنسبة 
ً
ة خصوصا ي تلك الفت 

 
 كحد سواء باالنقطاع ف

ً
كما تأثر الطالب جميعا

ي التعلم بنسبة  الطالب الذين
 
كما أجمع معظم أعضاء التدريس أن الطريقة ، %1141لديهم صعوبات ف

 4%2.43 بنسبة  Onlineو %8.48األنسب إلجراء االمتحانات هي أن يكون امتحان تقليديبنسبة 
ي استخدام التكنولوجيا :النتائج حسب آراء الطالب

 
ة ف  وذلك اتضح أن ليس جميع الطالب لديهم ختر

نت بنسبة ،  %.بنسبة الشبكة قوية  و % 2..3و شبكة البأس بها الو % 51.5كما انهم أغلبهم لديهم انت 
نت و احيانا ال يتوفر، و كان نوع الجهاز المستخدم للدراسة األغلب بي     البعض اآلخر احيانا يتوفر انت 

 عل التواىلي % 52.5و % ..55كمبيوتر شخصي و هاتف محمول بنسب
 اتفق كل من أع

ً
ي العملية  هيئةضاء و أيضا

 
 و أنسبها ف

ً
امج استخداما  التر

التدريس و الطالب أن أكتر
ي و  WhatsAppالتعليمة هي 

ون  يد االلكت   .Zoomيليها التر
 من بعد ال

ً
ال توجد معوقات للتحويل إىل التعليم  هأن يري البحاثنتائج المتحصل عليها من االستبانةإذا

ي 
ون  ي و التواصل حيث يستخدم الكثت  من أعض االلكت 

ون  اء التدريس بعض برامج التعليم االلكت 
 ال وجود للمعوقات 

ً
ها، أيضا إذا تقبل المجتمع االجتماعي للتواصل مع طلبتهم و ارسال الواجبات عتر

امهم بالتعلم عن بعد  ، أن توفر الجامعة دورات الدراسة اون الين، و توفت  وسائل لمتابعة الطالب و الت  
ي التعلي

 
اك ف  مع التيار االشت 

ً
ي مجانا لكل الطلبة، وتخصيص الوقت المناسب للدراسة تزامنا

ون  م االلكت 
ي 
 .الكهربان 
 :ات ـالتوصي

 :ومما نتج عن هذه الدراسة  فإنها توصي بـ 
 وورش تعليمية للطلبة تدريبيةعقد دوراتفرض الوزارة لهذا النوع من التعليم عل الجامعات و  -1

ي استخدام التعليم عن بعد  عن كيفية وأعضاء هيئة التدريس
ون   .و االستفادة من برامج التعليم االلكت 

، و عدم وضع خطط مسبقة من قبل إدارة الجامعة للست  عليها خالل تطبيق التعليم عن بعد   -3
ي الظروف العادية للبالد

 
ي حت  ف

ون   .تهميش نظام التعليم االلكت 
نت  -2 كات االنت  نتالتعاون مع رسر  Take homeإنشاء منظومة ، و بالمدينة لتوفت  االنت 

ونية   .بالجامعة و توزيــــع أجهزة لوحية خاصة عل الطالبلالمتحانات اإللكت 
ته وتسجيلها للطلبة، و أن تكون هناك آلية  -4 انشاء نظام بالجامعة يوضح أن األستاذ ألف  محاض 

ة، باإلضافة أن يكون هناك خانة لألسئلة يجيب عليها  توضح لألستاذ أن الطالب قد شاهد المحاض 
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ة واألخرى وذلك استاذ ة جيدة بي   المحاض 
ة التالية وذلك بإعطاء فت  ة ما قبل المحاض  ي فت 

 
المادة ف

نت  .لمنع أي أعذار من الطالب كانقطاع الكهرباء او االنت 
 :مة ـاتـالخ

ىل و التغيت  من التعليم التقليدي إ ناقشت هذه الدراسة أهمية التعليم و استمراره تحت أي ظروف
ي و تقديم دورات تدريبية للمدرسي   و الطلبة لمعرفة كيفية التعامل مع برامج التعليم 

ون  التعليم االلكت 
ي هذه الدراسة لمالئمة هذا المنهج مع هذه  معن بعد، كما ت

 
ي دراسة الحالة ف

استخدام المنهج الوصف 
ي عملية جمع المعلومات من جميع البحاثالدراسة، و واجه 

 
الكليات بالجامعة  بعض الصعوبة ف

ورة   لمعرفة أي مدرسي   و طلبة ي استخدام التكنولوجيا، و توصلت الدراسة لرص 
 
ة ف كلية ليس لديهم ختر
ي و توفت  بنية تحتية جيدة

ون   .االهتمام بالتعليم االلكت 
:المصادر والمراجع  

اتيجيات لتفعيل التعليم. ع. ش, عثمان بشت  ; .ع. م. س, أبوعلوان -1 ي  است 
ون  ي السودان اثناء الجوائح االلكت 

 
 ف

  11 -جائحة كورونا : العالمية
ً
 Journal of Information Studies & Technology (JIS&T)2022, 2022 .نموذجا

.https://doi.org/10.5339/jist.2022.7(1).  

ي  -3
 
ي ف

ون   .ظل جائحة كورونا لدى طلبة جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة واقع استخدام نظام التعليم اإللكت 
.https://doi.org/10.33976/IUGJEPS.29.6/2021/13(6).  29, 2021IUGJEPS 

ي المملكة العربية السعوديةتأثت  جائحة كورونا عل العملية التعليمية من وجهة نظر طلبة التعليم الع -2
 
  Int .ام ف

J Re Edu Sci.2021. 

ي ظل جائحة كورونا من وجهة نظر الطلبة و اعضاء . م. س, كاظم -4
 
ي الجامعات العراقية ف

 
واقع التعليم عن بعد ف

 The Reality of Distance Education at Iraqi Universities in Light of the Corona from هيئة التدريس
the Viewpoint of Students and Faculty Members, 2021. 

ي ظل جائحة كورونا. ع, جعفري -5
 
ي ف

ون  ي ظل التحديات-تطوير التعليم االلكت 
 
-رؤي مستقبلية ف

Development of the e-Education System under the Corona Pandemic - Visions for the Future 
under the Challenges -.  ي  .598–583 ,(1) 6 ,2021التبسي  جامعة العرنر

ي ظل أزمة . توتو فيصل دمحم عبد الباري  -5
 
ي الجامعات السودانية وتحديات تطبيقه ف

 
ي ف

ون  واقع التعليم اإللكت 
 .32–20 ,6 ,2022 .)11كوفيد )جائحة كورونا 

7- K. A. A.-T. Kenana Awad Al-Tarawneh. “Obstacles to Using Distance E-Learning in 
Light of the Corona Pandemic and Ways to Confront Them from the Point of View of 
Teachers in Karak Governorate:  ي ظل جائحة كورونا وسبل

 
ي عن بعد ف

ون  معوقات استخدام التعليم اإللكت 
 .39–63 ,(37) 5 ,2021 .مواجهتها من وجهة نظر المعلمي   بمحافظة الكرك

8- M. A. Islam, S. Nur, and Md. S. Talukder,. E-Learning in the Time of COVID-19: Lived 
Experiences of Three University Teachers from Two Countries. E-Learning and Digital 
Media2021, 18, 557–580. 

9- Zewde et al. Education in a Post-COVID World: Nine Ideas for Public Action. the 
United Nations Educational, Scienti c and Cultural Organization,2020. 

10- R. A. Rasheed, A. Kamsin, and N. A. Abdullah, “Challenges in the online component of 
blended learning: A systematic review,” Computers & Education, vol. 144, p. 103701, 2020. 

https://doi.org/10.5339/jist.2022.7
https://doi.org/10.33976/IUGJEPS.29.6/2021/13
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 المعرفة الحسية والعقلية عند ابن سينا
 

 2، فرج احمد الفرطاس1هشام علي مرعي 
بية الخمس   –قسم معلمة الفصل   1جتمعة المرقب/ كلية التر

بية الخمس   –قسم الفلسفة وعلم االجتماع   2جتمعة المرقب/ كلية التر

 
 

 :الملخص
ما تنقله لنا المعرفة الحسية يتناول هذا البحث عن المعرفة الحسية والعقلية عند ابن سينا و 

ي أن يكون الم
وري حباتصال الحس الظاهر بالعالم المحسوس، حيث ينبغ  ط ض   كشر

ً
سوس موجودا

ي غيبة الحواس، والمحسوس هنا 
 
للمعرفة الحسية، فالحس ال يدرك ما يدركه، أو ينفعل عن ما يدركه ف

م االحساس فبدون هذا التأثتر والتأثر دوره نشط وفعال بمعن  أنه البد أن يؤثر عىل عضو الحس لكي يت
ي اإلدراك الحسي 

 
ي ذات المدرك، وف

 
ال يتم االحساس، إلن اإلدراك الحسي هو حصول صورة المدرك ف
نا إال معرفة نسبية وأنها تتوقف يعطتيكون هناك فعل أو انفعال ال محالة وب  هذا فإن المعرفة الحسية ال 

ي دور العقل الذي يقيم هذه أالمعرفة العقلية هنا ي مناآلخر ما عن الجانب أعىل طبيعة المدرك داته، 
تر

ي 
أراء وأفكار وتصورات  منذلك أن العقل مدين بالكثتر مما لديه  ،له حواس اإلنسان نقلتها المعرفة النر

للحس والحواس، فبينما تكون معرفتنا المبدئية عن طريق حواسنا فإن دور العقل هو معرفة القوانير  
 .ف قوانينهاتشمظاهر الطبيعة ويك منقل استطاع اإلنسان ان يفش الكثتر العبو  ،الكلية

 :المقدمة
، ولقد مثل 

ً
 وحديثا

ً
ي اليونان قديما

 
يعتتر ابن سينا من أبرز فالسفة العرب والمسلمير  وحنر ف

ي حيث أن الفالسفة المسيحيير  قد تأثروا به إىل حد كبتر 
ي تاري    خ الفكر الفلسف 

 
 ابن سينا أهمية خاصة ف

، بل أخذوا منها ما اعتقدوا أنه يتفق وعقيدتهم وتركوا  ي نفس الوقت لم يقبلوا فلسفته كما هي
 
ولكنهم ف

 .ما ال يوافق هذه العقيدة
لقد حاولنا من خالل بحثنا هذا أن نتناول المعرفة الحسية والعقلية عند ابن سينا وما تخف  

ي يمتلكها اإلنسان، و 
بير  عالقة النفس والعقل من خالل المعرفة هذه المعرفة من بتعدد قواها النر

 .العقلية، فالمعرفة الحسية تمثل درجة من درجات النفس، والمعرفة العقلية تمثل بدورها درجة أخرى
 : وقد كان من أسباب اختياري لهذا الموضوع ما يىلي 

ي مطالعة الكثتر من المعارف والعلوم الفلسفية -1
 
 .الرغبة الشديدة ف

ات عقلية وهي بمثابة النواة الصلبة بمختلف العلومتعلقنا وانجد -2  . بنا للفلسفة لما لها من تفستر
 .مختلف العلوم والمعارفليعتتر ابن سينا من أبرز فالسفة العرب والمسلمير  وما قدمه  -3

ي هو ومن أهمية دراستنا لهذا الموضوع 
ي المعرفة الحسية والعقلية والنر

 
الوقوف عىل رأي ابن سينا ف

ي المجردة، فكان نقصده
ي طياتها الكثتر من المعات 

 
ي تحمل ف

لتسليط اا بالمعن  أو الصيغة الفلسفية والنر
ي دهن أي فرد

 
ي تدور ف

ي من خالل العديد من المفاهيم النر
 .الضوء عىل الجانب الفلسف 

 : كما يهدف البحث إىل
 .المعرفة الحسية والعقلية عند ابن سيناعىل التعرف  -1
 . ن سينا للعالقة بير  النفس والعقل من منظور المعرفة العقليةتوضيح رؤية اب -2
ي عملية المعرفةالتعرف عىل دور  -3

 
 .العقل ف
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 : تساؤالت البحث
 المعرفة الحسية أم انتقدها؟سينا هل اعتمد ابن  -
 ما هي نوع المعرفة الذي لجأ إليها ابن سينا؟ وما هي وسيلته؟ -
ي معرفته من ا -

 دون علل وأسباب  ؟لحواس أم العقلهل اإلنسان يستف 
ً
أم تدرك معرفتنا حدسيا

ة  ؟مباشر
 أم غتر ذلك؟ ؟من اين يحصل اإلنسان عىل معارف علومه هل من الحس أم العقل -

ي التحليىلي 
ي بحثنا هو المنهج الوصف 

 
وهو التحليل القائم عىل النظرة العقلية أما المنهج الذي اتبعناه ف

 . للموضوع التعمقية
 القوى الحسية وعالقتها بمراتب المعرفة عند ابن سينا/ األولالمبحث 
- :مفهوم المعرفة الحسية

ي المعرفة، وقد تفهم من 
 
ي االتجاه المادي ف

قد يفهم من مفهوم المعرفة الحسية أنها تعن 
 أنها تقابل المعرفة العقلية، و 

ً
ها من المفاهيم األخرىالمعرفة الحسية أيضا ، ولكن ابن سينا قصد غتر

من درجات المعرفة كلها، ألن المعرفة عنده نسق كامل وسلم تصاعدي درجة "المعرفة الحسية أنها ب
ي إحداها لبلوغ الغرض المنشود

 .(1)"مكون من ثالث درجات أساسية ال تكف 
 وإذا كان العقل يدرك المعقوالت، فإننا ال نستطيع أن ندرك المحسوسات إال بالحس أي أن

ورة العقل ال يحس المحسوس،  وبما أننا ندركه فإن ذلك دليل عىل أهمية الحواس والمحسوساٍت وض 
كاأللوان، ثم إن المحسوسات هي المدركات بالحواس الخمس  "وجود هذه المعرفة، يرى ابن سينا 

فهذه األمور تباشر بالحس أي تتعلق معرفة األشكال والمقادير وذلك بحاسة البرص كاألصوات والسمع، 
ي دائها،بها القوى المدرك

 
ولهذا فإن المعرفة الحسية هي القائمة عىل أداة وأدوات الحس ة من الحواس ف
 .(2)"والصور المحسوسةالرئيسية، وهي الخاصة باألشكال 

الحس الظاهر وقوى قوى عىل هذا سوف نتناول القوى الحسية من خالل نوعان من القوى، 
 :طنالحس البا

- :قوى الحس الظاهر: المحور األول
ي يمتلكها اإلنسان وهي هي ال

 .اللمس والشم والسمع والذوق والبرص: حواس الخمس النر
والمذاق وهذه الحواس هي وسيلة اإلنسان إلدراك ومعرفة الملموس والمشموم والمسموع 

- :الحواس عىل حدة والمبرص، وسوف نتناول باختصار عن كل حاسة من هذه
 
ا
- :اللمس: أول

ٍ كان نوعه هو اللمس، أن أول الحواس و "يرى ابن سينا 
ً
أهمها قاطبة بالنسبة كحياة الحيوان أيا

ودة والرطوبة واليبوسة  ي حياة الحيوان ولواله لهلك، فيه يحس الحرارة والتر
 
 ف
ً
 مهما

ً
ألنه يلعب دورا

 .(3)"والثقل والخفة والخشونة والمالمسة واللير  والصلب
 أن 

ً
ي للمس أن اآل"ويقول اين سينا أيضا

ي يحس بها وهي لحم من الخواص النر
لة الطبيعية النر

، أو لحم وعصب يحس بالمماسة وإن لم يكن متوسط البتة فإنه ال محال يستحيل ي عن  عصنر
 .(4)"استحال عنها وال كذلك حال كل حاسة مع محسوسهاسات ذوات الكيفيات وإذا امالم

 

                                                           

 .7، ص 1791فيصل بدير عون، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة،  (1)
 .11المرجع نفسه، ض (2)
 .21فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
وت،  (4) ، بتر ٍ

 .7، ص 1711ابن سينا، الشفاء، المؤسسة الجامعية للنشر



 ويــتربــلة الــمج 
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

 36.1معامل التأثير العربي 

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                         496                                                                                                                                              
 

 
 
- :الذوق: ثانيا

ي أن 
 
ي أ "وهو يىلي اللمس حيث أنه يجانسه ف

 
ي أن اكتر المذوق يدرك ف

 
ألمر بالمالمسة ويفارقه ف

 .(1)"نفس المالمسة ال تؤدي الطعم
يقبل الطعم ويكون نفسه ال طعم له وهو الرطوبة اللعابية  كما أن المالمسة تحتاج إىل متوسط

 .المنبعثة من اآللة المسماة الملعبة
ي العصب المفروش ع

 
ي األجسام  ن، ندرك الطعوم المتخللةىل جرم اللسافالذوق قوة مرتبة ف

 
ف

ي فيه فالمماسة له، المخالطة للرطوبة اللعابية 
 .ليهإستحيل تالنر

ء المذاق لعضو الذوق  ي
وعليه فإن الذوق يحدث عن طريق مالمسة الطعم الصادر عن السر

ء موضوع  ي
وهو اللسان وحدوث انفعال اللسان عن طريق هذا الطعم الخاص الوارد عليه من السر

م الوارد عن اللسان البد وأن تكون كيفيته مختلفة عن كيفية اللسان ذاته الذوق ومن البديهي أن الطع
ي كل إدراك ٍحسي . حنر يتم فعل الذوق

 
ط أساسي ف  .ألن اختالف الكيفية شر

 
 
- :الشم: ثالثا

ي جهتير  إحداهما
 
 ف
ً
من جهة : هوإثارة الروائح وتقصي تحسسها باالستنشاق وللروائح عنده اسما

 .ن جهة أخرى ما يشتق لها من جهة مشاكلتها للطعموم الموافقة والمخالفة،
ي تحمل رائحة المشمومات"واسطة الشم هي 

 .(2)"جسم ال رائحة له كالهواء والماء هي النر
ء ذي رائحة متحلل متبخر ئواختلفت اآلراء حول الرا ي

ي بمخالطة سر
حة فمنهم من زعم أنها تأتر

ي تلتخالط المتوسط، ومنهم من زعم أنها 
ء من جرم ذي رائحة متحلل عنه من غتر م أتر ي

خالطة سر
ي الجسم عديم الرائحة وبينهما "باستحالة من المتوسط، ومعن  هذا أن 

 
الجسم ذي الرائحة يفعل ف

 من فعل ذلك
ً
ي المتوسط بل يكون المتوسط ممكنا

 
أن يفعل ف  .(3)"جسم ال رائحة له من غتر

وز أن يكون الهواء نفسه يستحيل ون المشموم هو البخار ويجكيجوز أن ي"ويرى ابن سينا أنه 
ء لطيف األجزاء  ي

 حكم البخار فيكون كل سر
ً
ي شأنه عن ذي الرائحة فيصتر له رائحة فيكون حكمه أيضا

 
ف

 إىل الرائحة أحس به
ً
 أو هواء مستحيال

ً
 .(4)"أن ينفذ إذا بلغ آلة الشم والقاها كان بخارا

ستنشاق الهواء الذي قبل عن الجسم ذي إنما تشم الروائح عند ا"وآلة الشم، أو القوى الشامة 
ي أنفه حنر مس مقدمالرائحة رائحته، فالحيوان إذا استنشق مثل هذا ا

 
ه  الدماغ ةلهواء ف إىل رائحته وغتر

 .(5)"أحست به القوى الشامة
 
 
- :السمع: رابعا

ي سطح الصماخ، تدرك صورة ما يتأدى إليه بتموج الهواء
 
ي العصب المفروق ف

 
 هي قوة مرتبة ف

 بعنف،لمنضا
ً
يحث فيه تموج فاعل للصوت يتأدى إىل الهواء  غط بير  قارع ومقروع، مقاوم له انضغاطا

ي تجويف ال
 
 .أمواجه بتلك الحركة تلك العصبة فيسمعماخ، ويماس صالمحضور الراكد ف

 وهذا الصوت. فالقوى الفاعلة للسمع هنا هي الصوت الحادث عتر الهواء ووصوله إىل الصماخ
، وانفالت الهواء عن ما ٍبينهما وقرعه األذن يحدث عند ا

ً
 مريعا

ً
نضمام جسمير  صلبير  أملسير  انضماما

ي آلة السمع
 
 .وتحريكه الهواء المقر ف

                                                           

 .97المصدر نفسه، ص  (1)
 .91ابن سينا، الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص  (2)
 .91المصدر نفسه، ص  (3)
 .11المصدر نفسه، ص  (4)
 .23فيصل بدير عون، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص (5)
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ي لسماعه، حيث يرى ابن سينا أن ففحدوث الصوت 
وجب هاهنا "حسب من الخارج ال يكف 

 عند حدوث 
ً
ء البد أن يكون موجودا ي

 .(1)"راهري مجأو ما يجالصوت وهو حركة قوية من الهواء سر
وط وهي  ورة سالمة آلة : فبحركة الهواء تسمع األذن الصوت، ولكن يجب للسمع عدة شر ض 

 فال 
ً
 فيفسد عضو السمع وال ضعيفا

ً
السمع، وحدوث الصوت بدرجة مناسبة بحيث ال يكون شديدا

ء الصادر عن الصوت" الوسط"يقدر عىل تحريك الهواء  ي
 .الموجود بير  قوة السمع والسر

 
 
- :البرص: خامسا

ي العصبة 
 
ي الرطوبة الجليدية من أشباح المجوفةهو قوة مرتبة ف

 
، تدرك صورة ما ينطبع ف

ي األجسام األجسام ذوات 
 
 .إىل سطوح األجسام الصقيلة الشفافة بالفعلاللون، المتأدية ف

ة إال ال يمكن أن تحدث هذه الرؤيكما أن العير  هي المتكفلة بفعل الرؤية أو األبصار حيث 
 منها فإنه إىل جانب إفساده حاسة إذا كان الضوء "بوجود ضوء مناسب، ألن ابن سينا يرى أن 

ً
شديدا

 مانع منها 
ً
ي جهة أخرى، لما أدى ذلك إىل اإلبصارالرؤية فإنه أيضا

 
 ف
ً
 (2)."، ثم إنه لو كان الضوء ضعيفا

وط كما للحواس األخرى، فالبد  وجود ضوء مناسب سالمة عضو البرص و  منوالرؤية لها شر
ي وأن تكون المس من( هواء)وسط  لصحة الرؤية كذلك وجود 

ي وموضوع خالله يدرك المرت 
افة بير  الرات 

 .الرؤية عىل بعد مناسب
ء  ي

وهناك مشكلة قائمة عند ابن سينا وهي أن الضوء ينبعث من العير  أم ينبعث من السر
، أم أنه ال ينبع من هذا أو ذاك بل مصدر آخر ي

 .المرت 
ي المحسوسات لكان البرص ال يحتاج حينئٍذ "يرى أنه  حيث

ر
لو كان الشعاع يخرج من البرص ويالف

ي الظلمة، ولو كان الشعاع يخرج من 
 
، بل استطاعت قوة اإلبصار أن تدرك المدرك ف ي إىل ضوء خارجر

ي ومعلوم أن ذلك غتر حاصل
ي والمرت 

 .(3)"العير  ألنار الوسط الموجود بير  الرات 
شبح أو شكل بأن اإلدراك البرصي يتم بواسطة انتقال : "مع رأي أرسطو القائل ويتفق ابن سينا 

ي إىل قوة 
ء المبرص خالل وسط شفاف، من خالله ينفذ الضوء الحامل للشبح المرت  ي

أو صورة السر
 .(4)"اإلبصار

ي 
 
- :قوى الحس الباطن: المحور الثان

ي تدرك الجزئيات 
ي وال شأن لها بالكل، وتتمث المتشخصةهي النر

 
ك، المتصورة : ل ف الحس المشتر

ي هذه القوى بادئير  بأهمها وسوف نعرض رأي ابن سينا . المتذكرة، المتوهمة–أو المتخيلة، المفكرة 
 
ف

ك  .وهو الحس المشتر
ك -أ - :الحس المشتر

ك أول وأهم الحواس الباطنة فهو مركز تجمع لكل اإلحساسات الخارجية، . يعد الحس المشتر
وأما "حيث يقول ابن سينا . إلخ... برتقالة وهذه شجرة وهذا رجل وهذه امرأةذه فعن طريقه نقول أن ه

 
ً
كة حسا ك فهو بالحقيقة غتر ما ذهب إليه من ظن أن للمحسوسات المشتر

الحس الذي هو المشتر
ي ت
ك هو القوة النر  بل الحس المشتر

ً
كا لو لم تكن قوة واحدة تدرك  إليها المحسوسات كلها فإنه ىدأتمشتر
حس به أو توصل ما تكل حاسة من الحواس "أن  ذلك. (5)"ن والملموس لما كان لنا أن نمتر  بينهماالملو 

                                                           

 .13ابن سينا، الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
ية المعرفة عند ابن سينا، مرجع س (2)  .23بق ذكره، ص فيصل بدير عون، نرص 
 .27فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
 .22المرجع نفسه، ص (4)
 .179ابن سينا، الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص (5)
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اإلحساسات ومقارنتها بعضها ببعض تنفعل عنه إىل هذا المركز، ثم يقوم هو بدوره بتجميع هذه 
 .(1)"وتصنيفها وترتيبها، والنطق بعد ذلك بالحكم عليها

ك هو  الحواس، وعندها بالحقيقة اإلحساس، وعندها ترسم  قوة مجمع تأدية"فالحس المشتر
 .(2)"الظاهر محفوظة فيها وإن زالت، حنر تحساآللة تتحرك بالعجلة فتبفر صور الحس، 

ك  عىل صور الحس  فالحس المشتر
ً
مصدر إلحساسات الحس الظاهر، وهو يعتمد أساسا

، وأما عالقته بالحواس الباطنة فهو يعد العائل الوحيد له ي ،الخارجر
ً
 الصور المخزونة عند  ا جميعا

ً
فمثال

دها إذا شاء ك وبوسعه أن يستر وكذلك بقية الحواس الباطنة . الخيال مستمدة من الحس المشتر
 .األخرى

- :المتخيلة أو المتصورة -ب
األخرى  وتعيدها إليه وقت حاجته إليها، كما وتمد القوى كالخيال هو قوة تحفظ صور الحس المشتر 

 .بهذه الصور
ي هي الخيال هي آخر ما تستقر فيه صور المحسوسات وأن  أن القوة المصورة" ل ابن سينا يقو 

النر
ك يؤدي إىل القوة المصورة عىل سبيل  ك وأن الحس المشتر وجهها إىل ٍالمحسوسات هو الحس المشتر

ان ما تؤديه إليه الجواس فتخزنه  .(3)"اختر 
ك، ي كونها الحس وموضوعهما وا بمعن  أن الخيال تابع الحس المشتر

حد، وهو الصور النر
ك، والخيال يحفظ صور المحسوسات فحسب، ويقول ابن سينا  أن إمساك ما تدركه قوة "المشتر

ك ال يرجع إليه بل   الحس المشتر
ً
ي تسىم خيال

 .(4)"إىل القوة النر
- :المتوهمة -ج

ء الم ي
ي هذا السر

 
ي تدرك معان ليست مادية، لكنها موجودة ف

ويقول ابن . اديالوهم هو القوة النر
ي الحيوان ويحكم عىل سبيل انبعاث "سينا عن هذا 

 
 الحاكم األكتر ف

ً
تخيىلي من غتر أن يكون ذلك محققا

ي حكم ذلك وهذا مثل ما يعرض لإلنسان من استقذار العسل 
 
ومشابهة المرار فإن الوهم يحكم بأنه ف

 .(5)"وتتبع النفس ذلك الوهم
ي بعد حكم الحاكم لها غتر هذه القوة موجودة عند كثتر من الحيو 

انات حيث تحفظ هذه المعات 
 . الحافظة للصور

ي هنا والم
ك، إذ األوىل تدرك "هو قصود بالمعات  ما يدرك لغتر الحس الظاهر وال بالحس المشتر

ي فال يدرك إال ما يتأدى إليه 
ي المحسوسات، أما الثات 

من الحواس الظاهرة، كذلك ال تدرك هذه المعات 
 .(6)"ألنها ال تدرك الجزئيات النفس الناطقة

ك،   فقوة الوهم ي الحس المشتر
 
ي من خالل الصور الحسية الحاصلة ف

من شأنها إدراك المعات 
ك وهو موضوع الخيال، لكن الكذلك موضوع  هنا هو أن الوهم ال  قار فالوهم هو موضوع الحس المشتر

ء وما قد تشتر إليه وي ي
ء المحسوس بل ما يعنيه هذا السر ي

درك من خالله أن هذا صديق وهذا يدرك السر
ي الحيوان. قبيحجميل وهذا  ا عدو، وهذ

 
 .فهذه معان ال تدركها إال قوة الوهم ف

 

                                                           

 .33فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .33المرجع نفسه، ص (2)
 .123سبق ذكره، ض ابن سينا، الشفاء، مصدر (3) 
 .31فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ض  (4)
 .199ابن سينا، الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص  (5)
 .39فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص (6) 
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- :الحافظة او المتذكرة -د
ي الغتر  هي 

ي الدماغ، تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعات 
 
ي التجويف المؤخر ف

 
قوة مرتبة ف

ي المحسوسات الجزئية
 
 .المحسوسة الموجودة ف

فهي من حيث . القوة سميت بهذين االسمير  ألن عملها مزدوجهذه "نصار أن : يقول الدكتورو 
ء عن طريق الوهم تسىم حافظة، ومن حيث  ي ي عند الحاجة معادة تلك التساحفظها لمخزون ما يجر

عات 
 .(1)"إليها تسىم ذاكرة

ي هذا الصدد 
 
 ف

ً
ي ت"ويقول ابن سينا أيضا

سىم الحافظة وخزانة مدرك الوهم هي القوة النر
ي ما يختص بحفظ

 
، وهذه  ومعدنها مؤخر الدماغ، ولذلك إذا وقع هناك آفة، وقع الفساد ف ي

هذه المعات 
 متذكرة فتكون حافظة لصيانتها نافيها متنكرة لشعة استعدا

ً
ها الستثباته والتصور دالقوة تسىم أيضا

 من الصور به مستعيدة إياه إذا فقد وذلك إذا 
ً
أقبل الوهم بقوته المتخلية فجعل يعرض واحدا

ي هذه 
ي الخيال ليكون كأنه يشاهد األمور النر

 
 .(2)"صورهاالموجودة ف

- :المفكرة -هـ
ي خدمة المعرفة 

 
 للدور الكبتر الذي تقوم به ف

ً
يعطي ابن سينا لهذه القوة أهمية خاصة نظرا

م متخيلة، وعند استعمال العقل مفكرة، ولهذا فهي وهذه القوة تسىم عند استعمال الوه. اإلنسانية
ي "تقوم بالنسبة للحيوان بما تقوم به المفكرة عند اإلنسان، حيث يقول ابن سينا 

 
 أنه ف

ً
قد نعلم يقينا

ي  طبيعتنا أن نركب المحسوسات
بعضها إىل بعض وإن نفصل بعضها من بعض ال عىل الصور النر

ء منها أو وجدناها عليها من خارج وال مع تصديق  ي
وجوده فيجب أن تكون فينا قوة نفعل  ال بوجود سر

ي تسىم إذا استعملها العقل مفكرة وإذا استعملتها قوة حيوانية متخيلة ذلك بها 
 .(3)"وهذه هي النر

ي 
 
- :القوى العقلية وعالقتها بمراتب المعرفة/ المبحث الثان

- :مفهوم العقل
 ولهذا ال ن" العقل"ليس هناك معن  واحد لمعن  

ً
 لهو ستطيع أن نعطي تعريفا

ً
 .احدا

ك لمعان عدة عند جمهور الناس" مصطلح العقل"لقد ذهب ابن سينا إىل أن  فهو . اسم مشتر
ي هذه الحالة يكون قوة تمتر  بير  األمور القبيحة والحسنة

 
 .(4)"يساوي عندهم صحة الفطرة األوىل وف

ي هذه الحالة يكون حد العقل رب من األحكام الال عقل لما يكسبه اإلنسان بالتجاوقد يق
 
كلية ف

ي الذهن تكون مقدمات يستنبط مجتمعة" معان"أنه 
 
ويقول ابن سينا عن . ها المصالح واألعراضبف

العقل هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة والعلم ما حصل باالكتساب "العقل بأنه 
،: وهو قسمان للنفس تقبل ماهيات األمور الكلية من فالعقل النظري قوة  عقىلي نظري وعقىلي عمىلي

جهة ما هي كلية، والعقل العمىلي قوة للنفس هي مبدأ لتحريك القوة الشوقية إىل ما يختار من الجزئيات 
 ."(5)من أجل غاية مظنونة

 
 
 

                                                           

ي الفلسفة اإلسالمية قضايا ومناقشات، مكتبة األنجلو، مرص . د(1)
 
 .119، ص1، ج1، ط1771، نصار، ف

 .73فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
 .121ابن سينا، الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص (3)
 .127فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مصدر سبق ذكره، ص  (4)
ي الحكمة والطبيعيات، ص  (5)

 
 .11-97ابن سينا، تسع رسائل ف
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- :العالقة بي   النفس والعقل -
ي والحس الد  المعرفة الحسية إن كانت تتم عن طريق قوى متعددة هي الحس الخارجر

َّ
اخىلي إل

بمعناه ( العقل)أو بتحديد أدق جزء النفس الناطق ( النفس)أن هناك قوة من خلف هذه القوى هي 
 .العام

فالنفس هي األم واألصل لسائر القوى، وما هذه القوى إال فروع ال تحيا وال توجد إال "
 .(1)"بالنفس

نا عن النفس، فالمعرفة فنحن ال نستطيع أن نتحدث عن المعرفة عند ابن سينا إال إذا تحدث
الحسية تمثل درجة من درجات النفس، والمعرفة العقلية تمثل بدورها درجة أخرى، وإذا كان اإلدراك 
ي المعرفة العقلية نتحدث عن معرفة خاصة باإلنسان 

 
ك فيه اإلنسان والحيوان فإننا هنا ف الحسي يشتر

 .وحده دون سائر الحيوانات
ي حديثه الذي قاله

 
ي ( العقل)قواها  عن النفس من وابن سينا ف

 
ه بير  النفس والعقل هو ف وتمتر 

 ألنه يرى أن 
ً
 اعتباريا

ً
ا ، وإذا قوة المرء إذا اشتغلت "حقيقته تمتر 

ً
ي المحسوس المادي سميت نفسا

 
ف

 اشتغلت بالمعقول 
ً
 (2)"والمجردات سميت عقال

ً
ية إذا اتجهت إىل أسفل سميت نفسا أي أن القوة البشر

 وإذا اتجهت إىل أ
ً
ها ال يرجع إىل ماهيتها بقدر ما يرجع إىل . عىل سميت عقال فالقوة واحدة وتمتر 

 .موضوعها
وسوف نوضح هنا صور لعالقة النفس والعقل حسب رأي ابن سينا من منظور المعرفة العقلية 

ي بعض النقاط وهي 
 
- :ف
- (:الناطقة)وحدة العقل والنفس  -أ

ي قائم بذاته عند ابن سينا فقد محق شعاعه بير  نور العقل الفعال ونار " ال يوجد عقل بشر
ة فيها  .(3)"النفس ولم يعد عنده سوى عىل أحوال للنفس أو عىل المعقوالت الحاض 

ي توجد "ويقول الدكتور دمحم المصباجي 
أما العقل أو العقول فهي العقول الفعالة والكلية، والنر

ي رسالة 
 
ي مقابل " ةماهية الصال"خارج اإلنسان ولذلك نجد ابن سينا ف

 
ي بالعاقل لوصف اإلنسان، ف

يكتف 
 . (4)"الجوهر القائم بذاته الذي يستحق وحده حمل اسم العقل

 الدكتور دمحم المصباجي 
ً
ي عىل النفس الناطقة قبل أن "ويقول أيضا

يطلق العقل الهيوالت 
 .(5)"معرفة وقبل أن تباشر فعل المعرفة( تمتىل  )

ي يتمتر  هذا العقل بالفراغ المطلق عو 
 
ي فعىل المستوى المعرف ي واألنطولوجر

 
ىل المستوى المعرف

ي . يمكن أن نالحظ أن هذا العقل ال يملك قوة عىل اإلخراجإىل الفعل
 
وبمعن  أكتر أن االستعداد المعرف

ي  ي ال يمكن أن يبطله فعل أنطولوجر ي حير  أن االستعداد األنطولوجر
 
ي ف

 
 .يبطله فعل معرف

ي م
 الفعل ىلكمال أول وهو الذي يخرج العقل بالقوة إ"ن وتحقق النفس من حيث عقل هيوالت 

ي مكتسب وشخصي مباين لألول، وهو الذي يحصل لها 
 عىل اكتساب المعارف، وكمال ثات 

ً
ليصبح قادرا

ي هذهناو عبعد ممارسه فعل التعقل بم
 
الحالة  ة الكمال األول، وفعلير  آخرين للنفس والحدس، وف

ن)  (6)."البحث والتحصيل النفس معلومات تكفيها مؤونة( تختر 

                                                           

 .123ل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، ص فيص (1)
 .123فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مصدر سبق ذكره، ص  (2)
وت، (3)  .212، ص1، ط1717ابن سينا النجاة، دار اآلفاق الجديدة، بتر
وت، (4) ، من المعرفة إىل العقل، دار الطليعة، بتر  .73، ص 1، ط1771دمحم المصباجي
 .77ع نفسه، ص المرج (5)
، من المعرفة إىل العقل، مرجع سبق ذكره، ص  (6)  .77دمحم المصباجي
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- :نظرية العقول -ب
ي العقل وهو محل هذه الصور والمسئول عنها، 

 
يمثل اإلدراك العقىلي صور المعقوالت ف

ة من الحس والمحسوسات واصلة إىل عابن سينا ليست تذكر بل هي معرفة ناب د والمعرفة العقلية عن
 .التجريد الذي يقوم بهالعقل عن طريق 

 عن كل ما يلحقها من خواص المادة بمعن  يدرك لذلك يجرد العقل ال
ً
 ومطلقا

ً
 تاما

ً
صورة تجريدا

ي ذاته أي جوهره
 
ء ف ي

 .السر
ي ذاته صورة المعقوالت مجردة عن المادة، 

 
والصورة قد تكون فالعقل إنما يعقل بأن يأخذ ف

أن تتطبع  من شانها فالقوة النظرية. "بطبيعتها مجردة وقد تحتاج إىل تجريد العقل لها من المادة
ها مجردة  بالصورة الكلية  المجردة عن المادة فإن كانت مجردة بذاتها فذاك، وإن لم تكن فإنها تصتر

ءئبتجريدها إياها، حنر ال يبفر فيها من عال  ي
 .(1)"ق المادة سر

ي عملية المعرفة منوقد أعط ابن سينا بكل قوة 
 
 ف
ً
وسوف نوضح كل قوة من . هذه القوى دورا

- :صارهذه القوى باخت
ي . 1

 
 :العقل الهيوالن

ي "يقصد 
 بالهيوىلي األرسطية أو المادة المطلقة " بالهيوالت 

ً
ي هذه الحالة يكون شبيها

 
أن العقل ف

ي يمكن أن تقبل أي شكل أو أية صورة، وهذا العقل ٍموجود لكل إنسان ومن ثم خال
الية من أي تعير  والنر

 .عرف الكثتر والكثتر ييوسع أي إنسان أن 
 موجودة لكل شخص من النوع، وسميت "سينا ويقول ابن 

ً
 هيوالنيا

ً
ي تسىم عقال

أن القوة النر
ي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور وهي موضوعة لكل 

 بالهيوىلي األوىل النر
ً
هيوالنية تشبيها

 .(2)"صورة
 :العقل بالملكة. 2

ي بكيفية حدسية إلهامية ال
كماالت األوىل وهو عندما يقذف العقل الفعال من العقل الهيوالت 

ي هي المعقو 
 بالملكةوالنر

ً
ي حنر يصتر بالقوة "بمعن  أنه . الت األولية يصتر عقال

استكمال العقل الهيوالت 
ي . (3)"القريبة من الفعل

 
حيث يصبح لدى المرء معرفة أولية وهي المعقوالت األولية وهي فطرية ف

ن يصل إىل المعقوالت الثانية بدون سطتها يستطيع اإلنسان أوااإلنسان وهذه المعقوالت األولية ب
 .الصور الحسية والخياليةواسطة 

 بير  العقالء البالغير  
َّ
 إل
ً
كا  .لذلك كان هذا العقل هو عقل التعلم واالكتساب وهو ليس مشتر

 :العقل بالفعل. 3
ي هذا 

 
ي يكون فيها العقل قد حصل المعقوالت الثانية بعد المعقوالت األوىل وف

هو الدرجة النر
ي ذات العقل بالقوة وبه أخرجته إىل "ابن سينا  يقول

 
 صور المعقوالت إذا أعدت ف

َّ
العقل بالفعل ليس إل

 .(4)"الفعل
ي أن موقف النفس هنا هو موقف الخزن والحفظ وهو العقل بالفعلبم

 .عن 
 :العقل المستفاد. 4

ي هذه الدرجة يكون العقل 
 
ي، وف ي كله هو أقص درجة يمكن أن يصل إليها العقل البشر

المرت 
ء بالقوة( بالفعل) ي

ة بالفعل ويطالعها بالفعل ويقول . ليس فيه سر وهنا تكون كل الصور المعقولة حاض 

                                                           

 .132-131المرجع نفسه، ص  (1)
ي الفلسفة القديمة والعصور الوسط، دار المعرفة، مرص،  (2)

 
 .17، ص1777دمحم أبو ريان، دراسات ف

 .133فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص (3)
، من المعرفة إىل العقل، مرجع سبق ذكره، ص (4)  .71دمحم المصباجي
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ي هذا 
 
المطلق وهو أن تكون الصور المعقولة رية نسبية ما بالفعل ظوثارة تكون لها القوة الن)ابن سينا ف

ة فيه العقل وهو يطالعها ويعقلها بالفعل ويعقل أنه يعقل  حاض 
ً
ها بالفعل، فيكون حينئٍذ عقال

 
ً
 (1)."مستفادا

ي عملية -ج
 
- :المعرفة دور العقل الفعال ف

ي المعرفة ال يقل تأكيده عىل دور 
 
إن أهمية الدور الذي يلعبه العقل الفعال عند ابن سينا ف

ي 
ء النفس لتلفر ، وإذا قلنا إن اإلدراك الحسي مرحلة أولية تهي ي اإلدراك الحسي

 
 الحس والمحسوسات ف

 .فيض العقل الفعال
ي المعرفة يسبقه الحديث عن المحسوسات 

 
لذلك فإن كالم ابن سينا عن دور العقل الفعال ف

مة إال بقدر ما تعد مراحل المعرفة ال معن  لها وال قي"من جهة ودرجات العقل النظري من جهة أخرى 
ي الفيض اإللهي الواصل لها عن طريق العقل الفعال

 .(2)"النفس وتهيئها لتلفر
هي العقل  عليه قوة بعيدة"ومن هنا نفهم قول ابن سينا إذ اتصال العقل الفعال بالنفس 

ي وقوة كاسبه هي بالعقل ب
اق منر  ةملكالالهيوالت  وقوة تامة االستعداد لها أن تقبل بالنفس إىل جهة اإلشر
 .(3)"تمكنه وهي المسماة بالعقل الفعال كةشاء بمل

ي إشارة أخرى توضح أن دور 
 
ي معقوالتها من العقل الفعال ٍويقول ف

ي تهيئة النفس لتلفر
 
الحس ف

ي الم"ابن سينا 
 
ة ترصف النفس الخياالت الحسية وف  ثكتر

 
ي المصورة والذاكرة تل المعنوية الل

 
ير  ف

باستخدام القوة الوهمية والمفكرة تكسب النفس استعداد نحو قبول مجرداتها عن الجوهر المفارق 
 .(4)"ق ذلك مشاهدة الحال وتأملهالمناسبة ما بينها تحق

العقل الفعال واهب الصورة، وهو جوهر عقىلي أزىلي باٍق )كما أن النفس اإلنسانية صادره عن 
 .(5) (ويبفر المعلول ببقاء عليه

 التوصيات 
اث اإلسالمي العريق وبالفالسفة المسلمير  الدين تكلموا ب -1

ي لاالهتمام بالتر غة اإلسالم والدين العرتر
 . المي اإلس 
د االنتباه شبالصورة العلمية الواضحة و  إظهارها الحفاظ عىل المخطوطات القديمة ليتم تحقيقها و  -2

 . لها لدراستها واالهتمام بها
 الخاتمة 

ي نهاية بحثنا فإن المعرفة الحسية 
 
والمعرفة هي درجة من درجات المعرفة كلها، سينا ابن  عند ف

ي 
 
الخمس، اللمس والدوق والشم والسمع الحواس وه اهر ظقوى الحس الالحسية عنده تتمثل ف

ي تدرك الجزئيات المتشخصة وال شوالبرص، أما قوى الحس الباطن 
ن لها بالكل، كما أن أفهي النر

ك  ي البداية إىل الحس المشتر
 
ك هي المخزونة فموضوعات الحس الباطن كلها ترجع ف صور الحس المشتر
ي ا
ي الخيال وقوة الوهم تدرك المعن 

 
ك، كذلك فإن الحافظة أو الذاكرة ف ي صور الحسن المشتر

 
لموجود ف

ك، هذا كله أن الصورة واحدة لكن القوى  ي الصادرة عن الحس المشتر
وهي خزانة الوهم تخزن المعات 

ي الصورة وتدرك ما يتفق وطبيعتها، كما ال يوجد تعريف او 
 
نفسها هي المتعددة ومن تم فكل قوة تأخذ ف

ك لمعان عدة عند ( العقل)مفهوم واحد لمعن   حيث ذهب ابن سينا إىل أن هذا المصطلح اسم مشتر

                                                           

 .139-132فيصل بدير، نظرية المعرفة عند ابن سينا، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 .211المرجع نفسه، ص  (2)
 .211المرجع نفسه، ص (3)
 .211المرجع نفسه، ص  (4)
 .113دراسات الفلسفية، القاهرة، صإبراهيم مذكور، فلسفة اسالمية منهج وتطبيق، مكتبة ال(5)
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ي قائم بدانجمهور الناس فهو قوة تتمتر  بير  األمور القبيحة والحس عند ابن  تهة، وال يوجد عقل بشر
، والعقل الملكة، والعقل بالفعل، والعقل المست: سينا، والعقل عنده درجات هي  ي

، فاد العقل الهيوالت 
ي عملية المعرفة هو النور الذي ينتر النفس بحيث يخرج وأكد ا

 
بن سينا عىل أهمية العقل الفعال ف

، وبدون هذا العقل الفعال يظل اإلدراك فيقوالت الموجودة مال  الوجود الفعىلي
ها والكامنة إىل حتر 

 عىل االشباع والخياالت الحاصلة عن الحس
ً
 . العقىلي قاضا

 قائمة المصادر والمراجع 
 .، القاهرة، الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيق، مكتبة الدراسات الفلسفيةمذكور هيم إبرا  -1
2-   ،  .1711ابن سينا، الشفاء، المؤسسة الجامعية للنشر
ي الحكمة والطبيعات -3

 
 . ابن سينا، تسع رسائل ف

وت، ط -3  .1717، 1ابن سينا، النحاة، دار األفاق الجديدة، بتر
 .1791بن سينا، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، فيصل بدير عون، نظرية المعرفة عند ا -7
ي الفلسفة القديمة والعصور الوسط، دار المعرفة،  -2

 
 .1777دمحم أبوريان، دراسات ف

وت، ط -9 ، من المعرفة إىل العقل، دار الطليعة، بتر  .1771، 1دمحم المصباجي
ي الفلسفة اإلسالمية قضايا ومناقشات، مكتبة األنجلو، . د -1

 
 .1، ج1، ط1771نصار، ف
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ABSTRACT: The creation of diverse educational media is consistent with the quick growth 

of technology. E-learning is a type of information technology development that may be used 

as a learning tool. This study aims to find out how the use of e-learning innovation in learning 

implementation. This study makes use of qualitative research techniques and literature-based 

data sources. The learning model with virtual classes (e-learning), which can minimize 

differences in teaching methods and materials, is a new breakthrough in the field of teaching 

and learning, according to the findings of the tests and discussions that have been conducted. 

As a result, a higher standard of learning quality is provided. With the help of information 

technology, where everything is moving toward the digital era, the e-Learning system is very 

important to anticipate current advancements in both mechanism and content 

 

1. INTRODUCTION 

The creation of diverse educational media is consistent with the quick growth of 

technology. Technology's dynamic is now accelerating very quickly. New technologies, 

including diverse traditional learning methods, are beginning to replace technologies that 

were learned a few years ago. E-learning is a type of information technology development 

that may be used as a learning tool. E-learning is a development that can be used in the 

educational process to modify not only how learning materials are delivered but also how 

different student capabilities may be shown. Students that use e-learning don't just listen to 

teachers describe the information; they also actively participate by performing, performing, 

demonstrating, etc. To make teaching materials more engaging and dynamic and to encourage 

students to advance in their learning, they may be virtualized in a variety of ways 

(McDiarmid, 2022). 

E-learning, according to Haryanto (2017), is a learning method that utilizes online 

resources and other computer networks. E-learning is the practice of learning via the use of 

digital media and internet-connected computers. E-learning is a method of instruction that 

uses computers and other electronic devices to transmit learning materials. E-learning is 

essentially a tool that supports formal and informal communication, learning activities, and 

the usage of media like the internet, CD-ROMs, and movies. Applications for e-learning can 

take many different shapes, such as portals that include scientific data and are referred to as e-

learning sites. Materials and directions for using e-learning in the learning process are 

available in the site. According to the aforementioned experts' viewpoints, e-learning may be 

defined as a learning process that uses electronic means, such as computer networks, to 

transmit learning content (Cegarra and Rodrguez, 2012). 

In a learning curriculum that is intended to be internet-based, teaching and learning 

situations must be properly created. Putting instructional resources online is simply one aspect 
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of implementing internet-based learning. Learning scenarios must be carefully planned in 

addition to teaching materials to encourage students' active and positive participation in their 

learning process. The importance of new technologies in education, particularly in the field of 

ICT, is becoming more and more significant. Many individuals think that using multimedia in 

the classroom will enable us to transition from "learning with effort" to "learning with 

enjoyment." Learning with effort is challenging to put into practice, especially in adult 

learning, due to a number of limitations including age, understanding capacity, motivation to 

attempt, etc. The facilitators choose a learning approach that is enjoyable, innovative, and not 

tedious. Some teachers believe that multimedia can improve learning even in the absence of 

this sort of learning environment. At this point, we are all aware that the term "learning 

process" refers to a procedure that is constructive, cumulative, active, and focused on learning 

goals. The contribution and interaction amongst students can be increased by combining in-

person interactions with online learning. The proper operation of the learning process depends 

on careful planning before implementing a multimedia-based learning strategy. When doing 

web-based learning, everything planning—from scheduling to deciding on communication 

strategies during the learning process—is crucial (Hartley, 2001). This study aims to find out 

how the use of e-learning innovation in learning implementation. 

2. THEORETICAL BASIS  

Definition of E-learning 

Information and communication technology, or e-learning, enables students to learn 

whenever and wherever they choose (Dahiya, 2012). The 1970s saw the advent of electronic 

learning, or e-learning (Waller and Wilson, 2001). Online learning, internet-enabled learning, 

virtual learning, or web-based learning are some of the phrases used to describe attitudes or 

ideas concerning electronic learning. For electronic learning activities (e-learning), there are 

three key prerequisites that must be met: (a) the use of a network, in this case only the 

internet; (b) the availability of learning service support that can be used by participants; 

examples include external hard drives, flash drives, CD-ROMs, or printed materials; and (c) 

the availability of tutor support services that can aid in learning. Other requirements can be 

added to the three listed above, such as (a) organizations that coordinate and manage e-

learning activities, (b) students' and educators' favorable attitudes toward computer and 

internet technology, (c) the design of a learning system that can be studied and understood by 

each learner, (d) an evaluation system for the development or progress of the learner's 

learning, and (e) a feedback mechanism created by the administrator. Due of the varied ways 

that e-learning is used in modern society, the term has many different connotations. E-

learning essentially comes in two flavors: synchronous and asynchronous. 

Synchronous refers to simultaneous. Education takes place simultaneously between 

teachers and pupils. This enables online communication between teachers and students. 

Synchronous learning's implementation calls for both teachers and students to have 

simultaneous internet connection. Teachers hand out papers or presentation slides as learning 

resources, and students have the option of immediately listening to presentations online. 

Additionally, pupils have the option of directly addressing an instructor or using the chat box. 

Synchronous training simulates a real classroom setting, but it is virtual (virtual), and all 

participants are linked online. A virtual classroom is a common term used to describe 

synchronous instruction. Asynchronous denotes not concurrent. With the use of instructors' 

materials, students may choose their own learning pace. Because students may access course 
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materials at any time and from any location, asynchronous training is common in online 

education. According to a set timetable range, students may engage in and finish their study at 

any time. Readings, simulations, games for learning, examinations, quizzes, and a variety of 

tasks are all examples of ways to learn (Palupi, 2022). 

E-learning component 

The infrastructure, systems, and applications used in e-learning, as well as the material 

itself, are its constituent parts. A Personal Computer (PC), often known as a privately owned 

computer, or a computer network, which is a collection of several devices such as PCs, hubs, 

switches, routers, or other linked network devices, is examples of the equipment used in e-

learning. by using specific communication tools, such as the internet—which is an acronym 

for Interconnection Networking and refers to a network of computers that are linked together 

globally—and multimedia equipment, or media tools that integrate two or more media 

elements, such as text, graphics, images, photos, audio, video, and animation. If we provide 

synchronous learning services, in which the learning process occurs simultaneously when the 

teacher is instructing and the students are studying via teleconference, then this includes 

teleconferencing equipment. Teleconferencing involves remote meetings between several 

people who are physically located in different geographic locations (Al-Ansi, 2021). 

Learning Management Systems (LMS), which are software platforms that virtualize 

traditional teaching and learning processes, are another name for e-learning systems and apps. 

The content and instructional resources offered by an online learning system are referred to as 

e-learning content (LMS). This information and instructional materials may take the shape of 

text-based materials, multimedia-based content, or interactive multimedia, such as learning 

tools that may be operated with a mouse or keyboard. It is often kept in the learning 

management system (LMS) so that students can access it whenever and wherever they 

choose. While the primary participants in the implementation of e-learning may be the same 

as those in traditional teaching and learning procedures. the need for instructors who mentor 

students and provide instruction materials, as well as for administrators who oversee 

administrative, teaching, and learning procedures (Lee, 2021). 

3. METHODS  

 This study makes use of qualitative research techniques and literature-based data sources. 

A naturalistic method is used in qualitative research to look for and comprehend meaning in a 

particular situation. This comprehension simply calls into question two elements, namely the 

naturalistic nature of the study methodology and the effort and aim of comprehending a 

phenomena in a particular setting (Moleong, 2016). Reading, documenting, and digesting 

research materials are all part of the process of literature or literary study, which may be seen 

as a set of actions. A theoretical foundation for the subject being examined may be obtained 

from the study of a variety of reference materials, as well as the findings of related prior 

studies (Moleong, 2016). 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

E-Learning as Learning Media 

Employing technological media to learn. Electronic media connected to the Internet 

(the World Wide Web, which connects all computers worldwide that are connected to the 

Internet), as well as the Intranet (a network that can connect all computers in a company), are 

used to deliver e-learning, or as the name also suggests, "Electronic Learning." You may 

already take part in elearning if you have a computer linked to the Internet. The number of 
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pupils who can engage in this fashion can be significantly higher than in the traditional 

classroom setting. Additionally, this technology enables the transmission of lectures with a 

more uniform quality than traditional classroom instruction, which is dependent on the 

instructor's "mood" and physical health. In contrast to traditional classroom learning, when 

even one teacher can teach classes concurrently due to health or personal issues, e-learning 

allows all students who use it to access the same modules (information, appearance, and 

quality of learning) in the same way. Several classes with various attributes (Kakoty and Lal, 

2011). 

E-learning, when used broadly, can refer to both formal and informal learning that is 

done through electronic means (internet). Formal online courses that have been planned and 

scheduled according to a timetable that has been approved by the necessary parties. This type 

of learning is frequently highly interactive and mandated by employers for their staff, or it 

may be conducted remotely by universities and businesses (mostly consulting firms) that offer 

e-learning services to the general public. E-learning may also be done officially with less 

formal contacts, such as mailing lists, e-newsletters, or personal websites. This is especially 

true for organizations and businesses that want to share particular services, programs, 

information, or skills with the public (often for free) (Coman et al., 2020). According to 

Arkorful (2014), there are several advantages of using e-learning in the learning process. 

1. Adaptability. 

If attending class at specific times is a requirement for traditional classroom learning, 

then With online learning, you may choose when and where to access the classes. Because e-

learning may be accessible from any location with an Internet connection, students do not 

need to go to the location where courses are given. In reality, accessing e-learning has become 

simpler with the advancement of mobile technology (with palmtops, even some types of cell 

phones). In order to take advantage of the time while traveling or while waiting for food to be 

delivered at lunch, several locations also provide free internet access (at international airports 

and in certain cafés). 

2. Independent Study. 

 E-learning gives students the chance to be in charge of their own educational 

performance by giving them the freedom to choose when to They may choose where to begin, 

when to stop, and the lesson they wish to study first in a module. He can start with the themes 

or pages that pique his interest first or just skip the sections he believes he has mastered. He 

can read a paragraph out loud again until he feels like he understands it if he is having trouble 

understanding. The student can email the teacher or resource people if he still doesn't 

comprehend something after repeated explanations, or he can take part in interactive 

discussions at certain periods. Many individuals believe that studying independently is more 

beneficial than other teaching methods that require students to follow a preset order. 

3. Fees.  

Learning through e-learning allows for significant cost savings. There are both 

financial and non-financial expenses involved in this. Financially, expenses that can be cut 

include travel expenses to and from the study location, lodging during the study period 

(especially if the study location is in another city or country), administrative management 

expenses (such as instructor fees, salaries and benefits during training, and staff costs to 

manage the training), provision of facilities and physical facilities for learning, and so on (for 

example: renting or providing classes, chairs, blackboards, LCD players, OHP). 
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Essentially, there are two categories into which the delivery system or technique of e-

learning may be divided: one-way communication and two-way communication. There should 

be two-way communication or engagement between professors and students. This two-way 

system in e-learning may be divided into two categories, according to Erazo et al. (2015): 

a. When lecture material is presented by the teacher, students may instantly listen to it 

because it has been implemented directly. 

b. It is executed covertly, for instance, by recording instructor communications prior to 

usage. 

In schools and postsecondary institutions, some of the qualities of e-learning that may 

be employed as learning medium include: 

a. By using electronic technology services, it is relatively simple for lecturers and 

students to interact, as well as instructors with students, students with other students, 

and lecturers/teachers with other lecturers/teachers. This is because protocol-related 

issues are not an issue 

b. Making use of the benefits of computers (digital media and computer networks). 

c. Using computer-stored self-study resources that instructors and students may use 

whenever and wherever they're needed. 

d. Making use of the learning schedule, curriculum, assessment results, and 

administrative issues related to education may all be examined at any moment on the 

computer. 

Because there are so many learning approaches available online, e-learning cannot be 

used without internet connectivity. This will have an impact on the lecturer's responsibilities 

during the learning process. Because it was known as the "period of the teacher," the 

educator's function used to dominate the teaching and learning process. The role of teachers 

and books currently dominates the teaching and learning process (the period of the teacher 

and book), and in the future, technology, books, and educators will dominate the teaching and 

learning process (the era of teacher, book and technology). Whether we like it or not, we must 

interact with technology in the modern world, especially information technology. This is a 

result of how technology has changed how we live. As a result, we shouldn't let technology 

"stutter." Numerous studies demonstrate that people who are slow to pick up new information 

miss their chance to develop (Hermanto and Srimulyani, 2021). 

Advantages and Disadvantages of E-Learning 

Among other things, hints on the advantages of utilizing the internet, particularly in 

open and remote education. First, there should be e-moderating resources available so that 

instructors and students may converse readily online or at any other time without being 

constrained by time, space, or distance. In order for lecturers and students to evaluate one 

another's understanding of the teaching materials, they can both employ organized and timed 

online study guides or teaching materials. Third, because educational resources are saved on 

computers, students may study or review educational materials (courses) whenever and 

wherever they need to. Fourth, students can more quickly access the internet if they require 

more knowledge on the subject matter they are learning. Fifth, both professors and students 

may hold online conversations with a huge number of participants, expanding knowledge and 

providing broader insights. Sixth, encouraging pupils to take an active part instead of their 

customary passive one. seventh, somewhat more effective. For people, for instance, who 

reside a long way from traditional institutions or schools (Batubara et al., 2021). 
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However, using the internet for learning or e-learning also comes with a number of 

disadvantages. Various criticisms are only a few. First, there is a lack of communication 

between students and professors or even inside the student body. This lack of engagement 

might hinder the teaching and learning process by delaying the development of values. 

Second, the propensity to disregard social or intellectual elements while supporting the 

expansion of business/commercial ones. Third, training rather than education is the 

predominant outcome of the learning and teaching process. Fourth, as the role of the teacher 

has evolved, it is now necessary for educators to be familiar with ICT-based learning methods 

in addition to traditional ones. Fifth, pupils who lack a strong drive to study frequently 

struggle. Sixth, not all locations have internet access. The absence of employees with online 

knowledge and expertise is the seventh issue. Eighth, inadequate knowledge of computer 

languages (Appanna, 2008). 

Strategy for Using E-learning 

The strategy of using e-learning to support the implementation of the learning process 

is anticipated to increase students' understanding of the material being taught, increase their 

active participation, improve their ability to learn on their own, improve the quality of 

education and training materials, improve their ability to display information using 

information technology tools, and broaden the reach of teaching and learning processes 

through the internet, not just within their immediate communities. To accomplish the 

aforementioned goals, careful consideration must be given to the teaching and learning 

methods employed while creating an e-learning application. The presented content must assist 

the transmission of accurate information, not just prioritize the aesthetic aspect; pay attention 

to the process of tracking student progress data and evaluating students' development. The 

learning process's content may be drawn from reliable sources, and with the use of e-learning 

technology, content can even be created based on sources from specialists (experts). An 

illustration would be a digital video display showing a marketing professional exhibiting 

product styling techniques in a shop environment (Erazo et al., 2015). 

With the use of 3-dimensional animation, it is possible to demonstrate how to properly 

prepare a range of different items using the product preparation method. In the usage of 

technology, such as e-learning, it is essential to develop a precise plan that serves as a guide. 

Creating an e-learning plan is helpful for (1) defining the goals of the training or education to 

be completed, (2) identifying the resources required, and (3) ensuring that everyone engaged 

adheres to the same objectives. (4) Understanding how success is measured The four steps of 

the e-learning approach are analysis, planning, implementation, and assessment. 

Organizational demands in light of the existing circumstances and the potential for e-learning 

to have a positive influence are some of the issues that need to be considered. The 

organizational infrastructure must also be examined in order to implement the usage of e-

learning, in addition to the organization's demands. Network, learning management system, 

materials, and management are planning-related factors that need to be addressed. To 

guarantee coordination and execution of work according to plan and avoid deviating from 

objectives and strategy, implementation demands strong project management abilities. After 

implementing the e-learning implementation strategy, evaluation determines whether the 

program was successful (Welsh et al., 2003). 
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5. CONCLUSION 

The learning model with virtual classes (e-learning), which can minimize differences 

in teaching methods and materials, is a new breakthrough in the field of teaching and learning, 

according to the findings of the tests and discussions that have been conducted. As a result, a 

higher standard of learning quality is provided. With the help of information technology, 

where everything is moving toward the digital era, the e-Learning system is very important to 

anticipate current advancements in both mechanism and content. Maximum contact between 

teachers and students, students and different educational facilities, students and other students, 

and the presence of active learning patterns in these interactions all assist the effectiveness of 

e-learning. If learning is web-based, a center for student activities, group interaction, system 

support administration, in-depth material study, tests, and online content is required. 

The internet allows for a complete reworking of previously effective learning 

principles in terms of information technology. The limits of distance and time that have 

constrained the field of education will be eliminated by inexpensive and simple information 

technology and telecommunications. Some of the logical outcomes are as follows: (1) 

Students can easily take educational materials anywhere they go without being constrained by 

time or place; (2) Students can easily study and converse with experts in their fields of 

interest; and (3) Educational materials can even be taken easily in different parts of the world 

without being dependent on where students study. These varied prospects continue to face 

difficulties related to cost, infrastructure preparation for information technology, societal 

issues, and laws that promote the continuation of e-learning. 
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Abstract: in recent years, WiMAX technology has been wildly used to provide broadband 

connections to end users. Many modern applications, such as Video conferencing, can be run 

over this network. Running application soverthe WiMAX platform may decrease its 

performance. This paper evaluates the influence of Video conference traffic on WiMAX. 

OPNET is used to carry out the experiment part. Three different types of Video conferencing 

traffic were simulated. WiMAX delay, load and throughput were measured. The outcome of 

this research shows that the lowest performance of WiMAX was in the case of Virtual 

Conference Room traffic, and the best WiMAX performance was under low video traffic. 

Keywords:WiMAX, VideoConference, OPNET. 

I. Introduction 

IEEE has released the 802.16 standards to systematize the Worldwide Interoperability for 

Microwave Access (WiMAX) technology [1]. It is a type of wireless broadband 

communication technology. It offers a connection with data rates near 70 Mbps, 

approximately, and an extensive coverage range of up to 50 km in line of sight 

implementation. Since 2001, the IEEE has released many updates to its original   802.16 

standards. For Fixed wireless access 802.16d was released, and the new IEEE 802.16e 

standard with mobility capability. Many WiMAX service classes were present and started 

using them from 2000 until data. Table 1 provides an overview of the various WiMAX 

standards and their characteristics.[2].Nonetheless, regardless of the advantages of WiMAX 

in data rate and coverage, the high charge of WiMAX implementation struggles customers to 

use the technology in a large geographical area[3]. 

Table 1: Comparison of Service Classes in WiMAX 

QoS Specifications Typical applications 
Data delivery 

service 
Service Class 

Maximum sustained rate, 

Maximum latency tolerance, Jitter 

tolerance 

Voice (VoIP) without 

silence suppression 

Real-time 

Fixed-rate service 

Unsolicited grant service 

(UGC) 

Maximum sustained rate, 

Maximum  reserved rate, 

Maximum latency tolerance, Jitter 

tolerance, Traffic priority 

Voice (VoIP) with 

silence suppression 

Extended real-

time variable-rate 

service 

Extended real-time 

Polling service ( ertps) 

Maximum sustained rate, 

Maximum  reserved rate, 

Maximum latency tolerance, 

Traffic priority 

Streaming 

Audio or video 

Real-time 

variable- rate 

service 

Real-time 

Polling service 

((etrp) 

Maximum sustained rate, 

Minimum reserved rate, Traffic 

priority 

File transfers 

Non-real-

timevariable- rate 

service 

Non-real-time polling 

Service (rtps) 

Maximum sustained rate, Traffic 

priority 
Web browsing email 

Best-effort 

service 

Best-effort 

Services 

(BE) 
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In the past, People must travel long distances to attend meetings; however, videoconferencing 

solved this problem. Through this, one person can use their camera to speak with another 

person while remaining in the same place. He can travel easily to the meetings. It saves both 

money and time. During theCOVID-19 pandemic, millions of individuals worked remotely, 

and the number of people using video conferencing is growing exponentially[4]. Research 

claims that in March 2020 download for video conferencing platforms exceeded 62 million. 

Applications for video conferencing have recently become indispensable for both those who 

work and those who do online interviews. There are advantages and disadvantages to the 

unexpected rise in traffic for these applications [5]. 

 

II. Related Study 

In evaluating VoIP and Video streaming performance over a fixed WiMAX network. 

Multiple computing traffic sources and calculating the capacity of their WiMAX equipment to 

handle [5]. In [6], the parameters of video quality refresh rate and pixel resolutions were 

selected to fulfil the various demands of streamed video traffic over WiMAX networks. The 

second goal of this study was to determine whether WiMAX access technology could deliver 

equivalent network performance to ADSL for streaming video applications. In this study, 

specific circumstances and parameter values were taken into account[7]. The current study's 

data suggest that 30 frames per second, or roughly 20 MHz bandwidth, is required for video 

traffic communication.However, the WiMAX network did not support video conferencing 

traffic at 30 frames per second based on the results of simulations and observations.Although, 

as stated in the approach, the acquired findings show the best statistics of video conferencing 

traffic at a frame rate of 15 fps and a pixel size taken as 128*120 in the simulated 

situation.Additionally, it was discovered that transmission of choppy video occurs if the rate 

is fewer thanten frames per second .in [8] the performance of IPTV over WiMAX was 

analysed under different rain environments ,namely free space, outdoor to indoor and 

pedestrian .OPNET was used to evaluate the performance of IPTV over WiMAX. The results 

show that the free space path loss model is a primary path loss model with all other 

parameters related to terrain and building density .Modeling and resource allocation for 

mobile video over WiMAX broadband wireless networks was conducted in [9]. They 

compare the performance of three different scheduling methods for video over WiMAX 

networks: Earliest Deadline First (EDF), Deficit Round Robin (DRR) and a combination of 

the two. The study concluded that under overload, EDF introduces unfairness[10]. DRR, with 

a deadline, is fair and gives the best performance. 

 

III. Experiment Setup 

A. WiMAX Deployment Scenario  

Due to its ability to transmit high data rates across great distances wirelessly, WiMAX is 

beneficial in situations where it is impossible to lay down physical wires. Figure 1 depicts a 

typical WiMAX network implementation scenario[11]. It demonstrates how the WiMAX 

Base Station (BS) in a remote location connects mobile users to the core network via an 

Internet hotspot, an office network, and a LAN segment.[12] 
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Figure 1: WiMAX Deployment Scenario 

B. WiMAX Modeling 

As shown in figure 2, the simulated WiMAX network consists of one WiMAX cell, with one 

base station (BS) in the cell and four subscriber stations (SS).The cell radius is fixed at 5.00 

Km[13]. Application definitions was used to generate Video conferencing traffic. Three types 

of video traffic were simulated[14]. The simulation was run three times for (Low Video 

traffic, High Video traffic and VCR Video traffic). The duration of the simulation run was 5 

minutes. 

 

 
 

Figure 2: WiMAX Experiment Setup 

 

C. Performance Metrics of WiMAX 

A. Throughput 

The rate at which data can be transferred over the network is known as throughput[15]. The 

WiMAX forum gives a recommended throughput range of 4-384 Kbps.  

Throughput =( Number of delivered packets * Packet size * 8 bit) / Total duration of 

simulation [16] 
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B. Load  

Load shows when the network is experiencing too much traffic to handle. Bits/second (b/s) is 

used to measure the overall load[17]. 

C. Delay(Latency) 

Delay indicates the time a packet takes to arrive at the destination. Based on the WiMA 

Xforum, the delay should be less than 150 ms[18]. 

Delay= Propagation time + transmission time + queuing time+ processing delay[19]. 

 

IV. Simulation Results 

1. Scenario 1. In this run, Low Videoconferencing was generated in the modelled 

network. WiMAX delay, Load and throughout were measured. Videoconferencing traffic sent 

was calculated[20]. The simulation was run for 5 minutes. The figure shows in figure 3. 

 

 



ويــتربــاللة ــمج   
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

36.1معامل التأثير العربي   

22العدد   

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                             516                                                                                                                                              

2.  Scenario 2: High video conferencing traffic was generated in the modelled network. 

WiMAX delay, Load and throughout were evaluated[21]. Videoconferencing traffic sent was 

calculated. The simulation was run for 5 minutes.Figure4 presents the result from this part. 

 

 
Scenario 3: Virtual Conference Room (VCR) was created in the WiMAX network in this set-

up. WiMAX delay, Load and throughout were measured. Videoconferencing traffic sent was 

calculated. The simulation was run for 5 minutes. 
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Result Analysis  

Toevaluate the impact of the three types of video traffic on the performance of WiMAX, 

theresults from each scenario was collected in one graph as shown in figure 5.According to 

the development, the highest WiMAX load was in the case of Video VCR traffic. It was 

slightly above 45.0000 packets/second. In addition, the load was approximately 1000 

packets/second for low and high video traffic. In terms of delay, the highest delay was from 

VCR video traffic. It was near 0.4 seconds. The slightest hesitation was almost 0.16 seconds 

in case of low video traffic. Regarding the delay, the highest value was in VCR traffic. It was 

0.38 seconds. High video traffic has introduced 0.18 seconds.The minor delay was from low 

video traffic at 0.16 seconds. Moreover, throughput was nearly equal for the three types of 

video traffic. It was nearly 480 packets/second. Finally, video traffic sent was at 240 

packets/second when VCR traffic was generated in the network. In contrast, the traffic sent 

was 30 packets/second in high video traffic and 20 packets/second in low video traffic. 
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V. Conclusion 

In this paper, the influenceof video conferencing traffic on theperformanceof the 

WiMAXnetwork was investigated.OPNET was used to simulate the WiMAX network. To 

approach a realistic environment, three levels of Video traffic were simulated—low, High and 

VCR video traffic.To assess the effect of video trafficWiMAX load, Delay and throughput 

were determined.The study concludedthat VCR traffic has the highest impact on WiMAX 

performance.in contrast, The best performance for WiMAX was in the case of low video 

traffic. 
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Abstract: The catalytic conversion of methanol to hydrocarbons of gasoline range has been 

studied over H-Beta, CuO/H-Beta, and HZSM-5. The catalysts were characterized by X-ray 

diffraction and TGA technique. The performances of the catalysts were evaluated by 

conducting experiments in a Microcatetest unit (MCB 890) fixed bed reactor made of 

stainless steel. Experiments were carried out at 10 bar and different reaction temperatures 

(300, 350, and 400 ◦C) at constant flow rate of methanol (0.2 ml/min) and constant pressure 

(10bar). GC technique was used to quantify the reaction products. The major products were 

methyl benzene, octane, 1,2,3- trimethyl benzene, 1,2,4,5- tetramethyl benzene, pentamethyl 

benzene, and hexamethyl benzene. The results obtained after catalytic cracking of methanol 

were also validated by using several kinetic models proposed worldwide.The kinetic 

parameters for various models were calculated by solving the equation of mass conservation 

inthe reactor for the lumps of the kinetic models.The Kinetic Model of Methanol to Gasoline 

(MTG) Reactions  over  H-Beta,H-ZSM5 and CuO/H-Beta Catalysts  is second order (since 

reaction is carried out different temperature and constant partial pressure) using Arrhenius 

equation by using Polymath and Excel software. 

Key words: Kinetic Model ,Catalytic Conversion, Methanol, Gasoline, Zeolite Catalyst (H-

Beta, and HZSM-5), CuO. 
 

1. Introduction 

The conversion of methanol over zeolite catalyst was first investigated by Chang 

andSilvestry at Mobil Corporation. They were developed that the (MTG) process in the early 

1970’s. In the 1970’s, Mobil synthesised a new zeolite catalyst, which became a key element 

in the MTG process. Zeolites are porous, crystalline materials with three dimensional 

framework composed of Al2O3 and SiO2 tetrahedra. This catalyst known as ZSM-5 that can 

convert methanol to hydrocarbon products which are similar to the gasoline fraction of 

conventional petroleum. The conversions of methanol to gasoline - range compounds over 

ZSM-5 are a widely studied class of reactions. The conversion of higher alcohols over ZSM-5 

to produce hydrocarbons has not been studied as extensively. In 1979, the New Zealand 

government decided to employ the Mobil MTG process as an alternative in reducing the 

dependence on imported crude oil. A plant was built at Motunui with a production of about 

14,000 barrels per day of unleaded gasoline, having an octane rating of 92 to 94. 

The transformation of methanol to various products may be explained by the 

following mechanisms. In a primary reaction, methanol is first dehydrated to dimethyl ether 

(DME). In a secondary reaction, the equilibrium mixture formed of methanol, dimethyl ether 

and water, is then converted to light olefins. The final reaction step leads to the formation of 

paraffins, aromatics and higher olefins. Light olefins can oligomerize to form products in the 

mailto:ahmad.eldabah@gmail.com
mailto:rwad.mohmmad2018@gmail.com
mailto:rwad.mohmmad2018@gmail.com
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gasoline boiling range. These products can react with oxygenates or with light olefins to 

produce additional gasoline products.As can been seen from the reaction scheme, methanol is 

first dehydrated to dimethylether (DME). The equilibrium mixture of methanol, DME and 

water is then converted to light olefins (C2–C4). A final reaction step leads to a mixture of 

higher olefins, n/iso-paraffins, aromatics and naphthenes. An interruption of the reaction leads 

to a production of light olefins instead of gasoline. 

Kinetic investigations related to the methanol to hydrocarbons conversion normally 

consider the methanol-dimethyl ether mixture as a single species. This seems to be justified, 

since the dimethyl ether formation is much faster than the subsequent reactions, so that 

oxygenates are at equilibrium.  Fitting experimental data obtained on H-ZSM-5 with varying 

concentrations of acid sites showed a linear correlation between the rate constant of the 

reaction of oxygenates with olefins and the intrinsic acid activity of the catalyst. 

2. Methodology 

2.1 Catalyst Preparation 

     ZSM-5 and H-Beta catalysts were used in the current research. Both catalysts were 

pretreated before use to convert them from the sodium form to H-form using ion-exchange 

technique. TGA technique was used to select the most proper calcination temperature for the 

catalyst as well as to quantify the carbon deposited on the surface of the catalyst. Different 

catalysts namely (HZSM-5, H-Beta, and CuO) were prepared by impregnation technique.  

Atomic absorption technique (AA) was used to determine the concentration of CuO on the 

support.The sodium form of the zeolite was converted to the acid form using the following 

procedure: the NaZSM-5 zeolite is placed in a 100 ml beaker and stirred with a 1.0M 

(NH4NO3) (aq.) solution (10 ml/g zeolite) for 10 to 15 minutes at ambient temperature. H-

ZSM-5 prepared by ionic change from 0.25 M aqueous solution of ammonium nitrate 

(NH4NO3) with ZSM-5, at constant temperature (60
0
C), and maintained with constant stirring 

for 24 hour. Then zeolite was separated by centrifuge equipment following dring at 120
o
C for 

12hrfollowed by calcination at 550
o
C for 5hr. CuO/H-Beta was prepared by two methods ion-

exchange and Impregnation technique. CuO/ H-Beta prepared byImpregnation technique. 7 g 

of CuO was mixed with 93g of distillate water and put in burette. 20 ml was taken from the 

solution and added to 1 g of support (H-Beta). 

2.2 Catalyst Characterization 

XRDtechnique has been used in this research on order monitor the catalyst crystallinity. The 

powder XRD patterns of the ZSM-5, calcined and H-Betawere recorded in the range 2° e 2e 

70° with a Philips PW 1800/10 diffractometer. CuO content was determined by Atomic 

Absorption Spectrophotometry using (UNICAM, GF90 AA Spectrometer). The samples were 

solubilized in a mixture of HF, HCl and HNO3. The concentration of CuO was found 7% by 

wt.      

2.3 Experimental Setup 

 The methanol to gasoline reaction was carried out in a stainless steel fixed bed reactor 

of 0.0095m i.d. and a length of 0.04 m. The reactor was placed in a cylindrical electrical oven, 

and the temperature of the catalyst was measured by thermocouple to an accuracy of 1
o
C. For 

each run 1.2 g of the catalyst was used. The reactions was carried out under the following 

conditions: temperatures(300, 350,400
o
C), N2 pressure 10bar, methanol was introduced into 

the reactor via a simplex pump at WHSV (weight hourly space velocity) =7.75 h
-1

 and time of 

reaction is 2 hr. 
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2.4 Desecration of the Setup (MCB 890 Microcatetest unit)  

The MCB Microcatetest (supplied by VINCI TECHNOLOGIES) unit is ideal for 

continuous catalytic reactions of very small amounts of product, within a wide range of 

temperature and pressure. 

 The MCB 980 unit consists of 4 parts: 

 The liquid input. 

 The gas input. 

 The reactor. 

 The output for the product with separator. 

Figure (1) shows the photograph of the Microcatetest unit (MCB 890) used in the current 

research whilst, the figure (2) shows the Schematic diagram of experimental setup used. 

 
Figure 1: Microcatetest unit (MCB 890) 

 

 
Figure 2: Schematic diagram of experimental setup used. 
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3. Results and Discussion 

3.1 Kinetic Model. 

The reaction of methanol to gasoline is given below:  

Methanol →Gasoline 

The reaction is second order (since reaction is carried out different temperature and constant 

partial pressure). And the rate law can be written:    

    
   

  
    

          ------------------------------------- (1) 

By integration 

  
   

  
 

  

   
               ------------------------------------ (2) 
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Where R = 8. 314 J /mol 

Arrhenius equation: An equation that represents the dependence of the rate constant k of a 

reaction on the absolute temperature T: 

         
 

 
 
 

 
 -------------------------------------- (9) 

We plot between ln k vs. (1/T), therefore determined the activation energy (E) from the slope 

of the line, and also determined (A) from intercept of the line.Where Y = ln k, X = (1/T), 

intercept = ln A, and the slope = - (E/R) 

3.2 Kinetic Parameter Estimation  
The pre-exponential factor (A) and the activation energy (E) for used catalyst from figures 3,4 

and 5by using Polymath software are listed in table 2. In case of CuO/H-Beta catalyst, it has 

been found that the activation energy required for the reaction is the highest among the 

catalysts tested. And the table 3 shows the effect of reaction temperature on the conversion 

and rate constant. And figures 6, 7, and 8 showed the relation between ln kvs. 1/T by using 

Excel software.    

 

Table 2: The pre-exponential factor (A) and the activation energy (E) for used catalyst 

A (1/sec) E (J/Mol) Catalyst 

87541 59208 H-Beta 

156652 61392 CuO/H-Beta 

1575.4 41570 HZSM-5 
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Table 3: Effect of reaction temperature on the conversion and rate constant 
 

HZSM-5 

 

CuO/H-Beta 

 

H-Beta 

 

 

1/T 

 

 

T(K) 

 
 

Lnk 

 

K 

 

X 

 

Lnk 

 

K 

 

X 

 

Lnk 

 

K 

 

X 

 

6.819 915.75 0.20 7.160 1287 0.26 7.053 1156.73 0.24 0.00175 375 

7.506 1818.92 0.31 8.506 4948.26 0.55 8.306 4048.57 0.50 0.0016 623 

8.078 3223.83 0.43 8.972 7936.42 0.65 8.807 6684.13 0.61 0.0015 673 

 

 
Figure 3: The parameters (a0, and a1) for H-Beta catalyst by using Polymath software. 

 
Figure 4: The parameters (a0, and a1) for CuO/H-Beta catalyst by using Polymath software. 
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Figure 5: The parameters (a0, and a1) for HZSM-5 catalyst by using Polymath software. 

 
Figure 6: The relation between ln k vs. (1/T) for H-beta catalyst by using Excel software. 

 
Figure 7: The relation between ln k vs. (1/T) for CuO/H-Beta catalyst by using Excel 

software. 

 
Figure 8: The relation between ln k vs. (1/T) for HZSM-5 catalyst by using Excel software. 
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4. Conclusions 

 In the present study, Kinetic Model ofcatalytic conversion of methanol to gasoline 

over H-Beta, CuO/H-Beta, and HZSM-5 were investigated. From the results, the following 

conclusions are obtained: 

1. A higher amount of methanol was converted to hydrocarbons of the gasoline range before 

the catalyst completely deactivated.The present investigation suggests that incorporating 

CuO into H-Beta significantly enhances the hydrocarbon yield. It was concluded that new 

active sites were created on the surface of the catalyst, which were highly selective to 

hydrocarbons of the gasoline range. 

2. The activation energies have been found of the order of 59208 J/mol with H-Beta catalyst, 

whilst, in case of H-ZSM5 the activation energy was found nearly 41570 J/mol, also the 

energy of CuO/H-Beta catalyst was 61392 J/mol.In case of CuO/H-Beta catalyst, it has 

been found that the activation energy required for the reaction is the highest among the 

catalysts tested. 
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Abstract- Phishing is a cybercrime in which, attackers try to fraudulently retrieve users’ 

credentials by mimicking trusted communication channels. Phishing attacks are usually start 

with email means.Many methodsareimplemented to detect phishing emails. Blacklists and 

heuristics anti-phishing methods are commonly used to mitigate the impact of phishing 

crime.Previous studies revealed that each of these methods still has its drawbacks when 

implementedalone to detect phishing emails.In order to enhance the performance of these two 

methods, it is widely suggested by the researchers to combine these two methods to work as 

one anti-phishing system. Thus, if one method fails to detect the attack, the other method can 

catch it. In this study, blacklist and heuristics methods have produced an acceptable accuracy 

rate in phishing detection when they have cooperatively implemented, they have achieved up 

to 93% of TP accuracy rate.  

Index Terms- phishing email, blacklist, heuristics, URL-based features  

1. Introduction 

The Internet nowdays has an obvious impact onhumans’ life way. The internet has 

certainly brought a convenient lifestyle that has made people more dependent on it for a lot of 

work. This convenient lifestyle, however, has opened new avenues for cybercrime 

activities.Phishing is one of such crimes in which, the phishers try to steal users’ credentials 

such as passwords and cridet card numbers.Phishing attacks are usually launched through 

simulated emails that falsely claim sent from trusted parties such as organizations or banks 

that the victim deals with. It is a useful countermeasure, therefore, to fight phishing attacks at 

the email level and kill phishing attacks in the cradle[1].Phishing is a cybercrime in which, 

attackers try to acquire sensitive information by impersonating a legitimate entity, through 

the use of electronic communications.Many reports show the increasing number in phishing 

attacks. In the first quarter of 2022, Anti-Phishing Working Group APWG[2] observed 

1,025,968 total phishing attacks. In the second quarter of2022, APWG observed 1,097,811 

total phishing attacks, a new record and the worst quarter for phishingthat APWG has ever 

observed. Another report by APWG [3] show that the number of recent phishing attacks has 

more than doubled since early 2020, while the APWG has observed a number between 

68,000 and 94,000 attacks per month.It is a common scenario when phishing emails contain 

fake URLs to deliver the victims to phishing websites [4]. This study, therefore, evaluate the 

performance of two most commonlyimplemented anti-phishing methods, they are, blacklist 

and URL-based heuristics methods. 

1.1 Types of Phishing Attacks 

Phishing websites are usually designed to be identical to the original ones; they falsely 

claim being legitimate with the aim of deceiving both of the search engines and Internet 

users. This type of websites includes; spam, concocted, and spoof sites. Spam sites are 

designed to deceive search engines to increase their rank scores. Concocted sites are 
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deceptive sites that appear as legitimate commercial ones with the aim of failure-to-ship 

fraud; they just disappear after collecting customers’ money without providing the agreed-

upon goods or services[5]. They commonly presented to the victims as real escrow, financial, 

delivery, retail, and payment services. Spoof sites are copying of the real commercial 

websites that designed to deceivethe users disclose their credentials such as passwords, credit 

card numbers and so on. eBay, PayPal, and various banking are common examples of 

spoofed websites[5].  

Phishing attacks are generally fall in two categories; social engineering and malware-

based attacks[6]. Attackers in the social engineering phishing base usually try to control the 

victims’ accounts by sending them simulated emails with fake URLs that deliver to phishing 

websites. Social engineering-base attacks, also known deceptive phishing, is further classified 

into email-based and website-based phishing. Malware-based phishing on the other side uses 

a variety of malicious programs that run on the victims’ machines. This type of phishing is 

further classified as; keyloggers/screen loggers, session hijacking, host file poisoning, DNS 

phishing and content injection[7].  

1.2 Blacklist and Heuristics Anti-Phishing Countermeasures 

One of popular methods to combat phishing attacks include blacklists[5],in which, the 

suspicious URLs, phishing email senders, IP addresses or keywords are recorded.The content 

of blacklists is periodically updated, and then,is utilized by phishing email and website 

detection systems to block the threat sources.Phishing blacklists are usually obtained either 

by user feedback or from the reports by the third parties who perform phishing URL 

detection. Although their accurate results in detecting phishing instances, blacklists, however, 

cannot detect the fresh or zero day phishing instances because of the update time lag of the 

lists’ content[8]. 

Another method which is widely used to detect phishing attacks is the heuristics 

method. This method is used to check emails’ or websites’ characteristics that include, URLs, 

HTML code, or page content to determine whether they pose a threat or not[9]. The heuristics 

based Anti-phishing systems more efficient than list-based systems in detecting fresh 

phishing instances [5]. In this research, the characteristics of URLs that extracted from email 

content are used to examine the email, and therefore, identify it as either phishing or 

legitimate one.  

1.3 URL-Based Phishing Detection 

Phishing detection by analyzing email’s content is a useful countermeasure since 

simulated emails are usually used to launch most of the phishing attacks by hiding the fake 

URLs in the contents of such emails. By using emails, phishers can easily reach a huge 

number of victims and show them fake URLs that take to phishing websites[4][10]. Email 

filters -heuristics based methods- are widely used to prevent phishing emails from reaching 

users’ inboxes. Numerous of such filters have been implemented to classify emails based on 

the natural language cues and the keywords in their contents. Researchers in this field have 

tried to improve the performance of phishing email filters by the analysisof URLs in email’s 

contents to detect URL-based phishing indications. Such indications include, but not limited 

to; the number of dots in a given URL, the number of special characters, the presence of 

hexadecimal characters or IP addresses instead of the domain name, and URL length 

[11][12]. 
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LinkGuard is a URL-based phishing email detection approach was proposed by Chen 

and Guo in 2006. The URLs based on this approach, are extracted from emails’ contents and 

classified into five categories to check the following criteria; a)If there any mismatch 

between the destination DNS name in the visible link and that in the actual link. b)If the 

dotted decimal IP address was used instead of the DMN name.c)If the URL’s alphabets are 

encoded and formed into their corresponding ASCII codes and/or any special characters such 

as @ character. d)If the destination information in the anchor does not contain a hyperlink. 

e)If the URL redirects to phishing website by utilizing the hosting domain vulnerabilities. In 

2007,researchers in [13] have identified some fine-grained heuristics to distinguish between 

legitimate and phishing URLs,theyhave achieved a 97.3% accuracy rate. In 2007, the 

PILFER algorithm was developed in [14]. to identify phishing emails by implementing a 

number of 10 classification features. PILFER algorithm employed the following features; IP-

based URLs, the age of the domain, non-matching ULRs between the hyperlink and anchor 

tag (the visual and actual links), HTML and JavaScript presence, the number of links and 

domains, and periods number in examined URL.A number of 7,810 emails were used to 

evaluate the PILFER algorithm, results show 96% of identified phishing emails.In 2009, 

researchers in [15] have proposed the PhishCatch anti-phishing tool. In which, they have used 

a set of filters and weighted rules that include; the length of hyperlinks, the differences in the 

Received From, and From fields of the email, and the differences between hyperlinks and 

anchor tags. PhishCatch results show 80% of detection. To classify emails, researchers in 

[16], 2010, have used the confidence-weighted model that trained on features derived 

exclusively from the URLs. Their approach had achieved higher than 97% of detection 

accuracy on new phishing URLs when the model has continuously trained.The lexical URL 

analysis approach to identify phishing emails was used in [17], 2011,their approach is based 

on the fact that most of phishing emails contain fake URLs, thus, the lexical analyzing of 

these URLs can achieve highdetection accuracy. Another study in 2012 by the same authors 

in [17]show the advantages of using the lexical URL analysis technique in phishing detection 

process.  

Therefore, due to their promising reliability, URL-based features are usedin this study 

to evaluate the performance of heuristic-based method in detecting phishing emails. A new 

URL-based feature namely the FldrNameLengthwhich proposed in our previous study is used 

here also. 

One limitation of email filtering technique, however, is the social engineering 

approaches [18][19]. In spear phishing, for example, phishing emails usually contain 

recipients’ personal information that mined from the web. If the victims see their names and 

affiliations in the received emails, they well just trust them and may be easily tricked [20]. 

Email filtering approach, also, cannot be applied to detect phishing websites that have not 

advertised through emails. 

Because of the phishing detection limitations that associated with blacklist method and 

heuristic-based methods, and to enhance the detection accuracy rate, in this research, the two 

methods are cooperatively implemented to detect phishing emails, and their detection 

accuracy is evaluated on the cooperation base. Two types of datasets are used in the 

performance evaluationexperiment, they are; legitimate emails datasetand phishing emails 

dataset. The legitimate emails dataset comprises of 10000 emails collected by Shetty & 

Adibi[21], Cormack & Lynam[22] and Spamassassin public corpus[23].The phishing 

emailsdataset comprises of 2916 phishing emails collected by Nazario[24]. 
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2. Blacklist Anti-Phishing Method Implementation 

To determine whether the evaluated email is phishing or legitimate instance, all URLs in 

the checked email are examined against the blacklist of previously known phishing URLs 

that obtained from PhishTank database. A given URL is considered as phishing if it is 

matching any of blacklisted URLs. The email from which this URL was extracted is, 

therefore, identified as a phishing instance. Figure 1 shows the operations’ flowchart of the 

blacklist checking process. Initially,the received email is considered as a legitimate one, thus, 

itsphishing email status=False.The system calls the blacklist method to check all URLs that 

extracted from this email’s contentagainst the content of PhishTank database. 

 
Figure 1: Flowchart Operations of the Blacklist Method 

If anychecked URL found matching any of blacklisted URLs, the email from which this 

URL was extracted is marked as a phishing instance. All URLs in email are extracted using 

the Regexps technique.Table  1presents some examples of applied Regexps that have 

testedbefore implement them in our experiment. The Agent Ransack from Mythicsoft and the 

EditPad Pro Pad 7 tools that support the use of Regexpsareutilized to test all of implemented 

Regexps. These free tools can quickly and efficiently search files’ contents and extract 

required information based on predefined searching patterns.  

All emails in the datasets are one by one examined and overall result are used to 

evaluate the performance of the blacklist method in labeling the emails as either phishing or 

legitimate. If an email has not labeled -URLs in its content not found in the blacklist content-, 

the email is then rechecked using the heuristics anti-phishing method. 
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Table 1: Examples of Applied Regexps to Extract URLs from Emails' Contents 

Regexp Pattern Description 

(http://|https://|www).*(</a>|[a-z]{2,5}) To extract URLs in their general form 

(http://|https://|www).+?[?] To extract URLs ends with ? (end of the path) 

(http://|https://|www).+?("|\s) 
To extract remaining URLs that do not contain the ? 

mark 

3. Heuristics Anti-Phishing Method Implementation 

As in the previous method, all emailsareexamined to determine whether theyare phishing 

or legitimate instances. Thismethod is implementedto examinea given email by utilizing 12 

URL-based features that extracted from email’s content.A given URL is identified as 

phishing if its characteristics positively meet one of the employed 12 URL-based features that 

presented in Table 2.If a given URL identified asa phishing, the email from which this URL 

was extractedis, therefore, labeled asa phishing instance. 

Table 2:URL-Based Features that used by the Heuristic Anti-Phishing Method 

No. URL-based Feature Description 

1 FldrNameLength 
URL with a folder or sub-folder longerthan 30 characters is 

labelled as a phishing instance. 

2 KeyWordURL 
URL includesa suspicious Keyword is labelled as a phishing 

instance. 

3 IP Address URL contains an IP address is labelled as a phishing instance. 

4 DMNDashes&Dots 
DMN includes more than 4 dots and/or dashesis labelled as a 

phishing instance. 

5 ImgHttps 
URL contains anphishingimg src=https:// addressis labelled as a 

phishing instance. 

6 DMN Semantics (DMN Naming) 
URL contains unwanted character is labelled as a phishing 

instance. 

7 Non-Standard Port Number 
URL contains non-standard port number is labelled as a 

phishing instance. 

8 MoreThanOneDomainURL 
URL contains morethan one DMN is labelled as a phishing 

instance. 

9 onMouseOver 
URL uses onMouseOver property is labelled as a phishing 

instance. 

10 URL-HEXCoding 
URL’s TLD usesURL-HEXCodingis labelled as a phishing 

instance. 

11 Form Tag URL contains input form is labelled as a phishing instance. 

12 using of “@” character URL has @ symbolis labelled as a phishing instance. 

As the Figure2 shows, the suspicion status of the checked email is initially set to False 

since this email was not identified as a phishing instance by the blacklist checking method. 

URLs’ examination process starts with the first URL extracted from email’s content. 

Operations of the heuristic-based methodare ended when all URLs are examined. The 

currently checked URL is identified asa suspiciousor phishing instance if it meets one or 

more of the 12 features that listed in table 2. 
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Figure2: Flowchart Operations of the Heuristic Method 

4. Experiment of Blacklist and Heuristic Based Methods 

This section presents the performance of blacklist and heuristic-basedmethods that evaluated 

based on the produced TP and FP results.Table 3 shows the implementation of confusion 

matrix method to calculate the performance metrics of these two methods. Before discussing 

the results, we identify what TP, FP, FN and TN stand for. 

TP stands for True Positive (phishing instance is correctly identified as phishing). 

TN stands for True Negative (legitimate instance is correctly identified as legitimate). 

FP stands for False Positive (legitimate instance is incorrectly identified as phishing). 

FN stands for False Negative (phishing instance is incorrectly identified as legitimate). 

Table 3 shows that 2916 emails are considered as an actual positive (phishing) since 

they come from phishing email dataset. It also shows that 10000 emails are considered as an 

actual negative (not phishing) since they come from legitimate email dataset.The 

implementation experiment of using the blacklist and heuristic to label all emails in the two 

datasets has producedthe TP, FP, FN, and TN resultsthat presented in Table 3.  

Appendix.1shows a sample results of phishing email checking experiment by using the 

blacklist and heuristic methods.Produced results have shown a 93% of TP and 12% FP rates. 

This high FP result still acceptable sincea huge size of 10000 legitimate emails dataset were 

analyzed in the checking experiment. We must consider the fact that, all datasets contain 

noisy data which undoubtedly will affect the detection accuracy rate. This was the case with 

such big number of analyzed emails. 
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Table3:Confusion Matrix of the Heuristic and Blacklist Methods Evaluation 

Total = 12916 Identified Positive (P) Identified Negative (N) 

Actual Positive (P) = 2916 (TP)  2716 (FN)  200 

Actual Negative (N) = 10000 (FP)  1238 (TN)  8762 

 

Results in the above confusion matrix show that:  

The total number of checked emails = 12916.  

The number of actual positive emails = 2916.  

The number of actual negative emails = 10000.  

The number of emails that identified as positive = TP + FP = 2716 + 1238 = 3954.  

The number of emails that identified as negative = TN + FN = 8762 + 200 = 8962. 

Based on the checking process, the heuristic and blacklist-basedmethods have together 

produced the following results: 

TP Rate =
  

 
=

  

     
=

    

        
= 
    

    
 = 0.93. 

FP Rate = 
  

 
= 

  

     
= 

    

         
= 

    

     
 = 0.12. 

TN Rate = 
  

     
 =  

    

         
 = 

    

     
 = 0.88. 

FN Rate = 
  

     
 = 

   

        
 = 

   

    
 = 0.07. 

5. Discussion 

Produced results show the reliability ofthe blacklist and URL-based features -heuristic-

methodsto identify legitimate and phishing emails. Some of anti-phishing tools that use the 

blacklist and heuristic methods such as the Microsoft IE Phishing Filter is basically utilize the 

blacklist method, it also utilizesthe heuristics method when encountering a site that not on its 

blacklist, its detection accuracy rate is up to 92%. The Hybrid client-side tool in [25] employs 

the URL-based features,itachieved a 87.5% of accuracy rate. PhishNet by Prakash [26]is 

another example of anti-phishing toolbars; itgenerates many of child URLs based on a given 

blacklisted URL, it achieved a 92% of detection accuracy rate. Many of the generated URLs, 

however, might be either innocent or not exist.  Compared with the results from other tools, 

the experimen in this study has achieved up to 93% of accuracy rate. 

6. Conclusion and Future Work 

The blacklist is a widely used method to combat against phishing attacks. One of most 

known disadvantages of this method is that, its ineffeciency in detecting fresh phishing 

instances because of time lag between launching time of phishing URL and the time of this 

new phishing URL being blacklisted. Because of that, it is a common case where the 

performance of this methods is improved is to implement another anti-phishing method 

besides the blacklist method for the purpose of further verification if the blacklist method 

does not detect the phishing attack. The performance of the heuristics method was evaluated 

when it cooperatively implemented with the blacklist method. 12 URL-based heuristics were 

utilized in this studyfor the purpose performance evaluation.Experimental results show that 

the accuracy of phishing detection is within an acceptable scope.  
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For a future work, different datasets of phishing and legitimate can be used in the 

performance evaluation process for these two anti-phishing methods. Another evaluation 

attempt carried out by maintaing a blacklist athor than the blacklist from PhishTank database 

which was utilized in this study. Different URL-based heuristics set rather than the 12 URLs 

that implemented in this study can be utilized in further studies to evaluate the performance 

of the heuristic-based anti-phishing method.      
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Appendix.1 Result sample of implementing the blacklist and heuristic methods 

Results in this section means that, an email is classified as phishing based on either one or 

more classification feature, or blacklist checking result. The first column of the table below is 

dedicated to checked emails’ paths and names, the second column is dedicated to the result 

from all URL-based classification features and blacklist checking method, and other columns 

are dedicated to all employed classification features. If the result was 1 in the second column, 

the email is classified as phishing, it classified as a legitimate otherwise. 

Checked Email path and Name 
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E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2610).txt 
1    1   1    1   

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2611).txt 
1  1          1  

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2612).txt 
1    1   1    1   

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2613).txt 
0              

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2614).txt 
1  1            

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2615).txt 
1    1  1     1   

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2616).txt 
1           1   

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2617).txt 
1  1  1   1       

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2618).txt 
1            1  

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2619).txt 
1  1  1        1  

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2620).txt 
1    1  1        

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2621).txt 
1  1  1          

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2622).txt 
1           1   

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2623).txt 
1    1          

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2624).txt 
1  1  1          

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2625).txt 
1    1          

E:\datasets\phishingemails\phish 1  1  1          
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ing (2626).txt 

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2627).txt 
0              

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2628).txt 
1    1          

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2629).txt 
1  1            

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2630).txt 
1    1       1   

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2631).txt 
1     1      1   

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2632).txt 
1             1 

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2633).txt 
1           1   

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2634).txt 
1  1  1          

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2635).txt 
1 1   1  1        

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2636).txt 
1             1 

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2637).txt 
1           1   

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2638).txt 
1    1          

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2639).txt 
1             1 

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2640).txt 
1  1            

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2641).txt 
1  1  1  1        

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2642).txt 
1  1  1        1  

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2643).txt 
1    1          

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2644).txt 
0              

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2645).txt 
1    1  1        

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2646).txt 
1    1          

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2647).txt 
1             1 

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2648).txt 
1    1          

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2649).txt 
1   1 1      1    

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2650).txt 
1  1  1          

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2651).txt 
1      1        

E:\datasets\phishingemails\phish

ing (2652).txt 
0              
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 وجه إلقامة الدعوى الجنائيةاألمر باأل
 (السلطات المختصة بإصداره ،الطبيعة القانونية لألمر باالوجه)

 
 يفشحاته إسماعيل الش   ،ختر هللاعلي محمود ، فرج دمحم طيب

يعة والقانون  البيضاء -جامعة السيد دمحم بن علي السنوسي االسالمية / قسم القانون، كلية الشر
 

 :ملخص البحث
ي هو ضمن سلطة المحقق إليقاف الدعوى الجنائية بعدم ال 

مر بأن الوجه إلقامة الدعوى، يأب 
ي الدعوى لسباب حددها 

 
ع أراد بذلك وضع حد لعدم االستمرار ف إحالتها للمحكمة المختصة، والمشر

، وهذا يعطيه صفة العمل  ي
القانون، بل المر باالوجه ينهي به المحقق مرحلة التحقيق االبتداب 

ي ا
 6لقضاب 

ع سلطة المر باالوجه لجهات محددة ابتداًء من النيابة العامة، لنها عندما  وقد أعىط المشر
ي 
 
ي تظهر الحقيقة، وبذلك لها أن تترصف ف

نقوم بالتحقيق تتمحص جوانبه وتتخذ اإلجراءات الت 
ع اللي ي والمرصي استقرا الدعوى، إما بالمر باالوجه، أو بإحالة الدعوى إىل المحكمة المختصة، والمشر ت 

ي للتحقيق بصورة استثنائية بأن يمارس اختصاصه بإصدار أمر بأن الوجه إلقامة 
عل تكليف قاض 

ع  الدعوى، بناًء عل طلب النيابة العامة إذا رأت من الظروف ما يوجب التحقيق بمعرفته، وأجاز المشر
ي 
 
 ندب مستشار للتحقيق، وأن يكون صالحياته ف

ً
ي والمرصي أيضا  الجرائم محل الندب أثي  من الليت 

ي جرائم من نوع صالحيات 
 
 محدد للتحقيق ف

ً
ي التحقيق؛ ذلك أن الندب أصال

النيابة العامة، وقاض 
ي مرص، 

 
ي الندب أما لرئيس النيابة المختص، أو لوزير العدل ف

 
ع ابتداًء أعىط الحق ف معير  لن المشر

ي 
ي الدعوى بعد االنتهاء منهافإن ل6 والخالصة أنه عندما يتوىل التحقيق االبتداب 

 
أما 6 ه حرية الترصف ف

 6بإحالة المتهم إىل المحكمة الجنائية المختصة، وإما أن يصدر أمر بأن الوجه إلقامة الدعوى
اهة، وله عند االنتهاء من التحقيق،  ة والي   ي فرد تتوافر فيه الخي 

وغرفة االتهام تشكل من قاض 
ي  إما إخطار الخصوم بنتائج التحقيق، أو 

ع قاض  إصدار أمر بأن الوجه إلقامة الدعوى كما خّول المشر
ي المحكمة الجزئية وحكمة الجنح المستأنفة 

 للوقت والجهد بأن يقوم قاض 
ً
التحقيق، وذلك اختصارا

وط القانونية  6بإصدار أمر باالوجه إلقامة الدعوى عندما تتوافر الشر
 

 المقدمة
 قواعد تنظ

ً
 وحديثا

ً
يعات قديما يعات الحديثة وضعت التشر ي  تمهرتيم السلوك بل إن التشر

 
ف

وأن  (1)وضع قواعد ضابطة لهذه العمليات السلوكية، وفق إجراءات منظمة بموجبها يتم اقتضاء الحق
 لقواعد منظمة لما يسىم بالدعوى الجنائية

ً
وقد ألقت  (2)ذلك ال يحدث بصورة تلقائية إنما يتم وفقا

يعات الجنائية العبء عل الن يابة العامة باعتبارها الوكيل الصيل عل الدعوى الجنائية، أو النائب التشر
ي العقاب

 
ة هذه الدعوى والسير فيها بإجراءات اقتضاء حقها ف  6(3)عن المجتمع لمباشر

                                           
ي العقاب، نشأته، وفلسفته، اقتضاؤه، انقضاؤه، دار الهدى للمطبوعات، ج6 د( 1)

، حق الدولة ف  ي
م، 3891، 2عبد الفتاح الصيف 

 16ص
م، 3/70/3891، القاهرة، أحمد فتحي شور، بدائل الدعوى الجنائية، المؤتمر الدوىلي الثالث عشر لقانون العقوبات6 د( 2)

 2786ص
، المرجع السابق، ص6 د( 3) ي

 3116عبد الفتاح الصيف 
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وتمر الدعوى الجنائية قبل أن ترفع إىل القضاء للفصل فيها بمرحلة دقيقة، ومهمة، وهي مرحلة 
، والذي ي ي

ي مكمن شهاالتحقيق االبتداب 
 
، ويقصد به (1)قصد به بمعناه العام، البحث عن الحقيقة ف

 
ً
ي تتوىل سلطة التحقيق القيام بها وفق قواعد إجرائية "اصطالحا

مجموعة اإلجراءات والوامر الت 
ي إسناد الجريمة المرتكبة لمتهم بعينه

 
 (2)"محددة بغية جمع الدلة وتمحيصها، وتقدير مدى كفايتها ف

ي    ع ا  للنيابة العامة، وأجاز للمتهم والتشر
ً
 أصيال

ً
 التحقيق حقا

ً
ي    ع المرصي جاعال ي قد حذا حذو التشر لليت 

ي للتحقيق، وأعطت المادة 
ي مواد الجنايات أن يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية ندب قاض 

 
( 13)ف

ي ب
 
عض الجرائم بأن إجراءات جنائية الحق ذاته للنيابة العامة بأن تتخل باختيارها عن مهمة التحقيق ف

ي جرائم ةتطلب من المحكمة االبتدائي
 
، أو مستشار للتحقيق ف ي

، أو من محكمة االستئناف ندب قاض 
ي عل أنه ( .31)ُمعينة، وقد نصت المادة  ي التحقيق أن الواقعة إذا ]إجراءات جنائية ليت 

رأى قاض 
ي الوامر الصادرة جنا

 
ي التحقيق أو ية فإنه يحيلها إىل غرفة االتهام عند النظر ف

باإلحالة إليها من قاض 
ي الدعوى وقائع أخرى، واشخاص آخر [النيابة العامة

 
ين ، أي تجري تحقيقات تكميلية، ولها أن تدخل ف

 6مع إجراء التحقيق الالزم لذلك
 :سبب اختيار موضوع البحث

ي تصدر خالل مر الوجهإن المر بأن
حلة اإلقامة الدعوى الجنائية يعد من أخطر الوامر الت 

ي حيث يضع 
الحقيقة ذاتها فمنطوقة يدل عل براءة المتهم عن طريق أمام الدعوىالتحقيق االبتداب 

 بالحقيقة 
ً
ة، دون أن يكون ناطقا ي قصير

ي  ،هي الغاية المبتغاة من اإلجراءات الجنائية الت 
 
ثم أن البطء ف

ي الظروف العادية لهاإلجراءا
 
ي عل سير الدعوى ا ت الجنائية ف إقامة الوجهلجنائية، فالمر بأنتأثير سلت 

لتحقيق قيام جهة االختصاص باالدعوى الجنائية، إضافة إىل أن  إلنهاءسهلة الدعوى طريق شيعة و 
قامة الدعوى تجنب به المتهم المحاممة عن جريمة قد تكون تافهة، كما إلالوجهإىل قرار بأن ا وانتهائه

ي بعض الحوالة الخالف بير  يؤدي ذلك القرار إىل عدم اتساع شق
 
 6بعض الخصوم ف

 
ً
ي والمرصي، الوجهتعرضمن الُمحتم، أن نلما سبق أصبح  وإيضاحا  الليت 

يعير  االختالف بير  التشر
اح التعديالت الالزمة  6واقي 
 :تحديد مشكلة البحث

ة كيان المتهم، وحريته الفردية  إن المرحلة السابقة عل المحاممة تعد مرحلة مهمة تمس مباشر
ي كفلتها 

 اإلعالن العالىمي لحقوق اإلنسان، فالسلطة المختصة  الت 
ً
الدساتير والمواثيق الدولية، وخاصة

ي التحقيق
عد  ،، أو غرفة االتهام(3)بالتحقيق سواًء كانت النيابة العامة، أو قاض 

ُ
فهذه الجهات المتعددة، ت

اهة، ولكن هذا االختالف يحمرحلة، أو فرصة لضمان العدالة، والكفاء ي ة والي  
 
 طياته محاذير مل ف

ي الجهة المستند إليها التحقيق، ومدى الضمانات، وما يكفل استقاللها 
 
ة ف  لتعدد جردها نظر ، وتخطير

ً
ا

اتها  6خي 
 :أهمية البحث

ي 
ي ذاته، حيث يعتي  التحقيق االبتداب 

يستمد هذا البحث أهميته من أهمية التحقيق االبتداب 
 6(4)لنظر أمام قضاء الحكملوى وتحديد مدى قابليتها مرحلة ما قبل المحاممة، إذ يتضمن تحضير الدع

                                           
، ج6 د( 1) ي  2086، دار الرواد، ص3عبد الرحمن أبو توته، قانون اإلجراءات الجنائية الليت 
 2076عبد الرحمن أبو توته، المرجع السابق، ص6 د( 2)
 16م، ص3808ات الشخصية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، دمحم زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحري6 د( 3)
ي المرحلة السابقة عل المحاممة، الطبعة الوىل، 6 د( 4)

ف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة، ودورها ف  م، دار النهضة 2773اشر
 326العربية، ص



بــوي   مجــلة الــتر
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

ي   36.1معامل التأثير العرب 
 22 العدد

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                540                                                                                                                                             

ي قد وضع ليطرح الجوانب غير المهمة ويضع أمام ال
حكمة التهمة مثم إن نظام التحقيق االبتداب 

 6المرتكزة عل أساس متير  من الوقائع، والقانون
ي تقديرنا إلالوجهفالمر بأن

 
عل السواء، المصلحة العامة يضمن مصالح الفراد و  ،قامة الدعوى ف

لحقوق وحريات المتهم من أن يمثل أمام القضاء إذا كانت  للقضاء الوقت والجهد، وضمانة ويوفر 
 6ه غير كافيةالدلة ضد

ي تكوين ، وما قد ينتج عنها من أمر بأن ال باإلضافة إىل أن مرحلة التحقيق
 
وجه، لها بالغ الثر ف

، إذا ما تم الطعن عل هذا ألمر، م ي
ن قبل من يملك حق الطعن، وهم الخصوم، ما عدا عقيدة القاض 

ي من قبل النائب العام
 6المسئول عن الحقوق المدنية وعند ذلك يلغ 

 :نطاق البحث والمنهجية المتبعة
ي وقانون اإلجراءات الجنائية  د يتحد ي بيان أن قانون اإلجراءات الجنائية الليت 

 
نطاق البحث ف

 للدراسة، وهذه القوان
ً
 المرصي، موضوعا

ً
ي قطعت قواعدها شوطا

ير  تعد من القوانير  الالتينية الت 
 
ً
ي العقاب، وحماية الحرية  ،طويال

 
نحو إقامة التوازن العادل بير  حماية المجتمع، وإقرار حق الدولة ف

 من قانون اإلجراءات الشخصية للمتهم من ناحية أخرى، ون
ً
يعات المستقاه أصال رى أن هذه التشر

ي االتهام الفرنسي قد وفرت ضمانان 
ي مرحلة التحقيق وأخذت بمبدأ الفصل بير  سلطت 

 
واسعة ف

ي بث حاال عنارص هذا البحث فقد أخذ البوالستكم 6والتحقيق
 6التحليلي  المنهج الوصف 

 :خطة البحث
 التمهيدي المطلب
 إلقامة الدعوى الجنائية الوجهالمفاهيم العامة لألمر بأن
ي قا

 
 لهالمر باالوجه إلقامة الدعوى لم يرد ف

ً
ي والمرصي تعريفا ي نون اإلجراءات الليت 

، ولذلك عت 
، وتوقف الدعوى 6 الفقه بوضع تعريف له ي

فهناك من عرفه بأنه قرار المحقق إنهاء التحقيق االبتداب 
عند هذه المرحلة، فهو قرار يتضمن عدم إحالة الدعوى الجنائية إىل المحكمة المختصة، ولهذا القرار 

ي إنهاء احجيته
 
ط فاسخ، وقوته ف  عل شر

ً
 6(1)لدعوى، وإن لم يكن معلقا

ي الدعوى الجنائية 
 
وقد عرفه البعض اآلخر بأنه أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير ف

ي تحول دون ذلك
 6(2)لتوافر سبب من السباب الت 

وجه إلقامة الدعوى عبارة عن قرار مكتوب صادر عن الجهة ال أن ويرى البعض اآلخر أن المر ب
ي تتوىل التحقيق، بأن يرصف النظر عن الدعوى وذلك لسباب إجرائية، أو لسباب موضوعية، ومنها ا
لت 

ل من الصفة اإلجرامية أو ة، أو نسبتها إىل المتهم، وإما لتجرد الفععدم كفاية الدلة عل إثبات التهم
 من أو لعدم ا ،جنون، أو صغر السنالهلية الجنائية للمتهم بسبب اللعدم توافر 

ً
لهمية، إذا كان صادرا

 6(3)النيابة سواًء كانت عامة أو عسكرية
أمر يصدر عن الجهة المختصة ))إلقامة الدعوى بأنه الوجهوعل ذلك يمكن تعريف المر بأن

، والمرصي كانا (( تنتهي بموجبه إجراءات التحقيق لسباب أقرها القانون ي ع الليت 
 من المشر

ً
وموقف كال

ي المادة واضحير  حيث نص قان
 
ي ف ي التحقيق ))عل أنه  311ون اإلجراءات الجنائية الليت 

إذا رأى قاض 
ي الدعوى غير مستوفاة، 

 
وط السير ف أن الواقعة ال يعاقب عليها القانون، أو إن الدلة غير كافية، أو أن شر

                                           
ح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،6 د( 1) ، شر ي

 316.م، ص3889م، طبعة 3892طبعة  محمود نجيب حست 
، الجزء الول، منشورات المكتبة الجامعية، الزاوية ليبيا، 6 د( 2) ي ي    ع الليت 

ي التشر
مأمون دمحم سالمة، قانون اإلجراءات الجنائية ف 

 106الطبعة الثانية، ص
ح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية6 د( 3)  1116م، ص2772، طبعة عبد الرؤوف مهدي، شر
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 مسقط تبير  أو 
ً
 من العقاب يسببا

ً
 للجريمة أو مانعا

ً
ي أمر ا

 صدر القاض 
ً
لدعوى، ويفرج إلقامة االوجهبأن ا

 6(1) ((عن المتهم المحبوس
ي المادة 

 
ي التحقيق أن )عل أنه  311ونص قانون اإلجراءات الجنائية المرصي ف

إذا رأى قاض 
 بأن
ً
إلقامة الدعوى، الوجهالواقعة ال يعاقب عليها القانون، أو أن الدلة عل المتهم غير كافية يصدر أمرا

 لسبب آخر، ويعلن المر للمدعي بالحقوق المدنية، ويفرج عن المتهم المحبوس أن لم يكن م
ً
حبوسا

ي مكان إقامته
 
ي يكون اإلعالن لورثته جملة ف

 
 (6وإذا كان قد توف

ي مرص وليبيا أحكام ال ولقد تضمنت التعليمات القضائية للنيابة العامة 
 
 6(2)مر المذكورف

ها من عامة وحداري الصادر من النيابة الالمر بحفظ الوراق هو ذلك المر اإل و  دها دون غير
قبل  ا نههام، وليست سلطة تحقيق، ويصدر عسلطات التحقيق الخرى، وذلك بوصفها سلطة إت

أو رفع الدعوى بشأن الواقعة عند عدم  (4)تخاذ إجراءات التحقيقلذا فإنه يتضمن عدم ا (3)التحقيق
ي أن إمكانية إصدار أمر الحفظ يتطلب الذيالمر وجود مشتبه فيه، 

عدم تحريك الدعوى، فالمر  يعت 
 لنه ال يمكنه قانون

ً
 للدعوى إطالقا

ً
 االتصال بجهة تحقيق أخرى، سوىبالحفظ ال ُيعد محركا

ً
النيابة،  ا

ي أي وقت، وهكذا فإنه يصدر بناًء عل البحث الظاهر لألوراق دون 
 
وإن كانت يمكنها العدول عنه ف

طةتح   الحفظا فإن أمر ، ولذقيق اثتفاء بمحرص  جمع استدالالت الشر
ً
 إداريا

ً
حجية  أيةوز ال يح ُيعد قرارا

ي 
، وال أمام القضاء المدب  ي

 6(5)ال أمام القضاء الجناب 
وأحكام ال تقبل الطعن، وطرق  ،أو أثي   أحكام قابلة للطعن بطريق: نوعانالباته فهي الحكام أما 

، أو المرصي هي المعارضة، واالستئن ي ي القانون الليت 
 
اف والنقض، وإعادة النظر وترتبط الطعن سواًء ف
ي إن

 
ب الحكم من إذ ب6 هاء الدعوى بنطاق الطعن فيهقوة الحكم ف قدر ما يضيق نطاق الطعن يقي 
ي 
، وتكتمل له هذه القوة حينما يصبح الطعن فيه غير جائز عل اإلطالق قوته فيها   يدركالمرحلة الت 

 للطعن 
ً
، ولو كان قابال ي

 6بالمعارضةوعندئذ يوصف بأنه حكم نهاب 
قوة لائز ف، أو المعارضة، فيوصف بأنه حكم حأما الحكم الذي ال يجوز الطعن فيه باالستئنا

 
ً
 باتا

ً
ء المحكوم فيه، أي حكما ي

 6(6)السر
ي 
 
ة ف فالحكم البات يحول دون الرجوع إىل الدعوى مرة أخرى، فهو يصبح له الكلمة الخير

 للحقيقةاالدعوى، فيما قض  به، فقد صار عنو 
ً
 6(7)بل صار أقوى من الحقيقة نفسها نا

 
 المطلب األول

 الطبيعة القانونية لألمر بأن الوجه إلقامة الدعوى الجنائية
ي 
، وبالتاىلي فهو قرار قضاب  ي

، (1)المر بأنه الوجه إلقامة الدعوى ينتج عن مرحلة التحقيق االبتداب 
ي 
ة الواقعة محل االدعاء مكونة وأنه يعد خطوة الزمة لكشف حقيق (2)والتحقيق بطبيعته عمل قضاب 

                                           
ي ( 392-278)وقد نصت المادتير  ( 1)

ي شأن النيابة العامة والذي جرى نصهما كاآلب 
ي والمرصي ف  من قانون اإلجراءات الجنائية الليت 

 بعدم وجود درجة إلقامة الدعوى الجنائية))
ً
 ((6إذا رات النيابة العامة بعد التحقيق أن الوجه إقامة الدعوى يصدر أمرا

ي مرص المواد حي( 2)
ي المواد من ( .90وحت  المادة  918)ث نصت عل هذه التعليمات ف 

ي ليبيا ف 
كذلك التعليمات العامة للنيابة ف 

 (3836وحت  المادة  3.8)
ه، المر بأن الوجه إلقامة الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، 6 د( 3) ي بو خرص 

 1136م، ص.277دمحم الغرياب 
، مطبعة طرابلس، الهادي عل 6 د( 4) ي ي قانون اإلجراءات الجنائية الليت 

 3126م، ص2727يوسف بو حمره، الموجز ف 
ي إنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 6 د( 5)

ي ف 
، قوة الحكم الجناب  ي

 096م، ص3800محمود نجيب حست 
، المرجع السابق، ص6 د( 6) ي

 096محمود نجيب حست 
، حجية المر بأن الوجه إلقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، دمحم 6 د( 7) م، 2777-م3888عبد الحميد مكي

 216ص
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 لن النيابة العامة تقوم به بوصفها تمارس وظيفة قضائية
ً
 قضائيا

ً
وأن ما يسند كون ألمر  (3)قرارا

 نص المواد
ً
 قضائيا

ً
ي والمواد ( 311-392-311)بالوجه عمال إجراءات ( 278-311)إجراءات جنائية ليت 

ي أوضحت صالحية سلطة التحقيق 
ي التحقيق والنيابة العامة، أو جنائية مرصي، الت 

سواًء كان قاض 
ي 
ي التحقيق االبتداب 

 
وع ف  6غرفة االتهام، بإصدار هذا المر، إذا توافرت أسبابه بعد الشر

اع بناًء عل ضمان براءة المتهم،  المر أن  ،والخالصة ي الي  
 
، يفصل ف ي

بأن الوجه أمر قضاب 
ي يصدر بها و 

هي طبيعة قضائية خالصةويكتسب هذا المر طبيعة المرحلة الت 
، وتفسير ان المر بأن (4)

  الوجه
ً
 قضائيا

ً
تب عليه عدم رفع الدعوى إىل المحكمة  ،قرارا ، ويي  ي

ي التحقيق االبتداب 
 
لنه ترصف ف

الوجه إلقامة الدعوى عند تتشكل الطبيعة القانونية لألمر بأن المختصة، والوقوف بها عند هذا الحد، و 
 مرحلة التحقيق، وعند الت

ً
 قضائيا

ً
 بوصفه قرارا

ً
ي التحقيق، وأيضا

 
 6رصف ف

ي الفروع التالية
 
ي تأصيل الطبيعة القانونية لهذا األمر ف

 
 :وهذا ما سنتعرف عليه ف

 :وجه عند مرحلة التحقيقالطبيعة القانونية لألمر بأن ال : الفرع األول
ي التحقيق، ومن المستيصدر المر بأن الوجه من 

ر المنتدب للحقيق شاالنيابة العامة، أو قاض 
ي حالة ندبه

 
ي ليبيا باعتبارها سلطة من سلطات التحقيق بجانب أنها قضاء إحالة ف

 
 غرفة االتهام ف

ً
، وأيضا

ي مواد الجنايات وأن قراراتها أوامر
 
فإنما 6 فهذه الجهات عندما تصدر المر بأن الوجه إلقامة الدعوى(5)ف

، ولكن ال ي
نيابة العامة هي سلطة تحقيق بصفة أصلية حسب تصدره باعتبارها، سلطة تحقيق ابتداب 

ي قانون اإلجراءات الجنائية، كما هي سلطة اتهام بصفة أ
 
  صليةالقواعد العامة ف

ً
وعندما يصدر ، أيضا

 6(6)لوجه إلقامة الدعوى منها بوصفها سلطة تحقيقالمر بأن 
م وبير  صفتها باعتبارها بير  صفة النيابة العامة باعتبارها جهة اتهاوالقضاء وقد فرق القانون 

ي والمرصي فيالمادتير   عل أنه إذا ( 278-392)سلطة تحقيق، فقد نص قانون اإلجراءات الجنائية الليت 
 بذلك)

ً
صدور المر  وهذا ما يؤكده666( رأت النيابة بعد التحقيق أن الوجه إلقامة الدعوى، تصدر أمرا

ي وهو ما نصت عليه المادتير  الوجه من النيابة العامة بوضفها سلطة تحقيق ابأن 
( 918-3.8)بتداب 

ي ليبيا ومرص
 
 6(7)من التعليمات العامة للنيابات ف

ي 
 
ي أحد أحكامها ف

 
وإن كانت النيابة العمومية ال )المعت  بأنه هذا وقد قررت محكمة النقض ف

، ويعتي  العمل  ، إال أن نهميصدر من كل منهم كأنه صادر  الذيتتجزأ، ويمثل أعضاؤها النائب العمومي

                                                                                                                                    
ي عليه، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 6 د( 1)

ي    ع، النظرية العامة للمجت   1106م، ص3883فهد فالح المصير
، المرج6 د( 2)  316ع السابق، صدمحم عبد الحميد مكي
، المرجع السابق، ص6 د( 3) ي

تب : "وقد وصفته محكمة النقض المرصية بأنه6 91محمود نجيب حست  ، كالحكم تي  ي
عمل قضاب 

، المرجع 288، ص2مجموعة القواعد القانونية ج6 م21/1/3813أنظر نقض "6 عليه حقوق ي دمحم عبد الحميد مكي
، مشار إليه ف 

 316السابق، ص
، المرجع السابق، صدمحم عب6 د( 4)  3.6د الحميد مكي
ي ( 5)

أحكام المحكمة العليا الصادرة عن الدائرة الجنائية ) 273ص 3ع 8م م س3800/./31حكم المحكمة العليا الصادر ف 
ي مطبعة المحكمة العليا طرابلس( بالمحكمة العليا

 6المكتب الفت 
ح قانون اإلجراءات الجنائية، الم6 د( 6) ، صنبيل مدحت سالم، شر ي ي 6 33دخل، واصول النظرية، دار النهضة العرب 

نقض جناب 
 96.ص ..3ق 9م مجموعة أحكام النقص س3810/./38
ي ليبيا المادة ( 7)

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة ال يعاقب عليها )نصت عل أنه ( 3.8)التعليمات العامة للنيابات ف 
 
ً
  أو أن الدالئل غير كافية تصدر أمرا

ً
 بالحفظ وتأمر باإلفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا

ً
بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى ال أمرا

 666(6لسبب أخر 
ي مرص فقد نصت المادة 

إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن الوجه إلقامة الدعوى )بأنه : من التعليمات الموجهة للنيابات( 918)أما ف 
 بعدم وجود و 

ً
 الجنائية، تصدر أمرا

ً
، ما لم يكن محبوسا

ً
جه إلقامة الدعوى الجنائية، ال أمر بالحفظ وتأمر باإلفراج عن المتهم فورا

ي مواد الجنايات من المحامي العام
 بأن يكون صدور المر بعد وجود وجع إلقامة الدعوى الجنائية ف 

ً
 (6لسبب أخر، علما
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ا ذلك ال يصدق إال عل النيابة العمومية بصفتها سلطة اتهام، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلكونه
ي التحقيق العتبارات قدرها الشارع، يجب أن خولت من هذه السلطة استثناًء وحلت فيها مح

ل قاض 
 حقه ال من رئيسة بل من القانون نفسه 

ً
ي حدودها مستمدا

 
 6(1) 666(يعمل كل عضو ف

ي ظل 
 
ي أو ف

ي ظل قانون تحقيق الجنايات الملغ 
 
وقد استقرت أحكام محكمة النقض سواء ف

ي مرص
 
 6قانون اإلجراءات الجنائية الحاىلي ف

، فإن ذلك  ي
ي التحقيق االبتداب 

 
عل أن للنيابة العامة عندما تأمر بأن الوجه إلقامة الدعوى ف

ة اتهام، وإن المر الصادر عنها سواًء كان أمر المر يصدر منها بوصفها سلطة تحقيق وليس سلط
ة منه بحقيقة الواقع ال بما تذكر عنه، أو بالوصف، الذي توصف به ذلك  بالحفظ أو أمر باالوجه، العي 

ي عديد أحكام لها
 
 6المر حيث نصت ف

ي أن ( 12)عل أن المادة 
 
 -أما كان نوعه–لمر بالحفظ ))من قانون تحقيق الجنايات رصيحة ف

اه النائب إىل الدعوى العمومية إال إذا الغ لصادر من النيابة العمومية إجراء التحقيق يمنع من عودها ا
 6(2) 666((العام، أو ظهرت أدلة جديدة 

ة))كما قررت أن  ي تحديد طبيعة المر الصادر من النيابة العامة بحفظ الوراق هي  العي 
 
ف

 6(3)((الوصف الذي يوصف بهو بع ال بما تذكره النيابة عنه، أالواق بحقيقة
ي 
 
ي التحقيق: الفرع الثان

 
 :الطبيعة القانونية لألمر باألوجه إلقامة الدعوى عند الترصف ف

  
ً
، يتم الترصف فيه، بمعت  أنه يخرج من يد جهة التحقيق أيا ي

بعد االنتهاء من التحقيق االبتداب 
 لما جاء بنص قانون اإلجراءات ا

ً
ي والمرصي، ويكون الترصف كانت هذه الجهة، وذلك طبقا لجنائية الليت 

 للمواد  بأن الوجه إلقامة الدعوىالمر : بإحدى صورتير  الوىل
ً
إجراءات ( 392-311)الجنائية طبقا

ي و -311)اإلحالة وقد نصت عليها المواد : إجراءات جنائية مرصي، والثانية( 278-311)جنائية ليت 
، والمواد ( 2-390/.31 ي ة من إجراءات جنائية مرصي، فالغاي( 231-319-.31)إجراءات جنائية ليت 

إما بإصدار المر بأن 6 شأنها، واتخاذ ما يلزمبالتحقيق هي الكشف عن وقائع الجريمة، وجمع الدلة 
ي مواد الجنح والمخالفات، الوجه إلقامة الدعوى أو إ

 
واإلحالة إىل غرفة أحالتها إىل المحكمة المختصة ف

ي مواد الجناي
 
 6(4)ذات طبيعة قضائية هي الترصفات  وهذهات االتهام ف
، وهذا  ُينهي بهالوجه إلقامة الدعوى ك بأن قرار المر بأن ذل ي

المحقق مرحلة التحقيق االبتداب 
تب عليه حقوق))نه ما يجعل له حجية وقوة، وقد وصفته محكمة النقض بأ ي تي 

 6(5) ((عمل قضاب 
ي 
 
ي حدود سلطة المحقق ف

 
اع،  ثم أن المر بالوجه ف ي الي  

 
  وباعتباره أنهالفصل ف

ً
يكون مسبوقا

 ، ي
، لمحقق بنفسه، أو بواسطة من يندا قام بهوسواءً بتحقيق ابتداب  ي

أو به من مأموري الضبط القضاب 
ي من تلقاء نفس قام

ي حدود االخ هبه أحد مأموري الضبط القضاب 
 
 له، تصاصات االستثنائية المخولةف

ط أن يكون المر بالفإنه   باستجواب المتهمال يشي 
ً
 6(6)وجه مسبوقا

 

                                           
ي ( 1)

، وسجل ذات المعت  حكم المحكمة العليا 93.، ص112، ق1م مجموعة القواعد القانونية، ج3812/.22/7نقض جناب 
ي 
 3736، ص1، 2، 3، العداد .م س3807/ 73/.7الليبية الصادر ف 

ي ( 2)
 6ق.3، لسنة 11.، الطعن رقم 33، ص330، ق0م، المجموعة الرسمية، ج.32/71/381نقض جناب 

 6ق18لسنة  17.27، الطعن رقم 012، ص379، ق10م س.388/.37/7نقض ( 3)
ح قانون اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثانية ( 4) ، شر ي

عبد الرحمن 6 د6 011م، دار النهضة العربية، ص3899محمود نجيب حست 
 1106أبو توته، مرجع سابق، ص

ي ( 5)
 2886، ص.21، رقن 2م، مجموعة لقواعد القانونية، ج21/71/3813نقض جناب 

، أصول قانون تحقيق الجناي6 د( 6)  القللي
 2116م، ص3811ات، مطبعة فوزي، مرص، الطبعة الوىل، دمحم مصطف 

 6 121م، القاهرة، ص3891، دار النهضة العربية، طبعة ثانية 3عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية، ط6 د
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ي  بأن الوجهالطبيعة القانونية لألمر : الفرع الثالث
 
 :إلقامة الدعوى بوصفه قرار قضان

ي المر بأن  عندما تصدر 
 ، فإنما تقوم بذلك بوصفه قرار الوجهسلطة التحقيق االبتداب 

ً
 قضائي ا

ً
 ا

، ُيعي  عن وظيفتها القضائية ولنه يتوافر فيه كل المقومات  ي
ي يتعير  أنيقوم عليها العمل القضاب 

الت 
ي الموضوع القتناعها بضما

 
ن براءة سواًء من حيث الموضوع، ذلك بأنه يعتي  من القرارات الفاصلة ف

 6 (1)ذات طبيعة قضائية خالصةالمتهم، وهذه المرحلة 
ً
وإما من حيث الشكل سواًء كان هذا المر صادرا

ي التحقيق، أو غرفة االتهام، 
ي حالة صدوره عن النيابة عن قاض 

 
ة إنما أو ف العامة، وعندما تصدره الخير

ي إضافة لمقومات العنرص الشكلي  ةفها هيئة قضائييتم بوص
أنيط بها اختصاص، أو عمل قضاب 

ي كل عمل
 
ي كاإلعالن والتسبيب والكتاب المتطلبة ف

 6ةقضاب 
 كان السبب الذي قرار قضا ،بأن الوجهولذلك فإن الفقه المرصي يجمع عل أن المر 

ً
ي أيا

ب 
، أن الوسيلة إلبقائه هي الطعن فيه أمام 6(2)يستند إليه ي

تب عل القول بأن المر باالوجه قرار قضاب  ويي 
ي ( 303)المادة )أدلة جديدة ظهور الجهة المختصة، أو العدول عنه بناًء عل  إجراءات جنائية ليت 

ي ، أو استعمال (مرصيإجراءات جنائية ( 380) والمادة
 
خالل الثالثة أشهر  إلغائهالنائب العام سلطته ف

 التالية لصدوره، اعتبار 
ً
، والمادة ( 391)المادة )من تاري    خ صدور هذا المر  ا ي ( 233)إجراءات جنائية ليت 
 6(إجراءات جنائية مرصي

ء طبيعة قضائية فإنه يح ة الدعوى ذو ولن المر باالوجه إلقام ي
ي وز قوة السر

، المر به المقض 
ط وحدة ي الذ ي ذات الموضوع أو الدعوى بشر

 
الواقعة -يدعو إىل عدم جواز العودة إىل التحقيق ف

 ووحدة الخصوم ما لم ي -سببال
ً
، وقد (3)لغ المر المذكور بإحدى السباب المنصوص عليها قانونا

لدعوى المر الصادر من النيابة العامة، بعدم وجود وجه إلقامة ا: ))قضت محكمة النقض المرصية بأن
 ولم

ً
ي تمنع من العودة إىل الدعوى الجنائية، ما دام قائما

لغ، إذ له ما لألحكام من يُ  الجنائية له حجيته الت 
ي به ولو لم يعلم به الخصوم

ي هذا  (4)قوة االمر المقض 
 
وهناك حكم صدر عن المحكمة العليا الليبية ف

النيابة العامة بأن الوجه هي حجية  حيث قررت أنه من المقرر أن حجية المر الصادر من))المعت  
مؤقتة غير نهائية، إذ يجوز العدول عن هذا المر، والعودة إىل التحقيق، إذا وجدت دالئل جديدة، ثم 

ي المدة
 6(5)((إقامة الدعوى إذا كان لذلك وجه طالما كانت لم تنقض بمض 

تب عل طبيعة المر   ايةالمدنفإنه ال يجوز تحريك الدعوى  القضائيةويي 
ً
ة نظرا  للحجيةلمباشر

ي يسقط عند رفعه هذه الدعوى
الخاصة لألمر عند صدوره، وبالتاىلي فإن حق المدعي المدب 

(6)6 
ي يقطع التقادم للدعوى الجنائية، ذلك لنه   ،ثم أن المر بأن الوجه إلقامة الدعوى

كقرار قضاب 
ي تقطع تقادم الدعوى الجنائية

 6(1)ُيعد من إجراءات االتهام الت 

                                           
، مرجع سابق، ص6 د( 1) ي

 1286محمود نجيب حست 
ي 
 6ق21لسنة  3381، رقم 183، ص3.8، ص0م س.30/71/381نقض جناب 

، مرجع سابق، ص6 د( 2) ي
عمر السعيد رمضان، مرجع 6 ؛ د001دمحم زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص6 ؛ د011محمود نجيب حست 

، طبعة 6 ؛ د129سابق، ص
ً
 وتحليال

ً
؛ 132م، منشاة المعارف باإلسكندرية، ص3891رمسيس بهنام، اإلجراءات الجنائية تأصيال

، المبادئ الس ي ، طبعة واالستاذ علي زكي العراب  جمة والنشر اسية لإلجراءات الجنائية، الجزء الول، مطبعة لحنة التأليف والي 
 6وما بعدها 113م، ص3817

ي حفظ الوراق والمر بأن الوجه إلقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، 6 د( 3)
عبد الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة ف 

 6م3881الطبعة الوىل، مطبعة السالم التجارية بالزقازيق، 
ي جلسة ( 4)

ي 111ص 19ص 18ق، س2.لسنة  371.1م الطعن رقم 79/72/3881نقض جناب 
م، 73/33/3881؛ ونقض جناب 

 331.6ص 307ق .1ق س1.لسنة  37210الطبعة رقم 
ي ( 5)

 1326ص 1ع 37م ص31/71/3801حكم المحكمة العليا الليبية، الصادر ف 
، رسالة دكتوراه، صفرج دمحم طيب، الدعوى ال6 د( 6) ي

ة أمام القضاء الجناب   026مدنية المباشر



بــوي   مجــلة الــتر
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

ي   36.1معامل التأثير العرب 
 22 العدد

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                545                                                                                                                                             

 ذلك من السلطة المختصة بإصداره يكتسبالخالصة أن المر باالوجهو 
ً
ي مستمدا

الطابع القضاب 
اع  إضافة إىل طبيعته -المعيار الشكلي – ي موضوع الي  

 
–الموضوعية لنه من القرارات والوامر الفاصلة ف

ي جميع الحوال  -المعيار الموضوعي 
 
 للخصومة الجنائية خالل مرحلة التحيضع حفهو ف

ً
ي دا

قيق االبتداب 
 قضائيا (2)لحد السباب القانونية، أو الموضوعية

ً
، أو عمال

ً
، أو أمرا

ً
 6وذلك ما لم يتحقق إال لكونه قرارا

 6يملك قرار إصدار المر بأن الوجه إلقامة الدعوىنجد أن من يملك سلطة التحقيق ف
 النيابة العامة تعتي  سلطة اتف

ً
كما   (3)دعوى الجنائيةتملك تحريك الهام وسلطة قضاء وأيضا

ها من الجهات المخولة فيها ي ليبيا وغير
 
ي التحقيق وغرفة االتهام ف

 6يملك هذه السلطة قاض 
 

ي  المطلب
 
الثان  

 السلطات المختصة بإصدار األمر باألوجه إلقامة الدعوى الجنائية
لسلطة باعتبارها ا -ة عامةدقاع–لمر بالوجه إلقامة الدعوى يصدر من جهة التحقيق وهذه ا

المختصة بذلك، وإذا أحيلت الدعوى إىل المحكمة المختصة يجب عليها أن تفصل فيها، بحكم، وليس 
ي أجاز لقضاء الحكم خاصة، إصدار أمر  ع الليت 

اءة، والمشر بأن بأمر، ويكون هذا الحكم أما باإلدانة، أو الي 
، ومحكمة الجنح ال الوجه ي

ي الجزب 
أن الواقعة  تبير  ما إذا  مستأنفة،إلقامة الدعوى وذلك بالنسبة للقاض 

جناية سبق تحقيقها بمعرفة النيابة العامة أو أن الدلة غير كافية لإلدانة
(4)6 

ي 
ي    ع المرصي فإنه إذا رأى المحقق البتداب  ي التشر

 
ي التحقيق أو النيابة العامة-أما ف

إحالة  -قاض 
ة إىل محكمة الجال يحيله المتهم بجناية إىل القضاء فإنه  ي اإلحالة قبل مباشر

نايات، وإنما يحيله إىل قاض 
ي غرفة المشورة،  العام، وكذلك محكمة الجنايات منوالذي اسند اختصاصه إىل المحامي إلغائه، 

 
عقدة ف

ي الواقعة وللترصف فيها، أما باإلحالة إىل المحكمة 
 
وهذا القضاء قضاء إحالة يختص بإعادة التحقيق ف

 6 إلقامتهاالوجها بأنأو بالتقرير بهالجنائية المختصة، 
إلقامة الدعوى كالنيابة العامة  بأن الوجهومما سبق تبير  أن سلطات التحقيق المختصة بالمر 

ي التحقيق، والمستشار المنتدب للتحقيق 
ي الجزئيأو وقاض 

المادة ةغرفة االتهام، باإلضافة إىل القاض 
ي و ( 209/2) ، و لمحكمة لإجراءات جنائية ليت  ي

المادة محكمة الجنح المستأنفة أي المحكمة الجزب 
ي ( 2/.10) ي إصدارها لهذا المر عل سبيل االستثناءالحق إجراءات جنائية ليت 

 
وط معينةبو  ف وفيما ، شر
ي 
 
ي من التفصيل ف

 :التالية الفروعيلي نتعرض إليها بش 
ي إصدار األمر باألوجه إلقامة الدعوى: الفرع األول

 
 :سلطة النيابة العامة ف

ي ال يختص تعد النيابة 
ي الجرائم الت 

 
 عن كونها سلطة إتهام ف

ً
سلطة التحقيق الصلية، فضال

ي حدود ضيقة عل سبيل االستثناء، ويتضح ذلك من نص المادتير  
 
ي التحقيق بتحقيقها، ولكن ف

قاض 
ي و( 302)  حيث ( 388)إجراءات جنائية ليت 

ً
ي النص تماما

 
إجراءات جنائية مرصي، واللتان يتطابقان ف

 )أنه  نصتا عل
ً
ي التحقيق بتحقيقها، وفقا

ي يختص قاض 
تباشر  1.-13المادة  لنصفيما عدا الجرائم الت 

ي مواد الجنح والجنايات
 
 6(5)النيابة العامة التحقيق ف

                                                                                                                                    
 2116مأمون دمحم سالمة، مرجع سابق، ص6 د( 1)
، مرجع سابق، ص6 د( 2)  116، 11نظام توفيق المجاىلي
، بحث مقدم إىل المؤتمر الثالث للجمعية المرصية للقانو 6 د( 3) ي

ي القانون السوداب 
ي عليه ف 

ن عوض أحمد إدريس، حقوق المجت 
، القاهرة،  ي

 1116م، دار النهضة العربية، ص3898/مارس/32/31الجناب 
، دار المطبوعات الجامعية، 6 د( 4) ي ي    ع الليت 

ي التشر
 1096م، ص2779عوض دمحم عوض، قانون اإلجراءات الجنائية ف 

ي ( 5)
 16..ص 21م س32/37/3801نقض جناب 
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ع الحق للنيابة العامة وإعط ي التحقيق، يجعلها تتخذ كافة  بأن تمتع سلطاناء المشر
قاض 

ي تظهر الحقيقة، وعندئذ لها 
ي الدعوى الجنائية بأحد وجهير  اإلجراءات الت 

 
عل غرار ما –أن تترصف ف

ي التحقيق
ا تقرر إحالة الدعوى للقضاء المختص، وإما أن تصدر أمر  -هو مسلم به لقاض   فإمَّ

ً
بأن ا

إلقامة الدعوى الجنائية، وعندما تقوم بهذا المر تكون السلطة المختصة قد احاطت بوقائع الوجه
ةعن  ووازنتبينها ت كافة الدلة، البساتها، وتكون قد محصظروفها، ومالدعوى وعنارصها، و  ، برص وبصير

ي الدعوى يملك الترصف فيهاويُ 
 
 لقاعدة إن من يملك التحقيق ف

ً
 6(1)عد ذلك تطبيقا

وعندما يصدر المر باالوجه عن النيابة العامة فإنما يصدر عنها باعتبارها سلطة تحقيق، 
ي يكتولذلك يعتي  من الوامر القضائية الب

 باال تعود للتحقيق مرة أخرىب بها المتهم سحتة الت 
ً
، إال حقا

ي  بإلغاءإذا قام النائب العام 
 
ثالثة أشهر تالية لصدوره، أو إذا ظهرت أدلة  مدةأقصاها (2)هذا المر ف

ي والمواد ( .39-391)جديدة قبل سقوط الدعوى بالتقادم لمواد  ( 231-232)إجراءات جنائية ليت 
 6 ة مرصيإجراءات جنائي

ي إنما تقوم لبيان بان النيابة العامة عندما توغت  عن ا
بوصفها سلطة  بهقوم بالتحقيق االبتداب 

 تمارس اختصاص
ً
 قضائي ا

ً
 محض ا

ً
، أو الفصل فيه، أو  فهي تقوم بفحص (3)ا ي

ي االدعاء الجناب 
 
 6جزء منهف

اختصاصهم المتعلق  بمعت  أن أعضاء النيابة العامة يستمدون: اسم القانونبوتباشر التحقيق 
ة  ي التحقيق صاحب اال  محليحلون  أيبالتحقيق من القانون مباشر

ختصاص الصيل فيه، قاض 
ي التحقيق من القانون ذاتهالجميع تتف

 
فيكون لها حق الترصف فيه إما باإلحالة، أو المر  ،بع سلطتهم ف

 لنص المواد بأن الوجه
ً
ي ذلك تطبيقا

، وإجراءا( 302)إلقامة الدعوى ويأب  ي 6 مرصي( 388)ت جنائية ليت 
ي 

 لألحكام المقررة لقاض 
ً
ي مواد الجنح والجنايات طبقا

 
السابق ذكرها نباشر النيابة العامة التحقيق ف

 6(4)التحقيق
ي التحقيق 

 
يتعير  عليها أن إلقامة الدعوى، بأن الوجهوعندما تقوم النيابة العامة بالترصف ف

ة،قوم به عن ت ي حوزتها، بقانونية  يدخل تحت ضوابط برص وبصير
 
الطرق المقررة أدخلت الدعوى ف

 ثم قامت بتحقيقها وفق االصول المقررة
ً
 6(5)قانونا

وعند ذلك تملك اقفال التحقيق وإصدار أحد قراري الترصف فيها سواًء باإلحالة، أو التقرير 
 لنص المادتير   -كما سبق القول–باالوجه إلقامة الدعوى 

ً
ي وإجراءات جنائي( 392)طبقا ( 278)ة ليت 

ه الوجه إلقامة الدعوى الجنائية إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن]إجراءات جنائية مرصي، عل أنه 
 لسبب آخر 

ً
ي  تأمر اإلفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا

 6[ت  عليهابُ ويجب أن يشمل عل السباب الت 
، أن النيابة الع امة عندما يصدر عنها المر باالوجه ويالحظ أنه من نص المادتير  السابقتير 

ي  الوقوعإلقامة الدعوى، فإنما هي تجنب به المتهم 
 
فبهذه المكنة  6كون طويلةبراثن محاممة قد تف

ممة وال مرافعة، عن جريمة قد تكون تافهة، كما يؤدي هذا المر إىل ا القانونية تنتهي الدعوى بدون مح
ي بعض الحوال

 
 6عدم اتساع شقة الخالف ف

                                           
ي ( 1)

 6ق.1لسنة  .1، الطعن رقم 3..ص 319ق 20م، س.380/.27/7نقض جناب 
، الطبعة الثانية، 6 د( 2) ح قانون اإلجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، الكتاب الجامغي ، شر م، 3899محمود محمود مصطف 

 2196ص
ي تتمير  بطبيعة خاصة، وهي كونها ذات طبيعة قضائية، ))وقد نصت محكمة النقض المرصية بأنه ( 3)

إجراءات التحقيق االبتداب 
ي وليست إداري

م، مجموعة أحكام 73/73/38.9نقض (( ة، وتتحرك الدعوى الجناية بأول إجراء من إجراءات التحقيق االبتداب 
 3096ق 38النقض س

ي ( 4)
 3116ص 33م مجموعة أحكام النقض س38.7/.79/7نقض جناب 

ي وطرق الطعن فيها، دار ا6 د( 5)
ي التحقيق االبتداب 

، عبد الفتاح مراد، أوامر وقرارات الترصف ف  لكتب المرصية، بدون تاري    خ نشر
 1116ص
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ي إصدارها لهذا المر، ث
 
ي التحقيق ف

م أن النيابة العامة تتمتع بسلطة أوسع من سلطة قاض 
ي بنا 

ي  ءً حيث أن القانون حدد السباب الت 
هذا المر، بينما أطلق الحق للنيابة  إصدار عليها يجوز للقاض 

تها وبال  بالدعوى الجنائية ولها وحدها حق مباشر
ً
تاىلي فإنها تستطيع العامة باعتبارها هي المختصة اصال

ي آن واحد
 
ي التحقيق واالتهام ف

ي يدها سلطت 
 
 6أن تجمع ف

وللنيابة أن تأمر باالوجه إلقامة الدعوى، إن لم يكن القانون يعاقب عل الواقعة، أو لعدم كفاية 
 للجريمة، أو مانع من موانع العقاب

ً
 مسقطا

ً
ي الدعوى، أو تبير  سببا

 
وط السير ف  الدلة أو لعدم توافر شر

 أن تأمر بأن الوجه إلقامة، إذا 
ً
أو لعدم صحة الواقعة، أو لعدم معرفة الفاعل، بل للنيابة العامة أيضا

، حيث أنها تملك تقيالواقعة تخضع أن رأت الواقعة ال أهمية لها مع 
ً
ي للعقاب قانونا

يم االعتبارات الت 
، أو 

ً
ر  ةلضآلتحد من أهمية رفع الدعوى، كأن تكون الواقعة تافهة اصال تبالرص  عل الجريمة، أو  المي 

ي عن لواقعة قد تثير من االالم ما يفوق أهميتها أو العتبارات سياسية أو دوليأن 
ة تستلزم التغاض 

ي مثل هذه الحاالت للنيابة العامة أن تأمر بأن الوجه ا لوقوع الجز الجريمة أو 
 
ء اإلداري، فإنه يجوز ف

مراء فيه أن النيابة العامة ذات سلطات واسعة مثل ال  والمر الذي6إلقامة الدعوى لعدم الهمية
 6التحقيق، واالتهام

ي شؤون سلطة ماوعند
 
يصدر عنها المر بأن الوجه إلقامة الدعوى فإنها تكون قد تدخلت ف

اءة المر أنالحكم، ليكون هذا  ي بالي 
 6(1)القرار شبيها من حيث آثاره القانونية للحكم الجناب 

ي التحقيق أو غرفة وتختلف النيابة الع
امة عن أي سلطة أخرى من سلطات التحقيق مثل قاض 

ي ل
 ها أن يصدر هاالتهام، حيث ال ينبغ 

ً
 أمر  ا

ً
ي أن ا

 
باالوجه لعدم الهمية وإن المواد المتعلقة بها رصيحة ف
 ير  تميألمر باالوجه ال يكون إال إذا كانت الواقعة ال يعاقب عليها القانون، أو أن الدلة غير كافية، و 

ع للنيابة بعدم االقتصار بالمر باالوجه عل عدم الهمية فقط،   بسلطات خطير ال المشر
ً
ا يعد تميير 

ي التحقيق 
ومن ذلك أن ال يلزم لصحة المر بأن الوجه أن يصدر من عضو النيابة الذي باشر يملكه قاض 

ه من  فيها ال يمثل نفسه بل  لعدم تجزئتها، والن العضو  العضاءالتحقيق، وإنما يجوز صدوره من غير
 6(2)يمثل النائب االم 

ي نطاقها 
 
وصدور المر باالوجه إلقامة الدعوى من النيابة العامة يرتبط بعدد من القيود يتحدد ف

ي إصدار هذا المر ذلك بأنها ال 
 
إىل  تضيفالدعوى حيث لها أن  تتقّيد بعينيةسلطة النيابة العامة ف

ي تظهر لها أثناء التحقيق ولو لم تكن الواقعة الصلية موضوع التحقيق م
ا تراه من الوقائع الجديرة الت 

شاء من الشخاص غير مقيدة بمن بدأت التحقيق معهم، ا، ولها أن توجه االتهام إىل من تمرتبطة به
ي التحق

م بمبدأ عينية الدعوىوذلك بخالف قاض  ، وال يحق له الخوض فيها، أال بناء عل يق الذي يلي  
 6(3)النيابة العامة طلب جديد من

تها الختصاصها كسلطة تحقيق أن تتأثد من اختصاصها  يتعيرّ  كما  عل النيابة العامة قبل مباشر
ي التحقيق بإجراءات الت

 
تهالمحلي ف  إال إذا باشر

ً
، والترصف فيه ال يكون صحيحا ي

النيابة  حقيق االبتداب 
 لنص المادتير  

ً
، وذلك وفقا

ً
، إ( 387)العامة المختصة محليا ي إجراءات ( 230)جراءات جنائية ليت 

 أن تراعي قواعد االختصاص النوعي والشخضي فهي 
ً
جنائية مرصي، ثم أنه يجب عل النيابة العامة أيضا

                                           
ة، مرجع سابق، ص6 د( 1) ي بو خرص 

ي أنهاء الدعوى 6 ؛ د.23دمحم الغرياب 
محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العمومية وسلطاتها ف 

 06م، القاهرة، ص2771الجنائية بدون محكمة، المكتب الجامغي الحديث، 
ى، رؤوف صادق عبيد، مبادئ اإلجراءات ال6 د( 2) ي القانون المرصي، مطبعة االستقالل الكي 

6 ؛ د11م، القاهرة، ص.380جنائية ف 
ي 109عوض دمحم عوض، مرجع سابق، ص6 ؛ د1.مأمون دمحم سالمة، مرجع سابق، ص

م، مجموعة 3812/.22/7؛ نقض جناب 
 936.ص 112ق 1القواعد القانونية، ج

، مرجع سابق، ص6 د( 3)  1186الفتاح مراد، مرجع سابق، صعبد 6 ؛ د279نظام توفيق المجاىلي
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ع يورد  ي كافة الجرائم والمخالفات والجنح والجنايات، أما إذا كان المشر
 
ي ف

تملك سلطة التحقيق االبتداب 
ي 
 
 عل سلطة النيابة العامة ف

ً
ام بهقيدا  6(1)هذا الشأن فيجب االلي  
ي  الفرع

 
ي إص: الثان

 
ي التحقيق ف

 :دار األمر باألوجه إلقامة الدعوىسلطة قاض 
ي للتحقيق وذلك بنص المواد 

ي والمرصي، عل تكليف قاض   الليت 
يعير  أستقر كل من التشر

ي حيث قررت أنه ( 13/2) ي مواد الجنايات، وال))إجراءات جنائية ليت 
 
جنح قبل بدء للنيابة العامة ف

ه بنفسها ي للتحقيق، أو تباشر
، ((التحقيق، أو بعده أن تطلب إىل رئيس المحكمة االبتدائية ندب قاض 

ي مواد الجنايات )) إجراءات جنائية مرصي ( 1.)ويقابل ذلك نص المادة 
 
إذا رأت النيابة العامة ف

ي التحقيق أثي  مالءمة بالنظر إىل
ي والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاض 

 
 ظروفها الخاصة، جاز لها ف
ة  أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إىل رئيس المحكمة االبتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشر

ي مواد الجنايات، أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة ((هذا التحقيق
 
، فعندما ترى النيابة العامة ف

ي التحقيق أثي  مالءمة، وذلك بالنظر إىل الظ
ي تمر بها النيابة العامةقاض 

عندئذ  ،روف الخاصة الت 
ي التحقيق، و  هيباشر 

ي التحقيق أن  (2)يرسل الوراق إىل النيابة العامة ،ت  انته منهمقاض 
وإن رأي قاض 

 بأن الوجه إلقامة الدعوى
ً
 6 (3)الواقعة ال يعاقب عليها القانون، أو أن الدلة غير كافية، يصدر أمرا

ي والمرصي  وبناًء عل ما تقدم ي الليت 
 للنظام اإلجراب 

ً
ي التحقيق  قإلنهما ووفقا

يأخذان بنظام قاض 
بمعت   (4)بصورة استثنائية، أي أنه ال يوجد قاض مختص للتحقيق يمارس عمله عل نحو مستمر ودائم

ي التحقيق، وإنما يندب قاض للتحقيق عل وجه عارض، 
أنه ال توجد وظيفة يطلق عليه اسم قاض 

ي دعوى ُمعّينة بالذات فإذا ما أنه التحقيق فيها زال اختصاصه ورجع إىل عمله  ومؤقت للتحق
 
يق ف

 6(5)كقاض أصلي 
ي التحقيق بسلطات واسعة حيث يتوىل مهامه، 

بناًء عل طلب النيابة إىل رئيس  إّما ويتمتع قاض 
ي جميع الجرائ

 
م رئيس المحكمة بإجابة طلبالمحكمة، وذلك ف ها، أو بناًء عل طلب المتهم أو م ويلي  

ي هذا 
 
ي التحقيق كل ما تملكه النيابة العامة ف

ي مواد الجنايات، ويملك قاض 
 
المدعي بالحقوق المدنية ف

 6المجال من سلطات فيما يتعلق بجمع الدلة، وفيما يتعلق باإلجراءات االحتياطية قبل المتهم
ي منحها المشر 

، وإلزام كما يتمتع بسلطات أخرى هي ذات الت  ي
ي الجزب 

ي والمرصي للقاض  ع الليت 
 6(6)النيابة العامة بالرجوع إليها

ته والنتيجة الطبيعية لهذه السلطات الواسعة  ي التحقيق أثناء مباشر
ع لقاض  ي منحها المشر

الت 
ي هي الوصول إىل 

الختصاصاته القضائية المتعلقة بالبحث عن الحقيقة خالل مرحلة التحقيق االبتداب 
ي اتخذها فهو بطبيعة عمله ليس م قرار معير  

ي موضوع بشأن اإلجراءات الت 
 
ن اختصاصه الفصل ف

ي لقيمة الدلة المطروحة وتحديد مدى صالحية نظر  يدقإال أن المر الدعوى، 
ي التقدير المبدب 

 
ف
 6(7)الدعوى أمام القضاء المختص

                                           
، مرجع سابق، ص6 د( 1)  2376نظام توفيق المجاىلي
ي التحقيق الوراق إىل النيابة العامة 311حيث نصت المادة ( 2)

 6إجراءات جنائية مرصي عل أنه مت  انته التحقيق يرسل قاض 
 6إجراءات جنائية مرصي 311المادة ( 3)
ة، م6 د( 4) ي بو خرص 

، مرجع سابق، ص6 ؛ د223رجع سابق، صدمحم الغرياب  حسير  ربيع، اإلجراءات 6 ؛ د21دمحم عبد الحميد مكي
ي    ع المرصي، القاهرة،  ي التشر

 101م، ص2777الجنائية ف 
ح قانون اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص6 د( 5) ، شر ي

 016.محمود نجيب حست 
 1396عوض دمحم عوض، المرجع السابق، ص6 د( 6)
ي نقض جن( 7)

 0186ص 311ق 21م، مجموعة أحكام النقض ص3801/./33، ونقض 3708ص 21م س33/3801/.2اب 
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ي حالة رجحان أدلة إدانة  وبالتاىلي فإنه يخلص إىل أحد قرارين، إما اإلحالة إىل القضاء المختص
 
ف

 بأن
ً
 لما قررته المادة الوجهالمتهم، وإما أن يصدر قرارا

ً
من ( 311)إلقامة الدعوى الجنائية، وهذا وفقا

ي والمادة   6من قانون اإلجراءات المرصي( 311)قانون اإلجراءات الجنائية الليت 
ي هذه الحالة يرتبط بعدد من القيود ال

 
ي التحقيق ف

ي إطارها ولكن قرار قاض 
 
ي ف

 يتحدد قانونية الت 
 بها دون 

ً
ي إصدار هذا المر، ومن بينها تقيده بمبدأ عينيه الدعوى، أي أن يكون مختصا

 
نطاق سلطته ف

 لنص المادتير  
ً
ها وذلك بالتحقيق فيها والترصف كذلك وفقا ،  11)غير ي من قانون ( مرصي 18ليت 

ي التحقيق مبا
ي أية جريمة معينة إال بناًء عل اإلجراءات الجنائية، كما ال يجوز لقاض 

 
ة التحقيق ف شر

ي 
 
 للقانون، أو من الجهات الخرى المنصوص عليها ف

ً
طلب النيابة العامة، أو بناًء عل إحالتها له وفقا

ي المادتير  
 
، ومرصي( 0.-12)القانون ف ي  6إجراءات جنائية ليت 

 فإنه ال 
ً
أي إجراء  تباشر يق بنفسها أو يجوز للنيابة أن تسحب الدعوى، وتباشر هي التحق وأيضا

ي التحقيق قد كلفها بذلك بناًء عل ما نصت عليه المادتير  
من إجراءات التحقيق فيها، إال إذا كان قاض 

(21  ، ي ي مرصي 07إجراءات جنائية ليت 
ي التحقيق بعينيه( إجراءات جناب 

ي  فتقيد قاض 
الدعوى ال يعت 

ي ظروف ومالبسات هذه الواقعة، 
 
هذه الظروف، فإنه له أن بل من واجبه أن يتحرى منعه من البحث ف

ي اي جريمة أخرى، ولو لم تطلب النيابة العامة تحقيقها إذا كان 
 
بينها وبير  الجريمة يقوم بالتحقيق ف

 غير قابل للتجزئة
ً
لب تحقيقها ارتباطا

ُ
ي ط

ي تحقيقه حت  يصل بها إىل الوصف  (1)الت 
 
وأن يتناولها ف

ي الصحيح
 6القانوب 

ي التحقيق وقائع إجرامية وإذا اثتش
سبتف قاض 

ُ
تحقيق الوقائع  من سلطته فليسإىل المتهم  ن

،  312)وقد أثدت عل ذلك المادة  (2)الجديدة، إال بطلب من النيابة العامة ي  0.إجراءات جنائية ليت 
 (6إجراءات جنائية مرصي

ي التحقيق ال يتقيد 
من النيابة العامة، أو ير  بقرار االتهام المقدم يالشخاص المعنبكما أن قاض 

 أخرين  بادعاء ير  المعني
ً
 أو أشخاصا

ً
، فله أن يتصدى بالتحقيق لكي يشمل شخصا ي

المدعي بالحق المدب 
 6غير الوارد ذكرهم بقرار االتهام

 بإقفاله، ويرسل 
ً
ي التحقيق أن يصدر قرارا

ي عل قاض 
الوراق إىل النيابة وبعد نهاية التحقيق ينبغ 

 6ا النهائيةطلباته العامة لتقدم
أيام إذا كان ثالثة وبعد انتهاء المدة القانونية المقرر إلبداء طلبات النيابة العامة، وهي مدة

 عنه، المادتير  
ً
ة ايام إذا كان مفرجا ، وعشر

ً
،  311)المتهم محبوسا ي إجراءات  311إجراءات جنائية ليت 
 (6جنائية مرصي
ي الخصوم ليبدوا  وعند 

 
لديهم من طلبات تكميلية ورغم أن ما انتهاء هذه المدة يخطر باف

فهم أن يكون لهم نفس يُ القانون المرصي لم يحدد مدة معينة إلخطار الخصوم لتقديم طلباتهم إال أنه 
 6(3)المدة المقررة للنيابة العامة من تاري    خ إخطارهم

ي نص المادة 
 
ي قد حدد ف ي يخطر با)عل أنه ( إجراءات جنائية 311/2)بينما القانون الليت 

 
ف

 (طالع عل الوراقخالل خمسة أيام من اإلخطار ما قد يكون لديهم من أقوال بعد اال فيالخصوم ليبدوا 
ي ، (4)

 
ي التحقيق هو الحكم الفاصل ف

ي هذه المدة واالطالع عل طلبات الخصوم يصبح قاض 
وبعد مض 

                                           
ي قانون اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارف، ص6 د( 1)

ي 91حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي ف 
؛ نقض جناب 

 37116ص 239ق 37م، س22/32/3818
 03.6أحمد فتحي شور، مرجع سابق، ص6 د( 2)
، مرجع سابق، صالستاذ ع( 3)  1216لي وكي العرامي
ي ( 4)

ي هذا المعت  حكم المحكمة العليا الليبية، الصادر ف 
 2196ص 1ع 8م، ص31/32/3802أنظر ف 
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الطابع االستقالىلي  ا يبدو وهن -طلبات النيابة العامةولو بخالف –الدعوى، وذلك باتخاذ القرار الذي يراه 
ي التحقيق

ي أن يترصف (1)لقاض 
 
إلقامة الدعوى، أو إحالة بأن الوجهبحرية تامة، إما بإصدار قرار ف

 6الدعوى إىل المحكمة المختصة
ي إصدار األمر باألوجه إلقامة الدعوى: الثالث الفرع

 
 :سلطة المستشار المنتدب لتحقيق ف

ي والمرصي ندب مس ع الليت 
،  13/1المادتير  )تشار للتحقيقأجاز المشر ي  1.إجراءات جنائية ليت 

ي مرص، ( إجراءات جنائية مرصي
 
من  بطلبحيث أعطت الحق لرئيس النيابة المختص، ووزير العدل ف

ع عل  ، وقد أثد المشر محكمة االستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة، أو جرائم من نوع معير 
ه أن يكون الندب بقرار من الجمعية ا لعامة، وعندئذ يكون المستشار المندوب هو المختص دون غير

ة العمل وتكون صالحيات المستشار المندب للتحقيق بالنظر   من وقت مباشر
ً
بإجراء التحقيق اعتبارا
ي السلم 

 
ي إىل درجته ف

، لقضاء الحكم، تكون بالنسبة للجرائم محل الندب أثي  من صالحيات القضاب 
ي التحقيقالنيابة العامة، وكذلك قا
 6ض 

ي فإنه تشي عليه كافة 
والخالصة أن المستشار المنتدب للتحقيق عندما يتوىل التحقيق االبتداب 

ي الدعوى بعد االنتهاء منه
 
ي التحقيق، فله حرية الترصف ف

، أما بإحالة المتهم إىل المحكمة ا أحكام قاض 
 بأنالجنائية المختصة، وإما أن 

ً
لواقعة ال يعاقب عليها ا ما رأي أن اإلقامة الدعوى، إذالوجهيصدر أمرا

له أن يصدر ألمر بناًء عل السباب القانونية، أو الموضوعية، القانون، أو ان الدلة غير كافية، كما يجوز 
 6إلقامة الدعوى بناًء عل عدم الهمية، لنه من اختصاص النيابة العامة الوجه عدا ألمر بأن

ي ليبيا بإصدار األمر  سلطة غرفة االتهام: الرابع الفرع
 
 :إلقامة الدعوىبأن الوجهف

ي تشكل من قا ي    ع الليت 
ي التشر

 
اهغرفة االتهام ف ي فرد تتوافر فيه الحيدة والي  

ة وقد نصت عل ض 
، حيث قررت ( 311)ذلك المادة  ي ي كل محكمة ابتدائية من )إجراءات جنائية ليت 

 
تشكل غرفة االتهام ف

ي من قضاة
 (6المحكمة تندبه الجمعية العمومية رئيس المحكمة، أو من قاض 

ي أحكام لها بأن  ةوقد وصفتها المحكمة العليا الليبي
 
غرفة االتهام ال تعدو أن تكون سلطة من "ف

 6(2)"سلطات التحقيق
ي غير عالنية

 
 لن جلساتها تعقد ف

ً
ي تمل (3)وقد ُسميت غرفة نظرا

ك وتعتي  الجهة الوحيدة الت 
ي الجنايات باإل 

 
 6(4)الة إىل محكمة الجناياتحتوجيه التهام ف

غرفة االتهام بالتحقيق، إال أنها ليست جهة تحقيق أصلية بل هي جهة تكميلية، كما وتختص 
ي عل أنه ( 89)أنها ليست جهة حكم، وقد نصت المادة  لغرفة االتهام عند النظر "إجراءات جنائية ليت 

ي الوامر 
 
ي التحقيق أو ف

 تكالنيابة العامةالصادرة باإلحالة إليها من قاض 
ً
، ولها أن ، أن تجري تحقيقا

ً
ميليا

ي الدعوى 
 
 "6وقائع أخرى، أو اشخاص آخرين مع إجراء التحقيق الالزم لذلكتدخل ف

ي التحقيق 
ي الوراق الصادرة باإلحالة إىل إليها صالحية قاض 

 
كما أنه لغرفة االتهام عند النظر ف

مدته والقواعد المقررة لتمديده، كما أنه لها أن تندب سواًء فيما يتعلق بالتحقيق، والمر بالحبس، و 
 للتحقيق، أو النيابة العامة حسب الحوال

ً
 6(5)قاضيا

                                           
 9106ص 101ق .ع 11م س3818مجلة المحاماة، ( 1)
ي ( 2)

 2116ص 1ع 31م، س3809/./22حكم المحكمة العليا الليبية الصادر ف 
ي حكم المحكمة العليا الليب( 3)

 2736ص 3ع 8م، س3802/./31ية الصادر ف 
ي ( 4)

ي 6 311ص 1ع 311م، س.37/380/.2حكم المحكمة العليا الليبية الصادر ف 
 2ع 31م س33/1/3809ونقض الصادر ف 

 31.6س
ي ( 313)المادة ( 5)  6إجراءات جنائية ليت 
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ار الخصوم لالطالع عليها، ثم ترسل إىل ة االتهام من التحقيقات تقوم بإخطوعندما تنتهي غرف
ي المادة 

 
 لما هو مقرر ف

ً
بأن تقوم النيابة العامة بتقديم إجراءات جنائية، وذلك ( 311)النيابة العامة وفقا

 عنه
ً
ة أيام إذا كان مفرجا ، وعشر

ً
 6طلباتها كتابه خالل ثالثة أيام، إذا كان المتهم محبوسا

ي الغرفة أن يخطر الخصوم ليبدوا خالل خمسة أيام من االخطار 
قد يكون ما وكذلك عل قاض 

 6لديهم من أقوال بعد االطالع عل الوراق
ع عل ع الطعن  وقد حظر المشر ي قرار الغرفة باإلفراج عن المتهم ولم يجز المشر

 
النيابة الطعن ف

ي أوامر غرفة االتهام إال للنيابة العامة، 
 
ي عليه، وللمدعي بالحقوق المدنية وذلك باالستئنافو ف

 6للمجت 
عند إحالتها إليها من  إلقامة الدعوىبأن الوجهوقد خول القانون لغرفة االتهام إصدار المر 

 لنص  ة االتهام وهنالك يصدر المر غرف
ً
من قانون اإلجراءات الجنائية ( 311/1 -311) الموادطبقا

ي  ي التحقيق أن الواقعة ))أنه ( 311)حيث قررت المادة  الليت 
، أو أن لقانونال يعاقب عليها اإذا رأى قاض 

 مسقط
ً
ي الدعوى غير مستوفاة أو تبيرّ  سببا

 
وط السير ف  من الدلة غير كافية، أو شر

ً
 للجريمة، أو مانعا

ً
ا

 
ً
 بأن الوجه إلقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إذا لم يكن محبوسا

ً
ي أمرا

العقاب يصدر القاض 
، أو كانت الدالئل إذا رأت أن الواقعة ال يعاقب عليها القانون))أنه ( 311/1)، وقرر المادة ((لسبب أخر

 بعدم وجغير كافي
ً
ود وجه إلقامة الدعوى، وتأمر باإلفراج عن المتهم ما لم يكن ة تصدر غرفة االتهام أمرا

 لسبب آخر
ً
 6(1) ((محبوسا

ي يمكن أن يستند ومما سبق ن
ليها المر بالوجه الصادر عن إخلص إىل أن السباب القانونية الت 

ي ي
ي المر مالغرفة، هي ذات السباب الت 

 
ي التحقيق والنيابة العامة، االستناد إليها ف

 الوجه بأن كن لقاض 
ي يمكن للغرفة االستناد إليها باستثناء 

 ذاتها الت 
ً
إلقامة الدعوى، كما أن السباب الموضوعية هي أيضا

 6لعدم الهميةبأن الوجهالمر 
ي عن القول، أن المر الصادر من الغرفة بأن

ال يحول دون الرجوع إىل التحقيق بناًء الوجهوغت 
الدعوى  لسقوطهرت أدلة جديدة مثل انتهاء المدة المقررة عل طلب النيابة العامة، وذلك إذا ظ

 6(2)الجنائية
ي ليبيا بإصدار األمر باألوجه : الخامس الفرع

 
سلطة المحكمة الجزئية، ومحكمة الجنح لمستأنفه ف

 :إلقامة الدعوى
ي 
 
ي بعدم السير ف

ي التحقيقاالبتداب 
 
ورد فيما سبق أن المر بالوجه إلقامة الدعوى هو ترصف ف

ي التحقيق، ا
لدعوى الجنائية بعد تحريكها، يصدر من سلطة لتحقيق سواًء كانت النيابة العامة، أو قاض 

رة له  6(3)أو غرفة االتهام ليست من السباب المي 
ي 

ع لقاض   لإلجراءات أعىط المشر
ً
 للوقت، واختصارا

ً
 بأن الوجهالحكم ُمكنة إصدار أمر وكسبا

 :أنفهة الجزئية ومحكمة الجنح لمستللمحكم
 
ا
ي إصدار األمر باألوجه إلقامة الدعوى -أول

 
 :سلطة المحكمة الجزئية ف

يغي لهذه السلطة، يؤخذ من نص المادة  ، حيث قررت ( 2ف/209)المصدر التشر ي إجراءات ليت 
 بأن)

ً
ي تصدرها المحكمة الوجهإذا رأت أن الدلة غير كافية تصدر أمرا

إلقامة الدعوى، وتكون الوامر الت 
 للمواد الوجهبأنالجزئية 

ً
صادرة من لو كانت وما بعدها كما  318إلقامة الدعوى، قابلة للطعن طبقا

ي التحقيق
 (6قاض 

                                           
ح الحكام العامة لقانون اإلجراءات ال6 د( 1) ي شر

، الجزء الول، الطبعة الوىل، موس مسعود ارحومه، الوسىطي ف  ي جنائية الليت 
 1336م، ص2738/2727منشورات جامعة البحر المتوسط الدولية، بنغازي ليبيا، 

ه، المرجع السابق، ص6 د( 2) ي بو خرص 
 2196دمحم الغرياب 

 2716الهادي علي يوسف بو حمره، المرجع السابق، ص6 د( 3)
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 لذلك فإنه مت  تبير  للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية، وأن الدلة غير كافية فلها أن 
ً
وطبقا

 بالوجه إلقامة الدعوى
ً
 6(1)تصدر أمرا

لمحكمة الجزئية ثم تبير  لها أنها من اختصاص محكمة بمعت  أنه إذا أحيلت الدعوى إىل ا
ي التحقيق فتترصف فيها بنفسها بجميع 

الجنايات فهي تحكم بعدم اختصاصها، أو ان تحل محل قاض 
ي التحقيق من ترصفات فلها أن تأمر بأن

 6(2)إلقامة الدعوىالوجهما يملكه قاض 
 
 
ي إصدار األمر  -ثانيا

 
 :إلقامة الدعوىالوجه بأنسلطة محكمة الجنح لمستأنفه ف

بقولها بأن الوجهعل سلطة محكمة الجنح المستأنفة إلصدار المر  (2ف/.10)نصت المادة 
 بأن))

ً
ي الفقرة التالية من هذه المادة الوجهوإذا رأت أن الدلة غير كافية تصدر أمرا

 
إلقامة الدعوى، وف

بالوجه إلقامة الدعوى غير ئناف أن يكون المر الصادر من محكمة االست( )1ف/209)قررت المادة 
 6((قابل لي وجه من وجوه الطعن

 اختصاصالمستأنفة ثم تبير  لها أنها من  إذا أحيلت الدعوى إىل محكمة الجنحأنه والخالصة، 
محكمة الجنايات فإما أن يحكم فيها بعدم االختصاص، أو أن يحل محل غرفة االتهام فتترصف فيها 

ط أن تكون الواقعة  ،إلقامة الدعوىالوجهرفة االتهام، ومنها أن تأمر بأنبنفسها بجميع ما تمتلكه غ يشي 
قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق، أو امام محكمة أقل درجة، وأن ترى الدلة غير كافية لطرحها عل 

 6(3)محكمة الجنايات
 الخاتمة

ي مطلب تمهيدي المر بأن الوجه إلقامة الدعوى ا
 
لجنائية من حيث تناول موضوع البحث ف

 من المرين يصدران من 
ً
المفهوم العام لهذا المر، ومقارنته بالمر بالحفظ والحكم البات حيث أن كال

 لنهاية الدعوى بقرار 
ً
قبل النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام وتحقيق، وأن المر بأن الوجه تضع حدا

 الحكم البات
ً
 وهذه النهاية وضعها أيضا

ً
 6عندما يصدر من القضاء المختص يصدر منها أيضا

ي مطلب مستقل، كما تم دراسة ومناقشة مدى 
 
 للطبيعة القانونية لهذا المر ف

ً
وتم التعرض أيضا

 6اختصاص من الجهات المعنية بإصدار المر بأن الوجه إلقامة الدعوى الجنائية
ح التوصيات اآلتية  :وبناءا عل ما تقدم نقتر

 
ا
ي و( 13)يالحظ أن المادتير   -أول إجراءات جنائية مرصي، قد أعطت ( 1.)إجراءات جنائية ليت 

ي أية حالة كانت عليها، 
 
ي لتحقيق الدعوى ف

ي مواد الجنايات والجنح ندب قاض 
 
الحق للنيابة العامة ف

ي 
 لقاض 

ً
ي أثي  مالءمة وشجاعة، ولما كان أمر الندب مطلقا

عندما ترى أن التحقيق بمعرفة القاض 
ي جميع مرا

 
وهي مرحلة االستدالالت، ومرحلة التحقيق 6 حل الدعوى الجنائية الثالثالتحقيق ف

 مرحلة المحاممة، وأن أمر الندب غير جائز إال بشأن إجراءات التحقيق فإنه لن يكون 
ً
ا ، وأخير ي

االبتداب 
ي لذلك يتعير  تعديل نص الفقرة الوىل من المادتير  

ي مرحلة التحقيق االبتداب 
 
هناك ندب سوى ف

ي أي مرحلة كانت عليها الدعوى السابقتير  
 
، وليس ف ي

ي مرحلة التحقيق االبتداب 
 
 6ليكون الندب ف

 
 
ي يباشر  -ثانيا

ي الحوال الت 
 
ي لم ينص عل كيفية تشكيل غرفة االتهام ف قانون اإلجراءات الليت 

 للتحقيق، فالمادة 
ً
ويفيد أن غرفة 6 إجراءات جنائية لم توضح ذلك( 311)التحقيق فيها مستشارا

تهام بتشكيلها المقرر وفق المادة السابقة الذكر أن هناك سلوك للتعقيب عل عمل مستشار اال 
ي من قضاتها هي التحقيق، فليس 

من المتصور أن تكون الغرفة ُمشكله من رئيس المحكمة، أو من قاض 

                                           
 2716لسابق، صالهادي علي يوسف بو حمره، المرجع ا6 د( 1)
ي ( 2)

 3106ص 2ع 33م، س23/1/3801حكم المحكمة العليا الليبية الصادر ف 
ي ( 3)

 3906ع ص 0م س3807/./17حكم المحكمة العليا الليبية الصادر ف 
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ع لتعديل نص ال ي أوامر المستشار المندوب للتحقيق، وعليه فإننا ندعو المشر
 
ي تملك البث ف

مادة الت 
ي بإضافة فقرة جديدة إىل هذا النص( 311)  6إجراءات جنائية ليت 

 
 
ي والمرصي، وهذا النظام  -ثالثا  الليت 

يعيير  ي كل من التشر
 
 به ف

ً
ي التحقيق كان معمال

نظام قاض 
مؤسس عل مبدأ الفصل بير  االتهام، والتحقيق حسب جعل االتهام من اختصاص النيابة العامة، 

يعات والتحقيق من اختصاص قا ي هذه التشر
 
ي التحقيق، وبناء عليه من الوفق أن يعاد العمل به ف

ض 
ي داخل الدولة، ما يجعل للمادتير  

ي ظل النظام القانوب 
 
من قانون ( 311-311)وأن يطبق حت  ف

ي والمرصي الفاعلية والجدية  6اإلجراءات الجنائية الليت 
ي التحقيق من شأنه أن ي

حقق ضمانات واسعة ومختلفة إضافة إىل أن التحقيق بواسطة قاض 
ي مجال الكشف عن الحقيق أو حماية مصل

 
ة الخصوم وما يحد فيه المتهم من العدل وعدم حسواًء ف

التحير  ما يجده فيمن يوجه التهمة إليه، ثم أن اتباع سلسلة سلطة القضاء من التحقيق إىل المحاممة 
 6يوفر ضمانات واسعة للتحقيق

يعير  ق وعل ما تقدم نرى بحث نظام ي كل من التشر
 
ي التحقيق ف

ي والمرصي، وتحويله  اض  الليت 
 عن 

ً
 تاما

ً
ي مواد الجنح، والمخالفات بحيث يستقل استقالال

 
، والترصف فيه ف ي

 التحقيق االبتداب 
ً
ة مباشر

 للتحقيق، ويقترص دور النيابة العامة عل االتهام 
ً
ي كل محكمة ابتدائية قاضيا

 
أي جهة تنفيذية، ويعير  ف

ي التحقيقفقط، واسن
اف قاض  ي الجنح فقط وتحت إشر

 
 6اد التحقيق أي ف

ي والمرصي أن يقررا العودة إىل نظام الفصل بير  سلطة االتهام بلذلك نهيب   الليت 
عير  المشر

ي التحقيق 
 
ي ف

يعات العربية، وأن يجعل سلطة القاض  ي    ع الفرنسي وبعض التشر  بالتشر
ً
والتحقيق اسوة

 6مة عل االتهام فقط الصل ويقرص سلطة النيابة العالي ع
 قائمة المراجع

 
ا
 :الكتب العامة والمتخصصة -أول
ي 6 د -3

ي العقاب، نشأته، وفلسفته، اقتضاؤه، انقضاؤه، دار الهدى عبد الفتاح الصيف 
 
، حق الدولة ف

 6م3891، 2للمطبوعات، ج
ي قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، اأ6 د -2

 
لجزء الول، حمد فتحي شور، الوسيط ف

 6م3893
، ج6 د -1 ي  6، دار الرواد3عبد الرحمن أبو توته، قانون اإلجراءات الجنائية الليت 
 6م3808دمحم زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 6 د -1
ي المرحلة الساب6 د -1

 
ف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة، ودورها ف قة عل المحاممة، الطبعة اشر

 6م، دار النهضة العربية2773الوىل، 
ي 6 د -.

ح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، طبعة محمود نجيب حست  م، 3892، شر
 6م3889طبعة 

، الجزء الول، منشورات المكتبة 6 د -0 ي ي    ع الليت 
ي التشر

 
مأمون دمحم سالمة، قانون اإلجراءات الجنائية ف

 6امعية، الزاوية ليبيا، الطبعة الثانيةالج
ح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، طبعة 6 د -9 عبد الرؤوف مهدي، شر

 6م2772
ه، المر بالوجه إلقامة الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، 6 د -8 ي بو خرص 

 6م.277دمحم الغرياب 
، مطبعة طرابلس، الهادي عل يوسف بو حمره6 د -37 ي ي قانون اإلجراءات الجنائية الليت 

 
، الموجز ف

 6م2727
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ي إنهاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، 6 د -33
 
ي ف

، قوة الحكم الجناب  ي
محمود نجيب حست 

 6م3800الطبعة الثانية، 
، حجية المر بأن الوجه إلقامة الدعوى الجنائية، دراسة 6 د -32 مقارنة، دار دمحم عبد الحميد مكي

 6م2777-م3888النهضة العربية، 
ح قانون اإلجراءات الجنائية، المدخل، واصول النظرية، دار النهضة 6 د -31 نبيل مدحت سالم، شر

 6العربية
 القللي 6 د -31

، أصول قانون تحقيق الجنايات، مطبعة فوزي، مرص، الطبعة الوىل، دمحم مصطف 
 6م3811

ي  -31 ، المبادئ الساسية لإلجراءات الجنائية، الجزء الول، مطبعة لحنة التأليف االستاذ علي زكي العراب 
، طبعة  جمة والنشر  6م3817والي 

ي حفظ الوراق والمر بأن الوجه إلقامة 6 د -.3
 
عبد الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة ف

 6م3881طبعة الوىل، الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، مطبعة السالم التجارية بالزقازيق، ال
، دار النهضة العربية، طبعة ثانية 3عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية، ط6 د -30

 6م، القاهرة3891
، دار المطبوعات الجامعية، 6 د -39 ي ي    ع الليت 

ي التشر
 
عوض دمحم عوض، قانون اإلجراءات الجنائية ف

 6م2779
ي    ع المرصي، القاهرة، حسير  ربيع، اإلجراءات الجنائي -38 ي التشر

 
 6م2777ة ف

ي قانون اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارف6 د -27
 
 6حسير  صادق المرصفاوي، المرصفاوي ف

ح قانون اإلجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، الكتاب 6 د -23 ، شر محمود محمود مصطف 
، الطبعة الثانية،   6م3899الجامغي

ي وطرق الطعن فيها، دار الكتب عبد الفتاح مرا6 د -22
ي التحقيق االبتداب 

 
د، أوامر وقرارات الترصف ف

 6المرصية، بدون تاري    خ نشر 
ي أنهاء الدعوى الجنائية بدون محكمة، 6 د -21

 
محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العمومية وسلطاتها ف

 6م2771المكتب الجامغي الحديث، 
ى، رؤوف صادق عبيد، مبادئ اإلجراء6 د -21 ي القانون المرصي، مطبعة االستقالل الكي 

 
ات الجنائية ف

 6م، القاهرة.380
، الجزء يموس مسعود ارحومه، الوس6 د -21 ي ح الحكام العامة لقانون اإلجراءات الجنائية الليت 

ي شر
 
ط ف

 6، بنغازي ليبيا، منشورات جامعة البحر المتوسط الدولية2738/2727الول، الطبعة الوىل 
 
 
 :الرسائل العلمية -ثانيا
ي    6 د-3 ي عليه، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، فهد فالح المصير

ع، النظرية العامة للمجت 
 6م3883

، القرار باالوجه إلقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، 6 د -2 نظام توفيق المجاىلي
 6م.389جامعة عير  شمس، 

، رسالة دكتوراه، معهد البحوث فرج دمحم طيب، 6 د -1 ي
ة أمام القضاء الجناب  الدعوى المدنية المباشر

 6م.277والدراسات العربية، القاهرة، 
 
 
 :البحوث العلمية -ثالثا
، بحث مقدم إىل المؤتمر الثالث 6 د -3 ي

ي القانون السوداب 
 
ي عليه ف

عوض دمحم إدريس، حقوق المجت 
، القا ي

 6م، دار النهضة العربية3898مارس،  31-32هرة، للجمعية المرصية للقانون الجناب 
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حمد فتحي شور، بدائل الدعوى الجنائية، بحث مقدم إىل المؤتمر الثالث عشر لقانون أ6 د -2
 6م73/70/3890العقوبات، القاهرة، 

 
 
 :المجالت -رابعا
ي مرص -3

 
 6مجلة المحاماة، تصدر عن نقابة المحاميير  ف

 6ةمجلة المحكمة العليا الليبي -2
 
 
 :مجموعة أحكام القضاء -خامسا

  ي )مجموعة الحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية، مجلة النقض
 المكتب الفت 

ً
ي يصدرها دوريا

الت 
 (6بحكمة النقض

  
ً
ين عاما ي قررتها محكمة النقض من خمسة وعشر

ي ( 3811-3813)مجموعة القواعد القانونية الت 
الت 

ي لوزارة العد 
 6من جزئير   اصدرها المكتب الفت 

  عن المكتب 
ً
أحكام المحكمة العليا الليبية الصادرة عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا، تصدر دوريا

، مطبعة المحكمة العليا، طرابلس ي
 6الفت 

  ي
 
ي المواد الجنائية منذ نشأتها ف

 
ي قررتها المحكمة العليا الليبية ف

مجموعة المبادئ القانونية الت 
 6م مطبعة المحكمة العليا جزءان38.0 نهاية شهر يونيو م وحت  37/33/3811
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ي األعمال الخزفية الجبسية القوالب توظيف
 
 ف

 ريم فرج بوغرارة، أسامة عبد الواحد البكوري
 قسم الفنون التشكيلية

, erdaty0000@icloud.com  ausama@gmail.com3792 
 

 البحث ملخص

ي األعمال الخزفية هدفت الدر 
 
سخ منها ف

ُ
اسة إىل التعريف بطرق عمل وصناعة القوالب واستخراج الن

ودراسة خطواتها ومراحلها وتحديد مشكالتها والصعوبات المصاحبة لعمل القوالب  والنسخ  ثم 

استخدام المنهج التحليلي ثم استخدام المنهج التحليلي لوصف المشكلة ومكوناتها وانواعها واستخدام 

ي وتطبيقه لحل بعض المشكالت، أجريت الدراسة 
 
ي لعمل القالب وعمل النموذج الخزف

المنهج التطبيق 

ي منثم عمل قالب له باستخدام 
 
ي كلية الفنون والعمارة قسم الخزف من خالل عمل نموذج خزف

 
ف

متصاص األدوات الخزفية، وتوصلت الدراسة إىل إن زيادة الماء المضاف للجبس يؤدي إىل زيادة نسبة ا

الماء والمسامية، لكن نسبة امتصاص الماء والمسامية انخفضت بإضافة مادة األسمنت كما ان سمك 

 مع كمية امتصاص الماء والمسامية الظاهرية ،يفضل ان يكون سمك القالب 
ً
القالب يتناسب طرديا

اوح بير  
 6سم31_سم8يي 

Abstract: The study aimed to define the working methods manufacture of molds and extract 

copies of them in ceramic works and study their steps and stages and identify their problems 

and difficulties associated with making molds and copies and then using the analytical 

method and then using the analytical method to describe the problem and its components and 

types and using the applied approach to making the mold and making the ceramic model and 

applying it to solve some problems The study was conducted at the College of Arts and 

Architecture, Department of Ceramics, by making a ceramic model, then making a mold for it 

using ceramic tools. The mold is directly proportional to the amount of water absorption and 

the apparent porosity. It is preferable that the thickness of the mold ranges between 8 cm – 

15cm                                                          

 المقدمة

ي صناعة الخزف 
 
ي ‘لقد استخدمت طرق عديدة ف

 
والقوالب هي احدى الطرق األوىل المبتكرة ف

ي الذي  ها ونتيجة للتطور التكنولوج  صناعته،وكانت القوالب تصنع من الخشب أو ثمار األشجار وغير

حاجة تشهده وتطور صناعة المواد وسهولة الحصول عليها ونتيجة لتطور تقنيات القوالب ظهرت ال

ي األسواق 
 
إىل دراسة واسعة االلية هذه القوالب ونتيجة الستخدام الجبس وتوفره بشكل واسع ف

ي عمل الخزف بشكل عام
 
  .المحلية حيث اصبحت للقوالب الجبسية أهمية بالغة ف

ها وعملية تركيب القالب وتفكيكه  فيمكن عن طريقها تحديد مادة عملها وتسبب اختيارها عن غير

 6ابليته عل االمتصاص تحمله للضغط ومقاومته للظروف الجويةومساميته وق

 

mailto:erdaty0000@icloud.com
mailto:ausama@gmail.com1972
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 أهمية البحث

 6أختصار لجهد ووقت الخزاف -3

ي الوحدات التصميمية -2
 
 6اخراج االعمال ذات التكرار ف

ي المستوى القومي  -1
 
 ف
ً
 اقتصاديا

ً
 6تحقيق عائدا

 6بناء شخصية منتجة وتحويلها من ثقافة االستهالك إىل ثقافة اإلنتاج -4

 بحثأهداف ال

ي تصنيع القوالب -3
 
 6تعريف لتقنية القوالب المستخدمة ف

ي صناعة القوالب -2
 
ي تدخل ف

 6التعرف عل المواد الت 

 6التعرف عل المواد المضافة وكيفية التعامل معها وآلية القالب -1

 القوالب

 mold: تعريف القالب

ي عملية تشكيل المص: القالب
 
ي تتلق  المادة اللدنة ف

كيب المجوف الت  بوبات او بالحقن والقالب هو الي 

هو فجوة أو حير  توضع او تدفع فيه المادة اللدنة ثم تشكل بشكله ويتم ذلك عادة مع تسليط ضغط 

معير  القالب وهو مصنوع من الجبس ويستخدم للحصول عل نسخ متعددة للنموذج كذلك للحصول 

 6عل مالمح السطح والنقوش المعمول عليه

يتات الكالسيوم ( البورك )صخور المحروقة يعرف باسم وهو نوع من أنواع ال: الجبس وهو عبارة عن كي 

ي بعض الحاالت يمزج معه الكلس والجبس مادة بيضاء إىل الماء حت  يصبح " ca5o42h20"المائية 
 
وف

رائب القوام ويطفوا عل سطح الماء ويمكن خلطه بعناية بواسطة اليد أو مخلطة كهربائية ويتصلب 

 حول إىل مادة قوية خالل نصف ساعةالجبس برسعة ويت

 أنواع القوالب

- :يشتمل القوالب المستخدمة إلنتاج القطع الخزفية عل نوعير  أساسيير  هما 

- :قوالب الضغط  -3

ي تستخدم بضغط بداخلها بواسطة اليد وتستعمل عندما تكون النقوش الرئيسية أو 
وهي القوالب الت 

ي ،حيث ان األوعية المصنوعة النقوش البارزة مخصصة لتوضع عل سطح الو  عاء الداخلي أوالخارج 

عل قوالب أقل عرضة للتلف أثناء الجفاف ، أما تلك المصنوعة عل قوالب األكاء حول القالب وتصل 

 6إىل التمزق

وقوالب الضغط يمكن أن تكون بسيطة من قطعة واحدة وتتمثل بأشكال الصحون والطاسات 

ي الصورة
 
 " 3" رقم  والكؤوس والبالطات كما ف
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أوقد تكون من قطعتير  حيث يضغط الطير  لكل جزء عل حدة وثم القيام بلصق األجزاء فيما بينها بعد 

تصلبها بشكل جيد ولكن دون ان تجف بصورة كاملة لكي نتمكن من لصق أجزاء او زخارف أخرى عل 

ات تكون صعبة أو غير النسخة الموجبة بعد إخراجها من القالب وإزالة كافة التشوهات فتلك اإلجراء

ي القوالب  تتم بطريقتان  هما
 
، إن عملية الضغط ف

ً
ي حالة جفاف الطير  تماما

 
- :ممكنة ف

- :الطريقة األوىل 

 لطرد الفقاعات الهوائية ،ثم يفرش عل 
ً
وهي ضغط الطير  عل شكل صفائح طينية بعد عجنه جيدا

لب حسب عمق القالب المقمر ويوضع قطعة من القماش وبسمك مساو وبقطر اكي  من قطر حافة القا

ة  ي القوالب البسيطة الصغير
 
ي جميع أجزائه وتستخدم هذه الطريقة ف

 
عل سطحه ويضغط بالتساوي ف

ي الصور رقم 
 
 ( 2،1،36،)والمتوسطة الحجم مثل الطاسات والكؤوس كما هو موضح ف

 
 (3)رقم  صورة

 
 (2)رقم  صورة

 
 (1)رقم  صورة
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- :الطريقة الثانية 

ة الواحدة ملتصقة باألخرى ولصقها بشكل جيد وتجنب  وهي  ضغط الطير  عل شكل قطع صغير

ة والقوالب المعقدة  ي صنع القطع الكبير
 
حدوث فقاعات هوائية فيما بينها وتستخدم هذه الطريقة ف

ي كال الطريقتير  يجب أن يكون بسمك 
 
وهي تحتاج إىل دقة ومهارة أكير من الطريقة السابقة والضغط ف

 حت  يأخذ شكل القالب والحصول عل تفاصيل أدق متسا
ً
ي جميع أجزاء القالب ويضغط جيدا

 
وي ف

ي الصورة رقم
 
 (4،1)وبخاصة األركان والتجاويف كما موضح ف

 

 (4)رقم  الصورة

 

 (1)رقم  الصورة

- :قوالب الصب  -2

 ألغراض إن
ً
ي تستخدم لصنع القطع الخزفية ويستخدم أيضا

تاجية من أجل وهي احد انواع القوالب الت 

الحصول عل اشكال متشابهة لنموذج معير  باإلضافة إىل انتاج أكير عدد من القطع وبأقل وقت ، وكلما  

 
ً
 وأفضل استخداما

ً
 6 كان انفصال الطير  عن القالب أسهل كان القالب أكير امتصاصا

 عمل تلك القوالب هي صب طينة محلول رائب حيث يقوم جدار القالب الجبسي بامتصاص ا
ً
لماء تاركا

ي الصورة رقم 
 
 شكل القالب كما ف

ً
 عل جدار القالب متخذا

ً
- :وهي نوعير   1الطير  ملتصقا

 من قطعة واحدة كأشكال البالطات والصحون : القوالب البسيطة 
ً
 مكونا

ً
ويكون فيها القالب بسيطا

ي الصور رقم 
 
 (9،8،7،.)والقوالب المتعددة القطع كما هو موضح ف
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 (.)رقم  الصورة

 

 (9)رقم الصورة

 

 (8)رقم  الصورة

 

 (7)رقم  الصورة

ي : القوالب المركبة والمعقدة
 
ة العدد والحجم كما ف  الكبير

ً
ها تعقيدا وهي تتكون من عدة قطع وأكير

ي احكام الفواصل بير  قطع القالب وربط قطعة بإحكام لمنع 
 
قوالب الضغط ،ولكنها تختلف عنها ف

ي وتتطلب قوا
ي عملية صب ترسب المحلول الطيت 

 
 ف
ً
، وقوالب الصب خاصا

ً
ة معا لب الصب مهارة وخي 

ي عن جدار القالب يتم بمرحلتير  هما
ي وفصل الجدار الطيت 

- :المحلول الطيت 
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 "قالب االم "عمل القالب األساسي  -3

وهو النموذج األساسي الذي يعمل بعد حساب تقلص الطير  وقد يكون من قطعة واحدة أو قطعتير  أو 

ي الصور  أكير حسب الشكل
 
 (31،33،326)المطلوب كما ف

 

 (31)الصورة رقم 

 

 (33)الصورةرقم

 

 (32)الصورة رقم 
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 (31)رقم  الصورة

 "القوالب اإلنتاجية"عمل القوالب الثانوية  -2

ي تصب بداخله طينية الصب وهي األخرى قد تتكون من قطعة 
ي تصنع عل القالب االم والت 

وهي الت 

 6واحدة وأكير 

- :فة لتعديل مواصفات القالب المواد المضا

ي تضاف إىل الجبس من أجل الحصول عل جدار أكير قوة :مواد التسليح  -3
وهي المواد الت 

ي سمك القالب ومن 
 
وصالبة وأقل سمك ممكن فيمكن الحصول عل جدار صلب عن طريق زيادة ف

ية كليف النخيل أو المواد المستخدمة للتسليح هي الليف الصناعي ويمكن استبداله باأللياف النبات

بة والمواد  األسالك الحديدية والمشبكات ولكن يفضل األول وذلك ألنه ليف نظيف خاٍل من الي 

الطينية وتضاف مواد التسليح لطبقة الثانية حيث تضاف قبلها طبقة من الجبس لينة القوام من أجل 
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بعد خلطة بالماء قبل الحصول عل سطح ناعم خاٍل من التشوهات وتخلط هذه األلياف مع الجبس 

 أضافته عل الطبقة األوىل

- :المواد المستخدمة لتقوية صالبة القالب  -2

تستخدم بعض المواد مثل االسمنت األبيض أو اسمنت البناء من النوع المقاوم للرطوبة وتضاف بنسبة 

ي صناعة القالب األم% 31ال تزيد 
 
 ف
ً
 6من كمية الجبس المستخدم ، كما تستخدم أيضا

- :اد المستخدمة لفصل قطع القالب المو   -1

وتستخدم هذه المواد لفصل قطع القالب الجبسي المستخدم إلنتاج القطع المنتجة بطريقة الصب 

slip casting 

وش الصابون  2  6قطع من مي 

 6قطع من الماء 2

 6قطع من الزيت2/3

 6قطع من النقط األبيض2/3

ي بوثقه ثم تسخن حت  درجة الغليان بعد االنتهاء من تهيئة المقادير من المواد أعال
 
ه توضع المواد ف

د وتطل بها   ثم تي 
ة لتساعد عل تجانس المحلول أكير وتوضع مع المواد عدد من الحص الصغير

ي يرد عدم التصاقها ببعضها البعض
 6المناطق الت 

- : المواد المضافة لزيادة تحمل القالب الحراري وزيادة مساميته

ي (crog)وتضاف مادة مسحوق الفخار 
اوح بير  (flint)والرمل النق 

% 1-31إىل الجبس بكميات قليلة تي 

لزيادة تحمله لدرجات الحرارة وكذلك مساميته المتصاص الماء ألجل جفاف القالب برسعة وخاصة 

ي م وهي الدرجة ا411عندما تكون درجات الحرارة منخفضة لذلك يسخن وبدرجات حرارة تصل إىل 
لت 

 16ال يتحملها الجبس لذلك تضاف المواد اعاله لزيادة تحمل الحرارة 

 طريقة صب النموذج

ي القالب بدون توقف وبدون تقطر ،ويجب أن تكون يجب (slip)إن سكب السائل 
 
أن يستمر ف

 بروابط القالب المطاطية ،وذلك 
َ
القوالب نظيفة وتكون كل األجزاء القالب مربوطة بإحكام معا

 6د عل حجم القالب وعدد أجزائهباالعتما

ي الخاص لعملية الصب أعل مستوى من 
ء يملئ القالب بالسائل الطيت  ي

عندما يجهز كل س 

القالب من جزء القالب الُمهمل مع سكب ثابت للسائل وبدون توقف إذا قد يسبب التوقف تشكيل 

ي سطح القالب ،بعدها يبدأ القالب بامتصاص الرطوبة من ا
 
سب خطوط متجعدة ف  ويي 

َ
لسائل تدريجيا
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الطير  بشكل متماثل داخل جدار القالب ،وألن مستوى السائل سينخفض كما أمتص الماء ،فيجب 

 6إضافة سائل الصب لنحافظ عل مستوى القسم العلوي من القالب 

ي 
ي زاوية خفيفة وذلك بعدها يقلب القالب لتفريغه أو ترصيف السائل الطيت 

 
الزائد وأسناده ف

 6ح إىل الكتل أو النتوأتالمتقطرة ألن تتشكل عل السطح الداخلي لقالب الصب لعدم السما 

ي داخل القالب لمعانه، نزيل الطير  
بعد االنتهاء من هذه العملية وحير  يفقد النموذج الطيت 

ك لها الوقت لكي  ي بنوع من المطاط ، وإن أي بقع المعة متبقية يجب أن يي  الزائد من المظهر الخارج 

ة تجف أو ت ي )صبح باهته ،عند أستمرار القرس 
للجفاف فأنها ستنكمش بعيد عن سطح (الجدار الطيت 

ة وإال تشوه شكل القطعة، فيجب  ي كل محيط القرس 
 
 ف
َ
القالب ومن المهم أن يكون االنكماش منتظما

ي أي نقطة من جدار القالب الجبسي ،
 
ة الطينية عند انكماشها وتحريرها عند التصاقها ف  مراقبة القرس 

ي القالب 
 
وبعد أن تجف القطعة بشكل جيد داخل القالب يمكن إخراجها منه، وبعملية استمرار الصب ف

يكون تشبع بالماء فيجب تركه عدة أيام ليجف ،ويجب العناية بالقالب عند تنظيفه من الداخل 

ة أطولوذلك  التخديشوحمايته من   2لالستفادة منه في 

ي القوال
 
 بأنواع األطيان المستخدمة ف

- : الطينة المطبقة عىل قوالب ضغط -1
ي بدورها 

 وذلك لطرد الفجوات الهوائية الت 
ً
ي وتكون معجونة جيدا

 
تكون طينة صالحة للعمل الخزف

ي قد تؤدي إىل انفجار القطعة داخل الفرن وأن تكون مخمرة 
ستؤثر عل القطعة الخزفية إناء الفخار الت 

 بأن تحفظ بأكياس من النايلون لمدة أي
ً
 6ام وأسابيع وذلك ليونتها واكسابها قوة عند العمل بهاجيدا

ي قوالب الصب -2
 
- : الطينة المطبقة ف

ي القوالب الجبسية بشكل محلول رائب وتكون مختارة من طينة جيدة قوية 
 
ي تستخدم ف

وهي الطينة الت 
ي حالتها السائلة ونسبة الماء المستخدمة لطينة الصب يجب أن يكون اقل مما يمكن

 
وذلك  التماسك ف

ي األعمال الخزفية وبفضل استخدام  الماء الحار للحصول عل نتائج أفضل وخليط 
 
لتجنب التقلص ف

 من الماء لجعل الطير  سلس لو علق سائل داخل القالب الجبسي ويفضل 
ً
 مناسبا

ً
الطير  يتطلب مقدارا

ة جيدة للتخمر فيخمر الرائب مدة من ثالثة إىل أربعة أيام ثم نمرر منخل ذي  ترك رائب الصب في 
ي خاٍل من الشوائب وعملية المزج بواسطة (شد41-1.)فتحات بير  

للحصول عل رائب أو محلول نق 
يائية فقط انما هناك تفاعالت كيميائية  ، فإن مفهوم عملية المزج ليست هي عملية فير  ي

الخالط الكهربابئ
 6غير اللدنه تحدث بير  عنارص المواد شبه الفروانية لعجينة المواد الخام والمواد 

 :ويحتوي طينة الصب عل مواد المشتتة لغرض مساعدة وتحضير طينة الصب من المواد التالية 
 :الماء -3

 
ً
 6ويفضل ماء نظيف خاٍل من الشوائب واالمالح وان يكون حارا

 :مانع التلبد -2
 6ويتكون من سلكيات الصوديوم المائية أو كربونات الصوديوم

 :الطير   -1
 من االمالح والشوائب مثل  يفضل ان يكون طينة ذات

ً
لكونها (الكاولير  )لدونة مناسبة مغسولة جيدا

 6طينة قوية التماسك وذات لدونه جيدة وتتحمل درجات الحرارة العالية رسيعة الجفاف 
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 :المواد غير لدنة -4
 وهي مواد عديمة اللدونة وهي تستخدم لتقليل لدونة األطيان مثل مركبات الفلسبار بأنواعه والكوارتز 

ي 
يحرص  بنسب متفاوتة وتخلط تلك ( grog()الفخار المطحون المحروق)والكروك (  flint)الرملي النق 

 المواد بحيث تعطي نتائج جيدة  
 يبير  نسب تلك المواد( 3)الجدول رقم 

م
رق

 
طة
خل
ال

 

  
ر

ي
ول
كا

 
ض
بي
ا

% 

ار
سب
فل

 
وم
سي
وتا
ب

 
وم
دي
صو

% 

تز
ار
كو

 
(

ل
رما
ال

%
)

 

 

ت
كا
لي
س

وم 
دي
صو

ال
 

ية
مائ
ال

% 

بة
س
ن

 
اء
لم
ا

 
ف
ضا
لم
ا

 
يه
إل

% 

3 11% 1% 31% 4% 4.% 

2 11% 31% 31% 4% 4.% 

1 41% 1% 1% 4% 4.% 

 

 اإلطار العمىلي 

ها -3  6تهيئة المواد وتحضير
ي تشكيل القوالب الجبسية 

 
ثم جلب مادة الجبس ومادة االسمنت وتعتي  المادتان هما الرئيسيتان ف

وش الصابون والقوالب األم، وتحضير المواد العازلة ثم اعدادها من ق بل الباحث مكونة من مادة مي 
 6وزيت طعام والنفط األبيض والماء
ي أجريت عل القالب 

- :االختبارات الت 

امتصاص الماء والمسامية الظاهرية تعتمد عل عملية تكون القنوات والفجوات بسبب  -3

ي العملية
 
يؤدي إىل زيادة  الجزئيات والمواد المضافة للجبس نالحظ ان زيادة الماء المضاف للجبس ف

ي الخلطات 
 
ولكن نسبة امتصاص الماء والمسامية ( 3،2)نسبة امتصاص الماء والمسامية كما ف

ي الخلطة رقم
 
 مع كمية ( 1)انخفضت بإضافة مادة االسمنت كما ف

ً
وسمك القالب يتناسب طرديا

 6امتصاص الماء المسامية الظاهرية

- : سمك القالب
 عل نسبة

ً
ا  كبير

ً
ا امتصاص القالب للماء بالدرجة األوىل وقابلية القالب لتحمل الضغط  للسمك تـأثير

ات بسيطة عل الخواص األخرى ويفضل أن يكون سمك  والتلف بالدرجة الثانية كذلك يعطي تأثير
اوح بير  

 6سم ليعطي نتائج جيدة من خالل آلية القالب عند الصب 31-سم 8القالب يي 
 

ية( 2)الجدول رقم   الفحوصات المختي 

 الماء امتصاص الظاهرية المسامية العينة رقم

3 9167 2967 

2 8461 1267 

1 136. 136. 
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- :عرض النتائج

ي الصورة رقم ( 3)جاءت نتائج الصب للقالب رقم 
 
والتمثل بالشكل طاقم الشاي جيدة كما موضح ف

ي بقاء الرائب الط( 34)
 
ات زمنية مختلفة ف ي عملية الصب في 

 
ي داخل القالب قد استخدم الباحث ف

يت 

ي داخل القالب أعط 
ي بقاء المحلول الطيت 

 
ة الزمنية ف الجبسي حيث تبير  للباحث انه كلما زادت الفي 

ي داخل القالب الجبسي أدى إىل قلة 
ة الزمنية لبقاء الرائب او المحلول الطيت  سماكة واما اذا قلت الفي 

 6الزمنسماكة المنتج هكذا تتناسب سمك القالب تتناسب طرديا مع 

 

 )3)الصورة رقم

 االستنتاجات

ان زيادة كمية الماء للجبس يؤدي إىل زيادة وقت التصلب واالمتصاص والمسامية وبالمقابل  -3

 (6لي  لكل كغم من الجبس 368تمثل  %11)مقاومة قليلة لتحمل الضغط افضل نسبة

ميته ولكن بزيادة ان أضافة مادة الكروك والرمل تساعد عل زيادة قابلية القالب وزيادة مسا -2

 6يؤدي إىل زيادة وقت التصلب%21النسبة أكير من 
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ي الكليات الفنية يختص بتدريس عمل  -1
 
ورة إضافة مادة دراسية ضمن مواد التدريس العملي ف رص 

ي الخزف وخاصة قوالب الصب وحسب مناهج معدة لهذا الغرض
 
 القوالب الجبسية المستعملة ف

 التوصيات

ي طريقة استخدام وتحضير المادة يوصي الباحث بأتباع الطرق -3
 
 6الصحيحة ف

 6االهتمام بتنقية ومادة ونظافة القالب ليكون أثر مالئمة وقابلية ضد التلف -2

ي ظل التطورات التكنولوجية وإيجاد  -1
 
دراسة القوالب الجبسية المستخدمة ألغراض صناعة ف

 6البدائل للمواد المستوردة

ورة إقامة مكان مخصص لعمل القوال الجبس -4 ية لكي ال يؤثر الجبس عل صالحية الطينة رص 

 6المستخدمة

 المراجع 

ي  -نجم عبد هللا عسك -3 فنون الجميلة تقنيات القوالب شعبة ال -حسير  مختار الهويج 

  2114– 2111الطبعة الثالثة -والتطبيقية 

  2112-عمان -دار االرساء للنرس  و التوزيــــع –فن أشغال الخزف والفخار –حسير  نارص حسير   -2

وق للنرس  والتوزيــــع  -تقنيات الخزف والزجاج–عبد العزيز القيسي  فوزي -1  2111دار الرس 

ات فوزي القيسي  -4  مادة قوالب جبسية-2113-المرحلة الثالثة –محارص 

ي الخزف-رائد دمحم جي  طاهر -1
 
 رسالة ماجستير -3779-آلية القوالب الجبسية المستخدمة ف
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ياء ز  علم الفت 
ين ي فلسفة القرن العشر

ز
ي مسار العلم ف

ز
 نقطة تحول ف

 
  اجديب

 سعد الشيباي 
بية  قسم الفلسفة وعلم االجتماع كلية الير

 :ملخص البحث
ين    فاتحة القبن العشر

 
  السابع من ديسمي  العام  ف

 
  جلسة الجمعية " 0011"وبالتحديد ف

 
ف

  ببل
 
يائية التابعة ألكاديمية العلوم ف ، أعلن ماكس بالنك الفي   فبض  M.p.lank (1858 – 1947)ي  

، ومن تم لحقت به النظرية النسبية النشتاين بعد خمس سنوات، هذه البداية الحاسمة تجعل تمالكوان
ين   مسار العلم، فلم تكن بدايته مجبد مسألة تقويم  القبن العشر

 
 كوحدة فريدة ونقطة تحول ف

ً
ا متمي  

  تواري    خ 
 
  الميالدي أو تعدادا ف

دة المتمايزة عىل جياأليام، بل ه  مستهل طريق جديد بكل ما يعاي 
، هما  ى تقوم بصفة أساسية عىل دعامتي    تمنظرية الكوان المألوف والقديم، إنه طريق شقته ثورة كي 

 .والنظرية النسبية

 :المقدمة
ين  ن االنقالب عقوده كم كانت هذه الثورة مباركة، وكم كا رسعان ما أثبتت سنوات القبن العشر

 
 
 إيجابيا

ً
  مسلمات العقل العلم  ومنظوره وراءه انقالبا

 
 لمبحلة أعىل من تطور  الذي أحدثته ف

ً
ممثال

ين  ، وشق طريقه نحو العلم، فقد انتىه القبن العشر
ً
 واعدا

ً
، وكم كان طريقها الجديد مثمبا التفكي  العلم 

 بحصاد علم  يتفوق به عىل القبون السابقة،
ً
فجبت فيه الطاقة التقدمية للعلوم فقد ت متوجا

أكير "أن انتىه نصفه األول قيل أن الطبيعية، وفاقت كل معدالت التقدم المعهودة من قبل، وبمجبد 
ون ياء المعبوف لنا اليوم قد أنتجه القبن العشر من ثالثة أرباع علم الفي  
(1). 

  تضاعف هذا النتاج ولحقت به الفي    
  نصفه الثاي 

 
ة أفرع قيم الطبيع  األم، بياء، وه  العلوف

ياء وكأنها    حبكية تقدمية دافقة، تبدو فيها الفي  
 
العلوم الطبيعية، ونشأت فبوع أخبى وال تزال تنشأ ف

ين محتفظة  .(2)بدماء الثورة، ومحورا تدور حوله فلسفة العلم ظلت طوال القبن العشر
 بالنسبة لل  تملقد جاءت ميكانيكا الكوان 

ً
ياء نيوتن فأبب  من لتعكس الوضع تماما   في  

 
نسان ف

ون دون اقتحام هذا الجسم نفسه بآالت  المستحيل اآلن مالحظة أي جسم مهما بلغ من الصغب كااللكير
 ال سبيل  القياس المناسبة، بل إن الخيار الذي يأخذ به العالم أو المالحظ

ً
فيما يالحظه، يحدث اختالفا

  ميكانيكا الكم ليصب  مشاركافيما ينتىه  إليه من نتائج، وهكإىل إعادته 
 
 .(3)ذا تمت تبقية المالحظ ف

؟ لك  نجيب عن هذا تمطليعة المد الثوري، فما الكوان مومن الناحية تصدر فبض الكوانت 
  تقدم فبض الكوانت

لمحاولة حلها، ثم تعاظم أمبه  مالسؤال، البد من العودة إىل المشكلة العلمية التر

                                           
1222371 

2382 

3 Wheeler.J.L. Gensis and abgervership in the special science Butts R.l Ejaako Hintkka 

Dordrecht Holland. 1997. P.5.6. 

3111
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ياء الكالسيكية زادت فيما بعد، وتلك المشكلة لم ت   إطار أزمة الفي  
 
كن مجبد مشكلة، بل كانت معضلة ف

 .إىل األشعة فوق البنفسجية نسبة" الكارثة فوق البنفسجية"من حدة األزمة، يمكن أن نسميها 
 لصغب  إن عائلة اإلشعاع الكهبومغناطيس   

ً
تمتد بطول الكون وعبضه، ويمكن تصنيفها تبعا

  
 :طول الموجهة كاآلير

 .شعة الكونيةاأل  -3
 .أشعة جاما، األشعة السينية، األشعة فوق البنفسجية -2
 .األشعة المبئية وه  الضوء بالمعت  المعتاد للكلمة -1
األشعة تحت الحمباء ذبذبات الباديو، وتنبعث األشعة تحت الحمباء بفعل األثي  الحباري للمصباح  -4

ياء الكالسيكية قواني   للشعاع أو الموقد أو اللهب أو الشمس أو النجوم البعيدة، وقد وضعت  الفي  
 .(1)الحباري

 :نظرية الكوانتم
  حواره مع  ه   

 
  المادة، وبالبغم من أن هذا المفهوم نتيجة وع  اإلنسان ف

 
نظرية تبحث ف

، وقد تناول الفالسفة اليونان هذا المفهوم بالتحليل 
ً
الطبيعة، فهو من أشد المفاهيم العلمية غموضا

محصول كل فيلسوف من المعبفة والهدف الذي يريد تحقيقه من ورائه، غي   وتنوعت أراؤهم بحسب
أن غالبية المدارس اليونانية التقت عند نقطة أساسية ه  األساس الحس  للتفسي  ويسجل التاري    خ أن 

 عن طريق مفهومه عن الذرات،" ديمقريطس"
 
 تجريبيا

ً
ا   نظريته كما  كان أول من قدم تفسي 

 
والمتأمل ف

  قصيدته" لوكب"سجلها 
 
عن طبيعة األشياء يشعب أن هذه النظرية لم توضع قبل قبون خمسة من  ف

عىل لسان " لوكب"، إذا يقول "جاليليو، ولوك"الميالد، بل ه  حديثة عهد بالفكب الحديث عند 
ء موجود سوى   

  الواقع فليس ثمة شر
 
ودة واأللوان، أما ف   الخيال توجد السخونة والي 

 
ديمقريطس ف

 .(2)ات والخالءالذر 
أما فكبة أبغب وحدة بناء ال تنقسم من المادة مبتبطة بتطويب مفاهيم المادة والوجود  

  القبن السادس قبل 
 
ت الحقبة األوىل للفلسفة اإلغريقية، بدأت هذه الحقبة ف   مي  

ورة، التر والصي 
إن الماء هو "ل القو " أرسطاطاليس"، مؤسس المدرسة الملطية، الذي نسب إليه "بطاليس"الميالد 

  
 
ء، وهذه الجملة، ببغم ما يبدو بها من غبابة، تعي  عن ثالث أفكار أساسية ف  

العلة المادية لكل شر
، أما األوىل فىه  مسألة العلة المادية لكل األشياء، وأما الثانية فىه  الحاجة إىل شةنيت"الفلسفة كما يقول 

، والثالثة ه  المسلمة بأن نتمكن أن تحل هذه المسألة وفقا للمنطق دون اللجوء إىل ال ترصف واألساطي 
ء إىل مبدأ   

  النهاية من رد كل شر
 
واحد، كانت جملة طاليس ه  أول تعبي  عن فكبة جوهب وتكون كل ف

هنا تفش بالمعت  المادي الخالص الذي " جوهب"األشياء منه اشكاال عاببة، بالتأكيد لم تكن كلمة 
أو متأبلة فيه، كما نسب أرسطاطاليس أيضا " الجوهب"بهذا بطة ننسبه إليها ان كانت الحياة مبت

 .مبة أخبى سنجد مسألة العلة المادية كل األشياء" كل األشياء مليئة بااللهة"لطاليس القول 
نا إليها    أرسر

، إذن تحوي (3)إذن العالم مؤلف من ذرات لكن الذرة تحوي أكير من الجزئيات التر
  تعريفها، لكن أمكنهم فقط بياغة قواني   حبكتها  أيضا طاقة، ولكن ما الطاقة؟

 
لم يفكب العلماء ف

  الفباغ أو حي   تؤثب عىل حواسنا، بالشمس ذرات لكنها ال تبسل إلينا ذرات، وقد 
 
اتها حي   تسافب ف وتغي 

                                           
1382 

(2) Kitia Gorodisky. A&Landau Molecule. Mir. Pug. Moscow. 1981. P.9-15.  

2222224

33311143 
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ذ يمكننا أن نفهم معت  الطاقة إذا عبفنا بورها أو أمثلتها، إتسافب الطاقة مبة طليقة وال تبتبط بمادة، 
الحبكية، والطاقة الكيماوية  تتخذ عدة بور ه  الحبارة والضوء، والصوت والكهرباء والطاقة

 .(1)والمغنطيسية والجاذبية
   

 
ون طاقة، يمكن أن تنبعث من الذرة طاقة ف وتون طاقة ولللكير والذرة مصدر الطاقة للي 

الضوئية، والضوء بدوره  تلك الطاقةبورة ضوء وتسافب عي  الفضاء، حتر تصادف ذرة أخبى تمتص 
 :نوعان

  هو اإلشعاع، ويتخذ  – 0
، والضوء غي  المبي   

  وغي  مبي 
 ياعاإلشعاع عدة بور منها موجات المذ مبي 

واألشعة السينية  ultravioletواألشعة فوق البنفسجية  infrarelواألشعة تحت الحمباء  والتلفزيون
X.yay رة أخبى إىل حجم الموجه ، ويبجع اختالف بورة من بور اإلشعاع عن بوSize ويسم ،

  الثانية، 
 
ازها ف از، وطول الموجة، هو رسعة اهير  طول الموجه، والطاقة المصاحبة لها، والموجة اهير 

 حي    ويسم
 
ازات عاليا ، والموجة قد تطول أو تقرص، فيكون عدد االهير 

ً
  الثانية تبددا

 
ازات ف عدد االهير 

  تكون الموجة
ً
ة، ويكون منخفضا حي   تكون الموجة طويلة، ورسعة اإلشعاع نقيسه بعدد  قصي 

 
ً
وبا   الثانية مرص 

 
  طول الموجة، ورسعة اإلشعاع ه  رسعة الضوء بطبيعة الحال، وأبسط  الموجات ف

 
ف

 من مل  الطعام 
ً
  درجة حبارة "كلوريد الصوديوم"مثل حس  عىل اإلشعاع أن نأخذ بعضا

 
، ونضعه ف

  
 
 .(2) بورة لهبعالية فيكتسب طاقة فتبدو لنا ف

   
 
ليس هناك ما هو أكير من مبادئ ميكانيكا الكوانتم رصامة إن قوانينها ومفاهيمها مقبولة ف

   بورة رياضية
 
، هنا غياب كىل  للوضوح الذي نباه ف ء حدش   

جامدة ال مفب منها، من دون أثب ألي شر
ق الواقع األشياء المحيطة بنا، وعالوة  إىل عمق ال يمكن أن تأخذنا إليه عىل ذلك، فإن هذه النظرية تخير

، ونحن الذين نسكن هذا العالم، ال حواسنا، أن قوانينها كلية كونية، وتحكم عالم األجسام المألوفة
  تبدو مفاهيمها كلها تتدفق نستطيع أن نجعل رؤيتنا الخابة تسود 

فوق تلك القواني   المتغطبسة التر
  نستطيع أن نلمسها ونباها ونعي  عنها من نظام أعىل من ذلك الذي توح  به األشياء ا
بكلماتنا لتر

 .(3)العادية
  أن مبادئ ميكانيكا  

 
ك، وكان  ربما ال يكون هناك أدي  شك ف الكوانتم تتصادم مع الحس المشير

اف   من البحث عن تسوية زائفة بأي ثمن، عىل أن مثل هذا االعير
ً
، بدال من األفضل لنا أن نقبلها كما ه 

  أال يكون 
 إذا كان ذريعة ينبع 

َّ
ك واستبعاده، ببغم أنه عديم الجدوى، اللهم إال لبفض الحس المشير

 
َّ
ء هو نتاج التجريب، فالتجربة ما ه  إال  

السبب هو أننا ال نستطيع االستغناء عنه، العلم قبل كل شر
 ما " "Voltmeterفولتميير "فعل، حتر لو كانت موجهة بواسطة الفكب، ضبط جهاز قياس فبق الجهد 

العداد من مكان إىل آخب، كيف ونقل " جايدور"، وتبكيب عداد شعهو فعل، مثله مثل تجهي   مصدر م
 باستخدام لغة عادية يتست  لنا وبف كل هذه األفعال

َّ
 .إال

 لتيمي  بالتأكيد أن يكون الوبف بالحديث عن الدالة الموجبة للفو  
ً
 ، ال يمكن ألحد أن يفكب قائال

  إن هذا ال يمكن تصوره" حيث تعطيه حالة موجهة كذا وكذااضبط مقياس فبق الجهد ب"
ً
 .(4)أبدا

                                           
1222431 

23122 

3152222837

4238 
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 :نظرية الكم
  حقيقة األمب  

ياء  فف  يمكن القول أن نشأة نظرية الكم، قد جاء نتيجة للتطورات المعقدة للفي  
، والرب  ع األول من    نهاية القبن التاسع عشر

 
ين، ولقد كان السبب وللعلوم المبتبطة بها ف القبن العشر

  استيعاب الوقائعا
 
  اكتشاف هذه النظرية، أن الباحثي   قد وجدوا بعوبة ف

 
الجدية أي  ألساش  ف

  ضوء
 
ها ف   ال يمكن تفسي 

ة والتر ياء الكالسيكية الوقائع الميكبوسكوبية ذات السمة المحي  إن : الفي  
 لألفكار الكمية

ً
 ملهما

ً
 .(1)هذه الوقائع ذاتها أببحت مصدرا

 عىل اإلطالق، وعندما تم التفكي   إن ميكانيكا الكم ه   
ً
واحدة من أكير النظريات العلمية نجاحا

 
ً
ياء، ولقد تم التأكيد عىل تنبؤاتها  فيها مليئا   علم الفي  

 
ين أحدثت ثورة ف   النصف األول من القبن العشر

 
ف

 م
ً
  بالحيتها، وإنها تقدم لنا وبفا

 
  هذه األيام أن يجد ف

 
 بصفة بالتجربية، وال يمكن ألي عالم ف

ً
قبوال

ونات والفوتوناتعامة عن العالم الميكبوسكوي   للذرات والجزيئات   .األولية مثل اإللكير
ر وابتكارات  لهذه المعبفية ابتكارات عظيمة" التقنية"وتتضمن التطبيقات الفنية   مثل اللي  

  معت   ليست بنفس العظمة أال وه  القنبلة الذرية أي النووية، ولكن عندما نسلط النظب أكير 
 
 ف
ً
عمقا

هذه النظرية سوف نكتشف أن أناس مختلفون لديهم أفكار مختلفة، فالبعض يزعم أن ميكانيكا الكمية 
ي، بينما ينكب اآلخبون ذلك وربما نسمع أن النظرية تستوجب بأن  تثبت أن العالم غي  حتم  أو غي  جي 

يكون هناك الكثي  من العوالم المتوازنة
(2). 

 :تحتمالميكانيكا الكم وال 
ء من كأس ماء إىل نظام    

يائية عن األنظمة، وربما يكون نظام ما أي شر نا النظريات الفي   تخي 
  معقد، ومع كل نظام يبتبط خواص معينة أو  الطاقة الشمسية

ون منفبد إىل تبكيب جزي  ، ومن اليكير
يائية، وهكذا نقول أن كأس الماء له درجة حبارة معينة أو أن األرض وك افة الكواكب األخبى كميات في  

يائية  ياء الكالسيكية يكون هناك مصطل  يشي  إىل كافة النظريات الفي     الفي  
 
لها مبكز ولها رسعة، وف

 بواسطة القيم الخابة بكافة الكميات 
ً
  يوبف وبفا كامال

ياي  مستقلة عن ميكانيكا الكم، وأي نظام في  
  الميكانيكا الكالس

 
يكية، كل ما نحتاجه لمعبفته ه  الكتلة والمبكز، أو المبتبطة بها، عىل سبيل المثال ف

نا كل ما يكون هناك لمعبفته ويسم  لنا بالتنبؤ بما سيقوم به النظام  ء هذا يجي   
الشعة والموقع لكل شر

  المستقبل
 
 .ف
يائية، وكل ما نستطيع قوله أن هناك  دد قيمة دقيقةحوبشكل عام ال نستطيع أن ن  لكمية في  

لو أردنا أن نجبي بعض القياسات فيه فال  .(3) بإيجاد قيمة عندما نقيس الكمية احتمال معي   خاص
 
َّ
ونات ويقيس : أن نقوم بالمهمة التالية يهمنا شكل جهاز القياس بالتفصيل، فما علينا إال أن يتابع االلكير

ون عبارة عن جسم بغي  جدا وي
  كل لحظة من الزمان، فاالكير

 
  الفباغ ف

 
اج إىل حترسعتها ووضعها ف

                                           
(1) Eiyashevich. M.A: Guantum theory. Origins and Growth". In: Dhysics or the 

20 C entury History and ont100k. (eds.by) ye.p. velikhor.s.A.Bororik- Romanov. Im. 

Knalattnikov. S.R. Mikulinsky.A.T. Griror.yan. avd. V.P.Vizgin. Translated From the 

Russian by Aiexander Repyev. Miv. Pepyev. Mir. 1987. P.12. 

22222224

3152222237 
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كيف سيجبي القياس؟ ويجبي القياس : متابعته إىل ميكبوسكوب دي قوة خارقة، هناك سؤال يطرح
  الظالم الدامس

 
ء ف  

ء تحقق باإلنارة، فال تكمن رؤية شر  
 .(1)بأن رؤية السر

ط األول   ء، فالشر  
ولمعبفة كيف تتم اإلنارة؟ فالجواب أن اإلنارة يتوقف عىل حجم السر

  اإلنارة أقل من للحصول عىل بورة وا
 
ء هو أن يكون طول موجة الضوء المستخدم ف  

ضحة للسر
ون أن هذا يبي   أن العالم ال تحكمه الحثمية، وإنما الذي  ء، ويزعم الكثي   

مقاييس حجم ذلك السر
، ولو أن هناك نظامان متطابقان يمكن أن تحدث نتائج مختلفة يحدث يكون معتمدا عىل الصدفة

 لو أن أحدهم ذك  وقابل للمعبفة بال حدود،  بناعة ويصب  من المستحل
، وحتر تنبؤات مع اليقي  

ي  .(2)وهكذا تثبت ميكانيكا الكم أن العالم غي  حتم  أو غي  جي 

 :اللحتميةمفهوم 
وتون، فقد ثبت   ون والي 

من هذه النظرية أن الجسيمات الدقيقة تحت الذرية مثل اإللكير
، وإنما  ، فال يمكن التنبؤ الدقيقوالفوتون، ال تنرصف بشكل حتم  بحبكة الجسيم  بشكل احتماىل 

 
 
الواحد، وإنما يمكن التنبؤ باحتماالت حبكته فقط، فيمكن التنبؤ بحبكته عىل مدى زمت  طويل نسبيا

  قصي  "بالنسبة إىل الجسم نفسه"
  مدى زمت 

 
 من الجسيمات ف

 
، أو بحبكة عدد كبي  جدا

(3). 
يقية ومن أهم السمات األساسية لميكا  وه  الثنائية الجسمية الموجبة، "نيكا الكم لنظرية في  

  يمكن فيها تجاهل كم الفعل، تتحول "ومبدأ االشتباه
  الظبوف التر

، تنتج من وجود كم الفعل، فف 
  
 
  الفبدي ف

ميكانيكا الكم إىل ميكانيكا تقليدية، وعىل عكس الميكانيكا التقليدية، فإن مسك الجزي 
 اإلحصائية وبالتاىل  فإن مفهوم مسار الحبكة والحبكات ميكانيكا الكم يحكمه 

االحتمال أي القواني  
  ميكانيكا الكم

 
 .(4)التقليدية للسببية تكون خالية من أي معت  ف

ياء، ومنها خبجت الكثي  من اوالو     الفي  
 
قع أن نظرية الكم أو الكوانتم ه  أول نظرية سببية حقا ف

  أوائل القبن 
 
ين،اآلراء المتناقضة ف   عانت  العشر

ى التر   كانت من أهم المصادر اإلبالحية الكي 
والتر

اض  ياء نيوتن كان هناك افير   قلب في  
 ماضية، فف 

ً
منها العلوم الطبيعية لنمو ما يقبب من سبعون عاما

يائية، إىل أن عاد الشك من  للسببية الكاملة لجميع األجسام يائية والطابع الحاسم لكل اآلثار الفي   الفي  
  حقل الضوء واإلشعاع، والذرة، والطاقة، جدي

 
د إىل مبدأ السببية بعد الكشوف العلمية لنظرية الكم ف

  وبف حوادث الطبيعة 
 
  مجاالت نظرية الكم، وحلت االحتمالية محلها ف

 
وتبدد اإليمان بالسببية ف

  المستقبل
 
  ، ويمكن للمبء أن يختار الدفاع عن رأيه الح(5)والتنبؤ بما يمكن حدوثه ف

 
تم  للسببية ف

لعالم الكم، ولكن من المستحيل تمام القيام بذلك من أجل ضوء هذه األوباف االحتمالية والحتمية 
الحفاظ عىل منظور الحقيقة العلمية، هناك دفاع كبي  للحتمية يتعامل بشكل عام مع النظرية الكمية 

ء أكير من وبف مسبق، وعىل سبيل المثالث اختبار   
للقنبلة " Feynman"ينمانفا"بأنها ليست شر

  قام بصنعها لك  تنفجب عندما يسجل عداد 
قباءة معينة، والذي جعل من هذا التوجه " جيمب"التر

 
ً
  يبدو غريبا

 .(6)االنتقاي 

                                           
138 

22222212 

3221 

43222.237 

(5) Shanker. C.philos. ohy. Of. Science. Ruyledge Lond on. 1996. P.227. 

(6) O.hear. Aphilosophy of science. Voc 1.610  Cambvidge  university. Paris. 2007. P. 108. 



بــوي   مجــلة الــتر
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 

Arcif Q3 

 36.1 العبي   معامل التأثي  

 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                573                                                                                                                                             

 

  ذلك  
 
 عىل مجموعة واسعة من األفكار، بما ف

ً
ا  كبي 

ً
ا ين تأثي  ياء القبن العشر حيث كان لفي  

  األعوام ما بي   
 
 " 0091إىل  0091"نظريات السببية، وف

ً
 ال نظي  له،  اكتسبت نظرية الكم نجاحا

ً
مذهال

يائيي   عىل  ت معظم الفي     األساس مادة ويقع تحت بل وأجي 
 
األخذ بهذه الفكبة، أي أن الكون ف

 تحديدها بدقة االحتمال وفقا للجسيمات الذرية بغض النظب عن 
ً
وبفها بصورة دقيقة، وال يمكن أيضا

  المستقبل، إنها مج
 
ء احتماىل  ف  

  المستقبل بد شر
 
 .(1)مثل أي جسيم ف

  حاول  
" ماكس بالنك"نحن اآلن بإزاء الكارثة فوق البنفسجية، ومن ثم كانت المشكلة التر

مان"إيجاد رابطة بي   قانون حلها، ه   نظريته تؤدي إىل نتائج معقولة، وبعد عدة أبحاث " ستيفن بولير 
  مص" بالنك"وجد 

 
  أنها تأي  الخضوع لألطب الحتمية، اعب عديدة، المعادلة كانت متورطة ف

 
تتلخص ف

 
ً
ياء الكالسيكية بينما تتجاوب تجاوبا رائعا مع المعطيات التجريبية، وكان هذا موقفا ،  أطب الفي  

 
تباجيديا

  " بالنك"أوجد 
 
نفسه فيه فماذا يفعل؟ هل يأخذ بمنظور المفيدة الحتمية ويحارب الواقع أم يقف ف

  بف الحقائق. ارب النظبة القديمةبف الحقائق ويح
 
 .(2)وقد اختار بالنك الوقوف ف

   
 
  مجاالت نظرية الكم وحلت االحتمالية أو الالحتمية محلها ف

 
وهكذا تبدد اإليمان بالسببية ف

  المستقبل، 
 
فقطعة المادة عبارة عن سلسلة من وبف حوادث الطبيعة والتنبؤ بما يمكن حدوثه ف

، وه  قواني   تقريبية وغي  دقيقة، وهذا ما يقول به علم ها بقواني   طبيعة معينةاألحداث تبتبط فيما بين
ياء الكوانتم"الطبيعة الكم الحديث  أو ما يعي  عنه مصطل  في  

(3). 
فقد اهتمامه بها وانرصف عنها  حتر  0011لم يكن اينشتاين يتوبل إىل النسبية الخابة عام  

م فبعد أن أكمل نظريته عن 0001عاد ليكبر األمب نفسه عام إىل لبعة أكي  ه  النسبية العامة، ثم 
 إلنجازاته، للكهبومغناطيسية، وكان " ماكسويل"الجاذبية ونظرية 

ً
يتوقع أن تكون هذه النظرية تتويجا

  طبيعة الضوء والجاذبية، وأن تمكنه من قباءة أفكار العالم
 
 (4)وخالبة األلف  عام من البحث العلم  ف

  نظبه يصف الف" بالخشب"اين المتعلق بالتوحيد من خالل تشبيهه للهندسة اينشتيتض  فكب 
 
بخام ف

  السط  الناعم الصقيل، 
 
  تمأل الكون تتخذ أماكنها عالم الهندسة الجميل ف

إذ أن النجوم والمجبات التر
وتؤدي أدوارها عىل أسط  الزمان المصقولة، أما الخشب فهو تمثيل العالم المادة الفوضوي الذي 

 ت
 
  أدغاله الجسيمات دون الذرية عشوائيا

 
وتحكمها قواعد كمية ليس لها من منطق، وهذا  نتشر ف

  
، فالجسيمات الجديدة التر

ً
ات العنب وتتشابك معا  وبال توقع كما تنمو شجي 

 
الخشب ينمو عشوائيا

  التعقيد، ومن هذه 
 
ينشتاين الصورة أدرك ااكتشفت داخل الذرة جعلت نظرية المادة نظرية غاية ف

  المعادلة،
 
فالخشب هو الذي يحد بنية البخام، أي أن مقدار الزمان تحدده كمية الخشب عند  الخطأ ف
 .(5)أي نقطة

هذا من خالل بورة تخيل فيها أن ما يسبب الجاذبية  Bوكذلك عندما اهتدى للنسبية العامة  
  "كبي  بي   نظرية النسبية هو انحناء الزمان والمكان، ولقد وضحت هذه الصورة كذلك التعارض ال

التر

                                           
(1) Schenes R.Caution. New. Dictionary of the History of  laea. Change Scheines and sone. 

2004. P.5.  

2142

3

2235212 

42232323 

5322 
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ء رسعة الضوء  
، ومن هذه الصورة استنبط مبدأ الكافؤ الذي ينص "تنص عىل استحالة أن يسبق أي شر

 
ً
ا يائية، وأخي  استطاع بياغة مبدأ تماثل عاما  عىل أن التسارع والتجاذب يخضعان بذات القواني   الفي  

 .(1)مشارك العامبالحا لوبف التسارع والتجاذب معا وهو المتغي  ال
ة سببها أن أفكاره تلك كانت تسبق زمنه بخمسي   سنة وجد   اينشتاين نفسه أمام معضلة كبي 

ين حي   بدأ العمل عىل نظرية المجاالت الموحدة ينات القبن العشر   عشر
لم تكن هناك  عىل األقل، فف 

  الجاذبية
  ذلك الوقت سوى قوير

 
فت نواة الذرة عام والكهبومغناطيسية، وقد اكتش قوى معبوفة ف

  ذلك الوقت ولهذا " 0000"
 
 ف
ً
ا  محي 

ً
  تثبتها ظلت لغزا

فقد كان ينقص اينشتاين جزء مهم لكن القوة التر
ء عن القوى النووية، ومما زاد األمب   

 أنه لم تكن هناك  من تلك الحجة ألنه لم يكن يعلم أي شر
ً
سوءا

 بي   الجاذبية والكهبوم
ً
 .(2)غناطيسية يمكن أن يتمسك بهاتجارب قد أجريت وأثبتت تعارضا

 :بعض التجارب الكمية الميكانيكية
  لقد استطاع 

ً
  هذا الميدان أو ذاك، ألنه استطاع فعال

 
الكوانتم أن يحل هذه المشكلة أو تلك ف

  هذا الوقت جاء أهم تطبيق للكوانتم، وه  نظرية الذرة عن 
 
أن يجتاح العالم الذري بأرسه، وف

 للتطور، اتجاه نظرية الذرة واتجاه Niels Bohr (0881 – 0091 )" نيلزبور"
ً
 اتجاها

ً
ا حيث توجد أخي 

ياء " بور"نظرية اإلشعاع، إذ رأى  أن الوبف الكامل للظواهب يتطلب كليهما، بعد أن كانت الفي  
الكالسيكية تبى أنهما يستبعدان بعضهما، فالظاهبة إما ذرة وإما إشعاع، رفض بور هذا، ووضع مبدأه 

وف باسم مبدأ التكامل الذي لت  االحتياج لكال المفهومي   بغي  أن يتصادم أو يتعارضا، بل يتحدا المعب 
 .(3)ويتآلفا

  المالم  الغربية  
 
  سوف تقدم لنا رؤى أكي  ف

ودعونا نلفر نظبة عىل بعض التجارب والتر
 .لميكانيكا الكمية

ي الموجه
 
 :ازدواجية الجزئ

  حالة ة البارعالميكانيكا الموجي نشأت 
 
  حالة الضوء، كما هو ف

 
وري ف ة حي   أبب  من الرص 

  الوقت 
 
، لك  نحصل عىل نظرية فريدة قادرة ف

ً
المادة أن نضع موضع االعتبار األمواج والجسيمات معا

  تعبضها خوا تفسي  النواح  الجسيمية والموجينفسه عىل
ة ص الضوء، فكانت الميكانيكا الموجية التر

وسواه لتقوم بهذه " اويفي   "وتطويبها مع النمساوي " لوبس دى ببوى" عىل يد رائدها الفبنس  
  طريق التقدم  ، فتحت الميكانيكا الموجية(4)المهمة

 
ياء ف الباب الالحتم  عىل مرصعيه، لتنطلق الفي  

وي" ليأخذ بآراء 0019عام " ايبفي   "بشعة مذهلة، فجاء  ويضع معادلة تفاضلية أببحت أساسا " ديي 
  
 
 ف

 
  رياضيا

ياء أداة رياضية قوية ثبت بها االتحاد بي   بورير نظرية الكوانتم، وأتاحت لعالم الفي  
، ميكانيكا الكوانتم والميكانيكا الموجية الميكانيكا الجديدتي  
(5). 

  النظرية كانت 
 
  دنيا اإلشعاعات من  نظرية الكوانتم كما رأينا إلبالح ما ف

 
الموجية، وبالتاىل  ف

  هذ
 
ا إىل حد عظيم، بيد أن الثورة بتقديمها للفوتون كانت أعمق مما يتصور عيوب، وقد نجحت ف

                                           
1321 

2321 

3387 

4312 

5312 
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 ، الجميع، فقد أحبت النظبة الجسيمية وعادت إليها من جديد، ولكن بغي  أن نعود إىل فبض األثي 
فهناك أمب واحد ظل مؤكدا عىل حاله حتر اليوم، بينما تحتاج االضطبابات الميكانيكية والصوت إىل 

 منهما عن المادة أن ينتشر دون أي سند، سند مادي، لو 
ً
سط ينقلها، يستطيع الضوء وهو أكير استقالال

 
ً
 .(1)ببغم المظهب المتموج الذي يبدو به غالبا

   
 
لقد رأينا كيف أدت الكهبوضوئية إىل قواني   ال تتفق بالكلية مع التصور الموح   للشعاع، وف

ن من جسيمات ه  الفوتونات خصوبتها، ومهدت نفس الوقت أثبتت فكبة اينشتاين بأن الضوء يتكو 
 يعود الفضل إىل الكوانتم

ً
  بلبها، إىل تفسي  حقائق عظيمة عجزت النظرية  السبيل، وطبعا

 
الداخل ف

  أشعة 
 
ددات ف ، مثل وجود حد أعىل للير ة،  ". أكس"الموجية عن تفسي  بيد أن ظواهب ضوئية كثي 

، فظاهبة التداخل مثال وه  من أهم خواص اإلشعاع كالتداخل وتبفر عىل التصور الموح   المطبوح
ة بها عن سيال الجسيمات  متمي  

ً
 خابية موجية، وستظل الموجة دائما

ً
ا  وأخي 

ً
 .(2)ستظل أوال

 :مبدأ بوهر عن التكاملية
ج"إن مبدأ االرتياب الذي توبل إليه   ني    تمي   هذا " لبور"قد أوح " هي  

بفكبة التكاملية التر
  ت
  أن معبفة أحد جوانب منظومة تحول دون معبفة جوانب أخبى من هذه المبدأ والتر

المنظمة عت 
  أن القياس " بور"وسع 

فكبته إىل تنامية كل من السلوك الموح   والجسيم  سابق الذكب، الذي يعت 
  الجهل التام بموضوعه ومساره، 

 يقتض 
ً
ون مثال ومن هنا يتبي   لنا أن التكاملية ال الدقيق لتموج اإللكير

تتحدث أكير من كون التنظيمات التجريبية المستخدمة لوبف موضع جسيم ما وكمية تحبكه ال 
  آن واحد، فلو أننا 

 
قمنا بعمل تنظيم تجريت   للتحقيق من موضع يمكنها عىل اإلطالق أن تكون منفذة ف

لعكس جسيم ما، حينئذ فإن نفس التنظيم التجريت   ال يمكن القيام به للتحقق من كمية تحبكه، وا
  موضع جسيم بالعكس، ولذلك فإننا نقول إن التنظيمات 

 
  التحقق ف

 
التجريبية المتبادلة والمتقدمة ف

  تشي  إىل هذه الخصائص ه  أوباف 
ما وكمية تحبكه ه  تنظيمات متكاملة، كما أن األوباف التر

  .(3)متكاملة
   وجاء العالم

ياي  الكوانتم، كما سبق الذكب، ليضع األسس الكاملة لنظرية " "Bohr" بوهب"الفي  
  تفش تبكيب الذرة والظواهب المتعلقة بها مثل ظاهبة اإلشعاع وظاهبة 

ون وهكذا استطاع "التر اإللكير
  نظرية واحدة فكبة الذرة واإلشعاع بعد أن كانت تلك األفكار منفصلة، وقد باغ " بوهب"

 
أن يجمع ف

  مبدأين" بوهب"
 
 :نظريته تلك ف

 ويصف  :المبدأ األول -1
ً
  "فيه الحاالت الثابتة للذرة، أي حاالت عدم اإلشعاع قائال

 
ونات ف إن اإللكير
  مدار معي   من مدارات الذرة

 
 .حاالت الثبات هذه ال تشع موجات كهبومغناطيسية أثناء مسارها ف

ي  -2
ز
 إن شعاع الطاقة تحدث عندما  :المبدأ الثائ

ً
وهو يصف قفزات الكوانتم أي حالة اإلشعاع قائال

ون من مدار إىل مدار آخبيقفز اإل يمكن بياغة دور المالحظة " بوهب"، وبتطبيق فكبة (4)لكير
  السيكولوجيا بالتقريب عىل النحو التاىل  

 
  مجال : الذاتية ف

 
هناك تبتيبات تجريبية معينة ف

ات نحصل عليها من المالحظة الذاتية، وهناك  السيكولوجيا يمكن وبفها باستخدام قضايا وتعبي 

                                           
17273 

215. 

(3) Frank. philipp. Between physics and philosophy. Camgridge. Massachusetts. Harvard 

university Press. 1941. P. 159. 

(4) Arkady plofnitsky. Reading Bonr physics and philosophy. fundamental tneories of physics 

Alwyn van der Merweof drever.u.sa.p.210-225. 
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   مواقف أخبى
 
  ذلك ليس هناك تناقض، وكما ف

 
ات، وف   حياتنا ال يمكن وبفها بهذه التعبي 

 
ف

  الحياة النفسانية هناك مواقف متتالية ولغات متتالية لوبفها
 
ياء، فكذلك ف  .الفي  

  االعتبار تيسي  رؤية ما يمكن الحصول عليه لفهم القدرية من المماثلة بنظرية ويأخذ ذلك  
 
ف

يائية، " بالنك"قدح " بور"ف اكتشاقبل الكم، وحتر  الحجة التالية عن توافق القدرية مع السببية الفي  
يائية الحالية، فمن شأن  إذا استطاع اإلنسان حساب  من مجموع الصفات الفي  

ً
أعمال المستقبلية مقدما

 
 
 عىل جزيئات مخ

ً
ن هناك ه، ومن ثم تغي  حاله، لذا ال يكو هذه المعبفة، أن تؤثب عىل حالته الباهنة مثال

  
 
يائية لما يحدث ف قدرة عىل التنبؤ بالمستقبل، وبالتاىل  ال يمكن للقدرية أن تتعارض مع السببية الفي  

 .جسم اإلنسان

 :تفست  كوبنهاجن لنظرية الكم
ياء، سواء كانت تتعلق  يبدأ     الفي  

 
تفسي  كوبنهاجن لنظرية الكم من مفارقة أن أي تجربة ف

ياء الكالسيكية، ومفاهيم بظواهب الحياة اليومية، أو بح  أن توبف بلغة الفي  
َّ
ث ذري، ليس لها إال

ياء الكالسيكية تشكل لغة يمكن بها أن تصف نظم تجاربنا وأن نصوغ نتائجها، ونحن ال نستطيع  الفي  
ها، لكن تطبيق هذه المفاهيم تجدده العالقات الالمتالحقة،  وال يجب أن تستبدل بهذه المفاهيم غي 

  انبثقت من عىل أية حال ف
إن مدرسة كوبنهاجن قد نشأت بشكل أساش  من المفارقات الهائلة التر

  أثبتت التحقيقات التجريبية أنهما التناقص الواض  بي   نموذج الموجهة، ونموذج الجسيم، 
والتر

  الظواهب 
 
الطبيعية، لقد كان تأويل هذه المفارقات واستعابها داخل نظرية الكم  موجودان بالفعل ف

 
ً
ا بشكل منقطع النظي   عسي 

(1). 
   

 
ي، بشكل خاص، يكون مبتبطا ف   الحقيقة فإننا نكاد نلم  إىل أن ما يقوم به المالحظ البشر

 
وف

  يتبناها تأويل 
  تكون اآلن، فإنه يمكن لنا أن ندرك حقيقة الموضوعية، التر

النهاية بالمعلومات التر
 .مدرسة كوبنهاجن بصفة عامة

  ضوء حقيقة أن العمليات 
الذرية ه  عمليات غي  قابلة لالنعكاس، كما ألم  إىل ذلك  فف 

  ضوء مفهومه الجديد للمالحظة، فإن الم" بوهب"
 
بنفس  ضوعية لن تكون محفوظةو من قبل، وف

  هذا المعت  
 
، وف   ال يمكن إعادتها بدقة مع نفس التنظيم التجريت  

 الكالسيك  الصادم، والتر
يقول  المعت 

ج" ني  ظة هو بطبيعة عملية غي  قابلة لالنعكاس، حيث أنها تكون نتيجة للمعبفة إن فعل المالح" هي  
غي  التامة للمالحظ بحالة النسق، وب  هذا المعت  فإن المالحظة ليست موضوعية بشكل تام
(2). 

لنظرية الكم يبدأ بمقارنة، إنه يبدأ من حقيقة أننا نصف تجاربنا بلغة  نبنهاجإن تفسي  كو  
ياء الكالسيكية،   نفس الوقت أن هذه المفاهيم ال تالئم الطبيعة بدقة، والتوتب بي    الفي  

 
بينما تعبف ف

 أن علينا أن 
ً
ح أحيانا   البداية هاتي   هو أبل الطبيعة اإلحصائية بنظرية الكم، وعىل هذا فلقد اقير

نقطتر
  المفاهيم المستخدمة لوبف التجا

 
 ف
ً
 جذريا

ً
ا ، وأن تغي 

ً
رب، قد يبجع نهجب المفاهيم الكالسيكية عاما

 
ً
، وموضوع  تماما  

 .(3)بنا إىل وبف للطبيعة غي  إحصاي 

                                           
(1) Heisengerg, Werner, The Quantum theory and its interpretation, in Niles Bohr, His Life 

and Workas seen Gy his friends and colleagues, "ed.By" S.R ozentel, North, Hellond 

publishing Company, Amsterdam, 1968, p104. 

23311118 

31415 
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  أننا نحتاج كال من طبيعة الموجة وطبيعة  
وفيما يتعلق بازدواجية الموجة، الجزئ، هذا يعت 

  التجارب، ومع ذلك فهذين الوبفي   ال يمكن 
 
الجزئ الخاص بأشياء الكمية لك  يتم وبف سلوكها ف

  نفس
 
 تطبيقهما ف

ً
ء ال نستطيع معبفته  أبدا  

نا عن شكل عام الكمية، فهذا شر ياء ال تخي  الوقت، والفي  
، وهكذا فإن حل 

ً
للجوانب الغريبة الخابة بتجارب ميكانيكا الكمة هو إنكار اإلمكانية بأن " بوهب"أبدا

ياء والفالسف ة ذلك بورة واضحة خابة بعالم الكمية ال يمكن اشتقاقه، ولقد رأى الكثي  من علماء الفي  
ح عالم الكمية بطريقة تجعل مالمحها  عىل أنه تحبك ضعيف وبدأ وافب البحث عن طبق معينة لشر
ي، هذا هو بحث يستمب إىل نفس هذا اليوم، ولم يتم التوبل إىل اتفاق   للعقل البشر

ً
الغريبة أكير قبوال

 .(1)عام

 :مشكلة القياس
  ضوء عالقات عدم التيقن، إن النقطة الجديبة باالهتمام هنا، أن تأويل مدرسة   

 
كوبنهاجن، وف

 لهذه البؤية ال تظهب عىل اإلطالق حالة الوجود القبىل  للقابالت 
ً
ومن ثم فإن عملية القياس طبقا

  مثل 
 
هذا المبكز األعىل، ونحن نبسم له من خالل جهاز للقياس للمالحظة، ولنفبض أن لدينا جزئ ف

نا بعد أن يتم ذلك، إما أن يشي  جهاز الذي يقيس دورانه، وما نود رؤيته هو أن مي كانيكا الكمية تخي 
 .القياس إىل أعىل أو أنه يشي  إىل أسفل

  مباكز عليا بعد القياس، ولكننا  
 
 الكمية أن أجهزة القياس سوف تكون ف

ً
وقد تنبأت ميكانيكا

  حاالت جيدة التحديد بشكل كامل، وهذا الخالف هو مشكلة القياس، وهناك 
 
طريقتان نباهم فقط ف

 .للخبوج من هذه المشكلة
 :الطريقة األوىل

  تقبر ه  الزعم أو اال  
ات خفية، والتر ورة، وأن هناك متغي  دعاء بأن ميكانيكا الكم غي  كاملة بالرص 

  أي لحظة معينة، وهذا المنهج ونقاط ضعفه قد سبق مناقشته
 
 .ف

 :الطريقة الثانية
 ه  محاولة حل مشكلة القي 

ً
  تم وه  األكير شيوعا

ة من الحلول التر اس، وهناك مجموعة وفي 
احها، وما تزال المناقشة قائمة  .(2)اقير
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2127222.
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 تربوت وأخواته
وت، عظموت، خلبوت، سلبوت، ) تربوت، حلبوت، ركبوت، رهبوت، رغبوت، رحموت، ملكوت، جي 

 (6ثلبوت
 (6حانوت، طاغوت، تابوت، سلكوت، جالوت، طالوت، هاروت، ماروت، برهوت، الهوت)

 دراسة إحصائية تحليلية
 
يف حسن السنوسي دمحم الشر

يف، 1 ن الهادي دمحم الشر حسير
2 

بية  ،1الجامعة األسمرية اإلسالمية/ بكلية اآلدا  2الجامعة األسمرية اإلسالمية/ كلية الير
h.ashareef@asmarya.edu.ly1,h.ashareef@asmarya.edu.Iy2 

 
 ملخص البحث

ء بنائها عىل وزن ي ي ي مج 
ن
ن هذا البحث موضوع الدراسة جملة من األلفاظ المتفق عليها ف َعلوت)بير

َ
، (ف

ن وجملة من األلفاظ األخرى  ي بنائها، ما بير
ن
ي ذلك ( فعلوت)المختلف ف

ن
ه، وكان المنهج المتبع ف وغير

، وهدف هذا البحث إىل إبراز هذه األلفاظ وبيان معانيها، وما ذكره  ي الممزوج بالتحليىلي
المنهج اإلحصاب 

أهل العلم فيها، وعرض أهم مسائل هذا الموضوع، وأوجه االتفاق واالختالف فيما بينهم، وتناول جملة 
ي بّينت حقيقة كل لفظ من حيث المعتن اللغوي، وأصل اشتقاقه، والخالف الدائر م

ن النقوالت التر
ه من األلفاظ األخرى، وذكر ما  ن البحث خصائص كل لفظ امتاز به عن غير

َ
حوله إن وجد ، وكذلك بير

يف وكالم ال عرب شعر ورد فيه من شواهد من القرآن الكريم وبعض القراءات القرآنية، والحديث الشر
ي اتفق عىل مجيئها عىل صيغة فعلوت والمختلف 

ي بحثه استقصاء األلفاظ التر
ن
ا، وحاول الباحث ف ونير

ة ألفاظ ي قرابة عشر
ة لفظة، والثابن ي عشر

ن البحث اشتقاقات كل   ،فيها، وكان عدة األول تقريبا اثنتر وبيرّ
ي بعضها ، وكذلك عرض البحث لقضية اإلبدال ا

ن
ن هذه األلفاظ كلمة، واللغات الواردة ف لواقع بير

وحقيقة أصلها ، واتضح من البحث أن بعض هذه األلفاظ تستعمل عىل حد سواء للمذكر والمؤنث،  
ي كالمهم، وكذلك فإن األلفاظ 

ن
 من صفة لموصوف واحد، وهو كثير ف

ن أكير كما أن العرب قد تجمع بير
 6   موضوع الدراسة كلها سماعية وال تخضع إىل القياس 

 6فعلوت، الوزن، لغة، اشتقاق، إبدال: فتاحيةالكلمات الم
Abstract: The present study investigates some words that are agreed upon to be built on the 

rhythm of (faalot), and some other words that differ in their construction, between (faalot) and 

others. The study adopted the statistical approach along with the analytical one. The aim was 

to highlight these terms, clarify their meanings, and explain what the scholars stated. The 

study also aimed to present the most important issues of this topic, and the aspects of 

agreement and disagreement among the scholars. It dealt with a number of quotations that 

showed the reality of each word in terms of its linguistic meaning, the origin of its derivation, 

and the controversy surrounding it if any. The study also investigated the characteristics of 

each word that distinguishes it from other words and mentioned the evidence from the Holy 

Qur'an and some Qur'anic readings, the noble hadith and the words of the Arabs, poetry and 

prose. The researcher attempted to identify the words that were agreed to come in the form of 

(faalot) and their difference. The first group was approximately twelve words, while the 

second was about ten. The study uncovered the derivations of each word and the languages 

contained in some of them. It also presented the substitution issue between these terms and 

their true origins. The results revealed that some of these terms are used alike for the 
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masculine and feminine, just as the Arabs may combine more than one adjective for one 

descriptor, which is a lot in their speech. The terms under study are auditory and are not 

subject to analogy. 

Keywords: verb, rhythm weight, language, derivation, substitution 
 :مقدمـــــــــــــة -

، والصالة والسالم عىل سيدنا دمحم المبعوو  رحموة      ن ، وعليه نتوكل وبه نستعير ن الحمد هلل رب العالمير
ن الطاهرين، وعىل من اتبع هداه إىل يوم الدين، أما بعد ، وعىل آله وصحبه الطيبير ن  : للعالمير

ي الووودرس النحووووي زبرناهوووا بعنووووان    
ن
وهوووو ( واتوووه، دراسوووة إحصوووائية تحليليوووةتربووووت وأخ: )فهوووذه صوووحف ف

ي جووواءت عوووىل وزن فعلووووت اتفاقوووا واختالفوووا، وي  وووف اللثوووام عووون 
ي الضووووء عوووىل المفوووردات الوووتر

موضووووع يلوووضر
ي إبوووورازه و يضوووواحه، واسووووتلزم البحووووث عوووودة مصووووادر 

ن
عوووودتها ومعانيهووووا، ومووووا دراسووووة موضوووووع كهووووذا إال رغبووووة ف
 6اهتخدم هذا البحث غصنا فيها، واستقينا منها ما كتبن

 :مشكلة البحث

ي جاءت عىل هذا الوزن -
ي عدتها خالف؟-فعلوت-ما األلفاظ التر

ن
 ؟ وهل ف

 إىل كم قسم تنقسم األلفاظ المذكورة؟ -
ي األلفاظ موضوع الدراسة، وما اشتقاقاتها؟ -

 ما معابن
 ما اللغات الواردة فيها؟ -
ي أصولها، وما دليله؟ -

ن
 ما الخالف الموجود ف

 ما ال واهد الواردة فيها؟ -
ي ثنايا هذا البحثوغير  -

ن
ي قد تطرأ ف

 6ذلك من التساؤالت التر

 :أهداف البحث
ي موضوع الدراسة، وعرض نماذج من هذا الخالف

ن
ن أهل العلم ف  6من أهدافه إبراز الخالف الدائر بير

 :أهمية البحث
ن  - معرفووة األلفوواظ موضوووع الدراسووة، وكوول مووا يتعلووق بهووا يوضووح أهميتووه، ويييوود الموضوووع ثووراء ويبووير

 6ع اللغة ومعانيهامدى اتسا 
ي مناهج النحاة المختلفة لتقرير مذاهبهم -

ن
 6معرفة األسس والقواعد ف

 :الدراسات السابقة ذات الصلة
 6لم نقف عىل أية دراسات سابقة م ابهة

 :منهج البحث
   ، ي الممزوج بالتحليىلي

 6خالصة ملمة بموضوع البحثإىل  وصوالاعتمدنا فيه عىل المنهج اإلحصاب 

 :خطة البحث
ي مجملوووه إىل اإلجابوووة عووون  ،يت وووون هوووذا البحوووث مووون مقدموووة وتمهيووود  

ن
يليوووه صووولا الدراسوووة، الوووذي يهووودف ف

 6التساؤالت السابقة، فخاتمة، ثم فهرس للمصادر والمراجع

أما المقدمة فتناولنا فيها التعريف بموضوع البحث، وم كلته، وأهدافوه، وأهميتوه، والدراسوات السوابقة  
 6ذات الصلة، ومنهجه، وخطته
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 :تمهيد
ن أهول اللغوة  تعد كتا اللغة والنحو والمعاجم والتفسير سجال حوافال بالخالفوات والموذاها المتنوعوة بوير
،خاصوة المتقودم منهوا، ومي موورو  لغوووي يتنواول مسوتويات اللغوة المختلفووة، تعوج ل وتر أنوواع المعرفووة  

ي نالوت نصويبا موفوورا مون 
ي الكتوا تدل عىل ثراء اللغوة وسوعتها، ومون القضوايا الوتر

ن
العورض والوذكر والبيوان ف

المتفرقة، موضوع دراستنا هذا، حيث يحاول الباحث اإللمام بكل ما يتعلق بموضوع الدراسة، وسيعتمد 
ي الممووووووزوج بووووووالتحليىلي ، والموووووونهج التحلوووووويىلي فضووووووال عوووووون 

ي عوووووورض هووووووذا الموضوووووووع عووووووىل الموووووونهج اإلحصوووووواب 
ن
ف

ي ينقووول القووووراءة مووون مظانهوووا القديمووووة المتقدموووة، ثوووو
م يصوووفها ويحللهوووا بوسووووائل التعليووول والتحليوووول اإلحصووواب 

، وكووول ذلوووك مووون خوووالل كتوووا النحوووو واللغوووة والتفسوووير واإلعوووراب، وهوووذا كلوووه الغايوووة والغووورض منوووه  والتفسوووير
هان ي تقرير القاعدة النحوية بالدليل والي 

ن
 6الوصول إىل نتيجة صحيحة يم ن االعتماد عليها ف

ي أصول الدراسوة، وسوندرس كول لفظوة عوىل 
ن
حودة، مووردين كول موا يتعلوق بهوا  إجابوة عون التسوواؤالت ولونلج ف

 : السابقة، فنقول وباهلل التوفيق

َعلوت)الكلمات المتفق عىل مجيئها عىل بناء : أوال
َ
 (.ف

وت، عظمووت، خلبووت، سولبوت، ) تربوت، حلبووت، ركبووت، رهبووت، رغبووت، رحمووت، ملكووت، جوي 
 6(ثلبوت

( 
َ
 عَ ف

 
ي ا ةنووووووادر ال هووووووو موووووون األوزان ،(لوووووووت

ن
، ومووووووادة (1)لعربيووووووة، ولعلووووووه موووووون بقايووووووا العربيووووووة القديمووووووة السوووووواميةف

( 
 
َعلوت

َ
ي ألفاظ محددة معد ،(ف

ن
ي اللغة العربية ف

ن
 6(2)ةودوردت بقلة ف

 
 
ي كتابووه أن التواء تلحووق خامسوة

ن
وت، ورهبوووت، رغبووت: كقووولهم ،األسوماء  ذكور سويبويه ف 6 وملكوووت، وجوي 

 6(3)تربوت، و خلبوت: كقولهم ،وتلحق الصفة كذلك

ء عوووىل أنووه لوووم ابووون دريوودنووّص و  ي ووووت، يووج  وت، وَرَحمم م كووووت، وَجووي َ
 
وووت إال َمل

 
َعل
َ
وووت عوووىل ف بم

َ
بوت، ،وَره

 
 وَسووول

َربووووت
َ
بووووت،  ،وت

 
بووووت َرك

 
مووووت فقوووال ولوووم يوووذكر طووواغوت، ،خلبووووتو وَحل

 
" ال أدري موووا صوووحته: " وأموووا َعظ

ي ثلبوووت 6(4) وزاد الفوواراب 
هوو ، وتووابوت،، وطوواغوتحووانوت: نحووووأمووا ، (5)  ء ال ا ففيهوووغير ي ا تفصوويل سوويج 

 6حقا

 تربوت -1

ناقة تربوت، ومي الخيار الفارهة: قالت العرب
 : ، ويقال(6) 

 
وت َربم

َ
ول، وعن األصمعي : جمل ت

 
ل
َ
ناقة : أي ذ

، بالهاء
 
ة
َ
وت َربم
َ
 وجمع تربوت 6 (1)ت

 
 (26) ترابيت

                                                           

 2/984نظر التحرير والتنوير ي( 1)

 2/984نظر المصدر السابق ي( 2)

 9/272نظر الكتاب ي( 3)

 1/3214ينظر جمهرة اللغة ( 4)

 2/74ينظر معجم ديوان األدب ( 5)

 9/272ينظر الكتاب ( 6)
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اب الذلول إنها اللينة : من قال قول (3)ابن الّشاج استصوبو   6ألنه م تق من الير

وت، ويقال: ويقال ربم
َ
ول، وت

 
ل
َ
وت، الذكر واألنتر فيهما سواء: جمل ذ َربم

َ
ول، وت

 
ل
َ
 6(4)ناقة ذ

ي و 
ي إذا أخذت بم وفرها أو : ب ر تربوت": قال الحيابن

مذلل فخص به الب ر، وكذلك ناقة تربوت، ومي التر
هووا تربوووت، وكوول هووذا موون : بهوودب عينهووا تبعتووك، وقووال األصوومعي  اب، الووذكر كوول ذلووول موون األرض وغير الووير

 6(5)" واألنتر فيه سواء

لول،  :ويقال
ّ
ْربود اسم  للناقِة الذ

َ
ْربوت   وهو د

َ
ي ت ِ
ن
 ف
 
ة
َ
غ
 
، َوقيل ل صل 

 
 (66) أ

ي ص الصوناعة أن تربووت، أصوولها دربووت، ومي فعلووت موون الدربوة، أي مي مذللوة، فالتوواء 
ن
ي ف
ونوص ابون جووتن

ي وقال 6(7) الدالبدل من   :ربوت أصل ألمرينالتاء األوىل من ت" :الع ي 

ة زائدة، فلو زيدت األخرى لم يبق ثالثة أحرف أصول: أحدهما  6أن األخير

ي 
ي السوهولة، وقود أبودلت التواء، و ال فقوالوا: والثابن

ن
اب ف اب، فكأن الناقة المذللة كوالير ناقوة : أنه من معتن الير

 (86)"مدربة، ويجوز أن ي ون ذلك أصال آخر: دربوت، أي

ي قووولهمأ (9) ويوورى ابوون يعووي 
ن
ال ف

َ
بوودلت موون الوود

 
 أي: ن التوواء أ

 
وووت َربم

َ
، واألصوول د

 
وووت َربم

َ
 ت
 
  ألنووه : ناقووة

 
لووة
ّ
ذل مم

ْربة
ُّ
 6من الد

ووووووت  بم َ
َ اب  وألن الير ووووووت  ألنوووووه مووووون الوووووير َربم

َ
ي ت
ن
ي أن سووووويبويه اعتوووووي  الغلبوووووة واالشوووووتقاق البعيووووود ف

ويوووووذكر الووووورون
اب معتن الذلة، قال تعاىل ي الير

ن
ول، وف

 
ل
َ
ْو ِمْس ﴿ :الذ

 
بةأ ا مير

َ
 ذ
ً
 6(10)﴾ِ ينا

 6(11)اإلبوودال هووو موون الدربووة، فهووذا قووول قريووا لكوون لووو ث ووتإن التوواء بوودل موون الوودال، و : وأموا قووول بعضووهم

اباذي ي عووون سووويبويه، وزاد بوووأن الوووواو والتووواء زائووودتان (12)وحوووك ركووون الووودين األسوووير
، وبووهوووذه موووا حكووواه الووورون

 6(1)الييادة قال ابن يعي 

                                                                                                                                                                                     

 2/792ينظر شمس العلوم ( 1)

ي اللغة ينظر ال( 2)
ن
 2/179محيط ف

ي النحو ي( 3)
ن
 1/207نظر األصول ف

 3/934نظر إصالح المنطق ي( 4)

 6./2تاج العروس ( 5)

 8/70ينظر تاج العروس ( 6)

 3/3.7ينظر ص صناعة اإلعراب ( 7)

ي علل البناء واإلعراب ( 8)
ن
 191، 2/270اللباب ف

ي الترصيف ( 9)
ن
 3/268ينظر الممتع الكبير ف

 .3اآلية  سورة البلد،( 10)

ي ي( 11)
ح ال افية للرون  .2/19نظر صر

اباذي ي( 12) ح ال افية لركن الدين األسير  2/648نظر صر
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ي كتووواب سوويبويه يووورى
ن
ي وركووون الوودين  والنووا ر ف

إنوووه مووون : حيوووث لووم يقووول سوويبويه عنوووه،ع ووس موووا نقلوووه الوورون
ْربوة، يقوول

ُّ
بوت من الد اب، بل يرى أن الير بووت  ألنوه مون الوذلول، يقوال للوذلول: "الير َرب، : وكوذلك الير

َ
ود مم

ج، فأبدلوا الدال مكان التاء : فأبدلوا التاء مكان الدال، كما قال
 
ْول
َ
ي الت
ن
ج ف

 
ْول
َ
التواء : ما من قوال إنوأ 6(2)"الد

: الجووهري وقوال 6(3)ألنهموا مون مخورج واحود  دربوت، فإنهم قلبووا الودال تواء : بدل من الدال، وأن األصل

اب  (46) إنه م تق من الير

ض ابووون بوووري عوووىل موووا قالوووه الجووووهري، حيوووث قوووال ي تربووووت، أن أصوووله :" واعوووير
ن
الصوووواب موووا قالوووه أبوووو عوووىلي ف

ي قووولهم دربوووت  موون الدربووة، فأبوودل موون الوودال
ن
دولووج وأصووله تووولج، ووزنووه : توواء، كمووا أبوودلوا موون التوواء داال ف

َعل، من ولج
ْ
ف
َ
ول)وهناك من يرى أن وزن تربوت  6(5)" ت

 
َعل
َ
 (66) وليس فعلوتا( ف

 حلبوت -2

 : صفة من الصفات، يقولون
م
 ناقة حلبوت ركبوت تربوت، ومعناها ت

م
ركوا، مذللوة طّيعوة منقوادة حلوا، وت

قوالاألسوود : والحلبوت(6 7) ، أي: ، يم
 
 حلبووت

م
، والتواء زائودة: أسوود

 
ي معنواه  حاِلوك

ن
، أي: لقوولهم ف ووب  بم

ْ
ل : حم

 6(8) حالك

وب  : والعرب تقول
 
 َحل
 
ة
َ
اق
َ
، وحلباة، و  ،ن

 
وَبة
 
 وَحل

 
وت بم

 
َ  ،حل ت 

 
  ،وَحل

بوبرَ
 
  ،وَحل

 
ة
َ
َبان
ْ
 6(9)وَحل

 ركبوت -3

، كوبوة، وركبواة، ناقة ركووب، ور : قالوي 6(10)ب تصلح للركو : ناقة ركبوت  أي: يقال ، (11)وركبووبر وركوت 

ي كالمهم، 6 (12)وركبانة
ن
 من صفة لموصوف واحد، وهو كثير ف

ن أكير مثل القوول السوابق وقد يجمعون بير
ي حلبوت

ن
 6ف
 رهبوت  -4

ي لسووووان العوووورب
ن
 :" جوووواء ف

 
َبووووة
ْ
ووووام َره

َ
ووو َيْره  بالتحريووووك ،َرِهووووَا بالكشو

ً
بووووا
َ
 بالضووووم وَره

ً
بووووا
ْ
ه   ،ورم

َ
ي خوووواف

 
وَرِهووووَا  ،أ

ب
ْ
َء َره ي

هالشر
َ
 خاف

 
بة
ْ
 وَره
ً
با
َ
 وَره
ً
ام  ،ا

ْ
ه ت   ،واالسم الرُّ

ْ
ه   ،والرُّ

م
بوت

َ
وبر  ،والَره بم

َ
  ،والَره

 
وت بم

َ
 6(1)" وَرجل  َره

                                                                                                                                                                                     

ح المفصل ي( 1)  9/381نظر صر

 13.6/ 9الكتاب  (2)

ح الكتاب ي( 3)  6/364نظر صر

 3/43ينظر الصحاح تاج اللغة ( 4)

 3/929لسان العرب  (5)

ح ال افية لركن الدرين ( 6)  2/648ينظر صر

 1/3214ينظر جمهرة اللغة ( 7)

ح المفصل ( 8)  9/381ينظر صر

 1/372نظر المحكم والمحيط األعظم ي( 9)

 1/3214ينظر جمهرة اللغة ( 10)

 1/372ينظر المحكم والمحيط األعظم ( 11)

 1/372نظر المحكم والمحيط األعظم ي( 12)
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وت بم

َ
ل  َره يْ  َوَرجم

 
َهاِء، أ

ْ
ِح ال
ْ
ت
َ
وب   :ِبف

م
الم و ، َمْره

َ
ق وت  : يم

ْ  ِمْن َرَحمم ير
َ
 خ
 
وت بم

َ
يْ 6 (2)َره

 
 : أ

ْ
ن
 
ْ  ِمْن أ ير

َ
َا خ

َ
ْره
م
 ت
ْ
ن
َ َ
أل

ْرَح 
م
 :" والمراد 6(3)َم ت

َ
وك  َيْرَحمم

ْ
ن
 
ْ  ِمْن أ ير

َ
اسم خ

َ
 الن
َ
َبك
َ
 َيْره
ْ
ن
َ َ
ْي أل
 
  6(4)"  أ

 : وقيووووول
ووووووبرَ  خوووووير مووووون َرَحمم

ووووووبرَ بم
َ
 ،(7) مصووووودر بمعوووووتن الرهبوووووة هوووووو ، و (6)والتووووواء والوووووواو فيوووووه زائووووودتان 6(5)َره

، وهوووو قليووول ال يقووواس عليوووهو 
ووووبرَ
 
َعل
َ
 عوووىل زنوووة ف

ووووبرَ ، وَرَحمم
ووووبرَ بم
َ
ي رهبووووت زائووودة اطووورادا وال 6(8)َرغ

ن
، إموووا تووواء ف

و موا قياسوا، وتواء الرهبوة والرغبوة زائوودة للتأنيوث، وتواء رهبووت ورغبووت زائودة للتعظويم ال للتأنيووث،  سوماعا 

فهي متغايرات
 6 

 رغبوت  -5

 6(10)خامسة  هذكر سيبويه أن التاء تلحقو ، (9) ة الرغبعظيم  ، أيرجل رغبوت: يقال
ي الت
ن
 ف
ً
ي نحووووووووتطوووووورد زيووووووادة التوووووواء آخوووووورا

ن
وت ،رغبوووووووت :أنيووووووث والجمووووووع، ف وعن بوووووووت ثووووووم مي أصوووووول  ،وجووووووي 

ي أن التاء فيه 6(11)فيها
وت وملكوت  ،زائدة ويرى ابن جتن  6(12) كجي 

ي رغبووت  ،والتاء تزاد أوال وح وا وآخرا، ومن زيادتها آخرا ما هو مقصور عىل السماع
ن
 ،ورحمووت ،كالتاء ف

 (136) وعن بوت ،وملكوت
 رحموت  -6

َعلوووتبووا:" قووال ابوون دريوود
َ
 ،(14) رحموووتَرهبوووت خووير موون : وموون أمثووالهم666 رحموووت"666 ب مووا جوواء عووىل ف

 : وربموا قووالوا
 خووير مون َرَحموووبرَ

بووبرَ
َ
وهووو مصودر بمعووتن الرحمووة،  ،(16) التوواء والوواو فيووه زائودتان6 (15)"َره

ىعو  ،(1)ترغبوووووووو ولوووووووم إسوووووووتعمل إال مزدوجوووووووا موووووووع  6 (17) وزيووووووودت التووووووواء فيوووووووه آخووووووورا
ّ
أن وزنوووووووه  بعضوووووووهم اد

 6(2)لولفعَ 
                                                                                                                                                                                     

 .3/91سان العرب ل( 1)

ي أمثال العرب ( 2)
ن
 2/307ينظر المستقىص ف

 3/310ينظر مختار الصحاح ( 3)

 21/80لتحرير والتنوير ا( 4)

 3/297ينظر جمهرة اللغة ( 5)

ي ( 6)
ح الترصيف للثمانيتن  3/267ينظر صر

ح المفصل البن يعي  ( 7)  344، 9/381ينظر صر

 6/118ينظر المصدر السابق نفسه ( 8)

 2/608ينظر تاج العروس ( 9)

 9/272نظر الكتاب ي( 10)

ي ي( 11)
ن
 3/601صنعة اإلعراب  نظر المفصل ف

 3/314ينظر المنصف ( 12)

 .1/369ينظر توضيح المقاصد ( 13)

 3/288ينظر مجمع األمثال ( 14)

 1/293جمهرة اللغة ( 15)

ي ( 16)
ح الترصيف للثمانيتن  3/267ينظر صر

ح المفصل البن يعي  ي( 17)  6/118، 9/381نظر صر
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 ملكوت -7

يولو 6(3) ملكووت: اتفق أهل اللغة عىل أن مما جاء عوىل فعلووت ن ي محكوم التين
ن
وِري ِإْبوَراِهيَم :جواء ف

م
 ن
َ
ِلك
َ
وذ
 
﴿ َوك

نَ ﴾ ووووِقِنير مم
ْ
 ِموووَن ال

َ
وووون
 
ْرِض َوِلَيك

َ ْ
 الَسوووَماَواِت َواأل

َ
ووووت
 
ك
 
ي القووورآن  6(4)َمل

ن
ي أربعوووة مواضوووع ف

ن
وردت هوووذه اللفظوووة ف

ي سوووورةاآليوووة ال: الكوووريم، أولهوووا
ن
ي سوووورة األعوووراف، والثالوووث ف

ن
ي ف
ي سوووورة (المؤمنوووون)سوووابقة، والثوووابن

ن
، والرابوووع ف

 6(5)إس 

وتووا : ويقووال بالنبطيووةأو خلووق السووماوات واألرض،  ،والملكوووت بمعووتن الملووك
 
ك
 
ابوون سوويبويه و ذكوور و  6(6)َمل

ي أن التاء والواو فيه زائودتان
ي ملكووت زائودتان للمبالغوة:،وقيول (7)جتن

ن
ي الرحمووت   التواء والوواو ف

ن
كييادتهموا ف

 6 (8) والرهبوت من الرحمة والرهبة، والملكوت الملك العظيم والعز والسلطان
وووِت 
 
ك
 
قووالم للَمل ، مثوول: ويم

 
ووَوة
 
ك
ْ
طان: َمل

ْ
وول ووَوة  بَمْعووتنَ الِعووّز والسُّ

م
رق
َ
ي أخوور،  (9) ت

ووو الَسووَماِل (10)وفيهووا معووابن بم
 
 أ
 
ووَرأ
َ
: ، َوق

( 
َ
وووووت

 
ك
ْ
َ  (َمل ِم َوِمي

َ
وِن الوووو 

 
وووو   ِلسم

م
ِرَمووووة
ْ
 ِع 
 
ووووَرأ
َ
ووووِك، َوق

ْ
ل مم
ْ
 ِبَمْعووووتنَ ال

 
ووووة
َ
غ
 
 ) ل

َ
ووووو 

 
ك
 
ووووةِ  (َمل

َ
ث
 
ل
َ
ث مم
ْ
وووواِء ال
َ
ووووالَ  ،ِبالث

َ
ووووا : َوق

ً
وث
 
ك
 
َمل

 ُّ ِعي
َ
خ
َ
اَل الن

َ
ِقْبِطَيِة، َوق

ْ
ِو ال
 
اِنَيِة أ

َ
ون يم
ْ
اِنَيةِ : ِبال َ ْ ِعي 

ْ
ا ِبال
ً
وث
 
ك
 
َ َمل ِمي

(11)6 
 والظواهر 

َ
ة
َ
 ِصويغ

َ
ن
 
وْوت  )أ

 
َعل
َ
ي َجمِ ( ف ِ

ن
َعَرِبَيووِة، ف

ْ
وِة ال
َ
غ
َ
ي الل ِ
ن
وِة ف
 
ِخيل
َ
وَيِي الد َهوا ِمووَن الصد

َ
ن
 
 ِفيَهوا أ

ْ
ت
َ
ي َوَرد ِ

وتر
 
َمووَواِرِد ال

ْ
يوِع ال
ووِة، 
َ
غ
 
َبال مم
ْ
 ال
 
 َعووىل

 
ووة
 
ال
َ
َبِطَيووِة د

َ
ي الن ِ
ن
َهووا ف

َ
ن
 
ووَوةِ و َوأ

م
ق
ْ
وِصووَيِة ال صم

م
ووِتِهْم ِلَمووا ِفيَهووا ِمووْن خ

َ
غ
 
 ل
 
َعووَربم ِإىل

ْ
َهووا ال
 
ل
َ
ق
َ
مَ 6 ن

ْ
ووووت وال

 
ك
 
ل

ِك، 
ْ
ل مم
ْ
ي ال ِ
ن
ِة ف
َ
غ
 
َبال مم
ْ
ًرا ِلل
َ
 َمْصد

م
لق
ْ
 و يط

َ
ك
ْ
ل مم
ْ
وا ال

ً
ً
ْ
 ِمل
َ
وان
 
َما ك
 
مد ل
َ
و َعِظيًموا  ِبالض ْشِ

 
ك
ْ
  ،ِبال

م
ووت
 
ك
 
َمل
ْ
وا ال
ً
ْيض
 
ْيوِه أ
 
 َعل
م
وق
 
ل
ْ
ط  يم

 6(13)ميكائيل: وقيل مما اشتق من الملكوت 6(12)
ي آية إس 

ن
لد ﴿وف

 
 ك
م
وت
 
ك
 
ِذي ِبَيِدِه َمل

 
 ال
َ
ْبحان سم

َ
ء   ف ْ ي

َ ورم (14) ﴾سر ْمهم جم
ْ
 ال
 
َرأ
َ
ْعَم م : ، ق

َ ْ
 َواأل
م
َحة
ْ
ل
َ
، وقرأ ط

م
وت
 
ك
 
: َمل

ووواهم 
َ
، َوَمْعن وووَجَرة 

َ
ِن ش

ْ
 َوز

 
 َعوووىل

م
وووة
 
ك
 
ء  والقووودرة عليوووه: َمل ْ ي

َ ووولد سر
 
 ك
م
وووْبط

َ
وووة  وقووور : وقووور 6 ض

 
َعل
ْ
ِن َمف

ْ
 َوز

 
، َعوووىل

م
وووة
 
ك
 
: َمْمل

 
 
 ِفيِه َعىل

 
ف رَصد

َ
ت  مم
م
ه
َ
ن
 
َمْعتنَ أ

ْ
، َوال

م
 َمِلك

ىصنَ
َ
 َوق
َ
َراد
 
  (15) َما أ

                                                                                                                                                                                     

 3/3333ينظر القاموس المحيط  (1)

ي قواعنظر ي( 2)
ن
 3/291د اللغة وآالت األدب النحو والرصف اللباب ف

 .30/16، تاج العروس 1/293ينظر جمهرة اللغة ( 3)

 76ورة األنعام، اآلية س( 4)

 81، وسورة إس، اآلية 88، وسورة المؤمنون، اآلية 386سورة األعراف، اآلية ( 5)

ي ي( 6)  33/970نظر تفسير الطي 

 934/ 3، والمنصف 9/942ينظر الكتاب ( 7)

 644/.ينظر إعراب القرآن وبيانه  (8)

 27/160ينظر تاج العروس ( 9)

 9/6.1ينظر البحر المحيط ( 10)

 المصدر السابق نفسه( 11)

 .7/13ينظر التحرير والتنوير ( 12)

 1/9.6ينظر الك ف والبيان عن تفسير القرآن ( 13)

 81سورة إس، اآلية ( 14)

 4/86ينظر البحر المحيط ( 15)
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ي جمعوه
ن
ه6 (1)الصوفة القليول( فعاليوت)مالكيوت وي وون اسوما بالقيواس عوىل: وقد يقال ف ي تصوغير

ن
: ويقوال ف

 هووووذا المقلوووووبمكلوووووت، و ن جمعووووت : ولووووو قلبووووت الواحوووود عووووىل حوووود قلووووا الطوووواغوت لقلووووت 6(2)ملي يووووت 

  6(3)مكاليت: قلتل
ي الحوووديث الصووحيح، ومنوووه

ن
ووووِل لِ " :ووردت كلمووة الملكووووت ف  َمووَع َرسم

 
 َصوووىل

م
وووه
َ
ن
 
 أ
َ
ووة
َ
ْيف
َ
ذ ْيوووِل،  ‘ َعوووْن حم

 
ِموووَن الل

وووووالَ 
َ
ِة ق
َ
ي الَصووووو  ِ

ن
وووووَل ف

َ
خ
َ
َموووووا د

 
ل
َ
َموووووةِ : ف

 
َعظ
ْ
َيووووواِء َوال ِ

ْ
ِكي 
ْ
وِت، َوال م َ َجوووووي 

ْ
ووووووِت َوال

 
ك
 
َمل
ْ
و ال
م
م ذ َ وووووي 

ْ
ك
 
ي  ‘ ، وقولوووووه(4)666"لم أ

ن
ف

م :" سجوده َ َجي 
ْ
وِت َوال

 
ك
 
َمل
ْ
ي ِذي ال

د
 َرب 
َ
ْبَحان َمةِ سم

 
َعظ
ْ
َياِء َوال ِ

ْ
ِكي 
ْ
 (56)666"وِت َوال

وت -8   جتر
وت عىل وزنأطبق النحاة واللغويون عىل  ء جي  ي وت مج 

 
َعل
َ
 6 (6)ف

ه ي وغوووير
وووم : وقيووول بداللوووة االشوووتقاق، وزيادتهوووا ، ( 7)التووواء فيوووه زائووودة : قوووال الموووازبن

ّ
خ الوووواو والتووواء زائووودتان و ن رم

وت اسم من التجي  ،  (8)تحذفان منه وجي 
ءوت، : وأما قولهم،  (9)  6(10) خطأفجي 

ي ال عر
ن
 :وف

 ِذي 
 
م َعىل ِجير

ي َوَمْن يم ِ ِجير
اهم ** َمْن مم

َ
ط  سم

م
وك
 
ل مم
ْ
 ال
َ شر
ْ
خ
َ
وت  ت م

َ
َجي 

 (11) 
اجم قوولهم ي كتوا الوير

ن
ا ف وت: ويرد كثوير ا وعنوده جوي  وت و لوم، كوان مت وي  وت وشوهامة، فيوه جوي   فيوه جوي 

ي : ويقال 6(12)
وبر م َ  وَجي 

 
وت م َ َجي 

وتو 6  (13)  يل : قيل مما اشتق من الجي  جي 
 6 (15)أبو حّيان  ه، واستبعد (14)

ا ي األحاديث الصحيحة كثير
ن
وت ف ووردت كلمة الجي 

 (16)6 
 عظموت -9

موت، :" قال ابن دريد
 
 6وهو من العظمة6 (17) "ال أدري ما صحتهفوأما َعظ

 

                                                           

ي اي( 1)
ن
 3/303لترصيف نظر الممتع ف

ي ( 2)
ن
اف ح الكتاب للسير  9/387ينظر صر

 3/312نظر المحتسا ي( 3)

ي  -€ مسند األنصار  -مسند أحمد بن حنبل  (4)  30/6667، 21866، حديث ‘حديث حذيفة بن اليمان عن النت 

ي الركوع والسجود، حديث رقم -كتاب الصالة -مصنف عبد الرزاق ( 5)
ن
 .2/36، 2883باب القول ف

 1/3214، جمهرة اللغة 9/272ر الكتاب ينظ( 6)

 3/314ينظر المنصف ( 7)

 3/211 التعليقة عىل المقربينظر  (8)

ح المفصل البن يعي  ( 9)  6/118ينظر صر

 3/321ينظر تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ( 10)

 3/977ديوان سبط ابن التعاويذي ( 11)

ي بالوفيات -مثال-ينظر( 12)
ن
 39/390الواف

 3/288ألمثال ينظر مجمع ا( 13)

 3/290ينظر الك ف والبيان عن تفسير القرآن ( 14)

 3/604ينظر البحر المحيط ( 15)

ي تسبق هذه 8، 7ينظر الهام  رقم ( 16)
ي الصفحة التر

ن
 ف

 1/3214ينظر جمهرة اللغة ( 17)
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 خلبوت -11

ي اللسان 
ن
، :" جاء ف

 
وت بم

 
ل
َ
ب، وخ

َ
 
َ
ل  خالا  وخ ة عَ و َرجم خير

َ
راعاأل

 
اَل : ْن ك

َ
اب   ق

َ
ذ
 
 ك
 
اع
َ
د
َ
اِعرم خ

َ
 من-ال 

 :-الطويل

 ، مم
م
ْبت
 
ل
َ
ْم خ
م
ت
ْ
ك
 
 َمل
ْ
ن
 
َما أ
 
ل
َ
م، ف
م
ت
ْ
ك
 
 666 َمل

م
وت بم

 
ل
َ
، الخ لوِك الغاِدرم ُّ المم

َ  6(1)" وصر
 و  ،سواءالذكر واألنتر فيه و ، (2)والواو والتاء زائدتان، إنما هو من خلا 

 
وت بم

 
ل
َ
 مثولم : امرأة خ

 
اعوة
َ
د
َ
 الَرجولخ

ي المثل 6(3)
ن
ْا : وف

 
ل
ْ
اخ
َ
ِلْا ف

ْ
غ
َ
ْم ت
 
ي 6 ِإن ل

ِلْا بالكش، والصحيح الضم:" قال الميدابن
ْ
اخ
َ
 6 (4)"ف

َحاجووووة بالغلبووووة واالسووووتعالء فاطلبهووووا بووووالرفق :" منووووه كمووووا قووووال أبووووو هووووالل العسوووو ري والمووووراد
ْ
رك ال

ْ
ِإذا لووووم توووود

ووووِإن  ،فاخدعووووه وام وووور ِبووووهِ  ،جلوووودك وقوتووووكوِ ذا لووووم تغلووووا َعوووودوك ب666 وأصوووول الخالبووووة الخووووداع، والمووووداراة
َ
ف

َجل
ْ
َحْرب أبلي من المكاثرة َوال

ْ
ي ال ِ
ن
 ( 56) 666"د المماكرة ف

صيف قوله ي نظم فرائد الير
ن
 :وجاء ف

 
م
وت م َ  َجي 

م
ه
ْ
 َجاَء َمن

م
وت
 
َعل
َ
 666 وف

م
وت بم

َ
 َره
م
وت  َرَحمم

م
وت
 
ك
 
 َوَمل
 
م
وت َربم

َ
 ت
م
وت بم

 
 َسل
م
وت مم

 
ة  آِنَسة  وَ 666 َوَعظ

َ
اق
َ
 حِلن

م
وت بم

 
 ل

 َماِكْر 
م
وت بم

 
ل
َ
 خ
م
وت بم

 
ْر 666 َورك

 
ك
ْ
ذ
م
ْرٍض ت

َ
 اْسم  أل

م
وت بم

 
ل
َ
 (6) َوث

 سلبوت -11

م ووووتق مووووون وهوووووو ن، تاوالووووواو والتووووواء فيووووه زائوووود، (7)موووون الًلمووووات المتفوووووق عووووىل مجيئهووووا عوووووىل وزن فعلوووووت 
 ، ور : يقوالمما إسوتوي فيوه الموذكر والمؤنوث، السلا، و 

 
بوت

 
 َسول
 
ة
 
، وامورأ

 
بوت

 
ول  َسول  بالهواِء، َرجم

 
بة
َ
جول  َسوب

بة
َ
نتر َسب

م
 6(9)الكثير السلا، والمعتادة: والمعتن  6(8) كذلك  واأل
 ثلبوت -12

ي مراصد االطالع
ن
، وضّم الباء الموحدة، وس ون الواو، وتاء مثناة فوقها :" جاء ف ن الثلبوت، بفتحتير
ن طتر  وذبيان: قيل6 نقطتان ، فيه مياه كث: وقيل6 هو واد بير ن ةلبتن نرص بن قعير ي : وقيل6 ير

ن
 ف
ّ
واد بدق

 6(10)"وادي الّرمة من تحت ماء الحاجر

ي  وهو  عىل وزن فعلوت، لم يذكره ابن دريد، وذكره الفاراب 
(11)،  

م
وت بم

 
ل
َ
رض  : والث

 
 6 أ

 
ِبيد
 
اَل ل
َ
 من-ربيعةبن  ق

 :-الًامل

                                                           

 1.9-1.1سان العرب ل( 1)

 2/298ينظر مقاييس اللغة ( 2)

 3/338للغة وصحاح العربية ينظر التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج ا (3)

 3/19مجمع األمثال ( 4)

 ../3مهرة األمثال ج( 5)

صيف ( 6)  ./3ينظر فرائد الير

 1/3214ينظر جمهرة اللغة  (7)

 3/973سان العرب لينظر ( 8)

 3/993 المعجم الوسيطينظر  (9)

 3/244مراصد االطالع  (10)

 2/74ينظر معجم ديوان األدب ( 11)
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ها 
َ
ْوق
َ
، ف
 
وِت، َيْرَبأ بم

 
ل
َ
ِحَزِة الث

 
ها666 بأ ها آرامم

م
ْوف
َ
َر الَمراِقِا خ

ْ
ف
َ
 (1) ق

َعاَمة  وذكر أبو منصور الهروي أن
ْ
اءِ  :قولتال

َ
خ
ْ
َو ِبال
م
َما ه
َ
 6(2)أحزة، َوِ ن

ي عبيووود قولوووه ي اللسوووان عووون أب 
ن
 :" وف

 
ووووت بم

 
ل
َ
رض: ث

 
وووق عليوووه ابووون منظوووور بقولوووه"أ

ّ
لوووف :" ، فعل

َ
 األ
م
وووه
ْ
 ِمن
َ
ط
َ
ْسوووق
 
أ
َ
ف

الَ 
َ
َم ق
م
، ث
َ
َون
َ
َم َون

َ
ا: َوال 

َ
ذ
َ
ْيَف ه

 
دري ك

 
 أ
َ
 6 أرض  َوَل

َ
 والث

م
وت بم

 
 : ل

َ
ْبيان
م
ء وذ  طي

ن  واد  بير
 6(3)"اْسمم

حه ي صر
ن
ط الفاكهي ف

ّ
ل
م
والتاء فيه أصلية، ومي محركة، وغ

ن  (4) ي إنها ساكنة :قالحير
 ابنم جتند

َ
َجاز
 
 (5)، وأ

 
َ
ة
َ
ائَهاِزَياد
َ
ي وتبعه - ت ِة  -(6)ابن ن وان الحمير

ّ
ِد َماد

ْ
ق
َ
َوته لف

ْ
وت  وِ خ م

َ
 َجي 

 
 َعىل

 
 ( ثلبت)َحْمب

َ
ون
م
 ،(اثل)د

ي معلقا عىل قول لبيد
وس، :" قال ابن جتن َربم

َ
ن من ق ي موضع السير

ن
فقياس التاء أن ت ون فيه أصال  ألنها ف

وس
م
َرق
َ
 6وق

توووه؟ فهوووو قوووول : فوووإن قلوووت وت، وملكووووت، ورغبووووت، ورحمووووت وموووا أشوووبه ذلوووك لكير م أحملوووه عوووىل بووواب َجوووي َ

ي الممتع 6(7)"وليس بالقوي
ن
حيح أنه ال َإسوو  جعولم التواء فيوه والص:" ، حيث قالوهو رأي ابن عصفور ف

 األلفاظ المذكورة
م
ة
َ
 ِست

َ
حفظ منه ِإَل ة ما زيدت فيه التاء، مّما هو عىل وزنه، إذ ال يم

 
، لِقل

 
 6 (8)" زائدة
ي بنائهاكلمات ال: ثانيا

 
بوت، والمختلف ف  الشبيهة بتر

 6(هوتحانوت، طاغوت، تابوت، سلكوت، جالوت، طالوت، هاروت، ماروت، برهوت، ال)

 حانوت -1
ي الصووحاح

ن
ْموورم  ":جوواء ف

َ
خ
ْ
 ال
م
َبوواع
م
ي ِفيَهووا ت ِ

ووتر
 
َمَواِضووعم ال

ْ
 ال
م
 6 والحانووات

م
ووَو : والحاِنَيووة

م
ووِة، َوه

َ
َحان
ْ
 ِإىل ال

 
وووَبة سم

ْ
ْموورم َمس

َ
خ
ْ
ال

صله
 
، وأ
م
ث
َ
ن
َ
ؤ رم َويم

 
ك
َ
ذ ، يم

 
وف  َمْعرم

م
َماِر، والحانوت

َ
 الخ

م
س :حانوت

 
َما أ
 
ل
َ
، ف َوة 

م
ْرق
َ
لم ت
ْ
 ِمث
 
َوة
م
 حان

ْ
َبت
 
ل
َ
ق
ْ
َواوم ان

ْ
 نت ال

ربعوو
 
 أ
َ
ووِذي َجوواَوز

 
 االسوومم ال

ُّ
ووَرد ، وِ نمووا يم ٍ

ن  ِلووير
م
 َحووْرف

م
ووه
ْ
ن الَراِبووَع ِمن

َ
 أل
م
َجْمووعم الَحوانيووت

ْ
، َوال وواء 

َ
نيووث ت

ْ
وواءم التأ

َ
حوورف ه

 
ة أ

حد 
 
 أ
م
ه
ْ
 الَراِبعم ِمن

م
َحْرف

ْ
ِن ال
 
ْم َيك

 
، ِإذا ل ِ ْصِغير

َ
َجْمِع َوالت

ْ
ي ال ِ
ن
د ف َباىِعي

ِ  ِإىل الرُّ
ن ير
ِّ
 َوالل
د
َمد
ْ
وِف ال رم   6(9)" حم

واِح َموا ف: هوأما أصول
َ
ِفت
ْ
كهوا َوان  لتحرُّ

ً
لفوا
 
وَواوم أ

ْ
ِلَبوِت ال

م
وَم ق
م
، ث
 
ووت
م
 َحَون

ْ
َصواَرت

َ
ِ ف
ن َعويرْ
ْ
 ال
 
مم َعوىل

َ
مت الو 

د
ود
م
وت، ق ووم

َ
َحن

وت  
م
 حان

ْ
َصاَرت

َ
َها ف
 
ْبل
َ
 6(10)ق

 
م
 َحَوان  : والَحاِنَية

َجْمعم
ْ
، َوال

م
وت
م
َحان
ْ
 6 ال

ْ
د
َ
، َوق َ جمَع حانوت  ي ِ

ُّ َحَوابن ي ِ
ْحَيابن
ِّ
 َجَعَل الل

ِمولم  ويرى الفارسي أن
َ
ل  ِموْن َواٍو  َوَيْحت

َ
ه َبود

م
واِء، تواؤ

َ
ِبن
ْ
وِبيًها بالَحِنَيوة ِموَن ال

ْ
 
َ
وْوت، ت

َ
ول ِمْن َحن  فاعم

م
وت
م
أن الَحان

  
ً
 مقلوبا

ً
وتا عم
 
وت  منكوي ون فل

م
 )من  (طا ، وحان) طاغ

م
ْوت
َ
 6(11) (طغيت وَحن

                                                           

 3/330ديوان لبيد  (1)

 100/.ينظر تهذيا اللغة  (2)

 3/291لسان العرب  (3)

 2/302ينظر تاج العروس  (4)

 3/314ينظر المنصف  (5)

 2/879ينظر شمس العلوم  (6)

 3/314المنصف  (7)

ي الترصيف (8)
ن
 3/389 الممتع ف

 .6/230الصحاح تاج اللغة  (9)

 .31/31ينظر لسان العرب  (10)

 2/7.4ينظر المسائل البرصيات  (11)
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ة  ن إ: وقيل
َ
هموا،: ، َوِقيلَ كالحانوتالَحان

م
َف بناؤ

 
ل
َ
ت
ْ
صل َواِحد  وِ ن اخ

 
وَوة  ِإنهما ِمْن أ

م
ْرق
َ
 بووزن ت

 
َوة
م
صولها حوان

 
وأ

نيث تاء
ْ
ما س نت الواو انقلبت هاء التأ

 
ّ  ،(1)فل ي ِ

وِت : والَحابن
م
َحان
ْ
 6(2)َصاِحام ال

ي 
ن
وي  وقيووووول ف

َ
ي  وحوووووان

وت حوووووابن
م
َسوووووام ِإىل الحوووووان

َ
ي  ولوووووم يقولووووووا حوووووا ،الس

َسوووووا  ووصوووووف ابووووون سووووويده هوووووذا ال ،نوبر
َ
س

  بال ذوذ
َ
ذ
َ
ش
 
 بهذا القول  منه وال أ

َ
د
َ
ْعت ن ال يم

 
ي أ
ِوي  معتل فيسبعن

َ
ّ وحان ي

 صحيح وحابن
ً
وتا
م
 حان
َ
ن
َ
  6(3) أل

ي معرض حديثوه عون طواغوتو 
ن
 ": قال مكي ف

ً
ووتوا
َ
غ
َ
ه ط
 
 أصول

م
 في وون

ً
 أصولم الِموِه واوا

َ
ووز أن ي وون 666 وقود َيجم

ي ال
ن
ه ف
 
 : قلا واالعتالل والوزنومثل

م
ِعَل، وال يجوز

 
ِلا وأ

م
وت، ثم ق وم

َ
حانوت، ألنه من َحنا َيْحنو وأصله َحن

ن   َيِحير
َ
 من حان

َ
ي الجمع  أن ي ون

ن
  6(4)" َحوانيت :لقوِلهم ف

ي 
ن
حنوووووت، فعلووووت مووون حنووووت  ألن الحوووانوت يحنوووو عوووىل موووا فيوووه، ثوووم  :المحتسوووا أن أصووول الحوووانوت وف

 ، ن ي طوغووت، فصوار حوانوت، ووزنهوا قدمت الالم عىل العير
ن
فصار حونوت، ثم انقلبت الواو كما انقلبوت ف

ها ي ت سير
ن
  (5) 6حوانيت، ومي فالعيت: فلعوت، وعليه قالوا ف

ء ي
ا، كقول ابن هابن ي ال عر كثير

ن
 :ووردت هذه اللفظة ف

 صاحَا حانوت  بهْم 
م
ت
ْ
 طَرق

ً
لماِء كالّساِج  666 َسَحرا

ّ
سسِدلم الظ ْيلم مم

ّ
 (6)والل

 :ل الهذىلي وكقو 

ْمٍر 
َ
 خ
م
نا حانوت

َ
ي بين

د مشر ْرس الرَصارصة القطاِط 666 يم
م
 (7)من الخ

ي   :نواس وكقول أب 

،
َ
َمط

ْ
،ربد  وأش باِل  6666تَراهم  حانوت   السد

ّ
 مْسَود

ّ
خ الّزق

ْ
 (8)لنف

 طاغوت -2
ي خمووس سووور 

ن
ي موورات ف

ي القوورآن الكووريم ثمووابن
ن
منصوووبة،  وثووال  ، أربووووع موورات مجوورورة،وردت هووذه اللفظووة ف

وِت ُّٱ : واحووودة مرفوعوووة، ومنهوووا قولوووه تعووواىلو 
م
ووواغ
َ
وووْر ِبالط

م
ف
ْ
َموووْن َيك

َ
د ف ي
َ وووعن
ْ
 ِموووَن ال

م
ووود
ْ
ش نَ الرُّ َبووويرَ

َ
 ت
ْ
ووود
َ
يِن ق

د
ي الووود ِ

ن
وووَراَه ف

ْ
 ِإك
َ
َل

 
ضرَ
ْ
ث وم
ْ
ْرَوِة ال عم

ْ
 ِبال
َ
ْمَسك

َ
ِد اْست

َ
ق
َ
ِ ف
 
ِمْن ِباَّلل

ْ
ؤ  6(9َ)َويم

ي كتوووا الحوووديث كصوووحيح البخووواري 
ن
ي غوووير موووا موضوووع ف

ن
هموووا  ومسووولمووردت ف ي قولوووهوغير

ن
 :"666 ‘ ، ف

َ
وووان
 
َموووْن ك

مَ 
َ
ق
ْ
 ال
م
د  َيْعبم

َ
ان
 
ِبعم َمْن ك

َ
ْمَس، َوَيت

َ
ْمَس ال 

َ
 ال 

م
د  َيْعبم

َ
ان
 
ِبعم َمْن ك

َ
َيت
َ
، ف
م
ِبْعه
َ
َيت
ْ
ل
َ
ا ف
ً
ْيئ
َ
 ش
م
د  َيْعبم

َ
وان
 
ِبعم َمْن ك

َ
َمَر، َوَيت

َ
ق
ْ
َر ال

 
َ
َواِغيت

َ
 الط

َ
َواِغيت

َ
 الط
م
د  6(10)666"َيْعبم

                                                           

ي ترتيا المعرب  (1)
ن
 3/312ينظر المغرب ف

 39/206ينظر لسان العرب  (2)

 2/3019ينظر المصدر السابق نفسه  (3)

 3/317م كل إعراب القرآن  (4)

ن وجوه شواذ القراءات  (5) ي تبيير
ن
 .2/21ينظر المحتسا ف

ي الديوان ص  (6)
ن
 3706البيت من ال سيط، وهو ف

ي ديوان ال (7)
ن
ن البيت من الوافر، وهو ف    2/23هذليير

ي الديوان ص (8)
ن
 .8.البيت من الوافر، وهو ف

 .26لبقرة، من اآلية ا( 9)

، ومسوووولم، كتوووواب اإليمووووان، بوووواب 3/3.0، .80حيح البخوووواري، كتوووواب األذان، بوووواب فضوووول السووووجود، حووووديث رقووووم صوووو( 10)

 3326/ 3، 382معرفة طريق الرؤية، حديث رقم 
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ي معنوووواهع طوووواغوت، والطواغيووووت جموووو
ن
: ، وقيوووولال وووويطان: وقيوووول6 كوووول مووووا عبوووود موووون دون ل تعوووواىل: قيوووول ف

ن يذكر ويؤنوثو  6األصنام ن أجمعير ي قول النحويير
ن
ي القورآن ،(1)ويفورد ويجموع 6الطاغوت ف

ن
 دليول الكوريم وف

ه ه وتأنيثه، فأما تذكير و ُّٱ: فقولوه و فوراده عىل تذكير
َ
 الط

 
وا ِإىل مم

 
َحوام
َ
 َيت
ْ
ن
 
 أ
َ
ون
م
ِريود وا يم ورم

م
ف
ْ
 َيك
ْ
ن
 
وا أ ِمورم

 
 أ
ْ
ود
َ
وِت َوق

م
اغ

اُّ : - ´-، وأموووا تأنيثووووه فقولوووه (2)َ  ِبوووهِ 
َ
وه
م
وووود  َيْعبم

ْ
ن
 
 أ
َ
وت
م
ووواغ
َ
ووووا الط بم

َ
س
َ
ووووِذيَن اْجت

 
وأموووا جمعووووه فنحوووو قولووووه  6 (3)َ  َوال

  ُّ :تعاىل
َ
 الظ

 
وِر ِإىل

ُّ
ْم ِمَن الن هم

َ
ون ِرجم

ْ
خ  يم
م
وت
م
اغ
َ
مم الط

م
ه
م
ْوِلَياؤ

 
وا أ رم
َ
ف
 
ِذيَن ك

 
َماِت َوال

 
 6(4)َ  ل

فإنه  ه، و ن سمي ب(5) "فأما الطاغوت اسم واحد مؤنث يقع عىل الجميع كهيئة للواحد: "يقول سيبويه
ألن طواغوت اسوم واحود مؤنوث يقوع عوىل الجموع والواحود، ولويس لوه واحود مون لفظوه »يمنع مون الرصوف  

لة عناق ن  6 (6)" في ش عليه فصار بمين
، فصووووارفعلووو: طغيووووت: أصووووله عنووود أب  عوووىلي و  ن : وت موووون الطغيوووان، إال أنوووه قلووووا  فقووودمت الوووالم عووووىل الغوووير

، بوزن
َ
وت
م
َيغ
َ
ن   فلعوت،: ط ن متحركير ي ثم قلبت الياء  لوقوعها متحركة  لوقوعها بير

 6 (7)طاغوت: فبضر
وووووووواقص والّصوووووووحيح ويعووووووود 

ّ
ن الن ووووووووداخل بوووووووير

ّ
ي ( ت 6  6ط)و ( ي 6  6ط)، (و 6  6ط)تووووووووداخل ، موووووووون بووووووواب الت

ن
ف

اغوت وقد اختلفوا 
َ
ي أصله الط

ن
 :ف

ي المه أمي واو أو ياء
ن
 :فذها الجمهور إىل أن أصله المعتل الناقص، واختلفوا ف

ي فذها 
ي ابن جتن   بداللوة قولوه : من( ي 6  6ط)إىل أنه والع ي 

عنَ
ْ
ط
َ
 ت
َ
  ُّ: ¸-طغيت

َ
وون َيواِنِهْم َيْعَمهم

ْ
غ
م
ي ط ِ
ن
َ  ف

وووت)والتواء فيووه زائودة  وأصووله ، (8) يم
َ
غ
َ
وووت)عوىل ( ط

 
َعل
َ
ن  ثوم حوود  فيوو( ف م موضووع العووير

َ
ه قلوا بتقووديم الوب

وتوووا طيغوتووا ) بعووود القلوووا فصووار
م
َوغ
َ
فلموووا تحركوووت اليوواء وانفوووتح موووا قبلهووا قلبوووت ألفوووا  ( فلعوووت)ووزنوووه ( أو ط

  6(9) (طاغوت: )فقالوا

ي : مووون( و ،  ،ط)ويجووووز أن ي وووون األصووول 
ه (10)طغوووا يطغوووو  فقووود روى ابووون جوووتن وووا : عووون قطووورب وغوووير

َ
غ
َ
ط

 
ْ
غ
م
ا وط وًّ

م
غ
م
ّ  أبو -كذلك-وحك الواو 6 َواناط  الفارسي

ّ
  6(11) عىلي

 أصله 
َ
وتا)وعىل هذا فإن وم

َ
غ
َ
 6كسابقهثم حد  فيه  ( ط

ي جواز و   الحلت 
ن  6(12)(فاعول)فت ون تاؤه أصلية  ووزنه ( ت 6  6ط)أن ي ون أصله  حك السمير

                                                           

ي القرآن و عرابه للزجاج ينظر  (1)
 2/78معابن

 0.لسساء، من اآلية اسورة ( 2)

 37لزمر، من اآلية ا( 3)

 267لبقرة، من اآلية ا سورة (4)

 2/22الكتاب  (5)

ح كتاب سيبويه  (6)  9/33صر

 3/9.2إعراب القرآن العظيم زكريا األنصاري ينظر  (7)

 36سورة البقرة، من اآلية  (8)

ي إعراب القرآن 3/312 لمحتسااينظر  (9)
ن
 3/206، والتبيان ف

 311-3/312ينظر المحتسا  (10)

 2.4ينظر التكملة  (11)

 2/6986ينظر الدر المصون  (12)
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قووورأ : يقووول أبوووو البقووواء ، لغتوووان، وكوووان يطغوووو، ويطوووعن : عوووىل الجموووع، وأصوول طووواغوت مووون طغوووا( الطواغيوووت)يم
ِلبووووت ألفوووووا  لوجووووود علووووة القلوووووا 

م
، وق ن مت الووووواو واليوووواء عوووووىل الغووووير

د
ووووود
م
وووووت، فق يم

َ
غ
َ
وت، أو ط وووووم

ْ
غ
َ
 أي-قياسووووه ط

ِمع عىل القلا، ولو َجِمع عوىل -لتحركها وانفتاح ما قبلها عوت، والواو والياء زائدتان، ثم جم
 
ل
َ
، فوزنه اآلن ف

  6(1)طغاويت، أو طغاييت: األصل لقيل
ها ويرى

َ
وه  أن بنم ِسويد

م
ن
ْ
 )َوز

 
ووت عم

 
ل
َ
وه مون  ،(ف

َ
والِم، ألن

 
ِح ال
ْ
 )بفوت

م
ووت
َ
غ
َ
وديِر : قوالَ  ،(ط

ْ
ق
َ
ي الت ِ
ن
وغوتوا ف

َ
 ط
م
وْرت
َ
موا آث

َ
و ن

وت
م
َيغ
َ
الِمهوم  عىل ط

 
ي ك ِ
ن
وِا اليواِء ف

ْ
ل
َ
 مون ق

َ وير
ْ
َا الواِو َعن مْوِضِعها أك

ْ
ل
َ
 ق
َ
ْحوو ،ألن

َ
واك  وال   وهواٍر   :ن

َ
وَجر ش

َ
ش

عَ : وقيلَ 
َ
ه ف
م
ن
ْ
وتَوز

 
ْبلهوا  ،ل

َ
تووح َموا ق

ْ
ن والالِم َواو محَركة َمف  َمْوِضع الَعيرْ

َمِت الالمم
د
د
م
ِكن ق

 
ي  ،ل ِ

 ألفوا فوَبضر
ْ
ِلَبوت

م
فق

ياِن 
ْ
غ
ّ
َو ِمن الط

م
وت َوه عم

 
ل
َ
ديِر ف

ْ
ق
َ
ي ت ِ
ن
 6(2)ف
 تابوت -3

ي القورآن الكووريم، األوىل قولووه تعواىل 
ن
ن ف   ُّ :وردت هوذه اللفظووة موورتير

َ
ْم ِإن هم ِبويُّ

َ
ووْم ن هم

 
وواَل ل
َ
مم  َوق

 
ِتَيً
ْ
 َيووأ
ْ
ن
 
ِكووِه أ
ْ
ل  مم
َ
آَيووة

 
م
وت ابم

َ
وِت  ُّ :، واألخرى قوله تعاىل(3)َ  الت ابم

َ
ي الت ِ
ن
ِذِفيِه ف

ْ
ِن اق
 
 6 (4)َ  أ

ن المعتووول والصوووحيح والتوووابوت يحتمووول أن ي وووون مووون  6ب 6ت)أو ( ب6و 6ت) :بووواب توووداخل األصوووول موووا بوووير
 (6ت

ه من حيث 
َ
 وزنه ( ب6و 6ت)ذها الجوهِرّي إىل أن

َ
وهم )وأن

 
ْعل
َ
َوة)وأصله ( ف وابم

َ
وَوة)مثول ( ت

م
ْرق
َ
نت ( ت

ِّ
و  فلموا سم

نيووث توواء
ْ
أ
َ
ووابوت  : قووال6 الووواو انقلبووت هوواءم الت

ّ
ي الت
ن
 ف
َ
ء  موون القوورآن إت ي

ي سر
ن
لووم تختلووف لغووة قوورصٍ  واألنصووار ف

اء، ولغة األنصار بالهاء
َ
 6(5)"فلغة قرصٍ  بالت

ووه : وقيوول
ّ
وووت)إن

 
َعل
َ
وووت)كووو ( ف

 
ك
 
وواَب يَ : موون( َمل

َ
وووبت

َ
وووب، والت

م
ووابوت هووو: ت

َ
 الت
َ
جوووع  ألن ووذي : الرُّ

 
ووندوق ال الصُّ

جع إليه صاحبه  6(6)توضع فيه األشياء  فير
ه من 

َ
ّي إىل أن ول)ووزنه ( ت 6ب 6ت)وذها ابن برد اعم

َ
وم   مثل( ف

م
، َحاط ول 

م
 من وقف عليه بالهواء وَعاق

َ
وأن

وَرات
م
ي الف
ن
موا أبودلها موون التواء  كموا أبوودلها ف

ّ
موا مي أصولَية موون الًلموة نفسووها، ول ،فإن

ّ
يسووت فيوه بتواء تأنيووث  و ن

وت ووابم
َ
ي ت
ن
  6(7) وكووذلك ف

 
ووا ِإىل

َ
ه
َ
ووِة َحووترَ َرد

 
ظ
ْ
ف
 
ووِذِه الل

َ
ي ه ِ
ن
ِريُّ ف

َ
َجووْوه

ْ
ووَرهم ال

 
ك
َ
ووِذي ذ

 
ويفم ال ويوورى ابوون بووري أن الترصو

 تا 
َ
ن
َ
 أل
َ
َ ت
َ
ْصِل ت

َ
ي ف ِ
ن
ذكر ف ن يم

 
  َوالَصَوابم أ

 
رْصِيف  فاِسد

َ
وت  ت

ابم
َ
صليةت

 
 6(8) َءه أ

هْ 
َ
ووَرهم اْبوونم ِسوويد

 
ك
َ
بووه، وتبعووه ابوون منظووور، وقووال (9)َوذ

َ
ْرَجَمووِة ت

َ
ي ت ِ
ن
صووول:" ف

م
ي األ ِ
ن
ا ف
ً
ووْيئ
َ
 ش
َ
َ ووت
َ
ْرَجَمووِة ت

َ
ي ت ِ
ن
َر ف
 
ووْم أ
 
 "َول

(10) 6 

                                                           

 3/2.86ينظر إعراب القراءات ال واذ،  (1)

 8/999ينظر لسان العرب  (2)

 298سورة البقرة، من اآلية  (3)

 14سورة طه، من اآلية  (4)

 3/426الّصحاح  (5)

 2/6226ينظر الدّر المصون  (6)

 3/211ن العرب ينظر لسا (7)

 2/74تاج العروس  ،3/211لسان العربينظر  (8)

 9/203نظر المحكم والمحيط األعظم ي( 9)

 2/37 العرب لسانينظر  (10)
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وتبعووه محمووود 6 (2)وال يعوورف لووه اشووتقاق ،(1) فوواعول: ويوورى زكريووا األنصوواري أن التوواء فيووه أصوولية، ووزنووه

ي 
ن
 6(3)صاف
ي التابوت وجاء

ن
ي البحر خالصة الخالف ف

ن
ن ف  :، وأن فيه قولير
َما
م
ه
م
َحد
 
ول  : أ اعم

َ
 ف
م
ه
َ
ن
ْ
 َوز
َ
ن
 
  ،أ

 
اق
َ
ِتق
ْ
 اش
م
ه
 
 ل
م
ْعَرف  يم

َ
  ،َوَل

 
َل
َ
َهاءم َبد

ْ
 ال
َ
ون
 
ك
َ
 ت
ْ
ن
 
 أ
م
وز َهاِء آِخًرا، َوَيجم

ْ
، ِبال وهم ابم

َ
 ِفيِه الت

 
ة
َ
غ
 
َول

وَ 
ْ
ي ال ِ
ن
َها ف

ْ
ا ِمن
َ
وه
 
ل
َ
ْبد
 
َما أ
 
اِء ك
َ
ِل ِمَن الت

ْ
ي ِمث ِ
ن
ِف، ف

ْ
وا: ق

 
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
َحة
ْ
ل
َ
 : ط

َ
ون
 
 َيك
ْ
ن
 
 أ
م
وز  َيجم

َ
، َوَل

ْ
َحه
ْ
ل
َ
، : ط ووت 

 
ك
 
َمل
 
ا ك
ً
وت
 
َعل
َ
ف

اِق ِفيهِ : ِمنْ 
َ
ِتق
ْ
اِن َمْعتنَ ااِلش

َ
د
ْ
ق
م
، ِلف وبم

م
اَب َيت

َ
 6ت

رم 
َ
خ
ْ
ْولم اآل

َ
ق
ْ
 : َوال

م
 ت
 
ْرف
 
  
م
ه
َ
ن
َ
 أِل
م
وع جم َو الرُّ

م
ْوِب، َوه

َ
 ِمَن الت

 
وت
 
َعل
َ
 ف
م
ه
َ
ن
 
 َيوَزالم َيْرِجوعم أ

َ
و 
َ
 ف
م
وه عم
َ
ود
م
وَياءم َوت

ْ
ش
َ ْ
عم ِفيِه األ

َ
وض

َعاِتووهِ 
َ
ود ْيووِه ِمووْن مم

 
وواجم ِإل

َ
ْيووِه ِفيَمووا َيْحت

 
 َيْرِجووعم ِإل

م
ه ، َوَصوواِحبم

م
ووه
ْ
جم ِمن وورم

ْ
ْيووِه َمووا َيخ

 
ويُّ  ،ِإل و ِ

َ شر
ْ
 الَزَمخ

م
ووه
 
ال
َ
ووالَ 6 ق

َ
 : ق

م
ووون
 
 َيك
َ
َوَل

،
َ
ِلوووق
َ
ْحوووَو َسوووِلَس، َوق

َ
وووة  ن
 
 ِلِقل

 
وَل ووواعم

َ
َهووواِء  ف

ْ
َموووا ِبال

 
ْيوووِه، َوأ

 
وِف ِإل َمْعووورم

ْ
 ال
م
وووْرك
َ
 ت
م
ووووز  َيجم

َ
ووو 
َ
وف  ف

م َمْعووورم ْ وووير
َ
ْرِكيوووا  غ

َ
 ت
م
وووه
َ
ن
َ
َوأِل

ِة، 
َ
َيواد وِف اليد ورم َموا ِموْن حم هم

َ
ن
 
َهْموِس، َوأ

ْ
ي ال ِ
ن
واِء اِلْجِتَماِعِهَموا ف

َ
 ِفويَمْن َجَعوَل هواءه ِموَن الت

َ
ول  ِإَل واعم

َ
ف
َ
 ف

ْ
ت
 
ْبووِدل
 
 أ
َ
ِلك
َ
َوِلوذ

 6(4)"تاء التأنيثِمْن 
ي أن التابوت والتابوه

ن  أحودهما  اهر أمرهما  ،ويرى ابن جتن   ):أن ي ون هذان الحرفان من أصولير
َ
 6َب  6ت

ي التووووابوتو ، (ç 6ب 6ت): ، واآلخوووور(ت
ن
ي التووووابوه بوووودل موووون التوووواء ف

ن
موووون التوووواء والهوووواء حوووورف  كووووال     ألنالهوووواء ف

ي غووووير هووووذا الموضووووع، و 
ن
ي الوقووووف، ابوووودلوا الهوووواء موووون توووواء قوووود أ هووووممهمووووس، وموووون حووووروف الييووووادة ف

ن
لتأنيووووث ف

ي هووذه التوواء عنوود الوقووف، ويؤكوود هووذا أن  حمووزْه،: فقووالوا
ن
، وذلووك منقوواد مطوورد ف

ْ
، وجالسووه

ْ
، وقائمووه

ْ
وطلحووه

ي الفرات
ن
قيل تقول ف ي الوصل والوقف: عامة عم

ن
 6 (5) الفراه، بالهاء ف

ء تقول فيما حكاه قطرب  : وطي
م
وواه، فأبودلوا مون تواء الجموع هواء   كيف البنوون والَبنواْه، وكيوف اإِلخووة

َ
خ
َ
واأل

ي الوقووووف، كمووووا يبوووودلونها موووون توووواء التأنيووووث ال
ن
 محضووووةف

ّ
وهم : وقووووالوا6 ، وذلووووك شوووواذ وت، ومي لغووووة،  التووووابم

ي التووووابم
ن
ف

 ،
 
وت
 
َعل
َ
ه ف
م
ا: هو كوالطاغوت، وأصلهو ووزن

ً
، فقلبوا الواو ألف

 
وت َوبم

َ
 6(6) ت

ي قليل وتركيا غير معروفويحتمل وزنه فعلوتا أو فاعوال  إال أن األّول أ
  ألن فاءه والمه من قوى، والثابن

وأموووا مووون قووورأ التوووابوه فهوووو 6 جوووسس واحووود، والعووورب تسوووتثقل موووا فووواؤه والموووه حووورف واحووود ألنوووه تووووأم الت ووورار

 6(7) عنده (فاعول)
، (توبوووووت)كوووووتاء ملكوووووت، وأصووووله   ةموووون التوووووب وهووووو الرجوووووع، فتوووواؤه مييوووود( فعلوووووت) أنووووه: اآللوووووسي  ويوووورى

و ( سوولس)كووان فوواؤه والمووه موون جووسس واحوود، كووو  التبووت، لقلووة مووا موون( فوواعول)لووواو ألفووا، ولوويس بووو فقلبووت ا

 6(8)(قلق)

وواِء هوواء  ِإذا لووم 
َ
 ِإبووداَل الت

َ
ن
َ
وورصٍ  لووذلك، أل

م
 ق
م
ووة
َ
غ
 
 ل
ْ
َرَجَحووت

َ
وووِل، وت صم

م
 األ

 
ْجووَرى َعووىل

 
َواعوود، وأ

َ
ووربم للق

ْ
ق
 
وفعلوووت أ

َعَربَية، ِبِخ 
ْ
ي ال ِ
ن
 ف
 
اذ
َ
نيث ش

ْ
ن ت ن للتأ كير الرصفّيير

 
ي والجوهريد وأ

ْ
ف رأ

َ
 6 

                                                           

ي إعراب القرآن ( 1)
ن
 3/68ينظر التبيان ف

 3/341ينظر إعراب القرآن العظيم  (2)

ي إعراب القرآن الكريم  (3)
ن
 1/7ينظر الجدول ف

 2/674البحر المحيط ( 4)

 3/324ينظر المحتسا ( 5)

ح المفصل ينظر  (6)  6/909صر

 3/241نظر الك اف ي( 7)

ي ي( 8)
 2/7.1نظر روح المعابن
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ينوردت كلمة التابوت فيما يقرب من  يفاحديثا  ثمانية وعشر  6صر
ي حووووووووووديث الفتووووووووووون

ن
وت  "666  :منهووووووووووا جوووووووووواء ف

ووووووووووابم
َ
ي ت ِ
ن
 ف
م
ووووووووووه
 
ْجَعل
َ
 ت
ْ
ن
 
 أ
ْ
ت
َ
وووووووووود
 
ا َول
َ
ووووووووووا ِإذ

َ
َمَره
 
أ
َ
ْحَن 666 ف

َ
ووووووووووت
ْ
 َيف
ْ
ن
 
َهَمْمووووووووووَن أ

َ
ف

 
َ
وت ابم

َ
 6(1)666"الت

 ِشوَهاب  
اَل اْبونم

َ
ي  :زهوريال ق ِ

ن
ووا َيْوَمِئوذ  ف

م
ف
 
ل
َ
ت
ْ
وِت،اخ وابم

َ
  الت

 
ْيود
َ
واَل ز

َ
ق
َ
وهِ  :ثابوتبون  ف وابم

َ
  ،الت

م
ِ َوَسوِعيد

ْ
َبير
واَل اْبونم الويُّ

َ
َوق

َعووواِص ْبووونم 
ْ
وِت  :ال وووابم

َ
 ِل  ،الت

م
وووَوان

ْ
 ِرض
َ
َموووان
ْ
ث  عم
 
ْم ِإىل هم

م
ف
َ
وووِت 
ْ
ِفوووَع اخ رم

َ
ْيوووِه،ف

 
وووالَ  َعل

َ
ق
َ
وِت  :ف وووابم

َ
ووووهم الت بم

م
ت
ْ
  ،اك

م
وووه
َ
ِإن
َ
 ف

م
ِلَسوووان

َرْصٍ  
م
ور6(2)ق ، كَصبم

م
وت بم

َ
وت: وذكر أن الت ابم

َ
ي الت ِ
ن
 ف
 
 6(3) لغة

 سلكوت -4
  ضوووبطه بعضوووهمهوووو طوووائر معوووروف، 

م
كوت

ْ
ووول ن و سوووكان الوووالم، سُّ بضوووم السوووير

ووووت،  وعليوووه فوزنوووه ،(4) عم
ْ
ل
م
ف

  وضبطه أخرون
م
وت
 
ك
 
ن والالم، َسل بفتح السير

وت وعليه فوزنه ،(5) عم
 
ل
َ
     6ف

 جالوت -5
ي سوووورة البقووورةوردت هوووذه الل

ن
ي ثالثوووة مواضوووع متتاليوووة ف

ن
َيوووْوَم  ُّ :، منهوووا قولوووه تعووواىلفظوووة ف

ْ
وووا ال
َ
ن
 
 ل
َ
وووة
َ
اق
َ
 ط
َ
وا َل
 
وووال
َ
ق

ووووِدهِ 
م
ن  َوجم

َ
وت
 
َموووا  ُّ،(6) َ ِبَجوووال

 
ووووِدهِ  َول

م
ن  َوجم

َ
وت
 
وا ِلَجوووال

م
ووولَ  ُّ،(7) َ َبوووَرز

َ
ت
َ
  َوق

َ
وت
 
 َجوووال
م
ود اوم
َ
ي  6(8) َ د

ن
كموووا ورد هوووذا اللفوووظ ف

ي المسندبعض كتا الحديث منها ما 
ن
 6(9)جاء ف

، ال ينرصوف: وجالوت ي األعجميوة طوالوت، ولويس مون (10)للعلميوة والعجموة  اسم رجل أعجومي
ن
ه ف ، ونظوير

ة بمن يقول6 (11)كالم العرب، فهما اسمان أعجميان   6(12)إنهما اسمان عربيان: وال عي 
ي وزنه قوالن

ن
 : (13) وف
ه : األول

م
 وزن
م
، في ون ولم  من جاَل َيجم

َ
 ي ون

ْ
عَ )أن

َ
وتاف
 
 6(ل

ه : واآلخر
م
 ووزن

ً
 مقلوبا

م
و، في ون

 
 من َجال َيْجل

َ
 ي ون

ْ
وتا)أن عم

 
ل
َ
 6 (ف

 
 
 
 

                                                           

ي ينظر  (1)
ى للسساب  ن الكي 

 33243 -30/372 (وفتناك فتونا): قوله تعاىل  -سورة طه  -كتاب التفسير   -السين

مذي جامع 6 9633حديث -164/ 30صحيح ابن حبان كتاب السير نظر ي( 2) ‘ أبواب تفسوير القورآن عون رسوول ل  -الير

 19006حديث-6/383باب ومن سورة التوبة  -

 ..9/9ينظر تاج العروس ( 3)

ب .2/9ينظر لسان العرب ( 4)  ..9/6، تاج العروس 3/369، القاموس المحيط 3/81، ارت اف الرصن

ي اللغة ( 5)
ن
 2/72ينظر المحيط ف

 294سورة البقرة، من اآلية ( 6)

 260سورة البقرة، من اآلية ( 7)

 263سورة البقرة، من اآلية ( 8)

 38787، حديث رقم8/9224ينظر مسند ابن حنبل، ( 9)

 2/23ينظر لسان العرب ( 10)

 9/982ينظر تاج العروس ( 11)

 3/1.7ينظر إعراب القرآن وبيانه ( 12)

ي علل البناء واإلعراب ( 13)
ن
 2/924ينظر اللباب ف
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 طالوت -6

ي سووورة البقوورة، األول قولووه تعوواىل
ن
ن ف ي موضووعير

ن
  ُّ :وردت هووذه اللفظووة ف

َ
وت
 
ووال
َ
ووْم ط
 
ً
 
 ل
َ
 َبَعووث

ْ
وود
َ
َ ق
 
 اَّلل

َ
 ُّ ،(1)َ  ِإن

ودِ 
م
ن جم
ْ
 ِبال
م
وت
 
ال
َ
َصَل ط

َ
َما ف
 
ل
َ
ي سم وذكر هذا اال  6 (2)َ  ف

ن
 6(3) غير ما موضع من كتا الحديثف

ي محكوووووم  (4)ذكووووور ابووووون دريووووودو 
ن
، وال تلتفوووووت إليوووووه، و ن كوووووان جووووواءا ف ي أن طوووووالوت كجوووووالوت لووووويس بكوووووالم عووووورب 

يل، فهما اسمان أعجميان ن  6التين

ن أن الجوهري أهمله، ووزنه و  ي طلت وبيرّ
ن
ي ف
 وجعله بعضوهم مقلوبوا مون الطوول6 (5) (فاعول)ذكره الصغابن

أي أعجمي حقيقة، يرده منع رصفه  للعلمية وشبه العجمة ، وهو تعسف(6)
ي رصف   6(7) فهو عي 

 بعضووهم
ّ
ي الن وورة كوول اسووم عووىل  (8) وعوود

ن
وف ف ي المعرفووة وتنرصو

ن
وف ف ي ال تنرصو

ي األسووماء الووتر
ن
ممووا ال ( فوواعول)ف

 6، وما أشبه ذلك(وهاروت ،وجالوت ،طالوت: )تحسن فيه األلف والالم  مثل

ة استعماله كجالوت، وهاروت، وطالوت مما ال تحذف ألفه    6(9)وماروت لعدم كير

ي أن وزنه إذا جعل عربيا   6(10) من طال يطول فال قلا فيه( فَعلوت)وذكر الع ي 

ي 
ن
ي وف

ي كداود  ولذلك لم ينرصف: أن فيه قوالن (11) روح المعابن إنه : وقيل6 أ هرهما أنه علم أعجمي عي 
ي مووون الطوووول، وأصوووله   لتحركهوووا وانفتووواح موووا قبلهوووا، كرهبووووت ورحمووووت( طولووووت)عووورب 

ً
  فقلبوووت الوووواو ألفوووا

 6، وتاؤه زائدةومنع رصفه للعلمية وشبه العجمة لكونه ليس من أبسية العرب
ي بيانووووه قووووائال

ن
 :" واسووووتطرد أبووووو حيووووان ف

م
وت
 
ووووال
َ
وووَياِنَيةِ : ط و ْ  ِبالشُّ

م
ه اِنَيووووةِ : اْسوووومم َ ْ ِعي 

ْ
، َوِبال ووووْيٍس : َسوووواِيلم

َ
لم ْبوووونم ق 666 َسوووواوم

ووا
َ
َ ط ي
وومد  َوسم

َ
وت
 
وا6 ل

 
ووال
َ
 : ق

م
ووه
م
ن
ْ
 َوز
م
ووون
 
ا َيك
َ
ووذ
َ
 ه
 
َعووىل
َ
ِكَبْيووِه، ف

ْ
ِسووِه َوَمن

ْ
َحوود  ِبَرأ

 
وولد أ
 
ووَوَل ِمووْن ك

ْ
ط
 
 أ
َ
ووان
 
وِلووِه، َوم

م
وووا،  : ِلط

ً
وت
 
َعل
َ
ف

 
ْ
اِق َمن

َ
ووِتق
ْ
ا ااِلش

َ
ووذ
َ
 ه
 
وورم َعووىل

ِّ
َعك  يم

م
ووه
َ
ن
 
 أ
َ
 َعووْن َواٍو، ِإَل

 
ِلَبووة
َ
ق
ْ
ن  مم
م
ووه
م
ِلف
 
 أ
م
ووون
 
ك
َ
ت
َ
، ف وووت 

 
ك
 
وووت  َوَمل

َرَحمم
 
 ك

ْ
ن
 
 أ
َ
، ِإَل

َ
وف و  الرَصْ

م
ووه عم

الَ 
َ
ق ي اللسوان العجومي : يم ِ

ن
 ف
َ
 ِإَل
ْ
وَجود وْم يم

 
، َول د ي َعوَرب ِ

ْ
َساِن ال

ِّ
ي الل ِ
ن
 ف
 
ود
م
ق
ْ
ِكيَا َمف ْ

ا اليرَ
َ
ذ
َ
 ه
َ
ي 6 ِإن ِ

ن
واِن ف

َ
ت
َ
غ
َ
وقود التقوت الل

َعِقووووِا، 
ْ
 ِموووَن ال

 
ق
َ
ووووت
ْ
 مم 
م
وووه
َ
ن
 
وووووَب، أ

م
ي َيْعق ِ

ن
ووووا ف َعمم

َ
َمووووا ز

 
ِلَموووِة، ك

 
ً
ْ
ِة ال
َ
ي َمووواد ِ

ن
 ف
 
ووووود
م
ق
ْ
َمْعوووتنَ َمف

ْ
ا ال
َ
ِكيوووَا ِبَهووووذ ْ

َ ا الير
َ
ووووذ
َ
ِكوووَن ه

 
ل

د  ي َعَرب ِ
ْ
َساِن ال

ِّ
 6(12)" الل

 
 

                                                           

 297ية ورة البقرة، من اآل س( 1)

 294سورة البقرة، من اآلية ( 2)

 1833، حديث رقم 6/71، باب عدة أصحاب بدر  -كتاب المغازي   -صحيح البخاري ينظر  (3)

 2/3207نظر جمهرة اللغة ي( 4)

 3/129ينظر التكملة والذيل والصلة ( 5)

 3/161ينظر المسائل الحلبيات ( 6)

 ./9ينظر تاج العروس ( 7)

ي جعفر النحاس 30ينظر التفاحة ص( 8)  3/324، إيناس الناس بتفاحة أب 

 3/268ينظر تثقيف اللسان ( 9)

ي علل البناء واإلعراب ( 10)
ن
 2/924ينظر اللباب ف

ي ( 11)
 2/7.3ينظر روح المعابن

 2/664ينظر البحر المحيط ( 12)
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 وماروت هاروت -7
ي محكوم الت وردت هاتان

ن
ي موضع واحد ف

ن
ن اللفظتان ف ِ ِبَباِبوَل  ُّ :يول، وهوو قولوه تعواىل ين

ن ويرْ
 
ك
 
َمل
ْ
 ال
 
وِزَل َعوىل

ْ
ن
 
َوَموا أ

 
َ
وت  َوَمارم

َ
وت ارم

َ
ا  هماوورد ذكر  6(1)َ  ه ي كتا الحديث كثير

ن
ي ال تهمز ما ، وه (2)ف

  6(3)من األسماء التر
،لفوووظ  وموواروت ، وقيووول أعجووومي وو، وهوووو اسوووم : وهوووو الصوووحيح الوووذي صووووبه األكوووير مووون المووورت، بمعوووتن الكشو

 6(4)المصدر من المرت

 6 (5)النرصف كما زعم بعضهم  منع الرصف، ولو كان من المرتودليل عجمته 

 وأموووا 
م
وت وووارم

َ
وووَو اْسوووم ف ه ْصووووبم هم

َ
وووَو األ

م
، َوه ّ عجووومي

 
نوووه اْسوووم أ

 
ّول، والم وووهورم أ

َ
ْعوووَرف األ

َ
، واأل و َمِلوووك 

 
وووك  أ
 
، (6)َمل

 
َ
ف رَصَ

ْ
اس الن

َ
َعَم بعضم الن

َ
َما ز
 
 من الَهْرِت ك

َ
ان
 
و ك
 
عم الرَصف، َول

ْ
ْجَمِته َمن  6 (7)ودليلم عم

 ي وير اْسوِتْعَماله مون األسووماء األعجميوة ك
َ
لوف ِمَموا َل

ْ
 تحوذف األ

َ
ي بعووض  6هواروت ومواروتَوَل

ن
وقود حوذفت ف

، والحاصول جوواز الحوذف (8) المصاحف األلف من هواروت، ومواروت، وهاموان، وقوارون  لقلوة اسوتعمالها

 6(9)واإلثبات إال أن اإلثبات أكير 

هم  ال ينرصفانوهما من األسماء األعجمية، 
َ
ن
َ
ْعَجِميّ  ما أِل

 
،  انأ

 
ة
َ
ْجَمعان عىلَمْعِرف  َوَموَ  َويم

م
َواِريت

َ
ولم ه

ْ
، ِمث

م
اِريت

الم 
َ
ق ، َويم

َ
َواِغيت

َ
 َوَمَوار  : ط

 
ة
َ
، َوَمَواِرت َوار 

َ
 َوه
 
ة
َ
َواِرت
َ
 6(10) ، ومثله جالوت وطالوته

ي قوله تعاىل
ن
  ُّ :وف

َ
وت  َوَمارم

َ
وت ارم

َ
ِ ِبَباِبَل ه

ن يرْ
 
ك
 
َمل
ْ
 ال
 
ِزَل َعىل

ْ
ن
 
 :عدة قراءاتَ  َوَما أ

  ، هما عوقرأ الحسن والزهري برف ،تائيهما  قرأ الجمهور بفتح
م
ألنهموا ممنوعوان مون   لهموا  جور والفتح عالموة

ي قووراءة الفووتح وجوووه  مون األعاريووا الرصوف للعجمووة والعلميووة،
ن
ي الفووتح قوووالن همووا ،وف

ن
عطووفم : لألخفوو  ف

ن 666 )بيووان  أو بوودل  موون  ، أمووا أبووو حيووان  ،(الملكووير ي
ي إىل أنهمووا منصوووبان بمضوومٍر تقووديره، أعووتن وذهووا الع ووي 

ن فقوود قوواال بمووا  بوودل موون  -هوواروت وموواروت  - هموواأن: قووال بووه األخفوو ، وأضووافا أموورين آخوورين هموواوالسوومير

                                                           

 302سورة البقرة، من اآلية ( 1)

ي 287.حووووديث رقووووم-ƒ-1/3130مسووووند عبوووود ل بوووون عموووور -ينظوووور مسووووند أحموووود بوووون حنبوووول ( 2)
ن الوووودار قطووووتن كتوووواب -، سووووين

 9119حديث رقم -6/288النذور  –المكاتا 

ي القرآن والحديثينظر  (3) ي غريت 
ن
 3/11 المجموع المغيث ف

 6/49تاج العروس ينظر  (4)

 3/190 التكملة والذيل والصلة ينظر  (5)

 6/393تاج العروس ينظر  (6)

 .3/19ينظر التكملة والذيل والصلة  (7)

   30/6134ينظر تمهيد القواعد  (8)

 1/623نظر همع الهوامع ي( 9)

ي = ينظر الجامع ألحكام القرآن  (10)  2/61 تفسير القرطت 
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وين ( النوواس)  )حوواَل كوِنهمووا مفشو
َ
ن (سووليمان)و ( بووداود وا بقبيلتووير ن عووىل أن يفشو  موون ال ووياطير

، أو أنهمووا بوودل 

ي قراءة رفع 
ن
ن )من الجن، ونظرا ف ا نصا ( ال ياطير

ّ
 6 (1) عىل الذم لهما( هاروت وماروت)فعد

ي قوووور 
ن
، مي وف  أقوووووال 

م
وووي بووووأن : اءة الرفووووع أربعووووة و ه، همووووا هوووواروت ( هوووواروت)قووووول الزمخشر خووووي   لمضوووومر تقووووديرم

 إىل آخوووورين هووووو الحكووووم عووووىل 
 
ي قوووووت ، ونسووووا الع ووووي  ن ي وأبووووو حيووووان والسوووومير وموووواروت، وأخووووذ بووووه الع ووووي 

ه ( هاروت) ن قووالن آخوران هموا(ببابول)بالمبتدأ، وخوي  ي حيوان والسومير  مون : ، وألب 
 
ن ال و)جعلوه بودت ( ياطير

 من 
 
ن )المرفوع، أو جعله بدت ي عىل قراءة َمْن رفعه( ال ياطير

 6(2)الثابن

 برهوت -8

 6(3)َبَرهوت بفتح الراء، والعامة تس نها
ووالَ ƒ جواء َعووِن اْبووِن َعَبواٍس 

َ
وولم لِ : ، ق وواَل َرسم

َ
ْعووِم :  ‘ ق

ُّ
َعووام  ِمووَن الط

َ
ْمووَزَم ِفيوِه ط

َ
ْرِض َموواءم ز

َ ْ
 َوْجوِه األ

 
م َموواء  َعووىل

ْ
ووير
َ
 خ

 
َ
وت
م
ْرِض َماء  ِبَواِدي َبَره

َ ْ
 َوْجِه األ

 
ُّ َماء  َعىل

َ ِم ، َوصر
ْ
ق اء  ِمَن السُّ

َ
 6 (4)666"َوِشف
ي اللسوووووان جووووواءو 

ن
 :" ف

م
ووووووت

م
 : َبَره

َ
ووووَمْوت و َ

ْ وووووَو بَحرصن
م
، ِقيوووووَل ه

 
وف  و 666 واد  َمْعووووورم

 
وووووة
َ
َبووووواِء َوالوووووَراِء، بوووووي   َعِميق

ْ
ِح ال
ْ
وووووت
َ
َ ِبف ِمي

ن 
 الوووينُّ
م
طاع
َ
ْسوووت  إم

َ
، َل
َ
ووَمْوت و َ

ْ ْعرهوووابَحرصن
َ
وووالم 6 ولم ِإىل ق

َ
ق  : َويم

 
هوووا َعوووىل

م
 تاؤ
م
وووون
 
ك
َ
ت
َ
وِن الوووَراِء، ف

 
ووو  َبووواِء َوسم

ْ
ووومد ال

َ
 ِبض

م
ووووت
م
ْره بم

صلية
 
ي أ ِ
ابن
َ
 الث

 
، َوَعىل

 
ة
َ
اِئد
َ
ول ز

َ
 6(5)" األ

ْصِلَية ابن األثير 
 
، وَعىل الضمد أ

 
ة
َ
اءهم عىل التْحِريِك زاِئد

َ
 6(6)ومن الذين قالوا إن ت

صووووومعي 
َ
ووووووت  ": وقوووووال األ

بم
َ
 عوووووىل مثوووووال َره

م
ووووووت

م
وت666َبَره وووووي ْ

وووووالم سم
َ
ووووووت ِمث

م
ْره وووووالم بم

َ
ق ِريُّ و 6 ، َويم

َ
َجوووووْوه

ْ
ووووواَل ال

َ
: (7)ق

 ، وت 
بم
َ
اِل َره

َ
 ِمث
 
 َعىل

 
وت
م
الَ و َبَره

َ
ْعِريِف : ابن بري ق

َ
نيث َوالت

ْ
وف  للتأ م َمرْصم ْ ير

َ
 غ
م
وت
م
 َبَره
م
ه  6(8)"َصَوابم

ي 
ن
ي تووووواج العوووووروس أن المصووووونف أورد برهووووووت ف

ن
ي موووووادة و  (برهوووووت)موووووادة وجووووواء ف

ن
وذكووووور  (بوووووره)أعووووواده كوووووذلك ف
ي موووووادة 

ن
َل ذكوووووره ف

َ
، كَموووووا د ِ

ن توووووير
َ
غ
َ
ة عوووووىل الل

َ
اِئووووود
َ
 التووووواَء ز

َ
ن
 
وووووه يووووودل عوووووىل أ ن فيوووووه، وكالمم هوووووا  (برهوووووت)اللغتوووووير

َ
ن
 
عوووووىل أ

 
 
صلَية

 
 6(9)أ

ِت 
ْ
ي بس ِ
ن
ْعمان بِن ل ير ف

ُّ
ْول الن

َ
 ق
 
ه َمرْصوف

َ
ن
 
ءويدلُّ عىل أ ي

دَية، َوِمي  هابن
ْ
مُّ ولِدهِ الِكن

 
 :أ

 دونها 
م
ْمَرة
َ
رها وغ

ّ
 تذك

 من برهوِت 666 أبنّ
َ
ناة
َ
 هيهات بطن ق

                                                           

ي األخفووو   (1)
ي إعوووراب القووورآن ، التبيوووان372/ 3، الك ووواف 393/ 3ينظووور معوووابن

ن
 ، الووودر948/ 3 المحووويط ، البحووور 44/ 3 ف

  368/ 3، إعراب القرآن وبيانه 11 - 12/ 2 لمصونا

 6 11/ 2 المصون، الدر 948/ 3 المحيط ، البحر 341/ 3، إعراب القراءات ال واذ 371/ 3ينظر الك اف  (2)

 .3/36، تصحيح التصحيف 80تقويم اللسان صينظر  (3)

، ا( 4) ن ، باب العير  333.7، حديث رقم 33/48لمعجم الكبير

 2/30نظر لسان العرب ي( 5)

ي غريا الحديث ي( 6)
ن
 3/322نظر النهاية ف

 2227/.لصحاح تاج اللغة ينظر ا (7)

 .31/97لسان العرب  (8)

 9/993نظر تاج العروس ي( 9)
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 التاءِ 
م
وَرة سم

ْ
ها م 

َ
ل
 
 ك
م
ة
َ
ِصيد

َ
 6(1) والق

،: ويقالم 
م
وت
م
ْره وت بم م ي ْ

لم سم
ْ
مد مث

َ
علولووزنه - بالض

م
ه-ف

 
ل
َ
ق
َ
  (2) الجْوهِريُّ  ن

ً
ْيضا
 
 6 أ

 الهوت -9
ن اله، ووزنووووه فعلوووووت مثوووول رغبوووووت ورحموووووت، ولوووويس إن صووووح أنووووه موووون كووووالم العوووورب في ووووون اشووووتقاقه موووو

 6(3)بمقلوب 
ي توووواج العووووروس

ن
ووووال:" وف

َ
ق وووووت، يم

م
ه
َ
ووووال: ت

َ
ق َمووووا يم

 
عوووواِء : هلل، ك

ّ
وووواء عووووىل اد

َ
ا ِبن
َ
وووويخن

َ
وووووت لِانسووووان، اسووووتدركه ش اسم

َ
ن

ظر  
َ
 التاِء، َوِفيه ن

َ
ة
 
صال
 
داِت 666 بعِضهم أ

 
ه ِمن مول

َ
ْوِل شْيِخنا، الَصِحيح أن

َ
 ينظر لق

َ
وها ِموَن  َوَل

م
ذ
َ
خ
 
وِفَية أ الصُّ

ِا اإلْصاِئيِلَية
م
ت
 
 6الك

 بَها الَعَربم قو
ْ
مت
 
ل
 
ً
َ
اِنَية، ت ْ  عي 

 
ة
َ
غ
 
وت، َوِمي ل

وت، وللناِس ناسم
م
ِ اله

 
 َّلل
َ
ون
 
هم َيقول

َ
ن
 
َر الواِحِديُّ أ

 
ك
َ
 َوقد ذ

ً
 ِديما

"(4)6 
ي أنووه موون كووالم العوورب  ألنووه لووو كووان كووذلك

، الووذي أدخوول  وال يوورى أبووو الفووتح ابوون جووتن لًووان اشووتقاقه موون اله 
 6(5) عليه األلف والالم

ــمـــــة  الخاتــ
ي نهاية البحث نخلص إىل عدة نتائج، منها

ن
- : ف
َعلوت-تربوت)الًلمات المتفق عىل مجيئها عىل بناء - 1

َ
ة كلمة( ف ي عشر

 6حواىلي ثنتر
ي بنائها حواىلي عشر كلمات- 2

ن
بوت، والمختلف ف  6الًلمات ال بيهة بير

 6االطالع عىل كتا المعاجم من أهم األسباب لمعرفة الًلمات وأصولها وبنائها ومعانيها- 3
ي مسوووووائل الخوووووالف، واسوووووتخراج األقووووووال    

ن
ن عوووووىل الخووووووض ف وتتميموووووا للفائووووودة، نوووووووي بت وووووجيع البووووواحثير

ي تفتووق الووذهن، وتس ووط العقوول، وتسوواعد 
الصووحيحة بوودليلها، فالمسووائل الخالفيووة موون أهووم المواضوويع الووتر

 6ول وىلي التوفيق والسداد6 ىل التف ير السليم، وبالتاىلي إثراء الم تبة العربية بهاع
 

 فهرس المصادر والمراجع
 6مصحف المدينة برواية حفص عن عاصم -1
، المبووووووووووووارك بوووووووووووون دمحم  -2 ي غريووووووووووووا الحووووووووووووديث واألثوووووووووووور، ط( ه.0.: ت)ابوووووووووووون األثووووووووووووير

ن
بووووووووووووال، 6النهايووووووووووووة ف

، الم تبة العلمية محمود دمحم-طاهر أحمد الزاوي : ، تح63144ط6ت وت6 الطناحي  6  بير
، تقوويم (هوو 647: ت)ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبود الورحمن بون عوىلي بون دمحم الجووزي  -3

ن شوووومس وقطوووور)عبوووود العييووووز مطوووور 6 اللسووووان، تووووح ي عووووير
، 62، دار المعووووارف، ط(أسووووتاذ علووووم اللغووووة بجووووامعتر

 6م .6200 ط6ت
ووواج، دمحم بوووون سووووهل  -4 ي النحووووو، ط، ا(هووووو.13: ت)ابوووون الشو

ن
، : ، تووووح9ألصووووول ف  الفووووتىلي

ن عبوووود الحسووووير
وت  6 مؤسسة الرسالة، بير

                                                           

ي معجم البلدان ( 1)
ن
 193/.1، وتاج العروس 9/902، .3/90البيت من الًامل، وهو ف

 2227/.ينظر الصحاح تاج اللغة ( 2)

 31/614، لسان العرب 2931، 2294/.ينظر الصحاح تاج اللغة ( 3)

ي  ينظر ( 4) ي للع ي  ح ديوان المتنت 
 .94/.1، 6/82، تاج العروس 9/13صر

 2/138الفسر  ينظر قشر ( 5)
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دمحم مرعووا، : ، إصووالح المنطووق، تووح(هووو299: ت)ابوون السوو يت، أبووو يوسووف يعقوووب بوون إسووحاق  -5
، ط ي ا  العرب 

 6م 2002, ه  63921 ط6، ت63دار إحياء الير
ي ال وووووافعي ابووووون النحووووواس، بهووووواء الووووودين أبوووووو عبووووود ل دمحم بووووون إبوووووراهيم بووووون دمحم  -6 وووو الحلوووووت  ي نرصو بووووون أب 

ح ابووووون النحووووواس عوووووىل مقووووورب ابووووون = ، التعليقوووووة عوووووىل المقووووورب (هوووووو 48.:ت)المعوووووروف بوووووابن النحووووواس  صر
ي علم النحو، تح

ن
 6هو 3929/ م  62009 ط6الدكتور جميل عبد ل عويضة، ت: عصفور ف

ي الموصوووىلي  -7
، أبوووو الفوووتح عثموووان بووون جوووتن ي

ح(هوووو142: ت)ابووون جوووتن ، صر ي
كتووواب   ، المنصوووف البووون جوووتن

ا  القديم، ط ، دار إحياء الير ي
ي عثمان المازبن  6م3469-ه 63171 ط6، ت63الترصيف ألب 

ي الموصوووىلي  -8
، أبوووو الفوووتح عثموووان بووون جوووتن ي

، ص صوووناعة اإلعوووراب، دار الكتووووا (هوووو142: ت)ابووون جوووتن
وت  6م2000-هو3923: ط6، ت3: لبنان، ط-العلمية بير

ي  -9
، عثموووان بووون جوووتن ي

ي ت(هوووو142: ت)ابووون جوووتن
ن
ن وجووووه شوووواذ القوووراءات واإليضووواح ، المحتسوووا ف بيوووير

 6م3444-هو3920: المجلس األعىل لل ئون اإلسالمية، ط-عنها، وزارة األوقاف
11-  ، ، أبوووو حووواتم، الووودار ي ، التمووويمي

َ
ابووون حبوووان، دمحم بووون حبوووان بووون أحمووود بووون حبوووان بووون معووواذ بووون َمْعبووود

ي 
ستر نوواع مون غوير وجوود قطوع المسند الصحيح عوىل التقاسويم واأل = ، صحيح ابن حبان(هو 169: ت)ال م

ي ناقليهوووووا، توووووح
ن
ي سوووووندها وال ثبووووووت جووووورح ف

ن
، دار ابووووون حوووووزم، ط: ف ، 63دمحم عوووووىلي سوووووونمز، خوووووالص آي دموووووير
 6م 2031-هو 63911 ط6ت
ي  -11

، (هووووو293: ت)ابوووون حنبوووول، أبووووو عبوووود ل، أحموووود بوووون دمحم بوووون حنبوووول بوووون هووووالل بوووون أسوووود ال وووويبابن
اف: المسووند، تووح ، مؤسسووة الرسووالة، عبوود ل: شووعيا األرنوواؤوط وآخوورون، إصر لي

 بوون عبوود المحسوون الووير
 6م2003-ه  3923: ط: ، ت3ط
رمووزي منووير : ، جمهوورة اللغووة، تووح(هووو123: ت)ابوون دريوود، أبووو ب وور دمحم بوون الحسوون بوون دريوود األزدي  -12

ن  ، دار العلم للماليير وت، ط –بعلبكي  6م63487 ط6، ت63بير
، المحكوووم والمحووويط (هوووو968: ت)ابووون سووويده، أبوووو الحسووون عوووىلي بووون إسوووماعيل بووون سووويده المووورسي  -13

وت، ط –عبد الحميد هنداوي، دار الكتا العلمية : األعظم، تح  6م 2000-ه  63923 ط6، ت63بير
خليوووول إبووووراهيم جفووووال، دار : ، تووووح63المخصووووص، ط( ه968: ت)ابوووون سوووويده، عووووىلي بوووون إسووووماعيل  -14

ي  ا  العرب 
وت6 إحياء الير  6 بير

ووو ابووون عاشوووور، دمحم الطووواهر بووون دمحم بووون دمحم ا -15 ، التحريووور (هوووو3141: ت)لطووواهر بووون عاشوووور التونشي
، الووودار التونسووووية «تحريووور المعووووتن السوووديد وتنوووووير العقووول الجديوووود مووون تفسووووير الكتووواب المجيوووود»والتنووووير 
 6هو 3489: تونس، سنة السشر  –للسشر 

، أبوووو الحسووون المعوووروف بوووابن عصوووفور  -16 وو ي اإلشوووبيىلي و
َ ْ ابووون عصوووفور، عوووىلي بووون موووؤمن بووون دمحم، الَحرصن

ي الترصيف، م تبة لبنان، ط(هو4..: ت)
ن
 6م.6344 ط6، ت63، الممتع الكبير ف

ي تفسوووير الكتووواب العييوووز، ط( هوووو692: ت)ابووون عطيوووة، عبووود الحوووق بووون غالوووا  -17
ن
ن ف ، 63المحووورر الووووجير

ي دمحم: تح
ن
وت6 عبد السالم عبد ال اف  6دار الكتا العلمية بير

ي الورازي، أبوو الح -18
ن ابن فارس، أحمود بون فوارس بون زكريوا القوزويتن ، مقواييس اللغوة، (هوو146: ت)سوير

 6م3474-ه 63144ط6بال، ت6عبد السالم دمحم هارون، دار الف ر، ط: تح
وت6 ، دار صادر61لسان العرب، ط( هو733: ت)ابن منظور، دمحم بن م رم  -19  6بير
و -21 ء، أبو القاسم دمحم بن هابن  بن سعدون األزدي األندلشي ي

 471- 418= ه  1.2- .612 )ابن هابن
، المصدر، ديوا(م  6بال6ط6بال، ت6ط6 ال املة الذهبية: ن ابن هابن  األندلشي

ح المفصوول، ط91.: ت)ابوون يعووي ، يعووي  بوون عووىلي بووون يعووي   -21 إميوول بوووديع 6 د: ، تقووديم63ه صر
وت لبنان6 دمحم عىلي بيضون، دار الكتا العلمية: يعقوب، مس ورات  6م63922ط6ت6 بير
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ن بووون عبووود ل -22 ي  أبوووو البقووواء، عبووود ل بووون الحسوووير ، توووح(هوووو.3.: ت)الع وووي  ي ح ديووووان المتنوووت 
: ، صر

، دار المعرفة /إبراهيم األبياري/مصطضن السقا ي وت –عبد الحفيظ شلت   6بال6ط6بال، ت6ط6بير
ي جعفوور النحوواس،  -23 ي خنفوور، إينوواس النوواس بتفاحووة أب 

ح عووىل )أبووو البهوواء، حووازم أحموود حسووتن وهووو صر
ن  ي النحو»مير

ن
ي جعفر النحاس«التفاحة ف  6بال6ط6، تبال 6 ط(6 ، ألب 

ي القوورآن، تووح(هووو118: ت)أبووو جعفوور النحوواس، أحموود بوون دمحم  -24
، جامعووة : ، معووابن ي

دمحم عووىلي الصووابوبن
 ه3904: ط6، ت63م ة الم رمة، ط-أم القرى 

وووو، دمحم بوووون يوسووووف  -25 وووب موووون لسووووان العوووورب، ط(ه796: ت)أبووووو حيووووان األندلشي و ، 3، ارت وووواف الرصن
رمضوووان عبووود التوووواب، م تبوووة 6 د: ، مراجعوووةرجوووا عثموووان دمحم: م، توووح ودراسوووة 3448-ه  3938: ط6ت

ي القاهرة  6         الخانج 
وو، دمحم بوون يوسووف  -26 ، ط(ه796: ت)أبووو حيووان األندلشي ي التفسووير

ن
: ط6بووال، ت: ، البحوور المحوويط ف

وت: تح6 هو3920 ي دمحم جميل، دار الكتا بير
ر
 6صدف

، الحسووون بووون عبووود ل بووون المرزبوووان  -27 ي
ن
اف ح(هوووو 1.8: ت)أبوووو سوووعيد السوووير : كتووواب سووويبويه، توووح  ، صر

وت  ، دار الكتا العلمية، بير ، عىلي سيد عىلي  6م 2008: ط6، ت63لبنان، ط –أحمد حسن مهدىلي
28-  ، ، الحسوون بوون عبوود الغفووار الفووارسي ويات، تووح(هووو 177ت )أبووو عووىلي الفووارسي دمحم : ، المسووائل البرصو

، ط ي
 6ه 3486-ه  63906 ط6، ت63ال اطر أحمد دمحم أحمد، مطبعة المدبن

، أبو عىلي  -29 ، الحسن بن عبد الغفوار الفوارسي حسون : ، المسوائل الحلبيوات، توح(هوو177: ت)الفارسي
وت، ط  6 م3487-هو3907: ط6، ت3هنداوي، دار القلم دم ق، دار المنارة بير

 الحكوومي  -31
ي نووواس، المصووودر(118:ت)أبووو نوووواس، أبووو نوووواس الحسوون بووون هوووابن  ال ووواملة : ، ديووووان أب 

 6بال6ط6بال، ت6ط6 الذهبية
صوووويف، (هووووو 3106: ت)ي، عبوووود الهووووادي نجووووا بووون رضوووووان نجووووا بوووون دمحم األبيووواري األبيوووار  -31 ، فرائوووود الير

 6ال املة الذهبية: المصدر
ي القوورآن، قوودم لووه وعلووق عليووه(هووو236: ت)األخفوو ، أبووو الحسوون، سووعيد بوون مسووعدة،  -32

666: ، معووابن
 6م2002-هو3912: ط6، ت3لبنان، ط6 إبراهيم شمس الدين، دار الكتا العلمية

دمحم : ، تهوذيا اللغوة، توح(هوو170: ت)ري، أبو منصور، دمحم بن أحمود بون األزهوري الهوروي، األزه -33
ي  ا  العرب 

وت، ط-عوض مرعا، دار إحياء الير  6  م2003: ط6، ت63بير
، أبووو موووس  -34 ي

ي المووديتن
، دمحم بوون عموور بوون أحموود بوون عموور بوون دمحم األصووبهابن ي

ي المووديتن
: ت)األصووبهابن

ي غووور (هوووو683
ن
ي القووورآن والحوووديث، توووح، المجمووووع المغيوووث ف عبووود الكوووريم العيبووواوي، جامعوووة أم القووورى، : يت 

وويعة والدراسوووات اإلسوووالمية  و ، كليوووة الشر ا  اإلسوووال ي
م وووة الم رموووة، دار -مركوووز البحوووث العلووومي و حيووواء الوووير

ي للطباعة والسشر والتوزيوووووع، جودة 
، (م .348-ه  .390) 3، جوو 63المملكوة العربيوة السوعودية، ط-المدبن
 (6م 3488-ه  3908) 1، 2جو 
ي األلووووسي  -35

، شوووهاب الووودين محموووود بووون عبووود ل الحسووويتن ي (هوووو3270: ت)اآللووووسي
ن
ي ف
، روح المعوووابن

، توح ي
وت، ط –عوىلي عبود البواري عطيوة، دار الكتوا العلميوة : تفسير القرآن العظيم والسبع المثوابن ، 63بوير

 6ه 63936 ط6ت
وووو مووووون أموووووور الجوووووامع المسوووو( ه.26:ت)اإلمووووام البخووووواري، دمحم بووووون إسوووووماعيل -36 ند الصوووووحيح المخترصو

دمحم زهووير بوون نووارص النووارص، دار طوووق النجوواة : ه، تووح63922ط6، ت63رسووول ل و وسووسنه وأيامووه، ط
ي )

ر
 (6مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباف

ووو بنقوووول العوووودل( ه2.3: ت)اإلمووووام مسوووولم، مسوووولم بوووون الحجوووواج  -37 عوووون  المسووووند الصووووحيح المخترصو
ي : العدل إىل رسول ل و، تح ا  العرب 

، دار إحياء الير ي
ر
وت6 دمحم فؤاد عبد الباف  6بال6ط6بال، ت6ط6بير
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( هوو.42: ت)األنصاري، زكريا بن دمحم بن أحمد بن زكريا األنصواري، زيون الودين أبوو يحوتر السوسيكي  -38
، بوووال، ط(ة ماجسوووتير رسوووال)مووووس عوووىل مووووس مسوووعود : إعوووراب القووورآن العظووويم، توووح 6 ط6، ت63، النووواصر

 6م 2003-ه  3923
مووووذي، أبوووووو عيشوووو، دمحم بووووون عيشوووو بووووون َسووووْورة بووووون موووووس بووووون الضووووحاك،  -39 ن (هوووووو274: ت)الير ، سوووووين

مووووذي، تووووح وتووووع ي ( 2، 3جووووو )أحموووود دمحم شوووواكر : الير
ر
و بووووراهيم عطوووووة عوووووض ( 1جووووو )ودمحم فووووؤاد عبوووود البوووواف

يف  ي األزهر الشر
ن
ك(: 6، 9جو )المدرس ف ي صر ي الحلت   الباب 

: ط6، ت62مرص، ط-ة م تبة ومطبعة مصطضن
 6م 3476-ه  3146

و  634)التعاويووذي، أبووو الفووتح دمحم بوون عبيوود ل بوون عبوود ل، المعووروف بوووسبط ابوون التعاويووذي  -41
 6ال املة الذهبية: المصدر6 بال6ط6بال، ت6ط6 ، ديوان سبط ابن التعاويذي(ه 689
، أحمد بن دمحم بن إب -41 ي ، أبو إسحاق الثعلت  ي ، الك ف والبيوان عون تفسوير (هو927: ت)راهيم الثعلت 

ي دمحم بوووون عاشووووور، مراجعووووة وتوووودقيق: القوووورآن، تووووح ا  : اإلمووووام أب  األسووووتاذ نظووووير السوووواعدي، دار إحيوووواء الووووير
وت  ، بير ي  6م 2002-، ه 63922 ط6، ت63لبنان، ط –العرب 

، عمووووووور بووووووون ثابوووووووت  -42 ي
ووووووويف، ط( ه992: ت)الثموووووووانيتن ح الترصو إبوووووووراهيم بووووووون سووووووووليمان 6 د: ، توووووووح63صر

، م تبة الرشد  6البعيمي
ي دهبوووول الجمووووجي  -43 ، ديوووووان أب  ي )الجمووووجي

ي عموووورو ال وووويبابن عبوووود العظوووويم عبوووود : ، تووووح63، ط(روايووووة أب 
ي النجف

ن
 6المحسن، مطبعة القضاء ف

: ، الصوحاح تواج اللغوة وصوحاح العربيوة، توح(هوو141: ت)الجوهري، أبو نرص، إسماعيل بون حمواد  -44
ن أحمد عبد الغفور ع وت، ط-طار، دار العلم للماليير  6  م3487: ط6، ت9بير

، أبووووو الحسووون عوووىلي بوووون عمووور بووون أحموووود بووون مهووودي بوووون مسوووعود بووون النعمووووان بووون دينووووار  -45 ي
الووودار قطوووتن

، حققوووه وضووبط نصوووه وعلووق عليوووه( هوووو186: ت)البغوودادي  ي
ن الووودار قطووتن شووعيا األرنووواؤوط، حسووون : سووين

، عبوووود اللطيووووف حوووورز ل، أحموووود برهووووو  ي وت عبوووود الموووونعم شوووولت  ، 63لبنووووان، ط –م، مؤسسووووة الرسووووالة، بووووير
 6م 2009-ه  3929: ط6ت
ي الوووودين بوووون أحموووود مصووووطضن دروصوووو   -46 ، إعووووراب القوووورآن وبيانووووه، دار (هووووو3901: ت)دروصوووو ، محووووتر

وت-دم ووووق -دار اليمامووووة )سووووورية، -حمووووص -اإلرشوووواد لل ووووئون الجامعيووووة  -دم ووووق -دار ابوووون كثووووير )، (بووووير
وت  6هو 63936 ط6، ت69، ط(بير

، ال وووعراء الهوووذليون، ترتيوووا وتعليوووقديووووان ا -47 ن ، الووودار القوميوووة : لهوووذليير محّمووود محموووود ال ووونقي ي
، القاهرة   6م 34.6-ه  3186: جمهورية مرص العربية، عام السشر -للطباعة والسشر

ي الوووورازي  -48
ي ب وووور بوووون عبوووود القووووادر الحوووونضن ، (هووووو...: ت)الوووورازي، زيوووون الوووودين أبووووو عبوووود ل دمحم بوووون أب 

وية : مختووار الصووحاح، تووح وت -يوسووف ال وويخ دمحم، الم تبووة العرصو ، 66صوويدا، ط –الوودار النموذجيووة، بووير
 6م3444/ ه 63920 ط6ت
، دمحم بن الحسن  -49 ي

ي عىل الًافية، ط( ه .8.: ت)الرون
ح الرون يوسوف : ، تصحيح وتعليق62صر

 6     بنغازي6 حسن عمر، جامعة قاريونس
ف شوووواه الح -51 اباذي، حسوووون بوووون دمحم بوووون صر اباذي، ركوووون الوووودين ركوووون الوووودين األسووووير ي األسووووير

: ت)سوووويتن
ح شووووافية ابوووون الحاجوووا، تووووح عبوووود المقصوووود دمحم عبوووود المقصووووود ( هوووو736 ، م تبووووة (رسوووالة الوووودكتوراه)صر

 6م2009-هو 3926: ط6، ت63الثقافة الديسية، ط
، الَيبيودي  -51 ا بمرتىصن

ّ
، أبو الفيض، الملق ي

اق الحسيتن
ّ
: ت)اليبيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرز

، دار الهدايوووووة، ط: ، تووووواج العوووووروس مووووون جوووووواهر القووووواموس، توووووح(هوووووو3206 ن بوووووال، 6 مجموعوووووة مووووون المحققوووووير
 6بال6ط6ت
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ي القورآن و عرابوه، توح(هوو133: ت)الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن الشي بون سوهل،  -52
عبود : ، معوابن

ي  وت-عالم الكتا، لبنان6 الجليل عبده شلت   6 م3488-ه  3908: ط6، ت3ط6بير
وووي، أبووووو الق -53 و وووي الزمخشر و ، الك وووواف عوووون (هووووو618: ت)اسووووم محمووووود بوووون عموووورو بوووون أحموووود، الزمخشر

ي  يل، دار الكتاب العرب 
ن وت، ط-لبنان6 حقائق غوامض التين  6   هو 3907: ط6، ت1بير

ووووووي جوووووووار ل  -54 و ووووووي، أبوووووووو القاسوووووووم محموووووووود بووووووون عمووووووورو بووووووون أحمووووووود، الزمخشر و ، (هوووووووو618: ت)الزمخشر
ي أمثال العرب، دار الكتا العلمية 

ن
وت –المستقىص ف  6م63487 ط6، ت62، طبير

وي جوار ل  -55 ي، أبو القاسم محمود بن عمورو بون أحمود، الزمخشر ، المفصول (هوو618: ت)الزمخشر
ي صنعة اإلعراب، تح

ن
وت، ط –عىلي بو ملحم، م تبة الهالل 6 ف  6م63441 ط6، ت63بير
ي  -56

بن
َ
، العميوود أبووو سووهل دمحم بوون الحسوون العووارض الووَزوز ي

و (هووو996نحووو : ت)الووزوزبن ْشو
َ
و الف و

ْ شر
َ
: ، تووح، ق

، 6ط6، ت63عبد العييز بن نارص المانع، مركز الملك فيصل للبحو  والدراسات اإلسالمية، الرياض، ط
 6م .200-ه  3927

ن  -57 ، أبوو العبواس، شوهاب الودين، أحمود بون يوسوف بون عبود الودائم المعوروف بالسومير ي  الحلت 
ن السمير

ي  ي علووووووم الكتووووواب الم نوووووون، توووووح(هوووووو.76: ت)الحلوووووت 
ن
أحمووووود دمحم الخوووووراط، دار القلوووووم، : ، الووووودر المصوووووون ف

 6بال6ط6بال، ت6دم ق، ط
، عمرو بون عثموان بون قنوي  سويبويه  -58 عبود السوالم دمحم : ، الكتواب، توح(هوو380: ت)سيبويه، أبو لشر

وت  6  بال: ط6بال، ت6 ط6 هارون، دار الجيل، بير
ي ب وور  -59 ، عبوود الوورحمن بوون أب  ح جمووع الجوامووع، ط( ه433: ت)السوويوطي ي صر

ن
بووال، 6همووع الهوامووع ف

 6عبد الحميد هنداوي، الم تبة التوفيقية6 د: تح
، الم هور بالصاحا بن  -61 ي

الصاحا ابن عباد، إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقابن
ي اللغووة، تووح(هووو 186: ت)عبوواد 

ن
، عووالم الكتووا : ، المحوويط ف ن وت -دمحم حسوون آل ياسووير ، 63ط-لبنووان / بووير

 6م 3449-ه  63939 ط6ت
، مح -61 ي

ن
ي صوووواف

ن
ي إعوووووراب القووووورآن الكوووووريم، دار (هوووووو.317: ت)موووووود بووووون عبوووود الووووورحيم صووووواف

ن
، الجوووودول ف

وت، ط-الرشيد، دم ق   6هو 63938 ط6، ت69مؤسسة اإليمان، بير
ي  -62

، الحسن بن دمحم بون الحسون الصوغابن ي
التكملوة والوذيل والصولة لكتواب تواج ( هوو 60.: ت)الصغابن

الطحوووواوي، راجعووووه عبوووود الحميوووود حسوووون، السوووونة  حققووووه عبوووود العلوووويم/  3جووووو :اللغووووة وصووووحاح العربيووووة، تووووح
 1م، جوو  3473حققه إبراهيم إسوماعيل األبيواري، راجعوه دمحم خلوف ل أحمود، السونة /  2م، جو  3470
حققوه عبود العلويم / 9م، جوو  3471دمحم مهدي عالم، السنة 6 حققه دمحم أبو الفضل إبراهيم، راجعه د/ 

حققه إبراهيم إسماعيل األبيواري، راجعوه /  6م، جو  3479ة الطحاوي، راجعه عبد الحميد حسن، السن
دمحم مهوووودي 6 حققووووه دمحم أبووووو الفضوووول إبووووراهيم، راجعووووه د/  .م، جووووو  3477دمحم خلوووف ل أحموووود، السوووونة 

 6بال6ط6بال، ت6ط6م، مطبعة دار الكتا، القاهرة 3474عالم، السنة 
صووووحيح التصووووحيف وتحريوووور ، ت(هووووو7.9: ت)الصووووفدي، صووووالح الوووودين خليوووول بوووون أيبووووك الصووووفدي  -63

ووقاوي، راجعوووه: التحريوووف، حققوووه وعلوووق عليوووه وصووونع فهارسوووه و رمضوووان عبووود التوووواب، م تبوووة : السووويد الشر
ي   6م 3487-ه  63907 ط6، ت63القاهرة، ط –الخانج 

ي بالوفيات، تح(هو7.9: ت)الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد ل الصفدي  -64
ن
: ، الواف

ا  أحمد األرناؤوط وترلي م ، دار إحياء الير وت، ط –صطضن  6م2000-هو63920ط6بال، ت6بير
65-  ، ي الدين، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبىلي

، (هوو714: ت)صضن
وت، ط  6هو 63932 ط6، ت63مراصد االطالع عىل أسماء األم نة والبقاع، دار الجيل، بير
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، أبووووو حفووووص عموووور بوووون خلووووف بوووون مووووكي الصوووو -66 ، تثقيووووف (هووووو 603: ت)قىلي النحوووووي اللغوووووي الصووووقىلي
م لووووه وقابوووول مخطوطاتووووه وضووووبطه

ّ
مصووووطضن عبوووود القووووادر عطووووا، دار الكتووووا : اللسووووان وتلقوووويح الجنووووان، قوووود

 6م 3440-ه  63930 ط6، ت63العلمية، ط
ي  -67

ي الصووووونعابن
ي اليموووووابن ، أبوووووو ب ووووور عبووووود الووووورزاق بووووون هموووووام بووووون نوووووافع الحموووووير ي

، (هوووووو233: ت)الصووووونعابن
، المجلس العلمي حبيا : المصنف، تح  6ه 63901 ط6، ت2:الهند، ط-الرحمن األعظمي

ي  -68
ابن ، أبو القاسم الطي  ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ال ا ي ي

ابن ، (هوو1.0: ت)الطي 
، تح ، م تبة ابن تيمية : المعجم الكبير ي

 6ه63936ط6ت626القاهرة، ط –حمدي بن عبد المجيد السلضن
ي، دمحم بن جرير بن ي -69 ي الطي  ، أبوو جعفور الطوي  ، جوامع (هوو130: ت)ييد بون كثوير بون غالوا اآلموىلي

ي تأويل القرآن، تح
ن
 6م 2000-ه  63920 ط6، ت63أحمد دمحم شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: البيان ف

: ت)العس ري، أبو هالل الحسن بن عبد ل بن سوهل بون سوعيد بون يحوتر بون مهوران العسو ري  -71
وت، ط –ر الف ر ، جمهرة األمثال، دا(هو146نحو   6بال6ط6بال، ت6بير
ي  -71 ن بوون عبوود ل الع ووي  ي، أبووو البقوواء عبوود ل بوون الحسووير ي إعووراب (هووو.3.: ت)الع ووي 

ن
، التبيووان ف

كاه، ط: القرآن، تح ي وصر ي الحلت   6بال6ط6بال، ت6عىلي دمحم البجاوي، عيش الباب 
ي  -72 ن بن عبد ل الع وي  ي، أبو البقاء عبد ل بن الحسير ي علول البنواء ( هوو.3. :ت)الع ي 

ن
اللبواب ف

 6م3446ه .393، 6ط6، ت63دم ق، ط –عبد اإلله النبهان، دار الف ر 6 واإلعراب، تح
73-  ، ي  الفوواراب 

ن ، أبووو إبووراهيم إسووحاق بوون إبووراهيم بوون الحسووير ي : ، ديوووان األدب، تووح(هووو160: ت)الفوواراب 
عا للصووووحافة والطباعووووة دكتووووور إبووووراهيم أنوووويس، مؤسسووووة دار ال وووو: دكتووووور أحموووود مختووووار عموووور، مراجعووووة

، القاهرة، عام السشر   6م 2001-ه  3929: والسشر
وز آبوووادى  -74 وز آبوووادي، مجووود الووودين أبوووو طووواهر دمحم بووون يعقووووب الفوووير ، القووواموس (هوووو837: ت)الفوووير

اف ي مؤسسووووة الرسووووالة بووووإصر
ن
ا  ف ، مؤسسووووة : المحوووويط، تووووح، م تووووا تحقيووووق الووووير وووووسي

دمحم نعوووويم العرقسم
وت الرسالة للطباعة والسشر وال  6م 2006-ه  .392، 6ط6، ت68لبنان، ط –توزيووووع، بير

، أبووو عبوود ل، دمحم بوون أحموود، شوومس الوودين  -75 ي : ، الجووامع ألحكووام القوورآن، تووح(هووو73.: ت)القوورطت 
، و براهيم أطفي ، دار الكتا المرصية ي

دوبن  6  م34.9-ه 3189:ط6، ت2القاهرة، ط6 أحمد الي 
ِبيوووود بووون ربيعووووة بووون مالووووك، أبووووو عق -76

 
، (هووووو93: ت)يووول العووووامري ال ووواعر معوووودود مووون الصووووحابة لبيووود، ل

 6م 009-ه  63926 ط6، ت63حمدو طّماس، دار المعرفة، ط: ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتتن به
حامود عبود / أحمود الييوات / إبوراهيم مصوطضن )مجمع اللغة العربية بالقواهرة، المعجوم الوسويط،  -77

 6بال6ط6بال، ت6، دار الدعوة، ط(دمحم النجار/ القادر 
ي قواعد اللغة وآالت األدب النحو والرصف والبالغة والعروض واللغوة  -78

ن
دمحم عىلي الَشاج، اللباب ف

 6م 3481-ه  3901، 6ط6، ت63دم ق، ط –خير الدين شمشي باشان دار الف ر : والمثل، مراجعة
ّ المورادي  -79 : ت)المرصوي الموال ي المرادي، أبو دمحم بودر الودين حسون بون قاسوم بون عبود ل بون عوىلي
ووح ألفيوووة ابووون مالوووك، توووح(هوووو794 و عبووود الووورحمن عوووىلي سوووليمان، أسوووتاذ : ، توضووويح المقاصووود والمسوووالك لشر

، ط ي ي جامعة األزهر، دار الف ر العرب 
ن
 6م2008-ه 63928 ط6، ت63اللغويات ف

ِزّى المطرزي، نارص بن عبد السيد أب  المكارم ابن عىل، أبو الفتح، برهان الودين الخووارز ي ال -81 ورد
َ
ط مم

، ط(هو30.: ت) ي ي ترتيا المعرب، دار الكتاب العرب 
ن
 6بال6ط6بال، ت6، المغرب ف

ووووو  -81 ي ثوووووم األندلشي
وابن ووووو القوووووير ي طالوووووا َحّموووووون بووووون دمحم بووووون مختوووووار القيشي ، أبوووووو دمحم موووووكي بووووون أب  موووووكي

ي المووووال ي   –حوووواتم صووووالح الضووووامن، مؤسسووووة الرسووووالة : ، م ووووكل إعووووراب القوووورآن، تووووح(هووووو917: ت)القوووورطت 
وت  6ه3906ط، 6، ت69، طبير
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ي النيسووووووابوري  -82
، أبووووووو الفضوووووول أحمووووود بوووووون دمحم بوووووون إبووووووراهيم الميووووودابن ي

، مجمووووووع (هووووووو638: ت)الميووووودابن
ي الدين عبد الحميد، دار المعرفة : األمثال، تح وت، لبنان، ط –دمحم محتر  6بال6ط6بال، ت6 بير

وح تسوهيل الفوائود، ط( ه778: ت)نا ر الجي ، دمحم بن يوسوف  -83 ، دراسوة 63تمهيود القواعود لشر
 6                      ه63928ط6مرص، ت6 عىلي دمحم فاخر، وآخرون، دار السالم6 د: وتح
َحوواس أحموود بوون دمحم بوون إسووماعيل بوون يووونس الموورادي النحوووي  -84

َ
 118: ت)النحوواس، أبووو جعفوور الن

ي النحو، تح(هو
ن
، بغداد: ، التفاحة ف ي

 6بال6ط6بال، ت6ط6كوركيس عياد، مطبعة العابن
ي القوووورآن، ط( هووووو118: ت)، أحموووود بوووون دمحم النحوووواس -85

ي جامعووووة أم : ، تووووح63معووووابن
دمحم عووووىلي الصووووابوبن

 6م ة الم رمة-القرى 
، أبووو عبوود الوورحمن، أحموود بوون شووعيا بوون عووىلي  -86 ي

، ضووبط( هووو101: ت)السسوواب  ي
ن السسوواب  أحموود : سووين

وت6 شمس الدين، دار الكتا العلمية  6م2002-هو3922: ط: ، ت3لبنان، ط6 بير
ي  ن وان بن سعيد  -87

ي اليمتن : ، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الًلوم، تح(هو671: ت)الحمير
ن بوووون عبوووود ل العمووووري وآخوووورين، دار الف وووور المعووووارص  وت )حسووووير ، 63، دار الف وووور دم ووووق، ط(لبنووووان-بووووير

 6م 3444-ه  63920 ط6ت
، (هووو.2.: ت)يوواقوت الحموووي، شووهاب الوودين أبووو عبوود ل يوواقوت بوون عبوود ل الوورو ي الحموووي  -88

وت، ط  6م 63446 ط6، ت62معجم البلدان، دار صادر، بير
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ية وخلق فرص عمل سانة البحرية وعالقته بتوظيف الموارد البشر وع الير  حول مشر
ح وآليات التنفيذ)  (المقير

 
 دمحم سالم مفتاح كعبار

بوي  بية الخمس/ قسم االدارة والتخطيط الير  كلية الير
m.s.kabar@Elmergeb.edu.ly 

 
 ص البحثخمل
ي التساؤل التالي      

 
ي ما م يمكن تحديد مشكلة البحث ف

 
سانة البحرية ف وع الير دى االستفادة من مشر

ي لتوفير فرص العمل ممارسة المهن واألنشطة البحرية 
 
واالستفادة من دول حوض البحر المتوسط ف

سا. مهن  الصيد البحري وع الير  وهدف الباحث إل إحياء مشر
 
، ودراسة نة البحرية المتعاقد عليه سابقا

ي تسىع إليها 
ي سبيل إيجاد فرص بديلة عن النفط لدعم االقتصاد  التطلعات المستقبلية التر

 
الدولة ف

ي بمنطقة الخمس ي تحد من تنمية المورد البشر
، والكشف عن المشكالت والمعوقات التر ي

كما  الوطت 
ية ب ي دراسة تنمية الموارد البشر

 
يةتنمية كتب ميتمثل هذا البحث ف بالقوى  وبناء القدرات الموارد البشر
ي سلسلة زمنية . س بمنطقة المرقب العاملة بمدينة الخم

 
وامتدت الحدود الزمنية لهذا البحث ف

ض الباحث   .م5120سنة  11 -52حتر  9-1مقدارها  من  أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية وافير
ية سانة البحرية وتنمية الموارد البشر وع التر ن مشر ي حيث ، بي 

اعتمد الباحث عىل المنهج االستقراب 
كما استخدم الباحث   .النصف منظمة أثناء المقابلةعىل األسئلة الموجهة نة البحث إجابة عيوتحليل 

من خالل  :ونتج عن البحث مفردة 12استمارة استبانة وجهت إل مجتمع البحث والبالغ عددهم 
سانة البحرية  وع الير ي تبير  رفض الفرض أي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بير  مشر

التحليل االحصاب 
يةوتنمية  نشاء مركز تنمية إاستصدار قرار ب: وصي الباحث أو   .ومدى االستفادة منه الموارد البشر

ية تابع إل المجلس البلدي الخمس وبذمة مالية مستقلة يعمل عىل إعادة هيكلة  الموارد البشر
القطاعات العاملة بالمجلس البلدي الخمس وإعادة توصيف الوظائف وفتح فرص العمل وتنمية 

ي وفق التخصص  ةإلدار شاغىلي ا
ي المالك الوظيف 

 
العليا وتدريب الباحثير  عن العمل وإعادة التسكير  ف

 .واالحتياجات
ية: الكلمات المفتاحية سانة البحرية، الموارد البشر  .الير

 :مقدمة البحث   
ي األمي ص     ي ألجل عظمته وقدرة سلطانه، وأصىلي عىل النت 

 كما ينبىع 
 
ا طيبا  كثير

 
 الحمد هلل حمدا

ً
الة

 . دائمة أبلغ بها ـ بعون هللا تعال ـ درجة الرضا والتوفيق
ي زيادة االهتمام بالتوظيف، وخلق فرص عمل، والتشجيع عىل     

 
ية دور كبير ف لتنمية الموارد البشر

عات الصغرى والمتوسطة، والربط مع القطاع الخاص بغية مواجهة تحديات البطالة،  إقامة المشر
 لصلته بالتنمية وتفعيل دور الموارد لذلك أخذت الدول الن

 
 إنمائيا

 
امية عىل وجه الخصوص اتجاها

ية، من خالل ي لدعم القرار  البشر
ي الصادر عن المركز الوطت 

ي تأسيس فريق العمل الوطت 
 
المشاركة ف

ي ليبيا 
 
راع السمكي ف

ي مستقبل قطاع الصيد البحري واالسير 
 
 5101التابع لرئاسة الوزراء كرؤية ف

ة و 01إل بالوصول  ة و 111ألف فرصة عمل مباشر ل بديلة عن .مليار د 5ألف فرصة عمل غير مباشر
ية التابعير  لقطاع القوى العاملة والباحثير  . النفط ي تنمية الموارد البشر

 
جاءت فكرة الباحث اإلشاع ف

سانة البحري وع الير ة بمنطقة عن العمل كمخرجات لمراكز الصيد البحري والموارد البحرية إلحياء مشر
ي  الخمس

 .   واالستفادة من الموارد البحرية لدعم االقتصاد الوطت 
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ي وإيجاد فرص العمل وتعلم الحرف اليدوية والمهنية        والباحث يرى أن مفهوم تنمية المورد البشر
ي الحد من مشكلة تفاقم البطالة 

 
ي قطاع الصيد البحري وبناء وصيانة السفن، له دور أساس ف

 
ف

ايدة ات الحديثة وعرص التكنولوجيا المير  ي ظل المتغير
 
، وعليه البد من إيجاد طرق لعالج هذه المشكلة ف

ي قطاع الصيد 
 
ي توجيه الباحثير  عن العمل ف

 
وتزايد الطلب عىل الحاجيات واألعمال يمكن أن يستثمر ف

راع السمكي وبناء وصيانة السفن
 .البحري واالسير 

 اإلطار العام للبحث
 :مشكلة البحث 
ي التساؤل التالي    

 
ي  يمكن تحديد مشكلة البحث ف

 
سانة البحرية ف وع الير ما مدى االستفادة من مشر

ي  لتوفير فرص العمل ممارسة المهن واألنشطة البحرية
 
واالستفادة من دول حوض البحر المتوسط ف

 . مهن  الصيد البحري
 :أهمية البحث

ي يستمد موضوع البحث أهميته من أهمية الرأسمال الح   
 
ي ودوره ف ي المورد البشر

 
ي المتمثل ف

قيفر
ي محل البحث، يتوافق هذه البحث مع توجيهات مركز دعم القرار  واهتمامه 

تنمية االقتصاد الوطت 
ي تقديم بعض التوصيات وإثارة انتباه   .بزيادة رفع المورد االقتصادي للدولة

 
كما ترتكز أهمية البحث ف

ة بالنسبة للقوى العاملة المسئولير  بالدولة نحو توصيات البحث،   كما يمثل هذا البحث أهمية كبير
ي للدولة والتحقق من 

ية الرأس مال الحقيفر بليبيا، بحيث يمكن الوقوف عىل أثر تنمية المورد البشر
 .توافق التوصيات مع األهداف المنشودة

 :أهداف البحث
سانة البحرية  دراسةيهدف البحث إل   وع الير يةالتوظيف وعالقته بتوفير فرص مشر  . والتنمية البشر

ي سبيل إيجاد فرص بديلة عن النفط  
 
ي تسىع إليها الدولة ف

دراسة التطلعات المستقبلية التر
ي 
ي لدعم االقتصاد الوطت   .وتنمية المورد البشر

ي بمنطقة الخمس  ي تحد من تنمية المورد البشر
 .الكشف عن المشكالت والمعوقات التر

حا  ي تهدف إل تحديد التقدم ببعض التوصيات والمقير
ت المرتبطة بنشاط التوظيف والتر

 .مواطن الضعف والخلل لغرض معالجتها وتالفيها

ية بالمنطقة  ح إل المجتمع المحىلي لتنمية الموارد البشر
 .تقديم مقير

 :حدود البحث
ية  :الحدود الموضوعية  ي دراسة تنمية الموارد البشر

 
 .يتمثل هذا البحث ف

ية بالقوى العاملة بمدينة  :ةوالزمني الحدود المكانية قاعدة الخمس البحرية ومكتب الموارد البشر
ي سلسلة مقدارها  من  تمتدوا. الخمس بمنطقة المرقب 

 
حتر  9-1الحدود الزمنية لهذا البحث ف

 .م5120سنة  11 -52
ية الحدود ية وتنمية القدرات بمكتب القوى العاملة :البشر  العاملير  بمكتب إدارة الموارد البشر
 .الخمس
 :البحث مجتمع

ية وتنمية القدرات بقطاع القوى العاملة  يتمثل مجتمع البحث جميع الموظفير  بإدارة الموارد البشر
  .الخمس

  :عينة البحث
 من مجتمع الدراسة% 30ما نسبته  فردةم 11بلغت عينة الدراسة 

 
 .تقريبا
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سا :فرض البحث وع التر ن مشر نة البحرية وتنمية الموارد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بي 
ية  .البشر

كيف يمكن القضاء عىل الظواهر الهدامة وتحويل العاطلير  عن العمل إل اإلنتاج وذلك بتغير اتجاههم  
ي قطاع الصيد البحري كبديل عن النفط

 
ي وإيجاد فرص االستثمار ف  .  نحو النشاط االيجاب 

 :منهج البحث
ي دراسة دور التو    

 
ي توفير فرص عمل للباحثير  وإرشادهم ويعتمد هذا يتمثل هذا البحث ف

 
ظيف ف

 : البحث عىل
ي  

ي هذه المرحلة لوصف الحالة الراهنة لمشكلة البحث موضوع : المنهج االستقراب 
 
يسىع الباحث ف

ات  الدراسة وذلك من خالل  منه مرتكزات أساسية لتناول متغير
 
كتابة اإلطار النظري للبحث متخذا

 .ثرة فيهالبحث والعوامل المؤ 
ات البحث علميا موجه  ة إل عينة البحث أثناء المقابلةتم تصميم وإعداد أسئلة محددة بأبعاد متغير

ي ترك فيها الخيار للمستجيب لكي يجيب عىل طريقته الخاصة  النصف منظمة  الشخصية
كما تم  .التر

 .علمية للمؤتمراللجنة ال تقريربناء عىل استخدام استمارة استبانة وجهت إل مجتمع البحث 
ة أو هاتفية أو تقنية لجمع البيانات يتم من خاللها " حيث تعرف المقابلة  أنها وسيلة شفوية عادة مباشر

ي الكتب أو المصادر األخرى
 
 . (111ص ،1995 سليمان،" )سؤال فرد أو خبير عن معلومات ال تتوفر ف

   - أ
 
ي إلج :المنهج االستقرائ

ابة عينة البحث أثناء المقابلة اعتمد الباحث عىل المنهج االستقراب 
ي والتحليل اإل 

 . حصاب 
 :مصادر بيانات البحث 

ي تعرضت لموضوع البحث
ات والدوريات التر  .التقارير والنشر

 .الكتب والمراجع العلمية
 :الدراسات السابقة

ضت الدراسة أن هناك داللة  5112: دراسة كعبار ي معالجة مشكلة البطالة، حيث افير
 
دور التوظيف ف

 إدارة مشاركة صائية بير  التدريب التحويىلي للعاطلير  عن العمل والتوظيف، وخرجت بتوصية مفادهاإح
كات ي  والمؤسسات الشر

 
ي  والمهارات للتوظيف المطلوبة العنارص تحديد ف

ي  يرغبون التر
 
 .عليها الحصول ف
ي إيجاد حلول لت

 
وظيف العاطلير  تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية من حيث اهتمام الباحث ف

 . عن العمل
 المبحث األول

ية  تنمية الموارد البشر
ية نيتضم ( ية ،تعريف الموارد البشر الخطة التدريبية لقسم ، الفلسفة الجديدة إلدارة الموارد البشر

ية، ي التوظيف، تنمية الموارد البشر
 
ي تجابه قطاع القوى العاملة ف

الباحثون عن العمل  المشاكل التر
 (ئياتالواقع واإلحصا

ية  :(11ص: 5119:أبوسن) تعريف الموارد البشر
ية هي عملية اقتناء العاملير  وتنمية مقدراتهم ومهاراتهم وتهيئة الظروف  إن“ إدارة الموارد البشر

ي تشجعهم عىل بذل أكي  قدر من الجهد والعطاء
 " التنظيمية المالئمة التر

ية  (11ص: 5119:أبوسن) الفلسفة الجديدة إلدارة الموارد البشر
لقد كان تخطيط القوى العاملة . االهتمام بتخطيط القوى العاملة قصير المدى وطويل المدى   

 للتخطيط االقتصادي 
 
 وكان االهتمام أساسا

 
ا  كبير

ً
 إهماال

ً
ي الدول النامية مهمال

 
وال يزال خاصة ف

 من المشاريــــع الت.واالجتماعي من أجل التنمية والتقدم
 
ا نموية تكتمل من الناحية ونتج عن ذلك أن كثير
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ي 
 
ي اإلنتاج بسبب عدم توفر األيدي العاملة الفنية واإلدارية ف

 
االقتصادية والتشييدية ولكنها تتأخر ف

وع اقتصادي أو إداري أو . الوقت المناسب  إلنجاح أي مشر
 
 الزما

 
ولقد أصبح تخطيط القوى العاملة أمرا

، وهذا ما يسىع إليه ا ي الوقت الحارص 
 
سانة البحرية الذي اجتماعي ف وع الير ي لمشر

ر
ح استباف لباحث كمقير

ي مجال الصيد البحري من حيث بناء السفن وصيانتها وتعدد أنواع الصيد 
 
يتيح فرص عمل متعددة ف

راع األسماك وتربيتها وتسويقها كل ذلك يتطلب أيدي عاملة مدربة جاهزة لإلنتاج   .واسير 
ي  االستثمار ويعد   

 
ية الموارد ف   والمؤهلة مدربةال البشر

ً
  تأهيال

 
  علميا

 
 االستثمارات أهم من وافيا

  وأبعدها
 
 .أثرا

ية الموارد إدارة تنمية برامج وتهتم   ية الموارد بصيانة البشر ي   الصيانة هذه وتتضمن البشر : باسل)جانت 
2009:) 
ي  المتعلقة الصيانة بها ويقصد العاملير  :    األول

 
 . العمل إنجاز مواقع ف

ي 
 للعاملير   االجتماعية بالحياة المساس ذات والتسهيالت بالخدمات والمتعلقة العاملير   ايةرع:  والثاب 
 . خارجها أو العمل بيئة داخل

ية  :الخطة التدريبية لقسم تنمية الموارد البشر
 معارف  ما شخص إكساب إل يهدف منظم نشاط أي هو(: 5111 سوزان)التدريب تعريف   

ي  والمهارات المعلومات تحسير   أو عير  م عمل أداء من تمكنه ومهارات
 تغيير  إحداث أو يستخدمها التر

ي  ي  إيجاب 
 
 .المؤسسة وأفراد العمل نحو الشخص ذلك اتجاهات ف

ي  يختلف فهو معير   عمل ألداء األفراد وقدرات المهارات تنمية عىل يركز فالتدريب    
 
 طبيعته ف

ي  الفرد وإدراك ستوىوم الوظيفة ومتطلبات طبيعة حسب له المخصص الوقت وموضوعه
 المعت 

،)للموضوع العام اإلطار يشمل واسع اصطالح فهو التعليم أما بالتدريب،  (.1931فهمي
بشأن تشكيل فريق عمل عىل تحديد مهامهم  5110لسنة  592قرار وزير العمل والتأهيل رقم 

ي الداخل والخارج من المؤهلير  والغير مؤهلير  م
 
ي تنفيذ دورات تدريبية ف

 
ن الباحثير  عن العمل، بالبدء ف

ية بمكاتب القوى العاملة  حيث كانت أول خطة تدريبية بعد العمل عىل إنشاء قسم تنمية الموارد البشر
 ببلدية . عىل مستوى البلديات

 
 الجدول التالي إحصائية المستهدفير  الذين تم تدريبهم فعليا

ويبير 
 :الخمس

 (1)  جدول رقم
ن   :2013إحصائية بعدد المتدربي 

 غير مؤهلير   المؤهلير   الباحثير   عدد 
123 112 15 

ية : المصدر  م5113-11-12مكتب تنمية الموارد البشر
ية أن المكتب عىل استعداد تام لتنفيذ الخطط  وأفاد أحد العاملير  بمكتب تنمية الموارد البشر

ي مجال الصيد البحري
 
ية لدعم سوق العمل وخاصة ف ي تستهدف تنمية الموارد البشر

 .التر
 (2)  ول رقمجد

ن عن العمل   مجال الصيد البحري من الباحثي 
ن
ن ف ن للمتدربي   إحصائية بعدد المرشحي 

 العدد التخصص المؤهل ت

 3 صيد بحري دبلوم متوسط 1

 1 مصائد بحرية تكوين أساسي  2

ية دورة 3  1 موارد بشر

 3 موارد طبيعية ثانوية 4
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 8 لحام تكوين أساسي  5

 16 لحام دبلوم متوسط 6

 14 نجارة تكوين أساسي  7

 11 نجارة دبلوم متوسط 8

 10 هندسة ميكانيكية دبلوم عالي  9

 21 هندسة ميكانيكية بكالوريوس 10

 87 المجموع

 م5113-11-91منظومة الباحثير  عن العمل الخمس : المصدر
ي االتفاقية الموقعة بير  ليبيا ومنظمة الفاو المتعلقة با

 
لتدريب ويرى الباحث إعادة النظر ف

ي 
 
وة البحرية وإيجاد طرق لالستثمار الجيد ف ي برامج الير

 
والتأهيل واالستفادة من دول الجوار المتقدمة ف

ي إحدى صفحات 
 
ي هذا المجال، ونشر ف

 
البحر المتوسط الذي يحقق أكي  قدر ممكن من الوظائف ف

ونية  (newsالخمس ) االجتماعي التواصل   -روف لدى الباحثالرابط غير مع-أحد المواقع االلكير
ي 10-  2017   18 -بتاريــــخ

كة تدريب مهت  م أن عميد المجلس البلدي الخمس أبرم اتفاقية تعاون مع شر
ي اال 

 
ي اطار االتفاق الذي تم ف

 
مستشار جتماع بجامعة نارص بحضور لعمل دورات مهنية للشباب ف

ي مجال التنم
 
يطانية للحكم المحىلي وكان بخصوص التعاون ف ية للشباب داخل الخارجية الي  ية البشر

ي مراجعة مكتب تنمية 
بلدية الخمس، حيث علق الباحث عىل المنشور أن ما يخص التنمية ينبىع 
نامج  ية بمكتب القوى العاملة بغية التخطيط والتنسيق لنجاح الي   .الموارد البشر

  التوظيف
ن
  تجابه قطاع القوى العاملة ف

 :المشاكل التر
ي  

تجابه قطاع العمل هو عدم التنسيق مع القطاعات األخرى العامة تتمحور أغلب المشاكل التر
ي اختيار العاملير  وتقديم إحصائيات بالعجز ومن تم 

 
والخاصة والرجوع إل مكتب القوى العاملة ف

 .التعاقد معهم 
 :(5112: كعبار)( الواقع واإلحصائيات)الباحثون عن العمل 

يحة الباحثير  ذكرت إحصائيات العاطلير  عن العمل الصادر     ة عن منظمة العمل العربية أن نسبة شر
ي الدولة الليبية بلغت 

 
ي ارتفاع نسبة أي تعتي  خامس دولة عربية % 13عن العمل ف

 
بير   الدول العربية ف

ة، إن قلة التعيينات وفرص العمل . م5110البطالة حسب إحصائياتها للعام  ي اآلونة األخير
 
وارتفعت ف

ي اآلونة األ 
 
ي والتشغيل ف

 
 للداخلير  لسوق العمل وتسجيل عدد ضخم ف

 
ي شهدت ارتفاعا

ة والتر خير
إحصائيات الباحثير  عن العمل بمختلف المناطق الليبية وخاصة المزدحمة بالسكان وتضارب 
ي واقع الباحثير  عن العمل 

 
ورة النظر والمراجعة ف ي كثير من األحيان كل هذا أدى إل رص 

 
اإلحصائيات ف

ي اآلونة األخير قرابة  وما يتعلق به حيث بلغ
 
ة القوى العاملة ف عدد الباحثير  عن العمل حسب نشر

م  واألمر الذي يخالف ذلك أن 5115باحث عن العمل حسب إحصائية القوى العاملة  111,111
الدولة الليبية حسب تعداد الداخلير  من الهجرة األجنبية وفرص العمل المتاحة لهم بلغت 

فرصة  211,111وزير القوى العاملة المرصي أن السوق الليبية تتيح فرصة عمل، وأشار  1,511,111
عامل تونسي  211,111عمل ، كما طالب رئيس الدولة التونسية الدولة الليبية بتوفير فرص عمل ل

اتيجية تخطيط (م5115وكاالت األنباء الليبية )حسب  ات داللة عىل عدم توافق إسير ، كل تلك المؤشر
والعمالة الوافدة أثرت بشكل كبير عىل سوق العمل  .ها مع متطلبات سوق العملالقوى العاملة وتوافق

ي و  قبال الشباب عىل تعلم المهن والحرف بما فيها الصيد البحري، فتطبيق قانون العمل الخاص إالليت 
ي عىل الدخل القومي للبالد  التونسي )  وأشار .بتشغيل العمالة المستوردة غير منظم وأثر تأثير سلت 

ة فجوة لدينا يوجد( " م5110   وهائلة كبير
 
ي  جدا
 
ي  والفنية التقنية المجاالت  ف

ي  لها بحاجة نحن والتر
 
 ف

ة فجوة وهناك العمل سوق ي  التعليم قطاع مخرجات بير   كبير
 
 وهذا العمل سوق احتياجات وبير   ليبيا ف
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ي  أربكنا
 
ة نسبة أو كبير  حجم ف   كبير

 
 رؤية إل علميةال المؤتمرات تؤسس أن نأمل ، البطالة من جدا

ي  الرئيسية المخرجات إحدى تكون أن يمكن التعليم هذا مخرجات أن عىل تستند جديدة
 نعول التر

ي  عليها
 
ي  التحتية البنية تطوير ف

 
ي  بالكامل ليبيا ف

 
ي  الحاكمة النظم تطوير وف

 
ي  التعليم ف

ي  التقت 
 
 الدولة ف

 " الليبية
  
ن
 المبحث الثائ

  ليبيا 
ن
 قطاع الصيد البحري ف

  المتمث
ن
  الصيد البحري،: ) ل ف

 
سانة البحرية، مراف ،  الير ي المحىلي مراكب الصيد البحري، الصياد الليت 

 (وتعليب وتجميد األسماك، ورش بناء السفن وصيانة مراكب الصيد البحري ةنو مصانع الت
سانة البحرية  :التر

سانة البحرية من ضمن المشاريــــع التنموية المتعاقد عليها مع إحدى ا وع الير كات التشييدية مشر لشر
ية حيث تم رصد مبلغ  وع ويحوي خرائط معتمدة وفق  11اإلنجلير  مليون دوالر إلنشاء المشر

ي شمال القارة األفريقية ويحوي
 
وع ف وع أكي  مشر  :مواصفات ومعايير دولية ويعتي  المشر

امن وحوض بناء السفن وصيانتها -1  .الرافع المير 
 .ورش متكاملة خاصة بالبناء والصيانة  -5
 .رافق متكاملة خاصة بالعاملير  م -0

ي العمل بواسطة قوى عاملة وطنية مدربة تقوم بعمل 
 
وع كمرحلة أولية ودخل ف ي المشر

 
تم البدء ف

ي 
وع من المشاريــــع التر الصيانة للقطع البحرية العسكرية والمدنية بكافة أنواعها وأحجامها، ويعتي  المشر

ي زيادة الدخل المحىلي والناتج 
 
وع يجب يمكن أن تساهم ف القومي لدعم االقتصاد، وإلنجاح هذا المشر

توفير األيدي العاملة الفنية واإلدارية المؤهلة والمدربة، ويرى الباحث العمل عىل تخطيط القوى 
ي ستطرأ 

ات االقتصادية التر العاملة واستحداث وظائف بأسلوب علمي يقوم عىل أساس التنبؤ بالمتغير
وع والعمل عىل معرف ي سوق العمل عىل هذا المشر

 
ة وتحديد احتياجاته من القوى العاملة المتواجدة ف

وما تخرجه المراكز المتوسطة والجامعات والمعاهد العلمية والفنية كما يجب العمل عىل تطوير قدرات 
ي حوض البحر المتوسط 

 
األفراد عىل العمل وذلك بالتدريب خارج الدولة واالستفادة من دول الجوار ف

ي ا
 
ي تعمل ف

 .  لصيد البحري بشكل أكي  والتر
  الصيد البحري

ن
 :  مراف

ي ليبيا منذ القدم حيث أصبح متهالك وغير   
 
ي ف

مرفأ الخمس للصيد البحري يعتي  من أقدم المواب 
صالح للعمل وحماية قوارب الصيادين، وتقدم العاملون بطلب صيانة وتجديد وتمت الموافقة عىل 

وع من  بشعبية  ذلك وخصص مبلغ معير  لصيانة المشر
 
وة البحرية سابقا قبل اللجنة الشعبية للير

المرقب مع مرفأ زليير  حيث تم إنجاز وصيانة األخير وأهمل ميناء الخمس للصيد البحري ولم يلتفت 
له وتعدد المطالب إل الجهات ذات االختصاص بالمطالبة القيام بعملية التجديد لكي يتيح الفرصة أمام 

ي اإلنتاج وزيادتهالصيادين ودخول شباب جدد 
 
 . لتعلم مهنة الصيد البحري ويستمر ف

 :مراكب الصيد البحري
ي مجال الصيد البحري أيادي عاملة أجنبية وذلك لقلة االهتمام 

 
ي ف يسيطر عىل األسطول الليت 

ي وتدريبه وتأهيله وتوفير سبل الدعم الالزم وتحويله إل عملية اإلنتاج ودعم وتشجيع 
بالعنرص الوطت 

ي ربط القوى العاملة بمصادر التمويل المناسبة لتغيير التوجه إل حاضنات 
 
األعمال لتقوم بدورها ف

ي تملك أساطيل دولية تقوم  .اإلنتاج
ويشير الباحث أن دول حوض البحر المتوسط ودول الجوار التر

ي المياه اإل
 
ي العالميقليمبالسطو لعملية الصيد ف

 
يعات والنظم المعمول بها ف مما أثر عىل  ة وتخالف التشر
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ي موسم 
 
ي المنطقة االقتصادية الليبية، واثر عىل تكاثر األسماك وذلك بجرف بيضها ف

 
وة السمكية ف الير

ة الممنوع فيها الصيد تفريــــخال  .والفير
 :الصياد الليت   المحل  

اته، والخمس حيث   ، وصي   
ي كل من زليير

 
  الصيد البحري ف

 
ي زيارات متعددة إل مراف

 
ف
، واطلع عىل معاناة الصيادين، والقصور الناجم وقف الباحث عىل  عدد من الصيادين الليبيير  المحليير 

 من . عن الجمعية الليبية للصيادين
 
حيث كانت توفر لهم السلع الخاصة بالصيد البحري مدعوما

ي معدات الصيد بجميع أنواعها من شباك و 
 
ومحركات تشغيل  معدات صيد المرصف المركزي المتمثل ف

ي اآلونة األخير ....د وقوارب صي
 
ي توفير تلك االحتياجات حتر  عزفتالخ وف

 
الجمعية عن أداء مهمتها ف

لجأ الصياد إل السوق الموازي ليجابه ارتفاع األسعار األمر الذي انعكس عىل ارتفاع سعر المنتج من 
ائية للمستهلك وأثر عىل مصانع التعليب والتجمي د، يرى الباحث األسماك مما أدى إل عدم القدرة الشر

يحة وتشجيعهم وتقديم الدعم الالزم لهم، وتشجيع الباحثير  عىل تعلم هذه  العودة إل دعم هذه الشر
 .المهنة

 :وتعليب وتجميد األسماك ةنو مصانع الت
ي وزيادة نسبة القيمة المضافة إل  اد المنتج األجنت  لدعم المنتج المحىلي يجب تقليص استير

و  عات الصغرى وتوفير سبل إنجاحها وتشجيعها وتقديم الدعم التام لها الناتج المحىلي لدعم المشر
 .والعمل عىل تشجيع تنمية الصادرات من إنتاج األسماك

 :ورش بناء السفن وصيانة مراكب الصيد البحري
ي أن تعمل الدولة عىل استحداثها وتشجيع القائمير  عىل 

ي ينبىع 
بالكاد ال توجد مثل هذه المشاريــــع والتر

وتوفير سبل اإلقراض الالزم لها وتشجيع الباحثير  عن العمل بالتوجه إل مثل هذه الحرف  العمل بها 
ي تخرج هذا النوع من األيدي العاملة 

من خالل حاضنات األعمال، وتشجيع المعاهد والمراكز الفنية التر
ها  .بتوفير كافة اإلمكانات من مدربير  ومواد خام وغير

امن وحوض صيانة وبنا  ن  :ء السفن بالخمسالرافع المتر
ي قام الباحث  

 
م رفقة طالب قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الموارد 2016 الجامىعي  العامف

ات من قبل العاملير  عأالبحرية زليير  بزيارة إل الموقع و  وع، حيث  لقيت المحارص  كللت الزيارة ىل المشر
وع واستعدادهم لتعلم  ي العمل بالمشر

 
مهنة التحويض والصيانة كما بإعجاب الطالب وأبدو رغبتهم ف

 .أبدى القائمير  عىل عمل صيانة السفن استعدادهم القيام بعملية التدريب الخاص بعملية الصيانة 
ي ليبيا وتمت الصيانة للعديد  

 
يوجد بالحوض خمس خطوط تستقبل أكي  السفن الموجودة ف
كات  أجنبية متخصصة رفقة عنارص من القطع البحرية المدنية والقطع والزوارق العسكرية بواسطة شر

ي هذا المجال، ويشير 
 
ي للعمل ف

وع بحاجة ماسة إل تدريب وتأهيل العنرص الوطت  وطنية، والمشر
ح المقدم إل المجلس المحىلي بغية اإلجراء والتنفيذ  .   الباحث ويؤكد عىل أهمية تنفيذ المقير

،)تشير  كما المعوقات هذه عىل وللتغلب  (:5111سهير
وعات اختيار عىل الشباب لمساعدة وعملية ةعلمي خطة وضع ي  المشر

 المجتمع وتفيد تفيدهم التر
وعات أمام العراقيل وإزالة ي  المشر

 .بها يقومون التر
 وتسهيل الخارجية، األسواق باتجاهات المتعلقة والبيانات بالمعلومات الصناعات بهذه القائمير   تزويد

اد، التصدير عمليات  .المستوردة اإلنتاج مستلزمات عىل الجمارك وتخفيض واالستير
امج تقديم وعات عىل للقائمير   التدريبية الي  ة المشر  .الصغير
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 :المبحث الثالث
ي ليبيا 

 
ية لقطاع الصيد البحري كأحد بدائل النفط ف ح تنمية الموارد البشر  مقير

ح   :الجودة ومتطلبات معايير  وفق الخطة مقير
وجمع المعلومات عن أعداد الباحثير  عن العمل  بعد زيارات متعددة إل مكتب القوى العاملة

وإمكانية خلق فرص التوظيف تبير  عدم قدرة المكتب عىل توفير فرص العمل المطلوبة، وال يوجد 
تنسيق مع كافة الجهات العاملة من القطاعير  العام والخاص، وهذا األمر زاد من حدة الفساد اإلداري 

ائح المجتمع عىل فرص التوظيف بالتساوي، وزاد من انتشار الفساد اإل  داري مثل وعدم حصول كافة شر
ي المكان الغير المناسب

 
 .ازدواجية العمل أو وضع الشخص المناسب ف

ح الباحث وضع  التنفيذ قيد الخطة وربط الباحثير  عن العمل، بتدريب للقيام خطة اقير
راع السمكي  باحتياجات

وة البحرية واالسير   وكافة قطاعات الدولة العاملة العامة والخاصة قطاع الير
ة معتمدة  تحقيق إل لمنطقة الخمس  المجلس البلدي مستوى عىل التخطيط يصل لكي  ىالمد قصير

امج السياسات يضمن أن يجب فإنه األهداف،  :التالية والي 
  يجدي ال قد التخطيط إن(  2010:كعبار) أشار  :أوال

 
 يتطلب وهو عليه، ينفق من يجد لم إذا نفعا

 مجلس التخطيط بالبلدية مستوى عىل الخطة فوضع ذلك، وراء من جدوى تكون لكي  ومال، جهد
ي  يكون الخطة وانطالق والرصف، المالي  الدعم بعملية المسئولير   وإقناع بالنفع يتأبر 

 
 التنفيذية اإلدارة ف

اك كافة المؤسسات التدريبية والتعليمية  بالوجه الخطة تطبيق يتم لكي  العالقة ذات المطلوب وإشر
اءها ومدر  ي بواسطة خي 

بيها لتقديم االستشارات الفنية والقيام بعملية التنمية تقديم الدعم الفت 
 .والتدريب

 
 
ي  باالستثمار العالقة ذات المؤسسات بير   التنسيق :ثانيا

 
ية، الموارد ف   مخرجاتها وتحديد البشر

 
 كما

 
 
للبلدية؛ أي بمعت  أن عىل الجامعات  المحيطة البيئة ودراسة المحىلي  المجتمع مع يتالءم بما ونوعا

ي بما يتالءم دراسة سو  ق العمل دراسة دقيقة وموائمة المخرجات باحتياجات السوق من المورد البشر
 . والطبيعة االقتصادية واعتماد األقسام والكليات بالخصوص

 
 
ية الموارد وتوزيــــع هيكلة إعادة :ثالثا المطلوبة كما عملت الدولة  التخصصات وفق اإلدارات بكافة البشر

 وإحالة الزوائد إل فائض المالك يجببإعادة هيكلة المؤسسات سا
 
 شاملة السياسات تلك تكون أن بقا

 تحديد .القدرات تلك لبناء كقاعدة التخصص مبدأ وتضع والفنية، اإلدارية المستويات لمختلف
ة برامج وإعداد التدريبية، االحتياجات ي  االستمرارية طابع تأخذ المدى، قصير

 
 اإلدارية الكوادر إعداد ف

امج هذه تمويل . التخطيط بالمدينة إدارة متطلبات فقو  والفنية كير   الي 
 وفق األكفاء المدربير   عىل والير

ي يحتاجها سوق  .الجودة عالية معايير 
ي تعد من أهم مخرجات الكوادر التر

ي ذلك جامعة المرقب التر
 
يما ف

ة ي مدينة الخمس، وبيت خي 
 
   .العمل ف

 
 
ح الخطة :رابعا  : الخاص بالصيد البحري مقتر
 عىل التخطيط عملية وتقوم المتعددة، وظائفها جانب إل اإلدارة وظائف أهم من يعتي   التخطيط إن   

 وليست ومتعبة شاقة عملية تعتي   التخطيط عملية فإن لذلك عديدة، خطوات يتبع علمي  أسلوب
ي  الكفاءات عىل المحافظة إل تهدف ألنها بسيطة أو عشوائية عملية

 
 تحتاج بما وتزويدها المنظمة ف

 .بترصف نقل( 5111 أبوسن.)المؤسسة وتطوير تحسير   أجل من إليه
 :التالية األهداف يتبت   أن يجب والتقنية الفنية القدرات لبناء التخطيط

ي  للتقدم أن القرار متخذي إدراك - أ
وع قبل استيفاؤها يجب أولويات التقت  ي  الشر

 
 برامج تطبيق ف

 .خدمةالمست التقنيات فاعلية عىل نجاحها يؤسس
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ي  التحتية البنية توفير  - ب
 ومراكز االتصال شبكات مثل التقنية، والمستويات األنواع مختلف تخدم والتر

ي  والمؤسسات المعلومات،
ي  التر

ه تعت   .بالتدريب مثل مركز الصيد البحري بالمدينة وإعادة تجهير 
س - ت وع الير ي قطاع الصيد البحري ومشر

 
انة البحرية دراسة االحتياج الفعىلي من األيدي العاملة ف

راع السمكي وبناء وصيانة 
ي العمل بالقطاع الخاص بالصيد البحري واالسير 

 
ومساعدة الراغبير  ف

ي لهم، وإنشاء حاضنة أعمال لتقديم 
السفن وربطهم بمصادر التمويل وتقديم الدعم الفت 

 . االستشارات الفنية ودراسات الجدوى
ي  البدء إن للتخطيط؟ نبدأ متر  :التنفيذ

 
ي  عقبة وهي  للغاية صعبة مهمة لتخطيطا عملية ف

 
. ذاتها حد ف

ي  القناعة بث أن( 5111 مرجان) أفاد كما
 
 هي  والتطوير للتغيير  حاجة هناك بأن المحىلي  المجتمع ف

 أفراد وأحيانا بالقوى العاملة العاملير   جميع جهود يتطلب وهذا ، التخطيط خطوات أهم من واحدة
 . المجتمع

  نبدأ لكي 
 
 :التالي  إتباع علينا يتوجب لتخطيطا بعملية فعليا

 :  أهدافها وتحقيق الخطة لنجاح المالي  الدعم -1
ي  المشاركة إن 

 
انية وفق محددة رصف وآلية لها المالي  الدعم يستوجب التخطيط عملية ف  عامة مير 

 فأصبحت ومركز دعم القرار بوزارة االقتصاد  المجلس البلدي ومجلس التخطيط بالبلدية، من تطرح
ي  مهمة المالي  الدعم ةإشكالي

 
ي  المشاركة حجم تحديد ف

 
ي  وللتمهيد التخطيط، عملية ف

 
 عملية ف

 وإلزام إقناع مركز دعم القرار التابع لوزارة االقتصاد عىل يستوجب المالي  الدعم عىل الحصول
 توضيح خالل من الخطة تنفيذ عىل اإلنفاق بأهمية بوزارة المواصالت والنقل البحري المسئولير  

 . الخطة تطبيق من المرجوة والمنافع المجلس البلدي ورسالة رؤية
ي  متخصص عمل فريق وتدريب إعداد -5

 
 اختيار:   الجودة معايير  وفق الخطة وضع برنامج ف

 عالية كفاءات يستوجب المؤسسات الداعمة، داخل من كلجنة الخطة وضع عىل القائمير   األفراد
ة لها مختصة ي  خي 

 
وة البحرية ف  .طويلة ةلفير  مجال الير

ي للعاملير  من  :ةتدريب العاملير  عىل وضع الخطة وفق معايير الجود  -0
بعد عملية التقييم المبدب 

ي للعاملير  القائمير  عىل العمل بالوحدات اإلدارية إلنجاح  وضع الخطة، يتم تحديد االحتياج التدريت 
 .الخطة وتنفيذها عىل الوجه المطلوب

ح -1 اء األساتذة مقير ي  كونسيشار  الذين الخي 
 
ية المستهدفة برنامج ف  :تنمية الموارد البشر

اء بمركز الصيد البحري - أ  .الخي 
اء بأقسام النجارة والحدادة بالمعاهد الفنية - ب  . الخي 
اء أصحاب المهنة وحرفة الصيد - ت  .الخي 
وة البحرية - ث ي مهنة الصيد والير

 
 .اإليفاد لدول الجوار المتقدمة واالستفادة من خباءها ف

 :التدريبية  الخطة تنفيذ أمام اتوالتحدي المعوقات

 ي  التدهور
ي  والتدب 

 
 .الليبية والمراكز المهنية بالجامعات التعليمية الخدمات جودة ف

 المماثلة الجامعات بير   المنافسة حدة ارتفاع. 

 وفعالياتها بنشاطها للقيام التدريب مكاتب برامج عىل اإلنفاق عدم. 

 ي   العلمي  للبحث المعالم واضحة خطة غياب
 
 . مجلس التخطيط البلدي ومكتب القوى العاملةف

ح ومتابعته ية تقوم :تنفيذ المقتر إل  الخطة بنقل بقطاع القوى العاملة إدارة تنمية الموارد البشر
 هذه يؤدون وأفراد أعمال، إل وترجمتها التنفيذ حير   وتدخل مجلس التخطيط بالمجلس البلدي

ي  الجدول حسب األعمال،
ي أ الزمت 

 الخطة تنفيذ المختصة الجهة وتتابع ن يوضع لذلك،الذي ينبىع 
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ية  لها خطط حسبما تسير  أنها تتأكد حتر  المختلفة، الزمنية مراحلها خالل وتصبح الموارد البشر
ة لتباشر عملية اإلنتاج وع مباشر  .المستهدفة جاهزة للعمل بعد استكمال المشر

 المبحث الثالث
ي هذا ا   

 
 : لمبحث إل توضيحنسىع ـ بعون هللا تعال ـ ف

 عن العمل و الجدول التالي يبير  مجتمع الدراسة
 :المسجلير  بمنظومة الباحثير 

 (3)جدول رقم 
ن عن العمل   بمكتب العمل والتشغيل بالخمس توصيف الباحثي 
ن عن العمل  عدد أفراد المجتمع إدارة الباحثي 

 10211 الباحثير  عن العمل والمسجلير  بالمنظومة

 0111 تدريبالمستهدفير  لل

 2017منظومة مكتب العمل بالخمس : المصدر
ية تم استهداف  %  25.18أي بنسبة 3400 حسب الخطة األول بإدارة تنمية الموارد البشر

ي مجال الحاسب اآللي واللغة 
 
باحث عن العمل بالتدريب بالتعاون مع مراكز التدريب بمدينة الخمس ف

ية، وان الدورة كللت بالنجاح م يحة من االنجلير  ن حيث األداء ولم تكن هناك خطة لتوظيف هذه الشر
ي اإل 

 
ي ف

ي سوق العمل ورفع االقتصاد الوطت 
 
 .نتاجالباحثير  لتدخل سوق العمل ويستفاد منهم ف

 (4)جدول رقم 
ن عن العمل   بمكتب العمل والتشغيل بالخمس توصيف الباحثي 
ن عن العمل  عدد أفراد المجتمع إدارة الباحثي 

 9960 العمل والمسجلير  بالمنظومة الباحثير  عن

 %    0.87أي  87 المستهدفير  للتدريب

 18-10-2019منظومة مكتب العمل بالخمس : المصدر
ي الجدول نسبة إل عدد الباحثير  المسجلير  العدد المستهدف حسب اإل  

 
حصائية المبينة ف

 
 
طلبات الحصول عىل العمل غير وهذا مما يعطي تفسير أن المتقدمير  ب %    0.87بالمنظومة قليل جدا

صحيح واتضح من خالل مقابلة رئيس القسم أن هناك أعداد تم تعيينها بالقطاعات العامة للدولة دون 
يحة من الطالب الدارسير  بالجامعات الليبية من ضمن المقيدين  للرجوع إل المنظومة، وأن هناك شر

، ويجري العمل عىل تقليص العدد المذكور من خالل
 
 وازدواجية  أيضا

 
مة حديثا مراجعة العقود المي 

 .العمل
 (5)جدول رقم 

 توصيف مجتمع البحث
 عدد أفراد المجتمع مكتب العمل بالخمس م

ية 1  5 قسم تنمية الموارد البشر

 1 بناء القدرات 5

 51 المجموع 

 .م5113الدراسة التطبيقية للباحث ، : المصدر
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 (6)جدول رقم 
ن عن    مهن الصيد البحريتوصيف عدد الباحثي 

ن
 العمل ف

 النسبة المئوية عدد األفراد المستهدفون م

ي مهنة الصيد البحري 1
 
 %    0.87 87 الباحثير  عن العمل ف

 %0.87 87 المجموع 

 .م2017الدراسة التطبيقية للباحث ، : المصدر
 المنهجية التطبيقية

 :موجهة إىل أفراد العينة أثناء اإلستبانة تصميم أسئلة .5
ي تدور حول محاو تلقد تم تصميم أسئلة وكان 

ر البحث، حتوي عىلي عدد من األسئلة التر
ي  وللتأكد من أن أسئلة االستبانة

 
تحقق الغرض الذي أعدت من أجله وهو هدف البحث، قد روعي ف
ة بالشكل  إعدادها وضوح الفقرات وسهولة اإلجابة عليها، حيث طلب من أفراد العينة اإلجابة مباشر

 الذي ي
 
ي المحاور التالية راه المستجيب مناسبا
 
 :ف

 ي ي توفير فرص العمل وعالقتها بتنمية المورد البشر
 
سانة البحرية ف  .دور الير

 ية  .الخطة الموضوعة حول تنمية الموارد البشر
 :فرض البحث اإلجابة عن

سانة البحرية وتنمية الموارد البشر   وع الير  يةأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بير  مشر
كيف يمكن القضاء عىل الظواهر الهدامة وتحويل العاطلير  عن العمل إل اإلنتاج وذلك بتغير اتجاههم  

ي قطاع الصيد البحري كبديل عن النفط
 
ي وإيجاد فرص االستثمار ف  .  نحو النشاط االيجاب 

ية ي مقابلة مع رئيس الوحدة اإلدارية بقسم تنمية الموارد البشر
 
  ف

 :األسئلة التاليةام قام الباحث باستخد
ية  :الخطة الموضوعة حول تنمية الموارد البشر

ية بالمكتب   -1س  .هل توجد خطة تدريبية حول تنمية الموارد البشر
ية سنة   -ج  .م2013خطة واحدة فقط بعد استحداث قسم تنمية الموارد البشر
ي   -2س

 
 ط عداد الخطإما األسباب خلف تخلف قطاع القوى العاملة عن تخلفه ف

 التدريبية؟
يحة الشباب البحثير  عن العمل وعدم  -ج  ي االهتمام بشر

 
 هناك تقصير من جانب الدولة ف

 .تقديم الدعم لهم
ح حول مبادرة  - 3س  م حول االستفادة من حوض البحر المتوسط 2030هناك مقير

؟ ي
ي مصادر تنوع الدخل ودعم االقتصاد الوطت 

 
 كبديل عن النفط ف

ي حال تقديم الدعم والعون وسيكون هناك نحن عىل استعداد   -ج
 
 للقيام بواجب التنمية ف

يحة الشبابإ  .قبال كبير من شر
نامج بالكامل وال   2013أفاد رئيس الوحدة اإلدارية أن بعد الدورة الداخلية   تعطل الي 

 .توجد خطط مستقبلية للتدريب
ن حول تعلم مهنة الصيد البحري  رغبة الباحثي 

 عىل تعلم حرفة الصيد البحري؟ هل يوجد إقبال  -1س
ي تعلم حرفة مهن الصيد إال أن مدير مكتب         -ج

 
 هناك إقبال من الطالب لديهم رغبة ف

 المعاهد الفنية لم يقدم الدعم الالزم الستمرارية التدريب بالمركز المتوسط للصيد البحري   
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ي ذات النشاط
 
 .وتقديم مخرجات ف

 ل الموضوع؟ما هي الحلول الناجعة حو   -2س
ي مجال  -ج 

 
 أن يتم إعادة فتح المركز واستقبال الطالب وتخريــــج الكوادر المؤهلة ف

ه وتقديم الدعم   .الصيد البحري وتجهير 
ي تعلم حرف أخرى؟ -3س

 
 هل يوجد إقبال من الباحثير  عن العمل ف

ي هذه المهنة إال أن الظروف لم  -ج
 
ي ذلك وقد جاء عدد كبير من الراغبير  ف

 
 ال شك ف

 .تتح لهم
 (7)جدول رقم 

 تحليل خاص بإجابات أسئلة فرض البحث
 التحليل العبارة

ية بالمكتب وجود خطة ة المدى أدى إل عدم  تدريبية حول تنمية الموارد البشر وجود خطة واحدة قصير
 .االهتمام بتوفر فرص العمل

ي 
 
األسباب خلف تخلف قطاع القوى العاملة عن تخلفه ف

 اعداد الخطط 
 ريبيةالتد

ي 
 
ية واستثمارها ف عد اهتمام الدولة بالموارد البشر

ي 
 .رفع دعم االقتصاد الوطت 

ح حول مبادرة  م حول االستفادة من حوض 5101مقير
ي مصادر تنوع الدخل البحر المتوسط  

 
كبديل عن النفط ف

ي 
 ودعم االقتصاد الوطت 

ي المسار الصحيح سوف تلفر 
 
خطة إيجابية ف

ي  ي المجتمع الليت 
 
 .قبول ف

ي تعلم حرفة الصيد 
 
يوجد إقبال من الباحثير  عن العمل ف

 البحري
االهتمام بتخطيط القوى العاملة سوف يؤدي إل 

 قبول لدى الباحثير  
 .توفر فرص العمل ويلفر

المؤسسات التعليمية قادرة عىل ايجاد الحلول  وجود حلول ناجعة حول الموضوع
ي توفير االستشارات الفنية الداع

 
مة والمساهمة ف

 .لتخطيط القوى العاملة

ي تعلم حرف أخرى
 
يحة  يوجد إقبال من الباحثير  عن العمل ف قلة توفر فرص العمل سيتيح المجال أمام شر

ي 
من الشباب تعلم جميع الحرف والمهن التر
ي تتوفر فيها فرص عمل

 .يطلبها سوق العمل والتر

 .م2017الدراسة التطبيقية للباحث ، : المصدر 
ي للباحث حول اجابات االستبار  لسابق تحليليبير  الجدول ا القضاء ) الذي نص عىل استنتاج 

عىل الظواهر الهدامة وتحويل العاطلير  عن العمل إل اإلنتاج وذلك بتغير اتجاههم نحو النشاط 
ي قطاع الصيد البحري كبديل عن النفط

 
ي وإيجاد فرص االستثمار ف وباإلجابة عىل األسئلة  (االيجاب 

 .ض أثناء المقابلة الشخصية الخاصة بالفر 
  
 
 :الثبات والصدق اإلحصائ

يبير  قيمة (  1)تم اختيار ثبات االستمارة من خالل استعمال اختبار الثبات والصدق والجدول رقم 
 معامل الصدق والثبات 

 ( 8) جدول رقم 
 قيمة معامل الصدق والثبات

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات المحور

 1.915 1.951 1 املير  الع اتجاه

 1.119 1.391 1 اتجاه العمالء

 1.951 1.955 1 جميع عبارات االستمارة
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أن جميع نتائج الثبات والصدق إلجابات أفراد العينة عىل العبارات ( 1)يتضح من نتائج الجدول رقم
ا يدل عىل أن مم%( 39)المتعلقة بكل محور من محاور الدراسة، وعىل االستبانة كاملة كانت أكي  من 

 
 
ي سليما

االستبانة تتصف بالثبات والصدق وهو يحقق أغراض البحث، ويجعل التحليل اإلحصاب 
 
ً
 .ومقبوال

ي حصاالتحليل اال 
 ب 

ي للعبارات -1
 :التحليل الوصف 

(9)الجدول رقم   
ن التكرار المئوي والمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات العينة عن محاور البحث  .يبي 

نحراف اال  المتوسط ال محايد نعم  اتالعبار  المحور
 المعياري

تيب  الير

 األول
 
 
 
 

العبارة 
 األول

 1 1.1 1.15 5 1 9 العدد 
 
5 
 
5 
 
1 
 
5 
 
 
0 
 
1 
 
1 

 %13 %1 %32 النسبة 

 العبارة
 الثانية

 1.31 1.00 5 1 11 العدد 

 %13 %1 %10 النسبة 

 العبارة
 الثالثة

 1.31 1.00 5 1 11 العدد 

 %13 %1 %10 النسبة 

 العبارة
 الرابعة

 1.1 1.15 5 1 9 العدد 

ي 
 %13 %1 %32 النسبة  الثاب 

العبارة 
 االول

 1.15 1.32 0 0 5 العدد 

 %52 %52 %21 النسبة 

 العبارة
 الثانية

 1.19 1.53 0 5 3 العدد 

 %52 %13 %21 النسبة 

 العبارة
 الثالثة

 1.1 1.15 5 1 9 العدد 

 %13 %1 %32 النسبة 

 العبارة
 الرابعة

 1.9 1.95 1 0 2 العدد 

 %00 %52 %15 النسبة 

ي  المتوسط يبير  ( 9) رقم جدول  البحث عينة إلجابات المئوية والنسبة المعياري واالنحراف الحساب 
، مرتبة المحور حول

 
ي  المتوسط و المئوية نسبال خالل من ويالحظ تنازليا  إجابات أن الحساب 

 .عىل عدم وجود خطة تنموية الموافقة إل تشير  كانت المبحوثير  
وعند درجات % 32ولكل األسئلة ذات داللة معنوية ويؤكد ذلك مستوى الداللة عن ثقة  
عىل أنه ، مما يودي إل رفض فرض العدم والذي نص 1.12والذي هو ولكل العبارات اقل من  1الحرية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بير  التكرارات الخاص بإجابات هذا المحور والتكرارات 
 
 
 .المتوقعة أي هناك فروق دالة وقوية لصالح اإلجابة األكير تكرارا

 :التحقق من فرضيات البحث -5
لمعياري البحث واالنحراف ايبير  متوسط اجابات افراد العينة عن محاور (11) الجدول رقم 

 .ومستوى المعنوية المشاهدة واتجاه االجابات tوقيمة 
االنحراف  المتوسط المتغير 

 المعياري
t Sig(2-tailed)  اتجاه

 االجابات

 غير موافق 1.111- 0.51 1.11 5.21 اتجاه العاملير  

 محايد 1.223- 1.29 1.91 5.90 اتجاه العمالء

 وافقغير م 1.151- 5.09 5.30 5.30 اتجاه البيئة
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 غير موافق 1.111- 0.51 1.11 5.52 اتجاه المجتمع

 محايد 1.191- 1.01 1.12 5.13 اتجاه التنمية

ي المرتبة الثانية 
 
 نالحظ من الجدول أن اتجاه التنمية جاء ف

سانة البحرية وتنمية الموارد  :اختبار فرض الدراسة وع الير هناك عالقة ذات داللة إحصائية بير  مشر
ية  .  البشر

ي ل
 
الخطة الموضوعة حول )إلجابة عىل الفرض تم استخدام متوسط بيانات المحور األول والمتمثل ف

ية ي (     :تنمية الموارد البشر
 
ي المتمثل ف

رغبة الباحثير  حول تعلم مهنة الصيد )ومتوسط المحور الثاب 
ي وضعت لتفسير (  البحري

 الظاهرة وذلك للوصول إل قرار بشأن رفض أو قبول فرضيات العدم التر
سون  لالرتباط عىل الفرض حيث كانت صياغة موضوع البحث حيث استخدم الباحث اختبار بير

ي للدراسة عىل النحو التالي 
 :الفرض اإلحصاب 

HO سانة البحرية وتنمية الموارد  :الفرض الصفري وع الير ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بير  مشر
ية  .  ومدى االستفادة منه البشر

 H1  يةتو سانة البحرية وتنمية الموارد البشر وع الير ومدى  جد عالقة ذات داللة إحصائية بير  مشر
 .االستفادة منه

ي الجدول رقم 
 
 (:11) كانت نتائج االختبار للفرض كما هو مبير  ف

 ( 55)جدول رقم 
 نتائج اختبار الفرض

 Sigمستوى المعنوية المشاهدة  قيمة االرتباط

1.15 1.111 

وهي أصغر من ( 1.111)تبير  أن قيمة مستوى المعنوية المشاهدة تساوي ( 11) رقم من الجدول  
ي رفض الفرضية الصفرية 1.12

وع ( HO)وهذا يعت  أي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بير  مشر
ية سانة البحرية وتنمية الموارد البشر  .ومدى االستفادة منه الير

 :النتائج والتوصيات
 :النتائج

ي ا المتوسط يبير   -1  المحور حول البحث عينة إلجابات المئوية والنسبة المعياري واالنحراف لحساب 
، مرتبة

 
ي  المتوسط و المئوية النسب خالل من ويالحظ تنازليا  كانت ير  تالمبحو  إجابات أن الحساب 

 .الموافقة عىل عدم وجود خطة تنموية إل تشير 
ي  -5

وع  تبير  رفض الفرض أي توجد عالقة من خالل التحليل االحصاب  ذات داللة إحصائية بير  مشر
ية سانة البحرية وتنمية الموارد البشر  .ومدى االستفادة منه الير

من خالل المقابلة الشخصية اتضح أن هناك قصور كبير من جانب الدولة وعدم وضع خطة  -0
اتيج ة وطويلة المدى لمعالجة مشكلة البطالةياسير  .ة قصير
 :التوصيات

 
ً
 :توصيات عامة : أوال
ع الجامعات باعتماد كليات وأقسام تتعلق بالصيد البحري وبناء السفن وأنظمة الصحة تشجي .1

ي لها عالقة باألسماك وتفريخها 
السمكية وتقنيات المالحة البحرية والرادار وكافة التخصصات التر

 .ومعالجة أمراضها وتطويرها
وعات ال .5 ي تحتضن المشر

كات القابضة والتر ة مثل الشر وعات كبير ة إنشاء مشر متوسطة والصغير
 .المتفرعة منها وتستوعب اآلالف من القوى العاملة بعد التخطيط لها
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اد السلع  .0 كات المتوسطة والصغرى والحد من استير اد من منافسة ما تصنعه الشر كات االستير منع شر
 .ذاتها من الخارج

ي علم البحار  االهتمام بالتدريب المستمر لمواكبة التطورات الحديثة من تكنولوجيا المعلومات .1
 
ف

 .والصيد البحري
ي المجال  .1

 
ي العاملير  لتنمية قدراتهم لتقديم احدث المعلومات ف ي الدورات التدريبية لمدرب 

 
التوسع ف

 .البحري بصفة أكاديمية 
 عىلي زيادة اإلنفاق لتنمية وتطوير العاملير  والباحثير  عن العمل .5

كير 
 .الير

 من الدولة تشجيع الشباب المتفوقير  من الخريجير  بمنحهم أ .3
 
ولوية الحصول عىل القروض دعما

 .للحد من البطالة
ائب لرب األشة الذي يقوم بتوريث أبنائه الحرفة  .1 تقوم الدولة بتقديم الدعم واإلعفاء من الرص 

 .المهنية
ها من المشاريــــع المتعلقة بزراعة األسماك  .9 تشجيع الشباب إل التوجه لمهنة الصيد البحري وغير

ي توفير المنتج البحريوال ةنو وصناعة الت
 
 .شدين للمساهمة ف

وع صغير أو متوسط بالتشجيع عىل  .11 اهتمام مركز تنمية الصادرات بتوعية المبادرين إلنشاء مشر
التصدير بعد االكتفاء من المنتج محليا طبق مواصفات الجودة العالمي ونشر التوعية بير  

ي مجال الصيد لبحري وتصنيع وتعليب األسماك ورب
 
 .طهم بمصادر التمويلالشباب ف

 
 
  قطاع القوى العاملة: ثانيا

ن
ن ف  :      توصيات خاصة بالمسئولي 

حاتهم وتقديم الدعم  .11 اء التدريب بتطبيق مقير يوصي الباحث بإتاحة الفرصة أمام الباحثير  وخي 
 .المالي والمعنوي إلنجاح الدراسات والبحوث وما توصلت إليه أبحاثهم من نتائج وتوصيات

، استقطاب ال .15 ي تعالج المواضيع والمشكالت ذات العالقة بالحارص 
باحثير  والمهتمير  بالجوانب التر

 (تخطيط القوى العاملة)والتخطيط للمستقبل
 
 
 :توصيات للمجتمع المحل  والمجلس البلدي: ثالثا

ي  .10
 
حات الباحثير  وأخذها بعير  االعتبار وتيسير العقبات أمامهم ف

االهتمام بالمؤتمر وتوصياته ومقير
 .لية تطبيق توصيات بحوثهم لخوض التجارب العملية والفعلية المجديةعم

 .التمويل الالزم إلجراء البحوث والدراسات وذلك بالتشجيع والتحفير  المستمر  .11
ية تابع إل المجلس البلدي الخمس وبذمة مالية إاستصدار قرار ب .12 نشاء مركز تنمية الموارد البشر

عات العاملة بالمجلس البلدي الخمس وإعادة توصيف مستقلة يعمل عىل إعادة هيكلة القطا
العليا وتدريب الباحثير  عن العمل وإعادة  ةدار وفتح فرص العمل وتنمية شاغىلي اإل  الوظائف

ي وفق التخصص واالحتياجات
ي المالك الوظيف 

 
 .التسكير  ف

 :المراجع
 :الكتب

ية، (5119)أبوسن، أحمد إبراهيم  .1 كة مطابع السودان للعملة ،  الخرطوم،)  ،إدارة الموارد البشر شر
 (.،0ط

حة لمواجهة ، (2004) الجيار، سهير عىل –المهدي،سوزان  .5 ي آليات مقير مشكلة بطالة خريج 
ي مرص 

 
بية ، كليالجامعات ف بية ، قسم أصول الير ي كتاب األصول االجتماعية للير

 
ة ، بحث منشور ف

 .البنات، جامعة عير  شمس
 ( الشعب دار القاهرة،) ،  اإلنسانية والعالقات داألفرا إدارة  ،(1971) منصور،فهمي  .0

 :الدوريات واألبحاث 
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ي  .1 ،  متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب، (،2007 ، 11مجلة القوى العاملة، عدد)الدويت 
 .)اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة، طرابلس ) 

، )العبيدي ،باسل  .5 ي
ية صيا( 2009 المجلة العربية للتعليم التقت  نة الموارد البشر

 )العراق)ـ بالتنمية القومية 
ي الوضع الراهن وآليات ، (م5111)العطار، سهير عادل .0

 
ي مرص ف

 
ي الجامعات ف بطالة خريج 

 .، دار الضيافة، عير  شمس، القاهرة،المواجهة
بية والعلوم اإلنسانيةعودة ، سليمان وزميله،  .1 ي الير

 
 .1995، اساسيات البحث العلمي ف

ي معالجة مشكلة البطالة  (2015، 6مجلة العلوم والتقانة العدد) كعبار، دمحم .2
 
 دور التوظيف ف

 (كلية التقنية، الزاوية)
، عبد اللطيف  .5 ي بالزاوية،) التونسي

لقاء مع صحيفة الجامعة ) 2013) المؤتمر األول للتعليم التقت 
 ( .، مكتب اإلعالم بجامعة الزاوية  

اتيجي( 2011)كعبار، دمحم سالم  .3 ي رفع كفاءة التدريباسير
 
، رسالة دكتوراه، منشورة ، ة التدريب ف

 .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
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ي تقدير العقوبات التعزيرية
 
 المصلحة وأثرها ف

ي 
 أسامة إبراهيم دمحم المرصاب 

osammazunaigary@gmail.com 
 

 المقدمة
ي ُجملته  قائٌم عىل أساس اعتبار مصالح الناس وتصحيح أفعالهم عىل ُمقتضى ف

ى
 الفقه اإلسالمي ف

ّ
إن

ة ّ ع ما أمكن ، فكلُّ ما فيه مصلحة فهو مطلوب  وما فيه مرصى  وتضافرت  الشر
ُ
ٌ عنه أو مفسدة فمنهي

ة عىل منعه ، وهذا أصٌل مقّرٌر ُمجمٌع عليه لدى الفقهاء 
ّ
 6األدل
ع باالعتبار  كحفظ النفس ،  

ة ، وهي ما قام الدليل أو شهد لها الشرّ  قد تكون معتي 
ُ
وقد تكون والمصالح

عي عىل إلغائها، وقد تكون مصالح سكت ال
شارع عنها ، كالعقوبات ُملغاة، وهي ما قام الدليل الشر

 61التعزيرية
 وف  ومن الالفت للنظر أ

ً
صوليا

ُ
 أ
ً
 العلماء قد قّعدوا للمصلحة تقعيدا

ّ
 ن

ً
، كما وضعوا للتعازير ضوابط قهيا

ي 
شدها الحاكم  ويحكم بموجبها القاضى ي وَيستنير بها المجتهد ، وَيسي 

فقهية جليلة ، َيهتدي إليها الُمفت 
عت للخل

ُّ األمر يتضّمنه ، فكلُّ مصلحٍة شرُ ه ولي
ُّ
 كلَّ تعزيٍر َيسن

ّ
ق تندرج تحت قاعدٍة فقهية ، كما أن

 ٌ  فقهي
ٌ
 6ضابط

ي اإلسالمي له أهمية عظىم الهتمامه بجانب من أهم 
ي الفقه الجناب 

ى
ومن الجذير بالذكر أن التعزير ف

ي باب التعزير الذي ترك
ى
عية داخلة ف أمر تقديره  جوانب الفقه ، خاصة وأن غالبية العقوبات الشر

ى ، بل   دون تبيير
ً
 بال  ضابط، أو إهماال

ً
ك ليس تركا وتنفيذه لولي األمر ، أو من ينوب عنه ،إال أن هذا الي 

ي من أبرزها المصلحة ، فكان البد من إبرازها؛ لبيان عالقتها بالعقوبات 
فيه ضوابط ذكرها الفقهاء ،والت 

عية ، الذي يج  بسوء التقدير، كل التعزيرية ،وأنها منضبطة بضوابط شر
ً
عل الحكم عند تجاوزها مشوبا

ي    ع ، وهو تحقيق العدل  ذلك لكي ينسجم تقدير تقدير العقوبة التعزيرية مع الخط العام للتشر
 6 وترسيخه 

 :أسباب اختيار الموضوع 
اث ي وخاصة العقوبات التعزيرية  وعالقتها بالمصلحة لتمثل جانبا من عظمة الي 

 إن دراسة الفقه الجناب 
ي أن يكون محط األنظار والتقدير، 

ت هذا الموضوع اإلسالمي ، الذي ينبغى ي بسببها اخي 
ومن الدوافع الت 

 عىل المصلحة ، كما رأيت 
ً
ي تقدير العقوبات التعزيرية بناءأ

ى
ي ف

ي عنيت باجتهاد القاضى
، قلة األبحاث الت 

ي كيفية تقدير العقوبات التعزير 
ى
يعة ف وري بيان وجهة نظر الشر  6ية المبنية عىل المصلحة من الرصى

 :أهداف الدراسة 
عية ال يكون بالوقوف عىل ظاهر النص ، وإنما  من أهداف الدراسة بيان أن الفهم الصحيح لألحكام الشر

كم   6بالنظر إل ما وراءه من علل وح 
 :أهمية الموضوع

ى ببعضهما  ى مرتبطير  العلمية لهذه الدراسة من أنها تنبثق من علمير
ُ
ي األهمية

ارتباطا ال يقبل التجزئة،  تأب 
 عىل المصلحة فيه دليل المصلحة والعقوبات التعزيرية ،  :  وهما

ً
كما أن تقدير العقوبة التعزيرية بناءا

يعة اإلسالمية ، وأن باب االجتهاد مفتوح، وتتجىل األهمية ي  عىل عدم جمود الشر
ى
ف
ً
رسم الخطوط أيضا

                                                           

ي ، ط: المستصفى من علم األصول : ينظر  -1
ى
،  3دمحم بن دمحم الغزالي أبو حامد ،  تحقيق  دمحم عبد السالم عبد الشاف

وت، ص  –، دار الكتب العلمية 3131 إبراهيم بن موىس بن دمحم اللخىمي الغرناطي الشهير : ، والموافقات  371بير
ي ، تحقيق   ( 3/126)م دار ابن عفان 3997ه 3137،  3ل سلمان ، طأبو عبيدة مشهور بن حسن آ: بالشاطت 
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 6عزيرية العريضة والضوابط األساسية لرسم العقوبات الت
 منهجية البحث 

 ما 
ً
ي النصوص واآلثار الفقهية ، موثقا

ى
 عىل البحث  ف

ً
اقتضى المنهج العلىمي أن يكون البحث منصبا

يجب توثيقه من آيات وأحاديث ، وتجميع القدر الممكن من المادة العلمية المتوفرة ما أمكن ذلك، 
 إل أمهات الكتب الفقهية 

ً
 كل قول لصاحبه ، راجعا

ً
 6مما تيش الرجوع إليها ناسبا

 :هيكلية البحث 
 :قدمت هذا البحث المتواضع والموسوم ب  

ي تقدير بعض 
ى
ي هذا البحث منصبة عىل المصلحة وأثرها ف

ى
وعىل هذا األساس ستكون الدراسة ف

 :العقوبات التعزيرية ،تحت عنوان 
ي رسم العقوبات التعزيرية  

ى
ب أن)) المصلحة وأثرها ف  ((موذجا عقوبة القتل والرصى

ى وخاتمة وفهرس للمصادر  ى أساسير  للمنهجية المتبعة ، فقد قسم البحث إل مقدمة ومبحثير
ً
ونظرا

 للموضوعات  
ً
 6والمراجع ، وفهرسا

ي المقدمة إل أسباب اختيار الموضوع وأهداف الدراسة وأهميته ، والمنهجية المتبعة، 
ى
تطرق الباحث ف

والذي خصص لبيان مفهوم المصلحة وأقسامها  –األول  ثم وصل الموضوع بالذي يليه فكان المبحث
ى  ى أساسير ي مطلبير

ى
 6وضوابطها،وذلك ف

ي 
ى
ي ، والذي خصص لضوابط المصلحة وتطبيقاتها ف

ثم وصل الموضوع بالذي يليه ، فكان المبحث الثابى
 )العقوبات التعزيرية 

ً
ب أنموذجا ى ( عقوبة القتل والرصى ى أساسير ي مطلبير

ى
 6وذلك ف

ّيل البح
ُ
ى للمصادر والمراجع والموضوعات كما ذ ّيل بفهرسير

ُ
 6ث بخاتمة فيها نتائج الدراسة ، وذ

ي رسم العقوبات التعزيرية
ى
 :المصلحة وأثرها ف

سيتحدث الباحث عن حقيقة المصلحة عند أهل اللغة ليتستىّ فهم هذا المصطلح ، ومن ثم معرفته 
ي اصطالح العلماء ، ثم

ى
 : عىل النحو التالي  ،ننتقل إل بيان المصلحة المرسلة ف

 :وأقسامها  المصلحة–المبحث األول 
 :المصلحةمفهوم المطلب األول ـ 

 :عند أهل اللغة المصلحة  –الفرع األول 
 
َ
ح
َ
 الفساد  من َصل

َّ
 ، وهي نقيُض الفساد والّصالُح ضد

ُ
ح
ُ
 َيْصل

َ
ح
َ
 اسم مشتق من الفعل َصل

ُ
المصلحة

صال   ، واإل 
ً
 وَصلوحا

ً
ح ُيصلح َصالحا

َ
حة: حَيصل

َ
فساد والَمْصل يُض اإل  ق 

َ
 مصدٌر : ن

ُ
الُح ، والمصلحة الصَّ

ه   َساد 
َ
 ف
َ
َء َبْعد ي

ح الشر
َ
ْصل
َ
ِح، وأ َمَصال 

ْ
 ال
ُ
ة
َ
د حة َواح 

َ
الح والَمصل  : بمعتى الصَّ

َ
ة ابَّ

َّ
 الد

َ
ح
َ
ْصل
َ
قامه، وأ

َ
حسن : أ

َ
أ

 
ْ
َحت

َ
َصل

َ
ليها ف إ 

26 
ي ( الصالُح نقيُض الفساد  ) وقد ورد استعمال هذا المعتى 

ى
ي قوله تعال ف

ى
ي :  القرآن الكريم ف  

ى
وا ف

ُ
د س 

ْ
ف
ُ
 ت
َ
َوَل

ىَ  ير ن  ُمْحس 
ْ
َن ال ِريٌب م 

َ
  ق
ه
 اَّلل

َ
 َرْحَمت

َّ
ن َمًعا ۚ إ 

َ
ا َوط

ً
ْوف
َ
ُعوُه خ

ْ
َها َواد ح 

َ
ْصَل  إ 

َ
ْرِض َبْعد

َ ْ
 6 3األ

ي 
  – الفرع الثابى

ً
 :المصلحة اصطالحا

 يجد أن الفقهاء يبحث
ً
ي موضوع المصلحة عموما

ى
 الباحث ف

ّ
ون المصلحة ضمن الدراسات األصولية إن

                                                           

ص ل ح : القاهرة مادة : ، دار الحديث  2001 -ـه  3121بال ط ، :  لسان العرب ، جمال الدين ابن منظور : ينظر  -2
(2/737 6 ) 
 6 .7: سورة األعراف ، اآلية  -3
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ع المختلف فيها  يبحثونها ضمن أدلة الشر
ً
عية باعتباراٍت مختلفة ، فتجدهم تارة  يبحثونها 4الشر

ً
،وتارة

يعة أو   يحثونها عند كالمهم عىل مقاصد الشر
ً
ة ، عند كالمهم عىل القياس ، وتارة

ّ
ي مسالك العل

ى
ف

عية ،وما إل ذلك من مباحث   6السياسة الشر
ي ا
ى
 تعريف المصلحة ف

ّ
ي تلك المباحث المختلفة ، إال أن

ى
صطالحات وعىل الرغم من ورود المصلحة ف

 
ً
ا  العلماء ال يختلف كثير

ّ
، ة، وإن اختلفت تسمياتهم وإطالقاتهمعىل المصلحة، فبعضهم ُيسميها العل

ي    ع  شر
ّ
كمة الت ون عنها بح   6وآخرون يطلقون عليها بالمناسبة  وآخرون ُيعي 

 
ً
 :ـ المصلحة عند علماء األصول ــأوال

 جلَب المنفعة ودفَع "بأنها: عرف الغزالي المصلحة 
ّ
ي به ذلك فإن

ٍة ،ولسنا نعتى جلُب منفعٍة أو دفُع مرصى
ي بالمصلحة المحافظة عىل 

ا نعتى
ّ
ي تحصيل مقاصدهم ، لكن

ى
ة مقاصد الخلق وصالح الخلق ف ّ المرصى

ع من الخلق خمسة  ع ، ومقصود الشر أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم  وهو : مقصود الشر
ونسلهم ومالهم ، فكلُّ ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفّوت هذه 

 56"األصول فهو مفسدة ، ودفعها مصلحة 
ي المصالح ، ومثال 

ى
ي هي أقوى المراتب ف

ورات ،الت  ي رتبة الرصى
ى
فظها واقٌع ف وهذه األصول الخمسة ح 

مبتدع الداعي إل بدعته ، فإن هذا ُيفّوت عىل الخلق دينهم ، وقضاؤه بإيجاب القصاص عقوبة ال: ذلك
ي هي معاُش الخلق 

 األموال الت 
ُ
اق إذ به يحصل حفظ ّصاب والشُّ

ُ
أدبه حفظ النفوس ، وإيجاب زجر الغ

 66وهممضطرون إليها
ح أن مقصد الشر 

ِّ
ي جلب مما سبق ومن تعريف المصلحةعند أهل األصول ، نجدها توض

ى
ع محصوٌر ف

د   6المنافع ودفع المفاس 
 
 
 :ـــ المصلحة عند علماء المقاصد  ثانيا

ي المصلحة بأنها   :"عرف الشاطت 
ُ
ه
ُ
ْوَصاف

َ
يه  أ ض 

َ
ت
ْ
ق
َ
ه  َما ت ْيل 

َ
، َون ه  َمام  َعْيش 

َ
َسان  َوت

ْ
ن  
ْ
َيام  َحَياة  اإل  ق 

َ
ل ُع إ  َما َيْرج 

 ا
َ

 َعىل
ُ
ة يَّ ل 

ْ
َعق
ْ
 َوال

ُ
ة يَّ ْهَوان 

َّ
 الش

َّ
ن
َ
؛ أل 
ُ
ون

ُ
 َيك

َ
َياد  َل ْعت  د  اال 

ي ُمَجرَّ  
ى
ا ف

َ
ذ
َ
، َوه ق 

َ
َل
ْ
ط  
ْ
 اإل

َ
ًما َعىل عَّ

َ
 ُمن

َ
ون

ُ
، َحت َّ َيك ق 

َ
َل
ْ
ط  
ْ
إل

 
ُ
َحق

ْ
ل
َ
ْو ت
َ
َها أ

ُ
ق ْسب 

َ
ْو ت
َ
َها أ  ب 

ُ
ن ِ
ي َ
ْ
ق
َ
، ت

ْ
ت َ ُيُ

َ
ْو ك
َ
 أ
ْ
ت
ه
ل
َ
، ق

َّ
اق

َ
يَف َوَمش ال 

َ
ك
َ
ت  ب 
ٌ
وَبة

ُ
 َمش

َ
ح َمَصال 

ْ
 ال
َ
ك
ْ
ل ل  ت 

ْ
ك
َ ْ
األ
َ
، َها، ك ب 

ْ ُّ ، َوالشر
اِح 
َ
ك
ِّ
، َوالن وب 

ُ
ك ، َوالرُّ تىَ

ْ
ك ْبِس، َوالسُّ

ِّ
 7"َوالل

 : "وقال ابن عاشور المصلحة هي 
ً
 أو غالبا

ً
وصٌف للفعل يحصل به الصالح ، أي النفع منه دائما

ردة ، وقولي 
ّ
 يشير إل المصلحة الخالصة والمط

ً
إل : للجمهور أو لآلحاد ، فقولي دائما  يشير

ً
أو غالبا

ي غالب األحوال  وقولي ا
ى
عامة 666للجمهور أو لآلحاد إشارة إل أنها قسمان : لمصلحة الراجحة ف

 86"وخاصة
 
 
عية ثالثا  :ـــ المصلحة عند علماء السياسة الشر

ي هي آلية
عية الت  ٍد للمصلحة عند علماء الّسياسة الشر

ّ
ٍ ومحد

ى تفعيل المصالح  لم أقف عىل تعريٍف معيرّ
ي أمور الوالية

ى
 6ف

                                                           

ع من قبلنا ، وسد الذرائع ،  االستحسان ، واالستصحاب ، والمصالح: األدلة المختلف فيها  -4 المرسلة ، والعرف ، وشر
ي ، ينظر  الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها عىل المذهب الراجح ، عبد الكريم بن عىلي بن دمحم : ومذهب الصحاب 

 1716المملكة العربية السعودية  ص -الرياض : م ، مكتبة الرشد 2000 –ـه 3120،  3النملة ، ط
ي ع -5

ى
 6 371مصدر سابق ، ص: لم األصولالمستصفى ف

 6 371المستصفى ، المصدر السابق ، ص : ينظر -6
 ( 2/116)مصدر سابق : الموافقات  -7
يعة اإلسالمية -8 يعة اإلسالمية ، ابن عاشور، مقاصد الشر دمحم الحبيب : دمحم الطاهر بن عاشور، تحقيق : مقاصد الشر

 ( 1/2006)قطر: اف والشؤون اإلسالمية م ، وزارة األوق 2001ابن الخوجة ، بال ط ، 
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د شيخ اإلسالم ابن تيميةوق
ّ
ى  -رحمه هللا -د أك  من واجب الوالية السياسة الكي 

ّ
تحصيُل " بأن

ى بتفويت  يلها ، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم  المصلحتير المصالح وتكميلها ، وتبطيُل المفاسد وتقل 
وع  ى مع تحمل أدناهما هو المشر  9"أدناهما ، ودفع أعظم  المفسدتير

 
 
 :لغوي بالتعريف االصطالحي عالقة التعريف ال

ي التعريف اللغوي واالصطالحي للمصلحة تجد أن بينها عموٌم وخصوٌص ، حيث إن 
ى
من خالل النظر ف

لغوي عامة تشمل كل 
 
ي أصلها ال

ى
ي اللغة  فالمصلحة ف

ى
ع أخصُّ من معناه ف ي الشر

ى
معتى المصلحة ف

ط محافظتها عىل مق ع فإنها منفعة ُيشي  ي الشر
ى
ع هي منفعٍة، أّما ف ي الشر

ى
اصد الشارع ، فكلُّ مصلحٍة ف

ع  ي الشر
ى
ي اللغة مصلحة ف

ى
ي اللغة ، وليست كل مصلحة ف

ى
 ف
ٌ
 6 مصلحة

ي  طلبالم
 
 :أقسامها و المصلحة المرسلة -الثان
 :مفهوم المصلحة المرسلة -الفرع األول 

ي تحت أكُي من اسم 
ي تعريف المصلحة المرسلة ، وهي عندهم تأب 

ى
دت أقوال العلماء ف

ّ
: ، فتسىّم تعد

 ، ولقد اشتهر عن اإلمام مالك 
ً
 مرسال

ً
 وقياسا

ً
 ومناسبا

ً
 مرسال

ً
 واستدالال

ً
القول  –رحمه هللا  -استصالحا

وفقهه هو فقه المصالح ؛ لكُية الرجوع  أنه هو الذي حمل لواء األخذ بها والعمل بالمصالح المرسلة ، و 
ه ، فالمالكية والحنابلة ا  ، أما الحنفية والشافعية إل هذا األصل أكُي من غير

ً
 مستقال

ً
وها دليال عتي 

ي أبواب القياس ،  ومن أهم التعريفات ما يىلي 
ى
 : فأدخلوها ف
صٌّ : " االستصالح فقال  -رحمه هللا -عرف الغزالي 

َ
َباِر ن ْعت   ب اال 

َ
ن  َوَل

َ
َل
ْ
ُبط
ْ
ال ِع ب 

ْ َّ ْن الشر  م 
ُ
ه
َ
 ل
ْ
َهد

ْ
ْم َيش

َ
َما ل

ىٌ   106"ُمَعيرَّ
ي  ي لم : "فقالوالذي سّماها االستدالل الُمرسل، المصلحة المرسلة  -مه هللا رح -وعرف الشاطت 

هي الت 
عي من نّص أو إجماع، ال باالعتبار وال باإللغاء

 116"يشهد لها أصٌل شر
ي بقوله  اطت 

ّ
، ما ذكره الش عي

ي لم يشهد لها دليٌل شر
وذلك كجمع : " ومثال المصلحة المرسلة الت 
َبل الشارع ولذا توقف فيه أبو بكر وعمرالُمصحف وكتابته؛ فإنه لم يد  من ق 

أوال، حت   ل عليه نصٌّ
ي ذلك، ومثله ترتيب الدواوين وتدوين 

ى
ع ف ي الدين، تدخل تحت مقاصد الشر

ى
قوا من أنه مصلحة ف

ّ
تحق

ها عية وغير  126"العلوم الشر
 بمصادرها الفقهية ، ومن بينها مصدر خص

ٌ
يعة اإلسالمية غنّية ب يعرف مما سبق يتضح أن الشر

ى الالزمة لكّل ما يستجد من " المصلحة المرسلة :" باسم يعات والقوانير فمن خاللها يمكن وضع التشر
ي من بينها العقوبات التعزيرية ؛ من أجل تحقيق المنفعة وتلبية 

وقائع ،وبناء األحكام عليها ، والت 
دة 

ّ
 6 متطلبات األّمة المتجد

ي 
 
 : القتها بالعقوبات التعزيريةوع أقسام المصلحة المرسلة -الفرع الثان

 
ً
ورية ـ حاجية ـ تحسينية : تنقسم المصلحة من حيث قّوتها إىل   -أوال  ض 

ورية  ى بالرصى :  أ    المصالح الرصى وتكاد تتوقف  وريات ، وهي تتعلق بدرء المفاسد،وتسىّم عند األصوليير
 
ُ
  الناس الدينية والدنيوية عليها حياة

ّ
ي المحافظة عىل الد

ى
 وتنحرص ف

ّ
سل ، فس ، والعقل ين ، والن

ّ
والن

ت عىل اعتبارها
ّ
عية دل  األدلة الشر

ّ
ة ؛ ألن وريات مصالح معتي   6والمال وهذه الرصى

ة :ب     المصالح الحاجّية 
ّ
ي رفع الحرج ودفع المشق

ى
اس ف

ّ
ي يحتاج إليها الن

وهي تتعلق بجلب المصالح الت 

                                                           

ي إصالح الراعي والرعّية  -9
ى
عية ف   10م ، دار الفاروق ، ص 2007، 2أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، ط : السياسة الشر

 3716مصدر سابق ، ص : المستصفى  -10
 6 371مصدر سابق ، ص : والمستصفى ( 3/12)مصدر سابق : الموافقات  -11
 ( 3/126)مصدر سابق : الموافقات  -12
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ي    ع الكثير من العبادات والمعامالت ، كالبي ٍ عنهم ، كتشر ي كثير
ى
خص ف ي    ع الرُّ ع والسلم والشفعة ، وتشر

 6من العبادات 
ي لم يقصد بها المحافظة عىل الحياة :ج     المصالح التحسينية 

يينات وبالتميمات، وهي الت  ى وتسىّم بالي 
الدينية والدنيوية ، وال رفع الحرج عن الناس ، ولكن ُيقصد بها األخذ بمكارم األخالق ، كأخذ الزينة عند  

ب كل م ي الزكاة والصدقات ، وآداب األكل والشر
ى
 136سجٍد ، وإخراج الطّيب ف

ى المصالح عند تعارضها ، و  جيح بير
ي الي 

ى
ورية وحاجية وتحسينية ف تظهر أهمية تقسيم المصلحة إل ضى

ى أو أكُي وجب ترجيح إحدى  ي الواقعة الواحدة مصلحتير
ى
فقد قّرر علماُء األصول أنه إذا تعارضت ف

ى عىل  ها بالمراعاة  المصلحتير
ّ
ها أهم األحكام وأحق

ّ
ورية ؛ ألن قدم المصالح الرصى

ُ
األخرى بحسب قّوتها ، فت

ورية فيما بينها ،   للمصالح الرصى
ً
 معينا

ً
 المصالح التحسينية ، كما جعلوا ترتيبا

ً
ا وتليها الحاجية ، ثم أخير

ً مصلحة سل  وأخير
ّ
فس ، فالعقل ، فالن

ّ
ين ، ثم مصلحة الن

ّ
 146المال فتقدم مصلحة الد

 
 
 :أقسامها من حيث العموم والخصوص  -ثانيا

: " حيث قال رحمه الله -أشار إل هذا التقسيم الشيخ الطاهر بن عاشور (:الكلية)المصالح العامة 
  بهذا االعتبار إل كلية وجزئية،فتنقسم 

ً
 عىل عموم األمة عودا

ً
ي اصطالحهم ما كان عائدا

ى
ويراد بالكلية ف

، وما كان 
ً
 عىل جماعة عظيمة من األمة أو قطر، وبالجزئية ما عدا ذلكمتماثال

ً
 "6 15عائدا

ي باعتبار :     تقييد العقوبة التعزيرية باعتبار المصلحة العامة 
تتقيد العقوبة التعزيرية عند القاضى

عية ، ومن خالل النفع للجماعة ، كما تتمثل  المصلحة العامة من خالل عادات الناس وأعرافهم الشر
ر عن الجماعة ، المصلح ي ويمكن أن ة العامة بدفع الرصى

ي اآلب 
ى
 : نجمل ذلك ف
عية  ي للعقوبة التعزيرية بعادات الناس وأعرافهم الشر

 :    تقييد القاضى
ي أن يتعّرف عىل عادات الناس وأعرافهم ، وعن 

 للقاضى
ّ
ي تقدير العقوبة التعزيرية البد

ى
عند النظر ف

 التعزي
ّ
ي بلٍد آخر ، بل قد يكون تعزير أوضاع البالد وعاداتها ؛ ألن

ى
ٍد ف

ّ
ي بلٍد غير مشد

ى
 ف
ً
دا
ّ
 مشد

ُ
ر قد يكون

ي بلد آخر 
ى
 ف
ً
ي بلٍد إكراما

ى
 6ف

ي 
ى
ي هذا يقول القراف

ى
 واألمصار التعزيُر يختلف باختالف االعصار : "  -رحمه هللا  -وف
ي بلٍد آخر، كقلع الطيلسان 

ى
 ف
ً
 إكراما

ُ
ي بالٍد يكون

ى
ام إكرامٌ بمرص تعزيٌر ، و 16فرّب تعزيٍر ف

ّ
ي الش

ى
وكشُف   ف

، وبالعراقومرص هوان 
ً
 176"الرأس عند األندلس ليس هوانا

ْعل  : "  -رحمه هللا-ويقول ابن فرحون  ْو ف 
َ
ٍة أ
َّ
ْو ُسن

َ
ٍب أ ْرك  َواج 

َ
ْو ت
َ
ٍم أ ْعل  ُمَحرَّ  ف 

َ
 َعىل

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ُ
وَبة

ُ
ُعق
ْ
ال
َ
ف
 
ُ
َها َما ه

ْ
ن ٌر، َوم 

َّ
د
َ
َو ُمق

ُ
َها َما ه

ْ
ن ُروٍه، َوم 

ْ
ف  َمك

َ
َل ت 

ْ
اخ َها ب 

ُ
ات
َ
ف اُسَها َوص 

َ
ْجن
َ
ا َوأ

َ
يُره اد 

َ
ُف َمق ل 

َ
ت
ْ
خ
َ
ٍر، َوت

َّ
د
َ
ُ ُمق ْ ير

َ
َو غ

ول  ف  
ُ
ت
ْ
َمق
ْ
ل  َوال ات 

َ
ق
ْ
، َوب َحَسب  َحال  ال ه  س 

ْ
ف
َ
ي ن  

ى
ُمْجِرم  ف

ْ
ا، َوب َحَسب  َحال  ال

َ
ِره
َ
غ ا َوص 

َ
ه ِ
َ
ي  م  َوك  َجَرائ 

ْ
يه  ال

ْول  
َ
ق
ْ
 186"َوال
ي هذا يقول أبو زهرة 

ى
 الذي ال يُ : "  -رحمه هللا  - وف

ُ
ع أما العرف  للشر

ً
فاألخذ به مصلحة ؛  عد مخالفا

                                                           

 ( 226-2/20)الموافقات ، مصدر سابق : ينظر  -13
 ( 2/136)الموافقات ، مصدر سابق : ينظر  -14
يعة اإلسالمية -15  ( 1/2716)ابن عاشور، مصدر سابق : مقاصد الشر
عىلي الفيومي  المصباح المنير ، أحمد بن دمحم بن: طيالسة ، ينظر : لباس من ألبسة العجم ، جمع : الطيلسان  -16

 6 391المقري ، بال ط ،  المكتبة العرصية ، ص 
ي أن   واء الف   روق  -17

ى
وق ف ي ، تحقي   ق: أن   وار ال   ي 

ى
ي الق   راف  -ـه 3131خلي   ل المنص   ور، ب   ال ط ، : أحم   د ب   ن إدري   س الص   نهاح 

وت: م ، دار الكتب العلمية 3991  ( 1276/ 1)بير
ي أصول األقضية ومناهج األحكام  -18

ى
ام ف

ّ
ي : تبرصة الحك

م : برهان الدين بن إبراهيم بن فرحون المالكي المدبى
ّ
راجعه وقد

 ( 2196/ 2)م، مكتبة الكلّيات األزهرية  .391 -ـه  .310( 3)طه عبد الرؤوف سعد ، ط: له 
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ي أكُي أحواله يتفق مع المصلحة الظاهرة البّينة 
ى
ي إلف الناس لما يكون من  ،ألنه ف

وألن العرف يقتضى
ي ُحكم اإلسالم 

ى
ة ، وهما مرفوعان ف

ّ
ي إل الحرج والمشق

ّ
 :تعال  يقول هللا19"مقتضياته ، ومخالفته تؤد

ي   
ى
وا ف

ُ
د    َوَجاه 

ه
  اَّلل

َّ
ه   َحق َهاد  ج 

20 
عيٍة أن يراعي عادات الناس   عند تقديره للعقوبة وفق سياسٍة شر

ٌ
ي مقّيد

مما سبق يتضح أن القاضى
عّية بما يحقق وحدة األّمة وتماسكها وترابطها ، وبما ُيحقق المصلحة العامّ  ة ألبناء وأعرافهم الشر

 6المجتمع 
ي للعقوبة التعزيرية بالنفع للجماعة    تقييد القا
 :21( المصلحة العامة) ضى

 التعزير ال يكون إال 
ّ
 للقاعدة العامة بأن

ً
ي غير معصية، خالفا

ى
 اإلسالمية أن يكون التعزير ف

ُ
يعة أجازت الشر

ي معصية ، أي فيما لم ُينصَّ عىل
ى
 226اقتضت المصلحة العامة لذلك  تحريمه لذاته إذا ف

ت هذا النوع من التعزير ال يمكن حرصها ؛ألنها ليست محّرمة لذاتها ، وإنما واألفعال المحرمة تح
ار بالمصلحة العامة أو النظام  ر العقاب هو كون األفعال تؤدي إل اإلضى ّ ألوصافها ، والوصف الذي يي 

 إل قاعدة 
ً
ر ُيزال: العام ، واستنادا  6 23الرصى

ي غير معصية إل
ى
ي جواز التعزير ف

ى
ي  حديث بهز ويستند الفقهاء ف  أن النت 

 (( 
ُ
ه
ْ
 َعن
ّ
ال
َ
ّم خ

ُ
ْهَمٍة ث

ُ
ي ت  
ى
 ف
ً
ى سمع ذات ليلة امرأة تنشد  وما فعله عمر 24((َحَبَس َرُجال  :حير

ها ب  ُ َ
ْ رْص بن َحّجاج666666 هل سبيٍل إل خمٍر فأشر

َ
ل ن ْن َسبيٍل إ   أو م 

 ، 
ً
ة ،فقام بقصِّ شعره فازداد َجماال

ّ
فأمر بنفيه إل البرصة خشية أن فاستقدم الفت  فوجده جميل الطل

كبت،
ُ
ُ أو التغريب هنا ليس من أجل معصية ارت ي

 والنفى
ُ
ى به النساء، فالحبُس والحلق نما التعزير وإيفتي 

 256للمصلحة العامة
 
ً
للمصلحة العاّمة والنفع للجماعة  فهو ‘ وكذلك تأديب األبناء للصالة مثال

266 
هذا النوع من المصالح المرسلة العامة بالتمثيل له بمسألة إل  -رحمه هللا –وقد أشار اإلمام الغزالي 

ى ودماءهم للهالك ، " القتل سياسة،   بتعريض أموال المسلمير
ً
 كليا

ً
را ي األرض بالفساد ضى

ى
كالّساعي ف

ه  
َ
 ُمْجت

ُ
َهاد َي اْجت 

ِّ
د
َ
 ُيؤ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
 َيْبُعد

َ
ٍد وغلب عىل الظّن بما عرف من طبيعته وعادته الُمجربة طول عمره  ، فَل

 
َ
ك ل 

َ
ذ
َ
 ك
َ
ان
َ
ا ك
َ
ه  إذ ل 

ْ
ت
َ
 ق

َ
ه عن الخلق  ، 27"إل ّ ي قتله كّف شر

ى
 286فالمصلحة ف

                                                           

ي الفقه اإلسالمي -19
ى
ي (: العقوبة)الجريمة والعقوبة ف  6 313ص , دمحم أبو زهرة، بالط ،  دار الفكر العرب 

 716: اآلية سورة الحج ،  -20
ي الفكر النوازلي ، عبد السالم الرفغي ، بال ط ، : ينظر  -21

ى
ق  المغرب 2001فقه المقاصد وأثره ف الدار : م ، أفريقيا الشر

 6 313-310البيضاء ، ص 
 ( 3/1726)الفروق ، مصدر سابق : ينظر  -22
ة:ينظر -23 يَّ ه 

ْ
ق  الف 

ُ
د واع 

َ
ة الق

َ
ي ، أبو الحارث الغ: مْوُسوع

 
: ،مؤسسة الرسالة  2001 -ـه  3121،  3زي ، طدمحم صدف

وت   ( 2.36/.)لبنان  -بير
ي سننه  -24

ى
مذي ف مذي السلىمي ، تحقيق : أخرجه الي  أحمد دمحم شاكر ، بال ط ، دارإحياء : دمحم بن عيش أبو عيش الي 

ي  اث العرب 
وت ، باب : الي  ي التهمة ، حديث رقم : بير

ى
 6 حديث حسن ( 1/21)،  3137: الحبس ف

ي هللا عنه -25
ي شخصية عمر بن الخطاب وسياسته اإلدارية رضى

ى
ي المرويات الواردة ف

ى
عبد السالم بن : دراسة نقدية ف

م ، عمادة البحث العلىمي بالجامعة اإلسالمية ، المدينة المنورة ، المملكة  2002 –ـه 3121، 3محسن آل عيش ، ط
، دراس:والمبسوط ( 2/911)العربية السعودية  م، 2000ـه 3123 3خليل محي الدين الميس،ط: ة وتحقيقالشخشي

وت لبنان مصدر سابق   ( 9/776)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي    ع، بير
،  ط : ينظر  -26 ي ، ابن قدامة المقدىسي

 
ي عىل مخترص الخرف

: م، دار الكتب العلمية  3991 –ـه  3131 – 3المغتى
وت   ( 1/3316)لبنان  –بير

 3776مد دمحم بن دمحم الغزالي الطوىسي ،مصدر سابق ، ص أبو حا: المستصفى  -27
 3776المصدر السابق ، ص :المستصفى -28
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ٌر  ي اتصاله بهم ضى
ى
اس إذا كان ف

ّ
ومن أمثلة التعزير للمصلحة العاّمة منُع المجنون من االتصال بالن

 6عليهم ، وحبس من اشتهر بإيذاء الناس 
ي عند تقديره للعقوبة

ي للقاضى
فع  من خالل ما سبق ينبغى

ّ
 بالمصلحة العامة والن

ً
أن يكون متقّيدا

مروا بمراعاة المصلحة ، وقيل 
ُ
،فالتعزيرات مفّوضة إل رأي األئمة ، فكأنه ثبت اإلجماع أنهم أ للجماعة 
 6لهم اعملوا بما رأيتموه أصوب بعد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة 

ر عن ال ي للعقوبة التعزيرية بدفع الرصى
 :جماعة     تقييد القاضى

ر  حققه العقوبة ، ومدى الرصى
ُ
ي عند تقديره للعقوبة أن ُيالحظ مدى النفع الذي ت

يجب عىل القاضى
ُر ال ُينظر إليهما إال  جلبه العقوبة إذا تهاون فيها ، فُيشدد وُيخفف بناء عىل ذلك ، والنفُع والرصى

َ
الذي ت

ع 
 6بمنظار الشرّ

ء إال وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة ، أو كالهما، ما أ: "  -رحمه هللا-يقول العز بن عبد السالم ي
مر هللا بشر

 وفيه مصلحة عاجلة ، 
ّ
 إال
ً
 أو آجلة أو كالهما، وما أباح شيئا

ٌ
 عاجلة

ٌ
ٍء إال وفيه مفسدة ي

وما نه عن ىسر
 ، ٌ ي الفساد والصالح والرجحان ، وأكُيها ظاهٌر جىلي

ى
ولكلٍّ من هذه المصالح ُرتب متساوية ومتفاوتة ف

 وأقلها باط
ٌ
 وال مفسدة

ٌ
ّصبها هللا لها  ، ومنها ما ال يظهر فيه مصلحة

َ
ي ن
ٌ ُيستدل عليها بأدلتها الت  ي

ٌن خفى
 جلب  الثواب  ودفِع العقاب  

ُ
عبد  سوى مصلحة

ّ
ُ عنه بالت ّ  296"وُيعي 

 (:الجزئية)المصالح الخاّصة  - 2
 الفرد أو األفر 

ُ
اد القليلة ، وقد عّرفها ابن تسىّم المصلحة الخاّصة بالمصلحة  الجزئية  ، وهي مصلحة

يحصل بإصالحهم َصالُح : " عاشوربقوله  وهي ما فيه نفُع اآلحاد باعتبار ُصدور األفعال من آحادهم ؛ ل 
، وهو بعض ما جاء 

ً
المجتمع المركب منهم، فااللتفات فيه ابتداًء إل األفراد، وأّما العموم فحاصل تبعا

، ومعظم ما جاء به  ي
ي    ع القرآبى ي    ع، وهذا مثل حفظ المال من الشف بالَحجر به التشر ي السنة من التشر

ى
ف

، فذلك نفٌع لصاحب المال ؛ ليجده عند ُرشده أو يجده وارثه من بعده ، وليس   سفهه 
َ
ة
ّ
عىل السفيه مد
 للُجمهورِ 

ً
 6 30نفعا
ي يجوز االحتجاج بها ، كما تظهر أهميتو 

ي اعتبار نوع المصلحة الت 
ى
جيحتظهُر أهميته ف ي الي 

ى
ى  ة ف بير

ي مناٍط واحٍد إحداهما عاّمة واألخرى خاّصة ، فقد 
ى
ى ف المصالح المتعارضة ، فإذا ما تعارضت مصلحتير

ي ذلك ، وهو
ى
 ف
ً
مة عىل المصلحة  الخاصة  ، وهذا ما : قّرر علماء األصول أصال

ّ
المصلحة العاّمة مقد

يعية ، كتحريم االح ٍ من األحكام التشر ي كثير
ى
يعة اإلسالمية ف تكار الذي يستوجب التعزير ؛ لما راعته الشر

ي الفقه اإلسالمي 
ى
 بأرباب الّسلع ، فأساس فكرة العقوبة ف

ٌ
 خاصة

ٌ
ٍر عاٍم ، وإن كان فيه مصلحة فيه من ضى

ي ال تحفظ إال بدفع المفاسد 
 6 31نابعة من مصالح الناس العامة والخاصة الت 

ي  المبحث
 المصلحة المرسلة  - الثابى

ُ
 : العقوبات التعزيريةوتطبيقاتها عىل بعض ضوابط

عية إال إذا توافرت فيها  ال يمكن اعتباُر المصالح المرسلة عىل أنها مصدٌر تثبت به أحكام السياسة الشر
وابط ، ولعّل اإلمام الغزالي 

ّ
وابط بعد اإلمام مالك  -رحمه هللا -مجموعة من الض

ّ
د هذه الض

ّ
أبرز من حد

 جعلها خمسة  هي كالتالي  –رحمه هللا  –
ُ
 :حيث

 

                                                           

دار , م ، دار الفكر المعاض .313،   3إياد خالد الطباع ،  ط: العز بن عبد السالم  ، تحقيق  -القواعد الصغرى  -29
 3116دمشق،  ص –الفكر 

يعة اإلسالمية  -30  ( 1/2026)مصدر سابق : مقاصد الشر
ي المذاهب األربعة( 1/19)مصدر سابق : الموافقات :ينظر  -31

ى
،  : والقواعد الفقهية وتطبيقاتها ف  الزحيىلي

دمحم مصطفى
عية ، نور الدين بن مختار الخادمي ، ط( 3/217)دمشق : م، دار الفكر .200 -ـه  3127، 3ط

  3وعلم المقاصد الشر
 6م ، مكتبة العبيكان 2003 -ه 3123
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 :ضوابط المصلحة المرسلة  –المطلب األول
 :وعدم قرصها عىل إحدى الدارين مبدأ العبودية والمالئمة،األول    فرعال

 
ً
ع -أوال  :عدُمإخاللها بعبودية هللا، ومالئمتها لمقاصد الشر

ائع السماوية جاءت لتقرير مبدأ العبودية هلل ، حيث قال تعال    :من المعلوم أن الشر
ْ
د
َ
ق
َ
ابَ  َول

َ
ن
ْ
ي   َعث  

ى
ف

لِّ 
ُ
ةٍ  ك مَّ

ُ
  أ

ً
ن   َرُسوَل
َ
وا أ

ُ
َ  اْعُبد

ه
ُبوا اَّلل ن 

َ
  َواْجت

َ
وت

ُ
اغ
َّ
ُهْم  الط

ْ
ن م 
َ
ف
 
ى َمنْ  ۖ

َ
د
َ
ُ  ه

ه
ُهْم  اَّلل

ْ
ن َوم 

  َمنْ 
ْ
ت
َّ
ْيه   َحق

َ
  َعل

ُ
ة
َ
ل
َ
َل
َّ
  الض

ۚ
وا ۖ ُ ير س 
َ
ي  ف  

ى
ْرِض  ف

َ ْ
ُروا األ

ُ
ظ
ْ
ان
َ
  ف

َ
ان
َ
ْيَف ك

َ
  ك

ُ
َبة ىَ  َعاق  ير ب 

ِّ
ذ
َ
ُمك
ْ
 326ال

يعة  دت الشر
ّ
 من ربطها بمنهج وأك

ّ
اإلسالمية باعتبارها آخر الرساالت أنكل الترصفات واألحوال البد

  َوَما :عبادة هللا ، قال هللا تعال 
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
نَّ  خ ج 

ْ
َس  ال

ْ
ن  
ْ
ون   َواإل

ُ
َيْعُبد  ل 

َّ
َل  6 33 إ 

ة مناحي الحياة بصورٍة يس
ّ
صد منه تحقيق المصلحة لكاف

ُ
تقيم والعبادة بهذا المفهوم العام والشامل ق

 6معها نظامها ومنهجها وفق تعاليم اإلسالم ومبادئه 
ي  ى من دواعي أهوائهم : " فقال –رحمه هللا  –وقد أشار الشاطت  فير

ّ
خرج المكل

ُ
يعة إنما جاءت لت  الشر

ّ
أن

 هلل، وهذا المعتى إذا ثبت ال يجتمع مع فرض أن يكون وضع
ً
 حت  يكونوا عبادا

يعة عىل وفق أهواء النفوس، وطلب من  346"افعها العاجلة كيف كانتالشر
وِ  :سبحانه وقد قال

َ
َبعَ  َول

َّ
  ات

ُّ
َحق

ْ
ْم  ال

ُ
َواَءه

ْ
ه
َ
ت   أ

َ
َسد

َ
ف
َ
  ل

ُ
َماَوات ْرُض  السَّ

َ ْ
نَّ ۚ  َواأل يه  َوَمْن ف 

ْم  َبلْ 
ُ
اه
َ
ْين
َ
ت
َ
ْم  أ ِره 

ْ
ك ذ  ُهْم َعنْ  ب 

َ
ْم  ف ِره 

ْ
ك   ذ 

َ
ون

ُ
 356ُمْعِرض

ى  ابط يجب عىل المسلمير
ّ
 غاية هذا الض

ّ
ع هللا ولو خالف ذلك ظاهر وصفوة القول أن تحكيم شر

ع    –المصلحة، بحيث تكون مالئمة لمقاصد الشر
ً
عي ُعلم كونه مقصودا

أي راجعة إل حفظ مقصود شر
 من دالئله -بالكتاب والسنة واإلجماع والقياس

ً
 من أصوله وال دليال

ً
ي أصال

ى
ناف

ُ
 6 36فال ت

ع ، وكانت من 
الئم ترصفات فكلُّ مصلحٍة ال ترجع إل حفظ مقصود الشرّ

ُ
ي ال ت

المصالح الغريبة الت 
رحة

ّ
ع فهي باطلة ُمط  376الشر

 
ً
 :عدم قرص المصلحة عىل إحدى الدارين  - ثانيا

ى الدارين ي عىل أساس اعتبار الربط بير
 النظرة اإلسالمية للوجود تنبتى

ّ
 المصالح  الدنيا واآلخرة  إن

ُ
ان ى فمير

 فال 
ً
ارين معا

ّ
د عىل أساس استحضار كل من الد

ّ
يجوز اقتصار المصلحة عىل الدنيا دون اآلخرة يتحد

 من قوله تعال
ٌ
ُهْم  :،وهذا ُمستفاد

ْ
ن َوم 

ولُ  َمنْ 
ُ
ا َيق

َ
ن ا َربَّ

َ
ن ي  آت   

ى
َيا ف

ْ
ن
ُّ
  الد

ً
ة
َ
ي  َحَسن  

ى
َرة   َوف خ 
ْ
  اآل

ً
ة
َ
ا َحَسن

َ
ن اَب  َوق 

َ
ار  َعذ

َّ
ِغ  ، وقوله38الن

َ
َواْبت

يَما   ف 
َ
اك
َ
ُ  آت

ه
اَر  اَّلل

َّ
  الد

َ
َرة خ 

ْ
  اآل

َ
َوَل

 
ۖ  

َ
َس ت
ْ
  ن

َ
يَبك ص 

َ
نَ  ن َيا م 

ْ
ن
ُّ
  الد

 
نْ  ۖ ْحس 

َ
َما َوأ

َ
ْحَسنَ  ك

َ
ُ  أ

ه
  اَّلل

َ
   ََل

َ
ْيك

َ
ل ْبِغ  إ 

َ
  ت

َ
َساد

َ
ف
ْ
 ال

ي   
ى
ْرِض  ف

َ ْ
  األ

َّ
ن  إ 

 
ۖ  َ

ه
  اَّلل
َ
بُّ  َل يَن  ُيح  د  س 

ْ
ُمف
ْ
 396ال

 للمصالح ،
ً
ى العمل الدنيوي واألخروي تحقيقا  بير

ُ
ي االختالل ويتم التوازن

ي ينتفى
ابط القرآبى

ّ
 وب  هذا الض

ي  خروية :"  -رحمه هللا -وبذلك قال الشاطت 
ُ
ي    ع إقامة المصالح األ إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشر

ي ذلك 
ى
والدنيوية ، فذلك عىل وجٍه ال يختل لها به نظاٌم ، ال بحسب الكّل ، وال بحسب الُجزء ، وسواٌء ف

                                                           

 1.6النحل ، اآلية  سورة -32
 7.6: سورة الذاريات ، اآلية  -33
 (116/ 3)مصدر سابق ، : الموافقات  -34
 736سورة المؤمنون ، اآلية -35
 (1./2) الموافقات ، مصدر سابق : ينظر -36

، مصدر سابق ، ص : ينظر  -37  3796المستصفى
 2036: سورة البقرة ، اآلية  -38
 776: سورة القصص ، اآلية -39
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وريات أو الحاجيات أو التحسينيات ، فإنها لو كانت  موضوعة بحيث يمكن أن ما كان من قبيل الرصى
 لها ، إذ ليس كونها مصالح ، إذ ذلك بأول 

ً
ي    ع موضوعا يختل نظاُمها أو تنحّل أحكامها ، لم يكن التشر

 بها أن تكون مصالح عىل اإلطالق ، فالبد أن يكون وضعها عىل 
ٌ
من كونها مفاسد ، لكن الشارع قاصد

ي جميع أنواع التكل
ى
 ف
ً
 وعاما

ً
 وكلّيا

ً
ى من جميع األحوالذلك الوجه أبديا  406"يف والمكلفير

ي  الفرع
ورية و لألصول ا عدم معارضته – الثابى ت مصلحة أهم منهاأو مساوية ، وأن تكون ضى أن ال تفوِّ

 :لها
 
ً
 :عدم معارضتها أو تفويتها لألصول المقطوع بها  - أوال

ي عىل المصلحة بأّي حاٍل  لألصول
القطعية ،   فال ُيستساغ معارضة المصلحة أو االجتهاد المبتى

ع كقاعدة  ي الشر
ى
ى ف دها ، : كاإلجماع والقياس ، وكذلك القواعد الكلّية الكي  ُر ُيزال ،واألموُر بمقاص 

الرصى
ع  416وما شابه ذلك من قواعد الشر

 
ً
ورية قطعية ك –ثانيا  :لية، وأن تتلقاها األمة بالقبولأن تكون المصلحة ضى

ورية ، بأن ت  باألخذ بأن تكون المصلحة ضى
ّ
 ال يمكن االستغناء عنه ، البد

ً
 ال ظنّيا

ً
وريا  ضى

ً
حفظ أمرا

اس 
ّ
ي موضعها لكان الن

ى
ى ،  وأن ترفع الحرج ، بحيث لو لم يؤخذ بتلك المصلحة ف  للمسلمير

ً
ي نفعا

ّ
ويؤد

ي مشقة وحرج، وهللا تعال يقول
ى
ي  :ف  

ى
وا ف

ُ
د    َوَجاه 

ه
  اَّلل

َّ
ه   َحق َهاد   426   ج 

ي ذاتها ،
ى
بول ، فال مدخل لها  وأن تكون المصلحة معقولة ف

َ
تها بالق

َّ
فإذا ُعرضت عىل أهل الُعقول تلق

عبدات  
ّ
 436بالت
 
ً
 :عدم تفويت المصلحة لمصلحة أهم منها أو مساوية  – ثالثا

 درجات المصالح
ُ
ورية ، ،فتتفاوت ورية وأخرى غير ضى هناك مصالح عاّمة وأخرى خاّصة ، ومصالح ضى

ة ، ومصالح ة وأخرى غير معتي  ة ، ومصالح حقيقية وأخرى وهمية ،  ومصالح معتي  ثابتة وأخرى متغير
 6وهكذا 

ها ،  ورية عىل غير ة  والرصى ة عىل غير المعتي  وعليه فإن المصالح العاّمة مقدمة عىل الخاّصة ، والمعتي 
ة ،والحقيقية عىل الموهومة ،وهكذا والثابتة عىل المتغير

446 
ى المصلحةومن هذا المنطلق تظهر الّصلة الوثي شكل   والعقوبات التعزيرية قة بير

ُ
 المصلحة ت

ّ
فإن

 المصالح المرسلة تعتي   العقوبات التعزيريةالمعيار األساس لتحديد ميدان 
ّ
، وعليه يمكن القول بأن

 
ً
وريا  وضى

ً
 خصبا

ً
ي مواجهة  لتقدير العقوبات التعزيريةمصدرا

ى
ي تقرير الكثير من األحكام ف

ى
، وأداة فاعلة ف

ي العقوبات التعزيرية بصفٍة خاصةٍ  ،امةٍ ومسايرة التطورات بصفة ع
ى
 6وف

ي 
عية عىل العقوبات التعزيرية بعض  –المطلب الثابى عقوبة القتل ) البدنيةتطبيقات المصلحة الشر

ب  (6والرصى

                                                           

 ( 26./2)مصدر سابق : افقات المو  -40
ي التعزير ، إعداد : ينظر -41

ى
اف :مراعاة المصلحة ف م، 2032-ـه3111فؤاد عبد المنعم : عمر شيخ أحمد جيشي  إشر

 3796مصدر سابق ، ص : ، والمستصفى  373ص
 716: سورة الحج ، اآلية  -42
ي تحقيق  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول، دمحم بن عىلي : ينظر  -43

ي اليمتى
: بن دمحم بن عبد هللا الشوكابى

م ، دار 3999 -ـه 3139  3الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور،ط: الشيخ أحمد عزو عناية، ، قدم له
ي  ح المنهاجو( 2/3176)الكتاب العرب  ي شر

ى
ي السبكي  ، بال ط ،: اإلبهاج ف ي الدين أبو الحسن عىلي بن يحتر

 -ـه .313تف 
وت  3997  ( 1/3716)م دار الكتب العلمية بير

ى المصالح : ينظر -44 ي ، ط : الموازنةبير
ى الطاب  عية ، أحمد عليوي حسير ي السياسة الشر

ى
 –ـه 3127 3دراسة تطبيقية ف

عية ، صالح الدين دمحم 6  313-310األردن ، ص : م ، دار النفائس للنشر والتوزي    ع 2007 ي السياسة الشر
ى
وأثر المصلحة ف

وت: م ، دار الكتب العلمية 2009،  3لنعيىمي  ، طقاسم ا   371لبنان ص -بير
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  فعله ) 
ً
نموذجا

ُ
 (:والخلفاء الراشدون أ

ي   الترصفات السياسية للنت 
ٌ
ي استندوا فيها عىل المصالح المرسلة شواهد عملية  تعد

والخلفاء الت 
:" ،وهي  بالعقوبات التعزيريةوأدلة علمية لقاعدة من أعظم قواعد الفقه اإلسالمي الكلية المتعلقة 

 بالمصلحة 
ٌ
وهي قاعدة تشي عىل كل والية عاّمة أو خاّصة منوطة "ترصف اإلمام عىل الرعّية منوط

 6ودرء المفاسدبتحقيق المصالح 
ي الدولة الكما أن   

ى
ي القديم من الزمان والحديث يستشهدون بما قام به الخلفاء الراشدون ف

ى
فقهاء ف

ي صدرت عنهم باعتبارهم أصحاب سلطة قريبة من الراشدة دولة اإلسالم ا
ألول، وَيعدون أفعالهم الت 

ي هذا العرص معظمهم من الصحا
ى
 الناس ف

ّ
بة العدول الذين شهد لهم الرسول عهد النبّوة، إضافة إل أن

 عية وعية العمل بالسياسة الشر ي أعماق  (المصلحة ) باألفضلية فهي خير دليٍل عىل مشر
ى
والولوج ف

يعة الغّراء وأشارها  ي الشر
 6معابى

ي  ي تقدير العقوبات التعزيرية وفق  وفيما يىلي بعض نماذج من أحكام النت 
ى
والخلفاء الراشدين، ف

عية  : المصلحة الشر
 :(القتل تعزيرا) العقوبات البدنية  -الفرع األول 

  ّ ي ي عهد النت 
ى
بقت ف

ُ
ي ط

والخلفاء الراشدون، من أنواع العقوبات التعزيرية، العقوبات البدنية ، والت 
ي  ها ، نوجز المبنية عىل المصلحةوسنذكر بعض التطبيقات العملية لتقدير العقوبات التعزيرية البدنية 

ى
ف

ي 
 : اآلب 
  القتل -

ً
 (:اإلعدام)تعزيرا

هم إال  ّ ة ال ينفع معها إصالح مرتكبيها أو زجرهم بعقوبات أخرى، إذ ال يندفع شر هناك عدة جرائم خطير
 ُّ ي ي بعض الجرائم وأمروا بالقتل فيها، نذكر منها بعض بالقتل، وقد طبق النت 

ى
والخلفاء هذه العقوبة ف

 :النماذج 
 أ

ً
 :    تكرار الشقة  وال

 إذا تكّررت ا
ً
ه بالحدود فيقتل تعزيرا ُّ وهو ما ذهب  ،45لشقة للمّرة الخامسة من المجرم ولم يندفع شر

ي المذهب القديم ، واستدلوا بحديث جابٍر، قال 
ى
ي ))   :إليه الشافغي ف ت 

َّ
 الن

َ
ل َساِرٍق إ  َء ب  ي اَل  ح  

َ
ق
َ
ف

وا َيا َرُسوَل هللا  
ُ
ال
َ
ق
َ
وُه ، ف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اَل : اق

َ
ق
َ
 ، ف

َ
ق َما َشَ

َّ
ن اَل  :إ 

َ
ُعوُه ق

َ
ط
ْ
اَل : اق

َ
ق
َ
َية ، ف ان 

ّ
ه  الث َء ب  ي مَّ ح  

ُ
َع ، ث ط 

ُ
ق
َ
: ف

اَل 
َ
ق
َ
، ف

َ
ق َما َشَ

َّ
  َيا َرُسوَل هللا إن

ْ
وا
ُ
ال
َ
ق
َ
وُه    ف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
الَ : اق

َ
ُعوُه ، ق

َ
ط
ْ
اَل : اق

َ
ق
َ
ثة،  ف ال 

َّ
ه  الث َء ب  ي مَّ ح  

ُ
َع ، ث ط 

ُ
ق
َ
: ف

 
َّ
ن وا  َيا رُسوَل هللا إ 

ُ
ال
َ
ق
َ
وُه ، ف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اَل اق

َ
ق
َ
، ف

َ
ق َ : َما َشَ ي  

ب 
ُ
مَّ أ
ُ
ُعوُه، ث

َ
ط
ْ
اَل اق

َ
ق
َ
  ف
ُ
َعة اب 

ه  الرَّ وا َيا َرُسوَل : ب 
ُ
ال
َ
وُه ، فق

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق

اَل 
َ
 ، ق

َ
ق َما َشَ

َّ
ن َسة : هللا  إ  ام 

َ
ه  الخ  ب 

َ
ي  
ب 
ُ
أ
َ
ُعوُه ، ف

َ
ط
ْ
اَل  اق

َ
ق
َ
وُه : ف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
 6(46)(( 6اق

 لإلمام أن يعزر بالقتل إذا اقت
ّ
ى أن فيما إذا كان الشخص من  ،ضت المصلحة العامة ذلكمن ذلك يتبير

ره   إلفساده وضى
ً
ي األرض، وأن التخلص منه يكون بقتله دفعا

ى
 6المفسدين ف

 
ً
جر، :     عقوبة تكرار شارب الخمر  ثانيا ى ي الرابعة ولم ييى

ى
ب الخمر ف يل  يعاقُب بالقتل من تكّرر منه شر ل 

َ
د ب 

ْمرَ :)) َما روي عنه 
َ
ُبوا الخ ِ

َ ا شر
َ
ا  إذ

َ
ّم إذ

ُ
م، ث

ُ
وه

ُ
ُبوا فاْجلد ِ

َ ا شر
َ
ذ ّم إ 

ُ
ْم، ث

ُ
وه

ُ
د اْجل 

َ
ُبوا ف ِ

َ ا شر
َ
ذ ّم إ 

ُ
م، ث

ُ
وه

ُ
د اْجل 

َ
ف

ْم 
ُ
وه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
َ
ُبوا ف ِ

َ  6 47((شر

                                                           

عية ابن تيمية ، مصدر سابق ، ص -45  6 91السياسة الشر
ي سننه ، مصدر سابق ، كتاب -71

ى
ي السارق يشق مرارا: الحدود ، باب : أخرجه أبو داوود ف

ى
: حديث رقم (  .311/  1)ف

ي كيفية القطع ، حديث رقم : ،باب  ديث الهدايةنصب الراية ألحا: ينظر 6، حديثضعيف  1130
ى
، مصدر سابق  31ف

(1/173 6 ) 
ي سننه ، مصدر سابق -47

ى
ب الخمر ، حديث : الحدود ، باب : كتاب (   3931/  1) أخرجه أبو داود ف ي شر

ى
إذا تتابع ف

 6، حديث صحيح 1112: رقم 
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ي رواية أخرى يقول      
ى
وهُ :))  وف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
َ
 ف
َ
َعة  الّراب 

َ
 َعاد

ْ
ن إ 
َ
وُه ، ف

ُ
د اْجل 

َ
ْمَر ف

َ
خ
ْ
َِب ال

َ ا شر
َ
ذ ي رواي 48((إ 

ى
ة يكون وف

ي المرة الخامسة القتل 
ى
 6ف

ب الخمر -رحمه هللا -يقول ابن القيم  بسبب تكرار شر
ً
تل تعزيرا

ُ
ي من ق

ى
ي : " ف وعىل هذا يحمل قول النت 

 ي الرابعة فاقتلوه فأمر بقتله إذا أكُي
ى
ي الثالثة أو ف

ى
ب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد ف من شر

ي المرة األو ،منه
ى
 ألمر به ف

ً
ا
ّ
 496" ل ولو كان ذلك حد

ي قتله، 
ى
 األمر، فال يقتله إال إذا رأى ولي األمر مصلحة للعباد ف

ّ
وك لولي

والذي يراه الباحث أن األمر مي 
عية، يقول ابن قيم الجوزية  ي : )) 666 وذلك من باب السياسة الشر ي المرة  فإن النت 

ى
أمر بقتل الشارب ف

 البد منه ، فه
ً
ي الرابعة ، ولم ينسخ ذلك  ولم يجعله حدا

ى
و عقوبة ترجع إل اجتهاد اإلمام ف

 506((المصلحة
 
ً
     عقوبة اللواط  ثالثا

لواط بقتل الفاعل والمفعول فيه ، وتحريقه  وكتب بذلك إل خالد بن  حكم أبوبكر الصديق 
ّ
ي ال

ى
ف

 ، لقبح الجريمة  الوليد 
ً
ا
ّ
 ال حد

ً
 6 51وهنا يكون القتل سياسة

 
ً
 :    عقوبة الساحر  رابعا
 6  52أنه أمر بقتل الساحر مر روي عن ع -
الّسْيف  : ))  قوله  -  ب 

ً
َبة ْ

َ ِر ضى اح 
 السَّ

ُّ
 536((َحد

-  ِّ ي ت  
َّ
ْوَج الن

َ
 ز
َ
َصة

ْ
 َحف

َّ
ن
َ
 ما ُروي أ

ْ
َمَرت

َ
أ
َ
َها ف

ْ
َرت بَّ
َ
 د
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
َها َوق

ْ
َها َسَحَرت

َ
 ل
ً
 َجاِرَية

ْ
ت
َ
ل
َ
ت
َ
 ق

 
ْ
ت
َ
ل ت 
ُ
ق
َ
َها ف  546((ب 

 م
ُّ
ي كف هؤالء ال تكون إال بالقتل وهذه العقوبة التعزيرية تعد

ى
عية؛ ألن المصلحة ف ن فعل السياسة الشر

 ، لعظم الجرم 
ً
 6 تعزيرا
 
ً
    قتل الجماعة بالواحد  خامسا

ى المسألة ، ولكنه منقوٌل عن عمر بن "  والمستند فيه المصلحة المرسلة إذ ال نّص عىل عير
، فعمر  الخطاب   ، وقال  قتل نفٌر برجل وهو مذهب مالك والشافغي

ً
تل غيلة

ُ
ِو )) : واحد ق

َ
ل

ُهْم 
ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
َعاَء ل

ْ
ُل َصن

ْ
ه
َ
يَها أ  ف 

َ
ك َ
ي َ
ْ
 6 55((اش

                                                           

ي سننه ، مصدر سابق -48
ى
ب الخمر حديث رقم : حدود ، باب ال: كتاب (  3939/ 1) أخرجه أبو داود ف ي شر

ى
إذا تتابع ف

 6، حديث صحيح   1111
عية البن قيم الجوزية  -49 ي السياسة الشر

ى
ي  القاهرة ، ص : تحقيق :الطرق الحكمية ف

دمحم جميل غازي ، مطبعة المدبى
377 6 

ى  -50 ى عن رب العالمير  -ـه 3127لصبابطي ،  بالط  عصام الدين ا: ابن قيم الجوزية ، تحقيق وتعليق : إعالم الموقعير
 (3/117) القاهرة : م ، دار الحديث .200

 ( 6 9/317)المبسوط ، مصدر سابق : ينظر  -51
ي مصنفه  -52

ى
ي ، تحقيق  حبيب : أخرجه عبد الرزاق ف

ي الصنعابى
ي اليمابى أبوبكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمير

 الهند ، : العلىمي المجلس : ـه ، الناشر 3101،  2الرحمن األعظىمي ، ط
ي سننه  -53

ى
مذي ف مذي السلىمي ، تحقيق   أحمد دمحم شاكر : أخرجه الي  الجامع الصحيح ، دمحم بن عيش أبو عيش الي 

ي  اث العرب 
وت ،كتاب : ، بال ط ، دار إحياء الي  : باب (  0./ 1)،  31.0: حد الساحر ، حديث رقم : الحدود ، باب : بير

 ( 3136  379/ 30) 31717:قتل الساحر ، حديث رقم 
ي موطئه  -54

ى
ي الغيلة والسحر ، : مالك بن أنس ابن مالك األصبحي ، كتاب العقول ، باب : أخرجه مالك ف

ى
ما جاء ف

 ( 3796/ 30)مصنف عبد الرازق ، مصدر سابق : وينظر ( 7/212)3791:حديث رقم 
ي صحيحه  -55

ى
إذا أصاب قوم من رجل هل : دود ، باب الح: كتاب (   120/  1) مصدر سابق : أخرجه البخاري ف

هم؟ حديث رقم 
ّ
 6  117.: يعاقب أو يقتص منهم كل
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  وعن عىلي 
ً
 ُمخالٌف فَصار إْجماعا

ُ
ه
َ
 ،  ولم ُيعرف ل

ً
وا َرُجال

ُ
ل
َ
ت
َ
ل ثالثة ق

َ
ت
َ
 566أنه ق

 فإهداره داع إل خرم أصل القصاص وات 
ً
تل عمدا

ُ
خاذ ووجه المصلحة أن القتيل معصوٌم وقد ق

اك ذريعة إل السغي بالقتل إذا علم أنه ال قصاص فيه ، وليس أصله قتل المنفرد فإنه 
االستعانة واالشي 

ك ليس بقاتل تحقيقا   ، والمشي 
ً
 576"قاتل تحقيقا

ي قتل الجماعة هنا قتل للقاتل، فالجماعة الذين ا
ى
وجمعهم   جتمعوا عىل القتل كالشخص الواحد وف

ي حقن الدماء ، وكما  ؛المصلحة كشخص واحد هو ما دعت إليه
ى
ع ف لما فيه من حفظ مقاصد الشر

 586تقطع األيدي باليد الواحدة عند مالك 
صان به األرواح و 

ُ
د هذا الحكم  والذي ت

ِّ
عض

ُ
ي ت
 الذرائع  واألدلة المتضافرة الت 

ّ
ي سد

ى
 ف
ً
يجد سنده أيضا

زجر به النفوس الفاسدة ؛ وألنه لو علم الجماعة أن
ُ
تلوا وت

َ
 لم ُيقتلوا  هم إذا ق

ً
لتعاون األعداء عىل  واحدا

ع بها إل قتل  قتل عدوهم وبلغوا مرادهم من قتله ، من غير أن ينالهم العقاب، وتكون ذريعة يتذرَّ
ع القصاص من أجله 

 لما شرُ
ٌ
ي ذلك تفويت

ى
 596النفوس، وف

ى أنها ال تطبق إال عىل  يتبير
ً
 كبائر الجرائم مما سبق من بيان بعض التطبيقات لعقوبة القتل تعزيرا

ى الذين تمس جرائمهم سالمة المجتمع بأشه وتهدد أمنه واستقراره، فال يزجرهم التأديب بما  والمجرمير
 6 دون القتل 

 
ّ
ي ذلك، وعلم أن

ى
 إذا رأى المصلحة ف

ً
ّ األمر إيقاف عقوبة القتل تعزيرا  لولي

ّ
ومن الالفت للنظر أن

ر، بناء عىل ضابط  تب الرصى ي أن وهو من ( ظر إل المآالت الن) بتطبيقها سيي 
ي ينبغى

األُصول الجليلة الت 
عية، ي السياسة الشر

ى
ح به المجتهدون ف

ّ
ة  اعتبار مآالت األفعال ونتائجها  يتسل وهي من األمور المعتي 

 عند تقرير العقوبة التعزيرية 
ً
عا  6شر

ي   النت 
ّ
اَم عُ  وقد دّل عىل ذلك أن

َ
ى مع علمه بهم عندما ق اَل  َمُر ترك قتل المنافقير

َ
ق
َ
 ف

:  
ه
ُّ : َيا َرُسوَل اَّلل ي ت  

َّ
اَل الن

َ
ق
َ
ق  ف اف 

َ
ا الُمن

َ
ذ
َ
 ه
َ
ق
ُ
ِْب ُعن

ضىْ
َ
ي أ  
ْعتى
َ
ُل :"  د

ُ
ت
ْ
ا َيق

ً
د  ُمَحمَّ

َّ
ن
َ
اُس أ

َّ
 الن

ُ
ث
َّ
َحد

َ
 َيت
َ
  ال

ُ
ْعه
َ
د

 
ُ
ْصَحاَبه

َ
 606" أ

ي 
ب  –الفرع الثابى  (الجلد) عقوبة الرصى

ب عمر  رة لما تتبع ومن ذلك ضى
ُ
ا بالد

ً
ي السؤال عنه ؛ لئال  صبيغ

ى
المتشابه من القرآن وأخذ يلح ف

ى العقول وَيضل اإلفهام   6يفي 
َحاٍف   ي ل   

ى
ا ف

َ
د ٍة ُوج 

َ
ي َرُجٍل َواْمَرأ  

ى
يَن، ف د  اش  اء  الرَّ

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
 : " َوُرِوَي َعْن ال

ً
ة
َ
ائ َبان  م 

َ ْ  616ُيرصى
ب عىل من زّور  وكذلك قضاُء عمر بن الخطاب  ي العقوبة التعزيرية بالرصى

ى
عىل نقش خاتمه وأخذ  ف

ي 
ى
به ف م ضى

ُ
 ، ث

ً
ي مائة

ي اليوم الثابى
ى
به ف

بٍة  ثم ضىَ ي اليوم األّول مائة ضى
ى
 من بيت المال، فعاقبه ف

ً
شيئا

ي مثل هذه العقوبة التعزيرية، وهي 
ى
 المصلحة تكمن ف

ّ
 ونفاُه، واختار هذه العقوبة لما رأى أن

ً
الثالث مائة

                                                           

 ( 6  170/  7) ابن قدامة ، مصدر سابق : ينظر  -56
ى ، مرص: االعتصام -57 ي ، بال ط ،  المكتبة التجارية الكي   ( 3276/  2)أبو إسحاق الشاطت 
 (3276/  2)المصدر السابق -58
ائعبدائع الص: ينظر  -59 ي ترتيب الشر

ى
ي : نائع ف

ي الحنفى
ي ، ط: تحقيق : عالء الدين أبو بكر الكسابى  3دمحم خير طعمة حلت 

وت : م ، دار المعرفة 2000ـه   3120،   ( 6  71/  61 ) لبنان  –بير
ي صحيحه ، مصدر سابق ، كتاب التفسير ، باب قوله تعال  -60

ى
 ((متفق عليه واللفظ لهما ، فقد أخرجه البخاري ف

ى رقم  : سورة المنافقون (( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر هللا لهم إن هللا ال يهدي القوم الفسقير
ي صحيحه ( 371/ .)،  1907: ، حديث رقم  .: ، اآلية 

ى
نرص : اآلداب  ، باب : مصدر سابق  كتاب : ، وأخرجه مسلم ف

 ، حديث رقم 
ً
 أو مظلوما

ً
 ( 6 39/ 1) ، 77..: األخ ظالما

ي إصالح الراعي والرعية  -61
ى
عية ف  6 92ابن تيمية ، مصدر سابق ،ص : السياسة الشر
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ٌ
 وزاجرة

ٌ
 626رادعة

 ومهتك كما عاقب بعقوبٍة ت
ّ
ب الخمر ملزٌم للحد

به الخمر،فشرُ ي شهر رمضان بشر
ى
عزيريٍة لمن أفطر ف

 أقوى من التعزير، فيبتدأ بإقامة الحد عليه، ثم ال 
ّ
حرمة الشهر، والفطر يستوجب التعزير، ولكّن الحد

ي إل اإلتالف، واألصُل فيه حديث عىلي 
ّ
 التعزير؛ لكي ال يؤد

ى ي ُيوالي بينه وبير
 الحارُبي أنه أب  بالنجاىسر

، وقال هذا لجراءتك 
ً
ين سوطا به عشر ه ثّم حبسه، حت  إذا كان الغد أخرجه فرصى

ّ
ب الخمر فحد قد شر

ي شهر رمضان
ى
 6 63عىل هللا وإفطارك ف

 ال
 ُيذيل 

ٌ
وهكذا يصل البحث إل نهايته ، إذ لكل بدايٍة نهايٍة ، ومن المتعارف عليه أن لكل بحٍث خاتمة

ي فيها الباحث النتائج والتوصي
ي اآلب 

ى
 :ات ، نجملها ف

ى  ى نوعير ي أحكامها بير
ى
ى الثبات والتغيرّ ، فقد جمعت ف ها بالتوازن بير يعة االسالمية عن غير : امتازت الشر

 يخضع لظروف الزمان والمكان ، 
ٌ
ٌ وال تبديٌل باعتبار األزمنة واألمكنة ، ونوع يه تغير

 ال يعي 
ٌ
 ثابت

ٌ
نوع

ي تعتي  المصلحة تابعة لها،مع المحافظة عىل مبادئ  -عزيريةكالعقوبات الت-وتغير األعراف والعادات 
الت 

عيٍة  ع وقواعده وفق سياسٍة شر
 6الشرّ
ات الذي يعالج النوازل   فقه العقوبات التعزيرية ليس من الثوابت ، وإنما هو من باب المتغير

ي يحميها ؛ألنه مرتبط بعلم الس
عّية والمستجدات ، ولذلك يطرأ أو يزول حسب المصالح الت  ياسة الشر

عية من جهة أخرى   6من جهٍة ، وبعلم المقاصد الشر
صوص 

ّ
 عند عدم وجود الن

ً
ي ال تقُف جامدة

عية الرشيدة هي الت   الشر
ُ
نفذ إل المصالح  ،السياسة

َ
وإنما ت

ي إطار 
ى
، فالحقيقية للناس ما دام ف عي

عية التعزيرية قائمة عىل أساس جلب الصالح ها الشر العقوبة الشر
ي    ع كله ساد، وهذا هودفع الف ع ورعاية مصالح وهو تحقيق  و المقصد األعىل من التشر مقاصد الشر
 6الخلق 

عية المتعلقة بالواليات العامة والخاّصة  ي من أشهر قواعد السياسة الشر
ى
ي يحتاجها ولي األمر ف

، والت 
ي : قاعدة تقدير العقوبات التعزيرية ، 

 بالمصلحة ، والت 
ٌ
تتصل بقواعد الترصف عىل الرعية منوط

ى  يعة ومقاصدها الكي   6الشر
ُّ األمر عىل ضوئها ُيجرم   عليها العقوبة التعزيرية  فولي

بتى
ُ
ي ت

 المصلحة من أهم المحاور الت 
ُّ
تعد

عية  وابط والقيود ، بل هي منضبطة بضوابط شر
ّ
 تلك المصلحة ليست مجردة من الض

ّ
وُيعاقب، وأن

عيٍة تنسجم مع نصوص الوحي وقواعده وفق سياسٍة   6 شر
 أو تدرأ 

ً
ي تقدير العقوبات التعزيرية إال إذا كانت تجلُب منفعة

ى
 ف
ً
 العمل بالمصلحة المرسلة مطلقا

ُ
اليجوز
 
ً
 6مفسدة

 المصادر والمراجع
ي هللا عنهما  36

 6القرآن الكريم ، برواية اإلمام حفص عن عاصم رضى
ح المنهاج 26 ي شر

ى
ي : اإلبهاج ف

ى
ي الدين أبو الحسن عىلي بن عبد الكاف

بن عىلي بن تمام بن حامد بن تف 
ي السبكي  ، بال ط ، وت 3997 -ـه .313يحتر  6م دار الكتب العلمية بير

عية ، صالح الدين دمحم قاسم النعيىمي   ط 16 ي السياسة الشر
ى
م ، دار 2009،  3أثر المصلحة ف

وت: الكتب العلمية   6 لبنان -بير
ي إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول، دمحم بن عىلي  16

الشيخ أحمد : ،تحقيقالشوكابى

                                                           

 ( 2/2916)ابن فرحون ، مصدر سابق : ينظر  -62

6321.3
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م، دار الكتاب 3999-ه 3،3139الشيخ خليل الميس ولي الدين صالح فرفور،ط: قدم له، عزو عناية
ي   6العرب 

ى: االعتصام  76 ي ، بال ط ،  المكتبة التجارية الكي   6أبو إسحاق الشاطت 
ى  6. ى عن رب العالمير لدين الصبابطي عصام ا: ابن قيم الجوزية ، تحقيق وتعليق : إعالم الموقعير

 6القاهرة : م ، دار الحديث .200 -ـه 3127،  بالط  
ي أنواء الفروق  76

ى
وق ف ي  تحقيق: أنوار الي 

ى
ي القراف خليل المنصور، بال : أحمد بن إدريس الصنهاح 

وت: م ، دار الكتب العلمية 3991 -ـه 3131ط ،   6بير
ائع 16 ي ترتيب الشر

ى
ي : بدائع الصنائع ف

ي عالء الدين أبو بكر الكسابى
تحقيق  دمحم خير طعمة :  الحنفى

ي ، ط وت : م ، دار المعرفة ـه، 3120، 3حلت   6لبنان  –بير
ي أصول األقضية ومناهج األحكام  96

ى
ام ف

ّ
ي ا:تبرصة الحك

م له : بن فرحون المالكي المدبى
ّ
: راجعه وقد

 6م، مكتبة الكلّيات األزهرية  .391 -ـه  .310( 3)طه عبد الرؤوف سعد ، ط
النملة ،  عبد الكريم بن عىلي  ل أصول الفقه وتطبيقاتها عىل المذهب الراجح ،الجامع لمسائ 306
 6المملكة العربية السعودية -الرياض : م ، مكتبة الرشد 2000 –ـه 3120،  3ط
ي  336

ى
ي  ،أبو زهرة،  بالط(العقوبة ) الفقه اإلسالمي الجريمة والعقوبة ف  6 دار الفكر العرب 

ي  326
ى
ي المرويات الواردة ف

ى
وسياسته اإلدارية شخصية عمر بن الخطاب وسياسته دراسة نقدية ف

م ، عمادة البحث العلىمي بالجامعة 2002 -ـه3121،  3عبد السالم بن محسن آل عيش  ط : اإلدارية
 6 المملكة العربية السعودية: اإلسالمية، المدينة المنورة 

مذي  316 ى الي  مذي السلىمي ، تحقيق دمحم بن عيش أ: سيى  شاكر ، بال ط ، أحمد دمحم بو عيش الي 
ي دار إحي اث العرب 

وت: اء الي   6بير
ى أبو داود 316 ي الدين عبد الحميد ، بل ط ، المكتبة العرصية، صيدا : تحقيق :سيى  –دمحم محتر

وت  6بير
ى اإلمام أحمد 376 اف : أبو عبدهللا ، تحقيق : سيى عبد هللا بن : شعيب األرنؤوط   عادل مرشد ، إشر

كي ، ط
 6، مؤسسة الرسالة  2003   ـه3123،  3عبد المحسن الي 

ي إصالح الراعي والرعية ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، ط 3.6
ى
عية ف م ، 2007،  3السياسة الشر

 6 دار الفاروق
، 3دمحم زهير بن ناض الناض ، ط: دمحم بن اسماعيل البخاري ، تحقيق : صحيح البخاري  376

 6طوق النجاة : ـه ، دار 3122
ي النيسابوري ، ط مسلم بن الحج: صحيح مسلم 316 : م ، منشورات 2003-ـه3123، 3اج القشير

وت : دمحم عىلي بيضون ، دار الكتب العلمية   6لبنان –بير
عية البن قيم الجوزية  396 ي السياسة الشر

ى
دمحم جميل غازي ، مطبعة : تحقيق : الطرق الحكمية ف

ي  القاهرة 
 6المدبى
عية 206 م ، مكتبة 2003 -ه 3123  3طنور الدين بن مختار الخادمي ، : علم المقاصد الشر

 6العبيكان 
ي الفكر النواز 236

ى
ق ، 2001 لي ، عبد السالم الرفغي ، بال ط فقه المقاصد وأثره ف م ، أفريقيا الشر

 6الدار البيضاء : المغرب 
م ، دار .313،   3إياد خالد الطباع  ط: العز بن عبد السالم  ، تحقيق  -القواعد الصغرى  226

 6دمشق  –فكر دار ال, الفكر المعاض 
ي المذاهب األربعة 216

ى
 الزحيىلي  ط:  القواعد الفقهية وتطبيقاتها ف

 -ـه  3127،  3دمحم مصطفى
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 6دمشق : م ، دار الفكر  .200
 6 القاهرة: م، دار الحديث  2001 -ـه  3121بال ط ، :  ، جمال الدين ابن منظور  لسان العرب 216
، دراسة وتحقيق 276 م ، دار 2000ـه 312، 3طن الميس ،خليل محي الدي: المبسوط ، الشخشي

وت  6لبنان -الفكر للطباعة والنشر والتوزي    ع، بير
ي التعزير  2.6

ى
ي التعزير مراعاة المصلحة ف

ى
اف ، إعداد مراعاة المصلحة ف : عمر شيخ أحمد جيشي  إشر

 6 م2032-ـه3111فؤاد عبد المنعم 
ي علم األصول  276

ى
ي ، : تحقيق  دمحم بن دمحم الغزالي أبو حامد  :المستصفى ف

ى
دمحم عبد السالم الشاف

وت  ، دار الكتب العلمية  3131،  3ط   6لبنان  –بير
 6المكتبة العرصية ، بال ط  المصباح المنير ، أحمد بن دمحم بن عىلي الفيومي المقري 216
ي ، تحقيق  : مصنف عبد الرزاق 296

ي الصنعابى
ي اليمابى أبوبكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمير

 6الهند : المجلس العلىمي : الناشر ـه ، 3101،  2، طحبيب الرحمن األعظىمي 
ي  106

 
ي عىل مخترص الخرف

،ط المغتى ي ابن قدامة المقدىسي
 
ي عىل مخترص الخرف

 ـه 3131 3المغتى
وت :،دار الكتب العلمية3991  6لبنان  –بير
يعة اإلسالمية 136 دمحم الحبيب ابن الخوجة ، بال ط دمحم الطاهر بن عاشور، تحقيق  :  مقاصد الشر
 6 قطر : م ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  2001 -ـه  3127، 
ى المصالح 126 عيةد: الموازنة بير ي السياسة الشر

ى
، ط ، أحمد عليويراسة تطبيقية ف ي

ى الطاب  ، 3حسير
 6 األردن: ، دار النفائس للنشر والتوزي    ع م2007 –ـه 3127
ي جميل : ري    ج، ضبط وتوثيق وتخمالك بن أنس ابن مالك األصبحي : موطأ اإلمام مالك  116

 
صدف

 6م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي    ع 3999-3991، 3العطار ، ط
ي ، تحقيق : الموافقات  116 أبو عبيدة : إبراهيم بن موىس بن دمحم اللخىمي الغرناطي الشهير بالشاطت 

 6م دار ابن عفان3997ه 3137 3، ط مشهور بن حسن آل سلمان
ة 176 يَّ ه 

ْ
ق  الف 

ُ
د واع 

َ
ي ،  دمحم: مْوُسوَعة الق

 
،مؤسسة  2001 -ـه  3121 3أبو الحارث الغزي ، طصدف

وت: الرسالة   6لبنان  –بير
ي تخري    ج الزيلغي ، قدم للكتاب  نصب الراية ألحاديث الهداية 1.6

ى
دمحم :مع حاشية بغية األلمغي ف

: م، مؤسسة الريان للطباعة والنشر 3997-ـه3131، 3دمحم عوامة ، ط: يوسف البنوري، تحقيق 
وت  6لبنان -بير
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 (المفهوم واألسباب)الحروب الصليبية 
 

ي غميض يف، 1إدمحم انويج  ن أحمد الشر أحمد حسير
محمود عبد المجيد مجي  ، 2

3 
 1،2،3كلية االداب الخمس/ قسم التاري    خ 

elmergib.edu.ly1 @ eegomud 
 

 المقدمة
ن وعىل آله وصحبه  الحمد هلل  ي األمير ن والصالة والسالم عىل سيدنا دمحم النب  رب العالمير

ن ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  :وبعد. أجمعير
ة تناولت الحروب الصليبية بالدراسةفقد   ظهرت مؤلفات كثير

وعالجت الحمالت الصليبية (1)
ي الحديث عنها وعىل الرغم من كي  

ن
ة ما كت  عن ذه  الحروب من عىل العالم اإلسالمي وأفاضت ف

 
 
 أنها لم ت

َّ
 مؤلفات عالجت مواضيع وقضايا مهمة إال

 
كل مراحلها ولم تظهر كل خفاياذا إذ ال زالت   غط

 أمام ال
ً
 خصبا

ً
ن إللقاء مزيد من األضواء عىل كثير من جوانبهاتلك الحروب حقال ن والباحثير  .دارسير

ي شهدذا الع 
/ الهجري الم اإلسالمي من أواخر القرن الخامسإذ تمثل تلك الحروب الصليبية الب 

القرن الثالث عشر / األخير من القرن السابع الهجري أواخر القرن الحادي عشر الميالدي حب  الثلث
ي والسياسي الهي قادته البابوية لتحقيق أطماعها بالهيمنة عىل العالم 

ة الرصاع الديبن الميالدي في 
، ونشر المسيحية، والسيطرة عىل بيت المقدس  .اإلسالمي

ي مرت بها م 
ة الحروب الصليبية من المراحل التاريخية المهمة الب  ذا من بلدان ففي  رص وغير

ن مناطق عديدة  ي معارك دامية كان نتيجتها احتالل الصليبيير
ن
العالم اإلسالمي فقد التق  طرفا الرصاع ف

ي واستطاع المسلمون  ، وبالتاىلي كانت ذناك عمليات تصدي لهها الغزو الصليب 
ن من بالد المسلمير

ة   طردذم من أجزاء كبير
ً
ي احتلوذا سابقا

 .من المناطق الب 
 :الحروب الصليبية مفهوم

ي  الحروب  وع الغرب 
ي أعلن فيها المشر

ة المهمة والحساسة من التاري    خ الب  الصليبية ذه  الفي 
ي بقيادة البابوية

كت فيها كل الطوائف المسيحية واختلف (2)الالتيبن ، واشي  ، الحرب عىل العالم اإلسالمي
ي تعريفها وتعددت نظراتهم وتحليال 

ن
 .تهمالمؤرخون ف

التاسع عشر الميالدي بل / المصطلح حديث ظهر منه نهاية القرن الثالث عشر الهجريوذها  
ي الدراسات الصليبية والعالقات 

ن
ن يكاد يكون المصطلح الوحيد الهي يجمع عىل استعماله الباحثون ف بير

ق والغرب  .(3)الشر

                                           
ن م  ن خ  الل مؤلف  اتهم دراس  ة ع  ن مختل  ف مص  ادر تل  ك الح  روب بالعربي  ة واألجنبي  ة يمك  ن ( 1) أثب  ت العدي  د م  ن الم  ؤرخير

قية بقية األعمال البيئبوغرافي ة، مص ادر ودراس ة الح روب : كوركبس عواد. إليها عىل سبيل المثالالرجوع  الهخائر الشر
وت، )الصليبية، جمع وتقديم وتعليق جليل العطية، دار العرب اإلسالمي  ، ص ( م1111بير ي

 .184-131المجلد الثابن
اط   ور م وق   د ح   131لق     الباب  ا اس   تحدثه ذيجن  وس س   نة : البابوي  ة( 2) اط  ور فوك   اس امي  ث الباب   ا بونيف  اس الثال   ث االمي 

ق عىل أن يطلقه عىل أساقفة روما عام   .م ثم بموافقة فوكاس تثبت والية البابا عىل الكنيسة المسيحية606الشر
أول م      ن اس      تعمل مص      طلح الح      رب الص      ليبية أو الحمل      ة الص      ليبية ذ      و  :لكن للمؤرخ زايوروف رأي آخر إذ يقول( 3)

ي عهد الملك لويس الرابع عشر المؤرخ 
ن
م فقد ألف كتاب ا س نة 1411-1661/ ذ 1124-1042)الفرنسي لويس ممبور ف

كوا فيه   ا ك   انوا يخيط   ون ع   ىل ألبس   تهم 1641 م س   ما  ت   اري    خ الح   روب الص   ليبية وق   د س   ميت ص   ليبية ألن ال   هين اش   ي 
ي الشر     ق، ترجم     : ميخائي     ل زاب     وروف. عالم     ة الص     لي  م     ن قم     ا  أحم     ر

ن
، دار التق     دم الص     ليبيون ف ن ة الي     اس ش     اذير

 .11ص( م1186موسكو، )
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 لحقيق 
ً
 مناقضا

ً
ي ظاذرة تاريخية حملت مصطلحا

تها مثل الحركة وربما لم يعرف التاري    خ اإلنسابن
ي 
ن
الصليبية، ذها المصطلح الصع  كان نتاج عدد من التطورات التاريخية والمفارقات المدذشة ف

ي التاري    خ اإلسالمي عىل حد سواء
ن
ي وف التاري    خ األوروب 

(1). 
ي تاري     

ن
ي المصوأول مشكالت البحث ف

ن
ح ومدلوالته المختلفة، ال لطخ الحركة الصليبية تتمثل ف

ن داللته اللغوية وحقيقته التاريخية، فلقد ارتبط اسم ذه  سيما إذا كان   بير
ً
المصطلح يحمل تناقضا

 .(2)الحركة بالصلي  بعد حواىلي قرن ونصف القرن من بداية ذه  األحداث
لم يستخدموا مصطلح الحملة الصليبية أو (3)فالرجال الهين قاموا بالحملة الصليبية األوىل 

ن إذا لم يحدث ذها سوى ي القرن السادس الهجري الصليبيير
ن
ي عشر الميالدي، إذ ظهرت / ف

القرن الثابن
ي لكي تعي  عنه (Crusade)ذه  الكلمة  هم ولم تهكر م، ألنهم كانوا يضعونها عىل ثيابومعناذا الصليب 

ي الحملة / حب  أوائل القرن السابع الهجري
ن
الصليبية القرن الثالث عشر الميالدي، إذا كان من يشارك ف

ي أطوارذا  (Pilgrims)هم حجاج يوصفون بأن
ن
فالمؤرخون الهين عارصوا الحركة الصليبية ال سيما ف

األوىل خلت جميع مؤلفاتهم من ذكر كلمة الصلي  أو الحملة الصليبية إنما دارت حول الحملة أو 
 .(4)حجاج بيت المقدس

ية   ن ي عشر  (Kreuzzag)وباأللمانية  (Crusade)فالكلمة االنجلير
ي القرن الثابن

ن
قد ابتكرت ف

ية  (Tomas Fuller)الثامن عشر الميالدي، فقد كت  توماس فوللر / الهجري ن أول دراسة باللغة االنجلير
ية القديمة واسمه  ن ي كتابه باالنجلير

ن
والمالحظ  (History of the holy ware)حول الحركة الصليبية ف
  (5)(المقدسة)أنه استخدم عبارة الحرب 

ً
 .(6)أيضا

ي معناذا الواسع 
ن
ي واقع األمر لم تكن الحروب الصليبية ف

 من ذلك  فقن
ًّ
ة زمنية ولونا خاصا إال في 

ق والغرب الهي اختلفت تسميته باختالف األزمان والمقاصد، لها من  ن الشر الرصاع الطويل الدائم ما بير
األول واسع وشامل وهي : األذمية بمكان تتبع تلك التعريفات، وللحروب الصليبية مفهومان مختلفان

ي شنتها أوروبا المسيحية باسم الصلي  ضد مخالفيها من جميع األديان والمهاذ 
األخرى  الحرب الب 

نطي ذرقل ن اطور البير ولعل أول من قام بهلك االمي 
 .(1)م ضد الفرس610-610/ ذ 20 -ـه .، ق(7)

                                           
ي للثقاف   ة والفن   ون وا داب ع   الم المعرف   ة : قاس   م، عب   د  قاس   م(1)

الكوي   ت، )ماذي   ة الح   روب الص   ليبية، المجل   س ال   وطبن
 .4ص( م1110

 1المرجع السابق نفسه، ص(2)
ي أطلقها  م، هي حملة عسكرية شنها 1011-1016/ ذ 113-110: الحملة الصليبية األوىل( 3)

الصليبيون تلبية للدعوة الب 
ن  ي من أجل تخليص بيت المقدس من أيدي المسلمير

 .البابا أوربان الثابن
الحمل  ة الص  ليبية األوىل فك  رة الح  روب الص  ليبية، ترجم  ة ف  تجي الش  اعر، الهيئ  ة المرص  ية العام  ة : جونات  ان رب  ل س  ميك 

 .61ص( م1111القاذرة، )، 2للكتاب، ط
 .1ية الحروب الصليبية، صماذ"قاسم عبد ؛ (4)
ي كتاب  ه إذ يق  ول ( 5)

ن
بع  د م  ا بشر   ب  الحرب  632لق  د م  ات دمحم ع  ام "أيض  ا أش  ار كل  ود دبلم  اس إىل كلم  ة الح  رب المقدس  ة ف
ي استمرت، بعد ما ب دأت بف تح مك ة ع ام 

كل ود دبلم اس ت اري    خ الحض ارة األوروبي ة، ترجم ة كولي ت ". 630المقدسة الب 
 .43ص( ت.دمشق، د)حيدر، الناشر الفن الحديث العالمي حبي ، مراجعة إبراذيم 

 .10، ص"ماذية الحروب الصليبية: "قاسم عبد (6)
ة حكم    ه افت    تح القائ    دان المس    لمان أب    و عبي    دة اب    ن ( 7) ي ف    ي 

ن
اط    ور الدول    ة الروماني    ة الشر    قية والقس    طنطينية ف ذرق    ل امي 
ا من بالد س وريا وذزم وا جيوش ا  روماني ة فق د فتح وا دمش ق وبي ت المق دس ومرص  وكان ت   الجراح وخالد بن الوليد كثير

وت، )، 3دائ   رة مع   ارف الق   رن العشر   ون، دار المعرف   ة، ط: دمحم فري   د وج   دي.كله   ا تابع   ة للدول   ة الروماني   ة م، 1141ب   ير
10/112. 
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ن إذ حولها الباباوات لتكون  ألغراضفقد جرت حمالت صليبية   أخرى غير الحرب ضد المسلمير
ن (2)ضد الهراطقة األلبيجنسيير

(3)(4). 
ي األناضول وبالد الشام  والمعبن  

ن
ي شنتها أوروبا ضد اإلسالم ف

ي معبن ضيق وهي الحروب الب 
الثابن

ة من  ي الفي 
ن
 .(5)م1211-1016/ ذ 611-110ومرص وتونس واألندلس للقضاء عىل اإلسالم، وذلك ف

اما المؤرخون المسلمون الهين عارصوا الحركة الصليبية يستخدمون مصطلح الحروب  
ذم من  (7)، وحروب الفرنجة(6)بل استخدموا كلمة فرنجالصليبية  ، أو الروم كابن األثير والقالنسي وغير

ق اإلسالمي 
 .(8)كتاب الشر

ق   ن الشر ن عرفتها بأنها حلقة من حلقات الرصاع الطويل بير ومجموعة أخرى من المؤرخير
ي 
ن
ي العصور القديمة والهي ظهر بوضوح ف

ن
ق والغرب ف ن الشر الرصاع والغرب، فمثلما كان ذناك رصاع بير

ي وقت كان 
ن
نطية ف ن اطورية الرومانية والبير ن الفرس واالمي  ن ثم بير ن الفرس واليونانيير ن عىل المتصارعابير

 .(9)نفس النحلة
ي ذناك  

ن
ي االسالم والغرب متمثال ف

ن
ق متمثال ف ن الشر ي العصور الوسط بير

ن
من رأى أن الرصاع ف

قية  .(11)(10)المسيحية أنه جزء من المسألة الشر
ق من تلك أنها  ون آخرون وعىل رأسهم المؤرخ كينجويرى مؤرخ  حركة ذجرة من الغرب إىل الشر

ي صاحبت سقوط 
اطورية الرومانية الغربية سنة الهجرات الب  موجات  م، فأعقبها 1083/ ذ 146االمي 

                                                                                                                                    
، : "دمحم ماذر حمادة(1) دراس ة  "م1101-1016/ ذ 1206-181وثائق الحروب الصليبية والغزو المغوىلي للعالم اإلسالمي

وت، )، 2، منشورات مؤسسة الرسالة، ط"ونصوص  .18-14ص ( م1182بير
ي الكبس  ة الكاتوليكي  ة عقي  دة تختل  ف ع  ن عقي   دة ( 2)

ن
ي االختي  ار، ومعناذ   ا االص  طالاي ف

أص  ل الكلم  ة باللغ  ة اليوناني  ة يع  بن
ي ذو اختيار مسيجي ما لعقيدة تخالف ما تقول به الكنيسة الكاتو 

م ن : رمسيس ع وض.ليكيةالكنيسة، فالمعبن الحقيق 
وق الدولية  ي فرنسا، مكتبة الشر

ن
 .4، ص(م2012القاذرة، )أوراق الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش ف

ن ( 3) ي جنوب فرنسا: األلبيجنسيير
ن
ت اري    خ أوروب ا العص ور الوس ط الت اري    خ : سعيد عبدالفتاح عاش ور. فريق من الهراطقة ف
، مكتبة األنجلو المرصية، ط  .103ص( م1142اذرة، الق) 1السياسي

ي   ل س    ماىلي ( 4) ي العص    ور الوس    ط، ترجم    ة قاس    م عب    د  قاس    م، دار المع    ارف، ط: بير
ن
( م1181الق    اذرة، )، 2الم    ؤخرون ف

 88ص
، ص: دمحم حمادة(5)  .11وثائق الحروب الصليبية والغزو المغوىلي للعالم اإلسالمي
ي عشر الهجري( 6)

ن كلمة مستحدثة من القرن الثابن ي العرص  / إن كلمة صليبيير
ن
القرن الثامن عشر الميالدي أّم ا المؤرخ ون ف

ن اسم الفرنجة ت اري    خ الح روب الص ليبية ح روب الفرنج ة : دمحم سهيل طقو . الوسيط فقد أطلقوا عىل الغزاة الغربيير
ق  ي المشر

ن
وت، )م، دار النفائس 1211-1061/ذ 610-181ف  .1، ص(م2011بير

ي اإلقل: أفرنجة( 7) ي آخر غرب 
ن
، وارض ها خص بة أرض واسعة ف ة ش هر وعرض ها أا ي  يم السادس قاع دتها ب اريس طوله ا مس ير

ي ال ي  والبح ر
ن
، زكري ا ب ن دمحم ب ن محم ود. وأذلها اإلفرنج وذم نصارى، أذل ح رب ف ي

آث ار ال بالد وأخب ار العب اد، : الق زويبن
وت، د)دار صادر   .146، ص(ت.بير

ن (8)  خلي  ل ش  اذير
ي المشر  ق: حم  دي مص  طقن

ن
اإلس  المي واألن  دلس دراس  ة مقارن  ة، رس  الة دكت  ورا  ل  م  الح  روب الص  ليبية ف

، كلية دار العلوم، جامعة القاذرة   .3، ص(م1114القاذرة، )تنشر
  .13م، ص1111، 2م، دار النهضة العربية، ط1211-1011تاري    خ الحروب الصليبية : محمود سعيد عمران(9)
اطوري  ة العثماني  ة : المس  ألة الشر  قية( 10) ن بع  ض ال  دول األوروبي  ة واالمي  مص  طلح ع  ام يطل  ق ع  ىل العالق  ات السياس  ية ب  ير

ن  ، وأوائ     ل الق     رن 11و 18إب     ان الق     رنير ن اف دمحم ش     فيق غرب     ال، . 20الميالدي     ير ، إشر ن مجموع     ة م     ن العلم     اء والب     احثير
وت،   . 3113-3112م، ص 2010الموسوعة العربية الميشة، المكتبة العرصية ،بير

ن : دمحم م   ؤنس ع   وض(11) ي الق   رنير
ن
ن الشر   ق والغ   رب ف ن للدراس   ات 4-6/ م13-12الح   روب الص   ليبية العالق   ات ب   ير ـه، ع   ير

 .11م، ص2000القاذرة، والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،
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اطورية الرومانية فأثاروا موجات من الرع  والقلق (1)من الهجرة قام بها الجرمان ي االمي 
داخل أراضن

ي غرب أوروبا العصور الوسط 
ن
ي نظر بعض الناس ف

ن
ي ف

بسب  الفوضن بعد أن كان المجتمع الرومابن
 .مجتمع الحضارة

ن الرومان والجرمان ولم يلبث ذؤالء أن اعتنقوا المسيحية   ونتج مجتمع جديد ذو خليط بير
ي اتجهت إىل 

ي كثير من الهجرات الب 
ن
ا وبالتاي ظهر مجتمع مسيجي بروح ودماء جديدة برز أثرذا ف انجلي 

ة (2)وصقلية ي سلسلة وجنوب إيطاليا وشمال أفريقية وكانت ذه  الحركات الصليبية هي الحلقة األخير
ن
ف

 .(3)ذه  الهجرات
ي وصف الحركة الصليبية حيث تعدذا مخرجا للطاقة ذه   

ن
الرؤية تصي  جانبا من الحقيقة ف

ي القرن الخامس الهجري
ن
ن سكان أوروبا ف را كامال / النشطة بير الحادي عشر الميالدي، لكنه ال يعتي  مي 

ي الهي ال يعد امتدادا ط ق العرب 
بيعيا ألوروبا ليستقبل ذجراتها ألسباب ذه  الهجرات نحو الشر

ي ذه  الحركة 
ن
ي لكثير من ذؤالء الهين شاركوا ف

السكانية وبالتاىلي ذها يعمل عىل تأايد الدافع الديبن
 .(4) الصليبية

ى نتجت من عملية   ن أن الحركة الصليبية ليست إال انطالقة كي  ويرى فريق آخر من المؤرخير
ي القرن الرابع الهجري اإلحياء

ن
ي غرب أوروبا ف

ن
ي بدأت ف

ي الب 
القرن العاشر الميالدي، وبلغت ذروتها / الديبن

ي القرن الخامس الهجري
ن
 .(5) الحادي عشر الميالدي/ ف
ي سعت إىل إصالح الكنيسة بوجه عام بعد أن (6)الكولونيةوهي ما عرفت باسم الحركة  

الب 
ي أوروبا وتصدع سلطان البابوية، وعىل عجزت البابوية عن اإلسهام بأي جهد لو 

ن
قف تردي األوضاع ف

ي القرن الخامس الهجري
ن
ي حل بعض المشاكل الداخلية ف

ن
القرن / الرغم من أن الكنيسة قد أفلحت ف

ي رصاع منه سنة 
ن
م مع 1046/ ذ 164الحادي عشر الميالدي، بعد الصحوة الدينية إال أنها دخلت ف

ي العصور الوسط أ
ن
اطورية ف ين سنة ليستمر ذها الرصاع االمي  ي قبل الحملة الصليبية األوىل بنحو عشر
 .(7)سنوات طويلة

                                           
ي القرن الخامس شع  أصله آسيوي ذاجر إىل أوروبا منه زمن مديد ذو وإخوانه من الشعوب األربة و : الجرمان( 1)

ن
اروا ف

-3/81دائ  رة مع  ارف الق  رن العشر  ين، : دمحم فري  د وج  دي. ع  ىل مملك  ة الروم  ان ومعظمه  م منتشر   فيم  ا وراء نه  ر ال  راين
10. 

، وأا ي  أذله ا يفتح ون الص اد وال  الم: ص قلية( 2) ن : ب ثالث كش ات وتش ديد ال الم واله اء أيض ا مش  ددة، وبع ض يق ول بالس ير
ة س بعة أي اممن جزائر بحر المغرب مقا ن ك ل زاوي ة واألخ رى مس ير المص در : الحم وي.بلة أفريقية، وهي مثلثة الشكل ب ير

ي ال  دين أب  و العب  اس أحم  د ب  ن ع  ىلي ب  ن عب  د الق  ادر: ـه، ك  هلك ينظ  ر3/116الس  ابق، 
ج  بن األزذ  ار م  ن : المقري  زي، ت  ق 

 .121، ص(م2006رة، القاذ)الروض المعطار، تقديم وتحقيق وتعليق دمحم زينهم، الدار الثقافية للنشر 
ي العص ور الوس ط، مكتب ة األنجل و المرص ية، : سعيد عاشور(3)

ن
ي ف ي تاري    خ الجهاد العرب 

ن
قة ف الحركة الصليبية صفحة مشر

 .22-1/21، (م1141القاذرة، )، 2ط
ن (4) ق اإلسالمي واألندلس، دراسة مقارنة، ص : حمدي شاذير

ي المشر
ن
 .8-4الحروب الصليبية ف

 .1/22ة الصليبية، الحرك: سعيد عاشور(5)
ي إقل  يم برجين  ديا ب  القرب م  ن الح  دود الفرنس  ية األلماني  ة ويق  وم النظ  ام ( 6)

ن
ي ويق  ع ف

تنس    الحرك  ة االكلوني  ة إىل دي  ر كل  وبن
ة بالبابوي  ة ن الديني  ة والدنيوي  ة ويك  ون اتص  اله مب  اشر ي ع  ىل أس  اس االس  تقالل الت  ام ع  ن الس  لطتير

: ج كولت  ون.ج.األكل  وبن
ي 
ن
وت، ) النظ   ام والحض   ارة، ترجم   ة وتعلي   ق جوزي   ف نس   يم، دار النهض   ة العربي   ة، ع   الم العص   ور الوس   ط ف ( 1181ب   ير

 .166ص
ن (7) ي ح    وض البح    ر المتوس    ط : ص    ابر دمحم دي    اب حس    ير

ن
ن ف -1011/ ذ     611-110المس    لمون وجه    ادذم ض    د الص    ليبيير

 .1م، ص2001م، دار العلم ،الفيوم، 1211
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ي عندئه ظهرت   وبعد بروز تلك الطاقة الجبارة كان البد من استنفاذذا عن طريق متنفس خارا 
م لكنه 1011/ذ 181، وذو ما عرف بظاذرة الحج الجماعي لبيت المقدس سنة فكرة الحروب الصليبية

 صار بعد 
ًّ
 .(1)ذلك حربيا بعد أن كان سلميا

ن بدل أن تتجه إىل   ة إىل حرب المسلمير لكن نريد أن نسأل لماذا اتجهت الطاقة الدينية الكبير
ي المتعص ؟ نشر  ي أوروبا، أو تقويم التدين األوروب 

ن
ن الشعوب الوثنية ف المسيحية بير

(2). 
التوسع االقتصادي الهي كان يقوم من يرى أن الحرب الصليبية هي امتداد طبيعي لحرب ذناك  

ي الغرب قبيل الحروب الصليبية، مثل حروب جودفري دي بوايون
ن
-112، (3)بها رجال اإلقطاع ف

انه، وذو أحد القادة البارزين للحركة الصليبية، كهلك حروب 1100-1060/ذ 111 الزعيم م مع جير
-148(5)ذمند األولم وابنه بو 1081-1014/ذ 148-111(4)النورماندي روبرت جوسكيارد

ي جنوب إيطاليا1111-1081/ذ 101
ن
 .(6)م ف

ي للخروج من أيضا ذناك رأي آخر يقول أن الحروب الصليبية   وسيلة تحايل بها الغرب األوروب 
من يحول التخلص من  لنطاق الضيق للكنيسة حيث أصبحأوضاع العصور الوسط، والتخلص من ا

ي حياة أفضل
ن
 .دائرتها يتعرض لغض  الكنيسة لمجرد أنه فكر ف

ي    الغرب األوروب 
ن ق أو فبعد اتساع االتصاالت عما كانت عليه بير ي المشر

ن
والعالم االسالمي سواء ف

 مما يتصورون، خاصة عندما ياألندلس فقد اتضحت الرؤ 
ًّ
ن وأدركوا بأن الحياة أوسع أفقيا ة لألوروبيير

ن  ن حياتهم وحياة المسلمير  .عرفوا الفرق الواضح والشاسع بير
ي ا خرة  فجاءت الدعوة من الكنيسة 

ن
ي الدين والثواب ف

ن
ن الخالص ف للحروب الصليبة لتجمع بير

 .(7)حس  معتقداتهم الدينية
ي جيوبرت  

أنها وسيلة جديدة أرادذا هللا للبشر من أجل التكفير عن : وجنتنقال المؤرخ الديبن
 .(8)ولغاية الخالص ا ثام

ي  
ن
نطية بعد ذزيمتها أمام السالجقة ف ن اطورية البير ذا ردة فعل حلت باإلمي  البعض ا خر يعتي 

ي آسيا الصغرى1041/ذ 161سنة (1)معركة مانزكرت
 
ف ن من شر نطيير ن م وطرد البير

(2). 

                                           
 .1/33سعيد عاشور، الحركة الصليبية، (1)
ن حمد(2)  .4المرجع السابق، ص: ي شاذير
ي وأول ح  اكم لبي  ت المق  دس رف  ض لق    مل  ك : ج  ودفرى دي بواي  ون( 3) م  ن رج  ال الح  روب الص  ليبية وذوق الل  ورين األدب 

ي طريق  ه للقس  طنطينية س  مح لجيش  ه بنه    الري  ف لكن  ه عق  د ص  لحا م  ع 
ن
ألس  باب ديني  ة فلق    ح  امي الق  ي  المق  دس ف

ن .ا لبي  ت المق  دسالكب  وس األول خلف  ه أخي  ه بل  دوين ملك   الموس  وعة العربي  ة الميش  ة، : مجموع  ة م  ن العلم  اء والب  احثير
ن يوس      ف.1212ص  أم      ير

ة مص      طقن ي الح      رب الص      ليبية األوىل، مجل      ة الت      اري    خ : أم      ير
ن
ج      ودفري دي بواي      ون ودور  ف

 . م2008والمستقبل، عدد يوليو ،المنيا، 
ن وذ  و أح  د أبن  اء ن  انكرد دي ذونقي  ل خل  ف قائ  د ن  ور مان  دي غ  زا جن  وب إيطالي  ا وح  ارب : روب  رت جوس  كيارد( 4) نطي  ير ن البير

 .1666-1661ص : الموسوعة الميشة. اخا  ذمفري، مات بالحم خالل حصار سفالونيا وخلفه ابنه األصغر روجر
أمير انطااية وأحد انطااية وأحد قواد الحملة الصليبية األوىل، ابن روبرت جيسكار، اقسم بمهن الوالء : بوذماد األول( 5)

ف بس  يادته،  ا عليه  ا، وعن  دما ذزم  ه الكس  يوس اع  ي  ن احتل  ت انطااي  ة أق  ام نفس  ه أم  ير ل  دى الكس  يوس األول لكن  ه ح  ير
ن تاتكرد نائبا له فيها  .816الموسوعة الميشة، ص.لكنه ترك انطااية وعير

، المرجع السابق، ص(6) ن  .4حمدي شاذير
ي العص    ور : س    عيد عاش    ور(7)

ن
ن الشر    ق والغ    رب ف وت،  ت    اري    خ العالق    ات ب    ير م، 1146الوس    ط، دار النهض    ة العربي    ة، ب    ير

 .11-11ص
، منش ورات المكتب ة : أحمد عبد القادر اليوسف(8) ن الحادي عشر والخامس عشر ن القرنير ق والغرب بير ن الشر العالقات بير

وت،   .32م، ص1161المرصية الحديثة ،بير
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ي أو تطلع إىل مستعمرات جديدة للبحث  :وقال مؤرخون آخرون  إنها صورة لالستعمار األوروب 
ي فرنسا خالل القرن الخامس الهجريعن موارد لما عانو  

ن
القرن الحادي عشر / من ضيق خاصة ف

ي 
ي خطابه1011-1088/ذ 113-181(3)الميالدي، وقد أشار البابا أوربان الثابن

ن
م 1011/ذ 188سنة (4)م ف

ن باعتبارذا  ن والعسل، ولهلك استمرت محاوالت حركة المكان الهي تجري فيها  إىل فلسطير أنهار اللي 
ق  .(5)المستعمرين من الغرب إىل الشر

نطي نقفور فوكاس  ن اطور البير ن تعتي  أن حرب كل من االمي  ذناك فئة أخرى من المؤرخير
(6)212-

ن 146-161/ذ 266-211(7)م وخلفه يوحنا تزيمسكس161-163/ذ 211  من م ضد المسلمير
ً
هي أيضا

 .(8)قبيل الحروب الصليبية
ي للحروب الصليبية  

ي المجمع وبالفعل قبل أن يدعو البابا اوربان الثابن
ن
ف

ي 
مونت(9)الديبن بكلير

اطورية  24م يوم 1011/ذ 181سنة (10) ، بأاي  من عام قامت االمي  من شهر نوفمي 
جاع األماان المقد ق السي  ي الشر

ن
ن ف نطية بهجمات عىل المسلمير ن ذها األمر المؤرخ سة، وقد أشار إىل البير

، والمالفرنسي رامبو،  و جوركي
 .(11)والمؤرخ وليم الصوريؤرخ الروسي فاسيليف اسي 

                                                                                                                                    
نطي ة بزعام ة ا: مانزكرت( 1) ن ن الدول ة البير اط ور روم انوس الراب ع والس الجقة تح ت قي ادة أو مالزكرد موقع ة ح دثت ب ير المي 

اط  ور روم  انوس الراب  ع،  ن وأش االمي  نطي  ير ن ة ف  ان، وانته  ت بهزيم  ة البير ق آس  يا الص  غرى ش  ماىلي بح  ير
ي شر
ن
ال    أرس  الن ف

وط قاسية  .423-1/421أوروبا العصور الوسط، : سعيد عاشور. ولم يطلق شاحه إال بعد شر
ي توجي    ه الحرك    ة الص    ليبية، منش    ورات جامع    ة ق    اريونس، بنغ    ازي، أث    ر الع: دمحم ص    الح منص    ور(2)

ن
ي ف

م 1116ام    ل ال    ديبن
 .161-160ص

قص ة الحض ارة، عرص  اإليم ان، ترجم ة دمحم ب دران، دار الجي ل للطباع ة والنشر  والتوزي     ع، : ويل واي رل ديوران ت: كهلك 
وت،   .11/11، 1م، مج 1188بير

ي ( 3)
ي : أورب    ان الث    ابن

ن
، ول    د ف ي

ي ت    وىلي ك    رسي 1012ش    اتبون س    نة  أودو دي الج    بن
م م    ن أشة نبيل    ة وك    ان م    ن رذب    ان ديركل    وبن

وت، : ستيفن رنسيمان. البابوية بعد جريجوري السابع ، دار الثقاف ة، ب ير ي
تاري    خ الحروب الص ليبية، ترجم ة الب از الع ريبن

 .112-1/111م، 1164
ادة عنه ينظر إىل مصا( 4) ن در ومراجع الحروب الصليبية ومنها ع ىل س بيل وصل خطاب البابا بعدة روايات مختلفة لالسي 

، الق  اذرة، : س  يد ع  ىلي الحري  ري. المث  ال ي ي الح  روب الص  ليبية، الزذ  راء ل ع  الم الع  رب 
ن
-20م، ص1181األخب  ار الس  نية ف

22. 
ق والغرب، ص: عزيز عطية( 5) ن الشر ذا عىل العالقات بير  .8الحروب الصليبية وتأثير
ائب ه الباذظ ة وتشر يعه المع  ادي  اغتص   الع ر  بع د : نقف ور فوك اس( 6) ي أدت رصن

ن بثيوف انو أرمل ة روم انوس الث ابن أن اق ي 
 .3104ص: الموسوعة الميشة. لرجال الدين للنفور منه قتله عشيق زوجته الهي أصبح يوحنا األول

نط  ة يوحن  ا األول ظف  ر ب  العر  بع  د قتل  ه نقف  ور وأل  عن تشر  يعاته المعادي  ة للكنيس  ة م  د س  ل: يوحن  ا تزيمس  كس( 7) ن طان بير
 .3660الموسوعة الميشة، ص.عىل حساب العرب والروس

ن الشطش   اط(8) ي العص  ور الوس   ط، منش  ورات مجل   س تنمي  ة اإلب   داع : ع  ىلي حس  ير
ن
ن الشر   ق والغ  رب ف ت  اري    خ العالق   ات ب  ير

، بنغازي،  ي
ن
 .14م، ص2001الثقاف

ي ( 9)
ي ينعق  د له  ا جم  ع م  ن : المجم  ع ال  ديبن

ي المس  ائل ب  المفهوم المس  يجي ذ  و المش  اورة ال  ب 
ن
علم  اء ال  دين المس  يجي للنظ  ر ف

ي الدين
ن
يعية ف يعة عىل السواء فهو ذيئة تشر ي النرصانية، الرئاسة : دمحم أبو زذرة. المتعلقة بالعقيدة أو الشر

ن
ات ف محارصن

 .114ـه، ص1101العامة للبحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض، 
مونت( 10) ق فرنسا ترجع ا: كلير ان أعل ن فيه ا الباب ا مدينة شر م ون وم ونفير ي تكون ت بان دماج كلير

لمدينة إىل العرص  الروم ابن
ي الحروب الصليبية

 .أوربان الثابن
 .2424الموسوعة الميشة، ص 
ي : عمر كمال توفيق(11) ق العرب 

ي عىل الشر قية  –مقدمات العدوان الصليب  اطور يوحنا تزيمكس وسياسة الشر -161االمي 
 .2-1م ص1164إلسكندرية، م، دار المعارف، ا146
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يرو ومونرو،  ي تاري    خ العصور الوسط،  أما المؤرخان سي 
ن
ى ف فيهكران بأنها حركة رومانسية كي 

ي 
ي طرأت عليه بعد زوال خطر الغزو الثابن

ي الب  ومظهر من مظاذر التجديد والنشاط للمجتمع األوروب 
ي ودنيوي منبعثة من التفاؤل الهي عم أقسام أوروبا الغربية منه بداية 

ألوروبا وهي حركة توسع ديبن
 .(1)القرن الحادي عشر الميالدي/ يالقرن الخامس الهجر 

ن آخرين م  ي ستيفن رنسيمان،ذناك تعريفات من مؤرخير
يطابن عندما وصفها  ن أمثال الي 

ق خالل العصور الوسط، أو أنها آخر الغزوات  ي عىل الشر بحمالت عسكرية شنها الغرب األوروب 
برة ت عن السياسة الخارجية  ،المتي  ي روما للبوذناك من عرفها عىل أنها عي 

ن
ن وصفها  ابوية ف ي حير

ن
ف

ي العرص الوسط المؤرخ يوشع براور،
ن
ي ف عىل أنها حركة االستعمار األوروب 

(2). 
ي : "كما عرفها المؤرخ سعيد عاشور بقوله 

ن
ي المسيجي ف ى نبعت من الغرب األوروب  حركة كي 

ق  ن وبخاصة الشر ي استعماري عىل بالد المسلمير األدبن العصور الوسط، واتخهت شكل ذجوم حرب 
ي 
بقصد امتالاها، وقد انبعثت ذه  الحركة عن األوضاع الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والدينية الب 

ن  ق ضد المسلمير ي الشر
ن
ن ف ، واتخهت من استغاثة المسيحيير ي القرن الحادي عشر

ن
شادت غرب أوروبا ف

 واسع النطاق
ً
 عمليا

ً
ا  للتعبير عن نفسها تعبير

ً
 دينيا

ً
 .(3)"ستارا

ن منه بداية   ن أوروبا المسيحية والمسلمير  ذناك من رأى أن الحروب الصليبية هي حروب بير
ً
ا أخير

 .اإلسالم حب  وقتنا المعارص
ي  

وقد تعددت صور ذها الرصاع بتغير الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الب 
ي الرصاع عىل امتداد تاريخه الطويل

ن
 .(4)يمر بها كل من طرف

ن من يعتي  ذلك فتوحات إسالمية ال عالقة لها بالحروب الصليبية،   إال أن ذناك من المؤرخير
ي 
جاع ما كان لها من أراضن ي محاوالت أوروبا المسيحية اسي 

ن
وأن ماذية الحروب الصليبية تنحرص فقط ف

ن المسيحية واإلسالم أصبحت تعرف. قبل انتشار اإلسالم ي كانت بير
لدى  ذلك أن كل المواجهات الب 

ي 
ق والغرب، بينما اختصت الحروب الصليبية بتلك الهجمات الب  ن الشر ن بالعالقات بير جمهور المؤرخير

 
ً
جاع ما كان لها سابقا  .(5)شنتها أوروبا عىل البالد اإلسالمية بغية اسي 

 :وعىل الرغم من كل ما سبق فإنه يمكننا تعريف الحركة الصليبية بأنها 
ي نفهتها والزالت تنفهذا قوى جملة العمليات الحربية والس)

ذا من األعمال العدائية الب  ياسية وغير
 إىل الدول 

ً
ي العصور الوسط وصوال

ن
ن وممالك أوروبا ف نطيير ن ي الروم والبير

ن
الغرب المسيجي المتمثلة ف

ي غايتها محاربة الوجود اإلسالمي ومحاولة القضاء عليه، 
ي العرص الحديث، والب 

ن
التقليدية األوروبية ف

ي  
نطية عىل تخوم الشام من جهة الجزيرة كانت بدايتها بالهجوم الهي شنته فيالق اإلمي  والب  ن اطورية البير

ي ذلك الوقت والهي تصدت له شية مؤته
ن
سنة (6)العربية بهدف القضاء عىل الدولة اإلسالمية الناشئة ف

 (.م621/ذ 8سنة (6)مؤته

                                           
ي العصور الوسط، ص: عىلي الشطشاط(1)

ن
ق والغرب ف ن الشر  .10تاري    خ العالقات بير

، القاذرة، : دمحم عوض(2) ي  .12م، ص2010الحروب الصليبية عرض موجز، دار العالم العرب 
ي العصور الوسط، ص: سعيد عاشور(3)

ن
ق والغرب ف ن الشر  .11تاري    خ العالقات بير

ن (4)  .10المرجع السابق، ص: حمدي شاذير
الم      ؤثرات الثقافي      ة الشر      قية ع      ىل الحض      ارة الغربي      ة م      ن خ      الل الح      روب الص      ليبية، المطبع      ة : ميخائي      ل جميع      ان(5)

 .16-11ص ص( م1183عمان، )االقتصادية، 
ي ح  دود الش  ام، : موت ة( 6)

ن
بالض  م ث م واو مهم  وزة س  اانة وت اء مثن  اة م  ن فوقه ا، وبعض  هم ال يهم  ز ، قري ة م  ن ق  رى البلق اء ف

المص   در : الحم   وي.موت   ة م   ن مش   ارف الش   ام وب  ه   ا كان   ت تطب   ع الس   يوف وإليه   ا تنس     المشر   فية م   ن الس   يوف: وقي   ل
ي  . 220-1/211السابق، 

 241، صآثار البالد وأخبار العباد : القزويبن
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ي 
ي مرت بها الحركة الصليبية ومداذا الزمبن

 :المراحل الب 
  

ً
ت سابقا ي تعريف الحروب الصليبية كما أشر

ن
فقد اختلف إذا كانت ا راء قد تعددت واختلفت ف

 
ً
ة الزمنية للحروب الصليبيةالمؤرخون أيضا  .(1)حول تحديد الفي 

 من الرقعة  
ً
ا  كبير

ً
ن من الزمن وشغلت جزءا ة قاربت عىل القرنير فقد استمرت ذه  الحروب في 

ق البحر المتوسط وجنوبهالجغرافية فامتدت عىل نطاق أو  ي شر
ن
 .(2)روبا كلها وعىل المناطق العربية ف

ة   ن عىل تحديد الفي  ولكن عىل الرغم من ذها كله إال أن ذناك شبه إجماع من جل المؤرخير
جاع ميناء عكا1011/ذ 188الزمنية للحركة الصليبية وهي بداية من سنة  سنة (3)م ونهاية باسي 

ذه  الحروب بمعناذا الشامل سبقت البداية المتعارف عليها كهلك  م، لكن المالحظ أن1211/ذ 611
جاع عكا ي بعد اسي  استمرار التيار الصليب 
(4). 

 إذ أن الحركة الصليبية ظاذرة تاريخية مستمرة ولم تكن  
ً
ي عكس ذلك تماما

لكن الواقع التاريجن
ي المحدود، إال أنه يالحظ أن بدايتها أنها 

كانت بالمواجهة العسكرية األوىل   قارصة عىل ذلك النطاق الزمبن
 وأنها ظلت مستمرة حب  العرص الحديث  

ً
ت سابقا ي شية مؤتة كما أشر

ن
ن والغرب المسيجي ف ن المسلمير بير

ى  .(5)كما أنها الزالت قائمة حب  وقتنا الراذن وبشهادة زعماء لدول مسيحية كي 
 :أسباب الحروب الصليبية

الصليبية عدة أسباب وهي ال تخرج عن كونها أسباب ويالحظ المؤرخون أن لهه  الحروب  
 .(6)دينية واقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية وشخصية

ن الهين كتبوا عن الحروب الصليبية أشاروا   ء مخترص إىل بواعث قيام فجميع المؤلفير ي
ولو بسر

ن قد تناو الحروب الصليبية لك حس  رؤيته لها من لوا تلك الدوافع كل عىل ن من المالحظ أن المؤرخير
 .منظور  الخاص

- :األسباب الدينية – 1
ن بها ذو السب  الرئيسي لهه  الحروب لتخليص وإنقاذ   ي لدى بعض القائمير

يعتي  الدافع الديبن
ن  ن القدام من األوروبيير  لرؤية المؤرخير

ً
ن وفقا ي المقدسة من قبضة المسلمير

قي  المسيح واألراضن
(7). 

ة االستيالء  (Riant)وأشار المؤرخ ريان   ة أو غير مباشر بأنها حرب دينية استهدفت بطريقة مباشر
ي المقدسة بالشام

 .(8)عىل األراضن

                                           
ن (1) ي حوض البحر المتوسط، ص: صابر حسير

ن
ن ف  .8المسلمون وجهادذم ضد الصليبيير

 .21المرجع السابق، ص: دمحم حمادة(2)
ة: عكا( 3) ي . عكة بالتاء المربوطة مدينة عىل ساحل بح ر الش ام م ن وهي مدين ة حص ينة ع ىل البح ر كب ير

المص در : الق زويبن
 .111-1/113السابق، المصدر : الحموي: راجع. 223السابق، 

ق والغرب، ص: سعيد عاشور(4) ن الشر  .11تاري    خ العالقات بير
ن بج الء اس تمرار ذ ه  الح روب الص ليبية بقي ادة ( 5) ي العالم اليوم تب ير

ن
ي تحدث ف

ات الب  ذناك الكثير من اإلشارات والمؤشر
ى له  ا، وبحي  ث اتس  عت رقعته  ا لتش  مل أنح  اء ع  دة م  ن البل  دا . لتوض  يح ذل  ك. ن اإلس  الميةدول الغ  رب المس  يجي الك  ي 

ي : يوس    ف الع    اضي الطوي    ل  األوروب 
ن الحمل    ة الص    ليبية ع    ىل الع    الم اإلس    المي والع    الم، دراس    ات وبح    وث ح    ول التح    ير

ي للنشر والتوزي    ع، ط  (.م2010القاذرة، ) 2واألمريكي إلشائيل، صوت القلم العرب 
الح روب : حام د زي ان غ انم زي ان.م أطماعهم الشخصيةأسباب شخصية تعود للبابا نفسه، أو األمراء فقد كانت تدفعه( 6)

 .84ص( ت.م، د.د)الصليبية 
وري(7) ن الق   اذرة، )، الهيئ   ة المرص   ية العام   ة للكت   اب (المق   دمات السياس   ية)الح   روب الص   ليبية : علي   ة عب   د الس   ميع الج   ين

 .211ص( م1111
ق والغرب، ص: سعيد عاشور(8) ن الشر  .14تاري    خ العالقات بير
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أضف إىل ذلك كان ذدفهم التنصير إذ أن الغرب وعىل رأسهم البابوية تتمبن أن يتم تنصير  
 وتحويلهم عن دينهم اإلسالمي 

ن المسلمير
(1). 

ي وفعاليته وألحت حاولت جل الدراسات األور : يقول سهيل زكار 
وبية التقليل من العامل الديبن

ي 
ي الحقيقة كل ذه  المحاوالت للتقليل من العامل الديبن

ن
عىل الجوان  االقتصادية واالجتماعية لكن ف

هي نوع من أنواع خداع الهات
(2). 

وع   ي مشر
ن
ي حقيقة األمر أن البابوية نفسها وهي عىل رأس ذرم المؤسسة الدينية كانت تأمل ف

ن
وف

ن الرومانية تو   عىل توحيد الكنيستير
ً
ي صوب جهة واحدة فضلت تتمبن وتحرص دائما جيه الغرب األوروب 

ي الحروب الصليبية 
ن
قية لزعامتها ولهها رأت البابوية ف فرصة مواتية الغربية والكنيسة األرثوذكسية الشر

 ومحو ما بينهما من خصومات، وبالتاىلي توحيد الصفوف لمحاربة 
ن ن وحماية لتوحيد الكنيستير المسلمير

ي لحمايتهم من السالجقة  بالغرب األوروب 
ن نطيير ن ن خاصة بعد استنجاد األباطرة البير نطيير ن البير

(3). 
ن   نطيير ن ي يد السالجقة مما دفع البير

ن
فمن المعروف أن ذناك مدن سقطت بإقليم آسيا الصغرى ف

ن باالستنجاد بالكنيسة الغربية ولكن عمدوا إىل تضليل الرأي العام وتحت  ستار وضع المسيحيير
ي  
ن
ن سواء ف ق بأنهم يتعرضون لالضطهاد من المسلمير ي المشر

ن
ي المقدسة ف

ن لألراضن الحجاج الهاذبير
 بالبلدان اإلسالمية

ً
ي المقدسة مرورا

ي طريقهم إىل األراضن
ن
 .(4)كنائسهم أو ف

ن عىل اإلسالم   فصحيح أنه كانت ذناك مضايقات تعرض لها ذؤالء الحجاج من أناس محسوبير
-116/ذ 112-386(5)دم كنيسة القيامة أقدس البقاع المسيحية زمن الحاكم بأمر هللا الفاطمي كه

ي عليها ذها الكالم فقد كانت ذناك بعض حاالت 1021
م، إال أن ذه  الحاالت الفردية ال تصلح أن نببن

ن لكنها ليست مق ن وغير المسلمير ي بعض الدول اإلسالمية شملت المسلمير
ن
 االضطهاد أو الظلم ف

ً
ياسا
ي المقدسة منه فتح بيت 

فاإلسالم حرص عىل حقوق أذل الكتاب ولم يتوقف الحج إىل األراضن
 .(7)م611-631/ذ 23-13م عىل يد الخليفة عمر بن الخطاب 636/ذ 11سنة  (6)المقدس

ي  
ن
ي تعرض لها المسيحيون ف

ن أن حاالت االضطهاد الفردية الب  ن األوروبيير ويهكر أحد المؤرخير
ي القرن السابع الهجريالدول اإلسال 

ن
 / مية ف

ً
العاشر الميالدي بالهات، ال يصح أن نتخهذا ذريعة وسببا

 .(8)للحركة الصليبية ألن النصارى بشكل عام عاشوا بحرية تحت رعاية الدولة اإلسالمية
م إىل اجناتيوس 861/ذ 216والدليل عىل ذلك رسالة بعث بها ثيودسيوس بطريق القدس سنة  

ي رسالتهبطريق القسطنطي
ن
ن لحسن معاملتهم وقال ف ي فيها عىل المسلمير

ن قوم : "نية يثبن أن المسلمير
 .(9)"عادلون ونحن ال نلق  منهم أي أذى أو تعنت

                                           
 .13لحروب الصليبية عرض موجز، صا: دمحم عوض(1)
ي ت اري    خ الح  روب الص ليبية : س هيل زك  ار(2)

ن
ي العص  ور " م  دخل إىل ت اري    خ الح  روب الص ليبية"الموس وعة الش  املة ف

ن
أوروب  ا ف

 .3/212، (م1111دمشق، )الوسط ومراحل وقائع الحروب الصليبية، دار الفكر 
ق والغرب، ص: سعيد عاشور(3) ن الشر  .23-22تاري    خ العالقات بير
 .146-141المرجع السابق، ص: دمحم منصور(4)
ب  ن العزي  ز ب  أمر هللا ن  زار ب  ن المع  ز ل  دين هللا مع  د ب  ن المنص  ور ب  اهلل إس  ماعيل، ( أب  و ع  ىلي )المنص  ور : الح  اكم ب  أمر هللا( 5)

ي مرص      والمغ     رب ول     د بالق     اذرة س     نة 
ن
ن ف ي س     نة 181/ذ      341س     ادس الخلف     اء الف     اطميير

ن
م ث     م اخ     تقن وقي     ل اغتي     ل ف

ي .م1021/ ذ  111 ي ال  دول اإلس  المية م  ن العرص   الراش  دي ح  ب  ب  دايات : قتيب  ة الش  هاب 
ن
معج  م ألق  اب أرب  اب الس  لطان ف

ين، منشورات وزارة الثقافة   .36، ص(م1111دمشق، )القرن العشر
 .146المرجع السابق، ص: دمحم منصور(6)
، أبو الفداء الحافظ(7) وت، )البداية والنهاية، دار صادر : ابن كثير  .4/11( م1166بير
ن (8)  .14المرجع السابق، ص: صابر حسير
ق والغرب، ص: سعيد عاشور(9) ن الشر  .11تاري    خ العالقات بير
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وا إىل    فلماذا لم يشير
ً
ن جعلوا من ذه  األشياء دليال ن الغربيير ن والمؤلفير وإذ كان بعض المؤرخير

ن األول اطور قسطنطير اضطهاد اإلمي 
ن عىل اعتناق المسيحية وما م 306-334(1) إلجبار غير المسيحيير

 .(3)م من فرض المسيحية بالقوة عىل شعوب أوروبا811-468/ذ 111-111(2)قام به شارلمان
ي المقدسة جراء ترصفات بعض  

وعندما تهيأت الظروف ألوروبا أخهت تسع الستعادة األراضن
ن عىل اإلسالم ضد الحجاج النصارى فاتخهتها ذري عة للقيام بحمالت صليبية فاحتلت البالد المحسوبير

 .(4)وأسست اإلمارات
ي أيديهم سنة  

ن
ي القدس عندما سقطت ف

ن
ن ألف مسلم ف وإال فلماذا كما قيل قتلوا سبعير

ي (5)م أثناء الحملة الصليبية الرابعة1201/ذ 601م أو عند دخولهم القسطنطينية سنة 1011/ذ 113
الب 

ي (5)الرابعة
ءالب  ي

حب  كنائسها واعتدوا عىل سكانها الهين ذم عىل  انحرفت عن مسارذا إذ نهبوا كل سر
 .(6)نفس ملتهم

 ال  
ً
 دينيا

ً
وا الفتوحات اإلسالمية غزوا ويرى سامي المغلوث أن ذناك بعض كتاب الغرب اعتي 

ن الهين بنوا مواقفهم من النرصانية  اب المسلمير
ّ
ت
ُ
ي ذلك بعض الك

ن
ي وأيدذم ف يختلف عن الغزو الصليب 

 .(7)الحروب الصليبيةعىل ردود فعلهم تجا  
ن باتجا    ولكن المؤرخ المنصف يسأل نفسه كيف خرج اإلغريق من بالدذم اليونان زاحفير

قية اجها بالحضارة الشر ن ق وتحول الحضارة الهيلينية إىل حضارة ذلينستية بعد امي  ثم كيف أن  ؟الشر
اطورية الرومانية قامت هي األخرى باحتالل سوريا سنة  وغزت شمال أفريقيا  م وضمت مرص 61االمي 

 إىل الصحراء العربية 
ً
 وبلغت حدودذم من المحيط األطلسي غربا

ً
تها خرابا وقضت عىل قرطاجة وصير

 
ً
قا  .شر

ق األدبن خضع الستعمار فجاء اإلسالم ليحرر شعوبه ويطمس وثنيته   أن الشر
ً
 .(8)اإلجابة إذا

                                           
ن ( 1) اب   ن قس   طانش األول والقديس   ة ذيالن   ة تن   ازع ذ   و وأخوت   ه ع   ىل الس   لطة بع   د م   وت أبي   ه، أص   در (: األول)قس   طنطير

ي م ال  هي أق  ر في  ه التس  امح م  ع المس  يحية، 313مرس  وم م  يالن س  نة 
أوج  د فك  رة المج  امع الديني  ة بال  دعوة لمجم  ع دي  بن

ي نيقي  ة 
ن
ن 321عق  د ف اطوري  ة ب  ير نط  ة وأع  د بنائه  ا وأس  ماذا القس  طنطينية، قبي  ل وفات  ه قس  م اإلمي  ن م، نق  ل عاص  مته لبير

ي 
ن الثابن ي وقسطنطير

 .2114ص: الموسوعة الميشة.أبنائه قسطانز األول وقسطانش الثابن
،: ش ارلمان( 2) ، احت ل ج زء كب  ير  يس م تش ارلز األا  ي  ي ي الت  اري    خ األوروب 

ن
أش هر حك ام العص  ور الوس ط، شخص ية رئيس ية ف

ي أوروب  ا ال  هي ك  ان ق  د ان  دثر 
ن
ي ف

ن
اطوري  ة واح  دة عظيم  ة، أحي  ا الفك  ر الس  ياسي والثق  اف ي إمي 

ن
م  ن أوروب  ا الغربي  ة ووح  دذا ف

ي القرن الخامس الميالدي، وقد وضعت
ن
اطورية الرومانية الغربية ف أنش طته حج ر األس اس للحض ارة  بعد سقوط االمي 

ي أواخ   ر العص   ور الوس   ط
ن
ي ازدذ   رت ف

ف ص   الح دمحم س   يد.األوروبي   ة ال   ب  ي ت   اري    خ وحض   ارة أوروب   ا العص   ور : أشر
ن
ق   راءة ف

ي 
وبن ي االلكي  كة الكتاب العرب 

وت، )الوسط، شر  .31، ص(م2008بير
 .20-11المرجع السابق، ص: سعيد عاشور(2)
 .20-11المرجع السابق، ص: سعيد عاشور(3)
ي العص  ور الوس  ط، مكتب  ة : س  امي ب  ن عب  د هللا ب  ن أحم  د المغل  وث(4)

ن
  ق اإلس  المي ف

أطل  س الحم  الت الص  ليبية ع  ىل المشر
 .12، ص(م2001الرياض، )العبيكان 

م، قام ت بتح ريض الباب ا إنوس نت 1201/ذ  601م، وانته ت س نة 1202/ذ  181بدأت س نة : الحملة الصليبية الرابعة( 5)
ي إيطالي ا وك ان م ن نتائجه ا أن احتل وا القس طنطينية وأسس وا فيه ا الثالث وسيطر ع

ن
ليها المتطوعون م ن أذ ل البندقي ة ف
ي استمرت من سنة 

نطية الالتينية الب  ن اطورية البير  .م1261إىل  1201االمي 
ي   ة الحمل   ة الص   ليبية الرابع   ة ومس   ؤولي: أس   مت غن   يم. 21ص   مود دمش   ق أم   ام الحم   الت الص   ليبية، ص: قتيب   ة الش   هاب 

 44ص( م1142القاذرة، )انحرافها ضد القسطنطينية، دار المعارف 
 .10ص( م1161القاذرة، )أضواء جديدة عىل الحروب الصليبية، دار القلم : سعيد عاشور(6)
 .13أطلس الحمالت الصليبية، ص: سامي المغلوث(7)
 .13المرجع السابق، ص: سامي المغلوث(8)
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لصليبية عىل مدار التاري    خ المجال ذنا الستعراض ذلك الخط الطويل من الحروب اوال يتسع  
ي أن نقول أن الحرب لم تضع أوزارذا قط من 

ن حب  وقتنا الحارصن لكن يكقن  .جان  الصليبيير
ي حديثه عن  

ن
ق األمريكي لورنس براون  ف

ي نورد ما قاله المستشر
وللتأايد عىل العمل الديبن

 من شعوب مختلفة كاليهود والشعوب الصفر  لقد خوفنا : اإلسالم بقوله
ً
 سابقا

َّ
أننا بعد  اء والبالشفة إال

ي ذو اإلسالم فهو الوحيد القادر عىل 
ذلك وجدناذم حلفاء لنا واتضح لنا بعد ذلك أن الخطر الحقيق 

ي  ي وجه االستعمار األوروب 
ن
 .(1)الوقوف ف

استمرت لحروب عىل العالم باسم الصلي  فالجنود اإليطاليون عندما جاءوا الحتالل ليبيا كانوا  
ن ينشدون   :قائلير

، وأنا ذاذ  إىل "   ألبهل دمي لسحق األمة يا أما ، أتمي صالتك وال تبكي
ً
طرابلس فرحا مشورا

ي ألمحو 
ن البنات اإلبكار للسلطان، سأقاتل بكل قوب  ي تجير

الملعونة وألحارب الديانة اإلسالمية الب 
 .(2)"القرآن

ي من أذم األسباب لهه  الحروب، فالنظرة اإلسالمية ترى أن  
ي أن الدافع الديبن

ن
 ال شك ف

ً
ا وأخير

ي أساسها خصومة دينية، فالهي 
ن
ن اإلسالم والمسيحية هي ف ذها الدافع ذو األذم، ذلك أن الخصومة بير

ق والغرب،  ن الشر  : قال تعاىلنميل إليه أن تلك الحروب ما هي إال حلقة من سلسلة طويلة للرصاع بير
  ْم ه 

َ
ت
َّ
ِبَع ِمل

َّ
ت
َ
َصاَرى َحب َّ ت

َّ
 َوال الن

 
ود  الَيه 

َ
ك
ْ
 َعن

ْرضنَ
َ
ْن ت

َ
َول

ي ذو أذم األسباب (3)
، وإذا قلنا أن العامل الديبن

ي وجود أسباب أخرى مختلفة صاحبت ذها العامل 
األسباب الرئيسية للحروب الصليبية فإن ذها ال ينقن

ي تأجيج تلك الحروباألساسي أو انبعثت منه بعد ذلك وأسهم
ن
 .ت ف

 :األسباب االقتصادية – 2
ي تحريك الكثير من الهجرات 

ن
والحروب عي   التعارف عليه أن العامل االقتصادي له أذميته ف

ي الحركة الصليبية
ن
ي أن يكون ذها السب  له األثر الكبير ف

ن
 .التاري    خ فلهلك ال غرابة ف

ي مرت بها غرب أوروبا وبخاصة فرنسا  جيوبرت نوجنتفقد أشار  
عىل أن األزمة االقتصادية الب 

ي أواخر القرن الخامس الهجري
ن
القرن الحادي عشر الميالدي، ويؤكد عىل ذلك بقوله أن فرنسا كانت / ف

ي الحملة 
ن
ن ف ة الفرنسيير

ي من مشكلة المجاعة قبيل الدعوة للحملة الصليبية األوىل وب  هها يفش كي 
تعابن

ي آخروأنهم أا  من أي بلد أوروب 
 .ي 

ي من سوء  وزاد  
ي أوروبا الب 

ن
ن ف ن األمراء اإلقطاعيير ي ذلك الوقت الحروب بير

ن
األحوال االقتصادية ف

 من الفقراء 
ً
ار بالزراعة والتجارة لهلك ضمت الحملة الصليبية األوىل بالتحديد جموعا أدت إىل االرصن

ن الجياع والمسااير
 ولعل ذجومهم عىل القسطنطينية  (4)

ً
ي الحملة الصليبية الرابعة كما أسلفنا سابقا

ن
ف

 .خير دليل عىل ذلك
ي ذلك الوقت خلق فئة محرومة كادحة تعيش عىل  

ن
ي أوروبا ف

ن
 ف
ً
فالنظام اإلقطاع الهي كان ساندا

أقل من القليل تحت سيادة جالديهم وبالتاىلي ليس ذناك أمل لهؤالء إال البحث عن أماان أخرى أصلح 
 عن م

ً
 .(5)ستعبديهمللعيش بعيدا

                                           
ي البالد العربية، المكتبة العرصية التبشير : مصطقن خالدي وعمر فروخ(1)

ن
وت، )واالستعمار ف  .181ص( م1186بير

ن (2) ي األدب المعارص من قيام الحرب العالمية األوىل إىل قيام الجامعة العربي ة، دار : دمحم دمحم حسير
ن
االتجاذات الوطنية ف

 .2/114(م1168القاذرة، )الحمامي للطباعة 
 .120سورة البقرة، من ا ية (3)
ق والغرب، ص: سعيد عاشور(4) ن الشر  .21-21تاري    خ العالقات بير
 .13-12أضواء جديدة عىل الحروب الصليبية، ص : سعيد عاشور(5)
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ق، فعىل  ي الشر
ن
ي أرادوا تكوين أمالك ومستعمرات لهم ف كهلك يج  أال نغفل أن ملوك الغرب األوروب 

ي فرنسا نجد ملوك أشة أل كابيه
ن
ق البحر المتوسط(1)سبيل المثال ف ي شر

ن
ي تكوين أمالك ف

ن
 .(2)طمعوا ف

ا(4)وفينيسيا(3)أيضا نجد أن المدن اإليطالية جنو   ن وبير
ي (5)

ي توسعه  كانت(6)وأمالقن
ن
لديها الرغبة ف

ي 
ق البحر المتوسط الب  نطيون رقعة نشاطها التجاري وذلك للسيطرة عىل تجارة شر ن يتحكم فيها البير

 .(7)والمسلمون
ي بالد الشام، إذ   

ن
ي االستيالء عىل المرااز الرئيسية ف

ن
فأساطيل المدن اإليطالية كان لها دور فعال ف

ي أن ا
لنكن أوال بنادقة ثم لنكم بعد ذلك "لبنادقة عرفوا بشعار كان ذدفهم الرب  ح فقط ويكقن

ن   .(8)"مسيحيير
ي  

ن
ي نفسه ف

ومما يزيد عىل تأايد األسباب االقتصادية بعد الدينية ما عي  عنه البابا أوربان الثابن
ي آنداك فقال ي : "خطابه عن أذمية العامل االقتصادي بالنسبة للواقع األوروب 

ذلك بأن ذه  األرض الب 
ي تحيط بها من جميع جوانبها البحار وقمم الجبا

ين تسكنونها ا ن والب  ل ضيقة ال تتسع لسكانها الكثير
تكاد تعجز عن أن تجود بما يكفيهم من الطعام، ومن أجل ذها يهبح بعضكم بعضا، ويلتهم بعضكم 

ي الحروب األذلية طهروا قلوبكم إذا من الحق
ن
ون منكم ف د واقضوا عىل ما بعضا وتتحاربون وي  هلك الكثير

عوا ذه  األرض من ذلك الجنس الخبيث بينكم  ن ي    ح المقدس واني  من خصام واتخهوا طريقكم إىل الرصن
ي ثمارذا هي فردوس المباذج

ن
 .(9)"وتملكوذا أنتم، أن القدس أرض ال نظير لها ف

ي العصور كانت أول تجربة قامت بها الغرب خارج حدود  لتحقيق  
ن
لهلك لحروب الصليبية ف

ة وذلك عىل حد قول المؤرخ طومسونأطم اع ومصالح اقتصادية كبير
 (10) . 

ي الحمالت الصليبية كما  
ن
عة االستعمارية الغربية االستغاللية عىل تفكير كل من شاركوا ف ن

أدت الين
ن إذ ظهرت المنازعات والخصومات ي أيدي المسلمير

ن
ن  وخاصة بعد رجوع بالد الشام ف والحروب بير

ق اإلسالمي 
ي المشر

ن
ن ف األمراء الصليبيير

(1). 

                                           
م بعد انتقال السلطة إليه من األشة الكارولنجية عن طري ق 888أشة فرنسية أسسها أودو كونت باريس سنة : الكابية( 1)

اعها من شارل البسيط الهي كان طفال  ن ي الثامنة من عمر اني 
ن
 .1/216تاري    خ أوبوبا العصور الوسط : سعيد عاشور.  ف

ن : دمحم مونس عوض(2) ي القرنير
ن
ق والغرب ف ن الشر  .13ـه، ص4-6/م13-12الحروب الصليبية العالقات بير

ة القرى والفوااه والمزارع شاذقة البناء: جنو ( 3)  .112الروض المعطار، ص: لمقريزي. بلد ببحر الشام كثير
ق إيطالي     ا تق     ع ع     ىل ج     زر متع     ددة ب     الطرف الش     ماىلي للبح     ر : فبنس     يا( 4)

أو البندقي     ة مدين     ة عاص     مة إقل     يم فينيش     ا شر
ي عدد من م دن 

ن
األدرياتيكي يسميها اإليطاليون ملكة البحار، أرست الحروب الصليبية الثالث األوىل حقوقها التجارية ف

 .2116-2111ص ص : الموسوعة الميشة.اللبقانت صيدا وصور
ا( 5) ن ، وأصبحت : بير ي

ي ظل الحكم الرومابن
ن
ي نهر أرنو نمت ف

ي شكانيا بوسط إيطاليا، عىل ضفب 
ن
ا ف ن مدينة عاصمة مقاطعة بير

ي ب   الد 
ن
جمهوري   ة بحري   ة قوي   ة ونافس   ت جن   و  وفينيس   يا ن   م قوته   ا السياس   ية والتجاري   ة ااتس   ابها المتي   ازات تجاري   ة ف

ي أثناء الح روب الص ليبية، ن تج ع ن
ن
ق ف ن كورس يكا وشديني ا ح روب طويل ة انته ت  الشر تنافس ها م ع جن و  ع ىل الجزي رتير

ي معركة ملوري ا س نة 
ن
ي قبض ة 1106م، دافع ت ببس الة ع ن اس تقاللها ح ب  س قطت س نة 1281بتحطيم أسطولها ف

ن
م ف

 .841الموسوعة الميشة، ص.  فلورنسا
ي ( 6)

ي مقاطع   ة س   الرن: أم   القن
ن
ي س   هل كامباني   ا بإيطالي   ا ف

ن
ي م   ن مدين   ة تق   ع ف     م   يال إىل الجن   وب الغ   رب 

و ع   ىل بع   د س   بعة عشر
ي عالق  ات تجاري  ة 

ن
مدين  ة س  الرنو ع  ىل الس  احل الش  ماىلي م  ن الخل  يج ال  هي حم  ل اس  م المدين  ة ودخل  ت تل  ك المدين  ة ف

ي ممالك ة بي ت المق دس : دمحم عوض. مزدذرة مع مرص والشام
ن
تاري    خ الحروب الصليبية التنظيمات الديني ة والحربي ة ف

ي 
ن
ن الالتينية ف وق "م13-12/ذ 4-6" القنير  .123ص( م2001عمان، )، دار الشر

 .20المرجع السابق، ص: محمود عمران(7)
وري(8) ن  .211الحروب الصليبية، ص: علية الجين
 .22المرجع السابق، ص: محمود عمران(9)
ق والغرب، ص: سعيد عاشور(10) ن الشر  .24تاري    خ العالقات بير
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 يتضح لنا أن االستعمار بمعنا  الحديث لم تتضح صورته إال بعد االنقالب الصناعي الهي  
ً
ا وأخير

ي 
ي القرن الثابن

ن
ي / عشر الهجريحدث ف  الميالدي إذ اصطبغ االستعمار األوروب 

القرن الثامن عشر
ي عهد العصور الوسط إذ طمع الصليبيون الحديث بصبغة اقتصادية كانت 

ن
قد ااتسبتها من السابق ف

ي الخالفة اإلسالمية بغية استغالل 
ن
ي إقامة مستعمرات ومرااز ف

ن
ي ذلك الوقت ف

ن
 .(2)مواردذاف
- :األسباب السياسية والعسكرية– 3
ي واالقتصادي فقد شكلت الفتوحات أرى أن ذها السبب 

ي المرتبة الثالثة بعد العامل الديبن
ن
ي ف

يأب 
ي استعادة مناطقهماإلسالمية 

ن
ن وولدت لديهم رغبة ف  لدى المسيحيير

ً
 .للمناطق المسيحية تخوفا

ق اإلسالمي بصفة خاصة،  حالة االنقسام 
ي كانت فيها الكيانات السياسية بصفة عامة والمشر

الب 
ي بغداد كانت

ي مرص كانت الدولة الفاطمية وتحت نفوذذا أيضا  فقن
ن
الخالفة العباسية والسالجقة وف

ة، ذها كله  ن وبالد الشام مفككة تحت سيطرة دويالت صغير ي فلسطير شجع الغرب عىل الغزو الخارا 
 .(3)للمنطقة للقضاء عىل اإلسالم

ن الخالفة العباسية  ي  إضافة إىل ذه  التجزئة نجد أن ذناك رصاع ونزاع بير
والدولة الفاطمية الب 

ن عىل بالد الشام والعراق أضف إىل ذلك  ن السالجقة والفاطميير  معادية لها، وكهلك الرصاع بير
ً
هي أصال

ن وزرائهم اع الداخىلي للدولة الفاطمية أي بير
ن  .(4)الين
ن سنة   ي موقف ال يحسد عليه حيث وبالتحديد بير

ن
نطية ف ن اطورية البير  وقوع االمي 

ً
-161أيضا

ن مما دفعها 1011-1041/ذ 186 ن والبشناق المسيحيير باالستغاثة م بسب  خطر السالجقة المسلمير
 .(5)بالبابوية الغربية

ق اإلسالمي  
ي النفوذ السياسي والزعامة السياسية حيث رأوا أن استعمال الشر

ن
كهلك الرغبة ف

ي يثب
ت أن مصالحهم السياسية فرصة مواتية قد ال تتكرر لهؤالء الحكام والقادة، وبالفعل الواقع التاريجن

وع الهي احتوى عموم القارة األوروبية وهي حقيقة ال يمكن أن  ي حركتهم نحو ذها المشر
هي الب 

 .(6)نتجاذلها
ي الحمالت الصليبية  

ن
ضد وعىل الرغم من ذلك فالمعروف أن ملوك أوروبا الهين خرجوا ف

ن أمثال فريدريك األول المسلمير
ي م، 1110-1112/ذ 114-186(7)

-1211/ذ 618-616(8)وفريدريك الثابن

                                                                                                                                    
ن (1) ي : ص     ابر دمحم دي     اب حس     ير

ن
ي العص     ور الوس     ط دراس     ات ف

ن
ن الشر     ق والغ     رب ف عرص      الح     روب "ت     اري    خ العالق     ات ب     ير

 .21، ص(م2002الفيوم، )، دار العلم "الصليبية
ق والغرب، ص ص: سعيد عاشور(2) ن الشر  .24-26تاري    خ العالقات بير
 .18-14المرجع السابق، ص ص: محمود عمران(3)
ي أورب  ة م  ن ال: ن  ور ال  دين ح  اطوم(4)

ن
ي عشر   إىل الق  رن الخ  امس عشر  ، تعري    ن  ور ال  دين ت  اري    خ العرص   الوس  يط ف

ق  رن الث  ابن
 .2/228( م1113دمشق، )حاطوم، دار الفكر 

، ص: عبد القادر اليوسف(5) ن الحادي عشر والخامس عشر ن القرنير ق والغرب، بير ن الشر  .13العالقات بير
ن : دمحم عوض(6) ي القرنير

ن
ق والغرب ف ن الشر  .23-22ـه، ص4-6/م13-12الحروب الصليبية العالقات بير

ي ذو اللحي   ة الحم   راء ت   وىل الحك   م بع   د عم   ه ك   ونراد الثال   ث ملك   ا أللماني   ا س   نة : فري   دريك األول( 7)
ي   دع بارباروس   ا وتع   بن

اطور روما المقدس سنة 1112 ي الحملة الصليبية الثالثة الس تعادة بي ت المق دس م ن 1111م، وأصبح امي 
ن
م، شارك ف

ي الع    ام الت    اىلي 
ن
ي آس    يا الص    غرىص    الح ال    دين لكن    ه غ    رق ف

ن
 ف
ً
ف ص    الح دمحم س    يد.  وذ    و يع    ي  نه    را ي ت    اري    خ : أشر

ن
ق    راءة ف

 .41وحضارة أوربا العصور الوسط، ص
ي ( 8)

ي الس ادس ت وج مل ك أللماني ا من ه أن ك ان عم ر  : فريدريك الثابن ينتمي للعائلة الملكية ذو ذيونستوفن اب ن المل ك ذ ين
 إليطالي   ا و عم   ر  أرب     ع س   نوات وأص   بح

ً
ن وملك   ا اط   ور روم   ا المق   دس س   نة  ع   امير  ع   ىل 1211إمي 

ً
م، ونص     نفس   ه ملك   ا

ي ألماني    ا وإيطالي    ا، ق    اد الحمل    ة 1211الق    دس ع    ام 
ن
ي خ    الف م    ع الباب    اوات والم    دن المناذض    ة ف

ن
م ك    ان ط    وال حيات    ه ف
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م، إنما خرجوا تحت ضغط البابوية وأن أي ملك 1111-1181/ذ 116-181(1)م، وريتشارد األول1210
ي الهي من ذؤالء الملوك ال يستطيع أن يخرج عن طاعتها وأبرز دليل 

اطور فريدريك الثابن عىل ذلك االمي 
ي حملة صليبية

ن
 .(3)ة بعد صدور قرار حرمان ضد من إلحاح شديد من الكنيس(2)خرج ف

ي    بالسلطان الكامل األيوب 
ح له 1238-1218/ذ 631-611(4)فخرج إىل الشام والتق  م، وشر

ي القدس وال غير  وإنما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج"موقفه وأنه 
ن
 .(5)"ماله من غرض ف

ن ملوك أوروبا، ذو ملك فرن  ي كانت استثناء من بير
سا لويس التاسع أما الحالة الوحيدة الب 

ي الحروب الصليبية
ن
، وقاد (6)الملق  بالقديس فهو الهي خرج بفعل حماسته الدينية الزائدة للمشاركة ف

ي هي موضوع دراستنا
 .الحملة الصليبية السابعة عىل مرص والب 

ي الحرب الصليبية لعلهم يستطيعون  
ن
أما األمراء فكانت تدفعهم أطماعهم الشخصية فشاركوا ف

ي المجتمع الحصول 
ن
ق ليؤسسوا عليها إمارات ليكونوا أصحاب نفوذ ومكانة سامية ف ي الشر

ن
ي ف

عىل أراضن
ي   .الغرب 

ي أوروبا أن االبن األاي  ذو الهي يرث اإلقطاع (7)وكما ذو معروف أن طبيعة النظام اإلقطاعي  
ن
ف

راء إليجاد طرق بكامله، وبالتاىلي يصبح عدد كبير من األمراء والفرسان بدون أرض مما يدفع بعض األم
ي الحرب وما أن ظهرت الحروب الصليبية حب  شاركوا فيها  

ن
أخرى كالزواج من وريثة إقطاع أو الدخول ف

 عّما فقدو  من إقطاعات
ً
 .(8)كبديل تعويضا

نا إليها يقول ابن األثير   ي أشر
 إضافة إىل ما يتعلق باألسباب السياسية الب 

ً
ا فلما كانت سنة "وأخير

ن وأربعمائة   من تسعير
ً
ا  كثير

ً
خرجوا إىل بالد الشام وكان سب  خروجهم أن ملكهم بردويل جمع جمعا

                                                                                                                                    
ي   المل ك الكام ل األي وب 

ن جوري التاسع بتوقيعه اتفاق مع سلطان المسلمير ف. الصليبية السادسة وأغض  البابا جير  أشر
 .41المرجع السابق، ص: سيد

ا ول  د س  نة (: األول)ريتش  ارد ( 1) م دوق ااويتاني  ا ونورمان  دي أح  د ق  ادة الحمل  ة 1114ريك  اردوس قل    األس  د، مل  ك انجل  ي 
 .1401الموسوعة الميشة، ص. الصليبية الثالثة

قادذا المل ك فري دريك  م،1221/ذ 626م، وانتهت عام 1228/ذ 621عرفت بالحملة الصليبية السادسة، بدأت عام ( 2)
ن   ع   ن خط   ر مهاجمته  ا م   ن قب   ل المس  لمير

ً
ي وض   من فيه  ا بق   اء الق   دس وبي  ت لح   م والن   ارصة بعي  دا

ي .الث  ابن : قتيب   ة الش   هاب 
 .21-21صمود دمشق أمام الحمالت الصليبية، ص

ق والغرب، ص: سعيد عاشور(3) ن الشر  .31-24تاري    خ العالقات بير
ي ( 4) ، ول د بمرص  دمحم بن دمحم بن أي: الكامل األيوب  وب بن شاذي بن مروان السلطان الملك الكام ل ن ارص ال دين أب و المع اىلي

د 146سنة   اسي 
ً
ي أيام والد  كان يح  أذل العلم ويجالسهم وكان جبارا

ن
ن سنة شطرذا ف ـه، تملك الديار المرصية أربعير

أن م ات بع د ني ف وعشر ين  دمياط من الفرنجة مقابل تنازله عن بيت المقدس م رض بالس عال واإلس هال ث م ل م يلب ث
 
ً
ي بالوفيات، : الصفدي. يوما

ن
 .160-1/118الواف

ي الدين أبو العباس أحمد بن عىلي (5)
جم ة والنشر  : المقريزي، تق  الس لوك لمعرف ة دول المل وك، مطبع ة لجن ة الت أليف والي 

 .1/230( م1114القاذرة، )
ق والغرب، ص: سعيد عاشور(6) ن الشر  .30تاري    خ العالقات بير
ي القرون الوسط ويرتكز عىل حكم سادة األرض النبالء : اإلقطاع( 7)

ن
ي أوروبا ف

ن
ذو نظام اجتماعي سياسي اقتصادي ظهر ف

ي ذل   ك جه  از مس  لح م   ن الفرس  ان والمرتزق  ة بقص   د اإلرذ  اب وف  رض إرادة اإلقط   اعي 
ن
أص  حاب اإلقطاعي  ات ويع  اونهم ف

ر ذه ي تي 
ن له، إىل جان  الكنيسة الب  ن التابعير ا الوضع، وذها النظام لم يقترص عىل أوروبا فقط بل عرفته عىل الفالحير

وت، د)موس  وعة السياس  ية، المؤسس  ة العربي  ة للدراس  ات والنشر   : عب  د الوذ  اب الكي  اىلي .مرص  القديم  ة وف  ارس ( ت.ب  ير
ي العصور الوسط، جامعة دمشق : نعيم فرح. 1/213-211

ن
 .20-14ص ص( م2000دمشق، )الحضارة األوروبية ف

ي العصور الوسط، ص: اشورسعيد ع( 8)
ن
ق والغرب ف ن الشر  .32تاري    خ العالقات بير
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ي الهي ملك صقلية فأرسل إىل رجار يقول له  : الفرنج وكان نسي  رجار الفرنج 
ً
ا  كثير

ً
قد جمعت جمعا

 لك
ً
 .(1)"وأنا واصل إليك وسائر من عندك إىل إفريقية افتحها وأاون مجاورا

ي ذها النص نجد أن ابن 
ن
ن بلدوين  ف ي تمت بير

ي إىل المفاوضات الب  األثير يعزو الغزو الصليب 
م كونت صقلية الهي 1101-1041/ذ 111-161(3)م وروجر األول1118-1100/ذ 112-111(2)األول

 
ً
عليه خاصة أن له عالقات الهي رفض فيما بعد أن تعي  قوات صليبية أراضيه ألنها تشكل خطرا

قاقتصادية مع تلك الدول، وبالتاىلي نصح  .هم بالتوجه نحو الشر
ي احتالل أفريقية، لهلك ذذ  بعض  

ن
وذها يكشف عن الرغبة القوية لدى بلدوين األول ف

ي من 
داد األراضن  أمثال كالفرىلي  إىل اعتبار الحروب الصليبية مظهر من مظاذر اسي 

ن المؤرخير
ن  المسلمير
وتمكن ملوك النصارى من احتالل صقلية (5)، فقبل الحملة الصليبية األوىل تمكن النورمان(4)

ق ن إىل المشر داد جزء كبير من إسبانيا ثم اتجهت أنظار األوروبيير
 .(6)النصارى من اسي 

- :األسباب االجتماعية – 1
ي أواخر القرن الخامس  

ن
ي ف ي األوروب  ذها السب  له أذميته الخاصة عىل اعتبار أن المجتمع الغرب 

ق اإلسالمي ظ/ الهجري
ي اعتمدت عىل ذها الحادي عشر الميالدي صدر إىل الشر

اذرة تاريخية وهي الب 
 .(8)االقتصادي(7)األساس السوسيو

ي العصور الوسط من ثالث طبقات 
ن
ي كما نعرف يتألف ف طبقة رجال الدين : فالمجتمع األوروب 

ن من األقنان ورقيق  ن وتضم النبالء والفرسان وطبقة الفالحير ن وطبقة المحاربير ن والديريير من الكنسيير
  الطبقة تمثل غالبية الشع  ويعيشون حياة مزرية أما الطبقتان األوىل والثانية فكانتا األرض وكانت ذه

ي مقاليد الحكم
ن
 .(9)تمثالن أقلية وتتحكمان ف

ن من عامة الشع  عاشوا عيشة محرومة من أبسط حقوقها   ي الحقيقة أن طبقة الفالحير
ن
وف

 عند ذؤالء السادة 
ً
ي ظل النظام اإلقطاعي وكانوا عبيدا

ن
 .ف

                                           
ي الك   رم(1) ي الحس   ن ع   ىلي اب   ن أب  ، ع   ز ال   دين أب  ، بي   ت األفك   ار : اب   ن األث   ير ي ب   ه أب   و ص   هي  الك   رمي

ي الت   اري    خ، اعت   بن
ن
الكام   ل ف

 .1132، ص(ت.عمان، د)الدولية 
 1100وف  اة ش  قيقه ج  ودفري ع  ام ت  وىل حك  م مملك  ة بي  ت المق  دس الص  ليبية بع  د : بل  دوين األول( 2)

ً
 ك  ان حاكم  ا

ً
م، أيض  ا

 .1/113تاري    خ أوربا العصور الوسط، : سعيد عاشور .إلمارة الرذا
ي أراض     يه بع    دل وتس     امح كان     ت دولت     ه : روج    ر األول( 3)

ن
ي لص    قلية، حك     م مختل     ف األجن    اس المقيم     ة ف

الح     اكم النورم     ابن
ي إقطاعية ولكن ذات سلطة مركزية قوية، خلفه ابنه روجر 

 .1641الموسوعة الميشة، ص.الثابن
ي خ الل الح روب الص ليبية، : عبد هللا بن عب د ال رحمن ال ربيعي (4) ي الفك ر األوروب 

ن
 ق اإلس المي ف

( م1111الري اض، )أث ر الشر
 .31-30ص

وي    ج ق    دموا م    ن الش    مال وغ    زوا : النورم    ان( 5) ي ال    دانمارك والس    ويد وال    ين
ن
أص    لهم م    ن الش    عوب االس    كندنافية اس    تقروا ف

ي إيطالي انور 
ن
ي القرن العاشر الميالدي واستقروا فيها وقبل وا بالمس يحية واش تغلوا كمرتزق ة ف

ن
الموس وعة . ماندي بفرنسا ف

 .3133-3132الميشة، ص
داد، ن ور ال دين ح اطوم(6) ن النشغالهم بمشاكل االسي  ذم من األوروبيير ي الحمالت الصليبية مثل غير

ن
: لم يشارك اإلسبان ف
، تاري    خ العرص الوسيط  ي عشر إىل القرن الخامس عشر

ي أوربة من القرن الثابن
ن
 .2/226ف

 .ذو العلم االجتماعي الهي يدرس كيفية النشاط االقتصادي يؤثر ويتشكل من خالل العمليات االجتماعية: السوسيو( 7)

 .26الحروب الصليبية عرض موجز، ص: دمحم عوض(8)
ق والغرب : سعيد عاشور(9) ن الشر ي العصور الوسط، صتاري    خ العالقات بير

ن
 .22-21ف
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ذكها كان حال الغالبية من الشعوب األوروبية عندما انطلقت الدعوة للحروب الصليبية ضد  
، فاندفع ذؤالء للمشاركة للتخلص مما ذم فيه من أوضاع اجتماعية سيئة العالم اإلسالمي
(1). 

ي من رصاع داخىلي بسب  ذها النظام الهي كان ذو  
فلقد كان ذها المجتمع المتناقض والهي يعابن

ي أدركت أن أفضل الحلول حس  وجهة نفسه ا
لمصدر لظاذرة الحروب الصليبية من خالل البابوية الب 

 
ً
نظرذا لحل مشاكل ذها المجتمع ذو التوسع وتكوين مستعمرات جديدة تمتص فيه تلك الطاقات بدال

ي األ
ي رصاع داخىلي عىل األراضن

ن
 .(3)(2)وروبيةمن اذدارذا ف

ي النهاية أقول أن أسباب ذه  الح 
ن
ة وف ي الفي 

ن
ي تعرض لها العالم اإلسالمي ف

روب الصليبية الب 
ي تطول وال 

السابقة هي ذاتها أسباب الحرب الحالية المعلنة ا ن تحت مسم محاربة اإلرذاب والب 
عة االستعمارية لدى الغرب نزعة  ن ي مصطلحاتها ومدلوالتها، وذها يؤكد أن الين

ن
نعلم مداذا وإن اختلفت ف
 .(4)عميقة بدأت منه القدم وامتدت إىل أيامنامتأصلة فيه ذات جهور 

 قبل القرن الخامس الهجري 
ً
القرن الحادي عشر الميالدي أي / الحروب الصليبية بدأت فعليا

ن لم تنقطع بل ظلت  ي دعت إليها البابوية، فالحرب ضد المسلمير
قبل قرن من الحروب ذاتها الب 

 .مستمرة عىل مدار الوقت
ي فقد دعا البابا سلفسي   

م إىل تخليص بيت المقدس من أيدي 1003-111/ذ 311-310(5)الثابن
ن وبالفعل وصلت حملة إىل بالد الشام سنة   .(6)م ولكنها باءت بالفشل1001/ذ 312المسلمير

نطيون ال ينقطعون   ن ي معركة مانزكرت والبير
ن
نطية ف ن اطورية البير ي الواقع أنه منه ذزيمة االمي 

ن
وف

اطور ميخائيل السابععن طل  النرصة من البابوية ال غربية فاإلمي 
م طل  1041-1041/ذ 161-142(7)

م لكن طلبه باء 1081-1043/ذ 148-166(8)طل  المساعدة من بابا الكنيسة جريجوري السابع

                                           
ن (1) ي العصور الوسط : صابر حسير

ن
ق والغرب ف ن الشر ي تاري    خ العالقات بير

ن
 .22، ص"عرص الحروب الصليبية"دراسات ف

 .24الحروب الصليبية عرض موجز، ص: دمحم عوض(2)
ي الحرك  ة الص  ليبية:يمك ن االط  الع ع  ىل األس  باب االجتماعي  ة م  ن خ  الل( 3)

ن
ن  دوة : ورد ض  من كت  اب" ال  دوافع االجتماعي  ة ف

 .233-181، ص(م1183القاذرة، )دار المعارف "التاري    خ اإلسالمي والوسيط لقاسم عبد  قاسم ورأفت عبد الحميد 
ي ( 4) ي الوقت ال راذن وم ن ذل ك عن دما وق ف الل ورد اللن ب 

ن
ن ويجي  الهاارة الصليبية حب  ف مازال الغرب يكن الكر  للمسلمير

ي عن  دما اس  ت ن عه  ا م  ن األت  راك ليق  ول كلمت  ه المش  هورة1114وىل ع  ىل الق  دس س  نة القائ  د االنجل  ير ن ا ن انته  ت : "م واني 
م وق   ف ع   ىل ق   ي  ص   الح ال   دين 1130عن   دما دخ   ل دمش   ق س   نة : ؛ ويق   ول القائ   د الفرنسي    غ   ورو"الح   روب الص   ليبية

ي وق    ال ، وس    ائل مقاوم    ة الغ   زو الفك    ري لل: حس    ان دمحم حس   ان. ذ    ا نح   ن ع    دنا ي    ا ص   الح ال    دين: األي   وب  ع    الم اإلس    المي
 .26-21، ص(م1181الرياض، )منشورات رابطة العالم اإلسالمي 

ي ( 5)
ي اس تأنف سياس ة التح الف : سلفسي  الثابن

خلف البابا جريجوري الخامس، اسمه كرب رت، تس م باس م سلفس ي  الث ابن
، وأ

ً
 مقدس  ا

ً
كة، كم  ا أراد أن يجع  ل م  ن نفس  ه ملك  ا اطوري  ة لتحقي  ق أغراض  هما المش  ي  ن يجع  ل م  ن روم  ا قاع  دة م  ع االمي 

ة العالم وعاصمة المملكة  .1/311تاري    خ أوربا العصور الوسط، : سعيد عاشور. الحكم وحارصن
 .11/11قصة الحضارة، : ويل ديورانت(6)
اط   ورة يودوكي   ا ع   ىل دخ   ول أح   د : ميخائي   ل الس   ابع( 7) ت   وىلي الع   ر  باس   م ميخائي   ل الس   ابع دوق   اس بع   د إجب   ار أم   ه اإلمي 

ي عزل ه ع ن الع ر األديرة، 
ن
ي األش والهي نجحت المعارض ة ف

ن
اطور رومانوس الرابع ف محم ود س عيد . أثناء تواجد اإلمي 

نطي    ة : عم    ران ن اطوري    ة البير ي "مع    الم ت    اري    خ االمي  ، دار المعرف    ة الجامعي    ة "م    دخل لدراس    ة الت    اري    خ الس    ياسي والح    رب 
 .210-211، ص(م2000االسكندرية، )

 : جريج  وري الس  ابع( 8)
ً
، ت  وىل الك  رسي الب  ابوي م  ن س  نة راذب  ا ي

 ح  ب  لق  د 1081-1043م  ن أص  ل توس  كابن
ً
م، وك  ان طموح  ا

اطوري ة ع ىل األم ور الدنيوي ة  ن البابوي ة واالمي  ي عه د  ب دأ الكف اح العني ف ب ير
ن
اتهمه أعداؤ  بح   الس يطرة والس يادة، وف

ن الدينية والسياسية ي الناحيتير
ن
 ف
ً
 تماما

ً
ي عهد  استقلت البابوية استقالال

ن
 .وف
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ن  اطور الكسيوس كومنير ي الحكم حب  جاء اإلمي 
ن
ن ف نطيير ن بالفشل وتواىل األباطرة البير

(1)141-
ي ضد السالجقة  م وطل  ذو ا خر النجدة1118-1081/ذ 112

ي البابا اوربان الثابن
ن
من البابوية ممثلة ف

ن  المسلمير
(2). 

ي سنة  
ن
ي (3)م حج إىل بيت المقدس راذ  فرنسي يدع بطرس الناسك1013/ذ 186كما أنه ف

ن
وف

 .(4)زيارته ذه  اغتاظ لرؤية األماان المقدسة وهي تحت الحكم اإلسالمي 
ي المدينة تقابل مع شخص يدع  

ن
 وطل  من بطرس (5)سمعانوعند مكوثه ف

ً
وتحادثا مليا

ي 
ن ثم رجع بطرس إىل روما وقابل البابا اوربان الثابن ي تخليص بيت المقدس من المسلمير

ن
المساعدة ف

ن بطريرك القدس فوعد  البابا بالمساعدة وطل  منه التوجه إىل جميع أنحاء  وأخي   بما جرى بينه وبير
لهي حدث بعد ذلك ذو خروج بطرس من عند البابا وسار أوروبا ألجل تحريض الناس عىل ذلك، ثم أن ا

ي الطرقات 
ن
ي يد  الصلي  ينادي بالحروب الصليبية ف

ن
 ف
ً
 بغلته حامال

ً
ن إيطاليا وفرنسا راابا  بير

ً
متجوال

ق الهين يقابلهم بأوروبا ويخي  الناس  ي بعض األحيان مسيجي الشر
ن
 معه ف

ً
والكنائس واألديرة مصطحبا
ق يعانون ن  بأن مسيجي الشر االضطهاد من المسلمير

(6). 
اطور الكسيوس بالبابوية مرة ثانية لتخليصه من الخطر   ي نفس الوقت استنجد اإلمي 

ن
وف

وع دعوة بطرس عندذا بدأ  اإلسالمي وذنا وجد البابا أوربان أن الفرصة مواتيه خاصة بعد نجاح مشر
ن من آسيا مثلما يجري طردذم من اسبانيا ك ي خطة لطرد المسلمير

ن
ي نفس البابا يفكر ف

ن
هلك لحاجة ف

قية  .(7)ليتمكن من زيادة نفوذ  وبسط سلطانه عىل الكنيسة الشر
وي    ج لحرب   عندذا تببن البابا الدعوة إىل الحروب الصليبية فهو المسؤول األول عن الدعاية والي 

ق والمحرض الرئيسي عىل إرسال الحملة الصليبية األوىل إىل الشام فسارع إىل ي الشر
ن
ن ف  عقد المسلمير

ا بإيطاليا سنة  ن ي مدينة بياتشين
ن
م وحرصن  كهلك وفد من القسطنطينية 1011/ذ 188أول اجتماع وكان ف

 عىل اعتبار أن الخطر اإلسالمي ال 
ً
نطية عسكريا ن اطورية البير وقد أيدذم اوربان ودعا إىل مساعدة االمي 

 
ً
ن جميعا ن فحس  بل يهدد المسيحيير نطيير ن يهدد البير
(8). 

من االجتماع األول وصل البابا اوربان إىل فرنسا حيث مسقط رأسه ويبدو أنه وبعد عدة أشهر  
ي شية تامة حيث أخه يطوف عىل األديرة الكلونية وقام 

ن
رسم خطة عمل لما سوف يقوم به ولكن ف

                                                                                                                                    
ي العص  ور الوس ط، ترجم  ة وتعلي  ق جوزي ف نس  يم يوس  ف، دار : ب  ارا ك  الف. ج.و.م.ذارتم ان، ل 

ن
اطوري  ة ف الدول ة واالمي 

 .10-11ص ص( م1166االسكندرية، )المعارف 
ن ( 1) اب  ن أخ إس  حاق األول اع  تىل الع  ر  بخلع  ه نقف  ور الثال  ث ص  مد للغ  زوات النورماني  ة أقن  ع زعم   اء : الكس  يوس ك  ومنير

اف بس يادته ع ىل الحملة ال ي يفتحونه ا أج ي  بوذمن د فيم ا بع د ع ىل االع ي 
ي ال ب 

صليبية األوىل بأن يتعهدوا منح ه األراضن
نط  ة  ن ، اس  تعاد لبير ي

ة رصاع م  ع األت  راك وم  ؤامرات ابنت  ه أن ا كومنين  ا ع  ىل ابن  ه يوحن  ا الث  ابن انطااي ة، ش  هدت س  نواته األخ  ي 
 .312الموسوعة الميشة، ص. ذيبتها

 .1/130الحركة الصليبية، : سعيد عاشور(2)
 لض للة حجم ه، لك ن غط اء ال راس الخ اص بالنس اك ال هي " الضئيل"كان معارصو  يعرفونه باسم بطرس : بطرس( 3)

ً
نظرا

ي الت اري    خ، م ات س نة " الناسك"اعتاد لبسه أضقن عليه لق  
ن
: جوزي ف نس يم يوس ف.م1111/ذ  101أذى اشتهر ب ه ف

ي الحرب الصل
ن
ن ف  .23يبية األوىل، صالعرب والروم والالتير

، ط: دمحم العروسي المطوي(4) ق والمغرب، دار الغرب اإلسالمي
ي المشر

ن
 .11، ص(م1182تونس، ) 2الحروب الصليبية ف

 .م1088/ذ 181بطريرك بيت المقدس سنة : سمعان( 5)
 .18تاري    خ الحروب الصليبية، ص: محمود عمران 
ي الحروب الص: سيد عىلي الحريري(6)

ن
، طاألخبار السنية ف ي  .14ص( م1181القاذرة، ) 3ليبية، الزذراء ل عالم العرب 

 .131-1/130الحركة الصليبية، : سعيد عاشور(7)
 .142-141المرجع السابق، ص: دمحم منصور(8)
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ن األوىل قابل فيها األسقف اديمار بزيارتير
ن (1) ي مدينة بوي بفرنسا وكلفه بمهمة رئيس الصليبيير

ن
، ف ي

الديبن
ي 1101-1011/ ذ 118-188(2)نية زيارة ريموند الرابعالثا

ن
ي قرص  وطل  منه المشاركة ف

ن
م كونت تولوز ف

ي الحملة الصليبية وقد أجابه بالموافقة
ن
 .(3)ف
ي كلير مونت بفرنسا 

ن
ي ف

ي نفس الوقت انعقد المجمع الديبن
ن
حيث وجه البابا رسائل إىل  (4)وف

ي المقدسةأساقفة فرنسا والبلدان األوروبية المجاورة لينا
، (5)قشوا مشاكل الكنيسة والحجاج إىل األراضن

ي 
ن
ذم، وبعد انقضاء األيام التسعة األوىل ف ن وغير ن الفرنسيير  من رجال الدين والمدنيير

ً
 ضخما

ً
وضم حشدا

ي اليوم العاشر فحرصن آالف من أنحاء أوروبا وعىل 
ن
مناقشة مسائل متعلقة بالكنيسة وجه البابا الدعوة ف

ي العراء واعتىل البابا المنصة وخط  فيهم الرغم من شدة الي  
ن
د إال أن المجتمعون أقاموا خيامهم ف

ي جاء فيها (6)خطبته المشهورة
ي أوروبا، "، والب 

ن
ن ف ن المسيحيير بأمر هللا تتوقف العمليات الحربية بير

ن )ويتجه ذؤالء بأسلحتهم إىل ذزيمة الكفار   .(7)(يقصد المسلمير
ي  

ن
البالغة واستطاع أن يمس وجدان مستمعيه وألهبت حماسهم كانت خطبة البابا مثال رائع ف

ي (8)فقد ذكرذم بعقيدتهم الكاثوليكية
ي وأرعبهم بصنوف العهاب الب  ف كنيستهم وجنسهم الفرنج  وشر

ق، كما ذكرذم بأمجاد أجدادذم العظام كشارل مارتل ي الشر
ن
ن ف -100(9)يتعرض لها اخوانهم المسيحيير

به الكراذية والعنف بينهم ووقف الحروب، كما ذكرذم بأنهم ، كما دعاذم إىل ن411-418/ذ 121

                                           
اوف مونتيل المنتمي لعائلة فيال نتينوا، أصبح اسقف بوي بمساعدة الباب ا جريج وري الس ابع وكان ت االبرش ية : اديمار( 1)

، وق  د حرصن   الباب  ا اورب  ان تابع  ة ل ي تل  ك الن  وااي
ن
ي ف

 للنف  وذ الب  ابوي واإلص  الح الكل  وبن
ً
ة وعلي  ه فق  د كان  ت مرك  زا لباب  ا مب  اشر

ي 
ن
ي إىل بوي ف

م، ومن ذناك أصدر استدعاءات لمجم ع كل ير مون ت وم ن المحتم ل أن ه استش ار 1011أغسطس  11الثابن
ي ب    وي بش    أن خطت    ه للمجل    س وللحمل    ة الص    ليبية وم    ن ال

ن
 عن    ه إديم    ار ف

ً
ممك    ن أن    ه ق    رر آن    هاك اختي    ار اديم    ار من    دوبا

ي ذ   ها األخ   ير الحاف   ل بالمق   درة واإلخ   الص للبابوي   ة 
للحمل   ة، وي   رجح أن أح   د أس   باب اختي   ار اورب   ان الديم   ار ك   ن م   اضن

ي سيعقد فيها المجم ع وعالقت ه المنس جمة م ع ريمون د س نت جي ل كون ت تول وز 
ي تلك المنطقة الب 

ن
الكلونية وسمعته ف

، : فوش به الش ارتري. يتوق ع أن يص بح قائ د الحمل ة العس كريالهي كان  ت اري    خ الحمل ة إىل الق دس، ترجم ة زي اد العس ىلي
وق   (.م1110عمان، )دار الشر

مون   ت ال   هي رف   ع الص   لي ، رف   ض أن : ريمون   د الراب   ع( 2) ي مجم   ع كلير
ن
م   ن ق   واد الحمل   ة الص   ليبية األوىل، األم   ير الوحي   د ف

اطور ال ن الطاعة ل مي  ي حص ار نيقي ة يحلف يمير
ن
ن إىل القسطنطينية، أب ىل ف وفنساليير  من الي 

ً
كسيوس األول، قاد جيشا
 .1413ص: الموسوعة الميشة. وانطااية والقدس، تنازع ذو وبوذمند عىل امتالك انطااية

ق، ص: ميخائيل زابوروف(3) ي الشر
ن
 .12الصليبيون ف

ق والغرب : دمحم عوض(4) ن الشر ن الحروب الصليبية العالقات بير ي القرنير
ن
 .61ـه، ص4-6/م13-12ف

 .184-186المرجع السابق،  ص: دمحم منصور(5)
 ع   الم المس   يحية وع   الم اإلس   الم، ترجم   ة قاس   م عب   د ، المرك   ز الق   ومي : ان   درو ذويتكروف   ت(6)

ن الكف   ار ت   اري    خ الرص   اع ب   ير
جمة   .218، ص(م2013القاذرة، )للي 

ي (7)  .1/186( م1141القاذرة، )سالمية، مكتبة النهضة المرصية موسوعة التاري    خ اإلسالمي والحضارة اإل : أحمد شلب 
ي : الكاثوليكي   ة( 8)

ن
ن ف ، وق   د تعرض   ت ذ    ه  الكنيس   ة ألزمت    ير ون باب    ا روم   ا زع   يمهم ال    راي ن ال   هين يعت   ي  م   هذ  المس    يحيير

ي 1011تاريخه    ا، األوىل س    نة 
ن
ي ف

وتس    تابن نطي    ة عنه    ا، والثاني    ة حرك    ة اإلص    الح الي  ن الق    رن م وذ    و انش    قاق الكنيس    ة البير
ي أس   فرت ع    ن انقس   ام جدي   د داخ    ل الكنيس   ة الغربي   ة

موس    وعة : عب    د الوذ   اب الكي   اىلي .الس   ادس عشر    الم    يالدي وال   ب 
 .1/20السياسية، 

ق فرنس    ا وبلجيك    ا وألماني    ا: ش    ارل مارت    ل( 9) ت    اري    خ الحم    الت : رنس    يمان.ج    د ش    ارلمان، حك    م م    ا يع    رف ا ن بش    مال شر
 .114الصليبية  من كلير مونت إىل أورشليم، ص
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ي حاجتكم من الطعام وعليهم أن 
، وبالتاىلي ال تكقن ة ال تتسع لعددكم الكبير يعيشون عىل أرض صغير

ق  .(1)يهذبوا إىل الشر
ي إلهاب حماس الجماذير فعلت أصواتهم بعبارة  

ن
ن إىل "نجح البابا ف تلك إرادة اللهكما أمر الهاذبير

 ،وليم اف مالمسبوريحروب الصليبية بأن يضعوا عالمة الصلي  عىل صدورذم، ويقول المؤرخ ال
ن أمام البابا وتقدم الرذبان والنبالء وخروا رااعير
(2). 

ي ليموج  
ن
ي آخر ف

ي سنة  لم يكتف البابا بكلير مونت فقط بل عقد مجمع ديبن
ن
ديسمي  /ذ 181ف

 للحرب الصليبية وبواتيه ونيس م، ثم سافر إىل مدن أخرى كبوردو 1011
ً
ي   ،داعيا

ن
 آخر ف

ً
كما عقد مجمعا

ي سنة 
ن
ي رحلته األمير ريموند الرابع الهي قام بدور  1016يوليه /ذ 110نيم  ف

ن
م كما اصطح  معه ف

ي اإلعداد للحملة الصليبية األوىل، كما طل  البابا من جنود  المشاركة بقوة وبحرية 
ن
بمساعدة البابا ف

ي أواخر سنة فاستجابوا لهل
ن
 ثم عاد بعد ذلك إىل إيطاليا ف

ً
م بعد أن تأاد من 1016/ذ 110ك ذم أيضا

وعه الدعوى، إذ أقبل بعض من األمراء والكثير من الناس من دول أوروبا  .(3)نجاح مشر
ي نفوس مستمعيها إذ رح  بها المتدينون لوعدذم  

ن
وذكها صادفت ذه  الدعوة للحرب ذوى ف

بها العبيد لتحررذم من الرق وسعدت المدن اإليطالية معتقداتهم، وفرح  بثواب األخرة عىل حساب
وصفق لها المجرمون ألنها حولت عنهم عقوبة الموت كما أنها فرصة سانحة ألنها فرصة للرب  ح، 

 .(4)للمغامرين ممن يعرفون بتجار األزمات أو تجار الحروب
ى   ي المسيجي ومما سبق يتضح أن الحركة الصليبية هي حركة كي  انبعثت من الغرب األوروب 

ي استعماري عىل بالد اإلسالم، األمر ال ي السيطرة عىل واتخهت شكل حرب 
ن
هي جعل البابوية ترغ  ف

قية واحتالل األماان المقدسة، لهلك دعت  ن الغربية والشر العالم المسيجي عن طريق ضم الكنيستير
ق ي المشر

ن
ن ف  .للحروب الصليبية ضد المسلمير

ي بالد اإلسالم لكن من ال 
ن
ي تحدث ف

مؤكد أن النصارى كانوا عىل علم بالتطورات الواقعة والب 
 بل مدروسة دراسة جيدة 

ً
وذلك من خالل التجار أو الحجاج أو األعوان، لهلك الحرب لم تكن اعتباطا

ي   .عىل عكس ما يردد البعض الهين يتوذمون أن الحرب حدثت فجائية من الجان  الغرب 
 
فإن الكنيسة أو البابوية هي المسؤول األول عىل الدعوة للحروب الصليبية  وخالصة الموضوع 

اف عليها  ل شر
ً
 بابويا

ً
اف عليها، وهي الداعم الرئيسي لها حب  أنها عينت مندوبا  .واإلشر

ن األوىل هي أن   ي بالدعوة للحروب الصليبية حققت نتيجتير
لهلك فإن جهود البابا اوربان الثابن

لتلك الدعوة بحماسة شديدة، أما الثانية فكانت الحروب الصليبية ذاتها والتجارب النصارى استجابوا 
ي الحرب من محن ومعاناة وانتصارات ربطو  بالكتاب 

ن
ي مروا بها، أي بمعبن أن كل ما تعرضوا له ف

الب 
 .المقدس لديهم

، إذ   ن ي عىل بالد المسلمير  لهلك لم ينقطع البابوات عن تغهية فكرة العدوان الصليب 
ً
تم تقريبا
إرسال خمس عشر حملة منها ثمان حمالت قوية وضخمة، ومما يتضح لنا أن كنيسة روما هي المحرك 

 .الفعىلي لألحداث من خالل بابواتها

                                           
ن للدراسات والبحوث : يوشع براور(1) ، ترجمة وتعليق وتقديم قاسم عبد  قاسم ودمحم خليفة حسن، عير ن عالم الصليبيير

 .14ص( م1111القاذرة، ) 2اإلنسانية واالجتماعية، ط
 .23-22تاري    خ الحروب الصليبية، ص: محمود عمران(2)
ي ت اري    خ ال: سعيد عاشور(3)

ن
ي العص ور الوس ط، مكتب ة األنجل و المرص ية الحركة الص ليبية ص فحة مشر قة ف

ن
ي ف جه اد الع رب 

 .2/11( م1163القاذرة، )
ن (4) ق والغرب، ص: صابر حسير ن الشر ي تاري    خ العالقات بير

ن
 .24دراسات ف
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ة، ولكن جوزيف   ي حمالت كبير
واعتاد مؤرخو الحروب الصليبية تقسيم ذه  الحركة إىل ثمابن

ي الشام  من سنة 
ن
ة إقامة الملك الفرنسي لويس التاسع ف ذا أنها تسع بعد اعتبار في  -618نسيم يعتي 

ي مرص، حملة مستقلة قائمة بهاتها، تضاف إىل سابقاتها من 1211-1210/ذ 612
ن
م، عق  ذزيمته ف

ى أن الحمالت الصليبية الرسمية هي الحمالت الصليبية ت لك الحمالت، أما المؤرخ فريدريك ذير  فير
 .الخمس األوىل فحس 

 أن الحملة الثامنةعىل تونس ليس من الحمالت  
ً
ا وذناك من يرى أنها سبع حمالت، معتي 

ى  .الكي 
ي االعتبار أن المقصود بالحمالت 

ن
ي   وكيفما كان األمر يج  أن ندخل ف

الرئيسة تلك الحمالت الب 
مونت برئاسة  ي كلير

ن
ي تقررت ف

ي مؤتمرات أو مجامع كنيسة مثل الحملة الصليبية األوىل الب 
ن
كانت تقرر ف

ي مجمع ليونسنة 
ن
ي تقررت ف

، وحملة الملك لويس التاسع عىل مرص الب  ي
م 1211/ذ 613البابا أوربان الثابن

م، ومع ذلك ذناك حمالت ثانوية ال تدخل 1211-1212/ذ 612-610برئاسة البابا انوسنت الرابع
ى الرئيسة ومثل تلك الحمالت الصغرى قد ال تدعوا إليها البابوية، ولكنها كانت  ضمن الحمالت الكي 

ي الغال   –تقوم 
ن
  –ف

ً
 طبيعيا

ً
ق، ولهلك يمكن اعتبارذا امتدادا لمساعدة القوات الصليبية بالشر

ة  .للحمالت الصليبية الكبير
أن الحمالت الصليبية قد تعددت، ولكن يهمنا الحمالت المعروفة بالثمان  ومن المعلوم 

ق والغرب وهي الحمالت التقليدية  ن الشر ي العالقات بير
ن
ي كونت ما يسم بالدور الحاسم ف

حمالت والب 
ي اتخهت أرقام وكان المشاركون فيها يحشدون لها األسباب ويسعون لتحقيق نتائج محددة رغم أن 

الب 
ن بالهات بيت المقدسالهدف األس  .اسي ذو احتالل الشام وفلسطير

 
 المصادر والمراجع

ي للثقافة والفنون وا د: عبد  قاسم (1)
اب عالم المعرفة ماذية الحروب الصليبية، المجلس الوطبن

الحملة الصليبية األوىل فكرة الحروب الصليبية، ترجمة : جوناتان ربل سميك(2)(م1110الكويت، )
 (.م1111القاذرة، )، 2لكتاب، طل الهيئة المرصية العامةفتجي الشاعر، 

 كلود دبلماس تاري    خ الحضارة األوروبية، ترجمة كوليت حبي ، مراجعة إبراذيم حيدر، الناشر الفن  (3)
 (.ت.دمشق، د)الحديث العالمي 

ون، دار المعرفة، ط: دمحم فريد وجدي (1)  وت، )، 3دائرة معارف القرن العشر  .10/112م، 1141بير
، : "دمحم ماذر حمادة( 1)  / ذ 1206-181وثائق الحروب الصليبية والغزو المغوىلي للعالم اإلسالمي

وت، )، 2سالة، ط، منشورات مؤسسة الر "دراسة ونصوص" م1016-1101  .(م1182بير
ي فرنسا، مكتبة الشر : رمسيس عوض (6) 

ن
وق الدولية من أوراق الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش ف

 (.م2012ة، القاذر )
، مكتبة األنجلو ال: سعيد عبدالفتاح عاشور (4)  مرصية، تاري    خ أوروبا العصور الوسط التاري    خ السياسي
 (.م1142القاذرة، ) 1ط
يل سماىلي ( 8)  ي العصور الوسط، ترجمة قاسم عبد  قاسم، دار ا: بير

ن
، 2لمعارف، طالمؤخرون ف

 (.م1181القاذرة، )
 .م اإلسالمي الحروب الصليبية والغزو المغوىلي للعالوثائق : دمحم حمادة( 1) 
ق : دمحم سهيل طقو  (10)  ي المشر

ن
-1061/ذ 610-181تاري    خ الحروب الصليبية حروب الفرنجة ف

وت، )دار النفائس  م،1211  (.م2011بير
، زكريا بن دمحم بن محمود (11)  ي

وت، د)صادر آثار البالد وأخبار العباد، دار : القزويبن  (.ت.بير
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ن ( 12 )  خليل شاذير
ق اإلسالمي واألندلس دراسة مقارنة، : حمدي مصطقن

ي المشر
ن
الحروب الصليبية ف

، كلية دار العلوم، جام  (.م1114القاذرة، )عة القاذرة رسالة دكتورا  لم تنشر
، 2ربية، طم، دار النهضة الع1211-1011تاري    خ الحروب الصليبية : محمود سعيد عمران( 13) 

 .م1111
اف دمحم شفيق غربال، الموسوعة العربية الميشة، المكتبة مجم (11)  ، إشر ن وعة من العلماء والباحثير

وت، العرص   .م2010ية بير
ن : دمحم مؤنس عوض( 11)  ي القرنير

ن
ق والغرب ف ن الشر ـه، 4-6/ م13-12الحروب الصليبية العالقات بير

ن للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتما  .م2000عية ،القاذرة، عير
ي الدين أبو العباس أحمد بن عىلي بن عبد القادر ( 16)

جبن األزذار من الروض المعطار، : المقريزي، تق 
 (.م2006القاذرة، )ية للنشر تقديم وتحقيق وتعليق دمحم زينهم، الدار الثقاف

ي العصور الوسط، : سعيد عاشور( 14) 
ن
ي ف ي تاري    خ الجهاد العرب 

ن
قة ف الحركة الصليبية صفحة مشر

 (.م1141القاذرة، )، 2، طألنجلو المرصيةمكتبة ا
ن ( 18)  ق اإلسالمي : حمدي شاذير

ي المشر
ن
 . واألندلس، دراسة مقارنةالحروب الصليبية ف

ي النظام والحضارة، ترجمة وتعليق جوزيف نسيم، دار : ج كولتون.ج (11) 
ن
عالم العصور الوسط ف

وت، )هضة العربية، الن  (.1181بير
ن صابر دمحم دياب ( 20)  ي حوض البحر المتوسط : حسير

ن
ن ف -110المسلمون وجهادذم ضد الصليبيير

 200م، دار العلم ،الفيوم، 1211-1011/ ذ 611
ن الحادي عشر والخامس : أحمد عبد القادر اليوسف(  21) ن القرنير ق والغرب بير ن الشر العالقات بير

، منشورات المكتبة الم وت، عشر  .م1161رصية الحديثة ،بير
ي توجيه الحركة الصليبية، منشورات جامعة قاريونس، : دمحم صالح منصور(  22)

ن
ي ف

أثر العامل الديبن
 .م1116بنغازي، 

قصة الحضارة، عرص اإليمان، ترجمة دمحم بدران، دار الجيل للطباعة والنشر : ويل وايرل ديورانت (23)
وت، والت  .م1188وزي    ع، بير
، دار تاري    خ الحروب الص: ستيفن رنسيمان ( 21) ي

وت، ليبية، ترجمة الباز العريبن  .م1164الثقافة، بير
ي الحروب الصليبية، الزذراء ل: سيد عىلي الحريري ( 21)

ن
، القاذرة، األخبار السنية ف ي  عالم العرب 

 .م1181
ذا عىل: عزيز عطية(  26) ق والغرب الحروب الصليبية وتأثير ن الشر  .العالقات بير
ن الشطشاط(  24) ي العصور الوسط، منشورات : عىلي حسير

ن
ق والغرب ف ن الشر تاري    خ العالقات بير

، بنغازيمجلس تنمية اإلب ي
ن
 .داع الثقاف

ي النرصانية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء والدعوة: دمحم أبو زذرة (28) 
ن
ات ف  محارصن

 .ذ 1101واإلرشاد، الرياض، 
ي مقد: عمر كمال توفيق(  21) ق العرب 

ي عىل الشر اطور يوحنا تزيمكس  –مات العدوان الصليب  االمي 
قية   .م1164المعارف، اإلسكندرية،  م، دار 146-161وسياسة الشر

، القاذرة، الحروب الصليبية عرض موجز، دار ال: دمحم عوض(  30) ي  .م2010عالم العرب 
قية عىل الحضارة: ميخائيل جميعان(  31) الغربية من خالل الحروب الصليبية،  المؤثرات الثقافية الشر

 (.م1183عمان، )قتصادية، المطبعة اال
الحملة الصليبية عىل العالم اإلسالمي والعالم، دراسات وبحوث حول : يوسف العاضي الطويل(32)

ي للنشر والتوزي    ع، ط ي واألمريكي إلشائيل، صوت القلم العرب   األوروب 
ن  (.م2010القاذرة، ) 2التحير
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وريعلية (  33) ن مة ، الهيئة المرصية العا(المقدمات السياسية)الحروب الصليبية : عبد السميع الجين
 (.م1111القاذرة، )للكتاب 

ي تاري    خ الحروب الصليبية : سهيل زكار(  31)
ن
مدخل إىل تاري    خ الحروب "الموسوعة الشاملة ف

ي العصور الوسط ومراحل وقائع الحروب الصليبية" الصليبية
ن
 .(م1111دمشق، )لفكر ، دار اأوروبا ف

ي  (31) ي الدول اإلسالمية من العرص الراشدي حب  بدايات : قتيبة الشهاب 
ن
معجم ألقاب أرباب السلطان ف

ين، منشورات و   (.م1111دمشق، )زارة الثقافة القرن العشر
، أبو الفداء الحافظ(  36) وت، )ية، دار صادر البداية والنها: ابن كثير  .(م1166بير
ف صالح دمحم سيد(  34) ي : أشر كة الكتاب العرب 

ي تاري    خ وحضارة أوروبا العصور الوسط، شر
ن
 قراءة ف

ي 
وبن وت، )االلكي   (.م2008بير

ي : سامي بن عبد هللا بن أحمد المغلوث(  38)
ن
ق اإلسالمي ف

أطلس الحمالت الصليبية عىل المشر
 (.م2001الرياض، )ة العبيكان العصور الوسط، مكتب

دار المعارف الحملة الصليبية الرابعة ومسؤولية انحرافها ضد القسطنطينية، : غنيمأسمت ( 31) 
 (.م1142القاذرة، )
ي البالد العربية، : مصطقن خالدي وعمر فروخ(  10)

ن
وت، )المكتبة العرصية التبشير واالستعمار ف بير

 (.م1186
ن ( 11)  ي األدب المعارص من قيا: دمحم دمحم حسير

ن
م الحرب العالمية األوىل إىل قيام االتجاذات الوطنية ف

 م1168القاذرة، )مي للطباعة الجامعة العربية، دار الحما
ق والغ: دمحم مونس عوض(  12) ن الشر ن الحروب الصليبية العالقات بير ي القرنير

ن
 .ذ 4-6/م13-12رب ف

ي ممالكة بيت الم: دمحم عوض(  13)
ن
قدس تاري    خ الحروب الصليبية التنظيمات الدينية والحربية ف

ن  ي القنير
ن
وق "م13-12/ذ 4-6"الالتينية ف  .(م2001عمان، )، دار الشر

، : نور الدين حاطوم(  11) ي عشر إىل القرن الخامس عشر
ي أوربة من القرن الثابن

ن
تاري    خ العرص الوسيط ف

 .(م1113دمشق، )م، دار الفكر تعري  نور الدين حاطو 
ف صالح دمحم سيد( 11) ي تاري    خ وحضارة : أشر

ن
 .41أوربا العصور الوسط، صقراءة ف

ي الدين أبو العباس أحمد بن عىلي (  16)
السلوك لمعرفة دول الملوك، مطبعة لجنة : المقريزي، تق 

ج  .(م1114القاذرة، )مة والنشر التأليف والي 
ي العصور الوسط، جامعة: نعيم فرح( 14)

ن
 (.م2000دمشق، )دمشق  الحضارة األوروبية ف

ي الكرم(  18) ي الحسن عىلي ابن أب  ، عز الدين أب  ي به أبو صهي  : ابن األثير
ي التاري    خ، اعتبن

ن
الكامل ف

، بي  (.ت.عمان، د)ت األفكار الدولية الكرمي
ي خالل الحرو : عبد هللا بن عبد الرحمن الربيعي (  11) ي الفكر األوروب 

ن
ق اإلسالمي ف

 ب الصليبية، أثر الشر
 (.م1111الرياض، )
، منشورات رابطة العالم : حسان دمحم حسان(  10) وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم اإلسالمي
 (.م1181الرياض، )إلسالمي ا
ي العصور الوسط، ترجمة وتعليق جوزيف : بارا كالف. ج.و.م.ذارتمان، ل( 11)

ن
اطورية ف الدولة واالمي 

 (.م1166االسكندرية، )رف نسيم يوسف، دار المعا
ق والمغرب، دار الغرب : العروسي المطويدمحم (  12) ي المشر

ن
، طالحروب الصليبية ف  2اإلسالمي

 (.م1182تونس، )
ي الحروب الصليبية، الزذراء ل عالم : سيد عىلي الحريري(  13)

ن
، طاألخبار السنية ف ي القاذرة، ) 3العرب 

 (.م1181
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، : فوشبه الشارتري (11) وق تاري    خ الحملة إىل القدس، ترجمة زياد العسىلي  (.م1110عمان، )دار الشر
ن عالم المسيحية وعالم اإلسالم، ترجمة قاسم عبد ، : اندرو ذويتكروفت(  11) الكفار تاري    خ الرصاع بير

جمة المركز ال  (.م2013القاذرة، )قومي للي 
ي ( 11)  القاذرة، )المرصية  موسوعة التاري    خ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، مكتبة النهضة: أحمد شلب 

 (.م1141
ن : يوشع براور(  16) ، ترجمة وتعليق وتقديم قاسم عبد  قاسم ودمحم خليفة حسن، عير ن عالم الصليبيير

 (.م1111القاذرة، ) 2تماعية، طللدراسات والبحوث اإلنسانية واالج
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Abstract: This study aimed to investigate the importance of “The word and sentence stress in 

spoken English”, compared to other languages, and also how and when the speaker could put the 

stress and the difference between stressing and unstressing.                                                             

          Sentence stress is something like the music of spoken English. Also, stress is what gives 

English its rhythm or tone to the syllables and words. Like word stress, sentence stress can help 

you to understand spoken English, especially when speaking fast. It is an accent on certain words 

within a sentence. A typical English utterance is marked with a sentence stress, that is, a 

prominence on one word or syllable that is greater than other lexical stresses in the clause or 

utterance. This stress consists of a pitch prominence that demarcates the into national phrase. An 

optimality theory analysis of sentence stress is presented here, which integrates insights from the 

generative and applied linguistic approaches under one framework. Sentence stress is explained 

in terms of the interactions between prosodic structure, stress, syntax and information structure, 

that is, stress assignment on the main focus or most prominent information. The constraints and 

interaction can explain some stress types that are not handled so well by traditional generative 

approaches, and also address some stress patterns and linguistic structures that functional 

accounts do not address. The optimality framework can explain this interface of different 

linguistic domains, and this interface can better explain. So, in English sentences, stress, word 

stress is your magic key to understanding spoken English. Native speakers of English use the 

word stress naturally. The word stress is so natural for them that they do not even know they use 

it .The research studies the role played by stress and rhythm in English. The effect of stress on the 

phonetic realization of segments, the morphological and syntactic function of elements and the 

structuring of information in the sentences are considered. English rhyme is studied and the 

factors that contribute to maintaining a regular stress-timed rhyme are presented. Also, when 

learners are acquiring another language, they face a number of problems as every language is 

where sentence clauses or utterances typically contain older or topical information, and a set of 

newer information.  

Introduction  

The program of my research is to give a general introduction to our topic, which is word and 

sentence stress in spoken language. English teaching practice, the study of pronunciation, 

basically concentrates on the segmental aspects of English; the practice of phoneme contrasts and 

phoneme sequences. The practice of English stress and rhythm has been traditionally much 

elected despite the existence of a number of descriptions in an English teaching framework of 

English word stress, sentences stress and rhythm and practice materials. Appropriate stress and 

rhythmic patterns are more important for intelligibility than the correct pronunciation of segments 

in English. Stress and rhythm are superpassant aspects that give the overall shape to the word or 

sequence. If easy intelligibility is to be achieved, it is important to give words inappropriate 

mailto:drnasser70@gmail.com


بــوي   مجــلة الــتر
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

ي  36.1معامل التأثير العرب   
22العدد   

 

 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                             659                                                                                                                                             
 

accentual and rhythmic patterns. Make the word unintelligible not only because the misplaced 

main stress distorts the shape of the word, but also because there is no stressing of the other 

syllables with the consequent phonetic reductions. The inappropriate pronunciation of a single 

word, however, is not vital for intelligibility, since in most cases the right form of the word can 

be reconstructed from the context. This issue becomes more important in the phrases, unstressed 

syllables and unaccented grammatical words, and a serious loss of intelligibility results. Thus, the 

sentences you should have come to the library are less easy to understand when pronounced. 

English sentences typically bear at least one greater stress prominence sentence known as a 

sentence stress (or nuclear accent), which is heavier than other lexical and phrasal stress. 

Sentence stress typically marks the flow of new information in the individual sound and has a 

good command of grammar. Additionally, Hill (1994) believes that composition becomes 

difficult without using the correct stress pattern. The word in a sentence which needs to be 

stressed mainly depends on the surroundings, which leads to the meaning as well as good 

command for pronouncing the individual words. In the light of this information, the purpose of 

this study is to underline the sentence stress problem of the ELT teachers and draw attention to its 

reasons. Sentence stress is an accent on certain words within a sentence and it is the key 

component of English intonation. Intonation organizes words into sentences. 

So, I have divided our study into three main points: 

I have started my study with the most important question: what is the word and sentence stress?  

Then, I discussed the   purpose of the research, which is the importance of word and sentence 

stress ( Why word and sentence stress is important ) .  

Also, I have discussed the most important reasons for using stress in English, and some rules for 

using stress and where we can put it? , to avoid the misunderstanding caused by the wrong use of 

stress . After that, I gave some rules that could help the speaker to talk in the correct way.  

At the end, I have moved to the last point in my paper, which is stressing and unstressing. What 

is the difference between stressing and unstressing , stress and rhythm in English , stressing and 

meaning and stressing and tempo?    

Research statement 

Word and sentence stress is very important in the English language, especially in the spoken 

oneEnglish words always have one part (syllable) that is stressed more strongly than others, this 

is called the primary stress.  Correct primary stress helps the listener to understand your speech.  

If you slightly mispronounce a word, but the primary stress is correct, you can often 

communicate it’s meaning. So, stress is important, especially for words you use often. My 

research has discussed the importance of word and sentence stress in the spoken language. 

Research objective  

- This research aimed to find out the importance of word and sentence stress in spoken language.  

- The research investigated why word and sentence stress is important.  

- This research is discusses how and wherewe can use the word stress in our speech in general.  

- This research also studied the difference between stressing and unstressing words.  

Research questions 

- Why is the word stress important?  

- Where do I put stress? 

- What is the difference between stressing and unstressing words in English language?   
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The significance of the research  
This research focused on the importance of word and sentences stress in spoken language and 

differences between stress in English language and other languages, also how can we distinguish 

the stress word or the stress pattern.  

What is word and sentencestress? 

Word and sentence stress kind of stress that actually helps us understand. This other kind of 

stress is an accent that we make on certain syllables and words when speaking English. 

In some languages, for example: Japanese, people say each syllable with equal force. But, in 

English, and some other languages, we put a big force (stress) on some syllables and no force on 

other syllables or words. This can make it difficult for speakers of other languages to understand 

English that is spoken quickly. Of course, for native speakers it is not difficult - in fact, stress 

actually helps native speakers understand each other. So, it is very important. 

I wrote here about WORD STRESS (stress on a syllable inside a word) and SENTENCE 

STRESS (stress on words inside a sentence). 

What is word stress? 

Is like a golden key to speaking and understanding English. 

If you do not already know about word stress, you can try to learn about it. This is one of the best 

ways for speakers to understand spoken English - especially English spoken fast. 

For instance: photograph, photographer and photographic.  

Do they sound the same when spoken? 

 No. Because ONE syllable in each word is STRESSED (stronger than the others). 

 PHOtograph 

 phoTOgrapher            •  photoGRAPHic 

This happens in ALL words with 2 or more syllables: TEACHer, JaPAN, CHINa, aBOVE, 

converSAtion, INteresting, imPORtant, deMAND, etCETera, etCETera, etCETera 

The syllables that are not stressed are "weak" or "small" or "quiet". Native speakers of English 

listen for the STRESSED syllables, not the weak syllables. If you use word stress in your speech, 

you will instantly and automatically improve your pronunciation and your comprehension. 

Two important rules about word stress: 

1. One word, one stress. 

2. The stress is always on a vowel. 

What is sentences stress?   

Do we say every word with the same stress or force? 

 No. We make the important words BIG and the unimportant words small.  

What are the important words in this sentence?  

WANT and GO: 

 We WANT to GO. 

 We WANT to GO to WORK 

 . We DON'T WANT to GO to WORK. 

 We DON'T WANT to GO to WORK at NIGHT 

Why word stress is important in English? 

Word stress is not used in all languages. Some languages, Japanese or French for example, 

pronounce each syllable with equal em_pa_sis. Other languages, English for example use word 

stress.  
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Word stress is not an optional extra that you can add to English language if you can add to the 

English language if you want. It is part of the language English speakers use word stress to 

communicate rapidly and accurately, even in difficult condition. If, for example you do not hear a 

word clearly, you can still understand the word because of the position of the stress. 

Stress is present at the word level and at the sentences level. Every word said in isolation has a 

stress, word stress has a fixed distribution, it is a lexical feature of the word and consequently 

word stress is related to the lexicon. English stress is a distribution features in a word. If stress 

changes meaning might change example 'present, to pre'sent. Recent work in generation 

phonology has stated rules for predicting stress assignment in words based on.   

 Also,stress is very important to knowing how to properly pronounce words in English language. 

In the English language, word stress deals with syllables involved in each word. Most English 

words will have one syllable said louder than the other syllables.  

This is very confusing for many speakers since most speakers can not remember which syllable is 

stressed in a particular vocabulary word, moreover when suffixes are added to the vocabulary 

words, speakers become even more confused.  

As a result,we  would like to give a few hints for the speakers  to follow when it comes to word 

stress for word that include suffixes .  

In English suffixes cause word stress to change among the various syllables of a word depending 

on what the suffixes is : For example : you may have a suffix to be stressed , on the other hand 

you may have a suffix that make the second syllable before the suffix to be stressed . Still, you 

may have suffixes that are stressed in the word.  

The most important reasons for using stress in English  

Some reasons about why stress is important in a part of speech:  

1_ Native speakers rely on stress to process what they hear and use it to identify words.  

2_ Word stress affected the sound of the vowels in the word. 

3_ Learners who know where to stress words are more confident in speaking and reading 

English.  

4_ Miscommunication between non_native speakers and native speakers of English can be the 

result of incorrect word stress patterns by the non_native speakers.  

5_ Knowing about words stress helps learners to identify words when listening.  

6_ Knowing the stress patterns of words can help you remember the pronunciation of new.  

7_ Knowing about word stress helps learners to identify words listening. 

8_ Knowing the stress patterns of words can help you remember the pronunciation of new words. 

9 _ Knowing stress rules will help you pronounce new words that you come across.  

10 _ Once you know which syllable to stress in a word, it will be much easier to apply vowel 

reduction.     

The importance of English Rhythm 
There is something called rhythm or tone in English language and it is very important in spoken 

language. Speech , as with all bodily movement such as breathing , walking , heart beat , etc, is 

highly rhythmical : it tends to have a regular beat , but what marks the beat differ is various 

languages .  

Examples:  

Pike distinguished the kinds of rhythm in languages. Syllable – timed rhythm , where syllables 

tend to occur at regular intervals of time and consequently all syllables tend to have the same 
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length (e.g. Spanish and French ) and stress-timed rhyme , where stressed syllable tend to occur 

at regular interval . That means that the syllables might vary in length since there might be a 

varying number of syllables between stresses. English is a stressed – timed language. In the 

following Spanish sentence syllable have the same length and occur at regular intervals:  

'Quie'ro 'que 'ven'gas 'al 'me'di'c 'con'mi'go 'ma'na'na 

In the equivalent English sentences, syllables vary in length but stressed new. 

I' want you to 'come with me to the 'doctors' 'tomorrow. 

In English rhyme is organized into feet (Abercrombie 1964 ) . The sentence begins with the 

stressed syllable and includes all the unstressed syllable up to the next stress where a new 

sentence begins. The above English sentences have four stresses and consequently four phrases. 

Using slashes to indicate phrase boundary we could represent feet as followers:  

I /'want you to / 'come with me to the / 'doctors' 'to / 'morrow.  

The beat at the beginning of the sentence might be silent; we mark this silent beat with a caret (.).  

No language is purely stressed – timed or syllable – timed but tends to behave more like one or 

the other pattern.  

Delattreargues that German for instance, takes a position midway between English and Spanish 

with respect to rhythm.  

Catalan seems to be a similar case . Rhythm is also tempo dependent The faster the speech , the 

more stressed – timed the rhythm (Angenot et al.) 

Thus, Spanish or Portuguese, said to be syllable – timed language , become more stressed – timed 

when spoken at a fast rate , although vowels keep their distinctive quality . Thus, the following 

Spanish and Brazilian Portages sentences uttered at a fast speaking rate might result in a rhythmic 

pattern basically stressed – determined.  

The basic difference between syllable – timed language ( such as Spanish ) and stressed – timed 

language (such as English ) are :  

Syllable timed:  

 Weak vowel reduction. 

 Simple syllable structure. 

 Proportional effect tempo.  

 Absence of secondary stress.  

 Metrical system of a syllable type.   

Stressed timed:  

 Strong vowel reduction.  

 Complex syllable structure.  

 Non_propotional effect tempo. 

 Presence of secondary stress.  

 Material system of an accentual type.  

1 / In languages as Spanish unstressed vowels suffer a weak vowel reduction since every syllable 

is allotted virtually the same amount of time to be produced. In English unstressed syllable have 

little time to be produced in order to keep the rhythmic beat on the stressed syllable. Thus , there 

is a strong reduction in vowel quality due to undershoot phenomenon in the short time allotted for 

the pronunciation of unstressed vowels the articulators do no achieve the vowel target , resulting 

in the centralized vowel [ i , u ] . 



بــوي   مجــلة الــتر
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

ي  36.1معامل التأثير العرب   
22العدد   

 

 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                             663                                                                                                                                             
 

2 / the reduction and subsequent elision of unstressed vowel have resulted in a language amount 

of consonants clusters and a complex syllable structure in English.  

3 / In, English speaking rate (fast vs. slow speech ) does not effect the duration of stressed and 

unstressed syllable proportionally . In Spanish, speaking rate effect on the duration of stressed 

and unstressed vowels is roughly the same.  

4 / stress-timed language tend to have secondary stress in words (or to introduce rhythmical 

stressed in longer sequences) to avoid long sequences of unstressed syllable and to keep the 

rhythmic beat.  

In English no stressed syllable in a word can be preceded by more than two unstressed syllable in 

succession, a secondary stress is introduced ( e . g clarifi 'cation , re,consider'ration , varia'bility ). 

After the stressed syllable there may be up to thee unstressed syllable, but only in words with 

certain suffixes ( e .g ad'ministrative , condidancy ) . 

5 / In syllable – timed language the syllable occurs at roughly intervals of time and the syllable is 

the rhythmical unit inverse thus , Spanish verse is referred to as 'octosyllable , decasyllable ,etc.) . 

In stressed – timed language it is the stress which occur regularly and the metric system is based 

on the foot ( thus, English verse is referred to as iambic , trochee , anapest , etc , which after to 

different stress pattern of the foot ) . 

Where do I put stress? 

There are some rules about which syllable to stress , but the best way to learn is to experience , 

listen carefully to spoken English and to try to develop a feeling for the ( music ) of the language.  

When you learn a new word you should learn it is stress pattern if you keep a vocabulary book, 

make a note to show which syllable is stressed.  

If you do not know, you can look in the dictionary.  

All dictionaries give the phonetic spelling of a word. This, is where they show which syllable is 

stressed usually with an apostrophe '  just before or after the stressed syllable .  

In English language there is something called intonation, means you should produce some sounds 

longer than others. English sentences should have a rhythm.  

In some languages each syllable in each word is pronounced with the exact same stress. English 

is not one of these languages. English has it is own rhyme. Complete with it is own vocal music. 

This means that one part of a certain word is said louder and longer than other parts of the same 

word. 

It is something that is completely natural for English speakers , but something ESL  speakers can 

learn from learning the correct way to pronounce new words , practicing their conversational 

skills and by learning the rules for using word stress , also to communicate clearly when you are 

speaking in English . It is important to stress the correct syllable in each word and pronouncing 

are syllable of a multisyllabic word with greater emphasis (stress) than the other syllable in the 

word.  

When a word has more than one syllable, not all syllables are pronounced with the same degree 

of force. The syllable which is pronounced with greater force is called the stressed syllable.  

When speaking it is important to put the stress on the correct syllable, otherwise, it would sound 

understand, and might even be difficult to understand. 
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Mistakes in word stress are a common cause ofmisunderstanding in English because of 

many reasons: 

_ Stressing the wrong syllable in a word can make the word very difficult to hear and understand, 

for instance the following words:  

B'tellhottle 

And now in a sentences  

I carried the b' tell to the hottle. 

If I reverse the stress patterns for the two words and I have to be able to make sense of the 

sentences. 

I carried the bottle to the hotel. 

Stressing a word differently can change the meaning or type of the word : 

They will desert* the desert **by tomorrow  

Desert *     desert ** 

Even the speaker can be understood, mistakes with word stress can make the listener feel 

irritated, or perhaps even amused, and could prevent good communication from taking place.  

When we stress syllables in words we use a combination of different features.  

Experimental now with the word (computer) say it out loud if. listen to yourself .  

The second syllable of the three is stressed, so the listener can hear the stress.  

_ A stressed syllable combine five features:  

_ It is longer com p u ter 

_ It is LOUDER com PUT er 

_ It has a changer in pitch from the syllable coming before and after words.  

The pitch of a stressed syllable is usually higher.  

_ It is said more clearly the vowel sound is purer. Compare the first and last vowel sounds with 

stressed sound.  

_it uses longer facial movement, look in the mirror when you say the word, look at your jaw and 

lip in particular.  

 

There are some rules can help the speaker to use the stress correctly and speak natively: 

 One word has only one stress  

One word cannot have two stresses, if you hear two stresses means you hear two words. 

Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a “secondary “stress in some words, 

but a secondary stress is much smaller than the main   

(primary) stress , and it is only used in long words .  

 We can only stress vowels, not consonants.  

The vowels in English are " a , e , i , o and u " . 

The consonants are all other letters. 

There are many exceptions to the rules  

The word stress rules in English are complicated; there are exceptions to every rule.  

 The most common rules in English:  

1 _ two syllable nouns and adjectives:  

In most two syllable nouns and adjectives, the first syllable takes on the stress.  

Example:  
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SAMples 

CARton 

PURple 

RAIny 

CHIna 

HAPpy 

2_ two syllable verbs and preposition: 

In most two syllable verbs and preposition, the stress is on the second syllable. 

Examples:  

reLAX 

reCEIVE 

diRECT 

beTWEEN 

deCIDE 

#  more about word stress on two syllable words .  

_ about 80% of two syllables words get their stress on the first syllable. 

_ there are , of course exceptions to this rule , but very few nouns and adjective get stressed on 

their second syllable .  

_ verbs and preposition usually get stress placed on the second syllable but there are exceptions 

to this too .  

# there are many two syllable words in English that can be pronounced in two different ways.  

The stress change also changes the part of speech of the word.  

Example:  

- PREsent = a gift (noun): non past or future (adjective). 

- PreSENT = to give something to someone (verb).  

- Object = something you can see and touch (noun). 

- ObJECT = to disagree with something (verb).  

3_ three syllable words  

For three syllable words, look at the word ending (the suffix) using the following as your guide.  

4_ word ending in er ,ly .  

For three syllable words ending with the suffixes er or ly , the stress is placed on the first syllable.  

Example : 

ORderly 

SILently 

LOVingly 

Manger 

GARdener 

Easier  

5_ words ending in consonants and in y.  

If there is a word that ends in a consonant or I y then the first syllable usually gets the stress. 

Example:  

RAPity 

OPTimal 

GARdient 
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Genorous 

6_ words with various endings 

There is a list of suffixes below (suffixes are word endings). 

The stress should be on the syllable right before the suffix. 

This applies to words of all syllable langths. 

Examples:  

A – able :ADDable , DURable , LAUGHable . 

B_ ial :differENTial , SOCial , finNANCial .  

C_ cian :muSICian , phySICAian , cliNIcian . 

D_ ery :BAKery , SCEnery . 

E_ ian :coMEDian , ciVILian , techNIcian .  

F_ ic :arCHic , plaTOnic , characterRISTic .  

G_ ics :diaBETics , paediATrics ,Topics . 

H_ ion :classifiCAtion , repoSItion , vegeTAtion .  

I_ ia : Media , bacTERia , vicTORia .  

J_ ient :inGREdient , PATient , ANCient .  

K_ ious :mySTERious , reLIGious , VARious .  

L_ ish :SELfish , ENGLish , PUNish .  

M_osis :hypNosis , diagNosis , osMosis .  

7_ words ending in ade , ee , ese , que , etteoon words that use the suffix ade , ee , ese , eer , que , 

ette or oon have the primary stress actually placed on the suffix .  

This applies to words of all syllable lengths.  

Examples:  

A_ ade :lemoNADE , cruSADE , arCADE . 

B_ ee :a GREE , jamborEE , guarnTEE . 

C_ eer :sightSEERN , puppertEER .  

D_ ese :siamESE , japanESE , chEESE . 

E_ette :cassETTE , corvETTE , towelETTE . 

F_ que :unIQUE , physIQUE . 

G_oon :balOON , afterNOON , carTOON .  

8_ stress on the second form the end syllable . 

I can put the stress on the second syllable from the end of the word with words endings in ic,sion, 

and tion .  

Examples:  

icONic 

GRAphic 

hyperTENsion 

teleVISion 

nuTRIion 

reveLAtion 

# native English speakers do not always agree on where to place the stress on a word . 

For instance: some people pronounce word (television) as a TELevision while others say 

teleVISion.  
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9_ stress on the third from end syllable you put stress on the third from end syllable with words 

that end in cy ,ty ,  phy , gy , and al .  

Examples:  

deMOcracy 

geOGraphy 

ALIergy 

NAVtical 

CLArity 

CRItial 

10_ word stress on compound words:  

A_ compound noun  

A compound noun is a noun made out of two nouns that form one word. 

In a compound noun, the most stress is on the stressed syllable of the first word.  

Example:  

SEAfood( sea + food )  

ICEland( ice + land ) 

TOOTHpaste( tooth + paste ) 

BASKETball( basket + ball)  

B_ compound adjective  

A compound adjective is an adjective made of at least two words.  

Often , hyphens are used in compound adjective . 

In compound adjective, the most stresses is placed in the stressed syllable of the second word.  

Example:  

Ten Meter 

Rock SOLid 

Fifteen MINute 

Old Fashioned  

C_ compound verbs  

A compound verb is when a subject has two or more verbs.  

The stress is on the second or on the last part. 

Examples:  

Ahmed loves bread but deTESTS butter.  

Sarah baked cookies and ATE them up.  

Dogs love to eat bones and love to DRINK water.  

D_ noun + compound noun  

Noun + compound nouns are two word compound nouns. 

In noun + compound noun, the stress is on the fist word.  

Examples:  

AIR PLANE mechanic 

PROject manger 

BOARD member 

11_ proper nouns are specific names of people, places or things. 

For instance: Jeniffer , Spain , Google .  

The second word is always the one that takes the stress.  
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Examples:  

North DAKOTA 

Mr . SMITH 

AppleINCORPARATED 

12_ reflexive pronouns  

Reflexive pronouns show that the action affects the person who preforms the action. 

Example: 

I hit myself  

The second syllable usually takes the stress. 

Example:  

MySELF 

TheSELVES 

OurSELVES 

13_ NUMBERS  

If the number is multiple of ten, the stress is placed on the first syllable. 

Examples: 

Ten 

FIFty 

ONE hundred  

Stressing and unstressing 

What is the difference between stressing and unstressing words? 

The physical correlates of stress are pitch , duration and loudness . Experimental evidence (fry, 

duration, and intensity). Bolinger, Lieberman, sole' shows the interrelation of these three 

parameters in the production and perception of stress. The pitch of stressed vowels is usually 

higher than that of understand vowels. Nevertheless, a syllable with a lower pitch that the rest is 

likely to be heard as stressed. Thus, the primary cue for stress perception ( Fry , Experimental , 

Bolinger , Sole' ) , seems to be that the stressed syllable stands out in pitch from the rest . 

Stressed vowels also tend to have a longer duration and to be louder than unstressed vowels. In 

English there is an extra cue for stress which is vowel quality inpaticular the reduced quality ( i , 

u ) of unstressed syllable . Thus, stress is a relational feature. A syllable is indentified as stressed 

because it is relatively more prominent than the rest. In English , stress is cued not only by how 

we use the feature of pitch , duration loudness and vowel quality in the stressed syllable but also 

by how these features , are used , in a reduced manner , in background or unstressing syllable . 

Thus, Spanish learner should practice reducing un stressing syllable in order to make the stressed 

syllable prominent.  

Word stress and sentence stress. 

Stress is present at the word level and at the sentences level. Every word said in isolation has a 

stress. Word stress has a fixed distribution; it is a lexical feature of the word and consequently 

word stress is related to the lexicon. English stress is a distinctive features in a word if stress 

changes, meaning might change e.g ‘present.   

Stress and rhythm in English 

To pre'sent . Recent work ingenerative phonology has stated rules for practicing stress 

assignment in words based on (1) the simple or complex ( derivative and compounds ) 

morphological nature of the word .  
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(2) the syntactic category of the phonological structure of the syllable ( for a simple account of 

these rules see Kriedler 197-218) . 

The rules however are complex and have exceptions, so it seems more adequate for the ferrules 

of stress assignment and correctly stress mot new words he might  learner to learn the stress 

pattern of the word when the word is learned ( i.e as a lexical feature of the word ) . 

As the learner advances in his mastering of English he will be able to abstract the general rules of 

stress assignment and correctly stress most new words he might come across. 

It seems that one of the ways in which we store words in our mental lexicons according to it is 

stress pattern.  

Thus, we find it difficult to interpret a word pronounced with the wrong stress pattern; in 

processing this word we begin to look up possible words under this wrong stress pattern which 

will fit the context , and we might arrive at the wrong interpretation or we might not find an 

appropriate word and we may start wondering about the stress pattern. However, the first choice 

for interpreting the word is the stressing pattern produced. Other types of evidence for the storage 

of words under stress pattern come from experimental research done on tip of the tongue, 

phenomena and slips of the tongue. 

Tip of the tongue phenomena, that is not being able to remember a given word but having it on 

the tip of your tongue show that in some cases speakers might not be able to retrieve a word but 

they can tell the stress pattern of the word. 

This suggests that in looking for the word they are activating that part of the vocabulary that has 

this stress pattern, and that consequently words are stored according to that pattern.  

Slips of the tongue or the transposition of two or more sounds show that the most common type 

of tongue slip involves the transposition of stressed syllable he was on the nerve of vegeoonus 

breakdown instead of he was on the verge of nervous breakdown every word said in isolation has 

a stress, however when words are put together in a sentences only some words are stressed. 

Sentences stress emphasized the portion of the utterance that is more important for the speaker or 

that the speaker wants the listener to concentrate on. Stress in a sentence was no fixed distribution 

it is related to semantics. 

The words which are likely to be more prominent and to carry as stress in connected speech are 

those which are most important for meaning .i.e., content words or lexical words such as nouns 

adjectives verbs and adverbs. 

Grammatical or function words, such as articles, pronouns, prepositions,auxiliaries and 

conjunctions, tend to be unstressed. Thus, in the sentences:  

Mary would have liked tia'ttend the 'meeting,  the content words Mary , liked 'attend , meeting 

are likely to be stressed and the function words unstressed . 

Thus, the function of stress in sentences is to highlight the information _bearing words in the 

utterance. 

Note that this general rule: 

Content words are stressed. 

Grammatical words are unstressed.  

It does not apply when contrastive or emphatic meaning is intended. 

In fact, any word or syllable might be stressed ( in fact , bear the intonational nucleus ) when used 

contrastively ( but she was here)  

( She had not left ) I said that words was unstressed (not stressed). 
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Stressing and meaning  
Stressing relates to meaning in a very strong way. 

There is no one <right> way of stressing an English sentences.  

The choice to stress some words rather than others depends on the context of the message and on 

the particular meaning, the speaker wants to convey, consider for instance:  

a. I do not think I can 'do it ( you would better ask another person )  

b. I do not think I 'can 'do it ( you would better ask another person ) 

The stressing in these alternative is equally acceptable.  

The choice of one or the other pattern depends on the attitude of the to wards some aspects of the 

message, for example: 

In (b)the speaker sounds less assertive than in (a). 

Since stress has the function of signaling to the native speaker the most important words in the 

utterance, it is very difficult to understand speech in which every single word is stressed or made 

equally prominent, just because no thing is mad prominent.  

This is why in English it is very important for intelligibility what you do to the unstressed 

syllable to make the stressed syllable those meaningful words. 

Stressing and tempo 

Another factor that might affect sentences is tempo or speaking rate which is related to speaking 

style. 

The more careful the style the shower the tempo and the more stresses. The more informal the 

style, the faster the tempo and the fewer stresses.  

Consider the sentences:  

A. I would have 'liked to a'ttend the 'meeting. 

B. I would have 'liked to attend the 'meeting.  

(a) Involves a very slow and deliberate speaking rate where as (b) demands a very fast 

speaking rate which accounts for the missing stress. In fact the more stresses you have in an 

utterance the more weight you are assign to each part of the utterance. 

Conclusion 

In this paper I have discussed a very significant topic, which is the importance of  the words and 

sentences stress in the spoken  language.The importance of using stress and intonation  in spoken 

language is very helpful for both speaker and listener to understand each other,  because English 

is a very difficult language , it is relies on phonetics and sounds , so the learner have to focus on 

using stress as native people .  

I wrote about the importance of word and sentence stress in general and some differences 

between the importance and the use of stress in English and the stress in some other languages, 

because word and sentence stress is what gives English its rhythm or tone and can help the 

speaker and the listener to understand each other, especially when speaking fast. 

This paper studies the role playby stress and rhythm in English. The effect of stress on the 

phonetic realization of segments, the morphological and syntactic function of elements and the 

structuring of information in the sentences are considered too.  

Stress is very important to knowing how to propaply pronounce words in the English language , 

and some rules related to the importance of information while speaking , also where the speaker 

can use stress natively and correctly according to some rules and exceptions . 
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Last but not least, I studied the differences between stressing and unstressing. Stress is present at 

the word level and the sentence level.The word and sentence  stress rules in English are 

complicated , remember that there are exceptions to every rule .  

It is important that you stress the right syllable, so people can  hear and understand  your  words .  

Any work on aspect of pronunciation can take a long time to show improvement and be 

challenging for both the listener and speaker, but working on word stress can be fun and over 

time will help the ESL speaker to be better  understood more confident .  

Every word said in isolation causes stress.In English, stress occurs at roughly regular intervals of 

time, and there all feet tend to be of equal duration. 

Then, I moved to search for the relation between stress and meaning. Stress is related to meaning 

in a very strong way. 

The choice to stress some words rather than others depends on the context of the message and on 

the particular meaning.  

Finally, stress and tempo are related to stress speaking style.The more careful the style, the 

slower the tempo and the stresses, the more informal the style, the faster the tempo and fever 

stresses.  
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  تأثتر 
 
  البطاط الطيف الضوئ

 سبونتا و اجريا سعىل نمو صنف 
 تحت ظروف الزراعة المعملية

Effect of the spectrum light on two potato cultivars Spunta and Agriaunder in 
vitro culture conditions 
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 :الملخص

ي يات الحيوية بهدف معرفة مدى استجابة أجريت هذه الدراسة بمركز بحوث التقن 
صنفن

، و أجريا لألنواع المختلفة سبونتا و  البطاطس ي
كذلك لتحديد نوع الضوء المناسب من الطيف الضوب 

الضوء األحمر، الضوء )عند تعريض المستأصالت النباتية لألطياف الضوئية المختلفة  لزراعة األنسجة
طوال  اتاتأوضحت النتائج بأن أكير النب 6(األحمر واألزرقاألزرق، الضوء األبيض، الضوء الخليط من 

من صنف أجريا النامية تحت الضوء  النباتاتمن صنف سبونتا النامية تحت الضوء األحمر، بينما أقرص 
ي 6األزرق

ن
من صنف سبونتا النامية تحت الضوء  النباتاتكما بينت النتائج بأن أكي  عدد من األوراق ف

ي األحمر، و أقل عدد م
ن
من صنفأجريا النامية تحت الضوء الخليط من األحمر و  النباتاتن األوراق  ف

ي  6األزرق
ن
من صنف سبونتا النامية  النباتاتأما بالنسبة  لصفة عدد  الفروع فإن أكي  عدد من الفروع ف

د أقل عد ظهرالنامية تحت الضوء األزرق، بينما  نباتاتللتحت الضوء األحمر،  وال يوجد فرق معنوي 
ي 
ن
كما أظهرت النتائج 6من صنف أجريا النامية تحت الضوء الخليط من األحمر و األزرق النباتاتفروع ف

عدد للج ي بأن أكي 
ن
، كذلك صنف أجريا النامية تحت الضوء األحمر من صنف سبونتا و  النباتاتذور ف

ي و 
ن
ي أما  6من صنف سبونتا تحت الضوء األبيض النباتاتأقل عدد جذور ف

ن
كانت ف ،جذور صفة طول الف

ي الأطول 
ن
ي  النباتاتجذور ف

ن
النامية  النباتاتمن صنف أجريا تحت الضوء األبيض، أما أقرص جذور ف

 6تحت الضوء األزرق
، البطاطس، سبونتا، أجريا :الكلمات المفتاحية ي

 6زراعة األنسجة، الطيف الضوب 
Abstract: 

This study was conducted at the Biotechnology Research Center in order to determine the re-

sponse of the two potato cultivars Spunta and Agria to different types of light spectrum, as 

well as to determine the appropriate type of light for tissue culture.    

     The results showed that plantlet height, in red light treatment, Spunta cultivar gave the tall-

est plantlets under this treatment while, the shortest plantlets were obtained in Agria cultivar 

under blue light treatment. The largest number of leaves was obtained in Spunta cultivar un-

der red light treatment, whereas the lowest number of leaves was obtained in Agria cultivar 

under mixed red and blue light.  

      Number of branches was significantly the largest in Spunta cultivar under red light, 

whereas no significant differences among plantlets growing under blue light from the same 

cultivar. The lowest number of branches was found in Agria cultivar under mixture of red & 

blue light. The results showed that the largest number of roots per plantlet was obtained under 

red light in Spunta cultivar. The lowest number of roots was found in plantlets grown under 
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white light in Spunta cultivar. The length of roots was the longest in Agria cultivar under 

white light, whereas the shortest roots were found under blue light treatments. 

Keywords: Tissue culture, light spectrum, potato,Spunta, Agria. 
 

 :المقدمة
 فهي من المحاصيل(Solanaceae6) النباتية عائلةالإىل ( Solanum tuberosumL)6 ستنتمي البطاط

ي المناطق المعتدلة وشبه االستوائية
ن
ي جميع أنحاء العالم ف

ن
ي يتم إنتاجها ف

حيث أنها أحد 6 النباتية التر
وات نظًرا لوفرة إنتاجها وانخفاض تكلفة اإلنتاج وا ي أهم محاصيل الخرصن

لظروف البيئية المختلفة التر
ي عالمي بعد األرز  ستعتي  البطاط(Al-Taweel, 6 2002)يمكن زراعتها فيها 

ثالث أهم محصول غذاب 
ا لمركز البطاط

ً
ي وفق بلغ إنتاج (Chen et al. ،2017 6)الدوىلي  سوالقمح من حيث االستهالك البشر

ي عام  280 البطاطسالعالم من 
ن
إنتاج مليون هكتار ومتوسط  868قارب بمساحة ت 2000مليون طن ف

ا، حيث بلغ ومع ذلك ال يزال متوسط 6 طن للهكتار 11
ً
ي الدول العربية منخفض

ن
 3262إنتاج الهكتار ف

ا للهكتار خالل نفس العام
ً
 (Al-Musli, 2000            6) طن

 عن طريق البذور أو ال جنسًيا عن طريق استخدام  البطاطسيمكن تكاثر 
ً
هذه الطريقة و الدرنات جنسيا

أصبحت 6 لها عدد من العيوب مثل انخفاض معدل التكاثر وارتفاع مخاطر اإلصابة بأمراض مختلفة
ي لعدد كبير من النباتات كتقنية  ا وبديلة للتكاثر الخرصن

ً
ي المختي  مؤخًرا أداة شائعة جد

ن
راع ف ن تقنية االسير

ها تأثير كبير عل كل من قطاع الزراعة والصناعة عالوة عل ذلك فإن زراعة األنسجة النباتية ل6 جديدة
ايد باستمرار  ن ي ، و من خالل توفير نباتات كافية لتلبية الطلب العالمي المير

ن
ة ف قد ساهمت مساهمة كبير
ي الزراعة 

ن
ة، وتشكل تقنية زراعة األنسجة النباتية اليوم أداة ال غتن عنها ف ي اآلونة األخير

ن
تقدم الزراعة ف

ي المعمل إنتاج عدد كبير من النباتات من تسهل تقن6الحديثة
ن
، واختيار أي ية زراعة األنسجة ف ي

جزء نبابر
الصفات المرغوبة، وتقليل مقدار المساحة المطلوبة للتجارب الميدانية والقضاء عل أمراض النبات 

ن ، و الدقيق والتقنيات المعقمة اإلكثار من خالل  ة مهمة وهي إنتاج عدد كب هذا  يتمير ن ير من النظام بمير
ة  ة زمنية قصير

ي فير
ن
 (Priyadarshani et al., 20176)النباتات ف

ي مجال الزراعة لما لها من 
ن
إن تقنية زراعة األنسجة النباتية تعد من أهم التقنيات الحديثة المستخدمة ف

ي التنمية الزراعية المستدامة
ن
ي الحد من المشكالت الزراعية وتسهم بشكل كبير ف

ن
 Abu)فوائد ف

Ghaniaet al., 20136) 
الجديدة  النباتاتتم إعداد هذه الدراسة لتقييم أفضل إجراء لزراعة األنسجة إلنتاج عدد كبير من 

أربعة  إىلوالتحري عن أفضل أنواع اإلضاءة وتقييمها من خالل تعريض األنسجة النباتية المستخدمة 
رقاء، مصابيح الفلورسنت مصابيح الفلورسنت البيضاء، مصابيح الفلورسنت الز )أنواع من األطياف 

تقييم تأثير األنواع األربعة من الضوء من  وتم(6 الحمراء، خليط من المصابيح الفلورية الحمراء والزرقاء
 6، عدد األوراق، عدد الفروع، عدد الجذور، طول الجذورالنباتاتطول :خالل الصفات التالية
 :المواد وطرق البحث

نيات الحيوية بهدف تأسيس مزارع نسيجية خالية من التلوث أجريت هذه الدراسة بمركز بحوث التق
ي 
سبونتا و أجريا وذلك لمعرفة مدى استجابتهما لألنواع المختلفة من الطيف  البطاطسمن صنفن

، و كذلك لتحديد نوع الضوء المناسب لزراعة  ي
هما الصنفان ، أجريا)سبونتا - األنسجة(الضوب 

ي هذه الدراسة، حيث أنه 
ن
ن المستخدمان ف ن المزارعتر ن بشكل شائع بتر يتم استخدام هذين الصنفتر

؛  ن ة النضج من و المحليتر   320-338تستغرق فير
ً
 6يوما
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 :جمع العينات
كة زراعية محلية ات مركز ومن تم أخذ العينات من شر ة إىل مختي   قنياتالت بحوث ثم نقلها مباشر

 6الحيوية
 :تحضتر وسط الزراعة

، (Murashige and Skoog) بإستخدام طريقةMurashige and Skoog (MS)تم تحضير وسط
ورية وخاصة العنارص الغذائية الرئيسية ومصدر الكربون ( (1962 لتوفير االحتياجات النباتية الرصن

 6منظمات النمو المناسبة لغرض الدراسةو والفيتامينات 
ي 
ي عند ٪ أجار، وتعديل األس الهيدر  060٪ سكروز و  1أيضا عل  MSيحتوي الوسط الغذاب 

 860وجيتن
ي تم نقل 6 لغرض تطوير عقد البطاطس المفردة 868إىل 

بعد تغطيته إىل مرحلة  MSالوسط الغداب 
ي جهاز  MSوسط الالتعقيم من خالل وضع 

ن
بار  3602درجة مئوية وضغط هواء  323عند  األوتوكليفف

مل من  28خاٍل من التلوث، بينما تم وضع ية دقيقة للحصول عل وسط زراعة نسيج 38لمدة 
ي أوعية معقمة سعة 

ن
 6مل 200الوسط ف
  المعمل دقيق للبطاطساإلكثار ال

 
 :ف

اعم درنات البطاطس ن إنتاج  :التعقيم السطحي لي  ي مكان مظلم لتحفير
ن
بعد وضع درنات البطاطس ف

اعم، تم جمع براعم درنات البطاطس بعد الوصول إىل أطوال مناسبة ثم نقلها ووضعها تحت الماء  الي 
ي  حجرة العزل تم نقل العينات إىل6 ملوثاتالدقيقة إلزالة  10لمدة  الجاري

ن
حيث تم كابينة التعقيموف

ن ا كير
ن بعد ذلك تم تعقيم العينات بواسطة 00لتعقيم باستخدام اإليثانول بير ٪ لمدة دقيقتتر
 تم التقليب من وقت آلخرفقد لضمان جودة عالية للتعقيم 6 دقيقة 38هيبوكلوريت الصوديوم لمدة 
يا أو فطريات ة من التعقيم من خالل6 إلزالة أي بكتير اعم باستخدام الماء  غسل تمت المرحلة األخير الي 

ي كل مرة إلزالة التأثير السام لهيبوكلوريت الصوديوم  عقمالم
ن
 Aazami)ثالثة مرات لمدة خمس دقائق ف

et al. ،20106) 
 :عملية زراعة األنسجة

 :وثتأسيس مزرعة نسيجية خالية من التل
ي وعاء خاص يحتوي عل 

ن
مل من وسط الزراعة  28تبدأ مرحلة الزراعة بوضع برعم بطاطس واحد ف

MS ي  6 معقم
ن
تحت ظروف معقمة بغرض الحصول  كابينة التعقيميتم إجراء جميع عمليات الزراعة ف

ي حجرة النمو عند 6 خالية من مسببات األمراض نباتاتعل 
ن
ن العينات ف يوم / ساعة ضوء  .3تم تحضتر

±  28باستخدام مصابيح الفلورسنت البيضاء ودرجة الحرارة ( لوكس 2000)يوم / ساعات مظلمة  8و 
ن العينات لمدة أربعة أسابيع20درجة مئوية والرطوبة النسبية  2  6٪ ، حيث تم تحضتر

 (:(Subcultureإعادة الزراعة 
ي تم الحصول عليها ا البطاطس نباتات نقلتبعد تأسيس مزارع نسيجية خالية من التلوث، 

لجديدة التر
ي   6 الجديدة النباتاتإىل مرحلة اعادة الزراعة بغرض مضاعفة عدد 

ن
 كابينة التعقيميتم إجراء الزراعة ف

ي عل  النباتاتتحت ظروف معقمة، بينما يتم وضع 
ي   MSالوسط الغداب 

ن
كنبيتة واحدة لكل وعاء ف

ة أوعية لكل معاملة ي  حضنت6 إجماىلي عشر
ن
يوًمٍا تحت أربعة أنواع  28غرفة النمو لمدة  هذه األوعية ف

مصابيح الفلورسنت البيضاء، ومصابيح الفلورسنت الزرقاء، ومصابيح الفلورسنت )من األطياف 
 (6الحمراء ومزي    ج من مصابيح الفلورسنت الحمراء والزرقاء

ي 
ي والتحليل اإلحصاب   :التصميم التجريت 

تم 6 ور و طول الجذورذوعدد األوراق وعدد األفرع وعدد الج لنباتاتتم إجراء تحليل دقيق لطوال
ي بالكامل 

ي لنظام التصميم العشواب 
نامج اإلحصاب   Completely Randomized)استخدام الي 
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Design 6) بينما قورنت المتوسطات باستخدام اختبار 8أظهرت النتائج اختالفات معنوية عند ،٪
Duncan Multiband6 

 :النتائج والمناقشة
 (:أجريا وسبونتا) البطاطس نباتاتتأثير طيف الضوء عل طول  -

الضوء األحمر، الضوء األزرق، )عند تعريض المستأصالت النباتية لألطياف الضوئية المختلفة      
طوال  النباتاتبأن أكير  (3)شكل أوضحت النتائج( الضوء األبيض، الضوء الخليط من األحمر واألزرق

من صنف أقريا  النباتات، بينما أقرص (سم 2862)ية تحت الضوء األحمر بمعدل من صنف سبونتا النام
الذي  ) ,2038Biosci)تتفق هذه النتائج مع نتائج , (سم 3068)النامية تحت الضوء األزرق بمعدل 

ي  النباتاتالنامية تحت الضوء األحمر أطول من  النباتاتوجد بأن 
ن
النامية تحت األضواء األخرى ف

ي قام بدراستها  طاطسالبأصناف 
حصل عل نبتات أطول تحت  Wilson et al. (1993)أيضا  ،التر

 6مصابيح حمراء، مقارنة بالنباتات المزروعة تحت مصابيح زرقاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (:أجريا و سبونتا) البطاطس نباتاتعل عدد أوراق الضوء  تأثير طيف -

ي  بينت النتائج      
ن
ي ن أكي  عدد من األو أ(2)شكل ف

ن
صنف سبونتا النامية تحت الضوء  نباتاتراق ف

ي نباتات صنف أ(ورقة لكل نبيتة 969) األحمر بمعدل 
ن
ريا النامية تحت ج، و أقل عدد من األوراق  ف

هذه النتائج مشابهة لما وجده , (ورقة لكل نبيتة 68.)الضوء الخليط من األحمر واألزرق بمعدل 
(Samuoliene et al. ،2010 )ن المعاملة بالضوء األحمر  ائجأثبتت النت المتحصل عليها أن الجمع بتر

ي عل  ي أن  من حيثالمزروعة  البطاطس نباتاتواألزرق لم يكن له تأثير إيجاب 
عدد األوراق، مما يعتن

تختلف هذه النتائج عن  6هناك تكوين منخفض لألوراق تحت مزي    ج من معاملة الضوء األحمر واألزرق
ي توصل إليها

 6(Poudel et al.  ،2008) النتائج التر

 نوع األطياف الضوئية على صفة طول النبات لصنفي البطاطس سبونتا و اجريا تأثير(3)شكل 
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 (:أجريا وسبونتا) البطاطس نباتاتتأثير طيف الضوء عل عدد فروع  -
ي أما بالنسبة  لصفة عدد  الفروع      

ن
ي ( 1)شكل ف

ن
من صنف سبونتا  نباتاتفإن أكي  عدد من الفروع ف

النامية  النباتاتمعنوي مع ، وال يوجد فرق (فرع لكل نبيتة 268)النامية تحت الضوء األحمر بمعدل
ي 
ن
ريا النامية تحت الضوء الخليط من جصنف أ نباتاتتحت الضوء األزرق، بينما أقل عدد فروع ف

 ,.Habiba et al)تتشابه هذه النتائج مع ما وجده , (فرع لكل نبيتة .26)األحمر و األزرق بمعدل 
ي  2014)

ن
النامية  النباتاتء األحمر أكير من النامية حت الضو  النباتاتحيث وجد بأن عدد الفروع ف

ي عدد الفروع  Poudel et al., (2008)بينما , تحت األضواء األخرى
ن
وجد أنه ال يوجد فرق معنوي ف

ي 
ن
 6النامية تحت أطياف ضوئية مختلفة النباتاتف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:و أجرياسبونتا) البطاطسنباتاتتأثير طيف الضوء عل عدد جذور  -
ي كما أظهرت النتائج
ي  (2)شكل فن

ن
صنف سبونتا و كذلك صنف أجريا  نباتاتبأن أكي  عدد  للجذور ف

ي (جذر لكل نبيتة 168)النامية تحت الضوء األحمر بمعدل 
ن
من صنف  النباتات، و أقل عدد جذور ف

 Poudel etهذه النتائج تتفق مع ما وجده , (جذر لكل نبيتة 262)سبونتا تحت الضوء األبيض بمعدل 

 لصنفي البطاطس سبونتا و اجريا عدد األوراقتأثير نوع األطياف الضوئية على صفة ( 2)شكل 

 لصنفي البطاطس سبونتا و اجريا عدد الفروعتأثير نوع األطياف الضوئية على صفة ( 1)شكل 
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al., (2008)  ي
ن
النامية تحت الضوء  النباتاتحيث أنه وجد بأن نسبة التجدير تصل ألعل مستوياتها ف

 6النامية تحت الضوء األزرق النباتاتاألحمر متبوعة ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (:و اجريا  سبونتا ) البطاطسنباتاتتأثير طيف الضوء عل طول جذور  -
ي أما صفة طول الجذور     

ن
ي  (8)شكل  ف

ن
صنف أجريا تحت الضوء األبيض  اتاتنبفأطول جذور ف

ي (سم 3063)بمعدل 
ن
هذه (6سم 62.)النامية تحت الضوء األزرق بمعدل  النباتات، أما أقرص جذور ف

ي  Favetta et al., (2017)النتائج تتفق مع ما وجده
ن
ي دراسة له حيث أن أطول جذور ف

ن
 النباتاتف

 6النامية تحت الضوء األبيض
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Abstract: Chaotic graph is a graph which carries physical characters with density variation; 

the density of chaotic graphs can be fixed and unique or different, according to this the 

representation of the chaotic graphs by matrices is different to normal chaotic graphs and this 

research is a following discussion to previous research done, which is “Folding simple chaotic 

graphs with density variation, Journal of Humanities and Applied Science (JHAS)”.[1] 

 Firstly, we will discuss the idea of topological folding of multiple chaotic graphs with density 

variation and we start by introducing the definition of multiple graphs, and we will define the 

incidence matrix representing the topological folding of this type of multiple chaotic graphs, 

also the limit of this folding will be deduced. In each case we will discuss the decrease or 

increase the degree of density. 

Keywords: Geometric graph, chaotic graphs, density, incidence matrix, topological folding.  

I. Introduction 

 There are many physical systems whose performance depends not only on the 

characteristics of the components but also on the relative locations of the elements. An 

obvious example is an electrical network. If we change a resistor to a capacitor, generally 

some of the properties (such as an input impedance of the network) also change. This 

indicates that the performance of a system depends on the characteristics of the components. 

If, on the other hand, we change the location of one resistor, the input impedance again may 

change, which shows that the topology of the system is influencing the system’s performance. 

There are systems constructed of only one kind of component so that the system’s 

performance depends only on its topology. An example of such a system is a single-contact 

switching circuit. Similar situations can be seen in nonphysical systems such as structures of 

administration. Hence it is important to represent a system so that its topology can be 

visualized clearly. 

One simple way of displaying a structure of a system is to draw a diagram consisting of points 

called "vertices" and line segments called "edges" which connect these vertices so that such 

vertices and edges indicate components and relationships between these components. Such a 

diagram is called a "Linear graph" whose name depends on the kind of physical system we 

deal with. This means that it may be called a network, a net, a circuit, a graph, a diagram, a 

structure, and so on. 

Instead of indicating the physical structure of a system, we frequently indicate its 

mathematical model or its abstract model by a "Linear graph". Under such a circumstance, a 

linear graph is referred to as a flow graph, a signal flow graph, a flow chart, a state diagram, 

an organization diagram, and so forth.  

The generalization of this graph is the “fuzzy graph” and the most generalization of them is 

the “chaotic graph”, which applied in many uncertain circuits, resonance, perturbation theory 

and many other applications. More advanced applications using the more complicated graphs 

are the chaotic graphs [1,2,3].   

mailto:fathiaalagab@gmail.com
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Generally, a chaotic graph is a geometric graph that carries many other graphs or physical 

characters, these geometric graphs might have similar properties or different [2]. 

Chaotic graph with density variation: is a geometric graph that carries many other graphs 

or physical characteristics, these geometric graphs might have similar properties or different, 

that density have two cases equal densities or different densities. 

Simple graph: 

A "simple " graph is a graph with no loops or multiple edges [3,4]. 

Multiple edges: 

Two or more edges joining the same pair of vertices are called " multiple edges" [4]. 

Multiple graphs: 

A multiple graph has multiple edges. Sometimes the multiple graphs are called a general 

graph or simply a graph[5]. 

The incidence matrix: Let G  be a graph without loops, with n -vertices labeled n,...,3,2,1  

and m - edges labeled m,...,3,2,1 .The" incidence matrix" )(GI  is the mn  matrix in which 

the entry in row i  and column j  is 1  if vertex i   is incident with edge j  and  0    otherwise  

[4, 5, 6]. 

Null graph: Is a graph consists of a set of vertices and no edges [7,8,9]. 

Loop: A loop is an edge which starts and ends on the same vertex [6, 7, 8]. 

Example: Consider the multiple graph G  in Figure (1): 

0v

2v

3e

2e

1e

1v

3v

4e
5e

Loop

Multiple edges

 
Figure (1). Multiple graph 

The incidence matrix )(GI  is:  





















11000

11110

00011

00101

)(

1

GI  

Noting that the symbol (  11  ) in the second row and first column means that we have one loop 

at the vertex 1v  with the edge 1e . Also, if we have two loops at the same above vertex, we 

symbolize it by 111 . Moreover, if we have an infinite number of loops at any vertex, say iv , we 

use the symbol ...11111   to represent them [1]. 

Density (d): Is a physical property of matter, as each element and compound have a unique 

density associated with it [1]. 

Folding: 

The Field of folding began with S. A. Robertson’s work, in 1977 [10], on isometric folding of 

Riemannian manifold M into another N, which send any piecewise geodesic path in M to a 

piecewise geodesic path with the same length in N. More studies on the folding of manifolds 

are studied by M. El-Ghoul.  

This paper the physical character is presented by density, the density might be constant 

everywhere or vary from place to another place, for example the color of a plant leaves is a 
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perfect green, or magnetic field waves have the same velocity. We will denote the degree of 

each area on the chaotic graph by
pqd , where p denotes levels of chaotic graph, while q

denotes different areas on each level of chaotic graph. 

1- Folding multiple chaotic graphs with density variation  

There are two fundamental types of folding of any graph, especially chaotic graphs: 

1-   One contracts the distances (the edges) between the vertices in the multiple graphs under 

consideration.  (Topological Folding). 

2-   The other type of folding has multiple choices, it may be folding a vertex to a vertex, 

folding an edge to another one, folding of a loop to another loop, and folding of an edge to 

loop.  

1.1.  Topological folding 

Definition of topological Folding: 

Generally topological folding can be defined as: 

 Let GGF :  be a map between any two graphs G and G  (not necessarily to be simple) 

such that if GvfufGvu  ))(),((,),( ; then f  is called a "topological folding" of G and G

provided that ).,())(),(( vudvfufd   
So we can generalise this to chaotic graph as: 

If  GGF :  be a map between any two chaotic graphs hG  and hG  (not necessarily to be 

simple) such that if h
i

ih

i

ihh

i

ih

i

ih GvfvfjiGvv   ))(),((,..,2,1,0,,),( 11 ; then f  is called a 

"topological folding" of hG  and hG provided that ).,())(),(( 11   i

ih

i

ih

i

ih

i

ih vvdvfvfd [11] 

Her we will divide the topological folding into subtypes as follows: 

(a)-The folding (contraction) is restricted on the geometric graph only, but not on the chaotic 

edges or chaotic loops. 

Consider a chaotic multiple chaotic graph 
dm

hG )(
, where h shows that the graph is chaotic 

graph and m shows that a graph has multiple edges; and it has a geometric loop h0 at 
1

jhv

,overlapped on an infinite number of different chaotic loops hhhh  ,.....,, 321 .The 

successive folding’s of this chaotic graph with density are 
  dm

h

dm

h

dm

h GGG
)()2()1( ,....,

.(See figure (1.1.1)) 

0
jhv

1

jhv

i

he0

h

1

jhv

0

jhv
h

h

1f f

h

h

folding folding
i

he 0



h

h

chaotic loops

)(
)(

multipleG
dm

h )()1( multipleG dm

h



)()( multiplesemiG dm

h 




)....(


 dddd  
Figure (1.1) 
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The end limit of successive folding sequence is a geometric vertex overlapped on by infinitely 

different chaotic loops with density without any geometric loops resulting a semi multiple 

chaotic graphs and each chaotic edge keeps its own density as before folding process, while 

the geometric edge and geometric loop changed by folding into one vertex with higher density 

whatever if the density is constant or varies on the geometric edge and geometric loop, in all 

cases the density will increase.  

The chaotic incidence matrix with density representing the original chaotic multiple graph
dm

hG )(

  is as follows 1I : 













































.......

.110...

.01100.

..01100

...0110

....011

.....01

)...012()...012(

)...012(

1

)...012(

)...012()...012(

)...012()...012(

)...012()...012(

)...012(

1

)...012(

hdhd

hdhd

hdhd

hdhd

hdhd

hd

pqpq

pq

hpqd

pq

pqpq

pqpq

pqpq

pq

I
 

Also, the incidence matrix representing folding chaotic multiple graphs with density variation 
dm

hG )1(

 (density has increased) of the given chaotic multiple graphs with density
md

hG is   2I  

where, 





























































.......

.110...

.01100.

..01100

...0110

....011

.....01

)...012()...012(

)...012(

1

)...012(

)...012()...012(

)...012()...012(

)...012()...012(

)...012(

2

)...012(

hdhd

hdhd

hdhd

hdhd

hdhd

hd

pqpq

pq

hpqd

pq

pqpq

pqpq

pqpq

pq

I

 

And then the incidence matrix representing the chaotic multiple graph
dm

hG )(  induced from the 

limit of the successive folding sequence of the given chaotic multiple graphs with density 
dm

hG )( is 
I where , 


































.......

00.00..

.0000..

..00.0.

.....00

......0

.......

....)...12()...12(
11

pqhdhpqd

I
 

From the all above, we can formulate the following theorem; 
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Theorem (1.1.1): 

The chaotic incidence matrices representing each of the given and the induced chaotic 

multiple graphs are similar to each other but differ from the incidence matrix representing the 

chaotic (semi- multiple) graph induced from the limit of successive folding and the density 

increases each time we fold a chaotic edge. 

(b)- The second type of topological folding (the contraction) is to fold both the geometric and 

the chaotic edges, in this case the end limit of successive folding is one vertex has greater 

density with no chaotic edges (i.e. null graph), so the density has increased more than in the 

previous case, so if we want to increase rate of density, it is preferred to choose this kind of 

folding  rather than the previous folding, because the rate of density increases each time we 

fold a chaotic edge, not only when we fold the geometric edge (i.e. more density, less distance 

for the graph).  

Consider a multiple chaotic graph 
dm

hG )(
 with a geometric loop h0 at 

1

jhv ,overlapped on an 

infinite number of different chaotic loops hhhh  ,.....,, 321 .The successive folding of this 

chaotic multiple graph with density 
dm

hG )(
are the chaotic multiple graphs with density


 dm

h

dm

h

dm

h GGG )()2()1( ,...., . (See figure (1.1.2)) 

0

jhv

i

jhe

h

1

jhv

0

jhv

h

1f f

h h

folding

physical

)(1

i

jhef

characters

hh

h

foldingfolding

2f

1

jhv

 
dm

hG )(

 (multiple)     



dm

hG )1(

 (multiple) ……  



 dm

hG )(

  (Null-multiple)     


 ddddd .....
 

Figure (1.1.2) 

In similar way, the chaotic incidence matrix representing the given chaotic multiple graphs 

with density
dm

hG )(

 is 1I where, 
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The incidence matrix representing the folding chaotic multiple graph
dm

hG )1(

 (density has 

increased) of the given chaotic multiple graphs with density
md

hG is   2I  where, 
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And then the incidence matrix representing the final chaotic graph
dm

hG )( 

 induced from the 

end limit of successive folding sequence of the given chaotic multiple graph
dm

hG )(

 is I  

where, 


































.......

00.00..

.0000..

..00.0.

.....00

......0

.......

....)...12()...12(
00

pqhdhpqd

I
 

Since the final graph resulted from folding process is the null graph, according to this the 

matrix is incidence matrix representing null graph is the zero matrix. 

The end limit of topological folding to the geometric graph and chaotic edges is the null graph 

with great density matrix. 

density   greates  means  

)(lim,.....,:,:,: )())1(()3()2(

3

)2()1(

2

)1()(

1

D

GGGfGGfGGfGGf Ddmn

h

dnm

hn
n

dm

h

dm

h

dm

h

dm

h

dm

h

dm

h  



  



بــوي   مجــلة الــتر
Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 
Arcif Q3 

ي مع  36.1امل التأثير العرب 
 22العدد 

 

 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                          685                                                                                                                                             

Each folding reduces the length of the graph and increase its density, and each time we repeat 

the process, the graph is reduced more and the density increases more than before, until we 

reach the end limit of folding the geometric edge and all chaotic edges and both vertices 

folded on each other, so we end up with one vertex has greater density than before and this 

exactly the null graph, see figure (1.1.3). 

                               

h

foldingFinal
physical

characters

h h



hG 1N
 

Figure (1.1.3) 

And the incidence matrix will take the form (i.e., zero matrix) 





























......

.00...

.0000.

...000

.....0

......

finalI  

Theorem (1.1.3): 

The chaotic incidence matrices representing each of the given induced folding of chaotic 

multiple graphs of type (b) are similar to each other, but differs from what representing the 

null chaotic graph induced from the limit of successive folding, and this is exactly the 

incidence matrix representing the null chaotic graph. 

Corollary (1.1.4): The end limit of successive folding (i.e., the final folding) of any chaotic 

multiple graphs under folding of type (b) is the geometric null graph and the incidence matrix 

representing this induced graph is the zero matrix. See figure (1.1.3) 

Conclusion 

This paper discussed the idea of folding of chaotic multiple graphs with density variation; the 

incidence and adjacency matrix were obtained; two types of topological folding were studied. 

Generally, the topological folding increases the density and reduces the length of the graph. 

The limit of successive folding a vertex into another vertex of a geometric graph only is a 

geometric vertex overlapped on by different chaotic loops and each loop has its own density 

characters, while the limit of successive folding of a vertex into another vertex of a geometric 

graph with folding chaotic edges too is a geometric vertex without any loops and it has greater 
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density than before and this is exactly the null chaotic graph; indeed the end limit folding of 

this type of folding induces a null graph (i.e. non-multiple graph) and it has  the zero matrix. 

As a future study, we can extend the idea of folding into chaotic folding of multiple chaotic 

graphs, which is a more complicated than the topological folding.  

Applications: 

 Folding a plant leaves, most of plant leaves have variation of green color, according to 

these chaotic graphs can present the variation of green color of the leaves according to the 

density character. 

 Folding a balloon, the density of the balloon color increase, while the length of the 

balloon decrease. 

 An effective example of chaotic graph with density variations is the nerve system 

human body such that the nerve system in the body carries many different signals a very such 

a different signal represents a 1-chaotic graph, where the signals are different and depends on 

the mission it carries.  

 The perturbation of magnetic field waves and the resonance of the waves are the 

chaotic graphs, since every single wave of magnetic field has different wavelength and 

speeds, and the wave length varies on the periodic time.   
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Oneness and existence of the solution to the problem of boundary values for 

a set of second-order partial differential equations 

 
 إيمان مسعود خليفة سحاب
 كلية طرابلس للعلوم والتقنية

 
 

Abstract: Most of the problems of mathematical physics, when solving them, result in 

solving one or more partial differential equations with imposed initial and boundary 

conditions. This is known as boundary value problems for differential equations. This paper 

studies the solution of a set of parabolic and hyperbolic partial differential equations with 

boundary conditions imposed in different regions of the y o x plane 

Keywords: differential equations, boundary value problems. 

1. INTRODUCTION: 

The research deals with the theory of mixed differential equations, which is one of the 

theories currently treated by partial differential equations, and although it was first treated by 

the Italian mathematician Tricomi in the forties of the last century, interest in it did not begin 

in earnest, until the late seventies of the century The same, when the Dutch mathematician 

Frankl pointed out their importance in solving some problems related to the movement of 

gases and liquids and the curvatures of surfaces. 

And the main founders of the problems of boundary values of partial differential equations are 

among them Petsadze [2], Guriev [3], Kirievov [7], Sapoev [4], Alimov and Bulatov [1]. 

We find boundary-value problems of parabolic differential equations in works [3], [8], and we 

find boundary-value problems of parabolic-hyperbolic equations in works [3], [4], [7]. 

As for this research, it is an extension of the research published for [one], [three], [eight], and 

Salah al-Dinouf, and the oneness theorem has been proven and the existence of a solution to 

the problem of boundary values for a set of partial differential equations of the second order, 

as well as finding the functions that achieve these Equations in certain squares and with 

imposed boundary conditions, and here I also prove that when some conditions are met, the 

existence of the solution requires its oneness. She also attributed the solution to this boundary 

problem to the solution of a system of linear integral equations of the second type, Friedholm 

2. BASIC DEFINITIONS 

-  Definition of Kielder's condition: 

We say: The function        satisfies the Kielder condition with the coefficient ( ) where 

     , If a positive constant   is found, the following inequality is satisfied. 

                          
  

For any two points               belonging to a square  . 

- Define a regular solution 

A solution to a differential equation is called regular if it and its partial derivatives are 

continuous up to the second order implicit throughout problem  . 

- Definition of Friedholm's Linear Equation: 

If the linear integral equation is of the form: 
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whereas: 

       is called the nucleus of the integral equation. It is a known function of the 

independent variables η and y. 

     is the right side of the equation and is a known function (the free side). 

     is an unknown function that we want to determine. 

  is a scalar mediator. 

It is called Friedholm's linear integral equation of the second kind. 

- Transferred Integral Equation: 

If the integral equation is of the form: 

         

 

 

                                        

It is called the integral equation transferred for (A) 

Let us note that the nucleus in     does not differ from the nucleus in    except that   and   

they exchange their positions. 

 

- Friedholm's Hypothesis in Integrative Equations 

Let us distinguish the following two cases:     let us have the equation. 

a. If λ is not a distinct value for the nucleus K(Y,η) then the homogeneous integral equation 

and its vector have only the zero solution, and equation (A) and its vector have only one 

solution. 

b. If λ is a characteristic value for the nucleus K(Y,η), then the homogeneous equation 

corresponding to (A) has solutions other than the zero solution that form a space with a 

finite dimension, just as the transposon of this homogeneous equation also has solutions 

other than the zero solution that form a space of the same dimension. 

- Definition of kernel state 

Let's look at the following series: 

                                            
This series is a power series in   and is symbolized by the symbol         , and the nucleus 

is called the state by       , and from it: 

                                                    

As for the solution form of the Friedholm integral linear equation of the second type using the 

state nucleus, it is given by the equation: 

             

 

 

              

Among the important formulas achieved by the state kernel is the following formula: 

                     

 

 

                

3.  Presentation of the issue 

Let's look at the following set of equations: 

1.                                                  

2.                                                           

3.                                                



بــوي   مجــلة الــتر

Journal of Educational 

ISSN: 2011- 421X 

Arcif Q3 

ي   36.1معامل التأثير العرب 
 22العدد 

 

http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                          689                                                                                                                                             
 

This is assuming that        is a known continuous function that is differentiable only once 

in square     and Kielder's condition is fulfilled by coefficient α [9]. And where      , 

and        is a known continuous function that fulfills Kielder's condition by coefficient α in 

square    . 

where     is an open square, limited by the lines                 whose equations, 

respectively: 

                (ie    ) is the square                ). 
where                               and    are a triangle limited by the lines            

whose equations are, respectively: 

                and where    
 

 
 
 

 
 , It represents an open space. 

And    is a triangle limited by lines           , whose equations are, in order: 

                 and where   
 

 
 
 

 
 , It is also an open space. 

As for                    They are optional constants. 

Let's denote by    the   label. 

                    

If we perform in (1) the following transformation: 

                  
 

 
  

 

 

         

We get the equation: 

                 

Where: 

        
 

 
        

 

 

 

  
       

 

 

 

  
  

 

 

               

Likewise, if we perform in (2) the following transformation: 

                      

We get the equation: 

              

This is assuming that: 

   
 

 
    

    
    

       
   

 
      

  

 
 

 

Similarly, if in (3) we perform the following transformation: 

                      

We get the equation: 

              

Where 

   
 

 
       

    
           

  
 
    

  

 
 

For these reasons, it is sufficient to search for the following set of equations: 

4.                                                    

5.                                                       

6.                                                       

4. Matter (N) 
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It is required to search for the regular solution        for equations (4), (5) and (6) in square 

  except for the points of the straight lines     and     which fulfills the condition: 

                                                     
And also for the following boundary conditions: 

7.                          
 

 
     

8.                             
 

 
 

9.                               

                                  
                                              

10.                               
                                               

This is assuming that: 

                                                                              
Given and continuous functions. Moreover, the functions 

  
             

       
       

       
       

       
       

     ongoing. 

 

Let us introduce the following hypotheses: 

11.             

 
 
 

 
           

                
     

          
                

     

           
                 

    

           
                 

    

  

As in work [4], on the lines     and    , we get the two basic dependent relationships 

between the functions        and        on the one hand and between the functions        and 

       on the other hand, in squares    and   , respectively, as follows: 

12.                 
 

 
                             

13.                 
 

 
                             

Where: 

          
   

 
         

 

  
  

 

 

                    
   

 
            

          
 

 
         

 

  
  

 

 

                 
 

 
            

where :    is a Bessel function of the first type and rank zero. 

5. Theorem 

If the following conditions are met: 

14.                      

15.   
 

          
     

 

  
 

 

          
      

     

     
   

16.   
 

          
     

 

  
 

 

          
      

     

     
   

Then problem (N) has only one solution. 

The Proof:  

We will first prove the uniqueness of the solution: 
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We suppose that the function              in    is a solution to the following 

homogeneous problem: 

                                                 

                                                        
                                    

                     
                                      
                       
                                          
We will prove that the function:          is a solution to this homogeneous problem and 

accordingly the inhomogeneous problem has a single solution. 

Then for    the following equality is true: 

17.   
 

 
    

 
           

  

 
     

          
  

 
     

       

    
                 

  
 

It is necessary to find the two integrals 

       
 

 

 

     
                    

Then from (12) and (13) and noting the conditions (10) benefiting from the definition of the 

Bessel function, we find the following: 

       
 

 

 

     
        

  
 

 
        

 
 

 

 

   
 

          
            

 

 

         
            

 

 

         
   

   
 

          
 

 

 

      

 

 

              
      

 

 

              
       

     

  
         

   

 

 

        

       
 

 

 

     
        

  
 

 
        

 
 

 

 

   
 

          
            

 

 

         
    

 

          
 

 

 

 

          

 

 

         
    

 

          
          

 

 

         
    

 

          
 

 

 

 

         

 

 

         
      

     

  
         

   

 

 

      

Let us note that if all inequalities (15) and (16) are satisfied, then it is easy to obtain: 
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Then we conclude from (17) that:      

So:             
Since:                     

We find:           

That is:                       

This is on the one hand, and on the other hand and according to the oneness of solving 

Cauchy's problem for the system of equations (2) and (3) in squares    and   , respectively, 

must be                    : This is a contradiction. 

And by this we have demonstrated the validity and uniqueness of the solution. 

Now let's move on to proving that the solution exists: 

The solution to the first mixed problem for the parabola in open square    [3] is given as: 

       

              
  

 

 
                   

  
 

 
                  

 

 
        

 

 
 

             
 

 
                                                    (18) 

Where: 

           
 

        
      

         

      
       

         

      
 

 

    

 

where            is the Greene function of the first mixed problem in square   . 

In order to obtain the relationship between the functions 
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     as well as the relationship between the functions   
     and   

     on the 

lines     and    , the integral equation (18) must be solved using the kernel Case [9] 

Accordingly, it is: 
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Assuming that             is the nucleus of                   
let us now deduce the partial derivatives: 

          
        

 

      
 

 

      
        

  

   

 

   

 

 

 

  
       

   

 

 

 

      
     

 

      
  

 

       
        

        

      
       

       

      
  

 

    

 

   
                  

 

 

  
                  

 

 

  
                      

          
        

 

      
    

 

      
  

 

      
      

       

      
 

 

   

 

 

 

 

  
         

 

 

 

        
 

 

       
     

  

   
  

 

   

 

        
     

 

   
  

 
 

        
       

       

   
 

 

    

  
                    

      

 

 

  

             
      

 

 

                                                                   

 

Where: 

         
       

  
 
       

  
 
   

                

By deleting the functions   
     and   

     and   
     when        of (12 ), (13) and (19), 

(20) and (21) benefiting from the conditions (10), we get a set of two integral equations: 

  
        

 

 

       
          

 

 

       
          

 

 

       
                         

  
        

 

 

       
          

 

 

       
          

 

 

       
                         

This is assuming that: 
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By solving equation (23) for the function       , we find: 

   
 

 
                                                                

 

 
              

Where: 

   

 

 

                                    

 

 

                                

   

 

 

                              

 

 

               

This is assuming that         is the state nucleus of        . 
If we assume: 

        
              

              
  

Substituting (24) into (22), we get the Friedholm integral equation of the second type with 

respect to the function         : 
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Where: 

                   

 

 

                  

 

 

                

                   

 

 

                             

 

 

              

Hence, based on Friedholm's hypothesis in the integrative equations and based on the proof of 

the oneness of the solution, the integrative equation (25) has a single continuous solution. 

Then from the relations (10), (12), (13), (23), (25) the functions are determined in a unique 

way  

  
       

       
       

       
       

       
       

     
Thus, we get the solution to the problem in square   . The solution in squares    and    is 

done similarly to solving the Cauchy problem in the     plane. 

Thus, we have proven that there is a solution to the issue at hand. 
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