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 قواعد النشر

سلوب العلمي يف كتابة البحوث والدراسات املراد نشرها، ينبغى اتباع حرصًا من هيئة التحرير على استخدام األ
 القواعد التالية : 

لكرتوين ، العمل ، والدولة ، والربيد اإلن حيتوى على العنوان واسم الباحث ) الباحثني ( ، والدرجة العلمية وجهة أالغالف ينبغى 
 وسنة النشر . 

 جنليزي ( بعكس لغة البحث ال يتجاوز ورقة واحدة.إ –املنت يشتمل على ملخص للبحث ) عريب 
ن تطلب من املؤلف بناء على اقرتاح احملكمني إبجراء أختضع البحوث املقدمة للنشر للتحكيم العلمي ، وهليئة التحرير 

 طلوبة على البحث قبل املواققة على نشر  .التعديالت امل
 :ضوابط ومواصفات البحوث املقدمة للنشر

 و الدراسة ضمن املوضوعات اليت ختتص هبا اجمللة .أن يكون البحث أ .1
خر آو يكون الباحث قد تناوله بعنوان أطروحة علمية أو مستال من أاجملالت  ىحدإيكون البحث قد سبق نشر  يف  الا أ  .2

 هبذا اخلصوص . يخرى ويوثق ذلك بتعهد خطأشر يف وسيلة ن
مرييكية قيما خيص البحوث العربية تكتب هوامش البحث وقائمة املراجع  وقق دليل مجعية علم النفس األ .3

(APA)American  Psychological  Association   الطبعة اخلامسة ابلنسبة للبحوث العربية وتكون
بني  1( للنص مع ترك مساقة 11( حبجم )Traditional Arabicخبط )( A4الطباعة على وجه واحد على ورق )

 سم من جهة التجليد ،  3سم و مع ترك هامش  2.2السطور وتكون اهلوامش 
،  Modern Language Association ( MLAقيما خيص البحوث ابللغة اإلجنليزية تكتب وقق نظام ) .1

بني السطور مع وجود ملخص ابللغة العربية  1قة ( مع ترك مساTimes  New Roman( خبط  )12حبجم خط )
 صفحة ي يكون التوثيق داخل املنت ) اللقب ، السنة ، الصفحة ( . 11يف بداية البحث حبيث ال تزيد صفحات البحث 

ن يعرب عن هدف البحث بوضوح ويتبع املنهجية العلمية من حيث أمكان و ن يكون خمتصرا قدر اإلأعنوان البحث جيب  .2
صفحة مبا يف ذلك صفحات اجلداول والصور  22ن ال تزيد ورقات البحث عن أعلمي ، و  يواإلحاطة أبسلوب حبثالتناول 

 والرسومات وغريها .
سلوب العرض واملصطلحات وتوثيق املصادر أجيب على الباحث التقييد أبصول البحث العلمى وقواعد  من حيث  .6

صحة النقل من املصادر واملراجع املستخدمة ، وهيئة التحرير غري خر البحث ، وهو املسئول ابلكامل عن آواملراجع يف 
 قد حتدث يف تلك البحوث .  "دبية وعلمية أسرقات ئ "ي نقل خاطأمسئولة عن 

البحوث املقدمة للمجلة ختضع للتقييم من قبل متخصصني بشكل يضمن التقييم العلمى، ويتطلب من الباحث مراعاة  .1
 ية واإلمالئية .خطاء اللغو سالمة حبثه من األ

ذا قبل إن يرسل الباحث أو قابال للتعديل بعد التقييم  على أن كان مقبوال للنشر إتلتزم اجمللة إبشعار الباحث بقبول حبثه  .8
 -واجلامعة والكلية والقسم  –والدرجة العلمية  –مكان يتضمن االسم الثالثي (  خمتصر قدر اإل  CVحبثه سرية ذاتية ) 

 واهلاتف . –الربيد االلكرتوين  –وجدت  إنهم املؤلفات أو 
ن عنها أدبيا و صحاهبا قهم املسئولأو مل تنشر ، وهي تعرب عن رأي أتعاد ألصحاهبا سواء نشرت  البحوث املقدمة للمجلة ال .9

 وقانونيا وال ميثل ابلضرورة رأي اجمللة .
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كادميية وملخصات الرسائل والندوات واألنشطة األ اجمللة تنشر كل ما يتعلق ابجملال العلمي والبحثي وما يتعلق ابملؤمترات .11
 ن ال تزيد عن مخس صفحات مطبوعة  أالعلمية ونقد الكتب على 

ن يقوم بتزويد اجمللة بنسخة من البحث يف على أو التعديل أضاقة و اإلأشعار الباحث بقبول حبثه وإرجاعه للتصحيح إ .11
 (.  CDصورته النهائية على قرص مدمج)

ولوية الدور أىل الدور ابنتظار الطبع حسب إقابلة للنشر من حيث صدور خطاب صالحية النشر وحتال تعترب البحوث  .12
 حباث احملالة للنشر .وزخم األ

 عداد اجمللة اليت نشر هبا حبثه .   إيزود الباحث بنسخة من  .13
 

 هيئة حترير اجمللة
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 اقتتاحية العدد 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وبعد ...

ي القراء الكرام حمتوايت العدد السادس من جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلمية، الصادرة نضع بني يد  

ـ جامعة املرقب، حاقال ابلعديد من املوضوعات يف شيت قروع املعرقة، تعاجل بقدر   قصر خيار عن كلية اآلداب والعلوم

 وعلمية يف ميادين الرايضيات والفيزايء والكيمياء.كبري من املوضوعية والتدقيق مسائل لغوية واجتماعية وتربوية 

إن هذا اإلجناز والتطور الذي حققته هذ  اجمللة ما كان ليحصل لوال مسامهة الباحثني الذين يبدلون جهودا     

 مشكورة من أجل إشاعة ثقاقة علمية بناء  وإجيابية بقصد االسهام يف بناء جمتمع املعرقة.

لة أن تتقدم بواقر الشكر والتقدير إىل السادة املقيمني للبحوث والدراسات، وكذلك كما يسعد هيئة حترير اجمل

 العاملني ابجمللة.

وختاما قإن هيئة التحرير أتمل من السادة الباحثني واملتخصصني لإلسهام أبحباث ودراسات أصيلة والرصينة 

 لنشرها ابألعداد القادمة إن شاء هللا.

 

 وابهلل التوقيق                                                                                   
 هيئة التحرير.                                                                                        
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القدمية" الكتب بعض يف مات"املُقد ا   
عبدهللا حممود حممد كميلة  

سالميةاإل والدراسات العربية اللغة قسم  
 املرقب جامعة/األخيار قصر والعلوم اآلداب كلية

 

َمة: أواًل:  املَُقدا 
ل عن البحث ككل، تُعدُّ مقد ِّمة البحث هي أوَّل ما يقرأه القارئ يف البحث، فإنَّ من خالهلا يكتسب انطباعه األوَّ 

لذا فإنَّ طريقة كتابة مقد ِّمة البحث حتتل مكانة ممي ِّزة ملا هلا من أمهيَّة ابلغة يف ُُممل البحث، وهي اجلزء األكثر صعوبًة يف 
ُقد ِّمة يف بدايتها على موضوع البحث وماهيَّته قبل البدء بطرح 

البحث، وختتلف تبعًا لنوع البحث وموضوعه، وتشتمل امل
 ة، ووضع الفرضيَّات اخلاصَّة به، كما جيب أن جتذب انتباه القارئ هلا.األسئل

املقدمة حسب اترخيها وجدت منذ القرن الثالث تقريبًا يف كتب اللُّغة واألدب والنَّقد، ونستدلُّ على ذلك بقول 
ات معانيه منزلة". احليوان، للجاحظ، اجلاحظ يف كتابه "احليوان" يبّي ِّ فيه قيمة مقدمته حيث يقول: "إن  ُمقد ِّميت مرتبة، وطبق

 .1/11ج

وأمَّا يف القرن الرابع فاستعملت فيه وُأشري إليها يف ُمقد ِّمات الكتب، ومن هذه املقد ِّمات: قول اآلمدي يف أثناء 
ياء بشر بن حيىي من معاين أيب متَّام: "أدخل يف هذا الباب ما ليس منه بعد أن قدَّم مقد ِّمة افتتح  حديثه عم ا أخرجه أبو الض ِّ

هبا كالمه فقال: "ينبغي ملن نظر يف هذا الكتاب أن ال يعجل أبن يقول: "هذا مأخوذ من هذا، حىت يتأمل املعىن دون اللَّفظ، 
 .1/523املوازنة، لآلمدي، جويعمل الفكر فيما خفي ...". 

لطَّي ِّب، وسنقول فيها ويف غريها إذا استوفينا وقول اجلرجاين يف الوساطة للمتنيب يقول: "وهذه الطريقة أحد ما نعي على أيب ا
واألمثلة على ذلك كثرية، مبعىن أنَّ املقد ِّمة شاع استعماهلا بعد القرن الرابع، ،  25هذه املقد ِّمة". الوساطة، للجرجاين، ص: 

  52بت، ص: والشواهد عليها كثرية أكثر من أن تعد أو حتصى. بناء املقدمات يف كتب النقد العريب، فائزة علي اث

 تعريف املقد مة.
 املقدمة لغًة واصطالحاً.

 اللغة: يف املقدمة

م ة "، وهي تعين عدة معاٍن منها: هي أول كل الشيء، يقال: مقدِّمة فتح الد ال أو كسرها، يقال "مقد  أتيت دائمًا ب
 خره، ويقال أيضاً: من الر حل.بكسر الدال: يعين كل شيء أوله، ويقال ُمقدَّم بفتح الدال يعين: كل شيء نقيض مؤ 
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مة الكتاب، ومقدمة الكالم، وما استقبلك عن ه تسري أمام ه، ومنه يقال: ُمقد  مة: أو له، ومن اجليش طائفة مند  يقال أيضًا ُمق
  647اجلبهة واجلبّي. املعجم الوسيط، ُممع اللغة العربية، ص: 

منذ قرون، وابلتحديد القرن الثاين اهلجري إىل أن ورد يف  فاملقدمة هبذه التعريفات قدمت يف معاجم اللغة العربية
معجم ابن منظور لسان العرب، البن منظور، مادة: قدم معىن املقدمة، وقد استعري مما سبق إىل أول بيان الذي يكتب يف 

 بداية الكتاب، وكذلك ورد يف معجم الوسيط جملمع اللغة العربية.

 االصطالحي: معناها يف املقدمة
دمة: تعين مدخل كل شيء كما سبق هبا القدماء من الُكت اب، أم ا استخدامها يف الكتب فهي لفظة مستعارة، املق

فمقدم الكتاب يعين مدخله الذي يستهل به املؤلف يف كتابه أو يف مقاله األديب أو العلمي، منها يستعرض الكاتب مضمون 
 درج إليها بيان الفوائد املوجودة يف الكتاب أو يف املقالة.الكتاب أو مقالته، ويربط النص ابلعنوان، واملقدمة يت

  291يقول اجلرجاين: مقد مة الكتاب ما يذكر فيه قبل الشروع يف املقصود. التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، ص: 

 بدائلها: أو املقدمة أنواع
 خطبة الكتاب.  –فت األلفاظ وهي: التوطئة للمقدمة أنواع أو بدائل تسمى هبا ويقصد هبا "املقدمة"، وإن اختل

 التوطئة:  -1
من ذلك قول اآلمدي يف كتاب أيب الضياء بشر بن حيىي قال: "فجعل هذه املقدمة توطئة ملا اعتمده فيها من اإلطالة 

  1/523والشرح". املوازنة، لآلمدي، ج

ا قد منا هذا البند  توطئًة ملا نذكره على أثره، وتدرجييًا إىل ما بعده؛ ليكون  وكذلك قول اجلرجاين يف كتاب "الوساطة": "وإّن 
 . 44كالشاهد املقبول قوله، ومبنزلة املسلم أمره". الوساطة، للجرجاين، ص: 

 خطبة الكتاب: -2
وذلك مثل قول الثعاليب يف أثناء ترمجته للقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين قال: "وأان أكتب من خطبة كتاب القاضي يف 

  4/6ذيب التاريخ فصلّي". يتيمة الدهر، للثعاليب، جهت

وقول البطليوسي: "غرضي يف كتايب هذا تفسري خطبة الكتاب املوسوم أبدب الُكت اب ...، وقد قسمته ثالثة أجزاء" اجلزء 
  24، 26األول يف شرح اخلطبة". االقتضاب يف شرح أدب الكاتب، للبطليوسي، ص: 
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 املقدمة يف عدمه أو ذكر  مع نوانالع تعدد واملقدمة: العنوان
تعريف العنوان: هو الذي يكشف لنا مضمون املقدمة، وهو الذي يكون كالطريقة     أو كاهلدف للبحث عن 
احلقائق املوجودة يف املقدمة أو املنت، فالعنوان هو رأس األمر لذا يعرف من خالله الكتاب؛  ألن  أركان الكتابة ثالثة: العنوان 

أو املنت، قدمة، واملقدمة تنظم النص واملنت، فالعنوان هو مفتاح الكتاب ووظيفته تكمن يف أن  العنوان يرد يف امل – واملقدمة –
وجتعل املنت يف سلك مفهوم، فتبّي  عالقة العنوان ابملنت، ونضرب أمثلة من كتب الرتاث بعضها ذكرت العنوان يف املقدمة، 

 فريقّي دراسة نقدية متواضعة.وبعضها اآلخر مل تذكره، وندرس كال ال

ذكر يف كتاب "أدب الكاتب" العنوان يف مقدمته، حيث يقول: "وهذا الكتاب هو املستحق أن يسمى  كتاب الصويل:  -أوالً 
  21أدب الكاتب على اإلجياب ال على االستعارة، وعلى التحصيل ال على التمثيل". أدب الكاتب، للصويل، ص: 

يلتزم الكاتب بتوريد العنوان يف املقدمة وإال  يعترب أن ه يكذب يف كتابه، حيث يقول: "فإين   فالصويل شد د يف كتابه أن
رأيت من صنف مثل هذا الكتاب، ونسبه هذه النسبة، ومل حيصل له منه إال  تسميته دون جتسيمه، وتعميمه دون إيضاحه، 

ه ونسبه إليه". أدب الكاتب، ل   21لصويل، ص: وتقريبه من املعىن الذي ألبسه إّي 

، ويقول: "مسيت كتايب "العقد الفريد" وذلك ملا فيه من خمتلف جواهر الكالم، مث يلي هذا الكتاب كتاب ابن عبد رباه -اثنياً 
  6مع دقة السلك وحسن النظام". العقد الفريد، البن عبد رب ه، ص: 

مية مل تشر إىل نعته ابلفريد، وبذلك عد  هذا وبّي  معىن العقد الفريد، العقد يعين اعتماده على مجيع املصادر القد
النعت من زّيدات املتأخرين، ومن الباحثّي من تعذر عليه اجلزم، وخاصًة أن  كلمة الفريد موجودة يف كل خمطوطات الكتاب. 

  244دراسة يف مصادر األدب، الطاهر أمحد مكي، ص: 

 عن األخرى، وهذه احلبات اختصت ابلشمولية لكل أنواع املعارف.أم ا الفريد: يعين أن  كل حبات العقد خمتصة بشيٍء خمتلف 

من أشهر الكتب اليت تعددت عناوينها، على الرغم من ذكره السم رسالته يف مقدمته، حيث قال: "وأان  كتاب احلامتي:  -اثلثاً 
  4اسم هذه الرسالة ابملوضحة تشبيهاً ابملوضحة من السجاج". الرسالة املوضحة، للحامتي، ص: 

وذكر أن  رسالته كانت تعرف ابسم جبهة األدب، ومع ذلك فإن  الرسالة عرفت ابسم اثلث هو الرسالة احلامتية، وهذا الذي مل 
 يشر إليه يف كتابه.

 املثال: سبيل على منها املقدمة يف ذكر  مع العنوان تعدد
 طبقات الشعراء، البن سالم اجلمحي: -أوالً 

اخلالف حول عنوانه الصحيح، فذهب بعض احملققّي منهم الشيخ حممود شاكر، وهو من أشهر الكتب الذي دار 
 حيث جعل العنوان: "طبقات فحول الشعراء"؛ ألن ه رأى أن  هذا العنوان هو الصحيح؛ وذلك لعدة أسباب:
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لك اإلسالميّي، ألن  اسم طبقات الشعراء ال يطابق لعدم استيفاء ذكر الشعراء، بل كان مددًا معلومًا للجاهليّي، وكذ -أ
  1/156وعدد أصحاب املراثي، وكذلك أيضاً شعراء القرى وشعراء اليهود. طبقات فحول الشعراء، البن سالم اجلمحي، ج

ومن األسباب أن ه جعل يف ترمجة عبيد بن األبرص أبن ه شاعر فحل من شعراء اجلاهلية، وجعله يف الطبقة الرابعة من  -ب
  1/156لشعراء، البن سالم اجلمحي، جفحول اجلاهلية. طبقات فحول ا

ومنها أيضًا أن  ابن سال م حد د العدد يف كتابه، حيث يقول: "فاقتصران من الفحول املشهورين على أربعّي شاعرًا ...".  -ج
  1/154طبقات فحول الشعراء، ابن سالم اجلمحي، ج

 كتاب اجلاحظ "البيان والتبيان":  -اثنياً 

 ه صراحًة يف املقدمة فاعترب "البيان والتبيّي" أو "البيان والتبُّي".هذا الكتاب مل يذكر عنوان

 والتبيني": "البيان اجلاحظ كتاب اسم حقيقة حول اآلراء اختالف
 هناك آراء خمتلفة من العلماء والُكت اب العرب والعجم حول هذا االسم:

هيوار، والدكتور بدوي طبانة، والدكتور ميشال عاصي، ( ُمموعة ترى أن  االسم هو البيان والتبُّي: وهم املستشرق كليمان 1
 وذلك عندما وجد هذا االسم يف بعض النسخ كاملخطوطة.

( اجملموعة الثانية هم: الدكتور الطاهر أمحد مكي، والشيخ عبد السالم حممد هارون، وهم ُمموعة معارضة للمجموعة 2
 ّي أو البيان والتبُّي بضم الياء.األوىل، ويرون أن ه ال فرق بّي كون امسه البيان والتبي

 املقدمة: يف العنوان إهبام
 هناك كتب وردت فيها العناوين يف املقدمة مبهمة ومن هذه الكتب:

يقول يف املقدمة: "إليه اليت أتبعها أخبار أيب متام كاملة يف مجيع فنونه". أخبار أبومتام، ( كتاب "أخبار أبو متام" للصويل: 1
 3 – 4للصويل، ص: 

ويقول أيضاً: "وابتدأت يف عمل أخبار جرير، فبلغين أن  قومًا تضمنوا عملها على شريطيت خالفًا علي ، وكياداً يل، فأمسكت 
  12عن إمتامها امتحاانً لصدقهم فمات بعض وبقي آخرون". أخبار أبومتام، للصويل، ص: 

 أراد أتليفها. فنالحظ أن ه طرح عنوان كتابه، مث ذكر عناوين الكتب اليت أل فها أو

عنوان الكتاب حمصورًا يف احليوان رغم أن  املقدمة أشار فيها إىل أكثر من ذلك، ليعطي ( كتاب "احليوان" للجاحظ: 2
املوضوعات األخرى أكثر أمهية، وهذا ال يدل على جهله يف عنوانه ومقدمته، بل الصحيح أن ه كان مقاًل يف االقرتاب منه، 
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كيزه كان يف احليوان؛ ألن ه املوضوع األساسي ابلنسبة له، فهذا الكتاب مبهم وغري واضح وشامل لكل فنجد أن  لب اهتمامه وتر 
 املعلومات األساسية املوجودة فيه.

فاجلاحظ أدرك ذلك يف قوله حينما يصف كتابه: "كتاب معناه أنبه من امسه، وحقيقته آنق من لفظه". احليوان، للجاحظ، 
 1/11ج

 يؤتِّ الكتاب حق ه هبذا االسم، وأبن ه أكثر من ذلك يف حقيقته وحمتواه. وهبذا نفهم أن ه مل

 الكتب اليت التزمت متوهنا ابملقدمة أو زيدت يف املنت أو يف املقدمة أو يف كالمها:

ه دائمًا يكون الباحث قد سلك مسلكًا واحدًا من العنوان، فاملقدمة فالنص فاخلامتة، ومن هذالتزام املنت ابملقدمة:  -1
 الكتب:

فموضوع الكتاب كما يذكر صاحبه يف مقدمته هو "ذكر عيوب الشعراء اليت نب ه عليها أهل العلم، املوشح، للمرزابين:  -أ
 -التناقض –اإلحالة  –الكسر  –التضمّي  –اإلكفاء  –اإلقواء  –اإلبطاء  –اإلسناد  –اللحن  وأوضحوا الغلط يف كل من:

 هلهلة النسيج. –اختالف اللفظ 

وغري ذلك من سائر ما عيب على الشعراء قدميهم وحمد ثيهم يف شعرهم أو أشعارهم، خاصًة جند أن  املنت وافق املقدمة. 
  1املوشح، للمرزابين، ص: 

ومن الكتب اليت التزم متنها مبقدمتها: كتاب الكامل للمربد، حيث زيد يف املنت التزام املنت ابملقدمة مع الزايدة يف املنت:  -2
اً مل يذكره يف املقدمة فيقول يف املقدمة: "هذا الكتاب ألفناه جيمع ضروابً من اآلداب ما بّي كالٍم منثور، وشعر مرصوف، شيئ

ومثل سائر، وموعظة ابلغة، واختيار من خطبة شريفة، ورسالة بليغة، والنية فيه أن نفس ر كل ما وقع يف هذا الكتاب من كالم 
ح ما يعرض فيه من اإلعراب شرحًا شافياً، حىت يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياً، ومن أن غريب أو معىن مستغلق، وأن نشر 

 1/3يرجع إىل أحٍد يف تفسريه مستغنياً". الكامل، للمربد، ج

فكالم املربد يف املقدمة جاء شاماًل ملوضوعات الكتاب وحمتواه، ولكنه جاء ابلغرائب يف املنت، منها حديثه عن 
عن أمسائها، وصفاهتا، ومواقعها، ويستشهد على ذلك أببيات من الشعر، ويتكلم يف املنت عن البالغة،  الرّيح، فقد حتدث

ويعرض ابابً واسعاً للتشبيه، ويرد فيه أقوال العلماء القدماء واحملدثّي، ويبدي رأيه يف ذلك كما تكلم عن الكناية فجعلها ثالثة 
اخلسيس املفحس إىل ما يدل على معناه من غريه، والتفخيم، والتعظيم. ينظر: أضرب: التعمية، والتغطية، والرغبة عن اللفظ 

 2/213الكامل، للمربد، ج
 وخيصص يف الكتاب نصيب للتاريخ، حيث يذكر اخلوارج واترخيهم وأشعارهم، فهذا زّيدة يف املنت ما مل يذكره يف املقدمة.

هلذا العنوان كتاب ابن قتيبة "الشعر والشعراء"، حيث يقول يف  ومتثلالتزام املنت ابملقدمة مع الزايدة يف املقدمة:  -3
مقدمته: "هذا كتاب أل فته يف الشعراء أخربت فيه عن الشعراء وأزماهنم وأقدارهم وأحواهلم يف أشعارهم، وقبائلهم وأمساء آابئهم، 
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عره، وما أخذته العلماء عليهم من ومن كان يعرف ابللقب أو ابلكنية منهم، وعم ا يستحسن من أخبار الرجل ويستجاد من ش
 1/39الغلط واخلطأ يف ألفاظهم أو معانيهم، وما سبق إليه املتقدمون فأخذه عنهم املتأخرون". الشعر والشعراء، البن قتيبة، ج

ا غري فابن قتيبة يف بعض مقاالته اليت يف املقدمة تتعلق ابألدب والغريب والنحو والتأويل والُسن ة وبعض شواهدها وأصحاهب
 37معروفّي. بناء املقدمات، ص: 

ًً كتاب اجلاحظ )احليوان(، فإن  مقدمته التزام املنت ابملقدمة مع الزايدة يف كليهما معاً:  -1 نضرب مثاًل هلذا العنوان أيضا 
ابدر يف غني ة وكذلك متنه، وهذا ليس بغريب عن عامل كاجلاحظ، حيث وض ح يف املقدمة مبا فيه الكفاية لدى البسطاء، مث 

املنت الذي ال غىًن عنه ألمهيته، فقد تناول اجلاحظ أمورًا كثرية مرتبطة ابلكتابة والكتب، فذكر أقوااًل لبعض العلماء يف فضل 
الكتاب، منها مسعه من احلسن اللؤلؤي حيث قال: "غربت أربعّي عاماً ما قلُت وال بتُّ وال اتكأُت إال  والكتاب موضوع على 

 35، 1/32للجاحظ، ج صدري". احليوان،

 ونب ه فيه أن  العلم ال حيصل لإلنسان إال  ابلسماع، ولكن البد  أن تكون كتب املرء أكثر من مساعه.

كما يعرض حلرص الزاندقة على حتسّي كتبهم فقال: "إن  إنفاق الزاندقة على حتصيل الكتب، كإنفاق النصارى على البيع". 
 1/37احليوان، للجاحظ، ج

هم أبن ه ليس فيها: "مثل سائر، وال خرب طريف، وال صنعة أدب، وال حكمة غريبة، وال فلسفة، وال مسألة  وقد وصف كتب
 1/36كالمية، وال تعريف صناعة". احليوان، للجاحظ، ج

 ويلي ذلك كالمه يف الشعر العريب:

بن حجر، ومهلهل بن ربيعة، ...، يقول: "حديث امليالد، صغري السن، أول من هنج سبيله، وسه ل الطريق إليه، امرؤ القيس 
مخسّي ومائة عام، وإذا استظهران بغاية االستظهار فمائيت  –إىل أن جاء هللا ابإلسالم  –فإذا استظهران الشعر، وجدان له 

 1/64عام". احليوان، للجاحظ، ج

ي ان. وتعرض اجلاحظ أيضاً إىل املآثر، فبّي  أن  العرب اعتمدوا يف ذلك على الشعر، وأم ا العجم  فقد اعتمدوا على البُ ن ْ

إذا خاطب العرب  –تبارك وتعاىل  -وراح يتكلم عن أساليب اخلطاب، وهو قوله يف اإلجياز واإلسهاب، فقال: "ورأينا هللا 
واألعراب، أخرج الكالم خُمْر ج  اإلشارة والوحي واحلذف، وإذا خاطب بين إسرائيل أو حكى عنهم، جعله مبسوطاً، وزاد يف 

 1/94". احليوان، للجاحظ، جالكالم

هذا يف اإلجياز، أم ا يف اإلسهاب فقال: "ووجدان الناس إذا خطبوا يف ُصْلٍح بّي العشائر أطالوا، وإذا أنشدوا الشعر 
ماطّي يف مدحِّ امللوك أطالوا، ولإلطالة موضوع، وليس ذلك خبلٍل، ولإلقالل موضوع، وليس ذلك من عجز". احليوان،  بّي الس ِّ

 95، 1/92ج للجاحظ،
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 1/91مث يبّي  اجلاحظ ماهية اإلجياز ويعرفه بقوله: "اإلجياز يعىن به قلة عدد احلروف واللفظ". احليوان، للجاحظ، ج

 91، 1/91وذكر أبن  صحار العبدي ع رَّف اإلجياز بقوله: أن جتيب فال تبطئ، وتقول فال ختطئ. احليوان، للجاحظ، ج

 ملتون واملنفصلة عنها:مث ننتقل إىل املقدمات املتصلة اب

املقدمة هلا عالقة قوية ابملنت، فمن املقدمة نعرف اجتاه الباحث يف املنت، ومدى تسلسل األفكار يف املنت، إال  أن نا 
جند بعض الكتب خالية من املقدمة اليت تعرفها أصحاب املناهج وطرق البحث، ومن أشهر هذه الكتب: كتاب اجلاحظ 

 ّي".املسم ى "البيان والتبي

يف اجلزء األول من كتابه اقتصر مبقدمة ضمنية، أم ا يف اجلزء الثاين وس ع ومل يدخل يف املنت مباشرًة بل جاء ابملقدمة 
ن قائاًل: "واحلمد هلل رب  العاملّي، وال حول وال قوة إال  ابهلل، وصل  هللا على حممٍد خاصة، وعلى أنبيائه عامة، أردان أبقاك هللا أ

ا اجلزء الثاين من البيان والتبيّي ابلرد على الشعوبية يف طعنهم على خطباء العرب وملوكهم". البيان والتبيّي، نبتدئ صدر هذ
 2/3للجاحظ، ج

وذكر يف اجلزء الثالث نبذة نسميها مدخل أو مقدمة؛ ألن ه بدأ بشيٍء قبل الدخول يف املنت مباشرًة، فقال: "هذا 
 البيان والتبيّي، وما شابه ذلك من غرر األحاديث، وشاكله من عيون اخلطب، ومن الفقر أبقاك هللا اجلزء الثالث من القول يف

املستحسنة، والنتف املستخرجة، واملقطعات املتخرية، وبعض ما جيوز يف ذلك من أشعار املذاكرة، واجلواابت املنتخبة، ونبدأ 
ومبطاعنهم على خطباء العرب أبخذ املخصرة عند مناقلة على اسم هللا تعاىل بذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى ابسم التسوية 

ْتح، وعند ُمااثة اخلصم، وساعة املشاولة، 
 
الكالم ومساجلة اخلصوم ابملوزون واملقف ى، واملنثور الذي مل يقف، وابألرجاز عند امل

 7، 5/3ويف نفس اجملادلة واحملاورة". البيان والتبيّي، للجاحظ، ج

اب عيار الشعر البن طباطبا، لكن ابن طباطبا خيتلف عن اجلاحظ، حيث نرى أن ه وصل ومم ا يشبه ذلك أيضًا كت
املقدمة ابملنت واخلامتة أيضاً، ومل يفصل اخلامتة عن املنت، فريى بعض النقاد أن  املقدمة تشمل احلديث عن عيار الشعر وال يبدأ 

 162به. اتريخ النقد األديب والبالغة، حممد زغلول سالم، ص: 

ن هنا فمقدمة البيان والتبيّي وعيار الشعر من حيث االتصال  واحدة، مع أن  البيان والتبيّي مقصر يف مقدمته، وم
 لكن أخذت مضمون املنت، وعيار الشعر كذلك، إال  أن ه وصل اخلامتة ابملنت وأشار ابنتهائها يف املنت.

 املقدمة: يف اخلطاب أنواع
يسعى إليه الباحث أو الكاتب لصياغة املقدمة؛ ليوصل املعىن لدى القارئ  اخلطاب يف املقدمة من أهم وأصعب ما

 أو السامع ابملتعة والتسلسل، فهناك أنواع من اخلطاب يف املقدمة منها اخلطابة السردية واجلوابية والتوثيقية واحلوارية.
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على ما يود قوله وفعله، أم ا  فاخلطابة السردية تعين: اخلطاب الذي حييل فيه الكاتب على ما قد قاله وفعله أو
اخلطابة اجلوابية: هي تزخري املقدمة اليت جييب فيها املؤلف على ما طلب منه، ويسيطر على هذا النوع من اخلطاب نغمة 
التود د والتلط ف، فاملؤلف يلعب دوراً مهماً وينفذ املطلوب، ويعد هذا النوع من اخلطاب موجوداً يف كثرٍي من مقدمات الكتب 

 نقدية وغري النقدية.ال

عر، حيث قال: "فهمت حاطك هللا ما  ومن أمثلة هذا اخلطاب ما جاء يف مقدمة ابن طباطبا العلوي يف عيار الش ِّ
عر، والسبب الذي يتوصل إىل نظمه، وتقريب ذلك على فهمك، والتأين ِّ لتيسري ما عسر منه  سألت أن أصفه لك يف علم الش ِّ

ُ ما سأل  3ت عنه، وفاتح ما استغلق عليك منه إن شاء هللا تعاىل". عيار الشعر، البن طباطبا العلوي، ص: عليك، وأان ُمب ّي ِّ

وأُم ث ِّل للخطاب السردي وهو متنوع من انحية الضمائر ومن انحية االنفراد يف الكالم أو جتميعه، ونعمم يف هذا 
الزمن املاضي، وهذا يتضمن صيغ عدة، فيه خطاابت النوع من اخلطاب وذلك لعدم اإلطالة فيه، وجند أن  هناك خطااًب يف 

التزام كاتبوها خطاب املتكلم املفرد مع استعمال صيغة النفي، وّنثل لذلك كتاب )املؤتلف واملختلف( لآلمدي، حيث يقول: 
الشعراء وأمساء "هذا كتاب ذكرت فيه املؤتلف واملختلف واملتقارب يف اللفظ واملعىن واملتشابه احلروف يف الكتابة من أمساء 

ا ذكرت من األمساء واأللقاب ما كانت له نباهة  آابئهم وأم هاهتم وألقاهبم، مم ا يفصل بّي الشكل والنقط واختالف األبنية، وإّن 
وغرابة، وكان قلياًل يف تسميتهم وتلقيبهم، وكانوا إذا ذكروه مفردًا من اسم األب والقبيلة لشهرته". املؤتلف واملختلف، 

 5ص: لآلمدي، 

وهناك ُكت اب التزموا صيغة اجلماعة مع استعمال النفي: ومن هؤالء الُكت اب عبد هللا بن املعتز يف كتابه )البديع(، 
حيث يقول فيه: "قد قد منا يف أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدان يف القرآن ...، وقد أسقطنا من كتابنا هذا أسانيد األحاديث 

هوراً، ولعلَّ بعض من قص ر عن السبق إىل أتليف هذا الكتاب ستحدثه نفسه ومتن يه مشاركتنا يف ...، ومل نذكر إال  حديثًا مش
". فضيلته فيسمى فن اً من فنون البديع بغري ما مس يناه به، أو يزيد يف الباب من أبوابه كالماً منثوراً، أو يفس ر شعراً مل نفس ره ...

 6 – 3البديع، لعبد هللا بن املعتز، ص: 

ملقدمة تعطي الباحث أو السامع مدى ثقة املؤلف بنفسه، إال  أن نا نرى بعض العلماء يف علم املنهج وطرق البحث فا
ال يستحسنون هذا النوع من الضمري املتكلم، أي )صيغة اجلماعة( بل يفض لون دائمًا ضمري املفرد املتكلم، ويبينون ذلك أن  

 هذا الكتاب.الشاعر يتحمل مسؤولية كل ما يصدر منه يف 

أم ا الُكت اب الذين استعملوا أسلوب النفي يف خطاهبم داخل املقدمة ابن قتيبة يف كتابه الشعر والشعراء فيقول: "هذا  
كتاب أل فته يف الشعراء، وأخربت فيه عن الشعراء وأزماهنم وأقدارهم، وأخربُت فيه عن أقسام الشعر وطبقاته". الشعر والشعراء، 

 1/39البن قتيبة، ج

فنجده يف هذه القطعة يتكلم بصيغة املفرد، ولكن جنده يف موضع آخر يتكلم بصيغة اجلمع فيقول: " فكل من أتى 
 1/75حبسن من قول أو فعل ذكرانه له وأثنينا به عليه". الشعر والشعراء، البن قتيبة، ج
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نصف(، فيقول: "وسأدل أواًل على وهناك بعض الُكت اب كتبوا بصيغة املفرد واملضارع مثل ابن وكيع يف كتابه )امل
استعمال القدماء واحملدثّي أخذ املعاين واأللفاظ، مث أعود إىل تنخل شعر أيب الطيب ومعانيه وإثبات ما أجد فيه من مسروقات 

 111-1/111نصف، البن وكيع التنيسي، جقوافيه ...، وسأنصفه يف كل ذلك". امل

رع مع املفرد، فيتوه م القارئ مثاًل أن ه كان يقصد املستقبل منه وليس يف هذه القطعة استعمل ابن وكيع صيغة املضا
املاضي، ومن ذلك قوله: "فما استحقه على قائله سل مته إليه، وما قص ر فيه مل أدع التنبيه عليه". املنصف، البن وكيع، 

 1/111ج

ا جاء بصيغة املاضي أو املضارع واجلمع قول ابن سالم يف كتابه )طبقات ف حول الشعراء(، حيث جنده يقول: ومم 
"ذكران العرب وأشعارها ...، فاقتصران من ذلك على ما ال جيهله علم ...، فبدأان ابلشعر ...، ففضلنا الشعراء من أهل 

من اجلاهلية واإلسالم واملخضرمّي الذين كانوا يف اجلاهلية وأدركوا اإلسالم فنزلناهم منازهلم، واحتججنا لكل شاعر مبا وجدان له 
حج ة، وما قال فيه العلماء، ...، فاقتصران من الفحول املشهورين على أربعّي شاعراً، فأل فنا من تشابه به شعره منهم إىل 

 1/24نظرائه فوجدانهم عشر طبقات". طبقات فحول الشعراء، البن سالم اجلمحي، ج

نص، مث  بعد ذلك غري  أسلوبه إىل يف هذه القطعة ات بع ابن سالم أسلوب اجلماعة مع املاضي حىت آخر هذا ال
املضارع فقال: "وسنسوق يف اختالفهم وات فاقهم، ونسم ي األربعة ونذكر احلجة لكل واحٍد منهم، ...، ونذكر من شعرهم 

 1/31األبيات اليت تكون يف احلديث واملعىن". طبقات فحول الشعراء، البن سالم اجلمحي، ج

 وتنويعًا: اختالطاً  املقدمات أشهر
عض الكتب هلا مقدمات خمتلطة جداً، ومن أشهر هذه املقدمات مقدمة كتاب )األغاين( أليب فرج األصفهاين، ب

حيث جنده أتى يف مقدمته بصيٍغ عد ة، مر ة بصيغة الغائب، ومر ة بصيغة اجلماعة، ومر ة بصيغة متفرقة، فمن حديثه بصيغة 
د القرشي الكاتب ملعروف ابألصبهاين، ومجع فيه ما حضره وأمكنه الغائب قوله: "هذا كتاب أل فه علي بن احلسّي بن حمم

 1/1مجعه من األغاين العربية قدميها وحديثها، ونسب كل ما ذكره منها إىل قائل شعره". األغاين، أليب فرج األصفهاين، ج

ملتأخرين". األغاين، أليب فرج ويقول بصيغة اجلماعة: "أان  ملا جعلنا ابتداءه الثالثة األصوات املختارة كان شعراؤها من ا
 1/5األصفهاين، ج

إذا أتينا بغناء رجٍل وأخباره وما صنف إسحاق  –ويقول يف صيغ متفرقة: "أن  ذلك لو مل يكن كما ذكران خيُل فيها 
بعض ذلك من أن أنيت بكل ما أيت به املصنفون والرواة، ...، ويف هذا نقص ما شرطناه من إلغاء احلشو، أو أن أنيت ب –وغريه 

فينسب الكتاب إىل قصور عن مدى غريه، وكذلك جتري أخبار الشعراء، فلو أتينا مبا ُغين ِّ  به يف شعر شاعر، ...، وإذا كان 
ه ... وكل ما ذكران فيه ...". األغاين، لألصفهاين، ج  1/1هكذا، فما رتبناه أحلى ...، والذي ضم ناه إّي 
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ائب، مث أبسلوب املتكلم اجلماعي، مث أبسلوب املتفرقة، فهو يتحول من فنجد األصفهاين يغي ِّب نفسه أبسلوب الغ
اجملهول إىل املعلوم، ومن خطاب الفرد إىل خطاب اجلماعة، وزي ن املقدمة أبخباٍر وقصص وأشعار وأغاين وغري ذلك مم ا هو 

ئيسًا من رؤسائنا كل فين مجعه له، جيد ومجيل، ومل ينس أن يتحدث عن نفسه املفردة فقال: "والذي بعثين على أتليفه أن  ر 
 1/4...". األغاين، لألصفهاين، ج

مث هناك أيضًا اخلطاب التوثيقي: وهو خطاب أصله يشبه اخلطاب اجلوايب الذي يتحول إىل وثيقة ذات قيمة يف 
يب مت ام( للصويل، ويكفي تفسري الظواهر واملفاهيم والفنون، واألمثلة يف اخلطاب التوثيقي اندرة إال  يف مقدمة كتاب )أخبار أ

قولنا فيه أن  رسالته جعلها رسالة مهداة إىل مزاحم بن فاتك، وهي يف الوقت نفسه إجابة لطلبه وتلبيًة لرغبته، غري أن  صيغة 
ه صادرة عن طيب خاطر، بل حاول الصويل أن جييب مزامحًا إجابة مرضية  الطلب مل تكن صرحية يف حّي كانت إجابته إّي 

صر ح به إىل املسكوت عنه من أسئلة مل ينطق هبا لسانه، وهذا ما محل الصويل على أن يطلب من مزاحم أن يكلفه تتعد ى امل
مبا يريد، حيث قال: "مث أرتين عّي الرأي بقية يف نفسك منه مل يطلعها يل لسانك إم ا كراهة منك لتعيب يف شغلي ...، 

 3ر أبو متام، للصويل،    ص: فسألتك إابنته وتكليفي مجيع ما تريد منه". أخبا

واخلطاب األخري هو اخلطاب احلواري: وهو خطاب يف شكل حوار، يقصد الكاتب منه إبراز معلومات أو طريقة ما 
أو اجتاه ما، أو يقصد فيه مناصرة فئة على فئة، وّنث ل لذلك بكتاب اآلمدي يف حماورته بّي أنصار أيب متام وأنصار البحرتي، 

تدئ بذكر ما مسعته من احتجاج كل فرقة من أصحاب هذين الشاعرين على الفرقة األخرى". املوازنة، فيقول: "وأن اب
 1/6لآلمدي، ج

 وختاماً ... 

جند أن  املقدمة مهمة جداً من حيث هي مبدأ كل شيء، وخاصًة يف كتب النقد أو كتب الرتاث، وهذا يعرفنا أبن  
ارفهم، وات بعوا أساليب خمتلفة ختتلف عن أسلوبنا احلايل، وهذا عامل الزمن، حيث العلماء القدامى قد سلكوا طرقًا لتوسيع مع

م هم األوائل الذين بذلوا جهدًا لنشر العلوم العربية  نرى أن  كل واحد منهم سلك منهجًا يف حبثه خيتلف عن غريه؛ ألهن 
 واإلسالمية.
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 عن االستشعار بياانت ابستخدام غراين مشايل أبوشيبة وادي مبنطقة اجليولوجية تكويناتال يطختر 

 احلقلي والتحقق بعد
 .(1)احلداد أمحد العاطي د.عبد ،(1)مسعود قرج عياد أ.  ،(2)عبدالسالم د.عصام ،)*( -(1)الربكي عبداملنعم د.

 .جامعة الزيتونة/قسم علوم األرض-كلية العلوم  (1)
 .جامعة املرقب/قسم اجلغراقيا-والعلوم قصر األخيار اآلدابكلية (2)

 اخلالصة
إن طرق التخريط اجليولوجي التقليدية هي طرق حمدودة وحمصورة مبساحات صغرية وسهلة التضاريس وحتتاج لعمل 

واجلهد واملال، كل هذه حقلي وآخر يف املعمل، وحتتاج إىل الكثري من الصور واخلرائط املساعدة فتستهلك الكثري من الوقت 
املشاكل ميكن أن حتل ابستخدام صور األقمار الصناعية ومع توفر حد أدىن من املعلومات السطحية دون احلاجة إىل الرحالت 
احلقلية املتكررة وما يصحبها من تكلفة ووقت وجهد. تعترب املنطقة ّنوذجًا جيدًا للدراسات اجليولوجية حيث يتكشف هبا 

 املوجودة يف منطقة غرّين ، وتتميز بوجود عدة تراكيب جيولوجية كالطيات والصدوع والطبقات املائلة. تتكوينامعظم ال
يف هذا البحث مت استخدام العديد من البياانت ، من جتميع املعلومات عن منطقة الدراسة من دراسات وأحباث 

والرتاكيب املتكشفة هبا، وكذلك لتمييز احلدود  يناتتكو سابقة وخرائط جيولوجية وصور فوتوغرافية ملنطقة الدراسة توضح ال
مرت يف الصورة متعددة  2.4سبوت بدقة عالية تصل إىل  ا مت استخدام صورة القمر الصناعي. كمتكويناتالفاصلة بّي ال
 51بدقة  6سم للبكسل الواحد يف الصورة الغري متعددة األطياف وكذلك مت استخدام صور  الندسات  71األطياف و 

اهلدف من هذا العمل هو دراسة التكوينات اجليولوجية املختلفة املوجودة واملتكشفة يف وادي أبوشيبة مشايل غرّين يف  مرت.
اجلزء الشرقي من جبل نفوسة )الدراسة الطبقية والرتكيبية للمنطقة قيد الدراسة( وكذلك تشمل كيفية استخدام بياانت 

جية وتصنيف ومتييز أنواع الصخور املختلفة ورسم خريطة جيولوجية مبقياس رسم كبري االستشعار عن بعد يف الدراسات اجليولو 
 للمنطقة املدروسة.

مع  6مت اختيار املوجات ) Scatterogramوبدراسة املالمح الفضائية للصورة إحصائيًا من خالل خمطط 
 colorالتوليفية اللونية ستخدامها الختيار الى أهنا أفضل املوجات اليت ميكن ( ع2،5،4مع  3( و)2،5،3

combination   وتوليفة نسبة اللونcolor ratio composite  لغرض فصل الوحدات الصخرية اليت توجد يف
ى أهنا  ( عل2،5،4مع  3( و)2،5،3مع  6منطقة الدراسة. ومن خالل البصمة الطيفية للموجات مت اختيار املوجات)

لغرض فصل الوحدات الصخرية   color combinationر التوليفية اللونية ستخدامها الختيااأفضل املوجات اليت ميكن 
( على أهنا افضل موجة ثالثية األلوان 2، 3، 6مت اختيار الرتكيبة أو التوليفة الثالثية ) وعليه فقد اليت توجد يف منطقة الدراسة.

 الستخدامها لغرض تقنيات معاجلة الصورة قيد الدراسة.
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 INTRODUCTION املقدمة
تستخدم تقنيات االستشعار عن بعد كأداة هامة يف الدراسات اجليولوجية التكتونية لدراسة الرتاكيب اجليولوجية 
والبحث عن رواسب اخلامات املعدنية املختلفة والتخريط اجليولوجي للرتاكيب اجليولوجية كالطيات والصدوع والتدفقات 

م يف هذه التطبيقات بعض برامج احلاسوب اليت هلا القدرة على معاجلة وحتليل الربكانية والتخريط التكتوين االقليمي ، وتستخد
صور األقمار الصناعية للحصول على أطياف ضوئية معينة ميكن للجيولوجي تفسريها واستخالص النتائج منها للداللة على 

 ER Mapper  ،ArcGIS  ،Erdasمناطق الرتاكيب اجليولوجية ومناطق وجود اخلامات املعدنية، وهذه الربامج مثل 
Imagineاملوجودة يف منطقة  تكوينات، وقد مت اختيار منطقة وادي أبوشيبة هلذه الدراسة  حيث يتكشف هبا معظم ال

 غرّين ، وتتميز بوجود عدة تراكيب جيولوجية كالطيات والصدوع وغريها. 

ات صغرية وسهلة التضاريس وحتتاج لعمل حقلي إن طرق التخريط اجليولوجي التقليدية هي طرق حمدودة وحمصورة مبساح   
وآخر يف املعمل، وحتتاج إىل الكثري من الصور واخلرائط املساعدة فتستهلك الكثري من الوقت واجلهد واملال، كل هذه املشاكل 

ت احلقلية ميكن أن حتل ابستخدام صور األقمار الصناعية ومع توفر حد أدىن من املعلومات السطحية دون احلاجة إىل الرحال
 املتكررة وما يصحبها من تكلفة ووقت وجهد.

  املوقع اجلغرايف ملنطقة الدراسةLocation  
كيلومرت مربع( تقريباً وهي حمددة خبطوط طول   11تقع منطقة الدراسة يف وادي أبو شيبة يف غرّين حيث تغطي حوايل )

 ودواشر عرض كالتايل:

 مشاالً  o32 ''15 '11إىل   o32  ''30 '10من 

 (.1.. الشكل ) شرقاً  o13 ''15 '01إىل   o13  ''30 '00من 

وتقع منطقة غرّين إىل الشرق من وسط جبل نفوسة والذي يكون حافة صخرية) جرف( متتد بّي اخلمس يف 
غرب يصل ارتفاع أعلى نقطة ° 41الشمال الش رقي)على الساحل ابلقرب من طرابلس( ، وحىت احلدود التونسية ابجتاه جنوب

كم جنوب   91م، وتبعد مدينة غرّين مسافة  411م عن سطح البحر بفارق ارتفاع حملي يصل إىل 611ملنطقة إىل حوايل اب
مدينة طرابلس. والقادم من اجلنوب ابجتاه مدينة غرّين تقابله مرتفعات غرّين املمتدة إىل الغرب كجزء من جبل نفوسة وجيد 

كم مرورًا بقبة كف تكوت حيث   11يده وتتجه حافة جبل نفوسة مشااًل ملسافة أمامه بوضوح قبة وادي أبوشيبة مث قبة بوش
تعاود حافة جبل نفوسة االجتاه شرقًا بعد ذلك. وتعترب املنطقة ّنوذجًا جيدًا للدراسات اجليولوجية حيث يتكشف هبا معظم 

 ت والصدوع والطبقات املائلة.املوجودة يف منطقة غرّين ، وتتميز بوجود عدة تراكيب جيولوجية كالطيا تكويناتال
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 ( يوضح املوقع اجلغرايف ملنطقة الدراسة1شكل )

 
  البياانت املستخدمة وطرق الدراسةData used and Methodology 

استخدمنا يف هذا البحث العديد من البياانت ، من جتميع املعلومات عن منطقة الدراسة من دراسات وأحباث سابقة 
والرتاكيب املتكشفة هبا، وكذلك لتمييز احلدود الفاصلة  تكويناتفوتوغرافية ملنطقة الدراسة توضح الوخرائط جيولوجية وصور 

مرت يف الصورة متعددة األطياف و  2.4. كما مت استخدام صورة القمر الصناعية سبوت بدقة عالية تصل إىل تكويناتبّي ال
مرت حيث مت  51بدقة  6لك مت استخدام صور  الندسات سم للبكسل الواحد يف الصورة الغري متعددة األطياف وكذ 71

خيتص مبعاجلة وحتليل والذي   Earth Resources Data Analysis( ، ERDASذلك ابستخدام برانمج )
الصور بشكل عام والصور الفضائية بشكل خاص، ويتم من خالله ختريط الصور الرقمية للمنطقة بتتبع مجيع األشكال اخلطية. 

احلقلي من خالل بعض الزّيرات ملنطقة الدراسة. وكذلك مت استخدام اخلرائط اجليولوجية والطوبوغرافية للمنطقة ومت التحقق 
حيث استخدمت اخلرائط الطوبوغرافية يف تصحيح اخلريطة اجليولوجية واسقاطها جغرافياً )على خطوط الطول ودوائر العرض( 

لضباب اجلوي( وضبط وتعزيز الصورة، البياانت اليت مت مجعها من وتصحيح القياس الرديوي اإلشعاعي )عملية تصحيح ا
)برُميات  GISاخلرائط واملراجع واملالحظات احلقلية جرى حتويلها إىل صفة رقمية ابستخدام أنظمة املعلومات اجلغرافية 

GIS وذلك لتكوين قاعدة بياانت ملنطقة الدراسة وحتليلها جيولوجياً.4.1( نسخة ، 
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 لطريقة املتبعة يف هذا البحث تضم كالً من:املنهجية وا •
وذلك لتحسّي وتعزيز عملية التمييز للوحدات الصخرية  TMاملعاجلة ابحلاسب لبياانت القمر الصناعي الرقمية  .1

املختلفة، ولغرض تقييم صالحية ومقدرة تطبيق التصنيف املعتمد على احلاسب لغرض عملية ختريط املناطق اليت هبا 
يات لتحسينها قمار الصناعية يف الدراسات اجليولوجية جيب أن متر هذه الصور بعدة عملر األدام صو معادن ، الستخ

هم هذه أاملعلومات منها بسهولة ويسر ومن خطاء والتشوهات منها ليتم دراستها وتفسريها وانتزاع وترميمها وإزالة األ
 العمليات:
  عمليات ترميم الصورةImage restoration  خطاء والتشوهات من الصورة.األزالة وهي تتم إل 
  عمليات حتسّي الصورةImage enhancement .وهي تتم لتحسّي الصورة وتسهيل قراءهتا وتفسريها 
  انتزاع املعلومات من الصورةInformation extraction  ات الرتميم والتحسّي للصورة يتم بعد عملي

مع حماولة تصنيف الصورة واكتشاف التغريات اليت  يف الصورة ، Bands)خذ املعلومات من عدة قنوات )أ
 طياف االنعكاس الضوئي يف الصورة.أيها ، كل ذلك يتم من خالل دراسة حتدث ف

قمار الصناعية يعتمد على طريقتّي رئيسيتّي مها التخريط اجليولوجي السطحي الذي يضم ختريط املعامل استخدام صور األ .2
( ومطابقة ومعاينة النغمات الضوئية Hill( ، التالل )Valleyودية )ثل األ( م(Lineamentsاجليولوجية اخلطية 

 )درجات الضوء( الشاذة واليت متثل أي تغري.
التخريط التكويين واجليولوجي التخطيطي للوحدات الصخرية املختلفة على أساس التفسري البصري للصور املؤلفة نسبياً  .5

 احلقلي.وعلى أساس العمل  TMمن صور القمر الصناعي 
اليت أجريت على الصورة  (Digital  Image processing techniques)أهم عمليات املعاجلة الرقمية  .4

تتضمن استخدام عدة تطبيقات للتمييز بّي الوحدات الصخرية املختلفة يف   Erdas Imagineابستخدام برانمج 
 منطقة الدراسة وأهم هذه التطبيقات:

  الرتكيب اللوين للصورة(Image color composites). 
 ساسي حتليل املكون األPrinciples Component Analysis "PCA"). 
  نسب الصورةImage ratios).) 
  احلدة أو الكثافة وتدرج اللون والتشبع يف الصورةIntensity ,hue and saturation HIS).) 

  اهلدف من الدراسةAim of the present work 
سة التكوينات اجليولوجية املختلفة املوجودة واملتكشفة يف وادي أبوشيبة مشايل غرّين يف اجلزء اهلدف من هذا العمل هو درا

الشرقي من جبل نفوسة )الدراسة الطبقية والرتكيبية للمنطقة قيد الدراسة( وكذلك تشمل كيفية استخدام بياانت االستشعار 
املختلفة ورسم خريطة جيولوجية مبقياس رسم كبري للمنطقة  عن بعد يف الدراسات اجليولوجية وتصنيف ومتييز أنواع الصخور

 املدروسة.
  األعمال السابقةPrevious works: 

 عدة ابحثّي انقشوا استخدام تطبيق االستشعار عن بعد يف ُمال اجليولوجيا بطرق عديدة ومن بينهم:
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ريط صور األقمار الصناعية استخدموا البياانت الرئيسية لتخ Sultan et al ( 1946، 1947سلطان وآخرون ) .1
( يف الصحراء الغربية الوسطى يف مصر Meatiq dome area)وذلك لغرض ختريط منطقة قبة مياتق 

( ، وبطريقة مشاهبة قاموا بتحديد 5/4-1، 4/3، 3/6، 3/1ابستخدام تركيبة أو توليفة األلوان النسبية )املوجات 
 الوحدات املعدنية األساسية واملخلفات احلجرية.

الذي تتبع العالقة بّي اإلشارات التشخيصية املستقبلة أو املستلمة من القمر  Kaufman( 1944كوفمان ) .2
الصناعي واملناطق األرضية الغنية ابملعادن على امتداد التكوين الشرقي للقبة فهو قد استخدم توليفة من النسب 

وقد اقرتح أبن التوليفات  5و 4، 2اسية األس (PCs)وهي توليفة املكوانت  Ratio 6/3 ،4/5 ،6/4احلزمية 
برهنت على أهنا انجحة يف  6، 4، 1وهي  TM (TM band)اللونية غري املرتابطة واملصفاة ملوجات أو حزم 

 رشادية مثل أكاسيد احلديد. إري املعروفة من خالل وجود معادن عملية رسم وتصوير املعادن املعروفة وغ
، 1( و)bands (5 ،2 ،1توليفة األلوان لباقات احلزم أو املوجات استخدم   OConnor( 1946أوكونور) .5

والصخور النارية عن  Basement( لغرض متييز ومعرفة صخور عصر امليزوزويك عن صخور القاعدة 6، 3
 صخور الغالف الظاهرية يف الصحراء الشرقية يف مصر. 

 TMجلنويب ابستخدام نسب ابقة صور قام بتخريط منطقة عسري يف الدرع السعودي ا Quari (1949كوراي ) .4
ميكن استخدامها يف TM على التوايل وقد استنتج أن بياانت   (R, G, B)( يف 5/4*  3/4، 3/6، 3/1)

 التخريط الصخري للمناطق اجلافة املتكشفة بشكل جيد والنتاج خرائط جيولوجية تفصيلية. 
، 6*  2/4صناعية ذات ابقات النسب )لألقمار ال TMاستخدام صور   El rakaiby( 1993الركائيب ) .3

على التوايل للتمييز ومعرفة كتل اجلرانيت من خملوط احلديد واليورانيوم  (R, G, B)( يف 6*  3/5، 5*  3/6
وقد استنتج أبن  G3, G2, G1إىل ثالثة ُمموعات وهي   Granitesحيث قام بتصنيف صخور اجلرانيت  

 .G3 بطة أساساً مع اجملموعة األحدث وهي ُمموعة ترسيبات اليورانيوم املعروفة كانت مرت
 (TECTONIC AND STRUCTUREالوضع التكتوين والرتكييب )

 ( القبابDomes:) :توجد يف جبل غرّين ثالث قباب 
 قبة كف تكوت: .1

ه  ة ش  رق( وتتمي  ز ببني ة بس  يطة حي  ث تب  دو م ن اجل  و يف ص  ورة فو  21ºك م م  ن مدين  ة غ  رّين ابجت اه )مش  ال   7تق ع عل  ى مس  افة 
بركاني  ة مع  راة، ويظه  ر عل  ى احل  واف ص  خور الفونوالي  ت الب  ورفريي ش  ديدة الص  البة ذو الفواص  ل األفقي  ة تقريب  اً. وتب  دو للوهل  ة 

بينم  ا يتض  ح م  ن دراس  ة القبت  ّي األخ  ريّي أهن  ا فواص  ل ابزلتي  ة. وتوض  ح بع  ض  Ring Dikeاألوىل يف ص  ورة س  د حلق  ي 
ل قب  ة غ ري متماثل  ة تكون  ت ابملت  داخل )الكولي  ث( ال  ذي أدى إىل ط  ي الص  خور القطاع ات اجليولوجي  ة أن ه  ذه القب  ة متث  ل ش  ك

 الرسوبية بشكل قبايب.
 قبيت أبوشيبة وبوشيدة: .2

 كم مشال غرب مدينة غرّين.  5كم مشال مدينة غرّين ومركز قبة بوشيدة على بعد   2يقع مركز قبة وادي أبو شيبة على بعد 
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م ويق ع يف 511ياً وبنائياً، وهي متثل شكل دائري تقريباً بتفاوت تضاريسي يص ل إىل قبة وادي أبو شيبة أكثر وضوحاً طبوغراف
 مركزها تكوين ُكرش وحييط به تكوين العزيزية وتكوين أبوشيبة.

أما قبة بوشيدة فتعترب أعلى القباب ابملنطقة، ومتثل طية حمدبة مزدوجة الغطس، حماطة ابلصدوع من الطرفّي ويفص لها ع ن قب ة 
 طية مقعرة متصدعة بطريقة مركبة. بوشيبةأ

 متداخل كاف أبو غنوش: .3
يظه  ر ه  ذا املت  داخل الفون  ولييت ب  ّي قب  يت وادي أبوش  يبة وبوش  يدة لك  ن ال يب  دو أن  ه ذو أص  ل م  رتبط بعملي  ة التقب  ب ، يق  ع ه  ذا 

 غرب.61ºاملتداخل مشال قبة وادي أبو شيبة ويتجه مشال 
  الفوالق(Faults) : 

 غرب. 63ºغرب و اجتاه مشال  43ºبوجود اجتاهّي رئيسّي للفوالق: اجتاه مشال  تتميز منطقة جبل غرّين
الدراس ات اجليولوجي ة الس ابقة أثبت ت أن منطق ة جب ل نفوس ة تعرض ت حل ركتّي أساس يتّي أوهلم ا اهلرس ينية ال يت ح دثت يف هناي ة 

ة من اطق ترس يب بينم ا الش رقية من اطق تعري ة. الربمي والعصر الثالث وأدت لتكوين منحدر إىل الغرب وهذا جعل املناطق الغربي 
جنوب ش رق ن تج ع ن ذل ك  –أما احلركة الثانية فحدثت يف هناية الطباشريي أدت إىل تكوين حتدب كبري يف اجتاه مشال غرب 

في ف صدوع وشقوق هلا نفس االجتاه وأصبحت فيما بع د ُم اري للحم م الربكاني ة ، والعناص ر احلركي ة للمنطق ة تتمث ل ابملي ل اخل
 اجت اهّي رئيس  يّي يف  املنطق  ةيفجن وب ش  رق أم ا الص  دوع فتتوح د  –ب درج  ات يف اجت اه مش  ال غ ر  4-2ال ذي ي رتاوح م  ا ب ّي 

  املنطقة واالجتاه اآلخر شرق غرب.يفجنوب شرق أي نفس اجتاه الشقوق  –األول وهو السائد فيها أيخذ مشال غرب 
 Stratigraphy of the study areaطباقية املنطقة: 

يظه ر عل ى الس طح مبنطق ة الدراس ة  اني ة تكوين ات رس  وبية ي رتاوح عمره ا اجليول وجي ب ّي احل ّي الرتّيس ي والطباش ريي األعل  ى. 
وعن د دراس ة ه  ذه املنطق ة مت مالحظ  ة ك ال م ن التف  اوت الكب ري يف مس  ك ه ذه التكوين ات م  ن الغ رب إىل الش  رق، وك ذلك ع  دم 

س   ط إىل الطباش   ريي املبك   ر مبنطق   ة غ   رّين )س   تة تكوين   ات( والتغ   ري اجل   انيب ب   ّي تك   وين ظه   ور تكوين   ات احل   ّي اجلوراس   ي املتو 
 بوغيالن وتكوين بئر الغنم. 

 اليت متيز بيئة وعمر املنطقة جيولوجيا ونذكرها حسب العمر كاأليت : تكويناتيوجد ابملنطقة جمموعة من ال 

 أوالً : الرتايسي 
 : تكوين العزيزية 

ية وجريية دلوميتية والسبب يف ذلك هو وجود مواد عضوية ، ويرجع أيضا لألكسدة ، ويوجد به درانت يتكون من أحجار جري 
وعق  د ص   وان عل  ى هيئ   ة طبق   ات رقيق  ة ، وتوج   د أيض   ا س  رتوماتوليت إم   ا عل   ى هيئ  ة طبق   ات أو حمص   ورة ض  من طبق   ات ه   ذا 

 (2 األعلى . الشكل )( مرت ، وعمره من الرتّيسي األوسط إىل131التكوين ، مسك التكوين حوايل )
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( صورة توضح احلد الفاصل بّي تكوين العزيزية والتكوين الذي يليه وهو تكوين  بوشيبة ، وهنا جيب مالحظة أن 2شكل )

درجة  43مائلة بزاوية  ويناتنة للتكتكوين العزيزية يظهر يف الصور فوق تكوين أبو شيبة وذلك ألن الطبقات الصخرية املكو 
 (5صورة ويف هذه احلالة يكون تكوين العزيزية أسفل تكوين أبو شيبة، أنظر الشكل رقم )ابجتاه أسفل ال

 

 
 اجليولوجية املوجودة مبنطقة الدراسة تكوينات( رسم ختطيطي يوضح ال5شكل )

 
 : تكوين أبو شيبة 

الص  غرية ، واملس  توى يتك  ون م  ن ث  الث مس  توّيت ، يوج  د يف املس  توى األول حج  ر رمل  ي دقي  ق احلبيب  ات ، ب  ه  بع  ض الع  روق 
األوسط عبارة عن طبقة رقيقة من الطفلة الطينية احلمراء ، ويف األعلى توجد أحجار رملية، وحيتوى التكوين على كوجنلومريات 
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، واخل  واص الليثولوجي  ة هل  ذا التك  وين جتعل  ه ص  خر خ  ازن ، ويرج  ع امس  ه ألن القط  اع  النم  وذجي متكش  ف يف وادي أب  و ش  يبة 
 ( مرت ، وعمره يرجع إىل الرتّيسي العلوي. 172بسمك التكوين )

 اثنياً : اجلوراسي  
   . تكوين أبو غيالن 

يتك   ون م   ن أحج   ار جريي   ة دولومتي   ة ، ويتغ   ري جانبي   اً إىل ج   بس املتمث   ل يف تك   وين بئ   ر الغ   نم. وتوج   د يف ه   ذا التك   وين بع   ض 
 –( م  رت ، وعم  ره ترّيس  ي عل  وي 71  ح  وايل )املس  تحااثت مث  ل الرخ  وّيت ويرج  ع امس  ه  ملنطق  ة أب  و غ  يالن ويص  ل مسك  ه إىل

 (.4. شكل )جوراسي
وم ن الظ واهر الغريب ة يف ه ذا التك وين ال ذي أييت متوافق اً م ع التك وين الس فلي) أبوش يبة( وغ ري متواف ق م ع التك وين ال ذي يعل  وه 

أن تك  وين أب  وغيالن ق  د أتث  ر )ككل  ه(، أن تك  وين ب  وغيالن  ب  ه بع  ض الطي  ات ال  يت ال توج  د يف أبوش  يبة وال يف ككل  ه، ويب  دو 
ابالهني   ارات أو التض   اغط املتب   اين وه   و يف مراح   ل التك   وين األوىل قب   ل التص   خر وقب   ل ترس   يب التك   وين العل   وي ، مم   ا أدى إىل 

 تكوين تلك األشكال املنثنية بصورة حملية وليست نتيجة حركات تكتونية.

 اثلثا : الطباشريي ) الكريتاسي (
 : تكوين ككله 

أحجار رملية خشنة ) كوجنلومريات ( إىل متوسطة ، وتوجد به مستوّيت طينية ، ويوجد به أح افري أو مس تحااثت  يتكون من
، ويقس  م إىل ثالث  ة أعض  اء وه  ي ) خش  م ال  زرزوز و شكش  وك وعض  و الرجب  ان ( ، ي  زداد مس  ك التك  وين يف اجت  اه الغ  رب ، ويف 

 (.4ي العلوي. شكل )مرت ، وعمره الطباشري  41أغلب املناطق ال يتعدى مسكه 

 
 ( صورة فوتوغرافية موضح عليها احلدود الفاصلة بّي أغلب التكوينات املوجودة يف منطقة الدراسة.4شكل )

 : وينقسم هذا التكوين إىل عضوين مها: تكوين سيدي الصيد 
 عضو عني ُطيب: .أ

س  ي للح  واف الص  خرية مبنطق  ة غ  رّين ميث  ل ه  ذا العض  و ال  ذي يتك  ون م  ن احلج  ر اجل  ريي الص  لب و ال  دولوميت املك  ون األسا
 (.3م، و أييت متوافقاً مع كٍل من تكوين ككله الذي يقع حتته وتكوين يفرن الذي يعلوه. شكل ) 41بسمك يصل إىل 
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 عضو يفرن: .ب
يتمي  ز ه  ذا العض  و ابلتب  ادل ب  ّي حج  ر اجل  ري الص  لب مسي  ك التطب  ق وحج  ر اجل  ري الغض  اري و اجل  بس يف بع  ض األم  اكن ويص  ل 

 (.3م، ويكون منحدرات قليلة امليول فوق جروف عّي طيب وحيتوي على أحافري احملارّيت. شكل )61 مسكه إىل
 تكوين انلوت 

يتألف من أحجار جريية وجريية دلوميتية ، وهو كتلي وصلب ومتبلور وميثل آخر وأحدث تكوين يف اجلبل الغريب وجبل نفوسه 
نفوس  ة ، وال  ذي يظه  ر من  ه ه  و اجل  زء الس  فلي فق  ط م  ن التك  وين ، وعم  ره حتدي  داً ، وه  و يك  ون القم  م العالي  ة يف منطق  ة جب  ل 

 (.3طباشريي علوي ، ويرجع امسه إىل مدينة انلوت. شكل )

 
 ( صورة فوتوغرافية توضح احلد الفاصل بّي تكوين سيدي الصيد وتكوين انلوت 3شكل رقم )

 رابعاً : رواسب الرابعي:
ن ، وه   ي مكون   ة م   ن رواس   ب األودي   ة والرواس   ب املنقول   ة ابل   رّيح ، وك   ذلك بع   ض متث   ل ك   ل الغط   اء الرس   ويب يف منطق   ة غ   رّي

 االهنيارات  الصخرية  والركام . 
 معاجلة الصورة الرقمية وتفسريها 

Digital image processing's and their interpretation 
 Digital data preparation  حتضري البياانت الرقمية .أ

جرى حتضريها لغرض املعاجلة من خالل القيام ابلتصحيحات اهلندسية والقياس اإلشعاعي  6ندساتبياانت القمر الصناعي ال
( ، وقد مت اختيار املنطقة ألهنا حتتوي كل ُمموعات األنواع 8ابلنسبة للمنطقة املستهدفة ، هذه املنطقة حمتواة يف الشكل رقم )

 تركيبية نشطة.الصخرية املتكشفة يف غرّين وكذلك فهي حتتوي على أّناط 
 Geometric correction image Rectificationالتصحيح اهلندسي للصورة  .ب

يف عملية التصحيح اهلندسي )تقومي الصورة( يتم تقومي الصورة لكي تتطابق مع صيفة اخلريطة احملددة وذلك من خالل حتديد 
ية لبياانت الصورة( فالتوزيع اهلندسي العشوائي غالباً جيري أقطار اخلريطة ابلنسبة إىل أو مع بياانت الصورة، )أي املرجعية اجلغراف

( واليت تكون GCPs( )Ground Control Pointsتصحيحه بواسطة التحليل اجليد لنقاط املراقبة األرضية املوزعة )
 (.List 1993مواقعها معروفة بدقة على اخلريطة وأيضاً تظهر يف الصورة اليت جيري تقوميها وتصحيحها )
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للقمر الصناعي تغطي منطقة الدراسة واليت جرى مراجعتها هندسيًا وجغرافيًا يف املرحلة األولية من هذا العمل  TM صورة
اضع اهلندسية وذلك لتسهيل عملية تسجيل فئات البياانت املختلفة يف أي مرحلة من مراحل الدراسة وللحصول على املو 

 رضية.الصحيحة لألشياء األ
 – 1جرى اختيارها وترميزها )حتويلها إىل رموز( من اخلريطة الطبوغرافية مبقياس  6ر الصناعي لغرض تقومي صورة القم

املختار ميكن حتديده  GCPs( وأن GCPs( من نظام حتديد املواقع الدويل )GCPsوكذلك احلصول على ) 31.111
 اإلحداثيات خطوط الطول والعرض اجلغرافية بسهولة يف كال من الصور واخلرائط الطبوغرافية. الصورة جرى حتديد مرجعيتها إىل

1916Helmet . 
مصفوفة التحويل الناجتة جرى استخدامها يف إعادة وتكرار عينة الصور من خالل استخدام الطريقة اجلار األقرب، من خالل 

م ملف جديدة ( سوف يكون هلا إحداثيات خريطة رقمية جديدة  وذلك لتكوين قيpixelsهذه التقنية فإن مجيع البكسل )
مرت، وذلك لكي  51(. حجم البكسل جرى احملافظة عليه عند  Lillesand and Kiefer 1994للصورة املصححة )

 من القمر الصناعي. TMال نفقد الوضوح أو درجة الوضوح املكاين لبياانت 
 Band selectionاختيار احلزمة  .ج

( القمر Gupa 1991مبوجات )حزم( متعددة الطيف )هناك جانب معّي لالستشعار عن بعد هو أنه يوفر البياانت 
الندسات مبوجاته حيتوي على مدى واسع من البياانت املتنوعة طيفياً من أجل عرض صورة لونية املطلوب فقط ثالثة موجات 

 bandأزرق( وأن التوليفة املوجية ) –أخضر  –يف توليفة )ُمموعة( املوجات كل واحدة موجهة إلشارات لونية )أمحر 
combination االفضل هي اليت تعزز وتدعم اهلدف املرغوب وتشمل املوجات ذات املعلومية األكثر بدون حشو وكثرة )

املعلومات املوجودة يف هذه املوجات، وان املوجة االكثر معلومات هي اليت هبا موجات مرتابطة ومتداخلة بدرجة أقل وأن هناك 
يد املوجات املتداخلة واملرتابطة )أبقل درجة( وابلتايل الكشف عن أفضل توليفة طرق عديدة قد جرى استخدامها من أجل حتد

 TMثالثية املوجة، هذه الطرق معتمدة أساسًا على التحليل اإلحصائي لإلحنراف املعياري ومعامل االرتباط ملوجات 
 (.6الشكل)

ا فئتان من بياانت الصورة وتكون ممثلة إحصائياً أو األشكال والسمات املتشتتة واليت هب features space املالمح الفضائية
وموضع أي صورة يف هذا الشكل أو املخطط حمكوم بواسطة قيمة هلذه  Scatterogramمن خالل خمطط من بعدين 

الصورة يف موجتّي والفحص البصري هلذا املخطط املتشتت يكون يف حد ذاته ذو معلومات حول العالقة املتبادلة بّي املوجتّي 
ذا كانت املوجتان ذات ارتباط كبري فإن التشتت يقرب على هيئة خط يف حّي أن املوجتان اليت ال ارتباط بينهما تنتج خمطط فإ

( وبذلك يتم اختيار احلزم ذات االرتباط الكبري  a 6( كما يف الشكل )Gupta 1991تشتت تكون فيه النقاط متشتتة  )
( على أفضل املوجات اليت ميكن 2،5،4مع  3( و)2،5،3مع  6وجات )(. ومن هنا مت اختيار املb 6كما يف الشكل )

 color ratio compositeوتوليفة نسبة اللون   color combinationإستخدامها الختيار التوليفية اللونية 
 لغرض فصل الوحدات الصخرية اليت توجد يف منطقة الدراسة.
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 or Feature space imageيف احلزم املختلفة ( يوضح معامل التشتت للصورة الفضائية 7الشكل )

scatterogram 
 

عند القيام هبذا الفحص البصري جلميع املوجات واجياد العالقة بينها ، وجد أن املعلومات اجليولوجية عمومًا تكون عبارة عن 
( & 1،  4،  6& )( 1،  4، 3( & )2، 4، 6وحدات صخرية خمتلفة ومتمايزة بشكل واضح يف املوجة ثالثية األلوان )

 ( . B,G,R( يف )4،   6، 3( & )5، 3، 6( & )2، 3، 6( & )1،  3،  6)
كذلك فإنه يف هذه الدراسة مت استخدام طريقة البصمة أو التوقيعة الطيفية جلميع العينات لوحدات الصخور املختلفة كما هو 

 رة واملوجات الطيفية.(. البصمة الطيفية هي عالقة بّي متوسط قيمة الصو 4موجود يف الشكل )
( يوضح البصمة الطيفية يف موجات خمتلفة لوحدات صخرية خمتلفة ، اجلدول يوضح أن قيم معامل االنعكاس 1اجلدول )

هي األفضل لكي تستخدم يف توليفة ونسبة املوجة ألن هناك اختالفات بّي قيمة كل  5، 4، 3، 6الطيفي يف املوجات 
 صورة يف كل موجة.
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 ( يوضح معامل اإلنعكاس الطيفي لبعض الوحدات الصخرية كما جرى قياسها من صورة القمر الصناعي 1اجلدول )
Rock types Band 

1 
Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 7 

Wadi deposits 
 118.3 121 166.11 123.11 113.11 128.11 

Dolomitic 
limestone 91.11 92.11 131.33 116.11 126.33 111.22 

Sandstone 62.11 22.11 66.66 19.11 62.22 22.11 
Limestone 18.22 11.11 83.22 28.11 66.22 21.66 

Clay 81.11 18.11 111.11 16.11 96.22 81.88 
Marl 16.11 69.22 81.11 28.88 61.88 28.22 

Dolomite 18.88 13.66 91.11 62.11 68.22 26.22 
 

 
 وجات خمتلفة مع أنواع صخور خمتلفة( البصمة الطيفية مل6الشكل )
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 7من الواضح أنه للتمييز بّي الوحدات الصخرية املختلفة جيب أن يكون هناك على األقل موجتّي ملا حتت احلمراء )
، 1أو منطقة الضؤ املنظور ) 4األخضر أو األزرق مع موجة اثلثة اليت رمبا تكون قريبة من حتت احلمراء -( ابللون األمحر5 و
( ما حتت احلمراء أكرب من 6و 3( ألن معامل اإلنعكاس الطيفي للصخور املختلفة املكونة للمعادن يكون يف املوجات )5، 2

نعكاس الطبيعي تكون قريبة من ( حيث قيمة معامل اال5، 2، 1ظور )القريبة من حتت احلمراء وموجات الضوء املن 4املوجة 
 بعضها البعض.

ستخدامها الختيار الى أهنا أفضل املوجات اليت ميكن ( ع2،5،4مع  3( و)2،5،3مع  6ومن هنا مت اختيار املوجات)
لغرض فصل الوحدات  color ratio compositeوتوليفة نسبة اللون   color combinationالتوليفية اللونية 

 الصخرية اليت توجد يف منطقة الدراسة.
( على أهنا افضل موجة ثالثية األلوان الستخدامها 2، 3، 6يفة الثالثية )فإنه قم مت اختيار الرتكيبة أو التولمن خالل ما تقدم 

  لغرض تقنيات معاجلة الصورة قيد الدراسة.
 :دمج صورة الندسات مع سبوت 

يف الطيف   (2، 3، 6) لزّيدة الدقة يف الصورة فإنه يف هذه الدراسة مت دمج صورة الندسات ذات التوليفة املوجية املختارة
مرت، وبعد الدمج وحبساب التوليفات مع بعضها فإن هذه   2.3مع صورة سبوت بدقة  ألخضر واألزرق على التوايلاألمحر وا

اجليولوجية املتكشفة  تكوينات( موضح عليها ال4، والصورة اليت نتجت موضحة ابلشكل )(1، 5، 4) التوليفة قد تغريت إىل 
 يف منطقة الدراسة.

 
 مرت على التوايل : 2.3مرت و  51سات وسبوت بدقة ( صورة مدُمة بّي الند4شكل )

 اجليولوجية املوجودة يف املنطقة تكويناتالصورة  توضح ال 
  توليفة أو تركيبة اللون الزائف False Color Composite (FCC) 

منطقة طول املوجة  صورة اللون الطبيعي تنتج فقط عندما تغطي املوجات الثالثة الداخلة األجزاء الزرقاء واخلضراء واحلمراء
األمحر على التوايل -األخضر-وهذه املوجات الثالثة يتم عرضها على أهنا األزرق 1 ،2 ،5( TMاملنظورة ) مثل صور 

ابلنسبة جلميع التوليفات األخرى للموجات الداخلة واأللوان املعروضة اللون يف الصورة سوف لن يكون نفس الشي أو مثل ما 
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( صورة التوليفة اللونية vincent 1997احلقل األلوان يف الصورة سوف تكون زائفة )سوف يالحظه اإلنسان يف 
( عكس تكوينها بواسطة إسقاط موجات خمتلفة ابألمحر واألخضر واألزرق ابستخدام ستة موجات )ابستثناء FCCالزائفة)

 واألزرق. توليفة حمتملة لثالثة موجات لعرضها ابألمحر واألخضر  121املوجة احلرارية( هناك 
، 4، 6( و)4، 6، 3املأخوذة ابلقمر الصناعي )TM من خالل هذه الدراسات وجد أن التوليفة اللونية الزائفة لصورة 

( ابأللوان )األمحر واألخضر واألزرق( على التوايل تكون مناسبة للتكوينات التكتونية اإلقليمية وتوفر خريطة 2، 3، 6( و)2
وّنط تصريف معتدل. وبذلك أخذت هذه احلزم ونظراً ألن صور الندسات غري واضحة لكرب أساس ممتازة وهي توضع ملعان  

مرت للبكسل الواحد مع األخذ يف االعتبار التغيري الذي  2.3مساحة البكسل فقد متت عملية الدمج مع صور سبوت بدقة 
 حيصل يف ترتيب احلزم والتوليفة اللونية. 

األزرق( على التوايل ، توضح ومتيز -األخضر-( ابللون)األمحر2 ،4 ،7ات )للموجTM صورة التوليفة اللونية من 
األزرق(. -األخضر-( ابأللوان )األمحر3 ،6 ،4) FCCالوحدات الصخرية املختلفة ولكنها تظهر بلون خمتلف بدال من

 (.11( ، )9الشكل )

 
  (R،G،B( ابللون)2 ،4 ،7للموجات )TM (  صورة التوليفة اللونية من 9شكل )
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  (R،G،B( ابللون )4 ،6 ،3للموجات )TM (  صورة التوليفة اللونية من 11شكل )

 مرت للبكسل الواحد 2.3مدموجة مع صورة السبوت بدقة 
  اخلريطة اجليولوجية ملنطقة الدراسة 

ع ن بع د وك ذلك ابس تخدام التحق ق احلقل ي فق د مت التوص ل لتحدي د من خالل ما تق دم م ن اس تخدام لبي اانت االستش عار 
 تكوين   اتاجليولوجي   ة للمنطق   ة قي   د الدراس   ة  وابلت   ايل رس   م خريط   ة جيولوجي   ة توض   ح ك   ل ال تكوين   اتاألس   طح الفاص   لة ب   ّي ال

 (.12املتكشفة يف هذه املنطقة، كما يف الشكل )

 
 وجية املوجودة يف منطقة الدراسة.اجليول يناتتكو ( خريطة جيولوجية هنائية توضح مجيع ال12شكل )
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 اخلمس – اخلميس سوق مبنطقة الزراعية األراضي على العمراين الزحف عوامل حتديد
 العاملي التحليل ابستخدام

 سنان حممد علي القاسم أبو د.

 امللخص
ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية تعاين منها أغلب دول العامل، الفقرية منها والغنية، ولكن بنسب  

تلفة، فمنها العشوائي واآلخر املخطط، واألرض الزراعية إحدى املوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها بعض متفاوتة وأبّناط خم
الدول يف توفري االكتفاء الذايت من الغذاء لسكاهنا، والبعض اآلخر يتخذها مورًدا قوميًّا، وجيب على أصحاب القرار يف تلك 

 الزراعية قدر املستطاع.الدول احملافظة على هذه الرقعة املهمة من األرض 
اخلمس؛ لكوهنا منطقة زراعية، وحتتضن يف حيزها  –تناول الباحث دراسة هذه الظاهرة يف منطقة سوق اخلميس  

اجلغرايف واحًدا من أهم املشاريع الزراعية يف ليبيا، أال وهو مشروع كعام الزراعي االستيطاين اجلديد، الذي تبلغ مساحته 
مزرعًة،  61هكتارًا، ويضم  141مزرعة، ومشروع كعام القدمي، الذي تبلغ مساحته  255هكتار، حيث يضم  4111

 هكتار. 1711ابإلضافة إىل مزرعة إحممد املقريف )لوفندانيا(  اليت تبلغ مساحتها 
مشكلة هذا البحث متمثلة يف التساؤل اآليت: ما هي العوامل الكامنة وراء ظاهرة الزحف العمراين على األراضي  

 زراعية يف منطقة الدراسة؟ال
وظف الباحث أسلوب التحليل العاملي، أحد األساليب اإلحصائية املهمة، يف كشف تلك العوامل اليت أدت إىل  

 حدوث ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف املنطقة املستهدفة ابلدراسة. 
هذه الظاهرة، واملتمثلة يف: عامل توفر اخلدمات، توصل البحث إىل مخسة عوامل رئيسية، كانت سبًبا يف حدوث  

 والعامل الطبيعي، والعامل االقتصادي، والعامل السكاين، وعامل أسعار األرض. 

 املقدمة:
مشكلة الزحف العمراين على األراضي الزراعية إحدى املشاكل اليت تواجه دول العامل، السيما دول العامل النامي، 

مبعدالت مرتفعة، وما يرتتب على ذلك من ضغوط على املوارد، وخباصة األراضي الزراعية احمليطة واليت يتزايد عدد سكاهنا 
ابملدن، لذا كان لزاًما على الدول أن تبادر إىل التخطيط العلمي، من أجل احلد من آاثرها السلبية على املوارد االقتصادية 

 والبيئية، واألنظمة احليوية احمليطة ابلتجمعات السكنية.
وهذه املشكلة املتفاقمة واليت يطلق عليها "ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية" ال ميكن فصلها عن 
املشاكل األخرى اليت هلا عالقة هبا بشكل مباشر أو غري مباشر؛ فهي تعمل كمنظومة متكاملة فاتكة ابجملتمعات البشرية 

                                                           
   كلية اآلداب اخلمس.  -أستاذ اجلغرافيا املشارك بقسم اجلغرافيا 
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طرية اليت تعمل بشكل كبري على تقليص األراضي الزراعية وحتويلها إىل بؤر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، وهي من الظواهر اخل
 مغطاة  ابلكتل البنائية.

( أحد األساليب اإلحصائية املستعملة يف حتديد أهم العوامل Factor Analysisويعد أسلوب التحليل العاملي )
 Independentاسة العالقة بّي املتغريات املستقلة )املؤثرة يف تغري قيم الظواهر اجلغرافية املختلفة، وذلك من خالل در 

Variables( واملتغري التابع )Dependent Variable بداللة ُمموعة من العوامل تسمى العوامل املشرتكة )
(Common Factors وهذه العوامل غري مشاهدة، ولكن هتدف إىل توضيح العالقة بّي املتغريات، عن طريق تقليل ،)

املستقلة إىل ُمموعة من العوامل، حبيث يرتبط كل متغري من املتغريات هبذا العامل، لذلك مت توظيف هذا  عدد املتغريات
األسلوب اإلحصائي يف حتديد وكشف العوامل الكامنة وراء ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف منطقة سوق 

 اخلمس.      –اخلميس 
تعترب إحدى أهم املناطق الزراعية يف ليبيا؛ حيث يقع  - املكاين هلذا البحث اجملال-ومنطقة سوق اخلميس اخلمس 

همة يف البالد، واليت تعرضت هلا الظاهرة اخلطرية، أال وهي ظاهرة الزحف العمراين على 
ُ
يف نطاقها واحد من املشاريع الزراعية امل

 األراضي الزراعية. 

  البحث: مشكلة
ن نقص مساحة األراضي الزراعية من سنة ألخرى بسب التوسع العمراين اليت تعاين منطقة سوق اخلميس اخلمس م

 تشهده املنطقة، والذي كان من أسبابه الزّيدة املضطردة للسكان، وهبذا ميكن أن تتلخص مشكلة البحث يف التساؤل اآليت:
 لدراسة؟ما هي العوامل الكامنة وراء ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف منطقة ا

 قرضياته:
توجد عالقة بّي ارتفاع أسعار األراضي داخل خمططات التجمعات العمرانية القريبة من منطقة الدراسة، مثل: مدينيت  -1

 اخلمس وسوق اخلميس، وظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية ابملنطقة.
ة االقتصادية األخرى، مثل التجارة والصناعة واخلدمات، هناك عالقة ارتباطية بّي املردود املادي الكبري العائد من األنشط -2

مقارنة مبمارسة مهنيت الزراعة وتربية املواشي واألغنام والدواجن، وانتشار ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف 
 املنطقة.

الزحف العمراين على األراضي  هناك عالقة ارتباط طردية بّي النمو السكاين املضطرد يف منطقة الدراسة، وتوسع ظاهرة -5
 الزراعية.

 توجد عالقة ارتباط بّي توفر اخلدمات التعليمية والصحية والتجارية وظاهرة الزحف العمراين مبنطقة الدراسة. -4
ال توجد عالقة ارتباط بّي ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية وبعض العوامل الطبيعية، مثل: تذبذب سقوط  -3

 سنة ألخرى، واخنفاض منسوب املياه اجلوفية وزّيدة درجة ملوحتها... وغريها. األمطار من 
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 أهداقه:
 يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

 التوصل إىل أهم العوامل املؤدية إىل ظاهرة الزحف العمراين مبنطقة سوق اخلميس واآلاثر املرتتبة عنها. -1
حاب القرار ومنظمات اجملتمع املدين على تفاقم مشكلة الزحف العمراين على تنبيه املؤسسات والدوائر احلكومية، وأص -2

 األراضي الزراعية، ومدى خطورهتا على عمليات التنمية ابملنطقة.
إعداد قاعدة بياانت حول املوضوع املدروس ميكن االستفادة منها يف دراسات مشاهبة يف املستقبل، ابإلضافة إىل ما  -5

 اختاذ القرار ابلنسبة للمخططّي. تقدمه من مساعدة يف دعم
إبراز دور اجلغرافيا يف املسامهة يف تشخيص املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع وعالجها، وتعترب ظاهرة الزحف العمراين  -4

 على األراضي الزراعية إحداها.
 التنبؤ مبدى خطورة هذه الظاهرة على مستقبل األراضي الزراعية ابملنطقة. -3

 أمهيته:
ية البحث من قلة الدراسات السابقة اليت تناولت ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية مبنطقة سوق أتيت أمه -1

اخلميس اخلمس، دراسة علمية ابستخدام التقنيات احلديثة مثل: االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، إضافة إىل 
 .SPSSي ابستخدام برانمج توظيف بعض األساليب اإلحصائية مثل: التحليل العامل

احلاجة املاسة إىل وضع ضوابط وقوانّي للحد من ظاهرة التوسع العمراين على األراضي الزراعية، وما ينجم عنها من  -2
 تناقص مساحة األراضي الزراعية. 

 جماالته:

 اجملال املكاين: -
ها من الشمال البحر املتوسط، تقع منطقة سوق اخلميس جغرافيًّا يف اجلزء الشرقي من بلدية اخلمس، حيث حيد 

ومن اجلنوب بلدية مسالتة، ومن الغرب وادي لبدة، ومن الشرق وادي كعام، وهذا املوقع اجلغرايف أعطى هلذه املنطقة أمهية 
كم،   21ممتازة؛ حيث تعترب حلقة وصل بّي مناطق غرب ليبيا وشرقها وجنوهبا، وذلك ملرور الطريق الساحلي عربها ملسافة 

 ة إىل الطرق الفرعية األخرى املرتبطة هبذا الطريق الدويل واملتجهة حنو اجلنوب. ابإلضاف
( و  14o  '14( مشااًل، وبّي خطي طول )  52o  '54( و)  52o  '27وفلكيًّا تقع املنطقة بّي دائريت عرض )  

 (27'  14o ( شرقًا، اخلريطة )1.) 
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اخلمس - ( املوقع اجلغرايف والفلكي ملنطقة سوق اخلمس1خريطة )

 
 احلدود اإلدارية اعتماًدا على خريطة ArcGIS 10.3املصدر: إعداد الباحث ابستخدام برانمج 

 املرافق واألشغال العامة اخلمس. –وحدة املشروعات  لبلدية اخلمس،                 
 اجملال الزمين:  -

 م.    2116علقة مبوضوع البحث، وهي عام ويتمثل يف الفرتة الزمنية اليت أُْجرِّيت فيها الدراسة امليدانية املت 
 اجملال البشري: -

ويتمثل يف أصحاب املباين السكنية وغري السكنية داخل نطاق منطقة سوق اخلميس، حيث مت استخدام أسلوب  
الغ من ُمتمع الدراسة الب %7استمارة وبنسبة  445العينة العشوائية البسيطة يف توزيع استمارات االستبانة البالغ عددها 

 (.13، ص2117م )اهليأة العامة للمعلومات،  2117مبىن حسب آخر تعداد للمباين يف ليبيا عام  14162عدده 

 مناهجه:
 اعتمد البحث على ُمموعة من املناهج وهي: 

ويستخدم هذا املنهج يف وصف الظاهرات اجلغرافية الطبيعية منها والبشرية، وذلك من خالل وصف  املنهج الوصفي: -
لزحف العمراين على األراضي الزراعية مبنطقة الدراسة ومدى خطورهتا والعوامل املختلفة املؤدية إىل ذلك، واآلاثر مشكلة ا

 النامجة عنها.
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ويستخدم هذا املنهج يف معاجلة البياانت واملعلومات اجملمعة عن الظاهرة املدروسة ابستخدام  املنهج الكمي التحليلي: -
للتوصل إىل نتائج دقيقة ميكن االعتماد عليها يف  SPSS (V. 25)الربانمج اإلحصائي األساليب اإلحصائية من خالل 

 حتقيق أهداف البحث.
ويهتم هذا املنهج بدراسة األسباب املباشرة وغري املباشرة للظاهرات الطبيعية والبشرية للحيز املكاين، وذلك  املنهج السبيب: -

 زحف العمراين على األراضي الزراعية مبنطقة البحث.من خالل دراسة العوامل الكامنة وراء ظاهرة ال

 بياانته: مصادر
 اعتمد الباحث يف إعداد هذا البحث على مصادر خمتلفة للبياانت واملعلومات وهي على النحو اآليت: 

اليت هلا ارتباط  واملتمثلة يف الكتب والرسائل والبحوث العلمية، والدورّيت والتقارير الرمسية، واإلحصاءات املراجع املكتوبة: -
 مبوضوع البحث بطريقة مباشرة أو غري مباشرة اليت مت االستناد عليها يف كتابة هذا البحث.

تعترب الدراسة امليدانية ُمهمة ومفيدة يف الدراسات اجلغرافية العتبارها أحد املصادر الرئيسية للبياانت  الدراسة امليدانية: -
البحث مت االعتماد على الدراسة امليدانية يف ظل نقص البياانت واملعلومات املتعلقة واملعلومات للظاهرة املدروسة، ويف هذا 

مبوضوع البحث، لذا مت االستفادة منها يف إعداد البياانت ذات العالقة ابألسباب الكامنة وراء ظاهرة الزحف العمراين على 
م واليت وزعت  2116ل شهري نوفمرب وديسمرب األراضي الزراعية مبنطقة سوق اخلميس، وأجريت الدراسة امليدانية خال

من  %7استمارة، بنسبة  445خالهلا استمارات االستبانة اليت أعدت هلذا العرض، ووزعت بطريقة عشوائية، وبلغ عددها 
 مبىن. 14162م والبالغ عددها  2117عدد األسر املقيمة ابملنطقة حسب آخر تعداد للمباين عام 

 ة:واملشاهب السابقة الدراسات
 تطرق الباحث إىل ُمموعة من الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع البحث وهي:  

(، وتناولت النمو العمراين وأثره على تناقص األرض الزراعية، والنمو العمراين وأشكاله والعوامل 1999دراسة )سليم،  -
بكة النقل واملواصالت، واألنشطة الصناعية، ابإلضافة الكامنة وراء ذلك النمو، مثل: العوامل الدميوغرافية واهلجرة، وتطور ش

 إىل دراسة ّنو احليز العمراين وأّناطه املختلفة.
(، الزحف العمراين على األراضي الزراعية مشال القاهرة الكربى،  حيث تناول فيها تطور الكتلة 1999دراسة )السرسي،  -

 ى األراضي الزراعية يف مشال القاهرة واآلاثر املرتتبة عنه.العمرانية للقاهرة الكربى، واجتاهات النمو العمراين عل
(، التوسع احلضري وآتكل األرض الزراعية: دراسة تطبيقية على التكتل احلضري للزقازيق، حيث 2113دراسة )عسكوره،  -

 اعية يف مدينة الزقازيق.تطرق للتطور احلضري للكتلة املبنية، والعوامل اليت أدت إىل ظاهرة التوسع العمراين على األراضي الزر 
(، الزحف العمراين وأتثريه على األراضي الزراعية يف قطاع عزة، حيث درس التطور العمراين 2113دراسة )العماوي،  -

ابلقطاع، وأّناطه، ومراحل تطوره، والعوامل الطبيعية والبشرية املؤثرة فيه، وكذلك أثر االستيطان اإلسرائيلي على ظاهرة الزحف 
 واآلاثر املرتتبة عليه.العمراين 
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(، املعنونة ابلزحف احلضري على األراضي يف حمافظة املنوفية: دراسة جغرافية ابستخدام نظم 2115دراسة )عبدالفتاح،  -
املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، حيث تناولت الدراسة التطور التارخيي للزحف العمراين احلضري ابملنطقة، وأبعاده 

(، وتطرقت الدراسة أيًضا إىل العوامل املؤثرة يف ظاهرة الزحف العمراين على األراضي 2111 – 1911رتة )املكانية للف
 الزراعية ابحملافظة واآلاثر املرتتبة عليه، فضاًل عن دراسة مستقبل الظاهرة املدروسة وآليات التعامل معها. 

(، حيث تناولت األبعاد 2117 – 1995ة البحرية )(، النمو العمراين احلضري يف حمافظ2114دراسة )انفع وآخرون،  -
 الكمية واملكانية لظاهرة النمو العمراين احلضري، والعوامل املؤثرة فيه، واآلاثر املرتتبة عليه، والتوقعات املستقبلية هلذا النمو.

ر، حيث تطرقت الباحثة (، بعنوان البناء العشوائي وأثره على األراضي الزراعية مبنطقة قصر األخيا2115دراسة )ساسي،  -
إىل اخلصائص الطبيعية والبشرية والبناء العشوائي على األراضي الزراعية ابملنطقة، توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج اليت 

 أردفت بعدٍد من التوصيات ميكن االستفادة منها يف حبوث ودراسات مشاهبة يف مناطق أخرى يف املستقبل.
نونة أبثر الزحف العمراين يف مدينة حنّي على األراضي الزراعية، حيث تناولت مفهوم الزحف (، املع2114دراسة )قبها،  -

العمراين وأسبابه، والنظرّيت املتعلقة بتخطيط استخدامات األرض يف الريف واحلضر، ابإلضافة إىل اخلصائص الطبيعية 
، فضال 1995و 1972خالل خمططاهتا يف عامي  والبشرية ملدينة حنّي، وكذلك تطورها العمراين واستعماالت األراضي من

عن تقييم أثر الزحف العمراين على األرض الزراعية ابملدينة، واختتمت الدراسة مبجموعة من النتائج اليت أحلقت جبملة من 
 التوصيات.

اء أيب (، بعنوان التحليل املكاين للزحف العمراين على األراضي الزراعية يف قض2116دراسة )األسدي، وّيسّي،  -
اخلصيب، حيث عرج الباحثان يف دراستهما إىل أسباب الزحف العمراين على األراضي الزراعية، وأنواعه، واآلاثر البيئية املرتتبة 

 عليه يف القضاء، واختتمت الدراسة بنتائج وتوصيات.
يف مدينيت رام هللا والبرية  (، بعنوان دراسة الزحف العمراين وأثره على البيئة واألراضي الزراعية2119دراسة )كتانة،  -

ابستخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، تناول الباحث يف دراسته اخلصائص الطبيعية والبشرية، وواقع 
الزحف العمراين يف مدينيت رام هللا والبرية، وكذلك تطرق إىل اجتاهات الزحف العمراين وأتثريه على األراضي الزراعية يف 
 املدينتّي، واملشاكل البيئية واالجتماعية النامجة من ظاهرة الزحف العمراين، وأهنى الباحث دراسته ابالستنتاجات والتوصيات.  

 2111و 1962(، حتمل عنوان رصد الزحف العمراين ملدينة محص وما حوهلا بّي عامي 2113دراسة )العمر،  -
ات اجلغرافية، حيث تناول الباحث يف دراسته دور التقنيات املكانية احلديثة ابستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلوم

 geographical Information(، ونظم املعلومات اجلغرافية )Remote Sensingمثل: االستشعار عن بعد )
Systems( يف رصد ظاهرة الزحف العمراين يف مدينة محص واملناطق احمليطة هبا للفرتة )انتهت (، و 2111 – 1962

 الدراسة جبملة من االستنتاجات اليت أردفت بعدٍد من التوصيات.
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  النظري(: اجلانب ) العاملي التحليل أسلوب األول: احملور
 مفهوم التحليل العاملي: -

( التحليل العاملي أبنه عبارة عن أسلوب إحصائي يهدف لتفسري معامالت االرتباط 16، ص2112عرف )ابهي وآخرون، 
داللة إحصائية بّي خمتلف املتغريات، أي مبعىن تبسيط االرتباطات بّي خمتلف املتغريات الداخلة يف التحليل، وصواًل إىل اليت هلا 

العوامل املشرتكة اليت تصف العالقة بّي املتغريات وتفسريها، وكذلك يهدف التحليل العاملي إىل تقليل حجم البياانت 
( أبنه طريقة 193، ص2114ىل عدد قليل من العوامل، يف حّي عرفه )أبو سريع، وتلخيصها واختزال املتغريات الكثرية إ

إحصائية متعددة املتغريات تستخدم يف حتليل البياانت أو مصفوفات االرتباط، أو مصفوفات التباينات هبدف توضيح 
 امل.العالقات بّي املتغريات وما ينتج عنها عدد من املتغريات اجلديدة )املفرتضة( تسمى ابلعو 

 اخلصائص املميزة للتحليل العاملي:  -
 (:747 – 743، ص ص2111يتميز التحليل العاملي خبصائص متعددة ميكن امجاهلا يف النقاط اآلتية )عالم،  
يعد التحليل العاملي من األساليب اإلحصائية اليت تتميز ابملرونة، حيث ميكن توظيفه يف تصاميم حبثية متعددة، وذلك  -1

الفروض املوضوعة، وكذلك ميكن االستفادة منه يف حتليل بياانت متنوعة يف ُماالت خمتلفة، مثل: للتحقق من صحة 
 الدراسات اجلغرافية واالجتماعية والنفسية والرتبوية واحليوية ... وغريها.

ريات الدخيلة، ميكن استخدامه يف دراسة الظواهر املختلفة ميدانيًّا دون احلاجة إىل إجراءات خمتربية صارمة لضبط املتغ -2
وبذلك يتم حتليل العالقات القائمة بّي املتغريات وواقع البيئة الفعلية إىل وحدات أو أّناط مستقلة من السلوك، وحتديد اآلاثر 

 املستقبلية.
يعد من األساليب اإلحصائية متعددة املداخل، فعلى الرغم من أن جدوره ممتدة يف العلوم االجتماعية وخباصة علم  -5

 إن علماء الرّيضيات ومناهج البحث وغريهم، مثل اجلغرافيّي، تناولوه بفيض يف دراساهتم املتخصصة.النفس، ف
أسهمت أساليب التحليل العاملي يف إجياد تكامل بينها وبّي كثري من األساليب اإلحصائية األخرى متعددة املتغريات  -4

ت، واالرتباط اجلزئي وشبه اجلزئي، واالرتباط املركب، واملوازين املتعلقة ابالرتباطات، مثل: االحندار املتعدد، وحتليل املسارا
 متعددة األبعاد، وحتليل التباين وغريها.

يؤدي التحليل العاملي إىل ُمموعة من املعادالت اليت ميكن استخدامها يف وصف الظواهر والتنبؤ هبا، حيث تستخدم  -3
 ت مل تكن واضحة.هذه املعادالت يف تطوير النظرّيت والتوصل إىل استنباطا

ميكن ابستخدامه تصنيف األفراد واألشياء يف أّناط متمايزة عن طريق حتليل العالقات بّي األفراد أو بّي األشياء، وذلك  -7
 للتوصل إىل جتمعات من األفراد املتماثلّي أو األشياء املتشاهبة من ُمموعات خمتلفة.

عالقات بّي املتغريات املتعلقة ابلظواهر املختلفة عن طريق التمثيل يتميز التحليل العاملي أبنه يسمح ابلتصور البصري لل -6
 اهلندسي. 

 استخدامات التحليل العاملي: -
 (:       143 – 144للتحليل العاملي الكثري من الفوائد واالستخدامات نذكر منها اآليت )دودين، ، ص ص 

 ما.يستخدم التحليل العاملي يف اكتشاف العوامل املؤثرة على ظاهرة  -1
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 يعمل التحليل العاملي يف اكتشاف العالقات الداخلية بّي عدد من املتغريات وكيفية ارتباطاهتا وأتثرياهتا فيما بينها. -2
يوظف التحليل العاملي يف التنبؤ مبتغريات يف ُماالت املعرفة املختلفة، مثل: اجلغرافيا وعلم االجتماع، وعلم النفس،   -5

 اإلنسانية والتطبيقية.واالقتصاد، وغريها من اجملاالت 
ميكن أن يستخدم التحليل العاملي خطوة مبدئية يف دراسة ظاهرة معينة، للتقليل أواًل من عدد املتغريات املؤثرة فيها، مث  -4

 ت. –استخدام أسلوب إحصائي آخر مع هذا العدد القليل من املتغريات، مثل: االحندار أو اختبار 
( يف االحندار املتعدد، INDEPENDENT VARIABLESستقلة )يستخدم يف تقليل عدد املتغريات امل -3

 (.Multicollineraityوبذلك يساعد يف التعامل الفع ال مع مشكلة االرتباطات املتداخلة )
( املستخدمة يف حتليل DEPENDENT VARIABLESميكن أن يستخدم يف تقليل عدد املتغريات التابعة ) -7

 (.MANOVAالتباين املتعدد )
 ام التحليل العاملي:شروط استخد -

 (:21 – 19، ص ص 2113تتمثل شروط استخدام التحليل العاملي يف اآليت )دلدوم،  
 أن تكون متغريات الدراسة أو البحث موزعة توزيًعا طبيعيًّا، وال يكون توزيعها ملتوًّي التواًء شديًدا أو متعددة املنوال. -1
كون صغرية احلجم أو غري ممثلة جملتمع الدراسة، ابإلضافة إىل عدم أن تكون عينة الدراسة أو البحث مناسبة، حبيث ال ت -2

 حتيزها.
يعتمد أسلوب التحليل العاملي على اعتبار وجود عالقة خطية بّي املتغريات، واليت من خالهلا ميكن استنتاج املكوانت  -5

 املشرتكة بينها واليت تفسر تلك العالقات.
يل العاملي عن متغريات واقعية، ميكن للباحث تفسريها يف ضوء إطار نظري أو جيب أن تُعرب العوامل املنبثقة من التحل -4

 نظرية معينة تؤكد وجود مثل هذه العوامل يف الواقع.
تقوم فكرة التحليل العاملي على افرتاض إمكانية جتميع املتغريات بناء على معامالت االرتباط أو العالقات اخلطية، وهذا  -3

، يف حّي يكون ارتباطها مبتغريات اجملموعات األخرى يعين أن املتغريات املوجود ة يف ُمموعة معينة يكون االرتباط بينها قوّيًّ
 ارتباطًا ضعيًفا.

يستند التوظيف اجلديد ألسلوب التحليل العاملي على استخدام معامل االرتباط املناسب، حيث يفضل استخدام معامل  -7
 صفوفة االرتباط بّي املتغريات املطلوب حتليلها.( حلساب مPearsonاالرتباط التتابعي لبريسون )

جيب االبتعاد عن استخدام املتغريات غري املستقلة )متداخلة( من الوجهة التجريبية، وكذلك جتنب املتغريات املعقدة يف  -6
 أسلوب التحليل العاملي.

اليت جيب أن ال يقل عددها عن ثالثة تعتمد عملية تفسري العوامل على عدد املتغريات املشبعة تشبًعا داالًّ إحصائيًّا و  -4
 متغريات.       

 أنواع التحليل العاملي: -
 (:744 – 746، ص ص 2111ينقسم التحليل العاملي إىل نوعّي )عالم، 

 (:Exploratory Factor Analysisالنوع األول: التحليل العاملي االستكشايف ) -
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تكون فيها العالقات بّي املتغريات والعوامل الكامنة غري معروفة،  هذا النوع من التحليل العاملي يستخدم يف احلاالت اليت
 ويهدف هذا النوع من التحليل العاملي إىل اكتشاف ومعرفة العوامل الكامنة وراء متغريات أي دراسة أو حبث.

 (:Confirmatory Factor Analysisالنوع الثاين: التحليل العاملي التوكيدي ) -
تحليل العاملي يف اختبار الفرضيات املتعلقة بوجود أو عدم وجود عالقة بّي املتغريات والعوامل ويستخدم هذا النوع من ال

الكامنة، إضافة الستخدمه يف تقييم قدرة ّنوذج العوامل على التعبري عن ُمموعة البياانت الفعلية، فضاًل عن استخدامه يف 
 املقارنة بّي عد ة ّناذج للعوامل يف هذا اجملال. 

 ساليب التحليل العاملي:طرق وأ -
 (:43 – 44أهم طرق وأساليب التحليل العاملي واملتمثل يف اآليت )سامي، ص ص 

 (:Diagonal Methodالطريقة القطرية ) -1
تعترب هذه الطريقة من الطرق املباشرة والسهلة االستعمال، حيث تستخدم يف حالة وجود عدد قليل من املتغريات الستخالص 

(، ومسيت هذه الطريقة هبذا االسم نظرًا الستخدامها القيم القطرية يف مصفوفة Factorsالعوامل )أكرب قدر ممكن من 
 االرتباط املباشرة.

 (:Centroid Methodالطريقة املركزية ) -2
هذه الطريقة تعتمد على استخالص عدد قليل من العوامل العامة، ومتتاز بسهولة وإمكانية مراجعة كل خطوة من اخلطوات 

بية، غري أهنا تفتقر إىل بعض املزاّي اليت من أمهها: ال تستخلص إال قدرًا حمدوًدا من التباين االرتباطي، ابإلضافة إىل أن احلسا
حتديد قيم الشيوع يف مصفوفة االرتباط يكون وفق تقديرات غري دقيقة، حيث يستخدم أقصى ارتباط بّي املتغري وأي متغري يف 

 يؤدي خلفض رتبة املصفوفة.مصفوفة االرتباط، وهو إجراء 
 (:Multi-Group Techniqueطريقة العوامل املتعددة ) -5

تستند هذه الطريقة على فكرة استخالص عدد من العوامل يف وقت واحد بداًل من استخالص عامل يف كل مرة، وعادة ما 
ُمموعات مستقلة لكي حيصل على  تستخدم هذه الطريقة مع املتغريات اليت يعرف عنها القدر الكايف حىت ميكن حتديدها يف

 تدويرها. أُعِّد   تشبعات عاملية تقرتب من تشبعات العوامل اليت
 (:Principal Components Methodطريقة املكوانت األساسية ) -4

أكثر تعد هذه الطريقة من أكثر طرق التحليل العاملي دقًة وشيوًعا يف االستخدام؛ نظرًا لدقة نتائجها مقارنة ابلطرق األخرى، و 
ما مييزها أن كل عامل يستخلص أقصى تباين ممكن مما يؤدي إىل أقل قدر من البواقي، فضاًل عن أن مصفوفة االرتباط ختتزل 

 إىل أقل عدٍد من العوامل املتعامدة، وهي الطريقة اليت استخدمها الباحث يف حبثه هذا.
 مفاهيم عامة يف التحليل العاملي: -

ت جيب على الباحث التطرق إليها وفهمها قبل البدء يف تطبيق األسلوب اإلحصائي التحليل توجد بعض املفاهيم واملصطلحا
 العاملي، وأمهها:
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 (:Eigenvalueاجلذر الكامن ) -1
اجلذر الكامن عبارة عن معيار يستخدم يف قياس حجم التباين يف املتغريات اليت حتسب على عامل واحد، فقيمة اجلذر الكامن 

( يتم Kaiserالتباين، بل هي قياس حلجم التباين الذي يستخدم ألهداف املقارنة، وطبًقا حملك كايز )ليست نسبة لتفسري 
قبول العوامل اليت حتصلت على قيمة جذر كامن أكرب من الواحد الصحيح، أما العوامل اليت كانت قيمة جذرها الكامن أقل 

ن اجلذر الكامن هو عبارة عن ُمموع مربعات إسهامات كل من الواحد الصحيح فيتم إبعادها من التحليل، ومبعىن آخر فإ
املتغريات على كل عامل من عوامل املصفوفة، كلٌّ على حدة، وإن قيمته تتناقص من عامل آلخر حسب الرتتيب، فالعوامل 

هلا أو األوىل حتصلت على جذر كامن أكرب من اليت يليها، ويف حالة جذرها الكامن أكرب من الواحد الصحيح سيتم قبو 
 (.243، ص 2114العكس صحيح )كاظم، 

 (:Communalitiesاالشرتاكيات ) -2
هي عبارة عن ُمموع مربعات حتميالت العامل على املتغريات املختلفة اليت استخلصت يف املصفوفة العاملية، حيث يسهم كل 

ات يف العوامل هي قيمة االشرتاكيات، متغري بقيم خمتلفة يف كل عامل من العوامل، وُمموع مربعات هذه اإلسهامات أو التشبع
ومبعىن آخر فإن املتغري يشرتك مع أكثر من عامل، ويف هذه احلالة يعرف هذا العامل ابلعامل الشائع أو العام، ودرجة شيوعه 

(. ويضم العامل على األقل ثالثة متغريات، واملتغري الشائع له قيمة خمتلفة يف كل عامل، بغض Communityتعرف ب  )
نظر عن إسهاماته، جوهرية أو عكس ذلك، فجموع إسهاماته على عوامل املصفوفة هي قيمة شيوع املتغري، والتباين الكلي ال

 (.243، ص 2114للمتغري هو عبارة عن قيمة شيوع ذلك املتغري مضاف إليه تباين اخلطأ )كاظم، 
 (:Factor Rotationتدوير العوامل ) -3

توزيع التباين املفسر على العوامل مع اإلبقاء على التباين الكلي اثبًتا بدون تغيري، وهناك التدوير العاملي عبارة عن إعادة 
 نوعان من التدوير ومها:

 (:Orthogonal Rotationالتدوير املتعامد ) -
ويف هذا النوع من التدوير حتتفظ العوامل اليت ختضع له ابستقالهلا، حبيث ينعدم االرتباط بينها، ومصفوف   

معامالت االحندار  -أيًضا–ات الناجتة عن هذا النوع من التدوير ال متثل معامالت ارتباط املتغريات فقط، بل متثل التشبع
اجلزئية املعيارية اليت تدل على املسامهة الصافية لكل عامل يف تفسري تباين متغري معّي، أي إن التشبع يشري إىل مقدار ارتباط 

(، وأسلوب الفارمياكس Quartimaxاليب للتدوير املتعامد وهي: أسلوب كوارتيماكس)املتغري ابلعامل، وتوجد ثالثة أس
(Varimax(وأسلوب إكواماكس ،)Equamax ،وكل أسلوب من هذه األساليب هلا هدف من استعماهلا يف التحليل )

مع عدد قليل من  ( حيث متيل املتغريات يف هذا األسلوب إىل التشبع بقوةVarimaxومن أشهرها أسلوب الفارمياكس )
العوامل، ويف الوقت نفسه، يكون التشبع بشكل أضعف مع بقية املتغريات، وبعد التدوير قد ال يبقى العامل األول هو الذي 

(، وهذ األسلوب هو الذي تناوله الباحث يف هذا 573 – 575، ص ص2115يفسر أعلى نسبة من التباين )أبوعالم، 
 البحث.
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 (:Oblique Rotationالتدوير املائل ) -
وهذا النوع من التدوير خيتلف عن التدير املتعامد يف أن العوامل بعد التدوير املائل تكون مرتبطة، يف حّي تكون مستقلة عند 
التدوير املتعامد، والتدوير املائل يريد أن يعكس وضع املتغريات يف الواقع اليت تكون عادة مرتبطة وغري مستقلة، وللتدوير املائل 

، 2112( )تيغزة، Promax(، وأسلوب بروماكس )Direct obliminن مها: أسلوب أبلومّي املباشر )أسلواب
 (، ولكل منهما هدف من استعماهلما يف التحليل العاملي.          214ص
 (:Kattell's Scree testحمك اختبار املنحدر لكاتيل ) -

رسم احملور السيين الذي يشري إىل العامل يف مقابل اجلذور  وهي طريقة تقوم أساًسا على اجلذور الكامنة، وذلك من خالل
الكامنة اليت يتم متثلها على احملور الصادي، حيث ينتج منحىن ينطلق من أعلى جذر كامن عند العامل األول مث يبدأ يف 

وترية اخنفاضه أو احنداره، وقد التناقص إىل أن يصل نقطة ما تقابل عاماًل معيًنا تتباطأ درجة احنداره أو اخنفاضه عندها كاسرًا 
 (.  31 – 49، ص ص 2112( )تيغزة، Scree test( هذه الطريقة ومساها مبنحىن املنحدر )Kattellاقرتح كاتيل )

 التطبيقي(: )اجلانب اجملمعة للبياانت العاملي التحليل الثاين: احملور
 كوانت األساسية:أبسلوب امل SPSSمرحلة إدخال ومعاجلة البياانت يف برانمج  -أوالً 

(، مت 25)إصدار  SPSSبعد إدخال قيم املتغريات من البياانت اجملمعة من خالل الدراسة امليدانية بواسطة استبانة يف برانمج
 (.1، كما يف الشكل )Factorومنها اختيار األمر  Data Reduction( اختيار األمرAnalyzeمن قائمة التحليل )

 (Analyzeتحليل )( مربع حوار قائمة ال1شكل )

 
 (.23)اإلصدار  SPSSاملصدر: برانمج                

 
(، حيث اختريت املتغريات اليت يتم إدخاهلا يف عملية التحليل العاملي، ومن خالل 2ومنه ظهر مربع احلوار املوجود ابلشكل )

 (.5(، كما يف الشكل )Variablesالضغط على السهم املوجود يف وسط مربع احلوار لنقلها إىل قائمة املتغريات )
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( )أ(Factor Analyze( مربع حوار التحليل العاملي )2شكل )

 
 (.23)اإلصدار  SPSSاملصدر: برانمج                

 ( )ب(Factor Analyze( مربع حوار التحليل العاملي )3شكل )

 
 (.23)اإلصدار  SPSSاملصدر: برانمج                 

 
(، Descriptive(، يتضح أن هناك مخسة اختيارات أساسية، وهي الوصف )5حلوار املوجود ابلشكل )ومن خالل مربع ا

(، وعند الضغط Options(، واخليارات )Scores(، والدرجات )Rotation(، والتدوير )Extractionوالشيوع )
 (.4( يظهر مربع احلوار املبّي يف الشكل )Descriptiveعلى خيار الوصف )
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 (Descriptive( مربع التحليل الوصفي )1شكل )

 
 (.23)اإلصدار  SPSSاملصدر: برانمج                      

 Initial( مت اختيار األمر احلل املبدئي )Statistics( ومن خانة اإلحصاءات )4ومن خالل مربع احلوار املوضح ابلشكل )
Solution( ومن خانة مصفوفة االرتباط ،)Correlation Matrix ،ص 2114( مت اختيار األوامر اآلتية )أمّي ،

 (:141 – 141ص 
 : إلظهار معامالت االرتباط بّي املتغريات اليت مت إدخاهلا يف التحليل.Coefficientsاألمر  -1
 ( للحكم على معنوية معامالت االرتباط.P. Value: إلظهار )Significance Levelsاألمر  -2
 دد مصفوفة االرتباط.: إلظهار قيمة حمُ Determinantاألمر  -5
 : إلظهار نتائج اختبار كل من:KMO and Bartlett's test of Sphericityاألمر  -4
- KMO Test.للحكم على مدى مالءمة حجم العينة : 
- Bartlett's Test الختبار هل مصفوفة االرتباط هي مصفوفة الوحدة أم ال ؟ : 

إىل املربع احلواري األساسي، ومنه مت النقر على االختيار ( للعودة Continueوبعدها مت الضغط على األمر استمر )
Extraction ( 3حيث ظهر املربع احلواري املبّي يف الشكل.) 

 (:514 – 515، ص ص 2111( مت إجراء األوامر اآلتية )ابهي وآخرون، 3ومن املربع احلواري املبّي يف الشكل )
ب اليت ميكن اتباعها الستخراج العوامل من املتغريات املتاحة، : الذي يتيح للباحث عدًدا من األساليMethodاألمر  -1

( Principle Components Methodطريقة املكوانت األساسية ) اختياروهي ست طرق، ومت يف هذا البحث 
 وهي األكثر استخداًما يف التحليل العاملي.

ددتّي، إما مصفوفة االرتباط : وفيه يتيح للباحث اختيار نوع واحد من املصفوفتّي احملAnalyzeاألمر  -2
(Correlation Matrix( أو مصفوفة التغاير )Covariance Matrix ويف هذا البحث مت اختيار مصفوفة .)

 االرتباط.
 : حيث مت فيه اختيار اخليارين احملددين ومها:Displayاألمر  -5
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 (.Unrotated Factor solutionاحلل العاملي الذي مل يتم دورانه ) -
 ( لتوضيح عدد العوامل وفًقا لنسبة التباين املستخرجة لكل عامل.Scree Plotاين )الرسم البي -
 : وهذا يتيح اختيارين:Extractاألمر  -4
 Based onاألول: االحتفاظ جبميع العوامل اليت يتم استخراجها واملبنية على اجلذور الكامنة ) -

Eigenvalues.) 
 تخراجها.الثاين: حيدد الباحث عدد العوامل اليت يريد اس -

 (Extraction( مربع حوار استخالص العوامل )2شكل )

 
 (.23)اإلصدار  SPSSاملصدر: برانمج              

 
( للرجوع إىل القائمة Continueويف هذا البحث مت اختيار اخليار األول، وبعدها مت الضغط على أيقونة استمر )

 (.7، كما هو موضح يف الشكل )(Rotationالرئيسة، ومنها اختري أمر قائمة التدوير )
 ( الذي يعرض عد ة خيارات لتدوير العوامل وهي على النحو اآليت:7ومن خالل مربع احلوار املوجود ابلشكل )

 (.Varimaxتدوير الفارمياكس ) -2 (.Noneعدم التدوير ) -1
 (.Quartimaxتدوير كوارتيماكس ) -4 (.Obliminتدوير أوبلمّي ) -5
 (.Promaxتدوير بروماكس ) -7 (.Equamaxتدوير إكواماكس ) -3

 
( وهي الطريقة االفرتاضية واألكثر استعمااًل Varimaxوقد اختار الباحث يف حبثه هذا اخليار تدوير الفارمياكس )

( للرجوع إىل قائمة احلوار الرئيسة، ومنها مت Continue(، وبعدها مت الضغط على زر االستمرار )43، ص2112)تيغزة، 
 (.6(، كما هو ُمبّي يف الشكل )Optionsات )الضغط على زر اخليار 
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 (Rotation( مربع حوار تدوير العوامل )6شكل )

 
 (.23)اإلصدار  SPSSاملصدر: برانمج             

 (Options( مربع حوار اخليارات )1شكل )

 
 (.23)اإلصدار  SPSSاملصدر: برانمج             

( والذي يضم خيارين رئيسّي وكل منهما خيارات 6( واملوضح يف الشكل )Optionsومن خالل مربع احلواري خيارات )
 فرعية على النحو اآليت:

 (، ويضم:Missing Valuesاخليار األول: القيم املفقودة ) -1
 .Exclude Cases Listwiseالفقرة األوىل:  -
 .Exclude Cases Pairwiseالفقرة الثانية:  -
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 .Replace with Meanالفقرة الثالثة:  -
 (، ويضم:Coefficient Display Formatيار الثاين: تنسيق عرض املعامل )اخل -2
 (.Sorted by Sizeالفقرة األوىل: فرز حسب احلجم ) -
 . (Suppress Absolute Values Less than 0.30)الفقرة الثانية: حذف القيم املطلقة أقل من  -

لفقرتّي األوىل والثانية يف اخليار الثاين، وبعدما مت الضغط على ومت يف هذا البحث اختيار الفقرة األوىل يف اخليار األول، وا
(، OK( للعودة إىل املربع احلواري الرئيسي، ومن املربع احلواري الرئيسي مت الضغط على موافق )Continueاستمرار )

 –راعية مبنطقة سوق اخلميس ومنها مت احلصول على نتائج التحليل العاملي املتعلقة أبسباب الزحف العمراين على األراضي الز 
 (، وفيما يلي شرح وحتليل ملا حتتويه هذه اجلداول.Outputاخلمس، على هيأة جداول يف صفحة املخرجات )

 وحتليلها أبسلوب املكوانت األساسية: SPSSمرحلة تفسري خمرجات برانمج  -اثنًيا
مت التحقق من عدم  –البحث لكرب حجمها اليت مل تدرج يف هذا  –( Correlation Matrixمن مصفوفة االرتباط )

( املصفوفة الذي كانت قيمته Determinantوجود مشكلة االزدواج اخلطي بّي املتغريات، وذلك من خالل حُمدد )
(، ويتبّي كذلك من املصفوفة أن هناك عالقات ارتباطية 1.11111(، وهي أكرب من الدرجة احملددة، وهي )1.111114)

ملتغريات املختلفة، منها القوية ولكنها قليلة، واملتوسطة والضعيفة، ورمبا يؤول ضعف العالقات إىل مقياس طردية وعكسية بّي ا
 ليكارت اخلماسي املستخدم يف االستبانة.

 (Bartlett( وابريليت )KMOأولكن ) –ماير  –( اختبار كايرز 1جدول )
 أولكن ملدى كفاية حجم العينة –ماير  –اختبار كايزر 

Kaiser – Mayer – Olkin Measure of Sampling 
0.834 

 اختبار ابريليت للكروية
Bartlett's Test of Sphericity 

 9118.691 (2Xمربع كاي )
 111 (dfدرجات احلرية )
 0.000 (.Sigمستوى املعنوية )

 م. SPSS ،2116اإلحصائي  نتائج بياانت الدراسة امليدانية ابستخدام التحليل العاملي من خالل الربانمج         

( للحكم على مدى كفاية العينة KMO( اليت توضح أن قيمة اختبار كايزر مري أولكن )1من حمتوّيت اجلدول )
(Kaiser – Mayer – Olkin Measure of Sampling Adequacy( واختبار ابرتليت ،)Bartlett's 

Test of Sphericity ( احلد األدىن لقبول التحليل 0.5وهي أكرب من )( (0.834( يتضح أن قيمة أولكن تساوي
( للعوامل اليت مت Reliabilityالعاملي، حيث إن قيمته كلما اقرتبت من الواحد الصحيح يدل ذلك على االعتمادية )

 .Pاحلصول عليها من التحليل، فضاًل عن احلكم على كفاية حجم العينة يف هذا التحليل، ويتبّي كذلك أن قيمة االحتمال )
Value( من اختبار ابرتليت )Bartlett's Test( تساوي )وهذا يعين أن مصفوف 0.5( وهي أقل من )0.000 )

 االرتباط ال متثل مصفوفة الوحدة، وأنه يوجد ارتباط بّي املتغريات، ومنها ميكن إجراء التحليل العاملي على البياانت اجملمعة.
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 اكيات( القيم األولية واملستخلصة لالشرت 2اجلدول )

 الرقم
 ((Communalitiesاالشرتاكيات 

 (Variablesاملتغريات )
 األولية

Initial 
 املستخلصة

Extraction 
 0.781 1.000 الزايدة السكانية ابملنطقة 1
 0.786 1.000 التمسك ابلسكن ابلقرب من أقراد العائلة 2
 0.738 1.000 ارتفاع أسعار األراضي مبخططات املدن اجملاورة 3
 0.692 1.000 اخنفاض أسعار األراضي الزراعية ابملنطقة 1
 0.736 1.000 ارتفاع تكاليف استصالح األراضي الزراعية 2

املردود االقتصادي من مزاولة مهنيت الزراعة وتربية املواشي  6
 واألغنام والدواجن غري جمد  

1.000 0.780 

ي واألغنام ارتفاع تكاليف مزاولة مهنيت الزراعة وتربية املواش 1
 والدواجن

1.000 0.711 

 0.563 1.000 توقر اخلدمات الصحية 8
 0.814 1.000 توقر شبكات الطرق 9
 0.867 1.000 توقر ميا  الشرب 11
 0.826 1.000 توقر اخلدمات التعليمية 11
 0.768 1.000 توقر الكهرابء 12
 0.563 1.000 توقر اهلدوء ابملنطقة والبعد عن ضجيج املدن 13
 0.533 1.000 ارتفاع درجة ملوحة الرتبة واخنفاض إنتاجها 11
 0.472 1.000 اخنفاض منسوب امليا  اجلوقية 12
 0.603 1.000 ارتفاع درجة ملوحة امليا  اجلوقية 16
 0.653 1.000 تذبذب سقوط األمطار من سنة ألخرى 11
 0.556 1.000 ارتفاع يف درجات احلرارة 18
 0.585 1.000 التجارية أبنواعها املختلفة توقر اخلدمات 19

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 م. SPSS ،2116نتائج بياانت الدراسة امليدانية ابستخدام التحليل العاملي من خالل الربانمج اإلحصائي           

( لالشرتاكيات Extractionواملستخلصة ) (Initial( اليت تشري إىل القيم األولية )2ومن بياانت اجلدول )
(Communalities 1إىل  1( يتبّي أهنا تساوي الواحد الصحيح، حيث يالحظ أن كل القيم االشرتاكية ترتاوح )من )
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(، وقيم االشرتاكيات املستخلصة هي Square Multiple Correlationوهي تعرب عن مربع معامل االرتباط املتعدد )
 –تباين املفسر لكل سبب من أسباب الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف منطقة سوق اخلميس اليت تقيس نسبة ال

( أن قيم االشرتاكيات املستخلصة للعوامل املشرتكة تفسر نسبة عالية من تباين 2اخلمس، ويتبّي من حمتوّيت اجلدول )
قة الدراسة سجل نسبة التباين املفسر ابلعوامل املشرتكة متغريات الدراسة، ماعدا سبب اخنفاض منسوب املياه اجلوفية يف منط

 .     %31تقل عن 
( واليت تنقسم إىل ثالثة أجزاء Total Variance Explained( اليت تبّي التباين الكلي املفسر )5من بياانت اجلدول )

 وهي على النحو اآليت:
 Correlation( ملصفوفة االرتباط )Initial Eigenvaluesويضم اجلذور الكامنة ) اجلزء األول: -أوالً  

Matrix حيث احلل املبدئي ابفرتاض أن عدد العوامل املستخلصة يساوي عدد متغريات الدراسة، ومنها يتم حتديد العوامل )
اليت ستبقى ابلتحليل، ويف هذه الدراسة مت حتديد مخسة عوامل إلمتام عملية التحليل العاملي، حيث إن هذه العوامل تفسر 

 من التباين الكلي. فيتبّي يف هذا اجلزء أن: 74.7%
(: ويتضمن اجلذور الكامنة لكل عامل، مع مالحظة أن ُمموع قيم هذه اجلذور الكامنة يساوي Totalالعمود األول ) -

 1.114+ ... +  1.171+  1.497+  1.713+  1.421+  7.954عدد العوامل، كما هو موضح يف اآليت:)
 =19.) 

 (: ويشمل نسبة التباين الذي يفسره كل عامل، ويتم حسابه على النحو اآليت:of Variance %) العمود الثاين -
. مثاًل: نسبة التباين الذي يفسره العامل األول x 111عدد العوامل( ÷ نسبة التباين ألي عامل = )ُمموع اجلدور الكامنة 

 .x 111  =57.495%( 19÷  7.954يف هذه الدراسة هو )
(: الذي يوضح نسبة التباين الرتاكمي، وهو ميثل نسبة التباين املتجمع الصاعد Cumulative %لث )العمود الثا -

 ( املدرجة يف العمود الثاين سالف الذكر.of Variance %لنسب التباين )
 Extraction Sums of Squaredويضم ُمموع املربعات املستخلصة لقيم التشبع ) اجلزء الثاين: -اثنًيا

Loadings)  قبل تدوير العوامل، حيث يتضن هذا اجلزء نفس القيم املوجودة يف اجلزء األول، ولكن للعوامل اليت مت
استخالصها فقط، واليت تكون ُمموع اجلدور الكامنة هلا أكرب من الواحد الصحيح، ومنها يتضح أن هناك مخسة عوامل 

ة أكرب من الواحد الصحيح ومت استبعاد ابقي العوامل، ظهرت يف هذه الدراسة تنطبق عليها شروط حصوهلا على جذور كامن
 من التباين الكلي. %74.7وهذه العوامل اخلمسة املستخلصة تفسر ما نسبته 

 Rotation Sum ofوحيتوي على ُمموع املربعات املستخلصة لقيم التشبع بعد تدوير احملاور ) اجلزء الثالث: -اثلثًا
Squared Loadingاليت مت احلصول ع )( ليها بعد استخدام طريقة التدوير املتعامدةVarimax ،لتدوير احملاور )

والبياانت املتضمنة يف هذا اجلزء هي القيم نفسها املوجود يف اجلزء الثاين واملتعلقة ابلعوامل اخلمسة املستخلصة، ولكن بعد 
 ة التدوير مت إعادة توزيعها بشكل متكافئ.التدوير، حيث يتضح أن نسبة التباين اليت تشرحها العوامل املستخلصة بعد عملي

 
 



 

48 

 

 (Total Variance Explained( التباين الكلي املفسر )3اجلدول )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م. SPSS ،2116نتائج بياانت الدراسة امليدانية ابستخدام التحليل العاملي من خالل الربانمج اإلحصائي                        
 

رى اليت توظف يف حتديد العوامل املؤثرة يف الظاهرة املدروسة ابستخدام التحليل العاملي هو ومن االختبارات األخ
( الذي يعترب معيارًا موثوقًا به الختيار العوامل، وهو ميثل مبنحى مير على عدد من النقاط متثل Scree plotخمطط االحندار)

لسيين، و)ص( متثل اجلذر الكامن لذلك العامل واملوجود يف إحداثيات )س وص( حيث )س( متثل العامل املوجود يف احملور ا
( أبن نقطة القطع الختيار العوامل تكون عند نقطة االنعطاف هلذا املنحىن عندما يبدأ Kattellاحملور الصادي، وذكر كاتيل )

 ( يوضح ذلك.4ار البسيط، والشكل )يف االحند
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 اجلذور الكامنة املقابلة للعوامل املختلفة( لقيم Scree Plot( خمطط االحندار )8شكل )

 
 م. SPSS ،2116نتائج بياانت الدراسة امليدانية ابستخدام التحليل العاملي من خالل الربانمج اإلحصائي           

  
( الذي يوضح املنحى املتعلق ابجلذور الكامنة املقابلة للعوامل املختلفة، والذي منه يبّي أن هناك 4من الشكل )

سة عوامل مت استخالصها، هلا أتثري على ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية، مث بدأ املنحى يتحول إىل خط شبه مخ
 مستقيم بعد العامل اخلامس.

( قبل التدوير Component Matrix( اليت توضح مصفوفة املكوانت )العوامل( )4ومن بياانت اجلدول )
اط البسيط بّي العامل واملتغري للعوامل اليت مت استخالصها قبل التدوير أن قيم التشبع حيث يبّي منها أن معامل االرتب

(Loadings مرتبة ترتيًبا تنازليًّا لكل عامل من العوامل اخلمسة املستخلصة بناًء على العامل األول، مع مالحظة أن هناك )
( اليت مت حتديدها 0.30تيار االرتباطات اليت تزيد عن )بعض مربعات املصفوفة فارغة ال حتتوي على قيم، ويعزى ذلك إىل اخ

 . SPSSمن قبل الباحث من خالل تطبيق التحليل العاملي يف برانمج 
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 (Component Matrix( مصفوقة املكوانت )العوامل( قبل التدوير )1جدول )
Component )العامل( 

Variable)املتغري( 
2 1 3 2 1 

 رابءتوقر الكه 843.    
 توقر ميا  الشرب 805. - 402.   
 توقر اخلدمات التعليمية 782. - 429.   
 توقر شبكات الطرق  759. - 426.   
 توقر اخلدمات التجارية أبنواعها املختلفة 748.    
 توقر اهلدوء ابملنطقة والبعد عن ضجيج املدن 731.    
 ارتفاع يف درجات احلرارة  671. 308.   
 ارتفاع تكاليف استصالح األراضي الزراعية 617.  507.  

املردود االقتصادي من مزاولة مهنيت الزراعة  606.  328. -426. 332.
 وتربية املواشي واالغنام والدواجن غري جمد  

 توقر اخلدمات الصحية 591. - 346.   

ارتفاع تكاليف مزاولة مهنيت الزراعة وتربية  580.   - 312. 447.
 واشي واألغنام والدواجن امل

 اخنفاض منسوب امليا  اجلوقية 575.    
 ارتفاع درجة ملوحة الرتبة واخنفاض إنتاجها 557. 346.   
 تذبذب سقوط األمطار من سنة ألخرى 401. 651.   
 ارتفاع درجة ملوحة امليا  اجلوقية 505. 506.   
 الزايدة السكانية ابملنطقة 395.  647. 422. 

 التمسك ابلسكن ابلقرب من أقراد العائلة 359.  524. 421. -449.
 ارتفاع أسعار األراضي مبخططات املدن اجملاورة    596. 509.
 اخنفاض أسعار األراضي الزراعية ابملنطقة    582. 445.

Extraction Method: Principal Component Analysis.a 
a. 5 components extracted. 

 م. SPSS ،2116نتائج بياانت الدراسة امليدانية ابستخدام التحليل العاملي من خالل الربانمج اإلحصائي          
( Rotated Component Matrix( الذي يوضح مصفوفة العوامل بعد التدوير )3وابلنظر إىل اجلدول )

تتميز أبهنا حتافظ على خاصية  ( إحدى طرق التدوير املتعامد اليتVarimixوذلك ابستخدام طريقة الفارمياكس )
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( الكبرية أكرب والتشبعات الصغرية أصغر مما عليه قبل Loadingsاالستقالل بّي العوامل، والغرض منها جعل التشبعات )
(، إضافة إىل أهنا تقلل من التشبعات السالبة وتزيد من التشبعات املوجبة يف حاالت عدم وجود تفسري Rotationالتدوير )

( أصبحت موجبة بعد عملية Loadingsشارة السالبة للتشبع، ويف هذه الدراسة يتضح أن مجيع قيم التشبعات )منطقي لإل
 التدوير.

( ميكن اإلشارة إىل العوامل اخلمسة املستخلصة اليت مت التوصل إليها بطريقة املكوانت األساسية 3ومن بياانت اجلدول )
(Principal Components Method واليت كانت ) وراء ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف منطقة

 اخلمس، وهي على النحو اآليت: –سوق اخلميس 
( من التباين الكلي املفسر لظاهرة الزحف العمراين على األراضي 22.575%أسهم هذا العامل مبا نسبته ) العامل األول: -

، وتوفر شبكات الطرق، وقرب اخلدمات التعليمية، وتوفر الزراعية، حيث يضم سبعة متغريات وهي: توفر مياه الشرب
الكهرابء، وقرب اخلدمات الصحية، وقرب اخلدمات التجارية أبنواعها املختلفة، وتوفر اهلدوء ابملنطقة والبعد عن ضجيج 

وهلذا ميكن ( وهي قيم مرتفعة ومتوسطة وكلها دالة إحصائيًّا، 1.497 – 1.441املدن، حيث تراوحت قيم تشبعاهتا بّي )
توجد عالقة ارتباط بني توقر تسمية هذا العامل ب   )عامل توفر اخلدمات(، وهذا العامل يؤيد الفرضية الرابعة القائلة أبنه " 

 ".اخلدمات التعليمية والصحية والتجارية وظاهرة الزحف العمراين مبنطقة الدراسة
(. ويتألف هذا %17.126املفسر للظاهرة املدروسة مقدارها ) وكانت نسبة هذا العامل من التباين الكلي العامل الثاين: -

العامل من مخسة متغريات وهي: تذبذب سقوط األمطار من سنة ألخرى، وارتفاع درجة ملوحة املياه اجلوفية، وارتفاع درجة 
ت قيم تشبعاهتا بّي ملوحة الرتبة واخنفاض إنتاجها، واخنفاض منسوب املياه اجلوفية، وارتفاع يف درجات احلرارة، وتراوح

( وهي قيم مرتفعة ومتوسطة ومجيعها دالة إحصائيًّا، وبذلك ميكن تسمية هذا العامل ب   )العامل 1.649 – 1.344)
ال توجد عالقة ارتباط بني ظاهرة الزحف العمراين على الطبيعي(، وهذا العامل ال يؤيد الفرضية اخلامسة القائلة أبنه "

عوامل الطبيعية، مثل: تذبذب سقوط األمطار من سنة ألخرى واخنفاض منسوب امليا  اجلوقية األراضي الزراعية وبعض ال
 ".وزايدة درجة ملوحتها ... وغريها

( من التباين الكلي املفسر ملشكلة الزحف العمراين على األراضي %12.924جاءت نسبة هذا العامل ) العامل الثالث: -
ي: املردود االقتصادي من مزاولة مهنيت الزراعة وتربية املواشي واألغنام والدواجن غري الزراعية، وحيتوي على ثالثة متغريات وه

ُمٍد، وارتفاع تكاليف مزاولة مهنيت الزراعة وتربية املواشي واألغنام والدواجن، وارتفاع تكاليف استصالح األراضي الزراعية، 
ميع املتغريات ودالة إحصائيًّا، وميكن تسمية هذا العامل ( وهي قيم مرتفعة جل1.451 – 1.634وتراوحت قيم تشبعاهتا بّي )

هناك عالقة ارتباطية بني املردود املادي الكبري ب   )العامل االقتصادي(، وهذا العامل يؤكد الفرضية الثانية اليت تقول أبن " 
ة مهنيت الزراعة وتربية املواشي العائد من األنشطة االقتصادية األخرى، مثل: التجارة والصناعة واخلدمات، مقارنة مبمارس

 ".واألغنام والدواجن، وانتشار ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف املنطقة
( من التباين الكلي املفسر لظاهرة الزحف العمراين على األراضي %9.722حتصل هذا العامل على نسبة ) العامل الرابع: -

ين مها: املتغري األول وهو )التمسك ابلسكن ابلقرب من أفراد العائلة( وقيمة تشبعه الزراعية مبنطقة سوق اخلميس، وضم متغري 
( ومها مرتفعتان ودالتان إحصائيًّا، ويكمن تسمية 1.454(، واملتغري الثاين وهو )الزّيدة السكانية( وقيمة تشبعه )1.476)
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هناك عالقة ارتباط طردية بني النمو اليت تقول أبن " هذا العامل ب   )العامل السكاين(. هذا العامل يؤكد الفرضية الثالثة
 ".السكاين املضطرد يف منطقة الدراسة، وتوسع ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية

( من التباين الكلي املفسر لظهور ظاهرة الزحف العمراين على %6.517فسر هذا العامل ما نسبته ) العامل اخلامس: -
نطقة الدراسة، وأتلف العامل من متغريين مها: املتغري األول هو )ارتفاع أسعار األراضي يف خمططات املدن( األراضي الزراعية مب

( ومها مرتفعتان ودالتان 1.694(، واملتغري الثاين هو )اخنفاض أسعار األراضي الزراعية( وقيمة تشبعه )1.419وقيمة تشبعه )
توجد عالقة بني )عامل أسعار األراضي(، وهذا يؤيد الفرضية األوىل القائلة أبنه "إحصائيًّا، وبذلك ميكن تسمية هذا العامل ب   

ارتفاع أسعار األراضي داخل خمططات التجمعات العمرانية القريبة من منطقة الدراسة، مثل: مدينيت اخلمس وسوق 
 ". اخلميس، وظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية ابملنطقة
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 (Rotated Component Matrixة املكوانت )العوامل( بعد التدوير )( مصفوق2جدول )
Component )العامل( 

 Variable)املتغري( 
3 4 5 2 1 

 توفر مياه الشرب 896.    
 توفر شبكات الطرق 874.    
 توفر اخلدمات التعليمية 867.    
 توفر الكهرابء 753. 301.   
 توفر اخلدمات الصحية 731.    
 توفر اخلدمات التجارية أبنواعها املختلفة 483. 465.   
 توفر اهلدوء ابملنطقة وبعيد عن ضجيج املدن 481. 452. 337.  
 تذبذب سقوط األمطار من سنة ألخرى  789.   
 ارتفاع درجة ملوحة املياه اجلوفية  754.   
 ارتفاع درجة ملوحة الرتبة واخنفاض إنتاجها  668.   
 اخنفاض منسوب املياه اجلوفية 305. 605.   
 ارتفاع يف درجات احلرارة   588.   

املردود االقتصادي من مزاولة مهنيت الزراعة وتربية املواشي    830.  
 واالغنام والدواجن غري ُمدٍ 

ارتفاع تكاليف مزاولة مهنيت الزراعة وتربية املواشي    794.  
 واألغنام والدواجن 

 رتفاع تكاليف استصالح األراضي الزراعيةا   758. 307. 
 التمسك ابلسكن ابلقرب من أفراد العائلة    867. 
 الزّيدة السكانية ابملنطقة    838. 
 ارتفاع أسعار األراضي مبخططات املدن اجملاورة     809.
 اخنفاض أسعار األراضي الزراعية ابملنطقة     708.

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

 م SPSS ،2116نتائج بياانت الدراسة امليدانية ابستخدام التحليل العاملي من خالل الربانمج اإلحصائي               
 
. 
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 النتائج:
 من النتائج أمهها:توصلت الدراسة إىل مجلة 

 –توصل البحث إىل مخسة عوامل رئيسية وراء ظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف منطقة سوق اخلمس  -1
اخلمس، ابستخدام أسلوب التحليل العاملي بطريقة املكومات األساسية، واليت جتاوز قيمها الذاتية الواحد الصحيح، 

(، واملتمثلة يف العامل األول )عامل توفر اخلدمات(، والعامل الثاين %74.333فسر )حبيث تبلغ نسبة التباين الكلي امل
)العامل الطبيعي(، والعامل الثالث )العامل االقتصادي(، والعامل الرابع )العامل السكاين(، والعامل اخلامس )أسعار 

 األراضي(، وكل عامل من هذه العوامل يضم عدًدا من املتغريات.
( تساوي P. Value( وهي قريبة من الواحد الصحيح  وبقيمة احتمالية )1.454بلغت ) KMOقيمة اختبار  -2

( وهي قيمة ذات داللة معنوية، وهذا يعين أن العينة اليت استخدمت يف التحليل العاملي يف هذا البحث عينة  1.111)
 كافية وميكن االعتماد عليها يف إجراء التحليل.

سة تتبع التوزيع الطبيعي، إضافة إىل وجود عالقة بّي املتغريات، متباينة بّي الطردية مجيع بياانت املتغريات املدرو   -5
 والعكسية، والقوية واملتوسطة والضعيفة.

واليت متثل نسبة تباين  1.476و 1.462( متغريات الدراسة ما بّي Communalitiesتراوحت قيم اشرتاكيات ) -4
 صة.املتغري اليت ميكن تفسريها ابلعوامل املستخل

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بّي عوامل توفر اخلدمات، والعامل الطبيعي، والعامل االقتصادي، والعامل السكاين،  -3
 اخلمس.      –وعامل أسعار األراضي وظاهرة الزحف العمراين على األراضي الزراعية مبنطقة سوق اخلميس 

 التوصيات:
 يوصي الباحث ابآليت: 

 Principalلتحليل العاملي بطرقه املختلفة وابألخص طريقة املكوانت األساسية )االستفادة من أسلوب ا -1
Components Method يف الدراسات اجلغرافية املختلفة للكشف عن العوامل الكامنة وراء حدوث الظواهر )

 الطبيعية والبشرية.  
وعرضها على احملكمّي  بناًء جيًدا، -لبياانت إحدى وسائل مجع ا –الدقة يف مجع البياانت، ابإلضافة على بناء االستبانة  -2

 قبل البدء يف توزيعها؛ لضمان احلصول على نتائج موثوقة ودقيقة ميكن االعتماد عليها يف أخذ القرارات املناسبة.
... حث اجلهات العامة املسؤولة على محاية األراضي الزراعية، مثل: الشرطة الزراعية، والنيابة الزراعية، وحرس الغاابت  -5

وغريها، على تفعيل القوانّي اخلاصة حبماية األراضي الزراعية والغاابت واملياه اجلوفية، ابعتبارها ثروة قومية ال ميكن التفريط 
 فيها.

العمل على تطوير خمططات املدن القائمة أو إعداد خمططات ملدن جديدة بعيًدا عن األراضي الزراعية الستيعاب النمو  -4
 منطقة سوق اخلميس.السكاين الذي تشهده 
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العمل على انتشار ثقافة الوعي البيئي بّي سكان املنطقة أبمهية محاية األراضي الزراعية وعدم التفريط فيها، ملدى أمهيتها  -3
 من الناحية البيئية واالقتصادية ملنطقة الدراسة بصفة خاصة، وليبيا بصفة عامة.

مبنحهم القروض طويلة األجل، وتوفري املعدات الزراعية، واألدوية املضادة تشجيع املزارعّي ومريب املواشي واألغنام والدواجن  -7
 لآلفات النباتية واحليوانية هلم عن طريق اجلمعيات الزراعية، فضاًل عن توفري قنوات تستوعب منتوجاهتم أبسعار مناسبة.

 املراجع:
 الكتب: -أوالً 

 ، )عمان: دار الفكر(.SPSSم برانمج (، حتليل البياانت ابستخدا2114أبو سريع، رضا عبدهللا، ) -1
، )القاهرة: دار النشر SPSS(، التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2115أبوعالم، رجاء حممود، ) -2

 للجامعات(.
، SPSS( ابستخدام برانمج 1(، دليل الباحثّي يف التحليل اإلحصائي للمتغريات املتعددة )2114أمّي، أسامة ربيع، ) -5

 نوفية(.)جامعة امل
 التطبيق، )القاهرة: مركز الكتاب للنشر(. -(، التحليل العاملي: النظرية 2112ابهي، مصطفى حسّي، وآخرون، ) -4
(، التحليل اإلحصائي ومعاجلة البياانت للبحوث الرتبوية والنفسية والرّيضية 2111ابهي، مصطفى حسّي، وآخرون، ) -3

 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية(.، ) EXCIL – STATISTICA – SPSSابستخدام برامج 
 SPSS(، التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي: مفاهيمها ومنهجيتهما بتوظيف حزمة 2112تيغزة، احممد بوزّين، ) -7

 ، )عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة(.LISRELو
، الطبعة الثانية، )عمان: دار SPSSدام (، التحليل اإلحصائي املتقدم للبياانت ابستخ2115دودين، محزة حممد، ) -6

 املسرية للنشر والتوزيع والطباعة(.
 (، حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية، )القاهرة: دار الفكر العريب(.2111عالم، صالح الدين حممود، ) -4
 .2117اهليأة العامة للمعلومات، )د.ت(، النتائج األولية لتعداد املباين  -9

 الرسائل والبحوث العلمية: -ااثنيً 
(، التحليل املكاين للزحف العمراين على األراضي الزراعية 2116األسدي، كاظم عبدالوهاب، ّيسّي، وبشرى رمضان، ) -1

 يف قضاء أيب اخلصيب، ُملة األستاذ، العدد اخلاص ابملؤمتر العلمي اخلامس.
العاملي لتحديد أهم األمراض املسببة لوفيات األطفال: (، تطبيق أسلوب التحليل 2113دلدوم، يوسف مادبو اجلاك، ) -2

م(، حبث )منشور(، كلية االقتصاد والتنمية 2113حالة دراسة: مستشفى ود التعليمي لألطفال، ود مدين، السودان)
 السودان.    –الريفية، جامعة اجلزيرة، ود مدين 

ى األراضي الزراعية مبنطقة قصر األخيار، رسالة (، البناء العشوائي وأثره عل2115ساسي، حمبوبة رمضان عمران، ) -5
 ماجستري )غري منشورة(، كلية اآلداب، جامعة طرابلس.
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(، استخدام التحليل العاملي للمتغريات يف حتليل استبياانت التسويق: دراسة تطبيقية على 2119سامي، بلبخاري، ) -4
 –دية والتسيري، جامعة العقيد احلاج خلضر، ابتنة بعض البحوث، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية العلوم االقتصا

 اجلزائر.
(، الزحف العمراين على األراضي الزراعية مشال القاهرة الكربى، مركز حبوث 1999السرسي، ُمدي عبد احلميد، ) -3

 .237الشرق األوسط، دراسات شرق أوسطية، جامعة القاهرة، مسلسل 
عمراين وأثره على تناقص الرقعة الزراعية: دراسة تطبيقية على ّناذج من (، النمو ال1999سليم، عالء احملمدي أمحد، ) -7

 حمافظة الغربية، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية اآلداب، جامعة املنوفية.
(، الزحف احلضري على األراضي يف حمافظة املنوفية: دراسة جغرافية ابستخدام 2115عبد الفتاح، عبد الفتاح السيد، ) -6

 مات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.نظم املعلو 
(، التوسع احلضري وآتكل األرض الزراعية: دراسة تطبيقية على التكتل 2113عسكوره، إبراهيم السيد إبراهيم، ) -4

 احلضري للزقازيق، املؤمتر العريب اإلقليمي.
(، الزحف العمراين وأتثريه على األراضي الزراعية يف قطاع عزة، رسالة ماجستري 2113) العماوي، أسعيد محاد عبيد، -9

 )غري منشورة(، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
ابستخدام تقنيات  2111و 1962(، رصد الزحف العمراين ملدينة محص وما حوهلا بّي عامي 2113العمر، أمحد، ) -11

 .3، العدد 56علومات اجلغرافية، ُملة جامعة البعث، اجمللد االستشعار عن بعد ونظم امل
(، أثر الزحف العمراين يف مدينة حنّي على األراضي الزراعية، رسالة ماجستري 2114قبها، مصطفى مجيل مصطفى، ) -11

 )غري منشورة(، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، انبلس.
التحليل العاملي يف حتديد أهم العوامل املؤثرة يف جودة اخلدمات الصحية (، دور 2114كاظم، عبد العباس حسن، ) -12

،  17املقدمة ملرضي )مستشفى الفرات األوسط التعليمي أّنوذًجا(، ُملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 
 .4العدد 

ة واألراضي الزراعية يف مدينيت رام هللا والبرية (، دراسة الزحف العمراين وأثره على البيئ2119كتانة، حممد تيسري أمحد، ) -15
ابستخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بري 

 الزيت، فلسطّي.
، مركز البحوث (2117 – 1995(، النمو العمراين احلضري يف حمافظة البحرية )2114انفع، أمحد حسن وآخرون، ) -14

 . 19اجلغرافية والكارتوجرافية، جامعة املنوفية، العدد 
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        منطقة داخل األطفال رايض يف البشري العنصر وتفعيل تنمية يف األطفال رايض مديري دور

 بوللي القر 

 البشيين مجعة السالم عبد عواطفأ.                            الراجحي حممد وسيم عزالدينأ.
 /كلية اآلداب والعلوم  قصر األخيار               قسم اجلغراقيا      ر األخيار        /كلية اآلداب والعلوم قصقسم اجلغراقيا    
 

 مقدمة
تعترب مرحلة الطفولة من أهم املراحل اليت مير هبا اإلنسان يف حياته، نظرا ملا يكون لديه يف هذه املرحلة من قابلية  

ا حييط به من عوامل خمتلفة، تؤثر على ّنوه. وعلى ما يكتسبه من خصائص ، ومواهب وقدرات بشكل عام، شديدة للتأثر مب
مما يكون له أبعد األثر يف تكوين شخصيته املستقبلية ، وألمهية هذه املرحلة أكد الرتبويون على أمهية العناية هبا، وعلى ضرورة 

 ط قدراته ومواهبه وتنميتها إىل أقصى حد ممكن.توفري بيئة مالئمة وسوية للطفل،تساهم يف تنشي

ومن هذا املنطلق تتأكد أمهية رّيض األطفال  كمؤسسة تربوية ، تقوم برعاية األطفال  قبل دخوهلم املدرسة  
ة االبتدائية وتقدم هلم اخلدمات الرتبوية والتعليمية ، وفق أساليب علمية منظمة تساعدهم على النمو السوي املتكامل، فمرحل

رّيض األطفال  ليست مرحلة للتدريس بقدر ما هي مرحلة تنمية شاملة حلواس الطفل ، وميوله، واستعداداته حىت يصل 
 الطفل إىل املرحلة االبتدائية وهو مستعد للتعلم، والكتساب اخلربات املعدة له يف هذه املرحلة.

السفة والباحثّي والعلماء على املستوى احمللى، ولقد كان الطفل منذ قدمي األزل موضع اهتمام اجلهود الفردية للف
واإلقليمي،  والعاملي، وتؤكد الد راسات الرتبوية والن فسية أن مرحلة الطفولة أصبحت مرحلة حمدودة املعامل وذات اخلصائص 

أصبحت العناية الواضحة  واملتميزة اليت ميكن بواسطتها حتديد أهدافها الرتبوية خاصة يف مرحلة رّيض األطفال  . وهلذا 
خر، وتعترب مرحلة الطفولة املرحلة اهلامة واحملددة املعامل وذات آيس علما فقط بل تعد فنا من جانب ابلطفل يف هذه الفرتة ل

اخلصائص اهلامة والواضحة اليت بواسطتها ميكن حتديد برامج مقننة للرتبية والتعليم ، وعلى هذا األساس فقد بدأ االهتمام 
األمهية، إذ ينمو الطفل يف هذه املرحلة  يف غاية مسألة هبا فاالهتمام الت عليم وهى مرحلة رّيض األطفال .لذلك مبرحلة ما قبل

النمو املتكامل وقد أتيحت له كل الفرص لكي ينمو ّنوا طبيعيا وسليما وتتسع مداركه وتنبع مهاراته من خالل األلعاب 
إىل تزايد وظائف رّيض األطفال  يف كافة دول العامل  لتغطى مجيع مراحل النمو  واألنشطة املتنوعة. وتشري اإلحصائيات احلالية

 .ن يعرفها قبل مرحلة رّيض األطفاللدى الطفل مل يك

وإحلاقا ابن عملية التنمية تعتمد على العنصر البشري واملادي فإن العنصر البشري )أو عنصر العمل( هو العنصر 
جننيه يف املستقبل يتوقف إىل حد بعيد على املهارات واخلربات الفنية واإلدارية والتعليمية  احلاكم يف التنمية ألن ما نريد أن

والتدريبية داخل هده املؤسسات.  لذا وجب النظر إىل  أمهية مرحلة رّيض األطفال  كمرحلة هلا أمهيتها يف ّنو الطفل ّنوا 
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م وسيلة لتنمية القوى البشرية اليت تصنع التنمية وحتدد معاملها، بل إن متكامال وإعداده للمرحلة االبتدائية لذا فالرتبية و التعلي
 .ي التنمية هو تنمية العنصر البشر أهم معامل

األساسي الذين يقومون  ياألطفال  مبا إهنم العنصر البشر  إن هذه الدراسة تقوم بشكل أساسي على دور مديري رّيض    
عم لنمو وتعلم األطفال  من خالل مالحظة ّنو الطفل واالستفادة من هذه أبدوار مهمة ورئيسية ومن بينها دورهم كدا

املالحظة يف التعرف على قدراته والعمل على تطويرها ، ومن جانب أخر هتدف إىل التعرف على التوزيع اجلغرايف ملؤسسات 
 ل .ة لرّيض األطفاىل مدى مالئمتها للمواصفات العاملية واإلقليميإاألطفال  يف مدينة القره بوللي و رّيض 

 البحث: مشكلة
تعد مرحلة ما قبل املدرسة من املراحل املهمة يف حياة الطفل ، إذ تتيح له فرصة اكتساب العديد من اخلربات الكافية لتنمية    

قلة الدراسات مهاراته واستعداداته للتعلم، وفيها ميكن وضع األساس للعملية الرتبوية عرب مراحل التعليم املختلفة . ونظرًا إىل 
املتعلقة هبذا املوضوع يف ليبيا فإن البحث يف اجلوانب املختلفة لدور مديري رّيض األطفال يعد إسهاما مهما يف هذا اجملال 

 ساعد يف حل مشكلة النقص املذكور.وي

 الروضة ، مدير الروضة دورا هاما يف ختطيط وتنفيذ األنشطة اليت تؤدي إىل تنمية مجيع مهارات األطفال  يف يويؤد
حبيث يكون هذا التخطيط بناءا على قدرات األطفال ومتطلبات ّنوهم ، ويف ضوء قلة الدراسات  اليت تناولت مدى مسامهة 
الطاقات والكوادر التعليمية يف التنمية لتفعيل العنصر البشرى داخل مؤسسات رّيض األطفال يف منطقة القره بوللي ، فإن 

  بوللييف منطقة القره  يتنمية العنصر البشر  ري رّيض األطفال  يفهذه الدراسة تتناول دور مدي

 كما ميكن اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل: 

 ؟.بولليبرّيض األطفال مبنطقة القره  يض األطفال يف تنمية العنصر البشر ما دور مديري رّي

 البحث: أمهية
 تنبثق أمهية البحث من األيت :

 بوللي. فولة يعد استثمارا أمثل لبناء مستقبل جيد ألطفال منطقة القرهإن االهتمام مبرحلة الط -1
يف تنمية العنصر البشري مبؤسسات رّيض  هاما وهو دور مديري رّيض األطفالإن هذا البحث يتناول موضوعا  -2

 األطفال ويساعد الطفل على النمو الشامل املتكامل.
ؤسسات رّيض األطفال يف االهتمام هبا والعمل على تطوير نتائج وتوصيات هذا البحث قد تساعد القائمّي على م -5

 براُمها.
 يساهم يف فتح اجملال أمام املزيد من البحوث حول هذا املوضوع وليستفيد منه الباحثون وطلبة اجلامعات. -4
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 البحث: أهداف
 يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية :

 . بولليل  يف منطقة القره التعرف على التوزيع اجلغرايف ملؤسسات رّيض األطفا -1
 . بولليالتعرف على دور مديري رّيض األطفال يف تنمية العنصر البشري مبؤسسات رّيض األطفال يف منطقة القره  -2

 البحث: تساؤالت
 جييب البحث عن التساؤالت التالية:

 ؟ بولليما هو التوزيع اجلغرايف ملؤسسات رّيض األطفال  يف منطقة القره  -1
 ؟بولليري رّيض األطفال يف تنمية العنصر البشري مبؤسسات رّيض األطفال يف منطقة القره ما هو دور مدي -2

 البحث: حدود
يقتصر هذا البحث على دراسة دور مديري رّيض األطفال  يف تنمية العنصر البشري مبؤسسات رّيض  احلدود املوضوعية:

 األطفال .

اجلزء الشمايل الشرقي من سهل اجلفارة، مابّي قصر خيار شرقا واتجوراء  يف بولليتقع منطقة القره  احلدود املكانية:جغراقيا
تقريبا  بولليغراب، وما بّي سلسلة جبال ترهونة ومسالته يف اجلنوب وساحل البحر املتوسط مشاال.وتبلغ مساحة مدينة  القره 

، فتقع مدينة املدينة بّي خطى لكياأما قكيلو مرت مربع شرقا.  31كيلو مرت مربع .وتبعد عن مدينة طرابلس حبوايل   544
(  1درجة مشاال. والشكل )°( 52-΄31و ° 52-΄41درجة شرقا.وبّي دائريت عرض)°(15-΄51و°15-΄13طول)

 يوضح ذلك(.
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 م.1945، ،بوللياملصدر:أمانة اللجنة العامة للتخطيط، مصلحة املساحة الليبية، اخلرائط الطبوغرافية ملنطقة الدراسة، لوحة القره 

 ( موقع منطقة الدراسة1الشكل )

 مت إجراء هذا البحث على مديري رّيض األطفال  العامة واخلاصة. احلدود البشرية:

 (م.2116-2117ا البحث خالل سنة  )مت إجراء هذ احلدود الزمنية:

   البحث: منهجية
دين على قواعد عامة هتيمن على سري يقصد مبناهج البحث الطرق اليت مت إتباعها من أجل الكشف عن احلقيقة معتم         

ستخدم انظرا إىل طبيعة البحث وأهدافه ، (. و 1995العقل وحتدد عمليته حىت وصلنا إىل حقيقة معلومة ،)طنطيش، املقيلي 
الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي وهو) املنهج الذي يتناول الدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث يف 

 هتا، ويستطيع الباحث أن يتعامل معها فيصفها وحيللها(.ُمرّي
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 البحث: جمتمع
     ( مدير مبنطقة 14يتكون ُمتمع البحث من مجيع مديري رّيض األطفال  اخلاصة والعامة والبالغ عددهم ) 

 (.2116-2117للعام الدراسي ) بوللي، حسب إحصائية مكتب رّيض األطفال  ابلقره بولليالقره 

 بحث:ال أداة
لإلجابة على تساؤالت البحث استخدمت االستبانة كأداة جلمع البياانت واملعلومات، والذي مت بناه من قبل 

 .بولليالباحث وهو موجه إىل مديري مؤسسات رّيض األطفال  يف منطقة القره 

 : الدراسة مصطلحات
والتوجيه واملراقبة فهو مسئوال عن سري عمليات  يعرف مدير الرّيض أبنه الذي تقع على عاتقه عملية التخطيطمدير الروضة: 

 (.12تربية األطفال  هبدف تنشئتهم حسب األسس الرتبوية السليمة )أمحد النبهان، ص، 

هو أساس التنمية، وإذا كانت العوامل األخرى كالعامل الطبيعي والتكنولوجيا ورأس املال عوامل ُمتحكم فيها : العنصر البشري
ر الذي حنتاجه، فإنه على العكس من ذلك العنصر البشري ، وهلذا يتوجب معرفة شخصية كل فرد ومسيطر عليها ابلقد

واستخراج األفضل عن طريق بعث الدوافع اليت ميتلكها وتوجيهها وفقا ملا يرغب العنصر البشري ويتماشى وقدراته يف سبيل 
 .حتقيق التنمية

 3إىل   5م مدرسي خصص لرتبية األطفال  الصغار عادة من سن هي كل مؤسسة تربوية أو جزء من نظارايض األطفال : 
كساب القيم الرتبوية واالجتماعية وإاتحة الفرص ا نها اللعب املنظم الذي يهدف إىل م -سنوات وهي تتميز أبنشطة متعددة 

رة بعناية لتزيد من ّنو وتطوير  للتعبري عن الذات والتدريب على كيفية العمل واحلياة لتتوافق مع بيئة وأدوات ومناهج وبرامج خمتا
 (  .123، ص  2115كل طفل وحماولة تعديل السلوكيات واملشكالت اليت تظهر يف مرحلة الطفولة  )جناة الزليطىن 

 رايض األطفال : )تعريف إجرائي(:

درات األطفال  يعرف الباحث رّيض األطفال "أبهنا مؤسسة تربوية ذات مواصفات لتصبح رّيض األطفال  مسئولة عن تنمية ق
يف املرحلة العمرية  من ثالث إىل مخس سنوات،  هبدف حتقيق النمو واالرتقاء اجلسمي والعقلي والنفسي واالنفعايل 

 .واالجتماعي ليصبح مؤهالً لاللتحاق مبراحل التعليم بشكل فعال
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  السابقة: الدراسات
ى يف رّيض األطفال  فقد مت البحث والدراسة  يف هذا نتيجة إىل الدور الذي تلعبه التنمية يف تطوير العنصر البشر 

( 2115اجلانب من قبل العديد من الباحثّي حول هذا املوضوع فعلى سبيل املثال ال للحصر، الدراسة اليت قام هبا )الزليطىن،
حية فلسفتها وأهدافها وقد تناول فيها املنطلقات واملربرات العتماد مرحلة رّيض األطفال  يف السلم التعليمي يف ليبيا من ان

وبراُمها التعليمية والرتبوية. وقد توصل إىل عدة نتائج من بينها، أن طفل الروضة أكثر توافقا من الناحية االجتماعية عن غريه 
من مل يلتحق بسنوات الروضة ،كذلك  وجود مشكلة  تتمثل يف تزايد أعداد املتقدمّي إىل دور األطفال  بنسب تفوق عدد 

 املتاحة.املدارس 

 تقنية ابستخدام سلفيت حمافظة يف تعليميةال اخلدمات وختطيط توزيع (  على 2119شقري،بينما ركزت دراسة )هبة 
وقد هدفت الدراسة إىل حتديد مدى مطابقة املدارس  من حيث مواقعها ومواصفاهتا إىل املعايري العاملية  اجلغرافية املعلومات نظم

املعوقات اليت من شاهنا أن تقف حاجزا من أجل تطوير هده املعايري. وقد توصلت إىل عدة نتائج واإلقليمية، كذلك النظر إىل 
مفادها أن هناك العديد من رّيض األطفال  تتطابق مع املعايري الدولية ، كذلك وجود الكثري من رّيض األطفال غري املرخصة 

 مرحلة رّيض األطفال  ومل يلتحقوا ابلدراسة نظرا الرتفاع يف املنطقة، ابإلضافة إىل تزايد أعداد األطفال  الذين هم يف
 التكاليف الدراسية .

( لدراسة التحليل املكاين للخدمات التعليمية يف مدينة انبلس )املدارس 2116بيمنا جاءت دراسة )طاهر يوسف:
ض األطفال  و ضعف الكفاءة ورّيض األطفال ( وقد توصلت إىل عدة نتائج من بينها ضعف توزيع اخلدمات التعليمية لرّي

 التعليمية ومعظم مواقع رّيض األطفال  مل تقم على أساس ختطيطي.

قتصادية لدى أطفال الرّيض ما بّي سن )2111كما أوضح )احلمود : -3(، دور معلمة الروضة يف بناء القيم اال 
بوية  والرتكيز على أساليب التدريس وتنمية ( سنوات  فقد أهتم الباحث بدور معلمي رّيض األطفال  يف تنمية العملية الرت  7

القيم  بصورة عامة والقيم االقتصادية بصورة خاصة يف برامج إعداد وأتهيل معلمة الروضة .كذلك النظر إىل أسس الرتبية 
 العملية اليت من شأهنا آن جتدها يف معلمي الرّيض ال تتوفر يف اجلوانب النظرية.

،  من الدراسات املهمة واملتعلقة برّيض األطفال ، حيث أهتم الباحث بشكل ( 2112وتعد دراسة )السليماين )
مية ابململكة العربية سرتاجتية يف إدارات رّيض األطفال  يف مدينة مكة التعليية املستقبلية لتطبيق اإلدارة االأساسي إىل الرؤ 

طوير املنظمات التعليمية والسيما رّيض األطفال  حيث ركزت بشكل أساسي على إبراز دور اإلدارة اإلسرتاتيجية يف تالسعودية.
وتقييم الوضع احلايل ملؤسسات رّيض األطفال  يف اململكة العربية السعودية.أما عن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث هي، 

جية واضح بشكل متوسط سرتاتين املفهوم العام لإلدارة االإجية يف مؤسسات رّيض األطفال  ، و ضرورة تطبيق اإلدارة اإلسرتاتي
 وعليه جيب إظهاره بدرجة أوضح وأكثر فاعلية.

 من خالل العرض السابق للدراسات السابقة تبّي للباحثّي ما يلي:
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أجريت معظم الدراسات اليت أمكن للباحث احلصول عليها يف الدول العربية مثل فلسطّي والسعودية ومصر وسورّي  -
 .2115وحىت سنة  2116سات فقد امتدت ما بّي سنة ، أما من حيث اتريخ إجراء هذه الدرا

 استخدم أغلب الباحثّي يف الدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليلي -
توصلت أغلب الدراسات السابقة إىل ضرورة االهتمام مبرحلة رّيض األطفال  ، وكذلك توزيع وختطيط اخلدمات  -

 التعليمية والتحليل املكاين هلا.
 يت:الدراسات السابقة يف اآلتفادة للبحث احلايل من كما متثل أوجه االس

 بناء اإلطار النظري للبحث. -
 ستبانه.بناء أداة البحث املتمثلة يف اال -
 تفسري نتائج البحث. -

 يت:سات السابقة والبحث احلايل يف اآليف حّي متثل أوجه االختالف بّي الدرا

( كما أن معظم الدراسات 2115يبية ما عدا دراسة الزليطىن )أجريت الدراسات السابقة يف بيئات خمتلفة عن البيئة الل
( اليت اهتمت بتخطيط وتوزيع اخلدمات التعليمية 2119السابقة ركزت على مرحلة رّيض األطفال  ماعدا دراسة شقري )

العاملية  ومدى مالئمة املدارس اخلاصة برّيض األطفال  للمعايري  GIS) ابستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية )
 واإلقليمية.

 : األطفال رايض ماهية
 مرحلة ما قبل املدرسة:

يقصد مبرحلة ما قبل املدرسة اليت تسبق التعليم النظامي واليت هتدف فيها العملية الرتبوية إىل النمو الشامل فيما بّي سن 
رحلة ما قبل التعليم األساسي أو االبتدائي السنتّي إىل سن السادسة تقريبا. وهو ما يقابل يف املؤسسات الرتبوية التعليمية م

 (.17، ص  2112واليت تتضمن مرحلة احلضانة ورّيض األطفال )سهام بدر، 

املؤسسات الرتبوية  يادا" كبريا" على حاضنة ترعاه .وههي املرحلة اليت يعتمد فيها الطفل اعتم أوال مرحلة احلضانة:
ة يف تربية ورعاية األطفال  من سن امليالد حىت سن الثالثة والرابعة، حيث هتدف واالجتماعية اليت تقوم أساسا بعملية املساعد

إىل النمو املتوازن والشامل لألطفال من مجيع النواحي الصحية والغذائية واليت تنعكس على الناحية اجلسمية والعقلية والنفسية 
 . للطفل

مابّي سن الثالثة أو الرابعة وحىت السادسة يف مؤسسات تربوية : هي املرحلة اليت ترعى الطفل اثنيا مرحلة رايض األطفال  
اجتماعية هتدف إىل حتقيق النمو املتكامل واملتوازن لألطفال من مجيع النواحي اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية ، 

هو من أطلق مسمى        قريدريك قروبيل ملاىن والنشاط احلر. ويعترب العامل األ ابإلضافة إىل تدعيم وتنمية قدراهتم عن طريق اللعب
 ) رّيض األطفال  على املؤسسات( يف القرن التاسع عشر. 
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 ومن بّي هذه اخلصائص ما يلي:  خصائص طفل الروضة: -
 خصائص النمو اجلسدي احلركي . -1
العامل  خصائص النمو  العقلي واملعريف : حيث تتميز هذه املرحلة ابإلدراك احلسي ويبدأ الطفل ابلتفاعل مع -2

 اخلارجي، كما يتميز الطفل حبب االستطالع.
ن الطفل يظهر مشاعره م الذات كما تتميز هذه املرحلة أبخصائص النمو االنفعايل والنفسي : حيث يبدأ الطفل بفه -5

 بسهولة ، وانفعاالته بشدة
 خصائص النمو االجتماعي مثل املشاركة يف األدوار املدرسية -4
        كرب ّنو لغوى يف حياة اإلنسانأوتشهد مرحلة الروضة  تطوير املهارات اللغويةخصائص النمو اللغوي: بداية  -2

 (.56، ص 2116) الكتاب املرجعي ملعلمات رّيض األطفال، 
 أهداف رايض األطفال: 

 العمل على حتقيق أسباب التنمية الشاملة لألطفال حسيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا وروحيا. -1
 ة حاجاته من خالل األنشطة وإشباع رغباتهاالهتمام ابلطفل وتلبي -2
 اكتشاف ميول الطفل . -5
إن تكون املعارف املكتسبة هدفا غري مقصود لذاته وإّنا أتتى نتيجة ملختلف النشاطات اليت ميارسها الطفل بعيدا  -4

 عن الضغط والقيد.
 اكتساب الطفل للعادات السليمة والقيم األخالقية والروحية واجلمالية والصحية  -3
 يئة الطفل ملرحلة التعليم النظامي.هت -7
 توثيق الصلة بّي ما يتعلمه الطفل وبّي حياته وبيته . -6
ص  2112اكتساب الطفل املفاهيم واملهارات األساسية لكل من اللغة والرّيضيات والعلوم والفنون)سهام بدر، -8

115). 
 أمهية رايض األطفال : -

ماعية، تسعي إىل أتهيل الطفل أتهيال متكامال لاللتحاق ابملرحلة االبتدائية، تعترب رّيض األطفال مؤسسة تعليمية وتربوية واجت
حيث ترتك له احلرية الكاملة يف ممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وميوله ، وميكن تلخيص أمهية رّيض األطفال يف النقاط 

 التالية:

 لتعليمي.تعترب رّيض األطفال أساس العملية التعليمية ، وجزاء مكمال للنظام ا -1
 توفري الفرص األزمة للطفل للتعلم واالكتساب والتطور، وتعديل سلوكه. -2
 تكوين العديد من املهارات عن طريق اللعب واملمارسة. -5
 مساعدة أولياء األمور على معرفة احتياجات أطفاهلم. -4
 تعترب بيئة جيدة للتعلم لألشخاص احملرومّي اجتماعيا وثقافيا واقتصادّي. -3
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 عتماد على النفس وأسلوب التفكري املنطقي التدرب على اال -7
توفري اجلو املناسب للنشاط واحلركة للطفل واتمّي فرص اللعب احلر له وغرس عادة حب االستطالع  -6

 (.54،ص ،ص 2115لديه.)احلارثي،

 :  األطفال رايض مناهج
 قلسفة مناهج رايض األطفال  :

الل األنشطة املتنوعة اليت تنمي املفاهيم واملهارات االهتمام ابلنمو الشامل واملتكامل لطفل الروضة من خ .1
 واالجتاهات أي اجلوانب املعرفية والوجدانية والنفس حركية .

 التأكيد على دور وفاعلية الطفل يف عملية التعلم من خالل اللعب وممارسة األنشطة اليت تتماشى وطبيعته. .2
 ك إباتحة الفرصة له للتعامل مع األشياء بشكل مباشر .توثيق العالقة بّي الطفل والبيئة الطبيعية من حوله وذل .5
اإلكثار من الوسائل التعليمية احلسية اليت تكون مبثابة املعلم للطفل تنمي فيه مهارات التعلم الذايت واالبتكار  .4

 واالكتشاف 
 الطلق. تنمية املهارات احلركية املختلفة للطفل واالهتمام بصحته وغذائه وتوفري أماكن للعب يف اهلواء .3
 تنمية املهارات االجتماعية اليت تساعده على العيش ضمن مجاعة مثل التعاون ،االنتماء،التعاطف مع اآلخرين  .7
 إاتحة الفرصة لكل طفل لتحقيق ذاته وتنمية قدراته واستعداداته وتكوين صورة إجيابية عن نفسه. .6
 االهتمام ابلنمو املعريف واللغوي للطفل . .4

 طفال :خصائص منهاج رايض األ

 الشمولية والتنوع . -1
 املرونة ومراعاة الفروق الفردية . -2
 االستمرارية . -5
 يوفر فرص البحث واالستكشاف ويساعد على اكتشاف ميول ومواهب األطفال  . -4
 يؤكد على إجيابية الطفل وفعاليته مع عناصر البيئة التعليمية وحيقق مبدأ التعلم عن طريق العمل. -3
،ص  2112ار من خالل توفري بدائل وخيارات متنوعة يف الربانمج. ) مرسي ومشهور، أتكيد مبدأ احلرية واالختي -6

575.) 
 دور مدير الروضة يف مؤسسات رايض األطفال :

 اإلدارة التعليمية وإدارة رايض األطفال : -
طتها هتدف إىل تلبية تعد اإلدارة ظاهرة إنسانية واجتماعية ، فهي إنسانية الن اإلنسان هدفها ووسيلتها. واجتماعية الن أنش

احتياجات اجملتمع وطموحاته . وهى عمل حمدد يعتمد على التخطيط الدقيق للوصول ألهداف حمددة بتوجيه سلوك العاملّي 
وجهودهم . كما إهنا حتقق الكفالة والفعالية ،وتعتمد على العالقات اإلنسانية وأثرها اجليد واالجيايب على املناخ التنظيمي الذي 
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منظمة. إذ إن جناح إي مشروع يكمن يف طريقة إدارته . وكما أن تقدم الدول وختلفها يرجع إىل ّنط اإلدارة القائمة  يسود أية
(، وعرفت كلمة اإلدارة أبهنا توجيه عمل األفراد وتنسيقه  للوصول إىل األغراض 1، ص  2111فيها وفقا إىل) العتيىب ،

 فراد واملواد واإلشراف عليها .املرغوبة ، كما عرفت أبهنا تنظيم وتدبري األ

أما اإلدارة يف ُمال رّيض األطفال  فهي اليت تشمل العمليات أو العناصر والتكامل فيما بينها لتحقيق أهداف معينة ، وتضم 
ول عن عناصر التخطيط والتوجيه واالتصال واملتابعة والرقابة والتقومي ، وأيضا عنصر القيادة الذي يعد العنصر املباشر واملسئ

 (.57، ص 2111تنسيق مجيع العمليات وتكاملها.) اخلتيلة ماجد:  ، 

 :مدير الروضة

مدير الروضة هو املسول األول عن كل اجلوانب التعليمية الرتبوية والصحية يف الروضة ،ومن األمهية مبكان أن يكون مدير 
ن أألمة واستيعاهبا و ن يلم اإلملام التام أبهداف اأو ن يكون واسع الثقافة أتربوّي يف ُمال رّيض األطفال،  و الروضة متخصص 

 (.269، ص2112يضع نصب عينيه الوسائل اليت تنري هلا الطريق لتحقيق هده األهداف )سهام بدر، 

 صفات  مدير )مديرة( الروضة:

املربية القديرة متتاز مديرة الروضة بصفات خاصة وذلك ألمهية مسؤوليتها يف رعاية اجليل الناشئ وهى يف ُمملها صفات 
اليت اختارهتا اجلهات الرتبوية لتحمل رسالتها إىل اجليل اجلديد ، ومن أهم هده الصفات نذكر منها كما جاء به  ) سهام بدر، 

 (.241، ص 2112

 أن تكون متتبعة للتطورات احلديثة يف تربية األطفال  وان تكون ذات ابتداع وجتديد وابتكار. -1
 ة جيدة وقادرة على التعاون مع أولياء أمور األطفال. أن تكون ذات قابلية قيادي -2
 يشرتط أن تكون فيها مجيع صفات املعلمة اجليدة يف الروضة، وان تكون هلا القدوة احلسنة واملثل اجلميل. -5
 أن تكون هلا القدرة على خلق جو من املرح خال من القلق حيقق الطمأنينة يف الروضة وسيادة العالقات الطيبة.  -4
 ف ابلصرب واألانة واملرونة والقابلية على ُماراة اآلخرين.أن تتص -3
 .أن تكون علي دراية اتمة بطبيعة ورغبات األطفال  متحلية بصفات األمومة  -6

وكذلك هناك العديد من املهارات اليت جيب أن تتوافر يف مديرة الروضة ومن بّي هده املهارات كما جاءت يف 
 ( مايلي:25،ص2111)حمامدة،

: وهى قدرة املديرة على أداء أعماهلا وتفهمها لألنشطة واإلجراءات واللوائح والقدرة على استخدام الفنية املهارات -1
 املعلومات وحتليلها وإدراك الطرق والوسائل املتاحة ابجناز األعمال.

ل مع أشخاص من : وتكمن يف كيفية التعامل مع كافة األفراد العاملّي يف الروضة وكيفية التعام املهارات اإلنسانية -2
 خمتلف املستوّيت واملهن حىت نتمكن من دفعهم إىل القيام ابلعمل الذي تريد اجنازه.
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: وتتمثل يف القدرة على التحليل والدراسة واالستنتاج واملقارنة واالستعداد الذهين لتقبل أراء املهارات الفكرية -5
 اآلخرين أو نقدهم.

 نظيم والتطوير التنظيمي وتوزيع املهام والواجبات .: مبعىن فهم مهارات التاملهارات التنظيمية -4
ومديرة الروضة الفعالة هي اليت تستخدم مهاراهتا وخرباهتا يف تطبيق األساليب العلمية احلديثة لإلدارة حبيث تتناسب مع 

 طبيعة العمل اإلداري الذي متارسه ، واملتمثل يف اختاذ القرارات وحتمل املسؤوليات.

 ن أن نقول ابن مدير الروضة تتبلور وظيفته يف جانبّي رئيسيّي كاأليت:وخالصة القول ميك

 : متمثلة يف النواحي التنظيمية املشتقة من اللوائح والقوانّياجلانب اإلداري التنظيمي -أ
: فهو احلاجة إىل مدير متخصص يف الطفولة يستطيع استيعاب أهداف الروضة ويعمل اجلانب الرتبوي والتعليمي -ب

 نشطتها وبراُمها.على تطوير أ
 معلمة الروضة:

حتتل معلمة الروضة مكاان هاما يف السلم التعليمي ألي مؤسسة تربوية فهي ترسى وتزرع األسس الرتبوية و القيم  املتنوعة 
ن إلن حيقق الفائدة املرجوة منه، و  اليت حيتاجها الطفل . فأي منهج إذا مل يلق  معلمة قادرة على تنفيذه بشكل صحيح

ار اليت تقوم هبا معلمة الروضة عديدة ومتنوعة واليت تتطلب منها جهدا كبريا ألدائها على أحسن وجه سواء كان األدو 
ذلك يف األعداد أو التقومي ام التنفيذ ورمبا يكون اإلعداد اجليد واخلربة واملمارسة سبال ضرورية لتسهيل قيامها مبهامها 

ن يكون هلا دور ودراية أبمهية التطورات التكنولوجية السائدة يف أالبد و حيح. كما إن معلمة الروضة وأدوارها بشكل ص
الوقت احلايل ، ألهنا تعكس االجتاه للخطط التعليمية واالجتماعية والثقافية ،خاصة إن األطفال هم القلب واجلوهر 

االستفادة بكل ُمالت التقدم فاإلملام ابلتقدم التكنولوجي ال يكون إال هبم ومبقدار محل األمانة اليت تفتح هلم قدر 
 (. 155، ص 2115التكنولوجي  )الزليطىن: 

 (.12، ص  2111هم األدوار  واملواصفات اليت جيب أن تتمتع وتقوم هبا معلمة الروضة كما ذكرها )احلمود أو 

 معاملة الطفل أبسلوب قريب منه حمبب له، كي تضمن استجابة إجيابية أكرب من قبله. 1

وعدم التذمر فدورها يف الروضة يكمل دور األم ألن املعلمة ابلنسبة للطفل بديلة عن أمه حلكم طبيعتها  وهي  متتعها ابلصرب 2
 أقدر  على معرفة األسلوب األنسب للتعامل معه بشكل ال يبعده كثرياً عن اجلو الذي ألفه يف البيت.

 األولية الضرورية للتعلم. . هتيئة الطفل للتعليم النظامي عن طريق تزويده ابملبادئ واخلطوات5

 . دورها يف احلفاظ على التواصل املستمر بّي الروضة وأسرة الطفل.4

 . إعطاء الطفل قدراً من احلرية يف اللعب ويف ممارسة األنشطة رمبا ال تعطيه إّيه معلمات املراحل التعليمية األخرى.3
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 وتفسريها: البحث نتائج
ها واإلجابة كذلك على تساؤالت البحث والتحقق من فرضية البحث وتفسري النتائج يتضمن هذا الفصل نتائج البحث وتفسري 

 اليت توصل إليها الباحث.

 اإلجابة على التساؤل البحثي  األول من تساؤالت البحث: -1
 ؟بوللييتضمن التساؤل األول:ما هو التوزيع اجلغرايف ملؤسسات رايض األطفال يف منطقة القر  

 ض األطفال  )القطاع العام(:التوزيع اجلغرايف لراي

من خالل البياانت اليت مت احلصول عليها من مكتب التعليم داخل منطقة القره بوللي )مكتب رّيض األطفال  ( فقد مت حصر 
(. وابملقارنة مع التوزيع اجلغرايف لرّيض 5مؤسسة لرّيض األطفال  اتبعة للقطاع العام كما يف الشكل رقم  )  12عدد 

قطاع اخلاص جند أن التوزيع اجلغرايف لرّيض األطفال موزع بشكل يكاد يكون متساوي مع مساحة املناطق اإلدارية األطفال  لل
 ( يوضح ذلك.1اجلدول رقم ) بولليحمالت تضمها  القره  7ابملدينة ،  واملوزعة بّي عدد 

 .بوللي( توزيع رايض األطفال )القطاع العام( داخل منطقة القر  1اجلدول رقم )

 عدد الرّيض املنطقة اإلدارية ر.م
 2 الكراوة 1
 2 القويعة 2
 2 العطاّي 5
 5 الرواجح 4
 1 اخلوالق 3
 2 الشرقية 7

 م.2117املصدر: مكتب التعليم العام مبنطقة القره بوىل، مكتب رّيض األطفال ،
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 الدراسة.(  التوزيع اجلغرايف لرايض األطفال  القطاع العام داخل منطقة 2الشكل رقم )

جند أن هناك تناسب واضح بّي التوزيع املكاين لرّيض األطفال  يف منطقة  بولليوإذا ما نظران إىل خريطة القره 
الدراسة ومراكز التوزيع السكاين والتوزيع اإلداري للمنطقة، حيث يوجد تقريبا عدد ال يقل عن روضة واحدة لكل حدود إدارية 

كما هو متناسب تناسبا   بوللي األمهية الكربى لتوزيع رّيض األطفال  داخل مدينة القره داخل نطاق املدينة وهذا يرجع إىل
( يوضح هذا التوزيع املثايل لرّيض األطفال  يف املنطقة. مقارنة مع عدد 2تقريبيا مع عدد السكان يف املنطقة، واجلدول رقم)

 السكان ابملدينة.
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 .بوللياألطفال  وسكان منطقة القر   ( يوضح العالقة بني توزيع رايض2جدول رقم)

 عدد السكان عدد الرّيض املنطقة االدارية ر.م
 15561 2 الكراوة 1
 3142 2 القويعة 2
 9194 2 العطاّي 5
 3741 5 الرواجح 4
 5516 1 اخلوالق 3
 3759 2 الشرقية 7

 ف طرابلس. 2117. املصدر: اهليئة العامة للمعلومات، تعداد سكان ليبيا 

 )القطاع اخلاص( :  بولليلتوزيع اجلغرايف لرايض األطفال  يف منطقة القر  ا

ن ة برّيض األطفال  القطاع اخلاص أبواخلاص بولليمن خالل اإلحصائيات اليت مت احلصول عليها من مكتب التعليم يف القره 
اجلغرايف لرّيض األطفال  اخلاصة داخل هناك عدد من الرّيض يف منطقة الدراسة فقد تبّي أن هناك تفاوت واضح يف التوزيع 

رّيض خاصة هي   4(. حيث جند أن هناك تركز داخل نطاق مركز املدينة بوجود عدد 4كما يف الشكل )  بولليمنطقة القره 
يف  كالتايل "روضة احلذيفي، إقرأ، طيور اجلنة و إشراقة املعرفة" . وهذا الرتكز الشديد يرجع إىل التناسب التام مع عدد السكان

ألف نسمة، يرتكز يف مركز املدينة ) اهليئة العامة   42192حوايل  بوللياملدينة حيث يبلغ عدد السكان يف منطقة القره 
من سكان املنطقة،  %51ألف نسمة أي ما نسبته حوايل   15561( حوايل  2117للمعلومات والتوثيق تعداد سنة 

( ، حيث أشار إىل أن 45ص  2112تقرير الوطين للتنمية البشرية يف ليبيا ابإلضافة إىل التوافق مع املعايري اليت حدده ال
املسافة اليت يقطعها الطالب يف املراحل األوىل من الدراسة واخلاصة مبرحلة رّيض األطفال  واملرحلة االبتدائية جيب أن ال 

ذا يدل على التناسب الواضح مابّي (. وه2112م من نطاق السكن ) التقرير الوطين للتنمية البشرية  311تتجاوز حدود 
عدد السكان وعدد الروض يف مركز املدينة وابملقارنة بذلك جند أن بقية الرّيض ترتكز يف أطراف املدينة ، حيث توجد األوىل 

ة كم شرق املدينة واألخرى تقع داخل منطقة القويع  3وهى روضة املنارة للتعليم احلر يف منطقة الشريدات اليت تبعد حوايل 
إىل  بولليالتوزيع اجلغرايف لرّيض األطفال داخل مدينة القره  كز املدينة ويرجع هذا التفاوت يفكم إىل الغرب من مر   11حبوايل 

 عدة أسباب نذكر منها:                                                                  

 مدينة .ال يتوزع السكان بشكل عادل داخل احلدود اإلدارية لل -1
قلة تركز  ن الرّيض اخلاصة ، وذلك نتيجة إىلال يوجد يف عدد من املناطق داخل احلدود اإلدارية للمدينة أي م -2

من ُمموع السكان يف املدينة) اهليئة  %11قل من أمنطقة اخلوالق حيث ال يوجد سوى  السكان كما هو يف
 (.2117الوطنية للمعلومات والتوثيق 
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 وزيع اجلغرايف لرايض األطفال  القطاع اخلاص داخل منطقة الدراسة.(  الت3الشكل رقم )

 اإلجابة عن التساؤل البحثي الثاين من تساؤالت البحث: -2
بنص السؤال الثاين : ما هو دور مديري رّيض األطفال  قي تنمية العنصر البشري مبؤسسات رّيض األطفال   -

 ؟بولليمبنطقة القره 
لثاين قام الباحثان بتحليل البياانت اليت مت مجعها من خالل االستبانة اليت مت وضعها لإلجابة على التساؤل البحثي ا -

، حنو حتديد الدور الذي يقومون به  بولليخصيصا لتحديد اجتاهات ودور مديري رّيض األطفال  يف منطقة القره 
. وقد اشتملت االستبانة  بوللييف تنمية وتفعيل العنصر البشري داخل مؤسسات رّيض األطفال  يف منطقة القره

( بندا تتضمن تنمية ودور مديري رّيض األطفال  للمستوى احلكومي واخلاص داخل منطقة 21على عدد )
 الدراسة.

وبعد استعادة كافة االستبياانت اليت مت توزيعها على أفراد اجملتمع ، قام الباحثان إبعادة جردها وتصنيفها ، حيث 
وهو مدراء  رّيض األطفال  يف املنطقة أو من ينوب عليهم. ومن مث بدأت مرحلة تفريغ  قسمت االستبانة إىل صنف واحد
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البياانت متهيدا إىل حتليلها إحصائيا للوصول إىل النتائج املطلوبة ، واملتمثلة يف حتديد اجتاهات أفراد ُمتمع الدراسة حنو دور 
 ّيض األطفال  يف املنطقة مبا حيقق التنمية الكاملة .داخل مؤسسات ر  يض يف تفعيل وتنمية العنصر البشر مديري الرّي

ويف إطار املعاجلة اإلحصائية ، فقد استخدم الباحثان التكرارات والنسب املئوية بصورة أساسية ، لتحديد اجتاهات 
ض أفراد ُمتمع البحث حنو مديري رّيض األطفال  يف تطبيق دورهم يف تفعيل وتنمية العنصر البشرى  يف مؤسسات رّي

متضمنة اجلانب الدراسي والتعليمي والرتبوي وذلك كما هو يف اجلدول التايل الذي حيتوى  بوللياألطفال  داخل منطقة القره
على النسب املئوية تلخص إجاابت أفراد ُمتمع الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة العشرين بندا  ابستخدام بدائل 

 اجلداول يف مقياس )نعم( أو )ال(.
 النسبة املئوية بال التكرار النسبة املئوية  بنعم التكرار الفقرات ر.م

 %71 11 %59 6 املعلمات متحصالت علي شهادة يف رّيض األطفال. 1

 %22 4 %64 14 توجد صرامة يف التعامل مع املعلمات. 2

 %16 5 %45 13 تتابع مجيع األنشطة داخل الروضة. 5

 %55 7 %76 12 ال رّيض األطفال.الروضة تواكب التطور يف ُم 4

 %1 1 %111 14 تقوم بزّيرات دورية للفصول أثناء فرتة الدراسة. 3

 %1 1 %111 14 هناك تعاون بّي اإلدارة وأولياء األمور. 7

 %55 7 %76 12 يعترب مبىن الروضة مالئم لتنفيذ الربامج واألنشطة. 6

 %11 2 %49 17 هناك خطط دراسية مسبقة. 4

 %24 3 %62 15 جد متابعة صحية دورية داخل الروضة.تو  9

 %55 7 %76 12 هناك دور فعال لالخصائّي االجتماعيّي والنفسيّي. 11

 %44 4 %37 11 توجد الوسائل التعليمية املناسبة لألطفال. 11

 %7 1 %94 16 يوجد تعاون بينك وبّي زمالئك يف الروضة. 12

 %22 4 %64 14 عدد الفصول مناسب. 15

 %1 1 %111 14 هتتم ابملرافق الصحية داخل الروضة. 14

 %16 5 %45 13 تواجدك داخل الروضة طوال فرتة الدوام. 13

 %11 2 %49 17 هل تشارك زمالئك داخل الروضة يف إختاد القرار. 17
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 %71 11 %59 6 يوجد دورات تقوية وأتهيل للمربيات واملعلمات. 16

اخلاصة ابلرّيض داخل  تقوم حبضور االجتماعات 14
 املنطقة.

11 71% 6 59% 

 %7 1 %94 16 التزم بقواعد املظهر العام األنيق. 19

 %11 2 %49 17 التزم اجلودة بكل ما أقدمه من أعمال. 21

 حول  ،( يوضح التكرارات والنسب املئوية الستجاابت أقراد جمتمع البحث على االستبانة 3جدول رقم )
 .يلقر  بوللطفال يف تنمية العنصر البشري مبؤسسات رايض األطفال يف منطقة ادور مديري رايض األ

 
 يت:دول السابق ققد مت الوصول إىل اآلومن خالل إقراز اإلجاابت  كما هو مبني يف اجل

فيما خيص ابلعمل اإلداري فان أعلى نسبة أو تكرار كان هناك متابعة شديدة ملديري الرّيض يف متابعة دور معلمي 
، وهذا يعطى دليال واضحا إىل الدور  %111لفصول أتناء القيام بواجبهم الدراسي ، وقد وصلت النسبة إىل ا

لكال القطاعّي العام  الذي يقوم به مديري رّيض األطفال  يف متابعة واإلشراف على العنصر البشرى داخل الرّيض
 جل النهوض ابلعملية التنموية.أواخلاص من 

     يف الدراسة ، هناك تعاون واضح بّي اإلدارة املدرسية يف مؤسسات األطفال  داخل منطقة األمر األخر املهم 
، وهو ما يعرب فعليا من  %111للقطاع العام واخلاص وبّي أولياء األمور ، وقد وصلت النتيجة إىل  بولليالقره 

 االهتمام والتعاون الفعال يف رّيض األطفال .
وط والواجبات الرئيسية ملؤسسات رّيض األطفال  أن يكن املعلمات حاصالت على خر ، فمن الشر يف اجلانب اآل

 %59نه تبّي من خالل االستبانة أن هناك حوايل أومتخصصة يف رّيض األطفال.   إال شهادة معتمدة  ومؤهلة 
ا ما متحصالت على مؤهل علمي وهذ بولليفقط من املعلمات داخل مؤسسات رّيض األطفال  يف منطقة القره 

يدفع إىل التساؤل على الدور إيل جيب أن يقوم به مسؤويل الرّيض ابملدينة للنهوض ابملستوى التعليمي للمعلمات 
 ومن مث الرّيض.

 ،توصل ايل النتائج التالية: بولليمن اإلجابة على التساؤل املتعلق ابالستبانة املقدمة ملديري رّيض األطفال  يف منطقة القره 

: وتتضمن، اإلجابة على التساؤالت املتعلقة بوجود تعاون بّي مديري %111-11ابهتا ما بنينسب ترتاوح إجا -1
الرّيض وأولياء األمور ، ابإلضافة إىل وجود تعاون بّي اإلدارة واملعلمات ابلوحدة التعليمية. كذلك االهتمام 

النهوض ابلعنصر البشرى يف رّيض ابلتواجد يف الرّيض اغلب أوقات الدوام الرمسي وهو أساس للعملية التنموية و 
جل النهوض ابلعملية التنموية أر وزمالئه يف اختاذ القرارات من األطفال . الشئ األخر هو وجود تعاون بّي املدي

 على الشكل الصحيح.وهو ما يعترب مؤشر لقوة اإلدارة  يف رّيض األطفال .
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للتطورات احلديثة املتعلقة برّيض األطفال :وتشمل مواكبة الروضة  %11-11نسب ترتاوح إجاابهتا ما بني  -2
 ،واالهتمام ابلوسائل التعليمية املناسبة ،والدور الذي يلعبه األخصائيون االجتماعيون والنفسيون يف الروضة.

من  %41قل من أن خالل حتليل االستبانة أن هناك : حيث وجد م%11نسب ترتاوح إجاابهتا اقل من  -5
مؤهل ذو العالقة بتدريس رّيض األطفال  ، وهو يعترب مؤشر سليب ويتطلب معلمات األطفال  متحصالت على 

ن تنمية العنصر ، أل بولليالكثري من االهتمام من قبل كل من مدراء الرّيض ومكاتب الرّيض يف منطقة القره 
ن الصحيح ألل  وتنميتهم على السلوك البشرى البد أن تتوفر يف املعلمات الالئي يقمن ابلتدريس للنهوض ابألطفا

التخصص يف رّيض األطفال  وما يرتبط به من مؤهل علمي وأكادميي وثقايف وفين يعترب ضروري يف رّيض األطفال 
.كما انه ال يوجد دورات تقوية وأتهيل ملعلمات الرّيض وهو الذي يعترب عنصرا مهما من اجل الرفع من مستوّيت 

هوض ابلطفل ، خاصة إن هناك نسبة كبرية من أفراد اجملتمع ال املعلمات ابعتبارهن العنصر األساس للتنمية والن
 توجد لديهن مؤهالت علمية حسب نتائج االستبانة.

 البحث: توصيات
 بناء على ما توصل إليه من نتائج يوصى الباحثان مبا يلي:

 االهتمام مبعايري قبول الطالبة املتقدمة لتخصص رّيض األطفال ابلكليات اجلامعية . -1
من الشروط الواجب توافرها يف معلمة رّيض األطفال  حصوهلا على درجة البكالوريوس يف نفس أن يكون  -2

 التخصص.
برز املستجدات أفال  أثناء اخلدمة الطالعهم على عقد دورات تدريبية تنشيطية ملعلمات ومديري رّيض األط -5

 واحدث األساليب الرتبوية يف ُمال إعداد طفل الروضة.
لوسائل والتجهيزات اخلاصة بتنمية قدرات األطفال  ، مع احلرص أن تكون متنوعة وشيقة إثراء بيئة الروضة اب -4

 لألطفال.
متابعة األساليب املستخدمة يف مؤسسات رّيض األطفال  اخلاصة وتقوميها بناء على مدى مناسبتها للمرحلة  -3

 العمرية.

 البحث مقرتحات
 ى.إجراء دراسات وحبوث مماثلة يف مراحل التعليم األخر  -1
 إجراء دراسة مقارنة بّي الرّيض اخلاصة والعامة يف إكساب األطفال  املهارات وتنمية قدراهتم. -2
 دراسة دور معلمة الروضة يف تنمية حب القراءة واإلقبال عليها عند األطفال . -5
 يقرتح الباحثان أن تعقد الروضة اجتماعا دورّي مع ُمالس اآلابء. -4
ولياء أمور األطفال  تقارير مكتوبة عن مدى تقدمهم خالل فرتة تواجدهم يف يقرتح الباحثان أن ترسل الروضة أل -3

 الرّيض.
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 واملصادر املراجع
 العلمية: والرسائل الكتب : أوال

امحد إبراهيم امحد النبهان، دور مديرات رّيض األطفال كمشرفات مقيمات يف حتسّي أداء املعلمات وسبل تطويره  .1
 .2119غزة، رسالة ماجستري غري منشورة، -ميةيف حمافظات غزة"،اجلامعة اإلسال

 .2116الكتاب املرجعي ملعلمات رّيض األطفال،وزارة الرتبية والتعليم، إدارة املناهج والكتب املدرسية، األردن  .2
 .2111اخلثيلة بنت هند،إدارة رّيض األطفال دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن .5
 .1995مدخل إىل البحث اجلغرايف، مكتبة دار الفالح، الكويت،مجعة رجب طنطيش، إحممد عياد مقيلي،  .4
سرتاتيجية يف إدارات رّيض األطفال،رسالة رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة االحنان بنت عبد الرمحن السليماىن،  .3

 .2112ماجستري غري منشورة، مقدمة التقسيم اإلدارة والتخطيط  الرتبوي، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى، 
سهام حممد بدر، مدخل إىل رّيض األطفال، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن، الطبعة الثالثة،  .7

2112 . 
طاهر مجعة طاهر يوسف ، التحليل املكاين للخدمات التعليمية يف مدينة انبلس ابستخدام تقنية نظم املعلومات  .6

. 2116إلقليمي ، جامعة النجاح الوطنية انبلس  فلسطّي اجلغرافية .رسالة ماجستري يف التخطيط احلضري وا
 اختصار

فاطمة بنت عبدا هلل سلطان احلارثي، فاعلية استخدام الوسائط املتعددة يف تعليم املسؤولية االجتماعية لدي أطفال  .4
لعربية السعودية ، ما قبل املدرسة االبتدائية يف مدينة الطائف، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، اململكة ا

2115. 
مبارك رجاء العتيىب الصعوابت اليت تواجهها إدارات رّيض األطفال يف دولة الكويت وعالقتها بفاعلية املديرات من  .9

 .2111وجهة نظر مديراهتا ومعلماهتا  جامعة الشرق األوسط 
األطفال يف اجلمهورية العربية منال مرسى و كندة انطوان مشهور، مدى توافر املهارات احلياتية يف مناهج رّيض  .11

 .2112السورية، ُملة الفتح، العدد الثامن واألربعون،
جناة أمحد الزليطىن، املنطلقات واملربرات العتماد مرحلة رّيض األطفال يف السلم التعليمي يف ليبيا، اجمللة اجلامعة   .11

 (.157-121)  2115العدد اخلامس عشر،
 .2114بيئية لطفل الروضة، دار الثقافة عمان، ندي عبد الرحيم حمامدة،الرتبية ال .12
 املعلومات نظم تقنية ابستخدام سلفيت حمافظة يف ال تعليمية اخلدمات وختطيط توزيعهبة حممد محودة شقري،  .15

 . 2119،رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل قسم اجلغرافيا جامعة النجاح الوطنية انبلس،  فلسطّي، اجلغرافية
( سنوات  7-3مود ، دور معلمة الروضة يف بناء القيم االقتصادية لدى أطفال الرّيض ما بّي سن ) هناء قاسم احل .14

 .2111-2119يف رّيض األطفال رسالة ماجستري غري منشورة،كلية الرتبية جامعة دمشق ، 
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 العامة واهليئات التقارير اثنيا:
 .2115أغسطس   2141، 2115-يف ليبيا  سرتاتيجية التمكّي والتنمية البشريةاُملس التخطيط الوطين  -1
 ، طرابلس.2117اهليئة العامة للمعلومات، تعداد السكان لعام  -2
أمانة اللجنة العامة للتخطيط، مصلحة املساحة الليبية، اخلرائط الطبوغرافية ملنطقة الدراسة، لوحة طرابلس،  -5

 .1945طرابلس،
 .2117-2113،مكتب خدمات التعليم ابلقره بوللي، مكتب رّيض األطفال -4
 .2112التقرير الوطين للتنمية البشرية يف ليبيا،  -3

 
  



 

77 

 

 ijc اهلدف دالة معامالت تغري
 النقل ملسالة

 لةأللمس مثلاأل احلل على ثريهاأتو
   العزيز عبد احملسن عبد منافد.
 جامعة املرقب /قسم الرايضيات-كلية الرتبية 

  البحث ملخص

    خطية من حيث نوع احلل  لة برُمة أقل واليت هي مسلة النأم بدراسة التأثري احلاصل على مستيف هذا البحث هن
)(قيمة دالة الكلفة عندما تتغري قيمة معامل الكلفة و  ijc  مسائل  خمتلفة  4جل هذا قمنا بدراسة أو النقصان ومن أابلزّيدة

والثانية  تسمى )طريقة فوجل( من قل الكلف( أوىل تسمى )طريقة ريقتّي للحل األط يف عدد متغرياهتا وعدد قيودها واستعملنا
 قل قيمة ممكنة لدالة الكلفة.ألطريقتّي من حيث احلل الذي يعطي جل املقارنة بّي نتائج اأ

)(ن قيم معامل دالة الكلفة إ ijc فرتات ويف   5ىل إو أرتتّي ىل فإو تنقسم أن تقع يف فرتة واحدة أاليت درست ميكن
 z)(انواع  ويرافق كل نوع من احللول  قيمة لدالة الكلفة 5و أو نوعّي من احلل أك نوع معّي من احلل كل حالة كان هنا

 روسة.   ّناط وجدت وتكررت يف نتائج املسائل املدملا سنسسميه )ّنط احلل ( وهذه األنواع  أساس وجدان عدة وعلى هذا األ

)(ن تغيري قيمة املعامل إ ijc  املراد منه احلصول على حل معّي وهل سيكون هذا احلل مطابق للحل االبتدائي
ذا كانت قيمة دالة إنه حل خمتلف وكذلك حتديد فيما أم أعاله أعمال احدى الطريقتّي املذكورتّي الذي حصلنا عليه ابست

 كرب منها .أ وأقل منها أم هي أاوية للقيمة االبتدائية هل هي مسالكلفة احلالية 
ABSTRACT 

In this work we care about the impact study on the  transport problems (which is a 

linear programming problem) in terms of the type of solution and the value of the objective 

function when you change a value cost factor )( ijc to increase or decrease, and for this 

purpose we study 4 different problems and for this we used two methods the first one 

called (The method of least cost) and the second one is called (The method of vogal)and 

we used these two method to compare between the solutions and which solution give us 

the least possible value for the objective function.   

          The values of the factor of the objective function that we've studied can exist in one 

period or more than one period ,and in each case there exist one kinds of solution or more 

than one solution and for each solution there exist a value of objective function. On this 

basis we found several types of (a pattern solution) and these patterns repeats at the results 
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of the problems  To change the value of the factor 
)( ijc

 to obtain a particular solution and 

to ask If this solution is the same as the initial solutions   which we obtained by the two 

methods or is different and we  must  determine if the current value is equal to the initial 

value or less than or greater than. 

     -: املقدمة -1
 )احلالة العامة( :  مسالة  النقل

لة النقل مت أن مسإطبيقات لتقنية الربُمة اخلطية .و هم التأنقل كمسالة برُمة خطية يعترب من ن صيغة وحل مسالة الإ
لة برُمة خطية أمن صاغ مسالة النقل كمس ولأهو  Dantizgوان العامل    Hitchcockمل صياغتها بواسطة العا

واستعمل ) طريقة السمبلكس( MethodSimplex.  لة.أبعد تكييفها حلل هذه املس 
 لة النقل هي كالتايل أوالصيغة الرايضية ملسألة مس

قلل الكلفة                                    
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 لة املتوازنة.   ألة ابملسأويف هذه احلالة تسمى املس
  .متغري nmمعادلة وnmلة برُمة خطية حتتوي أمس ( هي1لة )أن املسإو 

 طريقة الزاوية الشمالية الغربية لة برُمة خطية  استحدثت طريقة مسيتألة النقل كمسأوحلل مس
Northwest corner rule)  قل منها طريقة رى حلل مسالة النخأها هو طريقة السمبلكس وهناك طرق ( واليت اساس

 وطريقة فوجل The method of least costs)قل الكلف () أ)
  (Vogal The method of.) 

1 
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 z)(لة من املسائل قيد الدرس مايسمى )احلل االبتدائي ( وقيمة دالة الكلفة أي مسيف كل طريقة من طرق احلل يوجد أل

)(ي معامل من معامالت دالة الكلفة ية ألوعندما تتغري القيمة االبتدائ.H)(هلذا احلل سنرمز هلا ابلرمز  ijc واليت سنرمز
مت احلصول على انواع من احلل ختتلف عن احلل االبتدائي وكل حل خمتلف   مسي ب )احلل اجلديد(  ولكل K)(هلا ابلرمز 

قل ورمزان هلا ابلرمز  املتحصل عليها  حددان القيمة األ تدائية( لدالة الكلفة ومن بّي مجيع قيم دالة الكلفةحل جديد له )قيمة اب
)(M. 
 

 ّناط  من  احلل .أ(  9يف املسائل قيد البحث مت حتديد )
                        وىل :لة األأاملس
 نقل التالية  لة الأخذ مسأسن

11 10 8 6 
11 7 9 5  
22 1 11 8 

انواع من احللول وهي كالتايل :          3لة  أن هلذه املسأوجدان    
 طريقة أقل الكلف:

 ن احلل االبتدائي هو كالتايل   إ: A-1النوع  -1
11 10  1   8  11 6 
11 76     9 5 8 
22 1 11 8 

 .z=H=172وقيمة دالة الكلفة هي   
23211312ساسية هي غريات األن املتإ ,,, xxxx. 
 
 : A-2النوع   -2
511لتصبح  11cذا قلت قيمة إ c  فسيكون احلل كالتايل 

وقيمة دالة الكلفة هي 
118136 cz    ،176136  z    

11 10     83 ? 8 
11 7  7  9  7  

5  
22 1 11 8 
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 : A-3النوع  -3
70لتصبح  13cذا قلت قيمة إ 13  c   فسيكون احلل كالتايل 

وقيمة دالة الكلفة هي 
137126 cz   ،175126  z 

11 
?   
7 

  4    
8 

6 

11 
7     

9  6  
   

     5
8  

22 1 11 8 
                                                                                                                                               

 :A-4 النوع     -1
40بح لتص 22cذا قلت قيمة إ 22  c   فسيكون احلل كالتايل 

وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح 
2210114 cz   ،154114  z 

11 10    
7 

     
8 

4       
6 

11 7     ?  
10  

54    
     

22 1 11 8 
                                                                                                                            

 : A-5 النوع  -2
40لتصبح  23cذا قلت قيمة إ 23  c فسيكون احلل كالتايل 

وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح  
237121 cz   ،149121  z 

11    10  811 6     
1  

11 
?      

 7  
9    
  

5     
1  

22 1 11 8 
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 قل الكلف:أنتائج طريقة 
 (1اجلدول )                                     

 اجلديدة  cijقيمة  اجلديدةz قيمة zة الصيغ  نوع احلل
1-A ------ 

172 611 c 
1-A 

121092 c 92z 012 c 
1-A 

13162 c 174170  z 218 13  c 
1-A 

218132 c 164<132 z 50 21  c 
1-A ------ 

172 822 c 
1-A 

236130 c 190160  z 105 23  c 
2-A 

118136 c 176136  z 511 c 
2-A ------ 184 96 21  c 
3-A 

137126 c 175126  z 70 13  c 
3-A 

226142 c 184172  z 75 22  c 
4-A 

2210114 c 154114  z 40 22  c 
5-A 

237121 c 149121  z 40 23  c 
 طريقة اقل الكلف                                1لة أاالستنتاجات :     املس  

Hzيمة دالة الكلفة االبتدائية  هي  ن قإ -1 172 . 
)92(قل قيمة هي أن إ -2 Mz    024عندما كانت c . 

 ( 11c) انظر                :2-ولالنمط األ
10  لتصبح ijcذا قلت قيمةإ  Kcij           حصلنا على 

 حل جديد . -1
Hzتغريت من  zقيمة  -2  عند قيمة واحدة ققط. H>zىل إ >

 قحصلنا على   Kijcصبحت أوبعد ذلك 
 .                                                                  H>zقيمة  -2احلل االبتدائي.                      -1

2313) انظر           :2-ولالنمط األ , cc ) 
0>3لتصبح   ijcذا قلت قيمة إ  Kcij       حصلنا على 

 حل جديد .   -1
Hzتغريت من  zقيمة  -1.2 عند قيمة واحدة  H>zىل إ >
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 ققط.
H<zقيمة  - 2.2

 . 
2>2صبحت  قيمته يف   أوبعد ذلك   KcK ij    قحصلنا على 

z<2>2    -2احلل االبتدائي.                     -1  HH
.                                                                                                                                                                  

 ( 21c) انظر            النمط الثاين :
Kcijلتصبح   ijcذا قلت قيمة إ 0  حصلنا على         

 . H<zقيمة  -2احلل االبتدائي.                   -1
1>4صبحت  أوبعد ذلك   KcK ij     قحصلنا على 

 .      H>zقيمة  -2حل جديد.                         -1
 (                    12c) انظر             ث:النمط الثال

0ijcذا كانت قيمة املعامل إ
 

 حصلنا على              
Hzتغريت من  zقيمة  -2احلل االبتدائي         -1 اىل  >

H>z                                                                
 ( 22c) انظر            النمط الرابع :

0>2ن الفرتة إ  Kcij   ىل قرتتني ويف كل منهاإستقسم 
 حل جديد.   -1
Hzوىل قيمة دالة الكلفة يف الفرتة األ  -1.2  <. 

Hzيف الفرتة الثانية تكون القيمة   -22.      .       
 حصلنا على    Kijc-1ذا كانت إو 
          . Hzقيمة  -2احلل االبتدائي.                 -1

 
 طريقة قوجل :    -2  
 A -2ن  )احلل االبتدائي( هو من النوع إ  -2  
Hzوقيمة دالة الكلفة هي    170   . 
23211112 ساسية هيواملتغريات األ   ,,, xxxx          .                                                        
 :  A -6النوع  -6   
50لتصبح  22cذا قلت قيمة إ   22  c  سيكون احلل كالتايلق 
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وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح   
2210106 cz   ،156106  z 

11 10 3          8   8   
6 

11 74      
  

?   
10   

5       

22 1 11 8 
  
 ( A -2ساسية للنوع ) املتغريات األ  نتائج طريقة قوجل:  

 (2اجلدول )                                 
نوع 
 احلل

صيغة ال 

z 

 cijقيمة  اجلديدةz قيمة
 اجلديدة 

1-A ------ 172 98 11  c 
1-A 1328 21 c 164132  z 40 21  c 
2-A 1368 11 c 168136  z 40 11  c 
2-A 1603 12 c 190187  z 10,912 c 
2-A ------

- 
184 721 c 

5-A 16411 c 171169  z 75 11  c 
5-A 9010 12 c 70190  z 80 12  c 
5-A 1357 21 c 177170  z 65 21  c 
5-A 1217 23 c 170121  z 80 23  c 

                         
 :A -2ساسية للنوع أاملتغريات الغري   

 (3اجلدول )                                  
نوع 
 احلل

صيغة ال 

z 

 cijقيمة  اجلديدةz قيمة
 اجلديدة 

1-A 16213 c 171169  z 97 13  c 
2-A 1217 22 c 170163  z 7,622 c 
3-A 1267 13 c 161126  z 60 13  c 
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5-A ------
--- 

170 1110 13  c 

 5-A ------- 
170 018 22  c 

6-A 10610 22 c 
615106  z

 50 22  c 

 
 طريقة قوجل                                 1لة أتاجات:     املساالستن  

 3,2انظر اجلداول  
Hzن قيمة دالة الكلفة االبتدائية هي   إ -1 170. 
)90(قل قيمة هي أن إ -2 Mz   012عندما كانت c . 

 ( 12c) انظر                 النمط الثاين:
Kcijصبحت  قيمة املعامل أذا إ     حصلنا على 

 .  Hzقيمة  -2احلل االبتدائي .              -1
1صبحت أذا إوبعد ذلك  Kcij   قحصلنا على 

 . H>zقيمة  -2   حل جديد .                 -1
 (                                       23c) انظر                 النمط الثالث:

10ذا كانت قيمة املعامل إ  Kcij             حصلنا على 
اىل  H<zت من تغري  zقيمة  -2احلل االبتدائي.  -1
H.z 

 ( 13c) انظر                النمط الرابع :
40وجد ان الفرتة   Kcij

                                قيها   
  H<zقيمة  -2حل جديد  .                        -1

 دائما .
13والفرتة الثانية   KcK ij    قيها 

اىل  H<zتغريت من   zقيمة  -2حل جديد.         -1
H.z 

1والفرتة الثالثة   KcK ij
 وقيها    

 .  z=Hقيمة -2احلل االبتدائي.                   -1
 (   22c) انظر                النمط الرابع :
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20 ن الفرتة إ  Kcij   ىل قرتتني ويف كل منها إستقسم 
 H<zوىل قيمة  يف الفرتة األ  -1.2      حل جديد. -1

  دائما .
 Hzنية تكون  قيمة  يف الفرتة الثا  -2.2                   

  . 
11والفرتة الثالثة    KcK ij    وقيها 

                                                                      .     Hzقيمة  -2احلل االبتدائي.                   -1
 ( cc,2111) انظر     :         النمط السادس

20ن الفرتة أوجد   Kcij                         قيها 
H<z  قيمة -2حل جديد  .              -1  دائما. 
11والفرتة الثانية    KcK ij    قيها 
  احلل االبتدائي  -1
 H.zىلإ H<zتغريت من   zقيمة   -1.2 
 2.2-      Hz    (21c) 

32والفرتة الثالثة    KcK ij     كان قيها 
𝐳قيمة  -2حل جديد  .             -1 > 𝐇      

 
                          لة الثانية :    أاملس   
    سنأخذ مسالة النقل التالية   

12 10 20 0 10 
22 20 9 7 12  
2 18 16 14 0 

12 11 12 12 2 
 
 نواع من احللول وهي كالتايل : أ  2لة  أن هلذ  املسإوجدان    
   قل الكلف:أطريقة  
 : ان  )احلل االبتدائي( هو كالتايل    B-1النوع   -1 

12 
10( 20       

1 
0     

12  
10      
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22 20  11 9    
12 

7 12      

2 18 16      141 0   2     
12 11 12 12 2 

Hzوقيمة دالة الكلفة هي      335   . 
323124231312 ساسية هيواملتغريات األ  ,,,,,, xxxxxx. 
 ن احلل الثاين كالتايل إ:  B-2النوع  -2 

12 10(    11      202    0    10  
22 20       

9    
11 

7  12 12    

2 18     16   14  1 0   2   
12 11 12 12 2 

                          .405z الكلفة لتصبحوستزداد قيمة دالة   
 : B-3 النوع  -3  
1231لتصبح   31cاذا زادت قيمة    c   قسيكون احلل كالتايل 
 .385z وستزداد قيمة دالة الكلفة لتصبح    

12 11( 20        
1 

0         
12 

10         

22 205     
    

915  

    

7 125   
        

2 185     

  

16 14 12   

12 11 12 12 2 
                                                                         

 : B-4النوع  -1  
011لتصبح  11cاذا قلت قيمة    c قسيكون احلل  كالتايل 
 360zوستزداد قيمة دالة الكلفة لتصبح     

12 
11( 20 010            

?2   
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22 20     2  15   
9 

7    2 12     

2 18    2 16 14 0      
12 11 12 12 2 

 و النقصان(أ)ابلزايدة  34cو أ  33cوأ 32cذا غريان قيمة إ -2   
 قلن يؤثر أي واحد منهم على احلل   
 ( B-1ساسية للنوع  :  ) املتغريات األقل الكلفأنتائج طريقة    

 (1اجلدول )                                     
 اجلديدة cijقيمة  اجلديدةz قيمة zصيغة ال وع احللن

1-B 33515 12 c 455335  z 80 12  c 
1-B ------ 

335 013 c 
1-B 20015 23 c 575200  z 520 23  c 
1-B 13510 24 c 385135  z 250 24  c 
1-B 3355 31 c 395335  z 12<0 31c 
2-B ------ 

405 8>12c 
3-B ------ 385

 1231 c 
 
 ساسية:األاملتغريات غري   

 (2اجلدول )                                  
 اجلديدة cijقيمة   اجلديدة zقيمة -------- نوع احلل
1-B -------- 335 111 c 
1-B -------- 335 121 c 
1-B -------- 335 022 c 
1-B -------- 335 014 c 
3-B 

215325 c 325 021 c 
4-B 

115360 c 360 011 c 
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 طريقة اقل الكلف                       2االستنتاجات:     املسالة   

 5,4انظر اجلداول 
Hzن قيمة دالة الكلفة االبتدائية هي  إ -1  335. 
)135(قل قيمة هي أن إ -2 Mz   024عندما كانت c . 

 (21c  ،11c) انظر              :1-ولالنمط األ
 حصلنا على      0ijcلتصبح  ijcذا قلت قيمة إ
  H>.zقيمة  1.2حل جديد.                -1 

)         H<zقيمة  2.2                                
21c) 

 قحصلنا على   ijcوبعد ذلك زادت  قيمة  
Hzقيمة  -2احلل االبتدائي             -1  . 

 ( 12c ،31c) انظر              النمط الثاين :
 وىل قيها    ، الفرتة األ  ijcجدان قرتتني من قيم و 
Hzقيمة  -2احلل االبتدائي          -1   . 

 ويف الفرتة الثانية  حصلنا على 
Hz -2حل جديد                 -1  . 

2324) انظر      النمط الثالث: ,cc 221314  (      ) انظر ,, ccc                                 ) 
 حصلنا على     0ijcذا كانت قيمة املعامل  إ

 احلل االبتدائي.   -1
Hzقيمة  -1.2   .2.2-  قيمةz  تغريت منH<z اىل

H.z 
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 طريقة قوجل:                                                  
 : ان  )احلل االبتدائي( هو كالتايل  B-5النوع  -2

12 10   
11 

20 0        
2 

10      

22 20 9    
15  

7      
11 

12    

2 18 16 14     1 
0      
2  

12 11 12 12 2 
Hzفة هي وقيمة دالة الكل 305  . 
3123221412 ساسية هيواملتغريات األ ,,,, xxxxx 

                                     
          (       B-5ساسية للنوع  :   )املتغريات األنتائج طريقة قوجل 

 (6اجلدول )                                 
نوع 
 احلل

صيغة ال 

z 

z قيمة

 اجلديدة
 cijقيمة 

 اجلديدة 
1-B 

355 355
 2,112 c 

1-B ------- 335
 1114 c 

1-B 
2315200 c 365350  z 

11,1023 c 

1-B 315335 c

 340z 131 c 

5-B 
125305 c 305

 012 c 
5-B 

125305 c 320
 312 c 

5-B 
1410205 c 305205  z 

100 14  c 

5-B 2210235 c 
325235  z           

90 22  c 

5-B 
2315170 c 305170  z 

90 23  c 

5-B 
315305 c 305 031 c 
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 ساسية:ألغري ااملتغريات 
                                                                   (1اجلدول )                               

 zقيمة نوع احلل
  اجلديدة

 cijقيمة 
 اجلديدة

1-B 
335 913 c 

1-B 13510 24 c 
21,20,1124 c 

1-B 335 100 32  c 
1-B 

335 10,9,5,033 c 
2-B 3055 13 c 113 c 
5-B 305 011 c 
5-B 

305 8,7,3,213 c 

5-B 
305 120 21  c 

5-B 305 10,1,024 c 
5-B 305 10>32c 
5-B 

305 10>33c 
5-B 305 200 34  c 

                           
 طريقة قوجل                   2لة أاالستنتاجات:     املس

 7,6انظر اجلداول  
Hzن قيمة دالة الكلفة االبتدائية هي إ -1  305. 
)170(قل قيمة هي أن إ -2 Mz   023عندما كانت c. 

3332) انظر             : 3-ولالنمط األ , cc ) 
 وىل كان قيهاىل قرتتني،  الفرتة األإ ijcقسمت قيم 

 . H>zقيمة  -2حل جديد.                      -1
 ويف الفرتة الثانية حصلنا على 

Hz قيمة -2احلل االبتدائي.               -1                                                               
 ( 24c) انظر              النمط الثاين :
 وىل كان قيهاىل قرتتني، الفرتة األإ ijcقسمت قيم 

Hzقيمة   -2احلل االبتدائي.              -1   . 
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 ويف الفرتة الثانية حصلنا على
 . H>zقيمة   -2حل جديد.                    -1

 (cc,1423) انظر           النمط الثاين :
Kcijذا اصبحت قيمة املعامل إ                              حصلنا على 

Hzقيمة   -2             احلل االبتدائي.     -1 . 
 قحصلنا على  ijcوبعد ذلك زادت  قيمة   
         H>.zقيمة   -2حل جديد .                      -1

 (                    31c) انظر            النمط الثاين :
Kcijكانت قيمة املعامل ذا  إ   حصلنا على     0

Hzقيمة   -2احلل االبتدائي.                -1    . 
 قحصلنا على  ijcوبعد ذلك  زادت  قيمة 

 H>zقيمة   -2حل جديد.                        -1
         .        

342111) انظر           النمط الثالث: ,, ccc          ) 
 حصلنا على          0ijcذا كانت قيمة املعامل  إ

Hz قيمة  -2احلل االبتدائي.                 -1    . 
 (                     22c) انظر            النمط الثالث:

20ذا كانت قيمة املعامل إ  Kcij  حصلنا على 
 احلل االبتدائي . -1
 H.zىلإ H<zتغريت من   zقيمة  -2

 ( 12c)  انظر          النمط اخلامس :
0ت قيمة املعامل ذا كانإ Kcij  حصلنا على 

Hzقيمة   -2احلل االبتدائي.                -1    . 
2,1ذا كانت قيمة املعامل إ  KKcij  حصلنا على 

 H>z قيمة   -2حل جديد                        -1
. 
3املعامل ذا كانت قيمة إ Kcij   حصلنا على 

Hzقيمة    -2احلل االبتدائي.               -1 .          
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 (    13c)  انظر          النمط السادس :
 حصلنا على     1ijcذا كانت قيمة املعامل إ

 .H>zقيمة   -2             حل جديد           -1
81ذا كانت إ  ijc    حصلنا على 

Hzقيمة   -2احلل االبتدائي.                -1      . 
 حصلنا على     9ijcذا كانت  إ

 .         H>zقيمة   -2حل جديد .                      -1
 

 لة الثالثة :أاملس
  لة النقل التاليةأخذ مسأسن

11 5 1 2 
22 3 4 7 
21 4  2 6 
22 22 18 12 

 نواع من احللول وهي كالتايل : أ  11لة  أن هلذ  املسأوجدان 
3231232112 ساسية هيواملتغريات األ ,,,, xxxxx                                                                      

                                             
 :قل الكلفأطريقة 

 ن )احلل االبتدائي( هو كالتايلإ:  C  -1النوع -1
11 

5( 1     
11 

2 

22 3    
22 

4 7       3 

21 4  2     8 6      12 
22 22 18 12 

Hzوقيمة دالة الكلفة هي  185   .                                                                                                                                                   
 :   C  -2النوع  -2
0,111لتصبح  11cذا قلت قيمة إ c   قسيكون احلل كالتايل  

13510وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح  11  cz  ،145,135z . 
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11 
5( 1      ?      11 

22 3    
22 

4 7       3 

21 4  2      
18 

6      2 

22 22 18 12 
                        

 :  C  -3النوع  -3
013لتصبح  13cذا قلت قيمة إ c قسيكون احلل كالتايل 

17510وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح  13  cz  ،175z  . 
11     011      1         2 
22 12     

3 
4 7       13 

21 4      18 
2 

6       2 

22 22 18 12 
                                      

 :   C  -1النوع  -1
021لتصبح  21cذا قلت قيمة إ c قسيكون احلل كالتايل 

10415وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح    21  cz ،104z . 
11       5(      1

11 
      2 

22     311 
4        012 

21 4    12       2
8 

       6 

22 22 18 12 
 كان ومازال اساسي.  21xواملتغري 

 :  C  -2النوع  -5
022لتصبح  22cذا قلت قيمة إ c قسيكون احلل كالتايل 



 

94 

 

13118وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح  22  cz  ،131z  . 
11 5              

1 
2      11 

22 3      1 0    
18 

7       

21 4     
12 

       
2 

6       2 

22 22 18 12 
                               

 :  C  -7 نوعال -7
1,222لتصبح  22cذا قلت قيمة إ c  قسيكون احلل كالتايل 

1718وقيمة دالة الكلفة هي  22  cz 187,179z   .  
11       5(      1

11 
      2 

22     311 ?      
 8 

      7 

21 4     2        
2 

       612 

22 22 18 12 
                                     

 :   C  -1النوع  -1
1,2,031لتصبح  31cذا قلت قيمة إ c قسيكون احلل كالتايل 

311598وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح   cz . 
   
11 

      5(        1
11 

      2 

22     3
22 

4       
3 

      7 

21 
4             2

2 
?       12 

22 22 118 12 
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   ساسي.أكان ومازال   31xواملتغري 
 :  C  -8النوع  -8 
2,1,033لتصبح  33cذا قلت قيمة إ c    قسيكون احلل كالتايل 

11       5(        1
11 

      2 

22 3      
2 

4       
8 

7      
12 

21 ?     
21 

    2        6 

22 22 18 12 
وقيمة دالة الكلفة هي 

3320153 cz  193153و  z 
33132211واملتغريات  ,,, xxxx  ساسية .أصبحت أ 

                                          
       (C-1ساسية للنوع  األ: )املتغريات غري قل الكلفأنتائج طريقة 

 (8جلدول )ا                                            
 cijقيمة   اجلديدة zقيمة zصيغة  نوع احلل

 اجلديدة
C  -1  

185 211 c 
C  -1  185 113 c 

C  -1  185 322 c 
 C  -2 

1110135 c 145,135 0,111 c 
 C  -3 

1310175 c 175 013 c 
 C  -2 

2218131 c 131 022 c 
 C  -6 

228171 c 187,179 1,222 c 
C  -8 

3320153 c 193,173,153 0,1,233 c 
  :C-1  ساسية للنوعاملتغريات األ

 (9) اجلدول                                             
z قيمة zصيغة ال نوع احلل

 اجلديدة
 cijقيمة 

 اجلديدة
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C  -1 
1210175 c 175      0,112 c  

C  -1 
213164 c 179,176 4,5,6,721 c 

C  -1 
2322119 c 119z      023 c  

C  -1 
3112113 c 197149  z 73 31  c 

C  -1 
328169 c 177  132 c        

C  -2 ------ 
155    212 c   

C  -2 
3218119 c 119  032 c      

C  -3 
2113134 c 173147  z 3,2,121 c 

C  -1 
2115104 c 104

 
021 c  

C  -1 
311598 c 12898  z 0,1,231 c 

                                                                                       
 قل الكلف  أطريقة                    3لة أاالستنتاجات:     املس

 9,8انظر اجلداول 
Hzن قيمة  دالة الكلفة االبتدائية هي  إ -1 185. 
)98(قل قيمة هي أن إ -2 Mz    031عندما كانت c . 

 ( 11c) انظر              ول :النمط األ
K0-1ذا اصبحت قيمة  إ  ijc    حصلنا على                

 . H<zقيمة   -2حل جديد .              -1
 قحصلنا على                            ijcوبعد ذلك زادت  قيمة  

Hzقيمة   -2ل االبتدائي.          احل -1    
 ( cc,3213انظر )            :1-ول النمط األ

 حصلنا على    0ijcلتصبح   ijcذا قلت قيمة  إ
          . H<zقيمة  -2حل جديد .                  -1

 قحصلنا على            ijcوبعد ذلك  زادت  قيمة  
 .Hzقيمة  -2احلل االبتدائي.               -1

 ) انظر             ول :النمط األ
31c ) 

  كان قيهاوىلىل قرتتني،  الفرتة األإ ijcقسمت قيم 
 .          H<zقيمة  -2حل جديد.                     -1
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 ويف الفرتة الثانية حصلنا على
                                                                     H<z قيمة -2احلل االبتدائي.              -1

 )انظر           : 2-ولالنمط األ
33c ) 

K0-2صبحت قيمة  أذا إ  ijc          حصلنا على 
 حل جديد .         -1
  H.zىلإ H<zتغريت من   zقيمة  -2

 قحصلنا على                            ijcوبعد ذلك زادت  قيمة  
Hzقيمة  -2احلل االبتدائي.             -1   . 

 :           ) انظر  النمط الثالث
23c ) 

 حصلنا على                  0ijcذا كانت قيمة إ
 حل االبتدائي .   -1
       H.zىل  إ  H<zتغريت من   zقيمة  -2

                                        (   cc,2221) انظر            النمط الرابع :
 حصلنا على    0ijcلتصبح    ijcذا قلت قيمة  إ

 .          H<zقيمة  -2حل جديد .            -1
41لتصبح   ijcوزادت  قيمة    Kcij            قحصلنا على 

 .    H<zقيمة   -1.2حل جديد .            -1
 .     H>zاو  H<zقيمة   - 2.2                                

3لتصبح    ijcوزادت  قيمة   Kcij  قحصلنا على 
Hzقيمة    -2احلل االبتدائي.         -1  . 

 ( 12c) انظر            النمط السابع :
 حصلنا على          0ijcلتصبح   ijcذا قلت قيمة  إ

 .H<zقيمة   -2احلل االبتدائي.            -1
 قحصلنا على       1ijcصبحت أوبعد ذلك 

 .  Hzقيمة  -2احلل االبتدائي.            -1
 قحصلنا على  ijcوبعد ذلك  زادت  قيمة  

                    .H<zقيمة  -2حل جديد .                -1
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 طريقة قوجل  :   
 ( C  -2ن احلل االبتدائي هو من  )النوع إ -1

Hzوقيمة دالة الكلفة هي  155     . 
 :C  -9النوع  -9
60لتصبح  21cذا قلت قيمة إ 21  c قسيكون احلل كالتايل 

وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح 
215124 cz ،154124  z 

11 5 1        
2      

11 
22 3    

20 
4        ?      2 

21 4     
2 

2      
18 

6        

22 22 18 12 
  

 : C  -11النوع  -11
821لتصبح   21cذا زادت قيمة إ c  قسيكون احلل كالتايل 

 .    158zوستزداد قيمة دالة الكلفة لتصبح  
11 5              

1 
2      11 

22 3     
22 

4  3  
  

8       

21 4      2   
12 

6       2   

22 22 18 12 
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 : C  -11النوع  -11
033لتصبح   33cذا قلت قيمة  إ c  قسيكون احلل كالتايل 

وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح 
3320133 cz  133z   . 

11 5       1        
2      

11 
22 3     2 4       

18 
7      2 

21 0     
21 

2       6          

22 22 18 12 
                                                                            

 (        C  -2ة للنوع :  )املتغريات االساسينتائج طريقة قوجل
 (11اجلدول )                                         

z قيمة zصيغة ال نوع احلل

 اجلديدة
cijقيمة

 اجلديدة
C  -1 ----- 185 

75 11  c 
C  -2 

1110135 c 165135  z 30 11  c 
 C  -2 

213134 c 155 721 c 
C  -2 

232289 c 20089  z 3,2,1,023 c 
 C  -2 

312143 c 159,151 8,431 c 
 C  -1 

2115104 c 119,104 1,021 c 
 C  -1 9815 31 c 12898  z 2,031 c 
 C  -9 

215124 c 154134  z 62 21  c 
C  -11 ----- 158 821 c 
C  -11 

315128 c 153133  z 5,3,131 c 
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 : C -2ساسية للنوعألغري  ااملتغريات 
 (11اجلدول )                                      

 zقيمة  نوع احلل
  اجلديدة

 cijقيمة 
 اجلديدة

C  -2  
155 30 12  c 

C  -2  
155 6,5,1,013 c 

C  -2  
155 5,4,322 c 

C  -2  
155 3,233 c 

C  -2 
2218131 c  2,1,022 c 

C  -9 
332151 c 155,153 2,133 c 

C  -11 
3320133 c    133 033 c 

 
 طريقة قوجل                                                      3لة أسملاالستنتاجات:     ا

 11,10انظر اجلداول 
Hzن قيمة دالة الكلفة االبتدائية هي إ -1 155. 
)98(قل  قيمة هي أن  إ -2 Mz   031عندما كانت c 
. 

 ( 11c) انظر             الثاين : النمط
1K0صبحت قيمة املعامل  أذا إ  ijc  حصلنا على 

 احلل االبتدائي.     -1
 .H>zمث زادت  لتصبح  Hzكانت قيمة  -2

 على  قحصلنا cijوبعد ذلك  زادت  قيمة 
 .                       H>zقيمة  -2حل جديد .                 -1

1312  ) انظر           النمط الثالث : ,cc ) 
 حصلنا على     0ijc ذ كانت قيمة املعامل إ

     . Hzقيمة   -2احلل االبتدائي .           -1
 ( 21c) انظر              النمط  الثامن :

10لتصبح   ijcذا قلت قيمة إ  ijc       حصلنا على 
 . H<zقيمة   -2حل جديد .                 -1
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62وزادت  قيمته لتصبح    ijc    قحصلنا على 
 . H<zقيمة   -2حل جديد .                 -1

 قحصلنا على    7ijcوزادت  قيمته لتصبح  
   . Hzقيمة   -2احلل االبتدائي .          -1
 ى  حصلنا عل  8ijcصبحت قيمته  أذا إو  
 .                   H>zقيمة   -2حل جديد .                -1
ن قيمة إو تعطي حلول خمتلفة  ijcن قيم خمتلفة ل إ -1

قل من قيمها االبتدائية يف الغالب.   أدالة الكلفة تكون 
 (  31c)انظر

   z.لفني بقيمتني خمتلفتني ل  حصلنا على حلني خمت-2
                                                        zخرى حصلنا على حلني خمتلفني وبنفس قيمة أويف حالة 

 (  33c)انظر
 لة الرابعة :أاملس

    لة النقل التاليةأسنأخذ مس
121 11 7 3 2      
122 6 5 12 0      
12 9 3 1 14      
21 8 5 2 10 

111 211 81 21 111 

 
 نوع من احللول وهي كالتايل :    22لة  أن هلذ  املسأوجدان 

 :قل الكلفأطريقة  
 ن احلل االبتدائي هو كالتايلإ:  D  -1النوع  -1  

121 
11 

121      
7 3 2      

122 
6       5    

22     
12 0     

111           
12 

9 3    
22 

120     
14      
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21 
8     

21  
5 2 10 

111 211 81 21 111 
Hzوقيمة دالة الكلفة هي     2360. 

443332232114 ساسية هياملتغريات األ ,,,,, xxxxxx. 
 
 : D  -2النوع  -2
221لتصبح  21cذا زادت قيمة إ c  قسيكون احلل كالتايل 

 .   2060zوستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح  
121 

11   
21      

7 3 2     
111 

122 6100 
   

5    22     
12 ?               

12 
9 3    22 120     

14      
21 

8     
21  

5 2 10 

111 211 81 21 111 
                                                            

         :  D  -3النوع   -3
332لتصبح  32cذا زادت قيمة إ c قسيكون احلل كالتايل 

 .   2300zوستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح  
121  11121      

7 3 2      
122      621         5

2     
12 0     

111          
12 

9 3    
12 

?  14      

21 8     31  
5 

221 
10 

111 211 81 21 111 
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 :                        D  -1النوع  -1
623لتصبح   23cذا زادت قيمة إ c  قسيكون احلل كالتايل 

                                                      .2310zوستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح  
121 11121      

7 3 2      
122      622    

6          12 0     
111          

12 
9 3   

22 
1 20 
   

14      

21       8

22   
    5

22 
2 10 

111 211 81 21 111 
                                   

 :                                             D  -2النوع  -2
12c ذا قلت قيمةإ 1,012لتصبح   c   قسيكون احلل كالتايل 

12202200  وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح   c, 2220,2200z                                                         
121 11131      

7 ?   
21  

2      

122      621       5   
5     

12 0     
111          

12 9 3   
12 

1    14      

21      821       5 2 10 
111 211 81 21 111 

 
 :                                           D  -6النوع  -6 
30لتصبح  13c ذا قلت قيمةإ 13  c  قسيكون احلل كالتايل 

183580وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح   13  cz                 
121 1170         

?     
81  

3 2      
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122 6     22    
5          12 0     

111          
12 9    22  

3    120  
   

14      

21 8     21    
5     2 10 

111 211 81 21 111 
 

ن مت احلصول عليه أل D  -6ن احلل من النوعإمالحظة: 
30قيمة  13  c  حدى قيم إوموقعها جعلها تسبقijc  اليت

  ول .احلل من النوع األ كانت موجودة يف
 
 :                                              D  -1النوع  -1
5,413لتصبح  13c ذا قلت قيمةإ c قسيكون احلل كالتايل 

211025وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح   13  cz                                    
 121              

11   
122       

?     22  
3 2      

122       6

22    
     5     12 0     

111          
12     9  

3   22 120  
  

14      

21     50   

  8   
    5 2 10 

111 211 81 21 111 
 
 :                                             D  -8النوع  -8
1,022لتصبح  22cذا قلت قيمة إ c  قسيكون احلل كالتايل 

230020وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح   22  cz   
 121                11  

121       
     7  3 2      
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122      6        5 5 
?   

21 
0     

111          
12     9  

3    12 
1    14      

21      50  

  8   
    5 2 10 

111 211 81 21 111 
                                                       

 :                                              D  -9النوع  -9
034لتصبح  34cذا قلت قيمة إ c  قسيكون احلل كالتايل 

وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح   
34751865 c 1865z .  

 
121 

11    
122  

3   
22 

3 2      

122 
6  5   

22 
12 0   

111     
12 

0     
12 

3 1 14      

21 
8 5   

31 
2   

21 
10 

111 211 81 21 111 
                                

 :                                               D  -11النوع  -11
134لتصبح  34cذا قلت قيمة إ c قسيكون احلل كالتايل 

وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح  
34552025 c ،2080z     

121 
11    

112 
3     
2 

3 2      

122 
6 5    

22 
12 0    111     

12 155    
3 1    14      
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   21 
21 

8 
550  
   

2 10 

111 211 81 21 111 
                                   

                    :                  D-22النوع  -22
043لتصبح  43cذا قلت قيمة إ c قسيكون احلل كالتايل 

43502135وستقل قيمة دالة الكلفة لتصبح    cz    . 
12
1 

11   
121 

7 3 2      

12
2 

   622 5 12     0 
111     

12   922   331   121 14      
21 8 

0  21 2 10 
11
1 

211 81 21 111 

 
 (D  -1ساسية للنوع )املتغريات األ نتائج طريقة اقل الكلف :

 (12اجلدول )                                       
 اجلديدة  cijقيمة  اجلديدةz قيمة zصيغة ال  نوع احلل

D  -1 
14150710 c 2510710  z 120 14  c 

D  -1 
211002360 c 24602360  z 0,121 c 

D  -1 
23252235 c 23602235  z 50 23  c 

D  -1 
33552195 c 23602250  z 51 33  c 

D  -1 
44501960 c 23101960  z 100 44  c 

D  -1 ------ 2360 6,724 c 
D  -1 

32202340 c 23802340  z 20 32  c 
D  -2 ------ 2060 221 c 
D  -3 ------ 2300 332 c 
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D  -1 ------ 2310 6,723 c 
D  -1 

24252160 c 22852160  z 50 24  c 
D  -2 

33752035 c 2035 033 c     
 كثر شيوعا من بني )احلل االبتدائي(  هو احلل األ D-1احلل من النوع 

 مجيع احللول املتحصل عليها.
 

,4131 املتغريان استنتاج  : xx  ساسني يف مجيع أظهرا  كمتغريين غري 
,0احللول والسبب يف ذلك هو أتثري قيم  2111 cc مثل . على احلل األ 

 
 (D-1ساسية للنوع ألغري ا)املتغريات    قل الكلف:أطريقة نتائج  

 (13اجلدول )                                
 اجلديدة  cijقيمة  اجلديدةz قيمة zصيغة ال  نوع احلل

D  -1 ------ 
2360 2,111 c 

D  -1 ------ 2360 3,212 c 
D  -1 ------ 

2360 8,7,613 c 
D  -1 ------ 2360 12,3,222 c 
D  -1 ------ 2360 031 c 
D  -1 ------ 2360 334 c 

D  -1 ------ 2360 100 41  c 
D  -1 ------ 2360 2,142 c 
D  -1 ------ 

2360 543 c 
D  -2 

111001860 c 1860 011 c 
D  -3 

42202260 c 2260 042 c 
D  -1 ----- 

2335 3,442 c 
D  -1 

43252185 c 22852260  z 
4,343 c 

D  -2 ------ 2220,2200

 
1,012 c 

D  -6 
13801835 c 20751835  z 30 13  c 

D  -1 
13252110 c 22352210  z 5,413 c

 



 

108 

 

D  -1 ------- 2285 234 c 

D  -9 
34751865 c 1865 034 c 

D  -11 
34552025 c 2080 134 c 

D  -23 
43502135 c 22352135  z 

2,1,043 c 
 

 قل الكلفأطريقة                   1لة أاالستنتاجات:     املس  
 13,12انظر اجلداول 

)2360(ن قيمة دالة الكلفة االبتدائية هي إ -1 Hz  
)710(قل قيمة هي أن إ -2 Mz   014عندما كانت c. 
 .1835zلدالة الكلفة هي  قل قيمة ابتدائيةأن  إ -3
 قستكون  D-1ساسي يف النوع أملتغري  ijcذا قلت قيمة إ -3
Hzقيمة    <. 

Hzن قيمة دالة الكلفة كانت إ -2  .جلميع احللول اجلديدة >
 كرب أل والذي له و ساسي يف النوع األن حتديد املتغري األإ -6

 قيمة ل
).( ijij xc قل ما ميكن.أسيجعل قيمة دالة الكلفة   )150.11(مثال 

 (21c  ،11c) انظر              :1-ولالنمط األ
 حصلنا على      0ijcلتصبح  ijcذا قلت قيمة إ
  H>.zقيمة  1.2حل جديد.                -1 

 H<z         (21c)قيمة  2.2                                
 قحصلنا على   ijcوبعد ذلك زادت  قيمة  

Hzقيمة  -2     احلل االبتدائي        -1  . 
113324) انظر              : 1-ولالنمط األ ,, ccc                    )

                               
 

 حصلنا على               0ijcلتصبح  ijcذا قلت قيمة املعامل إ
Hz   -2.              حل جديد  -1 <  

ijcوبعد ذلك زادت قيمة 

 
 قحصلنا على   1ijcلتصبح  

احلل االبتدائي -1
 

 
Hzوكانت قيمة  -1.2  . H>zوزادت لتصبح    >
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2.2-   Hz . 
1222) انظر              : 1-ولالنمط األ ,cc                    )

                               
 

 حصلنا على               1,0ijcلتصبح  ijcذا قلت قيمة املعامل إ
Hz   -2حل جديد .               -1 <  

ijcوبعد ذلك زادت قيمة 

 
 قحصلنا على   2ijcلتصبح  

احلل االبتدائي -1
 

          2-  Hz . 
) انظر               النمط الثاين :

21c ) 
 يال(  حصلنا على                    )قل ijcذا زادت قيمة املعامل إ

. Hzقيمة  -2احلل االبتدائي        -1
 

Kcijلتصبح  ijcوبعد ذلك زادت قيمة   قحصلنا على   <
Hzقيمة   -2            حل جديد . -1 <. 

3223) انظر             النمط الثاين : ,cc) 
Kcijذا زادت قيمة املعامل لتصبح إ 0                       حصلنا على 

. Hzقيمة  -2احلل االبتدائي          -1
 

Kcijلتصبح   ijcوبعد ذلك زادت قيمة   على  قحصلنا  <
 . Hzقيمة   -1.2            حل جديد . -1

Hzقيمة    -2.2                                  <. 
   ) 44c :             ) انظر النمط الثالث

  حصلنا على 0ijcذا قلت قيمة املعامل لتصبح  إ
 احلل االبتدائي . -1
Hzمن   ijcزادت قيمة  -2  .      Hzاىل  >

   )cc,4131:             ) انظر  النمط الثالث
 حصلنا على                         0ijcذا  كانت إ

Hzقيمة   -2بتدائي .      احلل اال -1    . 
 (                                          13c) انظر              النمط الرابع :

30ذا كانتإ  ijc  حصلنا على                 
Hz   -2حل جديد               -1 <      . 
54ذا كانت إو   ijc  حصلنا على 
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Hz   -2حل جديد               -1 <      . 
 حصلنا على  Kijc-1 ذا كانتإو 
Hz    -2احلل االبتدائي         -1       . 

 (   34c:             ) انظر   النمط التاسع 
20 لتصبح ijcذا قلت إ  ijc حصلنا على 
 ثالثة  قرتات يف كل واحدة منها وجد 
Hzقيمة   -2حل جديد.              -1 < . 

 قحصلنا على     3ijcصبحت أوبعد ذلك 
Hzقيمة   -2دائي.       احلل االبت -1             . 

 
 :طريقة قوجل   
 ن احلل االبتدائي هو كالتايلإ:   D  -11( النوع 11  

121 11 122      
7       
2 

320  
   

2      

122 6    22 
5         12 0     

111           
12 

9 3    
12 

1  14      

21 8   21  
5 2 10 

111 211 81 21 111 
Hzوقيمة دالة الكلفة هي      2245. 
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 :   D  -12النوع  -12  
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 :   D  -13النوع  -13  
0,113لتصبح  13cذا قلت قيمة إ   c  قسيكون احلل كالتايل 
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 :   D  -11النوع  -11 
50لتصبح  14cقيمة ذا قلت إ  14  c  قسيكون احلل كالتايل 
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 :   D  -12النوع  -12 
6,7,8,914لتصبح  14cذا قلت قيمة إ  c  قسيكون احلل كالتايل 
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 :   D  -16النوع  -16
3,421لتصبح  21cذا زادت قيمة إ c  قسيكون احلل كالتايل 
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 :   D  -11النوع  -11
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     (D -1)املتغريات  للنوع  نتائج طريقة قوجل : 
 (11اجلدول )                                 

 اجلديدة  cijقيمة  اجلديدةz قيمة zصيغة ال  احلل نوع
D  -11 ------ 

2245 30 11  c 
D  -11 

12202185 c 22452185  z 30 12  c 
D  -11 

1352210 c 27002690  z 86 13  c 
D  -11 

14130820 c 23802120  z 1210 14  c 
D  -11 ------ 2245 113 22  c 
D  -11 ------ 2245 63 23  c 
D  -11 

24252095 c 22952195  z 84 24  c 
D  -11 

2245 2245 140 31  c 
D  -11 

2245 2245 80 32  c 
D  -11 

2245 2245 40 33  c 
D  -11 ----- 

2245 96 34  c 
D  -11 ------        2245    100 44  c 
D  -11 

44501845 c        1845     80 44  c 
D  -12 

13801875 c 2035   52 13  c 
D  -13 

13801835 c 19151835  z 1,013 c 
D  -13 

14501845 c 2495 1314 c 
D  -13 

211002395 c 25952495  z 1,221 c 
D  -13 

34751720 c 20951720  z 50 34  c 
D  -13 ------ 2395 142 c 
D  -11 

14150640 c 1390640  z 50 14  c 
D  -12 

14130820 c 19901600  z 96 14  c 
D  -12 

4352225 c   2240         4,343 c 
D  -16 ------ 1985 20 22  c 
D  -16 ------ 1985 3,421 c 
D  -11 ------ 1945 521 c 



 

116 

 

D  -11 
241251195 c 15701195  z 30 24  c 

D  -11 
33552120 c 2285 533 c 

D  -18 
23801935 c 1935 023 c 

D  -19   
2351975 c 19851980  z 2,123 c 

D  -21 
42202495 c 2495.     042 c 

D  -21 
43502135 c 2135 2,1,043 c 

 كثر شيوعا من ل األ)احلل االبتدائي( هو احل D-11احلل من النوع 
 بني مجيع احللول املتحصل عليها.

 
,4131 املتغريان xx  ساسني يف مجيع احللول. أظهرا  كمتغريين غري   

 (12اجلدول )
   1لة أاملس 3لة أاملس 2لة أاملس    1لة أاملس قل الكلفأطريقة 

 2361 182 332 112 القيمة االبتدائية لدالة الكلفة 
 111 119 132 92 قل قيمة لدالة الكلفة أ
 1832 98 322 111 قل قيمة لدالة الكلفة للحلول اجلديدةأ

     
 1املسالة  3املسالة  2املسالة  1املسالة  طريقة قوجل

 2211 122 312 111 القيمة االبتدائية لدالة الكلفة 
 1812 132 111 91 قل قيمة لدالة الكلفة أ
 611 98 311 116 قل قيمة لدالة الكلفة للحلول اجلديدةأ
 
   

 االستنتاج العام
 و يساويأقل أفة االبتدائية يف طريقة فوجل هي ن قيمة دالة الكلإ -1

 قل الكلف.أالكلفة االبتدائية يف طريقة الة قيمة د
 قل كثريا( من قيمة أل على  قيمة لدالة اهلدف افضل  )ميكن احلصو  - 2
 دالة اهلدف االبتدائية.  
 كرب مث يليه )الثاين والثالث( ول من احلل كان له النسبة األن حدوث النمط األإ -5

 ثالثة.معا يف املرتبة الثانية والنمط الرابع يف املرتبة ال
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 الليبية والصحاقة النثرية الكتابة
 ( ليبيا يف والصحاقة النثر بني ةقللعال وصفية دراسة )

ةلقليف علي أبوبكر عبدالعظيم أ.  

 مقدمة
احلمد هلل الذي فطران على خُلق القرآن، وأد بنا أبدب اإلسالم، وشر فنا بنسب الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم،  

 وجعله خامت األنبياء واملرسلّي، وصلى هللا على حممد وآله وصحبه أمجعّي، أما بعد:
فالكتابة النثرية هلا طابعها الفين املؤثر، وهلا روادها وبيئتها اليت تستقي منها موضوعاهتا املختلفة واملثرية، كما هلا  

 ماهيتها ومفاهيمها األدبية العديدة، وحتدث عنها كثري من الكت اب واألدابء عرب السنّي.
توجد بّي طياهتا شذرات أدبية ألتمس منها  لذلك فقد وجهُت شيئًا من اهتمامي للبحث يف مسألة لطيفة قد 

الفائدة من النظر يف مضموهنا والبحث يف معانيها. وجعلُت عنواهنا: )الكتابة النثرية والصحافة الليبية( دراسة وصفية للعالقة 
 بّي النثر والصحافة يف ليبيا.

والصحافة يف ليبيا، والبحث يف العالقة  فإن هذه الدراسة الوصفية ارتكزت على حمورين اثنّي مها: الكتابة األدبية 
بداية  -الكتابة واإلبداع، اثنياً  -ماهية الكتابة ونوعها، فاندرج حتته: أوالً  -بينهما. فكانت حتت مبحثّي اثنّي: املبحث األول

والكتابة القصصية، والكتابة  أنواع الكتابة النثرية يف ليبيا، منها: اخلواطر واملقاالت األدبية، -الكتابة النثرية يف ليبيا، اثلثاً 
أسلوب كتابة النثر يف ليبيا، واملبحث الثاين: درس عالقة الكتابة النثرية ابلصحافة الليبية، فكان  -الروائية، واملسرحية، رابعاً 

بيئة  -جاً(، رابعاً رواد الكتابة النثرية يف ليبيا )أّنوذ -النثرّيت والصحافة، اثلثاً  -ظهور الصحافة يف ليبيا، اثنياً  -حتت، أوالً 
يت الكتابة النثرية يف ليبيا، فنبحث يف أنواع البيئات اليت ختص بعض األدابء والكت اب الليبيّي ومسألة التأثري والتأثر، مث اخلامتة ال

 مشلت عدة نتائج على هيئة نقاط مهمة خلصت إليها هذه الدراسة الوصفية عن طبيعة الكتابة النثرية وعالقتها ابلصحافة يف
 ليبيا. مث قائمة املراجع اليت ارتكزت عليها الدراسة.
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 املبحث األول
 ماهية الكتابة ونوعها

 الكتابة واإلبداع: -أوالً 
يفيد ترويض األفكار ولزومها استجماع خلجات النفوس، يف جعل املوهبة خاضعة للتزويد واإلّناء الثقايف، فهذه  

إلنسان، إّنا هي موهبة طبيعية تنمو بفعل املمارسة واملراس، مبا يليق املقام الذي يراد امللكة الفطرية ال ختضع ملكتسبات يرغبها ا
الكتابة عنه، إذاً هي فن راٍق، والذي يتقنه يكون قد وضع يده على سر التألق واإلبداع. وقد كتب عنها املؤرخون واملبدعون، 

ة من عداد الصنائع اإلنسانية، وهي صناعة طريفة، وهي منهم ابن خلدون الذي جعل يف مقدمته فصاًل يف أن اخلط والكتاب
من خواص اإلنسان اليت متيز هبا عن احليوان، كما يطلع هبا على العلوم واملعارف وصحف األولّي، وما كتبوه من علومهم 

احم الكاتب يف . والقلقشندي يزيد من رفع شأن الكتابة عندما قال: "وكفى ابلكتابة شرفاً أن  صاحب السيف يز (1)وأخبارهم
، فتصل الكتابة إىل هذه املرتبة الرفيعة ملا هلا من فضائل كثرية، وابتت ملكة بّي أيدي (2)قلمه وال يزامحه الكاتب يف سيفه"

خاصة الناس وأفنهم أسلوابً، والقول على فضيلتها عن ابن خلف الكاتب أن هذه الصناعة من الصنائع الظاهرة الشرف 
. ومن اخلطأ تقييد (3)سيادة والن بالة، وذلك الختصاصها ابلقوة اإلنسانية، وعودها بتمام الفضيلة التمييزيةواجلاللة، واحلائزة لل

الكاتب والتضييق عليه، وسجنه يف دائرة مغلقة، فالكاتب فنان ومبدع يستطيع اختيار أسلوبه املناسب، والصور والصياغات 
. فعالقة األدب ابلكتابة وثيقة جداً، والكتابة حينئذ حتتاج إىل (4)خيال الكاتباليت يرغبها، وأهنا جتسد تلك الصور الكامنة يف 

تكوين فكرة يف الذهن، مث ترتيب لأللفاظ، وصقل يف املعاين،ففي ذلك قال بعض البلغاء عدة قواعد وحكم نفسية، فقيل: 
 ازداد مرارًة، وعاقل  بال أدب كشجاع بال "ازدّيد األدب عند األمحق كازدّيد املاء العذب يف أصول احلنظل كلما ازداد رّيًّ 

. وهذا ابن قتيبة يف نصائحه للكاتب يرشده الكتابة، حىت يكون على قدر عال من (5)سالح، والعقل واألدب كالروح واجلسد
كتابة أن الرباعة يف الكتابة، وأنه ال بد له من دراسة أخبار الناس، وحتفظ عيون احلديث، ليدخلها يف تضاعيف شطوره عند ال

 .(6)يصل هبا كالمه يف احلوار، وحدود األمر على القطب، وهو العقل وجودة القرحية
إذ أن الكتابة حتتاج إىل مقومات تكون هلا مبثابة روافد ثقافية أساسية جتعل من الكاتب يشعر بثقة عالية، عندما  

بعناية وإتقان، ليصري ذلك جزءًا من ثقافته، يتحدث ويكتب عن غريه، كتاريخ الشعوب، وآداهبم، وثقافتهم، فيدون ذلك 
 ومهارته الكتابية.

 
 

                                                           
 .392ينظر مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي، دار األمين للنشر، ص(1(
رحه وعلق عليه محمد حسين شمس الدين، دار الفكر صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ألحمد بن علي القلقشندي، ش( 2(

 .1/76للطباعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج
 .21م، ص1993ينظر مواد البيان، لعلي بن خلف الكاتب، تحقيق حسين عبداللطيف، جامعة طرابلس، ليبيا، سنة ( 3(
 .32ار الجيل، بيروت، لبنان، صينظر فنون صناعة الكتابة، مصطفى الرافعي، عبدالحميد جيدة، د( 4(

(محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء البلغاء، للراغب األصبهاني، هذبه واختصره إبراهيم زيدان، دار الجيل، بيروت، (5
 .0م، ص1997هـ، 1047، 3لبنان، ط

، 1ية، بيروت، لبنان، ط(ينظر أدب الكاتب، ألبي محمد بن مسلم بن قتيبة الدنيوري، شرحه علي فاعور، دار الكتب العلم(6
 .17م، ص1999، هـ1049



 

120 

 

 بداية الكتابة النثرية يف ليبيا: -اثنياً 
إن أول بداّيت لظهور الكتاابت النثرية كانت منذ الثالثينيات من هذا القرن، وقد ظهرت بعض الكتاابت أو  

اسم فكري( بعنوان )هل هناك صلة بّي العلم واألدب؟(، يف اإلشارات التارخيية على شكل مقاالت، كاليت كتبها األديب )ق
م، خاطب فيها العقل العريب عن طريق إاثرة التساؤالت، مث يتحول ابلكتابة إىل تقرير، ويوضحها أبسلوبه الكتايب 1953عام 

بّي العلم والشعر،  اخلاص به، ويواصل الكتابة إليضاح فكرته اليت ألجلها كتبت مقالته، وله كتابة أخرى يف عقد مقارنة
 .(7)وحماولة إجياد الصلة بينهما، فيجعلها يف شكل حوار بّي اثنّي

كما ظهرت كتاابت أخرى على شكل مقالة لطيفة تنفرد يف فكرهتا اليت تدور حول احلث على التأليف والرتمجة  
تلتها حماوالت وحماوالت، منها ما قدمها الشيخ  والتعريف ببعض األجناس األدبية اليت مل يعرفها عامة القر اء يف ليبيا من قبل، مث

أمحد الفس اطوي، الذي حث فيها الليبيّي على احتذاء إخواهنم املصريّي، وبّي  ما يف التأليف والتدوين من مزاّي، فوجه اللوم 
ليف حياة العامل ولسانه( على تقصريهم يف هذا املضمار يف كتابته هذه، اليت مس اها ) التأ -بصفة خاصة –إىل الكت اب الليبيّي 

م، بعنوان: ) الوزن والقافية يف 1957. مث املشاركة الفع الة اليت كانت من الشاعر أمحد رفيق املهدوي سنة (8)م1953عام 
هل ميكننا إجياد أوزان جديدة للشعر؟(، اليت انتشرت بّي الناس لقرائتها، ألهنم كانوا يتابعون ما يكتب وما  -الشعر العريب

فشهرته عم ت األرجاء، وفاقت األقران، وله كتابة أخرى ظهرت آنذاك بعنوان: )ديوان ابن زكري( اليت ُنشرت عام  يقول،
م، يوضح فيها أمهية ذلك الديوان، وفضائله، ومجالياته البالغية وغريها، وهناك رسالة خمطوطة كتبها الشاعر أمحد 1965

ورته يف عهد االحتالل اإليطايل، ومن مث  توالت مثل هذه الكتاابت حىت الفقيه حسن، ومضموهنا أهنا تصف حال الشعر وصري 
. ليوهم القارئ فيها أنه إن  (9)م، اليت كانت بعنوان: )هل لدينا شعراء؟(1932ظهرت مشاركة لألديب خليفة التليسي سنة 

 ا والسري على خطاهم.كان لدينا شعراء، ابت لزاماً االهتمام هبم، وإخراج أعماهلم إىل النور وطباعتها ونشره
أما كتابة العنصر النسائي فقد ابتدأت منذ األربعينيات بشكل عام، وكان مع الكاتبة زعيمة الباروين ابنة الشاعر سليمان 

م، وكذلك كتابة نثرية مع الكاتبة محيدة الرباين 1931الباروين، يف )ُمموعتها القصصية( و )أنصار املرأة( اليت نشرت يف عام 
.إذ أن أدب املرأة الليبية كان (10))بّي اجلدران األربعة(، والكاتبة صديقة عرييب يف نثرها )إنه قدري(، وغري ذلك يف عملها

 حاضرًايف الصحافة ودور النشر، ولو أنه ضئيالً بعض الشيء إال أنه وضع بصمته بشكل واضح ورائع.
فال(، وموضوع )األطفال والتشرد( سنة كما ظهرت عدة كتاابت نثرية أخرى خاصة ابألطفال مثل: )غضب األط 
. وهذا النوع من الكتابة قد سار (11)م، وكذلك موضوع )الطفل والطبيعة(، وموضوع )الطفل واملشاكل املدرسية(1932

 ضمن مسرية ما أطلق عليه فيما بعد أبدب األطفال، الذي حفل بكثري من التنوعات اجلديدة يف الثقافة االجتماعية.

                                                           
 .67م، ص3449(ينظر المقالة األدبية في الصحافة الليبية، أحمد عمران بن سليم، مجلس الثقافة العام، طرابلس، ليبيا، (7

 .74ينظر المقالة األدبية في الصحافة الليبية، أحمد عمران بن سليم، مرجع سابق، ص( (8
ي القرن العشرين قصائد مختارة لمئة شاعر، اختارها عبدالحميد الهّرامة، وعمار جحيدر، دار الكتاب (ينظر الشعر الليبي ف(9

 .10-12م، ص3443، 1الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط
 .292م، ص1996، فاليتا، مالطا، ELGA( ينظر رحلة القلم النسائي الليبي. شريفة القيادي، منشورات (10

في ليبيا النصف الثاني من القرن العشرين، فريدة األمين المصري، مجلس الثقافة العام، طرابلس، ليبيا، ( ينظر أدب األطفال 11(
 .36م، ص3449
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من نوع آخر جاء هبا كت اب مبدعون أمثال: عبدهللا القويري، ذلك الكاتب املبدع، الذي ُولد يف وبرزت كتاابت  
 املهجر، وعاد بنتاج أديب متثل يف النثرّيت.

أيضًا  الكاتب خليفة التليسي ومشاركته كبرية يف وضع بصمة أدبية بتقدميه عدة كتاابت ومؤلفات وترمجات كثرية،  
 .(12)له صيته يف اإلبداع ويوسف الشريف كاتب وقاص

مث إن لظهور أديب وكاتب مثل علي فهمي خشيم الذي ظهر بكتاابته األدبية العديدة، واألديب الروائي إبراهيم  
الكوين الذي له يف إبداع األفكار اجلديدة يف الكتابة بشىت صورها وفنوهنا، ال سيما الكتابة عن الصحراء واألسطورة واخلرافة 

. (13)ة وسلوكيات شعوب الطوارق يف الصحراء، فظهور مثل هؤالء له أثره يف تطور الكتابة الواقعية واخلياليةاليت تعرض ثقاف
ومن تلك الكتاابت كانت البداية النثرية عنوااًن لألدب اللييب، اليت ظهرت دون ختطيط وحتضري مسبق، إّنا هي خلجات 

وّيت األشخاص، وأوصاف األطالل والطبيعة واآلالم واملشاعر، وغريها النفوس، وتعبريات اخلواطر اإلنسانية، اليت تنم على ه
 من املتغريات اإلنسانية اليومية، لرتسم أصنافاً عديدة من تلك الكتاابت األدبية فتعكس أنواعاً أدبية خمتلفة.

 أنواع الكتابة النثرية يف ليبيا: -اثلثاً 
عدة أنواع، منها على شكل اخلواطر ومنها على شكل مقاالت، ومنها تتعدد الكتابة النثرية يف ليبيا بطبيعة احلال إىل  

وجوانب تتفرع  على شكل نقد، ومنها على شكل أقصوصة أو رواية أو مسرحية وغريها، وكل منها حتمل مميزات وموضوعات،
 منها معارف، ومسليات، وثقافات، واتريخ إىل غري ذلك من األدب.

 اخلواطر واملقاالت األدبية: -1
هر هذا النمط من الكتابة مع عدد من الكت اب واملبدعّي، ومن هؤالء الكاتبة خدجية عبدالقادر اليت متيزت بنمط ظ 

الكتابة على صيغة اخلواطر الصحفية واألدبية يف موضوع )ليبية يف بالد اإلجنليز( تلك اليت مجعت فيها اخلواطر األدبية والفنية 
يت نشرها الشيخ أمحد الفس اطوي، الذي يدعو فيها الليبيّي إىل خوض جتربة يف ُمال . واملقالة ال(14)يف الكتابة الصحفية

 التأليف، ويوضح فيها مزاّي هذا النوع من الكتابة والتدوين، مشجعاً اترة ومعاتباً اترة أخرى، اليت كانت بعنوان:
اب وخمرتعاهتم، عندما يتخيلون الفكرة ، هذه الكتابة النثرية تعد من جديد الكت  (15)) التأليف حياة العامل ولسانه( 

ويصقلوهنا على الورق، وهذه البني ات الفكرية الناجتة، عن خيال وجتربة، جعلت التطبيق النظري يتجس د يف شكل خواطر أدبية 
 ومشاعر إنسانية تدل على أتلق الكاتب وإبداعه الذي يتميز به.

 الكتابة القصصية: -2
ابلدرجة األوىل على اخليال، وأكثره ابتكاري، أي أنه من جديد الكاتب وخمرتعاته. ويف فهذا النوع من الكتابة مبين  

ليبيا كانت هلذا النوع من النثرّيت بداّيت ال أبس هبا، وألن موضوعها يف الغالب خيايل، فإهنا مكونة من شخصيات 
رها، هي اليت جيتهد روادها يف جتسيدها عند املوضوع، حبثًا عن اإلبداع القصصي، لذلك فإن القصة األدبية وألواهنا وعناص

احلوار أو النص، إلحداث مسألة التطور الفين القصصي، وهذا ينتج ما يسمى ابألصالة والتقليد، مما يثري االهتمام عند 

                                                           
 .9م، ص3449، 1( ينظر التعريف باألدب الليبي، الطاهر بن عريفة، منشورات أكاديمية الفكر، طرابلس، ليبيا، ط12(
 .14فة، مرجع سابق، ص( ينظر التعريف باألدب الليبي، الطاهر بن عري13(
 .292( ينظر رحلة القلم النسائي الليبي. شريفة القيادي، مرجع سابق، ص14(

 .74مرجع سابق، ص ينظر المقالة األدبية في الصحافة الليبية، أحمد عمران بن سليم،( (15
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ند املثقفّي الذين يتطلعون إىل التعليم والتفنن ما يشري إىل تلك املواد اليت يتكون منها النص، وعلى كيفية حدوثه ع
م، 1914. ويرى الدكتور أمحد إبراهيم الفقيه أن الكتابة القصصية النثرية قد بدأت مرحلتها احلديثة يف ليبيا عام (16)األديب،

فشغلت مساحات كبرية من الوسائل اإلعالمية، مما أعطاها أمهية ثقافية كبرية، فُعد ت كبداية عملية إرهاصات هلا، ومت ظهورها 
م، يف ) 1953املبدع الشيخ حممود ندمي بن موسى فرتة االحتالل اإليطايل بداية حمتشمة للقصة عام أبسلوب الصحفي اللييب 

ُملة ليبيا املصورة(، كذلك ظهرت بعض القصص مرتمجة بلغات أجنبية لكت اب ليبيّي أمثال: أمحد راسم قدري، وهيب البوري 
ديب والتألق الفين يف تصميمها وحتويلها إىل إنتاج ، سلسلة من الكتاابت القصصية حتكي مشوارها األ(17)م1945عام 

 مصقول حمكم، يبعث األمل يف الوصول إىل درجات راقية يف تنفيذها وكتابتها سواء أكانت قصصية أم غريها.
 الكتابة الروائية: -3

طريق القصة يف هي نثرية أيضاً وختضع ملهارة الكاتب، وحسن افتنانه ألساليب الكتابة، وهي تسري يف طريق مشابه ل 
أوجه كثرية، فتجانست مع كثري من اجملاالت، ال سيما املسرح الذي وجدت فيه مالذًا حاضنًا ميدها ابألمل، ويتيح هلا فرصة 

 االقرتاب أكثر وبصورة مستمرة من اجلمهور.
لقصة، حيث حتاكي واقع احلياة والرواية الليبية تُعدُّ املنافس األول للقصة يف ليبيا، ألن نثريتها األدبية تنطبق ونثرية ا 

يف اجملتمع اللييب، وترسخت جذورها على يد كت اهبا، فكانت عناوينها تبحث يف خماطبة العواطف اإلنسانية أو احلنّي إىل 
الوطن أو وصف جوانب إنسانية معينة، وبعد فرتة احلرب العاملية الثانية بدأت الرواية الليبية ابلنشاط مع نشاط أنواع األدب 

. يف الوقت الذي ترسم فيه الظروف اليت عاشها الليبيون عناوين (18)للييب عموماً، فظهرت أنواع من الرواية أبساليب جديدةا
وخطوطًا سوداء جر اء الغزو واالحتالل، إال أن إصرار الكاتب األديب حسّي ظافر بن موسى على الكتابة فأصدر يف سورّي 

فتاة ليبية ُماهدة ومس اها )رواية مربوكة(، تدور أحداثها بّي التضحية واجلهاد والدفاع  م، حتكي قصة1956أول رواية ليبية عام 
عن الوطن ضد اإليطاليّي، اليت طبعها على نفقته اخلاصة، وألمهيتها وأتثريها يف نفوس الناس قامت السلطات الفرنسية 

مر سعت وراء إيقافها، وهذه الرواية ابجلبل األخضر مبصادرهتا، ألن الوضع السياسي متوتر بّي فرنسا وإيطاليا، ولتحسب األ
. فهذا النمط من الكتابة قد حذا حذو غرميه وهو القصة، فباتت كتابة الرواية (19)تبّي استشهادها وعائلتها يف تلك احلرب

 تسري وفق أفكار شخصيات أدبية مبدعة وفاعلة، قد ترقى بنفسها للوصول إىل مستوى يليق مبكانتها األدبية.
 الكتابة النثرية املسرحية: -1

العمل املسرحي من انحية التطبيق العملي فهو قدمي جداً، عرفه اإلنسان منذ قدمي الزمان، ويف ليبيا دلت عليه آاثر  
اترخيية وحفرّيت وغريها، فظهر ذلك العمل على املسارح القدمية فحسب، أما من الناحية الوصفية )نص ًا مكتوابً( فكانت 

 مطوّيت وكتب أو حىت كتاابت مقالية، فإنه رصد اترخييًا مكتواًب حبيث يتناول وصف اتريخ املسرح وأدبه منشورة يف
وشخصياته أيضاً، حىت صار له كت اب يف ليبيا بذلوا جهودهم ونشروا أعماهلم نصوصًا مكتوبة مثل ما قام به األديب الكاتب 

                                                           
م، 1999، 0رة، مصر، ط( ينظر الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد أحمد خلف هللا، مؤسسة االنتشار العربي، القاه(16
 .07ص

م، 3447( ينظر معجم المؤلفات الليبية المطبوعة في األدب الحديث، الصيد أبو ديب، مجلس الثقافة العام، طرابلس، ليبيا، (17
 .63ص

 .17م، ص3414، 1( ينظر البناء النقدي في الرواية الليبية، فاطمة سالم الحاجي، المؤسسة العامة للثقافة، طرابلس، ليبيا،ط(18
 .106( ينظر معجم المؤلفات الليبية المطبوعة في األدب الحديث، الصيد أبو ديب، مرجع سابق، ص19(
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ا: )عمر املختار(، مث تتالت بعدها كتاابت خاصة ابملسرح وأترخيه وأماكنه عبدهللا القويري الذي نشر أول كتابة مسرحية مس اه
. وتلك الكتابة حتولت إىل نصوص على ورق بعدما كانت ُمرد تطبيق على اخلشبات أمام الناس، (20)يف ليبيا بشكل وفري

 هلا إلظهار تقنيات الكتاابت لغرض إيصال فكرة ما، أو ثقافة معينة يف ُمتمع من اجملتمعات، فحدث شيء من التقنّي الفين
اخلاصة هبا على شكل مقاالت أو ملخصات أو فصول مكتوبة وُمموعة يف كتاب، فيتم مجعها ونشرها دعمًا لتلك املشاهدة 

 التقليدية القدمية.
 رابعاً: أسلوب كتابة النثر يف ليبيا:

املهرة واملبدعّي، وتتعدد حسبما طبيعة املوضوع والبيئة ختتلف أساليب الكتابة النثرية يف ليبيا عند الكت اب نوع األسلوب:  -أ
 اليت تتعلق هبما )الكاتب واملوضوع(، ولكن جتدر اإلشارة هنا إىل تعريف األسلوب ومعرفة أنواعه.

فاألسلوب عند أمحد الشايب هو: "طريقة الكتابة أو طريقة اإلنشاء أو طريقة اختيار األلفاظ وأتليفها للتعبري عن  
 .(21)قصد اإليضاح والتأثري" املعاين

فإن كان األسلوب مبنياً على طرق خمتلفة، وكذا اإلنشاء واختبارات متعددة يف األلفاظ وأتليفها للوصول إىل املعاين  
املتوارية، فإن ذلك يتطلب فنًا وإبداعًا راقيًا ألحداث التأثري واإلمتاع ودرجة اإلقناع، فالعالقة قوية ومرتابطة بّي األسلوب 

 والعبارة.
 -يف مقالته اليت عنوهنا ابسم )الوزن والقافية يف الشعر العريبتنوع األسلوب عند األديب الشاعر أمحد رقيق املهدوي:  -ب

. اليت يبحث فيها عن إجاابت يتوقعها بلسان حال غريه، واضعاً االستفهامات اليت (22)هل ميكننا إجياد أوزان جديدة للشعر؟(
أنه حياول الغوص فيما وقف عنده اخلليل الفراهيدي يف اخرتاع أوزان الشعر أو اكتشافها، واليوم الشاعر يريد البحث فيها، أي 

املهدوي يستفهم عن ذلك وكأنه يوهم بكتابته أنه رمبا ابإلمكان إجياد ذلك أو يبحث عن مدى درجة البحث عن الذين 
الشعر العريب على وجه العموم، مث حاول جاهداً فتح اجملال للبحث  خلفوا الفراهيدي، وأن بدايته الكتابية كانت سرداً للوزن يف

يف إمكانية إجياد أوزان جديدة، أم أن احلقيقة هي ما وصل إليها الفراهيدي وانتهى؟ فأسلوبه هذا أدبيخالص فيه معايري األدب 
 وأسباب رقي ه، وكذلك البحث عن اجلديد.

بًا األسلوب الوصفي والتارخيي، ال سيما إذا ما كانت الكتابة تتعلق أما األسلوب عند التليسي، فإنه يسلك غال -ج
مبوضوعات التاريخ والسرد، كما يف كتابه )ليبيا أثناء العهد العثماين الثاين( الذي قام التليسي برتمجته وتقدميه، فقد جارى فيه 

. كما يسلك أحياانً األسلوب النقدي (23)همؤلفه فرانشسكو كورو يف أسلوبه الوصفي البسيط كما يصف التليسي يف مقدمته ل
ال سيما عندما ينتقد األعمال األدبية أو التعليق على بعض املواقف فيما خيص األعمال الشعرية كما يظهر نقده للشاعر رفيق 

مية، وأنه م، ومضموهنا أنه جيعله يف صفاف م ْن مل يتأثروا ابملدرسة الشعرية األدبية القد1971املهدوي )شاعر الوطن( سنة 

                                                           
 ..1/26م، ج3449( ينظر مدونة المسرح الليبي، عبدهللا سالم مليطان، دار مداد للطباعة، طرابلس، ليبيا، 20(
هـ، 1269ايب، المطبعة الفاروقية، مصر، اإلسكندرية، ( األسلوب دراسة نقدية تحليلية ألصول األساليب األدبية، أحمد الش21(

 .26م، ص1929
( ينظر الشعر الليبي في القرن العشرين، قصائد مختارة لمئة شاعر، اختارها عبدالحميد الهّرامة، عمار جحيدر، مرجع سابق، 22(

 .12ص
فة محمد التليسي، دار الفرجاني، طرابلس، ليبيا، ( ينظر ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، فرانشسكو كورو، تعريب وتقديم خلي23(

 .14م، ص1961
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. فهذا األسلوب نقدي يتخذ النقد والتحليل عمود كتابته وأساسها هلذا النوع، وأحياانً يتخذ (24)نتاج املدرسة التقليدية احلديثة
األسلوب العلمي عند كتابة مقالة نثرية علمية يوضح فيها املعايري العلمية كاليت توضع يف جتهيز املناهج الدراسية يف املدارس، ال 

 حبكم وظيفته ومكانته يف الدولة كالوزارات مثاًل، فهذا حيتم عليه الكتابة أبسلوب علمي صرف يف ثوب أديب ونثري.سيما 
أما األسلوب عند األديب صادق النيهوم: فإنه يظهر عليه صفة السرد كميزة يف كتابته أبنه أسلوب أديب يف غالب أعماله  -5

ص براُمهم، وكذلك هذا األسلوب يتجسد يف املوضوعات االجتماعية اليت يكتبها النثرية، اليت ختص رواّيت األطفال، وما خي
وتتعلق برتبية األطفال وعالقتهم ابملدارس والبيوت وأهاليهم، ومعامالهتم، أما فيما خيص موضوع الرتمجة )ترمجة الكتب 

واعد الثابتة لتعلق الكتابة املرتمجة ابأللفاظ األجنبية( بصفته أنه جييد لغات عدة، فإنه يتخذ األسلوب العلمي املبين على الق
 واملعاين والضبط والتنسيق وغريها.

 املبحث الثاين
 عالقة الكتابة النثرية ابلصحاقة الليبية

 ظهور الصحاقة يف ليبيا: -أوالً 
 م، مع صحيفة )طرابلس الغرب( الرمسية، فهي تعد أقدم جريدة يف1477أول ظهور للصحافة يف ليبيا كان عام  

م لطباعة األوراق الرمسية للحكومة، مث طبعت فيها 1461ليبيا كلها، وأول مطبعة دخلت والية طرابلس كانت حجرية عام 
م، حدث تطور حقيقي 1914م، استجلبت أول مطبعة عصرية إىل طرابلس، ويف سنة 1479جريدة طرابلس، ويف عام 

. وسرعان ما انتعشت احلركة الصحافية يف البالد، (25)س مطابعملموس لفن الطباعة بوالية طرابلس حىت وصل العدد إىل مخ
ونشطت بعد صدور قانون املطبوعات يف الدولة العثمانية، ويتحدث األديب علي املصرايت عن ظهور جريدة كان هلا السبق يف 

مث ظهرت جريدة  .(26)م، ويتداوهلا القناصل األجانب1426الظهور من جريدة )طرابلس الغرب( وهي جريدة )املنقب( عام 
م، مث صحيفة 1499-ه1517م، مث ُملة )الفنون( يف عام 1496م، مث جريدة )الرتقي( عام 1479السلنامة )احلولية( عام 
م، مث ظهرت 1911م، ابإليطالية، مث صحيفة )العصر اجلديد( ويديرها حممد البارودي عام 1919)صدى طرابلس( عام 

م، ورئيس حتريرها أمحد الفساطوي، مث ظهرت أول دورية ابللهجة العامية 1911صاد( سنة جريدة رمسية أدبية ثقافية ابسم )املر 
م، مث ظهرت جريدة )الدردنيل( 1911حتت اسم )أبو قشة( مث جريدة )جنمة الشرق( وهي أدبية فكاهية يف طرابلس وبرقة عام 

لعربية والرتكية، ويف برقة ظهرت دورية م، ومديرها حممود ندمي اب1911م، مث جريدة )الرقيب( أسبوعية عام 1911عام 
م لتكون أ ول 1923م، يف بنغازي أسبوعية أصدرها عوض أبو خنيلة، مث جريدة )بريد برقة( عام 1921)الوطن( منتصف 

. هذا السرد التارخيي يظهر اتريخ بداية الظهور الذي حظيت به (27)دورية رمسية حكومية عربية استمرت يف الصدور أسبوعياً 
افة يف ليبيا، ملعرفة مدى عمق العالقة بينهما واألدب أبنواعه، من حيث النشر واإلعالن وحتقيق الغاية، وتوظيف مسألة الصح

 الزمن ونشر النص أو العمل األديب وإحداث األثر يف اجملتمع.
 

                                                           
 .66( ينظر التعريف باألدب الليبي، الطاهر بن عريفة، مرجع سابق، ص24(
 .161ينظر ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، مرجع سابق، ص( 25(
 .369م، ص1961، 1الحديثة، القاهرة، مصر، طينظر ليبيا قبل االحتالل اإليطالي، أحمد صدقي الدجاني، المطبعة الفنية ( 26(
 وما بعدها. 160ينظر ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، مرجع سابق، ص( 27(
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 النثرايت والصحاقة: -اثنياً 
حافة منحت اجملال للنثرّيت أبن تنتشر وتتطور،  ة رابط متّي وعالقة وثيقة بّي النثر والصحافة يف ليبيا، والص 

فوسائل اإلعالم أبنواعها تقوم خبدمة جليلة لفن الكتابة واإلنشاء، فهي تساعدها على اخلروج من ذلك اجلمود الذي أعاق 
ك العالقة يف حركتها ودفع هبا إىل اقتحام ُماالت كثرية دون تردد، والعالقة بينهما ال تكاد ختفى على أحد، وأول بداية لتل

ذلك االرتباط الفكري والكتايب يف كتاابت الشاعر أمحد رفيق املهدوي، ألنه يف ذلك الوقت مل يكن االهتمام ابجلانب النثري 
م، يف سنتها األوىل، ومع 1953واضحاً، إال يف مقاالت هذا الشاعر اليت بدأت يف الظهور مع بداية ُملة )ليبيا املصورة( عام 

. (28)نوعة من النشر بسبب وجود الغزاة وتفاقم العامل السياسي فأخذت كتاابته مزجًا بّي اجلد والسخريةذلك فقد كانت مم
وذلك االرتباط جتدد بنمط آخر مع كاتب آخر متألق وهو الدكتور وهيب البوري الذي كان ي عدُّ املهدوي آنذاك أستاذاً ومدرسة 

ملوقف، فقد أوضح البوري مسألة بداّيت جتربته يف كتاابته القصصية للجيل الذي عشق األدب مع قسوة الظروف، وخطورة ا
. واجملال البيئي يف ذلك الوقت كان رائجًا لألعمال األدبية يف وسائل اإلعالم، (29)وُنشرت له أول قصة يف ُملة ليبيا املصورة

ديب مفتاح السيد الشريف اليت ختتص وقد وجدت املقاالت األدبية املكتوبة اليت هتتم أبدبية املسرحية مكاهنا للكاتب األ
م بعنوان )املعاانة من أجل شيء(، وأخرى 1975أبعمال الكاتب عبدهللا القويري اليت نشرت يف ُملة )طرابلس الغرب( عام 

بعنوان )الشهيد( له أيضاً، وفيها يالحق القصاص ابلرتكيز على سلبيات القصة، وانتقده يف إمهال الشخصية األساسية، ويعيب 
. ومع ذلك (30)م يف جريدة )ليبيا(1931مالحظات( نشرت عام  -عليه يف استعمال كلمات معينة وهي بعنوان: )فن النقد

فهناك عدد من اجملالت واجلرائد اليت ظهرت وهي حاملة نثرّيت لطيفة ومجيلة، منها: ُملة )الرواد، واألسبوع الثقايف، وقورينا، 
واحلوليات اجلامعية( كلها تقوم بنشر ما يدور ابحمليط اجلامعي، وكل ما خيتص بثقافة الطالب  والثقافة العربية، والفصول األربعة،

وما يُعىن من اكتشاف مواهبه ومهاراته، مثل: )ُملة كلية اآلداب، وُملة كلية الرتبية( اللتان بدورمها تفتحان اجملال أمام الطالب 
الكت اب اجلدد، وُملة )جامعة بنغازي( هي أيضًا هتتم إبنشاء املنتدّيت لعرض إبداعات وميول العناصر اجلديدة من الشعراء و 

األدبية واألطروحات الشعرية، واملقاالت الطالبية، وغريها، إىل جانب بعض الندوات والربامج الثقافية منها: أحباث مهرجان 
د الشارف، وإبراهيم األسطى عمر، م، ومهرجان آخر ألمح1991رفيق األديب، أشرف على تقدميها الدكتور حممد دغيم عام 

. كما أكدت تلك العالقة أيضًا ُملة )صوت املريب( اليت أفردت عددًا خاصًا عن (31)وغريها اليت عقدت يف عدة مدن ليبية
 . ومع(32)م، ضم  اين قصص خطتها أقالم الطليعة املتوثبة من الكت اب الليبيّي الُشبَّان تلك الفرتة1933القصة يف ليبيا سنة 

ذلك فإن العشرينيات من هذا القرن هو الذي سجل أفضل حضور لنشوء عالقة لفنية القصة واإلعالم يف األدب اللييب، ليعود 
م، لألديب وهيب البوري، حيث جسد فيها املثال مع الواقع، والصراع بّي اخلري والشر، 1953ظهور قصة بعنوان )قواتن( سنة 

م، وهذا ميثله األديب الكاتب عبدالقادر 1936صصية حتت اسم )نفوس حائرة( سنة مث ظهر جيل اخلمسينيات مبجموعته الق

                                                           
 .607ينظر المقالة األدبية في الصحافة الليبية، أحمد عمران بن سليم، مرجع سابق، ص( 28(
 .607، المرجع السابق، صينظر المقالة األدبية في الصحافة الليبية، أحمد عمران بن سليم( 29(
 .16ينظر التعريف باألدب الليبي، الطاهر بن عريفة، مرجع سابق، ص( 30(
 .390ينظر المقالة األدبية في الصحافة الليبية، أحمد عمران بن سليم، مرجع سابق، ص( 31(
 .10ينظر الشعر الليبي في القرن العشرين، قصائد مختارة لمئة شاعر، ص( 32(
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. هذا اجلانب متثل يف فن نثرية الكتابة القصصية اليت (33)أبوهروس، ويوسف الدلنسي، وحممد فريد سيالة، وكامل حسن املقهور
 ألدب مألوفاً لدى بعض الكت اب.سارت يف طريق املنافسة مع النثرّيت األخرى، فبات التنوع يف هذا اجلزء من ا

أما عن أول صدور ألول رواية ليبية يف طرابلس فكانت بعنوان )وتغريت احلياة( للكاتب األديب اللييب حممد سيالة،  
م، فنشاط هذه اجمللة هو الذي حف ز صدور الرواية ونشرها، وكذلك روايته الثانية 1936نشرت مبجلة )طرابلس الغرب( عام 

. وعلى إثر هذا النشر يف عالقة (34)م1971ياة صراع( مث الثالثة بعنوان )اعرتافات إنسان( نشرت بنفس اجمللة عام بعنوان )احل
األدب ابلصحافة توالت األعمال، فكان األديب حممد علي عمر قد أعد  روايته اليت مس اها )أقوى من احلرب( ورواية )حصار 

فكانت للكاتبة األديبة مرضية النعاس بعنوان: )شيء من الدفء( اليت  ، مث ظهور أول رواية نسائية1974الكوف( عام 
م، ولكن سرعان ما ضعفت نشاطات الرواية الليبية يف خضم تلك الظروف القاسية اليت 1974نشرت يف ُملة املرأة عام 

شيء من التوافق بّي  ، وقد حدث(35)عصفت ابلبالد، ولكن مع ذلك فقد استطاعت أن تسجل اترخياً أدبياً جديراً أبن يذكر
االجتاهّي اإلعالمي واألديب، عندما ظهرا عرب مسرية األدب واإلعالم مبختلف وسائله، إذ أن بداية مرافقة احلركة اإلعالمية 
واألدبية النقدية منذ الثالثينيات من هذا القرن، وقد ظهرت كتاابت األديب قاسم فكري الذي كتب مقالة أدبية بعنوان: )هل 

م، مفادها أنه خاطب العقل العريب ابإلكثار من 1953بّي العلم واألدب؟( نُشرت يف ُملة )ليبيا املصورة( عام  هناك صلة
فهذه إطاللة تصف عالقة محيمة بّي (36)االستفهامات، مث يعرج على مفهوم األدب والعلم أبسلوب فعايل ميس ر وجذ اب

يضم بعض النثرّيت اللطيفة، ومسألة احتضان الوسائل اإلعالمية األدب واإلعالم يف ليبيا، وهذا النوع من األدب الذي 
 ملخرجاهتا، وأتهيلها للناس، ووصف اترخيي لدور تلك الوسائل يف تنمية النثر وإنعاشه.

 رواد الكتابة النثرية يف ليبيا: -اثلثاً 
كن األمر هنا خيتلف، فالقصد ظهر كت اب كثر يف ليبيا على مر السنّي وعلى اختالف ثقافاهتم، وميوهلم األدبية، ول 

من رو اد الكتابة النثرية هو املثال فقط هلؤالء املبدعّي املهرة، مث األخذ يف االعتبار عامل التاريخ من جهة والسبق األديب من 
، أيضاً الظروف جهة أخرى، مبعىن آخر النظر إىل املسألة من انحية املبادرة أو التمي ز يف األداء الفين يف الكتابة والطليعة األوىل

اليت ظهرت ببيئة تلك الطبقة أو الفئة املثقفة من اجملتمع اليت بصددها الدراسة الوصفية اآلن، وألن املقام ال يسمح ابإلكثار 
 من ذكر كل األمساء أو اإلفصاح عنهم، إال بتقدمي أمثلة للتوضيح فقط، منهم:

 األديب والشاعر أمحد رقيق املهدوي: -1
م بفساطو، وانتقل إىل انلوت مع أسرته، وحفظ القرآن الكرمي يف صغره، مث 1494شاعر ولد عام هذا األديب ال 

م، مث إىل تركيا، مث بنغازي فُعّي هبا عضواً جمللس 1921انتقل إىل مصراتة، مث إىل اإلسكندرية لطلب العلم، مث إىل بنغازي عام 
ن صعوبة الظروف اليت عاشها ال سيما اليت يف املهجر، إال أنه . وعلى الرغم م(37)م، ودفن هبا1971الشيوخ حىت تويف عام 

الزم هوايته وابتكاراته األدبية، فكان من أبرز رواد الكتابة يف البالد، وأول مقالة بدأ بنشرها مع بداية ظهور ُملة )ليبيا 

                                                           
 .10ؤلفات الليبية المطبوعة في األدب الحديث، الصيد أبو ديب، صينظر معجم الم( 33(
 .109ينظر معجم المؤلفات الليبية المطبوعة في األدب الحديث، الصيد أبو ديب، مرجع سابق، ص( 34(
 .164ينظر معجم المؤلفات الليبية المطبوعة في األدب الحديث، المرجع السابق، ص( 35(
 .67لصحافة الليبية، أحمد عمران بن سليم، مرجع سابق، صينظر المقالة األدبية في ا( 36(
، 1ينظر معجم الشعراء الليبيين شعراء صدرت لهم دواوين، عبدهللا سالم مليطان، دار مداد للطباعة، طرابلس، ليبيا، ط(37(

 .1/61م، ج3441
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نفسه واهتماماته للكتابة املقالية  املصورة(، وهي الفرتة اليت نشطت فيها شاعريته، وبسبب الغزو واجلهاد ضدهم رأى أن يفرغ
األدبية اليت تتميز ابلنقد، فكانت أبرز مقاالته عندما هاجم يف كتاابته بعض الذين يقل دون )جربان( فسم اهم )املتجربنون(، 

. وعالوة على أسلوبه الناقد، فإنه صاحب فكرة، وإسهام فعال، وشخصية تنم على (38)وخاطبهم بقصيدة حادة األسلوب
ية والعملية يف نتاجه األديب وآرائه النقدية، فكان مؤثرًا فعاًل، وداعمًا معنوّيً، وأن سالحه الشعر قبل الكتابة اليت صارت اجلد

الوجه املكمل للعمل األديب عنده، وهي مالذه املريح،  وزاده الرفيع، وجرأته يف إقدامه وحتمله املسؤوليات، وكل ذلك دفعه إىل 
 ائداً يف ميدانه.املضي دون خوف فعاد ر 

 األديب خليفة التليسي: -2
هو أديب لييب ُعرف أبسلوبه الرشيق، وكثرة مؤلفاته، ومشاركاته الكتابية، فقد صدرت له عدة إصدارات منذ أن  

ثقافة، نشط ثقافياً، وتقلد مناصب كثرية يف ليبيا وخارجها، منها: أنه عمل يف ُملس النواب مث أمينًا له، مث وزيرًا لإلعالم وال
وعضوًا يف ُملس اجلامعة الليبية، وسفريًا لليبيا يف املغرب، مث رئيسًا جمللس إدارة الدار العربية للكتاب، ومؤسس اللجنة العليا 
للفن واألدب، وأحد مؤسسي مجعية الفكر، وُملة الرواد، وُملة املرأة وُملة ليبيا، ومؤسس وكالة األنباء الليبية، ومشروع اإلذاعة 

. فهذا األديب إىل جانب إتقانه عدة لغات  (39)ة واملسموعة، ومؤسس احتاد األدابء والكت اب الليبيّي وغريها كثرياملرئي
كاإليطالية واإلجنليزية وشيء من الفرنسية، انطلق شغفه إىل الكتابة األدبية، فكان صاحب إجناز وابتكار الفكرة اجلديدة، مث 

كإعجابه ابلشاعر اإليطايل )ليوابردي( وآخر يدعى )جيوفاين اببييت( جعله يكتب ذهب إىل اجتاه آخر يف الكتابة والوصف  
م، وكتب مقالة أخرى يف جريدة )اللييب( 1932مقالة أخرى يف جريدة )طرابلس الغرب(، )ليوابردي شاعر احلرمان( سنة 

. فقد مكنته تلك املوهبة (40)م، مث كتب مقاالت نقدية مجع معظمها يف كتب1932وهي )أتمالت يف نقوش املعبد( سنة 
وذلك التألق من أن يكون رائدًا مميزاً، استطاع نقل ثقافة ُمتمع قد جار عليه الزمن، كما ربط ثقافات ُمتمعات أخرى به، 
فأظهر جوانب ثقافية رائعة كانت مهمولة، ومع مالءمته للبيئة فرض شخصيته الثقافية بتقلده املناصب، واملنصات العلمية 

 حىت ذاع صيته يف الوسط األديب اللييب والعريب.والفكرية 
 األديب صادق رجب النيهوم: -3

بدأ مبكرًا بكتابة املقالة األدبية منذ أن كان ابملدرسة، كان يكتب يف ُملة املدرسة وهو صغري يف بنغازي اليت ولد  
فأجاد اللغة األملانية واإلجنليزية والفرنسية  م، فدخل الكت اب ليتعلم القرآن الكرمي، وانطلق يف مراحل دراسته،1956فيها عام 

م، له ابع طويل يف كتابة املقاالت والرواية، وقصص األطفال وحترير 1994والفنلندية، واستقر يف جنيف حىت وفاته 
فيها  املوسوعات واإلشراف عليها، وكذلك يف الرتمجة عن اآلداب األوروبية. فهو أبرز من كتب عن املقالة االجتماعية، فبات

. ومما يزيد يف  (41)رائدًا يقلده الكت اب املبتدؤون، فعاد متميزاً يف هذا النمط من الكتابة أبسلوبه الرشيق، وطرافة تناوله للقضاّي
كتاابته االهتمام إسهامه ابلكتابة وتنمية أدب الطفل يف ليبيا، حىت ابت كثري من الكت اب ينتهجون أسلوبه، ويسريون على 

 مة النيهوم فيه واضحة وفعالة.خطاه، فكانت بص
                                                           

 .629ينظر المقالة األدبية في الصحافة الليبية، أحمد عمران سليم، مرجع سابق، ص( 38(
م، 3441، 1ينظر معجم األدباء والكتاب الليبيين المعاصرين، عبدهللا سالم مليطان، دار مداد للطباعة، طرابلس، ليبيا، ط( 39(
 .1/62ج
 .676ينظر المقالة األدبية في الصحافة الليبية، أحمد عمران بن سليم، مرجع سابق، ص( 40(
 .691ران بن سليم، مرجع سابق، ص( ينظر المقالة األدبية في الصحافة الليبية، أحمد عم41(
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فهؤالء هم أبرز أعالم املقالة األدبية يف ليبيا، الذين كتبوا اترخيًا أدبيًا وشعرّيً، فأعطوا أّنوذجًا رائعًا يف ُمال الكتابة  
ا ومثااًل ليس إال. واإلبداع، ومع ذلك أعود ابلقول إهنم ليسوا الوحيدين يف ليبيا من يكتبون ويبهرون غريهم إّنا كانوا عنوااًن هل

 ويف مسرية الكتابة التارخيية ظهرت هلا مراحل وحمطات فكانوا هم م ن مثلها وأرسوا أركاهنا.
وعندما كانت الكتابة األدبية النثرية خالل العقود األوىل من القرن التاسع عشر كانت مسي سة، ومفهومها ال يعدو   

أما يف العصر احلديث فقد تقدمت وتلونت أبلوان الفكر اجلديد وأساليب  كونه نتاج حاصل عن كتابة موجهة، ومقيدة فكرّيً،
احلياة، فباتت حمررًة من القيود املمنهجة نوعًا ما، والدليل على ذلك شيوعها وانتشارها عرب وسائل اإلعالم من صحف 

 وُمالت وغريها.
 رابعاً: بيئة الكتابة النثرية يف ليبيا:

ثقافة األديب وطريقة تفكريه، وعلى ميوله األدبية، فكتابة الباروين ختتلف عن أثرت البيئة بشكل مباشر على  
 األديب علي فهمي خشيم، كما ختتلف عن علي حممد الرقيعي، وكذلك عن علي مصطفى املصرايت وغريهم.

لسفر والتنقل، وُماهبة يف أغلبها جادة معربة عن اهلجرة والرتحال، ألنه كان كثري ا بيئة الكتابة النثرية عند الباروين: -1
األعداء، فأخذت كتاابته هذا الطابع، واتسمت به، وابت شعارها التحريض ضد العدو والدفاع عن الوطن، فيتشابه كثرياً يف 
ذلك مع رفيق املهدوي يف طابع هذه البيئة يف كوهنا غري مستقرة، وأهنا بيئة كثرت فيها اجلبهات واحلروب، فكانت الكتاابت 

 حترير الوطن والدفاع عنه وحتفيز الناس على التضحية من أجل حتقيق اآلمال.متجهة حنو 
فهي مملوءة ابألجواء األدبية اخلالصة، وحتيط به الطرق التعليمية، والبيئة، وقد أما بيئة األديب علي قهمي خشيم:  -2

ول الثقافة والتعليم واحلث على الرقي ساعده ذلك تقلده مناصب إدارية عديدة يف الدولة ذات طابع مرموق، فدارت كتاابته ح
 ابلعلم ووسائله، فكانت تلك مسة كتاابته.

مع أنه مل يعش طوياًل إال أن كتاابته النثرية غالبًا ما أتيت معربة عن احلرمان ومملوءة أما كتاابت الشاعر علي الرقيعي:  -3
حتدي احلياة البائسة الفقرية، ألن بيئته انعكاساً حلياة ابلعاطفة، وفيها شيء من البحث عن تلبية احلاجات، وتعطي إشارة إىل 

صغري فقد أمه مبكراً، فعرف هجران مقاعد الدراسة وهو صغري السن، وعلى خالف بقية األطفال، وانصرافه إىل البحث عن 
 لقمة العيش، مع مالزمته للقراءة والكتابة والثقافة.

ئته اليت عاشها ألن تعكس كتاابته شيئًا من الثقافة اليت أحياها من الذي ساعدته بيواألديب علي مصطفى املصرايت:  -1
نعومة أظافره، وشيئاً من بداّيت األدب احملتشمة، وعندما شب على تلك الساحة الفكرية وعلى ذلك النوع من الثقافة شبت 

بدعّي، فكان له الصدى األديب الرفيع، معه طموحاته ومهاراته الكتابية النثرية، فأبدع وأصقل ونقش امسه بّي كبار الكت اب وامل
 وله العديد من الكتاابت النثرية اليت تعكس روح الثقافة والواقع يف البالد.

كانت بيئته قد أحدثت يف نفسه نوعاً من علو اهلمة، وطلب املعايل األدبية الراقية، وثقافته الواسعة املتمثلة يف التليسي:  -2
لك على إتقان الكتابة والتألق فيها، وهذه البيئة كانت مواكبة ملعايري الدولة وإاتحة الفرص له إتقانه للغات عديدة مما ساعده ذ

 ابلنجاح والعطاء الذي مل يكن ليهمل ذلك ويتناساه واستغله يف نشاطه العلمي والفكري والتأليفي.
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انسًا مع اجتاهاته األدبية والفكرية، وقد فكان الصراع فيها خمتلفاً، وأن ترحاله كان متجوبيئة األديب الصادق النيهوم:  -6
استفاد جدًا من ذلك أن أكسب ثقافته لواًن جديداً، فاعتكف على الكتابة األدبية اليت ختاطب ثقافة الطفل وميوله ورغباته، 

 ذابة.نائه للموضوعات النثرية اجلمما جعل بعض الكت اب يلتفتون إىل أعماله األدبية فباتوا يقلدونه يف أسلوبه واقت
 اخلامتة

 رصدُت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، بعد متابعة العالقة املتبينة بّي الكتابة النثرية والصحافة يف ليبيا، وهي كما يلي:
 أن الكتابة النثرية يف ليبيا ظهرت منذ الثالثينيات من هذا القرن على شكل مقاالت أدبية. -1
 األدبية يف ليبيا اختلفت يف موضوعها منها:أن هناك أنواعاً من املقاالت  -2

على شكل موضوعات نقدية، ومنها على شكل حتليالت موضوعية وصفية، ومنها على شكل رواية أو أقصوصة أو مسرحية 
 وغريها.

 ظهرت مع الكتابة النثرية بعض األساليب األدبية اليت تتماشى وتلك األنواع من الكتابة. -5
 م، اليت كانت دعماً مهماً النتشار الكتابة.1477ليبيا كان سنة أن ظهور الصحافة يف  -4
 إبراز العالقات احلميمية بّي األدب )النثر( والصحافة يف ليبيا، وتوضيح أهم ما هتدف إليه. -3
ىت ذاع صيتهم اإلشارة إىل أهم الرواد يف ليبيا ووصف بيئاهتم اليت يعيشون فيها، والذين اهتموا هبذا اجلانب األديب الرائع ح -7

 األرجاء، وتركوا آاثراً علمية وكتاابت عديدة.
وقد اعتمدُت املنهج الوصفي والتحليلي لتنفيذ هذه الدراسة، وخالهلا حاولُت أن أنقل شيئا، فحمداً هلل محداً كثرياً،  

 على حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.وأسأله التوفيق فيما أصبو إليه، وصلى هللا 
 املراجعقائمة املصادر و 

 أدب األطفال يف ليبيا يف النصف الثاين من القرن العشرين، فريدة األمّي املصري، ط. ُملس الثقافة العام، طرابلس، ليبيا. -1
 أدب الكاتب، أليب حممد بن مسلم بن قتيبة الدينوري، شرحه علي فاعور، ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. -2
 لية ألصول األساليب األدبية، أمحد الشايب، ط. املطبعة الفاروقية، اإلسكندرية، مصر.األسلوب دراسة نقدية حتلي -5
 البناء النقدي يف الرواية الليبية، فاطمة سامل احلاجي، ط. املؤسسة العامة للثقافة، طرابلس، ليبيا. -4
 ليبيا.التعريف ابألدب اللييب، الطاهر بن عريفة، ط. منشورات أكادميية الفكر، طرابلس،  -3
 الشعر اللييب يف القرن العشرين قصائد خمتارة ملئة شاعر، عبداحلميد اهلر امة، عمار جحيدر، ط. دار الكتاب اجلديد، بريوت. -7
 الفن القصصي يف القرآن الكرمي، حممد أمحد خلف هللا، ط. مؤسسة االنتشار العريب، القاهرة، مصر. -6
 أمحد عمران بن سليم، ط. ُملس الثقافة العام، طرابلس، ليبيا. املقالة األدبية يف الصحافة الليبية، -4
 ، فاليتا، مالطا.ELGAرحلة القلم النسائي اللييب، شريفة القيادي، ط. منشورات  -9

صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ألمحد بن علي القلقشندي، شرحه وعلق عليه حممد حسّي مشس الدين، ط. دار  -11
 لبنان.الفكر للطباعة، بريوت، 

 فنون صناعة الكتابة، مصطفى الرافعي، عبداحلميد جيدة، ط. دار اجليل، بريوت، لبنان. -11
 ليبيا أثناء العهد العثماين الثاين، فرانشسكو كورو، تعريب وتقدمي خليفة حممد التليسي، دار الفرجاين، طرابلس، ليبيا. -12
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 ، ط. املطبعة الفنية احلديثة، القاهرة، مصر.ليبيا قبل االحتالل اإليطايل، أمحد صدقي الد جاين -15
 دار اجليل، بريوت، لبنان.هذبه واختصره إبراهيم زيدان،ط. حماضرات األدابء وحماورات الشعراء البلغاء، للراغب األصبهاين،-14
 مدونة املسرح اللييب، عبدهللا سامل مليطان، ط. دار مداد للطباعة والنشر، طرابلس، ليبيا. -13
 جم الشعراء الليبيّي، شعراء صدرت هلم دواوين، عبدهللا سامل مليطان، ط. مداد للطباعة والنشر، طرابلس، ليبيا.مع -17
 معجم األدابء والكت اب الليبيّي املعاصرين، عبدهللا سامل مليطان، ط. مداد للطباعة والنشر، طرابلس، ليبيا. -16
 ديث، الصيد أبو ديب، ط. ُملس الثقافة العام، طرابلس، ليبيا.معجم املؤلفات الليبية املطبوعة يف األدب احل -14
 مقدمة ابن خلدون، عبدالرمحن بن خلدون احلضرمي املغريب، ط. دار األمّي للنشر والتوزيع. -19
 اللطيف، ط. جامعة طرابلس، ليبيامواد البيان، لعلي بن خلف الكاتب، حتقيق حسّي عبد -21
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 العايل" التعليم مبؤسسات اإلداري الفساد ظاهرة من داحل يف املعلومات تقنية "دور
 . الزرقاين العريفي أ.حسني                          قاابج خمتار بكرابو  أ.

kgabaja@gmail.com                          Hussainzargani344@yahoo.com 
 جامعة طرابلس –كلية االقتصاد والعلوم السياسية       جامعة طرابلس –كلية الرتبية طرابلس 

 

  الدراسة ملخص
تناولت الدراسة دور نظم املعلومات يف احلد من الفساد اإلداري واملايل وانطلقت من كون أن هناك مشكلة متثلت 

املعلومات يف إعداد االسرتاتيجيات اليت تسهم يف احلد من الفساد اإلداري وقد مت بللورة املشكلة  يف ضعف االعتماد على نظم
 صياغة العديد من التساؤالت أمهها : من خالل 

 ماهو دور نظم املعلومات يف احلد من ظاهرة الفساد اإلداري ابملنظمة قيد الدراسة ؟ . 1-     

 مة املعلومات احلديثة  يف احلد من ظاهرة الفساد اإلداري ابملنظمة قيد الدراسة ؟  كيف ميكن االستفادة من أنظ-      2

 ما هي أنظمة املعلومات احلديثة اليت حتتاجها عملية احلد من ظاهرة الفساد اإلداري ابملنظمة قيد الدراسة. -3

ري مبؤسسات التعليمية العايل الليبية ، هدفت الدراسة إىل إبراز دور نظم املعلومات يف احلد من ظاهرة الفساد اإلدا كما
 ولتحقيق هذا اهلدف فقد مت صياغة السؤالّي التاليّي :

 ماهو أثر نظم املعلومات احلديثة يف احلد من ظاهرة الفساد اإلداري مبؤسسات التعليم العايل ؟  -1

اهرة الفس اد اإلداري مبؤسس ات التعل يم ماهي أنظمة املعلومات املستخدمة من قبل مؤسسات التعليم العايل يف احلد من ظ -2
 العايل ؟ 

كما توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج اليت تربز دور ومسامهة أنظمة املعلومات يف احلد من الفساد اإلداري واملايل ، 
بعملية  وكذلك مت صياغة مجلة من التوصيات اليت تصب يف ُمملها على ضرورة االهتمام ببناء أنظمة للمعلومات ختتص

 مكافحة الفساد اإلداري واملايل مبؤسسات التعليم العايل .

 الفساد اإلداري . –ظم املعلومات الكلمات املفتاحية : ن

 

 

mailto:kgabaja@gmail.com
mailto:kgabaja@gmail.com
mailto:Hussainzargani344@yahoo.com


 

132 

 

 مقدمة
 التنمية على ختلفها اليت السلبية لآلاثر نتيجة الثمانينيات، من الثاين النصف منذ الفساد بقضية االهتمام لقد تزايد

 منظمات برملاانت، حكومات،) دوليا تعاوان األمر أستوجب الظاهرة هذه خلطورة ونظرا جتماعية ،واال السياسية واالقتصادية
 وضعملواجهة هذه الظاهرة اليت متس هيبة الدول من خالل  وذلك  املختلفة، اإلعالم وسائل أعمال، حكومية، رجال غري

 على اجلهود هذه تقتصر ومل املعاصرة، الفساد صور كل عن النامجة حىت يتم تاليف  اآلاثر ابستمرار حتديثها يتم اسرتاتيجيات
 أكرب بصورة الظاهرة هذه تفشي من وُمتمعاهتا اقتصادّيهتا اليت تعاين النامية الدول أيضا مشلت وإّنا فحسب، املتقدمة الدول

جيابية وأ رت أنظمة أكثر املتقدمة، حيث أن بعض جهود الدول املتقدمة أسفرت عن الكثري من النتائج اال الدول تعانيه مما
 من البد للدول النامية كان املنطلق هذا ومن، شفافية ونزاهة من األنظمة املعمول هبا يف الكثري من الدول اليت تسمى انمية 

جياد اآلليات والسبل الالزمة ملكافحة هذه الظاهرة اخلطرية ومن بّي هذه إالظاهرة و  هذه مبحاربة الكفيلة السياسات رسم
ليات والوسائل بناء أنظمة معلومات على قدر عايل من املهنية واالحرتافية تتعامل حبساسية مفرطة مع املعلومات اليت اآل

 احلكم معايري تبين كذلك ضرورة املستدامة، التنمية يتسىن حتقيقواإلدارات املختلفة وذلك حىت تنساب من كافة املنظمات 
 على وشفافة ومنصفة وإدارة فعالة وكفؤة لألعمال، مستقرة بيئة إجياد تستهدفان كآليتّي واملساءلة الشفافية على القائم الراشد
 كل يعزز مرتابطان والشفافية مفهومان فاملساءلة الفساد، ظاهرة حملاربة دقة أكثر صورة وتشكيل الدولة، مؤسسات صعيد
 أدبيات يف االقتصادية املستدامة التنمية عملية ورحم متثالن حيث املساءلة، وجود من الميك ِّن الشفافية فغياب .اآلخر منهما
املعاصرة وعلى هذا االساس فإن هذه الورقة تتناول الدور املناط أبنظمة املعلومات للحد من ظاهرة الفساد  السوق اقتصاد

تك مبنظمات جبميع الشديد مل تستتىن من هذه الظاهرة اخلطرية اليت أصبحت تف ولألسفاإلداري مبؤسسات التعليم العايل اليت 
 تتنامى بدأت ظاهرة هي بل األخرية، السنوات خالل السطح فوق طفت اليت املشاكل أبرز من واحدة امساءها ومسمياهتا  يف

 على سلبا انعكس الذي الشيء واإلدارية، االقتصادية قطاعات اجملتمع االجتماعية السياسية، خمتلف يف خميف بشكل وتتغلغل
 بوضع وذلك الدولة ملواجهتها تدخل وتستوجب املخاوف وتبعث القلق تثري عية حىت أصبح معضلةالقيم اجملتم منظومة

 .مستقبال انتشاره حدة من للتقليل اجلهود لتوحيد اسرتاتيجيات

  : الدراسة مشكلة -أوالً 
 تقني ات العم ل من املشاكل اليت تواجه الدول النامية بصورة عامة وليبيا بصورة خاصة ه و مواكب ة التط ور احلاص ل يف

 املعلوم  اتتقني  ة التغ  ريات ال  يت تواج  ه التط  ورات و اإلداري وعل  ى رأس  ها تقني  ة املعلوم  ات احلديث  ة، و هل  ذا م  ن املفي  د ج  داً معرف  ة 
ستخدامها يف احلد من الفساد اومايتطلبه  وذلك ألمهية هذه املتغريات،برامج احلد من الفساد اإلداري واملايل   ذيف تنفي احلديثة

داري واملايل، ففي كثري من املنظمات تعتمد على نظم معلومات بدائية وغري حديثة التستطيع مواكب ة التط ورات احلاص لة يف اإل
ه ذا اجمل ال ، وهل ذا حتت اج إىل ت دريب العناص ر البش رية م  ن إداري ّي أو روؤس اء أقس ام عل ى اس تخدام تقني ات املعلوم ات احلديث  ة 

 اليت تسهم يف تلك العملية  . 
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ن مشكلة الدراسة تقوم على دراسة متغريين أساسيّي مها نظام املعلومات كمتغ ري مس تقل و ظ اهرة الفس اد اإلداري   إ
كمتغري اتبع  ، وقد جاءت  هذه الدراسة بناًء عل ى رغب ة الباحث ان يف دراس ة ، وم ن خ الل الدراس ة االس تطالعية ال يت ق ام هب ا 

د قص ور يف اس تخدام نظ م املعلوم ات وتش غيل البي اانت للخ روج مبؤش رات تس هم يف الباحثان ابملنظمة قيد الدراسة الحظ ا وج و 
أظهار مظاهر االحنراف وأوجه القصور كأحد أهم متغريات الفساد اإلداري اليت تع اين منه ا املنظم ة ابتف اق اجلمه ور وهل ذا فق د 

راسة ، األمر الذي ينعكس سلباً على عمليات متثلت مشكلة الدراسة يف استخدام نظم معلومات غري حديثة ابملنظمة قيد  الد
 الفساد اليت تعاين منها املنظمةاحلد من ظاهرة 

 ميكن صياغة املشكلة يف التساؤالت اآلتية  :   

 .ما هو دور نظم املعلومات يف احلد من ظاهرة الفساد   . 1

 ساد اإلداري واملايل  . . كيف ميكن االستفادة من أنظمة املعلومات احلديثة  يف عملية احلد من الف2

 . ما هي أنظمة املعلومات احلديثة اليت حتتاجها عملية احلد من الفساد اإلداري واملايل  . 5

 أهداف الدراسة : -اثنياً 

 هتدف هذه الدراسة إىل : 

 احلد من الفساد اإلداري واملايل  . تقنية املعلومات احلديثة يف عملية  ماهسإقياس مدي  -1

الدراس  ات ة وم  دى اهتم  ام املنظم  ة ابلبح  وث و اج  ة إىل ت  دريب الك  وادر البش  رية يف ُم  ال تقني  ة املعلوم  ات احلديث  راز احلإب   -2
 العلمية.

احلد من الفساد واالستفادة منها يف تنفيذ برامج احلديثة هتمام املنظمات بتوفري تقنية املعلومات ا ىالتعرف على مد -3
 اإلداري واملايل .

  : اسةالدر  أمهية-اثلثاً 
 يت  : آلتتمثل أمهية  الدراسة يف ال

هذه الدراسة جاءت إلضافة بعض املعلومات ما بدأ به العديد من الباحثّي يف ُمال تقني ة املعلوم ات ودوره ا يف احل د م ن  -1
 ظاهرة الفساد اإلداري مبؤسسات التعليم العايل .

ي  ة تقني  ة املعلوم  ات يف احل  د م  ن ظ  اهرة الفس  اد اإلداري مبؤسس  ات العلمي  ة بدراس  ة ميداني  ة  ح  ول أمه مكاني  ة أث  راء املكتب  ةإ -2
 . التعليم العايل
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 اقرتاح العديد من احللول بشأن دور تقنية املعلومات يف احلد من ظاهرة الفساد اإلداري مبؤسسات التعليم العايل.  -3

يف وضع اسرتاتيجيات للحد من ظاهرة الفساد  تتمثل أمهية هذه الدراسة يف االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتوصياهتاكما 
 اإلداري .

 : الدراسة تساؤالت -رابعاً 
 تقوم الدراسة على اإلجابة على التساؤالت التالية  : 

 ماهو أثر تقنية املعلومات احلديثة يف احلد من ظاهرة الفساد اإلداري مبؤسسات التعليم العايل ؟  -1

خدمة م ن قب ل مؤسس ات التعل يم الع ايل يف احل د م ن ظ اهرة الفس اد اإلداري مبؤسس ات ماهي أهم تقنيات املعلومات املست -2
 التعليم العايل ؟ 

  : الدراسة منهجية -رابعاً  
مت اعتم  اد منهج  ّي م  ن من  اهج البح  ث العلم  ي يف ه  ذه الدراس  ة ومه  ا امل  نهج الوص  في وامل  نهج التحليل  ي   :  املــنهج العلمــي-أ

ج الوص  فى وامل  نهج التحليل  ي ال  ذي يتناس  ب م  ع ه  ذا الن  وع م  ن الدراس  ة ، حي  ث مت وص  ف حي  ث اتبع  ت ه  ذه الدراس  ة امل  نه
الظاهرة يف مجع البياانت واملعلومات اإلحصائية من أفراد العينة الذين ميثل ون ُمتم ع الدراس ة ، و حتليله ا م ن أج ل معرف ة م دى 

س  تخدام ال  ربانمج هتا للوص  ول إىل النت  ائج ، وذل  ك ابوج  ود العالق  ة الناش  ئة م  ن تفاع  ل متغ  ريات الدراس  ة ، وال  ربط ب  ّي م  دلوال
 .SPSS اإلحصائي

 حصائي :أسلوب التحليل اإل -ب

س تبيان ال يت مت ص ياغتها وفق اً ملقي اس ي ل البي اانت ال واردة يف ص حيفة االستخدام أسلوب التحليل العلمي اإلحص ائي يف حتلامت 
 ليكرت اخلماسي األنسب ملثل هذا النوع من الدراسة .

 الدراسة : وعينة جمتمع  -ج

 جامعة طرابلس يتمثل ُمتمع الدراسة يف  : الدراسةجمتمع  -

أما مفردات ، متثلت عينة الدراسة يف املسؤولّي اإلداريّي الذين هلم عالقة ابستخدام نظم املعلومات اإلداريةعينة الدراسة :  -
 من ُمتمع الدراسة.  %4مفردة أي بنسبة  110العينة فقد بلغت 

 حدود الدراسة :  - د

 احلدود البشرية : تتمثل يف العاملّي الذين هلم عالقة ابستخدام نظم املعلومات جبامعة طرابلس . -1
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 احلدود املكانية : مدينة طرابلس . -2

 .  2015 -2012احلدود الزمانية : الفرتة من -3

 

 تقنية املعلومات والفساد اإلداري -اجلانب النظري

 و دور تقنية املعلومات : مفهوم -أوالً   

اتسع الدور الذي تقوم به تقنية املعلومات يف املنظمات بدرجة واضحة على مر الس نّي فح ىت الس تينيات م ن الق رن املاض ي ،   
و غريه  ا م  ن تطبيق  ات  ك  ان دور تقني  ة املعلوم  ات بس  يطا يتن  اول معاجل  ة املع  امالت ، وإمس  اك ال  دفاتر ، و احملاس  بة التقليدي  ة ،

خ  ر ابنبث  اق مب  دأ نظ  م املعلوم  ات اإلداري  ة ، و ق  د رك  ز ه  ذا ال  دور اجلدي  د آلكرتوني  ة للبي  اانت ، مث أض  يف إليه  ا دور اجل  ة االاملع
على إمداد املستخدمّي النهائيّي من رجال اإلدارة ابلتقارير احملددة مقدما لتوفري املعلومات اليت حتتاجها اإلدارة لألغراض اختاذ 

 ( .100، 99ص، ص  1999حلجازي، القرارات . )غراب، ا
وحبلول السبعينيات من القرن املاضي ، ظهر جليا عدم مناسبة منتجات املعلومات احملددة مسبقا اليت أخرجتها نظم إعداد 

ستيفاء أغراض صنع القرارات ، وعلى هذا ولدت نظم دعم اختاذ القرارات ، و كان الدور اجلديد لتقنية التقارير اإلدارية ال
لومات هو إمداد املستخدمّي النهائيّي من املديرين ابلدعم التخاطيب املرن لعمليات اختاذ القرارات هذا الدعم الذي يتوافق املع

ات يمع األّناط املختلفة للمديرين يف اختاذ القرارات و يف عملياهتم الفكرية ملواجهة املشكالت املتنوعة ، ففي اخلمسين
ن يتم تشغيل البياانت عن طريق نظم  الكثرونية ملعاجلة املعلومات ومسك الدفاتر احملاسبية ات من القرن املاضي كايوالستين

عداد التقارير وذلك لتوفري إلات من القرن املاضي فكانت تقنية املعلومات تستخدم نيات والثمانييما يف السبعينأالتقليدية ، 
ختاد القرارات  ، لقد ظهر اتخدمت نظم املعلومات لدعم عملية اس املعلومات احملددة ، ويف فرتة التسعينيات من القرن املاضي

استمر هذا الدور يف ، التسعينيات ، و قد تعلق الثمانينيات من القرن املاضي و   دور جديد وهام لنظم املعلومات وذلك خالل
ومات دورا مباشرا يف حتقيق األهداف هذا الدور ابستخدام تقنية املعلومات االسرتاتيجية، و يتوقع يف هذا الدور أن تلعب املعل

االسرتاتيجية للمنظمة، و من خالله تقدم نظم املعلومات االسرتاتيجية إبنتاج منتجات ، وخدمات تقوم على املعلومات اليت 
 ميكن أن هتم يف حتقيق األرابح و خلق امليزة التنافسية .

كظاهرة العوملة واليت أعطت قوة ودفعة كبرية القتصادّيت الصناعة أما يف التسعنييات فقد ظهرت تغريات كبرية يف بيئة األعمال  
العاملية  نظرًا ألمهية املعلومات و قدمت طموحات جديدة لألعمال ، ويف الوقت الراهن فإن نظم املعلومات دعمت 

، كما أحدثت العوملة  االتصاالت وأعطت قوة حتليلية للمنظمات جلعلها متارس التجارة وإدارة األعمال على املستوى العاملي
وتكنولوجيا املعلومات جتديدات على مستوى املنظمات احمللية ، بسبب نظم االتصاالت العاملية القائمة و النظم اإلدارية ، 
   واألمر الذي مكن املستفيد من االنطالق إىل السوق العاملية ، و من الوصول إىل املعلومات الالزمة لتلبية احتياجاته منها، 
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االتصاالت دور عاملية لتسويق السلع و اخلدمات وكان لنظم املعلومات و جة لذلك فإن العوملة أوجدت حالة تنافس نتيو 
 (. 28،ص  2003) الساملي ، أساسي يف ذلك 

، بل غ التق دم العلم  ي ذروت ه يف ُم ال االتص االت واإلنرتن ت وتغي   ر م رة أخ رى مفه وم تقني ة  املعلوم  ات ، 2000وحبل ول الع ام  
ت اخلاص ة هب ا و تق دمي املنتج ات ث أصبحت املعلوم  ات األس اس احلقيق ي ال ذي تعتم د  علي ه املنظم ات يف ممارس ة العملي احي
اخلدمات ، و ذلك من خالل تدعيم عالقتها ابلعمالء و املوردين ابستخدام النظم احلديثة للمعلوم ات لتحقي ق وض ع و مرك ز و 

 ( 97، ص 2002تنافسي أفضل. )املغريب، 
 تناول الباحثون ابلدراسة و التحليل مفهوم تقنية املعلومات وذلك  للوصول إىل حتديد مفهوم ومعىن واضح ملفهوم النظم . كما

ي ُمموعة من العناصر املتفاعلة واليت تشمل األفراد واآلليات والسياسات واإلجراءات والقواعد ه لذلك فإن تقنية املعلومات: 
املعلومات الالزمة بصورة منتظمة ، وهذه املعلومات ميكن احلصول عليها من مصادر داخلية الربامج و ذلك للحصول على و  ،

 ( . 182 ص،2000أو خارجية و تستخدم لصنع القرار )اللوزي ،
 وردت تعاريف عديدة لتقنية املعلومات نذكر منها ما يلي : 

فيها يتعلق ابلعمليات الداخلية احلاضر واملستقبل املاضي و  مة لتجهيز املعلومات عنتعرف تقنية  املعلومات أبهنا  الطريقة املنظ
الرقابة وعمليات التشغيل يف املنظمة ، فيزودها مبعلومات على النماذج منظمة فهو يدعم عمليات التخطيط و البيئة اخلارجية للو 

 ( . 53، ص  2111، الرشيدة .) التويرقيد على اختاذ القرارات املناسبة و املرغوبة يف الوقت املناسب مما يساع
تنبؤي ة يف ص ورة ش فوية ية اليت متدان مبعلومات سابقة وحالي ة و كذلك يعرفها راميون مكليوود أبهنا  تلك النظم الرمسية وغري الرمس  

ح ة األساس ية إباتبقا للعملي ات الداخلي ة للمؤسس ة والبيئ ة احمليط ة وه يُ ت دعم امل ديرين والع املّي والعناص ر البيئي ة و أو مكتوبة ط
املعلومات يف إط ار الوق ت املناس ب للمس اعدة يف اخت اذ الق رارات  وم ن خ الل ماس بق ميك ن الق ول أبن تقني ة املعلوم ات ترتك ز 

 على :

 .(177،ص2005) الصرييف ، املفرتض فيهم اإلملام مبا يلي: املعلوماتاألفراد الذين يقومون جبمع وحتليل وخدمة البياانت و -
 علومات .القدرة على حتليل امل1-
 التعميق يف تفهم مكوانت نظم املعلومات.2-
 بناء النماذج للعمليات املختلفة اليت متثلها املعلومات اخلاصة ابملنظمة فهم وتفسري و 3-
 املسئولية عن صيانة األجهزة اليت تستخدم .4-

نشر املعلومات سرتجاع وتشغيل وختزين و الهلا جتميع أو اكما تعرف تقنية املعلومات أبهنا ُمموعة من اإلجراءات اليت تتم من خ
 ( . 16ص  1994بغرض دعم عمليات صنع القرار و حتقيق الرقابة يف املنظمة )اهلادي، 

إن تقنية املعلومات هو ُمموعة العناصر املرتابطة معا ، وال يت تعم ل بش كل متكام ل م ع بعض ها ال بعض لغ رض هتيئ ة املعلوم ات 
الس يطرة و تق دمي األداء ، الع املّي و احلس اابت و املخ ازن و كل دقيق ، و حتتوي نظم شئون لإلدارة ، بغرض إجناز أعماهلا بش

 و غريها كثري و الشكل التايل يوضح نظم معلومات املنظمات والعوامل  املؤثرة فيها .
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 تقنية املعلومات يف املنظمات

 . 29املصدر/  عالء عبد الرزاق الساملي ، مرجع سبق ذكره ، ص 

 
 أتثري نظام املعلومات يف املنظمات : -اثنياً 

إن تقنية املعلومات تؤثر يف املنظمات من خالل ما تقدمه من معلومات الزمة للتخطيط و التطوير و اختاذ القرارات 
ه   ذه و الرقاب  ة ، و املنظم  ات ت  ؤثر يف تقني   ة املعلوم  ات م  ن خ  الل قراراهت   ا املتعلق  ة بتص  ميم و تش  غيل نظ   م املعلوم  ات و لك  ن 

العالق  ة املتبادل  ة معق  دة بس  بب وج  ود العدي  د م  ن العوام  ل الوس  يطة ال  يت ت  ؤثر عل  ى عملي  ة التفاع  ل ب  ّي تكنولوجي  ا املعلوم  ات 
  إج راءات التش غيل النمطي ة . ، والثقاف ة التنظيمي ة الس ائدة واهليك ل التنظيم ي ، و واملنظمات ، مثل ذل ك البيئ ة احمليط ة ابملنظم ة 

 (.227،ص ، 2005) إدريس ، 

ن   وع مس   توّيهتا رة ختتل   ف ابخ   تالف ه   ذه املنظم   ات و إض   افة إىل م   ا س   بق، ف   إن تقني   ة املعلوم   ات الالزم   ة للمنظم   ات املعاص   
طبيع ة العم ل لف من التحليل يف ضوء املشكالت و له إطار خمتتوى تنظيمي له اهتمامات خمتلفة و التنظيمية، حيث أن كل مس

 اخلاصة به.
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رة الفس  اد اإلداري ة علي  ه و يتعل  ق ابلعالق  ة ب  ّي تقني  ة املعلوم  ات وكيفي  ة احل  د م  ن ظ  اهإن الس  ؤال ال  ذي جي  ب اإلجاب  
ط ر أح د أالس لوكيات ال يت تش كل يف ُممله ا  ن املعلومات اليت جيب أن تت وفر للم ديرين ح ول االحنراف ات وكاف ةإواملايل، حيث 

خ ر يف احل د م ن اخت اد ق رارات تس هم بش كل أو آ الفساد جيب أن تك ون ابلك م والتوقي ت املناس ب ح ىت ي تمكن متخ دو الق رار
م   ن الفس   اد اإلداري وامل   ايل  ، كم   ا إن امل   ديرين ه   م ال   ذين يق   دمون امل   ربرات الرئيس   ة إلقام   ة ه   ذه ال   نظم يف ض   وء احتياج   اهتم 

ي  : ) إدريس ، للمعلومات ، و على سبيل املثال فإن من بّي القرارات اليت تتخذها املنظمة و تؤثر على نظم املعلومات ما يل
 ،(.228،ص  2005

ق  رارات تتعل  ق ب  دور نظ  م املعلوم  ات للمنظم  ات أتث  ري مباش  ر عل  ى نظ  م و تكنولوجي  ا املعلوم  ات م  ن خ  الل الق  رارات ال  يت -1
 الدور الذي سوف تلعبه يف املنظمة.املعلومات اليت سوف تستخدمها ، و تتخذها و تتعلق بنوع و دور تكنولوجيا 

صميم و تشغيل نظم املعلومات، أتثري املنظمات أيضا عل ى نظ م املعلوم ات م ن خ الل قراراهت ا ال يت تتعل ق قرارات تتعلق بت 2- 
 بتصميم و تشغيل هذه النظم، و حتديد األساليب اليت سوف يتم استخدامها لتقدمي خدمة املعلومات داخل املنظمة.

سباب اليت تربر وجود نظام املعلومات يف املنظمة سواء كانت مربرات احلاجة لنظم املعلومات: حيدد املديرون يف املنظمة أل 3-
 تتعلق بزّيدة اإلنتاجية، أو رفع كفاءة األداء أو حتسّي اخلدمة، أو حتقيق حجم العمالة... إخل.

ان س ابقا ش ر أهمة يف أية منظمة أو مؤسسة، كما إن صناعة القرارات املرتبطة ابملسائل السابقة تعترب من اإلجراءات التنظيمية امل
و يرتبط صناعة القرار مبختلف نشاطات املنظم ة ، ومنه ا التعام ل م ع تكنولوجي ا املعلوم ات و بن اء و تط وير نظ م املعلوم ات و 

ص  2005م  ن املمك  ن تقس  يم مراح  ل ص  ناعة الق  رار ، بش  كل ع  ام وم  ن أه  م ه  ذه املراح  ل م  ايلي: ) قن  دليجي ، اجلن   ايب ، 
114.) 

: و يش  تمل عل  ى حتدي  د و فه  م املش  كلة ال  يت ت  دور أو حت  دث يف املنظم  ة ع  ن طري  ق اللج  وء إىل ال  ذكاء أو التفك  ري ال  ذكي -1
ُمموع  ة م  ن االستفس  ارات و التح  ري ع  ن اإلج  اابت املناس  بة هل  ا، مث  ل : م  ا ه  ي أس  باب ح  دوث أو وج  ود املش  كلة ؟ وأي  ن 

 حدثت ؟ أو أين بدأت ؟ ومع وجود آية أتثريات حدثت ، وهكذا .

تقنية املعلومات اليت تستطيع أن تؤمن معلومات تفصيلية و متنوعة وواسعة لتحديد املشكالت،خاصة وهنا أييت دور 
 إذا ما كانت املنظمة تتعرض إىل حاالت أو مشكالت استثنائية .

التص ميم: و يع  ين تص  ميم حل  ول مقرتح  ة ميك ن أن تتعام  ل م  ع املش  كلة    وتعاجله  ا أي وض ع ع  دد م  ن الب  دائل املص  ممة  - 2
 قرتحة حلل املشكلة املعينة.امل

االختيار : و هنا أييت دور اختيار احلل البديل األنسب من بّي البدائل املصممة و املقرتحة، ويف ه ذه املرحل ة يلج أ امل دير  -3
ف ائل املعروف  ة ، و تق  دمي تك  اليراقي  ة ع  ن خمتل  ف الب  دم  ّي بي اانت مناس  بة و لق  رار إىل نظ  م دع  م الق  رار بف  رض أتاملع ين ص  احب ا

 كل فرصة متاحة هذه البدائل .ونتائج كل بديل و 
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التق  دم يف التنفي  ذ حي  ث يس  تطيع امل  ديرون متابع  ة تقري  ر النج  اح و التطبي  ق : و هن  ا أييت دور وض  ع الق  رار موض  ع التنفي  ذ و - 4
 النجاح يف احلل أو احللول احملددة .التقارير ملتابعة حاالت التقدم و املعنيون استخدام نظم 

بق  ميك  ن الق  ول إن تقني  ة املعلوم  ات ه  و عملي  ة متكامل  ة ومتفاعل  ة م  ن العناص  ر واألس  اليب الالزم  ة لتش  خيص م  ن خ  الل ماس  
 أوجه القصور واالحنرافات ومواطن الفساد يف كافة اإلدارات من خالل توفري املعلومات الضرورية الالزمة للحد من الفساد .

 الفساد اإلداري:-اثلثاً 

ل واحرتام قوانينها تعتمد اعتماداً كبرياً على نزاهة العاملّي فيها ومتسكهم أبخالقيات الوظيفة ، من املعروف أن هيبة الدو  
حيث يفقد املواطن ثقة ابلدولة وبعدالة قوانينها حّي يواجه فسادًا إدارًّي قد انتشر يف أجهزهتا والفساد اإلداري قد ينتشر يف 

كاًل آخر يف الدول النامية من حيث انتشاره إذا فإن الفساد ظاهرة عاملية إال الدول النامية والدول املتطورة ولكن قد أيخذ ش
أهنا نسبية ختتلف ابختالف الدول إال أن مسألة إعطاء تعريف للفساد اإلداري هي مسألة يف غاية التعقيد فهي ال تقتصر على 

وخلفياهتم احملددة أكثر من خضوعهم ن الناس خيضعون لتحيزاهتم وأيدلوجياهتم إاالحنراف عن قواعد لكسب مادي بل 
 (. 38،ص1984للمكاسب املادية ،) نغهان،

كما ع رف الفساد اإلداري كونه " استعمال الوظيفة العامة جبميع ما يرتتب عليها من هب ات ونف ود وس لطة لتحقي ق 
(.وهن اك  38ص1993وزي ،  منافع شخصية مالية وغري مالية وبشكل مناف للقوانّي والتعليم ات الرمسي ة "  ) زويل ف ، الل 

تعري  ف آخ  ر ي  نص عل  ى أن الفس  اد اإلداري عب  ارة ع  ن النش  اطات ال  يت ت  تم داخ  ل جه  از إداري حك  ومي وال  يت ت  ؤدي فع  اًل إىل 
احنراف ذلك اجلهاز ع ن هدف ه الرمس ي لص اد أه داف خاص ة س واء ك ان ذل ك بص يغة متج ددة أو مس تمرة أم ال ، وس واء ك ان 

 (.61، ص1997ي منظم ) قيس املؤمن ، وآخرون ذلك أبسلوب فردي أو مجاع

كم  ا ع  رف الفس  اد اإلداري أيض  اً أبن  ه " احلال  ة ال  يت ي  دفع فيه  ا املوظ  ف نتيج  ة حمف  زات مادي  ة أو غ  ري مادي  ة وغ  ري قانوني  ة  
 (. 300، ص 1995للقيام بعمل لصاد مقدم احملفزات وابلتايل إحلاق الضرر ابلصاد العام" . )عاصم األعرجي ، 

ؤخ   ذ عل   ى ه   ذا التعري   ف أبن   ه أمه   ل إمكاني   ة ح   دوث الفس   اد اإلداري نتيج   ة ان   دفاعات ذاتي   ة عن   د املوظ   ف وامل   وظفّي وي 
أنفسهم ولصاحلهم ودون وجود شخص آخر يقدم احملفزات ويتلقى احملاابة واملعاملة اخلاصة ، كذلك يؤخذ على التعريف نفسه 

 مي .إمهاله اإلشارة إىل حاالت الفساد اإلداري التنظي

إن الفساد اإلداري هو ذلك نوع السلوك الذي ينحرف على مستوى السائد والذي يعتقد أنه مقبول يف ُمال مع ّي مث ل  
اجملال اإلداري ولكن هذا ليس كل ما يف األمر ، إن الفساد سلوك منحرف مقرون هب دف مع ّي يتمث ل يف املص لحة الشخص ية 

ع  ل الفاس  د هن  ا مبثاب  ة س  لوك مع  ادي س  واء ك  ان رمس  ي أو غ  ري رمس  ي حبي  ث عل  ى حس  اب املص  لحة العام  ة ، وب  ذلك يك  ون الف
يضمن للشخص الذي يقويه ، ميزات واض حة مكاس ب معين ة مث ل ، املكاف أة املادي ة ، والرتقي ة الس ريعة ، وب ذلك يرتت ب عل ى 

ا تق   دم م   ن تع   اريف ( ، واس   تناداً إىل م   44،ص1999مجي   ع ص   ور الس   لوك الفس   اد ه   ذه خس   ارة مادي   ة أو أدبي   ة . ) ش   تا ، 
ومناهج ومع اإلقرار ابلصعوابت  العملية يف أبعاد النسبية عن مفهوم الفساد اإلداري فإنه قد صنف اعتماداً على" الرأي الع ام 
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"السائد بصدده إىل ثالث أنواع األبيض واألسود والرمادي فاتفاق اجلمهور والعاملّي يف جهاز الدولة اإلداري على أدائه عمل 
 كون ذلك العمل " فساد أسود " يف حّي أن استحسان ذلك العمل من قبل نفس اجلهاز يعين أنه " فساد أبيض " ردئ يعين

وغياب االتفاق يعين أنه " فساد رم ادي " وم ن هن ا ت ربز بع ض الص عوابت يف قي اس وحتدي د طبيع ة وماهي ة موق ف ال رأي الع ام 
رب ه ذا التص نيف أكث ر دق  ة م ن التع اريف الس ابقة ، فالفس اد اإلداري كم  ا ابلنس بة لظ اهر الفس اد اإلداري املعني ة وم ع تل  ك يعت 

 وسبق اإلشارة قد يكون نشاطاً فردّيً وقد يكون نشاطاً مجاعياً .

وهك ذا ف إن املنظوم ة الفاس دة تض م ع ادة ع  دداً م ن األف راد ق د يكون وا مجيع اً م  ن داخ ل إداري مع ّي وق د يك ون بعض هم خ  ارج 
حلهم م  ع ذل  ك اجله  از م  ن انحي  ة أو أخ  رى ه  ذا وللمنظوم  ة الفاس  دة ه  دف متمي  ز ع  ن ه  دف اجله  از اجله  از مم  ن ت  رتبط مص  ا

اإلداري ذى العالق    ة وعل    ى ه    ذا األس    اس فاملنظوم    ة الفاس    دة واجله    از اإلداري مس    ات س    لوكية ن    ذكر منه    ا : ) األعرج     ي ، 
 (. 307،ص 1995

 عملياته الداخلية. يسري اجلهاز اإلداري بقواعد وفهم عمل معلنة ال تعكس حقيقة -1
 استخدام العمليات الداخلية للجهاز اإلداري لتشجيع ومحاية وإخفاء خمالفات قواعد العمل املعلنة. -2
محاي   ة املخ   الفّي ومع   املتهم بلط   ف يف حال   ة تعرض   هم للحس   اب ، ومعاقب   ة متهم   يهم لكش   فهم خف   اّي اجله   از  -5

 اإلداري .
 داخل اجلهاز اإلداري .إخضاع العناصر املشهرة ُماالت الفساد وإسكاهتا  -4
 بروز حاجة املشهرين ُماالت الفساد للحماية من انتقام ردود فعل املنظومات الفاسدة داخل اجلهاز اإلداري . -3
ابتعاد املخالفّي على عملي ات املخالف ة وإب داؤهم االس تغراب وادع اؤهم ال رباءة واحمل اابة ض دهم يف حال ة تعرض هم  -7

 لالهتام.
 ماعية بسبب ما تالقيه من تغطية وتسرت يف عمليات اجلهاز اإلداري الداخلية .استمرارية املخالفات اجل -6
 عدم فاعلية املسئولّي يف كشف ظواهر الفساد يف اجلهاز اإلداري . -4

ولكن السؤال يطرح نفسه ما هي األسباب اليت تساعد على الفساد ؟ إن أسباب الفس اد عدي دة ومتع ددة منه ا وأمهه ا 
لوالءات الض  يقة وعالق  ات الق  ريب ك  ذلك تطل  ع الف  رد يف اجله  از اإلداري مل  ن كمي  ة خ  ارج عائلت  ه لعالق  ات البيئ  ة االجتماعي  ة ك  ا

بقيمتها مع املتنفذين يف اجملتم ع وه ي عالق ة مص لحة ومنفع ة متبادل ة ك ذلك البيئ ة السياس ية واإلداري ة واالقتص ادية م ن أس باب 
اي ة أبن الكث ري م ن منظماتن ا تع اين م ن وج ود منظوم ات فس اد متكامل ة هل ا الشديد واألم ر امل ؤمل للغ ولألسفالفساد اإلداري ، 

 العديد من السمات السلوكية املذكورة أعاله . 

خلصوص ية ه ذا  نظ را معق دة عملي ة من ه ه ي الوقاي ة و الفس اد مكافح ة عملية أف جليا لنا يتضح سبق ما خالل من و
إىل حم و آاثر اجلرمي ة  يس عى ال ذي ه و املوظ ف  ن وعي ش خص قب ل م ن و الدول ة دوالي ب يف يرتك ب ال ذي اجل رائم  م ن الن وع

 والقضاء على أدلتها .



 

141 

 

 اجلميع و جهود تكاتف يستدعي هلذه الظاهرة اخلطرية  التصدي أبن أدركنا قد وإذا فهمنا االمر من هذه الزاوية نكون
 .املدين واملواطن  عابجملتم إنتهاءاً  و ابإلدارة بدءا ذلك يف االجتماعيّي الشركاء اشراك كل

 دور نظم املعلومات يف احلد من الفساد اإلداري  -اجلانب العملي 

 عرض البياانت : -أوال

 اجلنس: -1

 اجلنس( يبني التوزيع التكراري ألقراد عينة الدراسة حسب قئات 9جدول رقم )

 %النسبة العدد قئات اجلنس

 71 74 ذكر

 29 30 أنثى

 100 104 اجملموع
  

، وه ذا % 29و نس بة اإلانث  % 71( أن اجمليبّي ابلعين ة م ن اجلنس ّي كان ت فيه ا نس بة ال ذكور 1جلدول رقم ) يتضح من ا
نتيجة دخول املرأة  ليبيايوضح أبن نسبة اإلانث إىل اإلمجايل نسبة مقبولة نوعاً ما إذا ما قورنت مبا قبل دوران عجلة التنمية يف 

 تعليم العايل الذي ظل حكراً على الرجل فرتة طويلة من الزمن .لكافة ُماالت احلياة مبا فيها ُمال ال

 العمر:-2

 العمرقئات ( التوزيع التكراري ألقراد عينة الدراسة حسب 2جدول رقم )

 %النسبة العدد قئات العمر

 2 2 سنوات 25أقل من 

 31 32 سنوات 35إىل أقل من  25من 

 52 54 سنوات 45إىل أقل من  35من 

 15 16 كثرأفسنة  45من 

 100 104 اجملموع
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 25( إىل أن النسبة الغالبة من أفراد عينة الدراسة من ذوي الفئات العمرية املتوسطة أي الفئة من أقل من 2يشري اجلدول رقم )
من إمجايل مفرداً العينة،  ولعل ذلك انعكاس لكون أن النسبة الغالبة م ن  % 85سنة ، فقد وصلت نسبتها  45إىل أقل من 

 اجملتمع اللييب هي من فئة الشباب.

 اخلربة:-3

 اخلربةقئات التوزيع التكراري ألقراد عينة الدراسة حسب  (3جدول رقم )

 %النسبة العدد سنوات اخلربة
 12 12 سنوات 5أقل من 

 18 19 سنوات 10إىل أقل من  5من 
 27 28 سنوات 15إىل أقل من  10من 

 43 45 سنة فأكثر 15من 
 100 104 اجملموع

لغت نسبة الذين خربهتم من بوتعكس نتائج اجلدول أن أكثر من ثلثي أفراد عينة الدراسة يتمتعون خبربة جيدة حيث 
 من إمجايل مفردات العينة . % 43سنوات فأكثر وهي  10

 املؤهل العلمي:-4

 املؤهل العلميقئات ( التوزيع التكراري ألقراد عينة الدراسة حسب 4جدول رقم )

 %النسبة العدد ل العلمياملؤه
 11 12 الثانوية العامة
 13 14 دبلوم متوسط

 36 37 دبلوم عايل
 25 26 بكالوريوس
 7 7 ليسانس
 8 8 ماجستري
 100 104 اجملموع
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) دبلوم عايل ، بكالوريوس( حي ث وص لت  اليةن غالبية أفراد العينة حيملون مؤهالت علمية عأ( نالحظ  4من اجلدول رقم ) 
 24من إمجايل مفردات العينة ، بينما وصلت نس بة ال ذين حيمل ون م ؤهالت) اثنوي ة عام ة ، دبل وم متوس ط (  % 61بتهم نس
م   ن إمج   ايل مف   ردات العين   ة وه   ذا يرج   ع الحتي   اج املؤسس   ة يف اتب   اع بع   ض امل   ؤهالت التعليمي   ة م   ن دبل   وم متوس   ط وع   ايل  %

لت  ايل ح  ىت ي   تم اإلس  تفادة م   ن اس  تخدامات نظ  م املعلوم   ات يف احل  د م   ن واملتخصص  ة يف تط  وير نظ   م املعلوم  ات اإلداري   ة ، واب
جيابي  ة وذل  ك م  ن أج  ل ت  وفري اجله  ود املتواص  لة ل  دعم ب  رامج التعل  يم والثقاف  ة وتقوي  ة الثق  ة ابل  نفس وبن  اء الشخص  ية اإلالفس  اد ، 

 لإلبداع والتقدم التقين .

أن النس  بة م  ا ب  ّي ال  دبلوم الع  ايل الباحث  ان  م  ن خ  الل م  ا س  بق عرض  ه م  ن مؤش  رات خاص  ة خبص  ائص العين  ة ي  رى 
يسانس واملاجستري ولعل وأن مستوى تدين التعليم هو مابّي الل (4والبكالوريوس هي األعلى نسبة كما هي موضحة ابلشكل )

الفس اد  وير أس اليب مكافح ةىل احتياج املنظمة للك وادر التعليمي ة وش روطها ال يت يلع ب عليه ا ط ابع التقني ة يف تط إذلك راجع 
 .عهنواأجبميع 

 واقع نظم املعلومات ابملنظمة :

 يبني إجاابت أقراد عينة الدراسة حول واقع نظم املعلومات ابملنظمة . ( 5اجلدول رقم )

رمز 
 تقنية املعلومات املستخدمة السؤال

 نعم ال
قرتة ثقة  92%

 لنسبة اإلجابة نعم
z 

احلد  النسبة% العدد النسبة% العدد
 دىناأل

د احل
 علىاأل

هل يوجد نظام معلومات   1ب_
 ؟ داخل منظمتك

34 33 70 67 58 76 3.53 

 2ب_
هل تقوم منظمتك 

ابستخدام أجهزة احلاسب 
 ؟اآليل يف كاقة اإلدارات

52 50 52 50 40 60 0.00 

هل توجد قواعد بياانت  3ب_
 ؟مبنظمتك

36 35 68 65 56 75 3.14 

 1ب_
هل تعمل منظمتك على 

ير قواعد حتديث و تطو 
 ؟ البياانت

66 63 38 37 27 46 
-

2.75 
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 2ب_
هل تواكب منظمتك  

اليت حتدث يف  التطورات
 تقنية ملعلومات؟

 
96 
 

 
92 
 

8 8 3 3 
-

8.63 

 6ب_

هل يتم تطوير تقنيات  
املعلومات بصفة مستمرة 

مثل استخدام الشبكات و 
 ؟الربيد اإللكرتوين

89 86 15 14 8 21 -
7.26 

  1ب_
ل بني تشغيل صهل يوجد ق

البياانت و إعداد والربامج 
 ؟ إدخال البياانتو 

64 62 40 38 29 48 -
2.35 

 8ب_
ظام حديث هل يوجد ن

قعال حلماية املعلومات و 
 ؟ مبنظمتك

79 76 25 24 16 32 -
5.30 

 9ب_
هل يتم تطوير نظام 
 0.20 61 41 51 53 49 51 ؟ املعلومات اإلدارية

هل يوجد ربط ابلشبكات  11ب_
- 27 12 19 20 81 84 ؟بط الكرتوين مبنظمتكور 

6.28 

هل يتم حتليل النظم يف  11ب_
- 13 3 8 8 92 96 ؟منظمتك دورايً لتطويرها

8.63 

 12ب_
هل مت تصميم نظام 

معلومات حديث وققاً 
 ؟  خلطة علمية

88 85 16 15 8 22 
-

7.06 

  13ب_

هل يتم تصميم مناذج 
استمارات مجع البياانت 

ن طريق بشكل سليم ع
 ؟ إحصائي مناذج

73 70 31 30 21 39 -
4.12 
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عل ى الرتتي ب )وه  ي  %65و  %67يس اوي  3و ب  1م ن اجل دول نالح ظ أن نس بة ت وفر متطلب ات نظ م املعلوم ات ب  
عل   ى الرتتي   ب )وه   ي نس   بة متوس   طة (  %50و  %51يس   اوي  2و ب  9نس   بة عالي   ة(، وأن نس   بة ت   وفر املتطلب   ات  ب 

عل  ى الرتتي  ب )وه  ي  %30و  %37و   %38يس  اوي  15و ب  4و ب  7تطلب  ات الفني  ة  ب وك  ذلك نس  بة ت  وفر امل
و  %15و  %19و   %24يساوي  6و ب  12و ب  10و ب  8نسبة منخفضة ( ويضاً نسبة توفر املتطلبات  ب 

لك  ل منهم  ا   %8يس  اوي  11و ب  5عل  ى الرتتي  ب )وه  ي نس  ب منخفض  ة ج  دا( وأن نس  بة ت  وفر املتطلب  ات ب  14%
 وهي نسب منخفضة جدا(.)

) متوس طة ( مت اس تخدام اختب ار  %50تس اوي املذكورة توفر متطلبات نظم املعلومات  والختبار الفرضية الصفرية أن نسبة   
اجلدولية عند مستوى املعنوية وتساوي    Zأكرب من قيمة 3و ب  1النسبة، ووجد أن قيمة االختبار املقابلة للمتطلبات ب 

تق ع  9و ب  2املقابلة للمتطلب ات   ب   Z(، بينما قيمة  %50إىل أهنا متوفره بدرجة عالية ) أكرب من مما يشري  1.96
وم  ات  ي  تم توفره  ا بدرج  ة متوس  طة اجلدولي  ة عن  د مس  توى املعنوي  ة مم  ا يش  ري إىل أن متطلب  ات نظ  م املعل Zو   Z -ب  ّي قيم  يت 

 ( . %50تساوي )

مما يشري إىل أن 1.96-اجلدولية عند مستوى املعنوية وتساوي   Z -قل من أخرى األ يةاملقابلة املتطلبات الفن  Zبينما قيمة 
 ( .%50قل من أمتطلبات نظم املعلومات  يتم توفرها بدرجة منخفضة ) 

 اثر نظم املعلومات يف احلد من الفساد االداري : -ب

احلـد مـن  املتعلقـة بـدور نظـم املعلومـات يف ملتوسـط درجـة املواققـة حـول  الفقـرات    t( نتـائج اختبـار  6جـدول رقـم ) 
 الفساد اإلداري واملايل.

 الرمز
تسهم نظم املعلومات يف احلد 
من الفساد االداري من خالل 

 : 
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

 tاختبار  قرتة ثقة للمتوسط 95%

 علىاحلد األ دىناحلد األ 

 1هـ_
 الرقابــة أجهــزة دور تفعيــل

 .واملساءلة
4.6 0.50 4.5 4.7 32.11 

 يف والنزاهة الشفاقية مبدأ تعزيز 2هـ_
 املاليـــة اإلجـــراءات مجيــع

 .احلكومية واملعامالت
4.4 0.62 4.3 4.6 23.58 

 الشـبكي الـربط منظومـة إنشـاء 3هـ_
 والبيـاانت املعلومـات لتبـادل

4.3 0.69 4.2 4.4 18.98 
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املنظمة  بني الفساد جرائم حول
 . مبكاقحته املعنية واجلهات

 مع للتعامل واضحة آلية وجود 4هـ_
 الفشل أو األخطاء

4.1 0.71 3.9 4.2 15.55 

تــــــــــوقر املعلومــــــــــات واملعرقــــــــــة  5هـ_
  وااتحتها جلميع العاملني

3.8 0.89 3.6 3.9 8.77 

املعلومــات بــني  تــدقق تســهيل 6هـ_
 .  اإلدارات املختلفة ابملنظمة

4.0 0.84 3.9 4.2 12.72 

 الفسـاد أو عـب التال كشـف 7هـ_
 سرع من املعتاد .أمبعدل 

4.1 0.97 3.9 4.3 11.98 

تسهم نظم املعلومات يف حتسني  8هـ_
 األداء اإلداري .

4.2 0.67 4.1 4.4 18.69 

 تبسـيط نتيجـة التكلفـة تقليـل 9هـ_
 املعـامالت وتقليل جراءات اإل

 .األداء وقت وختفيض
3.4 0.89 3.2 3.6 4.75 

مة متكاملة تش جع خلق ثقافة عا 10هـ_
 13.32 4.1 3.8 0.71 3.9  على حماربة الفساد

 

 11هـ_

 لس هولة نظ راً  املخالف ات تقل يص
 27.17 4.6 4.4 0.57 4.5 .ودقته النظام ويسر

تس  هم نظ  م املعلوم  ات يف  تط  وير  12هـ_
الل       وائح و ال       نظم اإلداري       ة ال       يت 
 تكفل احلد من الفساد اإلداري. 

4.5 0.72 4.3 4.6 20.99 

 12.98 4.0 3.7 0.66 3.8ط  رد اخل  وف وخل  ق الثق  ة و هتيئ  ة  13هـ_
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 . املناخ حملاربة الفساد ابملنظمة

الق   وة اهلائل    ة ل   نظم املعلوم    ات يف  14هـ_
داد التقارير و معاجلة كم هائل إع
حلظي من املعلومات و احلص ول و 

ات عل       ى اإلحص       ائيات واملؤش       ر 
الس              تخدامها يف احل              د م              ن 

 .الفساد

4.1 0.66 4.0 4.2 16.90 

الفاعلية واملرونة يف  زّيدة السرعة و  15هـ_
كش          ف الفس          اد واالحنراف          ات 

  ووأوجه القصور
4.3 0.79 4.1 4.5 16.83 

واليت توضح دور نظم املعلومات يف احلد من الفساد اإلداري واملايل ابملنظمة أبن نظم  (6اجلدول رقم ) نتائج من يتضحكما 
، كما بينت نتائج اجلدول  4.6واملساءلة حيث بلغ متوسط املوافقة على ذلك  الرقابة أجهزة ردو  املعلومات تسهم يف تفعيل

احلكومية ،  واملعامالت املالية اإلجراءات مجيع يف والنزاهة الشفافية مبدأ املذكور أعاله مدى مسامهة نظم املعلومات يف تعزيز
مبكافحته  املعنية املنظمة واجلهات بّي الفساد جرائم حول بياانتوال املعلومات لتبادل الشبكي الربط منظومة وكذلك إنشاء

مبعدل اسرع من املعتاد ، وذلك  الفساد أو التالعب  الفشل ، وكشف أو األخطاء مع للتعامل واضحة آلية ابالضافة إىل إجياد
عاله مسامهة نظم أذكور أظهرت النتائج ابجلدول امل على التوايل ، يف حّي  4.1، 4.3، 4.4بدرجة موافقة متثلت يف 

املعلومات يف خلق ثقافة عامة تشجع على مكافحة الفساد وذلك من خالل ااتحة املعلومات لكافة افراد التنظيم مبتوسط 
ودقته  النظام ويسر لسهولة نظراً  املخالفات ، كما اظهرت النتائج كذلك مسامهة نظم املعلومات يف تقليص 3.9موافقة قدره 

التقارير النظم اإلدارية اليت تكفل احلد من الفساد اإلداري و يف إعداد يف  تطوير اللوائح و املعلومات كذلك ، ومسامهة نظم 
احلصول على اإلحصائيات واملؤشرات الستخدامها يف احلد من الفساد ابإلضافة إىل ومعاجلة كم هائل وحلظي من املعلومات و 

 .4.1، و 4.5اد واالحنرافات ووأوجه القصور وذلك مبتوسط موافقة يرتاوح بّي الفاعلية واملرونة يف كشف الفسزّيدة السرعة و 

 الفساد . من يف احلددور نظم املعلومات متوسط إمجايل حول  t( نتائج اختبار 7جدول رقم )

 املتوسط
حنراف الا

 املعياري

 قرتة ثقة للمتوسط 95%
 tاختبار 

 احلد األعلى احلد األدىن

76.9 8.89 75.1 78.6 30.83 
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 %76.9يساوي دور نظم املعلومات يف احلد من الفساد اإلداري واملايل متوسط إمجايل ( يبّي أن 7اجلدول رقم ) 
دور نظم املعلومات يف احلد إجاابت أفراد ُمتمع الدراسة حول إمجايل فرتة ثقة ملتوسط  %95وأن  8.89ابحنراف معياري 

ر دور نظم املعلومات يف التطويمتوسط إمجايل (. والختبار فرضية أن 78.6، 75.1 )يرتاوح بّي من الفساد اإلداري واملايل
 tوهي أكرب من قيمة  30.80، ووجد أن قيمة االختبار تساوي t)  متوسطة (  ،  مت اجراء اختبار  %50يساوي داري اإل

دور متوسط إمجايل بول الفرضية أن مما يشري إىل ق 1.96واليت تساوي  0.05ومستوى معنوية  103اجلدولية بدرجة حرية 
 ) أكرب من  متوسط (  %50كرب من أنظم املعلومات يف احلد من الفساد اإلداري واملايل 

 النتائج والتوصيات : 

 النتائج : -أ

 ( .5حصائي وجود متطلبات تطبيق نظم معلومات حديثة ابملنظمة قيد الدراسة ويبّي ذلك اجلدول رقم )بينت نتائج التحليل اإل-1

حصائي مدى مسامهة نظم املعلومات يف تفعيل دور اجهزة الرقابة واملساءلة ابملنظمة قيد الدراسة كدت نتائج التحليل اإلأ-2
 ( .6، ولعل ذلك راجع إىل تدفق وانسياب املعلومات بّي أجزاء املنظمة ، ويؤكد ذلك اجلدول رقم )

 يف والنزاهة الشفافية مبدأ املعلومات ابملنظمة قيد الدراسة يف تعزيزأوضحت نتائج التحليل االحصائي درجة مسامهة نظم  -3
 .(6رقم ) ، ويوضح ذلك اجلدولة املعلومات لكافة أفراد املنظمةواملعامالت ، ولعل ذلك راجع إىل أاتح املالية اإلجراءات مجيع

 لتبادل الشبكي الفنية من خالل الربط حصائي إىل مسامهة نظم املعلومات يف تعزيز اجلوانبتشري نتائج التحليل اإل – 4
 مع للتعامل واضحة آلية ضافة إىل إجيادمبكافحته ابإل املعنية املنظمة واجلهات بّي الفساد جرائم حول والبياانت املعلومات
وكمية  مبعدل أسرع من املعتاد ، ورمبا ذلك يرجع إىل سرعة تشغيل البياانت الفساد أو التالعب  الفشل ، وكشف أو األخطاء

 ( .6املعلومات املتاحة عن أداء املنظمة ،ويشري إىل ذلك اجلدول رقم )

ودقته ،  النظام ويسر لسهولة نظراً  املخالفات بينت نتائج التحليل االحصائي مدى مسامهة نظم املعلومات يف تقليص– 5
التقارير ومعاجلة كم هائل وحلظي من إعداد النظم اإلدارية اليت تكفل احلد من الفساد اإلداري و يف تطوير اللوائح و   كذلكو 

الفاعلية واملرونة ساد ابإلضافة إىل زّيدة السرعة و احلصول على اإلحصائيات واملؤشرات الستخدامها يف احلد من الفاملعلومات و 
 ( .6)ويبّي ذلك اجلدول رقم  يف كشف الفساد واالحنرافات ووأوجه القصور ،

مسامهة  نظم املعلومات يف احلد من الفساد اإلداري واملايل ي  ارتفاع درجة املوافقة على  حصائظهرت  نتائج التحليل اإلأ-6
 ( .7، ويظهر ذلك اجلدول رقم )

 التوصيات : -ب
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العمل على استخدام أجهزة احلاسب اآليل وتداوهلا يف كافة اإلدارات حىت يتم اإلستفادة منها لتحقي ق م زاّي الدق ة والس رعة 1-
 طلوبة .والفاعلية امل

 العمل على ضرورة وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب . -2
ّن اط التقليدي ة فم نط االتص االت اجلدي دة يس اعد عل ى احل د م ن تعاد ع ن األبخدام أنظمة األتصاالت فعالة واإلضرورة است-3

 الفساد اإلداري واملايل  .

 .وفاعليتها املختلفة املعلومات نظم كفاءة لزّيدة الالزمة املختلفة النظم موارد توفري على العمل -4

 املصلحة العامة . لتحقيق العمل يف والتفاين الوالء ثقافة نشر  اإلداري الفساد ضد التثقيف  التوعية برامج زّيدة  -5

 .عملية و علمية أسس على موضوعة تكون اإلداري الفساد تكافح خطط و اسرتاتيجيات وضع -6

 : املراجع واملصادر

 م1999مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية ، ،  مدخل إداري نظم املعلومات اإلدارية، ل السيد غراب، فادية حممد حجازيمكا -1

 2003، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،   نظم إدارة املعلوماتعالء عبد الرازق الساملي ،  -2

 م 2002، املكتبة املصرية  ، املنصورة ، سس ومباديء أ نظم املعلومات  اإلدارية عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ،  -3

 م 2000، عمان ، األردن ،  التنمية اإلدارية ، املفاهيم واألسس والتطبيقاتموسى اللوزي ،  -4

 م . 2000، مكتبة طرابلس ،  نظم املعلومات الفعالةبشري على التويرقي ،  -5

 م . 2005طبعة الثانية ، القاهرة ، ، ال نظم املعلومات اإلداريةحممد الصرييف ،  -6

  1989حممد عبد اهلادي، نظم املعلومات يف املنظمات املعاصرة، دار الشروق للنشر،  -7

 م . 2005ردن، عمان ، األ ، نظم املعلومات اإلداريةعامر إبراهيم قنديلجي ، عالء الدين اجلنايب  -8
 م . 2001، سنة  ارة العامةاملدخل احلديث يف اإلداثبت عبد الرمحن إدريس ،  -9

 م1984نظمة العربية للعلوم اإلدارية ،امل قاهرة ،ال،خالقيات اخلدمة العامةأ، حممد قاسم قريويت ، كينت كري نغهان ، ترمجة  -10

 ، دار ُم دوالى للنش ر والتوزي ع ، عم ان ، التنمية اإلدارية والدول النامي ةمهدي حسن زويلف ، سليمان أمحد اللوزي ،  -11
 م . 1993األردن ، 

 م . 1999وىل ، ، ُمتمع املستقبل ، الطبعة األالفساد اإلداريسيد على شتا ،  -12

 1، عمان ، دار زهران للنشر والتوزيع ،  التنمية اإلداريةقيس املؤمن وآخرون ،  -13
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 اللييب اجملتمع يف واملدرسة الثقاقة
 د. علي احلوات

 جامعة طرابلس /كلية اآلداب
 ة:املقدم

تسعى هذه الورقة، إىل إعادة شرح النقاش حول الدور الثقايف واالجتماعي للمدرسة يف اجملتمع اللييب، وتسعى أيضا 
إىل التدليل على أن العمل الثقايف واحلياة الثقافية يف املدرسة، ميكن أن توظف بل وتساعد على تربية التالميذ وترفع حتصيلهم 

 من عناصر أو مظاهر االغرتاب واهلامشية، واالحنراف االجتماعي والتطرف الفكري، العلمي، وحتفظهم وحتميهم من كثري
إضافة إىل أن النشاط الثقايف املدرسي ضرورة تربوية للرتويح عن العقول واألبدان والنفوس من الدروس اليومية، وصرامة احلياة 

قايف و االجتماعي يف احلياة املدرسية. وستحاول هذه الورقة املدرسية وامللل والسأم الذي يسود املدرسة نتيجة لغياب النشاط الث
أخرياً تقدمي ّنوذج الزائر الثقايف للمدرسة، كمثال ملا ميكن أن يقدمه هذا الزائر من عطاء ثقايف مهم وحيوي للتنشئة االجتماعية 

 املرغوبة يف اجملتمع املدرسي الصغري.

 املدرسة:

مركزًا للتعليم، ومركزًا للتعلم من أجل املستقبل ومكان للرتبية الوطنية والتنشئة  تعترب املدرسة يف مجيع أحناء العامل
االجتماعية ونقل اإلنسان من مستوى الغرائز والفطرة إىل مستوى العقل والثقافة واحلضارة كما يراها اجملتمع الذي تقع فيه هذه 

ألن وظيفتها وفلسفتها، أي املدرسة، هي صنع اإلنسان  املدرسة. وللمدرسة كل هذه األمهية واألدوار والوظائف احلضارية
وابلتايل صنع الثقافة واحلضارة وألن الذين يعملون فيها هم ّناذج تربوية واجتماعية يقتدي هبا التالميذ، بل الواقع أن التلميذ 

ميذ يتوقع أن جيد فيها إجابة لكل حبكم صغر سنه يرى فيها األمثلة املختلفة اليت يقتدي هبا يف حياته وسلوكه، كما أن هذا التل
أسئلة حياته مهما كانت هذه األسئلة بسيطة أو كبرية بداية من مفهوم هللا سبحانه وتعاىل والكون واإلنسان إىل أبسط األمور 
مثل أين جيلس يف الفصل ومع من يتحدث من زمالئه يف الفصل الدراسي. ويف املدرسة يشكل التالميذ ُمتمعون أو أفراداً 

تمع مدرسي قائم بذاته له خصائصه وصفاته وله قيادته العلمية والرتبوية وما مل جيد التلميذ يف هذا اجملتمع الصغري اإلجابة ُم
على أسئلته املختلفة فإنه سيذهب إىل آخرين وقد يكون هؤالء اآلخرون زمالء أو من خارج املدرسة، وهنا تقع احملاذير 

راغاً علمياً وثقافياً وتربوّيً يف حميط أو ُمتمع مدرسته، فيذهب إىل اجملتمع اخلارجي، الذي قد واملخاطر من أن التلميذ قد جيد ف
يكون صاحلًا أو غري ذلك، قد يكون هذا اجملامع اخلارجي بيئة صاحلة وقد ال يكون كذلك، وهنا ينحرف التلميذ، ويقع يف 

 للمدرسة، وترتب على ذلك أن ما تقوم به املدرسة إزاء تالميذها احملظور. هذا هو الدور العلمي والرتبوي واالجتماعي والثقايف
اليوم سنحصده كمجتمع وأسرة وجنين  اره غداً، وإذا كانت هذه الثمار طيبة فستكون نعم الثمار مباركة وإذا كانت غري ذلك 
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اضًا مدى احلياة. لعل هذا فهي  ار فاسدة، وستكون بئس الثمار فاسدة عدمية الطعم، تؤذي البطون وتسبب آالمًا وأمر 
التشبيه يدفعين إىل القول أبن املدرسة كالشجرة املباركة املليئة ابخلري و الثمار واجلمال أو هي كالشجرة امليتة املليئة ابألشواك 

لقبح والثمار غري الناضجة الفاسدة ال يوجد بّي أوراقها  ار أو خري أو مجال فكل ما فيها يوحي مبالمح املرض واملوت وا
والشر والفساد واجلرمية والعدوان. إذن ما أخطر املدرسة على اإلنسان، واإلنسانية وكل مستقبلها القريب والبعيد سواء كان 

 ذلك يف مشرق الدنيا أو مغرهبا. 

 الواقع املدرسي يف البيئة الليبية:

إىل  %91نت األمية فيها تزيد عن ال خيتلف اثنان على أن ليبيا قد حققت معجزة تربوية يف فرتة زمنية قصرية، كا
 ، و الفضل يف ذلك يعود إىل أهل الفضل يف كل مستوّيت العمل والتفكري. %11هبوط هذه النسبة إىل أقل من 

 الدور االجتماعي والثقايف للمدرسة.

أعداد  إن االهتمام ابلتعليم واحلرص على اجلوانب العلمية والتحصيل والنجاح والرسوب يف االمتحاانت، وتزايد
من أبناء اجملتمع اللييب هم يف الواقع تالميذ يف املدارس واجلامات واملعاهد، كل هذه  %56التالميذ فهناك ما يزيد على 

املعطيات، جعلت املدرسة ال هتتم بدورها االجتماعي والثقايف حنو التالميذ، فاالهتمام منصب على املنهج والتعليم واجلوانب 
أدى إىل إمهال البعد االجتماعي والثقايف يف تعليم التالميذ. وما حيصل هنا أن جتد تلميذاً متعلماً ابرعاً التعليمية فقط. كل هذا 

يف العلم ولكن هذا التلميذ تغيب من شخصيته وسلوكه وأعماله األبعاد االجتماعية والثقافية والسلوكية واإلنسانية، فهو أشبه 
كل الرّيضيات والكيمياء، ولكنه ال يستطيع أن يعيش مع الناس ويراعي حياهتم بعامل الرّيضيات أو الكيمياء، الذي يعرف  

وآداهبم ويشاركهم مشاعرهم اإلنسانية وقيمهم ومثلهم، ويتعامل معهم ويبادهلم لقمة العيش، فهذا العامل يف الرّيضيات يعيش يف 
ا حيدث يف املدرسة الليبية اآلن، والدليل على ذلك عامل وُمتمعه يعيش يف عامل آخر ال صلة وال عواطف بينهما، وهذا تقريبا م

 هذه املشاهد املدرسية التالية:

 (1). ال يسود املدرسة جو ثقايف واجتماعي، فهي أي املدرسة بيئة تعليمية جافة جدًا يف تكوينها املادي )املباين واملرافق(1
الطالب أييت ويدرس ويرجع إىل بيته يف جو تعليمي جاف واملدرسة أيضًا جافة يف كل العالقات اإلنسانية اليت تسود فيها، ف

وغري جذاب بل وغري ثقايف واجتماعي على اإلطالق ألن اجلميع يقوم بوظيفته دون اهتمام ابجلانب االجتماعي والثقايف للبيئة 
 املدرسية وحلياة هذا اجملتمع املدرسي.

وظفّي اإلداريّي أو حىت من زمالئه التالميذ. فكل ما يسمعه . ال يسمع التلميذ يف املدرسة كلمة طيبة من مدرسيه أو امل2
التلميذ عبارات فيها رائحة القسوة والعنف، أو التعنيف اللفظي، بل وجيد التلميذ مع ذلك حىت الضرب اجلسدي يف املراحل 
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يف املدرسة الليبية، ولكن ثقافة األوىل من التعليم االبتدائي واملتوسط، علماً أبن الضرب والعقاب اجلسدي ممنوع حبكم القانون 
القسوة، وثقافة العنف اللفظي واجلسدي هي اليت حتكم اجملتمع املدرسي ابلكامل، وكأن اجلميع عدو اجلميع ويف مثل هذا اجلو 

ثقافة املدرسي املشحون سلبياً وسلباً للبعد النفسي واالجتماعي والثقايف واجلمايل تنمو شخصية التلميذ واجتاهاته وقد تشربت 
العنف والشتم والسب وعدم الثقة والريبة والشك. وحىت وإن كبت التلميذ هذه املشاعر وتفادى التفاعل معها ونتائجها فالواقع 
أن هذه املشاعر قد ختزنت يف عقله وشعوره الباطن، ويف أول فرصة جيدها سيسقط هذه املشاعر السلبية العدوانية الدفينة على 

وته وأسرته وجريانه. بل ويتم ذلك أيضًا عندما يكرب ويعمل مع اآلخرين خاصة إذا أتيح له حق اآلخرين من زمالئه وأخ
اإلشراف وإدارة اآلخرين مثل مواقف اإلشراف واإلدارة يف املؤسسات االجتماعية واالقتصادية واإلدارية. فالكبري يتسلط على 

ري املنظور. وهكذا ختلو املدرسة الليبية من حياة ثقافية ميكن أن الصغري وهكذا تسري سلسة التسلط ومزاولة العنف املنظور أو غ
متتص مشاعر العنف والعدوان يف اجملتمع املدرسي، وهذه احلياة الثقافية الصحية قد ميثلها املسرح املدرسي والفنون واآلداب يف 

هذه مكوانت تربوية وثقافية واجتماعية املدرسة والصحافة املدرسية والفروق الرّيضية، وفرق اهلوّيت واملوسيقى والرسم. و 
ضرورية للتلميذ لدورها الرتفيهي والرتبوي يف صقل شخصية التلميذ ومواهبه وصهره يف بوتقة اجملتمع املرغوب وحتوله، أي 

 التلميذ، من كائن غريزي إىل كائن تقايف حضاري اجتماعي.

التالميذ يف املدرسة هم من أبناء احلي الذي تقع فيه  . عزلة املدرسة عن حميطها االجتماعي والسكاين، صحيح ان كل5
املدرسة، ولكن الصلة بّي املدرسة وسكان احلى ضعيفة جدًا وال يعرف األب عن املدرسة شيئًا إال عندما تستدعيه املدرسة 

، أو حىت رسب هنائياً، ملناقشة أمر يتعلق اببنه، أو أييت ليسأل عن نتيجة امتحان ابنه، أو يسأل ملاذا رسب يف مادة أو أخرى
واملدرسة وأهل حميطها ينبغي أن تكون يف حركية واتصال وتواصل مع اجملتمع احمللي من خالل ُمالس اآلابء وُمالس املعلمّي 
وأهل احلي السكين، كما أن املدرسة كما حيدث يف كل الدنيا جيب أن تقيم ندوات ولقاءات علمية وثقافية واجتماعية لسكان 

يشعر اجلميع، املدرسة و أهل احلي السكين، بوحدة اهلدف ومتاثل املشاعر والرؤى حنو اجملتمع والرتبية والتعليم،   حميطها حىت
كما أن املدرسة من خالل براُمها االجتماعية والثقافية ميكن أن تسهم يف التنمية االجتماعية والثقافية للحي ومعاجلة مشاكله 

أو الظواهر غري املرغوبة يف احلي السكين، وهذا حيدث ويتم يف أرقى بلدان العامل مثل الياابن  االجتماعية مثل اجلرمية أو النظافة
وأمريكا وأورواب الغربية، فما ابلنا حنن يف البالد النامية اليت جيب أن تقوم فيها املدرسة بدور األم واألب، ودور األسرة ودور 

ول وتكوين الرجال والنساء الذين يعتمد عليهم اجملتمع اللييب يف بناء مستقبله الدولة، وطبعًا دور التعليم والرتبية وبناء العق
 وحتقيق آماله وطموحاته احلضارية. 
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 املدرسة واملعمل الثقايف واالجتماعي:

يظهر من خمتلف األدبيات الرتبوية والعلمية أن اجلو الثقايف واالجتماعي الصحي والغين مبختلف ألوان وأنواع احلياة 
قافية جيذب التلميذ إىل املدرسة، ويشكل عامل راحة وترفيه لذهن التلميذ من جدية الدروس والعمل املدرسي، إضافة إىل أن الث

مثل هذا اجلو الثقايف يكشف عن خمتلف الشخصيات االنسانية يف التالميذ ويؤدي إىل تنمية مواهبهم، بل ويساعد على 
ياة، كما يشكل هذا اجلو الثقايف نسيجاً إنسانياً واجتماعياً يربط التالميذ ببعضهم بعضاً إظهار قدراهتم العلمية واجتاهاهتم يف احل

ويشكل منهم وحدة اجتماعية هي قاعدة الشعور الوطين وحب األمة والوطن ومعتقداته املختلفة. ولذلك فإن العمل الرتبوي 
دارس واملراحل ومع مراعاة الفروق بّي األعمار واملستوّيت يف البيئة الليبية يتطلب اسرتاتيجية ثقافية واجتماعية تربط كل امل

الدراسية للتالميذ، وعلى ضوء ذلك فإن مثل هذه االسرتاتيجية الثقافية يف املدارس الليبية تتطلب أهدافًا اسرتاتيجية من أمهها 
 ما يلي:

 ما كان عمره وعقله وتعليمه عن بقية املخلوقات. تعزيز الثقافة ابعتبارها من أهم بل ومن اخلصائص اليت متيز اإلنسان مه أواًل:

تعزيز القيم الثقافية املشرتكة بّي التالميذ، واليت هي أساسًا مستمدة من املرجعيات واملنطلقات الثقافية للمجتمع اللييب   اثنيًا:
 كمجتمع عريب مسلم خبصوصية جغرافية واترخيية حمددة.

 وتشجيع احلوار وابدل العمل الثقايف بّي التالميذ ّنو الشعور الوطين املشرتك.  تعزيز التجديد واإلبداع الثقايف اثلثاً:

 تعزيز املبادئ والقيم األخالقية اليت حيرص اجملتمع اللييب على نقلها وغرسها يف شخصيات التالميذ. رابعاً:

ة قلقة، تسعى إىل حتقيق الذات وهنا حتقيق األمن النفسي والعاطفي لشرحية من الشباب الذين يعتربون يف مرحلة عمري خامسا:
 تساعد

 الثقافة والنشاط الثقايف على تغذية روح األمن واالستقرار العاطفي والوجداين للتالميذ.

 اكتشاف املواهب والقدرات واالهتمامات واليت ميكن أن تؤدي إىل التميز واإلبداع وظهور عبقرّيت ثقافية وعلمية. ساسًا:

مع املعرفة، والذي تعترب الثقافة أحد بل وأهم عناصره و مكوانته، وُمتمع املعرفة هو طريق القرن احلادي تشجيع بناء ُمت سابعًا:
 والعشرين يف مجيع أحناء العامل لبناء احلضارة اإلنسانية.

 الفنون واآلداب.تعزيز الروابط بّي املعرفة والثقافة والتنمية من خالل تكوين وّنو القدرات وتشاطر املعارف والعلوم و  اثمناً:
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تشجيع وتعلم واستعمال وسائل االتصال احلديثة يف ُمال الثقافة وتوظيفها يف بناء اجلانب املعريف يف شخصيات  اتسعاً:
 التالميذ.

حتقيق الشعور ابالنتماء وإذابة مشاعر العزلة واهلامشية، واالرتباط هبدف اجتماعي وثقايف مطلق جلميع أبناء اجملتمع مبا  عاشرًا:
 .(2)يف ذلك الذين هم يف سن التعليم يف املدارس

انطالقا من األهداف السابقة، ميكن أن تصمم املدرسة عدة برامج ثقافية لتالميذها وتنفذها ولكن لغرض هذه الورقة فإنه 
بدعوة شخصيات  من الربامج املهمة يف هذا اإلطار برانمج الزائر الثقايف للمدرسة؛ ويتمثل هذا الربانمج يف أن تقوم املدرسة

علمية وثقافية وتربوية لزّيرة املدرسة وإلقاء حماضرات، أو عقد حوار ثقايف مع التالميذ وبشكل دوري، أو حبسب ما تراه 
املدرسة من زمن أو فرتات زمنية. واملهم هو أن يلتقي هذا الزائر ابلتالميذ وحياورهم يف مواضيع عامة أو خاصة أو مهنية أو 

دعو املدرسة كبار األطباء أو املهندسّي أو رجال العلم أو االقتصاد او املزارعّي أو الصناعيّي او األدابء أو علمية وذلك كأن ت
 الفنانّي أو اإلداريّي أو املهنيّي أو من الروابط املهنية أو اجلمعيات العلمية. ويلقي هذا الزائر حماضرة يعقبها حوار مع التالميذ،

رة، وإّنا يعقد مع التالميذ حوارًا مفتوحًا يف أي شأن حتدده املدرسة أو الزائر، ويكون هذأ اللقاء أو ال يلقي هذا الزائر حماض
غري رمسي ومفتوح وودي وإنساين دون مراسم أو شكليات املؤمترات واللقاءات الرمسية، وأتيت أمهية الزائر الثقايف للمدرسة يف 

هذا اللقاء عالج بعض املشاكل واإلحياء والتوجيه بطريقة غري مباشرة،  بناء جسور احلوار والتواصل بّي األجيال، ويتم يف
وبشكل غري رمسي. وهذا األسلوب مهم جدًا للتالميذ ابعتبارهم صغارًا يف املراحل احلرجة من تكوينهم وّنوهم، ومادة خام 

 للتشكيل والصنع اإلنساين، بل إن مثل هذا اللقاء مهم تربوّيً ألنه يؤدي إىل:

 لتالميذ أبهنم جزء من ُمتمعهم الكبري.شعور ا .1
شعور التالميذ بوجود مرجع ثقايف وعلمي ميكن احلصول منه على إجاابت أو آراء تتعلق مبشاكلهم وأسئلتهم العامة  .2

يف احلياة أو عامل العمل واملهن. أو أهنم يفتحون للتالميذ نوافذ واسعة لالطالع على العامل اخلارجي واحلياة بشكل 
 ن قيود مدرسية كاليت توجد يف الصفوف الدراسية.عام وبدو 

ختفيف حدة التوتر واإلحباط واإلجهاد الذهين الذي يعانيه التالميذ عادة من اجلو املدرسي الصارم أو من أسرهم  .5
فيبتعد التلميذ عن جو املعلم اجلاد وعن االمتحاانت والنجاح والرسوب أو يبتعد عن جو أسرته ونظامها يف احلياة، 

لقاء هنا أشبه ابملسرح العالجى للناس فاملسرح ال يعاجل املشكلة مباشرة ولكنه يسمح ولو لبعض الوقت ابلتحرر فال
 من املشكلة والتخلص منها يف الشعور.
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تعلم القيم واملعايري وطبيعة احلياة اإلنسانية ولكن ليس أبسلوب مباشر، وإّنا من خالل احلوار وتبادل األفكار بّي  .4
الميذ وهنا يتم االبتعاد عن أسلوب النصائح والتوجيه واألوامر والنواهي، وحيل حمل ذلك أسلوب التعلم الزائر والت

 ابملشاركة والتفاعل احلر مع الزائر الثقايف.
محاية وحتصّي التالميذ من االحنراف واألمراض االجتماعية و النفسية، اليت تنمو عادة يف أوساط الشباب بسهولة،  .3

 هنا يعمل يف هذا االجتاه ولكن أبسلوب حر وأبسلوب التفاعل املباشر واإلحياء والتقليد والتعلم والزائر الثقايف
 ابملشاركة والقليد.

 منوذج لربانمج الزائر الثقايف للمدرسة:

 يف إطار األهداف االسرتاتيجية الثقافية للعمل الرتبوي، ميكن تصميم وتنفيذ العديد من الربامج الثقافية، وهذا مثال
أو ّنوذج لربانمج زائر ثقايف للمدرسة، ميكن تصميمه وتنفيذه عمليًا أبشكال خمتلفة وحبسب متطلبات املوقف أو احمليط 

 املدرسي، وفيما يلي نعرض هذا النموذج:

 النتائج املتوقعة الربانمج التنفيذي اهلدف أو األهداف رقم الربانمج

1. 
اللقاء الدوري بّي 
التالميذ والزائر 

 يف.الثقا

 41حوار أو حماضرة يلقيها الزائر ملدة 
دقيقة فقط يعقب ذلك أسئلة من 

التالميذ وإجابة من الزائر حول املوضوع 
 ٠املختار وحوار وأسئلة مفتوحة

 بناء الثقة يف شخصية التلميذ.

 

2. 

 

معاجلة العزلة اهلامشية 
والقسوة اليت حيدها 
التلميذ من املعلم او 
 املدرسة أو من أسرته

دمي الزائر للتالميذ يف قاعة مرحية تق
والرتحيب به. وتشجيع التالميذ على 
توجيه أسئلة أو انتقادات مهما كانت 
ملدرستهم وللمجتمع ولألسرة، وال يقدم 
الزائر إجابة حدية أو قطعية أو هنائية بل 
يشجع التالميذ على احلديث حىت لو 
خرج عن املوضوع واملهم هو تشجيع 

يل املشكلة والتفكري التالميذ على حتل
فيها وحماولة إجياد حلول مشرتكة يوافق 

 عليها مجيع احلاضرين.

ختفيف اهلموم اليت حيملها التلميذ 
من املشكلة. وهذا يؤدي إىل 
التحرر العاطفي والذهين من 

املشكلة واالستماع إىل مشاكل 
اآلخرين، وهذا يؤدي يف النهاية إىل 

التنفيس والراحة النفسية من 
 كلة وثقلها النفسي والذهيناملش
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5. 
االرتباط أو التفكري 
يف الواقع االجتماعي 

 إجيابياته وسلبياته

تقدمي الزائر وتشجيع التالميذ على 
حتديد مشاكل اجملتمع، والواقع هم ال 
حيددون مشاكل اجملتمع وإّنا يظهرون 
مشاكلهم اخلاصة واحتياجاهتم اليت مل 

هذه  تشبع ، وهنا جيري النقاش بتحليل
املشاكل وميكن للزائر أن يقسم التالميذ 
إىل ُمموعات صغرية وتقدم كل ُمموعة 
تصورها للمشاكل اليت هي مشاكلهم 
اخلاصة، وميكن لكل ُمموعة أن تقدم 

 تصوراً حللول هذه املشاكل.

تشجيع التفكري واإلسقاط النفسي 
لشخصياهتم، أي التالميذ، وليس 

تباط امللوب حلواًل فعلية وإّنا االر 
ابلواقع الذي هو واقعم الشخصي 
احلقيقي الذي أيخذ صورة مشاكل 

 اجملتمع.

4. 

معاجلة األفكار واآلراء 
غري املرغوبة يف 

املدرسة مثل التطرف 
الديين، أو العنف 

املدرسي، أو االحنراف 
االجتماعي يف 

 املدرسة أو يف اجملتمع

تقدمي الزائر، وجيب أن يكون الزائر من 
ينية املرموقة واملقبولة يف الشخصيات الد

اجملتمع، يسمح للتالميذ ابحلوار واألسئلة 
واالستفسار يف قضاّي الدين واجملتمع 
والعصر والتعرض للتيارات الدينية اليت 
تغزو املدارس اليوم وحتليلها وتقدمي 
الصورة الصحيحة للدين واملقبولة 

 للمسلمّي مجيعاً.

غرس التفكري الديين الصحيح 
والتوعية من خالل احلوار  واملعتدل

والنقاش ابلتصور املقبول واملعتدل 
والسليم الذي يطرحه اجملتمع اللييب، 
واإلشارة بطريقة غري مباشرة إىل أن 

هذه املذاهب واآلراء هي فتنة 
زرعت يف اإلسالم هلدمه من 
الداخل، وغرس التصور الديين 
 الصحيح واملقبول يف اجملتمع اللييب
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3. 
العمل أتكيد مبدأ 

والنجاح يف احلياة يف 
 عقول التالميذ

يقدم بعض األفراد الناجحون يف احلياة 
وُماالت العمل، مثل كبار األطباء 

ورجال الصناعة والزراعة، أي شخصيات 
انجحة يف احلياة وأعماهلم والتحدث إىل 
التالميذ عن أمهية العمل والنجاح، وماذا 
عمل هؤالء الناس للوصول إىل النجاح 

شرة ابلعمل واجلد واالجتهاد والعلم مبا
والعمل، واحملاولة واخلطأ ويسمع إليهم 
التالميذ وميكن أن يوجه التالميذ أسئلة 
 إىل الزائر وقصة جناحه وجده واجتهاده

توجيه أذهان التالميذ إىل الوجه 
الناجح للحياة، الذي مت ابلعمل 
واالجتهاد واملثابرة، وتوفري ّناذج 

ح والعمل. وهذا فعلية هلذا الناج
سيؤدي إىل ما يعرف يف علم 

النفس ابلتنميط واحملاكاة والتقليد، 
أي حماولة تقليد هذا اإلنسان 

الناجح يف أعماله وأسلوبه وهذا أمر 
مهم جداً يف هذه املرحلة املبكرة 

من أعمار التالميذ فاإلنسان دائماً 
خاصة يف العمر الصغري يبحث عن 

أن يكون مثل وّنوذج يقلده وحياول 
 مثله.

 

 :خالصة وخامتة

حاولت هذه الورقة إلقاء الضوء علي دور املدرسة يف ُمتمع اليوم ُمتمع املعرفة والثقافة والعمل والعلم والذي يسعى العامل كله 
شعاع لتحقيقه علمياً، وهنا ينظر إىل املدرسة كمركز أو بؤرة إشعاع ثقايف واجتماعي لطالهبا وحميطها االجتماعي، وهذا اإل

الثقايف مهم جدًا العتبارات ّنو شخصيات التالميذ كمجتمع صغري متعلم يبحث عر القيم واملثل والنجاح والنماذج الثقافية 
ليقلدها ىف حياته، ومن هنا أييت الدور الثقايف واالجتماعي للمدرسة يف اجملتمع احلديث الذي تتفاعل فيه خمتلف العناصر 

بة واملتصارعة، وأكدت هذه الورقة أن العمل الثقايف املدرسي ضرورة للحياة الطالبية، وكرتبية وتنشئة والتيارات الثقافية املتضار 
 .اجتماعية للطالب، وكفرتة زمنية ترفيهية تريح عقول التالميذ من الدروس والرتكيز يف الفصول الدراسية

لواقع حتمي وحتصن التالميذ من االحنراف واهلامشية وتوصلت هذه الورقة إىل أن الرتاكم املعريف واحلياة الثقافية هي يف ا
واالغرتاب والتطرف والعشوائية والفوضوية اليت عادة تسود احلياة الطالبية، بل إن العمل الثقايف املدرسي يساعد التالميذ على 

 :ذه الورقة إىل ضرورةالتحصيل العلمي وتنمية مهاراهتم وقدراهتم املختلفة، ولتحقيق األفكار الرتبوية السابقة توصلت ه

 .وضع اسرتاتيجية ثقافية عامة للمدارس وملختلف املراحل التعليمية .1
تضع كل مدرسة برانمج ثقايف خاص هبا يراعي االسرتاتيجية الثقافية العامة، ويعكس خصوصيات واحتياجات  .2

 .اإلشعاع الثقايف يف املدرسة بظروفها احمللية االجتماعية
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تحداث فكرة الزائر الثقايف للمدرسة الذي يلتقي ابلطالب دورًّي وللحوار يف مواضيع ضمن الربانمج املدرسي، اس .5
خمتلفة خارج املنهج املدرسي، وال يتقيد برانمج الزائر الثقايف للمدرسة ابلرمسيات يف املدرسة، وإّنا هو لقاء ثقايف حر 

 .بّي جيل يف املدرسة، وجيل يف اجملتمع واحلياة
الثقايف ملكافحة كل الظواهر االجتماعية أو املشاكل االجتماعية اليت تعيق احلياة يف املدرسة، أو توظيف برانمج الزائر  .4

  .احلياة العامة يف اجملتمع
توظيف برانمج الزائر الثقايف إلكساب الطالب االجتاهات والقيم الثقافية املرغوبة يف اجملتمع اللييب وحتصّي التالميذ  .3

 .فةمن األفكار واملذاهب املتطر 
ميكن توظيف برانمج الزائر الثقايف للمدرسة لتحقيق أية أغراض علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو إكساب التالميذ  .7

  .أية اجتاهات ثقافية مرغوبة يف اجملتمع
 :املراجع

وجهات، وثيقة (، جودة الرتبية والتعليم ىف الوطن العرىب، التحدّيت والت2114املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم) .1
 .2114سبتمرب  11—4مقدمة إىل الدورة السابعة واألربعّي للمؤمتر الدويل للرتبية، جنيف، 

، سلسلة شهرية، الرابط، 24.(؛ الرتبية والثقافة يف زمن العوملة، املعرفة للجميع 1994قباج، حممد مصطفى ) .2
 .منشورات رمسيس

ة والنفسية واالجتماعية لثقافة التسامح يف: ُملة املعرفة، (، األبعاد الرتبوي2113حسن، احلارث عبد احلميد ) .5
2113. 

(، مشاغل واهتمامات الشباب يف بلدان املغرب العريب، مقرتح مبشروع حبث )وثيقة 2114التري، مصطفى عمر ) .4
 غري منشورة(.

ارات العربية اإلم –(، مشكالت الشباب الدوافع والتغريات، الطبعة األوىل، ديب 2112سليمان، حممود حامد ) .3
 (.33املتحدة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، سلسلة حماضرات اإلمارات )

(، الثقافة العربية وعصر املعلومات رؤية ملستقبل اخلطاب الثقايف العريب، الطبعة األوىل، 1211علي، نبيل ) .7
 .عرفةالكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل امل

8. Catherine Mayer (April 2008) unhappy unloved, and out of control, in time 
magazine, April 2008. 



 

159 

 

THE QUALITATIVE PHYTOCHEMICAL SCREENING AND 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF EIGHT LIBYAN MEDICINAL 

PLANTS AGAINST PATHOGENIC BACTERIA 

ABDURRAHMAN M. RHUMA
1, RABAB MOHAMMED SALH

2, AMIRA M. RIZEK
3 

1,2,3Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Tripoli, Tripoli, Libya 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the phytochemical and antibacterial 

activities of eight Libyan medicinal plants including Petroselinum crispum, Eruca sativa, 

Rosmarinus officinalis, Apium graveolens, Mentha piperita, Thymus capitatus, Punica 

granatum and Ocimum basilicum. These plants were locally available from different 

regions in Libya. The leaves of the selected medicinal plants were washed, air dried and 

then powdered then dissolves in three different solvents which represent the aqueous, 

methanol and ethyl acetate, the phytochemical screening of samples are showed the 

presence of the important phytochemical compounds such as Alkaloids, Phenols, 

flavonoids, saponins, carbohydrate and tannins within most all the plants selected. The 

antibacterial activities of these plants were evaluated using the agar diffusion method 

against Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis as gram-positive and Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa as gram-negative. The results obtained revealed that not all of 

the plants were active against the bacteria tested. Over all, the methanolic extract of Punica 

granatum displayed the greatest antibacterial activity than others. This increased activity 

may due to the presence of the most active compounds in this plant.   

Inhibition zone values of the methanol extracts were within the ranges of 9.00 -

36.00 as significantly compared to the ethyl acetate extracts were 9.00-26.00 mm (P < 

0.05) and the water extracts which not displayed any activity. 

Keywords: Punica granatum, Ethyl acetate, antibacterial, Erythromycin 
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Abbreviation: EA (ethyl acetate extract). Me (Methanol extract) and Aq (Aqueous 

extract).  

Introduction:  

The contribution of medicinal plants in the worldwide spectrum of healthcare has 

been invaluable. These natural products have been formed the basis of complex traditional 

systems of medicine existence since thousands of years (Butler and Newman, 2008), 

Ancient different cultures of the world had plants as an integral part of medical use and 

their importance. To addition, these plants have also form the establishments of modern 

medicine where a number of drugs have been developed from lead compounds discovered 

from medicinal plants.  

mailto:Rahuma1@hotmail.com
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Few examples being: morphine, aspirin, salicylic acid, taxol which classified as a 

plant alkaloid and vinblastine that obtained from the Madagascar periwinkle plant. Most of 

these plant derived drugs were originally discovered through the study of traditional cures 

and folk know of native people and some of these could not be substituted despite the 

enormous advancements in synthetic chemistry1,2. Plant based medicine gives priority to 

nutritive, tonic approach over therapeutic intervention, thus leading to a safe and natural 

curing. However, in due course of time the search for strong medicine led to an increasing 

emphasis on potent, toxic botanicals like opiates, henbane, belladonna and a gradual 

abandonment of more gentle, safer remedies that had once been the mainstay of herbal 

medicine.  

The toxicity and ineffectiveness of herbal medicinal products increased and led to a 

decline in the practice as well as belief in herbalism to a significant level, particularly in 

the west countries3. Looking to the present, the time wheel has taken a full turn and after a 

century or so, the herbal medicine are becoming increasingly clear; in contrast to the 

natural, holistic benefits of the herbal approach. In the last two decades there was a 

dramatic back in the interest in medicinal plants and their products in the worldwide 

spectrum of healthcare4. In the present study, the plants selected approved to have a 

bioactive components which strongly support the previous finding reported by others. For 

example, Parsley (Apiaceae), is a remedy against common arthritis, cold, acne and liver 

diseases, and which mainly contain flavonoid, tannin, phytochemical compounds, vitamin 

K, C, and A, with some other materials, and has antimicrobial and antioxidant activities5. 

Plant selected also have shown credible antimicrobial, anti-inflammation and antioxidants 

activities in various studies6. The other different seven plants were extensively found to be 

a remedy for various disease such as extensively used in arthritis, anemia, diabetes, 

hepatitis, indigestion diseases. The plant contains phytochemical, rich with Vitamins, 

material and fibers, and have antifungal, antimicrobial and antioxidant activities of through 

many searches and studies7,8,9,10,11,12. 

Collection of plant samples 

Eight edible plants (Table 1) were collected from different regions in Libya. Efforts 

have been made to collect these plants in quite conditions for the correct botanical 

identification. Healthy and disease free edible plant part were collected for phytochemical 

and antimicrobial activity. 

Table 1: Selected medicinal plants for phytochemical and antimicrobial screening. 

Local name Scientific name Family Habitat 

Gerger Eruca sativa. Brassicaceae Wild 

Nana Mentha piperita L. Lamiaceae Farm 

Krafiss Apium graveolens L. Apiaceae Wild 

Madanose Petroselinum crispum Apiaceae Wild 

Habaq Ocimum basilicum L. Lamiaceae Wild 

Romman Punica granatum L. Punicaceae Wild 

Eklil El-Gabal Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae Farm 

Zatar  Thimys capitatus L. Lamiaceae Farm 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Madagascar_periwinkle
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Preparation of plant samples 

Fresh plants were cleaned with distilled water and external moisture wiped out with 

a dry cloth. The edible portion was separated, dried under shade place for several days. The 

dried plant portions have been grinded to obtain the powder samples and then stored in 

cleaned polyethylene container until to be used. 

Chemicals 

Methanol, Ethyl acetate, Chloroform, Wagner, Dragendroff, Hager, Benedict, 

Fehling A&B, Biuret, Ninhydrin, Barfoed, α-naphthol, Ferric Chloride, Sulphuric acid, 

Hydrochloric acid, Gelatin, Sodium Hydroxide, Lead acetate, Glacial acetic acid, Muller 

Hinton Agar, Nutrient Broth, were obtained from the chemistry department, University of 

Tripoli. Tetracycline was provided by the microbiology department. 

Preparation of plant extracts 

Organic extracts 

Ten grams of each grounded sample were separately dissolved in a flask containing 

100 ml of 95% ethyl acetate and other flask containing 96% methanol for 72 hr. The 

samples were filtrated using Whatman No1 filter paper. The obtained samples were 

collected and evaporated until dryness at 40 °C under reduced pressure. The residue was 

kept in refrigerator at 4 °C until to be. 

Aqueous extract 

10 grms of each powdered sample was dissolved in 100 ml of distilled water and 

boiled for 15-20 min on slow heat and filtrated using Whatman No 1 filter paper. The 

filtrates were collected and evaporated until dryness at 40 °C under reduced pressure. The 

residue was kept in the refrigerator at 4 °C until to be used. 

Phytochemical screening 

The methanolic, ethyl acetate and aqueous extracts were used for phytoche-mical 

screening using standard methods carried out by13,14,15 in order to determine alkaloids, 

carbohydrates, glycosides, Saponins, Terpenoids & Steroids, phenols, tannins, flavonoids, 

Proteins and amino acids: 

Preliminary qualitative phytochemical analysis   

Alkaloids 

Wagner, Dragendorff and Hager tests were used for the detection of alkaloids.  

First extracts were dissolved individually in dilute Hydrochloric acid and filtered. 

Formation of brown, red and yellow precipitation was observed which indicate the 

presence of alkaloids. 

Carbohydrates 

Prepared samples were dissolved individually in 5 ml distilled water and filtered. 

The filtrates were used to test the presence of carbohydrates. 

Molisch’s Test (General test for carbohydrates)  
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Prepared samples were treated with 2 drops of alcoholic α-naphthol solution in a 

test tube. Formation of the violet ring at the junction indicates the presence of 

Carbohydrates. 

Benedict’s Test (for reducing sugar) 

The obtained samples were treated with Benedict’s reagent and heated gently. 

Orange red precipitate indicates the presence of reducing sugars. 

Fehiling’s Test (reducing sugar)  

Filtrates were hydrolyzed with dil. HCl, neutralized with alkali and heated with  

Fehling’s A & B solutions. Formation of red precipitate indicates the presence of 

reducing sugars. 

Barfoed's Test (for Monosaccharide) 

1ml of Barfoed's reagent was added to extract and boiled on the water bath. The 

solution was observed for the color change reaction16. 

Glycosides: 

Keller-Killani´s Test  

0.5 grm of the extract was shaken with distilled water 5 ml. To this, glacial acetic 

acid 2 ml containing a few drops of ferric chloride was added, followed by H2SO4 1ml 

along the side of the test tube. The formation of brown ring at the interface gives positive 

indication for cardiac glycoside and a violet ring may appear below the brown ring17. 

Saponins (Foam Test) 

0.5 gm of each extract was shaken with 2 ml of water. Foam was produced persists 

after ten minutes to indicates the presence of saponins. 

Terpenoids / Steroids 

For the detection of Terpenoids, Salkowski’s test was used, extracts obtained were 

treated with chloroform and then filtered. The filtrates were treated with few drops of  

Conc. Sulphuric acid and shaken and allowed to stand. Appearance of golden yellow 

colour indicates the presence of triterpenes. However, for the detection of steroids the 

extracts were treated with chloroform and then filtered. The obtained sample then were 

treated with few drops of acetic anhydride, boiled and cooled. Conc. Sulphuric acid was 

added. Formation of brown ring was observed at the junction which indicates the presence 

of steroids. 

Phenols (Ferric Chloride Test) 

Samples prepared were treated with 3-4 drops of  ferric chloride solution. 

Formation of bluish black colour was observed to detect the presence of phenols. 

Tannins (Gelatin Test) 

The sample obtained, 1% gelatin solution containing sodium chloride was added. 

White precipitate was found which indicates the presence of tannins. 
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Flavonoids 

Two different tests were used for the detection of flavonoid alkaline reagent and 

lead acetate tests. First extracts were treated with few drops of sodium hydroxide solution. 

Formation of intense yellow colour, that becomes colour less on addition of dilute acid, 

indicates the presence of flavonoids. Secondly the samples few drops of lead acetate 

solution were added. Yellow colour precipitate has been formed indicates the presence of 

flavonoids. 

Detection of Proteins and Amino acids 

Biuret Test (proteins) 
To 0.5ml of each extract, was mixed with 2ml of Biuret reagent was added and the 

reaction mixture observed for the formation of violet colour solution16. 

Ninhydrin Test (Amino acids) 

To each extract, 0.25% w/v Ninhydrin reagent was added and boiled for few 

minutes. Formation of blue colour indicates the presence of amino acid. 

Preparation of Medicinal plants for in vitro Antimicrobial Assay 

Four bacterial species obtained from the faculty of Medicinal, university of Tripoli 

(Libya) were selected for testing. Representative strains of Gram-positive bacteria were S. 

aureus and B. subtilis (Isolated from Tripoli Medical Center). Representative strains of 

Gram-negative bacteria were E. coli and P. aeruginosa.  For agar well diffusion tests, the 

samples were initially diluted in distilled water to obtain concentration of 500, 250, 150 

and 75mg/ml. 

The plates were prepared using 50ml of sterile Muller Hinton Agar. The surface of 

the plates was aseptically inoculated using a 100µl of suspension of bacteria grown 

overnight at 37ºC in Muller Hinton. Agar cylinders of 6mm in diameter were cut from the 

culture media using a sterile glass derhum tube; and then filled with the dilutions of extract 

samples. The plates were then incubated at 37ºC for and the inhibition zones were 

measured . 

Results 

The phytochemical screenings of eight different Libyan plants were investigated 

under different conditions including three extracts of aqueous, methanolic and ethyl 

acetate. From table (2, 3, 4 and 5), it is demonstrated that most of the plants contain 

carbohydrates, phenols, tannins, flavonoids, saponins, Steroids, alkaloids, and tannins. 

Furthermore, as indicated by the ethyl acetate, methanol and aqueous extracts, there were 

no saponins in E sativa and M piperita, and no glycosides and phenols in  T. capitatus. 

From the result obtained, this work found that, the absence of terpenes and steroids in E. 

sativa which was different, with the ethyl acetate, methanol and aqueous extracts being the 

most contain of alkaloids in all the eight plants tested. Significant differences were found 

between Biuret and Ninhydrin tests for the detection of amino acids and proteins in the 

extracts of R. officinalis.   
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Table 2: The phytochemical screening of M. piperita , T. capitatus , P. granatum and  O. 

basilicum. 

 Tests Extract M. piperita T. capitatus  P. granatum  O. basilicum  

A
lk

a
lo

id
s 

Wagner 

EA + + + + 

Me + + + + 

Aq + + + + 

Dragendroff 

EA + + + + 

Me + + + + 

Aq + + + + 

Hager 

EA + + + + 

Me + + + + 

Aq + + + + 

C
a
rb

o
h

y
d

ra
te

 

Molisch 

EA - + + - 

Me - - - - 

Aq + + - + 

Benedict 

EA - + - - 

Me + + + + 

Aq + + + + 

Fehling 

EA - + - - 

Me + + + + 

Aq + + + + 

Barfoed 

EA + + + - 

Me + + + - 

Aq + + + - 

G
ly

co
si

d
es

 

Killer-

Killiani 

EA - - - - 

Me - - - - 

Aq + - + + 

S
a
p

o
n

in
s 

Foam 

EA - - - - 

Me - - - + 

Aq - + + + 

+ = Positive results, - = negative results (not found) 
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Table 3: The phytochemical screening of M. piperita , T. capitatus , P. granatum and  O. 

basilicum. 

 Tests Extract M. piperita  T. capitatus  P. granatum  O. basilicum  

T
er

p
en

es
 &

 

S
te

ro
id

s Salkowski 

EA + + + - 

Me + - + - 

Aq - + + + 

Liberman 

Burchard 

EA + + + + 

Me + - + - 

Aq + + + + 

P
h

en
o
ls

 

Ferric 

 Chloride 

EA - - - - 

Me - - + - 

Aq + - + - 

T
a
n

n
in

 

Gelatin 

EA + + + + 

Me - + + + 

Aq + + + + 

F
la

v
o
n

o
id

 

Alkaline 

EA + + + + 

Me + + - + 

Aq + + + + 

Lead  

acetate 

EA + + + + 

Me + + + + 

Aq + + + + 

P
ro

te
in

 &
 

A
m

in
o
 a

ci
d

 

Biuret 

EA + - - + 

Me + - - + 

Aq + + - + 

Ninhydrin 

EA + + - - 

Me + + + - 

Aq + + - + 

+ = Positive results, - = negative results (not found) 
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Table 4: The phytochemical screening of P. crispum, E.  sativa , R. officinalis  and A. 

graveolens L. 

 Tests Extract P. crispum E.  sativa  R. officinalis  A. graveolens  

A
lk

a
lo

id
s 

Wagner 

EA + + + + 

Me + + + + 

Aq + + + + 

Dragendroff 

EA + + + + 

Me + + + + 

Aq + + + + 

Hager 

EA + + + + 

Me + + + + 

Aq + + + + 

C
a
rb

o
h

y
d

ra
te

 

Molisch 

EA - - - - 

Me + + + + 

Aq + + + + 

Benedict 

EA - - - - 

Me + + + + 

Aq + + + + 

Fehling 

EA - - - - 

Me + + + + 

Aq + + + + 

Barfoed 

EA + + - + 

Me + + - + 

Aq + + + + 

G
ly

co
si

d
es

 

Killer-

Killiani 

EA - - - - 

Me - + + + 

Aq - + - + 

S
a
p

o
n

in
s 

Foam 

EA - - - - 

Me + - + + 

Aq + - +/ + 

+ = Positive results, - = negative results (not found) 
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Table 5 The phytochemical screening of P. crispum, E.  sativa , R. officinalis and A. 

graveolens . 

 Tests Extract P. crispum E.  sativa  R. officinalis  A. graveolens  

T
er

p
en

es
 &

 

S
te

ro
id

s Salkowski 

EA + - + + 

Me + - - + 

Aq + - - + 

Liberman 

Burchard 

EA + - + + 

Me + - + + 

Aq + - - + 

P
h

en
o
ls

 

Ferric 

 Chloride 

EA - - - - 

Me - - + - 

Aq + + + + 

T
a
n

n
in

 

Gelatin 

EA + + + + 

Me + - + + 

Aq + - + + 

F
la

v
o
n

o
id

 

Alkaline 

EA + + + + 

Me + + + + 

Aq + + + + 

Lead  

acetate 

EA + + + + 

Me - + + + 

Aq + + + + 

P
ro

te
in

 &
 

A
m

in
o
 a

ci
d

 

Biuret 

EA + + - - 

Me + + - + 

Aq + - - - 

Ninhydrin 

EA + - + - 

Me - + + + 

Aq - + - + 

+ = Positive results, - = negative results (not found) 

Bacterial strains were tested in 75, 150, 250 and 500 mg/ml methanol, ethyl acetate 

and aqueous extracts for 24h. It was observed that all the extracts showed different growth 

inhibition against the gram positive and gram negative bacterial strains. For the gram 

positive and gram negative bacteria, the extracts became more active with increasing the 

extract concentration which improved the antibacterial activities of most the plants tested.  

The antibacterial activities of the plants studied were assessed using the agar will 

diffusion method by measuring the diameter of growth inhibition zone showed in table (6, 

7, 8, 9 and 10).  
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Table 6:Antimicrobial activity of the Methanol leaf extract of P. granatum against 

different bacteria.    

                    Organisms 

Concentration 
S. aureus B. subtillis E. coli P. aeruginosa 

500mg 26.00±1.00 35.00±1.00 36.00±1.00 30.00±1.00 

250mg 21.00±1.15 29.00±0.57 30.00±1.00 27.00±1.00 

150mg 15.00±0.58 21.00±1.15 25.00±1.00 23.00±0.58 

75mg 10.00±0.58 14.00±1.00 14.00±1.00 13.00±1.53 
*Data are mean ±standard deviation. Means within a row are significantly different at P < 

0.05 

Table 7: Antimicrobial activity of the Ethyl Acetate leaf extract of P. granatum against B. 

subtillis: 

               Organisms 

Concentration 
B. subtillis 

500mg 25.00±0.58 

250mg 23.00±1.00 

150mg 16.00±0.58 

75mg 9.00±0.58 
*Data are mean ± standard deviation. 

Table 8: Antimicrobial activity of the Methanol leaf extract of T. capitatus against 

different bacteria. 

               Organisms 

Concentration 
S. aureus B. subtillis 

500mg 27.00±0.58 29.00±0.58 

250mg 23.00±1.00 25.00±1.00 

150mg 19.00±1.00 22.00±0.58 

75mg 13.00±1.00 10.00±0.58 
*Data are mean ± standard deviation. Means within a row are significantly different at P < 

0.05. 

Table9: Antimicrobial activity of the Methanol leaf extract of M. piperita against different 

bacteria. 

               Organisms 

Concentration 
S. aureus B. subtilis 

500mg 32.00±1.00 27.00±1.00 

250mg 30.00±1.00 21.00±1.00 

150mg 25.00±0.57 16.00±1.00 

75mg 13.00±1.53 9.00±1.00 
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*Data are mean ± standard deviation. Means within a row are significantly different at P < 

0.05 

Table 10: Antimicrobial activity of the Ethyl Acetate leaf extract of R. officinalis against 

S. aureus.: 

               Organisms 

Concentration 
S. aureus 

500mg 27.00±2.08 

250mg 25.00±1.00 

150mg 12.00±1.15 

75mg 8.00±0.57 
*Data are mean ± standard deviation. 

Among all the extracts, the methanol leaf extracts showed the highest activity (9.00 

- 36.00mm) when compared to the ethyl acetate extracts (9.00 - 27.00mm). With regard to 

the aqueous extracts obtained of all the plants tested, it has been observed that it was 

inactive against the organisms screened. The methanol extracts of P. granatum showed the 

highest activity against E. coli. The ethyl acetate leaf extracts of R. officinalis and P. 

granatum showed a less activity on S. aureus and B. subtillis (9.00mm).  

The obtained results of the leaf extracts are comparable with standard antibiotic 

Tetracycline. B. subtillis and E. coli are highly sensitive to the Methanol leaf extract of P. 

granatum than the standard Tetracycline antibiotic.  

 

Discussion 

Carbohydrates, phenols, tannins, flavonoids, saponins, steroids, alkaloids, and 

tannins in eight different plants belonging to different families and regions were assessed 

and compared. The significance of the plants in traditional medicine and the importance of 

the distribution of these chemical constituents were studied and discussed with their role 

and effect in many reports14. 

         It should be noted that plant constituents such as steroidal compounds are of 

important and interest in pharmacy due to their relationship with such compound and six 

hormones18. The phytochemical analysis of E. sativa revealed that contain important 

secondary metabolite such as flavonoids, alkaloids, tannins and phenols19, which was 

similar to our finding work. In contrast, the aqueous extract of O. basilicum showed the 

presence of flavonoids and alkaloids that different from the study reported by20. The 

differences could be attributed to many factors. It could be due to the cultivation regions. It 

has been reported that some plant spices that grow in different areas may contain different 

phytochemical contents20. Another fact it should be noted that, the solvent used for the 

estimation of flavonoids levels might have been too low to give positive results in 

qualitative test used which probably had a different profile of chemical and compounds.  

Reports from other studies also indicated the absence of alkaloids, steroids or 

terpenes and flavonoids20. This is contrary to what was obtained in this work. In most cases 

tannins are usually associated with flavonoids, which are their monomeric precursor. The 

positive results obtained for tannins and flavonoids confirmed this fact. 
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           The antibacterial activities of eight different extract plants including P. granatum, 

M. piperita, T. capitatus.  Thymus capitatus, Petroselinum crispum, Apium graveolens, 

Eruca sativa  and R. officinalis were determined against four pathogenic bacteria strains. 

Those are becoming clinical problem in hospital patients. S. aureus is known to cause 

series disease such as urinary tract infection, pulmonary tract infection and other blood 

infection21. The results obtained in this work had provided different level of activity 

against in E. coli, S. aureus, P. aeruginosa and B. subtillis due to the different extracts  

On overall, methanol of leaf extracts of P. granatum at different concentration are 

very active against all the tested bacterial strains. Antibacterial properties of the leaf 

extracts against the bacteria tested suggests the leaf can be used for wound healing and 

septicemia that reported22. The presence of secondary metabolites from the leaves such as 

eudesmanoids23 and isoflavone glycoside24 may cause of the antibacterial activity of this 

plant. Also there are evidence from the literature that, the phenols, tannins, flavonoids are 

active against a wide range of microbes25,26,27,28. Their activity is probably due to their 

ability to combine with extracellular and sailable protein and to complex with bacterial cell 

walls. Also more lipophilic flavonoids in leaves may disrupt microbial membranes28. Low 

and high concentration of the methanol and Ethyl Acetate extracts were recorded in the 

antibacterial activity of P. granatum, T. capitatus, M. piperita and R. offcinalis. 

         The results obtained from in vitro studied showed only the ethyl acetate and methanol 

extracts of  P. granatum possessed various antibacterial activity against the pathogenic 

bacteria selected which in different with the study reported29. Furthermore, the aqueous 

extracts were inactive against the bacteria tested. For example, the water extract of R. 

officinalis and T. capitatus were showed no activity against P. aeruginosa which with 

agreement to the study conducted by30. 

The study conducted also provide promise results which could enhance the curative 

process of MRSA in the Libyan hospitals. Due to the results obtained by31, A total of 569 

doctors and nurses from 4 main different hospitals were investigated for MRSA. Isolates 

from 109 of the 569 subjects (19%) were confirmed as MRSA by polymerase chain 

reaction assay; the majority (98/109) were from a general hospital. The results provide 

evidence that Libyan health care workers could serve as MRSA carriers and has a role in 

the spread of MRSA to the public and other workers.  further studies are going in order to 

isolate, identify and characterize the composition of these plants. The plant studied here 

can be seen as a potential source of useful phytochemical compounds and elucidate the 

structure of these compounds. 

Conclusion 

The methanol extract of P. granatum gave significant antibacterial activity against 

B. subtilis, E. coli, S. aureus and P. aeruginosa. However, the methanol leaf extract of T. 

capitatus and M. piperita were active against S. aureus and B. subtilis. The ethyl acetate 

leaf extract of R. officinalis was only active against S. aureus. The results obtained indicate 

that these active extracts have the potential to be a source of biological active agents for 

pathogenic bacteria and can be useful natural chemical product for new drugs as an 

alternative to the use of antibiotics. 
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Abstract: In this paper Elzaki transform was compared with Laplace transform in 

solving some ODE's and systems of ODE's 

1.Introduction 

The term "differential equations" was proposed in 1676 by G. Leibniz. The first 

studies of these equations were carried out in the late 17th century in the context of certain 

problems in mechanics and geometry. Ordinary differential equations have important 

applications and are a powerful tool in the study of many problems in the natural sciences 

and in technology; they are extensively employed in mechanics, astronomy, physics, and in 

many problems of chemistry and biology. The reason for this is the fact that objective laws 

governing certain phenomena can be written as ordinary differential equations, so that the 

equations themselves are a quantitative expression of these laws. For instance, Newton's 

laws of mechanics make it possible to reduce the description of the motion of mass points 

or solid bodies to solving ordinary differential equations. The computation of radio 

technical circuits or satellite trajectories, studies of the stability of a plane in flight, and 

explaining the course of chemical reactions are all carried out by studying and solving 

ordinary differential equations. The most interesting and most important applications of 

these equations are in the theory of oscillations and in automatic control theory. Applied 

problems in turn produce new formulations of problems in the theory of ordinary 

differential equations; the mathematical theory of optimal control in fact arose in this 

manner. 
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Integral transform method is widely used to solve the several differential equations 

with the initial values or boundary conditions. In the literature there are numerous integral 

transforms such as the Laplace, Fourier, Mellin, and Hankel , etc. 

Elzaki transform  which is a modified general Laplace and Sumudu transforms, has 

been shown to solve effectively, easily and accurately a large class of Linear Differential 

Equations. Elzaki Transform was successfully applied to integral equations, partial 

differential equations, ordinary differential equations with variable coefficients and system 

of all these equations. The purpose of this paper is to solve Ordinary Differential Equations 

(ODE's) and systems of Ordinary Differential Equations with Laplace transform and Elzaki 

transform to make a comparison between them. 

 

2. Definitions and Standard Results 

2.1 The Laplac.e Transform 

Definition: If 𝑓(𝑡) is a function defined for all positive values of 𝑡, then the Laplace 

transform of it is defined as  

ℒ[𝑓(𝑡)] = 𝐹(𝑠) = ∫ 𝑒−𝑠𝑡𝑓(𝑡)𝑑𝑡                                                         (1)

∞

0

 

provided that the integral exists. Here the parameter s is a real or complex number. The 

corresponding inverse Laplace transform is ℒ−1[𝐹(𝑠)] = 𝑓(𝑡). Here 𝑓(𝑡) and 𝐹(𝑠) are 

called a pair of Laplace transform. 

Laplace transform of derivatives 

(𝑖) ℒ[𝑓′(𝑡)] = 𝑠𝐹(𝑠) − 𝑓(0)                                                                                                 (2) 

(𝑖𝑖)ℒ[𝑓′′(𝑡)] = 𝑠2𝐹(𝑠) − 𝑠𝑓(0) − 𝑓′(0)                                                                            (3) 

2.2 Elzaki Transform 

Definition: Given a function 𝑓(𝑡) defined for all 𝑡 ≥ 0 ,  Elzaki transform denoted by E( . )  

of this function is defined as following : 

𝐸[𝑓(𝑡)] = 𝑇(𝑣) = 𝑣∫ 𝑓(𝑡)

∞

0

𝑒
−𝑡
𝑣 𝑑𝑡       ,             𝑘1 ≤ 𝑣 ≤ 𝑘2                                        (4) 

For all values of v , for which the improper integral converges  
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Elzaki transform of derivatives  

(𝑖) 𝐸[𝑓′(𝑡)] =
𝑇(𝑣)

𝑣
− 𝑣 𝑓(0)                                                                                               (5) 

(𝑖𝑖) 𝐸[𝑓′′(𝑡)] =
𝑇(𝑣)

𝑣2
− 𝑓(0) − 𝑣𝑓′(0)                                                                              (6) 

3.Applications 

Example3.1. Solve the second order differential equation  

𝑦′′ − 6𝑦′ + 9𝑦 = 𝑡2𝑒3𝑡                                                                                                         (7) 

With the initial conditions  

𝑦(0) = 2,    𝑦′(0) = 6                                                                          (8) 

Solution: 

1.Applying the Laplace transform of both sides of Eq. (7) ,using (8) we get 

𝑠2𝑌(𝑠) − 𝑠𝑦(0) − 𝑦′(0) − 6[𝑠𝑌(𝑠) − 𝑦(0)] + 9𝑌(𝑠) =
2

(𝑠 − 3)3
 

And simplifying we get 

𝑌(𝑠) =
2

𝑠 − 3
+

2

(𝑠 − 3)5
                                                                                                (9) 

The inverse Laplace transform of Eq. (9) is simply obtained as the following  

𝑦(𝑡) = 2𝑒3𝑡 +
1

12
𝑡4𝑒3𝑡                                                                                                  (10) 

2.Applying the Elzaki transform of both sides of Eq. (7)  

𝐸(𝑦′′) − 6𝐸(𝑦′) + 9𝐸(𝑦) = 𝐸(𝑡2𝑒3𝑡) 

Using (8) and simplifying give 

𝑇(𝑣) =
𝑣6

(1 − 6𝑣 + 9𝑣2)(1 − 3𝑣)3
= 𝑣2[

𝑣4

(1 − 3𝑣)5
] 

Then by partial fractions we get  

𝑇(𝑣) = 2 
𝑣2

1 − 3𝑣
+

𝑣6

(1 − 3𝑣)5
                                                                                      (11) 

By using the inverse Elzaki transform , we have  

𝑦(𝑡) = 2𝑒3𝑡 +
1

12
𝑡4𝑒3𝑡                                                                                       (12) 
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Example 3.2.Solve  the second order differential equation  

𝑦′′ + 4𝑦′ + 6𝑦 = 1 + 𝑒−𝑡                                                                                 (13) 

Subject to  

𝑦(0) = 𝑦′(0) = 0                                                                                               (14) 

Solution: 

1.Applying the Laplace transform of both sides of Eq. (13) , using (14) we get  

𝑠2𝑌(𝑠) − 𝑠𝑦(0) − 𝑦′(0) + 4[𝑠𝑌(𝑠) − 𝑦(0)] + 6𝑌(𝑠) =
1

𝑠
+

1

1 + 𝑠
 

And simplifying give 

𝑌(𝑠) =
1

3(𝑠 + 1)
−

𝑠
2 +

5
3

𝑠2 + 4𝑠 + 6
+
1

6𝑠
 

Then we get 

𝑌(𝑠) =

1
6
𝑠
+

1
3

𝑠 + 1
−
1

2

𝑠 + 2

(𝑠 + 2)2 + 2
−
2

3

1

(𝑠 + 2)2 + 2
                               (15)         

Proceeding as before , we obtain 

𝑦(𝑡) =
1

6
+
1

3
𝑒−𝑡 −

1

2
𝑒−2𝑡 cos(√2𝑡) −

√2

3
𝑒−2𝑡 sin(√2𝑡)                  (16) 

2. Applying the Elzaki transform of both sides of Eq. (13) we get 

𝐸(𝑦′′) + 4𝐸(𝑦′) + 6𝐸(𝑦) = 𝐸(1) + 𝐸(𝑒−𝑡) 

Using (14) and simplifying give  

𝑇(𝑣) =
𝑣2

6
+
𝑣2

36

(

 
 2𝑣2 − 5𝑣 − 1

(1 + 𝑣) ((𝑣 +
1
3)
2

+
1
18)

)

 
 

 

Then by partial fractions we get 

𝑇(𝑣) =
𝑣2

6
+
1

3

𝑣2

1 + 𝑣
−
1

2

(1 + 2𝑣)𝑣2

(1 + 2𝑣)2 + 2𝑣2
−
2

3

𝑣3

(1 + 2𝑣)2 + 2𝑣2
(17) 

 

And therefore by the inverse Elzaki transform, we obtain 

𝑦(𝑡) =
1

6
+
1

3
𝑒−𝑡 −

1

2
𝑒−2𝑡 cos(√2𝑡) −

√2

3
𝑒−2𝑡 sin(√2𝑡)                  (18) 
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Example 3.3. Solve  the second order differential equation  

𝑦′′ + 16𝑦 = 𝑐𝑜𝑠4𝑡                                                                                       (19) 

Subject to  

𝑦(0) = 0 , 𝑦′(0) = 1                                                                                 (20) 

Solution: 

1.Applying the Laplace transform of both sides of Eq. (19) , using (20) we get 

(𝑠2 + 16)𝑌(𝑠) = 1 +
𝑠

𝑠2 + 16
 

And simplifying give  

𝑌(𝑠) =
1

𝑠2 + 16
+

𝑠

(𝑠2 + 16)2
                                                                 (21) 

By using the inverse Laplace transform , we have 

𝑦(𝑡) =
1

4
sin(4𝑡) +

1

8
𝑡 sin(4𝑡)                                                               (22) 

2. Applying the Elzaki transform of both sides of Eq. (19)  

𝐸(𝑦′′) + 16𝐸(𝑦) = 𝐸(𝑐𝑜𝑠4𝑡) 

Using (20) and simplifying give 

𝑇(𝑣) + 16𝑣2𝑇(𝑣) =
𝑣4

1 + 16𝑣2
+ 𝑣3 

Then we get 

𝑇(𝑣) =
𝑣4

(1 + 16𝑣2)2
+

𝑣3

(1 + 16𝑣2)
                                                       (23) 

Proceeding as before , we obtain 

𝑦(𝑡) =
1

4
𝑠𝑖𝑛(4𝑡) +

1

8
𝑡 𝑠𝑖𝑛(4𝑡)                                                           (24) 

Example 3.4. Solve  the following system of ordinary differential equations 

2
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+
𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 𝑦 = 𝑡                                                                                  (25) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑡2                                                                                         (26) 

Subject to  

𝑥(0) = 1, 𝑦(0) = 0                                                                               (27) 

Where     𝑥 = 𝑥(𝑡), 𝑦 = 𝑦(𝑡) 
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Solution: 1. If   𝑋(𝑠) = ℒ[𝑥(𝑡)] ,     𝑌(𝑠) = ℒ[𝑦(𝑡)] , then after applying the Laplace 

transform of both sides of Eq. (25) and of Eq. (26)  , using (27) we get  

2[𝑠𝑋(𝑠) − 𝑥(0)] + 𝑠𝑌(𝑠) − 𝑦(0) − 𝑌(𝑠) =
1

𝑠2
 

𝑠𝑋(𝑠) − 𝑥(0) + 𝑠𝑌(𝑠) − 𝑦(0) =
2

𝑠3
 

And simplifying give  

𝑋(𝑠) =
−4

𝑠
+
5

𝑠2
−
4

𝑠3
+
2

𝑠4
+

5

𝑠 + 1
                                                  (28) 

𝑌(𝑠) =
5

𝑠
−
5

𝑠2
+
4

𝑠3
−

5

𝑠 + 1
                                                             (29) 

 

By using the inverse Laplace transform of Eq. (28) and of Eq. (29)  , we obtain 

𝑥(𝑡) = −4 + 5𝑡 − 2𝑡2 +
𝑡3

3
+ 5𝑒−𝑡                                               (30) 

𝑦(𝑡) = 5 − 5𝑡 + 2𝑡2 − 5𝑒−𝑡                                                            (31) 

2.Applying the Elzaki transform of both sides of Eq. (25) and of Eq. (26) , using (27) we 

get 

2 [
𝐸[𝑥(𝑡)]

𝑣
− 𝑣] +

𝐸[𝑦(𝑡)]

𝑣
− 𝐸[𝑦(𝑡)] = 𝑣3 

𝐸[𝑥(𝑡)]

𝑣
− 𝑣 +

𝐸[𝑦(𝑡)]

𝑣
= 2𝑣4 

And simplifying give 

𝐸[𝑥(𝑡)] = −4𝑣2 + 5𝑣3 − 4𝑣4 + 2𝑣5 +
5𝑣2

1 + 𝑣
                               (32) 

𝐸[𝑦(𝑡)] = 5𝑣2 − 5𝑣3 + 4𝑣4 −
5𝑣2

1 + 𝑣
                                              (33) 

By using the inverse Elzaki transform of Eq. (32) and of Eq. (33) ,  we obtain 

𝑥(𝑡) = −4 + 5𝑡 − 2𝑡2 +
𝑡3

3
+ 5𝑒−𝑡                                               (34) 

𝑦(𝑡) = 5 − 5𝑡 + 2𝑡2 − 5𝑒−𝑡                                                          (35) 

 

 



 

180 

 

Example 3.5. Solve  the following system of ordinary differential equations 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 10𝑥 − 4𝑦 = 0                                                                  (36) 

−4𝑥 +
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 4𝑦 = 0                                                                  (37) 

Subject to  

𝑥(0) = 0, 𝑥′(0) = 1, 𝑦(0) = 0, 𝑦′(0) = −1                          (38) 
 

Where     𝑥 = 𝑥(𝑡), 𝑦 = 𝑦(𝑡) 
 

Solution: 1. If   𝑋(𝑠) = ℒ[𝑥(𝑡)] ,     𝑌(𝑠) = ℒ[𝑦(𝑡)] , then after applying the Laplace  
 

transform of both sides of Eq. (36) and of Eq. (37)  , using (38) we get 

𝑠2𝑋(𝑠) − 𝑠𝑥(0) − 𝑥′(0) + 10𝑋(𝑠) − 4𝑌(𝑠) = 0 
 

−4𝑋(𝑠) + 𝑠2𝑌(𝑠) − 𝑠𝑦(0) − 𝑦′(0) + 4𝑌(𝑠) = 0 

And simplifying give 

𝑋(𝑠) =
−1

5

1

(𝑠2 + 2)
+
6

5

1

(𝑠2 + 12)
                                                (39) 

𝑌(𝑠) =
−2

5

1

(𝑠2 + 2)
−
3

5

1

(𝑠2 + 12)
                                                (40) 

By using the inverse Laplace transform of Eq. (39) and of Eq. (40) , we obtain 

𝑥(𝑡) =
−√2

10
𝑠𝑖𝑛(√2 𝑡) +

√3

5
𝑠𝑖𝑛(2√3 𝑡)                           (41) 

𝑦(𝑡) =
−√2

5
𝑠𝑖𝑛(√2 𝑡) +

√3

10
𝑠𝑖𝑛(2√3 𝑡)                          (42) 

2.Applying the Elzaki transform of both sides of Eq. (36) and of Eq. (37) , using (38) we 

get 

𝐸[𝑥(𝑡)]

𝑣2
− 𝑣 + 10𝐸[𝑥(𝑡)] − 4𝐸[𝑦(𝑡)] = 0 

−4𝐸[𝑥(𝑡)] +
𝐸[𝑦(𝑡)]

𝑣2
+ 𝑣 + 4𝐸[𝑦(𝑡)] = 0 

Then we get 

𝐸[𝑥(𝑡)] =
𝑣3

(1 + 2𝑣2)(1 + 12𝑣2)
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𝐸[𝑦(𝑡)] =
−𝑣3−6𝑣5

(1 + 2𝑣2)(1 + 12𝑣2)
 

Then by partial fractions we get. 

𝐸[𝑥(𝑡)] =
−1

5

𝑣3

(1 + 2𝑣2)
+
6

5

𝑣3

(1 + 12𝑣2)
                                 (43) 

𝐸[𝑦(𝑡)] =
−2

5

𝑣3

(1 + 2𝑣2)
−
3

5

𝑣3

(1 + 12𝑣2)
                                 (44) 

By using the inverse Elzaki transform of Eq. (43) and of Eq. (44) ,we obtain 

𝑥(𝑡) =
−√2

10
𝑠𝑖𝑛(√2 𝑡) +

√3

5
𝑠𝑖𝑛(2√3 𝑡)                                (45) 

𝑦(𝑡) =
−√2

5
𝑠𝑖𝑛(√2 𝑡) +

√3

10
𝑠𝑖𝑛(2√3 𝑡)                                (46) 

4.conclusion 

The main objective of this paper is to conduct a comparison between Laplace transform 

and Elzaki transform in solving some ODE's and systems of ODE's . The two methods are 

powerful and efficient .However using Elzaki transform to solve such problems requires 

more computational work if compared with the solution by using the Laplace transform. 
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Appendix  

Elzaki transform and Laplace transform of some functions 

 

𝑓(𝑡) 𝐸[𝑓(𝑡)] = 𝑇(𝑣) ℒ[𝑓(𝑡)] = 𝐹(𝑠) 

1 𝑣2 1

𝑠
 

𝑡 𝑣3 1

𝑠2
 

𝑡𝑛 𝑛! 𝑣𝑛+2 𝑛!

𝑠𝑛+1
 

𝑒𝑎𝑡 𝑣2

1 − 𝑎𝑣
 

1

𝑠 − 𝑎
 

𝑡𝑒𝑎𝑡 𝑣3

(1 − 𝑎𝑣)2
 

1

(𝑠 − 𝑎)2
 

𝑡𝑛−1𝑒𝑎𝑡

(𝑛 − 1)!
, 𝑛 = 1,2,3, … 

𝑣𝑛+1

(1 − 𝑎𝑣)𝑛
 

1

(𝑠 − 𝑎)𝑛
 

sin 𝑎𝑡 𝑎𝑣3

1 + 𝑎2𝑣2
 

𝑎

𝑠2 + 𝑎2
 

cos 𝑎𝑡 𝑣2

1 + 𝑎2𝑣2
 

𝑠

𝑠2 + 𝑎2
 

sinh 𝑎𝑡 𝑎𝑣3

1 − 𝑎2𝑣2
 

𝑎

𝑠2 − 𝑎2
 

cosh 𝑎𝑡 𝑎𝑣2

1 − 𝑎2𝑣2
 

𝑠

𝑠2 − 𝑎2
 

𝑒𝑎𝑡 sin 𝑏𝑡 𝑏𝑣3

(1 − 𝑎𝑣)2 + 𝑏2𝑣2
 

𝑏

(𝑠 − 𝑎)2 + 𝑏2
 

𝑒𝑎𝑡 cos 𝑏𝑡 (1 − 𝑎𝑣)𝑣2

(1 − 𝑎𝑣)2 + 𝑏2𝑣2
 

𝑠

(𝑠 − 𝑎)2 + 𝑏2
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Abstract 

     In this study, the water quality of the wells was assessed for six areas in the Qasr al-

Ikhayyar area which are (Al-Shorfa, Al-Halifa, Oulad Hussein, Alammariyin, Al-Snad 

and Al-Karamda) and the Qasr Al-Ikhayyar area of the coastal areas located in north-west 

of Libya on a line of 13.95o degrees east and 32.7o degree north. The problem of the study 

is that there is a lack of irrigated crops of economic importance to the country in the study 

area. This is due to the salinity of the wells used for irrigation. The disappearance of some 

fruit trees in this area such as lemons, almonds and pomegranates is also caused by the 

salinity of the resulting wells of sea water intrusion. The study aims to determine the 

salinity concentration in surface and groundwater wells and their impact on the 

agricultural environment and public health. The laboratory results showed that all the 

areas allocated for study are completely free from microbial pollution resulting from 

wastewater except for the area of the terrace and have been contaminated, and this is due 

to the presence of some reasons, including the use of natural animal fertilizers on farms in 

abundance and the presence of some wells The black water sources near the study area are 

probably more. In terms of physical and chemical, the percentage of total salts for the 

samples of Regions (4,5 and 6) (Alammariyin, Al- snad and Al-Karamda) respectly  was 

found to be valid and conforming to the specifications, with a value of between 687 - 

1185 mg / L. The samples of areas 1.2 and 3 (Al-Shorfa, Al-Halifa and Oulad Hussein) 

respectly, are not identical to the specifications. As for the major elements such as 

sodium, potassium and sulfur when compared to their value in the specification, the 

samples of areas (4-5) (Alsnad and Al karamda) were found to comply with the 

specification. Samples of Regions No. 1,2,3 and 6 (Al-Shorfa, Al-Halifa, oulad Hussein 

and Al-Karamda) respectly, the evidence is not in accordance with the specifications 

applied in the study. 

Keywords: Ground water; Salinity; Assessment 
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 االابر اجلوقية مبنطقة قصر االخيار بعضتقيم جودة امليا  ل

 1مفتاح احلسني املدين  3،  عظيمة حممد الشبه  2،  عبد الرزاق الطاهر النعمي1 عبد الناصر خمتار قرميه ، مودة الشريف
 

 ليبيا  -طرابلس  -القره بوللي  -املعهد العايل للعلوم والتقنية  1
 كلية العلوم واالداب ،جامعة املرقب ، اخلمس 2

 املخترب املركزي للبيئة ، طرابلس 5
 كلية العلوم ،جامعة الزيتونة ،ترهونة  4

nasergrima@gmail.com nmokther@yahoo.com               

 Abstract امللخص 

، اوالد  يف هذة الدراسة مت تقييم جودة مياه االابر لست مناطق  مبنطقة قصر االخيار وهي ) الشرفة ، احلليفة      
حسّي ، العماريّي ، السند و الكرامدة (  ومنطقة قصر االخيار  من املناطق الساحلية حيت تقع يف الشمال الغريب 

درجة مشااًل. و تكمن مشكلة الدراسة على ان  52.6درجة شرقًا وعلى دائرة عرض 15.93لليبيا على خط طول 
دية للبالد يف منطقة الدراسة والسبب يف ذلك هو  ملوحة مياه االابر هناك قلة يف احملاصيل املروية ذات االمهية االقتصا

املستخدمة يف الري كما وجدى  اختفاء بعض أنواع األشجار املثمرة يف تلك املنطقة مثل الليمون، اللوزّيت و الرمان 
سبة تركيزامللوحة يف اابر املياه سببه ايضاً  ملوحة مياه االابر الناجتة من تداخل مياه البحر . وهتدف الدراسة اىل معرفة ن

السطحية واجلوفية  وأتثريها على البيئة الزراعية والصحة العامة. ومن خالل النتائج املخربية لعينات املياه مبناطق 
الداراسة الستة اتضح  ان مجيع املناطق املخصصة للدراسة تعترب خالية متامًا من التلوث امليكرويب الناتج عن مياه 

ستثناء منطقة الشرفة وجدا هبا تلوث وهذا راجع اىل وجود بعض االسباب منها استخدام االمسدة احليوانية الصرف إب
الطبيعية يف املزارع بكثرة ابالضافة اىل وجود بعض االابر السوداء ابلقرب من مصادر املياه مبنطقة الدراسة وهذا 

( )العماريّي 7-3-4ة لعينات املناطق رقم )بة االمالح الكلياالرجح. اما من الناحية الفيزّيئية والكيميائية فوجدت نس
( على التوايل صاحلة لالستعمال ومطابقة للمواصفات املعمزل هبا، حيت ترتاوح قيمتها ما ، السند و الكرامدة

 ملجرام / لرت فهي حسب املوصفة الليبية واملنظمة الصحة العاملية  تعترب صاحلة الاستعمال يف  1143 – 746بّي
( 5-2-1ملجرام / لرت .اما عينات املناطق رقم ) 1211ُماالت احلياة املختلفة حبت مل تتجاوز احلد االقصى 

)الشرفة ، احلليفة و اوالد حسّي( على التوايل ، فاهنا غري مطابقة للمواصفات . اما من حيت العناصر الكربى  
( 3-4رنة قيمتهم ابملواصفة وجد ان عينات املناطق رقم )كالصوديوم ،  البواتسيوم ، املاغنيسيوم و الكربيت عند مقا

( ) الشرفة ، احلليفة ، اوالد حسّي و 7-5-2-1)السند و الكرامدة ( مطابقّي للمواصفة اما عينات املناطق رقم )
 الكرامدة( على التوايل فان هذة االعينات غري مطابقة للموصفات املعمول هبا يف هذة الدراسة.

   مياه جوفية : ملوحة : تقييم: مفاتيح الكلمات

mailto:nasergrima@gmail.com
mailto:nasergrima@gmail.com
mailto:nmokther@yahoo.com
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1. Introduction  

     Libya is one of the countries in the world in terms of lack of water resources in the early 

fifties did not discover any natural resources of any kind as the rate of population growth is 

somewhat limited and despite the lack of water resources, especially in the desert areas, but 

the population was dependent on water rain raging And the presence of some underground 

wells, especially in the coastal areas, and these resources have barely met their needs and 

at least during the past 25 years, the population growth rate increased significantly, which 

led to increased need for water and the development and scientific growth and It is possible 

to dig many wells, especially in the coastal strip extending from the west of the country to 

the east, where about three quarters of the population is concentrated, but the lack of 

planning policy and legal controls to regulate and rationalize water consumption led to the 

depletion of these water resources. Large cities such as Tripoli, Benghazi, Al Komes and 

others, where the high population density and excessive consumption of water in other 

coastal areas such as the village of Garahpooli and the palace of Qasr Al-Ikhayyar, the 

rural character still prevails over these areas where the agricultural land and few factories 

and the lack of urban development The poor management of drainage and water 

consumption and the lack of supervision and law led to the beginning of the deviation of 

these areas in the current of water depletion, and this is especially evident in the northern 

sector of the areas near the groundwater from the sea water has started some residents 

complain of lack of water in the wells or lack of quality for drinking or for the use of the 

house or even for agriculture sometimes and the preference of God, who created water and 

make it all living thing, man does not live without water and the success of man and 

progress and happiness and prosperity of present and future depends on water in terms of 

quantity and quality and accessibility. 

1.1. Study Problem  

  The problem of this study is that there is a lack of irrigated crops of economic quality in 

the study area. This is due to the salinity of the wells used for irrigation, and the 

disappearance of some fruit trees such as lemons, almonds and pomegranates in this area. 

The rezone is sea water intrusion 

1. 2. Aim  

The aim of this study is to know the salinity concentration in surface and groundwater 

wells and its impact on the agricultural environment and public health 

1. 3. Subjective of Study 

 Knowledge of some physical, chemical and microbiological properties of surface and 

groundwater wells in the region 

 Identify the level of water level in the Qasr al-Ikhayyar area 

 Comparison of the results obtained in this purely local and international 

specification, such as the World Health Organization "WHO" for drinking water 

and the extent of matching. 
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2. Literature survey 

- Some of the studies conducted in the Garahpooli area between 1998 and 1999, which 

were aimed at assessing the water situation in the region by estimating the rates of decline 

and current pumping quantities, showed that the current rates of decline are much lower 

than the expected drop rates in previous studies In the central and southern regions close to 

the study area, which is concentrated most of the wells Kekla reservoir and Al-Myosin and 

the north-eastern area of the same tank has been the current decline rates are higher than 

expected in the previous study in addition to the current pumping quantities compared to 

The amount of water that can be withdrawn according to the previous studies is very small 

for both the Kalka and Al-Myosin reservoirs. [1] 

- A further study was conducted during the period from the beginning of the summer 

month in 1997 until the end of the spring month in 1998 in the area of Tajoura, about 20 

km north of Tripoli between the longitudes 13.20o degrees east and the latitudes 32.49o 

degrees north, where the study included five sites, Some of the pollutants in the study area 

and water quality assessment in the chemical field. To accomplish this work, 36 samples of 

wells in the study area, 4 samples of swamp water and one sample of each of the treated 

water were examined from the purification plant at the Freedom Plant for raising cows and 

sea water. Electrophysiological conductivity (EC), total dissolved salts (TDS), hydrogen 

concentration (PH), positive dissolved ions (Mg, Ca, K and Na) and negative dissolved 

ions (NO3, SO4, HCO3, CO3 and CL) (TDS) to 4150 mg / L in the well located in the 

district of Libby, 3328 mg / L in the well located in the tannery area is not suitable for 

drinking chemically. [4] 

3. Materials and Method 

3. 1. Location of study  

  Six areas of study were identified in the area of Qasr al-Ikhayyar (Al-Shorfa, Al-Halifa, 

Oulad Hussein, Alammariyin, Al-Snad and Al-Karamda) and the Qasr Al-Ikhayyar area of 

the coastal areas. It is situated in the north-west of Libya at a length of 13.95o degrees east 

and 32.7o degrees north, (3.1). It is predominantly agricultural. It is confined between the 

mountain from the south and the sea from the north. This distance extends approximately 

20 km. Agriculture is the main resource for the population. Its soil is considered to be the 

first silt texture. In some parts, But the Celtic textures are The surface of this area is coastal 

plains and mountainous slopes, and some of the valleys that are in the rainy season, and the 

depth of the water is about 30 m near the sea. This depth increases as we go south, about 

140 m near the mountain and as a result of the decline of the natural area Towards the sea, 

the groundwater is flowing and leaking through the rock layers moving in the direction of 

the slope under the influence of gravity Earth is characterized by the rest of the Libyan 

coasts with winter rain, where the average rainfall is moderate, which ensures the natural 

revenue of ground water with as a result of this study, we are trying to highlight the status 

of water in this region in terms of its existence, quality and chemical suitability for human 

use. Such as drink, industry, agriculture and others. 
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Figure (3. 1) shows the study area 

 

3. 2. Zones study  

1- Al-Shorfa: A population of about 400 people. The type of agricultural crops those are 

famous for their fruit trees. The trees are most abundant. The depth of the well is 106 m. 

2 – Al Hlefa: population of about 200 people type of agricultural crops famous for 

vegetables and barley, fruit trees Olive, the depth of the well from the sample 145 m 

3 - Oulad Hussein: population of about 1500 people, agriculture, which is famous for 

olives and lemon, and some vegetables, either the industrial activity has a factory Al 

ceramic, the depth of the well of the sample 130 m 

4 – Alammariyin: The population of about 2500 people. Olive and lemon, and some 

seasonal crops such as barley, depth of the well of the sample 120 m 

5 – Al Snad: the population of about 1500 people, the type of agriculture that is famous for 

olives, barley depth of the well of the sample 117 m 

6 – Al karamda: a population of about 1000 people, agriculture is famous: olive, barley 

depth of the well of the sample 130 m. 
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     Table (3. 1) shows the study areas and the number and depth of wells 

Area name 

 

Depth/ 

Meter 

Number of 

wells 

Have been 

Analysis  

use of 

drinking 

use for 

cultivation 

North Coast 

Al-Shorfa 106 80 No No Yes 

Al Hlefa 145 80 No Yes Yes 

Oulad 

Hussein 

130 60 No No Yes 

Right Coast 

Alammariyin  120 70 analyzed yes yes 

Al Snad 117 50 Not Yes Yes 

Al karamda 130 80 analyzed Yes Yes 

 

3.3. Method  

The study was conducted between 2016 and 2017 on the area of Qasr Al-Akhayar 

and specifically on six areas by a systematic selection of the first theoretical study, using 

the information and previous studies and the second method of analytical field work, which 

was the examination and monitoring data to evaluate the water quality in the study areas by 

tracking the properties Physical and chemical comparison of the standard specifications by 

18 samples during a period of three consecutive months for six areas in addition to 

conducting field and laboratory tests according to the standard methods, 1995 according to 

the approved methods and local standards Globally, the standard specification Libyan No. 

82 for drinking water and specifications of the World Health Organization [6]. 

 

3. 4. Samples collection 

Water samples for chemical and physical analysis were collected using plastic 

containers made of polyethylene (PE) polyethylene capacity of 1 liter.  

Samples were taken from six locations and repeated three times for each source and 

using standard methods for the conservation, collection and analysis of samples. AWWA, 

1995 immediately after sampling, data were written on them such as sample number, 

sampling date and sample source. In the case of specimens of microbial detection, During 

the period of the study, which lasted about three times, three samples of the study areas 

from the wells and field measurements such as pH and the degree of electrical conductivity 

and then transferred in samples of the laboratory to carry out the necessary analysis [2]. 
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3. 5. Primary processing of samples 

The filtration process was done immediately after taking to prevent the absorption 

of soluble elements by the suspended materials (less than 45 microns) using filter paper 

and keeping them at normal temperatures without freezing at about 4 ° C [3]. 

3. 6. Preservation operation of sample 

Samples are kept in a folder at 4 ° C to prevent the evaporation or degradation of the 

components to be analyzed. 

 

3. 7. Analysis and Measurement 

   Laboratory tests were carried out at the Central Laboratory for Water Analysis in Tripoli, 

the "Environment Laboratory" where physical, chemical, PH, EC, TDS, T0, Total (TH as 

CaCO3) by the EDTA solution with 0.01N concentration and Ero-chrome Black T (EBT) 

and calcium (Ca) in the correct manner using the Monoxide solution and the use of the 

Monoxide solution Determination of Magnesium (Mg) depending on the concentration of 

each R. Overall (TH), calcium (Ca) measured either chloride (Cl) was a way Altzhih using 

a standard solution of silver nitrate (AgNo3) concentration 0.014N guide potassium 

dichromate (Di chromate potassium) [2]. 

And measuring both sulfates and turbidity using the Turbidity Meter, HACH 2100 US-

made  

The determination of both Na (Na) and K (K) with the Flame Photometer, Janway-PFP7 is 

made in Britain. The degree of electrical conductivity and the ratio of soluble salt [5,7]. 

 The total temperature and temperature were estimated in the MP-6PHACH Company and 

the PH is estimated by the PH meter as American. 

4. Results and Discussion 

4. 1. Results 

Physical and microbiological results  

  



 

191 

 

Table (4. 1) Results of physical and microbiological analyzes of wells in the study 

areas 

Area Name Origin Physical  Properties  Microbial 

Analysis Well depth 

m 
EC 

 µs/cm 

T.D.S 

mg/L 

PH Turbidi

ty 

1 Alshorfa 601 2208 1185 7.85 20 Heavy 

pollution 

2 Al Khalife 641 2175 1167 7.69 5.0 Nil 

3 Oulad 

Hussein 

630 1921 992 7.92 22 Nil 

4 Alammariyin 620 1348 712 8.01 4.0 Nil 

1 Snad 661 1303 687 7.99 4.0 Tow  

colonies 

6 Alkaramda 630 1584 841 7.87 5.0 One colony 

STANDRAD - 2500 1000 6.5 - 8 5.0 3 colonies 

 

Chemical results  

Table (4. 2) shows the results of chemical analysis of samples of well water in the 

study areas 

Chemical 

properties  

Mg / L  

Al 

Shorfa 

 1 

Al 

Halefa 

 2 

Hussein 

sons  

3 

Alamarin 

4 

Al 

Saned  

5 

Al 

kramed 

6 

STANDRAD  

TH 730 690 560 360 380 440 200-500 

Ca+2 240 212.4 68.6 60 60 76 75-200 

Mg+2 117.6 114.6 117.9 72 76.8 87.3 30-150 

HCO3
- 414.8 439.2 378.2 280.6 292.8 366 100-200 

CL- 404 375.7 343.8 265.8 248 280 200-250 

Na 152 152 138 91 91 124 20-200 

K 8.1 9.0 5.1 3.7 3.0 3.7 10-40 

SO4
-2 340 364 280 90 97 180 200-400 

 

4. 2. Discussion  

Electro conductivity (EC) is one of the most important indicators and indicators of water 

salinity and measured in micrometers / cm. They are still within the limits allowed by the 

specification. 

The total soluble salt (TDS) is based on solubility of salts by the degree of electrical 

conductivity measured in mg / L and the permissible limit according to WHO (World 

Health Organization) is 1000 mg / L and according to the Libyan standard 1200 mg (687-

1185 mg / L), according to the Libyan Standard and the World Health Organization . 
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The PH value is based on the measurement of the regulated solutions and found a value 

ranging between (8.01 - 7.69) When compared with the applicable specifications (6.5 - 

8.3), they are within the permissible range. 

Total hardness (TH) was measured using a standard sodium hydroxide (EDTA) solution, a 

compound with 0.01N calcium and magnesium concentration. The guide used in this 

calibration is a regulated solution (pH 10) and a 0.01X calcium aerosol guide. Calcium and 

Magnesium  

[2, 6]. When estimating and calculating the results, the value of each of the area samples 

(4-5-6) according to table (2.4) was found to be valid and in accordance with the 

specifications. The wells samples for the three regions (1-2-3) are not in conformity with 

the applicable specifications. The minimum standard is 500 mg / l 

Calcium (Ca) Calcium The same standard solution (EDTA) was used with the same 

previous concentration of 0.01N with the use of one drop of NaOH and MORXID (or 

ammonium sulfate). Based on the analysis, it was evaluated in Al-Shorfa, 212 mg / l) 

respectively, while the rest ranged between 60-76 mg / L. 

Magnesium (Mg) Magnesium is calculated by the mathematical equation (Eq 4.6) and by 

knowing the value of calcium and total hardness. 

 

                 𝑴𝒈 𝑚𝑔/𝐿 = 𝑻𝑯 − 𝑪𝒂 × 𝟎. 𝟐𝟒                                                     Eq (4. 1) 

 

 Bicarbonates (HCO3) Bicarbonates A standard solution of H2SO4 was used, with a 

concentration of 0.02N and a drop of Methyl Orange (MO). After analysis and estimation, 

the samples of Regions (5-4) were found to be valid and conform to the specifications. (1-

2-3-6), these samples do not conform to the specifications. 

Chloride The Mohr Method was used to precipitate and use a 0.01N silver nitrate solution 

plus a drop of the Potassium Chromate Directory. Upon calculation, the samples of 

Regions (4-5-6) were found to be usable and conform to the specimen. No (1-2-3) is not 

compatible with the specification. 

Sodium(Na) and Potassium (K) were measured by Flame _ Photometer (PFP7) - Jan May. 

When comparing their results, they were found to be identical to the specification. 

Sulphates (SO4) were measured using the Turbidity Meter (HACH2100) [4]. When 

comparing the results, the samples of Regions (4-5-6) were found to be suitable for use and 

conform to the specifications. The samples of Regions (1-2-3) are not identical to the 

specifications. 

Turbidity (Tur) Turbidity was estimated with the same Sulphates device. The results of the 

samples of regions (2-4-5-6) were found to be valid and conform to the specifications. The 

samples of regions (1-3) are not identical to the specification. 

In terms of microbiological analysis, the collection of samples of the study areas was free 

and completely free from microbial contamination, except for the samples of the terrace 

area, where pollution was found at a very high level. The study is more likely. 

 

5. Conclusion  

   Through the laboratory results of water samples in the six study areas in the area of Qasr 

al-Akhayar it became clear to us: 

 All the study areas are considered to be almost empty or completely free of geranium 

pollution except for the terrace area. This is due to the presence of some of the reasons for 
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the use of natural animal fertilizers on farms and in abundance, in addition to the presence 

of some black wells near the water sources in the study area. 

In terms of physical and chemical, the percentage of total salts was between 687 - 1185 mg 

/ L, according to the Libyan specification 1000 mg / l and the World Health Organization 

1200 mg / l is considered valid for use. 

The samples of areas (4-5-6) are suitable for use and conform to the specifications. The 

sample (1-2-3) is not identical to the specifications. Potassium sodium when comparing 

their results was found to be identical to the specifications. The Sulphates found that the 

samples of areas (4-5-6) are suitable for use and conform to the specifications. The 

samples of areas (1-2-3) are not identical to the specifications. The samples of Regions (5 - 

4) are valid and conform to the specifications. As for the samples of areas (1-2-3-6), these 

samples do not conform to the specifications. 
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Abstract: In this paper, implementation a new CMOS of differential voltage current 

conveyor DVCC based operational transconductance amplifier with a wide linear range. 

The differential voltage current conveyor is used to realize a multiple input single output 

filter with band pass and low pass characteristics. PSPICE simulations of the proposed 

differential voltage current conveyor and its based filter are given using 0.18μm CMOS 

technology from TMSC MOSIS and dual supply voltages ±0.6V. 

 

Keywords: Bulk-Driven transistors, differential voltage current conveyor amplifier 

DVCC, low-pass filter, band-pass filter, PSPICE simulation. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Since its first introduction, by A. Sedra and K. Smith in 1970 [1], the second- 

generation current conveyor (CCII) has proved to be a versatile analog building block that 

can be used to implement numerous high frequency analog signal applications, like filters 

[2-5] and current-mode oscillators. However, when it comes to applications demanding 

differential or floating inputs like impedance converter circuits and current mode 

instrumentation amplifiers, which also require two high input impedance terminals, a 

single CCII block is no more sufficient. In addition, most of these applications employ 

floating elements in order to minimize the number of used CCII blocks. For this reason and 

in order to provide two high input impedance terminals, two active building blocks, 

namely, the differential voltage current conveyor (DVCC) and the differential difference 

current conveyor (DDCC) have been proposed [6]. Although both building blocks have 

been used in a variety of applications [7-9], their CMOS circuit realizations exhibited 

mainly low input and output dynamic ranges. 

mailto:mashakture@elemergib.edu.ly
mailto:mashakture@elemergib.edu.ly
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2. DIFFERENTIAL VOLTAGE CURRENT CONVEYOR (DVCC) 

The DVCC is a five-port building block and its implementation by Diamond Transistors 

(DT) is shown in Fig. 1 [10].  

IX=IZ

(a)
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X

Z+

IX
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Y-

X
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IX
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R=1/gm1

DT1

DT2

(b)
 

Fig. 1: (a) DVCCII+ model, (b) DVCII+ using diamond transistors and buffer. 

It has two voltage input terminals: Y+ and Y-, which have high input impedance. The 

terminal X is a low impedance current input terminal. There are two high impedance 

current output terminals: Z+ and Z-. Its input-output terminal relations are given by the 

following matrix equation: 
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(1) 

Note that DT can be simply applied as SISO (Single-Input Single-Output) OTA. DISO 

(Differential Input Single Output) OTA implementation requires an additional voltage 

buffer in order to provide high-impedance inverting input. The implementation of DVCCII 

by DISO (Differential Input Single Output) OTA and Current Conveyor second generation 

CCII is shown in Fig. 2. 
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Fig. 2: Implementation of DVCII+ by current conveyor and by OTA. 

3. DVCC CMOS CIRCUIT REALIZATION 

A. Circuit Description 

Fig. 3 shows the circuit realization of the proposed CMOS DVCC of circuit idea in Fig. 

2 is based on equalizing the output current of a wide linear range operational 

transconductance amplifier OTA, formed by transistors (M1-M18). In addition, (M19-

M29) comprise a current conveyor second generation CCII. The aspect ratios of each of 

the transistors used the CCII in Fig. 3 are listed in Table1. 

=0.5pF 2CC= 1CC=  CC= 4.7kΩ, 2 CR=1CR=  CR= 5kΩ, bias1R=  biasR= ±0.6V,  SS& VDDV 

 

Transistor 

 

Length (µm) 

 

Width (µm) 

20,M19,M13,M12, M2,M1M 2 30 

22,M21,M15,M14, M4,M3M 2 4 

28, M23, M16, M10,M5M 3 20 

26,M42,M17, M8,M6M 2 16 

27,M25,M18, M9,M7M 3 40 

29,M11M 3 10 

 

Table 1. Aspect ratios of the transistors used in the DVCC in Fig. 3. 

B. Simulation Results 
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The performance of the proposed COMS DVCC was verified by performing 

PSPICE simulations with supply voltages ±0.6 V using 0.18μm TSMC CMOS technology. 

Simulations were carried out using balanced input voltages. Fig. 4 gives the X and Z 

voltages versus the differential input voltage, when the proposed DVCC is used to realize a 

unity gain amplifier. The circuit shows good linearity for differential input voltages 

between ±0.4V, with total standby power dissipation less than 206µW. 
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Fig. 3: CMOS Implementation of DVCII+ by Bulk-driven current conveyor and by OTA. 
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Fig. 4: 

The X and Z terminal output voltage versus changes of Vid 

4. NEW MULTIIPLE INPUT SINGLE OUTPUT FILTER BASED ON 

DVCC 

In this section the proposed DVCC is used to realize a new multiple input single 

output second-order LP-BP filter Fig. 5.  
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Fig. 5: Block representation of the multiple input single output filter 

 

The transfer function of the filter is depending on the actual active input. Hence, if 

the first input is active, while the second one is grounded, an inverting BP response is 

obtained. On the other hand, grounding the first input while activating the second one 

generates a non inverting LP response. This can be verified through direct analysis, 

obtaining the following equations: 
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Where  

 

 

 

𝐷(𝑆) = 𝑆2 + 𝑆 𝐶1𝑅1⁄ + 1 𝐶1𝐶2𝑅2𝑅1
⁄  (4) 

 

 

 

 

𝐴𝑣 Band pass = −
𝑅1

𝑅
 

𝐴𝑣 Low pass = 1 (5) 

From equation (4), ω0 and Q of the filter are given by: 

 

 
𝜔0 = √

1
𝐶1𝐶2𝑅2𝑅
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(6) 

 

 𝑄 = 𝑅1 √
𝐶1
𝐶2𝑅2𝑅
⁄  

  

 

(7) 

 

Simulation results prove the aforementioned relations with passive element values given in 

table 1. In Fig. 6 a LP response is generated by grounding V1 and applying an ac-varying 

signal at V2. The cutoff frequency is equal to 788 kHz, which is very close to the 

theoretical value. Next, the BP response is tested by grounding V2 and injecting the ac-

varying signal at V1. The passive elements values were optimized as shown in table II to 

achieve a BP response with Q =8.20 and fo = 620 kHz [Fig. 1]. 

 

LP Filter Value BP Filter Value 

2R, 1R, R 1.5 KΩ 2R, 1R, R 2 KΩ, 0.65 KΩ, 0.5KΩ 

1C 0.40 nF 1C 0.9 nF 

2C 0.65 nF 2C 0.3 nF 
 

Table. 2: Passive elements of the filter in Fig. 5. 
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Fig. 6: Low - pass frequency response of the filter  
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Fig. 7: Band - pass frequency response of the filter  

 

5. CONCLUSION 

In this paper, a new wide range CMOS DVCC based on a wide linear range 

transconductance has been presented. The DVCC has demonstrated a wide dynamic range 

in the vicinity of ±0.4V for the voltage follower and a ±1mA for the current follower. The 
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DVCC was used to implement a multiple input single output LP-BP filter. The proposed 

DVCC circuit and the realized filter have been verified using PSPICE simulations. 
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