املشرف العام
أ.النوري سليمان القماطي
هيئة التحرير
رئيساً

د .سامل حممد املعلول

مدير التحرير

د .إحممد عطية حييى

سكرتري التحرير

أ.علي حممد جناح
اللجنة االستشارية

أ.د .أمحد ظافر حمسن

أ.د .علي احلوات
أ.د .عبداجمليد خليفة النجار

أ.د .العربي علي القماطي

د.عبدالرمحن حممد إرحومة

د.الصادق املربوك الصادق

د.أبوراوي حممد اجلرنازي

د.محيدة ميالد أبورونية

املراجعة اللغوية
أ .يوسف دخيل علي

د .أبو عجيلة رمضان عويلي

أ .عبدالرؤوف ميالد عبداجلواد

أ .عصام علي عواج

اإلخراج واإلشراف الفين
أ.أمحد عياد املنتصري
ال يسمح بإعادة إصدار حمتويات اجمللة أو نقلها أو نسخها بأي شكل من األشكال دون
موافقة رئيس التحرير
إن كافة البحوث تعرب عن وجهة نظر أصحابها ،و ال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة أو الكلية
مجيع احلقوق حمفوظة
أ

قواعد النشر
حرصاً من هيئة التحرير على استخدام األسلوب العلمي يف كتابة البحوث والدراسات املراد نشرها ،ينبغي اتباع
القواعد التالية:
الغالف ينبغي أن حيتوي على العنوان واسم الباحث (الباحثني) ،والدرجة العلمية وجهة العمل ،والدولة ،والربيد اإللكرتوين ،وسنة
النشر.
املنت يشتمل على ملخص للبحث (عريب – إجنليزي) بعكس لغة البحث ال يتجاوز ورقة واحدة.
ختضع البحوث املقدمة للنشر للتحكيم العلمي ،وهليئة التحرير أن تطلب من املؤلف بناء على اقرتاح احملكمني إبجراء
التعديالت املطلوبة على البحث قبل املوافقة على نشره.
ضوابط ومواصفات البحوث املقدمة للنشر:
 .1أن يكون البحث أو الدراسة ضمن املوضوعات اليت ختتص هبا اجمللة.
.2

أالا يكون البحث قد سبق نشره يف إحدى اجملالت أو مستال من أطروحة علمية أو يكون الباحث قد تناوله بعنوان آخر

يف وسيلة نشر أخرى ويوثق ذلك بتعهد خطي هبذا اخلصوص.

 .3فيما خيص البحوث العربية تكتب هوامش البحث وقائمة املراجع وفق دليل مجعية علم النفس األمريكية
( American Psychological Association)APAالطبعة اخلامسة ابلنسبة للبحوث العربية وتكون
الطباعة على وجه واحد على ورق ( )A4خبط ( )Traditional Arabicحبجم ( )14للنص مع ترك مسافة  1بني
السطور وتكون اهلوامش  2.5سم ومع ترك هامش  3سم من جهة التجليد،
 .4فيما خيص البحوث ابللغة اإلجنليزية تكتب وفق نظام (،Modern Language Association )MLA
حبجم خط ( )12خبط ( )Times New Romanمع ترك مسافة  1بني السطور مع وجود ملخص ابللغة العربية
يف بداية البحث حبيث ال تزيد صفحات البحث  17صفحة ي يكون التوثيق داخل املنت (اللقب ،السنة ،الصفحة).
 .5عنوان البحث جيب أن يكون خمتصرا قدر اإلمكان وأن يعرب عن هدف البحث بوضوح ويتبع املنهجية العلمية من حيث
التناول واإلحاطة أبسلوب حبثي علمي ،وأال تزيد ورقات البحث عن  25صفحة مبا يف ذلك صفحات اجلداول والصور
والرسومات وغريها.
 .6جيب على الباحث التقييد أبصول البحث العلمي وقواعده من حيث أسلوب العرض واملصطلحات وتوثيق املصادر
واملراجع يف آخر البحث ،وهو املسئول ابلكامل عن صحة النقل من املصادر واملراجع املستخدمة ،وهيئة التحرير غري
مسئولة عن أي نقل خاطئ "سرقات أدبية وعلمية " قد حتدث يف تلك البحوث.
 .7البحوث املقدمة للمجلة ختضع للتقييم من قبل متخصصني بشكل يضمن التقييم العلمي ،ويتطلب من الباحث مراعاة
سالمة حبثه من األخطاء اللغوية واإلمالئية.
 .8تلتزم اجمللة إبشعار الباحث بقبول حبثه إن كان مقبوال للنشر ،قابال للتعديل بعد التقييم على أن يرسل الباحث إذا قبل حبثه
سرية ذاتية ) (CVخمتصر قدر اإلمكان يتضمن االسم الثالثي – والدرجة العلمية – واجلامعة والكلية والقسم -وأهم
املؤلفات إن وجدت – الربيد االلكرتوين – واهلاتف.
 .9البحوث املقدمة للمجلة ال تعاد ألصحاهبا سواء نشرت أو مل تنشر ،وهي تعرب عن رأي أصحاهبا فهم املسئولون عنها أدبيا
وقانونيا وال ميثل ابلضرورة رأي اجمللة.
ب

 .10اجمللة تنشر كل ما يتعلق ابجملال العلمي والبحثي وما يتعلق ابملؤمترات والندوات واألنشطة األكادميية وملخصات الرسائل
العلمية ونقد الكتب على أال تزيد عن مخس صفحات مطبوعة
 .11إشعار الباحث بقبول حبثه وإرجاعه للتصحيح أو اإلضافة أو التعديل على أن يقوم بتزويد اجمللة بنسخة من البحث يف
صورته النهائية على قرص مدمج (.)CD
 .12تعترب البحوث قابلة للنشر من حيث صدور خطاب صالحية النشر وحتال إىل الدور ابنتظار الطبع حسب أولوية الدور
وزخم األحباث احملالة للنشر.
 .13يزود الباحث بنسخة من إعداد اجمللة اليت نشر هبا حبثه.
هيئة حترير اجمللة

ج

افتتاحية العدد
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وبعد
القراء األعزاء  -يف
ففي الوقت الذي نثمن فيه جهود هيئة التحرير يسرها أن تقدم إىل ا
حلتها اجلديدة بعد تغيري إمسها من جملة العلوم اإلنسانية والعلمية واالجتماعية إىل جملة العلوم
اإلنسانية والتطبيقية -العدد السابع ،إسهاماً منها يف إثراء املكتبة العلمية ،وإزكاء الروح البحثية يف
مجيع فنوهنا وفروعها.
وعمالً على إرساء املعرفة األكادميية داخل املؤسسة التعليمية ،فإن اهليئة ختطر املهتمني
على املستوى احمللي والدويل ،على العمل على استقبال البحوث وتقوميها وإصدارها يف أفضل حلة
حبثية.
من أجل الرقي ابلصرح العلمي ،واستئصال القرصنة املعرفية اليت تنعكس سلباً على النشر
العلمي ،هبز الثقة يف نتائج البحوث العلمية ،األمر الذي ساهم يف هيمنة النشر الومهي ،تعزم اهليئة
على االستعانة أبفضل الوسائل يف كشف السرقات العلمية.
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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القيم االجتماعية ودورها يف الوقاية من اجلرمية
د .بنور ميالد عمر العماري
جـ ـ ــامعة املرقب
املقدمة:
شهدت لسنههت ل لة ههدا ً هتلحق وت وههت سريه ،ل لهعملت للغهري أمغاههت لسوًاههد ً هعلق وماه،ق ل ه س لسلهه،
سقت لنو،ب لسوغق بلض لجملومل ،ل سلعبات ن هذل لسوًاد لسنعمع سملورب لجملومع لسغايب ضمن هذه لجملومل ،لسيت تثري
فاد ،لسوح ال لسنا،لات سلالقوص ،مت سلاللوم،أات سلسثو،فات لملون،،أت ( )ممً ،ثع أغى مته،لكهه سً ته سللهووعل،ه سهده ،
لجت،ههه ،سقهها سًتهه ،ر كههد لحنعلفاههه ال رو ههق ههع ه ،قههه سقامههه لاللوم،أاههت  ...ممهه ،فههع بلههض ًبتهه ،لجملومههع إىل لسواهه،
أ ،لجلعميت حيي إ،ل ا لس ع سجيلغه م وت كل
بنهغ كا ،إلعل ات ًثع أتثدل لغها،ق أغى ً ته سللووعل،ه ةن لست
لسوا لستمتات سلة تقات سموليل أن أمغه لس ها ي سلسولغامي مم ،موغهل إنوه،لاوهه سنشه،طههه للومهه،أا ،سلقوههص ،ا ف،جلعميهت
دمهه ،كهه،ن ن أدهه ،رههًثع لههغه،ق أغههى لجملومههع سرههً إىل رصههتا لستنههاج لاللومهه،أي سر كههط لسههعسلب لاللوم،أاههت بههأ ًفهعل
لجملومههع لس ل ههت ممهه ،مداهها النههتح ،لسث لبههري لسههيت روه أغادهه ،لجملوملهه ،لملت مههت لملوح ههعا ك،سو هه ،ن سلسوك،فههل لاللومهه،أي
اههط أههن رك،سا دهه ،لالقوصهه ،مت لسه،ه ههت اه
سلملنهه،سلا سلسلتلسههت سل هقل لاوه سلاههعا سل هقل لسوهه،ن ن سلسوهها
رعصههت لة ه ل لسي،قغههت سلإل ك،نا هه ،لس ه مت ملك،فحودهه ...،س ههذسط رنههلى ك،ف ههت لجملومل هه ،لإلننهه،نات إىل غ ههعل لسو هها
لاللوم،أا هت ن ه ل ًبت،قد هه ،سرسههط ن هعلق مل هه ،رشههكغه ه ههذه لسو هها ههن ً ا ههت ،ص ههت فههع أمغا ههت لسوو ههت لا هه،،
سرنههد ً ههن سللههووعل ،لجملومههع سمت،لههط لستنههاج لاللومهه،أي فاههه ههن ههت إلههد ،د ،صهها،نت لست،شه ت ههن لس قه ا
ً ات لسوا لاللوم،أات كمو ًل،لي ململ
بعلثن لجلعميت سلس ق،مت ن لالحنعلف سقت ًكت لسلتمت ن لست،لل،
أغههى رهعلب لجملوملهه ،سللههووعل،ه ،فهه،سوا بصه ت أ ،ههت رلمههل أغههى ًثههعل لس ههع سركا ههه ههع ،وملههه سسق،موههه ههن لس قه ا
لجلعميههت سلالحن هعلف كمهه ً ،هه ،رشههكل كههل ،ومههع ،م أههت ههن لةن مههت لاللوم،أاههت لسو ههي رت ه لا ههع لس ل ههل لاللوم،أ ههي
سألفهعل سلسلتقه ،لاللوم،أات باتد سغ،سه،ق  ،حيت لسهت ،لاللوم،أي سلسثو ،سغمجومع ت هذه لةن مت لسوامات سميت
لةفعل أبله،ب متنكد س أد هل ،سكذسط حيت ،ل ،لالسوزل هبذه لسوا لسيت روت،ج ن قا ً عه مل،قب خم،س هه،
إىل قا ر اغات ححي أغى إره،أد ،سقا ث،سات مً ل إره،أد. ،
سن علق ة ات س ،لسوا لاللوم،أات

لس ق،مت ن لجلعميت سلالحنعلف فوت ً،ى لسه،

لسوا ،هبذه لست،للت

هذل لمل ض ا

مشكلة الدراسة:
سوت ًصهحري لجلعميت سأت لسشل  ،ابة ،ن هن لمل ضه أ ،لسهيت رشهًل اب لمل كهعمن سلسهه ،ثأ سلملنه سأ زاهع ًلدهزا
لستسسههت سكههذسط لس هعً لسلهه ،زاههع ًحنهه ،لسلهه ،لسا ه ،غ ه لجلد ه لملو لصههغت لسههيت رهههذ ههن ًلههل ك،فحودهه ،س ل،جلههت
(  ) أحداث ما يعرف بالربيع العربي .

)(1

ًله،هب ،حبا ملي  ،لةسس مت لةسىل لهوم، ،مه قهل لسلتمت ن لملش،كل لة عى ك،سهي،سهت س هعق نوهنم لملت،أهت ...
لخل سرسهط سك هه ،لملل ههغت لستلقمهت لسههيت روغههق طمعناتهت لجملوملهه ،ك،فههت فدهي أت ههذ ههن ،هله ،سلدههته ،سرلكههع صه ه،
سرلا ههق ت ه هه ،سلا ه،،ه هه ،سرس ههط ههن ههت هه ،ءتث ههه ههن اح ،ل ههغهات له ه ل ق ههن لست ،ا ههت لالقوص هه ،مت ًس لاللوم،أا ههت ًس
لسنا،لات فدي سانري شكغت حمغات ق،صعا أغى ،ومع بلاته فو سإت ،هي شكغت أ،ملات رل،ين تدً ،غغهب لجملومله،
لملل،صههعا له ل لسًتاههت تدههً ،س لس وههدا لملووت ههت ًس لملو غ ههت سقههت س ،ر صهها ،هًمتع لة ه لملوحههتا لسو،لههع " أبن
لجلعميههت ًصهههحري شههكغت ،قان ه ت رل ًبلهه ،سطتاههت س سساههت رل ه لسوتماههت لسنا،لههات سلالقوصهه ،مت سلاللوم،أاههت سلسثو،فاههت
سميكههن ًن رشههكل مهتمههتلق سأل ههن سلاللههووعل ،لسههتل غاأ سغتسسههت سً ههن لطتادهه )1( . " ،إال ً هه ،لجملومههع لسغاه ههي ر ،قم ههري
سل،ر لهري لهتالمه ،سلا ل جمده ،مب وغف ًنه لأهد ،سًت،طده ،بهل سهدههع ًن ه لا ً ههعى ههن لجلهعلق ه س ه رك هن لعسفههت فاههه
ههن قهههل س ،صههت لسنههت ل لة ههدا ( بلههت ً ههتل  17فربلمههع  ) 2011سل اهه ،،لستسسههت لسغاهاههت كج هعلق لسنههي
لملنهغ أغهى لة ه ل لسل ،هت سلا،صهت سلهعلق لالغواه،ال سلايهف سمهعمههب لة ه ل أبأهتل كهههدا إىل ه،،ج لستسسهت لسغاهاههت
 ...حبا ابرري هه،هعا لجلعميهت لجملومهع لسغاهيب هن ًهه لملشهكت لسهيت رلاهق عكوهه حنه لستده ق سلسنهد ابجته،ه لسوتماهت
سلسووههت سرههً ،لملن ه سأ سلمل ييههأ فاههه ه إ هه ،للههوعثع بكههل لجلد ه لسعواههت سلةهغاههت سًكغههري كههل هه، ،صههت
لملازلنات ن ً ل س ع س عبري  ،سغمجومع ن بتات ءوات ل ل ك،نري  ،مت ًس لت مت سًهت ،ق ا شهه،به ً ه ،
إلعل اههت س يههري ههن قامههه لستمتا هت سللغوههه ،ومل ه،ق و غ ه،ق بههأ ًقههل لجملوملهه ،لملو غ ههت أ،ملا ه،ق(  ) س هههل لسلجههز
لاكه ي لملومثههل أههت قههت،ا لةلدههزا لة تاههت لاهت ههن ههه،هعا لجلعميههت سلس ق،مههت تدهه ... ،أتي ً اههت ر لاههل س ،لسوهها
لاللوم،أات لس ق،مت ن لجلعميت ةن لسوا لاللوم،أات رشكل إطه،،لق عللاه،ق حيكه لهغ ف لةفهعل سم لهه رصهعف،مه كمه،
ً هه ،ء ههم سغمجومههع جت،ننههه سمت،لههكه سرعلبيههه ههن ههت رعباههت ًبتهه ،لجملومههع أغههى لسوهها لس ،ضههغت لسههيت ءه أغههى لسهقلب
سلسوم،لط سلسول،سن سلس ال سغ طن سنهذ لسنغ كا ،لإللعل ات سلالحنعلفات لسيت ختهل أب هن سللهووعل ،لجملومهع  ...فًهعل لسوها
ململ أغى ك،فحت لجلعميت لجملومع ابسعغ ن رت أد ،إال ًنه رند بت،لت كهدا لتلق لس ق،مهت تده ،س ،صهت ًن لجملومهع
لسغايب ،ومع إلت ي مز ع ابسوا لس ،ضغت لسيت ثهري أغاده ،لسشهعملت لإللهت ات ك،سصهت سلة ،نهت س هب لسه طن سغدهه،
ن لسوا لسيت رند لس ق،مت ن لجلعميت  .س ن هذل لملتيغق رومثل شكغت لست،للت ءتمت ت لستس ،لس ق،قي سغوا
لاللوم،أاههت لجملومههع هههل لسوحههتا لملل،صههعا لسههيت م للددهه ،لجملومههع لسغاههيب سلملومثغههت لسوًاههد لاللومهه،أي ك،فههت
لةصهلتا سر هه،ق ههه،هعا لجلعميهت كمه،ق سن أه،ق ف هتق أهن رزلمههته ،لههتت بلهت ً ههعى سأجههز لةلدههزا لة تاهت لاههت تدهه ،ممهه،
منو لب لسقكاز أغى س ،لسوها لاللوم،أاهت هن هت رعباهت لست،شه ت أغاده ،سكهي ركه ن صهت،ق ضهت لسنهغ كا ،لإللعل اهت
سلالحنعلفاهت  ...سهذسط ر دههع لا،لهت إللهعل ثههل ههذه لست،للهت سميكههن بغه ،ا شهكغود ،لسلههه،،ا ل راهت (ً اهت ر لاههل س،
لسوا لاللوم،أات لس ق،مت ن لجلعميت سلالحنعلف)

)  ) 1على محمد جعفر  ،مكافحة الجريمة  ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،بيروت  1998 ،م  ،ص 150
(  ) االقتتال بين أبناء المجتمع الواحد لتفه األسباب  ،وظهور عادة األخذ بثار مثلما كان في المجتمعات البدائية المتخلفة  ،وتعطيل
القوانين المنظمة للحياة ...
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أمهية الدراسة:
أتي ً اههت لست،للههت ههن ً اههت لسوهها لاللوم،أاههت لسههيت متثههل ً ههت لمللهه،مد لهل ،ههت لسههيت رنههد بت،لههت كهههدا رو ه سبتهه،
ش صات ًفعل لجملومع سرلعم د لسيعمق لسو سلس اغت سرعلع ً ات ،للت س ،لسوا لس ق،مت ن لجلعميت إىل:
 1ه ركمههن ً اههت هههذه لست،للههت فامهه ،ءتثههه ههه،هعا لجلعميههت ههن اح ،لههغهات أغههى لجملومههع س هه ،مقرههب أغههى رسههط ههن شهه،كل
للوم،أات غ،مت لاي ،ا سرسط ة  ،رعره حبا،ا لجملومع سري ،ه مم ،للغد ،متثل ه،لنه،ق قه اق ل هل لجملومهع نواجهت سهزا ا
ج لجلعلق مب وغف ًشك،هل ،سًت،طد ،س ،صت لسنت ل لة دا.
 2ه إن لسلمههل أغههى ر لاههل س ،لسوهها لاللوم،أاههت لس ق،مههت ههن لجلعميههت لانههد
تد ،سابسو،ي ر فد قت ،ن لة ل لسي،قغت لسيت خينعه ،لجملومع لعل هذه لجلعلق .

لسو اههف ههن ههتمه ،سأتلدهه ،سلس ق،مههت

 3ه كمهه ،رنههومت لست،للههت ً اودهه ،ههن طهالههت س صهه،قنم ف ههت لسشههه،ب فدههذه لس ههت رلوههرب ط،قههت بش هعمت ه ،ههت س ههًثعا كاهه،ن
لجملومهع سههذسط جيههب لسنههلي سههتأ لسوها لاللوم،أاههت ن ه ل لسههتت سرلزمههز لنومه،قد سغمجومههع سركه من لسه أي لإلجيهه،
لسذ م لله به لستت لةفك ،،لسنغهات سلهلتل ت.
4ه ميكن ًن رند هذه لست،للت ر لاه ًن  ،،لسو،قمأ أغى ًلن ،لسوتش ت لاللوم،أات لجملومع ه ً اهت اساه،
لس ه غد لسعوات سنغ ف لس ع سلسيت ن ً د ،لسوا لاللوم،أاهت سرسهط هن هت غعلهد ،ن ه ل لةبته ،ه ركه ن
صن ضت لسنغ كا ،لإللعل ات سلالحنعلفات لملنووهل س ،صت هذل لس قري ا رزلمت لة ي ،،سلسوحتا لسهيت
ر لله لجملومع لسغايب.
5ه ه منههو  ،ههن هههذه لست،للههت ههن ههت هه ،لههو فعه ههن لغ هه ،أههن لسوهها لاللوم،أاههت س س،ههه،
سلالحنعلف س  ،رو صل إساه ن ر صا ،ملل،جلت لملل ق ،لسيت ءت ن ف،أغات هذل لستس.،

لس ق،مههت ههن لجلعميههت

أهداف الدراسة:
وت ت لست،للت سءتمت شكغود ،سبا،ن ً اود ،فإن هذه لست،للت مهتف إىل إسوه ،لس ه
س ن ت  ،روت
أغى س ،لسوا لاللوم،أات لس ق،مت ن لجلعميت سلالحنعلف سإهد ،،قت ،ن لمللغ  ،لسيت رلأ لسولعف أغاد ،سء،س
إجي ،بلض لاغ سلسو صا ،لملت،لهت هل ،س ن بأ ًه ًهتلفد ،متثل :
1ه لسولعف أغى لسوا لاللوم،أات س س،ه ،لس ق،مت ن لجلعميت.
2ه لسولعف أغى ًه ًلن ،لسوتش ت لاللوم،أات س س،ه ،إكن،ب ًفعل لجملومع لسوها سلملله،مد لاللوم،أاهت لسهيت رنهد
لس ق،مت ن لجلعميت.
3ه لعفت لملل ق ،لسيت ءت ن رعلاخ لسوا لاللوم،أات لسيت رند لس ق،مت ن لجلعميت.
4ه لسولعف أغى لجلعميت سًله،هب ،ساح،ه.،
)(3

منهج الدراسة:
رلورب هذه لست،للهت هن لست،لله ،لس صه ات لسوحغاغاهت سهذسط للهو ت لسه ،ه لملهتدج لس صه ي لسوحغاغهي لسهذ
ملومت أغى زهع لمللغ ه ،سلسهاه،و سلاوه،قق سمصهف ه ،هه كه،قن سحمي نكهن هن ر نهده كمه ،مدهو بوحتمهت لس هعسف
سلسلتقهه ،لسههيت ر لههت بههأ لس قهه،قع سال مووصههع أغههى زههع لمللغ هه ،سلسهاهه،و سره مهدهه ،سإتهه ،ميوههت إىل هه ،هه ًبلههت ههن
رسط ةنه مو من قت،لق ن لسو ند سلملو،،نت سلسوحغال سلسعب سغ ص إىل نو،قج مهىن أغاد ،لسهتس ،لسهذ ميكهن ًن روه بهه
لاص أغى ههذه لمللغ ه،
لسوا لاللوم،أات سق،مت لستت ن لس ق ا بعلثن لجلعميت سلالحنعلف سلأومت لسه،
سلاو،قق ن لملص ، ،لملكوهات لملومثغت لملعللع لسعل،قل لسلغمات لستس،ا لحملكمت لمل لقع لالسكقسنات ...

النظرية املفسرة للدراسة:
لست عمههت هههي إطهه ،،فكههع م نههع وهه،قق أغماههت سم ههلد ،ننههق أغمههي هقلب كمهه ً ،هه ،رو ههمن ،م أههت ههن
لمل هه،ها سلسولعم هه ،لسههيت رشههكل ،ةمههت ت مههت سغ ه لهع أههن طعمههق ءتمههت لسلتقههت بههأ لملوًهدل هبههتف ر نههد هههذه لس ه لهع
()1
سلسوتهً هب.،
سأغاه فوت ل و ،،لسه،

لست عمت لس ها ات ابأوه،،هً ،كثع لست عا

تقمت مل ض ا لست،للت لا،سات.

النظرية الوظيفية:
رو لس كعا لةل،لات سغت عمت لس ها ات ر نده ،س ،هعا لجلعميت س ،صت أتت ،سبع در ن أغى ًل،ل ل ا،،
لسوهها سرسههط اتمهه ،حيصههل لن صهه ،و باتدهه ،سبههأ قههت،ا ًأ هه ،لجلم،أههت أغههى لالننههج ،سلسووهههل ملهه ،ر لههه إساههه لمللهه،مد
لسثو،فاههت .سلالحن هعلف م نههع ض ه هههذه لست عمههت أبنههه ههه،هعا ههن ه ه لهع لالن صهه ،سأههت لس هقلب سلس فهه ،بههأ لةهههتلف
سلسً،ا لسثو،فات لسيت حيت ه ،لجملومع سبأ لس ل،قل لسيت موعه ،سوحواق رغط لسً،ا .
كمً ،ش ،،س ،كه ،إىل ده لةنه ي لسهذ مشهد إىل ،سهت لضهيعلب رصهاب لست هً ،س ،سهت لنلهتل لالنو ه،
ًس لسونههاب رههتج أههن ًا هه ،لقوصهه ،مت ًس ًل هعمت ًس للوم،أاههت بنهههب هه ،رولههعق سههه لجملوملهه ،ههن رًههد ميهه ،لسوهها
لسعقانت هبه ،اه مصهلب أغهى لس هع لده ،لسولهعف أغهى لسوها لمللا،،مهت سإىل ،سهت لستن هً ،س لستقه،ن ن سابسوه،ي لفووه،،
لسن ههغ ف إىل لسو،أ ههتا سلمللا هه ،،كم هه ،متو هه،ب لسلتق هه ،سلسو هها لاللوم،أا ههت لسصه هعلا سلسوت هه،قض سرص هه،ب لسو هها سلةأه هعلف
سلسوه لنأ ابس ههلف سلسه هن سرههً هههذه لس هه،هعا نههب سلدههت ن هعه إىل ههتس قغههق سر ه رع سههتى لس ههع سابسوهه،ي ل،ره،كههه
سلنلزلسه أن لجملومع ا ال لا ،،سال ق،أتا سمتوج أن رسط ضلف له لس له،قل لملوهلهت ضهه لسنهغ ف ،صهت
لجملومههع لسغاههيب ل سنههت لة ههدا ههن لنوشهه ،،لمل هه،هع لإللعل اههت بههأ
لس لهه،قل غههد لسعواههت  )2( .سهههذل هه ،ههت سحيههت

)  ) 1سليمان محمد شحاته  ،مناهج البحث بين النظرية والتطبيق  ،مركز اإلسكندرية للكتاب  ،اإلسكندرية  2006 ،م  ،ص . 68
)  ) 2مصطفى كاره  ،مقدمة في االنحراف االجتماعي  ،معهد األنماء العربي  ،بيروت  1985 ،م  ،ص .243 ، 242 ،
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لسكثد ن ًفعل لجملومع سأت ل قل قها س له،مد لجملومهع س ،صهت
سلس ق،مت تد.،

ههل ضهلف قهت،ا لجلده ،لسعواهت

لاهت هن لجلعميهت

أوالً :القيم االجتماعية:
1ـ مفهوم القيم االجتماعية:
رلت لسوا ن ًه لسعك،قز لسيت رحهىن أغاد ،لجملومل ،سرو ،أغاد ،لة سرولغق لسوا ابة ت سلمله ،ئ سهي له،مد
أ ،ههت سضهه،بيت سغنههغ ف لسهشههعى سرحهههىن لسوهها ههن لإلننهه،ن ههن ههت ا،رههه سجت،،بههه سرصههه ستمههه لاكمههت ههن س،ل لسوهها
سلملههه ،ئ لسههيت ملههات أغادهه ،سلسوهها لاللوم،أاههت هههي لاصهه،قنم ًس لسصه  ،لحملههههت سلملعغه ب فادهه ،سههتى ًفهعل لجملومههع سلسههيت
ءت ه ،ثو،فوه ثل لسون ،سلسول،سن  ...سهي ًم ،ق أهه،،ا أهن رت امه ،ة كه ،أوغاهت لن ل،ساهت لممهت حنه لةشه ،
سلملل،ين سًسله لةشا ،لسيت ر له ،غه،رت ،سلجت،ه،رت ،حن ه ،سمكونهد ،سمولغمد ،لس ع ن لجملومع لسذ ملهات فاهه سههي لسهيت
ءعف لغ كه( )1كم ،معى ا عسن أبن لسوا لاللوم،أات  :هي ،م أت ن لمللووتل لسيت رون بوت ،ن لاللومعل ،لستنيب
سلسههيت متثههل لدهه ،سألشه  ،حنه غهه،ا ًس سلهه،قل سوحواودههً ،س ًتهه ،لههغ كات خيو،،ههه ،سم ههغد ،هههًال لةشه ،
بههتمتق سًدههه ً )2(.،هه ،لملوصه ابسوهها هههذه لست،للههت هههي ، :م أههت لسو لأههت سلسوت امهه ،سلس ه لب لسههيت مغوههز هبهه ،لس ههع
ا،ره بص ،ا ثغى سرند ر طات أ،ق لجملومع سللووعل،ه سرلمل أغهى ا،مهت ًبته ،ه هن لس قه ا بهعلثن
سلجملومع سرت
لجلعميت سلالحنعلف .
2ـ أمهية القيم االجتماعية:
رلت لسوها لاللوم،أاهت سلة هت هن ًقه ى ه ،رههىن بهه لجملومله ،س هن ًهه لسهعسلب لسهيت رهعب بهأ ًفهعل لجملومهع فاده،
رتوشههع لحملهههت بههأ ًف هعل لجملومههع سرله لة ه ا باههتد سموه ى لسوم،لههط سلس هقلب باههتد هبههذه لسوهها فدههي لس ههم،نت اللههووعل،
لجملوملهه ،سلا ه،،ههه ،سلسوهها هههي لسههيت ره ه لة ه ًس مهههت د ،ف ه،ة لسههيت رتدهه ،،بتلمههت ل ا،،ههه ،إتهه ،مك ه ن ل اهه ،،لسوهها
سلة ههت فههت ميكههن فصههل لسوهها أههن لة ههت فدههي رشههقف ل ه،ق ءتمههت سضههه لسنههغ ف لسهشههع سلدوههه لسل ،ههت
تمثه أن لة ت :
سلا،صت ا ق ،لسش،أع
إمنا األمم األخالق ما بقيت

فإن مهو ذهبت أخالقهم ذهبوا

فمن ختغى أن قامه لسش صات سلستمتات لسيت ملات أغاد ،فد قت ختغى أن ش صاوه سًصه بت هتً سال ً ت سروجغى
لسوهها لاللوم،أاههت حمهههت لستهه،ل سلسولهه،طف لده سلإلننهه،ن لاللومهه،أي مههعى لاههب لس لههاغت لس اههتا لملتقمههت سغههعسلب
لملولت ا بأ لست،ل كمً ،ن لاب سلسكعه ه ،حمعكه ،لااه،ا لإلننه،نات سباتدمه ،روهع،ل لااه،ا إجيه،ابق سلهغه،ق فهإرل رًغهب لاهب

)  ) 1عبد الحميد جابر  ،علم النفس االجتماعي  ،عالم الكتب  ،القاهرة  1991 ،م  ،ص. 59
)  ) 2حمد أحمد  ،مقومات الجريمة ودوافعها  ،دار القلم  ،الكويت  1982 ،م  ،ص . 20

)(5

رلنهعه ،س،ك ههه )1( .،سأتي طغالهت ً اههت لسوهها
أغهى لسكههعه للهومع لااهه،ا أتس ده ،سأي،قدهه ،سإرل رًغههب لسكهعه كهه،ن ن
لاللوم،أات لسوا لس طتات لسيت جيب ًن نعكز أغاد، ،وملت ،لسغايب س ،صت لملع غت لسعلهتت لسيت لرنمري ب هلف قها
لس ال سغ طن ( )فدي لسهيت متثهل لجل،نهب لملده هن رلراوته ،س هن ر كهدو س هن ريغل،رته ،س هأ ملهي لس هع قها ،وملهه متشه
سغحا،ا سحينن ته لسنغ ف سموون لسلمل ال جملع سلاغت ست،رزل خبت ت للوم،أات إت ،جيب ً لةه ،أب ،نت ساز هع لجملومع
لسهذ هه تههه سإن سأاهه اواوههت ،وملههه سأاه،ق س ههتا لالشهقلف لااه،ا ضههمن لسه طن ً ضهمن لملوحههت لاللومهه،أي
لسذ لكونب ش صاوه أرب لةلا ،ه سأي ملي،سب هذل لس طن س ل،جلوه سه لالبول ،أن كل  ،مً س تره سإر
م ع لس ع صغحت سطته ف كل صغحت فإنه متزسه ن نه تزست لسوتلات فكل لأوتل أغاه لأوتل أغى ًبت ،لس طن
زههالد سن للههوثت ،سكههل لقويهه،ا جلههز ههن ًلهزل ه دمهه ،كهه،ن صههًدلق مله ءيهها لملوحههت ًهه ،كهه،قزه مله ابس ههعس،ا
()2
ءيا ًفعل لجملومع.
 3ـ أسباب ضعف متسك أفراد اجملتمع ابلقيم االجتماعية:
ًه ضلف لس لاا لستم أتت لةفعل .
ب ه لإلأههت سسلهه،قل لسو لصههل لاللومهه،أي
لاتمثت إجي،با ،فغدً ،م ،ق لغها. ،

اه مههو ضههخ لسلتمههت ههن لسوهها لسنههغهات أربههه ،فههإرل كهه،ن س لهه،قل لسو لصههل

ج ه لعأت ري  ،لاا،ا سغغهت لملص،حل لس ع مت أغى لملص،حل لسل ،ت.
ه لنلتل لس أي لسك ،جبتسى سقامت لسوا لاللوم،أات

لاا،ا أتت لسهلض.

هه ه لره،ا لهل ى سلسشد ل .
س ه لسصحهت لسنا ت سهب ،موعثع لسصتمق بصحهت صتموه سطه،أه لسنا ت.
4ـ بعض وظائف القيم االجتماعية:
ً ه لسوا  ،ا ًس ص  ،لجملومع أو لةفهعل فدهي ر لهه لسنهغ ف بيهع خموغ هت اه ر لدته ،إىل ً هذ لقهف لاتهت هن
لسو ،ا لاللوم،أات سرن،أتو روت لاك أغى ًفل،ست ،سًفل ،ل عمن.
ب ه متكتت ،ن لاللو  ،ا ن ر لاد ،ل عمن سأتثدلمه سختربو ً لمللووتل سلالجت،ه ،سلةفل ،رنوحق لسوحت .
ج ه لسوها ههي لستلأمهت سألن مهت لاللوم،أاهت سههي لسهيت ءه،فم أغهى لسهته ،لاللومه،أي سرسهط هن هت ه ،ءه أغاهه هن
مت،لط سلنو  ،ل ل لإلط ،،لاللوم،أي.
)  ) 1عبد الفتاح السعيد هالل  ،المبادئ األخالقية في التربية  ،الدار المصرية للتأليف والترجمة  ،القاهرة  2001 ،م  ،ص . 55
(  ) يتمثل ضعف قيم الوالء للوطن فيما يسود بين أبناء المجتمع من قبلية وجهوية وحزبية ومليشية ....
(  ) 2فوزية دياب  ،القيم والعادات االجتماعية  ،دار الكتاب العربي  ،القاهرة  1998 ،م  ،ص . 112
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ه لسوا رنومع ت لسو،،مخ س ن مت ء،فم أغى ه مت لجملومع

()1

كمً ،ن سغوا ًن لا ولت ا بوت ، ،رولت لجمل،ال لسيت رتيغق تد ،فدي لستمن سلة ت سلجلم ،س كل  ،مولغق
أب  ،لاا،ا ن للوم،أات سلقوص ،مت سلا،لات سرعب مت سغده ،سمهتس لإلننه،ن ههذه لسوها فهع لق ًلهعا س لطته ،سسهت
سأتصعلق ،ومع إنن،ين معره كم،سه بكم ،لس ل لسذ متومي إساهه هع ل و ،ههه ب ع موهه سللهووت ش صهاوه سلسهذ
حيت هذه لسوا ه لإلط ،،لسقب لسل ،لجملومع س تى لس أي لسذ سصل إساه ًفعل ه رل ،غد ع بل د .
اثنياً :أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية ودورها يف إكساب أفراد اجملتمع القيم االجتماعية:
إن لسوتش ت لاللوم،أات أمغات للوم،أات سر ،أل للوم،أي بأ لس ع سلجملومع سهتفد ،بت ،ش صات لس ع سري معه،
س ،ه طعموت لسو كد لسن،قتا لجملومع سقامه سضه لغ كه سر لاده للوم،أا،ق سكمً ،ن لةفعل لجملومع خي ل ن
سغ ع
س عسف سًلس شقكت لسً،سب إال ً  ،ال رو ابس عس،ا إىل رك من ش صا ،وش،هبت سابسو،ي ال رعل
أمغاههت لسوتشه ت لاللوم،أاههت ه إن أمغاههت
لس ل ههت طعموه،ق سل ههتلق فكههل ًلنههت هلهه ،طعمودهه ،سسكههل ههًثع س،ه لاهه،
لسوتش ه ت لاللوم،أاههت ن نههد ،ال جتههع بص ه ،ا ههتا ابستنهههت جلماههع ًف هعل لجملومههع سلسوتش ه ت لاللوم،أاههت لا،ط ههت رشههكل
لاجع لةل،لي بت ، ،ملعف ابسش صات غد لسن مت سغ ع هل قا س ،ها رو سغنغ ف غد لسن سلملتحهعف
اه،ا لسي ههل ًسالق س نهووهل لس هع حناه،ق روو،له لملنهًسسات بتهه ،نهووهل لسه طن ههن
سأم ه،ق فهإن ههت ًلنه،
ههت بتههً ،ط هه ،لسا ه في ههل لسا ه هه ،لههل لملنههووهل )2(.سًه ه هههذه لملًلنهه ،لسههيت رو ه بههتس،ه ،أمغاههت لسوتش ه ت
لاللوم،أات هي :
1ـ األسرة:
رلت لةلعا لسنغامت لملًلنهت لملكمغهت ستنهاج لسهته ،لسوحهيت ة ،ومهع هن لجملومله ،سهذل فهإن لسولهعف أغهى لةبله،
لةل،لات لسن،قتا ل ل لةلعا ملياتً ،شعل سلضحت حن ًل،ساب لكون،ب لسوا سلسل ،ل سلحمل،ف ت أغى لمللووت لستم
سلنوو،سههه ههن ل اب إىل لةبتهه ،ف،ةلههعا هههي لملنه ست أههن ل هقل لسوهها سرل مههت لةبتهه ،أغههى ل هقل لةن مههت لاللوم،أاههت
س ل هه،مد لسن ههغ ف لجملوم ههع ف هتق أ ههن لحمل،ف ههت أغ ههى و ه ل ه هعمن سلل ههومعل،مت لسو لص ههل سنه ههذ لسن ههغ كا ،لإللعل ا ههت
سلالحنعلفاههت سههتى ًبت،قدهه ،سرو ه لةلههعا هبههذه لملدمههت ههن ا ههت ههات لسي ههل سرهههذ رسههط لد ه لق و لصههغت سوشههكال
ركه ن تقمهت هع لجملومهع سلس لقهع سههي لسهيت متهت لسي هل ًسضه،أه لاللوم،أاهت سءهت سهه
ش صاوه سرعسمض نزأ،ره
تذ لسهتلمت لجت،ه ،لغ كه سل وا،،لره فدي ءت سه ن ا لسيل ،لسذ أيكغه سكاف س أيكغهه سكهذسط لملغههس سن أاهت
لسولغا سلملذهب لستم لسذ ملوتوه سمتوول لسي ل ل ل لةلعا ن س ،إىل س ، ،تق له ،صهاته لةس هن لسله ،ل
للدههت لمل لقههف لجلتمههتا لسههيت رو،بغههه لهها ،ر ،أغههه ههع
سلسوو،سا هت سلسوهها سًلهه،ساب لسنههغ ف لاللوم،أاههت سادوههت هبهه،
،ومله لسذ ملات فاه سلةلعا ال موف س،ه ،فو أتهت ا،ا لسوها لملوه سهت للوم،أاه،ق لجلاهل لسوه ،بهل أغاده ،ا،مهت
لستت ن لسوعثع ابسوا لسنغهات لسيت رتفع إىل ل،رك،ب لسنغ كا ،لإللعل ات سلالحنعلفات.
)  ) 1كمال الدسوقي  ،االجتماع ودراسة المجتمع  ،مكتبة االنجلو المصرية  ،القاهرة  2000 ،م  ،ص . 111
)  ) 2فاخر عاقل  ،سلوكيات األطفال  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  1999 ،م  ،ص . 51
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سن هعلق ة اههت لةلههعا ركه من ش صههات لس ههع سر لاههه لههغ كه س،أ،موههه فإنههه مولههأ أمدهه ،ابملو هه ،لستا ههت سغمح،ف ههت
سوكه ن ً ههت ًهه لس ه لب لاللوم،أاههت سغجعميههت سرسههط أههن طعمههق ره فد لس لهه،قل لس ههعس،مت
أغههى كا ،هه ،لملهه ،سلمللته
س ل ه ،سللووعل،ه ،ثل نشع بعل ج لسو أات لاللوم،أات سحم لة ات بأ ًفعل ه ،سلسنلي إلجي ،نكن ت،لب هل ،سر فد
لاههت  ،لسصههحات سلسولغاماههت سأت ههأ أمههل ت،لههب سغمن ه أههن ،أ،مودهه ،ههن شههعنه ًن مغههيب ،ل،مههه ،لسلههات لسكههع
هه،ال كثههدا إىل لحنعلفدهه ،سر ككدهه ،سابسوهه،ي ل،ركهه،ب بلههض ًفعل ههه،
سمهلههته ،أههن شههه لس وههع سلاع هه،ن لسههذ مههً
سغجعميت سلالحنعلف سإرل  ،ر فع هذه لسنهل سأللعا فإن ً ت لسل ل ل غد لسعوات س ه لجلعميت ل ف مك ن رل ف،أغات
سرسط ن ت  ،رًعله لةلعا ن قا ك ،،لة ت ستى لس ع ةن قا لة هت لسنه ،ات لاماهتا قه، ،ا أغهى ًن
جتلل لس ع مت ه رلرا،ق ن ت  ،رًعله لة ت ن لقف متكن لس ع ن لسومااز بأ لسص لب سلايع سبهأ لسنه ل
سلالحن هعلف سرسههط ب لههل لسوههعثدل لاللوم،أاههت لملولههت ا كوههعثد لس لسههتمن سلةصههتق ،سلجل هدلن سإن أتثههد هههذه لسوههعثدل
،ست سل ه ،متس ًكثع ن أتثهدل لس ه لب لسعواهت ك،سشهعطت سلحمله،ك  ...لخل ف،،رهه ،لس هع ابجلم،أهت
لاللوم،أات
ه جع لةل،ل أمغات لس ه لاللوم،أي سغجعميت فكغم ،ك،نري أتقت لس ع ق مت أبلعره سأبصتق،قه سجبدلنه ك،نري
لتلق تال،ق بأ لس ع سلس ق ا زلسق لجلعميت سلالحنعلف .
2ـ املدرسة:
رلههت لملت،لههت ًلنههت للوم،أاههت متثههل ً لا لجملومههع ءواههق ًهتلفههه أببل ،ههه ،لسقب مههت سلسولغاماههت سلاللوم،أاههت
سرسههط بًههعل قهها س لووههتل لجملومههع ن ه ل لسههتت سرتماههت ش صههاود لإل ،لكاههت سلالن ل،ساههت سلس لتلناههت سلجلنههمات
سكذسط غعل ،سح لالنوم ،إىل لس طن ف،ملًلنت لسولغامات رلورب ،كازا ًل،لات غعل س أ لسوا لاللوم،أات سأتصاغد،
ن ل لستت سهي لملًلنت لسيت ًنشعمه ،لستسست سوو بقباهت سرلغها لسهتت هه ،ئ لسلغه سلة هت سلسوها سلالجت،هه،
ت هت ًن نهد س،هوملد سً هود سهذل سلهب ًن
سرتش ود لسوتش ت لسص،ات لسيت ختغق تد ه لطتأ صه،اأ منهدم ن
رو ل بعل،د ،مب ،حيوق ،لا ،لستت لس كعمت سلاللوم،أات سأغاد ،للوال،ب لستت سلة ذ باته س د لة  ،لحملايت به
كم ، ً ،رلورب لجملومع لسكهد لسذ م للده لستت بلت ،ومله لسصًد ( لةلهعا ) اه مولهعف ههذل لسله ،لجلتمهت أغهى
ق لنأ سًن مت لتمتا أغاه لالسوزل هب ،سلنيتق ،هن رسهط فهإن لملت،لهت ههي لحملهط لةس سغهتت سههي له لا لملهعس ،ابستنههت
إساه إىل لسل ،لةكرب فإرل جن فاد ،سأتقغ ل نه ً ،كته لستج،ح سلسوعقغ لجملومع لسكهد سإرل جته،نس هع ،وملهه
لملت،لههت للههوي،ا ًن موجهه،نس ههع سلههيه لاللومهه،أي سًن موم،شههى لههه ً هه ،إرل فشههل ف،س شههل ل ه ف معلفوههه كههل لسلمههع
سابسو،ي مصهه ر لقمهه هع لجملومهع ً هعلق أنهدلق إر ًن بهذس ،لالحنهعلف سأت ،رهه رههتً ابس ده  ،ضهمن إطه ،،لسها هت لملت،لهات
س ههن هههذل مههربا س ،لملت،لههت لسو هه ،أغههى بههذس ،لالحنهعلف دههته ،فههتس ،لملت،لههت ملههت مووصههع أغههى رغوههأ لملههه ،ئ
لسولغاماههت فو ه سإتهه ،مغلههب س ،لملههًثع سلملتشهها سلملك ه ن سش صههات لسههتت س ههن هت هً ،م ه،ق رههربا ً اههت ل واهه ،،لملت،لههت
ت هت
لسص،ات لسيت رولدهت فغهذل لةكهه ،سركمهل س ،لةلهعا رتشه ت لسهتت سإأهتل ه سلسنهد بهه حنه اه،ا ًف هل
ن نه س،ومله سبلاتلق أن بعلثن لجلعميت سلالحنعلف ...
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 3ـ املؤسسات الدينية:
لستمن د ًل،لي سنت ت لجملومع فد مربا وت ت و  ،لسها ت لاللوم،أات سمونع لستمن كم د أ،
حبا ه ال مووصههع أغههى لسلههه ،ل سإق ،ههت لسشههل،قع لستمتاههت سإتهه ،ميثههل لسلتصههع لةل،لههي سلجل ه هع لسوتش ه ت لاللوم،أاههت
سألفعل سهه لاصهن لملتاهع لسهذ ملصهمد هن لسوه  ،ل،ركه،ب لايا هت سلإل سحيه سن قاه ،لسنهغ ف لملتحهعف هن
ت  ،م فعه ن طمعناتت سإلنن،ن سمكنهه ق ا لت مت ملو،س ت ًله،ب لادا سلا ف سلسوغق لة ع لسذ جيلل لإلنن،ن
ًكثع ركا ،ق ع با وه لاللوم،أات س عمص،ق أغى قا ،ومله ف،ة ان لسنم،سمت رلمل أغى إقعل ،لمله ،ئ سلسوا لاللوم،أات
لسن ،ات ف،ستمن هبذل لمل د ً ت لس لب لاللوم،أات لةل،لات سغجعميت سلالحنعلف مل ،متيه أغاهه هن ًسل هع سنه لهي
رول،،ق سلستسلفع لإللعل ات سه هبذل صتً ،ل،لي سإلقت ن أتثد رغط لستسلفع سإرل سلت ًفعل ومنك ن بهتمتد
معلقهه ن و سخيشه نه كههل لههغ ف مو ه ن بههه فههإن رسههط ملههت ضههم،وق قه اق ابس ههه لسههذلي ةفهعل رسههط لجملومههع ف،س ههه
لسههذلي ههد سلههاغت متتههع لس ههع ههن لإلراهه،ن أبأمهه ،ميكههن سصه د ،اباهعل سهههي لسههيت ال رو ههق ههع لسوهها سلمللهه،مد لاللوم،أاههت
لسن،قتا لجملومع ل ل ك،نري هذه لملل،مد متات ًس ق،ن نات ابأوه ،،لسهتمن مكه ن لفله،ق سغنهغ ف لمليه،بق سغوه،ن ن ف،سهتمن
ميثل ل لجملومل ،ل،نه،ق ه، ،ق ن لسوا لسيت للوغمد ،لملشعا أتت سضله ً ك ،لسو،ن ن ن لدت س ن لدت ً هعى
فإن هتفه ه ا،مت سرتأا لسوا لسيت مهتف إىل ءواق لملصغحت لسل ،ت سغمجومع سه  ،منودتفه لسو،ن ن ًم ،ق .
سقههت ًشهه ،،لدههت لة ه لملوحههتا سغهح ه لسلغمههي سلسههتف،ا لاللومهه،أي إىل ًن لسوهها سلملههه ،ئ لستمتاههت ههن لسل ل ههل
لملدمههت س ههه لجلعميههت سًن لسههتمن لإللههت ي ههن لسل ل ههل لةل،لههات س ههه لجلعميههت سلالحن هعلف ههن ههت ريهاههق لسش هعملت
() 1
لإللت ات س ه ،قد ،لسش ،غت جلماع ل لنب لاا،ا.
سذل سلب رتمات لسعسح لستمتاهت لجملومهع بكهل لس له،قل لملو ،هت هبهتف ل،ر ه،ا ننههت لةفهعل لملومنهكأ مبلووهتلمه
ن،سط لإللعل فحنب سإت ،جتلهل هتد ،قهه ،أغهى ًأمه،هل سرصهعف،مه
لستمتات لسيت ال رواد ن لالحنعلف سلالنزال
خمغصأ ل ،من ا،مت ،وملد ن كل ًسله لالحنهعلف ً ه ،إرل كه،ن لسومنهط ابسهتمن ضهلا ،ق س م هع لإلننه،ن شهات
و فامهه ،موه بههه ههن لههغ ف فههإن رسههط مههت أغههى ًن لسههت س لسهشهعمت ركههن أهه ،عا ابإلميهه،ن اب سمبههً ،ن لسههت س ً هه،،ا
ابسن فوك ن لةه ل سلسشد ل هي يغهد ،مم ،مً إىل لالضيعلاب سلاغل سلس زا سلسهلت أن رله،سا لسهتمن ممه ،قهت
مههً إىل لنوشهه ،،لسوغههق سأههت لسوكاههف ممهه ،قههت مههً إىل لسواهه ،ابسنههغ كا ،لملت،فاههت سغوهها لاللوم،أاههت ك،نلههتل لسههعسح
لجلم،أات لجملومع سبعسا لسعسح لس ع مت لةونات رهل،ق سغت لسو،قمت أغى لملت لت لس ع مت سضلف لسعسلب لاللوم،أات سلنلتل
()2
لسوا رل لملو،صت لإلنن،نات سلاغوات لسعفالت سل،رك،ب لجلعلق كل رسط نواجت لس علغ لستم ستى ًفعل لجملومع.
4ـ األصدقاء واألفراد:

ًثهوههري لست،للههً ،ن سغجم،أهه ،لسل مههت سلاههي سلسصههحهت س،لق ه ،ه،ق أمغاههت لسوتش ه ت لاللوم،أاههت ةن لسههتت ال
ي البت سًن موعثع به ( )3ساللهامً ،ن ههذل لاهي مهً ن سأللهعا
مو ي ك ،ل سقوه بأ لملت،لت سلسهاري فو سإت ،ملات
(  ) 1موريس كوسون  ،الضبط االجتماعي للجريمة  ،مجلة الفكر العربي  ،العدد  1985 ،37م  ،ص . 568 :
)  ) 2سيد شوربجي  ،الفكر االقتصادي االسالمي ومكافحة الجريمة  ،دار النشر بالمركز العربي للدراسات االمنية والتدريب  ،الرياض ،
 ، 1984ص  24 :ـ 26
)  ) 3محمد حامد الناصر  ،تربية األطفال في رحاب االسالم  ،مكتبة السوادي  ،جدة 1991 ،م  ،ص . 79
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ل لملًثعل لا،،لات سلس عسف لسيت روها ةفعل هه ،لمل ،سيهت سلالنومه ،سهه منهد رزسمهت لس هع بههلض لسوها سلمل لقهف
سلسل ،ل لسيت مو متد ،لإلطه ،،لا ه ،،سغحهي لسهذ ملهات فاهه هن هت ت ه ،من وكه ،غأ لةس  :هه س ،لس هع
لاي لسذ ملات فاه.
سلسث،ين  :ه ك،نت هذل لاي أن بوات لة ا ،لة عى سلستس ،لسذ مغلهه لجملومع ف،اي لسن لملو لفق بوامه ع قا
لجملومع لسكهد مك ن ا،ق ث،سا ،مداا سغ ع ل لق مكنهه لسشل  ،ابال قل سلالنوا ،لسو ،سغو لنأ سإال فإنه مك ن صت،لق
ستجت،ه ،لا،ط ت سم شل ر لاه لةفعل حن لسوا لسص،ات سمو ه ستحنعلف مب وغف لس ل،قل فمثتق لفوو ،،لاي
سأل كتهت لملتقمههت سشهًل ًسقهه ،لس هعلغ مههتفع ابسهتت حنه لسته ل لسع اصههت سلة ه،كن لجمل،ناههت لسهيت ركه ن لسً،سهب عكهزلق
سإللعل متمعه ًلنه ته،طق لإللهعل سلسهتت ال منهوياع ًن منهوً أهن لسصهحهت ( ز،أهت لسغلهب ) لاهي رسهط
ةن لسهتت حبههت رلرههه مهحه بشههكل أ ه أهن ز،أههت بتمغههت أهن ز،أههت لةلههعا سمشهلع ههن تهلهه ،بذلراوهه اه مههولغ
لسهتت ههن تهلهه ،قامه،ق سًت،طه،ق لههغ كات ملدهتهً ،لهعره سهتهه ،ر دهع ستهه ،يه ،ا ،فه ،لسنه ( ً لملتحههعفأ ) لسههذ
ملوت لده لاهت صهتق ،وت أهت سمهولغ هتد لههل لالحنهعلف اه رهتفع لسصهحهت لسنها ت إىل لسنهغ ف غهد لسنه
أن طعمق لا سلإلميه ،سلسووغاهت س،مبه ،أهن طعمهق لسودتمهت سلس أاهت سقهت روحه لسصهحهت إىل أصه،بت إلعل اهت اهط أهن
()1
روغات ل عمن لسوت أ سلام  ،سلمل ت،ل سلسومع سلسلصا،ن ...
5ـ اإلعالم:
ًصهحري سل،قل لإلأت متغط لسوت،ا أغى بت ،سرعلاخ لسوا لاللوم،أات ساب هل ،لستس ،لةكرب هت د ،سإبهتلهل،
بوهها ً ههعى فدههي إ ههتى ًه ه لس لهه،قل لس ل،سههت رثهاههري قهها لجملومههع لإلجي،باههت سنهههذ لسنههغهات تدهه ،سرسههط سوههت،مه ،أغههى
إ تل أتثد  ،ستى ًفهعل لجملومهع هن هت لسوتشه ت لاللوم،أاهت ةفهعل لجملومهع سرلغهامد لسوها سلمللووهتل سلملده،،ل
لسيت موعه ،لجملومع سنوغد ،ن لةلا ،لسن،بوت إىل لةلا ،لست وت.
سرلمل سله،قل لإلأهت ،صهت لملعقاهت تده ،أغهى رثهاهري لسوها سرعلها د ،سهتى ًفهعل لجملومهع هن هت أمغاهت لسوكهعل،
فلعق سل،قل لإلأت سوامت لاتت له ا لجملومهع سركعل،هه ،هعل أتمهتا جيلغده ،رقلهخ رههن لملوغوهي ،صهت سهتى
لسشه،ب سهذه لملع غت رلت لةل،لات رعلاخ لسوا سرثهاود.،
أ ه لسوهها لإلجي،باههت مب وغههف ًن لأدهه ،ههن ههت هه ،روت ههه سغ ههع ههن لغ هه،
سر دههع ً اههت سلهه،قل لإلأههت
س لهه،،ف ،صههت ابسو هه،ا سلمل ض ه أ ،لسا اههت لسههيت رثهههري سغ ههع هه ،موهتهه،ه ههن قهها سًفك ه ،،س لغ هه ،فاوحوههق ابسوهه،ي
لسوكاف لاللوم،أي بأ لس ع سلجملومهع لسهذ ملهات فاهه س أه لسوها لسش صهات سًته ،لسنهغ ف لملوه سهت سر هته ،هع قها
لجملومع لكون،ب ،ةمت لس ع ن ت لملو،،نت سلملي،بوت ع لسص  ،لة عى لسيت مولعق هل ،سله،قل لإلأهت سكهذسط
رلمل أغى ف لسوا لس ،لتا لسيت رك ن لهه،ق لسنغ كا ،لإللعل ات ل ل لجملومع ً  ،لسعً لسل. ،

)  ) 1رشاد علي عبد العزيز  ،إدراك االتجاهات الوالدية وممارساتها وعالقتها ببعض المتغيرات  ،جامعة بغداد  ،العراق  1995 ،م  ،ص . 121
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اثلثاً :اجلرمية:
1ـ مفهوم اجلرمية:
لجلعميههت هههي كههل فلههل ًس ل وتهه،ا م هعله لملشههعا لجلتهه،قي ول،،ضهه ،ههع لسوهها سلملصهه،حل لاللوم،أاههت فاوههت ل ابسههتنم أغههى
لسلو،ب أغاه ( ، ً )1ن لست ،ات لسشكغات لسو،ن ناهت فوله رغهط لس لقلهت لسهيت رعركهب مب ،س هت قه،ن ن لسلوه اب سمقرهب أغاده،
( )2
أو بت لت،قات.
س لسشهعملت لإللههت ات رلههعف لجلعميههت أب هه ،حم ه ،ل شههعأات الههع و رلهه،ىل أتدهه ،حبههت ًس بولزمههع .سلحمل ه ،ل هههي إ هه ،إراهه،ن
()3
فلل حمع ل،قب أغى فلغه سإ  ،رعف فلل ع  ،به.
ً  ،ن لست ،ات لاللوم،أات فدي ه،هعا للوم،أات معله ،غ،سهات لةفعل ،ومع سا ن لاتأ أغى ً ه ،متثهل خم،س هت ق لأهت
لسنغ ف لسيت سضلد ،لجملومع ةفعل ه سلملنومتا ن قامه سأ ،لره سرو،ساته س لووتلره لسل ،هت سم هعق لملشهعا أوه اب حمهت ا
( )4
سوغط لمل ،س  ،مب ،م من سغمجومع ً ته سللووعل،ه سململ أغى ت ه سروت ه.
ً هه ،لملوصه ب هه،هعا لجلعميههت هههذل لسهحه هه  ً :لنودهه،ف سو،أههتا ههن ق لأههت لسنههغ ف لاللومهه،أي لملت مههت سغمجومههع
سلملولهه،،ف أغادهه ،بههأ ًفهعل لجملومههع (لسوهها لاللوم،أاههت سلسوه لنأ  )...ممهه ،مههً إىل هده ً ،فلهه ،سرصههعف ،ال روم،شههى ههع
رغط لسو لأت لملت مت اا،ا لةفعل ،ومع سرشكل صت ،ضع ،لا،ضع ًس لملنووهل ل ل أغهى نهو ى لس هع ًس
لجلم،أت ًس لجملومع.
2ـ بعض أسباب اجلرمية.
أ ـ ـ ضعف االلتزام ابلقيم واملعايري االجتماعية:
إن ض ههلف لالسوه هزل ابسو هها سلملل هه،مد لاللوم،أا ههت بن هههب قغود ههً ،س لنل ههتل د ،بل ههض لة ا هه،ن ق ههت مص ههل ابسوت هها
لاللومهه،أي إىل ،لههت كهههدا ههن لس ضههى حباه رلجههز هههذه لسوهها سلمللهه،مد أههن ر لاههه لههغ ف لةفهعل سفههق لسو لأههت لملوههع،ا
لجملومههع سههذل ملههت ضههلف لسوهها سلمللهه،مد لاللوم،أاههت ههن ًه ه أ ل ههل أههت
للوم،أاه،ق ،غ ه سل ههه ،لملههً ،س لسثوهه،
لال وث ،سو لأت لس ه لاللوم،أات لسذ ملورب ن لسل ل ل لملشجلت أغهى لجلعميهت سلالحنهعلف لجملومهع رسهط ًن لالر ه،
ه لسوهها سلمللهه،مد لاللوم،أاههت ،صههت لجملوملهه ،لاتمثههت سلست ،اههت ضههلاف سغههد سلض ه بنهههب لسلتمههت ههن لسل ل ههل
لاللوم،أاههت سلسثو،فاههت سلالقوصهه ،مت سإرل هه ،سلههت هههذه لا،سههت سهه هه ،مت ههم ،ومل،رتهه ،لملل،صههعا فإتهه ،مههت رسههط
سهههذه لس ضههلات ميكههن ًن رك ه ن أغههى
أغههى سل ه ،سههت ههن لسوههه،من سأههت لالرنهه ،بههأ لسهتهه ،من لاللومهه،أي سلسثوهه،
نههو ى لس ههع أتههت أههت قت،رههه أغههى ءتمههت ر قلهه ،لسههتس ً ،أههت روههتمع ههتس لس لههل ًس لسنههغ ف لملوههه ،باتههه سبههأ
ل ع خموغف لمل لقف لاللوم،أات كمهً ،ن أهت لالسوهزل أب ل لسشهل،قع لستمتاهت هه لة هع قهت ملهرب أهن رسهط اه إن
(  ) 1فوزية عبد الستار  ،مبادئ علم اإلجرام  ،دار النهضة العربية  ،بيروت  1985 ،م  ،ص 14
)  ) 2عبد السالم سالم الغرياني  ،علم اإلجرام االجتماعي  ،جامعة الفاتح  ،مكتبة طرابلس العلمية العالمية  . 2003،ص .44
)  ) 3حاتم بابكر عبد القادر هالوي  ،مكافحة الجريمة في الوطن العربي  ،عمان  ،دار الحامد للنشر والتوزيع  ،األردن  2014 ،م  ،ص 14
)  ) 4عبد السالم سالم الغرياني  ،علم اإلجرام االجتماعي ،مرجع سابق  ،ص . 53
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أههت لالسو هزل هبهه ،رزلمههت نههومع فوههت باتههري ً ههت لست،للههً ،ن  %62ههن لةف هعل لملتح هعفأ غههد غوههز أ أب ل لسشههل،قع
لستمتات س ،صت لسصتا ( ) 1كذسط أت ،ض ،لس ع أن سضله لاللوم،أي سلالقوصه ،لسهذ ملاشهه س ه ،متهوج أهن رسهط
ههن سضههع مون ه ابالنلزلسا هت سلس ع مههت سلإل ههه ،ههع أههت لالقوتهه،ا ابإل ك،ناهه ،سلسوههت،ل لس لقلاههت سغ ههع س ،صههت هههل
لس عسف لالقوص ،مت لا،سات لسيت ميع هب ،لجملومع لسغايب .
ب ـ الشعور ابالغرتاب االجتماعي:
إن لااه،ا لاللوم،أاهت روصهف ابسوًهد س ه ،متهوج أتهه هن ل هوت لسوت ها لاللومه،أي سرته،قض لسوها سلملله،مد
لاللوم،أاههت مههً إىل ،سههت ههن لالغ هقلب لسههذ ق ههت مهًث ههع أتثاه هعلق كهاه هعلق أغههى ،ل ههت لاللههووعل ،سلسوم،ل ههط لاللوم هه،أي
لجملومههع رسههط ًن لالغهقلب لاللومهه،أي ميثههل ،ف ه،ق سغوهها سلمللهه،مد لسنهه،قتا سلملوه سههت للوم،أاه،ق ف،سشههل  ،ابالغهقلب ،سههت
ل،قتا بأ بلض لةفعل لجملومع بنهب أههتا أه ل هل سلل ً د : ،ضلف لسومنهط ابسواه سلملله،ماهع لاللوم،أاهت سضهلف
لسلتق ،سلسعسلب لاللوم،أات سضلف لس ال لاللوم،أي سغه طن سأهت لسعضه ،أهن لس لقهع لاللومه،أي سلالقوصه ،لسهذ
ملاشه ًغغب ًفعل لجملومع لسغايب لسا سابسو،ي أت ركا ه ع لسها هت لاللوم،أاهت ممه ،جيلهل ،سهت لالغهقلب رلهت هن ًهه
()2
لسل ل ل لاللوم،أات سغجعميت.
ج ـ سوء التنشئة االجتماعية:
رشد لسوتش ت لاللوم،أات إىل رغط لسلمغا ،لاللوم،أات سلسقب مت لمل وغ ت لسيت مولعق هل ،لس ع تذ سته س حيوهل
ك،نوه كل مشًل ً سل ،حمت ا لجملومع فدي إرن رشد إىل رت،مب لس هع تهذ صهًعه أغهى إرهه،ا لسنهغ ف لسهذ مو هق
سلسوا لاللوم،أات سهذل  ،رهب إساه لج أغه لاللومه،ا رلعم هه سغوتشه ت لاللوم،أاهت إر أعفده ،أب ه ،أمغاهت رغوهأ
لس ع سوا ،ومله( )3ف،سوتش ت أه،،ا أن رص  ،سكا ات تقمت لسش نم ا،ل ،سًهتلف لجملومع ع ًهتلفه س ه،له،ره إال
ًنه كثد ن لة ل قت رلجز لسوتش ت أن اهل لةفهعل سفهق نهودتف ،لسوت ها لاللومه،أي سرسهط بنههب ل هوتف
سره،من ًل،ساب لسوتش ت لاللوم،أات ل ل أغى نو ى لةنن ،لاللوم،أات ًس أغى نو ى لسهت ،لسثوهً ،س أغهى نهو ى
طهالت ست لسوتش ت ن نهدً ،س أغهى نهو ى لةسله ،لاللوم،أاهت سروتاه ،لسو لصهل لاللومه،أي )4(.ممه ،متهوج أتهه أهت
لال وث ،سلالسوزل ابسوا سلملل،مد لاللوم،أاهت لسهيت قهت مت هع إساده ً ،ه ،روغاتمهت س رلهت ءوهق ه ،مصهه ل إساهه لس هع ضه
لسويغل ،لمل ،مت لسيت رتأ إساد ،لسثو،فت لاتمثهت لسنه،قتا لة هع لسهذ قهت مهً إىل لسصهعلا سلسومهع أغهى لسوها س ،صهت
ن قهل لةلا ،لسش،بت مم ،قت مً إىل رلزمز لالحنعلف لسصًع سإىل لجلعميت لسكرب .
ا لةفعل سنغيت لس ه لاللوم،أي
سرً لسوتش ت لاللوم،أات سها ت ه ،ت  ،،لاا،ا لاللوم،أات رومثل
غد لسعوي رسط ًن لسوتش ت لاللوم،أات إرل ، ،لري أغهى لس هع تهذ يغهع ا،رهه ابةلهغ ب لسصهحا فهإن رسهط هن
شعنه ًن ملزا ستى لس ع لسوا سلسل ،ل سلسوو،سات لاللوم،أات لسن،قتا لجملومع مم ،قت جيلغه وكا ،ق ع با وه لاللوم،أات
(  ) 1سامية جابر  ،اإلنحراف االجتماعي  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية 1981م  ،ص . 298
)  ) 2عبد السالم الغرياني  ،علم اإلجرام  ،مرجع سابق  ،ص 154
(  ) 3دينكن ميتشل  ،معجم علم االجتماع  ،نقالً عن عبد السالم الغرياني المرجع السابق  ،ص . 160
(  ) 4عبد الوهاب بوحديه  ،أنماط تنشئة الطفل اجتماعيا ً  ،الدر العربية للكتاب  ،الرباط 1984 ،م  ،ص . 109 :
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علأاه،ق قامدهه ،لاللوم،أاههت سبههذسط مو قههع ههن لس ههع لسههذ و رتشه ت للوم،أاهت صههحات ًن مكه ن لههغ كه ومشهها،ق سفههق قهها
س ل،مد لجملومع لسذ ملات فاه سمتومي إساه.
د ـ ضعف الروابط والعالقات االجتماعية:
رل ههت لس ههعسلب سلسلتق هه ،لاللوم،أا ههت ههن لسلت،ص ههع لةل،ل ههات لس ههيت مو ههمتد ،لست هه ،لاللوم هه،أي ة ،وم ههع ،غ ه ه
ق ا ًس ضلف هذه لسلتق ،فدي متثل لسهتات لةل،لات سغو ،أل لاللوم،أي سهذل لسو ،أل ه لسذ
لال وتف،
مليي لمللىن لاللومه،أي سغ هع سأهن طعموهه ميكهن ءواهق غ،ارهه سًهتلفهه سركا هه بهل سسله ه لاللومه،أي فكغمه ،ك،نهري
لسعسلب سلسلتق ،لاللوم،أات ه،شعا سق مت كغم ،ك،نري ًقت ،أغى ءواهق رغهط لسًه،ا سلةههتلف ً ه ،إرل ك،نهري غهد
رسههط فإ هه ،رههً إىل لسكثههد ههن لملشهه،كل لاللوم،أاههت سلسههيت ههن ً دهه ،شههكغت لجلعميههت سلالحن هعلف سرسههط بنهههب رًههد
لسلتقهه ،لاللوم،أاههت( )1ست ه ،سلب ه لسوعلب هت سسههذل لأوههرب ضههلف لسههعسلب سلسلتقهه ،لاللوم،أاههت ههن لسل ل ههل لملً مههت إىل
لجلعميت لجملومع لسغايب ،صت بلت  ،شدت هذل لجملومع ء ال سرًدل لذ،مت سلعملت خموغف ل لنب لاا،ا فاهه هن
للوم،أات سلقوص ،مت سلا،لات  ، ً ...بلت ً تل ث ،ا  17فربلمع . 2011
3ـ أهم آاثر ظاهرة اجلرمية:
رلورب لجلعميت ن لس لهع لاللوم،أات رل ل ح ،لسنغهات ً ،ومع ن لجملومل ،له ل هن لست ،اهت لالقوصه ،مت ًس
لست ،ات لاللوم،أات ًس ن لست ،ات لسنا،لات  ...سفام ،مغي بلض ًه هذه ل ح:،
أ ـ اآلاثر االجتماعية:
إن ل ح ،لاللوم،أات لسيت رتج أن ه،هعا لجلعميت ال ميكهن صهعه ،بكهل بنه،طت سرسهط بنههب رشه،بط ههذه ل ح،
بأ زاع ك و لجملومع لس ل ت سننهود ،سلرص،هل ،أببل ،قامات ال  ،مت ن ل،نب ً ع فوصاب اح،ه ،لس ع سلةلعا
سلجملومع فدهي ءهت سغ هع اح ،لهغهات رومثهل ابةسصهمت لاللوم،أاهت لسنهغهات سلمغاهت لالحنهعلف سمبه ،رقكهه لسلو بهت لملقرههت
أن لس لل لإللعل ي هن اح ،للوم،أاهت لهغهات أغهى لس هع سابسنهملت لسنها ت سأللهعا سًفعل هه ،سً ه ،أغهى نهو ى لجملومهع
ككل فكل لعميت دم ،ك،ن ن أد ،ستيد ،س جمد ،رًثع لغه ،أغى لجملومع أبكمغه فودت ً ته سللووعل،ه سرلاق ً ل
لملًلن ه هه ،لاللوم،أا ه ههت س ه،ق د ه هه ،سمه ه ههت لستم ه هه ،سلسوي ه ه  ،لاللوم ه هه،أي سمت ه ههوج أتد ه هه ،اح ،للوم،أا ه ههت كوص ه ههتا لستن ه ههاج
لاللوم،أي سر كط لسعسلب لةلعمت سهي ن ل ح ،لاللوم،أات لايدا أغى نو ى لةلعا ة  ،ن ًه ًلن،
لجملومههع لةسس اههت لسههيت موه أغادهه ،بتاهه،ن لجملومههع فههإرل صههغحري سً سه،ق دهه ،بشههكل لههغا سبتهه ،مله رسههط أغههى لجملومههع
سصهت ه سقا ،ههه ب ه،ق ههه س إرل ًصهه،هب ،لاغههل سلسو كههط سلالحنههت سلسههذ غ،سهه،ق هه ،مكه ن ًثههع ههن اح ،لجلعميههت أغههى ًلههعا
لجلهه،ين ًس لجمله أغاههه فههإن رسههط الحم،سههت لههال أغههى لجملومههع ككههل سابسوهه،ي فنههت ت سقه ا لجملومههع هههي ههن لههت ت سقه ا
لةلعا ف،ةلعا ،غ ك ً ،صًع لجملم أ ،لسيت موك ن تد ،لجملومع إال ً  ،رلورب ن ً د ،رسط ًن لةلعا هي لاغات
لةسىل لسيت موك ن تد ،لجملومع لسذ ملورب لستد،مت كل ،ومع عكب ن ،م أت ًلع.
)  ) 1عبد السالم الغرياني  ،علم األجرام  ،مرجع سابق  ،ص 158
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ب ـ اآلاثر االقتصادية:
إن ههه،هعا لجلعميههت أهه ،لسا ه رشههكل ي هعل دههت لق سأل ههن سلاللههووعل ،لاللومهه،أاأ ً ،ومههع ههن لجملوملهه،
لإلنن،نات ا  ..رو  ..لجلعميت ننهت كهدا ن لست ل لس ط سغمجومل ،مت ق ك،فحود ،سضهيد ،سلسوحك
فاد ،مم ،حيع شعلق كثدا س دمت لجملومع ن لاللو  ،ا ن لإل ك،نا ،سلمل ل ،لسيت ميوغكد ،لجملومهع ف هي ههل ل،ر ه،ا
لههتال لجلعميههت بك،فههت ًن لأدهه ،سًت،طدهه ،ههن رلهه،طي لمل ههت،ل سلهلجههعا غههد لسشههعأات سلسنههي لملنههغ  ...فههإن رسههط مدههز
صتلقات لجملومع أت أ با هت ت،لههت ستشه،ط،ره لالقوصه ،مت سمتثهل أ ،هل طهع سهعةسل لة ه ل لحملغاهت سلةلتهاهت سمصهه
ن لسصلب ر طأ ً،ل لمل ،لحملغي سغمن ،ت إت ،لجملومع سروت ه .
كمً ،ن سغجعميت اح،لق لقوص ،مت ن و ات لسكغ ت لالقوص ،مت لسيت مويغهد ،لست  ،لة سكذسط جتداز لسهتات لسوحوات هلذه
ههن ط،قه ،بشهعمت رويغهب لإلأههتل سلسولغها سلسوههت،مب سلةله  ،سلسعسلرههب سروهت لسهربل ج لإلصهت ات سلسوعهاغاههت
لاهت ،
سلمللاشات سغتزال ًضف سذسط لان،قع لالقوص ،مت لملعرهيت بش صات لجل،ين سلجمل أغاه إر ًن لجمل أغاه ًصهاب بلجهز
ًس للوهلت ،قا،ق ن  ،،لسو ى لملتوجت مك ن ن،،ا ،سات روكغ ده ،لستسسهت ةنهه مله أهن لإلنوه،ج سحيوه،ج إلن ه ،ه،ي
أغا ههه ً هه ،لجل هه،ين فإن ههه من ههو ههن ن هه،ب لسوه ه ى لملتوج ههت ههت ف ههقا لسلو ب ههت سه ههذه صه ه ،ا ههن صه ه  ،ركغ ههت لجلعمي ههت
لالقوص هه ،مت )1(.سه هه،هعا لجلعمي ههت ال رو ههف أتثدلمه هه ،أت ههت لجل،ن ههب لالقوص ههً ،س لاللوم هه،أي ب ههل متو ههت إىل ل لن ههب ً ههعى
ابأوه،،ههه ،غوههت وصههغت فمهه ،مههًثع أغههى لجل،نههب لالقوصهه ،مك ه ن سههه أتثههد أغههى لجل،نههب لاللومهه،أي سلسثوهه ،سلسلكههس
صهحا ف هه،هعا لجلعميههت رشههكل ءههتاق لهغها،ق س يهدلق سغمجومههع لسغاههيب سرلوههرب أه ،تق سههه أتثههده ضهها،ا لسي،قهه ،لسهشهعمت
سلمل ،مت ل ل بزا ا لتال لإللعل ًس رزلمت أت لجملع أ .
اخلالصة :
إن لة تل لسيت ع سميع هب ،لجملومع لسغايب ً إىل رلوت لاا،ا لاللوم،أات فاه ،صت لسنت ل لة دا
ً بلت ث ،ا لسنه،بع أشهع هن فربلمهع  2011ممه ً ،ى إىل ضهلف قهت،ا ًلنه ،لستسسهت لسعواهت س ،صهت لة تاهت تده،
لسوا ،بتس،ه ،لة ع لسهذ ًسلهت لسكثهد هن لملشه،كل لاللوم،أاهت سلسهيت أغهى ً،لهد ،لنوشهه ،،لسنغه كاهه ،لإللهعل اههت
مب وغهف ًته،طده ،سًنه لأده ،بأ ًبتهه ،هههذل لجملومهع بهل سهدهع ًنه لا سًته ،إلعل اهت لتمهتا ركهن لعسفهت فاهه هن قههل
كجهعلق لسنههي أغههى لة ه ل لسل ،ههت سلا،صههت سلالغواهه،ال سضههلف لسه ال سغه طن ...سن هعلق هلههذل لس ضههع لملعلهه،س لسههذ
ملاشهه لجملومهع لسغاههيب لساه فهإن رسهط مويغهب ته ،لسقكاههز أغهى اساه ،ضهه ق لأهت لسنههغ ف غهد لسعواهت سلسههيت هن ً دهه،
لسوا لاللوم،أات لسص،ات لسيت جيهب ًن متشها أغاده ،لسشهه،ب ه ركه ن هله لاصهن لملتاهع لسهذ حيمهاد هن لس قه ا
بعلثن لجلعميت سلالحنعلف فمن لة ات مبك،ن ًن ر له لجلده سًهعل ههذه لسوها ن ه ل لسهتت سإكنه،هب ،ةفهعل لجملومهع
سرسط سغحت ن ل ح ،لسنغهات لسيت رغحود ،لجلعميت ابجملومع سًفعل ه ف،لووعل ،لجملومع سروت ه ،هأ بوثواف سرلغا لةلا،
لسصهه،أتا هههذه لسوهها لسههيت إرل ك،نههري ف،أغههت فإ هه ،رو ه ب ه،ق دهه ،لإلجي،باههت لة هع لسههذ ملمههل أغههى رههتأا س،ههه ،كآسا ه،

(

1

) على شتا  ،علم االجتماع الجنائي  ،اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  1978 ،م  ،ص . 108
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س هه لسنهغ كا ،لإللعل اهت بصه ت ،صهت سلملتحعفهت بصه ت أ ،هت  .سًهه لملًلنه ،لسهيت رنه،ه
لسوا لاللوم،أات هي لةلعا سلملت،لت سلملًلن ،لستمتات ...

إكنه،ب ًفهعل لجملومههع

التوصيات :
1ه ه إل هعل لملزم ههت ههن لست،لل هه ،سلسهح ه
سلس ص إىل ًل،ساب سقلاخ هذه لسوا

سأو ههت لست ههتسل سلمل هًمتعل بص ه ،ا نههومعا ست،لل ههت لسو هها لاللوم،أا ههت لالجي،با ههت
ن س لسشه،ب .

2ه حم،سست لات ن لةفك ،،سلسوا،،ل لسنغهات لسيت مهتف إىل هت لسوا لاللوم،أات لس ،ضغت .
 3ه لسلمههل أغههى إهدهه ،،بشهه،أت لةفلهه ،لإللعل اههت سل ح ،لملقرهههت أغادهه ،ههع ،به
سغحت ن لجلعميت سلس ق،مت تد ،سلسيت ن ً د ،س ،لسوا لاللوم،أات لجملومع .

ههتسثد ،بلههت ف،أغاههت لس لهه،قل غههد لسعواههت

4ه لسقكاز أغى سً ،لن ،لسوتش ت لاللوم،أات غعل لسوا لاللوم،أات ن ل لستت سر فد لإل ك،نا ،لستا ت
لسيت متكتد ،ن غق لمل لقف سلس عسف لملداعا سووهل لستت سغو له لسوامي سلة تقي لسص،حل لجملومع .
5ه حم،سست رثواف ًفعل لجملومع أرب سل،قل لإلأت أب ات س ،لسوا لاللوم،أات

لس ق،مت ن لجلعميت .

 6ه أه لسوهها لاللوم،أاههت سههتى ك،فههت ف هه ،لجملومههع س ،صههت لسوهها لسههيت رتدههى أههن لسنههغ ف لإللعل ههي ههع لسقكاههز أغههى ف ههت
لسشه،ب ب له  ،ابأوه،،ه ثعسا لجملومع سً ل لملنووهل سًكثع ف  ،لجملومع أعضت سغوا ،ابسنغ ف لإللعل ي .
7ه جيهب إأهتل سرت اهذ بهعل ج سشهًل ًسقه ،لس هعلغ سهتى لسشهه،ب بهربل ج اهتا رنهد إأهتل ه إأهتل لق صهحاح،ق لهغام،ق
س نووام،ق س،لل ،ق سأماو،ق سفق لسوا لاللوم،أات سلة تقات لملعغ بت سلملوع ل ءواود ،للوم،أا،ق .
8ه جيب لسقكاز أغى اسا ،ضه لغ ف ًفعل لجملومع غد لسعوات سلسيت ن ً د ،لسوا لاللوم،أات .
 9ه جيه ب بتهه ،سسههت لملًلنهه ،لملنههووعا سلملنههومعا سًن ملههعف كههل فههع ههن ًفهعل لجملومههع هه ،سههه ههن وه
سلله ،سفق قا لجملومع سابسو،ي رول فع لسوك من لإللعل ي إىل ت كهد .

س هه ،أغاههه ههن

 10ه رتمات لإل ن،ل ابسوم،لط سلسول،طف سلالنوم ،بهأ ًفهعل لجملومهع لس ل هت فمهن ًسىل شهعس لجملومهع لسنهغا ًن موه لفع
بأ ًفعل ه قت ،أ ،ن لسوم،لط حبا مشلع كل تد ابنوم،قه إىل سطته س،ومله لنوم ،سثاو،ق .
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املراجع :
كث،ف ههت لجلعمي ههت

لسه ه طن لسل ههع

 1ه ه هه،مت اببك ههع أه ههت لسو هه ، ،ه ههتس
. 2014
2ه ات ًات و  ،لجلعميت س سلفلد ،ل ،لسوغ لسك مري . 1982
3ه ه ،ش هه ،أغ ههي أه ههت لسلزم ههز إ ،لف لالجت،ه هه ،لس لستم ههت سمم،،ل هه،مه ،سأتقود هه ،ب هههلض لملوً هدل ل ،ل ههت بً ههتل لسله هعل
. 1995
4ه ل ،ات ل،بع لالحنعلف لاللوم،أي ل ،لمللعفت لجل ،لات لإللكتت،مت . 1981
 5ه لغام،ن حممت شح،ره ت،هج لسهح بأ لست عمت سلسويهاق عكز لإللكتت،مت سغكو،ب لإللكتت،مت . 2006
 6ه لات ش ،جبي لس كع لالقوص ،لاللت ي س ك،فحت لجلعميت ل ،لستشع ابملعكز لسلهع سغت،لله ،لة تاهت سلسوهت،مب
لسعاق . 1984
7ه أهت لامات ل،بع أغ لست س لاللوم،أي أ ،لسكوب لسو،هعا . 1991
كوهت طعلبغس لسلغمات لسل،ملات . 2003
 8ه أهت لسنت ل ،لسًعاين أغ لإللعل لاللوم،أي ل ،لت لس ،ر
9ه أهت لس و،ح لسنلات هت لمله ،ئ لة تقات لسقبات لستل ،لملصعمت سغوعساف سلسقزت لسو،هعا . 2001
10ه أهت لجملات سا عسن لملت ل إىل لملم،،لت لسل ،ت لات ت لاللوم،أات لسو،هعا ل ،لملدتتل سغيه،أت . 2008
11ه أهت لس ه،ب ب تمه ًت ،رتش ت لسي ل للوم،أا،ق لست ،لسلعبات سغكو،ب لسعاب . 1984
12ه أغى شو ،أغ لاللوم،ا لجلت،قي لإللكتت،مت ل ،لمللعفت لجل ،لات . 1978
 13ه أغى حممت لل ع ك،فحت لجلعميت بدس لملًلنت لجل ،لات سغت،لل ،سلستشع سلسو امع 1998
ل ،لستد ت لسلعبات لسو،هعا . 1999
14ه ف ،ع أ،قل لغ كا ،لةط ،
15ه ف امت اب لسوا سلسل ،ل لاللوم،أات ل ،لسكو،ب لسلع لسو،هعا . 1998
16ه ف امت أهت لسنو ،،ه ،ئ أغ لإللعل س أغ لسلو،ب ل ،لستد ت لسلعبات بدس 1985
17ه كم ،لستل قي لاللوم،ا س ،للت لجملومع كوهت لالجنغ لملصعمت لسو،هعا . 2000
لتا . 1991
18ه حممت  ،ت لست،صع رعبات لةط ، ، ،ب لاللت كوهت لسن ل
19ه صي ى ك،،ه وت ت لالحنعلف لاللوم،أي لدت لةت ،لسلع بدس . 1985
20ه ،مس ك ل ن لس ه لاللوم،أي سغجعميت ،غت لس كع لسلع لسلت . 1985 37
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أم هه،ن

ل ،لا ،ههت سغتش ههع سلسو ام ههع لة ،ن

على فقيد) للشاعر حممد ميالد مبارك
اإلحالة والتكرار يف قصيدة ( دموع ٰ
دراسة نصية .

د .عبدالسالم ميالد جربيل
قسم اللغة العربية -كلية الرتبية براك /جامعة سبها
d.dabdalslam@gmail.com

ملخص :
شًغري نعست لسهح
لسلعب

لسغًت سرتاد ،لسغً مأ

مت،لط نص

رسط ست،للت لسقلب سلسنهط سلاهط سلست

س ص ص،

ًغغب لسغً،

سلنصعفري لهوم ، ،لسغً مأ

س ع رت ،ي لست،لل ،سلةحب،

لس ،هعا لسغن،نات ( لسغًت )

لسًعب بعا ن عا س صيغح ،سًفك ،،لتمتا س نوحتثت ن باتد ،سن،نا ،لستنم لسيت للغري ن ًه
لسوم،لط لستصي سملت لستنم لسشلع ًكثع تقمت سويهاق اسا ،لسوم،لط لستصي سسل،قغه ف قع

ض أ،مه ،لسهح

أغى ًه اسا،
أغى ننم شلع سش،أع سايب سغ ق ف ٰ
لال واٰ ،،
لسوم،لط لستصي

مت،لكه (لإل ،ست سلسوكعل)،

فدكز لسهح

أغ ٰى هتً

أغى ننم ن لسشلع لسغايب لس صا فج ،أت لن
ض سلاغيت (لإل ،ست س لسوكعل، )،للت سريهاوٰ ،

لسهح :
على فقيد) للشاعر حممد ميالد مبارك دراسة نصية .
اإلحالة والتكرار يف قصيدة (دموع ٰ
سسقع لال وا ،،أغى لستنم ض ا لست،للت مل ،فاه ن سًت شلعمت هدع فاد ،لسوكعل ،سلضح ،بش ًن لأه س ن ل،نب
أغى ،هع إ ،سات وت أت شكغري سلاغت هلً ،ثعه،
ا ع ل و ل لستنم ٰ
مدتف لسهح

مت،لط لستنم سلننج ،ه .

إ ٰىل إبعلا لسشلع لسغايب إ ٰىل ص،ف لسشلع لسلع سلسل،ملي سبا،ن تى صت اوه سويهاق ليا ،لسهح

لسغن،ين لاتم س ص ص ،فام ،ملعف بغن،نا ،لستنم .
سمتيغق لسهح

ن إشك،سات ركمن

لسون،ة ،قاس سه  :كاف للوي،ا لسش،أع حممت ات ه،،ف ًن جيلل نصه

أغى فوات ) وم،لك ،نصا ،ب لليت سلاغيت لإل ،ست سلسوكعل،
( ا ٰ
سمنولأ لسه،

ابملتدج لس ص ي لسوحغاغي

روهع لزقا،

لسهح

سص ال سوحواق نو،قج رلكس ًه لةهتلف

لملتو عا ن لست،للت .
سلقو ى لسهح ًن نهتً إبأي ،حملت لزا أن سن،نا ،لستنم د د ،س ض أد ،سسه،ق د. ،
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ما لسانيات النص ؟
لسغن،نا ،لستصات ًس سن،نا ،لستنم ه ه ه كم ،منماد ،بلض لسه ،ثأ ه ه ه إ تى لالجت،ه ،لسغً مت سلستوتمت لاتمثت لسيت
،للت لستص ءغات سنوتل سر لاد ،سرواام. ،
لنصهَّري لهوم، ،مه،
هذل لس عا ن فعسا أغ لسغًت إ ٰىل لد حلوربا سلت ن لسه ،ثأ لسذمن
سمل لس ل هد  ،سلنوش ،،ه،
ً،ل ل ًه ق لأت هذل لسلغ سنذكع تد لسغن،ين لسشدد ( ف،ن مط ) كو،باه ( ت ل أغ لستنم  ) 1977س (لستنم
لسوعلاس سلغ
ب لعلنت لسذ ك،ن سه إلد ،سلض
سلسناً ) 1980 ،رى ن بلت ف،ن مط لسغً ،سبع
لستنم سرهغ  ،رسط كو،به لمللعسف (لستنم سلاي،ب سلإللعل . )1( ) 1981
السوه
أغى نو ى لستنم سلسهح
سرقكز لهوم ، ،سن،نا ،لستنم لسهح
لسقلكاب لسغً مت سبا،ن سه،ق دٰ ،
لجلمغت سملوربس  ،رل لس قري متثل لسوحغال لجلزقي باتم ،ملتُّسن ءغال لستنم ه لسوحغال
لسكغات وج،سامن لسهح
لسكغي سه سملت اساخ ه،،مس (  ) 1952ه ه كم ،مذكع حممت لة ع ه ه ه ه ص ،ب لسنهق لست ع إىل لسوحغال
ن أت،صع لسغًت ( كغم،مه ،سزغد ) ،قيع كت ات
كا ات سضع ،م أ،
سرعكز أمغه لسهح
نو ى لستنم َّ
قلبيت فام ،باتد ،ها ت نص ك ،غت (. )2
سمق ِّ
لعف صهحي لس وي سن،نا ،لستنم بو سه  " :هي رسط لس عا ن فعسا أغ لسغًت لسذ مدو بت،للت لستنم
ن
ابأوه،،ه لس تا لسغً مت لسكربى سرسط بت،للت ل لنب أتمتا ً د ،لسقلب ًس لسوم،لط سسل،قغه سًن لأه سلإل ،ست ًس
()3
لملعللات سًن لأد ،سلسنا ،لستصي س س ،لملش،،كأ لستنم ( لملعلل سلملنووهل ) "
سمعى بلض لسه ،ثأ إن ن ًه سه،قف سن،نا ،لستنم ً  ،متثل فوح ،كهدل اتلن لست،لل ،لسغً مت لس ص ات
سرسط بو لالد ،لقعا لسوحغال لسغً ن ضاق لجلمغت إ ٰىل لرن،ا لستنم س، ،بوه سم ات رسط ر ند كثد ن لس لهع
()4
لسغً مت لسيت مومكن لسوحغال لسغً سغجمغت لس ص إساد. ،
أغى ً ات لسهلت لسو لصغي لستنم لملوم،لط لست،للت لسغن،نات سغتص بو سه  " :رلمل
سمًكت ف،ن مط ٰ
أغى ءغال لستص
سن،نا ،لستنم ٰ

بشع ًن رو فع وت لاللولم ،لسغً

مفهوم التماسك النصي بني الرتاث واحلداثة :

سلالرص ،سلسو ،أل "

()5

ط و،بل لسو ُّك ِّ
ط سم ي س ه ابسقلب لسو ،سلسك ،ل سلن
لسوم،ل ح
لسوم،لط صت ،ن لس لل (مت،لط) س ح

إلى علم اللغة النصي  ،تر  /فالح بن شيب العجمي  ،جامعة الملك
 1ـ ينظر  :فولفانغ هانيه وآخرون  ،مدخل ٰ
سعود  ،الرياض  1999 ،م ،ص . 21
إلى علم النص ومجال تطبيقه  ،الدار العربية للعلوم ناشرون 2008 ،م ،
 2ــ ينظر  :محمد األخضر  ،مدخل ٰ
ص. 63
3
4

.
5

ـ المرجع نفسه  ،ص . 36

ينظر  :صبحي الفقي ،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،دار قباء ،القاهرة  ،ط2000 ، 1م  ،ص36
ـ فان ديك ،علم النص  ،تر  /سعيد بحيري  ،دار القاهرة للكتاب  ،القاهرة  ،ط2001 ،1م  ،ص . 23
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ًلزلقه

وم،لط ً ًلزلةه مينط بل د ،بهلض سلسشي لملوم،لط  ،ك،ن فاه شتا سق ا س و،نت بنهب رت
سرعلبيد.)1(،
سلسوم،لط ن و  ،لستنم لسغً شلعل ًس نثعل سال مووصع رسط أغ ٰى سًت سن سًت ًس ا ن سن ا ن سسلل رسط ،
للل لسوم،لط حم ن ع لستو ،سلسهتغاأ لسلعب قهل غده ن أغم ،لسغًت لسًعب .
أغى جت ُّذ ،د لسوم،لط لستصي أتت أغم ،لسغًت لسلعب
سلسنًل لمليعسح  ،هي ًه لملت لستلست ٰ
أوال  ،ـ املالمح النظرية ملفهوم التماسك النصي يف الرتاث العريب
أغى ً ات لسقلب سلسوم،لط بأ لسله،،ل سلسويع
َّ،كز أغم ،لسغًت لسلعب ،لل،مه سغًت لستنم رعلكاهد ،لسغً مت ٰ
لسكت ات لسشلع سلستثع سملت أهت لسو،هع لجلعل،ين ن ًبعا لستو ،سلسهتغاأ لسلعب لسذمن لجتدري ًن ،،ه إ ٰىل ً ات
لسوم،لط لستصي رسط بيع ه س ت،قشوه لجلعم ت لس لضحت ملصيغحي( لست ) س (لسولغاق) بأ ًلزل لسكت س،ب رسط
ابسو ك د صا،غت سإنش ،لسكت سرسط كو،به لسشدد القل لإلأج،ا ق سه  " :سلأغ ًن ثل سلضع لسكت ثل
ضع
رصد قيلت سل تا " ( )2سمو ًم ،
ن أي ذ قيل ،ن لسذهب ًس لس ت فاذمب بل د ،بلض
ا ع وحتح أن لست ب ص ه ل هع لسوم،لط لسكت سبه مك ن لمللىن سرو لستالست مو  " :إن لست مك ن
لىن لسكغ سن ًس ،هد ،سإن ن مد ،ه ر ِّن ي ل،ين لستح فاد )3( " ،فإن  ،ق،سه أهت لسو،هع لجلعل،ين ًثت ،كت ه
أغى ً ات لسوم،لط سًت لستنم .
أغى عصه ٰ
أن لسقلب سلسوم،لط مت الست سلضحت ٰ
سر يَّن لجل ،م ة ات لسوم،لط لستنم لسشلع سوَّ،ه (لسوت ) ف ي با،نه سرهااته سغشلع لجلات مو ً " :ل
أغى
لسشلع ً، ،موه وت لةلزل لدل لمل عج فولغ بذسط ًنه قت ًفعغ إفعلغ ،سل تل سلهط لهك ،سل تل فد جيع ٰ
لسغن،ن كم ،جيع لسته،ن " (. )4
ِّ
ًصل د لسوم،لط لستصي لسقل لسلع مو
سملت أغ لملت،لهت لسهح لةص ي أتت لسلعب غمح ،ا ع مح ن
نن ل،ره ،لسكت ًن موع ً ع وحت عره ًسسه آب عه "
لسز،كشي أن أغ لملت،لهت  " :أغ نن سسكن مشق

()5

سلا،صل ًن لسوم،لط لستصي سإن ل وغ ري رنما،ره قت ك،ن ،ضعل لسو كد لسلع عرهي ،بت،للت لستنم لسوعاين كم ،ه
أتت لةص ساأ س عرهي ،ابستنم لسشلع كم ،هدع أتت لستو ،سلسهتغاأ لسلعب ف،سوم،لط لستصي أعف ستمد مبصيغح،
1

ـ ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،دار صادر ،بيروت  ،ط2008 ، 8م  ،ج  ،13ص. 234

2

ـ عبدالقاهر الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز ،تح  /محمد محي الدين عبد الحميد ،دار المعارف ،القاهرة  ،ط، 1

1999م ص . 273
3

ـ ـ المصدر نفسه  ،ص . 273

ـ الجاحظ  ،البيان والتبيين  ،تح  /عبدالسالم هارون  ،مكتبة الخانجي  ،ط ، 7القاهرة  ، 1998 ،ج ، 4ص24

4

.
5

ـ الزركشي  ،البرهان في علوم القرآن  ،تح  /محمد متولي  ،مؤسسة المختار للنشر ،القاهرة  ،ط2008 ، 1م ،

ج 3ص. 9
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تد : ،لست

سلسوت

سلسنهط سلملت،لهت . ...

اثنيا ـ ـ التماسك النصي من منظور احلداثة

ملت لسوم،لط لستصي ن لملصيغح ،لاتمثت لسيت ل،رهيري بغن،نا ،لستنم ف دع هذل لملصيغ ساشد إ ٰىل
لسلتق ،لسقلبيات بأ ًلزل لستنم لس ل ت سه ملت ن بذسط ًن ًلزل لستنم ال منوًىن ًسهل ،أن ا عه ،س لس قري
ن نه ًم  ،ال منوًىن ا عه ،أن ًسهل ،سال موحوق رسط لستنم ه ه ه ه بيهالت لا ،ه ه ه إال بوج،س ،لجلمل جت،س،ل ق ل ه لسقلب
أغى لستنم أبكمغه أتقت وك ،غت ن ل ل لستنم س ،،له (. )1
سلسوم،لط لسذ متلكس ٰ
()2
لعف لسوم،لط لستصي أبنه  " :لسيعموت لسيت مو هب، ،ب لةفك ،،ل ل لستنم "
سمح َّ
سل،ره صيغ لسوم،لط لستصي لست،ل لاتم مبصيغحأ ا عمن مشكتن ثت،قات وك ،غت ضهيه س ،
أ سغهِّ ،
(لالرن ،ه ه  Cohesionسلالننج ،ه ه ه ه  )Coherenceلملتن ب ِّ
ثأ ه،ساتى س،قات نن كو،هبم،
لسغًت لالجنغازمت ( . ) Cohesion in English
لالرن،
سمنتت سكل صيغ تدم ،س ،ءواق لسوم،لط لستصي (. )3
لاللوم،ا سلالنو  ،سلاللو ل (. )4
تس سه لسغً
سمل لالرن،
لعف لالرن ،لصيت  ،أبنه  " :أتق ،لمللىن لسل ،سكل طهو ،لستنم سلسيت متاز لستنم ن غد لستنم سمك ن
سمح َّ
أتقت وه ،ست ن لملل،ين لاواوت لملنووغت سغتنم ع ل ع " (. )5
سخيونم لالرن ،حبنب للت صغ ح  " :ابس ل،قل لسيت ءوق ،صات لاللومعل،مت ه،هع لستنم سنل ب ،هع
أغى ص حت
لستنم لة تل لسغً مت لسيت نتيق هبً ،س ننملد ،رل،قهد ،لسز سلسيت خنيدً ،س نعله ،مب ،هي ك وصل ٰ
لس . ) 6(" ،
ف،الرن ،إرن مت،لط شكغي مهتس ًكثع سض  ،لستنم ابست ع إ ٰىل أت،صعه لسشكغات لسنيحات لسيت ر دع ص ،ا
سق،قع مً لسن،بق تد ،إ ٰىل لست ق حبا موحوق لسعب لسعص ي (. )7
1
2

إلى علم اللغة النصي  ،مصدر سابق  ،ص. 21
ـ ينظر  :فولفانج هانيه وآخرون  ،مدخل ٰ
ـ محمد األمين  ،التماسك النصي من خالل اإلحالة والحذف ( دراسة تطبيقية في سورة البقرة )  ،رسالة

ماجستير( ،مرقونة )  ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ـ الجزائر 2015 ،م  ،ص . 70
3
4

ــينظر  :صبحي الفقي  ،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  ،مرجع سابق  ،ج ، 1ص . 36

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ينظر  :مجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط  ،القاهرة  ،مكتبة الشروق الدولية  ،ط2004 ، 4م ،

ص ، 1032مادة ( وسق ) .
5

ـ ـ ـ ـ ـ روبرت دي بوجراند ،النص والخطاب واإلجراء ،تر /تمام حسان ،عالم الكتب ،القاهرة  ،ط1998 ،1م ،ص

.103
6

ـ ـ ـ ـ سعد مصلوح  ،نحو آجرومية للنص الشعري( دراسة في قصيدة جاهلية )  ،مجلة فصول  ،مج  ، 10العدد

 1ـ ، 2جويلية 1991م  ،ص . 154
7

ـ ـ ـ ـ ـ ينظر  :المرجع نفسه  ،ص . 154
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و،بل لسوم،لط لستالي سمعمتسن به لالننج،

فكت ،

م ل بلض لسه ،ثأ رنماوه ابسوم،لط لسشكغي
ل ُّ ابسوم،لط بتات لستنم لسنيحات ًس بتاوه لسلماوت (. )1
أغى رنماوه ابسوم،لط لستالي كم،
سميثل صيغ (لالننج ) ،لست ا لسث،ين ن ن أي لسوم،لط لستصي سلصيغ
ٰ
لهوري لإلش،،ا فد محلىن بعصت لس ل،قل لسيت ر من لاللومعل ،لستالي أ ،لستنم مو ب لعلنت  :إنه " ميثل ،صات
أغى فد كل زغت ك نت سغتنم أتقود ،مب ،م د ن لجلمل لة عى " (. )2
السات سغ ي،ب رلومت ٰ
سجتت ،لإلش،،ا إ ٰىل ًنه سترن ً ،سلره سسل،قغه تد : ،لإل ،ست سلسوكعل ،سلسليف سلاذف سلالرن ،لمللجمي ...
سستننج ً ،سلره ساسا،ره لملوت أت تد :،لسنا ،سلسوصت (*) سلسوت ... )**( ،سزالد ،متثل ل سا ،سلس ل،قل لسيت موحوق هب،
لسوم،لط لستصي .
لسلتق ،لسقلبيات بت ،سًت لستنم
واووه محلىن ابسهح
س تصت لسو  :إن لسوم،لط لستصي كمصيغ سن،ين
لس ،هعا سلا ات حبا رك ن وو،سا ،لجلمل فاه وم،لط بل د ،بهلض ال منوًىن ًسهل ،أن ا عه ،س رل لس قري ال
أغى لستنم أبنه نناج وك ،ل أتق ،ل غات س ،،لات .
منوً ا عه ،أن ًسهل ،فاحك ٰ
سموحوق لسوم،لط لستصي بت أاه لسشكغي سلستالي أب سل ساسا ،خمص صت لستنم .
على فقيد (: )3
أهم آليات التماسك النصي يف قصيدة دموع ٰ

أوال ـ ـ الشاعر والنص .

أغى أ ،ا لسعح
أغى فوات قصاتا روغاتمت أم مت رل صت ،سأجز ض أد ،لسعح لع
ٰ
قصاتا ا ٰ
مند إمو،أد ،بنا ح حبعه. ،
لسشلع لسلع لسوت لدغتح ًس ،هد ،أماوتح الالمه ،سلضحتح ًفك،،ه،
ح
أغى ً ت
متثل لسوصاتا لجمل ،لسويهاوي ست،للت بلض سل،قل لسوم،لط لستصي ن ت  ،سن،ين حمل،سست لإلل،بت ٰ
أغى فوات سغش،أع
رن،ةال لست،للت لملولغق مبتى ءوق لسوم،لط لستصي بعصت بلض ً سلره سسل،قغه قصاتا ا ٰ
حممت ات ه،،ف .
أغى مت،لط لستنم لملت،سل سن
سلالومت لسهح
أغى ،صت بلض اسا ،لسوم،لط لستصي لسيت نعى أب  ،ك اغت اباك ٰ
ٰ
لسولعق سغ ل،قل زالد ،لسيت لهوري لإلش،،ا إساد. ،
سملت لستنم حم  ،لست،للت ً ت لسوص،قت لملومازا شلع حممت ات ه،،ف ق،هل، ،ح أغ ن ًأت ساها ،فوات
1
2

ـ ينظر  :التماسك النصي من خالل اإلحالة ولحذف  ،مرجع سابق  ،ص . 70

ـ ـ ينظر  :المرجع نفسه  ،ص . 103

إلى جعل النص في صورة من صور اللغة يحكمها الترابط وااللتحام .
 ـ ـ ـ أي أن يقصد منشئ النص ٰ
** هو عالقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به  .ينظر  :دي بوجراند  ،النص والخطاب واإلجراء ،
مصدر سابق  ،ص  104ـ ـ . 105
3

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ينظر  :قريرة زرقون  ،الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث ،دار الكتاب الجديد  ،طرابلس ـليبيا ط1

2001 ،م  ،ج ، 2ص . 678نقال عن  :دمعة وفاء  ،كلمات وقصائد  ،منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات
التاريخية  ،طرابلس ـ ـ ـ ـ ليبيا  ،ط1996 ، 1م  ،ص . 109
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لسهح لسلغمي (أمعس للات بً ) ( )1هدع هذل لستنم وت،ا لسش،أع لسغً مت سك  ،ره لسشلعمت سًلغ به لا،
سصت أ،ط وه سق ا ش،أعه فج ،كغم ،لستنم لربا أن ًفك ،،لسش،أع ف ،وزلري لسغًت لستنم ع لن ل،ال
لسش،أع سً ،لانه سسًت لسش،أع حممت ات نصه هي سًت كل ن فوت ً ،ق أزمزلق ًس ًابق  ،ام،ق ًس صتمو،ق اام،ق
لسوم،لط لستصي البت ًن ميع أرب سًت لسش،أع س ن تهل ،سكم ،مو : ،فعمت ل،جلت سغشلع متهًي ًن مو
سلسهح
ًل،لد ،لةس ه لسول ،ل ع لسغًت لسيت مو ،هب ،لسشلع (. )2
سلسش،أع حممت ات ه،،ف ً ت لسشلعل لسغاهاأ لملًم ،من سست مبتمتت طعلبغس لسًعب لتت  1922سرغوى هب،
رلغامه لةس سًكمل رلغامه لسل،ي ابةاهع أغ لسشعملت أمل لغم ،مبت،لل تمتت طعلبغس( )3س ،،ل دتت
لسصح،فت حمع،ل س عللت سسه شلع ض نشع ،ت سصحف ساهات انذلف (. )4
ه،هع نصه س ت لستنم ن
فدل للوي،ا لسش،أع حممت ات ه،،ف ًن م هف سًوه إض  ،ص ت لالرن،
لدت ً عى ق ا السات سرتلسسات جتلل ن نصه وم،لك ،وتا ،نه ك ،خيغق أتقت بأ لملهتا سلملوغوي فاعنس لة د
جتعبوه ال سشي إال ةن لستنم فاه مت،لط سلننج ،بأ زغه
أغى لسول ،ل له سمش،،ف لست،
سغتنم سمعوح سه سموهل ٰ
س و،طله
أغى فوات حن،س ،صت بلض لس ل،قل وج،سامن بل د ،ل ع سرسط
سإلبعلا ت لسوم،لط لستصي قصاتا ا ٰ
أغى سلاغوأ نعل  ،ك اغوأ إبثه، ،صات لسوم،لط لستصي
سذسط لاووصع لسهح
مب ،رنم به ن ،ت لسهح
ٰ
لستنم لملت،سل سه،ون لس لاغو،ن  : ،اإلحالة  ،التكرار ابأوه ، ،،ميثتن

دعمن اب،امن

ننم (

ميكن ن تهلم ،لاك أغى مت،لط لستنم ض ا لست،للت .

أغى فوات )
ا ٰ

على فقيد :
اثنيا ـ ـ اإلحالة وأثرها يف التماسك النصي يف قصيدة دموع ٰ

متثل لإل ،ست ًه سل،قل لسوم،لط لستصي ة  ،جتنت لسلمغات لسقلبيات سًت لستنم سمل لسنهب رسط إ ٰىل
سكل سل تا ن رغط متغط
رت ا طع لإل ،ست لسغًت فدي رشمل لس م،قع سًو ،لإلش،،ا سكذسط لمل ص ال
إ ك،نا ،رلت ه ،سرت أد ،سرقكز سها ت لسوم،لط سل،قل لإل ،ست ،بيد ،وو،سا ،لجلمل لستنم لسن،بق تد،
ابست ق سكذسط لست ق تد ،ابسن،بق ًس  ،ميكن رنماوه ابسعب لسوهغي سلسهلت .
 ،ميكن رنماوه
سميكن لسو  :إن لسش،أع حممت ات ه،،ف للوي،ا ًن منوثمع سًوه للل لستنم متس،
سصعح لسش،أع بذكع
ابجلمغت لست لا ًس ن لا لستنم سهي ( ،ح ش صات أمعس ) سمتثل رغط لست لا ( عللات لستنم )
َّ
(أمعس ) لستنم عرأ سرسط ق سه :
جنم يف توه ِ
وأي ٍ
وغبت غيبةَ ٍ
جنم هوى ـ ـ ـ اي عمرو ـ ـ ـ ـ ححيكيك .
ًّج ِه
ُّ
َ
 1ــ ينظر  :المصدر نفسه ،ج ، 2ص . 678
2

ـ ـ ـ ـ ـ ينظر  :صبحي الفقي  ،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  ، ،مرجع سابق  ،ص. 35
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س ق سه :

بين واي ِخـ ـلِاي أَتَ ْس َم حعين
اي عمرو اي َّ
على فقيد
 1ـ ـ ـ ـ اإلحالة ابلضمري يف قصيدة دموع ٰ

أَي ـ ــا عـ ــزي ـ ــزي أال إِِاين أحنـ ـ ِ
ـك .
ـادي ـ ـ َ

لجلمغت لست لا مم ،خيغق ن ا ن لسقلب سلسوم،لط
بولماق لست ع سلسوعل ا لستنم جنت ًغغب لجلمل فاه رتس،
أغى لملعثِّي غ،سهد ،سسلل ضمد
أغى لإل ،ست ابس م،قع لسيت رع ركعه ،لستنم سلسيت ءال ٰ
لستنم ن ت لالأومٰ ،
أغى لملعثي (أمعس) لستنم ف،أومته ق،فات
لمل ،طب (ك،ف لاي،ب ) سه لس مد لةل،ل لسذ لنت لإل ،ست ٰ
سغتنم ًغغب لةبا ،مهتس رسط سلضح،
ق لسش،أع :
قمت أَرثيك
اثيك
َماذا أ ح
قَالحوا قَ َّ
وايف ِم ْن إِحدى َمر َ
َقول إذا ما ما ح
قلوب ِ
وقلوب ِ
الر ِ
يك .
اي راحال
يوم َّ
الناس تَـ ْف ِد َ
الناس تَـتَبعحهح
َ
حيل ح
ح
ويقول :

ِ
يك
بك ـاك َمـ ـ ـ ْـن ملْ يَ حك ْن يوماً ححيَاكِ َ
تكن حيناً تحـ َفارقحهح
بَ َكاك َم ْن ملْ ْ
إِِاين ألَبكِيك ؛ وهل ِمن َع ِ
ِأل ٍ
فيك
اذ ٍر
ب يَر َ
اك تحـ ْق َربح واأل ْكفا حن حختْ َ
ْ
ََ ْ ْ
ك لسشدات
فهتً لسش،أع نصه ابلوح  ،،سللوتأ ،ش صات لملعثي (أمعس) خي،طهه خم،طهت لة ا ،فد ابستنهت سه
فد ي سساس مباري فج ،سًت لستنم ه ت اي،ب لسعح سرلتل ت،قب لملاري فك،ن لسولهد ًغغب لستنم ب مد
ق سه ،ً ( :ثاط ه ه ه ه ر تمط ) سهذل خيغق مت،لط لسهاوأ لملذك ،من ب لليت لإل ،ست ابس مد
لاي،ب (لسك،ف)
سمنومع لستنم وم،لك ،بوكعل ،لس مد ( ك،ف لاي،ب ) كل ًبا ،لستنم ةن لسش،أع ل و،،ه ق،فات سغتنم ساك ن
لملعثي ،ضعل زل لستنم فوقلب و،طله سمشت بل د ،بلض سذسط ميكن لسو  :إن ك،ف لاي،ب ه لس مد
َّ
أغى فوات ) س مكوف لسش،أع حممت
لسذ
شكل لستنهت لةكرب ن لس م،قع لة عى لمل هَّ ت سًت لستنم ( ا ٰ
ِّ
ف لس مد لملت صل ( ًنري ) ه،هعل ًس وت،ل ن
ات ابإل ،ست إ ٰىل لملعثي ب مد لاي،ب لسك،ف بل جنته ً ا،و م هن ح
رسط ق سه :
ِ
فت ِمن ٍ
وم ـ ــن رف ـ ـ ٍ
وك
ولد
ـاق ومـ ـ ْن أَه ـ ـ ٍل أَحـ ـبُّـ ـ ـ َ
هالَّ ر َ
ْ
أفت ِمبَ ْن خلَّ َ ْ
أو تحـ ْل ِق مسعاً ملَن ابملح ِ
وصيك
تودع َم ْن حتبهمو
كث يح َ
غادرتنا مل ِا
ْ
وغبت غيبةَ َجن ٍم ِيف توه ِ
وأي ٍ
يك .
َّجه
ُّ
جنم َهوى ـ ـ ـ اي عمرو ـ ـ ـ ـ َْحي ِك َ
َ
باري ا ع :
سمو
أمسَى َمر ِاميك .
وَكا َن ـ ـ ـ َما
عشت ـ ـ ـ ِم ْن ْ
َ
اع َ
أبكي الوفاءَ الذي َر َ
يت ححرمتَهح
 ،ضمد لاي،ب ( ًنري ) س ( لسو ) ،لملوصغت ابةفلً، ( : ،فري ه ه غَّ ري غ، ،رت ،ه ه غهري ه ه ،لأاري ه ه ه
مت م
أشري ) كم ،م دع ضمد لاي،ب لملوتَّ ،ابس مد لملت صل ( ًنري ) لس لغأ ( ر ِّنا ه ه رغوى) سزاع رغط لس م،قع
أغى ش صات لملعثي ( أمعس ) لسذ ميثل ن لا لستنم لسذ رتس ،سه ًفتف وو،سا ،لجلمل
ه ه ه بيهالت لا ،ه ه ه ه ءال ٰ
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أغى لإل ،ست ابس مد لسذ َّ
جتذ ْ ،فاه
لحملمغت ابملل،ين لس ل ،ا لستنم سسذسط ًثعه رعلب لستنم سمت،لكه لأوم ،ل ٰ
ص صات لسوي،بق بأ لس مد س علله سرسط ميثل بً،ا لسوم،لط لسشكغي لستنم سهت ،رهتس ً ات لسعب ابس مد
فانوًىن به أن لسوكعل ،سمك ن بتمت أن لإلأ ،ا فد ًلدل لاللولم ،سً أى ست وص ،،سًبأ ستقوص. )1( ،،
ا ع باري ن قصاتره :
أغى مت،لط نصه سرعلبيه ابلولم ،ضمد لاي،ب فاو
سحيع لسش،أع حممت ات ٰ
كنت لنا أحنساً بناديك .
َم ْن للفراغ الذي
خلفت وحشتَه فينا  ،و َ
َ
أغى لملعثي (أمعس ) ساوت ا لاي،ب
كم ،هدع لإل ،ست ب مد لسً،قب ًكثع ن زغت ن ًبا ،لستنم ساحال ٰ
لستنم س سمك ن لالسو  ،به ن لمل ،طب إ ٰىل لسً،قب س ن رسط ثت :
الناس تَ ِ
قلوب ِ
وقلوب ِ
الر ِ
يك
يوم َّ
اي راحالً
فد َ
الناس تَـتَبعحهح
َ
حيل ح
ح

أغى لملعثي لسذ ركع ووت  ،ص ،ا ت ،ى
ف،س مد لملوصل (لهل ) ،لس لل ( روهله) حيال إ ،ست ه،شعا بلتمت ٰ
( ا،ل ت) فدذه لإل ،ست رلت شكتق ن ًشك ،لسوم،لط لسشكغي لس ،هعا سًت لستنم سروكع ،لإل ،ست ابس مد
أغى ن لا لستنم سهي ش صات (أمعس) سرسط
(أغى) ساحال ٰ
لسً،قب (لهل ) ،باري ا ع ن لستنم وصت حبعف لجلع ٰ
ق سه :
شاه ي ِ
يك
بك َ
اب ال َق ِْرب َ
َردُّوا َعليه تحر َ
قلب ق ْد كا َن ما ختْ َ َ
وانص َرفحوا اي ح
رعلبيه سمت،لكه ابإل ،ست ب لليت رسط

لضع خموغ ت ن لستنم ساند
سهكذل حي ع ضمد لسً،قب لمل ع لملوصل
ًبا ،وع عا ن نصه :
لس مد فها ْذ حكعه لسش،أع ًكثع ن باري فاو
جاشت مس ِ
نت فِ ِيه املحجلِي من حمياريك .
َم ْن للحوا ِر إذا
اع حره وحك َ
ْ ََ
أغى س م (لا ل( ، ً )،لهل ) ،لس مد لملوصل
ف،س مد (ه ،لسً،قب ) لملوصل بكغمت ( ن،أعه ) قت ً  ،إ ،ست قهغات ٰ
أغى روتمع ًنه لهق ركعه لستنم باري ل،بق .
أغى لملعثي إ ،ست قهغات ٰ
حبعف لجلع (فاه) فوت ً ٰ ،
أغى رلره ساك ن لز ن ءواق لملل،ين
س منوًن لسش،أع حممت ات نصه أن ر هاف ضمد لملوكغ لمل ع ساحال به ٰ
وو لستنم :
لستنم س ن رسط ق سه
سلستالال

ـك
أقول إذا مـا
ـك
َماذا ح
قال ـ ـحوا قـ َّ
قمت أَرثي ـ ـ َ
ـوايف ِم ْن إحدى َمراثي ـ ـ ـ َ
ح
إين أحنـ ـ ِ
ـك
يـ ـَـا َعمرو ي ـ ـَا بحنـ ـ َّـي وي ـ ـَا خـ ـِـلَّي
أَيـ ـَـا ع ـَ ــزيـ ـ ـ ــزي أالَ َّ
ـادي ـ ـ َ
بقلب و ٍ
ِ
دود ِم ْن أهاليك
الوصف َما
يك فـ ـَـو َق
ص َف ْ
فَ ِجيعيت فـ ـِ َ
َع َ
ت إالَّ ٍ َ
نت أ ِ
ـك
َحي ـَا
يوم ـ ـ ـاً تًك ـ ــو حن ب ـ ــه َم ْي ـ ـ ــتاً ف ـأَبـْـ ـكـ ـِ ـ ـي ـ َ
ب أَن أ ْ
مـ ـ ـَـا حك ح ْ
َحس ح
نت ـ ـ ـ ـ ـ أَبْقى ِم ْن حِحمبِايكَ
َايم تَ ْشه ـ ـ حد
إِنِاــي ألبْ َ
َين ـ ـ ـ ـ ـ كما حك َ
أِا
كيك و األ ح
ِمب ِ
ـك
ُّبل م ـَـا
اجتمعـ ـ ـَا يف َانب ـ ـِ ـ ـ ٍـه فيـ ـ ـ ـ َ
ثل مـ ـ ـَ ــا ْ
أَبْكي ال ـ ـ َـوداعةَ أَب ـ ـْكي الن َ
كغم( ،ق ل ه ه ه بح ه ه ِّ غِّني ه ه رنمل ه ه ه أزمز ه ه ه ه إين ه ه ه فجاليت ه ه ه ه
ف،س مد لملوصل ( ا لملوكغ ) هذه لةبا،
1
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أغى لسش،أع إ ،ست ،،لات ةنه ساس لز ن لستنم سموكع ،لس مد بصاًت (و
سوعرا ه ه ه ه إين ه ه ه ي ه ه ه ه ًبكي ) ه حيال ٰ
أغى لسش،أع ن نه سموكع ،ضمد
لس ،أل ) لملوصل ابس لل كغمت (
كتري ) لسشيع لسث،ين ن لسهاري ساحال ٰ
قمري ه ه ه ح
ح
نب ه ه ه ه ً ا ،ه ه ه ه
لملوكغ ص ،ا ً عى سهي لس مد لملنوق ( ًو ) ف،أت بلض لةفل،
لةباً ( ،و ه ه ه ه ً ح
فع َّى سها ت لسوم،لط سلسقلب
أغى لملوكغ لمل ع لملذكع لةبا،
ًبكي ه ه ه ه ًبوى ) رت ا ضمد لملوكغ لستل
ٰ
أغى لسش،أع ب لليت لس مد .
لةبا ،سإل ،ست ٰ
أغى ًهل لملعثِّي سً ه،به سًصح،به
ً  ،لإل ،ست ب مد لجلمع ( سلس لجلم،أت ) فوت س،
لستنم سوحال إ ،ست ،،لات ٰ
سلغن،قه لسذمن شاَّل ه س عسل علل فته سرسط ق لسش،أع :
شاه يحـ ْب ِكيك
اب الق ِرب
قلب قد كا َن ما َختْ َ
َردُّوا عليه تر َ
وانصرفحوا اي ح
َ
أغى فوات سغش،أع حممت ات ه،،ف
سلا،صل ً :ن لإل ،ست ابس مد لسل،قت شكغري
،ل كهدل قصاتا ا ٰ
سوند رغط لس لاغت (لإل ،ست ابس مد ) جبزل كهد مت،لط لستنم إرل رص ،و ًن عللات لستنم سن لره هي ش صات
لملعثي (أمعس) فوت متري لإل ،ست إساه ًغغب لستنم ب لليت لس مد لمل ع لملذكع وصت ًغغهه س وت أ ،بأ لاي،ب
لةغغب سلسً،قب ً ا،و فج ،زل لستنم وو،سات وم،لكت س وتات عب طت ابجلمغت لست لا إبسات لإل ،ست ابس مد
بص ،ه لمل وغ ت سل ،لإل ،ست لس مدمت بتمت أن إأ ،ا لسذكع س ً مت ملدمت لال وص ،،سلا ت سهذل ه لستنم
لملوم،لط لصيتح لمل وصأ فد ،م أت ن لجلمل لملوو،سات رقلب سروم،لط فام ،باتد ،ب ل،قل ساسا ،وت أت ن
ً د ،لإل ،ست ابس مد .
 2ـ ـ ـ اإلحالة ابسم اإلشارة واسم املوصول

أغى للوتأ ،أتصع ل،بق ن
رلت ًو ،لإلش،،ا لسغً ،لسيهالات سلاغت ن سل،قل لسعب سلإل ،ست فدي رلمل ٰ
ل ل لستنم ًس ،،له سروت ا ً ات ًو ،لإلش،،ا لإل ،ست سمل لسنهب رسط إ ٰىل ل وتف ًو ،لإلش،،ا سرلت
أغى رسط ًن
أغى لسهلت ًس لسوعب سمحهىن ٰ
أغى ك،ن ًس ا ،ن س تد ، ،حيال ٰ
الالمه ،لستنم فمتد ، ،مت سحيال ٰ
لستص لة بات فوت رنولل سها،ن ،ست لسوعب ًس لسهلت سقت رنولمل سها،ن
هلذه لةو ً ،اود ،لاللولم ،لسغً
كم ،لسلت،مت ابملش ،،إساه سمك ن للولم،هل ً ،ا،و سًعق لسول ا (. )1
ءواق بلض لسوم،لط
أغى فوات جنت ت،رج ن لإل ،ست ابلولمً ،و ،لإلش،،ا سوند
سبوعل ا قصاتا ا ٰ
لستصي لسوصاتا سعب بلض لملو،طع لسن،بوت ابست وت سلست وت ابسن،بوت س ن رسط ثت :
َحت َّجر الدَّمع يف األم ِ
تفعت منَّا َّ
ـك
اق وار ْ
اعات حىت ال يـحواريـ ـ َ
الضر ح
ح
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
خبري بع ـ ِ
ـك
سبيل يف مـًـع ـاَل ـجــة
أ ََما حهن ــاك
ـب يح ْشــف ـيـ َ
ـلم الط ـ ا
َأما ٌ
ٌ
أَبي ــن طـ ـ ــر ِ
فة عـَـ ٍ
ويك
ني وانتِبَاه ـَـتِ َها
تكــو حن ذك ـْرى َ
وذاك ال َقبـ حـر َحيـْ َ
َ َ
ف،ل لإلش،،ا ( هت،ف ) لس ل ،لسهاري لسث،ين سه سها ت م مت،لط لسهاوأ ابسعب بأ ًلزل لمللىن  .سكذسط لل لإلش،،ا
أغى ك،ن فن لملعثِّي قربه س رسط أت،مت ابملش ،،إساه سه قرب (أمعس ) .
( رلف ) ساحال ٰ
أغى ك،ن إق ،ت لملعثي سلكته سبك ،ن فاه أغاه سكل رسط مند
سمنولمل لسش،أع لل لإلش،،ا (هذ ) سإل ،ست ٰ
1
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رعلب لستنم سمت،لكه .
مو لسش،أع :

ك أَقْطاب هذي الدار قَ ِ
كانت ـ ـ ي ِ
يك
اطبةً
ناج َ
بَ َك ْت َ
ح
وم ْن هبا كا َن ـ ـ ـ أو ْ ح
َ
ح
أغى رل لملك،ن سه ك،ن لكن سإق ،ت لملعثِّي
 ،لل لإلش،،ا (هذ )
سموكع،
ضع ال ق هلذل لسهاري ساحال ٰ
أغى فعل لملعثِّي س  ،موحغى به ن ً ،نت سسف ،مو لسش،أع :
أغى تى لازن سلةلى ٰ
سوك ن ش،هتا ٰ
ِ
ِ
َّ
يك
الدار شاهدةٌ
َجلَى َم َعانِ َ
إن األمانةَ م ـ ْن أ ْ
أَبْكي األمانة ؛ وهذي ح
 3ـ ـ ـ اإلحالة ابسم املوصول :

مت،لط لستص
لل لسه ،ثأ سن،نا ،لستنم س ص ص ،لسذمن لنصهري لهوم، ،مه ابسهح
مك ،مو ق ُّ
أغى م مت،لط لستنم سرند
سلننج ،دً ،ن ًو ،لمل ص لا ،تد ،سلملشقف سلاغت ن لس ل،قل لسيت رلمل ٰ
رعلبيه سرسط ة  " ،لمل ووعا إ ٰىل صغت سأ،قت " ( )1فدي ر صف أب  ،هدمت لستالست سغ ،ت لمللىن ( )2سميكن
سص د ،كذسط أب ً ،س ،ظ كت،قات ًس ًو ،هدمت سال م د تس هل ،إال ابسل ا إ ٰىل  ،ءال إساه لسذ ه ه ه ه بيهالت لا ،ه ه ه ه
 ،م نع غم ضد ،سمزمل إهب ،د ،سهذل لىن لفوو،،ه ،إ ٰىل زغت لسصغت س  ،رشومل أغاه ن أ،قت (. )3
لإللد ،مت،لط لستنم ك  ،رل نِّق لستالست فام ،ءال إساه ة ،ه ه ه ه كم ،ه
سرهتس دمت ًو ،لمل ص
فدي
،بيد ،بأ لسصغت سلمل ص
لعسف ه ه ه ساس هل ،الست ،صت رلرات سموحوق لمل دع لسوم،لكي لمل ص ال
أغى أتصع ًس
إرن رو بعب  ،قهغد ،مب ،بلته ،ف،مل ص ال رلت " قن ن لةس ،ظ ال متغط الست نووغت بل رل
ٰ
أغى هتً لسوم،ثل بأ  ،لهق ركعه
أت،صع ً عى ذك ،ا ًلزل ن لاي،ب فشع سل ه ،ه لستنم سهي رو
ٰ
و ،ا ع " ( )4سسلغت ،نت م لاللولم ،لس لض ةو ،لمل ص لسذ ال
و ،سبأ  ،ه ذك  ،بلت رسط
مك ،خيغ ته ننم ن لستص لسغً مت ة  ،متثل إ تى ً سل لسعب بأ ًلزل لسكت سلسيت نوحك ب لليود ،سًت
أغى لسوم،لط لسشكغي نصه .
لستنم سمنولأ هب ،لسش،أع ًس توج لستنم لا ،ظ ٰ
أغى فوات )
فكاف ًلدمري ًو ،لمل ص
م مت،لط لستنم ( ا ٰ
أغى بلض تد ،مو
ميكن لسو  :إن سًت لسش،أع حممت ات هدع فاد ،ر هاف لل لمل ص
ًكثع ن ضع نوف ٰ
لسش،أع :
ع اخلَط ِو يف تِرح ِ
َّ
ك
اله َع ِجالً
وت اب ِإل ْسر ِاع يحـغـ ـْ ِري ـ ـ ـ َ
كأمنَا امل ـ ـ ح
يـا حم ْس َر َ
َْ
ومن رف ـ ـ ـ ـ ـ ٍ ِ
ِ
وك
ت ِم ْن ول ـ ٍـد
َحـبُّـ ـ ـ َ
ـت مبَـ ْـن َخلَّ ْف َ
هالَّ رأفـ ـ َ
اق وم ْن أَه ـ ٍـل أ ْ
ْ
ِ
كث ي ِ
ِ
أو تح ِ
ك.
ع َم ْن حِحتـبُّـ حهمـ ــو
ادرتَنا َملْ تحـ ـ َّـود ْ
وصي َ
غ ـَ َ
لق مسَْعاً ل َمن ابملح ح
أغى لسعف ،سلةهل سلة ه،ب لسذمن
ف ي رغط لةبا ،س ،ركع لل لمل ص ( ْن ) لسذ مت
أغى لسلوت سحيال ٰ
ٰ
لهق ركعه لسهاري لسن،بق ف،سلتقت لسول م ات ه،هعا ن ركع لل لمل ص س رل لس قري رقلب لةبا ،ع ابقي
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ًبا ،لستنم ً  ،روصل بت لا لستنم سفكعره لملعكزمت سهي ،ح ش صات لملعثي س  ،مولغق هب ،ف،ةهل سلة ه،ب س لسعف،
ه ًصح،ب أتقت ابملعثِّي .
ضع ا ع ن لستنم ساً رل لس ها ت لإل ،سات
أغى لمل ع لسل،قل
سموكع ،للولمً ،ل لمل ص ( ن ) لستل ٰ
لسعب بأ لسصغت سلمل ص ن لدت س دمت لسول مض ن لدت ً عى فاوحوق لسوم،لط لسشكغي س رتس ،لملل،ين
ن لا لستنم مو لسش،أع :
يك .
تكن ِحيناً تحفا ِرقحهح بَ َك َ
بَ َك َ
اك َم ْن َملْ يَ حك ْن يَوماً ححيَاكِ َ
اك َم ْن ملْ ْ

أغى لمل ع ا
أغى لمل ع لملذكع سكذسط لستل
سل ،ف  ،لستنم كذسط لإل ،ست ابلولم ،لل لمل صل لمل ونم لستل
ٰ
ٰ
لملًنثت ت،لهوأ لستنم سرسط ق لسش،أع :
يك
ت ـ ـ ـ ِم ْن أ ْ
َمسَى َم َر ِام َ
حرمتحهح وَكا َن ـ ـ ـ َما َع ْش َ
اع َ
أبْ ِكي الوفاءَ الذي َر َ
يت َ
لستنم ةن
ف،ل لمل ص (لسذ ) لس ل ،لسهاري سه سها ت إ ،سات فع  ،إ ،ست ل غات قهغات ساً سها ت لسعب
لس ف ،ص ت ن ص  ،لملعثي لسذ ه حم  ،لستنم سن لره لسذ رتس ،سه لةس ،ظ سلملل،ين فاو :
لى ال َقر ِ
من لِلْب ِ
اط ِ
يك
اض ْ
يس متحْلِ َيها فَـتحـ ْعلِ َ
حوث اليت فَ َ
َْ ح
ت َج َداوًهلَا َع ٰ َ
ف،إل ،ست لسهاري ل ،ابل لمل ص سهي إ ،ست قهغات ل غات ه،هع لستنم سلحمل ،إساد ،هي (لسهح ) لسيت ك،ن
ملته ،سمكوهد ،لملعثي سمتشعه ،سر اض أغم،ق سً ابق سملوربه ،لسش،أع ً تى لس ل،قل لسيت ًلدمري شدعا لملعثي سأغ
ك،نوه .
سرهأ ن قعل ا ننم لسش،أع حممت ات ه،،ف ًن لل
م مت،لط لستنم
ف،حملصغت إن لل لمل ص مند
َّ
م مت،لكه لستصي سرسط
لمل ص ك،ن ،ضعل سًت لستنم ساً سها ت لسعب بأ ًلزل لستنم سابسو،ي لملن ،ت
ن ت إسات لإل ،ست س مكن للولم ،هذل لست ا ن لإل ،ست َّلل ،قا،ل ،ابإل ،ست ابس مد كم ،لهق با،نه سمل
رسط ن سلدت ن ع لسه ،إىل عسنت للولم ،لس مد سلرن،أه لسولهد سرت ُّأه لستالست .

على فقيد )
اثنيا ـ ـ التكرار وأثره يف التماس النصي يف قصيدة ( دموع ٰ

نت ه ف  ،لستص لسشلعمت تد ،سلستثعمت ف ت أن
س،كن د لسقكاب لسغً
لسوكعل ،دع ًلغ
لسوعان لسكع سكت لسعل ﷺ سلسوكعل ،مح دع لجلم ،لةلغ ب سمحند إم ،ح لستالست .
،ه لس لض
()1
لعف أبنه  " :ركعل،
سمل س م (لسوكعل )،السوه لسغً مت لإلأ ،ا سلسعل ا سكع ،لسشي ًأ ،ه
س لالصيتح مح َّ
()2
كغمت ًس س م ًكثع ن عا لا ،سل ت ستكوت  ،سرسط إ  ،سغو كات ًس سزا ا لسوتهاه ًس سغود مل ًس سغول ا "
أغى رعلب سمت،لط لستنم سميت لستنم لسهلت لإلمو،أي
سسغوكعل ،سه،ق ه بت ،لستنم لسشلع ن ً دً : ،نه ململ ٰ
سلمل لاوي سجيت لمللىن سملاته ةن لسوكعل ،ال موكع ،فاه لسغ م فو بل مهوكع ،فاه لمللىن ًم  ،كمً ،ن لسوكعل ،معب
لسلتقت بأ هتا لستنم س وغواه فا ل ولغو ،ب  ،لستنم سال مً، ،ه سم ،ف إ ٰىل رسط ًن لسوكعل ،مقل لا،ست لست نات
سًت لستنم ًنه
سغش،أع حبنب  ،موو اه لسًعق لسشلع سذسط ملته ًغغب لملدومأ ابست،لل ،لةلغ بات سلسهح
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ن وو ا ،لس ص ،ت سحم،لتد ،مو لسز،كشي  " :سقت غغ ن ًنكع ك نه ن ًل،ساب لس ص ،ت هتً ،نه ال ف،قتا
ي،ابمه ،إرل ًهبمري
ته سساس كذسط بل ه ن حم،لتد ،س ،صتق إرل رلغق بل ه بهلض سرسط ًن أ ،ا لسلعب
بشي إ،ل ا سوحواوه سقعب سق أه ًس قصت لستأ ،أغاه كع،ره ر كاتل " (. )1
فكاف سهَّف لسش،أع حممت ات ه،هعا لسوكعل ،مت،لط نصه ( ا أغ ٰى فوات )
ميكن لسو لبوت لق  :إن لستنم ض ا لست،للت قت ل وأل ف ،ةه ابسوكعل ،أب لسه لمل وغ ت فوكع ،فاه لاعف سركع،
فاه لسكغمت سركع ،فاه لجلمغت .
فمن ركعل ،لاعف ق سه :
بين واي ِخلي أَتَ ْس َمعحين أَاي عـ ـَ ـ ِزي ـ ــزي أَالَ إِين أنـ ــاديك
اي عمرو اي َّ
سالرب أن بلت لملعثِّي ةنه ص ،،بلاتل أ ،ا ع سمكع ،لستتل عا ً عى حبعف لستتل
فوكع ،لستتل حبعف لستتل ( ا ) ِّن
(لهلمزا) سا ع لملعثِّي ،لت قعمهت سكعنه ال مصت مب ره سكعنه ،ثتق بأ متمه سً  ،ه سانمع  ،معمت لإللعل ،به إساه
سملكس هذل لسوكعل ،لا،ست لست نات لمل يعبت سغش،أع سقت ،ب هذل لسوكعل ،بأ شيع لسهاري فتأ لسوم،لط لسل،
سغتنم .
سركع ً ،لا لاللو د ( ،ن) وه أتق حبعف لجلع( لست ) ركعل،ل أم ا ساقلب هب ،لستنم ً،بلت ًبا ،وو،سات
ل،لره سأغى لملت،بع س لسهح لسيت ك،ن ملته ،سرسط ق سه :
إش،،ا إ ٰىل ،ست لملعثِّي لسثو،فات سلسلغمات
شِ
اريك
َم ْن للحوار إذا
جاشت َم َ
ْ
كنت فيه املح ْجلِي َم ْن حميـ ـَ َ
اع ـ ـ حـره و َ
ِ
على القر ِ
ـك
فاضت َج َداوهلحا
للبحوث اليت
َم ْن
ْ
اطيس متحْلِ َيها فَـتحـ ْعليـ ـ ـ َ
ٰ
ت تح ِ
ـك
َم ْن لِلِ ِمناب ِر وهي اليوم ابك ــيةٌ
ض َّج ْ
نادي ـ َ
املنابر قـ ـَ ْد َ
إذا ح
نت لَنَا أحنْساً بِنَ ِ
َم ْن لِلِفر ِاغ الذي َخ َّ
ادي ــك
فِينَا  ،وحك َ
لف َ
ت َو ْحشتَهح
سملت ركعل ،عف (لسك،ف) لستنم اب،ال سسلضح،ق سمك ،موكعً ،غغب ًبا ،لستنم ساكناه إبمو،ا لاوي أتنس
أغى رعلب لستنم سرتاه .
سه ًرن لملوغوي فانومع وتوت بأ زل لستنم سًبا،ره س و،طله ساك ن سلاغت سغح ،ظ ٰ
سل ،ركعل ،لسكغمت ( لس لل ) بصاًت لمل ،،ا لملنومع ب ان (ًفْلِّ حل) سه لس لل (ًبكي) فوكع ،ركعل،ل أم ا
نودل ،نات ًبا ،ن لستنم سملكس رسط لا،ست لست نات سغش،أع س تى أتثعه ب وت (أمعس) ف،سهك ،نومع سلست ا
أغى لس وات كم ،للوي،ا لسش،أع ًن منوح ع لملوغوي سمشعكه لسول،طف له لسهك ،أغي لس وات س ،
ال رك ،روف ٰ
ك،ن موحغى به ن ف ،قل سا لب فكع ،لس لل ( ًبكي ) ساً س،ه مت،لط لستنم سرسط ق سه :
يك
إين
ـام تَ ْشهـ ـ ـ حد لـ ـِـي أين ،كما كن ــت ـ ـ أبقى من ححمــبِا َ
َ
ألبكيك واألي ـ ـ ح
ـك
تم َع ــا فـ ــي ن ـَاب ـ ِـه ف ـ ـيـ َ
ُّبل َما اجتمعا مبثل َمـ ــا ْ
اج َ
أبكي َ
الو َداعةَ أبكي الن َ
ِ
ِ
ـك
ـلم َك ْم بَلغَا مـ ــن راغ ـ ــب فيهمـ ــا أرقـ ــى مراق ـي ـ َ
أبْكي الثقافةَ أَبك ـ ـ ــي العـ ـ َ
ـداث نــاطـقةٌ مــا ك ــا َن غَيــر َك فيه مـن يض ـ ِ
ِ
ـك
واضع واألحـ ح
ـاهي ـ َ
َْح
َ
أبـْكي التـ ـَّ َ
ح
اميك
شت ـ ـ من ْ
أمسَى َمر َ
اعيت ححرمتَهح وكا َن ـ ـ َما ِع َ
أبْ ِكــي الوفـاءَ الــذي ر َ
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ِ
ِ
َّار شاهدةٌ َّ
ـك
َجـ ـ ـلَى َم َعـ ــانـ ـ ـي ـ َ
إن األم ـ ـَ ـ ــانةَ م ـ ـ ْـن أ ْ
أبْكي األمانةَ ؛ هذي الد ح
ـل الـَّــذي فِي ـ ـ َـها حجيَاري ـ ـ ـ ـ ــك
ضائل و
َ
فىت إال القـ ــليـ ـ َ
أبكي ال َف َ
اآلداب ؛ أي ً
س ن ركعل ،لسكغمت ( لالل )  ،س ،لسهاري  ،قهل لة د ن لةبا ،لسن،س ت لسذكع ا كع ،كغمت ( لة ،نت )
ًأ ،ه ،أجز لسهاري سوعكات هذه لسص ت لملعثِّي ن لدت س ن لدت ً عى جنته َّ ً ،سها ت
صت ،لسهاري
لسعب بأ شيع لسهاري فعلدمري مت،لط لستنم ة  ،ولغوت ابملعثِّي (أمعس ) س ن رسط ًم  ،ركعل،ه سكغمت (
لملت،بع) سغعب بأ شيع لسهاري لسذ مو فاه :
ت تحـنَ ِ
ِِ ِ
ـك .
ض َّج ْ
ادي ـ َ
املنابر قَ ــد َ
هي اليوم ابك ــيةٌ إذا ح
َم ْن للمنابر َو َ
ًلغ به م هف ركعل ،بلض لجلمل
أغى فوات ) جنت لسش،أع حممت ات
سبووهع ه،هعا لسوكعل ،ننم ( ا ٰ
و،بلت لزقا ،لستنم س ش،،كوه
سلسقلكاب إمي،و ته أب ات لسوكعل ،أتكات لملل،ين سللوح  ،،لملوغوي لاللومعل،
 ،مشلع به ن ،ست ن نات ،ح أمعس لسذ جيت سه سلاغت إال لست ا سلسهك ،أغاه فاو :
ِ
كن يوما حياكيك .
بَ َكاك َم ْن مل تكن حيناً تفارقحهح
بَ َكاك َم ْن مل يَ ْ
سخنغنم ن رسط إىل ًن لسوكعل ،ب ص ه سلاغت ن سل،قل لسوم،لط لستنم ك،ن ،ضعل بص ،ه لمل وغ ت ننم لسش،أع
أغى فوات ) سل ،لسوكعل ،غمح ،اب،ال ًلغ ب لسش،غع سسًوه لسه،كات لازمتت سًلد
حممت ات لسذ أت لنه ( ا ٰ
لسوكعل ،مت،لط زل لستنم سرو،ساد ،سقب ًلزل لستنم بل د ،بهلض سن غل ًس كغل كم ،أمل لسوكعل ،لستنم
أغى لس وات (أمعس ) لسذ ميكن لأوه،،ه
أغى با،ن سكشف لا،ست لست نات سغش،أع لسيت لايع أغاد ،لسهك ،سلكب لست ا ٰ
ٰ
أغى ءواق غ،ا لستنم سهي لسعح ابسهك ،أغى لس وات .
حم  ،لستنم فج ،لةبا ،بكغم،مه ،سزغد ،حتصهَّت ٰ

خامتة

خموو هذل لسهح ميكن ،صت ًه لستو،قج لسيت ر صغري إساد ،لست،للت تد: ،
 1ه ه باتري لست،للت ًن سن،نا ،لستنم أغ مدو بغًت لستنم هدع تحمه أتت أغم ،لسلعب مبصيغح،ره لمللعسفت
رعل َّ ري ن عاره سق لناته س صيغح،ره أتت أغم ،لسغًت لسًعب  .فد أغ قت تم .
 2ه ه ه ه ملت لسوم،لط لستصي ن ًبعا لملصيغح ،لسيت القري أت،مت سرعكازل سن،نا ،لستنم ن قهل لسه ،ثأ لسلعب
سلسًعب ف ضل ل سه لسو لنأ سبات ل اسا،ره سسل،قغه لملولت ا تد ، ،مولغق بتات لستنم لس ،هعا سه لسوم،لط لسشكغي
( لالرن ) ،س تد ، ،مولغق بتاوه لسلماوت سه لسوم،لط لستالي (لالننج. ) ،
أغى فوات بو هاف لسش،أع سا ،لإل ،ست ابس مد
تري لست،للت ًن لسوم،لط لستصي ك،ن ،ضعل قصاتا ا ٰ
 3ه ه ه ه باَّ ْ
،ل لستنم سرت أري لإل ،ست ابس مد
سك،نري لإل ،ست ابس مد هي ًكثع
أبن لأه سلل لإلش،،ا سلل لمل ص
أغى لملعثي س  ،مولغق به ن ًش  ،س ك،ن سا ،ن سف ،قل س ا لب .
سزالدَّ ً ،ى إ ٰىل رعلب لستنم ابإل ،ست ٰ
أغى فوات ساند مت،لط لستنم سرعلبيه س،مب ،سهن ه لسش،أع سًت لستنم
 4ه ه ه بعا لسوكعل ،سلضح ،ننم ا ٰ
ةنه موت،لب ع ض ا نصه (لسعح ) .
ركعل ،لجلمغت سبعا
أري اسا ،لسوكعل ،لستنم ض ا لست،للت ن ركعل ،لاعف إ ٰىل ركعل ،لسكغمت س
 5ه ه ه رت ْ
أغى لس وات سرسط
ركعل ،لسكغمت لسلم
أغى لا،ست لست نات سغش،أع لسيت غغب أغاد ،لسهك ،سلكب لست ا ٰ
ساربهن ٰ
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ً ،كت رعلب لستنم سمت،لكه .
 6ه ه ه ه كش ري لست،للت أن سأي لسش،أع حممت ات ه،،ف ة ات لإل ،ست سلسوكعل ،بت ،لستنم لسشلع س م مت،لكه
أغى قغب لملوغوي سات لل له سمش،،كه لة
ساجلل لملوغوي مو ،أل أ،ط ا ،سن نا ،له فه،سوكعل ،منو ي توج لستنم ٰ
أغى لس وات.
سلازن سلسهكٰ ،
لسوم،لط لستصي لسشلع لسغايب م له ص،ف لسشلع لسعصأ لملوماز فد لتمع
 7ه ه ه ه باَّتري لست،للت ًن لسهح
أبن مت،ل سريهق أغاه لملليا ،لسغن،نات لاتمثت .
قائمة املصادر واملراجع
اوال ـ ـ الكتب واملعاجم

1ه ه ه ه ًات أ ا ي اإلحالة يف حنو النص دراسة يف الداللة والوظيفة كو،ب لملًمتع لسث،س سغلعبات سلست،لل ،لستح مت
كغات ل ،لسلغ

 2ه ه ه لةاهع او

ل ،لت لسو،هعا

. 2005 1

نسيج النص لملعكز لسثو ،لسلع

بدس

 3ه ه ه ه لجل ،م البيان والتبيني ر  /أهتلسنت ه،،سن

. 1993 1
كوهت لا،جني لسو،هعا

 4ه ه ه ه غال لسهي،شي الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب
ب لعلنت النص واخلطاب واإلجراء  ،رع /مت،

 5ه ه ه ،سبع

 6ه ه ه ه لسز،كشي الربهان يف علوم القرآن ر  /حممت و ي
 7ه ه ه صهحي إبعلها لس وي
لسو،هعا

1

2009 1

ًلنت لمل و ،،سغتشع لسو،هعا

.

2008 1

أغى لسن  ،لملكات
،للت ريهاوات ٰ

 ( 13ه

 9ه ه ه ه أهت لسو،هع لجلعل،ين دالئل اإلعجاز ر /جلتت ن لسه ،ثأ
 10ه ه ه ه ف،ن مط علم النص رع /للات حبد

ل ،لعمع أم،ن

.

ن،ن أ ،لسكوب لسو،هعا

. 2000

8ه ه ه ه أه،ل نن النحو الوايف

7

. 1991 3

علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق
ل ،لملل،،ف لسو،هعا

. 1998

ل ،قه،

) .

ل ،لسوغ سغقل لسو،هعا ( ه ) .

ل ،لسو،هعا سغكو،ب لسو،هعا

. 2001

1

 11ه ه ه ه ف س ،نغ ه،ناه سا عسن مدخل إ ٰىل علم اللغة النصي ر  /ف،حل بن شاب لسلجمي ل ،لت لملغط لل
لسعاق . 1999

 12ه ه ه قعمعا ا،ق ن احلركة الشعرية يف ليبيا يف العصر احلديث
 13ه ه ه ،مع لسغًت لسلعبات املعجم الوسيط
14ه ه ه حممت لة

ل ،لسكو،ب لجلتمت طعلبغس ه ه ه هغاها،

كوهت لسشعس لستسسات لسو،هعا

.2004 4

ع مدخل إ ٰىل علم النص وجماالته تطبيقه لستل ،لسلعبات سغلغ وشعسن

 15ه ه ه حممت لسص،

أاي

الشعر والشعراء يف ليبيا

2001 1

كوهت لةجنغ لملصعمت

. 2008 1
هع لسيه،أت لاتمثت لسو،هعا

1957

16ه ه ه ه ه ه ه لبن لص لملتين أنوار الربيع يف أنواع البديع
. 1968 1
لسلعل
17ه ه ه ه ه لبن ت ،

لسان العرب

ل ،ص ، ،بدس

ر  /ش،كع ه،
2008 6
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يهلت لستلم،ن لستجف لةشعف ه ه ه ه
.

 18ه ه ه لبن هش،

شرح قطر الندى وبل الصدى ر  /حممت حمي لستمن لملكوهت لسلصعمت بدس

. 1994 2

اثنيا ـ ـ الرسائل اجلامعية

 1ه ه ه ه حممت لة أ التماسك النصي من خالل اإلحالة واحلذف ( دراسة تطبيقية يف سورة البقرة ) ،ل،ست ،لنود
( عق نت ) ل ،لت لا،ج ا ع ابرتت ه لجلزلقع 2015

اثلثا ـ ـ اجملالت والدورايت
 1ه ه ه للت صغ ح
 2ل مغات 1991
 2ه ه هه،سياب ق لس
م.

.

حنو آجرومية للنص الشعري ( دراسة يف قصيدة جاهلية ) ،غت فص
.

ج  10لسلت  1ه

االنسجام النصي وأدواته ،غت لمل رب ل ،لت حممت ا ع بنكعا لجلزلقع .لسلت 2012 3
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أثر الفنت واحلروب على اجملتمع األندلسي إابن احلكم األموي
) 422 –138هـ  1031 – 755 /م )
أ.عبدالرزاق العماري القويضي
قسم التاريخ  -كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار
جامعة املرقب
املقدمة:
 ،،رغط لستسست لسيت ًلند ،أهت لسعان بن ل،سمت
ًأيري لستسست لة مت سو،،مخ لةنتسس ًأ إ،
لملغوب ابستل ل أ 138 ،هه  755 /سللوي،ا أهت لسعان سسسته ن بلته ن بت ،سست لتمتا متاز لاا،ا فاد،
ابسعقي سلسووت زاع ل لنهد ،لمل وغ ت ل ل ك،نري لا،لات ًس لقوص ،مت ًس للوم،أات ًس ثو،فات غد ًن رسط لسكا،ن
منغ ن نًص ،سنكن ،متثغري فنت س عسب ك،نري مبث،بت ش كت لنت لستسست فع ى رسط إىل إضل،ف س إ ،ف
لستسست سهدع ل ،رغط ل ح ،أغى زاع ت ،ي لاا،ا لةنتسس سل ف منغ هذل لسهح لس أغى ًثع لاعسب
سلس نت أغى لاا،ا لالقوص ،مت سلاللوم،أات سلسثو،فات
لملهح لةس ً :ثع لس نت سلاعسب أغى لاا،ا لالقوص ،مت
لملهح لسث،ين ً :ثع لس نت سلاعسب أغى لاا،ا لاللوم،أات
لملهح لسث،س ً :ثع لس نت سلاعسب أغى لاا،ا لسثو،فات
املبحث األول :أثر الفنت واحلروب على احلياة االقتصادية:
لةنتسس أتثعلق شتمتلق أب تل
أتثع لستش ،لالقوص،
لالهوم ،ابس ت ت سل  ،،لسصت،أت س،كت لسوج،،ا.

لس نت سلاعسب إر ر ع،

ل ،لست ل

فول

أوال :الزراعة:
ًثع لستزلأ ،سلس نت أغى لس ت ت صت ،لست ل لةس سنك،ن لةنتسس إر لغوصهري لة،لضي ساس ،أو
لملغكات سفوت صً ،،لملتف ً،لضاد سر مري لملو،بل غكا ،كه ،،لملتف كم ً ،لس نت إىل إ  ،لس ت أ
ملزل،أد س عبري لة،لضي لسو،بلت سغيعف لملدزس س ن ل،،ا ًصح،هب ،إىل لسع ال أتد ،سقت ر تن ك ،ب ً ات
ًضل،ف ص د بكل لس ل،قل لملو ،ت هل سك،ن ن ًبعا رغط لس ل،قل رت د لملزل،ا لسو،بلت هلذه لسث،قع ًس رلف سرع
إش،،ل لملص ، ،إىل رسط أتا عل ثل :إفن ،لسًت س لسثمً ،،س إفن ،لسز،ا سإ عل لسوعى ًس ءيا لةشج،،
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سلسز،سا ًس لإل عل سلسوت د سلالنون،ف سلسوًاد ًس إفن ،لسز،ا سقيع لةشجً ،،س مت ،لهلت سلسويع سلإل عل
سلسوت د( )1سغد رسط ن لسله،،ل لستلست أن لاعلب سلست  . ،،فوت لرهع لة د هش ،لةس لا،لت لة،ق لحملعسقت
ف عب لسكثد ن لملت،طق لسز،لأات ثل ك ،ا وكعو لسيت ً نري ،سات لهع لتأ سطهق لةلغ ب ن نه كل ن لاك
لةس سأهت لسعان لسث،ين ا لجتد ،إىل إفن ،لسز،سا سننف لملعلفق سلملل،مت سلإلاب ا(. )2
ك ت لة ،،ا لاش،ق ض م،ق إىل ًهل طغايغت بلت  ،شو ل أص ،لسي،أت فعسقع
ف ي أ 219 ،هه  834 /لع
هب سًفنت ا،سأد سقيع ،،ه ( . )3س لتت  260هه  873 /غزل لملتذ ،بن لة د حممت بن أهت لسعان ابسص،ق ت إىل
لعقنيت فحي ل،مشد ،سقيع  ،قت ،ن ًشج،،ه. )4(،
س أدت لة د أهت و مشل لست  ،،أتا ت،طق تد ،ص ن أمع بن ص ن ،مت س  ،هل ،سجتغى
لست  ،،إفن ،لسز،سا سلنون،ف لسًت سلسثم ،،سرت د لسوعى ( )5سبغًري لا،لت لسو ا ًسلدد ،أدت لة د
أهت لسعان لست،صع لسذ ع تذ ر ساه لاك أغى لسو  ،أغى ص ه مبد،زود سقري لاص ،سويع كعس د
سلنون،ف ا،سأد ( )6سطهالي ًن جيت لسوته  ،طعموه إىل لإلنو،ج لاا لين ال،ره،طه لس ثاق ابسز،لأت ن لعل لاعسب سلس نت
هجع لس ت ن
لملنومعا سًثت ،لس وتت لسوعطهات أتثع لسز،لأت أتثدلق ابسً،ق فمً ،ن نشب لسصعلا بأ لةنتسناأ سلسرببع
زل،أد ساق ل مد بوعطهت ف،ق ن ًرى لسرببع فم ،لسكثد تد ل أ،ق ًس قوغ ل خب،،لد )7(،باتم ،ب لسرببع
قعطهت حيصتسن سأيكغ ن( )8سأتت  ،هتً لةسض،ا ننها،ق جتت لة،لضي ن مز،أد،
لسوعى سنزس ل أغى كل ا،ا
بنهب هجعا زل،أي قعطهت مم ً ،ى إىل لضمحت ل لسوعى  .سمًكت لبن غ،سب أغى رسط بو سه“ :سابس وتت لسك،قتت
أغى ً،ل لة،بلم،قت لتت ن لهلجعا حماري ،ل رغط لسوعى"( .)9سك،نري لسثعسا لاا لنات قعطهت هي لة عى أتثع
ابس وتت إر ن وري بلض لشاد ،أتت فعلً ،هل لسه ل ن قعله سا،قد بوعطهت(.)10

 1ابن حيان :المقتبس في تاريخ األندلس ،تح ،إسماعيل العربي دار اآلفاق الجديدة  ،المغرب  ، 1990 ،ص163،162، 134 – 76،131
 2ابن األثير ،الكامل في التاريخ  ،مج  ، 6ط  6دار صادر  ،بيروت  ، 1995 ،ص ، 202 ، 144ابن عذاري  ،البيان المغرب في أخبار
االندلس المغرب  ،ج  2تح : ،ج س كوالن ليفي بروفسنال ط ، 3دار الثقافة بيروت ،1983،ص64،63،84،75
 3ان عذاري  ،مصدر سابق  ،ج، 2ص84
 4العذري  ،ترصيع األخبار وتنويع اآلثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك  ،تح  :عبد العزيز األهواني ،...
ص.35
 5ابن حيان  ،مصدر سابق  ،تح  ،إسماعيل العربي ،ص. 130، 76
 6ابن حيان  ،المقتبس ج ، 5نشره :ب شالميتا بتعاون لضبطه وتحقيقه مع ف كورينطى ،م .صبح وغيرهما  ،المعهد االسباني العربي
للثقافة  ،مدريد  ،كلية اآلداب  ،الرباط ،1979 ،ص148
 7ابن عذارى ،المصدر السابق  ،ج ، 3ص 102
 8المصدر نفسه ، ...ج ، 3ص 106،107
 9ابن غالب  ،نص أندلسي جديد من كتاب فرحة االنفس  ،تح :لطفي عبد البديع  ،مجلة معهد المخطوطات العربية  ،مج ، 1مطبعة
القاهرة  1955 ،ص306
 10ابن عذاري ،المصدر نفسه  ، ...ج ، 3ص 102
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اثنياً :الصناعة:
ك،ن النلتل لاللووعل ،لسنا،لي سل وت لة ن لستل غي لست،رج أن لاعسب سلسث ،ل
لةنتسس س،لق كهدلق
أت كهد ن لةمت لسل ،غت لملدعا كم ،صل ث ،ا لسعبض ا أغى رسط
لان،،ا لسيت اوري ابسصت،أت بنهب
هجعا أت كهد تد إىل ،،ج لةنتسس.
ش،،كت لسصت،ا سلاعفا ن إمخ ،لسث ،ل إىل لنصعلفد أن ًأم،هل لةل،لات فوليغري لسصت،أت
سً
سمًكت لبن ا،ن أغى سل ًصح،ب لاعف لجلات لسذ ً،لغه لة د أهت و بن حممت سغو  ،أغى بلض لسث ،ل
شذسنت س غده ،ن لة ،كن سً ك،ن ل ً عا لجلات ابسوعب ن خم،ان لسذ دا سً ،كن هس لةلعى س،مب،
،للع رسط سك ن لسصت،ا ًن دمود لةل،لات هي لإلشعلف أغى لةلغحت سلست ع تى صت اود ،ستلولم،
هس لسلنكع ،ل ،ن ًلعى ًهل شذسنت ك،ن ل لسلم أتت ص ،ب
سمشد لبن ا،ن إىل رسط بو سه ":سك،ن
لسصت،أت ابسلنكع . )1("..
س ن لسل ل ل لملًثعا لغه،ق أغى لسصت،أت لسله ن قهل بلض لسث ل ،ابمل ل لا ،لستا ت سغصت،أت فكثدلق تد
لك ل لسلمغت سكوه ل ًو،قد أغاد ،سرسط إلض  ،ص ت لاللووت لسنا،لي ثغم ،فلل من بن إلح ،أتت  ،ضعب
لست،له ابوه(.)2
كم ،أتثع ل لسصت،أ ،لمللتنات بلت  ،رليل للو علج لملل ،ن لملنو ت ت هذه لسصت،أت ن ت،زد،
كملتين لسذهب سلس ت لملو فعلن ابملعج لسوعمب ن صن لملتس ،لسو،بع سوعطهت سك،ن هذلن لمللتون منو ت ،ن إصتل،
لملنك ك ،سصت،أت لسوحف لمللتنات كذسط أتثع لسصت،أ ،لسًذلقات سلسز،لأات إر مومكن ك ،قعطهت ن لا ،ظ
ثل لسزمو ن لسذ ك،ن منو عج ته لسزمري سلةاه ،،لملنو ت ت
أغى ص ، ،لمل ل لا ،لستا ت هلذه لسصت،أ،
لسزم لسليعمت سصت،أت أنل لستحل سلسكعس لملنو ت صت،أت جت اف لسلتب .3سلسصت،أ ،لسووغاتمت هي لة عى
ك ت قعطهت لسنايعا أغى لهل قعطهت سلسذ حيو أغى لسقبت
أتثع اباعسب ،صت صت،أت لس  ،،أتت  ،فوت
لا،صت بصت،أت لس . ،،
اثلثاً  :التجارة:
لأومت لسوج،،ا بأ خموغف تن لةنتسس أغى شهكت ض مت ن لسيع لستل غات غد ًن لس نت سلاعسب
لسيت ًص،بري لةنتسس قت ًثع أغى عكت لسوج،،ا سً إىل لنوش ،،لسغص سقي،ا لسيع سلسقبنم ابسو لفل سلإلغ،،ا
أغاد ،فوت ل وت ًمت أمع بن ص ن إىل "ًهل لة ل فغ متا ،الق قت ،أغاه أتت ن هن به سل،،ا لسً،،ل
 1ابن حيان  ،مصدر سابق  ،تح إسماعيل العربي ،ص. 136
 2العذري  ،مصدر سابق  ،ص. 12
 3ابن غالب  ،نص أندلسي  ،ص  ; 296خالف ( محمد عبد الوهاب) ،قرطبة اإلسالمية القرن الحادي عشر الميالدي – الخامس
الهجري  ،الحياة االقتصادية واالجتماعية  ،الدار التونسية للنشر ،1984 ،ص.161،162
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سقيع لسنهل فلمري لعره ك ،ا ،مت سلسك  ،لجمل،س،ا هل ،سًضعب لسهت للدلق"(ً ، ً )1ه،ي صن تري ،س – سك،ن ل ن
أج لسذ ت – سك،ن مو ل  ،بأ ك ،ي لسهدا سلا،ن سموع أغى ق،،أت طعمق جب،نت "فك،ن ن لغط رسط لسيعمق ن
ص ، ،سس،ل ال منغ ن أ ،مت ًهل رسط لاصن سك،ن ل خيا ن لسنهال سمن ك ن لست  ،سمنغه ن لة ل "(.)2
سل وت ًح ،عكت قيع لسيع أغى لملتى لسهلات سون،ه لحني ،بلض لملتن ا ًن لة ي ،،لسيت مهت
رغط لسيع قت ً،غمري لسكثد ن لسن،سكأ أغى هذه لسيع إىل هجعه ،سلسهح أغى طع ًكثع ً ت،ق فقرب أغى رسط
رته  ،لملتن لس لقلت أغى لسيع لسوتميت سهذل ه لسولغال لاعلب لسذ ل مبتمتت  ،،ا أدت لة د حممت بن أهت
لسعان(.)3
سك،ن سً،،ل لملم،سط لملناحات أغى بلض لملتن مش ،سغعب لةنتسس س،ل
أ 301 ،هه  913 /أتت  ،ه،ل ً ،مت لسث،ين غط سا ن تمتيت ابعا سلعقنيت .

،ك لسوج،،ا هب ،ثغم ،صل

كم ،ل ،لسًت لملل ،ت لسوج،،مت ع رته  ،لا،ست لة تات ف ،وغ لات اباعل مم ،للل بلض لس ود،
ن ًهمث ،لس واه لبن سه،بت أ314 ،هه 926/إىل لملت ،لا بوجتب رغط لةل ل لسيت ك،ن لسً،سب فاد ،لاعل (.)4
ً  ،لسوج،،ا لا،،لات فدي لة عى رنغ ن رغط لس نت سلستزلأ ،سً ى رسط إىل فوتلن قعطهت لسنايعا أغى
أ ًن بلض لملتن لملنووغت ،صت تد،
طع لسوج،،ا س ت،فذه ،لسهحعمت فو  ،سري عكت لسص، ،ل سلس ل ،ل إساد،
تمتت
لسن ،غات ل وكع لمله ،ال لسوج،،مت ف،نولشري لقوص ،اق أغى ن،ب لاك ت لملعكزمت ثغم ،ت
جب،نت()5سكذسط ل و بهشق" أغى كل ف،قتا س تلري ن ل له ،كل أ،قتا إال لستهذ لساندا سلسغوى لاودا"( )6ا
لايع أمع بن ص ن سًنص،،ه أغى لمل لنا لجلت بات سلسشعقات سك،نري هل أت ن لملعلكب لسهحعمت من عس  ،إىل ً،ق
لسلتسا لملد سلسوج،،ل سمو ن هب ،لا،ل ،فاونل ن ًأ لسو للت( )7كذسط للوح ر إشهاغات أغى جت،،ا غعب
لةنتسس لة ع لسذى فع حبك ت قعطهت إىل إقعل ،لسصغ ع ،ك إشهاغات فوحنتري ً ل قعطهت سمًكت لبن ا،ن بو سه:
"فصغحري ً ل قعطهت ابن و،ح طعمق إشهاغات س لالا ص ،هد ،سص ،،لهه،ق الن و،ح ابب غع لةنتسس س ،س ،لملل،قت
ته بوعطهت"(. )8
،ف لسوج ،،أغى ً،سل د سجت،،مه
ا ر ق ري لسوج،،ا ا
سًثت ،لس وتت لسوعطهات أتثع لستش ،لسوج،،
أتت لغ كد سغيع لسوج،،مت ف،،ر لري لةلل ،،بشكل كهد بلض لملتن سال ن أتا لةسض،ا فثوغري لس علقب
 1ابن حيان  ،المصدر نفسه  ، ...تح  ،إسماعيل العربي  ،ص . 73
 2ابن حيان ،المصدر السابق ،نشره  ،شالميتا ،ص180-179
 3البكري ،جغرافية األندلس واوروبا  ،من كتاب المسالك والممالك  ،ط ، 1تح عبد الرحمن الحجي ،دار الرشاد  ،بيروت ،1968
ص.55
 4الونشريسى ،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية واألندلس والمغرب ج ،6بيروت ،دار الغرب
اإلسالمى،1981،ص.187
 5بوتشيش (إبراهيم) ،أزمة التجارة في األندلس في أواخر عصر اإلمارة ،مجلة المناهل ،السنة ،12ع،32,1985ص.241
 6ابن حيان ،مصدر سابق ،نشره ،شالميتا ،ص.228
 7ابن حيان ،المصدر نفسه ،ص.87
 8ابن حيان  ،مصدر سابق ،تح  ،إسماعيل العربي  ،ص. 154
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فعضري أغى ،ةسل لست،ل ن لملنغمأ كجزمت لساد
لمل عسضت سرزلمت ًن لأد ،سللولمغري لسشتا له،مود،
سلستص،،ى سفعضري أغى كل  ،مه،ا لةل ل مم ،للل لسكثدسن ملجزسن أن فلد ،سك،ن رسط ً ت لستسلفع
اللقق ،لست،ل سرن ده (.)1
املبحث الثاين  :أثر الفنت و احلروب على احلياة االجتماعية:
ك،ن لجملومع لةنتسني وت ا لةأعل سلةلت،ل س وت،فض لالنوم ،ل لا،لا ،سللوم،أا ،سك،ن حيمل ًأم،قه
بذ،ا لاتف سلالنشو ،تذ بتلمت رك نه فد ،ومع عكب ن أت،صع ولت ا :أعبات سبعبعمت سصوغهات سق طات ابإلض،فت
إىل لك،ن لسهت لةصغاأ سك،ن سكل أتصع ن هذه لسلت،صع هلجوه لا،صت به سأ ،لره سلكته ا لكن لسلعب
أ لكن لسرببع غعوطت سقع نت س ،سوت فجماع هذه
قعطهت س  ،هل ، ً ،لمل ستسن فنكت ل ًشهاغاه سطغايغت
لسلت،صع زلود،ً ،ق سل تا سفعقري باتد ،غ،ا سًهتلف خموغ ت سابسو،ي نوجري لسصعلأ ،سلاعسب باتد .
سقت نوج أن هذه لسصعلأ ،ه،هعا لهلجعا لستل غات سلا،،لات فلغى صلات لهلجعا لستل غات ه،لع لسلتمت ن
لسنك،ن إىل لملت،طق لةكثع ً ت،ق لة ع لسذ نوج أته رت،قنم ًأتل لسنك،ن بلض لملتن سكثعمه ،تن ً عى بل
إن توق غري ن لسنك،ن كم ،رشد بلض لملص ، ،فلتت  ،عج لمليعف بن لة د أهتو حبمغت أنكعمت حن لت ب
لةنتسس أ 281 ،هه  894 /ءعف ك ،ا لسهدا " إىل ًن ل مبتمتت لجاغه فعس ،ه، ،سات"( )2سكذسط بيغا ل هل،
"،بض كهد ًهكرب ن لملتمتت شعقاد ،ف ت ابس نت"(.)3
ً  ،أن صلات لهلجعا لا،،لات قت ه،لع ًأتل كهدا إىل ،،ج لةنتسس ف ي أدت لاغا ت لاك بن هش،
مت طع لك،ن لسعبض لجلت بوعطهت فد،لع لهلت االف إىل ف،ل س،كب تد حن مخنت أشع ًسف ،لل لسهحع سنزس ل
لإللكتت،مت()4سأتت  ،رلعضري لةنتسس سغمج،أ ،أ197 ،هه" 812/ه،لع تد لسكثد فمتد ن نز إىل ً،ق
لسلتسا"()5فإرل ك،نري رغط لجمل،أت قت غشاري لةنتسس بنهب رته  ،لةسض،ا لالقوص ،مت لست،جتت أن كثعا لستزلأ،
سلاعسب فإن هجعا لسنك،ن لةنتسناأ إىل لملًعب لةقصى ك،نري ً ت ل ح ،غد لمله،شعا لسيت لنلكنري أن لةنتسس
بنهب كثعا لس نت هب،
س ن ل ح ،لست،جتت أن كثعا لس نت لةنتسس سق ا لةلعى بأ لملوت،اأأ فكثدلق  ،ك،نري لاعسب رن ع أن
أت ن لةلعى موو ،ه لسيعف لملتوصع 6كم ،تثري ،ال لىب سهلض لةه،ي فلمع بن ص ن ثتق غت ،أبهل
 1ابن حزم  ،رسائل ابن حزم األندلسي  ،ج ، 3تح  ،إحسان عباس  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت  ،ط  ، 1981 ، 1ص
. 177 – 175
 2ابن حيان ،مصدر سابق،،تح،اسماعيل العربي  ،ص 132
 3اإلدريسي  ،نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق  ،دار عالم الكتاب  ،بيروت  ، 1989 ،ص. 545
 4مجهول ،ذكر بالد األندلس ،تح ،تر  :لويس مولينا  ،نشر المجلس األعلى لألبحاث العلمية  ،مدريد ، 1983 ،ص ،133العبادي (أحمد)
 ،بعض مظاهر العالقات التاريخية بين مصر و األندلس  ،مجلة المعهد المصري للدراسات اإلسالمية مج ، 23مدريد ،1986 ،1985 ،
ص.99
 5ابن حيان ،المصدر السابق  ،ص168
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با،نت لسو،بلت سوعطهت أ 276 ،هه " 889 /فوول ز،أت تد سًص،ب ً لهل سلىب ر،ل،مد "( )1سقت ً ى لسنيب
سلةلع إىل للوله ،لة عل ،سللغد مم،ساط مه،أ ن سمشقسن ا كثع باع لة عل ،فوتت لبن ص ن سفصل لس ود،
هذه لسو ات أبن مكغف " لسنات إق ،ت لسهاتت أغى صحت لبوا،أه سًن لملمغ ف ك،ن غك،ق سه،قله"( )2سبله،،ا ً عى "
ضع لس وتت س ا ال مونغ لاق"( )3سسلكب أمغات للقق،
حيمل باتت أغى كل ن ل أى لبوا،ا ممغ ف ًس ا ت
لة عل ،اا ا لسن عا أتت  ،جلع لةق ا إىل رن د ضل  ،لست،ل ش لةأم ،لسز،لأات سغده.)4(،
سنوج أن لاعسب سلس نت لةنتسس ًن رًد لسهتات لسنك،نات مب ًأتل لق كثدا ن لسنك،ن ف ي ث ،ا لسلت
بن ًا لساحصيب قول لة د سهغط له لهلت االف ن ًره،أه سكذسط لملذحبت لجلم،أات ةه،ي طغايغت (سقلت لا عا)
سقلت لسعبض أ،
،لح ضحاود ،لسكثد ن لك،ن طغايغت ساأم،قد  .كم ،رلعق ًهل لسعبض لجلت بوعطهت ملذلب
 202هه  817 /سمت طع ابقي لسنك،ن ،،ج لةنتسس كذسط ق ى لمل ستسن لعقنيت أغى كثد ن لسلعب
فاذكع ًن سب بن لى لسون ى ًنه قول أعب لعقنيت ن قه،قل ش سابملو،بل فإن لسلعب فلغ ل لسشي ن نه ابمل ستمن
سلستص،،ى بلض لملتن ف ي إشهاغات ال لسلعب لسناف أغى لمل ستمن " بتل ل لملتمتت سً لاه .... ،ف تاري لمل ستا
إبشهاغات إال قغاتق"( )5كذسط تثري لسهدا عسب بأ لسلعب سلمل ستمن هغط فاد ،غق أ ا ن كت لجل،نهأ .
سأمل لسرببع أغى لسو  ،أغى قعى أبكمغد ،ثل لسذ صل قعمت طغا،طت ن ك ،ا لشهاغات أتت  ،ه،زد ،لسرببع
أدت لة د أهت و فووغ ل كل ن سلتسه هب ،شت ل لسً،،ل أغى كل ت ،ي إشهاغات  ،سهث ل ًن  ،غ ل أتد ،بلت ًن
ًفوتسل غو،ق ن ًهغد.)6(،
سقت سصف لبن أذل،ى ًسض،ا لةنتسس ًسل ع أصع لة ،،ا ا ق ": ،فصً ،،هل لإللت بأ قوال
س،عسب سحمص  ،ملات ،د لق سمي هزالق قت لنويع لاع سك ،متويع لستنل"( )7س لةل ن رسط  ،ت
أتت  ،هت لسرببع لك،ن قعطهت ف ،فد
لس وتت لسيت سقلري ع بتلمت لسوعن لا ،س لهلجع لا ،أشع لملات
لست،ل سهعب كثدلق تد سًلغم ل ا،ه سً لهل سللو ىل لسرببع أغاد ،سقت أتثع ل،قع ت،طق لةنتسس هبذه لس نت
إن لسعلكب ميشي شد ،لق ال معى ً ت
ف صغري إىل طغايغت س تمتت ل ،فهغًري ال لسرببع ًقي،،ه ،س  ،س،ل ،
طعمق سال قعمت سأ،ث ل ً،اف ،سوت سقوغ ل ن ًهغد ،كثدلق ا ل أغى ن ل ي لسهدا ف عب ل لسوعى س ه ل لة ل
س،ه ،سقوغ ل ن ق،بغ ه سهت ل لستا ،سلغه ل لة ل س عب ل لسوعى
سصغ ل إىل قعى لجلزمعا لا عل فعطغو ل ًمتمد
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سفلغ ل جبا،ن ثل رسط( )1سهجع ًهل لساربا تمتود
مشغد ،لاعلب (. )2
جت ل ً  ،كتد،

ف،ق س رز لةا ختاف ل،كتد ،سلسل  ،موه ل ل،كتد ،سلس نت

متفت ن
كم ،أتثع علل لستفن ا ن لس وتت لسوعطهات فكثدلق ن لمل رى ك،ن ل مغو ن بتسن فن أتا ًا
بتسن غنل سال ك ن سال صتا أغاد سرسط بنهب لنشً ،رسمد ابملل،،ف سر قلد غ،،ل لسرببع أغاد س  ،قت مصاهد
أغى ًمتمد ن ذلب س شات(.)3
كذسط أتثع لك،ن قعطهت ً ل لسصغ ل لمل عسضت فوت ًص،هب ن ا ن لا ف ن لسرببع ف،لو و ل ش،قخ
لس ت
لمل،سكات ًن موت ل صتا لسلش ،أن أته ،ف،ق ن لسوول ا ًن وغصصت لسرببع ك،ن ل مقصتس
لسيع لملو عأت ن ل ،ت لملنجت بوصت لالأوتل أغاد (.)4
ً  ،صتا لسلاتمن فك،ن ًهل قعطهت مصغ  ،لملصغى ،،ج قعطهت سأتت  ،لشوت لسصعلا باتد سبأ لسرببع
لحمل،صعمن سوعطهت ًصهح ل مًرس  ،ل ل باري صتا لجل ،ع سرسط ءنه،ق ة لأوتل أغاد ( )5كم ،ك،ن سغ وتت ًثع
ه،شع رك من لةلعا ف ي هل لسصعلا لسلتاف لسذ شدته لةنتسس أزف لسشه،ب أن لسزسلج سإجن،ب لةط ،
غد ً ك،ن ل موهغ ن أغى لسزسلج لةسق ،لسيت من ه ،لة ن سإن ك،ن "
شات ًن رثكغد اسل،مه سًسال ه
ًكثعه مو ابسلزست"(.)6
املبحث الثالث  :أثر الفنت واحلروب على احلياة الثقافية:
ًثع لاعسب سلس نت لستل غات لسيت ً كري ق ى لةنتسس ًسل ع أصع لة ،،ا أتثدلق لغها،ق أغى لاا،ا لسثو،فات
فوت ًلرب لسلتمت ن لس ود ،سلسلغم ،أغى لال،ء ،ن تمتت ة عى حبث،ق أن لة ن س لة ،ن( )7ف ي ًثت ،ث ،ا
لسعبض ه،لع لسكثد ن لس ود ،قعطهت ن ً ث ،أانى بن مت ،،سحيىي لسغاثي كم ،قول سحثل أغى أت ا ع ن لس ود،
ً ث ،حيىي بن ع لسواني سًب كلب بن أهت لسرب سغده ( )8كم ،عج أت ن لسلغم ،إىل ،،ج قعطهت ا لنوول
حممت بن نغمت لسصت ن رياغت إىل قغلت ًم ب( )9س ،ل إلح ،بن إبعلها بن أانى لملعل ن تمتت للوجت إىل
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قعطهت ا ن لس وتت سهب ، ،سه،لع متا بن أت بن أ،ص لسومامي ن تمتت للوجت إىل شذسنت سر
هذمل لسكت،ين ن ًهل لا،ن لكن قعطهت ا ن لس وتت سهب. )1( ، ،

باد ،سأهت و بن

سأتثع لاا،ا لسثو،فات لةنتسس أتثع شتمت أب تل لس وتت لسوعطهات بأ أ ،ي  422 – 399هه1008 /
–  1031فوت قحول لسلتمت ن لسلغم ،سلة اب سًثع بل د لهلجعا ا لة ،ن سلسنكاتت باتم ،بوي ا عسن
هل لا ف سلسققب(.)2
س ن بأ لسلغم ،سلة اب لسذمن قوغ ل أ 400 ،هه ً 1009 /اب أمع ًات بن بعمل لملوعئ سًاب ،باع بن
لسًم،ا لغام،ن بن هش )3( ،سحممت بن أهت لسنت لستح لمللعسف ابسوت د ( )4سلسش،أع لة مب ًاب لانن أغي بن
لسنغمي لسهغك ين( )5س أ 401 ،هه  1010 /قول لثت،ن ن ش،هد لسلغ سلة ب س ً ،ات بن حممت بن
س لأت ح
سلا ( )6سحممت بن مت ،س ن بأ لسلغم ،سلة اب لسذمن سو و د أ 403 ،هه ً 1012 /اب أمع ًات بن حممت
سًاب لسو،ل غف بن لغمت بن لغام،ن سللات بأ لملتذ ،بن للات سأهتو بن حممت بن م لف بن
بن نل
لس عضى ص ،ب كو،ب و،مخ أغم ،لست س سحممت بن للات بن لسنع لة ( )7س ،ل لسلتمت ن لسلغم ،سلة اب
سف،ره 419هه )8( 1028/سه،لع غف
ن لقعا لسصعلا ً ث ،لسل ،لبن لس  ،،لسذ لنوول إىل بغتنات سبوى هب،
ىل لل ع لس لمللعسف اببن لجلل ع إىل طعط شت سر هب ،أ425 ،هه  1033 /س ،ل للات بن إ ،مس بن حيىي
سف،ره أ 249 ،هه  )9( 1037 /سرتول لس واه هش ،بن غ،سب لسً،فوى بأ غعوطت
إىل إشهاغات سللووع هب،
ر ىف لشهاغات أ438 ،هه )10( 1046/كم ، ،ل أن قعطهت أت ل ن ًسىل لسلغ لسصعفت كلغ لسلت
سلشهاغات
سلسيب سلهلتتلت ً ث ،لسيهاب ًىب أهتل و بن لانأ لمللعسف اببن لسكو،ىن لسذى  ،ل إىل لعقنيت( )11س ا ر ىف
أ420 ،هه 1029/سًات بن أهت و لمللعسف اببن لسص  ،،لسل ،ابهلتتلت سلستج  ،ل إىل تمتت لنات سر هب،
أ426 ،هه )12( 1034/كمً ،ن بلض لسلغم ،رعك ل لةنتسس كغد ،ف عج ًات بن حممت لسوانى ن لشهاغات إىل صع

 1ابن الفرضى  ،المصدر نفسه  ،ق ، 1ص.71.99،225،226
2الدباغ ( عبد الوهاب )  ،أثر الفتنة في الحركة العلمية في قرطبة  422-399هـ  1031 -1009/م  ،مجلة آفاق الثقافة والتراث  .السنة
السابعة  ،ع  ، 26 ، 25دبي  ،يوليو  ، 1999 ،ص.103
 3ابن بشكوال (أبو القاسم خلف )  ،الصلة في تاريخ أئمة األندلس وعلمائها ومحدثيهم و فقهائهم ق ، 1الدار المصرية للتأليف والترجمة
 ، 1966 ،ص.195 ، 194 ، 20
 4القفطي ( علي بن يوسف )  ،انباه الرواة على أنباه النحات  ،ج  ، 3تح  ،محمد أبو الفضل إبراهيم  ،دار الفكر العربي  ،مؤسسة الكتب
الثقافية  ،القاهرة  ،بيروت  ، 1986 ،ص.168
 5ابن سعيد  ،المغرب في حلى المغرب،ج، 1تح:شوقى ضيف ،دار المعارف ،القاهرة ،د ت ،ص.223
 6ابن بشكوال  ،الصلة  ، ...ق ، 1ص. 25
 7ابن بشكوال  ،الصلة ، ...ق ، 2ص.490 – 489
 8القاضي عياض ( أبو الفضل عياض بن موسى)  ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اإلمام مالك  ،تح ،أحمد بكير محمود  ،ج2
 ،دار مكتبة الحياة بيروت ،د.ت  ،ص.725
 9ابن بشكوال  ،المصدر السابق  ،ق، 1ص.220
 10ابن بشكوال ،المصدر السابق ،ق ،2ص.652
 11صاعد األندلسي( أبو القاسم بن عبد الرحمن) ،طبقات األمم ،تح ،حسين مؤنس ،دار المعارف ،القاهرة،1998،ص ،108ابن أبى
أصبيعة(موفق الدين أبي القاسم) ،عيون األنباء في طبقات األطباء ،ج ،3دار الثقافة ،بيروت ،د.ت،ص.73
 12ابن أبى أصبيعة ،المصدر نفسه،ص.94 ،93
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سرصت ،لإلفو ،هب ،سر ىف أ407 ،هه )1( 1016/سً،ل غف بن أغى لسزلهت لسذه،ب إىل كت فو ىف لسهدا
أ400 ،هه 1009/س ،ل أهت لسعان بن حممت بن ًىب مزمت إىل صع سفاد ،ر ىف أ410 ،هه 1019/س ثغه أهت
لسلزمز بن ًات بن لسنات لسوانى لسذ للو طن صع ا ن لس وتت سر ىف أ427 ،هه.)2( 1035/
سرلعق بلض لسلغم ،س لة اب إىل لسنجن ً ثً ،اب حممت أهتو بن للات بن دسن ا ،
لسنجن أ403 ،هه 1010/حلغ إىل ًهغه بوا ه( )3سحيىي بن سلفت لسغ مى لسذ ك أغاه لاغا ت لملنولأ ابإلأتل
لجته أ404 ،هه.)4( 1013/
س ال ش ،أت ًقعلنه لس ود ،س ،
سقت قل إنو،ج لسشلع سض،قري ًغعلضه سل وغيري لجت،ه،ره ا ن لس وتت لسوعطهات( )5سل ً ،ل لسشلعل سال
ًبغغ ن سصف لبن ا،ن ا،هل أ ل ،لاغا ت لملنولأ إر مو " :سلغوتموه شلعل لسل ،عمت سلستسست لة مت سقت
ننجري أغى ًف لهد سحم،،هب لسلت،كب ًا لاعب سلس وتت سلشوت ف،قود سزلري طه،أد سك،ن ل ك،سهزلا لس ذا لجلا،ا
لنو ري س ع لس عس،ا أغى لجلعل ا فغ مهل صتله سال لت غود النشً،سه بشعنه سلشوتل ،لت لغي.)6(" ،
مووصع أتثد لاعب لةهغات قعطهت ً ل لسلغم ،سلة اب فحنب بل مشل كوه،مه س غو،
،سلد فه،ا سلض لسل ،ي ،لب لاغا ت هش ،لملًمت ًكثع لسكوب لمل ل ا مبكوهت لسوصع لات أبسكس
لة ،ن( )7سرسط أ أجز لستسست أن إجي ،لة ل لستا ت س ط ص ،،لسرببع أغى قعطهت.
كم ،رلعضري بلض لملكوه ،لا،صت سغتدب سلسنغب أغى ًمت لسرببع فوت لنوده ل ،نات ًا ،ن لسكوب
ك،ن ص ،هدً ،ب نم أمع بن أهات و بن م لف قت ًأته ،سا علد ،ن باوه ابسعبض لسًع  8سأتت  ،ال لسًت
ابا ًهل قعطهت كوب لسو،ضي أهت لسعان بن فياس لمل ل ا كوهه مبنجته مبهغغ سقت،ه ً،بل ن ًسف مت ،،سًق ،ل هب،
(.)9
أ ،ك ،ل
سقت أتثع غو ،لست،ل هي لة عى ن لعل لاعب لةهغات ف ي لعكت قتوات أ 400 ،هه  1009 /قول ،
مزمت أغى لوأ ً ابق مم ،مت أغى كثعا لنوش ،،علكز لسولغا قعطهت هذه لس قا فعغغوري تل،لد سلن ري
غو ،لست،ل هب ،رت اذه (.)10

 1ابن بشكوال ،المصدر السابق  ،ق ،1ص.178 ،177 ،27
 2ابن بشكوال ،المصدر السابق ،ق ،2ص.369 ،354 ،353
 3ابن شكوال ،المصدر السابق،ق ،1ص.259 ،258
 4القاضي عياض ،المصدر السابق،ج ،2ص.670-668
 5هيكل (أحمد) ،األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة ،دار المعارف ،القاهرة ،1979،ص.364
 6ابن الخطيب ،كتاب أعمال اإلعالم في من بويع قبل االحتالم من ملوك االسالم ،تح :بروفنسال دار المكشوف ،بيروت،1956،ص.122
 7ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون  ،كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان
األكبر ،مج، 4دار الكتب العلمية،بيروت،1992،ص176-175
 8ابن بشكوال  ،مصدر سابق ،ق،2ص.400
 9ابن بشكوان  ،المصدر السابق  ،ق ، 1ص.310
 10ابن بسام  ،مصدر سابق  ،ق ، 1مج ، 1ص44
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اخلامتة
سىف ض

 ،لهق أعضه ر صل لسهح إىل أت ن لستو،قج تد-:،

 ًن لستش ،لالقوص ،أتثع بشكل كهد ن لعل لاعسب سلس نت فوحيمري ل ،لست ل ساب ،لسز،لأتسل  ،،لسصت،أت س،كت لسوج،،ا .

 ًثع لس نت أغى لسهتات لسنكتات بنهب هتف لسكثد ن لسنك،ن ًس هلجعمه ل ل ك،نري ل غات ًس ،،لاتكثد ن لة ا،ن إىل ،ال ليب .
كمً ،ثع لاعسب أغى لسصغ ل لمل عسضت س علل لستفن سً
 لاا،ا لسثو،فات هي لة عى رنغ ن لس نت ا ًلرب لسلغم ،سلس ود ،أغى لال،ء ،ن تمتت إىل لة عىس ً ا،وق ً عى رلعض ل إىل لسنجن ًس لسوول كم ،رلعضري كوه،مه سغتدب سلسنغب سلإل عل .
املصادر واملراجع
أوال :املصادر
 لبن ً لصهالت فق لستمن ًات بن ً لسو،ل ( 668هه) 1269/ف أا ن لةنه،ج 3بدس ل ،لسثو،فت .

طهو ،لةطه،

 لبن ل اب ،حممت بن أهت و ( 658هه:) 1259/لسوكمغت سكو،ب لسصغت ج 2ر :أهت لسنت لهلعللبدس ل ،لس كع سغيه،أت . 1995
 -لبن لةثد ً لانن أغي ( 630هه :) 1232/لسك ،ل

لسو،،مخ ج 6 6بدس

 لإل ،مني ًب أهت و حممت بن أهت و ( 548هه :) 1153/نزهت لملشو،أ ،لسكو،ب . 1989

 لبن بن ،لب لانن أغي بن بن ،لسشتقمىن ( 542هه :) 1147/لست داإ ن،ن أه،ل  1ج 1ر نس ساها ،لستل ،لسلعبات سغكو،ب . 1979

. 1995

ل قل لالف،

بدس

ل،

حم،لن ًهل لجلزمعا ر :

 لبن بشك ل ًب لسو،ل ل ( 578هه:) 1182/لسصغت و،مخ ًقمت لةنتسس سأغم،قد ،سحمتثادسفود،قد ج 1,2لسو،هعا لستل ،لملصعمت سغوعساف سلسقزت . 1966
 لسهكع ًب أهت و ( 487هه :) 1094/لًعلفات لةنتسس سًس،ساب. 1968 1
أهت لسعان لاجي بدس ل ،لسعش،
 لبن ز لب حممت أغي بن ًات ( 456هه:) 1063/لة ك،ج 1بدس ل ،لةف. 1980 ،
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ن كو،ب لملن،سط س لملم،سط ر :

ًص لة ك ،روت  :إ ن،ن أه،ل

 ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ،ل،قل لبن ز لةنتبني ج 3ر :إ ن،ن أه،ل بدس. 1981

 لبن ا،ن ًب عسلن ا،ن بن غف ( 469هه:) 1076/لملووهسلسلع لملًعب ل ،لةف ،لجلتمتا . 1990
 ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه لملووهس ج 5نشعه :ب ش،ملاو ،ف.ك ،متيي .صه. 1979
 ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه لسن ع لسث،ين ن كو،ب لملووهس ر  :حمملإللت ات . 2003

لملًلنت لسلعبات سغت،لل ،سلستشع
و،مخ لةنتسس ر

إو،أال

ت،مت لمللدت لإلله،ين للسلع سغثو،فت

كي لسعاق عكز لملغط فاصل سغهح

سلست،لل،

 لبن لاياب سن،ن لستمن حممت ( 776ههً : ) 1374/أم ،لإلأت فامن ب مع قهل لال وت ن غ فل ،لملكش ف . 1965
لإللت لس و،مخ لله،نا ،لإللت ات ر  :سا ي بعسفتن ،بدس
 -ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه لإل ،طت

كوهت لا،جني . 1977

ً ه ،،غعوطت ر  :حممت أت،ن ج 4 3 1لسو،هعا

 لبن غتسن أهت لسعان بن حممت (  808هه :) 1405/لسلرب س م لن لملهوتً سلارب ًا لسلعب سلسلجسلسرببع س ن أ،صعه ن رسى لسنغي،ن لةكرب ج 4بدس ل ،لسكوب لسلغمات . 1992
 لبن للات لبن للات لملًع ( 673هه :) 1274/لملًعبلسو،هعا ل ،لملل،،ف . 1978

غت لملًعب ر  :ش قي ضاف ج1

 لبن لدل أانى بن لدل( 486هه :) 1093/لإلأت بت لا لة ك ،لمللعسف ابة ك ،لسكربى ر :ن ،ا لسو جيع ( . 1995) .
 لبن أذل،ى لب لسله،ل ًات بن حممت (ك،ن ا ،أ712 ،ه :) 1312/لسها،ن لملًعب ً ه ،،لةنتسسسلملعغب ر  :ج-ل -ك الن سا ي بعسفتن ،ج 3 3-2بدس ل ،لسثو،فت . 1983
لسوعن لسن ،ل لهلجع ) :ننم ًنتسني لتمت ن كو،ب فع ت
 لبن غ،سب لا،فم حممت بن ًم ب (رلالنتسس ر  :سي ي أهت لسهتمع لسو،هعا ،غت لدت لمل ي ط ،لسلعبات ج 1يهلت . 1955
 لبن لس عضي ً لس سات أهت و ( 403هه :) 1012/و،مخ أغم ،لةنتسسسغوعساف سلسقزت . 1966 2-1

لسو،هعا لستل ،لملصعمت

لة

ر  :نأ ًنس

 ص،أت لةنتسني ًب لسو،ل ًات بن أهت لسعان(462هه:) 1079/طهو،لسو،هعا ل ،لملل،،ف . 1998

 لسلذ،ى لات بن ًنس لمللعسف اببن لستالقي478(.هه:) 1085/رعصاع لة ه ،،سرت مع ل ح ،سلسهنو،نغعلقب لسهغتلن سلملن،سط إىل زاع لملم،سط ر  :أهت لسلزمز لاله لين ت،مت يهلت لدت لست،لل،
لإللت ات . 1965
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 لسو،ضي أا،ق ًب لس ل أا،ق بن لى ( 544هه:) 1149/رعراب لملتل،ف سروعمب لملن،سط مللعفتل ،كوهت لاا،ا . .
لسًم، ،سط ج 2ر ً :ات بكد حمم بدس
 لسو يي أغي بن م لف ( 646هه :) 1248/إنه،ه لسعسلا أغى ًنه،ه لستج،ا ج 3رًلنت لسكوب لسثو،فات . 1986
إبعلها لسو،هعا بدس ل ،لس كع لسلع
، -د

حممت ًب لس ل

ًسف :ركع بت لةنتسس ر  :س مس سات ،ت،مت لجملغس لالأغى سألحب ،لسلغمات . 1983

 لس نشعمني ً لسله،ل ًات بن حيي ( 914هه:) 1508/لمللا ،،لمللعب سلجل ،ع لملًعب أن فو،سى أغم،ل ،لسًعب
إفعموات سلةنتسس سلملًعب ج 2علته ز،أت ن لس ود ،إبشعلف حممت جي بدس
لإللت ى . 1981
اثنياً -:املراجع:
-1
-2
-3
-4
-5

أصع لاتفت

لةنتسس 422-316هه 1030-928/لسعاق

لسهشعى للت ص،حل  :لاا،ا لسلغمات
ل ،ع ً لسوعى .1997
لا ،س لهلجع
تف حممت أهت لس ه،ب  :قعطهت لإللت ات لسوعن لا ،أشع لملات
لالقوص ،مت سلاللوم،أات ر نس لستل ،لسو ننات سغتشع .1984
أه،ل إ ن،ن أه،ل  :و،مخ لة ب لةنتسني لسو،هعا ل ،لالف ،لسلعبات . .
يغق ًسهد :لاعكت لسغً مت لةنتسس ن لس و لسلع يت ،مت أصع غ ف لسي لقف بدس
لسلصعمت . 1967
هاكل ًات :لال ب لةنتسني ن لس و إىل لو لاتفت لسو،هعا ل ،لملل،،ف .1979

لاا،ا

لملكوهت

اثلثاً :الدورايت-:
لةنتسس

 -1ب رشأ إبعلها لسوً : ، ،ا ت لسوج،،ا
لسن،بلت . 1999
ًات  :بلض ،هع لسلتق ،لسو،،خيات بأ صع سلةنتسس ،غت لمللدت لملصع سغت،لل،
 -2لسله،
لإللت ات ج 23ت،مت .1986 1985
 -3لستابغ أهتلس ه،ب لستابغ ً :ثع لس وتت لاعكت لسلغمات قعطهت 422-399هه، 1031-1009/غت
ًف ،لسثو،فت سلسثعل ا 26-25لسنتت لسن،بلت . 1999
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ًسل ع أصع لة ،،ا ،غت لملت،هل ا 26-25لسنتت

الغطاء الغايب ملنطقة اخلمس مكون مؤثر ومتأثر

د .بشري عمران أبوانجي

أ.أبوعجيلة فرج النقناق

قسم اجلغرافيا /كلية اآلداب اخلمس

قسم اجلغرافيا /كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار

جامعة املرقب

جامعة املرقب

رلورب لةشجً ،،ه ك و لست  ،لسها ي مب وغف ًن لأد ،سً ج ،د ،سًشك،هل ،سهي بذسط رغلب س،لق ًل،لا،ق
سه، ،ق لسها ت سًن هذه لةشجً ،،صهحري رًيي ن ، ،ختوغف ن ا كث،فود ،سن أاود ،سً ،كن ر املد ،ا
من،ه لسًي ،لسته،ي لحمل،ف ت أغى لسو لان لسها ي إىل لملت،طق لا عمت سوليي سغمت،طق لا عمت لاس لسها ي س رن،ه
أمغات لإلصح،ح لسها ي سغمت،طق لسلمعلنات كو اف لسوغ لجل ابإلض،فت إىل إأي ،ص ،ا ز،سات سغمت،طق ل هغت
ابسنك،ن سقت ًنوهه لإلنن،ن تذ لسوت ة ات لسًي ،لسشجع ا نت م ًن ًغغب لا ،،ل ق ،ري ابسوعب ن
لملت،طق لا عل لسيت روماز ب ل ص ، ،لملا،ه سلةشج ،،ل ل ك،نري هذه لةشج ،،ثمعا منو ات تد ،لإلنن،ن ه،شعا
ًس غد ثمعا .
س ا ًن ت،خ لسهحع لملو ل ت،خ موماز ب ل لاا،ا لسته،رات ط ل لسل ،سه ت،خ  ،،ل،ف صا  ،لفا
مميع شو ،هذل ابإلض،فت إىل إ ك،نات ت ت ر للت بلض لسته،و لمل وات به سلسيت رتم ت فصل لة ي ،،فو
سذل فعن تيوت لست،للت روعثع هبذل لملت،خ ن ت سل غي ،شجع هب ،سأغى لسلم فعن سل غي ،شجع ًس
أشيب ملورب رس ً ات ابسًت ابستنهت سغ ل لسها ي لملو للت به ن عل سك نه ل ت ًه لسلت،صع لسيت رن،ه للووعل ،لس ضع
لسها ي سغمتيوت .
سلاح،س هذل لسهح ،للت لملش،كل سلسوج،سال لسيت مولعق هل ،لسًي ،لسشجع ل ل تيوت لامس ثل
ممً ،ثع لغه ،أغى هذل لسًي ،ل ل لملتيوت
لسويع سلاللوث ،سلاع سلجلعف بًات لاللو  ،ا ن لة،ق سلسوغ
سابسو،ي أغى س،ه سسها وه ل ل لس ل لسها ي .
مشكلة البحث:
لسنغها ،لست،جتت أن لملم،،ل ،لا،ط ت لسيت رلعق سمولعق هل ،لسًي ،لسشجع
رومثل شكغت لسهح
(لسً،اب ) مبتيوت لست،للت سأغاه فإ  ،رومح  ،تى لإلل،بت أغى لسون،ةال ل رات.
ل ، -1ه لس لقع لا،ي سغًي ،لسشجع

ل ل تيوت لست،للت

ل ، -2هي طع لالأوتل أغى لسًي ،لسشجع ل ل لملتيوت
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فرضياهتا:
رومح  ،فعضا ،هذه لست،للت

ل ي

 -1هت،ف أتقت بأ رته  ،لسًي ،لسشجع سبأ طع للولم ،لة،ق مبتيوت لست،للت
 -2م لت ل،ره ،بأ قيع لسًي ،لسشجع سطع للو تل ً ش،به.

أمهيتها :

إن هذه لست،للت لنيغوري ن لس ضع لسنغيب سلملوته  ،لسذ مل،ين ته لسًي ،لسشجع ابملتيوت
ش،هتا هذه لسنغها ،لسيت حمت،،ل ضت لسًي ،لسشجع ل ل لملتيوت.

،صت بلت

سأغاه لوح،س هذه لست،للت وق ل لايع لست،رج ن رت د لسًي ،لسشجع ل ل تيوت لست،للت ًس ،،لد،
ابإلض،فت إىل ً  ،ل ف ر ض لستس ،لملد سغًي ،لسشجع لس ل لسها ي بص ت أ ،ت.
أهدافها:
ء،س هذه لست،للت لس ق ف أغى لةله،ب لسيت روف س،ل هذل لاللوتزلف لجل،قع سغًي ،لسشجع ابملتيوت كم ،ء،س
لعفت  ،هي ًكثع لسيع لسيت مو للو تل د ،سغو  ،أغى لةشج ،،سر ضا ًه لسيع لس للب إره،أد ،سغمح،ف ت
أغى لسًي ،لسشجع .
جماالهتا:
ت

،،ال لست،للت

ثتثت ،،ال هي:

-1لجمل ،لملك،ين  :سه لملك،ن لجلًعل لسذ ًلعمري أغاه لست،للت فام ،خينم لاللوتزلف لجل،قع سغًي ،لسشجع
مبتيوت لامس سك،نري تس تيوت لست،للت لجلًعلفات ًنه حيته ،لسهحع لملو ل مش،ال س تيوت اسانت شعق،ق س ن
لسًعب ءته ،تيوت غتامت س ن لجلت ب ءته ،تيويت لسلم ،عا س نتره ً  ،لاتس لس غكات سغمتيوت فتت م ً  ،روع
بأ لقعي أعق 0 32 / 25 // 00 :س  0 32 / 45 // 00مش،الق سبأ يي ط  014 / 26 // 17 :س
 014 / 05 // 00شعق،ق.
-2لجمل ،لسهشع  :رلومت هذه لست،للت أغى أاتت أش لقات ن تيوت لست،للت ق ل د150 ،ش نم لاو ر امع للوم،،ل
لاللوه،نت أغاد ستطتا أغى ا،لقد فام ،خينم لس ضع لا،ي سغًي ،لسشجع ابملتيوت .
-3لجمل ،لسز  :سلوشمل لست،للت لالطتا أغى قع لا،ي سغًي ،لسشجع
،للت س لقع  ،شكغت لسهح ابملتيوت .

)(45

ت لس قا لا،سات ، ً ً 2019

(46)

نبـذة عن النبتات وأمهيتها البيئية داخل املناطق احلضرية والغاابت:
إن لالهوم ،ابسً،اب سلة ز ت لا عل قت بتً تذ ا ن بلات لتلق ا رشد لسكثد ن لمللغ  ،لملدومت
لسوصما
لسوص  ،مبً ،ن هت،ف لسلتمت ن ل ،ل لمل وغ ت
ابا ،،ل لسوتميت ً ً ،ق ،ري لسهن،رأ سلاتلقق
بت "ل ع"
لهلتتلي سغحتلقق لسل ،فمتد ن مو أبن بتلمود ،أغى شكل بن،رأ ًس تلقق ًنش ري لسلعل
( صع) تذ ا ن لس علأتت.
قهل أتا االف ن لسنتأ س تد ن ملووت ًن هذه لاتلقق قت ًنش ري
(حمم سا عسن )220 1989
سأغاه لاوت،س هذل لسهح ًه غ،اب

تيوت لست،للت سسلقلد ،لا،ي لسذ

متع به.

تيوت لست،للت ًن لأ،ق ن لاا،ا لسته،رات كع ت ك و لست  ،لسها ي سلسذ من،أت أغى ر فد ن ا ن لسو لان
سر
لسها ي بتل غد ،سلاح،س هذل لسهح لسقكاز أغى لةشج ،،ل ل تيوت لست،للت ل ل لملت،طق لمل و ت ًس ل ل
لملش،كل لسيت رل،ين تد.،
لملت،طق لا عمت سلسهح
أوالً :أشجار الغاابت:
رو للت ،م أت ن لسته،و لسيت ر ًشج،،لق خموغ ت ل ل تيوت لست،للت سلسيت رن،ه
ل ي:
سغنك،ن ابملتيوت سميكن ر ضا ًه هذه لسً،اب
 -1غ،اب

إجي ،ن ا ن لجل لسقسحيي

تيوت كل. ،

سمت رشجد هذه لسً،بت لتت  1950روع هذه لسً،بت حمغت كل ،سرهغغ ن ،ود 330 ،هكو،،لق روعمه،ق سهي تيوت  ،غات
ا سضلري ،لل ،سًعلد ،أبشج ،،لسً،اب لملتقمت سيهالت هذه لملتيوت بلت ًن مت رثهاري لز ن ، ،هل ،سرسط
بوونامد ،إىل أتا عبل ،ب لليت نه ،لستمس سمت رشجده ،أبشج ،،لسً،اب ثل لسكات ،سكمتتسسنز رس لاشب
لةباض سلسكات ،كت عش ت رس لاشب لةاع كم ،ر لت هذه لملتيوت ًم ،ق ًشج ،،لسنت لاواوي سلسيت رلورب ن
ًشج ،،لسً،اب لسيت رو،س لس عسف لسها ات لمل وغ ت ابإلض،فت إىل سل ًشج ،،لسنت لكغ ب سهي ًشج ،،رو،س لملغ ت
سمو رشجده ،أغى ش لطا لسهح.،،
 -2غ،اب شدتل لملعقب.
روع هذه لسً،اب غعب تمتت لامس مبحغت شدتل لملعقب سرهغغ ن ،ود،

لي  60هكو،،لق سقت مت رشجد هذه لسً،بت

لتت  1950سهي شجعا أبشج ،،لسً،اب لسصت بعمت سلسيت رلورب ن فصاغت ًبعمت لةس،ل

ا مت غعل هذه لةشج،،

لة،لضي لجلهغات سمهغغ ل،ر ،أد ،لي  ً 10و ،،سبذس،ه ،أتو مت لسشكل سال منم ابلوثم،،هً ،س قيلد ،ة  ،أتميت
لسو غاف سلإلنه ،س ازا هذه لةشج ، ً ،،متونم لمل ل لسن ،ت سلس ،،ا ابسها ت ً  ،ن ا طهالت هذه لملتيوت سرعبود،
فدي ً،لضي لهغات سرل رعبت طاتات.

)(47

 -3غ،اب لربسن " لاغأ "

روع هذلسز،لأت مبحغت لاغأ سروع ابسوعب ن ش،طا لسهحع سروت ،ن ،ود ،حب لي  70هكو،،لق روعمه،ق سهي ًعسلت
أبشج ،،لسكات ،أبن لأد ،سلسنت لاواوي سلسنت لاكغ ب سًشج ،،لسصت بع لاغيب سرعبت هذه لسً،اب خموغ ت ن  ،غات
بلض ت،طود ،إىل طاتات ًلزلقد ،لة عى( .قي،ا لسز،لأت با،و غد تش ،ا)
 -4غ،اب لستو،اا.

سروت ،ن ،ود ،حب لي  1200هكو ،،سهي روع غعب تمتت لامس  90كغ شع تمتت طعلبغس سلهلتف ن
إنش،قد ،رتمات سري مع لسها ت لسته،رات سلاا لنات سلحمل،ف ت أغاد ،ن لسوته  ،سلالنوعلق سإق ،ت بلض لةنشيت لسنا ،ات
سلسقفادات سلاللوم،أات سلإلنو،لات سءواق أ،قت . ،
سروك ن لملتيوت ن ،م أت ن لهل ،ب سلسيت ركن هً ،شج ،،لسصت بع ابإلض،فت إىل غي ،نه،ي كثاف ن لسته،و
لسليعمت ثل لسزأق سلإلكغال ا مت م ًن ش،طا لسهحع لسذ حيت هذه لسً،بت ن لسشم ،مليي ملنت ز،سات رن،ه
اا ا لجلذب سغنا ،ت لسها ات سًه لسته،و لسن،قتا هذه لسً،بت لسصت بع لاغيب سلسنت ،سلسوتتس سلسزأق
سلاع ل سلسعمت سلسنت لاواوي سلسك،ف ( .،شغ ف 2008

)51-50

سروع ضمن حمغت لاغأ سلملتيوت بشكل أ ،رلورب تيوت لهغات رل
ًشج ،،لسصت بع لحملغي.
 -5غ،اب للسز،لأت بد.
روع هذه لسته،و ضمن حمغت لاغأ
لسً،اب

لحنتل،ل خموغ ت سلمل دع لسته،ي لسن،نت ه

تيوت شتمتا لالحنتل ،سروت ،ن ،ود ،حب لي  100هكو ،،سًه ًشج ،،هذه

ه لسصت بع لاغيب لسذ ملورب لسًي ،لسعقاني هلذه لسً،بت سمت رشجد هذه لسً،بت لتت ( . 1975قي،ا لسز،لأت

با،و غد تش ،ا)

 -6غ،بت غتامت.
روع هذه لسً،بت ضمن حمغت لاغأ فدي أه،،ا تيوت رل كثه،ن  ،غات وحعكت شجعا أبشج ،،لت واوي سكات،
(لسنعس ) سلسصت بع لاغيب سلت لاكغ ب سهي أه،،ا أن صتل ،اح سغمزل،ا لسو،قمت ابملتيوت سلسيت روت ،ن ،ود،
لإلز،سات  95هكو ،،روعمه ،سسأللف قت رلعضري هذه لسً،بت ستأوتل أغاد ،بشكل كهد ا

روت ،ن ،ود ،بلت

أمغا ،لالأوتل لي  20هكو ،،سهي غ،بت روع أغى ش،طي لسهحع لة ع لسذ للوًغه لسهلض
قلد ،لقوص ،ا سلةضعل ،ابسها ت لحملغات ( .قي،ا لسز،لأت روعمع غد تش )،

)(48

لاللو  ،ا ن

األمهية البيئية للغطاء الشجري للمنطقة :
مغلب لسًي ،لسشجع س،لق ا اق سه، ،ق
لسعقانات سألشج ،،لسها ت ل ي:

لسها ت س لحمل،ف ت أغى ر لا  ،سللووعل،ه ،سأغاه ميكن إز،ي ًه لس ه،قف

 -1ا،مت لسقبت ن لسولعمت.
إن ساها ،روع لستي ،لسصحعلس سشهه لسصحعلس ابلوثت ،تيوت لجلهل لة ع سلسذ مومثل فاه ت،خ لسهحع
لملو ل سأغاه فإن تيوت لست،للت حبك قلد ،رلورب ن لملت،طق لسيت ءو،ج إىل رتمات لسًي ،لسشجع هب.،
إن سل غي ،نه،ي أغى لي لة،ق ملورب ن ًف ل لسيع ام،مت لة،ق ن لالجنعلف ب لليت لسعاح ًس لملا،ه
لجل،،مت فمز،سأ ،لاول سلةشج ،،سلةأش،ب سبو،ا لسته،و رًثع لعأت لسعاح .نب كث،فود ،ا إنه كغم،
ال

كمات لسته،و

سكث،فود ،ك،ن رسط ًف ل سل،أت ًكثع أغى ا،مت لسقبت ن لالجنعلف( .لسهيا ي 1983

)14

ابإلض،فت إىل رسط مغلب لسته ،س،لق ه، ،ق سًل،لا،ق رت ا س تع تس لس ا ،و سرسط ن ت قا ،لةس،ل
سلةغص،ن بووغال سإبي ،لعأت قيعل لمليع مم ،م لف شتا لسصت ت أغى ه ،لسقبت كم ،رشكل لةشج ،،سلسته،و
مب وغف ًن لأد ،أ،قو،ق ً  ،عكت لملا،ه سابسو،ي فإ  ،رشكل لتس لق صًدا رن،ه إبي ،عكت لملا،ه سابسو،ي م لف
قت،مه ،أغى لعف لسقبت سرلمل أغى رزسمت لسقبت ابسذاب سلمل ل لسل مت لست،جتت أن ر نخ لةس،ل سلةغص،ن لسن،قيت
أغى لسني ًم ،ق إن لذس ،لةشج ،،لملوحغغت رقف فج ل س ن،،ب أماوت لسقبت مم ،من،أت أغى رنعب لملا،ه إىل
طهو،

لملا،ه لجل فات سرًذمود ( .،واغي 2003

)34

لحمل،ف ت أغى ا،مت لسقبت ن خم،طع لالجنعلف ،صت

سذل فمن لس للب لالنوه،ه إىل لستس ،لسعقاني لسذ رغلهه لةشج،،
لسًي ،لسشجع  ( .قي،ا لسز،لأت با،و غد تش ،ا)
لسها ت لحملغات ن علق مل ،رل،ناه ن رته  ،سلض

 ً -2ات لةشج ،،كمصتل سغعاح سا،مت لملز،سأ. ،
إن سغل ل ل لملت ،ات لمل وغ ت ثل لاعل،ا سلجل ،ف سلسعاح لا،،ا سلسه ،،ا سلسل لصف لسع غات أتثدلق ه،شعلق أغى لملز،سأ،
سأغى إنو،لد ،فوت رلعقل ت ه ،سذسط ن لملمكن اا ا إنو،لد ،س ،أ وه ب لليت ا،لأت لةشج ،،هل ،كمصتل
سغعاح سرشد نو،قج بلض لسوج،،ب لسيت مت إلعلةه ،س خموغ ت إىل ًن صتل لسعاح قت رن،أت اا ا إنو،لات
بن،رأ لس ،كدت إىل %60سلحمل،صال لاوغات  %50-10سذسط جنت ًن هذه لملصتل ً ذ
فمثتق

لالء ،لسن فايت ل،بو،ق سصغري ن ،ود ،إىل ًكثع ن ً،بلت تمأ هكو( .،،أهت و 1980

لالنوش ،،بأ لستس
)26

سء ى تيوت لست،للت مبثل هذه لملصتل سلملتوشعا أغى ني ،سللع ،صت لت ب لسيعمق لسن ،غي لمل ،،مبتيوت
لست،للت سإن لملوملن رغط لةشج ،،لسيت رشكل ن ، ،سلللت ن ًشج ،،لسزمو ن سًشج ،،لسنعس لمل لامت سشعم
لسيعمق لسن ،غي مت،ف ًن لس ها ت لسعقانات هلذه لةشج ،،ن لست ،ات لسها ات – ابست،لت لةسىل هي ا،مت لملت،طق لسك،قتت
مش ،لسيعمق لسن ،غي ًس لملت،طق لسن ،غات ن ًح، ،اح لت بات أتي ًسل ع لسعباع سبتلمت لسصاف سهي ،اح حممغت
)(49

ابسًه ،،سرك ن ،ل ،لاعل،ا عر لت تهل ،قت رصل إىل ، 0 40صت ًن ًغغب لسقكازل لسنك،نات ابملتيوت
رو للت لامت سن ،ل لسهحع ً مش ،لسيعمق لسن ،غي سابسو،ي فإن سل ً ز ت ن لةشج ،،ك،ن س ،ال سه ًثع فل،
لسو اف ن شتا هذه لسعاح.
سسلل لسشكل لسو ضاحي لسو،ي م ض لسلتقت بأ ل،ر ،ا لملصتل سبأ لملن ، ،لحملمات سًنه كغمً ،ا ل ل،ر ،ا لةشج،،
لملنو ت ت كمصتل كغم ،ال لملن ، ،لحملمات ن ًح ،لسعاح لملًثعا ل ل ك،نري اب ،ا ًس ،،ا سهذل  ،ك،ن
أمغا ،لاللوتزلف لسيت ًصهحري رولعق هلً ،شج ،،لملتيوت إال ًن هذه
و للتل تيوت لست،للت قهل لسهت
لة ز ت ،السري و للتا بلض لة ،كن ابملتيوت.
شكل ،ق ( )1اا ا لملن ،ت لحملمات ن أتثد لسعاح ع اا ا ل،ر ،ا لملصتل

لملصت :،تد لسصًد ص نتل لسعاح سلة ز ت لس لقات لستل ،لجلم،هدمت سغتشع سلسو امع سلإلأتن صعلرت 1986
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 .3أمهية األشجار واملساحات اخلضراء يف دورة اثين أكسيد الكربون واألكسجني
سغًي ،لسته،ي بص ت أ ،ت ،صات ،قانات سهي رت اف لهل ل ب لليت أمغات لسومثال لس قي ا ًنه أتت سل ض
لسشمس رو لسته،و اب وص ،حين ًكنات لسكعب ن ن لجل سريغق لةكنجأ لسذ ملورب أتصعلق ل لق ب فعا
سميكن لسو ًن لسته،و لا عل سهي لملنًسست أن سل لةكنجأ لاع ابإلض،فت إىل ًن هل ً ،ات با ات ً عى رومثل
رت اف لهل ل ن لملغ ح

بص ،ا ه،شعا ( .لسوالي 1993

سقت ًثهري بلض لست،للً ،ن ن ،ت

)300،302

عل قت،ه 2 500 ،روغل رعكاز غ،ا حين ًكنات لسكعب ن بتنهت %70

سرعكاز غ،ا لستاقمط بتنهت  %67سًن غ،بت كثا ت ن لةشج ،،لمل عسطات روغل ن رعكاز ه ب لسغو،ح لملتوشعا
لجل

بتنهت  ( .%80لسوالي 1993

)312

)(50

لهل ل

سسلل تيوت لست،للت ً س لا،لت ملثل هذه لسته،و ساا ا ن ،ود، ،صت سإ  ،ءو ن ص،نع لإلوتري
رل لسوعثد لسنغيب أغى لسها ت لحملغات ل ل أغى لسًي ،لسته،ي ًس أغى لسًتف لجل ًس أغى لسصحت لسل ،ت سلسشكل لسو،ي
م ض س ،لةشج ،،لسوحك ابةخبعا سلسعسلق لسكعمدت.
شكل ،ق ( )2س ،لةشج،،

لملصت : ،ط ،،حمم لسوالي لةشج ،،سلسشجدل سلست ال س س، ،

رتوات لهل ل ن لسعسلق لسكعمدت

لسو لان لسها ي ل ،لملعمخ سغتشع لسعاق 1993
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 .4دور األشجار واألحزمة اخلضراء يف التقليل من أاثر الضجيج.
نواجت سغووت لسوو سلسصت،أي ،صت ل ل لملت،طق لا عمت س  ،متوج أتد ،ن ًص ل ص ،هت رًثع لغه،ق أغى لسها ت
لحملايت فوت ك،ن سزل ،ق أغى لمل وصأ لسهح أن غ رو ي ًس أغى لةقل روغل ن لنوش ،،هذل لس جاج س ن ًه
لسيع لسيت مت لسو صل إساد  ،ملك،فحت لس جاج اا ا لسًي ،لسشجع سلالهوم ،به سرلورب تيوت لست،للت كًده ،ن
لملت،طق لملوعثعا هبذل لست ا ن لسوغ لست،رج ن لسنا،،ل سلس ،ش سبلض لسصت،أ ،لا ا ت .ا رو ًس،ل سًفعا
سًغص،ن لةشج ،،اب وص ،ربذاب لمل ل ،لسص رات ا ًن لةس لح لا ا ت لملعنت لملن ،ات متونم لةص ل بت،لت
ًف ل سأغى رسط فإن ًكثع لسته،و ف،أغات ل وص ،لةص ل ،صت رغط لسيت ال منوناًد ،لإلنن،ن سهي رغط
لسيت روماز أبس،ل كثا ت امات رل

ًأت، ،قاوت رنم أبكرب ،لت ن لملعسنت سلسوذبذب( .لسوالي 1993
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 .5أمهية األشجار يف السياحة واالنسجام.
ً  ،فام ،مولغق ابسً،اب فدي رل ً ات ابسًت فمثتق أغى لملنو ى لستسي ملورب توزه ل سنا ،ن ًكرب ن، ،
لسقسم لاغ لسربمي،نات سموع أغى وعبت ن لجملومل ،لا عمت لسكهدا لسشم ،لسًع سغعب لملاتالنذا سلسيت ميكن
لسوا ،بزا،ل م ات هل ،بل سموموع بعسلج لا ،ي أ،ملي وزلمت ن ًلل ءواق لسكثد ن لملي،سب لا،صت ابسقسم .
(الفع 1987
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سأغى نو ى تيوت لست،للت فدت،ف لسلتمت ن لسً،اب سرغلب هذه لسً،اب س،لق ،قانا،ق سه، ،ق إجي ،با ت طهالات
جتتمت لستش،
لسقسم أغى لك،ن لملتيوت سلاعسج إسادً ،سق ،لسليت س ،مت لةله ا سون،ه
رن،ه
سلاللومو،ا ابسيهالت س  ،حيو،له لةط  ،ملم،،لت لسعاضت سلسغلب سلالبول ،أن ل لملتن لملغي ابس جاج سمت م ًن
ًغغب هذه لسً،اب ابملتيوت ءو ن لسلتمت ن لسنك،ن لسذمن أير ن إساد ،ستلومو،ا.
س ن ت نو،قج لست،للت لاوغات فوت ًكت  ،ننهوه ( )%80ن ًفعل ،ومع لست،للت ابملتيوت ً خيعل ن سغً،اب
ابملتيوت ستلومو،ا سلسقسم سرًاد لسعسرأ لسا ي سلسوموع ابست ع إىل لةشج ،،سلإل ن،ل ابمل دع لسيهالي لسذ م لت
هذه لة ،كن رل لسيهالت لجلم،سات

أ ًن ( )%20ال خيعل ن هل ،سسلغد مو ن اباعسج إىل ً ،كن ً عى

كمً ،كت  ،ننهوه ( )%93ن ًفعل أاتت لست،للت ً مشلعسن بت ا ن لال،را،ح سكنع لسعسرأ لسا ي سجتتمت
نش،طد سهذل مت أغى ً ات لسًي ،لسشجع ابستنهت سغل ،ل لست ني سإلنن،ن س تى ل،را ،ه ملثل هذه لملت،طق
أ أرب  ،ننهوه ( )%07ن ًفعل لسلاتت ً
لعفود أب اود ،ه لهب رسط .

ال مشلعسن ابال،را،ح أتت لسذه،ب ملثل هذه لملت،طق سقت مك ن قغت

املشاكل اليت تواجه الغطاء الشجري داخل املنطقة:
نواجت سن لاللوًت مل ل ،لسها ت قت حيت ن ا ن لسوته  ،سقت مك ن هذل لسوته  ،بشكل لعمع ،صت
لملت،طق لجل،فت سشهه لجل،فت مم ،ه أغاه لملت،طق لسعطهت سقت ميع هذل لسوته  ،أبن لا أتمتا ن سل،قل لهلت ثل لسويع
لجل،قع سلس ت ت لسنا ت سلاعلقق لملوكع،ا سلسعأي لجل،قع سغده سابسو،ي متوج أته اسل لسًي ،لسته،ي لةصغي سلاللول،ضت أته
مبجومل ،نه،رات حن مت ل ،فات ًقل ا،مت سغقبت سًقل إنو،ل،ق سأتثدلق لسها ت لحملغات سابسو،ي لجنعلف لسقبت سضا،ا ا،ه

لة ي( .،،حن1987 ،

)47

 .1مشكلة قطع األشجار:
رلت شكغت قيع لةشج ،،ن ًه لملش،كل لسيت رل،ين تد ،تيوت لست،للت ابسعغ ن قغت ن، ،مه ،و،،نت مبن، ،
لسً،اب لة عى ل ل أغى نو ى لستي ،لحملغى ل ل ساهاً ،س ،،لد ،فحيب لس ق ثتق صت ،لسي،قت لةه بنهب
لخن ،ق كغ وه ،صت أتت  ،ميكن لاص أغاه بتسن و،بل سهذل ابسو،ي من،أت لملنودغكأ رس لست ل لحملتس أغى
لاص أغاه إض،فت إىل ر فعه أغى ني ،سللع و،،نت مبص ، ،لسي،قت لة عى إال ًن للوتزلف لمل ل لسنت ل لة دا
قت ً ى إىل لا ا كغ وه( .لس ،س 2003

)38

سقت س م ن ت لست،للت لملاتلنات ابملتيوت ًن لسًي ،لسشجع مل،ين ن أمغات لسويع لجل،قع ةغعلق جت،،مت
سً عى ،صت لسهلض سهذل ً ،كته ( )%75ن ًفعل ،ومع لست،للت ًن لسًي ،لسشجع ابملتيوت مل،ين ن هذه
لس ،هعا لسنغهات سلسص ،ا ،ق ( )1ر ض رسط ممً ،ثع لغه،ق أغى لس لقع لا،ي سغً،اب ابملتيوت ابإلض،فت إىل رلعق لازل
)(52

لسشجع لحمل،ر سغيعمق لسن ،غي سلمغا ،لسويع لجل،قع ستلو  ،ا ن ً ،كتد،

إق ،ت ش،،مع جت،،مت ك،س ،ش سلحملت

سقت ًكت رسط ( )%84ن ًفعل ،ومع لست،للت ممً ،ضع ابازل لمل لا سغيعمق لسن ،غي بشكل كهد
لسص ،ا ( )1شكغت لسويع لجل،قع لسيت رل،ين تد ،لةشج ،،ابملتيوت.

لملصت: ،أتلت لسه ،ث،ن .2019

سلسص ،ا ل رات ،ق ( )2ر ض للوتزلف لازل لسشجع لمل لا سغيعمق لسن ،غي س تى رته ،ه لعل لالنود،ك،
لملنومعا ن لسهلض بنهب لاللو  ،ا ن لمل قع لمل لا سغيعمق لسن ،غي ر فد ً ،كن للقل ت سغمن،فعمن أتت لنوو،هل
ن ك،ن ع .
لسص ،ا ( )2لسويع لجل،قع ةشج ،،لازل لسشجع لمل لا سغيعمق لسن ،غي ابملتيوت.

لملصت :،أتلت لسه ،ث،ن .2019
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 .2مشكلة تلوث الغاابت ابملخلفات الصلبة:
ًصهحري تيوت لست،للت كًده ،ن لملت،طق لسيت رل،ين ن هذه لملشكغت لسيت ًصهحري شكغت أ،ملات رغوي بثوغد ،أغى
لجملومل ،مب وغف نو امه ،لمللاشات سرز ل هذه لملشكغت رلواتلق س لسل ،لست ،ات بنهب قغت لإل ك،نا ،لسووتات
سلمل ،مت لسيت رن،أته ،لسوًغب أغى هذه لملشكغت ن ت إأ ،ا زع لمل غ  ،لسصغهت س ن ت لملت ت لمله،شعا
سلسزا،ل لملاتلنات س م لن لسلتمت ن لسً،اب رل،ين ن شكغت لمل غ  ،لسصغهت لسيت رغوى بأ لةشجً ،،س خمغ ،
لسزسل ،لسذمن معو سن هذه لسً،اب ستلو  ،ا تد ،سغقسم سلسذمن سأللف لز تد ال مو جبمع  ،متوج أتد ن
خمغ  ،بلت لالنود ،سلملً، ،ا سهذل بتس،ه ك،ن سه لةثع لسنغيب أغى هذه لسً،اب سأغى س،ه ،لسها ي ا ًن هذل ،

ًكت  ،ننهوه (  )%98ن ًفعل أاتت لست،للت سلسص ،ا ،ق ( )3ر ض هذه لمل غ  ،كمً ،ن لسً،اب ابملتيوت
ر ل،ين ن سل لمل غ  ،لة عى مب وغف ًن لأد ،ل ل ك،نري خمغ  ،ل بتً ،س خمغ  ،حمت جت،،مت ًس تزسات سقت
ًكت رسط  ،ننهوه ( )%95ن ًفعل لسلاتت سهذل معلع إىل ًنه ال م لت سأي با ي أب ات لسً،اب

سهذل  ،ر ضحه

لسص ،ا ،ق ( )4سابسو،ي م دع هت ،لجل،نب لسنغيب سهلض لسنك،ن لجت،ه لسها ت سأت لحمل،ف ت أغاد ،سرنولمل كمك،ن
سغو غنم ن هذه لمل غ ً ، ً ً . ،صهحري سأللف ن ع لسهلض ك،ن تق سغو غنم ن خموغف ًن لا لمل غ ،
سهتً ،كت  ،ننهوه ( )%70ن ًفعل ،ومع لست،للت ًنه ساس كل لمل لطتأ ملعف ن ً ات لسًي ،لسته،ي ابستنهت سغها ت
أ ًن لسذمن ًكتسل ًن لمل لطتأ
سسلل هذل ن لةله،ب لهل ،ت لسيت ل ،ري لةضعل ،ابسًي ،لسشجع ابملتيوت
لسذمن ملعف ن ً اود ،ننهود ()%21
ننهود ( )%09ن ًفعل لسلاتت.

أ لسذمن ًقعسل ًن لمل لطتأ ال ملعف ن ً ات لسًي ،لسشجع سغها ت ك،نري

لسص ،ا ( )3شكغت لمل غ  ،لسصغهت بأ لةشج ،،ابملتيوت.

لملصت :،أتلت لسه ،ث،ن .2019
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سمهتس سلضح،ق سلغا،ق سغمش،هت سلسزلقع هلذه لملت،طق هذه لملشكغت لسيت رل،ين تد ،لةشج ،،ل ل لملتيوت سلسيت رعلأي
لمل دع لجلم،ي سغً،بت لسيهالات سلس عسف لسها ات لمل قق لا ،ظ أغاد.،
لسص ،ا ( )4إسو ،خمغ ،

ل لسهت ،بأ لةشج ،،ابملتيوت.

لملصت : ،أتلت لسه ،ث،ن .2019

 .3مشكلة التلوث اهلوائي وأثره على الغطاء الشجري ابملنطقة:
رولعق تيوت لست،للت لس قري لسعلهن س تذ ا ن سغلتمت ن لملغ ح لهل لقات سلسيت رغ إىل ت  ،ه ل تيوت
لست،للت سسلل ًه ص ، ،لسوغ لهل لقي مبتيوت لست،للت ص،نع لإلوتري ابملتيوت س  ،متوج أتد ،ن غ ح ًثع لغه،ق
أغى لسًي ،لسشجع فمن ت لسزا،ل لمله،شعا مت ت ت أتثد هذل لسوغ أغى ًس،ل لةشج، ،،صت رغط لسوعمهت
ن هذه لملص،نع ا مت ش،هتا طهو ،ن لسًه ،،لملقلب أغى لةس،ل سهذل بتس،ه ملاق أمغات لسومثال لس قي
لهل ،ت سغته،و سابسو،ي موغل ن ت لسته،و ابإلض،فت سلمغا ،ع بلض لمل غ  ،سلست ،ا ابسوعب ن لسً،اب

سلسيت متوج أتد، ،م أت غ،ال ض،،ا ابسته،و سقت ًكت  ،ننهوه (  )%97ن ًفعل أاتت لست،للت ًن لسته،و ابملتيوت
رولعق ابس لل سغوغ بًه ،،لإلوتري سأتثعه ،به بشكل لغيب سم دع هذل سلضح،ق سغلا،ن ،صت لسً،اب لسوعمهت ن
تشآ هذه لسصت،أت .
 .4مشكلة احلرائق وأتثريها على الغطاء الشجري ابملنطقة.
أغى لملنو ى لسل،ملي ًصهحري علقق لسً،اب لسيت ءت ب لل لإلنن،ن ن ً حكع لملش،كل لسها ات لسيت رولعق هل،
لسً،اب

ف ي ب سا ا ،مت رنجال  2500عمق أغى لةقل

سصل إىل ًن لست ،ن غيى تيوت رهغغ 648000ك
لملوحتا 2005-2004

2

لس قا بأ م نا سلهومرب بل إن لة ع

)29
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ً

ً ت لةسق ،قت

لي  %59ن إز،ي ن ،ت ب سا ا( .،لة

ً  ،أغى لملنو ى لحملغي سفام ،خينم تيوت لست،للت فإن لسًي ،لسشجع قت رلعق سغلتمت ن لاعلقق لملوكع،ا
فلغى لهال لملث ،ال لاصع رلعضري غ،اب

تيوت لستو،اا اعمق سللع لستي ،سرسط بو،،مخ 2008 – 11 – 25

ا بغًري لملن ،ت لسيت أتثع اباعلقق  80هكو،،لق روعمه،ق ف،سودمري لستدلن لةشج ،،سلة علش سبلض ًن لا لسته،و
لملتيوت لسيت ًثع أغاد ،لاعمق.

عمق غ،بت ًسال ت ،بو،،مخ  2008/5/20سك،ن لاعمق ليحي إال ًنه ًضع
تيوت كل ،ت

ابة علش سلةشج ،،لجل،فت سلملوحيمت أغى لي لة،ق.
 سبو،،مخ 2008/10/19

ت

عمق

غ،اب

لس ل

لسكهد سك،نري لملن ،ت لسيت ًضع هب ،لاعمق روت،

حب لي  2 400سك،ن عمق ليحي.
إن كوب لملعلأي سلسً،اب ابامس ململ ل،هتلق أغى لستد ق ابسً،اب سلحمل،ف ت أغاد ،سه لملكوب لملنًس أغى
لسوا ،بوي مع لسً،اب سرتماود ،سرذسال لملش،كل لسيت رلقق ري معه ،إال ًن هذل لملكوب م لله لسلتمت ن لسصل اب
أت سل سر لفع سل،قل لستول هبذه لسً،اب ابإلض،فت إىل
لسوا ،بلمغه لس قري لا،ي سرومثل هذه لسصل اب
نونم سل،قل لالرص،ال سأت سل ً ،كن إلق ،ت لملت،سبأ ل ل لسً،اب سلسيت رلعف به (ًبعلج لملعلقهت) كمً ،ن قعب
بلض هذه لسً،اب ن لملزل،ا ل ى إىل لسز ف أغى ًلزل تد ،بلض لة ،كن ابإلض،فت إىل أت سل ل، ،سات
ملكوب لملعلأي سلسً،اب ابملتيوت رن،أته أغى لسوا ،بلمغه أغى لس له لةكمل كمً ،ن نونم لةفعل لملت،بأ ك،ن سه لةثع
لسنغيب اا ا لسصل اب لسيت م للدد ،لملكوب( .قي،ا لسز،لأت روعمع غد تش )،
ن لست،للت لملاتلنات ًن  ،ننهوه ( )%52ن ًفعل لسلاتت قت ًكتسل ًن هت،ف إ  ،ن بلض لةفعل
سقت لر
لسزلقعمن سغمت،طق رل لسًي ،لسشجع "لسً،اب " سرسط بقكد سغت ،،شولغت ًس أت لسوعكت ن إط  ،ه ،بلت لالنود ،ن
لسوتزه سلسقسم سهذل سأللف ك،ن سه لةثع لسناا أغى لسًي ،لسشجع مم ،رونهب لنتالا لسلتمت ن لاعلقق

أ ًقع  ،ننهوه( )%42تد ًنه ً ا،و مك ن هت،ف إ ،
خموغف غ،اب لملتيوت كم ،لهق سمتري لإلش،،ا إساه
رعف لست ،،سن لسوعكت ن إط  ،ه ،هت،ق تد ً  ،لوتي ا سقت مت هذل أغى أت لس أي لسها ي سلإل ت ابملنًسسات
لسها ات لجت،ه لسها ت كم ،قت متوج لاعمق أن طعمق قا ،بلض لةفعل إبشل ،لست ،،بلض لمل غ  ،ابسوعب ن لةشج،،

سن لة ذ ابال وا،ط ،لستا ت ام،مت لةشج ،،ن لشول ،لستدلن هب ،سًكت  ،ننهوه ( )%06ن ًفعل لسلاتت ًنه ال
ر لت ثل هذه لسوج،سال ابملتيوت إال ًن هذه لستنهت ال رشكل ف ت كهدا ن ،ومع لست،للت سابسو،ي م لت هت،ف
إ  ،ن بلض لةفعل لجت،ه لةشج ،،ابملتيوت سهذل ً ،كتره نو،قج لست،للت لملاتلنات .

مو عكز لسشعطت لسز،لأات ابملتيوت جبد ه لملو لصغت س ه سإ ،ست لسوج،سال لملولغوت ابالأوتل ل أغى لسً،اب
سلخت،ر لإللعل ل لسو،ن نات ا،هل ،سغمح،ف ت أغى لسًي ،لسشجع ابملتيوت سسغحاغ ست سن رته ،ه سلسو  ،أغاه فد
منووهل لسشك،سى س لسهتغ ،رل لسلتقت سمو بوحعمع لس لقلت سإلعل أمغات لسكشف لملاتلين أغى لسيهالت إلثه،
لس لقلت سلخت،ر لإللعل ل سسكن هل لس عسف لسعلهتت لسيت متع هب ،لسهت لس قري لا،ضع فإن هذل لجلد،ا مل،ين ن
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أمغه سقت ًف ،هذل لجلد،ا أبن ًغغب لالأوتل ل أغى لسً،اب هي ابملن سلجلعف سلسويع
لسلتمت ن لسصل اب
ستلو  ،ا تد ،سألغعلق لا،صت سأغى لهال لملث ،فوت سثق لملعكز لسلتمت ن لسوج،سال تد ،أغى لهال لملث ،ال لاصع.
 بو،،مخ  2012/5/9مت لالأوتل أغى غ،اب

 بو،،مخ  2014/1/8مت لالأوتل أغى غ،اب
لسثواغت ملن ،ت روتً ،م ،ق بتصف هكو.،،

تيوت لستو،اا ابسون مت سلجلعف ملن ،ت نوت ،حب لي نصف هكو.،،
ز،أت لسوحعمع سرسط بويع لةشج ،،سلجلعف ب لليت ل ال

 بو،،مخ  2015/4/12مت لالأوتل أغى غ،اب لربسن "لاغأ" ابجلعف سلقوتا لةشج ،،ملن ،ت روت ،حب لي
نصف هكو ،،روعمه،ق ( .عكز لسشعطت لسز،لأات روعمع غد تش ) ،
سرسط ن ت
سجيب لسوت مه إىل ًن لمل غ  ،لسزل،لات سلمللتنات قت رونهب نش ب لاعلقق لسً،اب
،صات جتماع سلنلك،ل ًشلت لسشمس لسن،قيت أغاد ،أغى بو،ا لةشج ،،سلاش،قت لجل،فت ( لسا،بنت)
كمً ،كت  ،ننهوه (  )%76ن ًفعل ،ومع لست،للت ًن أمغا ،لسعأي لجل،قع سغد لملت ر ع ابسً،اب سرن،ه
لاا لو س لسعأي هب ،سهذل بتس،ه قت جيلل بلض
رته ،ه، ،صت سًن بلض هذه لسً،اب غد ناجت ملتع
للغد ،علأي مل لشاد وج،هغأ لس وت،لاأ ً قت منهه ل
لةفعل م ت ن أب منو اتسن ن هذه لسً،اب
رته ،ه ،ابإلض،فت إىل  ،لهق فإن لسً،اب ابملتيوت رل،ين ن شكغت ن ن ا ً ع سهي أمغات لجلعف سض بلض
ًطعلف هذه لسً،بت سًعق لاللو  ،ا تد ،سرسط طهل،ق بلت لقوتا لةشج ،،لملو للتا أغاد ،سهذل ً ،كته  ،ننهوه

( )% 51ن ًفعل ،ومع لست،للت سًكت  ،ننهوه ( )%46تد ًن ثل هذه لسولتا ءت ً ا،و سسلل هذل
لسشي معلع إىل لا،ست لسيت متع هب ،لسهت ًقو،ق مم ،لنلكس لغه،ق أغى لسًي ،لسشجع سر ،ق  ،مولعق سه ن لغها،

مم ،مونهب لةضعل ،اباا،ا لسربمت ابملتيوت ً  ، ،ننهوه ( )%03ن ًفعل ،ومع لست،للت ًقعسل ًن هذه لسوج،سال
غد ل ا سقت مك ن ل هًال سان ل أغى ،لمت مب ،رل،ناه لسً،اب ابملتيوت ن لغها ،مت،،ل ضته ،فدت،ف بلض
لسً،اب ابملتيوت قت أ،نري ت لسنت ل لمل،ضات أمغا ،للوتزلف سللوث ،ةشج،،ه ،سهذل ً ،كتره نو،قج
لست،للت لملاتلنات سلجلد ،لمل وصت بشًسن لسً،اب ابملتيوت فلغى لهال لملث ،نت م ًن غ،بت تيوت كل ،ك،نري
ن ،ود ،ت لتت  2008روت ،حب لي  330هكو،،

إال ًن هذه لملن ،ت رعلللري سروغصري ت لتت

 2018إىل  165هكو ،،روعمهً ً ،ن هذه لسً،بت للوتزفري مبوت ،لستصف سمبلت للوتزلف لت

 16.5هكو ،،لت ا سكذسط لا ،ابستنهت سً،بت لربسن لاغأ
روت ،حب لي  200هكو،،

مبو،،

ا ك،نري ن ،ت هذه لسً،بت لسنت ل 2008

نت م رت،قنم ن ،ود ،ت لتت 2018

ا

ًصهحري ن ،ود175،

هكو ،،روعمهً ً ،ن لملن ،ت لملنوتزفت ت أشعا لت ل ك،نري لي  25هكو ،،مبلت للوتزلف لت
هكو ،،لت .

2.5

ًم ه ه هه ،غ،ب ه ه ههت غتامه ه ههت فحن ه ه ههب لمللياه ه هه ،مت ه ه ههم ًن هت ه ه هه،ف ره ه ههته ،ل أ،ن ه ه ههري ته ه ههه ه ه ه ههذه لسً،به ه ههت فو ه ه ههت ك،ن ه ه ههري
ن ه هه ،ود ،ل ه ههتت  2008رو ه ههت ،حبه ه ه لي  95هكو ه هه ،،إال ًن ه ه ههذه لملن ه هه ،ت رت،قص ه ههري بش ه ههكل كه ه ههد ل ه ههتلق
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ا ه ههري

روغصه ه ههري إىل ًن سصه ه ههغري إىل  20هكوه ه هه ،،ه ه ههت له ه ههتت ً ً 2019ن هته ه هه،ف نه ه هه ،ت  75هكوه ه هه ،،ه ه ههن لسً،به ه ههت
مت للوث،ثد ،سك،نري مبلت للوتزلف لت

بغغ  7.5هكو ،،لت .

سلجل ه ههتس ،قه ه ه ( )1س( )2سلسش ه ههكل لسها ه هه،ين لسو ه هه،ي ،قه ه ه ( )1م ض ه ههح ،ن ه هه ، ،ه ه ههذه لسً ه هه،اب

ه ههت لسن ه ههت ل

 2018- 2008س ه ههتى سله ه ه ره ه هه،من سلضه ه ه ب ه ههأ ن ه هه ،ت بل ه ههض لسً ه هه،اب ه ههت ه ههتا أش ه ههع ل ه ههت ل .كم ه هه،
مهه ه ه ههأ سته ه ه هه ،لسشه ه ه ههكل ًن هته ه ه هه،ف بله ه ه ههض لسًه ه ه هه،اب ابملتيوه ه ه ههت مي ه ه ه هعً أغاده ه ه هه ً ،رًاه ه ه ههد مه ه ه ههذكع ً ً ه ه ه هه ،روله ه ه ههعق
أمغا ،قيع ًس ع ًس لعف ًس ض رذكع .
اجلدول ( )1مساحة الغاابت ابهلكتار يف منطقة الدراسة للسنوات 2018/2008
.،

لل لسً،بت

لملن ،ت ابهلكو ،،سنتت 2008

لملن ،ت ابهلكو ،،سنتت 2018

1

غ،بت كل،

330

165

2

غ،بت شدتل لملعقب

60

60

3

غ،بت لربسن لاغأ

200

175

4

غ،بت لستو،اا

1200

1220

5

غ،بت غتامت

95

20

6

غ،بت لس ل

90

90

لسكهد

لامس لملصت :،قي،ا لسز،لأت كوب لملعلأي سلسً،اب لامس با،و غد تش ،

اجلدول رقم ( )2مقدار التغري يف مساحة الغاابت والنسب املئوية للمساحات
.،

لل لسً،بت

لملن ،ت
ابهلكو ،،سنتت
2008

لملن ،ت
ابهلكو ،،سنتت
2018

ننهت ن ،ت
لسً،بت إىل ،م ا
لسً،اب 2008

ننهت ن ،ت
لسً،بت إىل ،م ا
لسً،اب 2018

وتل،
لسوًد

وتل ،لسوًد
لسنت ابهلكو،،

1

غ،بت كل،

330

165

16.7

9.6

165

16.5

2

غ،بت شدتل لملعقب

60

60

3.0

3.5

0

0

3

غ،بت لربسن
لاغأ

200

175

10.1

10.2

25

2.5

4

غ،بت لستو،اا

1200

1220

60.8

70.2

0

0

5

غ،بت غتامت

لملصت8:،

1.2

75

7.5

6

غ،بت لس ل
لجملم ا

لسكهد

90

90

4.6

5.3

0

0

1975

1710

%100

%100

265

26.5

لملصت : ،أمل لسه ،ث،ن للوت ،ل أغى با،و لجلتس ،ق ()1
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شكل ( )1م ض

ن ، ،لسً،اب

ابهلكو ،،ابملتيوت سغنت ل 2018 -2008

1400
1200
1000
800
600

المساحة / 2008هكتار

400

المساحة  /2018هكتار

200
0
غابات غابات غابات غابة
كعام شهداء جبرون النقازة
المرقب سيلين

غابات غابات
غنيمة الوادي
الكبير

لملصت :،أمل لسه ،ث،ن للوت ،ل أغى با،و لجلتس ،ق ()1

ه ه ههن لجله ه ههتسسأ لسنه ه هه،بوأ سلسشه ه ههكغأ لملوو ه ه ه،ساأ ،ق ه ه ه ( )2س،ق ه ه ه ( )3موهه ه ههأ سته ه ههً ،ن نه ه هه، ،

لسًه ه هه،اب ابملتيوه ه ههت

ابستنه ه ههب لمل مه ه ههت سغنه ه ههت ل  2018-2008ا ه ه ه ًن غ،به ه ههت لستو ه ه هه،اا متثه ه ههل لستنه ه هههت لةكه ه ههرب ه ه ههن إزه ه هه،ي لسً ه ه هه،اب
ابملتيو ههت سسل ههل ه ههذل سلض ههح ،ههن ههت لالا هه ،سغ ههزسل ،هل ههذه لسً،ب ههت ههت فص ههل لسعبا ههع سلسص ههاف ،ص ههت سًن
قلد ه هه ،أغ ه ههى ش ه هه،طي لسهح ه ههع ل ه هه،ه إأي،قد ه هه ،ملن ه ههت ز،سا ه هت و ه ههع ا سض ه ههمد ،س ت ه ههت ل ه هها ،ي ل ه هه،ه ل ه ههذب
لس ههزسل ،هل ههذه لسً،ب ههت ه ه ههن هه،،ج ه ههذه لملتيو ههت كم ههً ،ن ههه ابست ههع إىل ه ههذه لةش ههك ،لسها،نا ههت لمل ه هذك ،ا مت ههم ًن
ه ههت أغاد ه هه ،أمغا ه ههت رً ه ههد ن ه هه، ،مه ،سرس ه ههط ابسوً ه ههد لسن ه ههغيب ه ه ههي غ،ب ه ههت كل ه هه ،سغ،ب ه ههت غتام ه ههت
ًكث ه ههع غ ه هه،اب
ا ه ه ه ك،ن ه ه ههري نن ه ه هههت ن ه ه هه ،ت غ،ب ه ه ههت كل ه ه هه،
لسً ه ه ه هه،اب ابملتيو ه ه ه ههت

ه ه ههت ل ه ه ههتت  2008رو ه ه ههت ،حب ه ه ه لي  %16.7ه ه ههن إز ه ه هه،ي نه ه ه ه ،ت

رعللل ه ه ه ههري ن ه ه ه هه ،ود ،إىل  %9.6ه ه ه ههن إز ه ه ه هه،ي ن ه ه ه هه ،ت لسً ه ه ه هه،اب ابملتيو ه ه ه ههت ه ه ه ههت ل ه ه ه ههتت

 2018سهذل شي لغيب لجت،ه هذه لسً،بت.

ًم ه هه ،غ،ب ه ههت غتام ه ههت ه ههت ل ه ههتت  2008ك،ن ه ههري رو ه ههت ،نن ه هههت ن ه هه ،ود ،حب ه ه ه لي  %4.8ه ههن إز ه هه،ي ن ه هه ،ت
لملتيوه ههت لإلزه هه،ي إال ًن هه ههذه لملنه هه ،ت رنه ههومع ط ه ه مت ا ه ه رعللله ههري نواجه ههت سلمغاه هه ،لاللوثه هه ،سلسويه ههع لجله هه،قع
إىل ًن سصغري إىل  %1.2ن إز،ي غ،اب لملتيوت.
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شكل ،ق ( )2ن ،ت لسً،اب سغمتيوت ابستنب لمل مت سنتت 2008
4.6
16.7

4.8

غابات كعام

3.0

غابات شهداء المرقب
غابات جبرون سيلين

10.1

غابة النقازة
غابات غنيمة
غابات الوادي الكبير
60.8

لملصت :،أمل لسه ،ث،ن للوت ،ل أغى با،و لجلتس ،ق ()2

شكل ،ق ( )3ن ،ت لسً،اب سغمتيوت ابستنب لمل مت سنتت 2018
9.6

1.2 5.3

3.5
غابات كعام

10.2

غابات شهداء المرقب
غابات جبرون سيلين
غابة النقازة
غابات غنيمة
غابات الوادي الكبير

70.2
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مم ه هه ،ل ه هههق موه ه ههأ ًن لةش ه ههج ،،بل ه ههض غ ه هه،اب لملتيو ه ههت أ،ن ه ههري سالالس ه ه هري رل ه هه،ين ه ههن رً ه ههد ل ه ههغيب و ه ههتل،
ن ه هه، ،مه ،نواج ه ههت سألل ه ههه،ب لس ه ههيت ل ه هههق ركعه ه هه ،سه ه ههذل ب ه ههتس،ه ل ه ه ه ف مك ه ه ه ن س ه ههه نو ه هه،قج ل ه ههغهات أغ ه ههى لسها ه ههت لحملغا ه ههت
سغمتيوت إرل مو لخت،ر ك،فت لسوتلبد لستا ت سغحت ن رته ،ه.،
كم ،رل،ين لةشج ،،بلض غ،اب لملتيوت ن قغت سص لمل ،إىل لذسأد ،ا مت ركغاف جلتت خموصت بذسط
سًكت لستو،قج ً  ،رل،ين ن ل ،ف ورج ن قغت سص لمل ،لستا هل ،بشكل ك( ،قي،ا لسز،لأت با،و غد تش ،ا)
.أغاه مويغب لة ع لة ذ أأ لالأوه ،،للوحتل بعو ج  ،سع بلض لسً،اب لسيت رل،ين ن إشك،سا ،ن
هذل لست ا.
سالشط ًن سغ ل،قل لإلأت ات لمل وغ ت س ،ه ،سف،أل رعشات لمل لطتأ سر أاود با ا،ق أب ات لسًي ،لسشجع
ابستنهت سغو لان لسها ي سلحمل،ف ت أغاه س  ،م فعه سغنك،ن ن تر طهالي خيعل ن إساه ًسق ،لسليت ًس فصل
لسعباع سغوموع به سبيهالوه سًم  ً ،ات لسًي ،لسشجع ل ل لملت،طق لسلمعلنات سغمح،ف ت أغى ز،هل ،سرت،لود ،سأتت
لاللو ن ،،أن س ،لس ل،قل لإلأت ات سلإلأتنات س س،ه ،لسولعمف أب ات لسًي ،لسشجع سلسنغها ،لسيت مولعق هل،
ًكت  ،ننهوه ( )%87ن ًفعل ،ومع لست،للت ًن هذه لجلد ،ال رو بتس،ه ،بشكل لات

لسولعمف هبذل لجل،نب

لاأ لسذ ًكت  ،ننهوه ( )%13ن ًفعل لسلاتت ً  ،رو بتس،ه ،لسولعمف أب ات لسًي ،لسشجع أغاه مو
ن ت لست،للت لملاتلنات ًن هت،ف ،لت سزا ا رك،ثف لجلد بأ خموغف لس ل،قل لإلأت ات سلإلأتنات سغولعمف هبذل
لجل،نب لسها ي لملد .
النتائج:
ن ت لسلعق لسن،بق سلسزا،ل لملاتلنات ر صغري لست،للت إىل لسلتمت ن لستو،قج ك،ن ً د-:،
ً .1ن لسًي ،لسشجع ابملتيوت رلعق سمولعق ستنود،ك ،سسلل أمغا ،لسويع ن ًلل لاللو  ،ا ن لس ح
لسته،ي ن لست ،ات لالقوص ،مت ك،ن ل ت ًه لةله،ب إالسود.،

 .2مل،ين لسًي ،لسشجع ابملتيوت ن أمغا ،لإلالست سلجلعف لجل،قع بتسن رعشات ًس رتناق ع لجلد ،لمل وصت
سبتسن للوحتل سرتمات سً،اب لتمتا بشكل فلغي هذل ابإلض،فت إىل أمغا ،لاعلقق لملوكع،ا سلسيت ً
إىل لسو  ،أغى ن ، ،سلللت ن لسً،اب نب  ،ل ،لسهح ممً ،ثع لغه،ق أغادً ،م ،ق خمغ ،
صتع لإلوتري ك،ن هل ،لةثع لسنغيب أغى لسًي ،لسشجع ابملتيوت.
 .3مل،ين لسًي ،لسشجع ابملتيوت ن شكغت لمل غ  ،لسصغهت لسيت رغوى به ابإلض،فت إىل شكغت ً عى سهي
قا ،لسهلض جبعف س ن لز ن لسً،اب سضمد ،سغمزل،ا لحمل،رمت هل ،مم ،ل،ه روغصد ،سرته ،ه ،سابسو،ي
اباا،ا لسربمت هب.،
لإلضعل،
 .4إ ن لجلده هه ،لسل ،ه ههت لسه ههيت رشه ههعف أغه ههى لسًه هه،اب ابملتيوه ههت رله هه،ين ه ههن لسلتمه ههت ه ههن لسصه ههل اب سلملشه هه،كل لسه ههيت
رلعقغد ،أمغات لسوا ،بلمغد ،، ،ري مع لسً،اب ابملتيوت.
)(61

 .5مل ه هه،ين لاه ه هزل لسش ه ههجع لحمل ه هه،ر سغيعم ه ههق لسن ه هه ،غي ابملتيو ه ههت سغوي ه ههع سلاللوث ه هه،
لقوص ،مت مم ،مًثع أغى با ت لملتيوت لغه،ق.

ه ههن ًل ه ههل إنش ه هه ،ش ه هه،،مع

 .6إ ن لا ه ههعسج سغوت ه ههزه سلس ه ههقسمج ت ه هه،طق لةش ه ههج ،،سلسً ه هه،اب من ه هه،أت أغ ه ههى جتتم ه ههت لستش ه هه ،ابستن ه هههت سألفه ه هعل
سكنع لسعسرأ لسا ي سًن ًغغب لك،ن لملتيوت معو سن لملت،طق لملشجعا ستلومو،ا هب.،
التوصيات:
 .1جيب أ لجلد ،لسل ،ت لملشعفت أغى رتمات سري مع لسً،اب ابملتيوت.
 .2لسووات ابسو لنأ سلسغ لق سغح ،ظ أغى لسًي ،لسشجع .
 .7لسولعمف أب ات لسًي ،لسشجع
 .3للوحتل بعو ج لت

سل،قل لإلأت لمل وغ ت سزا ا لسو أات لسها ات.

مدتف إىل لسوشجد لملنومع ل ل لملتيوت.

 .4رعشه ههات لمل ه ه لطتأ سر ه ه أاود بله ههت ره ههعف لمل غ ه هه ،سلسوعكه ههت ه ههن لط ه هه ،لسته هه ،،بله ههت لالنوده هه ،ه ههن أمغاه ههت لسوته ههزه
سلسقسم بأ لةشج.،،
 .5ت ه ههع  ،ه ههي خمغ ه هه ،ه ه ه ل لسهت ه هه ،سلمل غ ه هه ،لة ه ههعى ابسو ه ههعب ًس ل ه ههل لملت ه هه،طق لملش ه ههجعا سلخت ه هه،ر لسو ه ههتلبد
لستا ت سوحواق رسط ن قهل لجلد ،لمل وصت.
 .6لخت ه هه،ر لإلل ه ه هعل ل لسعل أ ه ههت ض ه ههت ه ههن مو ه ه ه ن بو ه ههت د سقي ه ههع سإالس ه ههت لسً ه هه،اب
لسو لان لسها ي سغمتيوت.

لسل ،ه ههت مم ه هه ،من ه هههب ر ه ههته ،

املصادر واملراجع

-1إبعلها حن ،لسوصحع

لس طن لسلع

لغنغت لسكوب لسلغمات لدت لإلت ،لسلع

ً-2له هه ،ت حممه ههت شه ههغ ف ،لله ههت سرواه هها لحملماه هه ،سلملتوزهه هه ،لسو،قمه ههت
،ل،ست ،لنود( غد تش ،ا ) ًك ،ميات لست،لل ،لسلغا ،قن أغ

بدس

.1987

لملتيوه ههت لسشه ههم،سات لسًعباه ههت ه ههن لجلم،هدمه ههت

سهتتلت لسها ت طعلبغس 2008

 -3لحممت أا ،واغي لمل ،طع لهلات،سلا ،ف س لات ل ،مش ا لسثو،فت لسزلسمت .2003
ً -4ن ه ه  ،لسهيا ه ههي

.1983

ا،مه ههت لسقبه ههت ه ههن لالجن ه هعلف لملت مه ههت لسلعباه ههت سغقباه ههت سلسثو،فه ههت سلسلغ ه ه

 -5ابرعمط الفع رعزت حمه ،إ  ،لسشعل

لًعلفات لسقسم

 -6ط ه هه ،،حممه ه ه لسوال ه ههي لةش ه ههج ،،سلسش ه ههجدل
.1993

ل ،لس كع لسلع

سلست ا ه ههل س س ،ه هه،
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إ ل،ا لسلغ ه ه

ر ه ه نس

لسو،هعا .1987

لسوه ه ه لان لسها ه ههي ل ،لمله ه هعمخ سغتش ه ههع لس ه ههعاق

 -7حمنه ه ههن غه ه ههف حمم ه ه ه
لسلغمي

ل ،لسوو

له ه هه ،ي كه ه ههع حممه ه ههت ً ه ه ههأ لسزمته ه ههت سهتتله ه ههت لاه ه ههتلقق سال،ا لسولغه ه هها لسله ه هه،ي سلسهح ه ه ه

. 1989

 -8ت ه ه ههد لسص ه ه ههًد ص ه ه ه ه نتل لس ه ه ههعاح سلة ز ه ه ههت لس لقا ه ه ههت لس ه ه ههتل ،لجلم،هدم ه ه ههت سغتش ه ه ههع سلسو ام ه ه ههع سلإلأ ه ه ههتن ص ه ه ه هعلرت

. 1986

 -9اسسا ش اق أهت و ًلس رتمات لسً،اب سال،ا لسولغا لسل،ي سلسهح لسلغمي

.1980ن

اثنيا اجلهات العامة
 -1قي،ا لسز،لأت كوب لملعلأي سلسً،اب

لامس

 -2عكز لسشعطت لسز،لأات لامس.
التقارير والنشرات الدولية
 -1لة ه ه ه ه ه ه لملوح ه ه ه ه ههتا ت م ه ه ه ه ههت لةغذم ه ه ه ه ههت لسل،ملا ه ه ه ه ههت  AOلست،لل ه ه ه ه ههت لاللوشه ه ه ه ه هعلفات سغً ه ه ه ه هه،اب
سلسوحتا

أ2020 ،

 -2لسكوه ه هه،ب لسنه ه ههت

.2005

،س .2003 ،

سو قله ه هه ،لسها ه ه ههت لسل،ملاه ه ههت به ه ههعو ج لة ه ه ه لملوحه ه ههتا
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إفعموا ه ه ه ه هه ،لسً ه ه ه ه ههعق

أه ه ههعق أه ه هه ،سها وته ه هه ،لملوًه ه ههدا -2004

التوافق النفسي لدى عينة من أمهات أطفال التوحد مبدينة زلينت
خمزوم عمار عوينة

عبد السالم جربان اشكيب

كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار

كلية الرتبية /اجلامعة األمسرية االسالمية
ملخص البحث :

مدتف لسهح لا،ي إىل لسولعف أغى نو لسو لفق لست ني ستى أاتت ن ً دً ،ط  ،لسو ت مبتمتت اسانت
تمتهت
نو ى لسو لفق لست ني ستى أاتت ن ً دً ،ط  ،لسو ت لسله ،ت سغهد لسله ،ت
سلسولعف أغي لس عس
اسانت سرك نري أاتت لسهح ن لثتهأ سأشهعمن ً ه ،سهتمدن ًط ه ،ر هت مبعكهز ًلهعل ،لسعاهت مبتمتهت اساهنت سر صهغري نوه،قج
لسهح إىل ًن ستى ً دً ،ط  ،لسو ت ،لت و ليت ن لسو لفق لست ني سكذسط ال ر لت فعس رل الست إ ص،قات
نو ى لسو لفق لست ني ستى ً دً ،ط  ،لسو ت لسل ،ت سغد لسل ،ت مبتمتت اسانت .
املقدمة :
ملورب لسو لفق ن لة  ،لسيت منلى إساد ،لإلنن،ن سوحواق رلره س ع ل عمن سال لامً ،ن لسو لفهق سهه هع س إجيه،
أغي لجل لنب لست نات سلسقب مت ستى لس ع سجن ،ه لااه،ا مو قهف أغهى هتى قت،رهه أمغاهت لسو لفهق فهإرل مهو ءواهق
هذل لسو لفق رك ن ا،ره أعضت سغلتمت ن لملشكت لست نات سلاللوم،أات.
س د لسو لفق ن لمل ،ها لةل،لات
أن لفع ًس ،لت سن لس ق ا صعلا .

أغ لست س سه

،ست لسو لان أتت لس ع لست،جتت أن

ض لسو رع لسته،رج

سً ده ههً ،ط ه هه ،لسو ه ههت مهه ههذسن ،د ه ه كه ه هدلق ،أ،مه ههت هه ههًال لةط ه هه ،لسه ههذمن مله هه،ن ن لسكثه ههد ه ههن لملشه ههكت
سلالضههيعلاب سهههن حب،لههت ،لههت إىل لالهومهه ،هبههن سا،ا لة هل قغ ه هبن ممهه ،مههً إىل ،أ،مههت سلهومهه ،سأتهاههل ًف ههل
ةط ،هلن لسو تمأ .
سلالهومه ،ابا،سههت لست نهات سههأل لسهيت ستمههه ط هل ر ههت مهً إىل ،فههع نهو ى لسو لفههق لست نهي سههتمد ،ابأوهههً ،،ن
لة لز ن لجملومع لسذ نلات فاه س ن لجلتمع ًن رغوى لهوم ،كهدلق ن زاع ًلن ،لجملومع .
ا،ا لة د ،سسلل لسكثد ن لإلجن،ال
سابسو،ي فإنه ميكن لسو أبن لسو لفق لست ني مغلب س،ل اب،ال سًل،لا،
ا،مهن زاع لجمل،ال هل ،أتقت بو لفودن لست ني س ع ل عمن س ع با ودن.
سلسووت لسيت حيووتدن
مشك ــلة البحث :
إن أمغات لسو لفق لست نهي سهأل رلوهرب أمغاهت ه ،هت سهله ،أتثهد أغهى رلمهه ،سأغهى ًلهعمه ،سإرل ءوهق لة جن ،ه،
ا،مه. ،
ر لفود ،لست ني فإنه مًثع لغه ،أغى رلمه ،سأغى لغ كد ،لةلع سقت متوت إىل لسلتمت ن لجمل،ال لة عى
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ن فقا ط مغت ننها ،ن ا،مهن

رتش ري ًط ،هلن فهإن لسو لفهق مكونهب ً اهت كههدا

سن عل مل ،مو اتدن لة د،
ا،مهن.
س مو من إشه،ا ،ل ،لس هع س سلفلهه بصه ،ا ال روله،،ق هع له،مد لجملومهع سقامهه سال رهتفع لس هع إىل حم ه ،ل
ءواق لسوه لان بهأ كهل
رل أغاه ابسلو،ب سال ر ع اب عمن سال ابجملومع ف،س ع لملو لفق ر لفو ،نت ،ه لسذ متج
( فعج طه ) 259 : 1989
هذه لة .،
لسو لفهق لست نهي سهتى ً دهً ،ط ه ،لسو هت
س ن ت  ،مت أعضه أغى لسو لفق لست ني ميكن ءتمهت شهكغت لسهحه
تمتت اسانت .
أمهية البحث :
ك نهه موته،س ف هت ه ،هت هن لجملومهع سههن لة ده ،سرهربا ً اوهه ك نهه حيوهل ك،نهت
ركمن ً ات هذل لسهح
أغماههت حبه أغه لسههت س فو لفههق لس ههع ههع ن نههه إجي،باهه ،س ههع ل هعمن ههن ًل،لهها ،لااهه،ا لست نههات لسنههغامت سرومثههل
لسها ههت لسغاهاههت ههن ههت لة ل
ً اوههه ًم هه ،لسكشههف أههن لسو لفههق لست نهي سههتى لة دهه ،لسلهه ،ت سغههد لسلهه ،ت
لمللتا سغوا،ل
أهداف البحث :

 .1لسولعف أغى نو ى لسو لفق لست ني ستى أاتت ن ً دً ،ط  ،لسو ت

 .2لسول ههعف أغ ههي ف ههعس رل

الس ههت إ ص هه،قات

لسل ،ت سغد لسل ،ت
تساؤالت البحث :

تمتت اسانت .

تمتت اسانت .

ن ههو ى لسو لف ههق لست ن ههي س ههتى أات ههت ههن ً د ههً ،ط هه ،لسو ههت

 ، .1نو لسو لفق لست ني ست أاتت ن ً دً ،ط  ،لسو ت تمتت اسانت
 .2هل ر لت فعس لست إ ص،قا،ق نو ى لسو لفق لست ني ستى أاتت ن ً دً ،ط  ،لسو ت لسل ،ت سغد
تمتت اسانت
لسل ،ت

مصطلحات البحث :

التوافــق " :مله ًن مكه ن لس ههع ،لضهها ،س ووتلهه ،ابجملهه ،لسههذ ميهه،،ل فاهه لستشهه ،لساه ي له ل ًكهه،ن هههذل لمل قههف
( ابل لسً،تى )55: 2015

ًلعاق ًس للوم،أا،ق ًس دتا،ق ًس ًك ،ميا،ق ".
التوافق النفسي :

" لسو لفههق لست نههي أمغاههت مت ،اههت نههومعا روتهه،س لسنههغ ف سلسها ههت ( لسيهالاههت سلاللوم،أاههت ) ابسوًاههد سلسولههتمل ه
حيت ر لان بأ لس ع سبا وه سهذل لسو لان مو من إشه،ا ،ل ،لس ع سءواق ويغه ،لسها ت ".
(  ،ت اهعلن )27 : 2005
التعريف اإلجرائي للتوافق النفسي :

هي لست،لت لسيت موحصل أغاد ،لمل ح

ن ت إل،بوه أغى ً لا لسهح لا،ي.
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التوحد :
أعفه لاياب سلاتمت أبنهه لأ،قهت لستمه روصهف بك ه ،ز تهت سشهتمتا سههي ر دهع لسنهت ل لسثتثهت لةسىل
(ل لن ش،كع )19: 2015
ن لسلمع سهي حمصغت الضيعلب أصيب مًثع لغه ،أغى سه،قف لست ،غ.
حدود البحث :
تس لسهح ك ،ي:
احلــدود املوضــوعية  :مووصههع ضه ا لسهحه لاهه،ي أغههى لسو لفههق لست نههي سهتى أاتههت ههن ً دههً ،ط هه ،لسو ههت
مبتمتت اسانت.
احلدود املكانية ً:لعى هذل لسهح

عكز ًلعل ،لسعات مبتمتت اسانت .

احلدود البشرية  :مووصع لسهح لا،ي أغى أاتت ن ً دً ،ط  ،لسو ت مبتمتت اسانت .

احلدود الزمنية ً :لعى هذل لسهح

التوافق النفسي :

ت أ. 2019 – 2018 ،

إن لسو لفق ن لمل ،ها لةل،لا ت سلست نات لسيت سواهري لنوشه،،ل سللهع سلهوم ،ه ،كههدل أغه لسهت س ب عسأهه س،،الرهه
لمل وغ ت سرت،سسه لسلتمت ن لمل وصأ سلملدومأ ابسلغه لإلننه،نات س ،صهت لسقباهت سأغه لسهت س لسلتمهت هن لست،لله،
سلسهح لست نات سلسقب مت .
مشلع ابسعض،
سمل د لسو لفق قت،ا لإلنن،ن أغى لسو لفق ع رلره س ع ل عمن س ع لسها ت لسيت ملات فاد ،ممْ ،
أن ن نه سأن ل عمن سملات ا،ا ،سات ننها،ق ن لالضيعلاب سلسو رعل سلسصعلأ ،لست نات .
لسو لفق سًت  :مل سلفق لسشي ال ه سقت سلفوه لفوت لر ق له ر لفو،ق.

(ز ،لستمن حممت )469 :1997

حأعف لسو لفق لست ني لصيت  ،أبنه  -:قت،ا لس ع أغى ضه لن ل،الره سلسوصعف لمل لقف لسيت مولعق هل ،ن لن ل،ال
سلسوههت،ا أغههى ضههه لسههذل سأههت ً ل ل هعمن سقت،رههه أغههى ءواههق لإلشههه،أ ،لسها س لاههت سلست نههات سلاللوم،أاههت سلالسوهزل
ابسوام ه ههت لستمتا ه ههت سلاغوا ه ههت س ه ههم لسوغ ه ههق سلسوه ه ه رع بيعمو ه ههت معض ه ههى أتد ه هه ،سمش ه ههلع هه ه ه ابسعض ه هه ،أ ه ههن لس ه ههت س( .و ه ههد أهه ه هت
لسً )1997:20 ،،
سلسو لفق ه ،ست ن لسو لة سلالننج ،بأ لس ع سن نه سباته سبأ با وه رهتس قت،ره أغى إ،ضً ،غغب ،ل،ره
سرصعفه رصعف،ق عضا،ق إال ي،سب لسها ت لمل ،مت سلاللوم،أات سمو من ًم ،ق قت،ره أغى رًاد لغ كه سأ ،لره أتت  ،م لله
(ًات ،لل )578 : 1991
ق ،ق ًس شكغت  ،مت ًس للوم،أات ًس غوات ًس صعلأ،ق ن نا،ق .
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س ن ت أعضت ،سولعمف لسو لفق لست ني مهعى لسه ،ثه،ن ًن لسو لفهق لست نهي هه  :قهت،ا لس هع أغهى ءواهق لسوه لان
باتههه سبههأ ن نههه سباتههه سبههأ با وههه سلس صه إىل ،سههت ههن لاللههووعل ،لست نههي سلاللومهه،أي سابسوهه،ي لس ص ه ءواههق لسصههحت
لست نات.
سكذسط "مت ع لسهلض إىل لسصحت لست نات ابأوه،،ه ،أمغات ر لفق ن ني  .سموحت  ،إرل ك،ن لسو لفق لغام،ق ًس غد
لغا رهل،ق ملتى جن،ح لةل،ساب لسيت موهلد ،لس ع سغ ص إىل ،ست لسو لان لستنىب ع با وه سجن،ح أمغات لسو لفق لست ني
(  ،ت اهعلن )27 : 1997
مً إىل ،ست لسو لفق لست ني لسيت رلورب قغب لسصحت لست نات".
أبعاد التوافق :
رولت ،،ال لاا،ا بوتً ،بل ،لسو لفق سمو ق ل

لسه ،ثأ

اتلن أغ لست س أغى ًن ًبل ،لسو لفق هي :

معضاد ،زالد ،سهذل ال مل لاغ
 -1لسو لفق لسش صي  :سه قت،ا لس ع أغى لسو لفق سلسو لان بأ سلفله لملوص،،أت
هن لسصهعلأ ،لست نههات ًس ال خيغه إننهه،ن ًبهتلق ههن هههذه لسصهعلأ ،سإتهه ،رله لسوههت،ا أغههى نه هههذه لسصهعلأ،
سلسوحك فاد ،بص ،ا وه ست سلسوت،ا أغى ل لملش،كل تق إجي،با،ق إنش،قا،ق بتالق ن لهلعسب تد ،سلسوم مه أغاد.،
(أهت لامات لسش،ري )51 : 2001
 -2لسو لفق لاللوم،أي  :سرو من لسنل ،ا ع ل عمن سلالسوزل أب تقا ،لجملومع س ن،معا لملل،مد لاللوم،أات سلال وث،
سو لأههت لس ههه لاللومهه،أي سروهههل لسوًههد لالبا ههود  .سلسو ،أههل لاللومهه،أي لسنههغا سلسلمههل اههد لجلم،أههت سلسنههل ،ا
لسزسلات مم ،مً إىل ءواق لسصحت لاللوم،أات .
 -3لسو لفههق لملد ه  :سمو ههمن لال واهه ،،لملت،لههب سغمدتههت سلاللههولتل أغم ه،ق سرههت،مه،ق هلهه ،سلسههت فادهه ،سلالجنهه،ا سلسك هه ،ا
سلإلنو،ج سلسشل  ،ابسعض ،سلستج،ح سملرب أته لسل ،ل لملت،لب لسلمل لملت،لب  ، ( .ت اهعلن )27 : 1997
مم ،لهق أعضه ةبل ،لسو لفهق لر ه ستهً ،ن هته،ف أتقهت ل،رهه ،بهأ لسو لفهق لسش صهي سلاللومه،أي سلملدتهت ً ًن
هذه لسلتقت مك ن فاد ،لةش  ،و لفوأ ع ًن ند س ع با ود .
أساليب التوافق:
مغجههع لس ههع إىل ًلهه،ساب سطههع خموغ ههت لسول ،ههل ههع لمل لقههف لسههيت مح للدهه،
شكت ًس إ ه،ط ،روف أ،قو،ق ً  ،لهلتف لسذ منلى إىل ءواوه .

لااهه،ا ل ه ل ك،نههري هههذه لمل لقههف

مم ،مً لسو لفق :إىل للو تل طع ه،شعا سغوًغب أغى هذل لسل،قق كعن مزمت ن ،د ه سنشه،طه سسكهن اتمه،
ههل شههكتره سموًغههب أغههى لسل لقههق لسههيت رلههقق طعمههق إشههه،ا سلفلههه فوههت موجتههب هههذه لسل لقههق
م شههل ههعا ً ههعى
سمههً رسههط إىل لبولهه ،ه أههن ًه ه لقد لةصههغات ًس ًن مغههومس طعمو ه،ق ا ههع سًن مًههد ههن سلهه،قل غههه سغمشههكغت فههإرل
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ههل لملشههكغت فإنههه مغجههع إىل لسيههع غههد لمله،شههعا لسههيت رع ههي إىل خت اههف ههتا لسوه رع
فشههغري كههل لسيههع لمله،شههعا لسنه مت
(لدد ك ،ل )51 : 1999
لست ني سموغل ،ست لس اق سرلعف هذه لسيع غد لمله،شعا اباال لستف،أات.

نظرايت التوافق :

هت،ف لسلتمت ن لست عا لسيت رت،سسري ر ند لسو لفق سل ف موت،س لسه ،ث،ن بلض ن هذه لست عا -:
 -1لست عمت لسها س لات لسيهات :
سمعى ًصح،ب هذه لست عمت ًن إشك ،لس شل لسو لفق رتوج أته ً علق رصاب ًننجت لجلن س ،صت لست ،غ
سًن ثل هذه لة علق ميكن ر ل،ثد ،سلكون،هب ،أن طعمق لإلص،اب سلجلعسح سلسلتسى ًس لاغل لهلع ين لست،رج أتت لس ع
( ت ري أهت لسغياف )86 : 1990
س ن ،سل هذه لست عمت ه  (:ل،سمن ل،سو ن تت ك،مل،ن ) سغده .
 -2ن عمت لسوحغال لست ني :
ر ه عى ت،لههت لسوحغاههل لست نههي أتههت فعسمههت سل ه وماههت لسولهه،،ق بههأ ي،سههب لس ههع سلجلم،أههت سصههل بت لسو لفههق
باتدم ،سكي مو لفق لس ع ع ،ومله أغاه إ ً ،ن م حي ب ع موه بنهت هع لسته،ل سمصهه ننه ت لسه روهت لاللوم،أاهت
رسهط كه،ن أهوهعاق سإ ه ،إرل فشهل كه،ن
سإ ً ،ن مثهري ب ع موه سرلراوه أت ،سإصعل ،سم عق ن نه أغهى لسته،ل سإرل جنه
( عسلن ًب مج سأص ،لسص ت )49 : 2001
أصاه،ق ةنه ال منوياع ًن مك ن  ،معمت .
مله لسو لفههق ب ل ه لةو لسوهه، ،ا أغههى غههق ،سههت لالرهزلن بههأ لةو لسلغاهه ،سلةو لسنه غى أغههى لسههعغ ههن ًن بلههض
لاال لستف،أات رً إىل تس ن ا ن لسو لفق غد ًن للو تل د ،سلالأوم ،أغاد ،ن قهل لس ع م ست ص ،ا ش،را أن
لسو لفق لمليغ ب لسذ حيت أتت  ،متدى لس ع ،ست لسول،،ق بأ ويغه ،لس ع سلسها ت .
(ً مب لا،ست )95 - 94 : 2002
 -3لست عمت لسنغ كات :
رههعى لملت،لههت لسنههغ كات ًن ًتهه ،لسو لفههق سل ه لسو لفههق رلههت ولغمههت ًس كونهههت سرسههط ههن ههت لا هربل لسههيت
مولعق هل ،لس ع سلأووت (سلطن ن سلكتع) ًن أمغات لسو لفهق ال ميكهن هلهً ،ن رتمه أهن طعمهق لجلدهت لسشهل  ،سسكتده،
( ت ري أهت لسغياف )88 : 1990
روشكل بيعموت اسات ب لليت رغماح ،لسها ت سإثه،ومه. ،
سرشهد لملت،لهت لسنهغ كات إىل ًن لسو لفههق مويغهب ك ،مهت سلههايعا أغهى لسهذل ( قمهع لسوصههعف ،لسهيت رلهت روه إىل
لمللزال لإلجي،ب ات سرلغ لسوصهعف ،لس ل،سهت بغه غ لةههتلف سموحوهق ههذل لملنهو ى هن لسو لفهق هن هت لكوشه،ف لس هع
(ً مب لا،ست )98 : 2002
سغشعس سلسو لنأ لسك ،غت لسيهالت سلجملومع .
 -4لست عمت لإلنن،نات :
سًصح،ب هذه لست عمت ميثغ ن فغن ت ً،معا ختوغف أن ت،لت لسوحغال لست ني سأن لملت،لت لسنغ كات فات عسن
سإلننهه،ن سههاس ك نههه ش هعمعلق سال ههن ابب رولهه،،ق صهه،اه ههع صهه،حل ،وملههه سسههاس ه ه اسههت رنههوجاب اسا ه،ق سنههغ كا،
ومات سساس ص حت با  ،متوت أغاد ،لجملومع  ،مش ،بل مت عسن إىل لإلنن،ن دلق بيهله س ي،سههه رو هق هع ي،سهب
لجملومع سه ع سه إ،ل ا ل واً ،،فل،سه لسيت مو ق هب ،ع ن نه س ع ،ومله سأتته لسوت،ا أغهى ءمهل نهًسسات ل واه،،
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هذل لسنغ ف ًس رلف سه موهل أ ،اق أغى ل وا ،،لسنغ ف لملوه للوم،أا،ق سمو لفق ر لفو،ق نت،ق ع ن نهه س هع لجملومهع
(كم ،لى )91 : 1995
باوه .
سال مو لفق ر لفو،ق لا ،ق إال إرل رلعق س ً
 -5لست عمت لاللوم،أات :
سًصح،ب هذه لست عمت معسن ًن هت،ف أتقت بأ لسثو،فت سًته ،لسو لفهق كمهً ،ثهوه ل ًن هته،ف ل هوتف لةأهعلق
لالكغاتاكات سأل علق لسلوغات حن ل ال سلة علق لسيهو ،لاللوم،أات لجملومع رهًثع لسو لفهق س هن ًصهح،ب ههذه
( ت ري أهت لسغياف )93 : 1990
لست عمت (فدا س  ،سه ستجزهات س ،ساط ) .
ههن ههت لسلههعق لسنهه،بق سهههلض لست ههعا لمل نههعا مل د ه لسو لفههق جنههت ًن هتهه،ف ل وتف ه،ق بههأ هههذه لست ههعا
ر نههد لسو لفههق ف،ست عمههت لسها س لاههت مههعى ًصههح،هبً ،ن ًشههك ،لس شههل لسو لفههق ورههج أههن ً هعلق رصههاب ًننههجت لجلن ه
س ،صت لست ،غ ً  ،ن عمت لسوحغال لست ني أتت فعسمت رعى ًن لسو لفق ب ل لةو لسو ، ،أغى غق ،ست لالرزلن بأ لةو
لسلغا ،سلةو لسن غى ابسعغ ن بلض لاال لستف،أات رً إىل ن ا ن لسو لفق سمعى ًصح،ب لملت،لهت لسنهغ كات ًن ًته،
لسو لفق سل لسو لفق رلت ولغمت س كونهت سرسط ن هت لاهربل لسهيت مولهعق هله ،لس هع سلست عمهت لإلننه،نات ختوغهف هع
ن عمت لسوحغال لست ني سلست عمت لسنغ كات ا مت عسن إىل لإلنن،ن د بيهله س ي،سهه رو ق ع ي،سب لجملومع سه ع
ل واً ،،فل،سه سرعى لست عمت لاللوم،أات ًن هت،ف أتقت بأ لسثو،فت سًت ،لسو لفهق سًن لسيهوه ،لاللوم،أاهت هله ،لسوهعثد
أغ ههى لةف هعل سم ههعى لسه ،ث ه،ن ههن لسل ههعق لسن هه،بق س هههلض ه ههذه لست ههعا لمل ن ههعا سغو لف ههق ل وغ ههري اب ههوتف ًص ههح،هب،
ساب وتف لسها  ،لاللوم،أات سلسثو،فات مبلىن ًن ال خي ع ر ندو سغو لفق ًس ل لسو لفق إىل لست عمت لسها س لات فو ًس
لالأوه ،،ع حمه،سال لسو لفهق باتده ،بشهكل سصه ،ا وك ،غهت ةن
لست نات فو ًس لاللوم،أات بل رً ذ هذه لست عا
لسو لفق لست ني ساس ن لسهنا ر نده ن لدت سل تا سن لة عى .
التوحد :

رل ه كغمههيت لسو ههت سر ههت ههن لةصههل لسا ه وين لسههت س سلسا ه ريهههق بشههكل للههوثت،قي رنههماه لسو ههت سقههت
بغوامه  ،سللهربلع لسههذ
ًأياهري لسونهمات لمل هغت ر ههت لسي سهت لملهكهعا ًس ر ههت لةط ه ،هن قههل كههل هن كه،نع لسههذ
أمههل فاتهه ،اه رتهه،س لاهه،ال ههن ًط هه ،غهعمهأ ميغكه ن بشههكل أهه ،صهه،قنم ف،رتههت فده لةط هه ،غههد قهه، ،من
(لبعلها لسز،مو)26: 2010 ،
إنش ،أتق ،طهات ع ًقعل .
ع غت لسي ست أ )1943( ،سمعى ً،سنز سباوتز ًن
سملت ك،نع ه ًس ن ًش ،،إىل لسو ت ك،ضيعلب حيت
لسو ت ميثل لضيعلابق ًس وتا ت ن لمل ،هع لملعضات لةل،لات لسيت ر دع أغى لسي ل قهل ًن مصل أمهعه إىل ثتثهأ شهدعلق
سمو من رسط أت ن لالضيعلاب ك،سو،ي :
لسنعأت ًس رو،بع لستم .
ً .لضيعلاب
ب .لضيعلب لاللوج،اب لانات لملثدل .
 .لضيعلب لسكت سلسغًت سللت لمللعفات .
 .لضيعلب لسولغق ًس لالنوم ،سسغت،ل سلة تل سلمل ض أً (. ،ات لغام،ن )13 _ 12:2010
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لسشتا سلةأهعلق سلسلمهع أتهت

سأعفه ،غس لسهح لس ط لة عمكي لسو ت ه طاف ن لالضيعلاب لملوت أت
لإلص،بت سأتقوه ابالضيعلاب لة عى (لسو غف لسلوغي سلسوع ع لسغًت لحملت سلسصعا )  (.إبعلها لسز،مو،

)34:2010

أعراض التوحد :

 .1ميال إىل لسلزست سلس تا سمعفض لسول ،ل ع ل عمن.
 .2لسغلب مب ع ه سال مدو ابةط  ،ن أمعه .
 .3لسغلب ستمه أه،،ا أن وكع ،ستيي س،راب سمو،س سمث  ،بشتا أتت حم،سست رًاد لسغلب.
موص ،سل أبنه ًص ال منمع .
 .4موج،هل ن حياي ن به
 .5منولمل كغم ،غد د ت ًس صمري و .
 .6أت ع لا لل ( لسش لسغمس لسوذس ( .
 .7ال منولمل لست ع ابسلأ مل ،سه سال متقق ن ع لةشا ،سلجلت،لن سلسغ . ،
 .8لسوت،قض لا ف ( ًشا ،رنوحق لا ف ال خي،ف تد ،سًشا ،ال رنوحق لا ف شتمت لا ف تد. ( ،
 .9لسصعلخ سلسهك ،لملنومع سبتسن لهب.
 .10لس حط سلالبون ،ت بتسن لهب.
 .11ال منوجاب الوه أتت ت ،لره.
لملتز بتسن هتف ًس طغه،ق ا،لت.
 .12كثدلق  ،موج
(أ ،شهاب )27: 2008
 .13لسهلض ميال إىل رع مت  ،منمع بص ،ا بهً،قات.

أسباب التوحد:

سوهت ً وغهف لسلغمهه ،سلملدومهأ ءتمههت ًلهه،ب لسو هت سرسههط بنههب لسوههتل ل هع ه،ال قصه  ،لسهت ،غ س هه،ال
ههيع لسو لصههل كمهه ،قههت معلههع إىل صههل بت ءتمههت لةلههه،ب سصههل بت لسو لصههل ههع لسي ههل لسو ههت سصههل بت لسو ،أههل
لاللوم،أي له مم ،جيلل لسًم ق حيا به لسهذ للهل هته،ف لسلتمهت هن لةلهه،ب اهتس لالضهيعلب اه ال ميكهن
لالأوم ،أغى ً ت هذه لةله،ب بشكل ق،طع سأمغي سفام ،مغي أعق سهلض ًله،ب لسو ت :
ً .1له،ب للوم،أات _ ًلعمت :
ًهدع لسلتمت ن لست،لل ،رلعق سغلتمت ن لسل ل ل ن لسل ل ل لسيت رن،أت هد  ،لالضيعلب س تد: ،
 لسولعق سغلتمت ن لملشكت لاللوم،أات سلالقوص ،مت ل ل لةلعا .ف لسي ل سلننح،به سلنلزلسه بلاتلق أن لجل لةلع سلني لقه أغى ن نه .
 لاع ،ن لسشتمت لسذ مولعق هل ،لسي ل ل ل ًلعره . رتين لسلتق ،لسل،ط ات بأ لسي ل سًلعره .ً .2له،ب ن نات سأ مت :

)(70

لسي ست س ع رزلمت

مولعق لسي ل لسو ت الن ل،ال  ،ا سهت،ف ن معى ًن لسو ت لههه عق لس ص،
لسلمع موي  ،سر دع ًأعلضه ك ،غه لملعلهوت سل وم ،ضلاف اتس لسو ت .
سقههت ً،لههع لسهههلض لسنهههب إىل سله غههل لست هه ،لسها سه لي سغ ههع ممهه ،متههوج أتههه لإلصهه،بت ابالضههيعلب إرل
س م رش،به لةأعلق بأ لال وت لست ني سلسنغ كي لست،رج أن ًرى ًس رغف لجلز لةمنهع هن لملهخ سبهأ
رصعف ،هًال لةط  ،لسنغ كات سلسغً مت سلمللعفات .
ً .3له،ب إ ،لكات :
سمعى فادهً ،صهح،ب سلدهت لست هع ًن إأ،قهت لسو هت لهههد ،إ ،لكهي ته،قي اه ًشه ،،بلهض لست،لله ،أغهى
لهال لملث ،إسىن سا عسن ( )1991إن لةط  ،لسو تمأ ستمد لخن ،ق نش ،لسوت،ل لسلوغات لمل وغ ت
سلسههيت رعلههع بههتس،ه ،إىل لخن هه،ق قههت،مه أغههي لإل ،لف ابإلضهه،فت إىل لضههيعلب لسغًههت (حممههت يهه،ب _ 4 :2005
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مراحل حدوث التوحد :
م ست لسي ل لغام،ق ل،ىف سغ،سه،ق ال مك ن هت،ف ش،كل ت لامل ًس أتهت لسه ال ا سأه ،ا ه ،مكه ن لسي هل
سلام،ق سر رو،طاع لذلبت متم هذل لسي ل لنما،ق سفكعاق بص ،ا طهالاهت لهغامت ه بغ غهه لهن لسث،ناهت ًس لسث،سثهت هن
لسلمع ( أ ،ا ثتث ن شدعلق ) فجعا رهتً لةأعلق لس د  ،ك،سوًدل لسنغ كات لسصمري لسوً ،س لسصعلخ لملنومع سو ،لق
 ،ر دع لةأعلق ن لس ال ا ًس بلت لن لا ،نت ن لسلمع سهد  ،لةأعلق لس ج،قي مقكز لضيعلب لملد،،ل لمللعفات
(أ ،شهاب )28: 2008
سلسغً مت سنونم لسو لصل ع لجملومع ابإلض،فت إىل أت لسوت،ا أغى لإلبتلا سلسو غي .
الدراسات السابقة :
موتهه،س لسه ،ث ه،ن أههت ههن لست،للهه ،لسههيت رولغههق مب ض ه ا لسهح ه لاهه،ي نههو ى لسو لفههق لست نههي سههتل ً دهه،
ًط  ،لسو ت سهي ك ،ي-:
،للههت ههى نههن حممههت ( )2017هههتفري إىل لسولههعف أغههي لسو لفههق لست نههي سأتقوههه أبله،ساب لسوتشه ت لةلهعمت
ة دً ،ط  ،لسو تمأ ب المت لاعط لرهع لسه ،لملتدج لس ص ي سرك نري أاتت لسهح ن ( . ً )78مت ل وا،،ه
ابسيعموت لسلش لقات لسهنايت كم ،للو ت ري لسه ،ثت وا،لي لسو لفق لست ني سًل،ساب لسوتشه ت لةلهعمت .مت ءغاهل لسهاه،و
بربو ج لاز ت لإل ص،قات سغلغ لاللوم،أات ( .)spssسلسو صل سغتو،قج ل رات :مون لسو لفق لست ني ستى ً د ،لةط ،
لسو ت مأ ب المت لاعط ابال،ر ،ا .سرون ًل،ساب لسوتش ت ستى ً د ،لةط  ،لسو تمأ ب المت لاعطه ابإلجي،باهت .ال
ر لت أتقت ل،ره،طات لست إ ص،قات بأ لسو لفق لست ني سًل،ساب لسوتش ت ستى ً ده ،لةط ه ،لسو هتمأ ب المهت لاعطه .
ال ر لت فعس لست إ ص،قا،ق لسو لفق لست ني ستى ً د ،لةط  ،لسو تمأ ب المت لاعط رهل ،ملوًد لست ا  .ال ر لت
فهعس لسهت إ صه،قا،ق لسو لفههق لست نهي سهتى ً ده ،لةط هه ،لسو هتمأ ب المهت لاعطه رهلهه ،ملوًهد لسلمهع .ال ر لهت فههعس
لست إ ص،قا،ق لسو لفق لست ني ستى ً د ،لةط  ،لسو تمأ ب المت لاعط رهل ،ملوًد لملنو ى لسولغامي .
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( ى نن حممت ) 2017
،للهت تنه ،أههت  (2017بتل،لهت ههتفري إىل لسولهعف أغهى لملشهكت لسهيت رله،ين تده ً ،ده ،لةط ه،
لملصه،بأ ابضهيعلب لسو هت  .سسوحواهق رسهط للهو ت ري لسه ،ثهت لملهتدج لس صه ي ههذه لست،للهت سقهت رك نهري أاتهت
لست،للت ن  50ن ً د ،لةط  ،لملص،بأ ابسو ت حم،ف ت اي) لسلعل ( سطهوهري أغهادن ً ل ا لست،للهت سههي
للوه،نت شكت ً دً ،ط  ،لسو ت لسيت ق ،ري بهت،قد ،سبلت ءغال لسها،و س ل،جلود ،إ ص،قا،ق ابلولم ،لال وه،،
لسو،قي سلاتت سل تا س ل ،ل ل،ره ،بدل ن ر صغري لسه ،ثت إىل ًن ً د ،لةط  ،لملص،بأ ابضيعلب لسو ت مل،ن ن ن
ا،مهن مومثل  ،س ًفل ،خموغ ت سرومثل سل شه،أع لاهزن سفوهتلن لسي هل لسنهغا
شكت هل ،أتثد لغيب
ضه ا لسو هت
سًسصري لسه ،ثت ب عس،ا لاللول،نت ب ل،قل لإلأت سوحواق لسو أات لاللوم،أات سلسصحات سلست نهات ه
سًمض لق ضعس،ا إسزل لة د ،حب  ،لستس،ل لسوت،مهات سلإل،ش ،مت لسيت مهتف إىل أتج لملشكت لسيت رولعق هلً ،لهعا
( تن ،أهت (2017
لسي ل لسو ت .
،للهت ًلعلهه ،حممهت لسلهعأد (  ( 2010ههتفري إىل لسولهعف أغهى نهو ا لسصهحت لست نهات سهتى ً ده،
لةط  ،لملص،بأ مبوتا ت لسن قي،ا غزا سأتقود ،بهلض لملوًدل سلأومت لسه ،لملتدج لس ص ي هذه لست،للت
سرك نهري أاتهت لست،للهت هن ) ً (461ه،ق هن ً ده ،رس وتا هت لسهتلسن سمتهري ) ( % 98.1هن ،ومهع لست،للهت
سللو ت لسه ،ه لة سل لسو،ساهت لست،للهت ) :للهوه،نت لسصهحت لست نهات هن إأهتل لسه ،ه سللهوه،نت لسو لفهق لسزسللهي
سللوه،نت لسوتمن ن إأتل وات - -لى( سمتولري لة سل بت،لت أ،سات ن لسصت س لسثه ،سًهدع نو،قج لست،للت
ل،ر ،ا نو ى لسصحت لست نات ستى ً د ،لةط  ،لملص،بأ مبوتا ت لستلسن قي،ا غزا سال ر لت فعس لست إ ص،قا،ق
نو ى لسصحت لست نات ستى ً د ،رس وتا ت لستلسن رلزى إىل لملوًدل لسو،سات ):لتس لملله ،أهت لملله،قأ
نهو ى
لةلهعا صهغت لسوعلبهه بهأ لسهزسلأ أمهع لة أتهت لسه ال ا رلغها لة (
هأ ر لهت فهعس لسهت إ صه،قا،ق
لسصحت لست نات سأل ده ،رلهزى ) ، :لهت لإلأ،قهت رعراهب لملله ،لملنهو ى لالقوصه ،سأللهعا أهت لةبته ،لةلهعا
( حمم ههت لسل ههعأد (
أمع لة لا،ي أمل لة ( .
2010
التعقيب الدراسات السابق :
لست،لل،
لسلعأد .2010

ن ا لتت للعلقد ،فوت للعمهري ،للهت هى نهأ حممهت  2017س ،للهت أههت ، 2017للهت

أهداف الدراسات :
هههتفري ،للههت ههى نههأ حممههت  2017إىل لسول ههعف أغههى لسو لف ههق لست نههي سأتقوههه أبل هه،ساب لسوتش ه ت لالل هعمت
ة دً ،ط  ،لسو تمأ سهتفري ،للت أهت  2017إىل لسولعف أغى لملشكت لسيت رل،ين تده ،لة ده ،لةط ه،
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لملص،بأ ابضيعلاب لسو هت سً ه، ،للهت لسلهعأد  2010فوهت ههتفري أغهي لسولهعف أغهى نهو ى لسصهحت لست نهات سهتى
ً د ،لملص،بأ مبوتا ت لسن قي،ا غزا سأتقود ،بهلض لملوًدل .
سختوغههف لست،للههت لا،سا هت أههن زاههع لست،للهه ،لسنهه،بوت بك هه ،مهههتف أغههي نههو ى لسو لفههق لست نههي سههتى ً دهه،
ًط  ،لسو ت سلسولعف أغي لس عس لسو لفق لست ني ستى لة دً ،ط  ،لسو ت لسل ،ت سغد لسل ،ت .
منهجية الدراسات :
زاع لست،لل ،لسن،بوت لأومت أغي لملتدج لس ص ي لال،ره،طي سًم  ،لست،للت لا،سات لأومت ن س لملتدج .
العينة ونوعها :
ًغغههب لست،للهه ،لسنهه،بوت ًلههعى أغههى ً دههً ،ط هه ،لسو ههت سً هه، ،للههت لسلههعأد  2010فوههت ًلعمههري أغههي
ً د ،لةط  ،لملص،بأ مبوتا ت لستلسن .
أدوات الدراسات :
ل وغ ري لست،لل ،لسن،بوت فام ،باتد ،ن ا ل
كت،للهت هى نهأ حممهت ( )2017لسهيت لأومهت أغهي
( )2017سقههت للههو ت لسه ،ه للههوه،نت شههكت ً دهه،
للوه،نت لسصحت لست نات ن إأتل لسه،
سللو ت لسه،
لى.

سل لست،للت لملنو ت ت ف،أومت بل د ،أغهي ل سل له،هزا
واهه،ل لسو لفهق لست نهي سًله،ساب لسوتشه ت لاللهعمت س ،للهت أهههت
ًط هه ،لسو ههت لسههيت قهه ،بهت،قدهه ،س ،للههت لسلههعأد ()2010
سللوه،نت لسو لفق لسزسللي سللهوه،نت لسوهتمن هن إأهتل واهت

نتائج الدراسات :
م دههع ههن علللههت نوهه،قج لست،للهه ،لسنهه،بوت ًن هتهه،ف لسهحه سهههي لستوهه،قج رهلهه ،ملوًهدل لومههتا كت،للههت لسلههعأد
( )2010ل،ر ه،ا نهو ى لسصهحت لست نهات سهتى ً ده ،لةط ه ،لملصه،بأ مبوتا هت لسهتلسن قيه،ا غهزا سال ر لهت فهعس
لسهت إ صه،قا،ق لسصهحت لست نهات سههذس وتا هت لسن رلهز إىل لملوًهدل لسو،ساهت (لههتس لملله ،أهت لملله،قأ لةلههعا
ههأ ر لههت فههعس لسههت إ صهه،قا،ق نههو ى لسصههحت
صههغت لسوعلبههت بههأ لسههزسلأ أمههع لة أتههت لس ه ال ا رلغهها لة )
لست نههات سأل دهه ،رلههز ( ،لههت لإلأ،قههت لملنههو ى لالقوصهه ،سأللههعا أههت لةبتهه ،لةلههعا أمههع لة لا ه،ي أمههل
لة ) ً هه، ،للههت ههى نههأ حممههت( )2017مون ه لسو لفههق لست نههي سههتى لة دههً ،ط هه ،لسو ههت مهههأ ب المههت لاعط ه
اب،ر ،ا سرونه ًله،ساب لسوتشه ت سهتى ً ده ،لةط ه ،لسو هتمأ ب المهت لاعطه ابإلجي،باهت ال ر لهت أتقهت ل،ره،طاهت لسهت
إ صهه،قا،ق بههأ لسو لفههق لست نههي سًلهه،ساب لسوتش ه ت سههتى ً دهه ،لةط هه ،لسو ههتمأ ب المههت لاعط ه ال ر لههت فههعس لسههت
إ ص،قا،ق لسو لفق لست ني ستى ً د ،لةط  ،لسو هتمأ ب المهت لاعطه ملوًهد لسته ا ال ر لهت فهعس لسهت إ صه،قا،ق
لسو لفههق لست نههي سههتى ً دهه ،لةط هه ،لسو ههتمأ ب المههت لاعط ه ملوًههد لسلمههع ال ر لههت فههعس لسههت إ صهه،قا،ق لسو لفههق
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لست ني ستى ً د ،لةط  ،لسو تمأ ب المت لاعط ملوًد رهله ،سغمنهو ى لسولغامهي ً ه، ،للهت تنه ،أههت ()2017
اه،مهن
فوت ر صغري لسه ،ثت إىل ًن ً د ،لةط  ،لملصه،بأ ابضهيعلب لسو هت مله،ن ن هن شهكت هله ،أتثهد لهغيب
مومثل  ،س ًفل ،خموغ ت سرومثل سل ش،أع لازن سفوتلن لسي ل لسنغا .
إجراءات البحث:
تدجات حمت ا سوحواق ًهتلف لسهح

لرهع لسه ،ث،ن ي ل

سهي ك ،ي :

مــنهج البحــث  :للههو ت لسه ،ث ه،ن لملههتدج لس ص ه ي لال،رههه،طي لسههذ مويغههب سصههف سءتمههت لس هه،هعا ملت،لهههوه مل ض ه ا
لسهح .
جمتمع البحث  :ميثل ،ومع لسهح
عينــة البحــث  :روكه ن أاتههت لسهح ه
ًلعل ،لسعات مبتمتت اسانت

ً دً ،ط  ،لسو ت مبعكز ًلعل ،لسعات مبتمتت اسانت سلسه،سغ أت هن (. )40
ههن (ً )40

سمت ر امههع للههوم،،ا للههوها،ن أغههى زاههع ً دههً ،ط هه ،لسو ههت مبعكههز

ا ك،نري ننهت للوج،بت أاتت لسهح اللوم،،ل لاللوها،ن أغى لستح لسو،ي :

جدول رقم ( )1يوضح نسبة استجابة عينة البحث الستمارات االستبيان
عددا الستمارات املوزعة عدد االستمارات املستلمة
22

40

القابلة للتحليل

النسبة

22

%

أداة البحــث  :قهه ،لسه ،ث ه،ن بوصههما للههوم،،ا للههوها،ن ،صههت مب ضه ا لسهح ه سرسههط ابلههو تل واهه،ل ساكههع لسثتثههي
لسذ أي ذ لملتى ن ( ) 3 -1سرسط أغى لستح لسو،ي:

جدول رقم ( )2يوضح درجة القياس

مستوى القياس

غري موافق

إىل حد ما

موافق

الدرجات

1

2

3

اختبار صدق وثبات أداة البحث :
سغوعكههت ههن ًن ً لا لسهح ه رههً إىل لسكشههف أههن لس ه لهع سلسنههم ،لسههيت جيههعى ههن ًلغدهه ،لسهح ه سسوعكاههت
صت ات فوعل لة لا ق ،لسه ،ث،ن بلعق هذل لاللهوها،ن أغهى ،م أهت هن لحملكمهأ سقهت متهري لاللهوج،بت ،ل لحملكمهأ
إبلعل  ،مغز ن ذف سرلتمل ض لملوق  ،لملوت ت .
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ثبات األداة:
سواهه،ل ثههه ،لة لا سلسوحوههق ههن سض ه ح لسلههه،،ل لس ه ل ،ا
سغثه ،جلماع ًل غت لاللوها،ن فك،نري لستو،قج كم ،مغي:

لاللههوه،نت مت نهه،ب ل ،ههل ل وهههً ،،س هه ،كههعس نههه،خ

جدول رقم ( )3يبني نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
الفقرة

معامل ألفا كرونباخ

زاع فوعل لاللوه،نت
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ههن لجل ههتس ،قه ه ( )3مو ه ه ًن ،ل ههت لسثه هه ،لسكغا ههت ستل ههوه،نت ك،ن ههري ( )0.79سه ههي عر ل ههت رش ههد إىل متو ههع
لاللوها،ن بت،لت أ،سات ن لسثه ،سبذسط مك ن لسه ،ث،ن قت أتكت هن صهت سثهه ،للهوه،نت لسهحه ممه ،جيلغهه أغهى ثوهت
بصحت لاللوه،نت سصت اود ،سوحغال لستو،قج سلإلل،بت أغى ًل غت لسهح سل وه ،،رن،ةالمه. ،
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل نتائج البحث :
ملل،جلههت لسهاهه،و لملوحصههل أغادهه ،ههن للههوه،نت لست،للههت مت للههو تل بلههض لةلهه،ساب لإل صهه،قات لسههيت رنهه،أت أغههى رسههط مبهه،
فاد:،
 ل وه ،،كع ه،خ لس  ،سغثه. ،

 لملو ل لان ،سلالحنعلف لمللا. ،،
 ل وهT ،،
 ل وهT ،،

لملو ل سلاتت سل تا.
لملو ل سلاتوأ نووغوأ.

حتليل البياانت واختبار تساؤالت البحث :

قهه ،لسه ،ث ه،ن اب وههه ،،رنهه،ةال لسهح ه سرسههط بلههت ءغاههل س ل،جلههت لسهاهه،و لسههيت مت جتمالدهه ،ب للههيت للههوم،،ا
لاللوها،ن سلملولغوت مبنو ى لسو لفق لست ني ستى أاتت ن ً دً ،ط  ،لسو ت فك،نري لال وه،،ل أغى لستح لسو،ي:
اختبار تساؤالت البحث :
مت ل ونهب لملو له لانه ،لسله ،سلالحنهعلف لمللاه ،،إلله،اب لس وهعل لسه ل ،ا لاللهوه،نت هع لة هذ بلهأ لالأوهه،،
رهت،ج لملواه،ل لملنهو ت لسهحه سمت ر نهد قها لملو لهي ،لانه،بات لسهيت سصهغري إساهه لسهحه سفوه،ق سغملاه ،،لسوه،ي
سو ند لسها،و :
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جدول رقم ( )4يوضح معيار متوسط إجاابت املبحوثني
املتوسط احلسايب

اجتاه الرأي

الدرجة

1.67 – 1.00

غري موافق

منخفض

2.33 – '1.67

إىل حد ما

متوسط

3.00 – '2.33

موافق

عايل

التساؤل األول (:ما هو مستوى التوافق النفسي لدى عينة أمهات أطفال التوحد يف مدينة زلينت؟)
لملو ل سلاتت سل تا مللعفت سلدت ن هع ً دهً ،ط ه ،لسو هت
ال وه ،،هذل لسون،ة مو للو تل ل وهT ،،
فوعل للوه،نت لسهح س تس رسط أغى لسو لفق لست ني.
مبتمتت اسانت
جدول رقم ( )5يوضح نتائج استجابة أفراد عينة البحث من أمهات أطفال التوحد على فقرات االستبيان املتعلقة
ابلتوافق النفسي
رقم

الفقرة

الفقرات
هل ستمط لسثوت
ن نط.

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

قيمة T

الداللة
Sig

اجتاه

اآلراء

درجة

التوافق

النفسي

2.73

0.456

7.483

 0.000موافقة

عالية

2.50

0.740

3.169

0.005

موافقة

عالية

2.55

0.671

3.813

0.001

موافقة

عالية

4

هل رشلعمن ابسوغق ن
سقري ع.

1.41

0.503

5.508-

0.000

موافقة

منخفضة

5

هل ريغلأ مبنووهل
شع سي غط.

2.86

0.468

8.664

0.000

موافقة

عالية

6

هل رشلعمن ابسوغق بشعن
صحت ط غط.

1.45

0.671

3.813-

0.001

موافقة

منخفضة

7

هل ملاوط ط غط أن
زلسست لسلمل.

2.18

0.795

1.073

0.296

حياد

متوسطة

1
2
3

هل رشلعمن ابسعل ت
ا،رط.
لست نات سلسعض،
هل ًنري للاتا
ا،رط
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8

هل رشلعمن ابستنا،ن ًس
أت لسوت،ا أغى لسقكاز
ن سقري ع.

1.91

9

0.811

0.605 -.526-

حياد

متوسطة

هل ر للدأ صل بت
لستيق سلسوحت ع
ط غط.

2.09

0.868

.491

0.628

حياد

متوسطة

10

هل رشلعمن ابسوغق بشعن
نووهل ط غط.

1.41

0.666

4.161-

0.000

موافقة

منخفضة

11

هل رشلعمن ابسنل ،ا
ل ل للعرط.

2.68

0.646

4.948

0.000

موافقة

عالية

12

هل ط غط حمه ب ن
لاللعا.

2.73

0.631

5.405

0.000

موافقة

عالية

13

هل جتتمن صل بت
لسول ،ل ع ط غط.

1.77

0.752

1.418-

0.171

حياد

متوسطة

14

هل مزأجط أت سلب
ط غط ع ل ره.

1.95

0.899

0.815 -.237-

حياد

متوسطة

15

هل مزأجط ل ل ،غت
ًبت،قط سي غط لملص،ب
ابسو ت.
ل ،غت

1.82

0.907

0.358 -.940-

حياد

متوسطة

2.23

0.813

1.312

0.204

حياد

متوسطة

0.658

4.537

0.000

رفض

عالية

16

هل رشلعمن بن
لةب سي غط.

17

هل رل،نأ ش،كل ع
اسلط بنهب ط غط.

2.64

18

هل متتلط شكغت ط غط
ن لسو لصل لاللوم،أي
ع ل عمن.

2.27

19

هل ًنري ،لضات أن
نو ى لات  ،لسيت
روت د ،لستسست ةط ،
لسو ت.

1.55

0.883

0.858
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1.449

2.485-

0.162

0.021

حياد

رفض

متوسطة

منخفضة

20

ًأ،ين ن لسشل  ،ابسذنب
بنهب ط غي.

1.86

21

0.640

1.000-

0.329

حياد

متوسطة

هل ا يت ًن ط غط
د،،ره لسو لصل
ال
لاللوم،أي بلت لسوح،قه
ابملعكز.

2.73

0.550

6.197

0.000

موافقة

عالية

22

هل لننج ط غط ع
ًقعلنه لملعكز.

2.73

0.550

6.197

0.000

موافقة

عالية

23

هل رو ،موأ أتت و،ا
صعلخ لبتط

1.41

0.666

4.161-

0.000

موافقة

منخفضة

24

هل رشلعمن ابسو رع ملال
لبتط سغلزست سلس تا.

1.32

0.646

4.948-

0.000

موافقة

منخفضة

25

هل سلب ط غط مب ع ه
مزأجط.

81.6

0.848

2.012-

0.057

حياد

متوسطة

26

هل رليأ لبتط لسليف
سلات،ن.

2.77

o.612

5.923

0.000

موافقة

عالية

27

هل أ،ناري ن ش،كل
ًثت ،لامل.

2.05

0.950

.224

0.825

حياد

متوسطة

28

هل رل،نأ ن لضيعلاب
لست .

2.23

0.922

1.156

0.261

حياد

متوسطة

29

هل رشلعمن ًن ط غط
حمه ب ن ًق،،به.

2.55

0.739

3.464

0.002

موافقة

عالية

30

هل مً عف ط غط أن
ً ل أمغط.

2.41

0.734

2.614

0.016

رفض

عالية

31

هل ط غط مشلعف
ابستونم ش صاوط.

2.50

0.802

2.925

0.008

رفض

عالية

32

هل رعلس ف ً ت زأجت.

2.50

0.740

3.169

0.005

رفض

عالية

2.1662

0.26993

2.888

0.009

موافقة

عالية

من خالل اجلـدول رقـم ( )5يتضـح أن هنـاك فقـرات يف االسـتبانة اجتاهـات آراء األمهـات حنوهـا تعكـس وجـود درجـة

عالية من التوافق النفسي ويكن تصنيفها كما يلي:
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اوالً :بعض الفقرات متت املوافقة عليها من قبل األمهات لتعطـي مؤشـر لدرجـة عاليـة مـن التوافـق النفسـي لـدى األمهـات
جاءت هذه الفقرات يف الرتتيب التايل:

 لس وعا ،ق ( )5سلسيت رتنم "هل تطلعـني مبسـتقبل مشـرق لطفلـك " .له،

لملعرههت لةسىل مبو له

نه ،منه،س

( )2.86س نو ى الست ش،هت (ً )0.00صًع ن نو ى لستالست لمللومت ( )0.05مم ،مل ًن ا،ل لملنهوج بأ روجهه

حن املوافقة سهذل مشد إىل درجة عالية من التوافق النفسي.

 س لس وههعا ( " )26هــل تعطــني ابنــك العطــف واحلنــان " فوههت ك،نههري قامههت لملو ل ه لانهه )2.77( ،سك،نههري قامههت
نو ى لستالست لملش،هت (ً )0.00صًع ن نو ى لستالست لمللومت ( )0.05سبذسط موجه  ً،لملنوج بأ حن املوافقة

أي أن هناك درجة عالية من التوافق النفسي.
 س لملعرهههت لسث،سثههت لهه،

لس وههعا (" )1هــل لــديك الثقــة يف نفســك ".فوههت ك،نههري قامههت لملو ل ه لانهه)2.73( ،

سابحنهعلف لاهه ،،منهه،س ( )0.456سك،نههري قامههت نههو ى لستالسههت لملشهه،هت (ً )0.00صههًع ههن نههو ى لستالسههت لمللومههت

( )0.05سبذسط موجه  ً،لملنوج بأ حن املوافقة أي أن هناك درجة عالية من التوافق النفسي.
 لهه،

لس وههعا ( " )21هــل حلظــيت أن طفلــك زادت مهارتــه يف التواصــل االجتمــاعي بعــد التحاقــه ابملركــز ".فوههت

ك،نههري قامههت لملو ل ه لانهه )2.73( ،سابحن هعلف لاهه ،،منهه،س ( )0.550سك،نههري قامههت نههو ى لستالسههت لملشهه،هت

(ً )0.00صههًع ههن نههو ى لستالسههت لمللومههت ( )0.05سبههذسط موجههه  ً،لملنههوج بأ حن ه املوافقــة ممهه ،مل ه ان درجــة
التوافق النفسي عالية.

 بلههت رسههط لهه،

لس وههعا ( " )22هــل انســجم طفلــك مــع اقرانــه يف املركــز " .مبو ل ه

نهه )2.73( ،سلحن هعلف

لاهه )0.550( ،،لم ه،ق سك،نههري قامههت نههو ى لستالسههت لملشهه،هت (ً )0.00صههًع ههن نههو ى لستالسههت لمللومههت ()0.05
سبذسط موجه  ً،لملنوج بأ حن املوافقة مم ،مل أن هناك درجة عالية من التوافق النفسي.

 رغادهه ،لس وههعا ( " )12هــل طفلــك حمبــوب مــن األســرة " .ا ه ك،نههري قامههت لملو ل ه لانهه )2.73( ،سابحن هعلف
لا ،،من،س ( )0.631سك،نري قامت نو ى لستالسهت لملشه،هت (ً )0.00صهًع هن نهو ى لستالسهت لمللومهت ()0.05

سبذسط موجه  ً،لملنوج بأ حن املوافقة مم ،مل أن درجة التوافق النفسي عالية.

 س ن لس وعا ،ق ( )11سلسيت رتنم " هل تشعرين ابلسعادة داخـل أسـرتك " مبو له

نه )2.68) ،س اه ًن

قامههت نههو ى لستالسههت لملشهه،هت (ً )0.00صههًع ههن نههو ى لستالسههت لمللومههت ( )0.05فههإن ا،ل لملنههوج بأ روجههه حن ه

املوافقة مم ،مل أن درجة التوافق النفسي عالية.

 س لس و ههعا ( " )3ه ــل أن ــت س ــعيدة يف حيات ــك " فو ههت ك،ن ههري قام ههت لملو له ه لان هه )2.55( ،سابحنه هعلف لا هه،،
( )0.671سمب ههً ،ن قام ههت ن ههو ى لستالس ههت لملش هه،هت (ً )0.001ص ههًع ههن ن ههو ى لستالس ههت لمللوم ههت ( )0.05ف ههإن ا،ل
لملنوج بأ روجه حن املوافقة أي أن هناك درجة عالية من التوافق النفسي.
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 لس وههعا ،ق ه ( " )29هــل تشــعرين أن طفلــك حمبــوب مــن أقاربــه " .مبو ل ه

نهه )2.55) ،سابحن هعلف لاهه،،

( )0.739س ا ه إن قامههت نههو ى لستالسههت لملشهه،هت (ً )0.00صههًع ههن نههو ى لستالسههت لمللومههت ( )0.05فههإن ا،ل
لملنوج بأ روجه حن املوافقة مم ،مل أن درجة التوافق النفسي عالية.

 بلت رسط ل،

لس وعا ( " )2هل تشعرين ابلراحـة النفسـية والرضـا يف حياتـك ".فوهت ك،نهري قامهت لملو له لانه،

( )2.50سابحن هعلف لاهه ،،منهه،س ( )0.740سك،نههري قامههت نههو ى لستالسههت لملشهه،هت (ً )0.005صههًع ههن نههو ى
لستالست لمللومت ( )0.05سبذسط موجه  ً،لملنوج بأ حن املوافقة ً ًن هناك درجة عالية من التوافق النفسي.

اثني ـاً :بعــض الفق ـرات ا رفضــها مــن قبــل األمهــات لتعطــي مؤشــر لدرجــة عاليــة مــن التوافــق النفســي لــدى األمهــات
جاءت هذه الفقرات يف الرتتيب التايل:

 لس وعا ( " )30هل يؤخرك طفلك عن أداء عملك " .فوت ك،نري قامت لملو ل لان )2.41( ،سابحنعلف لا،،
من،س ( )0.734سك،نري قامهت نهو ى لستالسهت لملشه،هت (ً )0.00صهًع هن نهو ى لستالسهت لمللومهت ( )0.05سمبهً ،ن

لسنًل لغيب فإن ا،ل لملنوج بأ روجه حن الرفض سبذسط مك ن هت،ف درجة عالية من التوافق النفسي لدى األمهات.

 رغادهه ،لس وههعا ( " )31هــل طفلــك يشــعرك ابلــنقص يف شخصــيتك ".فوههت ك،نههري قامههت لملو ل ه لانهه)2.50( ،

سابحنهعلف لاهه ،،منهه،س ( )0.802سك،نههري قامههت نههو ى لستالسههت لملشهه،هت (ً )0.00صههًع ههن نههو ى لستالسههت لمللومههت

( )0.05سمبههً ،ن لسن هًل لههغيب فههإن ا،ل لملنههوج بأ روجههه حن ه الــرفض سبههذسط مك ه ن هتهه،ف درجــة عاليــة مــن التوافــق
النفسي لدى األمهات.

 بلت رسط جنت لس وعا ( )32سلسيت رهتنم " هـل تـراودك أحـالم مزعجـة ".مبو له

نه )2.50( ،سابحنهعلف لاه،،

من،س ( )0.740سك،نري قامهت نهو ى لستالسهت لملشه،هت (ً )0.00صهًع هن نهو ى لستالسهت لمللومهت ( )0.05س اه

إن لسن هًل لههغيب ف ههإن ا،ل لملنههوج بأ روجههه حن ه ال ــرفض مم هه ،مل ه ًن هتهه،ف درج ــة عالي ــة م ــن التواف ــق النفس ــي ل ــدى

األمهات.

 سل هدلق جنههت لس وههعا ( " )17هــل تعــانني مشــاكل مــع زوجــك بســبب طفلــك ".مبو له

نهه )2.64( ،سك،نههري قامههت

ن ههو ى لستالس ههت لملش هه،هت (ً )0.00ص ههًع ههن ن ههو ى لستالس ههت لمللوم ههت ( )0.05س ا ه ه إن لسن ه هًل ل ههغيب ف ههإن ا،ل

لملنوج بأ روجه حن الرفض مم ،مل ًن هت،ف درجة عالية من التوافق النفسي لدى األمهات.

كمــا يوضــح اجلــدول أن هنــاك فقـرات يف االســتبانة اجتاهــات آراء األمهــات حنوهــا تعكــس وجــود درجــة منخفضــة مــن

التوافق النفسي ويكن تصنيفها كما يلي:

أوالً :بعض الفقرات متت املوافقة عليهـا مـن قبـل األمهـات لتعطـي مؤشـر لدرجـة منخفضـة مـن التوافـق النفسـي لـدى

األمهات جاءت هذه الفقرات يف الرتتيب التايل:
 ل،

لملعرهت لةسىل لس وعا ،ق ( )24سلسيت رتنم "هل تشعرين ابلتوتر مليل ابنك للعزلة والوحدة " مبو ل

ن،

من،س ( )1.32س نو ى الست ش،هت (ً )0.00صًع ن نو ى لستالست لمللومت ( )0.05سمبه ،لن لسنهًل لهغيب فهإن

ا،ل لملنوج بأ روجه حن املوافقة سبذسط مك ن هت،ف درجة منخفضة من التوافق النفسي لدى األمهات.
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 س لملعرهههت لسث،ناههت جنههت لس وههعا ،قه ( )4سلسههيت رههتنم " هــل تشــعرين ابلقلــق مــن وقــت آلخــر " .مبو له

نهه ،منهه،س

( )1.41س نههو ى السههت شهه،هت (ً )0.00صههًع ههن نههو ى لستالسههت لمللومههت ( )0.05سمبهه ،لن لسن هًل لههغيب فههإن ا،ل
لملنوج بأ روجه حن املوافقة سبذسط مك ن هت،ف درجة منخفضة من التوافق النفسي لدى األمهات.

 ً هه،

لملعرهههت لسث،سثههت لهه،

لس وههعا ،ق ه ( )10سلسههيت رههتنم " هــل تشــعرين ابلقلــق بشــأن مســتقبل طفلــك " .مبو ل ه

ن هه ،من هه،س ( )1.41سابحن هعلف لا هه )0.666( ،،س ن ههو ى الس ههت ش هه،هت (ً )0.00ص ههًع ههن ن ههو ى لستالس ههت

لمللومهت ( )0.05سمبه ،لن لسنهًل لهغيب فهإن ا،ل لملنهوج بأ روجهه حنه املوافقـة سبهذسط مكه ن هته،ف درجـة منخفضـة مــن
التوافق النفسي لدى األمهات.

 س لملعرهههت لسعلبلههت لهه،

لس وههعا ،ق ه ( )23سلسههيت رههتنم " هــل تتضــايقني عنــد مســاع ص ـراخ ابنــك " مبو ل ه

نهه،

من هه،س ( )1.41سابحن هعلف لا هه )0.666( ،،س ن ههو ى الس ههت ش هه،هت (ً )0.00ص ههًع ههن ن ههو ى لستالس ههت لمللوم ههت

( )0.05سمبً ،ن لسنًل لغيب فإن ا،ل لملنهوج بأ روجهه حنه املوافقـة سبهذسط مكه ن هته،ف درجـة منخفضـة مـن التوافـق
النفسي لدى األمهات.

 رغادهه ،لس وههعا ،ق ه ( )6سلسههيت رههتنم " هــل تشــعرين ابلقلــق بشــأن صــحة طفلــك ".مبو ل ه

نهه ،منهه،س ()1.45

سابحنعلف لا )0.671( ،،س نو ى الست ش،هت (ً )0.00صًع ن نو ى لستالست لمللومت ( )0.05سمبً ،ن لسنًل

لغيب فإن ا،ل لملنوج بأ روجه حن املوافقة سبذسط مك ن هت،ف درجة منخفضة من التوافق النفسي.

اثنياً :بعض الفقرات ا رفضها من قبل األمهـات لتعطـي مؤشـر لدرجـة منخفضـة مـن التوافـق النفسـي لـدى األمهـات
جاءت كما يلي:

 لس وعا لس اتا ،ق ( " )19هل أنت راضية عن مستوى اخلدمات اليت تقـدمها الدولـة ألطفـال التوحـد ".مبو له
ن ،من،س ( )1.55سابحنعلف لا )0.858( ،،س نو ى الست ش،هت (ً )0.00صهًع هن نهو ى لستالسهت
لمللومت ( )0.05سمبً ،ن لسنًل إجي ،فإن ا،ل لملنوج بأ روجهه حنه الـرفض سبهذسط مكه ن هته،ف درجـة منخفضـة
من التوافق النفسي.

ً  ،ابستنهت سه،قي لس وعل فإن نو ى لستالست لحملن ب ك،نري قاموه ًكرب ن نو ى لستالست لمللومت ( )0.05مم،
مل ه ًن لملو لههي ،لان هه،بات إللهه،اب زا ههع لس و هعل لسه،قا ههت ال ختوغههف أ ههن لملو ل ه لالفقلض ههي ( )2ممهه ،مل ه ًن ا،ل

لملنههوج بأ روجههه حنه احليــاد جلماههع لس وهعل لسه،قاههت سابسوهه،ي فههإن هههذه لس وهعل رشههد إىل ًن هنــاك درجــة متوســطة مــن
التوافق النفسي لدى أمهات أطفال التوحد.
س ههن ههت لستوهه،قج لسنهه،بوت سلملولغوههت بوحغاههل لجت،ههه ،ا،ل ً دههً ،ط هه ،لسو ههت سمللعفههت ،لههت لسو لفههق لست نههي سههتى
لملو ل لسل ،سآل،ل سسلت  ،مغي:
لة د ،مت إلعل ل وه)T) ،،
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جدول رقم ( )6اختبار( )Tاملتوسط العام لآلراء حول التوافق النفسي لدى أمهات أطفال التوحد.

التساؤل
 ،ه نو ى لسو لفق لست ني ستى أاتت
ً دً ،ط  ،لسو ت تمتت اسانت

املتوسط

االحنراف

قيمة

احلسايب X

املعياري S

T

2.17

0.270

2.89

درجة

الداللة Sig

التوافق

0.009

و ليت

النفسي

ن لجلتس ،ق ( )6جنت ًن نو ى لمللت مت لحملن ب ً 0.009قل ن  0.05سأغاه مو ،فض فعق لسلت سهذل
مل ًن لملو ل لسل ،إلل،اب أاتت لسهح جلماع أهه،،ل للهوه،نت لسهحه لملولغوهت ابسونه،ة لةس خيوغهف أهن لملو له
لمل هقق ( )2س اه ًن لملو له لانه ،جلماهع ههذه لسلهه،،ل ( )2.17فإنهه موهع تيوهت لااه)2.33 – 1.67( ،
فدذل مل أن لدى أمهات أطفال التوحد درجة متوسطة من التوافق النفسي.
سختوغههف هههذه لستواجههت ههع ،للههت ههى نههن حممههت  2017لسههيت ر صههغري إىل ًن لسو لفههق لست نههي سههتى ً دهه،
لةط  ،لسو تمأ ب المت لاعط مون ابال،ر ،ا سختوغف ًم  ،ع ،للت أهت  2017لسهيت ر صهغري إىل ًن ً ده،
اه،مهن سختوغهف هع ،للهت لسلهعأد
لةط ه ،لملصه،بأ ابضهيعلب لسو هت مله،ن ن هن شهكت هله ،أتثهد لهغيب
 2010لسيت ر صغري إىل ل،ر ،ا نو ى لسصحت لست نات ستى ً د ،لةط  ،لملص،بأ مبوتا ت لستلسن .
التساؤل الثاين  :هـل توجـد فـروق دالـة إحصـائية يف مسـتوى التوافـق النفسـي لـدى أمهـات أطفـال التوحـد العـامالت

وغري العامالت يف مدينة زلينت ؟

مللعفت  ،إرل ك،نري هت،ف فعس إ ص،قات ا،ل ًفعل أاتت لسهح سفو،ق ا،صات لسو لفق لست ني رلزى ملوًد لس ها ت
س ن ًلل فحنم صحت لسون،ة لملولغوت مبوًد لس ها ت مو للو تل ل وه )T) ،،سغ ع بأ و ليي أاتوأ نووغوأ.
 :H0ال ر لت فعس رل
 :H1ر لت فعس رل

الست إ ص،قات بأ ًفعل لسلاتت
الست إ ص،قات بأ ًفعل لسلاتت
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نو ى لسو لفق لست ني رحلزى ملوًد لس ها ت.
نو ى لسو لفق لست ني رحلزى ملوًد لس ها ت.

نتائج جدول رقم ( )7اختبار( )Tحول املتوسط لعينتني مستقلتني لدراسة اآلراء حول التوافق النفسي وفق متغري الوظيفة
املتوسط
التساؤل

احلسايب

الوظيفة

االحنراف
املعياري S

قيمة T

X

هل ر لت فعس لست إ ص،قات نو ى
لسو لفق لست ني ستى ً دً ،ط  ،لسو ت
تمتت اسانت
لسل ،ت سغد لسل ،ت
مو

أ ،ت

1.86

0.110

غد
أ ،ت

2.20

0.267

-1.77

درجة
احلرية

21

الداللة
Sig

0.092

هن لجلهتس ًأهته ًن قامهت نهو ى لستالسهت ك،نهري ( )0.092سهه ًكهرب هن نهو ى لستالسهت لمللومهت لسهحه

( )0.05سابسوهه،ي فإنتهه ،نوهههل فعضههات لسلههت أي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف مســتوى التوافــق النفســي لــدى
أمهات أطفال التوحد العامالت وغري العامالت مبدينة زلينت.
ً ًن نو ى لسو لفق لست ني ستى ً دً ،ط  ،لسو ت لسل ،ت ال خيوغف أن نو ى لسو لفق لست ني ستى ً د،
ًط  ،لسو ت غد لسل ،ت .
نهو ى
سختوغهف ههذه لستواجهت هع ،للهت لسلهعأد  2010لسهيت ر صهغري إىل ًنهه ر لهت فهعس لسهت إ صه،قا،ق
لسصحت لست نات سأل د ،رلزى ) ،لت لإلأ،قت رعراب لملل ،لملنو ى لالقوص ،سأللعا أت لةبت ،لةلعا أمع
لة لا،ي أمل لة ) .
ههن ههت هه ،مت حبثههه
ميكن إز،هل ،فام ،مغي:

لسيههعح لست ههع س هه ،لنودههى إساههه لسوحغاههل لسلمغههي

غههنم لسه ،ثه،ن إىل زغههت ههن لستوهه،قج

النتـائج :
 .1هت،ف ،لت و ليت ن لسو لفق لست ني ستى ً دً ،ط  ،لسو ت مبتمتت اسانت.
 ريغع ً دً ،ط  ،لسو ت مبتمتت اسانت مبنووهل شع ةط ،هلن.

 جت ً دً ،ط  ،لسو ت مبتمتت اسانت بك كهد ن لسليف سلات،ن أغى ًط ،هلن.
 روموع ً دً ،ط  ،لسو ت مبتمتت اسانت بوت ،كهد ن لسثوت ابست س.
 لسوحً ،ط  ،لسو ت مبعلكز لسوعهال مي  ،د،،ل لسو لصل لاللوم،أي ستمد .

 ستى ً دً ،ط  ،لسو ت مبتمتت اسانت شل  ،ابسعل ت لست نات سلسعض ،سلسنل ،ا.
 حي ى ط ل لسو ت حبب ًغغب ًفعل لسل،قغت سلةق،،ب.
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 رشلع ً دً ،ط  ،لسو ت مبتمتت اسانت بت ا ن لسو رع ملال ًط ،هلن سغلزست سلس تا.

 هت،ف شل  ،ابسوغق ن سقري ع ستى ً دً ،ط  ،لسو ت بشعن نووهل سصحت ًط ،هلن.
ً غغب ً دً ،ط  ،لسو ت مبتمتت اسانت رشلع ابس اق أتت و،ا صعلخ ًط ،هلن.
 .2ال خيوغف نو ى لسو لفهق لست نهي سهتى ً دهً ،ط ه ،لسو هت لسله ،ت أهن نهو ى لسو لفهق لست نهي سهتى ً دهً ،ط ه،
لسو ت غد لسل ،ت .
التوصيات واملقرتحات :

التوصيات:
ض

ً ،ل ع أته نو،قج لسهح لا،ي م صي لسه ،ث،ن مب ،مغي-:

 .1أمل نتسل رثوا ات ة دً ،ط  ،لسو ت.
 .2إلعل ل س،ل رت،مهات كا ات رل ،ل لة ع ط غد ،لسو ت .
 .3لسلمههل أغههى ر ه فد أههت ههن لملو صصههأ لست نههاأ ل ههل كههل عكههز و صههنم هبههذه لس ههت سر أاههت لةلههعا سي غههه
لسو ت .
 .4ر ،فع لجلد لسقب مت سلست نات سلسصحات لهال أتهال لةط  ،لسو تمن.

املقرتحات:

موقح لسه ،ث،ن إلعل لست،لل ،ل رات :
 .1لسو لفق لست ني سأتقوه مب د لسذل ستى ً دً ،ط  ،لسو ت .
 .2بلض لملشكت لسيت ر لله ً دً ،ط  ،لسو ت .
 .3لسو لفق لست ني سأتقوه ابسعض ،أن لاا،ا ستى ً دً ،ط  ،لسو ت .
ً .4ل،ساب للدت لس ً لست نات ستى ً دً ،ط  ،لسو ت .
املراجع:
 1أم،ن ل ،سلقل سغتشع أم،ن

 .1لبعلها أهتو لسز،مو )2010( ،لسو ت لسنغ ف س لسوش انم سلسلتج
لال ،ن .
ً .2اهت لسنهات لهغام،ن ( )2010رلهتمل لهغ ف لةط ه ،لسو هتمأ لست عمهت سلسويهاهق  1ل ،لسكوه،ب لجلهه ،لي
سغو امع سلستشع لسلأ سست لإل ،،ل لسلعبات لملوحتا.
ً .3ات أز ،لل (ً )1991ص أغ لست س ل ،لملل،،ف لسو،هعا صع.
 2لستل ،لسلعبات سغتشع لملكوب لجل ،لات غعان_ ساها.،
 ً .4مب لا،ست ( )2002لملعلع لسصحت لست نات
 .5ابل ف،،ل لسً،تى (  )2015لسصحت لست نات سبلض ًل،ساب لملل،جلت كوهت لةجنغ لملصعمت لسو،هعا صع.
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 .6ز ،لستمن حممت بن كع لةفعموي ( )1997بن ت  ،سن،ن لسلعب ل ،ص ، ،بدس .
 ، .7ت أهت لسنت اهعلن ( )1997لسصحت لست نات سلسلتج لست ني  3أ ،لسكوب لسو،هعا صع .
 ، .8ت أهت لسنت اهعلن ( )2005لسصحت لست نات سلسلتج لست ني  4أ ،لسكوب لسو،هعا صع .
 .9تن ،أهت ( (2017لملشكت لسيت رل،ين تد ً ،دً ،ط  ،لسو ت لسكو،ب لسنت ملعكز ًحب ،لسي سهت
ساهت أغماهت و صصهت حمكمهت لسلهت لاه ،أشهع أهت ه ،أبحبه ،نهتسا
سلة هت ل ،لهت إىل
لضيعلب لسو ت لسوش انم سلسلتج .
 .10ود أهتلسً  )1997( ،،لسو لفق لست ني لاللوم،أي ستى ًبت ً ،د ،لة د ،لسله ،ت سلسًهد لسله ،ت
سغمع غت لسلمعمت  12ه ،( 15ل،ست كو ،له غد تش ،ا ) كغات لسقبات ل ،لت أأ مشس لسو،هعا .
 .11لدد ك ،ل ًات ( )1999لسصحت لست نات سلسو لفق عكز لإللكتت،مت سغكو،ب صع .
 .12ل لههن شهه،كع لجلغههيب ( )2015لسو ههت لسي ه ي ًلههه،به _ ص،قصههه_ رش اصههه_ أتلههه لً ،لنههت
،لتن سغيه،أت سلستشع سلسو امع شق ل ،ا .
 .13أه ،ل،لهب شههاب ( ) 2008ه ،لاصه،قنم لست نهات سلاللوم،أاهت سلسلوغاهت سألط ه ،لملصه،بأ ابسو هت
هن سلدهت ن هع ل اب ،له،ست ،لنهود غهد تشه ،ا قنه أغه لسهت س لةك ،مياهت لالفقلضهات سغولغها لمل وه ح
بعمي،نا. ،
 .14أهت لامات حممت لسش،ري ( )2001لسو لفق لست ني سغمنتأ لملكوهت لجل ،لات لإللكتت،مت صع .
 1ل ،لملل،،ف لسو،هعا صع .
 .15فعج أهت لسو ، ،طه (ً )1989ص أغ لست س لاتم
 .16كمهه ،إبهعلها لههى ( )1995لملههت ل إىل أغه لسصههحت لست نههات كغات لسقباههت ل ،لههت لسك مههري ل ،لس كههع
لسلع .
 .17حممت ًات ي،ب ( )2005لسي ل لسو ت رلعم ده _ ،رصهتا دً _ ،أعلضهد _ ،رش اصهدً _ ،لهه،هب_ ،
لسوت ل لسلتلي  1ل ،لسثو،فت سغتشع سلسو امع أم،ن لة ،ن .
 .18حممهت صهه،ح لسلهعأد ) (2010لسصهحت لست نهات سهتى ً ده ،رس وتا هت لسن قيه،ا غهزا سأتقوده،
بهلض لملوًدل ،ل،ست ،لنود غد تش ،ا كغات لسقبات قن أغ لست س لجل ،لت لإللت ات غزا.
 .19ههت ري أهههت لاماههت أهههت لسغياههف ( ) 1990لسصههحت لست نههات س لسو لفههق لست،للههي ل ،لستد ههت لسلعباههت
بدس .
 .20عسلن ًب مج سأص ،لسص ت ( )2001ت ل إىل لسصحت لست نات ل ،لملندا أم،ن.
 .21ههى نه ههن حممه ههت (  )2017لسو لفه ههق لست نه ههي سأتقوه ههه أبل هه،ساب لسوتش ه ه ت لةل ه هعمت سه ههتى ً ده ههً ،ط ه هه،
لسو ههتمأ مبحغاههت لاعطه ،لهه،ست ،لنههود غههد تشه ،ا كغاههت لست،للهه ،لسلغاهه ،كغاههت ل لب ل ،لههت لستاغههأ
قن أغ لست س.
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الرضا الوظيفي وعالقته ابلصحة النفسية لدى معلمي مرحلة التعليم املتوسط مبدينة زلينت
د.عبد اجمليد الناصر

أ .بشري علي بن طاهر

قسم الرتبية وعلم النفس بكلية اآلداب والعلوم
قصر األخيار /جامعة املرقب

كلية العلوم االنسانية /جامعة تونس

 ECOTIDIوحدة البحث
املعهد العايل للرتبية و التكوين املستمر -تونس

مدرسة الدكتوراه

ملخص البحث :
مدتف هذل لسهح إىل لسولعف أغى لسعض ،لس ها ي سأتقوه ابسصحت لست نات ستى لغمي ع غت لسولغا لملو ل
لأومههت أاتههت أش ه لقات ق ل دهه )307( ،ههع ا
سمت للههو تل لاللههوها،ن كههع لا ،قانههات جلمههع لسهاهه،و سلمللغ هه،
سوحواق ًهتلف لسهح سللو ت لملتدج لس ص ي لسوحغاغي  .سقت متري ل،جلت لسها،و ب لليت ز ت لسربل ج لإل ص،قات
سغلغ ه لاللوم،أاههت ( )SPSSسرسههط ابلههو تل لةلهه،ساب لإل صهه،قات لملت،لهههت سقههت ر صههل لسهح ه إىل ل،ر هه،ا نههو ى
لال هقل سروههتمع لسههذل سلالنوم هه ،سطهالههت لسلمههل سلسو ،أ ههل لإل ل ،سلملد ه سكههذسط ل،ر هه،ا نههو ى لسو ،أههل لاللوم هه،أي
س نههو ى لسعضهه ،لس ه ها ي سل،ر هه،ا نههو ى لسصههحت لست نههات أتههت لغمههي ع غههت لسولغهها لملو ل ه كمهه ،ر صههل لسهح ه إىل
لخن ،ق نو ى لةل  ،سلملك،فآ أتته سكذسط ر صل لسهح إىل ًن لسعض ،لس ها ي مًثع أغى لسصحت لست نات بتنهت
بغًري ( )%30.6س غصري لست،للت إىل ،م أت ن لسو صا ،سلملوق . ،

مقدمة :

إن ،ض ،لس ع أن دتوه ه لةل،ل لةس سوحواق ر لفوه لست ني سلاللوم،أي سلملد
ابستج،ح فاك ن لفل،ق ستج،ح لس ع ل لنب ا،ره لمل وغ ت .

سمهعره لسعضه ،أهن لسلمهل

س دتت لسولغا رلت ن ًه لملدن لسيت متت لجملومع ابسلت،صع لسهشعمت لملًهغت أغما،ق سللوم،أا،ق سفتاه،ق سً تقاه،ق سلمللهتا
إأتل لق لاتلق أغى ًلس سق لأت أغمات لاتا سابسعغ ن رسط فإن دتت لسولغا رلت ًكثع لملدهن لسهيت رنههب ره رعلق ن نها،ق
دتوهه سمهً بهه
سقغو،ق سإلد ،لق أصها،ق سغملغ سرسط بنهب لملشكت سلسصل اب سلس ً لسهيت مولهعق هله ،لمللغه
رسط إىل أت لسعض ،أن دتوه سمًثع لغه،ق أغى صحوه لست نات سلجلنمات .
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سإن ههن ًهه أ ل ههل جنهه،ح لمللغمههأ أمغده هه لسعضهه ،لسه ها ي أههن لملدتههت سملههت هههذل لسعضهه ،ههن ًهه ًشهعل
جن،ح لسلمغات لسولغامات ا ميثل لسعض ،لس ها ي ،م أت لملش،أع سلالجت،ه ،لإلجي،بات لسيت مهتمد ،لمللغم ن حن دتود
س،ض ،لمللغ ملورب لةل،ل لةس سوحواق لسو لفق لست ني سلاللوم،أي سلملد .
س ن ًبعا لسل ل ل لسيت رًثع أغى أي ،لمللغ لاربا سلجلتس سلملًهل لسلغمي س مًكت له ل غاهل سأزمهزا أههت
و () 2008
،للت سغعض ،لس ها ي سغملغمأ سأتقوه بهلض لملوًدل لستميًعلفات إىل سل فعس لست إ ص،قا،ق
لسعضهه ،لس ه ها ي ككههل سصهه،حل لإلو ساغههت لسههتبغ لملو ل ه باتمهه ،ال ر لههت فههعس لسعضهه ،أههن لملهه ،ا لست،للههات ً هه،
لت ل لاربا فت م لت هلً ً ،ثع أغى لسعض ،لس ها ي ( .ل ل

غال أزمزا أهت و )2008

سلسصحت لست نات دمت لتلق سغ ع سجتلل ا،ره ،سات ن لسو رع سلالضيعلب سلسصعلأ ،لملنومعا مم ،جيلغه مشهلع
ابسنههل ،ا ههع ن نههه سلس ههع لسههذ موموههع ابسصههحت لست نههات ه ه لس ههع لملو لفههق ههع رلرههه فد ه ملههعف رلرههه سملههعف ،ل،مههه،
سًهتلفد ( .،ص،حل لستلهع )202 : 2005
،للههت أههن ضههً دتههت لسوههت،مس سأتقودهه ،أببلهه،
سمشههد أهههت لسل هها لملصههت ،سابل ه أغههي ()2007
ضههً لملدتههت سكههذسط لسصههحت
لسصههحت لست نههات إىل سل ه فههعس لسههت إ صهه،قا،ق بههأ ،لهه ،لمللغمههأ سلمللغمهه،
لست نات سسل أتقت ل،سهت لست إ ص،قا،ق بأ لس ً سلسصحت لست نات أببل ،ه ،س ،لود ،لسكغات ستى ًفعل لسلاتت .
(أهت لسل ا لملصت ،ابل أغي )2007
ا مًثع نو ى ً لقه س،ض،قه
سرًكت لسكثد ن لست،لل ،أغى ً ات لسعض ،لس ها ي سلسصحت لست نات سغملغ
س نو ى لسصحت لست نات إىل ت كهد أغى لسلمغات لسولغامات لسيت متلكس ع س ه ،أغى لغ ف لملولغ س نو ى ءصاغه .
س ن ت  ،مت أعضه رربا ضعس،ا ،للت لسعض ،لس ها ي سأتقوه لسصحت لست نات ستى لمللغمأ .
مشكلة البحث :
ض

 ،لهق ميكن ءت شكغت لسهح

لسون،ةال لسو،سات :

تساؤالت الدراسة :
 ، .1نو ى لسعض ،لس ها ي ستى لغمي ع غت لسولغا لملو ل كم ،رواند ،لة لا لملنو ت ت
 ، .2نو ى لسصحت لست نات ستى لغمي ع غت لسولغا لملو ل كم ،رواند ،لة لا لملنو ت ت
 .3هل ر لت أتقت لست إ ص،قا،ق بأ لسعض ،لس ها ي سأتقوه ابسصحت لست نات ستى لغمي ع غت لسولغا لملو ل
أهداف البحث :
مدتف هذل لسهح إىل ل ي :
 .1لسولعف أغى نو ى لسعض ،لس ها ي ستى لغمي ع غت لسولغا لملو ل .
 .2لسولعف أغى نو ى لسصحت لست نات ستى لغمي ع غت لسولغا لملو ل .
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 .3لسولعف أغى لسلتقت بأ لسعض ،لس ها ي سأتقوه ابسصحت لست نات ستى لغمي ع غت لسولغا لملو ل .
أمهية البحث :
لعفههت نههو ى لسعضهه ،لسه ها ي سأتقوههه مبنههو ى لسصههحت لست نههات سههتى لغمههي لسثهه،ن ا
رههربا ً اههت لسهحه
ع غت لسولغا لملو ل سلسيت معكز أغاد ،ن ،،ع غت لسولغا لجل ،لي سرسط مبو،بلت سرواا سفد لجل لنب لسنغهات سلإلجي،بات
سغلمغات لسولغامات س  ،تى ،ض ،لمللغ أغى سها وه سأتقت رسط بصحوه لست نات .
س ركمههن ً اههت لسهح ه ًم ه،ق لسكشههف سلسولههعف أغههى لسعضهه ،لس ه ها ي س نههو ى لسصههحت لست نههات سههتى لغمههي
لسث،ن ا ن ت لة سل لمللتا سغوا،ل .
كم ،ر فع نو،قج هذه لست،للت سغمنًسسأ أن قي،ا لسقباهت سلسولغها سلملدومهأ ابسلمغاهت لسولغاماهت فعصهت سضهع لاغه
لا،صت ابمللغمأ س لعفت ن ل ي لسوص  ،مم ،من،أت صها،غت لاغه لملت،لههت  ً .ه ،هن لست ،اهت لسلمغاهت فهامكن لاللهو  ،ا
ن ر صا ،هذه لست،للت س وق ،مه ،ن قهل لسه ،ثأ س ن قهل ن ي لإل ل،ا لسلغا. ،
حدود البحث:
ههتس ك،ناههت  :مووه ه ه هصع لسهحه لاهه،ي أغههى لغمه ه هي س لغم ه ه ه ه ه ه،
مبتمتت اسانت  -ساها. ،

ع غههت لسولغه ه ه ه ه ها لملو له ه ه ه ه ه (لملع غههت لسث،ن مههت)

تس ا ت ات ً :لعمري لست،للت لملاتلنات ت لس صل لسث،ين سغل ،لست،للي 2018 / 2017
تس بشعمت  :مت ريهاق لسهح أغهى أاتهت هن لغمهي س لغمه ،ع غهت لسولغها لملو له مبتمتهت اساهنت سفهق لملهتدج
لملنو ت لسهح سلةل،ساب لإل ص،قات سً سل لسوا،ل لمللتا سغت،للت .
مصطلحات البحث :

الرضا الوظيفي  :ملعفه أهت لا،سق (" )1983إن لسعض ،ه

ده

ولهت لةبله ،مشهمل لسعضه ،لسهذ منهومته لس هع

ههن دتوههه سز،أههت لسلمههل لسههيت ملمههل لدهه ،س،ةلهه،قه لسههذمن خي ههع إلشهعلفد سكههذسط ههن لملت مههت سلسها ههت لسههيت ملمههل
هب."،
( عسلن لسزأيب )17 : 2011

التعريـف اإلجرائـي للرضـا الـوظيفي  :سملعفهه لسه ،ه أبنهه :لست،لهت لملوحصهل أغاده ،لمللغه هن هت إل،بوهه أغهى فوهعل
وا،ل لسعض ،لس ها ي لملنو ت لست،للت .

الصحة النفسية :و ملعفه  ،ت أهت لسنت اهعلن (  " ) 2005أب ه، ،سهت لقمهت ننهها،ق مكه ن فاده ،لس هع و لفوه،ق
ن نهها،ق ( ش صهها،ق سلن ل،ساه،ق سللوم،أاه،ق ً ههع ن نههه س ههع با وههه ) سمشههلع ابسنههل ،ا ههع ن نههه س ههع ل هعمن
سمك ه ن قهه، ،لق أغههى ءواههق رلرههه سللههوًت قت،لرههه سإ ك،ورههه إىل ًقصههى ههت ممكههن سمك ه ن قهه، ،لق أغههى للدههت
ي،سههب لااهه،ا سركه ن ش صههاوه وك ،غههت له مت سمكه ن لههغ كه أهه ،اق سمكه ن نههن لاغههق حباه ملههات
لت ت سلت "  ، ( .ت اهعلن ) 9 : 2005
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التعريف اإلجرائي للصحة النفسية  :سملعفهه لسه ،ه أبنهه :لست،لهت لملوحصهل أغاده ،لمللغه هن هت إل،بوهه أغهى فوهعل
وا،ل لسصحت لست نات لملنو ت

لست،للت .

املعلمــون واملعلمــات  :هه لغمه س لغمهه ،لملع غههت لسث،ن مههت جبماههع ختصصهه،مه
ع غت لسولغا لملو ل ( لسث،ن

لسههذمن مو ه ن ابسوههت،مس لس لغههي سيغهههت

) مبتمتت اسانت – ساها. ،

مرحلــة التعلــيم املتوســط  :هههي ع غههت ههن لملعل ههل لسولغاماههت سهههي رغههي ع غههت لسولغهها لةل،لههي سرنهههق لملع غههت لجل ،لاههت
س تا لست،للت هب ،ثت لت ل موحصل بلته ،لسي،سب أغى لسشد ،ا لسث،ن مت .

املعلم والرضا الوظيفي :
رربا ً ات لسعض ،لس ها ي سغملغمأ أن دتود شل ،ه ابسعضه ،لسه ها ي ممه ،مزمهت هن ا،لهد سإقهه،هل أغهى
لسلي ،لسلمل ف،س ضع لست ني سه أتثد إجي ،أغاد .
س ،للت س ،مري  1975لسيت لع فاد ،لمللغمأ أن لملك،فعا لملعرهيت ابسولغا فك،نهري إله،اب لمللغمهأ أبن
لملك،فههآ لست نههات هههي لملصههت ،لسعقانههي سغعضهه ،أههن لسلمههل سك،نههري ننههب لملك،فههعا كهه ،ي  76,5 :ك،فههآ ن نههات
 11,9ك،فآ ،،لات ( ،لرب تزست ع قت )  11,7ك،فآ حن مت ( لة ن لس ها ي لسليل سلإلل،ال ) .
( حممههت لسقر ه ،

حمم ههت لسو هه،ا : 2006
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كم ،ر صغري نو،قج ،للهت أههت لست،صهع لس ،قهت  2000لسهيت ههتفري إىل لسولهعف أغهى لةسضه،ا لاللوم،أاهت
سلالقوص ،مت سلس ها ات سغملغ لسغايب سأتقود ،ابسعض ،لس ها ي ستى لغمي س لغم ،ع غت لسولغا لملو ل فوت ًل ع
ًهه نو،قجدهه ،إىل ًنههه سانههري هتهه،ف فههعس رل السههت إ صهه،قات بههأ لمللغمههأ وًههد لسعضهه ،لسه ها ي رله سغجههتس سلا،سههت
لاللوم،أات سر لت فعس رل الست إ ص،قات بهأ لمللغمهأ وًهد لسعضه ،لسه ها ي رله سغلمهع سال ر لهت أتقهت رل
الست إ ص،قات بأ وًدل لاربا سلسعلرب سلس ضع لاللوم،أي سلالقوص ،سلسه ها ي سبهأ لسعضه ،لسه ها ي سغملغه سًن
واهه،ل لسعضهه،
لسعضهه ،لس ه ها ي سغملغمههأ سلمللغمهه ،كهه،ن و لههي،ق ا ه بغًههري ننهههت ههن ءصههغ ل أغ هى ،لههت و ل ه
لس ها ي ( ) % 82.4ن لملهح ثأ سلخن ،ق ،لت لسعض ،أن لملتمع سلسعسلرب سلسققات ستمد .
(أهت لست،صع لس ،قت )2000
املعلم وصحته النفسية:

سمًكت لسقب م ن أغى ضعس،ا ر فد لجل لست ني سلسعل ت لست نات سغل ،غأ ابملت،لت سخب،صت لمللغمأ سلسيغهت ةن
رسهط مههتأ لسلتقهه ،لإلننهه،نات باههتد سمويغههب رسههط ههتد لاهع أغههى ره فد لس ههعسف لسههيت رههتأ للههووعل،ه لست نههي
سر للههه هه ،مشههلعسن بههه ههن قغههق ًس ر ه رع فكغمهه ،شههلعسل ابة ه،ن لست نههي لنلكههس رسههط أغههى ً لقد ه سللههل لهه ،غود
سهل د لسهلض روصف ابهلتس سلسول،سن سلسو ،ه سلالبول ،أغى لالنتف،ا  ( .حمم لسشاخ ) 38 : 2007
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متهًي ًن ء ى صحت لمللغ لست نات ابهوم ،كهد ل ل ًك،ن أتت ل وا ،،لمللغمأ ًس ت ً لقده سلمغده
ةن ً نونم نو ى لسصحت لست نات ملكس ً ي،،لق ،مب ،لنامت سن نات أغى لسوت اذ .
( حممت لسيح،ن ) 327 : 1996
سلمللغه لستهه،ل لسكههف موموههع ابسو لفههق لست نههي ههع ن نههه س ههع ،وملههه لسههذ ملههات فاههه سهههذل لمل ده لإلجيهه،
سصهحت لمللغه لست نههات ملههىن ،ضهه،ه أههن ن نهه سقه سههه هلهه ،سكههذسط روهغههه سآل هعمن كمه ،مونه ابالرهزلن سلالأوههتل ءههري أتثههد
لس عسف لمل وغ ت لسيت ميع هب ( . ،أغي ،لشت ) 52 : 2003
سإن ل،جلت شكت صحت لمللغ لست نات ميكن ًن ر ضع ً،بلت ل لنب ،قانات سهي :
ًسال  :لسلمل لسوتبد لسذ منهق بت لمللغ أمغه سه ًل،ساب لنوو ،لمللغ سرت،مهه سأتهاغه سمو رسط أن طعمق
للو تل لال وه،،ل س حنم قت،ل س ا لمللغ ن ل،،فه س ربلره س د،،لره سإ،ش ،ه مل للدت لسصل اب لسيت قت
مولعق هل.،
حنا :،لسوتبد لسلتلي سمعكز أغى ل،جلت شكت لمللغ ت أمغه س تد :،شكغت لملعرب سلسلتقت ع لإل ل،ا سفع
لسققات سضً لسلمل .
حسث :،لسقكاز أغى للدت لإل ه ،أتت لمللغ سمو ابسو أات لسصحات سلملدتات سرعكز هذه لسو أاهت أغهى شهكت لسولغها
س ك،نت لمللغ تد. ،
،لبل : ،أتج شكت له لسو لفهق س لسوكاهف ثهل لاتفه ،هع لسهز ت لسلمهل س هع لإل ل،ا سمهو رسهط أهن طعمهق
لستو،اب سلهلا  ،لحملغات سلستتسل سلملًمتعل  ( .حممت أهتو ) 452 - 451 : 2004
الرضا الوظيفي والصحة النفسية للمعلمني :

إن لسعض ،لس ها ي أن لسلمل سلسوموع بصحت ن نات لاتا د لتل زاع لملًلن. ،
اه،ا لس هع سهه هن ًهه لسل ل هل لسهيت هله ،س،هه ،سأتثدهه ،أغهي صهحت لس هع لست نهات
سحيول لسلمل ك،نت ه ،ت
فإرل ك،ن ن ا لسلمل وت،له،ق ع قت،ل لس ع س ا سه لمل وغ ت سا ،سه فإن لسً،سهب فاهه ًن حيوهق لس هع لستجه،ح ههذل لسلمهل
سهذل متأ صحوه لست نات سحيوق سه لستج،ح سلاللووعل ،لست ني سلسنل ،ا .
سهت،ف أ ل ل رًثع أغى صحت لسل ،غأ لست نات سرن،أته لس ص سإلنو،ج لملت،لب لسلمل سه ههي:
.1القدرات :سلملوص بذسط نو ى لسذك ،سلسوت،ل لا،صت لسيت رغز لسلمل.

.2الكفاية املهنية :سهي نو ى لةهغات لسيت مك ن لسل ،ل قت سصل إساد ،اتلن
أمغه س عل ل لسو لاه سلسوت،مب لمل وغ تلسيت ع هب ،قهل ًن موحمل نًسسا ،أمغه ك ،غت.
.3الصفات الشخصية  :ثل لملث،بعا سلستقت سلست  ،سلة ،نت سلسول،سن سلسشل ،

ابملنًسسات
سجن ،ه فاه.

ا ءول هذه لسص ،

ك،نت ه ،ت

أمغات للومعل ،لسل ،ل

أمغه

.4عامل االهتمام :سه ملرب أن لملا سلسيم ح سلال،ره ،لسل،ط ي بأ لسل ،ل سأمغه.
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.5ظروف العمل  :فإرل ك،نري هعسف لسلمل صلهت سغد ت،لهت سغ ع سا،سوهه لسصهحات فهإن ههذل لهاً

بهه إىل

أت لال،ره ،هبذل لسلمل سأهت ههه سهه سكهذسط أهت لسعغههت بهذ لجلدهت فاهه سههذل مهًثع أتثهدلق لها ،ق أغهى
لغ ف لسل ،ل سصحوه لست نات سلسلكس صحا ( .ص،حل لستلهع ) 196: 2005
سًن لالضههيعلاب لست نههات سلالن ل،ساههت رتشههع نواجههت أههت سضههع لس ههع لملكهه،ن لملت،لههب ههن اه قت،لرههه سك  ،رههه
س ربلرههه س أمههه ههن ههت لسوههت،مب لس لهه ،سًن رصههعف لملههتمع ل ،سههت سغملغمههأ بههتسن ض ه أات م سههت لالضههيعلاب
لالن ل،سات سأت لسو لان لست ني ستمد ( .لانن لملًات )18 : 2000
كم ،ر صغري ،للت لسشاخ سلهت ت  1982أهن لسعضه ،لملده سهتى لمللغمهأ إىل ًن لملشهكت لسهيت مله،ين تده،
لمللغم ن هي لسولب سلال لد ،سلسعوبت سلسشل  ،ابسوغق سأت لاللووعل ،سرتين نو ا لةل . ،
(لسشاخ لا د لت ت ًات )1982
س  ،،لسولغا ميكن ًن مك ن لمللغم ن لسذمن مومول ن مبنو ا أ،سات ن لسعض ،لس ها ي مومازسن بوت،ا أ،سات
أغى لسلي ،س مومول ن مبنو ى أ،ي ن لسصحت لست نات سلسو لفق لست ني كمً ،ن أتق،مه رك ن س مت ع ا ت لسلمل
س ع طغهود أغى ت ل ل .
سأتت  ،مك ن لمللغ ،لضا ،أن أمغه سمومول،ق مبنو ى لات ن لسصحت لست نات فإن هذل مل ابست هع سلستجه،ح أغهى
لد لسلمغات لسولغامات سأغى لسيغهت سأغى لجملومع سأغى ءواق ًهتلف لسولغا بتج،ح .
الدراسات السابقة

،للههت أ،قشههت هاههب ًاههت إب هعلها ( )2004هههتفري هههذه لست،للههت إىل لعفههت ،لههت لسعضهه ،أههن لسلمههل سههتى
لغمي س لغم ،لسولغا لةل،لي سأتقوه بكل ن لجلتس سلا،ست لاللوم،أات سلملًهل لسلغمي سرك نري أاتت لست،للت
ن ( ) 517لغ س لغمت .سً لا لست،للت هي للوه،نت ًأهتمه ،لسه ،ثهت سوحواهق ًههتلف لست،للهت و همتت لهوت سمخنهأ فوهعا
سمت أههعق لاللههوه،نت أغههى لحملكمههأ سلسوحوههق ههن لسصههت سلسثههه ،سك،نههري نوهه،قج لست،للههت رشههد إىل ًن نههو ى لسعضهه،
لس ها ي أتت ًغغهب ًفهعل لسلاتهت أ،ساه،ق اه بغهغ ( )%75سر لهت فهعس رل السهت إ صه،قات سصه،حل لمللغمهأ سر لهت
فههعس لسههت إ صهه،قا،ق سصهه،حل لمللغمههأ غههد لملوههزسلأ سكههذسط سل ه فههعس لسههت إ صهه،قا،ق ملوًههد لملًهههل لسلغمههي( .أ،قشههت
إبعلها )2004
،للهت ،سههت بههن أه ق لاههع ( )2016هههتفري لست،للههت إىل لسولههعف أغههى لسعضهه ،لسه ها ي سأتقوههه ابسههذك،
لس لتلين ستى أاتت ن لغمهي لملع غهت لسث،ن مهت ابهلا هت لملغكاهت مبتمتهت لجلهاهل لسصهت،أات  .سركه ن ،ومهع لست،للهت هن لغمهي
لملتل،ل لسث،ن مت لاهت  ،لسولغاماهت لملغكاهت مبتمتهت لجلهاهل لسصهت،أات كمه ،رك نهري أاتهت لست،للهت هن زاهع لمللغمهأ
وا،ل لسعضه ،لسه ها ي
سلسه،سغ أت ه ( ) 200لغ سلأومت لسهح أغى للو تل لملتدج لس ص ي سللو ت لسه،
سغملغمأ ن إأتل أهتلجل ل س و ىل ( )1993س وا،ل لسذك ،لس لتلين ن إأهتل أه ،هعمهت ( )2003سللهوها،ن
لملشهه،أع لإلجي،باههت سلسنههغهات س ه سلطنههن سا ههعسن ( )1988سًه ه لستوهه،قج لسههيت ر صههغري إساد ه ،لست،للههت هههي  :سل ه أتقههت
طع مت بأ ًبل ،لسعض ،لس ها ي (ًبله ،س ،لهت كغاهت ) سًبله ،لسهذك ،لس لهتلين (ًبله ،س ،لهت كغاهت ) سهتى أاتهت هن لغمهي
لملع غت لسث،ن مهت ابهلا هت لملغكاهت مبتمتهت لجلهاهل لسصهت،أات رشهد إىل ل هوتف لس هع ةبله ،لسهذك ،لس لهتلين جيلغهه ًكثهع إجي،باهت
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لسول ،ل ع ليا ،حمايه لسلمغي مم ،ملزا ن ت لسعض ،لس ها ي ستمه سسل ل وتفه ،لسهت إ صه،قا،ق بهأ و له
،ل ،لمللغمهأ لسعضه ،لسه ها ي ( ًبله ،س ،لهت كغاهت ) نهب لملوًهدل لستميًعلفاهت لملولغوهت ابس ها هت لسهيت مهه وًهدل
لسن ههن سلسو ص ههنم سلا،س ههت لاللوم،أا ههت ا ه ره ههأ ًن ه ههذه لملوً هدل ههًثعا لسعض هه ،لس ه ها ي س ههتى لمللغم ههأ سسله ه
ل وتفهه ،لسههت إ صهه،قا،ق بههأ و ل ه لسههذك ،لس لههتلين سغملغمههأ (ًبلهه ،س ،لههت كغاههت ) نههب وًههد لسنههن سلسههتس،ل
لسوت،مهات ا لر ًن هذمن لملوًدمن هلم ،أتثد أغهى لسهذك ،لس لهتلين سغملغمهأ سًن لسعضه ،لسه ها ي موحهت ابسل ل هل
لست نههات سغههذك ،لس لههتلين ًكثههع ممهه ،مو هعثع ابسل ل ههل لستميًعلفاههت سلسل ل ههل لا،صههت ابس ها ههت لسههيت مه ه وً هدل لاههربا سلملًهههل
لست،للي سلسو صنم سلا،ست لاللوم،أات سلسلمع سلست ل لسشدع سأت لستس،ل لسوت،مهات ا مو ًن أ ،غي و ل
لسذك ،لسهاتش صي س و ل لسذك ،لسهاتذلي هلم ،أتثد عر ع س ل إ ص،قا،ق .
سمت لس ص ه ب ههل لسوحغاههل لسلهه ،غي لسو كاههت إىل تذلههت بت،قاههت سغلتقههت بههأ وً هدل لست،للههت ا ه ًثهوههري ًن
لسلتقهت لسههيت رهعره كههل هن لسل ،ههل لسكهه ،ن سغهذك ،لس لههتلين سلسل ،هل لسكهه ،ن سغعضهه ،لسه ها ي هههي أتقهت ق مههت سرل السههت
إ ص،قا،ق كم ،باتري ًن لسعض ،لس ها ي سلسذك ،لس لتلين ال موعثعلن بت أات لملش،أع لإلجي،بات ًس لسنهغهات ل ناهت ممه ،مثههري هعا
ً عى ق ا أتقودم ،مبلز أن لا،ست لسشل ،مت ل نات إجي،بات ك،نري ًس لغهات، ( .ست بن أ ق لاع )2016
،للههت ضههاف و بههن اههتلن لسههتسهحي ( )2009هههتفري هههذه لست،للههت إىل لعفههت نههو ى لة هن لست نههي سههتى
لغمي لملع غت لسث،ن مت مبتمتت لسعاق كم ،هتفري إىل لسولعف أغى نو ى لستلفلات سإلجن،ا لسلمل ستى لغمي لملع غت
لسث،ن مهت مبتمتهت لسههعاق سكهذسط هههتفري إىل لسولهعف أغههى لة هن لست نههي سأتقوهه ابستلفلاههت سإلجنه،ا لسلمههل سهتى لغمههي
لملع غههت لسث،ن مههت سلسولههعف أغههى نههو ى لة هن لست نههي س نههو ى لستلفلاههت سإلجنهه،ا لسلمههل سههتى لغمههي لملع غههت لسث،ن مههت
رلههزى ملوًا ه ه ههع ( لسلمههع لملنههو ى لسولغامههي لسعلرههب لا،سههت لاللوم،أاههت لههت ل لاههربا )  .رك ه ن ،ومههع لست،للههت ههن
لغمي لملع غت لسث،ن مت لسل ،ت (بتأ) مبتمتت لسعاق سلسه،سغ أت ه ( )2716لغم،ق سأاتهت لست،للهت رك نهري هن ()344
لغ  .سر صغري نو،قج لست،للت إىل ً :ن لغمي لملع غت لسث،ن مت مبتمتت لسعاق موموله ن مبنهو ى أه،ي لهتلق هن لسيمعناتهت س
لة ن لست ني سًن لغمهي لملع غهت لسث،ن مهت مبتمتهت لسهعاق ال مشهلعسن بلهت ره لفع لة هن لست نهي سرسهط سكه موموله ن
بثوت ك،فات ًن ند جتلغد ًبلت  ،مك ن ل أن لسولعق ملنو ا أت لة ن لست ني سًن لغمي لملع غت لسث،ن مت مبتمتت
لسعاق لفو ن مت، ،ق أغى ًن ستمد نو ى أ،ي ن لستلفلات سإلجن،ا لسلمل سل أتقت لست إ صه،قا،ق أتهت نهو ى
( )0.01بههأ لة هن لست نههي مللغمههي لملع غههت لسث،ن مههت س لفلاههود سإلجنهه،ا لسلمههل سهههذه لسلتقههت طع مههت س لهههت لالجتهه،ه
مبلىن ًن اا ا ً ت لملوًدمن مً إىل اا ا ل ع سلسلكس صحا  (.ضاف و بن اتلن لستسهحي )2009
،للههت أياههت بههن حمم ه بههن ،لب ه لملهه،سكي ( )2007هههتفري لست،للههت إىل لعفههت لسلتقههت بههأ لسعضهه ،لس ه ها ي
س نههو ى لسصههحت لست نههات سههتى لملعشههتمن لملت،لههأ مبتمتههت كههت لملكع ههت سكههذسط هههتفري إىل لعفههت لس ههعس رهله،ق ملوًهدل
لت ل لاربا لسعلرب لملع غت لست،للات – لملًهل سرك نري أاتت لست،للت ن ( )145عشتلق ن لملعشتمن لسذمن ملمغ ن
هههذه لست،للههت واهه،ل لسعضهه ،لس ه ها ي ههن إأههتل لسشهه،حبي
مبههتل،ل لسولغهها لسلهه ،مبعل غههه لسههثت سللههو ت لسه ،ه
( ) 1996س وا،ل لسصحت لست نات ن إأتل لى سأهت لسنت ( )1983سللو ت لةله،ساب لإل صه،قات سههي
ل ،ههل ل،رههه ،بدله ن سل وههه ) ( ،،ءغاههل لسوههه،من لالجتهه،ه سك،نههري لستوهه،قج أغههى لستحه ل ي :ر لههت أتقههت ل،ره،طاههت
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ق مت لهت رل السهت إ صه،قا،ق بهأ لسعضه ،لسه ها ي سلسصهحت لست نهات سال ر لهت فهعس لسهت إ صه،قا،ق بهأ لسعضه ،لسه ها ي
س وًد لاربا سال ر لت فعس لست إ ص،قا،ق بأ لسعض ،لس ها ي سلسعلرب إال سص،حل رس لسعلرب لةكثع سر لت فعس بأ
لسعض ،لسه ها ي رهله،ق ملوًهد لملع غهت لست،للهات سال ر لهت فهعس لسهت إ صه،قا،ق بهأ لسعضه ،لسه ها ي س وًهد لملًههل سال ر لهت
فعس لسصحت لست نات س وًهد لاهربا سلملًهل سلملع غت لست،للات سر لت فعس رعللع إىل لسعلرب لسصحت لست نهات سص،حل
رس لسعلرب لةقل ( .أيات لمل،سكي )2007
مناقشة الدراسات السابقة:
ًلعمري ،للهت أ،قشهت هاهب ًاهت إبهعلها  2004س ،للهت ،سهت لاهع  2016س ،للهت ضهاف و بهن اهتلن
لستسهحي  2009س ،للت أيات بن حمم بن ،لب لمل،سكي .2007
سرلههت سرت أههري ًهههتلف لست،للهه ،لسنهه،بوت ا ه هههتفري ،للههت أ،قشههت هاههب ًاههت إب هعلها  2004إىل
لعفت ،لت لسعض ،أن لسلمل ستى لغمي س لغم ،لسولغا لةل،لي سههتفري ،للهت ،سهت لاهع  2016إىل لسولهعف
أغى لسعض ،لس ها ي سأتقوه ابسذك ،لس لتلين ستى أاتت ن لغمي لملع غت لسث،ن مت سههتفري ،للهت ضهاف و بهن اهتلن
لسههتسهحي  2009إىل لعفههت نههو ى لة هن لست نههي سههتى لغمههي لملع غههت لسث،ن مههت سإىل لسولههعف أغههى نههو ى لستلفلاههت
سإلجن،ا لسلمل ستى لغمي لملع غت لسث،ن مت س ،للت أياهت بهن حممه بهن ،لبه لمله،سكي  2007سههتفري لست،للهت إىل
لعفت لسلتقت بأ لسعض ،لس ها ي س نو ى لسصحت لست نات ستى لملعشهتمن لملت،لهأ سرشهقف زاهع لست،لله ،لسنه،بوت
رت،سهل ،سلاتت سل تا سهي لمللغمأ سلمللغم ،سك،نري ًه نو،قج لست،لل ،أغى لستح لسو،ي ، :للت أ،قشهت هاهب ًاهت
إبعلها ً 2004ن نو ى لسعض ،لسه ها ي أتهت ًغغهب ًفهعل لسلاتهت أ،ساه،ق اه بغهغ ( )%75س ،للهت ،سهت بهن أه ق
لاع  2016سل أتقت طع مت بأ ًبل ،لسعض ،لس ها ي (ًبل ،س ،لت كغات ) سًبل ،لسذك ،لس لتلين (ًبل ،س ،لت
كغاههت ) سههتى أاتههت ههن لغمههي لملع غههت لسث،ن مههت س ،للههت ضههاف و بههن اههتلن لسههتسهحي ً 2009ن لغمههي لملع غههت
لسث،ن مت مبتمتت لسعاق مومول ن مبنو ى أ،ي لتلق ن لسيمعناتت سلة ن لست ني س ،للت أيات بن حمم بن ،لب لمل،سكي
 2007ر لت أتقت ل،ره،طات ق مت لهت رل الست إ ص،قا،ق بأ لسعض ،لس ها ي سلسصحت لست نات
سقت متري لاللو  ،ا ن لست،لل ،لسن،بوت بشكل سلض ن ت لطتا لسه ،أغى هذه لست،لل ،إر سلت
ً  ،ه لسيعمق لملتدجي لسهح لا،ي سلضح،ق سبشكل أغمي سأمغي ن ا ءتمت لملشهكغت سل واه ،،هتدج لسهحه
لملت،لههب سءتمههت أاتههت لست،للههت ابإلضهه،فت إىل لأومهه ،ه أغههى لس ل ه،قل لإل صهه،قات لملت،لهههت سكههل رسههط جيلههل لست،للهه،
لسن،بوت ،لفتلق دم ،مصلب لاللوًت ،أته ثل هذه لست،للت سغده ،ن لست،لل. ،
إجراءات البحث:
للو ت لسه ،لملتدج لس ص ي لال،ره،طي لسذ مويغب سصف لس ،هعا ض ا لست،للت سءتمته ،كمه ،ر لهت
لس لقههع سلسولهههد أتدهه ،بشههكل كمههي سم ضه جمدهه ،س ،لهه ،ل،ره،طدهه ،ههع لس ه لهع لة ههعى سءتمههت لسلتقهه ،لسههيت
ر لت بأ لس لهع سلملوًدل .
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جمتمع البحث :مومثل ،ومع لسهح لا،ي ن زاع لغمي ع غت لسولغا لملو ل (لسث،ن ) مبتمتهت اساهنت سلسهه،سغ أهت ه
( )862لغ س لغمت هتد ( )293لغه ( )569س لغمهت هن زاهع لسثه،ن ا مبع غهت لسولغها لملو له مبتمتهت
اسانت سأت ه )29( ،ت لسل ،لست،للي . 2018 – 2017
عينــة البحــث :مت ل واهه ،،أاتههت لسهحه ههن لغمههي س لغمهه ،ع غههت لسولغهها لملو له (لسثهه،ن ) مبتمتههت اساههنت ههن ()29
ت،لههت حن مههت سلسههه،سغ أههت ه ( )862لغ ه س لغمههت سقههت مت لأومهه ،أاتههت طهواههت ننهههات ً ًن ج ه لسلاتههت
لمليغ ب ال مول أن ( )266ع ا سس م،ن لاص أغى لسلت لمليغ ب ق ،لسه ،بو امع ( )350للوم،،ا
ءصل تد ،أغى ( )307للوم،،ا.
أدوات البحث :ن ت لطتا لسه ،أغى بلض لست،لل ،لسن،بوت سلملو،ماس لسهيت رت،سسهري لسعضه ،لسه ها ي سلسصهحت
هههذه لسهحه اب واهه ،،لة سل
لست نههات سكههذسط ً ههذ  ً،رس لاههربا هههذل لال وصهه ،فوههت قهه ،لسه ،ه
لملت،لهههت مل ضه ا لسهحه لسههذ له ف موه بت،للههوه سهه لسعضهه ،لسه ها ي سأتقوههه ابسصههحت لست نههات سههتى لغمههي
ع غت لسولغا لملو ل (لسث،ن ) سهذه لة سل روك ن ن قنمأ س :،
وا،ل لسعض ،لس ها ي :إأتل  /ن  ،لستمن حممت أهت لجل ل صي ي حممت و ي.
وا،ل لسصحت لست نات :إأتل  /صتح فًل حممت ك،سى.

أدوات البحــث  :للههو ت لسه ،ه سًههعق ءواههق ًهههتلف لسهحه لاللههوها،ن كههع لا ،قانههات جلمههع لسهاهه،و أههن وًهدل
لست،لل ههت سلأوم ههت أغ ههى وا هه،ل لسعض هه ،لس ه ها ي كموً ههد ن ههوول س وا هه،ل لسص ههحت لست ن ههات كموً ههد وب هع سق ههت
للو ت لسه ،لسق از لسعقمي رع از إل،اب ًفعل لسلاتت سإلل،اب لملولغوت مبو،ماس لست،للت ابستنهت سغموا،ل
لسثتث ههي سمت إأي هه، ،ل ههت سل ههتا سإلل،ب ههت (ال ًسلف ههق) س ،لو هه،ن سإلل،ب ههت (ًسلف ههق إىل ههت هه )،سث ههت ،ل هه،
سإلل،بت (ًسلفق) ً  ،ابستنهت سغموا،ل لسوت،ج لام،لي فو إأي، ،لت سل تا سإلل،بت (ًأ،،ق مت، ،ق) س ،لو،ن
سإلل،بت (ًأ،،ق) سثت ،ل ،سإلل،بت (غد وعكت) سً،بع ،ل ،سإلل،بت (ًسلفق) سمخس ،ل ،سإلل،بت
(ًسلفق مت، ،ق) .

صدق احملكمني :ملت لسصت

ن لسشعس لس عس،مت سلستا ت سهت ،لال وه،،ل سلملوه،ماس سلسصهت مهت أغهى هتى قاه،ل

لس وعل سغ ،هعا لملعل قا،لد ،سإن ًف ل طعموت سوا،ل لسصت لس ،هع هي أهعق فوهعل لملواه،ل أغهى ،م أهت
لجملهه،ال لسقب مههت سرسههط سغحكه أغههى ههتى صههت ات
ههن لحملكمههأ لملو صصههأ ههن رس لاههربا سلال وصهه،
لس وعل سكذسط لسهتلقل كل وا،ل ن و،ماس لسهح لا،ي سقت مت ءوق صت لملوا،ل ه،هعاق سمت لة ذ
أأ لالأوه ،،زاع لملت  ،لسيت قت ري ن قهل لحملكمأ.
الدراســة االســتطالعية  :أغههى لسههعغ ههن ًن لملواهه،ل وههتن س ض ه أي إال ًن لسه ،ه قهه ،بت،للههت للههويتأات ههن ًلههل
لسوحوق ن صت سثه ً ،لا لسهح ف،أومت أاتهت للهويتأات ق ل ده )40( ،هع ا اأهت أغهى ( )12ت،لهت
( أغم،ق أبن هذه لسلاتت سانري ضمن أاتهت لسهحه لس لغاهت ) سللهو ت صهت لال وهه ،،بيعموهت لملو،،نهت لسيعفاهت
ا ه ه مت رعراه ههب و ل ه ه لله ههوج،اب ًف ه هعل لسلاته ههت لالله ههويتأات رت،اسا ه ه،ق سلأومه ههت لسه ،ه ه ننه هههت ( )%27ه ههن
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لاللوج،اب لستنا ،س( )%27ن لاللوج،اب لسلغا ،ح ِّنب لس ع بأ و ليي لجملم أوأ ابلو تل ل وه،،
" " س ن،ب لسثه ،أن طعمق ل ،ل ًس  ،كعسنه،خ ا إن ل ،ل ًس  ،مزس و بووتمع لات ًغغب لمل لقهف
سرلومت هذه لسيعموت أغى لرن ً ،ل لس ع ن فوعا إىل ً عى سًن قامت ل ،ل ًس  ،سغثه ،رلت وه ست إرل ك،نري
( )0.6سرلت ضلا ت إرل ك،نري ًقل ن رسط سك،نري لستو،قج ك ،ي:

صدق املقارنة الطرفية (الصدق التمييزي) مقياس الرضا الوظيفي
لتس ،ق ( )1نو،قج صت لملو،،نت لسيعفات (لسصت لسومااز ) ملوا،ل لسعض ،لس ها ي
اجملموعة
الرضا
الوظيفي

االحنراف

العدد املتوسط

املعياري

الدنيا

11

2.261

0.188

العليا

11

3.123

0.142

الفروق بني اجملموعتني قيمة "ت"

0.862

12.14

قيمة الداللة
االحصائية
0.000

موهأ ن لجلتس ،ق (ً )1ن و ل لجملم أت لستنا )2.261( ،س و ل لجملم أت لسلغا )3.123( ،سًن لس عس
رن،س ( )0.862سسوحتمت لت مت هذه لس عس ف،ن قامت لستالست لإل ص،قات رن،س ص علق سههي ًقهل هن  0.05سرشهد
إىل لت مت هذه لس عس سذل فإن وا،ل لسعض ،لس ها ي موموع ابسوت،ا أغى لسومااز بأ لملنو ى لملت ض سلملنو ى لملعر ع
سسذل فإنه أ،ي لسصت .
مقياس الصحة النفسية

لتس ،ق ( )2نو،قج صت لملو،،نت لسيعفات (لسصت لسومااز ) ملوا،ل لسصحت لست نات
اجملموعة

العدد

املتوسط

الدنيا

11

1.296

االحنراف

الفروق بني

املعياري

اجملموعتني

الصحة النفسية
العليا

11

االحصائية

0.114
0.772

2.068

قيمة "ت"

قيمة الداللة

10.817

0.000

0.208

موهأ ن لجلتس ،ق (ً )2ن و ل لجملم أت لستنا )1.296( ،س و ل لجملم أت لسلغا )2.068( ،سًن لس عس
رن،س ( )0.772سسوحتمت لت مت هذه لس عس فإن قامت لستالست لإل ص،قات رن،س ص علق سههي ًقهل هن  0.05سرشهد
إىل لت مههت هههذه لس ههعس سههذل فههإن واهه،ل لسصههحت لست نههات موموههع ابسوههت،ا أغههى لسومااههز بههأ لملنههو ى لملههت ض سلملنههو ى
لملعر ع سسذل فإنه أ،ي لسصت .
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ثبــات أدوات البحــث  :الرضــا الــوظيفي  :باتههري لستوهه،قج ًن قهها ل ،ههل لسثههه ،رعلس ههري هه ،بههأ ( )0.647س
( )0.769سًن إز،ي وا،ل لسعض ،لس ها ي ( )0.846سهي قا عر لت سابسو،ي ميكن لسو إ  ،ل ،ت رل
لاتا ةغعلق لسهح

رلما لستو،قج.

سميكن لالأوم ،أغاد،
لتس ،ق ( )3م ض

الست

ل ،ل ثهً ،س  ،كعسنه،خ ملوا،ل لسعض ،لس ها ي

ت

املقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس

معامل ألفا

1

التقدير واحرتام الذات

0.665

2

االنتماء

0.647

3

طبيعة العمل

0.743

4

التفاعل اإلداري واملهين

0.769

5

التفاعل االجتماعي

0.69

6

األجور واملكافآت

0.673

الرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الوظيف ـ ـ ـ ـ ــي

0.846

الصــحة النفســية :إن قهها ل ،ههل لسثههه ،رعلس ههري هه ،بههأ ( )0.643س ( )0.842سبغًههري قامههت ل ،ههل لسثههه،
إلزه،ي واهه،ل لسصههحت لست نههات ( )0.948سهههي قامهت عر لههت سابسوهه،ي ميكههن لسوه إنهه ل ،ههل رل السههت لاههتا ةغهعلق
لسهح سميكن لالأوم ،أغاه

رلما لستو،قج .

لتس ،ق ( )4م ض

ل ،ل ثهً ،س  ،كعسنه،خ ملوا،ل لسصحت لست نات

ت

املقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس

معامل ألفا

1

السعادة يف احلياة

0.8

2

الرضا عن الذات

0.757

3

رضا اآلخرين

0.67

4

الرضا املهين

0.842

5

اخللو النسيب من األعراض املرضية

0.685

6

وجود معىن يف احلياة

0.673

7

األمن النفسي

0.643

8

األمن االقتصادي

0.773

الصحـ ـ ـ ـ ــة النفسي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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0.948

األساليب االحصائية :
 لسو امل ،لسوكعل،مت :سوحتمت أت لسوكعل،ل سلستنهت لمل مت سغوكعل ،لسهيت روحصهل أغاده ،كهل إل،بهت تنه اب إىل
إز،ي لسوكعل،ل سرسط سوحتمت لة ات لستنهات سكل إل،بت سمليي صه ،ا ًسساهت أهن إل،بهت ًفهعل ،ومهع لست،للهت
أغى لسله،،ل لمل وغ ت.
 لملو ل ه لانهه : ،منههولمل سوحتمههت ،لههت متعكههز إلهه،اب لملهح ه ثأ أههن كههل فوههعا ه ،لهه ،لملواهه،ل سرسههط
سوحتمت نو ى كل حم  ،ن حم،س ،لست،للت.
 لملو ل ه لان هه ،لمل ههعل سوحتم ههت لجت هه،ه لإلل،ب ههت سك ههل أه هه،،ا ههن أه هه،،ل لملوا هه،ل سف ههق وا هه،ل لسو ههت،ج لسثتث ههي
سلام،لي.
 لالحنعلف لمللا : ،،منو ت لالحنعلف لمللا ،،سوا،ل رشوري لإلل،اب س تى لحنعلفد ،أن و ليد ،لان. ،
 ل وهه ،،ي )  :(One Sample T – testسوحتمهت ل هعمهت لس هعس بهأ و له لاللهوج،بت س و له لسواه،ل
( )3لملوا،ل لام،لي و ل لسوا،ل ( )2لملوا،ل لسثتثي.
 ل ،هل لال،رهه : ،سوحتمههت لسلتقهت بهأ كههل حمه  ،سإزه،ي لاللههوها،ن سإجيه ،لسلتقهت بههأ لملوًهدل لملنهووغت (أت،صههع
لسعض ،لس ها ي) سلملوًد لسو،بع (لسصحت لست نات).
عرض وتفسري نتائج البحث :
التساؤل األول  :مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي مرحلة التعليم املتوسط كما تقيسها األداة املستخدمة.
سسإلل،ب ههت أغ ههى ه ههذل لسون هه،ة مت ل ون هه،ب لسو امل هه ،لسوكعل،م ههت سنو هه،قج لسوحغا ههل لس ص ه ي حمل هه،س ،وا هه،ل لسعض هه،
لس ها ي سكذسط للو ت ل وه (One Sample T- test) ،،إلز،ي كل حم  ،ن حم،س ،لسعضه ،لسه ها ي سغملغمهأ
سل ،لستو،قج أغى لستح لسو،ي :
جدول رقم ( )5نتائج اختبار ) (One Sample T- testإلمجايل حملاور الرضا الوظيفي

التفاعل اإلداري واملهين

3.6

0.6

0.579

18.107

0.000

معنوي

مرتفع

التفاعل االجتماعي

3.48

0.48

0.444

18.927

0.000

معنوي

مرتفع

األجور واملكافآت

2.27

0.73 -

0.693

18.405 -

0.000

معنوي

منخفض

الرضا الوظيفي

3.35

0.35

0.359

17.307

0.000

معنوي

مرتفع

املعياري

طبيعة العمل

3.17

0.17

0.522

5.792

0.000

معنوي

مرتفع

الفقرة واملتوسط

االنتماء

3.62

0.62

0.407

26.859

0.000

معنوي

مرتفع
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T-Test

املتوسط احلسايب

الفرق بني متوسط

االحنراف املعياري

القيمة اإلحصائية /

قيمة الداللة

معنوية الفروق

املستوى

االحرتام وتقدير الذات

3.54

0.54

0.464

20.574

0.000

معنوي

مرتفع

اإلحصائية

احملـ ـ ـ ـ ـ ــور

باتري لستو،قج لجلتس ،ق ( )5ل،ر ،ا نو ى لال قل سروتمع لسذل سلالنوم ،سطهالت لسلمهل سلسو ،أهل لإل ل،
ههأ ًهدههع لستوهه،قج لخن هه،ق
سلملد ه سلسو ،أههل لاللومهه،أي ا ه ك،نههري قهها و لههي ،لاللههوج،بت ًكههرب ههن ()3
نو ى لةل  ،سلملك،فآ فوت ك،نهري قامهت و له لاللهوج،بت ًقهل هن ( )3سباتهري لستوه،قج إن قامهت و له لاللهوج،بت
إلز،ي لسعض ،لس ها ي ( )3.35سهي ًكرب ن قامت و ل لسوا،ل سًن لس عس رن،س ( )0.35سسوحتمت لت مت هذه
لس عس فإن قامت لستالست لإل ص،قات ست وه ،،رن،س ص علق سهي ًقل ن  0.05سرشد إىل لت مت لس عس سهذل مت أغى
ًن نو ى لسعض ،لس ها ي ك،ن عر ل،ق ستى لغمي ع غت لسولغا لملو ل  .سرو ق ههذه لستواجهت هع ،للهت أ،قشهت هاهب
ًات إبعلها  2004لسيت ر صغري إىل ًن نو ى لسعض ،لس ها ي أتت ًغغب ًفعل لسلاتت أ،سا،ق ا بغغ (. )%75
التساؤل الثاين  :مستوى الصحة النفسية لدى معلمي مرحلة التعليم املتوسط كما تقيسها األداة املستخدمة .

سسإلل،بههت أغههى هههذل لسونهه،ة مت ل ونهه،ب لسو املهه ،لسوكعل،مههت سنوهه،قج لسوحغاههل لس ص ه ي حملهه،س ،واهه،ل لسصههحت
لست نات سكذسط للو ت ل وه (One Sample T- test) ،،إلز،ي كل حم  ،لسصحت لست نات سل ،أغى لستح
لسو،ي :
لتس ،ق ( )6نو،قج ل وه (One Sample T- test) ،،إلز،ي حم،س ،لسصحت لست نات

الرضا املهين

2.24

0.24

0.392

10.68

0.000

معنوي

مرتفع

2.65

0.65

0.43

26.543

0.000

معنوي

مرتفع

وجود معىن للحياة

2.56

0.56

0.324

30.088

0.000

معنوي

مرتفع

األمن النفسي

2.33

0.33

0.459

12.645

0.000

معنوي

مرتفع

األمن االقتصادي

2.11

0.11

0.366

5.061

0.000

معنوي

مرتفع

الصحة النفسية

2.39

0.39

0.231

29.652

0.000

معنوي

مرتفع

اخللو النسيب من األعراض
املرضية

سلملو ل لمللا،،

لملو ل لان،

لس ع بأ و ل لس وعا

رضا اآلخرين

2.38

0.38

0.318

20.654

0.000

معنوي

مرتفع

لالحنعلف لمللا،،

الرضا عن الذات

2.47

0.47

0.299

27.666

0.000

معنوي

مرتفع

T-Test

قامت لستالست لإل ص،قات

لت مت لس عس

لملنو ى

السعادة يف احلياة

2.36

0.36

0.265

23.819

0.000

معنوي

مرتفع

لسوامت لإل ص،قات /

لحمل ه ه ه ه ه ه ،

باتري لستو،قج ابجلتس ،ق ( )6إن نو ى لسنل ،ا لاا،ا سلسعض ،أن لسذل س،ض ،ل عمن سلسعض ،لملد سلاغ
لستن ههيب ههن لةأ هعلق لملعض ههات سسل ه ل ههىن سغحا هه،ا سلة هن لست ن ههي سلة هن لالقوص هه ،ك ه،ن عر ل ه،ق ا ه ك،ن ههري ق هها
و لههي ،لاللههوج،بت ًكههرب ههن قامههت و ل ه لسواهه،ل ( )2سبغًههري قامههت و ل ه لاللههوج،بت إلزهه،ي لسصههحت لست نههات
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( )2.39سهي ًكرب ن قامت و ل لسوا،ل ( )2سًن لس عس رن،س ( )0.39سسوحتمت لت مت هذه لس هعس فهإن قامهت
لستالسههت لإل صهه،قات ست وههه ،،رنهه،س صه علق سهههي ًقههل ههن  0.05سرشههد إىل لت مههت لس ههعس سهههذل مههت أغههى ًن نههو ى
لسصههحت لست نههات كهه،ن عر له،ق سههتى لغمههي ع غههت لسولغهها لملو له  .سرو ههق هههذه لستواجههت ههع ،للههت ضههاف و بههن اههتلن
لستسهحي  2009لسيت ر صغري نو،قج إىل ًن لغمي لملع غت لسث،ن مهت موموله ن مبنهو ى أه،ي لهتلق هن لسيمعناتهت س لة هن
لست ني سًن لغمي لملع غت لسث،ن مت .
التساؤل الثالث :هل توجـد عالقـة دالـة إحصـائياً بـني الرضـا الـوظيفي وعالقتـه ابلصـحة النفسـية لـدى معلمـي مرحلـة
التعليم املتوسط ؟

سوحتمت لسلتقت مت للو تل ل،ره ،بدل ن ال وه ،،ل هعمهت لسلتقهت بهأ لسعضه ،لسه ها ي سلسصهحت لست نهات فوكه ن
لسلتقت طع مت إرل ك،نري قامت ل ،ل لال،ره ،لهت سرك ن أكنات إرل ك،نري قامت ل ،ل لال،ره ،ل،سهت سرك ن لسلتقت
لت مههت (رل السههت إ صهه،قات) إرل ك،نههري قامههت لستالسههت لإل صهه،قات ًقههل ههن  0.05سرك ه ن غههد لت مههت إرل ك،نههري قامههت
لستالسههت لإل صهه،قات ًكههرب ههن  . 0.05سسوحتمههت ًثههع أت،صههع لسعضهه ،لس ه ها ي أغههى لسصههحت لست نههات لههاو للههو تل رههه،من
لالحنتل ،سها،ن ننهت ًثهع لملوًهد لملنهوول أغهى لملوًهد لسوه،بع أهن طعمهق ل ،هل لسوحتمهت سلهاو أتكاهت ننههت لةثهع أهن طعمهق
لسربو ج لإل ص،قي لملعقي (.)bath analysis version 22
العالقة بني الرضا الوظيفي والصحة النفسية لدى معلمي مرحلة التعليم املتوسط .

لتس ،ق ( )7لال،ره ،بأ لسعض ،لس ها ي سلسصحت لست نات
لسصحت لست نات
الرضا الوظيفي

ارتباط بريسون

0.554

قيمة الداللة اإلحصائية

0.000

عدد املشاهدات
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باتري لستو،قج لجلهتس ،قه ( )7سله أتقهت إجي،باهت لت مهت بهأ لسعضه ،لسه ها ي سلسصهحت لست نهات اه ك،نهري
قامت ل ،ل لال،ره )0.554( ،سرشد إىل إجي،بات لسلتقهت بهأ لملوًهدمن ً ًن لسعضه ،لسه ها ي معفهع هن نهو ى لسصهحت
لست نات سك،نري قامت لستالست لإل ص،قات ( )0.000سهي ًقل ن  0.05سرشد إىل لت مت لسلتقت.
لتس ،ق ( )8نو،قج ره،من لالحنتل ،سوحتمت ًثع لسعض ،لس ها ي أغى لسصحت لست نات
قيمة F

قيمة

الداللة

االرتباط

22.097

0.000

0.554

احملسوبة

معامل

معامالت االحندار

معامل

التحديد
()R2

0.306

التقدير

الثابت

واحرتام

1.249

0.101

الذات

االنتماء
0.11

طبيعة
العمل
0.093

التفاعل

اإلداري
واملهين

0.057

القيمة احملسوبة ( ، )22.097درجات احلرية ( ، )300 ، 6القيمة اجلدولية ()2.099
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التفاعل

األجور

االجتماعي

واملكافآت

0.03-

0.005-

باتري لستو،قج لجلهتس ،قه ( ) 8سله أتقهت إجي،باهت لت مهت بهأ لسعضه ،لسه ها ي سلسصهحت لست نهات اه ك،نهري
قامت ل ،ل لال،ره )0.554( ،سرشد إىل إجي،بات لسلتقت بأ لملوًدمن ً ًن لسعض ،لسه ها ي معفهع هن نهو ى لسصهحت
لست نههات .سسوحتمههت ًثههع لسعضهه ،لس ه ها ي أغههى لسصههحت لست نههات فههإن قامههت  Fرنهه،س ( )22.097سهههي ًكههرب ههن لسوامههت
لجلتسساهت ( )2.099سك،نههري قامههت لستالسههت لإل صهه،قات صه علق سهههي ًقههل ههن  0.05سهههذل مههت أغههى سله ًثههع رس السههت
إ صهه،قات سلت،صههع لسعضهه ،لسه ها ي أغههى لسصههحت لست نههات سك،نههري قامههت ل ،ههل لسوحتمههت ( )0.306سهههي رشههد إىل ًن هه،
نو ى لسصحت لست نات مله إىل أت،صهع لسعضه ،لسه ها ي ه ،مهًثع هًثع ا هع .سرو هق
ننهوه ( )%30.6ن لسوًدل
هذه لستواجت ع ،للت ،ست لاع  2016لسيت ر صغري إىل سل أتقت طع مت بأ ًبل ،لسعض ،لس ها ي (ًبل ،س ،لت
كغاههت ) سًبلهه ،لس ه ذك ،لس لههتلين (ًبلهه ،س ،لههت كغاههت ) سههتى أاتههت ههن لغمههي لملع غههت لسث،ن مههت ابهلا ههت لملغكاههت مبتمتههت لجلهاههل
لسصت،أات س رشد إىل ل وتف لس ع ةبل ،لسذك ،لس لتلين لسذ جيلغه ًكثع إجي،بات لسول ،ل ع ليا ،حمايه لسلمغي
مم ،ملزا ن ت لسعض ،لس ها ي ستمهه سرو هق ًم ه ،هع ،للهت ضهاف و لسهتسهحي  2009لسهيت ر صهغري إىل سله
أتقت لست إ ص،قا،ق أتت نو ى ( )0.01بأ لة ن لست ني مللغمي لملع غهت لسث،ن مهت س لفلاهود سإلجنه،ا لسلمهل سههذه
سرو هق ًم ه ،هع
لسلتقت طع مت س لهت لالجت،ه مبلىن ًن اا ا ً ت لملوًهدمن مهً إىل اا ا ل هع سلسلكهس صهحا
،للهت أياهت لمله،سكي  2007لسهيت ًهدهع نو،قجده ،سله أتقهت ل،ره،طاهت ق مهت لههت رل السهت إ صه،قا،ق بهأ لسعضهه،
لس ها ي سلسصحت لست نات .
استنتاجات البحث :
بلت ءغال لسها،و لسيت مت زلد ،مت لسو صل ستلوتو،ل ،ل رات:
 .1باتري نو،قج لسهح ل،ر ،ا نو ى لال قل سروتمع لسذل أتت لغمي ع غت لسولغا لملو له فوهت ك،نهري قامهت
و له لاللههوج،بت ( )3.54سفههق واهه،ل لسوههت،ج لام،لههي سهههذل أ،قههت إىل ثتهه ،ههتمع لملههتل،ل أغههى ًأمهه،
لمللغمأ سل قل ًسسا ،لة  ،جلده لمللغمهأ سشهل  ،لمللغمهأ ابسعضه ،قهعل،ا ًن نهد إضه،فت إىل ًن لفكه،،ه
رت ،لهوم ،ا تقد ابسلمل .
ً .2هدههع نوهه،قج لسهحه ل،ر هه،ا نههو ى لالنومهه ،أتههت لغمههي ع غههت لسولغهها لملو له فوههت بغًههري قامههت و له
لاللههوج،بت ( )3.62سفههق واهه،ل لسوههت،ج لام،لههي سمههعى لسه ،ه ًن هههذل لالنومهه ،أ،قههت إىل ههب لمللغمههأ
ههل شههكت
سغمهه ،ا لست،للههات لسههيت مو ه ن بوت،منههد ،سلأو هزلاه بههز تقد لسلمههل إضهه،فت إىل ر كههده
لسلم ههل ه هه،،ج سق ههري لس ههتسل لسعو ههي سش ههل ،ه أب ه لملت،ل ههت ًل ههعا وم،ل ههكت سك ههذسط لسو هزل لمللغم ههأ
أب تقا ،دتت لسولغا .
ً .3سضحري نو،قج لسهح ًن ل،ر ،ا طهالت لسلمل ك،نري لاتا فوت ك،نري قامت و ل لاللوج،بت ( )3.17سفق
وا،ل لسوت،ج لام،لي سمل رسهط إىل ًن لسوهت،مس موها سغملغمهأ فهع لإلبهتلا سلالبوكه ،،سفهع لإلصهتح
سلالطتا سلست،للت إض،فت إىل ت،لهت نص،هب ن لاصنم.
 .4باتري نو،قج لسهح ل،ر ،ا نو ى لسو ،أل لإل ل ،سلملد أتت لغمي ع غت لسولغا لملو ل فوت ك،نري قامت
و ل ه لالل ههوج،بت ( )3.6سف ههق واهه،ل لسو ههت،ج لام،ل ههي سهههذل أ،ق ههت إىل لملن هه،أتل لسههيت مو ههت د ،لمل ههتمعسن
)(100

سغملغم ههأ سلسلتق هه ،لامام ههت ب ههأ لمله ه لدأ سلمللغم ههأ سلال ه هقل لملو ههت ههن لمل ههتمعمن أت ههت لس ههزا،ل لسصه ه ات
سغملغمأ س تحد سغملغمأ لسصت ا ،لسيت روت،لب ع إ ك،نا ،لمللغمأ.
ً .5هدع نو،قج لسهح ل،ر ،ا نو ى لسو ،أل لاللوم،أي أتت لغمي ع غت لسولغا لملو له فوهت ك،نهري قامهت
و ل ه ه لالل ههوج،بت ( )3.48سف ههق وا هه،ل لسو ههت،ج لام،ل ههي سه ههذل أ،ق ههت إىل ،غه ههت لمللغم ههأ لملش هه،،كت
للوم،أ، ، ،سس ل اب سطهالت أمل لسوت،مس لسيت ر فع فع لال وك،ف ابملثو أ سلسول،سن لس ثاهق بهأ ا هت
لسلمل سكذسط ع لملتمعمن أغى رتمات لسلتق ،لاللوم،أات لسياهت بأ ًفعل لجملومع لملت،لي.
 .6كش ري نو،قج لسهح لخن ،ق نو ى لةل  ،سلملك،فآ أتت لغمي ع غت لسولغا لملو ل فوت ك،نري قامت
و ل لاللوج،بت ( )2.27سفق وا،ل لسوت،ج لام،لي سمعى لسهً ،ن رسهط أ،قهت إىل ًن أمهل لسوهت،مس
ال حيوق نو ى لمللاشت لملت،لب سلخن ،ق قامهت ،لرهب لمللغه قا،له،ق ابس هه،قف لة هعى سأهت صه ًغ،سهب
لمللغمأ أغى لملك،فآ لسوشجالات سرل هذه لستواجت ًن لمللغمأ م للد ن سضل،ق  ،اق صله،ق رغهات ،ل،مه
لةل،لا ت نواجت قغت لملعرب سغت لةلل ،،سأت ك ،مت لملعرب سنت ويغه ،لاا،ا .
ً .7ثهوري نو،قج لسهح ل،ر ،ا نو ى لسعض ،لس ها ي أتت لغمي ع غت لسولغا لملو ل فوت ك،نري قامت و ل
لاللههوج،بت ( )3.35سف هق واهه،ل لسوههت،ج لام،لههي سملههزى رسههط إىل ل،ر هه،ا نههو ى لسووههتمع سل هقل لسههذل
سل،ر هه،ا ن ههو ى لالنوم هه ،سطهال ههت لسلم ههل سلسو ،أ ههل لإل ل ،سلملد ه سلسو ،أ ههل لاللوم هه،أي ابس ههعغ ههن لخن هه،ق
نههو ى لةله  ،سلملك،فههآ أتههت لغمههي ع غههت لسولغهها لملو له سمههعى لسه ،ه ًن هههذل لال،ر هه،ا قههت مله إىل
لملش هه،أع لالجي،با ههت سغملغم ههأ حنه ه دت ههت لسولغ هها ابأوه،،ه هه ،دت ههت إنن هه،نات ل هه ،ات لملو هه ،لةس س،ةم ههود سثم هه،،
لده ه ه سه ههي طغه ههود سهه ه موحص ههغ ن أغ ههى لس ههت،ل ،لسلغا هه ،لجل ،ل هه ،سلملل،ه ههت لسلغا هه ،سك ههذسط ،ةم ههود
مش ههوًغ ن لس ه هه،قف سلملد ههن لمل وغ ههت سلالأو هزلا هب ه ًس ق ههت مل ه إىل لسش ههل  ،ابسعض هه ،أ ههن ًن ن ههد سرو هههغد
ملدتود .
 .8باتههري نوهه،قج لسهح ه ل،ر هه،ا نههو ى لسنههل ،ا لااهه،ا أتههت لغمههي ع غههت لسولغهها لملو ل ه فوههت ك،نههري قامههت
و ل لاللوج،بت ( )2.36سفق وا،ل لسوت،ج لسثتثي سهذل أ،قت إىل شل  ،لمللغمهأ ابسنهل ،ا ة ه قه، ،سن
أغى ل ش،كغد س تا ت لسنل ،ا هل ابسعغ ن لس ً لسيت متأل ا،مه .
ً .9هدهع نوه،قج لسهحه ل،ر ه،ا نهو ى لسعضهه ،أهن لسههذل أتهت لغمهي ع غههت لسولغها لملو له فوههت ك،نهري قامههت
و ل لاللوج،بت ( )2.47سفق وا،ل لسوت،ج لسثتثي سمعى لسهً ،ن رسط أ،قهت إىل شهل ،ه ابسعضه ،أهن
ًن نههد ،غ ه ضههً لااهه،ا سشههل ،ه ابسعضهه ،جلتمههت لةأمهه ،لسههيت مو ه ن هبهه ،سكههذسط ق هعهب ههن و أههز سلههل
للغد ،لضأ أن ًن ند .
ً .10سضحري نو،قج لسهح ل،ر ،ا نو ى ،ض ،ل عمن فوت ك،نري قامت و ل لاللوج،بت ( )2.38سفق وا،ل
لسوههت،ج لسثتثههي سمههعى لسه ،ه ًن رسههط أ،قههت إىل شههل ،ه بعضههً ،صههتق،قد أههتد سإ ن،لهد بعضهه ،و أههتد
سكذسط روهل ل عمن هل .
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 .11باتري نو،قج لسهح ل،ر ،ا نهو ى لسعضه ،لملده أتهت لغمهي ع غهت لسولغها لملو له فوهت ك،نهري قامهت و له
لاللوج،بت ( )2.24سفق وا،ل لسوت،ج لسثتثهي سمهعى لسه ،ه ًن رسهط أ،قهت إىل شهل ،ه أبن ختصصه،مه هله،
نووهل سلض س هد ملدتت لسوت،مس سإ ن،لد بوامت دتود ابملنووهل.
 .12كش ري نو،قج لسهح ل،ر ،ا نو ى لاغ لستنيب ن لةأعلق لملعضات أتت لغمي ع غت لسولغا لملو ل فوت
ك،نههري قامههت و له لاللههوج،بت ( )2.65سفههق واهه،ل لسوههت،ج لسثتثههي سمههعى لسه ،ه ًن رسههط أ،قههت إىل أههت
علللههت لسيهاهب لست نههي إرل
له،ومه ههن لملشهكت لست نههات سلالضهيعلاب لست نههات إضه،فت إىل أههت رهع ه
لقو ري لس عس،ا سذسط.
 .13باتههري نوهه،قج لسهحه ل،ر هه،ا نههو ى سل ه لههىن سغحاهه،ا أتههت لغمههي ع غههت لسولغهها لملو له فوههت ك،نههري قامههت
و ل لاللوج،بت ( )2.56سفق وا،ل لسوت،ج لسثتثي سمعى لسهً ،ن رسط أ،قت إىل سل لإل،ل ا سلسلزميت
إلجي ،لىن سغحا،ا أتته سلسوزل د بو ه ،لسشهل،قع لستمتاهت سكهذسط لته امه لملعر لهت سلسهيت رغلهب س،لق ه ،ه،ق
ا،مه .
ً .14هدههع نوهه،قج لسهح ه ل،ر هه،ا نههو ى لة هن لست نههي أتههت لغمههي ع غههت لسولغهها لملو ل ه فوههت ك،نههري قامههت
و ل ه لاللههوج،بت ( )2.33سفههق واهه،ل لسوههت،ج لسثتثههي سمههعى لسه ،ه ًن رسههط أ،قههت إىل شههل ،ه ابة ه،ن
أتت  ،مك ن ل ع ل عمن سأت شل ،ه ابا ف سن لهب سكهذسط ،مبه ،مله ههذل لال،ر ه،ا أتهت لمللغمهأ إىل
شههل ،ه لسلمههل مبحهههت سروهههل ل هعمن هل ه سب ه،ة ن با ههتد س ك ههذسط لاللههووعل ،لست نههي سلسعل ههت لست نههات
سلجلنماهت إض،فت إىل رسط لسعضه ،سلسوت،أت مبدتت لسولغا .
ً .15سضحري نو،قج لسهح ل،ر ،ا نو ى لة ن لالقوصه ،أتهت لغمهي ع غهت لسولغها لملو له فوهت ك،نهري قامهت
و ل لاللوج،بت ( )2.11سفق وا،ل لسوت،ج لسثتثي سمعى لسهً ،ن رسط أ،قت إىل أت شل ،ه ابسله ا
لمل. ،
 .16باتههري نوهه،قج لسهح ه ل،ر هه،ا نههو ى لسصههحت لست نههات أتههت لغمههي ع غههت لسولغهها لملو ل ه فوههت ك،نههري قامههت
و له لاللههوج،بت ( )2.39سفههق واهه،ل لسوههت،ج لسثتثههي سمههعى لسه ،ه ًن رسههط أ،قههت إىل سله لسنههل ،ا
لاا،ا سلسعض ،أن لسذل س،ض ،ل عمن أتد سكذسط إىل لسعض ،لملد سشل ،ه اباغه لستنهيب هن لةأهعلق
لملعض ههات سإ ن،ل ههد ب ل ه ه ل ههىن سغحاه هه،ا إض هه،فت إىل لة ه هن لست نه ههي سلة ه هن لالقوصه هه ،فكغم هه ،ءوه ههق
لالننهج ،لسلمل سلسعض ،لا ل لسشل  ،ابة ن سلسيمعناتت سابسو،ي ل،ر ،ا نو ى لسصحت لست نات
 .17باتههري نوهه،قج لسهحه سله ًثههع لته رس السههت إ صهه،قات سغعضهه ،لسه ها ي أغههى لسصههحت لست نههات فوههت رهههأ ًن
لسعض ،لس ها ي مهًثع أغهى لسصهحت لست نهات بتنهب ( )%30.6س ه ،رهوهى هه أتثهد ملوًهدل ً هعى سمله ههذل
لةثع إىل سل لسلتقت لإلجي،بات بأ لسعض ،لسه ها ي سلسصهحت لست نهات ً ًن لسعضه ،لسه ها ي معفهع هن نهو ى
لسصحت لست نات سهذل مت أغى ًن لسعضه ،لسه ها ي مهعره ل،ره،طه ،لهه ،ابسصهحت لست نهات سهتى لغمهي ع غهت
لسولغا لملو ل سمعى لسهً ،ن لالهوم ،ابسعض ،لس ها ي م من ل،ر ،ا نو ى لسصحت لست نات .

)(102

التوصيات :
م صي مب ،مغي :
 .1ره فد لس ههعسف لملت،لهههت لملًلنهه ،لسولغاماههت لسههيت جتلههل لمللغمههأ موموله ن مبنههو ى أهه،ي ههن لسعضهه ،سلسصههحت
لست نات مم ،مً إىل لال،رو ،ابسلمغات لسولغامات إىل لةف ل سءنأ لملنو ى لسلغمي سلسوحصاغي سغيتب .
 .2لالهوم ،ابمللغمأ بوندال صعف لسققا ،سلا لفز لملمت ت هل .
 .3لالهوم ،مبازلنات لسولغا مب ،رسط عره ،لمللغمأ سءنأ نو ى لمللغ لمللاشي بأ ًفعل لجملومع .
 .4رش ههجاع لمللغم ههأ سلالهوم هه ،هب ه إبق ،ههت لس ههتس،ل سلست ههتسل لسلغما ههت سس،ش لسلم ههل لس ههيت ههن ش ههً ، ،ن رعف ههع ههن
لملنو ى لسلغمي سلسقب س لكهت لسوي  ،سلسووت س كل  ،ه لتمت لسلمغات لسقب مت .
 .5رل،سن لإل ل،ا لملت،لات ع لمللغ سلالهوم ،حبل شكتره سرسط ن ت أوت لاللوم،أ ،لستس،مت .
ل لملش،كل لسيت ر للدد
 .6لس ق ف إىل ل،نب لمللغمأ ن ت ،فع ك،نود لاللوم،أات س ن،أتمه
دتود س ن،أتمه سوحواق نو ى ًف ل ن لسصحت لست نات سلسوكاف ع لس هعسف ه منهويال ل ءمهل
لملن سات لملدتات إأتل لةلا ،حن نووهل ًف ل .
 ً .7ذ ا،ل لمللغمأ فام ،خينم لسصل اب لسيت ر للدد لسلمغاهت لسولغاماهت سكهل ه ،مولغهق هبه ،سأغهى لجلده،
لمل وصت لاللهو  ،ا تده ،قهت ،لإل كه،ن أتهت ،للهود ،سغمنه،قل لسقب مهت سلسولغاماهت لمل وغ هت س ،صهت رس لاهربا
تد .
 .8ريهاق ً سل لست،للت لا،سات أغى أاتت ن لمللغمأ ع غهت ،اق لةط ه ،س ع غهت لسولغها لةل،لهي سلسولغها
لجل ،لي س ت،طق ً عى لسها ت لسغاهات .

املقرتحات :
ر
.1
.2
.3
.4
.5
.6

لاتق ستو،قج لسهح موقح إلعل لست،لل ،ل رات :
إلعل ،لل ،مم،ثغت سغولعف أغى لسعض ،لس ها ي سأتقوه ابسصحت لست نات سغملغمأ زاع لملعل ل لسولغامات.
إلعل ،لل ،سغولعف أغى وًدل هذه لست،للت سأتقود ،مبوًدل ً عى خموغف لملعل ل لسولغامات .
إلعل ،للت سغولعف أغى لسعض ،لس ها ي سأتقوه مب د لسذل ستى لمللغمأ.
إلعل ،للت سغولعف أغى لةسض،ا لاللوم،أات سلالقوص ،مت سأتقود ،مبنو ى لسصحت لست نات سغملغمأ .
إلعل ،للت سغولعف أغى نو ى لسو رع لست ني ستى لمللغمأ.
إلعل ،للت سغولعف أغى ل ا لاا،ا لس ها ات ستى لمللغمأ .

املراج ــع:
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 .1له ل حممهت لسش ه ه ه ه ه هاخ غاهل أزمه ه ه ه ه ه ه ه ه هزا أههت و شهعمع ( " )2008لسعضه ه ه ه ه ه ه ،لس هاه ه ه ه ه ه ي سأتقو ه ه ه هه بهل ه ه هض
لملوًدل ( لستمي غعلفات) ستى لمللغمأ " ،غت لجل ،لت لاللت ات غزا فغنيأ ( لغنغت لست،لله ،لالننه،نات
لجملغت لسن ،ل أشع لسلت لةس .
 ، .2ههت أهتلسن ههت اه هعلن ( )2005لسص ههحت لست ن ههات سلسل ههتج لست ن ههي  4أ هه ،لسكو ههب سغتش ههع سلسو ام ههع
سغيه،أت لسو،هعا صع .
تيوهت ًهبه ،لسولغاماهت
 .3لانن حممت لملًات (  " )2000هه،هعا لاللده ،لست نهي سهتى لمللغمهأ سلمللغمه،
لجلت بات لملمغكت لسلعبات لسنل مت " ،غت كغات لسقبات لسقبات سأغ لست س رصت ،أن ل ،لهت أهأ مشهس
لجلز  3لسلت . 24
، .4ست بن أ ق لاع ( " ) 2016لسعض ،لس ها ي سأتقوه ابسذك ،لس لتلين ستى أاتت ن لغمي لملع غت
لسث،ن مهت ابهلا ههت لملغكاهت مبتمتههت لجلهاهل لسصههت،أات " ،لهه،ست كوه ،له (غههد تشه ،ا) ل ،لههت ره نس كغاههت لسلغه
لإلنن،نات س لاللوم،أات قن أغ لست س .
 .5لسشاخ لغام،ن لا د لت ت حممت ًات ( " )1982لسعض ،لملد ستى لمللغمأ سسهت قيهع " ،غهت
،لل ،لاغاج سلجلزمعا لسلعبات ل ،لت لسك مري لسلت . 30
 .6ص،حل نن ًات لستلهع ( )2005ه ،ى لسصحت لست نات  1ل ،سلقل سغتشع أم،ن لال ،ن .
 .7صتح فًل حممت ك،س ( ) 2015وا،ل لسصحت لست نات كوهت لالجنغ لسو،هعا صع .
 .8ضههاف و بههن اههتلن لسههتسهحي ( " )2009لة هن لست نههي سأتقوههه ابستلفلاههت سإلجنهه،ا لسلمههل سههتى لغمههي
لملع غت لسث،ن مت لسل ،ت (بتأ) مبتمتت لسعاق " ،ل،ست ،لنهود (غهد تشه ،ا) ل ،لهت ومهف لسلعباهت لة تاهت
كغات لست،لل ،لسلغا ،قن لسلغ لاللوم،أات.
 .9أ،قشت هاب ًات إبعلها (" )2004لسعض ،لس ها ي أتت لغمي تل،ل لسولغا لةل،لي مبتمتت لهد"،
،ل،ست ،لنهود (غد تش ،ا) كغات ل لب ل ،لت لهد. ،
 .10أهههت لسل هها لملصههت ،ابل ه أغههي ًب ه ك مههط (" )2007ضههً دتههت لسوههت،مس سأتقودهه ،أببلهه ،لسصههحت
لست نهات سهتى لغمهي س لغمه ،لملع غهت لةل،لهات لسههتنا ،قيه،ا غهزا فغنهيأ" حبه وهت إىل لملهًمتع لسقبه
لسث،س سغج ا لسولغا لس غنيا لملتلوت لجل ،لت لإللت ات .
 .11أهت لست،صع أهت لسل،ي لس ،قت ( " )2000لةسض،ا لاللوم،أات سلالقوص ،مت سلس ها ات سغملغ لسغايب سأتقود،
ابس عض ،لس ها ي " ،ل،ست ،لنود ( غد تش ،ا ) ل ،لت ق،،م نس كغات ل لب قن أغ لاللوم،ا
بتً،ا ساها. ،
 .12أيا ههت ب ههن حمم ههت ب ههن ،لبه ه لمل هه،سكي (" )2007لسعض هه ،لسه ه ها ي س ن ههو ى لسص ههحت لست ن ههات س ههتى لملعش ههتمن
لملت،لأ مبتمتت كت لملكع ت" ،ل،ست ،لنود (غد تش ،ا) كغات لسقبات ل ،لت ً لسوعى .
1
 .13أغي ،لشت (  ) 2003ص،قنم لمللغ لسلصع سً سل،ه لإلشعلف أغاه – رت،مهه لسكو،ب لسث،س
ل ،لس كع لسلع لسو،هعا صع.
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.
 .14حممت ،ست لسيح،ن ( )1996ه ،ى لسصحت لست نات  4ل ،لسوغ سغتشع سلسو امع
 .15حممهت أه ق لسقره  ،حممهت فع ه،ن لسو هه،ا ( )2006لمللغه لجلتمهت ساهل لمللغه سلال ل،ا لسصه ات لس ل،سههت
 1ل ،لا ،ت سغتشع سلسو امع أم،ن لال ،ن .
 .16حممههت ق،ل ه أه ههتو ( )2004ههت ل إىل لسص ههحت لست ن ههات  2ل ،لس ك ههع سغتش ههع سلسو ام ههع أم هه،ن
لال ،ن.
 .17حمم م لف لسشاخ ( ) 2007شكت رعب مت ل،صعا ل ،لس كع لسلع لسو،هعا .
 .18عسلن ط،هع لسزأيب ( ) 2011لسعض ،لس ها ي د هه طهع قا،لهه ر نهد ،ل،رهه سًله،ساب اا رهه
لسلمل  1ن ل ،لملندا سغتشع سلسو امع سلسيه،أت .
 .19ن ه  ،لسههتمن حممههت أهههت لجل ه ل صههي ي حممههت و ه ىل ( " )1993واهه،ل لسعضهه ،لس ه ها ي سغملغمههأ" ،غههت
،لل ،رعب مت لغنغت ًحب ،رصت ،أن ،لبيت لسقبات لاتمثت ر امع أ ،لسكوب لسو،هعا لجملغت 8لسلت
. 51
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مستوى األداء الــوظيفي لدى موظفي اجلامعة األمسرية وعالقته أبمناط العالقــات
االجتماعية السائدة يف اجملتمع

أ.حممود فرج بن طاهر

قسم الرتبية وعلم النفس بكلية اآلداب والعلوم

د.عبد اجمليد الناصر

 ECOTIDIوحدة البحث

قصر األخيار /جامعة املرقب

المعهد العالي للتربية و التكوين المستمر -تونس

كلية العلوم االنسانية /جامعة تونس
مدرسة الدكتوراه

املقدمة
ملورب لسلمل ن لستأ،ق لةل،لات لسيت بتاري أغاد،، ،ل لجملومل ،لإلنن،نات أغى ع لسلص  ،سرسط مل،
مو قف أغاه ن ءواق ا،ل ،ل عمن س رك ،ل لة سل ،سبوت ، ،ك،ن لسلمل لاتلق بوتً ، ،جنز لملد،
سروت ري لسشل ب سبه محو ى أغى لسكثد ن لسنغها ،كثدا ةن  ،مً ى لجملومع لس ل ت ن ًأم ،ه شهكت
ونغنغت س قلبيت ع بل د ،س وش،بكت د ،د ،سأت ع ً تهً ،س لغهاوه مً إىل أت دل ً عى إىل لغنغت
وو،بلت ن أت عل ري ،لجملومع أبلعه س ن مت أت عه بشكل أ . ،فو ات لسقلب سلسوك ،ل بوت ، ،هي ً ع إجي،
لجملومع إال ً  ،سبنهب  ،رحكع لغ  ،رً إىل أت د لسلمل مم ،متوج أته أت د ًأم ً ،عى.
إن لست ع نو ى ً ل لسلمل سل ره ملت ً علق ضعس،اق ل ل ن ا نو،قجه ًس ن ا طع ً ل ه
سلسيت قت مش هب ،خم،س  ،نواجت ًله،ب لغهات رولغق ابملً ًس ابسلمال ًس بكغادم ،ل ،س ن ًه هذه لةله،ب رع
لسلمال أغى ًلنت لسلمل لمليغ ب سحم،سسوه إره،ا طع غد صحاحت ن ًلل لجن،ا أمغه ك،لوًت لسوعلبت ثت ًس
لس ل،طت ًس لسعش ا ً ا،و ن ًلل لجن،ا أمغه أب طعموت ك،نري سركعل ،هذل لة ع م ي أغاه صهًت لملعس ف لسثو،
فاصه ً عل لو ،ل أغاه لجملومع ،غ ًنه ت ،سغلعف سلستمن سلسو،ن ن ً ا،وق .
سهت،ف لسكثد ن لسنغ كا ،لا،ط ت لسيت مو هب ،لمل هف أمغه ثل علأ،ا لةق،،ب سلةصتقً ،كثع ن غده
سً ذ ًصح،ب لس ل،طت لالأوه ،،فوً ى لةأم ،أغى شكل ِّ تنت ًس ِّههت متو ع هب ،بلض لست،ل سحيع تد ً ،س مولب
لاص أغاد ،لسهلض ل ع سهذل  ،ميكن ت وه بلض لةأم ،لإل ل،مت ا روت ل ،ت بلض
ا،و س ،صت إرل م لت فاد،
لست،ل هل ا  ،باتم ،رًلل غده ،لسيت ةا سقت ال متت ةصح،هب ،س،مب ،ر اع ً ق
ر ثاق .
إن لنوش ،،لس ضى لس ه،قف لإل ل،مت س  ،موهلد ،ن لحنت سمتاع لملل،مد لسثو،فات لس ها ات هي مبث،بت طعموت
ا،ا سهلض لسشل ب لسيت مل،ين ًفعل ه ،هغم ،لسهدسقعلطات لسهنايت سلملعكهت سصل بت إمت ،لإللعل ل لإل ل،مت س شعأتت
لسعش ا س لقا لس ل،طت ق،ن ن لسلتق ،لاللوم،أات م اع فاد ،لس ود سضلاف لست ر سرود،سى فادً ،هعل  ،لسو،ن ن
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ةلل ت ت لسوناب سلملوناهأ س لنوش ،،لس ن ،لإل ل ،سلسوحغل ن لسوا سلسوو،سات

سلسلتلست سختو ي لسوا سلة ت
لاللوم،أات .
إن لسهح لسلغمي قت رلتى تس  ،رت،كه لسلو لسهشعمت لسهنايت ساصل إىل  ،سصل إساه لسا ن رت ا
سرتناق سإ جن،ا مكن أرب أش لقات ًس خته بل أرب قت لسوت ا سل ا لة ل س د،،ا لسوتناق سري ،
 ،،لة ل لس ها ي سرسط مل ،سه ن س ،فل،
لس كع سلسثو،فت ف،جملومل ،لسا رليي ً ات كهدا سغهح
لسووت لسلغمي سلاللوم،أي سلسثو ،ن ت ،للت لسلتقت بأ لجلدت سلس قري س ن،ب لسل،قت تدم.،
س ن لمللعسف ًن سغلتق ،لاللوم،أات زلا نتت ني ،لة ل لس ها ي أتت  ،مك ن للوًتهل ،لستي،
لحملت سلسصحا فكل أتقت للوم،أات مًتمد ،لالرص ،لست،ل رك ن ولحت سملزا رسط لة ل لس ها ي أتت ،
سسكن إرل  ،للوًغري لسلتق ،لاللوم،أات إط ،،لة ل لس ها ي
مًتمه لرص ،ص،قب مك ن لهات سووت لة
غد ني،قد ،لسصحا فإن رسط مك ن ًشعل أغى لغهات هذه لسلتق ،سإق ،ود ،أل ًل،ل ،طا سرك ن نو،قجد،
ات ٍذ غد عضات  .سهذل ً ،ش ،،إساه نو،قج بلض لست،لل ،لسن،بوت سلسيت ن باتد، ،للت علي منصور لسيت ًلعمري
أغى ه ي لسوي،ا لسل،

طعلبغس سك،نري نو،قجد ،رًكت سل بلض لةل،ساب غد لسن مت ابإل ل،ا ثل لسوزسمع

سلحملن بات سلس ل،طت سلسعش ا سلال وتل سلس ال لسش صي وظهور ه لهع إ ل،مت لغهات تد ،لسولوات لإل ل ،سأت سل
ن  ،إ ل ،لغا سهد  ،ق لنأ لوتا سأت لسثوت ابإل ل،ا .

( للتمعا ) 9 2006

مشكلة الدراسة -:

و تتحدد مشكله هذه الدراسة

ر ضا لسلتقت بأ نو ى لة ل لس ها ي سًت ،لسلتق،

كموًد حن س ،صت أتت  ،منلى لسهلض إىل للوًت لسلتق ،لاللوم،أات أبل،ساب ولت ا
لسنغ ف ثو،فت للوم،أات ن ًلل ءواق ص،حل ،صت أغى ن،ب ص،حل لسًد .

لاللوم،أات

رصه لسنغهات

سؤال الدراسة -:
إن لسون،ة لسعقاني هلذه لست،للت ه :
هل هناك عالقة بني مستوى األداء الوظيفي و مظاهر العالقات االجتماعية السائدة يف اجلامعة األمسرية

الليبية ؟

أهدف الدراسة -:
ميكن ًن موغ نم هتف هذه لست،للت :
لعفت  ،إرل ك،نري هت،ف أتقت ل،ره،طاه رل الست إ ص،قات بأ نو ى لة ل لس ها ي س
لاللوم،أات لسن،قتا لجل ،لت لةوعمت لسغاهات .

أمهية الدراسة -:

سركمن ً ات هذه لست،للت

ءواد ،سآلي -:
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،هع لسلتق،

 -1رعلع ً ات هذه لست،للت إىل ً ات لستس ،لسذ رً مه ًلن ،لسولغا لسل،ي ن لأتل لسك ل  ،لسلغمات سلسقب مت
سمها وه سغوا ،مب ،جبب أغاد ،ن سه،قف خموغ ت لجملومل ،لإلنن،نات .
 -2إح،ا لهوم ،لملن سأ مب ،م لت لسلمل لإل ل ،ن ٍ
لس ل،طت سلجمل ،ت سلإل  .. ،سغد رسط
غل ومثتق
لة ل لس ها ي .
مم ،مند سل لسلتمت ن لسنغها ،لإل ل،مت سحيت لضيعلابق
ري لنوه،ه لجملومع إىل لغهات بلض لسول ،ت لإل ل،مت سلسيت مو هب ،بلض لمل ه أ س  ،متج أتد ،ن إ ه،
 -3س ْ
سكل لمل ه أ لجملومع.
حدود الدراسة -:

سروحت هذه لست،للت

ل ي -:

أ /احلد الزماين  -:لوجعى هذه لست،للت ت لسل ،لجل ،لي 2019- 2018

ب /احلد البشري  -:رووصع لست،للت أغى أاتت ن لمل ه أ سلمل ه ،

لسل ،غأ ابإل ل،ل لسل ،ت

لجل ،لت لةوعمت

لسو،بلت س ال،ا لسولغا لسل،ي ابستسست لسغاهات .

ج /احلد املكاين  -:رووصع لست،للت أغى لملعلفق لإل ل،مت سغج ،لت لةوعمت لسو،بلت س ال،ا لسولغا لسل،ي ابستسست لسغاهات.
مصطلحات الدراسة -:

 / 1اإلدارة -:هي أمغات إنن،نات نومعا سوحواق لةهتلف أن طعمق لجلدت لسهشع سلمل ل ،سلإل ك،نا ،لمل ،مت لملو ،ت
ً أن طعمق للو تل أت،صع لإلنو،ج .

( ب ب ل فع ،

2006

)95

 /2الوظيفة /سموصت لس ها ت كل  ،مو به لمل هف ن ًأم ،رحيغب ته ن قهل لملت مت ًس لجلدت ص ،هت لس ها ت
) 34
حموو ،نو،قج سها وه  ( .ب ب ل فع 2006 ،

 / 3األداء الوظيفي -:سموصت به لملنًسسا ،سلس لله ،سلةنشيت سلملد ،لسيت موك ن تد ،أمل لس ع لمل هف لسيت جيب
لتال منوياع لسل ،ل لمل هف لسوا ،هب ( .،لس ،هع )276 2009
أغاه لسوا ،هب ،أغى لس له لمليغ ب ض
 /4النمط /إلعلقا،ق ه (لسشكل ًس لس له لسذ م دع أغاه لسشي فالعف به ) .
 /5العالقات االجتماعية :سموصت هب ،لجلد لملوص ا سلملنومعا سلسيت مهتف سغ ص إىل ر ،ه وه،
.) 433
وه ،ست س ت لت وه ،ست بأ ًفعل لجملومع لس ل ت أن طعمق لالرص ،لسش صي  (.اهعلن 2000 .

سلغا سثوت

اجلانب النظري  /أوال األداء الوظيفي

مفهوم األداء الوظيفي :
مشد لة ل لس ها ي إىل ،لت ءواق سإمت ،لملد،
ًهتلفه س مشهع هب ،ويغه ،سها وه سغ،سه ، ،حيت
لة ل فاو،ل أغى ًل،ل لستو،قج.
ً
سملورب لة ل ً ت ًه حم،س ،لسلمل لملد
لسلت سلملن،سلا فإنه ن لملتيوي ًن مصل به إىل نو،قج

لملك نت س ها ت لس ع سه ملكس لسكا ات لسيت حيوق هب ،لس ع
سهس بأ لة ل سلجلدت ف،جلدت مشد إىل لسي،قت لملهذسست ً ،
ممازل هل با ت أمل من ه،
 ،،سها ي فإرل ك،ن هذل لة ل ق
عل ا س وه ست سم صل ص ،هه إىل ك،نت ع قت لجلدت لسيت

)(108

ململ فاد ،سسن رنوياع رغط لجلدت ًن رصل إىل نو ى لملت،فنت إال إرل ك،ن لة ل لسل،ي ً ت ًه
لملًلنت لسيت ململ فاد(.. ،حممت . )66 2001
لة ل متهع ن صاغت ً ل لس ع

ص،قصد ،سهذل

تعريف األداء الوظيفي :

هت،ف أتا رلعم  ،سأل ل لس ها ي تد ، ،مغي :
(( ملعف لة ل ت ع ل أغى ًنه ء مل لملت ت لسوت امات ك،مل ل ،لةسسات ًس نصف لملصتلت إىل خمعل ،قت رك ن
ل ًس ت  ،فتات س لتال حمت ا))  ( .لازل ي . )19 1999
(( ملعف لة ل لس ها ي أبنه لةثع لسص ،جلد لس ع لسيت رهتً ابسوت،ل سإ ،لف لستسً ،س لسص ،ا لسيت رشد إىل
،لت ءواق لملد ،لملك نت سغ ها ت )) ( .لغي،ن ) 219 2004
ابسوملن لسولعم  ،لسن،بوت مت م ً  ،رو من ل ي:
ً -1ن لمل هف ه لسلتصع لةل،لي لة ل .
ً -2ن لة ل لس ها ي ن سات روع أغى أ،رق لس ع لمل هف .
ً -3ن قت،ل لس ع ر دع ن ت لجن،ا لسلمل لملكغف به ن قهل ل عمن ً ن قهل لإل ل،ا.
 -4لة ل م دع لةثع سلست موصت به نو ى لالجن،ا.
االهتمام ابألداء عرب التاريخ :

إن عكت ركت س لا ،لة ل لسهشع سانري سساتا لسلصع سإت ،هي عكت ري ،مت للومت لذس،ه ،أرب لاو
سلسو صص ،لمل وغ ت سلسيت تد ،أغ ن س لسولغ لسذ ريع إىل ت،قشت هتً لة ل ن ت أتا تل،ل تد،
هذل لجمل ،هلذه لملت،لت ن عمت لإلشعل
لملت،لت لسنغ كات لسيت لهومري ابسنغ ف لس ،هع سغموت،ب س ن ًشدع لست عا
لإللعلقي سنكتع سكذسط لملت،لت لإلنن،نات لسكغات سلسيت رلورب ًن لسولغ أمغات إنن،نات كغات ش ،غت سكل لس عسف لحملايت
سكذسط ت،لت رلغ لسكه ،،لسيت رشد إىل ًن لسيعموت لسيت مولغ هب ،لسكه ،،ختوغف أن لسيعموت لسيت مولغ هب ،لسصً،،
ف،سكه ،،ميوغك ن لسوت،ا أغى لسو كد لستوت سءغال س ل لملش،كل بشكل سلقلي سه لو نتسن أبن ند سستمد
ن،لات ضت لسغ سلستوت .
كمً ،ن عكت رصما لةن مت لسولغامات ك،ن هل ،س ،كهد ري مع ركت س لا ،لة ل سرت امد ،أتت  ،ط ،
ت ت فكعمت ن شع  ،رت ا لسلمغات لسولغامات سهي ش ،غت سك،فت لسلمغا ،لسوت،مهات ع ًن هذه لاعكت مت د،زود ،ن
قهل لسكثد ن لستو ،سرسط س ل قص  ،بلض رصمام،مه.،
لةل،ل أغى رونا لست ،
ري  ،هذل لجمل ،سلسيت لأومت
لة ل س ،فل،
سك،ن س د  ،ن عمت لست
لس ها ي إىل أتا ًن مت ل غات رعبيد ،أتقت لرص ،رً إىل نو،قج عل ا ءوق ًهتلف ض أت نهو ،سكل هذه
لسلمغات روعثع ابسها ت لستل غات سلا،،لات سرك ن ل ا لإلنو،ج سفق هذل لسوعثع.
سكذسط فإن سغت عمت لالقوص ،مت س ،د ري  ،لة ل لس ها ي ا ً  ،أ،جلري لمل قف ن سلدت لقوص ،مت
سلأورب ًن لة ل أه،،ا أن ليا ،سنو،قج لقوص ،مت سكغم ،ك،نري لمللياً، ( ،ل لمل ،لة ل لسها ت ) ًل ك،ن
لستو،قج ( لملع س ) ًف ل سًقعب إىل ءواق لةهتلف .
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إن لةن مت لسوحغاغات سلهلتتلت لمللعفات سركت س لا ،لمللغ  ،هل ،س ،ري  ،ركت س لا ،لة ل لسهشع بص ت أ ،ت
سهذه أمغات كربى روك ن ن أمغا ،فعأات ثتثت رومثل سضع ًهتلف قاوت س اتا سلسو يا ملتل ل ءوق رغط
لةهتلف سرواا رسط كغه سميكن ًن ميغق أغى هذل لل لسوحغال سلسقكاب سلسوواا ف،سوحغال أمغات ًل،لات هذل
لست  ،ةنه ك،ن حم  ،لهومً ،قمت ركت س لا ،لة ل أتت  ،سضل ل شعسأ ،رعب مت سرت،مهات رشعف أغاد ،لاك ت
ن لسوعن لمل،ضي سلسذمن تد (ل ه،،سس) س( ر ،ل ف لغرب ) س(لد  ،غع ) (.اا 2003
لة عمكات لسنوات،
.)54

العوامل احملددة لسمات األداء الوظيفي - :
إن لغ ف لة ل لس ها ي سغم هف ءت ه ثت أ ل ل ،قانات سهي :
 -1لد ه لملهذسست  :ف،جلدت لملهذس ميثل لسص ،ا لاواوات ست،لت لفلات لس ع ة ل أمغه .
 -2لسوت،ل سلاص،قنم لس ع مت  :سمتثل قت،ل لس ع س ربلره لسن،بوت لسيت ءت ،لت فل،سات لجلدت .
 -3إ ،لف لس ع س ها وه  :سرل رص ،ل لس ع سلنيه،أ،ره أن لةنشيت لسيت موك ن تد ،أمغه سأن لسكا ات لسيت جيب
ًن مي،،ل هب ،س،ه لملت مت .
سذسط فإن لة ل لس ها ي روحت و،ره سفق لجلدت لملهذس ابإلض،فت إىل نو،قج هذل لجلدت روك ن ص ،ا فكعمت
سصف سص ،ا  ،مً مه لمل هف ن أمل .
أو ل عمن
طرق قياس وتقدير األداء :
ميكن قا،ل نو ى ً ل لمل ه أ سلسل ،غأ أغى لستح ل ي -:
 -1طعموت لسوا،ل ن ت كمات لجلدت لملهذس  ً :وتل ،لسي،قت لجلنمات ًس لسلوغات لسيت مهذهل ،لس ع أمغه ت
فقا ا تات لاتت ع ننهت لسنعأت ً ل لسلمل .
 -2طعموت لسوا،ل ن ت ن أات لجلدت لملهذس  :سموصت هب ،نو ى لجل ا لجن،ا لسلمل س ،لت ي،بوت هذل لجلدت
مب لص  ،ن أات وص ا سرعلأى رسط ،لت غ لة ل ن لة ي ،س تى ي،بوت لإلنو،ج سغم لص ،
لمليغ بت .
 -3طعموت لسوا،ل ن ت ت لة ل  :سموصت به لسيعموت لسيت رو هب ،أت مت لستش ،لة لقي سلسذ ن تسه ميكن
قا،ل س لعفت لس لاغت لسيت مو هب ،ل شكت سأعلقال لة ل .
 -4طعموت لسوا،ل ن ت لتال لة ل  :سرسط ن ت قا ،لملن بزا ا إنو،لات لمل هف ن ًلل لعفت
تى قت،ره سك  ،ره أمغه ن ا لجل ا سلسكمات فقا ا تات حمت ا سمو رسط ن ت و،،نت لسلمل
لملتجز سغم هف ع لمللت لحملت (.لغي،ن . )213 2002
العوامل املؤثرة يف األداء الوظيفي :
هت،ف لسلتمت ن لسل ل ل لسيت رًثع بشكل ًس آب ع

لة ل لس ها ي سلسيت ن باتد ، ،مغي:
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لس ها ت  :سرشمل لملل،،ف لسل ،ت سلملد،،ل

لس تات سلملدتات سلاغ ات لسل ،ت أن لس ها ت سلجمل،ال

 -1لمللعفت مبويغه،
لملعرهيت هب. ،
 -2ن أات لسلمل لمليغ ب  :سرومثل  ،مت،كه لس ع أن أمغه لسذ مو به س  ،ميوغكه ن ،غهت س د،،ل سبعلأت
سقت،ا أغى لسوت ا سرت اذ لسلمل سن لس ق ا لة ي. ،
 -3كمات لسلمل لملتجز  ً :وتل ،لسلمل لسذ منوياع لس ع إجن،اه لس عسف لسل ،مت سغلمل س وتل ،لعأت هذل
لالجن،ا .
ًسق،مه،
 -4لملث،بعا  :سرشمل لجلتمت سلسو ،ين لسلمل سقت،ا لمل هف أغى ءمل نًسسات لسلمل سإجن،ا لةأم،
لحملت ا هل ،س تى ،لت هذل لمل هف إل،ش ،سر لاه لملشعفأ (.اا )72 2003 :
ويصنف الباحث العوامل املؤثرة يف األداء الوظيفي إىل ما يلي :
 -1أ ل ل ش صات :سهي لسيت رت ل ءري ني ،ش صات لمل هف ثل لسوت،ل لمل وغ ت س نو ى لسذك ،سلاللووعل،
لست ني سغده ،ن لة  ،لسش صات لسيت جتلل ن لمل هف حينن ن نو ى ً ل ه ًس مني فاه .
ًن هذل لسل ،ل ن ًق ى
 -2أ ل ل للوم،أات :ف،إلنن،ن بيهلت ملات ز،أت مًثع فاد ،سموعثع هب ،سمعى لسه،
ت رلره أه،،ا أن أمغات للوم،أات موت فاد ،لس ع لمل هف ت ت
لسل ل ل لملًثعا لة ل لس ها ي ةن لة ل
سه،قي ًفعل لجملومع سسفو ،ست ا لال،ره ،بأ لمل هف سلجملومع لاك ن نو ى ً ل ه .
 -3عوامل اقتصادية :لمل هف منلى ن ت أمغه أغى لاص
لاا،ا سر فد لا،ل ،لس عس،مت هل ،سإرل  ،ك،ن هت،ف غل
نو ى ً ل لمل هف سلمغه .

أغى قامت لاتت ن لمل،

ن ًلل لاللومعل،

هذه لسوامت لمل ،مت فإن هذل لاغل لاتلكس أغى

 -4عوامل سياسية  :إن كل ،ومع ن لجملومل ،سه ن  ،لا،لي ،

به فدي رغلب س ،كهد

رت ا لجملومع س ،

رنم به ن مم،،ل ،لغ كات قت رك ن ص،قهت ًس ،ط ت سلسيت فمثت لةن مت لسنا،لات لسعًو،سات رشجع أغى
لاللوثم ،،سلملغكات لس ع مت سبذسط هي ء ز لمل هف أغى لة ل ل ل لسوي،ا لسلً ،س لا ، ً ،لسشا أات فدي
رتأ إىل أكس رسط مت ، ،لة ع لسذ مك ن ع س ا لغها ،أغى ً ل لس ع لمل هف .
تقييم األداء الوظيفي -:
ًل،ساب رواا لة ل لس ها ي سلسيت ميكن إجي،اه ،ل ي :
هت،ف بلض ل ،ل لاتمثت
 -1لالجت،ه إىل للو تل ًقل أت ن لسص  ،ض ا لسوواا ع ر لاع سرلماق لملل،ين لملنو ت ت
 -2لالجت،ه إىل للو تل سل،قل بنايت سلدغت لاللولم، ،صت لسووتمعل سللو علج لستو،قج لسل ،ت
 -3لالجت،ه إىل أت ل ون،ب قامت إز،سات سك  ،ا لمل هف ابسووتمعل لجلزقات ست ل ي لسش صات لمل وغ ت .
 -4لا ا لسول،سن سلسو ،أل بأ لملنو ا لإل ل،مت لمل وغ ت أمغات لسوواا ً أت لقوص،،ه ،أغى لملشعف لمله،شع
فويه.

)(111

س ن لسيهالي ًن رك ن هعسف لسلمل ل ل لملًلنت ًس لإل ل،ا لهه ،ءنن ًس  ،ل ا نو ى لة ل لس ها ي
فكغم ،ك،نري لس عسف نتت سلاتا كغم ،ك،ن لمل هف ،لضا ،س ووتل ،مب ،مً مه ن أمل سابسو،ي ك،ن لة ل ًف ل سًكثع
أمغه سلا  ،سأت لسوًاب ساا ا لس ال سغمًلنت ص ،هت
ل ا سموك ن ستى لمل هف ،غهت س لفل ،سغهو،
لس ها ت سهذل مشكل أم ،ءنأ نو ى لة ل ( .. .ش،سمت .)159 2000
سمنوياع كل هف ًن موا ً ل ه بشكل رلي ن ت و،،نت  ،مً مه مب ،موو،ض،ه س  ،ه يغ ب ته ابس لل
س  ،مو به ن جت،سال سغ لق لس ها ات سلملدتات كمً ،نه منوياع رو سرلتمل سرصحا لة ي ،لس ها ات لسيت مو هب،
سرسط بلت لعفود ،ن إلعل ع غت لسوواا .

اثنيا  /العالقات االجتماعية
إن ،للت لجلم،أ ،سلسلتق ،لاللوم،أات ن لمل ض أ ،لهل ،ت لسيت ملو هب ،أغم ،لاللوم،ا كمً ،ن ،للت
لس لهع لاللوم،أات ختوغف أن غده ،ن لس لهع فدي روصف اباللومعل،مت سلسوًد سصل بت إ ،أد ،سغهح لسوجعميب
سصل بت لسونغا ابسو لنأ لملو صل إساد ،أرب لست،لل ،سلسهح لاللوم،أات سهذل  ،للل أغم ،لاللوم،ا منل ن
سوي مع لةل،ساب لملتدجات سطع لسهح سلسووصي سزع لسها،و لسيت ءو،لد ،لست،لل ،لاللوم،أات كذسط منل ن إىل
لسوحتم لملنومع مل وغف لست عا لسلغمات هذل لجمل ،أرب أ لسهح لسلغمات لاللوم،أات سر لاه لسل ،غأ أغاد،
إىل ًجن لس ل،قل سًقعهب ،سغ ص إىل لستو،قج لس لقلات لملعل ا ن رغط لسهح .
س هذه لست،للت ريع لسه ،إىل أعق بلض لمل ،ها لسلغمات لاللوم،أات لملولغوت بشكل ه،شع مب ض ا ،للوه
كم ،مغي:
تعريف اجلماعة /

لستل ًس عبا،ق ًس ق،قتلق ًس ،لل إأت ًس ،لل أتق ،أ ،ت ًس ،لل ًأم،
إن كل ن مول ،ل ع ز،أت ل ل ك،ن س ق
أمغه س ً ل دموه ًن مولعف أغى ،هات هذه لجلم،أت
ًس ً ص،قا،ق للوم،أا،ق  ...إخل موحو أغاه سكي متج
سً اود ،س ص،قصد ،سبت،قد ،سمت،لكد ،سًهتلفد ،س مت ،اكاود ،سلسو ،أل لاللوم،أي بتل غدً ،س باتد ،سبأ لجلم،أ،
لة عى سحي،س أغ لاللوم،ا ،للت لجلم،أ ،لبوتل ن فع من إىل ً ت أبلعه ،كوت ا للوم،أي .
سميكن تعريف اجلماعة أب (( ،س تا للوم،أات روك ن ن ،م أت ن لةفعل ( لثتأ فم ،ف قدم ) ،باتدم ،ر ،أل
للوم،أي وه ( ،موماز لجلم،أت لإلنن،نات ب ل لسغًت سهي ً لا لالرص ،لسعقانات ) سأتقت صعحيت ( قت رك ن
لًعلفات ًس لتسات ًس لقوص ،مت ًس س تا لةهتلف ًس س تا لسلمل سلسشل  ،ابسوهلات ًس لسشل  ،ابست ا ًس لسشل  ،ابالنوم،
إىل س تا سل تا) سموحت فاد ،سألفعل ً سل،ه لاللوم،أات س ك،نود لاللوم،أات سهلذه لس تا لاللوم،أات ،م أت ن
لملل،مد سلسوا لا،صت هب ،سلسيت ءت لغ ف ًفعل ه ،أغى لةقل لة  ،لسيت ختنم لجلم،أت للا ،سوحواق هتف شقف
سبص ،ا مك ن فاد ،سل لةفعل شهل ،سهلض ،ل ،كل تد(.))،اهعلن . ) 89 2000
سمشد عبد هللا عبد الرمحن

سغجم،أت م  ،لسه،

كو،به ( أغ لاللوم،ا  /نشعره سري ،ه ) إىل رلعم ،

تد ، ،مغي :
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بلض أغم ،لاللوم،ا

 -1ملعف بوتومور لجلم،أت أغى ً  (( : ،جتمل،
سًل،لد ،لاك س لا ،مومثل سأي ًأ ،قد. ))،

ن لةفعل رتشع باتد أتق ،سمك ن فاد ،كل فع سلأي ابجلم،أت

 -2ملعف مسيث لجلم،أت أب (( : ،أه،،ا أن س تا روعسف ن لةأ  ،لسذمن مت،ك ن س تمه لجلم،أات سستمد لملوت،ا
أغى لسلمل ًس ً ملمغ ن ابس لل بيعموت وحتا إال لسها ت لسيت جتملد )).
 -3ملعف ماك ايفر لجلم،أت لاللوم،أات أب (( : ،كا،ن موعسف ن ،م أت ن لست،ل مت غ ن ل،
للوم،أات)).
سهذل لسولعمف م ض ست ،تى لهوم ،ماك ايفر ابسلتق ،لاللوم،أات كل ،ل ًل،لي

أتق،

رشكال لجلم،أ. ،

 -4أ ههعف ه هه ،،ل نن ه ه ن لجلم،أ ههت لاللوم،أا ههت أب هه، (( : ،م أ ههت ههن لةف ه هعل لس ههذمن موش هه،،ك ن
لاللوم،أي كم ،مًكت أغى بلت لسلتق ،لاللوم،أات قا ،لجلم،أت سللومعل ،سل ه.)) ،

نن ههق لسو ،أ ههل

 -5أعف ل ن ك بع لجلم،أت لاللوم،أات أغى ً  (( : ،أت ن ًفعل لجلتس لسهشع لسذمن م لت باتد ن ا ن
لالرص،ال سلسلتق ،لملوه ،ست ))( .أهت لسعان .) 225 2002
ن ت لسولعم  ،لسن،بوت ًن زالد ،رو ق سل ه،هعا روصف هب ،لجلم،أت سهي
سمت م لسه،
لسلمغا ،لاللوم،أات ًس  ،ملرب أتد ،لسولعم  ،لسن،بوت ابسلتق ،لاللوم،أات سلسو ،أل لاللوم،أي لسذ رهىن
أغاه ًلس ً رك من للوم،أي كم ،رشق ملات لجلم،أت ًن مزمت أت ه ،أن لس ع لس ل ت .
خصائص اجلماعة االجتماعية :

ابإلض،فت إىل لةبل ،لسيت كش ري أتد ،لسولعم  ،لسن،بوت سغجم،أت لاللوم،أات فإنه ر لت أتا ص،قنم روماز هب،
لجلم،أ ،لاللوم،أات أن غده ،تد-: ،
 -1روماز بل مت فع من ًس ًكثع .
 -2فاد ،ت ر ،أل حبري س ت سه نو،قجه ابستنهت ةأ  ،لجلم،أت .
(اهعلن 2003
 -3م لت ل ل لجلم،أت ا سقا س سلفع شقكت و ق أغاد ،رً إىل لسو ،أل بأ لةفعل .
.) 89

كم ،م اف عبد الرمحن فام ،خينم ص،قنم لجلم،أت لاللوم،أات  ،مغي -:
ً -1ن لس ع بتل غد ،مشلع بص ت متازه أن ابقي لجلم،أ ،سهذل أ ،ل د مت،لط سس تا لجلم،أت .
 -2متوغط كل ز،أت عكز لهومً ،س هتف لأ خيوغف نب طهالت لجلم،أت سمش،،ف ًفعل لجلم،أت بل د ً ل
هذل لملعكز ًس لهلتف سوحواوه .
سهل ،ن ا ن لسهت ،لستل غي لسذ حيت طهالت لة سل ،سلملعلكز سسل،قل لالرص،
 -3رون لجلم،أت ابسي،بع لملت
سطهالت لسنغيت(.أهت لسعان .) 226 2002

أمهية اجلماعة ابلنسبة للفرد واجملتمع /

روهغ  ً ،ات لجلم،أت ابستنهت سغ ع فام ،أيي :
 -1روك ن لسصتلق ،لجلتمتا لملولت ا أن طعمق لسو ،أل لاللوم،أي .
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لس لقع ل ى ا،ل للوم،أات

 -2مكونب لس ع لملل،مد لاللوم،أات سغنغ ف سروهغ  ،ا،ل ه ( لسش صات ) لسيت سانري
رلرب أن لجلم،أت لسيت متومي إساد ،لس ع ًس معغب لالنون،ب إساد. ،
 -3مولغ لس ع لسنغ ف لاللوم،أي لملت،لب أن طعمق لجلم،أت .
 -4مولغ لس ع لسكثد أن ن نه سأن ا تقه أن طعمق لجلم،أت  .فدي لمل ممو،ا إل ك،نا ،لسولغ .
 -5جيت لس ع لملولت سلسعض ،أمغه إط ،،لجلم،أت .
رت،لق ع
 -6رتم لملد،،ل بت،لت ًكرب ضا،فت لجلم،أ ،فكل د،،ل سفت ن لالرص ،لإلنن،ين رتم
بل د ،لسهلض .
 -7متم لسو كد سلسولهد أن لست س سلسوت،ا أغى ل لملشكت ةن نش ،لجلم،أت نش ،ي منوثد هذل لستم .
 -8رحكونب لالجت،ه ،سروًد سرتم فغن ت لاا،ا سرولت سرحكونب لسوا سرتم لمله ،ئ كتو،قج سغحا،ا ع ل عمن
أن طعمق لسو ،أل لاللوم،أي .
 -9مشلع لس ع ابالأوزلا ابملش،،كت لجلم،أت سلسوا ،مبنًسسا،ره سءواق لملك،نت لاللوم،أات كم لطن ص،حل .
 -10منومت لس ع ق ا ه،قغت سشل  ،ابة ن سلالطم ت،ن سحيوق إشه،أ ،ا،لوه لالنوم ،إىل ز،أت.

أما ابلنسبة ألمهية اجلماعة ابلنسبة للمجتمع فتتجلى يف اآليت :
 -1لإللد ،ت سروت سءنن لجملومع سضم،ن للومعل ،لاا،ا لاللوم،أات .
 -2ال منوياع ًفعل لجملومع لسلات ن غد لالشقلف لس لغي لجلم،أ. ،
 -3زاع لملًلن ،لاللوم،أات ك،ملتل،ل س س ،لسله ،ا سلملص،نع سغده ،إت ،هي نو،ج جلد لجلم،أت.
 -4زاع ًسله لستش ،لالقوص ،رو أغى ًل،ل لسو ،أل لاللوم،أي .
 -5لاك ت سلست  ،لإل ل ،سلملل،مد لاللوم،أات سلسوا لاللوم،أات  ،هي إال نو،ج سغجم،أ. ،
 -6لل ،ا لإلنن،ن ال روحوق إال أن طعمق لسو ،أل لاللوم،أي لسصحي .
نو ى ك،ن(.اهعلن .) 91 2003
 -7لسهغت سلملتمتت سلإلقغا سلس طن زالد ،عا لدت لجلم،أ ،أغى ً

وظائف اجلماعة -:

ختوغف لجلم،أ ،ن ا سه،ق د ،ن ز،أت ة عى فغكل ز،أت سه،قف حمت ا متازه ،أن غده ،ن لجلم،أ،
لة عى فجم،أت لةلعا ثت هل ،سه،قف ختوغف أن ز،أت لسلمل ًس ً ز،أت ً عى س ع هذل فإن ك،فت لجلم،أ،
رشقف أتا سه،قف تد ، ،مغي -:
 -1رو لجلم،أت بوحواق سه،ق د ،ككل ن ت سل ًهتلف رنلى إساد ،إلشه،ا ،لً ،فعل ه.،
 -2مهاا لجلم،أت سغ ع سلي،ق للوم،أا،ق مشهع ن تسه ،غه،ره س ،ل،ره سأ لط ه سلجت،ه،ره ل ل لحملو ى لاللوم،أي
سغجم،أت .
 -3رليي لجلم،أت لسو ا سغ ع سرشكل لغ كه سرًكت سه غكات ًفل،سه سلجت،ه،ره .
 -4رشلع لجلم،أت ًأ ،قد ،بكا ،سه مود سطهالت لنوم ،لمه سلالأوزلا هب ،بشكل نومع(.أهتلسعان . )226 2002
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أمهية مجاعات العمل -:
إن ن ص،قنم لسلمل لسعقانات ًنه حيصل أ ،ا ز،أ ،ن لةفعل ءري إشعلف ق،قت ًس ،م أت ن لسو ،ا
ل ن
سقت جت،هل هذه لاواوت ،م أت ن لسكو،ب لسوتل ى سحنن نلغ ًن لسلمل لجلم،أ ،مً ى هبذل لسشكل
كثد ن لجملومل ،لسووغاتمت سلسهنايت سلسلمل لجلم،أي سه ف لقته لسذهتات سلست نات لإلجي،بات لسلتمتا سهذل ابسوعكات حيو،ج
إىل زمت ن لسولمق لسلغمي سو ها د ،خموغف حم،ال لسلمل .
إن ز،أت لسلمل متثل ً ت ًصت،ف لجلم،أ ،لاللوم،أات سإن  ،جيع فاد ،ن ر ،أل ه ً ت ًشك ،لسو ،أل
لاللوم،أي س ع رسط فدي روماز أن لجلم،أ ،لة عى بلتا ممازل تد ، ً ،رغووي بك،فت ًفعل ه ،ل مت سًعق لسول،سن
إجن،ا أمل حمت كم ،موحت ت لسلتق ،فادً ،ل،ل ،بيهالت دم ،لسلمل لملوص سمتون لسو ،أل لجل ،،فاد،
إىل اتلنأ  ،لملاتلن لسلمغي سلملاتلن لاللوم،أي(.لست )257 1984 ،
مفهوم العالقات االجتماعية -:

معركز د لسلتق ،لاللوم،أات أغى لة،ك،ن لةل،لات سغم قف لاللوم،أي سلسذ موحت ن ت ثتثت
أت،صع رعره مهل د ،ل،ره،ط ،سثاو ،سهي لسلتق ،لاللوم،أات لسوه ،سات سلسو ،أل لاللوم،أي سلإل ،لف لاللوم،أي
سرشكل هذه لسلت،صع أ،قغت ل لا س لات سلاك س لات وو،،بت سلسلتقت لاللوم،أات رنمى للوم،أات إرل ك،نري أتقت
حبوت سهي أتقت ًسسات روماز ابستسل سلسهن،طت سهذه لسلتقت سانري أغى حن ضعس ،بأ فع من فو إت ،قت رك ن بأ
ًلعا سً عى كعت ،لسوعلبت سلجل لً ،س قهاغت بلشدا ًس صغت لس ع ابستسست ًس سست أب عى سلملت مت ابسو،ن ن لستسي
سملت هذل لستم ل هعاق لسهت ،لاللوم،أي هلذل فد ت ثت،قي سلةلعا سانري بت،قات ف،ةلعا سلسلشدا ميو،الن
لس ع  (.للت .)55 2007
بتمي ت لسلتق ،فادم ،ةن لسلتق ،رهوى ع
رلت لسلتق ،لاللوم،أات لسوه ،سات ن ًه لضاع أغ لست س لاللوم،أي لملل،صع فكل لضاع هذل لسلغ روعمه،
رصت ،ن لسلتق ،لاللوم،أات سرل إسادً ،س رتس ،هل ،سقت كوب ،سل أً 1908 ،ن لسلتق ،لاللوم،أات
رشكل حم ،ل ،قانا،ق سكل ،،ال لست،للت لجل ،ا ل ل هذل لسلغ (.لسنات 207 2
دته سرنومع له  ،بوي لاا،ا سه
سلسلتق ،لاللوم،أات لسيت رهتس ك،فت ،هع لاا،ا رهتً ع لس ع
لغ ف لةفعل سأوغاود ل ل لجملومع .
يع سذسط ةنه ك،قن للوم،أي سهذه لسلتق ،سه اح ،سلضحت
سهلذه لسلتق ،ل لنب للوم،أات سً تقات سلغ كات ف،جل،نب لاللوم،أي متصعف إىل  ،رع ي إساه هذه لسلتق،
ا عا لسعً لسل،
لجلم،أت سلسوكاف رهل ،ا،ل،ره س ي،سهه سلالن ل
ن ن،أتا لةفعل أغى لالنت ،ج لسن
لسن،قت سلست لسيت م عضد ،أغاه لجملومع(.لاش،ب . )153 1977
تعريف العالقات االجتماعية -:

رلعمف لسلتق ،لاللوم،أات أتت  ،منلى لسلغم ،إىل لسو عقت بأ ن أاد ،ن ا ،لت لسثه،
مو
سلاللووعل ،فاص ن لسلتق ،لملًقوت ابسلمغا ،لاللوم،أات ً  ،لسلتق ،لستلقمت بأ لةفعل سلجلم،أ ،فولعف
ابسلتق ،لاللوم،أات.
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 -1س ن هت ،ميكن تعريف العالقات االجتماعية أب (( :،أمغا،
اباللووعل ،سلسثه،
لسلمغا ،سلسلتق،
لمل م ن)).

للوم،أات ع مبع غت لسوك من سلستشعا

لرص ري

رهغ  ،سوع ذ شكتق حمت لق ر صف به أغى ً  ،أتقت للوم،أات س ن مك ن لس ع بأ
نو ى ،لت لسثه ،سلاللووعل ،سساس ل وتف ،لست ا ًس
لاللوم،أات ،ع ل وتف

 -2كم ،ميكن تعريف العالقات االجتماعية أغى ً  (( :،أمغا،

للوم،أات ءت

بأ لةفعل سلجلم،أ،

سرعره

لسلتق ،لاللوم،أات كمً ،ن لسلتق ،لاللوم،أات
ب ل لسهت ،ل لاللوم،أات سلسوت ا لاللوم،أي لسذ حيت
ر نده ،بت،للت ًشك ،لسنغ ف لسهشع سلستش ،لإلنن،ين سن أات لسو ،أل ،صت سًن هذه لةشا ،متوج
رعره
ًن مولعف أغاد ،ن ت ل،مشوه ًس ربره لملاتلنات
أتد ،أتق ،للوم،أات ممازا منوياع لسه،
لجملومع))(.أهتلسعان . )235 2002

 -3سملعف قباري لسلتق ،لاللوم،أات أغى ً  (( : ،ض ا أغ لاللوم،ا سهي لغ ف لسوج،رب لس ع

شكغه

لملت أن طعمق  ،حيمغه ن الال سغنغ ف ل ع سحمت ن تسه سقت قنمد ،إىل أتق ،رش،،كاه سأتق،
،وملات ’ س أ ،إىل سضلد ،ثاه س لات))
قع لسلتق ،لإلنن،نات لالسكقسين إن لسلتق ،لاللوم،أات هي ((كل
سمو بلض ،سل أغ لاللوم،ا
لرص ،سإلنن،ن بًده سه مو بتش،طه لسا ي كلتقت لجل ل ،سلسولغا سلس ها ت سأتق ،لسهاع سلسشعل سلسلتق،
لسثو،فات سلس تات سلسعاضات سغده ،سرولت بولت لستش ،لإلنن،ين سلرن،أه لسذ مشمل ك،فت ت ،ي لستش،ط ،لسنا،لات
سلالقوص ،مت سلسثو،فات سهي أتق ،حن مت لسعسلمت إال إرل ء سري إ تله ،إىل أتقت ًل،لات كوح أتقت لجل لً ،س
لسلتقت لس ها ات إىل صتلقت ًس ب ًس اسلج)) ( .لسلتق ،لإلنن،نانت ’لجلزلقع .)2005
ن ت لسولعم  ،لسن،بوت ًن ًغغهد ،مو ق ك ن لسلتق ،لاللوم،أات هي أمغا ،للوم،أات
سمعى لسه،
روصف اباللومعل،مت سلستمي ت سهي ل هعه ،لرص ،للوم،أي بأ فع من ًس ًكثع سهذل لالرص ،أي ذ ًشك،ال سص ،ل
خموغ ت رنمى ابسلتق ،لاللوم،أات .

تكوين وبناء العالقات االجتماعية -:

موصت بوك من لسلتق ،لاللوم،أات ًس بت،ةه ( ،لسهت ،لسن لا ق ) ً لسلتق ،لملهتات أغى لال وا،،
سلسوج،رب ًس لسعفض سلسوت،فع سسغلتق ،لملوه ،ست بأ ًفعل لجلم،أت ًثع يد س د بت،قد ،سخيوغف بت ،لسلتق،
لاللوم،أات ن ز،أت ة عى حبنب لسلتق ،لسيت رعب بأ ًفعل ه ،ن ل وا ،،سجت،رب ًس ،فض سرت،فع ا جنت
ثت ل ل لجلم،أت ز،أت ًصًع معره ًفعل ه ،بل د بهلض سن ًن رعره كل ز،أت صًدا بًده ،ن لجلم،أ،
لجلم،أت مك ن سه ضع س س ،بت،
سقت جتت ز،أت ً عى ًن كل ش نم خيو ،،ش نم ا ع ً ًن كل أ
لسلتق ،لاللوم،أات سقت م نك ن لقع عكزمت ًس طعفات ًس تلزست سقت جنت ز،أت من فاد ،لال وا ،،سلسوج،رب س ً عى
لسعفض سلسوت،فع سحسثت خيوغ فاد ،هذل لستم سرلف .
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شكل ،ق ()1
م ض رك من سبت ،لسلتق ،لاللوم،أات

رل

سميثل لا لس ل ت لسلتق ،لاللوم،أات رل لال وا ،،سلسوج،رب س لايأ لملو لامأ ميثتن لسلتق ،لاللوم،أات
(اهعلن .) 102 2003
لسعفض سلسوت،فع سنت م سل ل وت ً ا،و بأ هذل لستم سرلف.

أمناط العالقات االجتماعية :

سغلتق ،لاللوم،أات أتا ًت ،سلل ً د: ،
 -1لسلتق ،غد لسوه ،سات  :سهذه جتع ب ل (ً) س (ب) ن سن سل ر ،أل للوم،أي واوي فت نك ،جنت ً
ر ،أل باتدم. ،
 -2أتق ،لالجت،ه لس ل ت  :سمك ن رسط بوعثد (ً) لغ ف لس ع (ب) ن سن أتثع (ب) بنغ ف (ً) سجيع رسط
،صت لسنغ كا ،لستميات لسيت ال ءو،ج إىل لرص،ال ه،شعا.
 -3لسلتق ،شهه لسوه ،سات  :سل أتق ،بأ (ً) س (ب) ضمن إط ،،حمت نهو،ق ست عل ال خيعج أته فوهتس
لسلتق ،كع  ،ر ،أغات سكتد ،لةصل شكغات فو ك،اللولعلض ،لسلنكعمت .
قف سل ت حي،س (ً) ًن مًثع (ب) سكن ن سن لتسى
 -4لسلتق ،لملو لامت  :سءت أتت رزل ن سل فع من
سحي،س (ب) لسوعثد (ً) سسكن ن سن لتسى ًم ،ق كهلض لا،ال لملعضات ثل عق (لسشازسفعمتا )،ا
بوحت لملعضى ع بل د ن سن ًن ملي لس ل ت تد  ،مو سه ل ع ةن كل سل ت مشوًل سفق أ،مله لا ،به.
 -5لسلتق ،لملوه ،ست غد لملوت،لوت  :سرك ن بوزل ن سل (ً ) س ( ب) سلأوم ،للوج،اب (ً) أغى لغ ف (ب) ن
سن لأوم ،لغ ف (ب) أغى لغ ف (ً) فدذه لسلتق ،غد وت،لوت سرصه ً ا،وق شهه وه ،ست إرل ك،نري غد
حمت ا ًس بوعثد ل،نب ل ع ك،ملو،بت لجل،هزا .
 -6لسلتق ،لملوه ،ست  :سهي ًأغى ص  ،لسو ،أل لاللوم،أي ا موزل ن سل لسيعفأ ع لسوه ،لملنومع باتدم ،سأتثد
لس ل ت ل ع(.لسنات .)216 2
س ن ً ثغت لسلتق ،لاللوم،أات لملوه ،ست لسلتقت لسولغامات سلسوت،مهات .
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العالقة التعليمية والتدريبية -:
سهي لسلتقت لسيت رلومت أغى نول لمللغ ً ،س لاربل لست عمت ًس لسلغمات ن لمللغ إىل لسوغماذ ًس ن لاع إىل
لسص،نع بصعف لست ع أن لن لمللغ سلملولغ ًس لتندمً ،س متدمً ،س أعقدم ،سهي ن ًشعف لسلتق ،سًنهغد ،غ،مت
ة  ،أتقت رت مع مهتف إىل نشع لسلغ سلا ه ،،لا ،،ا سنول لمللعفت ن لال إىل لال سسكي رك ن هذه لسلتقت
ل مت سإجي،بات رو فع فادً ،لس لال قل سلسثوت سلحملهت سلسول،سن بأ لسيعفأ كم ،جيب ر فع شعس للوم،أات لاتت لسلمغات
لسولغامات لمللومتا أغى ثتثت أت،صع ًل،لات سهي لمللغ سلملولغ سلملتد،ج.
ومن الشروط اليت جيب توفرها يف املعلم فهي:
 -1لسك  ،ا لملدتات :سرل لسومكن ن لمل ،ا لسيت مت،لدً ،س لاعفت لسيت ملغمد ،ف ،قت لسشي ال ملياه سال منوياع
لمللغ ًن م من ل قل لملولغ إرل مكن موون لمل ض ا لسذ ملغمه سمنلى إىل ءصال كل لتمت فاه.
ً -2ص لسولغا  :سالبت ًن مومكن لمللغ ن إمص ،لغ ،ره إىل لسوغماذ ًس لملولغ بند ست سسض ح سذسط أغاه ًن
س ك،ن ًأغ
لسولغا
ملعف كاف ملغ س ن ال ملعف ًص رلغا  ،ره ًس عفوه ال منوياع ًن متج
لست،ل.
 -3لس مد لملد  :سه مولغق أب ت لمللغ سإ تصه سر ،ناه لسلمل سقت مك ن لمللغ ومكت،ق ن  ،ره س ن
ًص رت،مند ،سسكته موًاب ابلومعل ،ست ،لهب سمدو مبص،اه لا،صت سمتنى سللهه سسن منو ات رت اذه ن
أغمه ًس بعلأوه لسولغا  ،ل ضمده لملد خمت،لق ًس غ،قه،ق.
 -4ب لملدتت :لاا،ا ل وا،،ل سسكن لس عسف قت ر يع لإلنن،ن إىل ل وا ،،دتت ال حيهد ،ف،مللغ سإن ر فع فاه
لسك  ،ا لملدتات سًرون ًص لسولغا سك،ن رل ضمد د موم ال منوياع ًن مهتا دتوه  ،ل غد ق،نع هب،
لمللغ هذه لسشعس لة،بلت ضمن
سأغاه ًن حي،س ب دتوه ةن ب لملدتت ن ًله،ب لستج،ح .سإن ر فع
ل قل رت اذه سثوود س هد سرل،س له.
(  -) 1دراسة جليب (-: )1973

الدراسات السابقة

بلت لن ((البناء االجتماعي للمصنع)).
س هتفري لست،للت إىل ر ضا ال لسلم ،مب وغف نو امه لس ها ات بت ،لملصتع حن لالنوم ،إىل رك من
ز،أً ،سسات سأتق ،للوم،أات  ،باتد كم ،هتفري إىل ر ند لمل لقف لاللوم،أات سًت ،لسلتق ،لاللوم،أات
لسيت ءت ل ل ني، ،ومع لست،للت رك نري لسلاتت ن (  ) 392فع ل اأأ بأ خموغف لال وص،ص ،سللو ت
لسه ،لملتدج لس ص ي ابإلض،فت إىل لملت ت ابملش،،كت سروهع لا،ست ت لوت ًشدع سك،نري سلاغت زع لسها،و هي
لاللو ه ،،لمليهق أن طعمق لاللوها،ن .

و أظهرت نتائج الدراسة ما أييت-:

 -1سل ل،ره ،بأ لمل لقف لاللوم،أات لمل وغ ت لسيت ءت
لملش،،كأ .
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،ومع لسهح ابسلتق ،لاللوم،أات لسيت ريعً بأ

 -2ت ت سل ر ،أل بأ و ،لسو،قت سلمل قف لاللوم،أي .
 -3سل رتل ل للوم،أي بأ لسلت،صع لسهت،قات سغمصتع مً إىل ًن متل ،لملصتع مبلعفود زال ،سهذل  ،مت أغى
سل رك ،ل سر لان بأ ًفعل ،ومع لست،للت .
 -4مً رك من ز،أً ،سسات ل ل لملصتع إىل رك من ز،أ،، ،لت سهذل  ،مً إىل ءواق لسقلب بأ ًفعل
،ومع لست،للت .
 -5رك نري ستى ًفعل ،ومع لست،للت ،م أت ن لملل،مد سلسو لأت لاللوم،أات لسيت ر ه سر له لسنغ ف لاللوم،أي
سه  ،مً إىل راند ءواق لةهتلف لملعل ا ن لة ل ( لغيب ) 237 : 1985

( -)2دراسة  /كينيث كري نغهان واواتفيدي : 1980 -
بعنوان (( أخالقيات اخلدمة العامة)) .

ا ق ،هذل لسل ،بصحهت فعمق ن لسه ،ثأ إبلعل ،للت اتلنات ،م أت ن س لسل ،أغى لملتل،ل
سلملًلن ،لإل ل،مت لستسسات لسو،بلت سغجملات لستسسات ملتل،ل س ًلن ،لإل ل،ا لستسسات .
ض ا ً ت لات ت لسل ،ت ك ها ت لسولعمف ابسو ،ا لة تقات
سللودتفري إلعل ،م أت ن لسهح
سغ ت ت لسل ،ت ابإلض،فت إىل لسولعف أغى لس ل،قل لسيت ميكن ن تهل ،رشجاع لسنغ ف لة تقي سغم هف ب له أ،
سرك نري أاتت لست،للت ن ( ) 1000هف س ه ت سل ود لسلاتت ابسيعموت لسيهوات سك،نري لملت ت لملش،،كت هي
هذه لست،للت .
سلاغت زع لسها،و
سقت ر صغري لست،للت ستو،قج نذكع تد ، ،مغي -:
سإت ،ه نواجت س عسف ثو،فات سللوم،أات.
 -1سهي ًن لة ل لجلات سغم هف ساس نواجت سو لنأ فو
 -1ضعس،ا لأوم ،لجل،نب لة تقي س لاللوم،أي كعل،ل أتت لسوا ،ابسققات لس ها ات(( .لسوعم ي ))42,41 2008
إجراءات الدراسة امليدانية

متهيد :

روهع لست،لل ،سلةحب ،لسلغمات تدجات سق لأت أغمات ءكمد ،ق لنأ أغمات ن ًلل لس ص إىل نو،قج أغمات
صحاحت س قاوت س ن هذه لسو لأت ءتمت تدج لست،للت س،ومع لست،للت سأاتت لست،للت سسلاغت زع لسها،و سروتاتد،
سلسوعكت ن صتقد ،سثه،مه ،سرت ا أمغات ر عمع لسها،و سرصتا د ،سل وا ،،لسربل ج سلةل،ساب لإل ص،قات لملت،لهت سوحغال
لستو،قج ن ًلل لس ص إىل ءواق لس عسق ًس لإلل،بت أن رن،ةال لست،للت سكل هذل منمى إبلعل ل لست،للت سقت ع
لسه ،هبذه لإللعل ل أرب أتا ي ل سفام ،مغي شعح ض هلذه لاي ل :
اختيار منهج الدراسة :
للو ت لسه،

لملتدج لس ص ي

إجن،ا هذه لست،للت سلسيت روت،س (( مستوى األداء الــوظيفي لدى موظفي

اجلامعة األمسرية وعالقته أبمناط العالقــات االجتماعية ومظاهر األمناط الثقافية السائدة يف اجملتمع)) ابأوه،،ه لملتدج
لملتق هلذه لست،للت ةنه مدو جبمع سرت ا لاو،قق سءغاغد ،ساصل هب ،إىل لستو،قج لملعل ا ن إلعلقد. ،
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حتديد جمتمع الدراسة :
موك ن ،ومع لست،للت ن ك،فت ه ي إ ل،ا سفعسا سكغا ،لجل ،لت لالوعمت سغلغ لاللت ات تمتت اسانت  /ساها،
سلسه،سغ أت ه نب لسها،و لملعفوت سغت،للت فصل لملت ق(  ) 723ه  ،سفق لسها،و لملوحصل أغاد ،ن إ ل،ا
لسو ثاق سلمللغ  ،ابجل ،لت بو،،مخ . 2018/12/4
حتديد عينة الدراسة :

لأومت لسه ،ننهت  % 30كلاتت سغت،للت ابأوهً ،،ن هذه لستنهت هي ن ًننب لستنب لمللم هب ،لسهح
لاللوم،أات سغمجومل ،و ليت لاج نب سلدت ن ع لسكثد ن لمل وصأ حبا مك ن أت ًفعل أاتت لست،للت =
ق ،لسه ،بوونا ،ومع
 217 = 0.30 × 723ه  ،روعمهً ً ،ن أاتت لسهح هي (  ) 217ش نم
لست،للت إىل أتا طهو ( ،إ ل،ا أ ،ت فعسا ل ل،مت كغا ) ،سكل طهوت قنمد ،إىل قنمأ ( رك  ،سإو ) س م،ن
،صات لسوج،نس بأ ،ومع لسهح سأاتت لست،للت فوك ن لستنهت لمللومتا سكل ( قن ن طهوت ) رن،س أت ه،
قت ل و ،،لسلاتت
سهي (  . ) % 0.30سبذسط مك ن لسه،
لجملومع ةصغى × لستنهت لمل مت لسيت لأومته ،لسه،
العشوائية املنتظمة ة  ،لةننب إللعل ،للوه

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة -:

روحت لةل،ساب لإل ص،قات سفق أتا ليا ،تد ، ،للو ت ءواق ًهتلف لست،للت سطهالت لسلاتت سسلاغت زع
لسها،و سذسط ك،ن أغى لسهً ،ن خيوً ،،ل،ساب إ ص،قات سن غده ،هلذه لست،للت بشكل منم لسويهاق سلإلل،بت
هذه لست،للت أغى لةل،ساب لإل ص،قات لسو،سات -:
أغى ًل غت لست،للت سلأومت لسه،
 -1ءغال لسها،و ب لليت بعو ج ( )spssسسضلد ،ص ،ا ل،هزا اللو تل لملو،ماس لإل ص،قات لمل وغ ت .
وا،ل لسثه ( ،ل ،ست كعسنه،خ ً /س . ) ،
 -2للو ت لسه،
 -3للو ت لسه ،لستنهت لمل مت لسكثد ن لمل لقع سرسط ة اود ،لسولهد أن لستو،قج .
ءغال ،للوه و،ماس لإل ص ،لس ص ي ثل لملو ل لان ،سلملت ل سلس لا سلسوه،من
 -4للو ت لسه،
سلالحنعلف لمللا ،،س ل ،ل لالسو ل س ل ،ل لسو عط سلايع لمللا ،،س ل ،ل لال،ره ،بأ لملوًدل  .سرسط
سإلل،بت أغى رن،ة لست،للت .
حتقيق هدف الدراسة
ق ،لسه،

بوحواق هتف لست،للت ابإلل،بت أغى لسون،ة فاد ،سه :

هل هناك عالقة بني مستوى األداء الوظيفي و مظاهر العالقات االجتماعية السائدة يف اجلامعة األمسرية

الليبية؟

إلجي ،لال،ره ،بأ نو ى لة ل لس ها ي س ،هع لسلتق ،لاللوم،أات سإل،بت لسون،ة لسن،بق ق ،لسه،
ن لستو،قج ًن هت،ف أتقت
ابلو تل ل ،ل ل،ره ،بدل ن سرسط ان،ب ق ا لسلتقت بأ لملوًدمن ا مو
ل،ره،طات رل الست إ ص،قات أتت نو ى (  )0.01بأ لة ل لس ها ي س ،هع لسلتق ،لاللوم،أات ا قامت
(  ) ،لحملن بت =  0.835سهي (أتقت و ليت لهت )  (...دودين . ) 140 ، 2010،
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سسل أتقت ل،ره،طات بأ نو ى لة ل لس ها ي س ،هع لسلتق ،لاللوم،أات لسن،قتا
ءوي لسون،ة لسعقاني لةس سغت،للت سه -:

لجل ،لت لةوعمت لسغاهات مل

هل هناك عالقة بني مستوى األداء الوظيفي و مظاهر العالقات االجتماعية السائدة يف اجلامعة األمسرية

الليبية؟

ً ًن لسه،

وق إل،بت هذل لسون،ة سابسو،ي وق لهلتف لةوى لةس ن لةهتلف لجل هعمت هلذه لست،للت .

أي أن مظاهر العالقات االجتماعية تؤثر يف مستوى األداء الوظيفي للموظف وإن كانت بدرجات متفاوتة

التوصيات /

بت ،ق أغى  ،ر صغري إساه لست،للت ن نو،قج م صي لسه ،مب ،مغي :
 -1لة ذ لالأوه ،،بك،فت نو،قج هذه لست،للت ةلل رت لس ق ا ً ي ،ن شع  ،لإلل ،ا سغص،حل لسل،
سلا ،سلإلضل،ف ن نو ى لة ل لس ها ي سلملد سلاللوم،أي سلسثو ،سغم هف
 -2أ لجل ،لت سكغا،مه ،س لإل ل،ل لسو،بلت هل ،بلت،صع و صصت  ،،لسو لاه لست ني سلاللوم،أي سلسثو،
سللغد ن لسلت،صع لةل،لات كل ًلنت ن ًلل لعفت سرو لسنغ كا ،لا،ط ت س لملتحعفت أن
ن،،ه.،
سرنعا ك،فت لملل ،ت بل سرن،ه
 -3لالأوم ،أغى لا،لب ل ي سلسووتات لاتمثت لسيت ن شع  ،ن
رندل ن
لجلد ،لمل وصت إىل رت اذ شعسا لملت ت لمل تا
د .،س هذل لسصت متأ لسه،
رت امد ،س
سإللعل ل لإل ل،مت ا حيصل هب ،لمل لطن أغى لملل ،ت لةل،لات لسيت حيو،لد ً ،ك،ن ن لسهت س
ًلعا سقري أرب ت ت إسكقسنات تا لسيت ص ،،ل س لسل ،لملوي ،ا رلمل أغى ض قد. ،
، -4فع ك  ،ا لمل هف لجل ،لي ن ت أوت لستتسل سس،ش لسلمل سلملًمتعل سر امع لستشعل سلملغصو ،لسيت
رزمت ن ثو،فت لس ع سلجملومع سرعفع ن نو ى أتهال لمل هف ك،فت لجمل،ال .
 -5لاع أغى رت اذ لسغ لق سلةن مت لسو،ن نات لس ها ات بتقت س ل،قهت لمل ،س أ هل ،سفق  ،رتنم أغاه ل
لسو،ن ن لإل ل ،سلس ها ي سق،ن ن لات ت لسل ،ت .
 -6ل وا ،،لسلت،صع لإل ل،مت لملًهغت ن ًلل رناد لسلمغات لس ها ات أغى لس له لمليغ ب سر لاه لمل ه أ حن
لةف ل.
 -7لسقكاز أغى ً ات سقري لسلمل ابستنهت سغم هف سابستنهت سغم لطن لسلمال سرسط أرب علقهت سر لاه لمل ه أ
لا  ،سلالنصعلف سلسًا،ب سإ،ش ،لمل لطن أبن سقري أمل لمل هف ساس غكه سجيب لاللو  ،ا ن هذل
لس قري أغى ًكمل ص ،ا .
 -8لاللو  ،ا ن لةن مت لس ها ات سلإل ل،مت لمل ل ا لجملومل ،ل ،ل ،لستس لملووت ت لسل ،أن طعمق
للونو ، ،مومشى تد ،ع سلقع لةن مت لس ها ات لجل ،ل ،لسلعبات سلحملغات .
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املقرتحات :
محوقح إلعل لست،لل ،لسلغمات لسو،سات -:

 -1لسوا ،بت،للت أن تى أتثد
لسولغا لسغاهات .

،هع لسلتق ،لاللوم،أات أغى لة ل لس ها ي ملتمع لإل ل،ل لسل ،ت ب ال،ا

 -2لسوا ،بت،للت و،،نت سو ضا لس ع بأ أتقت ل لة ل لس ها ي ابسلتق،
لسولغا لجل ،لي لسل ،س قي،ا لسولغا لملو ل لسل. ،

لاللوم،أات سلسوا لسثو،فات

 -3لسوا ،بت،للت و،،نت سو ضا لس ع بأ أتقت ل لة ل لس ها ي ابسلتق ،لاللوم،أات سلسوا لسثو،فات
ساها ،س  ،مل ،هلً ،قعب لستس لسلعبات سغها ت لسغاهات سلسيت مو قع لسه ،سل فعسق ،ش،للت نو،قجد ،سص،حل
لستسست لسلعبات لمل و،،ا سسوكن أغى لهال لملث ( ،لجلمد ،مت لسو ننات ) .
 -4لسوا ،بت،للت و،،نت سو ضا لس ع بأ أتقت ل لة ل لس ها ي ابسلتق ،لاللوم،أات سلسوا لسثو،فات
ساها ،س أتقت ل لة ل لس ها ي ابسلتق ،لاللوم،أات سلسوا لسثو،فات سست ختوغف ،سلبيد ،لاللوم،أات س
ًت،طد ،لسثو ،أن ساها ،كتس لالء ،لةس،س ثت.
لامت سلسصتا سلسنت أغى ،ل و

اخلامتة

،مت إجن،ا هذل لسلمل لملو لضع مومىن لسهً ،ن مك ن قت وق لهلتف لملعل إجن،اه سًن مك ن غوت سصل بأ ،
لهوه ن ،لل ،سًحب ،س  ،لاغاه ن ًأم ،حبثات سأغمات سًن مك ن ،سص ،س له و لسكع

املراجع واملصادر
املراجع

أوال  /الكتب

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

لسوعان لسكع  :صحف لملتمتت لملت ،ا ( لإلسكقسين ) ،سلمت نم أن أ،ص .
لازل ي أهت لاكا حممت ركت س لا ،لة ل لسوواا إىل لسوحنأ لجلز لةس كوهت بن لات ،سغتشع سلسو امع
لسو،هعا (. ) 1999
لاش،ب ،للت لجملومع كوهت لةجنغ لملصعمت لسو،هعا (.) 1977
 2ل ،لس كع لسلع لسو،هعا ( . ) 1999
لسنات فًل لسهدي أغ لست س لاللوم،أي
لس ،هع نلا إبعلها (  ) 2009لإل ل،ا لملتنات ن عا س ،ها  .لسيهلت لةسىل ل ،لس سات  .أم،ن.
لسوعم ي حممت ق،ل لسنغ ف لسوت امي ،للت لسنغ ف لإلنن،ين لس ع سلجلم،أي لملت م ،لمل وغ ت 3
ل ،لسشعس سغتشع سلسو امع  :أم،ن – لة ،ن () 2003
ب ب ل فع ، ،لب حممت لسوي،ا لسلم ي  .لسيهلت لةسىل ًك ،ميات لس كع .طعلبغس ( . ) 2006
للت أهت لسلزمز ًت ،لسلتق ،لاللوم،أات لستنم لسوعاين ل ،ص ح ،سغت،لل ،سلستشع شق
() 2007
)(122

 -9اا أهت لسه،،ئ إبعلها ركت س لا ،لة ل لسهشع لملت م ،لملت مت لسلعبات سغوتمات لإل ل،مت (2003
 -10اهعلن  ،ت أهت لسنت أغ لست س لاللوم،أي‘ لسيهلت لسن ،لت أ ،لسكوب لسو،هعا (. ) 2000
 -11لغي،ن حممت للات لسنغ ف لسوت امي ل ،لجل ،لت لجلتمتا :لإللكتت،مت ( . ) 2004لسنات فًل لسهدي
 2ل ،لس كع لسلع لسو،هعا ( . ) 1999
أغ لست س لاللوم،أي
 -12ش،سمت صي ى جناب إ ل،ا لمل ل ،لسهشعمت ل ،لسشعس سغتشع س لسو امع لسيهلت لسث،سثت أم،ن ( ) 2000
 -13أهت لسعان أهت و حممت أغ لاللوم،ا لستشعا سلسوي  ،ل ،لمللعفت .لجل ،لات سغيهع سلستشع سلسو امع لإللكتت،مت
(. ) 2002

 -14حممت إو،أال أغي
1421هه. . 2001/

لسل ملت لسثو،فات س قف لإللت

تد،

ل ،لسكغمت سغتشع سلسو امع لسيهلت لةسىل

الرسائل والبحوث العلمية

ًثع لاغ ات لاللوم،أات أغى شكت لجلد،ا لإل ل، . ،للت اتلنات أغى تمتت ب
 -15للتمعا ،ست نل
سسات ،ل،ست ،لنود غد تش ،ا أغ لاللوم،ا  .ل ،لت لملعقب  .كغات ل لب سلسلغ اسانت () 2006
.
املواقع اإللكرتونية

-16

قع إسكقسين ( لسلتق ،لإلنن،نانت ’لجلزلقع .)ahla@khammar-abdellah.art.dz 2005
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كشف التغري يف استخدامات األرض والغطاء األرضي يف منطقة سوق اخلميس – اخلمس
ابستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية
()

()

د .اهلادي عبدالسالم عليوان

أ.د .أبوالقاسم علي حممد سنان

املقدمة:
لسوًدل
لسزا ا لسنك،نات لمل يع ا لسيت رشدته ،لسلتمت ن س لسل ،سابة نم لستس لست ،ات ابإلض،فت إىل ن
لسوًدل لا،صغت
لسوًدل لا،صغت ًت ،لاا،ا لسهشعمت سلهري قس،ل دم،
ن
لملحت ،ات لسيت ميع هب ،لسل ،ف قت أن ن
للو تل  ،لة،لضي ( )Land usesسلسًي ،لة،ضي ( ً )Land coverبولت ن لسل ،ن قعل ة ات تيوت ل
لاماس – لامس لسز،لأات سأغى لأوه،،ه ،ن لملت،طق لسز،لأات لملدمت ساها ،ن و ات سً ات ،للت لسًي ،لة،لضي
ًت،طه لمل وغ ت ن و ات ً عى.
ً تيوت ت فقل ا تات خموغ ت س  ،حيت هب ،ن رًدل
لسوًدل لا،صغت لةت ،لسعقانت سغًي ،لة،ضي تيوت ل لاماس –
سل ،هذه لست،للت مللعفت ن
لامس سرسط بو هاف روتايت لاللوشل ،،أن بلت ( )Remote Sensingسن لمللغ  ،لجلًعلفات ( Geographical
 )Information Systemsسلسيت رلورب ن لة سل لملدمت لملنو ت ت لسو صل إىل نو،قج قاوت ً ،للت ابإلض،فت
إىل إنو،ج لاعلق لسعقمات لملولغوت مب ض ا لست،للت.
سهتفري هذه لست،للت إىل لسكشف أن لسل ل ل سلةله،ب لسيت ك،نري س،ل لسوًدل لا،صغت لسًي ،لة،ضي
تيوت ل لاماس – لامس سغ قا (.(2010 – 1990
مشكلة البحث:

رًدل كهدا للو تل  ،لة،ق سلسًي ،لة،ضي ًغغب
شدت ًسل ع لسوعن لمل،ضي سًسلقل لسوعن لا،ي ن
س لسل ،نواجت سل نتا أ ل ل تد ،لسيهالات سً عى لسهشعمت سأتثع ساها ،بص ت أ ،ت س تيوت ل لاماس – لامس
للو تل  ،لة،ق سلسًي ،لة،ضي أغى لأوه،،ه ،تيوت ا،لأات دمت سر بلض
لسوًدل
بص ت ،صت ب ،هعا ن
لملش،،مع لسز،لأات ابإلض،فت إىل لسً،اب سلملعلأي لملقل ات لةطعلف سذل ل ،هذل لسهح سإلل،بت أغى لسون،ةال ل رات:
 ، .1هي لةن لا لسعقانت لسن،قتا ن للو تل  ،لة،ق سلسًي ،لة،ضي تيوت لست،للت ت لس قا (– 1990
)2010
لسوًد لا،صل سكل ت ن ًت،
رًد لسًي ،لة،ضي ت لس قا ( )2010 – 1990س  ،ننهت ن
 .2هل م لت ن
لسًي ،لة،ضي لسعقانت
ن ،ت للو تل  ،لة،ق سلسًي ،لة،ضي مبتيوت لست،للت
لسوًدل
 ، .3لسل ل ل لسيت ً إىل ن
(ً )لو،ر لجلًعلفا ،بون لجلًعلفا – ،كغات ل لب لامس.
(ً )لو،ر لجلًعلفا ،لملش،،ف بون لجلًعلفا – ،كغات ل لب لامس.
)(124

فرضياته:
رًد ن ،ت لة،لضي لسلمعلنات تيوت ل لاماس  -لامس ت لس قا (.)2010 – 1990
 .1هت،ف ن
تيوت لست،للت سغ قا (.)2010 – 1990
رًد ن ،ت لة،لضي لا عل
 .2ال م لت ن
تيوت ل لاماس – لامس ت لس قا (.)2010 – 1990
 .3م لت رًد ن ،ت لة،لضي لس ،
أهدافه:

مدتف لسهح سوحواق ل ي:
لسوًد للو تل  ،لة،ق سلسًي ،لة،ضي مبتيوت ل لاماس – لامس ت لس قا (1990
 .1ءغال سر ند ن
– .)2010
لسوًد للو تل  ،لة،ق سلسًي ،لة،ضي مبتيوت لست،للت سغ قا (– 1990
 .2لعفت لسل ل ل لسك ،تت س،ل
ن
.)2010
لسوًد للو تل  ،لة،ق سلسًي،
 .3إأتل علق ،قمات ( )Digital Mapsملتيوت ل لاماس – لاماس رهأ ن
لة،ضي سرسط بو هاف روتات لاللوشل ،،أن بلت ( )Remoting Sensingسن لمللغ  ،لجلًعلفات
(.)Geographical Information Systems
أمهيته:

ل ي:
رومثل ً ات لسهح
 .1ر هاف لسووتا ،لاتمثت ثل :لاللوشل ،،أن بلت سن لمللغ  ،لجلًعلفات لست،لل ،لجلًعلفات بشواد ،لسيهالي
سلسهشع .
 .2إأتل ق،أتا با،و ولغوت ابسوًد للو تل  ،لة،ق سلسًي ،لة،ضي مبتيوت ل لاماس – لامس ميكن
لاللو  ،ا تد، ،لل ،نووهغات أغى لملتيوت ن ندً ،س ت،طق ً عى ش،هبت.
ل لملشكت لسيت مل،ين تد ،لجملومع لحملغي سلإلقغامي سلستسي.
 .3أتكات س ،أغ لجلًعلفا،
أبعاده:

البعد املكاين :روع تيوت ل لاماس لًعلفا ،لجلز لسشعقي ن بغتمت لامس
لسهحع لملو ل س ن لجلت ب بغتمت نترت س ن لسًعب سل سهتا س ن لسشع سل كل. ،
مش،ال سبأ يي ط ( َ ) 14ْ 18س(
سفغكا ،روع لملتيوت بأ لقعي أعق ( َ ) 32ْ 26س( َ ) 32ْ 38ق
َ ) 14ْ 26شعق ،لاعميت (.)1
ا

لسوًدل
حل ِّعمري فاد ،لست،للت مللعفت ن
 البعد الزمين :سمومثل لس قا لسز تات لسيت ً ْل لاماس – لاماس سهي لس قا لملموتا ن  1990إىل .2010

)(125

لا،صغت

حيته ،ن لسشم،

لسًي ،لة،ضي ملتيوت

شكل( )1املوقع اجلغرايف والفلكي ملنطقة سوق اخلميس  -اخلمس

لملصتً :،ب لسو،ل أغي لت،ن ءتمت أ ل ل لسز ف لسلمعلين أغى لة،لضي لسز،لأات مبتيوت ل لاماس – لامس ابلو تل
لسوحغال لسل ،غي ،غت لسلغ لإلنن،نات سلسلغمات سلاللوم،أات كغات ل لب سلسلغ قصع ً ا - ،،لسلت 6
منمرب .33 2018

املنهجية املتبعة:

للو ت لسه ،ث،ن لملتدج لمل ض أي لحملت سغ ،هعا سلملتدج لسو،،خيي سووهع لس ،هعا لملت،سلت ن ا ري ،ه،
لسوًد لا،صل لسًي ،لة،ضي
لسو،،خيي ابإلض،فت إىل ر هاف لملتدج لسنهيب مللعفت لةله،ب لمله،شعا سغد لمله،شعا س،ل ن
لسوًد لا،صل
مبتيوت لست،للت ف قت أن للوت ، ،أغى لةلغ ب لسك،،ر غعل
إأتل لاعلق لسعقمات س ن،ب ن
لسًي ،لة،ضي.
مصادر البياانت واملعلومات:
لأومت لسه ،ث،ن

لاص أغى با،و لسهح س لغ ،ره ن أ نتا ص ، ،سهي:

 املراجع املكتوبة :سلملومثغت لسكوب سلسعل،قل سلسهح لسلغمات سلستس،ا سلسوو،،مع لسعوات سلإل ص ،لل،ره ،مب ض ا لسهح بيعموت ه،شعا ًس غد ه،شعا لسيت مت لاللوت ،أغاد ،كو،بت هذل لسهح .

لسيت هل،

 املرئيات الفضائية :سلملولغوت مبتيوت لست،للت لملعقات لةسىل سل 1990 ،ن لسومع لسصت،أي ()Landsat 5 TMلسوًد لا،صل لسًي ،لة،ضي
سلملعقات لسث،نات سل 2010 ،ن لسومع لسصت،أي ( )Landsat 7 ETMسًعق ،صت ن
مبتيوت ل لاماس – لامس ت لس قا (.)2010 – 1990
 اخلريطة الطوبوغرافية :سلسيت رل ملتيوت لست،للت مبوا،ل (.)1:50,000)(126

الدراسات السابقة واملشاهبة:
 الدراسات العربية:، .1للت (لسلمع  )2015ءمل أت لن، :صت لسز ف لسلمعلين ملتمتت انم س  ،هل ،بأ أ ،ي  1972س2010
،للوه س ،لسووتا ،لملك،نات
ابلو تل روتا ،لاللوشل ،،أن بلت سن لمللغ  ،لجلًعلفات ا رت،س لسه،
لاتمثت ثل :لاللوشل ،،أن بلت( )Remote Sensingسن لمللغ  ،لجلًعلفات ( geographical Information
، ) Systemsصت ه،هعا لسز ف لسلمعلين تمتت انم سلملت،طق لحملايت هب ،سغ قا ( )2010 – 1972سلنودري
لست،للت جبمغت ن لاللوتو،ل ،لسيت ً ،فري بلت ن لسو صا. ،
لسًي ،ل لة،ضات  /للولم،ال لة،لضي حم،ف ت
لسوًدل
، .2للت (ًب ص،ا  )2014لسيت ءمل أت لن :ن
ط سكع بأ أ ،ي  2005س 2011ابلو تل روتات ن لمللغ  ،لجلًعلفات  GISسلسيت رت،سسري فاد ،لسه ،ثت لاص،قنم
لسوًدل لا،صغت فاد،
لسيهالات سلسهشعمت سلالقوص ،مت حمل،ف ت ط سكع ابإلض،فت إىل روهع ري  ،للولم،ال لة،لضي هب ،س ن
ت لس قا (.)2011 – 2005
للو ت ري لسه ،ثت ،للود ،لملتدج لسو،،خيي سووهع ري  ،للولم،ال لة،لضي ابحمل،ف ت ت لس قا لملنودتفت
ابست،للت إىل ل،نب إىل للول،نود ،ابملتدج لس ص ي لسوحغاغي إلهد ،،لسوه،من للولم،ال لة،لضي سرسط ابلو تل
روتات ن لمللغ  ،لجلًعلفات.
ر صغري لست،للت إىل ،م أت ن لستو،قج ك،ن ن ً د:،
 إثه ،قت،ا روتات ن

لمللغ  ،لجلًعلفات ( )GISأغى إنو،ج لاعلق لسعقمات اللولم،ال لة،لضي ابحمل،ف ت.

 ءتمت ن ،ت كل للولم ،ن للولم،ال لة،لضي بتقت كهدا.
لسوًدل لا،صغت ن ،ت لسًي ،لة،ضي سللولم،ال لة،لضي سلسل ل ل لسك ،تت س،ل هذل لسوًاد.
 لعفت ن
رًد ن ،ت لسًي ،لة،ضي حم،ف ت ً،حي ، ،بأ أ ،ي
، .3للت ( غيب سلاياب  )2013لسيت ل ،بلت لن ن
 1960س 2006ابلو تل روتات لاللوشل ،،أن بلت سفاد ،للول،ن لسه ،ث،ن ابملعقا ،لس ،قات ملتيوت لست،للت ا
ك،نري لملعقات لس ،قات لةسىل سل 1960 ،سلملعقات لس ،قات لسث،نات سل 2006 ،إىل ل،نب لسص  ،لجل مت سلملن
لسوًد لا،صل لسًي ،لة،ضي ملتيوت لست،للت
لملاتلين سأ جلري ه،ون لملعقاو،ن ن ت بعو ج ( )ArcGIS 9.3سعصت ن
سغ قا ( .)2006- 1960ر صل لسهح إىل لعفت ًن لا لسًي ،ل لة،ضات لسيت ط،هل ،لسوًاد ت فقا لست،للت
سلملومثغت لة،لضي لسلمعلنات (لملت،طق لسنكتات لا عمت سلسعم ات) سلملنو طت ،لإللعلقاغات سلة،لضي لمل صصت سغتول
سلة،لضي لسز،لأات سً،لضي لةأش،ب سلسشجدل سلملت،طق لجلع ل سر صل لسه ،ث،ن ًم ق ،إىل لعفت لسل ل ل لسيت ً
لسوًدل لا،صغت لسًي ،لة،ضي حمل،ف ت ً،حي ،سغ قا (ً .)2006 – 1960اوري لستو،قج زغت ن
إىل تس هذه ن
لسو صا ،لسيت ميكن ر ها د ،سلاللول،نت هب، ،لل ،سًحب ،ش،هبت لملنووهل.
، .4للت (ا،مو ،سلانه،ن  )2012رل لسلت لن :كشف لسوًد لسًي ،لة،ضي ابلو تل لسص  ،لجل مت سن
لمللغ  ،لجلًعلفات ق  ،بع  – ،لعش سفاد ،رت،س لسه ،ث،ن ًت ،لسًي ،لة،ضي ق  ،بع  ،إ تى ًق ات
حم،ف ت لعش لس لقلت مش ،لملمغكت لة ،نات سغ قا ( )2009 – 1978ا للول،و ابسص  ،لجل مت غد لملغ نت

)(127

سو ضا لسًي ،لة،ضي أ 1978 ،سلسص  ،لجل مت لملغ نت سغًعق ن نه أ 2009 ،سكذسط سه  ،بعو ج
( )ArcGISإنو،ج لاعلق لسعقمات ( )Digital Mapsإىل ل،نب للو تل ن ً ،نت،ل ن سوصتاف لسًي ،لة،ضي
سغمتيوت لملنودتفت ابسهح سر صل لسهح إىل ًن هت،ف ثتثت ًت، ،قانات سغًي ،لة،ضي تيوت لست،للت سلملومثغت
لسوًد لا،صل كل ت ت لس قا (– 1978
لة،لضي لسلمعلنات سلة،لضي لسز،لأات سلة،لضي لسً،بات سننهت ن
لسوًد لسًي ،لة،ضي سًسصى لسه ،ث،ن مبجم أت ن
 )2009ابإلض،فت إىل ءتمت لةله،ب لسيت ك،نري س،ل هذل ن
لسو صا ،لسيت ميكن لاللو  ،ا تد ،أغى ني ،تيوت لست،للت ًس ت،طق ً عى ش،هبت لملنووهل.
تمتيت ،ل و سلسهدا
، .5للت (كو،نت  )2009بلت لن :لسز ف لسلمعلين سًثعه أغى لسها ت سلة،لضي لسز،لأات
،للوه لاص،قنم لسيهالات سلسهشعمت
ابلو تل روتا ،ن لمل لغ  ،لجلًعلفات سلاللوشل ،،أن بلت رت،س لسه،
سسلقع لسز ف لسلمعلين تمتيت ،ل و سلسهدا سكذسط ريع إىل لجت،ه ،لسز ف لسلمعلين سأتثده أغى لة،لضي لسز،لأات
،للوه اباللوتو،ل،
لملتمتوأ سلملش،كل لسها ات سلاللوم،أات لست،زت ن ه،هعا لسز ف لسلمعلين سً ى لسه،
سلسو صا. ،
، .6للت ( هاب  )2005لمللت نت ب هه :هت،للت رًدل للولم،ال لة،لضي تمتت انم سحمايد ،بأ أ ،ي 1970
روتات لاللوشل ،،أن بلت ( Remote
–  1991ابلو تل لاللوشل ،،أن بلت س هذل لسهح سهف لسه،
 ) Sensingلعفت لسوًدل لسيت تثري اللولم،ال لة،لضي ملتمتت انم سض ل اد ،سغ قا ()1991 – 1970
إىل زغت ن لستو،قج سًاود ،بلت ٍ ن لسو صا ،لسيت ميكن لاللو  ،ا تد ،ر  ،لملش،كل لسيت
سر صل لسه،
سللدري للولم،ال لة،لضي مبتيوت لست،للت لملنووهل.
سبت ،ق أغى لستو،قج ًسصى لسه ،مبجم أت ن لسو صا ،ميكن ر ها د ،سلاللو  ،ا تد ،تيوت لست،للت ًس
ت،طق ش،هبت هل.،
 -الدراسات األجنبية:

-1

،للت

(et al., 2015

 )Jovanovic,بلت لن:

(Land cover Change Detection by Using Remote

) Sensing : A case Study of Zlatibor: Serbiaس هذه لست،للت للو ت لسه ،ث ن مخس عقا ،ف ،قات مللعفت
لسوًد لسًي ،لة،ضي رل سغنت ل ل رات 1985( :س 2002س 2003س 2010س )2013سمت لاص أغاد،
ن
ن ت ) Landsat7 Enhanced Thematic Mapper (ETM+س Landsat8 Operational Land Imager
) (OLIسمت لسوو ،لملعقا ،ملتيوت لست،للت ت فصل لسصاف (م نا سم سا سًغنيس) ن قعل سلت سل ثغ ج هذه
ٍ
بوًد لسًي ،لة،ضي سً ،فري
لس قا سرك ن لس لهع لملعل ،للود ،سلضحت سر صل لسه ،ث ن إىل أت ن لستو،قج لملولغوت ن
جبمغت ن لستو،قج.
، -2للت ( )Sharma, et al., 2015ءري أت لن(Land use / Land cover Change through the :
) Applications Of GIS & Remote Sensing in blocks of Mahendragarh district of NCR: Haryanaس
هذه لست،للت سهف لسه ،ث ن لملعقاوأ لس ،قاوأ ملتيوت لست،للت :لةسىل سل 2005 ،سلسث،نات سل 2011 ،ابإلض،فت إىل
لاعلق لسيه غعلفات لسعقمات مبوا،ل ) (1:50,000سبعو،ي  ERDAS Imagine 9.3س ArcGIS 10.0سعصت لسوًدل لسيت
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تثري سغًي ،لة،ضي ت لس قا لحملت ا سر صل لسه ،ث ن إىل رصتاف لسًي ،لة،ضي ملتيوت لست،للت لسذ
رًد إىل لةصت،ف ل رات:
فاه ن

ت

 -لة،لضي لسز،لأات.

 لة،لضي لسلمعلنات. ً،لضي لسً،اب . لة،لضي لسه .، لملنيح ،لمل،قات.س ومري لست،للت مبجم أت ن لستو،قج سرهلري جبمغت ن لسو صا ،لمل اتا ملتيوت لست،للت س ت،طق ش،هبت هل.،

احملور األول :اخلصائص الطبيعية والسكانية:
 -اخلصائص الطبيعية:

أوالً -املوقع الفلكي واجلغرايف:

مش،ال سبأ يي
روع تيوت ل لاماس – لامس فغكا ،بأ لقعي أعق ( َ ) 32ْ 26س( َ ) 32ْ 38ق
مش ،غعب ساها ،سهي متوت
ط ( َ ) 14ْ 18س( َ ) 14ْ 26شعق ،سلًعلفا ،هل ،ل وتل أغى ل ،ل لسهحع لملو ل
ن سل سهتا غعقاب إىل سل كل ،شعق ،س لسشم ،لسهحع لملو ل س ن لجلت ب بغتمت نترت كم ،رشًل ن ،ت
لي 446ك  2سهب ،لهع حمت سهي لام ،سلات غا ت سلمللو ست سبتتل ،سلس ل سكل ،سق ق،ل لاعميت
(.)1

اثنيًا -مظاهر السطح:

روع تيوت ل لاماس ضمن لدل صعلرت لسذ ملت ضا قو ،ننها ،ال لام ،لسشع سلجلت ب بنهب
قعب لهل ،ب سلسذ مقلسح لرن،أه  ،بأ 15-5ك سمتحت ،حن لسشم ،سلسشم ،لسشعقي سمقلسح ل،ر ،أه  ،بأ
 100-10ف نو ى لي لسهحع كم ،خيوزن لسلتمت ن لةس مت تد ،سل كل ،سغ غ،س سل لاماس
سسل سهتا س لجلت ب م لت تيوت ه هات ركثع فاد ،لسوت سلجلعسف لسيت مقلسح ل،ر ،أد ، ،بأ 160 - 100
ف نو ى لي لسهحع (ابست .)23 2007 ،
اثلثًا -جيولوجية املنطقة:
ن ت لاعلق لسيت ،وري لا س لا ،ساها ،سخننم تد ،تيوت لست،للت ل لاماس ا رشكغري هب،
تد ، ،منمى بقله ،لسنه ت ا ر لت لسشم ،لسشعقي مبن ،ت  2ك  ( 2أهت لسص2003 ،
رك مت،
 )93غعب أأ كل ،سروعسف هذه لسعسللب ن صغص ،سلد  ،غي س غحي سهبً ،م ق  ،بغ ،ل ن لجلهس سرعر ع
بقبود ،ننهت لملغ ت.
ابعا -املناخ:
رً
ت

ملت لملت،خ ن لسل ل ل لملًثع لس عسف لسيهالات سلسهشعمت سخننم هت ،تيوت ل لاماس لامس س ن
،لت لاعل،ا فصل لسصاف ا رعر ع كغم ،لجتدت ،حن
ومثت
قلد ،ميكن ًن ءت أت،صع ت ،د ،ق
)(129

لجلت ب سرسط بنهب بلته ،أن ًثع لسهحع سمك ن لت عل،مه ° 26.4 ،سه ًأغى لت ً  ،فصل لسشو،
فوت ض ،لت لاعل،ا إىل ً ىن و ل  ° 14.1س فصل لسعباع رصل ،لت لاعل،ا إىل  ° 18.2سبذسط مك ن
.)33 - 32
لت لاعل،ا لت ا لي ( ° 20.5ابست 2007 ،
فصل لسشو ،سمقلسح لتهل 167.8 ،غ ً  ،لاعمف فاك ن لتهل،
ً  ،ابستنهت سأل ي ،،فدي رنو
لي  69.8غ ً  ،فصل لسصاف فاك ن لجل ،ف سنت،ا لمليع.
سكذسط مهب أغى لملتيوت لسعاح لسشم،سات لسًعبات فصل لسشو ،سرنهب لو لة ي ،،سكذسط لسعاح
لسشم،سات لسشعقات لجل،فت فصل لسصاف إىل ل،نب لسعاح لحملغات (لسوهغي) ً  ،ابستنهت سغعط بت لسل،سات لجل فقر ع أغى
لملتيوت لسن ،غات ا رعر ع ل ًا لسنتت أتت و،،نود ،ابملتيوت لستل ل ع ل وتف بنا بأ لس ص
.)34
سرصل إىل ننهت  %73لسشو ،س %72لسعباع سلسصاف  %70سلاعمف ( %71لهلتل2007 ،
خامسا -الرتبة:
ً
رلت لسقبت ن لسلت،صع لسيهالات لملدمت لسيت رًثع لجل،نب لسهشع سلسيت خيوغف رعكاهد ،ن تيوت إىل ً عى
نواجت أ ل ل رك متد ،ن ا بتاود ،سلسل ل ل لسيت رلعضري هل ،سابستنهت ملتيوت ل لاماس هب ،أتا ًن لا ن لسقبت
تد ،لسوك مت ،لسص عمت سلسيت رك ن غ،سهق ،طاتات سلسقبت لسوعنات رل لسوي،ا لجلد لمل وغ ت بأ لسع ل سلملغ سمك ن
ًصغد ،ن رك مت ،لسص  ،لجلدمت إىل لسقبت لسهتات لامعل سهي لسن،قتا لملتيوت (لجلتأ .)18 2006
سمك ن لنوش،،ه ،لسشم ،سلس ل سهي ص،ات سغز،لأت غد ً  ،ءو أغى ننهت ن لة تح سلجلهس
(لسص )42 2006 ،سرلت لسقبت ل لاماس ن ضمن رعب لملت،طق لجل،فت سشهه لجل،فت فوك ن فودا
.)22 - 20
لمل ل لسل مت (ابست 2007 ،
 اخلصائص السكانية:رلههت ،للههت لسنههك،ن رل ً اههت لعفههت لاصهه،قنم لسنههك،نات لمل وغ ههت ة ،ومههع لااههز لملكهه،ين كتم ه ه
سر امله سرعكاهه لسلمهع سلسته أي سلاللومه،أي سلملده سلالقوصه ... ،سغدهه ،ابإلضه،فت إىل لعفهت روهتمعل جمده
لملنووهل كل هذه لسها،و لسنك،نات ر ضع ً  ،لد ،لال وص ،سلملنًسسأ سلمل ييأ سكي أي ذسه ،بلأ لالأوه،،
أتت ختيايد سغمش،،مع لسوتم مت لمل وغ ت ك،سلمعلنات سلسولغامات سلسصحات سلسصت،أات سلسز،لأات سلسقفادات  ...سغده.،
سهههذل لسهحه مويههع إىل ،للههت لسنههك،ن تيوههت له لامههاس ههن اه ته ه سره املد سكثهه،فود سرعكههزه لسنههك،ين
ت لس قا (.)()2006 – 1973

( )نب لسولتل ل لسيت ًلعمري

ساها ،سلسيت ك،ن ا عه ،رلتل أ.2006 ،
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جدول ( )1منو السكان يف منطقة سوق اخلميس للفرتة ()2006 – 1973
عدد السكان

مقدار الزايدة

نسبة الزايدة ()%

السنوات
()1

28647

-

-

()2

46570

1973
1984

معدل النمو السنوي ()%
4.52

62.57

()3

66515

19945

42.83

3.29

()4

78107

11592

17.43

1.47

1995
2006
لملصت:،
-1
-2
-3
-4

17923

()

.28

صغحت لإل ص ،سلسولتل نو،قج لسولتل لسل ،سغنك،ن (لامس)
.68
صغحت لإل ص ،سلسولتل نو،قج لسولتل لسل ،سغنك،ن (بغتمت لامس)
لهلاعا لس طتات سغملغ  ،سلسو ثاق لستو،قج لستد،قات سغولتل لسل ،سنك،ن (شلهات لملعقب) 1995
لهلاعا لسل ،ت سغملغ  ،لستو،قج لستد،قات سغولتل لسل ،سنك،ن (شلهات لملعقب) .62 2006

.66 - 65

شكل ( )2معدالت النمو السكاين يف منطقة سوق اخلميس للفرتة ()2006 – 1973
النمو السنوي للسكان ()%

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1995 - 1984
الفترات التعدادية

1984 - 1973

2006 - 1995

لملصت :،ن أمل لسه ،ثأ للوت ،قل إىل با،و لجلتس (.)1

مو ه ههن باهه،و لجلههتس ( )1سلسشههكل (ً )2ن لستم ه لسنههك،ين تيوههت ل ه لامههاس – لامههس ههت
لس ههقا ( )2006 – 1973شههدت ريه ق،ل غح هقهه ،اه ل،ر ههع أههت لسنههك،ن ههن  28647ننههمت أهه 1973 ،إىل
 78107ننههمت أهه 2006 ،سهههذل مل ه ًن ج ه لسنههك،ن ال مبوههتل 49460 ،ننههمت ً بتنهههت اا ا وههتل،ه،
 %172.7ت فقا  33لتت سموه،من ج لسزا ا ن فقا رلت مت ة عى سف قو ،سغتس ،لسذ رنهد بهه كه و رً نهد
تيوت لست،للت اب وتف ننهت  ،رند به كل ن لسزا ا لسيهالات سلهلجعا رسهط لسوً نهد
لسنك،ن ت ه سر املد
ج لسنك،ن ن رلتل إىل ا ع.
( )ا استخراج معدل النمو السنوي ابستخدام املعادلة اآلتية (:Barclay, G. W, and George, W., (1970).
𝟐𝑷
𝟎𝟎𝟏 𝒙 ) 𝟏 𝑷𝟏 −
𝒏

𝒈𝒐𝒍

𝒈𝒐𝒍𝒊𝒕𝒏𝒂 ( = 𝑹
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أ ل،ر ع أت لك،ن تيوت ل لاماس إىل  46570ننمت أ 1984 ،أم ،ك،ن أغاه أ1973 ،
بههزا ا سصههغري إىل  17923ننههمت سبتنهههت  %62.6سبلههت ته لههت  %4.5سهه ًأغههى لههت ته لههت شههدتره
تيوت لست،للت ت لس قا ( )2006 – 1973س ع هذل لال،ر ،ا إىل ءنن لس عسف لالقوص ،مت لسهيت هع ،هبه ،ساهاه،
بنهههب ل،ر هه،ا لههتال صهه، ،ل لسههت ههن لدههت سل،ر هه،ا ًلههل،،ه ههن لدههت ً ههعى س هه ،رعرههب أغادهه ،ههن اا ا لسههت ل
لسوه ي سغهههت لسههذ بههتس،ه ًلههد ءنههن لةسضهه،ا لمللاشههات سلسصههحات ةفهعل لجملومههع سلسههيت ك،نههري س،ل ل،ر هه،ا لههتال
لمل لسات سلخن ،ق لتال لس فا ،إض،فت إىل اا ا لتال لهلجعا لس لفتا إىل لسهت بص ت أ ،ت س تيوهت له لامهاس
– لامس بص ت ،صت سغح،لت لمل،لت سألمهت لسل ،غهت لةلتهاهت ،ه،ال لسز،لأهت سلسصهت،أت سلسهته ،سلاهت  ،لسصهحات
سلسولغامات  ...سغده.،
سال ج لسنك،ن لال،ر ،ا ا سصل إىل  66515ننمت أ 1995 ،بزا ا  19945ننمت أم،
كهه،ن أغاههه أههت لسنههك،ن أهه 1984 ،اه لههجغري ننهههت لسههزا ا س لههت لستمه لسنههت  %42.8س %3.3أغههى
لسو لي سمعلع لالخن ،ق ننههت لسهزا ا س لهت لستمه لسنهت أمه ،ك،نهري أغاهه لس هقا لسولتل مهت لسنه،بوت (– 1973
 )1984إىل لس عسف لالقوص ،مت لسنا ت لسيت سللدري ساها ،بنههب لاصه ،،لالقوصه ،لسهذ فهعق أغاده ،رغهط لس هقا
س هه ،لنلكههس أتههه ههن ل،ر هه،ا نههو ى لمللاشههت ساا ا لههتال لسهي،سههت سرههتين نههو ى لاههت  ،لاللوم،أاههت سلسصههحات
سغده ،ف قت أن ر قف لملش،،مع لسوتم مهت سلسلمعلناهت كهل ههذه لسل ل هل سغدهه ،ك،نهري س،ل رهتين لهتال لسهزسلج سل،ر ه،ا
قس،ل دمه ،لخن ه،ق
ننهت لسلت لت أتت لستن ،سلسلزسف أن لسزسلج ن قهل لسشه،ب سلالجت،ه حن ءتمت لستنهل سً
لتال لمل لساهت سكهذسط ًلهدمري رهتين لهتال لهلجهعا لس لفهتا هن لاه،،ج سغاهاه ،بصه ت أ ،هت س تيوهت لست،للهت بصه ت
،صههت بنه هب ر قههف لملشهه،،مع لسوتم مههت لملز ههع رت اههذه ،لخن هه،ق ننهههت لسههزا ا لسنههك،نات س لههت لستمه لسنههك،ين ملتيوههت
ل لاماس – لامس سغ قا (.)1995 – 1984
سلل ههومع أ ههت لسن ههك،ن لال،ر هه،ا اه ه سص ههل أ ههت ه إىل  78107نن ههمت أ هه 2006 ،بتن هههت اا ا
 %17.4س لههت ت ه لههت  %1.5سمل ه هههذل لالخن هه،ق لههتي لسههزا ا لسنههك،نات سلستم ه لسنههك،ين لسنههت إىل
لخن ،ق لتال لسزا ا لسيهالات سلهلجعا لس لفتا إىل ساها ،بنهب ل،ر ،ا نو ى لمللاشت لسهذ كه،ن ً هت نوه،قج لسنا،له،
لالقوص ،مت لسيت فعضري أغى لسهت رغط لس قا ن قهل ًصح،ب لسوعل.،
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جدول ( )2التوزيع اجلغرايف للسكان حسب حمالت منطقة سوق اخلميس للفرتة ()2006 – 1973
التعدادات

1984

1973

2006

1995

احمللة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

احلمام

4053

14.15

5316

11.41

6741

10.14

7975

10.21

سيدي خليفة

3273

11.43

5692

12.22

8297

12.47

10625

13.6

املعقولة

4050

14.14

7305

15.69

10376

15.6

11731

15.02

الوادي

3957

13.81

6980

14.99

10916

16.41

12405

15.88

بندار

4989

17.41

8028

17.24

11047

16.61

12096

15.49

كعام

5578

19.47

9132

19.61

12685

19.07

17252

22.09

قوقاس

2747

9.59

4117

8.84

6453

9.7

6023

7.71

اجملموع

28647

100

46570

100

66515

100

78107

100

لملصت:،
 -1صغحت لإل ص ،سلسولتل نو،قج لسولتل لسل ،سغنك،ن (لامس) . 28 1973
.68
 -2صغحت لإل ص ،سلسولتل نو،قج لسولتل لسل ،سغنك،ن (بغتمت لامس) 1984
 -3لهلاعا لس طتات سغملغ  ،سلسو ثاق لستو،قج لستد،قات سغولتل لسل ،سنك،ن (شلهات لملعقب) 1995
 -4لهلاعا لسل ،ت سغملغ  ،لستو،قج لستد،قات سغولتل لسل ،سنك،ن (شلهات لملعقب) .62 2006

.66

شكل ( )3التوزيع الجغرافي للسكان حسب محالت منطقة سوق الخميس للفترة ()2006 – 1973

التوزيع الجغرافي للسكان()%

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
الحمام

سيدي خليفة

المعقولة

2006

الوادي
المحالت

1995

1984

لملصت :،ن أمل لسه ،ثأ للوت ،قل إىل با،و لجلتس (.)2

بندار

كعام

قوقاس

1973

سابسعل ا إىل با،و لجلتس ( )2سلسشكل ( )3لملولغوت ابسو امع لجلًعل سنك،ن تيوت لست،للت نب
لحملت س تد ،موهأ ًن حمغت كل ،رنوح ر أغى لسقراب لةس ن ا رعكز لسنك،ن فاد ،ت لس قا لملموتا ن
 1973إىل  2006ا لجغري  %19.49أ 1973 ،س %19.61أ 1984 ،س %19.07أ1995 ،
س %22.09أ 2006 ،ن إز،ي لك،ن لملتيوت سهذل مل إىل ك  ،تيوت ا،لأات ل،ربت سر شعسأأ ا،لأاأ
للواي،ناأ س  ،شعسأ ،كل ،لسوت سلجلتمت إض،فت إىل سل لات  ،لسولغامات سلسصحات هب ،إىل ل،نب لحمل،
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لذب لسنك،ن

لسوج،،مت أبن لأد ،لمل وغ ت ف قت أن ،صف ًغغب ش ل،ا لحملغت سطعقد ،سلسيت ك،ن هل ،لستس ،لةكرب
إساد.،
لملعرهت لة دا ن ا رعكز لسنك،ن مبتيوت لست،للت ت لس قا – 1973
ً  ،حمغت ق ق،ل فج،
 2006ا لجغري ننهود  %9.59أ 1973 ،س %8.84أ 1984 ،س %9.7س %7.71أ2006 ،
ن إز،ي لك،ن تيوت ل لاماس سمعلع هذل إىل ليحد ،لملو عل ًغغب ًلزلقد ،سً  ،حمغت ويعفت رهلت أن
تمتت لامس لملعكز لإل ل ،سغهغتمت سركثع فاد ،لسكن،،ل سرول فاد ،لات  ،لسولغامات سلسصحات سكذسط لحمل،
لسوج،،مت مم ،للغد ،حمغت ط ،،ا سغنك،ن إض،فت إىل ن ،ود ،لسكهدا و،،نت ابحملت لة عى.

التغري يف الغطاء األرضي مبنطقة سوق اخلميس ومناقشتها:
احملور الثاين :نتائج ا
،للت لسوًد ًت ،لسًي ،لة،ضي ( )Land coverمبتيوت ل لاماس – لامس سغ قا (–1990
 ) 2010لأومت أغى لملو،،نت بأ لسص ،رأ لس ،قاوأ سغمتيوت لسص ،ا لس ،قات لةسىل سلLandsat 5 ( 1990 ،
 )EMسلسص ،ا لس ،قات لسث،نات سل )Landsat 7 ETM( 2010 ،ساباللوت ،إىل بعو ج ( )ENVI 5.1س ن ت
لالأوم ،أغى لسوصتاف لملعلقب ( )Supervised Classificationسوحغال لسًي ،لة،ضي سل ،ي  1990س 2010س ته
مت رصتمعه إىل بعو ج  ArcGIS 10.3لسذ مت ن تسه لسولعف أغى لسوًدل لا،صغت لسًي ،لة،ضي سلملومثغت
لةن لا لسثتثت لسعقانت سهي :لاللولم ،لسلمعلين سلة،لضي لا عل سلة،لضي لس  ،سرسط ن ت ل وتف لسوا
لالنلك،لات لسعقمات س لهع لي لة،ق مبتيوت لست،للت هل،رأ لس قرأ لحملت رأ سلسشكل ( )4سلجلتس ( )3م ضح،ن
رسط.
شكل ( )4الغطاء األرضي ملنطقة سوق اخلميس  -اخلمس لعامي  1990و2010

لملصت:،
 -1ءغال لسص ،ا لس ،قات ( )Landsat 5 TMملتيوت ل

لاماس -لامس سل.1990 ،
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 -2ءغال لسص ،ا لس ،قات ( )Landsat 7 ETMملتيوت ل

لاماس -لامس سل.2010 ،

جدول ( )3الغطاء األرضي ملنطقة سوق اخلميس -اخلمس لعامي  1990و2010
منط الغطاء األرضي

2010

1990

التغري املطلق

()%

معدل النمو السنوي

املساحة (كم)2

%

املساحة (كم)2

%

(كم)2

33.3

5.87

62

10.94

28.7

86.19

أر ٍ
اض فضاء

199.6

35.22

168

29.64

31.6 -

-

-

333.9

58.91

336.8

59.42

2.9

0.87

0.09

اجملموع

566.8

100

566.8

100

-

-

-

عمران

أر ٍ
اض خضراء

الزايدة

()%

6.41



لملصت:،
 -1ءغال لسص ،ا لس ،قات ( )Landsat 5 TMملتيوت ل لاماس -لامس سل.1990 ،
 -2ءغال لسص ،ا لس ،قات ( )Landsat 7 ETMملتيوت ل لاماس -لامس سل.2010 ،

تيوت لست،للت سغ قا
رًدل لسًي ،لة،ضي
ن حمو ا لسشكل ( )4سلجلتس ( )3موهأ ًن هت،ف ق
ن  33.3ك  2أ 1990 ،إىل  62ك  2أ،
( )2010 – 1990س تدم ،مو ًن ن ،ت لسلمعلن ال
 2010ا بغًري لسزا ا  28.7ك  2سبتنهت اا ا وتل،ه %86.19 ،سمبلت ت لت بغغ  .%6.41سهذل
تغريا يف مساحة األراضي العمرانية يف منطقة سوق اخلميس  -اخلمس خالل الفرتة
مًمت لس عضات لةسىل لسو،قغت أبن " هناك ً
(.")2010 – 1990

ً  ،لة،لضي لس  ،ف،رنلري ن ،ود ،ن  333.9ك  2أ 1990 ،إىل  336.8ك  2أ 2010 ،بزا ا

قت،ه 2.9 ،ك  2سبتنهت اا ا  %0.87سمبلت ت لت

 .%0.09سهذل مًكت أغى لس عضات لسث،سثت لسيت ق،سري أبنه "

يوجد تغري يف مسحة األراضي الفضاء يف منطقة سوق اخلميس – اخلمس خالل الفرتة (.")2010 – 1990
أ لة،لضي لا عل روغصري ن ،ود ،ن  199.6ك  2أ 1990 ،إىل  168ك 2
ن لة،لضي لا عل

لي  31.6ك

2

ا بغًري لملن ،ت لمل و ا

ت فقا أشع لت ل  .سهذل ال مًمت لس عضات لسث،نات لسيت رو أبنه " ال يوجد

تغري يف مساحة األراضي اخلضراء يف منطقة الدراسة للفرتة ( .")2010 – 1990س ع هذه لسوًدل
ا
لسًي ،لة،ضي مبتيوت ل لاماس – لامس سغ قا ( )2010 – 1990سغل ل ل ل رات:

لا،صغت

أوال -العوامل الطبيعية:

سلملومثغت :
ص ،لسشم،سات سلس ليى تد ،لسيت ل،أت
 -1طهالت لي لة،ق لملنو مت لسيت متو،ا هب ،ل ًلزل لملتيوت ص ق
أغى ء مغد ،ن لاللولم ،لسز،لأي إىل كول بت،قات ل ل ك،نري لكتات ًس جت،،مت ًس صت،أات ًس ت ات سغده.،
 -2ل وتل لسهحع لملو ل أغى ط لملتيوت ن لسشع إىل لسًعب ازه ،مبت،خ لوت ط ل لسل ،مم ،للغد ،تيوت
ل،ربت سغنك،ن سلإلق ،ت فاد.،

( )مت للو علج لت لستم لسنت

ابلو تل لملل ،ست لمل ل ا

لسص حت .7
)(135

 -3لسوه،من كمات لة ي ،،لسن،قيت أغى تيوت ل لاماس ن لتت ة عى ً ى إىل رت،قنم ن ،ت لة،لضي
لسز،لأات لسهلغات مم ،رنههري رتين كما ،لإلنو،ج لملومثغت لاه ب ثل :لسوم سلسشلد ن لدت سإىل روغنم
ن ،ت لملعلأي مم ،رعرب أغاد ،لخن ،ق لإلنو،ج لاا لين.
اثنيًا -العوامل البشرية:

رلورب ن ًه لسل ل ل لملًثعا ه،هعا لسوًد لسًي ،لة،ضي ن ا ء هل ،ن للو تل إىل ا ع ثل لسوًد
ن لاللو تل لسز،لأي إىل لاللو تل لسنك سلسوج ،،سلسصت،أي سلات ي  ...سغده ،سًه هذه لسل ل ل هي:
 -1لستم لسنك،ين لمليع لسذ شدتره لمل تيوت نواجت لسزا ا لسيهالات ن و ات سلهلجعا لملل،كنت ن لملتمتت إىل لسعمف
بنهب لالكو ،ظ لسنك،ين سلسوغ أبن لأه لمل وغ ت لسيت روم،ا به لملتمتت ن و ات ً عى.
 -2ل،ر ،ا ننهت لملتشآ لملشاتا مبتيوت ل لاماس بشكل كهد سلملومثغت لحمل ،لسوج،،مت سلملتشآ لسصت،أات
أبن لأد ،لمل وغ ت سلملعلفق لات ات سلستمتات سلملومثغت لملتل،ل مبنو امه ،لمل وغ ت سلملعلفق لسصحات سلملن،لت س علكز
ء ام لسوعان لسكع ابإلض،فت إىل لملعفق لإل ل،مت سأغى لسعغ ن ً اود ،سنك،ن تيوت لست،للت لملوامأ فإن هل ،قس،ل
لغها ،ن ا إنش،ةه ،أغى ن،ب لة،لضي لسز،لأات.
 -3ر فع لسكدعاب س ا،ه لسشعب ابملتيوت إىل ل،نب سل شهكت كهدا ن طع لمل لصت لمللهتا ع إ ك،نات ل وتف
سل،قل لستول أبلل ،،ت،لهت س ،نم لس ق شجع لسنك،ن أغى لإلق ،ت ابملتيوت سند ست لس صل إىل ً ،كن ًأم،هل
سر فد ل وا،ل،مه لسا ات بانع.
اثلثًا -العوامل االجتماعية:

سً د ،لملومثل :
 -1رًد ت لةلعا ن لةلعا لملموتا إىل لةلعا لست سمت لسذ رعرب أغاه رًد ت لملنكن لسذ مًس ًكثع ن ًلعا
للوح لر ن ، ،ش،للت ن لة،لضي لسز،لأات ةغعلق بت،
إىل نكن مًس ًلعا سل تا سه ً ،لد
ن،كن لتمتا سأللع لجلتمتا.
 -2طهالت ا،اا لة،ق لسز،لأات لسوز ات لسيت متو،ا هب ،لملتيوت س  ،ال ن قز اود ،ر ،مثد ،ن ل اب إىل لةبت ،سء مغد،
ن ًٍ ،
لق ا،لأات ًس ق،بغت سغز،لأت إىل كول بت،قات ةأعلق خموغ ت ل ل ك،نري لكتات ًس جت،،مت ًس عفات  ...سغده.،
، -3غهت لك،ن لملتيوت لإلق ،ت مبن،كن رل ل وتل ًفوي بت لال وتل لسعًلي سهذل بتس،ه ًلد لسو لع لةفوي
لسهت ،لسلمعلين أغى ن،ب لة،لضي لسز،لأات ًس لسو،بغت سغز،لأت.
ابعا -العوامل االقتصادية:
رً

سلملومثغت ل ي:
 -1لبول ،لك،ن لملتيوت أن مم،،لت عفيت لسز،لأت سلسعأي سل ود،
لسوج،،ا سلسصت،أت أغى لهال لملث. ،
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عفق ،س دتق ً ،عى رل

عس ،

عر ع تد،

 -2اا ا ن ،ت لة،لضي لسه  – ،غد لملنوًغت– ن قعل ال،ر ،ا رك،ساف للوصت د ،، ،لسز،لأت سلسعأي ن لدت
سإىل لخن ،ق ع س ه ،لمل  ،و،،نت س للوًغري لةنشيت لالقوص ،مت لة عى ثل :لسوج،،ا سلسصت،أت  ...ن
لدت ً عى.
 -3ل،ر ،ا ًلل ،،لة،لضي مب يي ،لملتن لجمل،س،ا سغمتيوت و،،نت أبلل ،،لة،لضي هب ،مم ،شجع لسكثد ن لك،ن
تمتت لامس إىل لالنوو ،سأل،لضي لسز،لأات سلإلق ،ت هب ،سع نم ًلل،،ه ،مم ،رعرب أتد ،روغنم ن ،ت لة،لضي
لسز،لأات.
التوصيات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

بت ،ق أغى لستو،قج لسيت ر صل إساد ،لسهح ميكن ًن ن صي اب ي:
ر فد جتمل ،لكتات ر لكب لسزا ا لسنك،نات لسيت رشدته ،تيوت ل لاماس سرك ن ،،ج ني ،لة،لضي
لسز،لأات سلسو،بغت سغز،لأت سغد لملنوًغت.
لا أغى ر لال سرت اذ لسو لنأ سلسوشعمل ،حبز س قف ه،هعا لسولتا لا،صغت أغى لة،لضي لسز،لأات سلسً،بات
سلسعأ مت مبتيوت لست،للت.
ت،طق غد نوًغت ،،
ت شهكت ن لسيع سلات  ،لةل،لات سلس عس،مت سغوجمل ،لسنكتات لملو ،ت
لسز،لأت سوشجاع لسو لع لسلمعلين فاد ،سًال مك ن هذل لسو لع أغى ن،ب لة،لضي لسز،لأات سلسً،بات سلسعأ مت.
لره،ا ًل،ساب لسع لاتمثت  ،،لسز،لأت ثل :لسوتوا سلسعرلر ...سغده ،ابإلض،فت إىل لاللو  ،ا قت ،لملنوي،ا
ن ص ، ،لملا،ه ابملتيوت ل ل ك،نري ل فات ًس ليحات.
إنش ،لملعلفق لسصت،أات أبن لأد ،لمل وغ ت لة ،كن غد لسو،بغت سغز،لأت سلسهلاتا أن لسوجمل ،لسنكتات ع لة ذ
لالأوه ،،ر فع لسشعس لسها ات لملت،لهت.
لا أغى لره،ا ًل،ساب أغمات ت،لهت إ ل،ا لة،لضي لسز،لأات سلسعأ مت سلسً،بات ابإلض،فت إىل إأ ،ا لملوته  ،تد،
سللوصت ه.
لات ن لسو لع لسلمعلين لةفوي أغى لة،لضي لسز،لأات سلسً،بات سلملعلأي ن ت لستفع بنك،ن لملتيوت إىل لسو لع
لسلمعلين لسعًلي.
رشجاع لسه ،ثأ أغى لسوا ،بت،لل ،سًحب ،أغمات أغى تيوت لست،للت نولاتأ ابملتدج لسو يايي ( Planning
 )Approachسغوتهً ابسًد لسًي ،لة،ضي سللو تل  ،لة،ق لملنووهل.

قائمة املراجع واملصادر:

أوالً– املراجع واملصادر العربية:

لسًي ،ل لة،ضات  /للولم،ال لة،لضي حم،ف ت
لسوًدل
ً -1ب ص،ا إلعل صهحي أهت لسعان ( )2014ن
ط سكع بأ أ ،ي  2005س 2011ابلو تل روتات ن لمللغ  ،لجلًعلفات ، GISل،ست ،لنود (غد تش ،ا)
ل ،لت لستج،ح لس طتات كغات لست،لل ،لسلغا ،وبغس :فغنيأ.
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 -2ابست  ،حممت أغي (ً )2007ل،ساب لسع أا هبً ،ل،ساب ري معه،ه ًثعه ،أغى لملا،ه لجل فات مبتيوت ل
لاماس ،ل،ست ،لنود (غد تش ،ا) ل ،لت لملعقب.
تيوت ل لاماس لامس ،ل،ست ،لنود
 -3لجلتأ جن ى أمع ( )2006لمل غ  ،لسصغهت سًثعه ،رغ
(غد تش ،ا) ل ،لت لملعقب كغات ل لب لامس.
 -4هاب نن (، )2005للت رًدل للولم،ال لة،لضي تمتت انم سحمايد ،بأ أ ،ي – 1970
 1991ابلو تل لاللوشل ،،أن بلت ،غت ل ،لت شق سغلغ لسز،لأات لجملغت  1لسلت . 2005 1
رًد ن ،ت لسًي ،لة،ضي حم،ف ت ً،حي ، ،بأ
 -5غيب ،لقت ص،حل طغب سلاياب أصً ،ات ( )2013ن
أ ،ي  1960س 2006ابلو تل روتات لاللوشل ،،أن بلت ،غت ًرت سغهح سلست،لل ،لغنغت لسلغ
لإلنن،نات سلاللوم،أات لجملغت لسث ،ن سلسلشعسن لسلت لسن،بع.
ال سلانه،ن منع ( )2012كشف لسوًد لسًي ،لة،ضي ابلو تل لسص  ،لجل مت سن
 -6ا،مو،
لمللغ  ،لجلًعلفات ق  ،بع  – ،لعش لجملغت لة ،نات سغلغ لاللوم،أات لجملغت  5لسلت . 2012 1
 -7لت،ن ًب لسو،ل أغي ( )2018ءتمت أ ل ل لسز ف لسلمعلين أغى لة،لضي لسز،لأات مبتيوت ل لاماس –
لامس ابلو تل لسوحغال لسل ،غي ،غت لسلغ لإلنن،نات سلسلغمات سلاللوم،أات كغات ل لب سلسلغ قصع ل ا-،،
لسلت  6منمرب . 2018
تيوت ل لاماس ،ل،ست ،لنود (غد
أغي فعج ( )2006للولم،ال لة،ق لسز،لأات
 -8لسص،
تش ،ا) ل ،لت لملعقب كغات لسقبات لامس.
 -9أهت لسص ،لسص ،حمم أغي ( )2003لالبل ،لجلًعلفات مل لقع لةنشيت لسصت،أات تيوت لامس ،ل،ست
،لنود (غد تش ،ا) ل ،لت لملعقب كغات ل لب سلسلغ لامس.
 -10لسلمع ًات (، )2015صت لسز ف لسلمعلين ملتمتت انم س  ،هل ،بأ أ ،ي  1972س 2010ابلو تل
روتا ،لاللوشل ،،أن بلت سن لمللغ  ،لجلًعلفات ،غت ل ،لت لسهل لجملغت  37لسلت . 2015 5
 -11كو،نت حممت راند ًات (، )2009للت لسز ف لسلمعلين سًثعه أغى لسها ت سلة،لضي لسز،لأات تمتيت ،ل و
سلسهدا ابلو تل روتا ،ن لمللغ  ،لجلًعلفات سلاللوشل ،،أن بلت ،ل،ست ،لنود (غد تش ،ا) كغات
ل لب ل ،لت بد لسزمري فغنيأ.
 -12صغحت لإل ص ،سلسولتل نو،قج لسولتل لسل ،سغنك،ن (بغتمت لامس) .)1984( 1984
 -13صغحت لإل ص ،سلسولتل نو،قج لسولتل لسل ،سغنك،ن لامس .)1973( 1973
 -14لهلتل ،فعج صي ى ( )2007للولم،ال لة،لضي سألغعلق لسنكتات مبتيوت اسانت ،ل،ست ،لنود (غد
تش ،ا) ًك ،ميات لست،لل ،لسلغا ،صعلرت.
 -15لهلاعا لسل ،ت سغملغ  ،لستو،قج لستد،قات سغولتل لسل ،سنك،ن شلهات لملعقب .)2006( 2006
 -16لهلا ت لس طتات سغملغ  ،سلسو ثاق لستو،قج لستد،قات سغولتل لسل ،سنك،ن شلهات لملعقب .)1995( 1995
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(التخطيط األسري من املنظور الرتبوي )

أ ـ أمحد الصيد أمحد

قسم الرتبية وعلم النفس

كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار/جامعة املرقب
ملخص البحث
سرلورب لةلعا ًه أ ،ل مًثع
ا،ا لإلنن،ن سهي ن ًقت لست
رلت لةلعا ن ًه لست لاللوم،أات
ش صات لس ع فإرل ك،نري رعبات لةبت ،هذه لةلعا غد لغامت فإن لس ع فاد ،لاوعثع بذسط سم دع رسط لغ كا،ره
ف،ةلعا لسيت رتلت فاد ،لسوا لة تقات سلسوتسا لانتت سلإل ل،ا لسنغامت لملهتات أغي لسو يا لسنغا قهل كل قعل ،مو
ت رلمه ،با ت ت،لهت س د  ،لس لهع لسنغهات لمل وغ ت سلسيت لاك ن أتثده ،أغي لس ع ن نه
لخت،ره ل ل لةلعا رصه
ًلعره سميوت أتثده ،أغى لجملومع أبلعه .
سمبً ،ن لةلعا هي لملك،ن لةس لسذ حيو ن لسي ل سمعأ،ه ،أ،مت ش ،غت سذل ك،ن ن لملد بت ،لةلعا ًن
منوشلع كل ن لةب سلة نًسسا،مهم ،لملشقكت رعبات لةبت ،س ،صت ع سل ق ى أتثد ،،لات قت رًثع أغى
لةبت ،سهذه لملنًسسات لسيت روع أغى ك،هل ل اب ءو،ج إىل إ ل،ا ًلعمت لغامت ًل،لد ،ختيا لغا فو فد لا،ل،
لةل،لات سألبت ،ن قهل لس لستمن ً  ،ضعس،مت ال غىن سألبت ،أتد ،سسكن هذه لملنًسسات جيب ًن متوت إىل ر فد لام،مت
ن لسل ل ل لا،،لات سلستل غات لسيت قت رًثع بشكل ًس ا ع رعبات لةبت ،ف،ةلعا جبماع ًفعل ه ،رتومي إىل ،ومع به
،م أت ن لةلع لمل وغ ت لستاو سلسل ،ل سلسوو،سات لة ع لسذ جيلل سكل ًلعا ص صاود ،لملثغى سلسيت ميكن ًن
ح
رًثع ًس روعثع ابةلع لة عى .
فوعل،ل لةلعا لسنغامت لسيت منهود ،ختيا لغا سه ،ف قهل لخت،ر ً لسوعل ،هي رغط لسوعل،ل لسيت ميم
كا ات
إساد ،كل ش نم منلى سوك من ًلعا سرعبات ًبت ،س ن هذل لملتيغق ل ً ،ات هذل لسهح سلسذ مهح
إ ل،ا لةلعا إ ل،ا لغامت ًل،لد ،ختيا ه ،ف سوصل إىل لخت،ر لسوعل،ل لسصحاحت لسيت مك ن فاد ،ص،حل ل اب سلةبت،
يع سذسط ل ،هذل لسهح ن ًلل اا ا لسولعمف
لسذمن ه أم ،لجملومع فغ سقع هذل لسلمً ،صه لجملومع
أب ات لسو يا لةلع س س،ه ،أ،مت لةبت ،سلس ق ف أغي ًه لسصل،ب لسيت ر لله لةلع سلسيت قت مك ن هل ،أتثد
ه،شع أغي لةبتً ،س قت مك ن هل ،أتثد غد ه،شع نواجت لس د لا،طا ن ل اب كا ات لسو يا لةلع .
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مقدمة :
رلورب لةلعا هي لست لا لةسىل لسيت متم فاد ،لسي ل سمكونب ن تهل ،لايع سلسص لب سسكن كاف إرل
ء سري هذه لملًلنت لملدمت إىل ل ،ت ملم،،لت خموغف ًن لا لملش،كل نواجت سغوصعف ،لسنغ كات لسًد ن سه ن لسزسلأ
لجت،ه لةبت ،بنهب غا،ب لسو يا سأت لسوت،ا أغي لخت،ر لسوعل ،لسنغا سلسذ متوج أته ش صا، ،وملات غد
إجي،بات .
ف،ةلعا هي لس تا لةل،لات لجملومع سًسىل ًلن،ره سفاد ،متشع لس ع للوم،أا ،سمكونب تد ،لسكثد ن
ل،،فه س ا سه سقامه سلجت،ه،ره لاا،ا ( لسشاه،ين  )497 :1979سقت لهق لإللت ل،قع لملت م ،سلسو لنأ
سلست عا لاتمثت لسوعكات أغى ً ات لسلتقت لس يعمت بأ ل اب سلةبت ،س ن رسط ًن و بأ كو،به لسكع ًن
لسذ،مت نلمت ن لستل لسل امت لسيت ل نت هب ،و أغى أه ،ه ق ،و رل،ىل " سو للل سك ن ًن نك ًاسلل،ق سللل
سك ن ًاسللك بتأ س تا " (ل ،ا لستحل  :ل مت  )72سق ،و رل،ىل شعن لةبت " ،لمل ،سلسهت ن امتت لاا،ا
لستنا( " ،ل ،ا لسكدف  :ل مت  )47هذل سمًكت لإللت أغى لستس ،لسو سأللعا سلسذ ًل،له لةلعا لست،لحت لسيت
رلمل أغى رك من ش صات لس ع ( بن جع  ) 290 : 1986فكغم ،متولري لةلعا إب ل،ا ،لقات سلأات ق،قمت أغى
لسو يا لسنغا ك،ن هل ،س ،فل ،بت، ،ومع ،ي ن لملش،كل .
سقت ًكت لسلتمت ن لةحب ،أغي ً ات لةلعا س س،ه ،رعبات لةبت ،ص ص ،هل هذل لسووت لسل،ملي
س ب لاللويتا أتت لةبت ،هبتف لكهت لسوي ،ل لسنعملت مب ،فاد ،سل،قل لالرص ،لمل وغ ت
لسذ معلفوه لس
رعبات لةبت ،فًا،ب ل اب أن لةلعا سلبول ،ه أن لستس ،لةل،لي فاد،
سلسيت ًصه هل ،لستس ،لةل،لي سلس ل،
نن لإل ل،ا سلالهوم ،سلسو يا لست،ل ن ًلل نووهل ًف ل سألبت ،فو لجمل ، ً ،أ ل ل ،،لات
سلملومثل
س ل غات أتمتا ًصهحري رش،،ف رعبات لةبت ،لة ع لسذ للل لسلتمت ن لسه ،ثأ منل ن ساتق س  ،،ن ًلل لس ق،مت
ن ل ح ،لسنغهات لسيت قت رتوج أن لسقبات لست،بلت ن ل لسو يا لةلع ًس غا،به بلض لة ا،ن .
فوت ًكت نو،قج ،للت ( حممت نن  ) 1970س ،للت ( للت س وه ً ) 1973ن لملل ،غت لسنا ت
ن ل اب سألبت ،رًثع أغي لغ كا،مه ف،إلل ،ا سل لملل ،غت لةلعمت لست،بلت ن ل لسو يا سلإل  ،ن ل اب
مً إىل للوج،اب لغ كات لغهات ن لةبت ،لجت،ه اابقد س،وملد كع فلل سغمل ،غت لسنا ت ( حممت غال : 2000
. ) 17
ا مت
سبت ،ق أغي  ،لهق فوت رت،سسري هذه لس ،قت لسهحثات ض ا لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب
لسويع إىل ،م أت ن لستو ،رولغق مب د لةلعا سكا ات لسو يا إل ل،ا لغامت ن ًلل لخت،ر قعل ،حيمي لةبت،
سم صغد إىل بع لة ،ن ،ومع ،ي ن لملش،كل لسيت قت مك ن لههد ،لسعقاني غا،ب ًس ل لسو يا لةلع .
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مشكلة البحث :

مشقف زاع لةطعلف ً ،ومع أغى د لةلعا سذسط جنت ًن س ،لةلعا سًشك،هل ،سطعموت لسقبات
سرسط
لملوهلت فاد ،سكا ات لسو يا لسقب فاد ،سكا ات إ ل،ا شًس  ،ه حم  ،تم كل لملدومأ ابجل،نب لسقب
سغتس ،لسعقاني لسذ رو به لةلعا رتش ه لةبت ،فاد ،ص ص ،هل لسووت لا  ،،لسعهاب لسذ مشدته لسل،
لة ع لسذ منوتأي ابس عس،ا لإل ،طت لسك،فات لس لفات جبماع لةل،ساب لملوهلت إ ل،ا لةلعا سلسيت ميكن ًن مك ن هل،
ًثع لغيب رعبات لةبت ،سرتش ود ،صت أتت  ،رك ن هذه لةل،ساب لسقب مت رو بيعموت غد صحاحت .
فع ًلعا سوو ب للهد ،أغي ًكمل سله جيب أغادً ،ن رو ابسو يا قهل ً قعلً ،لع مو لخت،ره فاد،
فًا،ب لسو يا لةلع قت منهب ل،ره،ف ًس غل لسوعل،ل لسص، ،ا لةلعا فت لةبت ،إىل لملت،لت حيو،ج إىل
ختيا نهق ن ًفعل لةلعا ل ل لملعل ل لةل،لات ًس لسث،ن مت ًس لجل ،لات سل وا ،،لةبت ،ةأم،هل حيو،ج ًم ،ق
إىل ختيا سكذسط لا ،أتت لسو كد اسلج لةبت ،سرك من ًلعا لتمتا لاحو،ج لة ع إىل ختيا ن زاع ًفعل
لةلعا قهل لسزسلج .
إرل ً غل ًس قص ً ،س غا،ب سغو يا لةلع قت مك ن سه نو،قج لغهات أغي زاع ًفعل لةلعا فإرل مو
ختعلد تد ،قت
لسو يا سألبت ،قهل هل سغت،للت سوجداز  ،حيو،ل نه ،للود ن بتلمت هل سغت،للت
م شغ ن ،للود لة ع لسذ مل ابس ع ،أغاد سأغي ًفعل ًلعمه سأغي ،وملد سقت حيت لسيت سرشوري ًفعل
،ست سل ًط . ،
لةلعا بنهب أت لسو يا لجلات قهل لسزسلج سلوك ن لملشكغت ًكرب
إن ً ًلعا جيب أغاد ،سوو  ،ى لس ق ا ثل هذه لملش،كل ًن ختي قهل ً قعل ،رصت،ه سهذل لسو يا
مك ن لسو يا ول سحموق ةهتلفه س ن هذه لسشعس لملش،،كت لخت،ر
جيب ًن رو فع فاه ،م أت ن لسشعس
لسوعل ،فع ختيا ًل،له لسش ،ى ق ،رل،ىل " :سً عه ش ،ى باتد " ( ل ،ا لسش ،ى  :ل مت  ) 38س ن لسشعس
ًم ،ق رت اذ لسوعل،ل لسص، ،ا بكل صتلقات س ً ،نت ق ،رل،ىل  " :ا ًمد ،لسذمن ا ت ل ًطال ل و سًطال ل لسعل سًسي
لة ع تك  ( " ...ل ،ا لستن : ،ل مت  ) 59ف،سش ،ى بأ ًفعل لةلعا ًثت ،لسو يا الخت،ر لسوعل،ل سرت اذ هذه
لسوعل،ل ط،أت سسغعل صغي و أغاه سلغ سط،أت س ي لة ع سه لس لستمن لوك ن هل ،نو،قج رعب مت لجي،بات أغي
سأغى لجملومع بشكل أ ،سً قص ً ،س غل ًس غا،ب لوك ن سه اح ،لغهات .
زاع ًفعل لةلعا بشكل ،
أمهية البحث :ـ
-1
-2
-3
-4

ً  ،رت،سسري ض أ ،دم ،سه لسو يا لةلع س تى ً اوه رعبات لةبت ،ن لملت  ،لسقب .
ا،ا لس ع إر ميكن لاللو  ،ا تد ،ر لاه س،أ،مت لةبت. ،
غ،مت لة ات
رت،سسري وًدل
رلعمف لجملومع أب ات لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب س ت ً اوه سأللعا بشكل  ،سأغي لجملومع
بشكل أ. ،
هذل لمل ض ا سسانو ات ته لسه ،ث ن سطغهت لجل ،ل. ،
من،ه فو لسه،ب ملزمت ن لسهح

)(142

أهداف البحث :ـ
-1
-2
-3
-4
-5

لسولعف أغي د لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب .
لسولعف أغي ًن لا لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب .
لسولعف أغي عل ل لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب .
لسولعف أغي ويغه ،لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب .
لسولعف أغي ًه ل ق ،لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب سكا ات للدود،

تساؤالت البحث :
-1
-2
-3
-4
-5

 ،ه د لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب
 ،هي ًن لا لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب
 ،هي عل ل لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب
 ،هي ويغه ،لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب
 ،هي ًه ل ق ،لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب

سكا ات للدود،

حدود البحث :
 لاتس لمل ض أات :لقوصع هذل لسهح أغى لسو يا لةلع ن لملت  ،لسقب .
 لاتس لسز تات:مت إأتل هذل لسهح ت لسل ،لجل ،لي . 2019 - 2018

منهج البحث :

هههذل لسهح ه لملههتدج لس ص ه ي (لس ه حقوي ) لسههذ ملههت ههن ً ههت لملتهه،هج لسههيت رصههف لس هه،هعا
ملومههت لسه ،ه
لنيتقهه ،ههن ًن لسًههعق ههن لسهحه لسه حقوي مكمههن لعفههت لإلل،بههت أغههى لهًل ه ههه،هعا ل،صههعا ههن ههت ،للههت
سءغال  ،مولغق هب ،ن حب س ،لل ،ل،صعا .
أداة البحث :
رومثل ً لا لسهح

لسكوب سلسهح

مصطلحات البحث :

سلست،لل ،سلستس،ا سلجملت لملولغوت مب ض ا لسهح .

 -1التخطيط  :ه ءتمت لةهتلف لملنووهغات سرلاأ سل،قل ءواود،
. )123
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تا ا تات حمت ا(أهت و لسهنا ين : 1992

 -2التخطيط األسرى  :ه أه،،ا رت ا سغشًسن لةلعمت سفق بعو ج حمت سوحواق ًهتلف لاتت ت فقا ا تات حمت ا
( ًن  ،لة أ .)26 :2011
اإلطار النظري للبحث:
مفهوم األسرة -:
رلورب لةلعا ًلنت لعسفت سكل إنن،ن ابأوه،،هً ،ه ًلنت للوم،أات موك ن تد ،لسهت ،لاللوم،أي
سغمجومع سكل سل ت ملووت ًنه ملعف أتد ،كل شي إال ًن لسلغم ،بولت ختصص،مه سلجت،ه،مه لست عمت سلس كعمت
منويال ل إأي ،ه ،رلعم  ،ش ،ت سلضح ،س قاو ،رسط ةنه ساس ابة ع لسندل سرسط سوت ا جمد ،سرلوت بتاود،
سسه،ق د ،سأتق،مه ،ن ،ومع ة ع س ن فقا ا تات إىل ً عى (لةاع . ) 16 :2004
تعريف األسرة:

ً  -لةلعا لسغًت:
" هي لست،ا لاصاتت سًهل لسعلل سأشدره سريغق أغى لجلم،أت لسيت معبيد ً ،ع شقف سزلد( ،لسوصد : 1999
. ) 33
سقت مك ن لةلع ل وا،،ا معض،ه لإلنن،ن ست نه سمنلى إساه ةنه ملات دت ل بتسنه س ن هذل لةلع لال وا ،،لشووري
لةلعا ( تص  ،لسشعبا . ) 11 : 2000
أ معى لسهلض ًن كغمت ًلعا شووت ن )لةلع) مبلىن لسوات ف،ةلع سلسوات م د هت ،أبنه لسلب لملغوى أغى
لإلنن،ن س ن فإن لمل د لسغً سأللعا مهىن أغى لملنًسسات لسيت روع أغى أ،رق ل اب (لسو جيع .)53 : 2001
سحيمل لملل لسغً سأللعا د لام،مت سلستصعا سهي لس ت لسيت ر ي ب ل لسوت سلسقلب لس ثاوأ أغي ًل،ل
لسلع سلستنب هذل سقت س ،لسوعان لسكع سلسنتت لسته مت لسشعم ت س م " ًهل " الست أغي ل لةلعا (أوغت
 )17 :1989ق ،رل،ىل  " :سً ع ًهغط ابسصتا سلصيرب أغاد ( " ،ل ،ا طه ل مت )132ق، ،ل و صغي و
أغاه سلغ " دك دك ةهغه سًو دك ةهغي " (لسربغ ثي .)50 :1993
ب  -لالصيتح:
ل ،رلعمف لةلعا لالصيتح مبل،ن أته نذكع تد: ،
 لةلعا أب ، ،م أت ن لسلتق ،لستلقمت سلملوش،بكت بأ ًش ،ت لسزسلج سلإلجن،ب ( سجنن ودا .)123 : 2016

مشًغ ن ك،و للوم،أات لكونه ه ،ن

 لةلعا هي رغط لاغات لةسسات لسيت رو ىل رشكال ش صات لس ع سحم،سست إ ،لهاات .)23 :2007

لس ل لاللوم،أي (اعل

 لةلعا هي ز،أت ن لةفعل مو ،أغ ن ع بل د لسهلض سهي رلورب لهلا ت لةل،لات لسيت رو بلمغات لسوي معلاللوم،أي سغجال لجلتمت (حممت نن .)12 : 1981
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لج أغ لاللوم،ا ًن" لةلعا هي أه،،ا أن ز،أت ن لةفعل معرهي ن ل ،بعسلب لسزسلج سلست
 ل،سلسوه سمو ،أغ ن ل ،سقت مو هذل لسو ،أل بأ لسزسج سلسزسلت سبأ لة سلةب سبأ لة سلةب سلةبت،
سموك ن تد زال ،س تا للوم،أات روماز خبص،قنم لاتت (غعمب لسنات سا عسن  )20 : 2001إرل
ف،ةلعا نب لمللج لاللوم،أي رو أغي لسو ،أل بأ ،م أت ن لةفعل .
 هذل سملعفد ،لسو ،ل لاللوم،أي أغي إ  ،رغط لسلتقت لسيت رعب بأ ،لل سل عًا ًس ًكثع ل ،بعسلب لسوعلبت ًسأتق ،سثاوت ً عى حبا مشلع لةفعل لسه،سًأ فاد ،مبنًسساود حن لةط  ،ل ل ك،ن هًال لةط ،
ًبت،قد لسيهالاأ ًس ابسوه (لاياب .)358 : 2002
مفهوم التخطيط األسري -:
إن لسو يا ساس نوحتحق أصعا بوت ، ،ه تا سغهشعمت تت أص ،ه ،لةسي سإن مكن ابسص ،ا
سلسكا ات لسيت نغمند ،أصعو لا،ضع فغوت ت و رل،ىل لإلنن،ن نلمت لسلول س تحت لسوت،ا أغي لسو كد سانلي
منو ات مم ،ل عه و سه فا ات ن نه سم ات ،وملت ( لس ح،س . ) 143 : 1998
لة،ق سميشي ت،كهد،
سسوت أ،و و رل،ىل إىل ضعس،ا لست ع ً  ،نا،و سا عرت ،سلسو يا هلم ،فم ،ل ،به لسوعان لسكع سًش،،
إساه لسلتمت ن ل ا لسوعانات سال سلض أغي ضعس،ا لة ذ ابسو يا كل ً  ،لاا،ا ق ،و رل،ىل  " :أيمد،
لسذمن ا ت ل لرو ل و سسوت ع ن س  ،قت ري سًت سلرو ل و إن و هد مب ،رلمغ ن " (ل ،ا لاشع ل مت  )18سق ،و
رل،ىل  :سًأتسل هل  ،للويلو ن ق ا س ن ،اب لاال ( " ...ل ،ا لةن  ،ل مت  )60إرل ف،سو يا لسنغا ه
لهال ءواق لةهتلف لةلعمت لملتش ا ( ًات جي . )43 : 1998
لاي ا لةسي حن إ ل،ا ًلعمت لغامت
هذل سملورب لسو يا أمغات فكعمت رلومت أغي لملتيق سلسوت،مب ( لسيهاب  ) 19 : 2002سسغو يا ً ات
ا،رت ،فلن طعمق لسو يا ميكتت ،لاللولتل سغمنووهل سلسوجداز سه سهذل ً ،كت أغاه ( ف،م ) بو سه ًن لسو يا
ه أمغات لسوتهً مب ،لاك ن أغاه لملنووهل ع لاللولتل هلذل لملنووهل (لسنات أهت لمل ل  ) 31 : 2003سمبً ،ن
لسو يا أتصعلق ًل،لا،ق ستج،ح ً فع سأغى لسعغ ن ًن د لسو يا سً ت إال ًن هذل لمل د بتل محًغف أبو،
سختيا لا،لي سختيا رعب
لةن مت سلجمل،ال سلسو صص ،لسيت منو ت فاد ،فعصه هت،ف ختيا لقوص،
سختيا ًلع  .....لخل .
س ن هذل لملتيغق فوت ًصه رلعمف لسو يا موش،به ً ا،و سخيوغف ً ا،و ً عى رهل ،ال وتف لجمل،ال سلسو صص. ،
أغي لسشي ً ،ل أت ت سلا لسيعمق
خي
لسغًت  :ل ،بلتا ل،ين سهي
 لسو يا
لملنويال سكذسط كل ك،ن خييه لإلنن،ن ست نه سحي عه سلاحيت ابس  :لا ،سلة ع سمو ،ل ،فتن
لة،ق إرل ك،ن م كع
س ً،له ح يت إرل ل ،س ن نه ً ع  ،س ،لت قت أز أغاد ،سمو ،فتن خيح
ً عه سمتبعه (لسربغ ثي . )65 : 1993
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س لملل لالصيت ي سغو يا  :ملت د لسو يا ن لالصيت  ،لسيت كثع للولم،هل ،سرلت فاه رلعم ،
لسه ،ثأ س،ل ،لس كع لإل ل ،سرسط سولت ،،ال لسو يا سًهتلفه سال،ره،طه جبماع ،،ال لسلغ سلملل،،ف
لإلنن،نات(غتا  )50: 2001س ن هذه لسولعم -: ،
 لسو يا ه ًلغ ب لسو كد سلسوص مع لسذه لسو،ق أغي ص،قنم ومازا موشكل أرب أمغا ،ولت ا
س نومعا سمو أغى ًلس لغامت مهتف إىل إ تل رًادل وص ا لجلم،أت سًفعل ه ،ت فقل ا تات
حمت ا لة ل ( ًن  ،لة أ . ) 26 :1432
 لسو يا لةلع ه أمغات أوغات رنهق رت اذ لةأم ،لملولغوت بشًسن لسزسلج سلةلعا سرحلىن بوحتمت لةهتلف
لةلعمت سلاللولتل سبذ لةله،ب لملشعسأت مل للدت ويغه ،نووهغات ن ًلل ءواود ،لهال لس ا اباا،ا
لةلعمت لسياهت لستنا ،سل عا (لسربغ ثي . )69 : 1993
أنواع التخطيط األسري:
هت،ف أتا ًن لا سغو يا لةلع
لةلعمت سفام ،مغي ر ضا سذسط-:

تد ، ،ه

عره ابملتى لسز

س تد ، ،ه

عره مبج،ال

لاا،ا

أوالً :التخطيط وفق املدى الزمين :ويقسم التخطيط األسري مبوجب هذا املعيار إىل ثالثة أنواع وهي:
 -1لسو يا ط مل لملتى :مدو هذل لسو يا ابةهتلف لةل،لات لملعرهيت ابسً،مت لسكربى سلسعل،ست لسيت رنلى
لةلعا إىل ءواود ،سإىل متازه ،أن غده ،سأ ،ا  ،رًيي هذه لةهتلف فقل ا تات ط مغت رزمت أن مخس
لسو ،صال سسضع هذل لست ا ن لاي
لت ل حبا مو سضع ًهتلف أ ،ت هذل لست ا سن لست
ط مغت لملتى ًصلب ن لاي قصدا لملتى سرسط ال،ره،طد ،مبنووهل بلات مصلب له لسو قع ابس عسف
سلال وم،ال سلسوًدل لسيت ن لملمكن ًن ءت سطع للدود ،مم ،جيلل غ،سهات لةلع مهمل هذل لست ا ن
لسو يا كو ات ابسو كد لملشكت لسا ات سحم،سست أتلد( ،فاصل شلايب .) 233 : 2002
 -2لسو يا و ل لملتى :رقلسح تا هذل لسو يا ن لتت إىل ثتثت لت ل سململ أغى سضع ًهتلف ًلعمت
س ي أغى لملتى لسز لملو ل (أه،ل بعك.) 79: 2000 ،
 -3لسو يا قصد لملتى :معره هذل لست ا ن لسو يا أبهتلف فقا ا تات قصدا سقت رك ن أغى نو ى م ي
ًس ًله أي ًس شدع سهي ال روج،سا لسنتت سمون هذل لست ا ن لسو يا ابس ض ح سلسهن،طت سلستقت
سروحت فاه لةهتلف بشكل ًكثع ر صاتق سهي كذسط ت،لهت مل للدت لة  ،لسي،،قت.
س ن ت لالطتا أغى هذه لةن لا لسثتثت ن لسو يا لةلع موهأ ً  ،رقلب ع بل د ،لسهلض ا ح مو
لشووً ،هتلف لسو يا قصد لملتى ن لسو يا و ل سط مل لملتى سرك ن لملدمت لةل،لات ن لاي قصدا
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لملتى هي أت أ ويغه ،رت اذ ًهتلف لاي و ليت لملتى لسذ بتس،ه ،رند ءواق سإجن،ا ًهتلف لاي ط مغت
لملتى سلسيت ن شع  ،لس ص إىل ءواق لاللووعل ،سأللعا (لسوعم ي . )185 2004
اثنيا  :التخطيط وفق جماالت احلياة األسرية:
مشمل هذل لست ا ن لسو يا لجمل،ال ًس لجل لنب لةل،لات لملولغوت اباا،ا لةلعمت بهلتمه لمللت
مغي ر ضا سهلض هذه لجمل،ال ( لسربغ ثي -: ) 97 :1993
-1

-2

-3
-4

سلمل،

سفام،

لجمل ،لإلمي،ين سلسولهت  :مو من رلغ لة  ،لةل،لات لستمن سً ل لسله ،ل سلسو يا ا م لسوعان
لسكع سرتل،له سرت ا لس قري ا  ،لحمل،ضعل سقعل ا لسكوب لستمتات سلسوا ،ابةأم ،لادمت سلسوي أات ....
لةلعا لملنغمت.
إخل ن لةهتلف لسيت متهًي ًن مو متد ،لسو يا
لجمل ،لاللوم،أي :سمومثل أتق ،لةلعا ل غدً ،س ع ن ه ،،لد ،ك،سلتقت بأ لسزسلأ س و
كل تدم ،سسلله،ره سأتقت ل اب ابةبت ،سلاو لملوه ،ست باتد سأتقت لةلعا ابةلع لة عى لحملايت هب،
فدذه لسلتق ،ءو،ج إىل ءتمت ًلس لسول ،ل سلس لب لس للب لره،أد ،سونومع هذه لسلتق ،سرتس .
لجمل ،لمل،ي :ثل كا ات لسكنب سًسله لسصعف سلسو فد سختصانم ازلنا ،لملت،له ،سلإلل،ال سلة ،
لسي،،قت.
لجمل ،لسولغامي لسقب  :سمومثل لاللولتل سو فد ويغه ،ءواق ًهتلف لسقبات لإللت ات سمها ت لسها ت
لستا ت سذسط ثل لسنلي ال وا ،،لستش،ط ،لسولغامات لسقب مت سه سن أات لملتل،ل لسيت رتنج ع ًهتلف
لةلعا ةبت،قد.،

مراحل التخطيط األسري:
ميع سضع لايت بثت عل ل ًل،لات سهي إأتل لايت سرت اذه ،س و،بلت رت اذه ،سرلورب لةلعا هي لمل ست ب ضع
لاي س و،بلت لده ،سرت اذه ،سفام ،مغي ر ضا هلذه لملعل ل:
 -1إأتل لايت :رلت هذه لملع غت ًه عل ل سضع لايت سهي رويغب لدتل كهدلق سمتثل لةل،ل إ علج يت
ولحت سق،بغت سغويهاق سلسوت اذ متلكس ن تهل ،م ن لةهتلف سلةله،ب لستا ت سوحواود ،سرسط أتت ،
رقل إىل ي ًأم ،سًنشيت( .اغي أن،ف  )187 :1981ء لسو يا إىل بعل ج أمل ر صاغات عرهيت
مبتدجات لاتت ر له لاا،ا لةلعمت حن لةهتلف لملتش ا ( .لسربغ ثي .)241 :1993
سمو من سضع لايت لةلعمت سإأتل ه ،ءتمت لسنا،ل ،سلإللعل ل سلسو لأت لسيت جيب لسووانت هب ،أتت رت اذ
لةأم ،سلةنشيت لةلعمت ا بتس  ،مصلب ضم،ن لسوت اذ لجلات فدي مبث،بت ق لأت إ،ش ،مت سلن ه،طات رت أغى
لسيعمق لسنغا سوحواق لةهتلف (أه،ل بعك )128 : 2000 ،سفام ،مغي ر ضا سذسط:
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ً .لسنا،ل : ،سموصت هب، ،م أت لإل،ش ،ل لسو لادات لسل ،ت لسيت ر ض لالجت،ه ،لسيت جيب ًن رنغط
لستش،ط ،لإل ل،مت لملولت ا سهي أه،،ا أن لسولغام ،سلمله ،ئ لسل ،ت سلسيت منقشت هب ،لةفعل سءك لةأم،
سلسوصعف ،سمووات هب ،لةفعل أتت رت اذ لاي لسيت رً إىل لهلتف لملعل ءواوه س  ،ل ،لسوعان لسكع
لةلعا مل ،هل ،ن س ،جن،ح لاا،ا لةلعمت س ن ً ثغت رسط:
د سال أغى ً ات هذه لسنا،ل،
ق ،رل،ىل" :سهلن ثل لسذ أغادن ابمللعسف سسغعل ،أغادن ،لت سو أزمز كا " (ل ،ا لسهوعا ل مت )228
فوت ل ،هذه ل مت سباتري لسنا،لت لسل ،ت لسيت جيب أغى لسزسلأ لالهوتل هب ،ندا ا،مه لسزسلات كم ،رًكت هذه
ل مت هتً لسلتلست لسيت البت ن لسووات هب ،كم ،ت لسوعان لسكع كا ات لسلتقت بأ ًفعل لجملومع مب ،فاد لةلعا ابأوه،،ه،
،ومع صًد ا ت ًن لخت،ر لسوعل،ل متهًي ًن رو بلت لسوش،س ،ع زاع ن سه أتقت ابمل ض ا لملعل لستو،ش فاه
،ست ت رت،اا سل وتف
ق ،رل،ىل" :سً عه ش ،ى باتد " ( ل ،ا لسش ،ى ل مت  )38كم ،بأ و رل،ىل ًنه
لةلعا أغى لةلعا ً ذ لستصاحت سلإل،ش ،فو ،و رل،ىل" :فإن رت،اأو شي فع سه إىل و سلسعل إن كتو رً ت ن
اب سلسا ل ع" (ل ،ا لستن ،ل مت  ) 59س ن لسنا،ل ،لسل ،ت لسيت ً ع و به لسزسلأ نن لملل،شعا ق ،رل،ىل:
"سأ،شعسهن ابمللعسف ( " ...ل ،ا لستن ،ل مت .)19
سأغى لسعغ ن هذه لسنا،ل ،لمللعسفت ستى لسكثد ن لةاسلج إال ًن قامود ،سً اود ،ركمن لسويهاق لسنغا
سرعره ابسً،مت سلةهتلف لستد،قات سأللعا لة ع لسذ منو لب ن لسزسلأ ًن م ل ل لاي لملتقمت سلسك اغت سوحواق
هذه لسنا،ل. ،
تس لإلط ،،لسل ،هل ،سأتي رعزت سغنا،ل ،أغى شكل
ب .لإللعل ل  :سهي لنلك،ل سغنا،ل ،سرك ن
،م أت ن لاي لسيت متهًي لسوا ،هب ،سوحواق سإجن،ا ً أمل حبا مك ن سكل أمل حمت إلعل موحت
ن ت لسونغنل لسز سغ ي ل لسو صاغات لستا ت سوت اذه لهال لس ص إىل هتف لأ ف،سوصت ن
لإللعل ه سضع ًلغ ب حمت تيي سوت اذ لسلمل حبا موكع ،هذل لةلغ ب كل عا معل هب ،رت اذ رل
لةأم ،لسعسراتات لملوكع،ا لاا،ا
لسلمل ن ًلل لاص أغى نو،قج تيات سل تا سروحت لإللعل ل
لةلعمت.
ج .لسو لأت :سهي لسيت مو ن تهل ، ،جيب لسوا ،به ًس لال وت،ا أته سفق ق،أتا لة ع سلستدي روحت إط،،ه،
لسوصعف ،لملنم ح هب ،سلسوصعف ،لملمت أت كم ، ً ،عرهيت ابجلزل سلسلو،ب لسذ جيب ًن ميهق أغى ن
خي،س د ،سابسو،ي رلت ً لا سغعق،بت أغى لسنغ ف لإلنن،ين سال ميكن جت،سا لسو لأت ال لسنغ ف سال ً ل
لسلمل سمتهًي ًن رك ن لسو لأت لةلعمت سلضحت س د ت ستى لسزسلأ سبوات ًفعل لةلعا.
 -2رت اذ لايت :بلت ًن مو إأتل لايت سءتمت ،،هل ،س  ،رشومل أغاه ن بعل ج أمل إلجن،ا أمل إلجن،ا لةهتلف
لةلعمت لملوع،ا فاد ،رحلومت ابر  ،كل ن لسزسلأ سرصه لهت لسوت اذ سمهتً رت اذه ،سفق  ،ه خمي هل.،
سرويغب هذه لملع غت قت،لق كهدلق ن رتناق لجلد سلالسوزل مب ،لر ق أغى رت اذه
سلستو،قج لملعل ا تد ،أبأغى قت ،ن لستج،ح.
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روحوق لةهتلف لةلعمت لملشقكت

ا ن لس عس ،لعفت كا ات لد لايت
 -3و،بلت لايت :سرلت هذه لملع غت ًه لملعل ل أمغات لسو يا
سلسوعكت ن ًن  ،ي سه قت مت بيعموت صحاحت س ت ت ً لحنعلف لايت سلسلمل أغي رتفاه هلذل البت
ن سل و،بلت شقكت نومعا سوواا ك،فت لاي ل سلإلجن،ال س تى ءواق لةهتلف.
سلاك أغى فشل لايت ًس جن ،د ،مك ن ن ت نو،قج لسوواا لسذ مو بشكل ع غي س ،مت رت اذ لايت
سرو لاللو  ،ا ن هذه لستو،قج سضع لاي لملنووهغات س لسلمل أغى ر  ،لس ق ا لة يً ،س أتلد.،
سذسط فكل ختيا رو به لةلعا البت و،بلوه سفق ل،مد سلضحت سإال ًصه
رهولت كثدلق أن لس لقع.

 ،مت لسو يا سه ،ع ًفك ،،سً تا،

واخلطط األسرية سواء كانت خطط قصرية املدى أو طويلة املدى فهي تكون كالتايل:
لةلعا س  ،لر ق أغاه ن إلعل ل بشعن
ً -ي كو بت :سهي كو،بت سرتسمن  ،مت لسو صل إساه ن قعل،ل
كل هتف ن ًهتلفد ،سرن،أت لايت لملكو بت لملعلللت سلملو،بلت س علقهت لسوت اذ ابأوه،،ه ،ساتق سوواا تى
ءوق لةهتلف لحملت ا س ً ،جنز ن ًأم ،سأغى لسعغ ن ً ات لاي لملكو بت إال ًن قغت ن لةلع أي ذسل
هب ،بل ملته ،لسهلض الت سغ قري سلجلدت.
ب -ي رهتات :سهذه لاي ال ركوب بشكل فلغي بل مو لالر  ،أغاه ش اق سملومت أغى
د ،رهتا،ق
سهي لةكثع شا أ ،بأ لةلع سسكن هل ،ن،سئ ولت ا ثل :ل وم ،ننا،ن بل د ،سقت ءت ف ضى
ص ص،ق أتت أت ر لفع علع س سال ملومت أغاه علقهت لسوت اذ سلسوواا ( ك لط
ًسس مت رت اذ لاي
. )51 : 1993
أهم متطلبات التخطيط األسري:
فل،الق ( لسربغ ثي :1993
رويغب أمغات لسو يا لةلع لسنغامت أتا ي،سب ًل،لات جيب علأ،مه ،ساك ن ختياي ،ن
 )105سفام ،مغي ر ضا ةه رغط لملي،سب:
املطلب األول :اجملال العقدي اإلمياين :معره هذل لجمل ،بلواتا لملنغ سب دمه لسصحا سإللت سمب ،روت ه أواتا
لإلمي،ن اب رل،ىل سغ ع سًلعره

لهال إجن،ح أمغات لسو يا لةلع سمو رسط ن ت :

 -1مها ت أول لملنغ سفكعه :ن ت بتً ،ل،ل فكع وأ مشمل لسوص ،ل لس لضحت لملقلبيت أن ن نه
س صت ،سل ه أن لسك ن سلاا،ا سأن س،ه س،ل،سوه لاا،ا لستنا ،لس ،نات سكاف لوك ن لسلتقت لةلعمت
حيوق ًهتلفه سلسيت ال جيب ًن رول،،ق ع
لسذ ه صت رك متد ،فدذل لة ع حيو،ج إىل ختيا لغا
لهب سل ه لاا،ا (لستحتس .)27 :1999
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 -2لإلمي،ن أب ات لةلعا سو ًهتلفد :،سهذه لة ات منومتهً ،فعل لةلعا ن رل،سا لإللت لاكا سلسيت
رنومع لةلعا سءوق
ً ،طري لةلعا بلت،مت ف،قوت سرسط ن ت سضع أتا ق لأت سوعلاس لةلعا
ًهتلفد( .،أوغت . ) 77 1989
 -3إمي،ن لملنغ بوت،ره أغى لسو قع سلإللد ،صتع نووهغه ني ،لملشا ت لإلهلات مم ،ال مول،،ق ع ل وص،
لسًاب ابسلغ لإلهلي مم ،متأ لسزسلأ سغوع ل سلالأوه ،،ستلو  ،ا ن  ،متس ،هل سلال وا ،،بأ لسهتلقل
لملو ،ت ن لاا،،ل لةلعمت لمليعس ت نواجت لسو يا  ( .دا ،ج .)45 :2005
املطلب الثاين :اجملال العلمي والعقلي -:مقرب أغى ً ات لسو يا لةلع ابأوه،،ه ر لاد،ق ،ابنا،ق سضعس،ا ر عضد،
إط،،ه لسلغمي سلسلوغي فلمغات لسو يا لةلع جيب
لاا،ا لملل،صعا ضعس،ا لعفت كاف مو لسو يا بشكل صحا
مك ن هذل لسو يا ول سحموق ةهتلفه( .ل هع . )177 :1984
ًن معلأى فاد ،أتا ً ،

-1
-2
-3
-4
-5

األمور اليت جيب مراعاهتا من حيث اجملال العلمي:
ءتمت لةهتلف لملتش ا سر ضاحد ،بشكل مزمت ن أتمات س ن،نتا ًفعل لةلعا.
ءتمت لةل،ساب سلسيع لس للب لره،أد ،ن ًلل ءواق ًهتلف لسو يا لةلع .
لسولعف أغى لإل ك،نا ،لمل ،مت سلمللت مت.
ر قع لسصل اب حمل،سست جتتهدً ،س ل،جلود ،إن سقلري.
ءواق لةهتلف.
سضع لتس ا سوحواق لةهتلف ن بتلمت سضع لاي

 األمور اليت جيب مراعاهتا من حيث اجملال العقلي:

أتت  ،مو لسلول لسهشع بلمغات لسو يا فإنه موص  ،لسً،ا سلةهتلف سمنولت مل للدود ،سفق قت،ا كل فع سإ ك،نا،ره
س نب للوي،أوه س ن هذه لسوت،ل :
-1
-2
-3
-4
-5

قت،ا لسلول أغى ختزمن لمللغ  ،سللقل،أد ،سر ها د.،
قت،ا لسلول أغى إ ،لف لسويهاو ،لسلمغات لسيت رو،بل لسووعمعل لست عمت.
قت،ا لسلول أغى لسعب بأ لملوت  ،سلستو،قج.
قت،ا لسلول أغى للقل،ا لاربا س،ةمت ل،نب لسص لب فاد.،
قت،ا لسلول أغى للولم ،لملد،،ل لسلوغات كغد ،سغ ص إىل لاواوت.

املطلب الثالث :اجملال النفسي واإلنساين :أغى لسعغ ن ًن لسو يا ًل،ل،ق أمغات أوغات محنتت إىل لسلول فاد ،بيعموت
ت،سلت س ت مت إال ً  ،رويغب سل أ ل ل ن نات سإنن،نات جيب ًن رتا أمغات لسو يا لةلع ابأوه،،ه ،أمغات
نومعا تا ت سكل نش ،ه ،ف سغمنغ ًلعره سفام ،مغي ر ضا هلذه لسل ل ل:
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أوالً :العوامل النفسية :تتمثل العوامل النفسية يف عدة أمور منها:
 -1لسثوت اب رل،ىل سلة ل لس ا خبد لستنا ،سل عا هلذل فإن لسزسلأ لملً تأ س  ،خييي،ن سأللعا مويغل،ن
ملنووهل ًف ل هل ،ن ت لست عا لإلجي،بات لملشقكت باتدم ،سلسيت ر ه عكودم ،سلن ل،المهم ،سفق  ً ،ع به و أز
سلل س  ،ى أته سرسط مك ن ن ت لسو يا لسنغا ( دا ،ج .)102 :2005
 -2رلزمز لستلفلات سكل فع لةلعا رسط ةن لستسلفع رلت لحملعف سكل لغ ف مو به لس ع سلجلم،أت ف،ستلفلات رند
جت،سا لس ع سلةلعا سغل لقق سختيي لسلوه ،لسيت قت رلقق ندا ءواق لةهتلف سإ تل لست س ابسصرب سلة ل
ابملنووهل ف،ستسلفع رلت ًه أ ،ل ل،رو ،لغ ف لسزسلأ فمن تهل ،مو بذ لجلد سلملو،بلت أمغات
لسو يا لةلع ( .لسواني .)95 :1998
اثنيا :العوامل اإلنسانية :رومثل هذه لسل ل ل فام ،رويغهه أمغات لسو يا لةلع ن علأ،ا سغلتق ،لإلنن،نات بأ
لسزسلأ ف،ةلعا ابأوه،،هً ،لنت للوم،أات رعب مت ابست،لت لةسىل لةصل ًن لجل،نب لإلنن،ين لمللت فاد ،وت
أغي لجل،نب لمل ،ف،سو يا إلشه،ا لا،ل ،لمل ،مت ةفعل لةلعا ثتق لةصل فاه ًن مك ن لهه،ق إلأ،نت لةلعا
أغي ءواق لا،ل ،لمللت مت ةفعل لةلعا( .أوغت .)83 :1990
سمنو لب رسط ًن ال مووصع لسو يا لةلع أغى رص  ،لةهتلف سلس ل،قل سلملوًدل لملنووهغات سختانغد ،بل ميوت
إىل ًن مشمل  ،منمى ابسو ال لاللوم،أي ًس لسل،ط ي سلست ع أ لقب لس لل لسل،ط ي ًس لاللوم،أي قهل
لإلقتل أغاه س علأ،ا كل ن لسزسلأ ملش،أع سً ،لاس لسيعف ل ع سلسلمل أغى إ،ض،قه س علأ،ا هعسفه سً لسه
سلسهح أن ًف ل لسيع سلس ل،قل ساو رسط( .لسهت.)30 :1985 ،
فمعلأ،ا لسزسلأ سغو لأت سلمله ،ئ لإلنن،نات سلة ت لإللت ات لسول ،ل بأ بل د ضعس،ا ومات سونومع لسلتقت
باتد ف،ال قل لملوه ،سلسصت سره ،ل ،ل سل قل لال وتف لسعً سلسول،سن سلملش،،كت لخت،ر لسوعل،ل
لةلعمت سلحمل،ف ت أغى ًفعل لةلعا ن لس ا،ا سسضع لاي لةلعمت ملنووهل ًف ل جلماع ًفعل لةلعا كغد،
غ،ا إنن،نات ل ،ات ءو،ج إىل ختيا لغا حيوود ( .،لستل،ين .)38 :1992
أهم معوقات التخطيط األسري وكيفية مواجهتها:
قت رولعق أمغات لسو يا لةلع إىل بلض لملل قً ،س لسصل اب لسيت ء
سفام ،مغي ر ضا هلذه لملل ق-: ،

سن جن ،دً ،س روغل ن ف،أغاود،

أوال :املعوقات املتعلقة بعملية التخطيط-:
 -1لستونم لمللغ  ،لسصحاحت لستا ت سلمغات لسو يا لةلع لسنغا ًس لالأوم ،أغى لغ  ،غد
صحاحت ا إن ً نوص،ن ًس غل صحت لمللغ  ،لسيت رنوتت أغاد ،أمغات لسو يا مقرب أغاد،
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فشل لسو يا سلاي سابسو،ي أت ءواق لةهتلف لملعل ا تد ،سذسط جيب سض ح لةهتلف لةلعمت
سسل،قل ءواود ،س  ،إىل رسط مم ،مشغه ن  ،لةلعا سمغز ر لفعه أمغات لسو يا لةلع قهل رك من لةلعا
سبلته سلسول ،ل لد ،حبكمت سسأي( .لمل  ،عا سا عسن .)109 : 2000
 -2أت سض ح لةهتلف لسن ،ات سلسً،مت لسكربى لسيت ً،ل ه ،و أز سلل ن رك من لةلعا ف،سكثد ن لةفعل
موت ن أغى لسزسلج سلال،ره ،سرك من ًلعا سن ختيا نهق سذسط( .أوغت  )172 :1990سميكن
ر  ،لس ق ا رسط ن ت لالطتا أغى جت،،ب لسن،بوأ سلسو يا لسنغا سفق لةسل ع لإلهلات قهل
لسزسلج سرك من ًلعا.
 -3لإلغ  ،أن بلض لاص،قنم لسيت متهًي ًن موصف هب ،لسو يا لةلع ثل لملشعسأات سلسشم سات سلس ليات
لةلعا ل ح ،لسنغهات ن أت لس د لسنغا هلذه
سلملعسنت سلس لقلات سذسط جيب ًن مت،ف ن مو ابسو يا
لاص،قنم ًس إغ ،هل ،سبت ،ق أغى رسط أغاه أتت  ،مو بلمغات لسو يا ًن معلأي زاع لةفعل لمل ل من
ال رول،،ق ع لاي لسيت لاو سضلد( .،لسهت: 1985 ،
لةلعا سمعلأي ،غه،مه س ،ل،مه لس عس،مت
. )57
 -4قغت لإل ك،نا ،لستا ت سوغهات ويغه ،لإلأتل سغزسلج سسوك من ًلنت لةلعا لسص،ات لملنووعا ل ل ك،ن
رسط لإل ك،و لمل ،مت ثل قغت ر لفع لمل ،لستا سغمنووهل ًس نونم لإل ك،نا ،لمللت مت ثل ضلف
لمللغ  ،سلسوت،ل سلملد،،ل لستا ت اا،ا ًلعمت نووعا سرلورب أمغات لسوًغب أغى هذه لملل ق ،أمغات
شقكت روع أغى أ،رق لس ع جت،ه ن نه سًلعره س،ومله سروع أغى أ،رق لجملومع مبًلن،ره لمل وغ ت( .لمل  ،عا
سا عسن .)109 : 2000
اثنيا :املعوقات املتعلقة ابألفراد-:
سموصت هب ،رغط لملل ق ،لسيت ء
مغي-:

سن جن،ح لسو يا لةلع لست،جتت أن لسعلل سلملعًا قهل لسزسلج سبلته س تد، ،

 -1أت لالقوت،ا جبتسى لسو يا لةلع أتت لةفعل لملوهغأ أغى لسزسلج ابأوهً ،،ن لسزسلج نعست بنايت سال
ءو،ج إىل لسولوات قهل لسزسلج ًس بلته سهذل لة ع للل لسوا ،بلمغات لسو يا لةلع أمغات حيا هب،
لسًم ق ن زاع لجمل،ال سستى زاع ًفعل لةلعا سذسط جيب ر ضا ً ات لسو يا لةلع جلماع لةفعل
لملوهغأ أغى رك من ًلعا ةن لسزسلج مل ًلعا سهذه لةلعا روك ن ن اسلأ سًسال سر ،أل بأ هًال
رنومع لةلعا ً ل سه،ق د( .،أوغت
لةفعل ل ل لةلعا سهذل لسو ،أل سلالشقلف حيو،ج إىل ختيا
.)174 :1990
 -2رتين لالهوم ،مبنووهل لةلعا ف تق أن لسو يا سه س،ل لسً،ا سلةهتلف لملنووهغات سبت لجلدت
للدت ق ،ا لسغح ت
لة ذ ابةله،ب سوحواود ،سمتشع رسط بنهب أتا ً  ،تد ،لنشًً ،فعل لةلعا
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لسعلهتت س لسول ،ل ع لملشكت بلت تسثد ،سلست عا لسنغهات سغمنووهل سلسوش،ة بشكل ال ميكن ًن مشكل
لفل،ق إىل لسلمل أغى ءنأ لاا،ا لةلعمت ( دا ،ج . )123 :2005
 -3قغت لالسوزل ابسو يا ،صت لسو يا ط مل لملتى ا جنت لةلعا رعكز أغى لملشكت لسا ات وج،هغت ،
قت منووهغ نه ن نوجتل سقت ملكس رسط رتين لسشل  ،ابملنًسسات سلجلتمت حن لالسوزل ابسو يا .
(لسلت .)142 :1998
سإن ك،ن سألف ل ا مويغب لسو يا لسذ متول
 -4ضلف ،غهت ً ت لسزسلأ ًس كغادم ،لسوًاد
ا،ا لةلعا سلسلتق ،فاد ،سرسط ن ًلل
لةلعا ن لس لقع إىل نووهل ًف ل إ تل بلض لسوًدل
لسهو ،لستم لسوت هذل سابإلض،فت إىل ًن لسها ت لحملايت ابةلعا جب لنهد ،لمل وغ ت قت رًثع لغه ،أغى أمغات
لسو يا سءتمت لةهتلف سسضع لاي سرت اذه( .،لمل  ،عا سا عسن .)108 : 2000
اخلامتة:
بلت  ،مت ر ضاحه سروتميه مل د لسو يا لةلع سفق إ ل،ا ًلعمت لغامت هتات أغى ًلس سق لأت صحاحت
سبلت لسولعف أغى ًن لا لسو يا لةلع سلسولعف أغى عل ل لسو يا لةلع س ويغه،ره سلسولعف أغى ًه لملل ق،
لسيت ن لملمكن ًن روف أ،قو ، ً ،قا ،لةلعا بلمغات لسو يا ن ًن نغ نم ًس ن لز ًه لس ل،قل لسيت جتب أغى
كل ًلعه إره،أد ،ن ًلل لحمل،ف ت أغى كا،ن لةلعا لاللوم،أي ن لسو كط سلس ا،ا ص ص ،بلت  ،رلعفت ،أغى ًه
لةلعا سلنيتق ،ن ًن و رل،ىل غوت ،سله ،ره ق ،رل" : ،س  ،غوري لجلن سلإلنس إال
ل ق ،لسوا ،ابسو يا
ال مك ن هت،ف  ،ملعقل أه ،رت ،سسغح ،ظ
سالهتسن" ( ل ،ا لسذل،ا ل مت  )56سل ع ست ،كل  ،لسك ن
أغى سل لسله ،ا غوت ،و ًاسلل ،ستوك،ثع سرنومع لسله ،ا ق ،رل،ىل" :س ن ااره ًن غق سك ن ًن نك ًاسلل،
سونكت ل إساد ،سللل باتك نا س،ات" (ل ،ا لسعس ل مت  )21سً عو و رل،ىل ًن ننو ت أو ست ،سغو يا اا،رت،
لستنا ،سل عا ق ،رل،ىل" :سلبوغ فام ،اوف و لستل ،ل عا سال رتس نصاهط ن لستنا( ."،ل ،ا لسوصنم ل مت
 )77سً عو و رل،ىل أبن ننولت سغمنووهل سهذل لة ع منو لب لسو يا لسنغا ق ،رل،ىل" :ا ًمد ،لسذمن ا ت ل لرو ل
و سسوت ع ن س  ،قت ري سًت" ( ل ،ا لاشع ل مت  )18سً عو و أبن حنمي ًن نت ،سًهغت ،ن ًأتلقت ،سهذل لة ع
فاه أ ا ن و سغو يا لسو،ق أغى ًل،ل بذ كل  ،سللت ،سغ ص إىل لةهتلف لحملت ا ق ،رل،ىل" :سًأتسل هل
 ،للويلو ن ق ا س ن ،اب لاال رحعهه ن به أتس و سأتسك سا عمن ن س ال رلغم و ملغمد " (ل ،ا
ا،رت ،لةلعمت لستنا ،سل عا ل ،هذل لسهح ن ًلل اا ا
لةن  ،ل مت  )60سبت ،أغى ً ات لسو يا
ر ضا ً ات لسو يا سأللعا لملنغمت سلسولعف أغى ًه لسلوه ،لسيت ن لملمكن ًن روف أ،قو ، ً ،ءواق لةهتلف
فًا،ب لسو يا لةلع ًس أت لس د سه قت مك ن سه ًح ،لغهات أغى لس ع ل ل لةلعا سأغى لجملومع أبلعه سذسط
ف،سولعمف ابسو يا لةلع ضعس،ا ومات رنوتأي ن زاع لسه ،ثأ لسو،قمأ ابسهح لسلغمي ر ضاحه مل ،سه ن ً ات
أغى لس ع سأغى لجملومع ص ص ،ع سل لسووت لسلغمي سلسوكت س لي زاع ت ،ي لاا،ا سذسط أغى كل ن جيدز
سوك من ًلعا لإلمي،ن اب أز سلل سط،أوه كل ًسل عه سجتتب ن لهاه سلسو يا لملنهق قهل لسزسلج سبلته ختياي،
قاو ،ةن هذه لملن سات قت رك ن اح،ه ،س امت أغى لةلعا سال مك ن رسط إال مبلعفت كا ات لسو يا كم ،جيب أغى
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كل ًلعا ر أات ًبت،قد ،أغى لمل ،طع لسيت ن لملمكن ًن مولعض ل هل ،ت ندا ا،مه سمتصح ه ب عس،ا ش ،ا لةهل
مونىن جلماع ًفعل لةلعا لسوش،س ،سلسو يا مل للدت رغط لملش،كل
ص ص ،بلض لملش،كل لسيت قت مولعض ن هل،
رك ن ا،مه لةلعمت بلاتا
ًس سو  ،لس ق ا فاد ،سأغى ًفعل لةلعا ًن مو ل ابسو يا اا،مه قهل لخت،ر ً قعل،
لسً،سب نواجت ل لسو يا قهل لسزسلج ًس بلته فغكي رنومع لةلعا ً ل
أن لسو كط لةلع لسذ حيت
سه،ق د ،سءوق ًهتلفد ،لستنا ،سل عا أغى كل ًلعا لالسوزل ابسو يا لةلع .
املصادر واملراجع

املصادر:

لسوعان لسكع .

املراجع :

ً -1ات إو،أال جي لإل ل،ا لسولغامات سلإل ل،ا لملت،لات ل ،لس كع لسلع لسو،هعا صع . 1998
ً -2ات لستل،ين لملنووهل بعةمت ً تت نغمت ل ،لسهشد أم،ن لة ،ن . 1992

ً -3ات بن أغي بن جع فو لسه ،،شعح صحا لسه  ،،ق ،بشع ه سرصحاحه سءواوه حمب لستمن لاياب
،ق كوهه سًب لبه سً  ،مثه حممت فًل أهت لسه،قي ،للله قصي حمب لستمن لاياب لسو،هعا  :ل ،لسعان سغقل
-4

.1986

ًات ل ،لةاع أغ للوم،ا لةلعا (بأ لسوت د سلس لقع لملوًد) ل ،لسكو،ب لجلتمت لملوحتا بدس
سهت،ن . 2004

ً -5ات حممت لسيهاب لإل ل،ا لسقب مت ًص هل ،سريهاو،مه ،لملل،صعا
. 2002

2

ل ،لسكوب لس طتات بتً،ا

 ً -6دا ًن ً ،ات لة أ ،غت لة ن سلاا،ا ل ،لت ومف لسلعبات سغلغ لة تات-لسلت –348ز،
1432ه.
 -7بشد لسلت
-8

ساها،
لةسي

ًلس لإل ل،ا لاتمثت ل ،إسى،اس ،لسلغمات أم،ن لة ،ن . 1998

ل،بع أ ق لسنات ًب لانن أهت لمل ل

لإل ل،ا لملل،صعا

لملت م،

لاللوم،أات لملكوب لجل ،لي لاتم

. 2003

 -9اعل كعسل اات لسوح د سرًد لة سل ،لةلعمت ،ل،ست ،لنود ل ،لت قنتياتت لجلزلقع . 2007

 -10دا لعمع ،ج لس أي ابملنووهل س س ،سل،ق لسقبات رتماوه ن ت  ،إلت ي ،ل،ست ،لنود كغات
لسشعملت سلست،لل ،لإللت ات ل ،لت لسد ف إ،بت لة ،ن . 2005
 -11رسق،ن أهاتل سا علن لسهح لسلغمي د ه سً سلره سًل،ساهه
 -12ص،حل ات لسلن،ف لملت ل إىل لسهح
 -13صتح لستمن ل هع وت ت

لسلغ لسنغ كات

إ ل،ا سرت ا لسولغا

 7ل ،لس كع أم،ن . 2001
 2كوهت لسلهاك،ن لسعاق . 2000

كوهت أأ مشس لسو،هعا صع . 1984
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 -14أهت لسه،ل فعول لسهت( ،لسو يا ) ،للت
. 1985
 -15أهت لامات لاياب ن عا

 ،،لإل ل،ا لإللت ات سأغ لإل ل،ا لسل ،ت ل ،لسكوب لملصعمت

أغ لاللوم،ا لملل،صع يهلت لستال لسو،هعا صع . 2002

 -16أهت لسعان لستحتس ًص لسقبات لإللت ات سًل،ساهد ،ل ،لس كع لملل،صع
 -17أهت لسو ، ،لسوصد لةلعا لملوًدا ،ومع لملتمتت لسلعبات ) ،للت اتلنات
ل ،لستد ت لسلعبات سغيه،أت سلستشع بدس سهت،ن . 1999

 3بدس

سهت،ن . 1999

أغ لاللوم،ا لا ع سلةلع )

 -18أهت و أهت لسً لسهنا ين ًص أغ لإل ل،ا لسل ،ت لستل ،لجل ،لات . 1992
 -19أهت لجملات لات تص  ،اكعا ًات لسشعبا
لسو،هعا . 2000

لةلعا أغى ش،،ف لسوعن21

 -20أثم،ن حممت غتا لسو يا ً :لس س ه ،ئ أ ،ت أم،ن لة ،ن ل ،ص ،

ل ،لس كع لسلع

. 2001 2

 -21أعف ،أهت لسلزمز با ي حممت ضح،س لإل ل،ا لسقب مت لاتمثت كوهت لإلجنغ لملصعمت . 1998
 -22أغي أه،ل أهت و بعك،

ت ل إىل أغ لإل ل،ا

 2ل ،لست

أم،ن لة ،ن . 2000

 -23أمع لسشاه،ين ن ًلس لسقبات لإللت ات لملتش،ا لسشلهات طعلبغس ساها. 1979 ،

 -24غعمب لات ًات لسنات أهت لسل،طي لسنات سا عسن أغ للوم،ا لةلعا ل ،لمللعفت لجل ،لات . 2001
 -25فاصل شلايب لسو يا لإل ل ،بأ لمل د لإللت ي سلمل د لس ضلي ،غت لسشعملت سلست،لل،
لسك مري لجملغت  17لسلت . 2002 51
 -26ك ثع ك لط لإل ل،ا لملتزسات أ ،لسكوب

 9لسو،هعا صع . 1993

 -27حمنن خم ،عا سا عسن لمل ،ها لإل ل،مت لاتمثت
 -28حممت لسوعم ي ه ،ئ لإل ل،ا

لإللت ات

 6عكز لسكوب لة ،ين أم،ن لة ،ن . 2000

 2ل ،سلقل أم،ن لة ،ن . 2004

 -29حممت نن لةلعا س شكتمه ،ل ،لستد ت لسلعبات بدس

سهت،ن . 1981

 -31حممت أهت لحملنن لسو جيع لةلعا سلسوتش ت لاللوم،أات
لسلعبات لسنل مت . 2001

لجملومع لسلع لسنل

 -30حممت حممت با ي غال لاك س لات لسلتق ،لةلعمت ل ،قه ،سغتشع سلسو امع لسو،هعا . 2000

 -32حممت أوغت رعبات لةسال

 -33حممت أوغت ن  ،لةلعا

كوهت لسلهاك،ن لملمغكت

لإللت

كوهت لسعل،ست لاتمثت أم،ن لة ،ن . 1990

لإللت

 2ج 1كوهت لسعل،ست لاتمثت أم،ن لة ،ن . 1989

 -34حممت اغي أهت لملليي أن،ف ه ،ئ
 -35عسلن لسواني لستلفلات لست نات

لإل ل،ا لسل ،ت كوهت لحملونب أم،ن لة ،ن . 1981

لسلواتا لإللت ات ،غت لملغط لل
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لسعاق ،غت . 1998 10

 -36سجنن ودا إلد ،لةلعا لسقب
. 2016

ر

لةبت، ،للا، ،ل،ست كو ،له كغات لسلغ لإلنن،نات ل ،لت بنكعا
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التحليل املكاين ملدراس التعليم األساسي يف بلدية طرابلس
د .رشا املهدي احممد احملباس

قسم اجلغرافيا/كلية الرتبية قصر بن غشري
جامعة طرابلس
امللخص:
روت،س لست،للت لسوحغال لملك،ين ملت،لل لسولغا لةل،لي بغتمت طعلبغس ن ا نشعا لسولغا سري ،ه
تيوت لست،للت س ،للت لات  ،لسولغامات سغولغا لةل،لي لسل ،ن ا لملغوحوأ ابملتل،ل س لت لسونعب سرواا
نو ى ك  ،ا لات  ،لسولغامات س،ل لاعلق لستلست أغاد ،ن ا كث،فت لس ص س و ليد ،س و ل أت لسوت اذ.
سبلت لست،للت ر صي لسه ،ثت ب عس،ا رك،ثف لجلد سلسول،سن بأ لملًلن ،لسولغامات سلةك ،مياأ ن ًلل
لسولمق لات  ،لسولغامات سءتمت تى ك ،مود ،سك  ،مه ،س ل،جلود ،سضع ي نووهغات ن ًلل ك،فحت لت
لسونعب إأ ،ا لست ع فام ،خيصنم ن ن و ،ك ات أغى لسولغا لةل،لي سلسلمل أغى اا مه.،
Abstract
The study deals with the spatial analysis of the primary schools of education in
the municipality of Tripoli in terms of the origin of education and its development in the
study area, the study of educational services for general basic education in terms of
school enrollment, the dropout rate, the evaluation of the level of efficiency of
educational services and the mapping of them in terms of density of classrooms and
average, the pupils
After the study, the researcher recommends the need to intensify efforts and
cooperation between educational institutions and academics in order to deepen the
educational services and determine the adequacy and efficiency and treatment, the
development of future plans to control the rate of dropout, reconsider the allocation of
government expenditure on basic education and work to increase.

مقدمة:
محلت لسولغا أ ،تق ًل،لا،ق رك من لجملومع سروت ه ثو،فا،ق سللوم،أا،ق س ت ه لقوص ،اق ف،ملولغ سلمللغ ن ًه
،ك،قز لسلمغات لسولغامات ف،ملولغ ميثل لسعكازا لةسىل سلةل،لات سغلمغات لسولغامات فد ً،ل لمل ،لسهشع لسذ إرل صغ
صغ لجملومع كغه سصت ه ق،ق أغى صتح ابقي أت،صع لسلمغات لسولغامات إرل مت لالهوم ،به  ،اق سن نا،ق سفكعاق
سأغما،ق سقهل ل وا،،ه أغى ًلس أغمات صحاحت سغمك،ن لسذ لالمل فاه فإنه بذسط ميكن لس ص مل عل ،رلغامات
واتت سًسهل ،هذه لمل عل ،لملولغ .
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سسلقع لسولغا لةل،لي ابستس لسلعبات ن ت روعمع لسهتط لسص ، ،ن أم،ن ابة ،ن محشد ابسعغ ن
لةط  ،سغولغا إال ًن لستس لسلعبات ،السري و غ ت أن لستس لست،ش ت نواجت سل فج ل بأ  ،وووه لةن مت
لسولغامات سبأ  ،ءو،له لملتيوت سوحواق ًهتلفد ،لإلت،قات لا،سات سلملنووهغات سركع أبن ً ت ًله،ب ضلف لسلتقت بأ
لسولغا سضلف لستم لالقوص ،ه لخن ،ق نو ى لسولغا بشكل كهد .إال ًن لسووعمع لسن ،ل لسص ، ،ن لسهتط
لسولغا " (لسهتط
لستسي أن لسوتمات لملتيوت ًش ،،إىل ءنن غح ظ لسهغتلن لسلعبات ن ت لخنعل ًكرب سإلو
لستسي مت،مع .) 2009
سخيونم لسهح بت،للت لسوحغال لملك،ين سغ ت  ،لسولغامات سغولغا لةل،لي (لسو،بع سغتسست)
موقع الدراسة:
روع طعلبغس مش ،غعب ساها ،سرتحصع لًعلفا،ق فام ،بأ لسهحع لملو ل
لت ابق سبأ تيوت لسوعه ب سغي شعق،ق سلتزس ،غعابق شكل (.)1
سرتحصع بأ يي ط  13:05س  13:36شعق،ق س لقعي أعق
أ بغغ أت لك ، ،حن " 940653ننمت" (سال،ا لسو
ن ،ود 835 ،ك 2
تيوت لست،للت إ ل،اق لري بغتا هي :ل لجلملت سأأ ال،ا سطعلبغس لملعكز س



بغتمت طعلبغس.

لسشم ،س تيوت قصع بن غشد *
 32:36س  32:55مش،الق سرهغغ
 .)17سر
يا 2012
ي لةنتسس سً لغا سول ،ل .

شكل ( )1موقع منطقة الدراسة.

لملصت :،لجملغس لسهغت بيعلبغس . 2012


تقتصر الدراسة على المؤسسات التعليمية العامة بالتعليم األساسي الحكومي ،وال يدخل ضمن هذه المؤسسات رياض األطفال.
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أهداف الدراسة:
، .1للت نشعا لسولغا سري ،ه بغتمت طعلبغس.
، .2للت سلقع لات ت لسولغامات تيوت لست،للت س تى ك  ،مه.،
،.3ل علق رهأ نو ى ك  ،ا لات  ،لسولغامات تيوت لست،للت.
 .4رواا لات  ،لسولغامات هل لملل،مد لسو يايات.

 التطور التعليمي يف منطقة الدراسة:ساها ،قهل لس و لإللت ي 23ه  644حبك قلد ،لجلًعل لسعلب بأ لملشع لسلع
سوت أتثع لسولغا
سغعبه سلرص،هل ،بأ لستس لةفعموات ابستس لةس،بات ابسلغم ،لسذمن عسل ابسهت تذ لس و لإللت ي بتً أي ذ لسولغا
ط،بل،ق ممازلق سه رلغا لستمن لإللت ي ن قهل لسشا خ سلسلغم ،لمل،،ا ساها ،ابملن،لت س ن بلته ،مت إنش ،لسزسلا
سلسكو،ب جبد لةه،ي ك،فت ً،ل ،ساها ،سك،ن هل ،س ،كهد لنوش ،،لسلغ تد :،السميت لستل،ل سًب ،لس بو،ل ،ل
سالسمت لسو،قت أم ،ا جبتزس ،السمت أهت لستيب لةص ع ابجلهل لسًع (ً ،ضي) بككغت ً  ،ن ا لملت،لل لسيت ًنش ري
بيعلبغس بغغ أت ه "8 ،تل،ل سأت لمللغمأ  49سأت لسيغهت ،، 1052لي سطغهت لستل غي ( "135غتامي
1972

.)85

رت ق ،سا،ق أغى ًمت شعسأ ،رلغامات ف،قوصع لسولغا
س لسلدت لسلثم،ين هل لسولغا لسووغات أغى ،سه ا
،مت لسوعن  19سنواجت سغدزلق لملوكع،ا أغى مت لةس،باأ هدع لسلتمت ن
أغى ،د ل ًهغات سفع مت سري أات
لملتل،ل لالبوتلقات سلملتل،ل لسعلشتمت لسلنكعمت سلملتل،ل لسلنكعمت لال وص،صات.
س أدت لال وت لإلمي،ي لتت  1911ر قف لسلمل زاع لملًلن ،لسولغامات لسقكات سًنشع لاك ت
لملتن لسكهدا مم ً ،ى إىل سل ثتثت
لسوعى لسصًدا س 5لت ل
لإلمي،سات ت،لل لبوتلقات لتمتا تمه 3 ،لت ل
ًن لا ن لملتل،ل لست ا لةس  :تل،ل ء ام لسوعان سلسث،ين :تل،ل لبوتلقات صصري ةبت ،لسهت سولغا لسغًت لسلعبات
سلستمن سلسث،س  ،أببت ،إمي،سا.،
سبغغ أت لملتل،ل لالبوتلقات لا،صت ابسغاهاأ  84 1937ت،لت مت،ل هب 10478 ،رغماذ ن باتد ،أت 41
ت،لت بيعلبغس رنوح ر أغاد ،بتنهت  % 48.8ن إز،ي أت لملتل،ل بغاها ،سأت لسوت اذ لي  5273بتنهت
 % 50.3ن إز،ي لسوت اذ بغاها.،
سبلت لاللووت لتت  1951سللدري لسهت لسو غف لالقوص ،سلاللوم،أي سلسثو ،نواجت ستونم لمل ،سقغت
لسك  ،ل لس كعمت سلإل ل،مت سلنوش ،،لة ات سنونم لمللغمأ زاع لملعل ل لسولغامات ا إن لسولغا ركن سه تدجات
حمت ا إىل ل،نب ًنه مً ذ لالأوه ،،خمي لسوتمات لالقوص ،مت سلاللوم،أات سغتسست.

 المدارس الراشدية العسكرية :وهي المرحلة التي تلي مرحلة التعليم االبتدائي وأنشئت سنة 1857م مدرستين في طرابلس وبنغازي،
وهي نوعان نوع عسكري ونوع آخر مدني ،وكانت اللغة السائدة هي :اللغة التركية ،ومن بعد استكمال الطالب دراسته في ليبيا في
المدرسة العسكرية ينتقل إلى استانبول بتركيا الستكمال دراسته ،أما المدرسة المدنية فيكمل فيها الطالب دراسته في مدرسته العشائر (
محمد منير مرسي ،التعليم العام في البالد العربية1973 ،م ،ص )252
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،مت لملع غت لإلأتل مت سقت بغغ أت
سسوت ًهومري لستسست بوي،ا لسولغا
لتت  1969سًصه إسزل ا،ق
لملتل،ل لالبوتلقات لتت  " 1968لي  1069ت،لت سأت لس ص  8311فصتق ،للا،ق سًنش ري لملتل،ل سفق
لملل،مد لسقب مت اللوال،ب رت اذ ع غت لسولغا لةل،لي "ف،ملت،لل لالبوتلقات رنو أب لةط  ،ن أمع  11-6لتت
سلملتل،ل لإلأتل مت رنو أب لةط  ،ن لن  16-12لتت" (ً ،نت لسغجتت لسشلهات لسل ،ت سغمعلفق 1985
.)215
،مت
سك،نري ي لسوتمات ن ضمن ًسس امه ،لالهوم ،مبج ،لات  ،لسولغامات هي :ءواق إسزل ات لسولغا
لملع غت لالأتل مت أغى ع غوأ :لملع غت لةسىل موحوق فاد ،للوال،ب زاع لسذك  ،سلإلو لسه،سغ ًأم،،ه ن  6لت ل
إىل ًقل ن  12لتت لسولغا لالبوتلقي حبا مو ر صال ت  ،هذل لست ا ن لسولغ إىل كل لسوجمل ،لسنك،نات س
لسوعى سلستسل ل أن طعمق ن  ،لملت،لل رل لس صل لس ل ت لة ،كن رل لسكث،فت لسنك،نات لاواوات سبت  ،لملتل،ل
لملوتوغت ت،طق لسهتس سلسع ل سلملع غت لسث،نات للوال،ب زاع لسوت اذ لسه،سغ ًأم،،ه ن  12لتت إىل ًقل ن  15لتت
ممن ًمت ل لملع غت لالبوتلقات بتج،ح لسولغا لالأتل رت،جيا،ق "سرتمات لسولغا لس سرت مله س،فع ننهت لملغوحوأ به إىل
لملغوحوأ ابسولغا لسث،ن لسل ،ن  % 21.5أ 1972 ،إىل  %50حبغ أ " 1980 ،سك،ن نصاب لاللوثم،،
.)43
 111.5غا ن مت( "،،سال،ا لسو يا 1973
ً  ،يت لسوح  80/ 76ن ًهتلفد ،لصغت لسند نشع لات  ،لسولغامات مب وغف عل غد ،س ،صت
ت  ،لملع غت لإلسزل ات ع لالهوم ،بولغا لسهت ،سللومعل ،لسلمل لسو  ،أغى ه،هعي لسونعب سلسعل ب سلاللومعل،
ري مع ل،هت لمللغمأ سلمللغم . ،سك،ن نصاب قي،ا لسولغا لست،رج لحملغي " 214.7غا ن مت ، ً ،،لاللوثم،،
.)2
لسث،بري لحملغي فوت قت ،بتح  462.5غا ن مت، ً( "،،نت لسغجتت لسشلهات لسل ،ت سغو يا 1980
ً  ،أن يت ًهتلف يت لسوح  85/81ك،ن ن ًسس امه" ،لالهوم ،ابسلتصع لسهشع ن ت رزسمته بوت،
ي لسوتمات
ك،ف ن لملل،،ف سلملد،،ل سإأتل ه لإلأتل لستا ساغلب س،ه لجملومع س،ب لسولغا مبويغه،
لالقوص ،مت سلاللوم،أات سلسيت ن لملمكن لس ص إساد ،أن طعمق لسقكاز أغى ءنأ ن أات لسولغا سر فد لإل ك،نا،
لمل ،مت سلس تات سلسهشعمت ملًلن ،لسولغا لاللومعل ،رو سري مع لسكو،ب لملت،لي سءنأ نو ى ل علله مب ،حيوق
 )27سبوحواق هذه لةهتلف
لةهتلف لسل ،ت سلا،صت سغمت،هج" (ً ،نت لسغجتت لسشلهات لسل ،ت سغو يا 1980
فإنه ن لسيهالي معر ع لست،رج لحملغي سوي،ا لسولغا إىل " 352.0غا ن مت، ً( "،،نت لسغجتت لسشلهات لسل ،ت سغو يا
.)29
1980
سأغاه فإن ع غت لسولغا لةل،لي رحلت ع غت إسزل ات سًل،لات فدي لملع غت لةسىل سغوت اذ عل ل لسولغا تمه،
رنع لت ل سهي ونمت إىل:
ً -الشق األول :س تره ثتثت لت ل رهتً ن لن لسن ،لت س

لن لسث ،تت مغوحق هب ،لسوغماذ بلت ع غت

،اق لةط  ،سفاد ،مولغ ًل،لا ،لسغًت لسلعبات سلسوعل ا سلسكو،بت سلان،ب .

ب -الشق الثاين  :تره ثتثت لت ل

رهتً ن لن لسو،للت س

لسث،نات أشع سمهتف إىل اا ا سر لاع

تل،ف لسوغماذ لسغً مت سلسلوغات سمنمى هذلن لسشو،ن ابملع غت لالبوتلقات .
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 الشق الثالث  :سملعف ابملع غت لإلأتل مت سمو لسقكاز فاه أغى ءنأ سرتمات ا سه س لههه لملدتاتمك ن ق، ،لق أغى ل وا،،
سلأي،قه لاللس لسلغمات سلسقب مت سلسثو،فات اللوكم ،بت ،ش صاوه
لسو صنم لسذ معغب لالسوح ،به نب ل وا،ل ،لجملومع س ،مت لملع غت موحصل لسي،سب أغى
شد ،ا لسولغا لةل،لي .
ف،سولغا لةل،لي ق،ق أغى ق،أتا رلغامات رلمل أغى إأتل لسوغماذ ن ت رنع لت ل سرلغامه ن لن
لا ،نت أشع هبتف رزسمته ابمللعفت سلسوا سلاربل ن ًلل للدت هعسف لاا،ا لحملايت به .
لسن ،لت
اخلدمات التعليمية يف منطقة الدراسة :
لجملومل ،رهتً

لنيتق،ق ن لن لسولغا أتصع ًل،لي سضعس ،سووت لجملومل ،أغاه فإن لات ت لسولغامات
ن ر فع لال وا،ل ،لةل،لات سغت  ،لسولغامي سلسذ مشمل  :لملًلنت لسولغامات
( لملت،لت ) لست  ،لإل ل ،ابملت،لت ( تمع لملت،لت سوقب لملتمع ) لمللغ لسوغماذ سسو ضا رسط
مو من ،للت " التوزيع اهلرياركي "(لسهًتل

1992

 )45سغ ت ،

لسولغامات

بغتمت طعلبغس

سمهتً لسو امع لهلدل،كي ابسو،أتا لسلعم ت لسيت متثغد ،لملتل،ل لالبوتلقات سلملغوحوأ ابست،للت سري ،ه
 2017 – 2008سلسو امع لجلًعل ملتل،ل لسولغا لةل،لي سرواا ك  ،ا لات ت لسولغامات ن ا
كث،فت لس ص فصل  /ت،لت رغماذ  /ت،لت .

لس قا
حلت

-1امللتحقني ابلدراسة واحلالة التعليمية مبنطقة الدراسة :
ًش ،،نو،قج لسولتل ل لسنك،نات بغاهاً ،ن لت لستم لسنت لسص ،سغنك،ن بغغ  % 2.8لس قا
أ لخن ض لت لستم لسنك،ين لس قا  2006-1995إىل  % 1.8سابسعغ
1995-1984
ن رعللع لت لستم لسنك،ين إال ً  ،رويغب لإلأتل سلسو يا هل ،مل للدت لسزا ا لسنك،نات ا رصل
أ رصل ننهت لسنك،ن مبع غت لسولغا
ثت ًأش ،،ن زغت لسنك،ن لملت عطأ لسولغا لسل،
لةل،لي إىل  % 16.7ن إز،ي لسنك،ن .
س ن لجلتس (  ) 1سلسشكل (  )2مت م لالي :
ً -بغغ إز،ي لملغوحوأ ابسولغا لةل،لي  251797ط،سه،ق سه  ،مل % 62.7 ،ن إز،ي
لسنك،ن لملت عطأ لسولغا سهذل معلع بنهب لهوم ،لستسست ابسولغا لةل،لي سحن %23.7
ن إز،ي أت لسنك،ن لسل. ،
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جدول ( )1توزيع امللتحقني ابلدراسة من السكان يف بلدية طرابلس سنة 2006م
التعليم األساسي
اجلنس

البلدية

املستوى

املستوى

األول

طعلبغس
لملعكز
ل

لجلملت

أأ ال،ا

ي لالنتسس

ً لغا

ول ،ل

لجملم ا

التعليم الثانوي واجلامعي
وفوق اجلامعي

اجملموع

اجملموع

العدد

%
3.5

24213
24402

الثاين

العدد

%

رك ،

8139

5184

13323

8.5

10890

إو

8460

4801

13261

4.2

11141

3.5

لجملم ا

16599

9985

26584

8.4

22031

7

48615

رك ،

5333

2881

8214

2.6

11018

3.5

19232

إو

4909

2640

7549

2.4

5570

1.8

13119

لجملم ا

10242

5521

15763

5.0

16588

5.3

32351

رك ،

12122

7091

19213

6.1

14584

4.6

33797

إو

11213

6637

17850

5.7

14914

4.7

32764

لجملم ا

23335

13728

37063

11.7

29498

9.3

66561

رك ،

11972

7004

18976

6.0

17118

5.4

36094

إو

11229

6805

18034

5.7

17533

5.6

35567

لجملم ا

23201

14409

37610

11.9

34651

11

72261

رك ،

12083

7414

19497

6.1

15485

4.9

34982

إو

11538

6852

18390

5.8

16265

5.1

34655

لجملم ا

23621

14266

37887

12.0

31750

10.1

69637

رك ،

7844

4296

12140

3.8

7862

2.5

20002

إو

7393

4157

11550

3.7

7520

2.4

19070

لجملم ا

15237

8453

23690

7.5

15382

4.9

39072

رك ،

131293

33870

165163

41.1

76957

19.2

242120

إو

54742

31892

86634

21.6

72943

18.2

159577

لجملم ا

186035

65762

251797

62.7

149900

37.3

401697

لملصت :،لهلا ت لسل ،ت سغملغ ،

إ ل،ا لال ص ،سلسولتل لستو،قج لستد،قات سغولتل لسل ،سغنك،ن  2006طعلبغس

36س.37

ب -أغى نو ى لسوونا لةل،لي مبتيوت لست،للت م دع ست ،لسو امع أبن ً لغا متثل لملعرهت لةسىل بتنهت % 12
سأت ه  37887سمعلع رسط سغزا ا لسنك،نات سلسه،سغ أت ه 173959،ننمت سأتي

لملعرهت لسث،نات ي

لالنتسس حن  % 11.9ب لقع  37610سمغاد ،أأ ال،ا لملعرهت لسث،سثت بتنهت  %11.7سأت طتهب،
 37063سهذه لملعلكز ءول لملعلرب لةسىل لأتل لملغوحوأ ابسولغا لةل،لي رول رت،جيا،ق ابقي
لملعلكز هي  :طعلبغس لملعكز سول ،ل سل لجلملت بتنهت  % 8.4س % 7.5س % 5ابسقراب .

)(162

التعليم االساسي المستوى االول
المستوى الثاني

التعليم الثانوي والجامعي فما فوق

عدد الطلبة
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أبو سليم

لملصت : ،للوت ،ل سها،و لتس (.)1

حي االندلس عين زارة سوق الجمعة طرابلس
المركز

شكل (  ) 2توزيع امللتحقني ابلدراسة من السكان يف بلدية طرابلس سنة 2006م

 ً  ،لسولغا  ،بلت لةل،لي (لسث،ن سلجل ،لي سف لجل ،لي ) فد ميثل  % 37.3سأت ه  149900ط،سه،قسهي رول أن لملغوحوأ ابسولغا لةل،لي ب  ،،لسعبع سه  ،مًكت اا ا لملغوحوأ مبت،لل لسولغا لةل،لي لملعلكز
لةل،لات ابملتيوت .
شكل ( )3التوزيع اجلغرايف للملتحقني ابلدراسة يف بلدية طرابلس 2006م

لملصت : ،للوت ،ل سها،و لتس ()1
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-2مؤشر تطور متغريات التعليم األساسي يف طرابلس خالل الفرتة 2017 -2008م :
ًن قا ،لسلمغات لسولغامات رلومت أغى أتصعمن لل،لأ  : ،لملك ن لمل ،سلملومثل لملتل،ل سلس ص
لس قا
سلملك ن لسهشع ميثغه لسوت اذ سلمللغم ن سأغاه مو أعق ًشع ري  ،تره لسز تات رنع لت ل
2017-2008

ن لجلتس ( )2سلسشكل ( ) 4لسو،ي :

سمو

جدول (  ) 2المؤشر التطوري لمتغيرات مرحلة التعليم األساسي خالل الفترة 2017-2008م
الزايدة السنوية

السنة الدراسية

عدد التالميذ

2008

168096

-

2009

153209

%8

5989

2011

154411

%1.8-

5945

0.5

2017

192711

%14.6

7964

34

لملصت :،لهلا ت لسل ،ت سغملغ ،
سلس ص لتت 2017

%

لسكو،ب لال ص،قي 2007

عدد الفصول

الزايدة السنوية %

5930

1

س 2009س  2011طعلبغس إ ص،قا،ق أ ،ت بلت لسوت اذ

با،و غد تش ،ا مت ن،ب لستنب ن قهل لسه ،ثت .

 -1ره،من ننب لسزا ا لسنت مت سوت اذ لسولغا لةل،لي فوت ل،ر لري ننهت لسزا ا لسنت مت ةأتل لسوت اذ إىل  % 8أ،
 2009سلخن ري إىل  % 1.8-أ 2011 ،مبوتل 1202 ،رغماذ سرسط بنهب لة تل لسنا،لات لسيت
رلعضري هل ،لسهت ن نزسح لسنك،ن ن طعلبغس سهجعمه إىل ت،طق ً عى ًكثع ا ت. ،
ل،رولري إىل
 -2ش هت ل،ر ،ا غح ظ أت لس ص بغًري أ % 1 2009 ،سحن  % 0.5أ2011 ،
 % 34أ. 2017 ،
شكل (  ) 4تطور متغريات مرحلة التعليم األساسي خالل الفرتة 2017-2008م
40
التالميذ

35

الفصول

30
25
20
15
10
5
0

2017م

2009م

2011م

املصدر :استنادا لبياانت جدول ( . ) 2
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2008م

-5

%

 -3التوزيع اجلغرايف ملدارس مرحلة التعليم األساسي يف منطقة طرابلس :
بغغ إز،ي أت تل،ل ع غت لسولغا لةل،لي طعلبغس  291سمت،ل هب192711 ،رغماذ سلسه،سغ و ليد660 ،
رغماذلق  /ت،لت ن سلقع  ،ر دعه با،و لجلتس (  ) 3سلسشكل (  ، ) 5مغي :
 -1الشق األول من التعليم األساسي ( املرحلة االبتدائية ) :
رحلت لملع غت لالبوتلقات " ًس ي ا سغولغا لإلسزل ي سًس ًلنت للوم،أات كهدا م للدد ،لسي ل سهي لسها ت
 .) 161سمتثل لسو،أتا لسلعم ت سغدع
لةل،لات سوك من لسهتات لسلوغات سلجلنم،نات سألط ( " ،لسًت2002 ،
لسولغامي بيعلبغس ر أت لملتل،ل  291ت،لت مت،ل هب 123755 ،رغماذ بتنهت  % 64.2ن زغت أت
لسيتب لستل،لأ هبذه لملع غت ً  ،و ل أت لسوت اذ بكل ت،لت  426رغماذلق  /ت،لت.
سأغى نو ى لسهغتا لسيت رزمت أن لملو ل هي  :أتي ل لجلملت لملعرهت لةسىل مبو ل  523رغماذلق  /ت،لت
سأت تل،لد 52 ،ت،لت سمغاد ،بغتمت أأ ال،ا مبو ل  517رغماذلق  /ت،لت سأت لملتل،ل  31ت،لت ً  ،بغتمت
ي لالنتسس متثل لملعرهت لسث،سثت مبو ل  450رغماذلق  /ت،لت سأت تل،لد 53 ،ت،لت ً  ،بغتمت ً لغا ءول
أ مول أن لملو ل لسل ،بغتميت
لملعرهت لسعلبلت مبو ل  435رغماذلق  /ت،لت سأت تل،لد 50 ،ت،لت
ول ،ل مبو ل  333رغماذلق س و ليد ،محلت قغال سرسط سزا ا أت لملتل،ل هب ،لسه،سًت أت ه 58 ،ت،لت مم ً ،ى إىل
لخن ،ق و ل طتهب ،س طعلبغس لملعكز مبو ل  329رغماذلق  /ت،لت سأت ت،للد 49 ،ت،لت.
جدول (  ) 3توزيع مدراس وتالميذ مرحلة التعليم األساسي يف طرابلس يف العام الدراسي 2017/2016م
الشق األول من التعليم األساسي

أت لملت،لل

%

أت لسوت اذ

%

لملو ل

أت لسوت اذ

%

لملو ل

أت لملت،لل

لجلملت

52

17.9

27197

22

523

11421

16.5

220

52

38618

20

743

طعلبغس لملعكز

47

16.7

16113

13

342

7957

11.5

169

47

24070

12.5

512

أأ ال،ا

31

10.6

15520

12.5

500

5976

8.7

192

31

21496

11.2

693

ي لالنتسس

53

18.2

23847

19.3

450

10525

15.3

199

53

34372

17

649

ً لغا

50

17.2

21762

17.6

435

17762

25.8

355

50

39524

20.5

790

ول ،ل

58

20

19316

15.6

333

15215

22.2

264

58

34631

18

597

لجملم ا

291

100

123755

100

426

68956

100

237

291

192711

100

662

لسهغتمت
ل

لملصت: ،س تا لتال لال ل

إ ص،قا،ق أ ،ت أغى نو ى لسهغتا

2017

طعلبغس با،و غد تش ،ا مت ن،ب لملو لي،
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لملو ل

أت لسوت اذ

الشق الثاين من التعليم األساسي

%

لسها،ن

اإلمجايل

ن قهل لسه ،ثت .

شكل ( )5توزيع متوسط مدراس وتالميذ مرحلة التعليم األساسي يف طرابلس يف العام الدراسي 2017/2016م

لملصت :،للوت ،ل سها،و لتس (.)3

ت -الشق الثاين من التعليم األساسي ( املرحلة االعدادية ) :
بغغ أت لملت،لل أ 291 2017 ،ت،لت سإز،ي أت لسيتب  68956لست،للأ هب ،ننهت  %35.8ن
إز،ي أت لسيتب مبع غت لسولغا لةل،لي .
فوت
سمبو،،نت لسشق لسث،ين ن لسولغا لةل،لي أغى نو ى بغتمت طعلبغس نت م سل ره،من لملو لي،
أ أتي بغتمت
لايع ً لغا أغى لملعرهت مبو ل  355رغماذلق  /ت،لت سأت ت،للد 50 ،ت،لت
ول ،ل لملعرهت لسث،نات مبو ل  264رغماذلق  /ت،لت سأت لملت،لل  58ت،لت ً  ،ل لجلملت متثل لملعرهت
لسث،سثت مبو ل  220رغماذلق  /ت،لت سأت تل،لد 52 ،ت،لت سأت ذ بغتميت أأ ال،ا س ي لةنتسس لملعرهت
لسعلبلت مبو ل  199رغماذلق  /ت،لت سأت ه ،لملتل،ل  53 31ت،لت ابسقراب ً  ،طعلبغس لملعكز أتي
لملعرهت لا ،نت مبو ل  192رغماذلق  /ت،لت سأت ت،للد 49 ،ت،لت .
سمو مم ،لهق ل،ر ،ا لسوت اذ لملواتمن سغت،للت لسشق لةس ن لسولغا لةل،لي أتد ،لسشق لسث،ين ن لسولغا
لةل،لي ب  % 28.4 ،،سابلو تل ل ،ل لهد ،ن مللعفت تى لسلتقت بأ أت لملتل،ل سأت لسوت اذ أتقت ق مت
= 0.755سه  ،مت أغى ً ات س ،لسشق لةس ن لسولغا لةل،لي سضعس،موه لسلمغات لسولغامات بغتمت طعلبغس
.
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 -4حمعدل التسرب من التعليم األساسي :

سموصت ابسونعب " رعف لسي،سب سغمت،لت بلت لالسوح ،هب ،سن ًن مغوحق مبت،لت ً عى ًس لنوي،أه أن لست،للت ثل ًن

مصل إىل ،مت لملع غت لسولغامات لسيت ه فاد( " ،حسن 1999،م،ص .)375

ف ،هعا لسونعب توشعا لملتل،ل لسغاهات س ك،فت لملعل ل لسولغامات إال ل  ،رت ض بشكل أ،
ن لجلتس (  ) 4لالي :
لةل،لي لستنا ،إىل ًقصى ،لت سأغى نو ى تيوت لستل،لت مو

ع غت لسولغا

جدول (  ) 4نسبة التسرب وعدد التالميذ التعليم األساسي يف الفئة العمرية  11-6سنة يف بلدية طرابلس يف الفرتة -2006
2017م

عدد السكان

السنة

()14-5

عدد التالميذ

نسبة امللتحقني

ابلدراسة %



نسبة التسرب %


2006

187947

179413

95.5

-4.5

2017

162466

192711

118.6

-18.6

لملصت :،لهلا ت لسل ،ت سغملغ ،

لستو،قج لستد،قات سغولتل لسل ،سغنك،ن سنتت  2006شلهات طعلبغس إ ل،ا لال ص ،سلسولتل

طعلبغس . 2006

صغحت لال ص ،سلسولتل لسووتمعل لستد،قات سنك،ن طعلبغس  2014طعلبغس با،و غد تش ،ا .
 لهلا ت لسل ،ت سغملغ ، إ ل،ا شًسن لسولغا لةل،لي قن لسشًسن لسولغامات إ ص،قات لسوت اذ سلس ص لست،للات نب ك،رب لات  ،لسولغامات ابملت،طق لسولغامات لسل ،لست،للي. 2017

لس ت لسلمعمت لملت،هعا ن لسولغا لةل،لي ت لس قا 2017 /2006

ن سلقع با،و لتس ( )4أت لسنك،ن
مو لالي :
 -1لتت  2006بغغ أت لسنك،ن لس ت لسلمعمت ( 14-5لتت )  187947ننمت ً  % 17.6ن
زغت لك،ن طعلبغس لملو،بل بغغ أت لملغوحوأ مبتل،ل لسولغا لةل،لي حن  179413رغماذ سرغماذا ً
 ،مل % 95.5 ،ن زغت لك،ن لس ت لسلمعمت لملت،هعا ً ننهت لسونعب بغًري  %4.5سهي رشد إىل
ًن أت لسنك،ن لس ت لسلمعمت لملت،هعا مزمت أغى أت لسوت اذ ً مل أت سل رنعب أت لسوت اذ .
 ، ً -2لتت  2017بغغ أت لسنك،ن لس ت لسلمعمت لملت،هعا حن  162466ننمت ل  % 17.2ن زغت
لك،ن طعلبغس سأت لست،للأ  192711رغماذ سرغماذا سننهت لسونعب ً ً % 18.6ن أت لست،للأ
 تم حساب نسبة الملتحقين من قبل الباحثة عن طريق المعادلة  :عدد التالميذ الملتحقين في مرحلة ما ×100
عدد السكان في الفئة العمرية المقابلة
(موسى 2013 ،م  ،ص ) 105
 تم حساب معدل التسرب من قبل الباحثة عن طريق المعادلة  -100 :نسبة التالميذ الملتحقين بالدراسة في مرحلة ما (سليمان ،
 2016م  ،ص ) 141
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مبتل،ل لسولغا لةل،لي م أت لك،ن لس ت لملت،هعا سرسط نواجت ستسوح ،لسوت اذ لن سن لن
لالسوح ،لسو،ن ين مبتل،ل لسولغا لةل،لي ن قهل لةه،ي سرسط سكنب ًبت ،ه لتت ،للات ووت ت .

-4تقييم كفاءة اخلدمة التعليمية مبنطقة الدراسة :

سغولعف أغى نو ى لات  ،لملوت ت ابسولغا لةل،لي س تى ك  ،ره مو لاللول،نت بلتا ل،مد ميكن ن تهل،
ا رلومت ك  ،ا لات ت لسولغامات أغى أتا ل،مد تد : ،ل،مد كمات سً عى ن أات
قا،ل ك  ،ا رغط لات ،
سلست،للت لقكز أغى لملل،مد لسكمات سفق لسو،ي-:
أوال/كثافة الفصول  :ن ًه لملو،ماس لسيت رن،ه

لسولعف أغى تى ك  ،ا لات ت لسولغامات سقت،مه ،أغى رغهات

لملعل ل لسولغامات سًأتل لسوت اذ
ل وا،ل ،لسنك،ن ن هذه لات ت ا ر دع " لسلتقت بأ ًأتل لس ص
هب ،سروعثع بزا ا لت لسيغب أغى لات  ،لسيت رعره مبلتال لستم لسنك،ين لملعر ع س  ،مقرب أغاه ن كث،فت
ًأتل لس ص مم ،مً إىل هد  ،شكغت ل،ر ،ا
لك،نات أ،سات سابسو،ي ت ًأتل لسوت اذ مبلت م لستم
. ) 165
كث،فت لس صل سابسو،ي رًثع أغى تى ك  ،ا لات  ،لسولغامات " (أهت لسصمت 1997
سرو كث،فت لس ص مبتل،ل لسولغا لةل،لي لجلتس (  ) 5سلسشكل (  ) 6لسو،ي :
 -1التوزيع اجلغرايف لكثافة الفصول ابلتعليم االبتدائي يف بلدايت طرابلس :
رحلت كث،فت لس ص ن له لملش،كل لسيت رل،ين تد ،لملتل،ل لسغاهات ،صت لسص ف لةسىل ن لسشق
لس قا لسصه ،ات ً ى
لةس ن لسولغا لةل،لي سمعلع رسط إىل قغت لةبتات لسولغامات سلا  ،لس ص
هذه لملع غت و،،نت ابملع غت لإلأتل مت ا ر لملع غت لالبوتلقات أت
إىل ل،ر ،ا كث،فت لس ص
 123755رغماذلق مو اأ ن أغى  2764فصتق بكث،فت فصغات  44رغماذل  /فصتق سهي رزمت أن
. ) 345
لسكث،فت لملثغى سملووت ً  ،رقلسح بأ " 30-25رغماذلق /فصتق " ( فدمي 1996
مم ،مل ف ،مبوتل 14 ،رغماذلق  /فصتق س زاع لال ل لسكث،فت لس صغات جيب ًن ال روج،سا 40
رغماذلق  /فصتق س زاع لة ل لسكث،فت لس صغات عر لت سه  ،مل ،لت هذل لست ا ن لسولغا لملزمت
رصل إىل لسكث،فت لملثغى .
ن لس ص
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جدول (  ) 5التوزيع اجلغرايف لكثافة الفصول مبرحلة التعليم األساسي على مستوى البلدايت بطرابلس للعام الدراسي2016
2017/م

البيان
البلدية
ل

التعليم االبتدائي
عدد

الفصول

التعليم االعدادي

عدد التالميذ كثافة الفصل

عدد

الفصول

عدد التالميذ كثافة الفصل

لجلملت

488

27197

55

544

11421

21

طعلبغس لملعكز

370

16113

43

530

7957

15

أأ ال،ا

397

15520

39

252

5976

24

ي لالنتسس

385

23847

61

311

10525

33

ل لغا

719

21762

30

589

17762

30

ول ،ل

405

19316

47

328

15315

46

لجملم ا

2764

123755

44

2554

68956

27

لملصت :،س تا لتال لال ل

إ ص،قا،ق أ ،ت أغى نو ى لسهغتا

2017

طعلبغس با،و غد تش ،ا مت ن،ب لسكث،فت ن قهل لسه ،ثت .

شكل ( ) 6التوزيع اجلغرايف لكثافة الفصول مبرحلة التعليم األساسي على مستوى البلدايت بطرابلس للعام الدراسي 2016
2017/م

لملصت :،للوت ،ل سها،و لتس (.)5

)(169

ا ل،
ن لسشكل (  ) 5جنت ل وتف سكث،فت لس ص
سأغى نو ى لسهغتا ملتمتت طعلبغس مو
ي لةنتسس ل لجلملت ول ،ل سمعلع لسنهب فاد ،إىل كثعا أت لسوت اذ
ًأغى ن لملو ل لسل ،سهغتا
و،،نت إبأتل لس ص ا ر  70360رغماذلق ميثغ ن  % 36.5و،بل  1278فصتق بتنهت  % 24ن زغت
فص لملع غت .

 -2التوزيع اجلغرايف لكثافة الفصول ابلتعليم االعدادي يف بلدايت طرابلس :
ل ،لملو ل لسل ،سكث،فت لس ص ابسولغا لإلأتل ًقل ن ثاغه ابسولغا لالبوتلقي مبلت  27رغماذلق  /فصتق كتنهت
 ،بأ أت  68956رغماذلق إىل أت  2554فصتق سمعلع لسنهب إىل ط لس قا لسز تات سغشق لةس ن لسولغا
متوول لسي،سب إىل لسولغا لإلأتل .
لةل،لي س تمه ،لري لت ل
سأغى لملنو ى لةل،لي سغمتيوت مت م ًن هت،ف ثتثت بغتا ال أن لملو ل لسل ،هي  :ول ،ل طعلبغس لملعكز
أ رت ض ابقي لسهغتا أن لملو ل لسل ،هي  :أأ ال،ا ل لجلملت طعلبغس لملعكز .
ً لغا
اثنياً  /متوسط عدد الفصول يف مدارس التعليم األساسي :

سه محلت ن لملو،ماس لسيت ن تهل ،قا،ل ك  ،ا لات ت لسولغامات
(  ) 7مو لسو،ي :

هذل لملنو ى فمن ت لجلتس (  ) 6سلسشكل

جدول (  ) 6متوسط فصول السنة يف مدارس التعليم األساسي ببلدية طرابلس يف العام الدراسي
2017/2016م

البيان

التعليم االعدادي

التعليم االبتدائي
عدد الفصول

عدد املدارس

متوسط فصول املدرسة

عدد الفصول

متوسط فصول املدرسة

لجلملت

488

52

9

544

10

طعلبغس لملعكز

370

47

7

530

11

أأ ال،ا

397

31

12

252

8

ي لالنتسس

385

53

7

311

5

ل لغا

719

50

14

589

11

ول ،ل

405

58

7

328

5

لجملم ا

2764

291

9

2554

8

البلدية
ل

لملصت :،س تا لتال لال ل

إ ص،قا،ق أ ،ت أغى نو ى لسهغتا

2017

)(170

طعلبغس با،و غد تش ،ا مت ن،ب لملو لي،

ن قهل لسه ،ثت .

شكل (  ) 7متوسط فصول السنة يف مدارس التعليم األساسي ببلدية طرابلس يف العام الدراسي 2017/2016م

لملصت :،للوت ،ل سها،و لتس (.)6

تل،ل لسولغا لالبوتلقي بغتمت طعلبغس حن 2764
 -1التعليم االبتدائي  :بغغ إز،ي أت لس ص لست،للات
تل،ل لسولغا لالبوتلقي سلسيت رتون
فصتق ،للا،ق سمبو ل أ 9 ،فصتق  /ت،لت سموه،من و ل أت لس ص
إىل :
أ -بلدايت تزيد عن املتوسط العام  9فصول  /مدرسة :

سمتثغد ،بغتميت ً لغا سأأ ال،ا ا مصل لملو ل إىل  14س 12فصتق  /ت،لت سلسه،سغ فص هل 1116 ،فصتق
،للا،ق .
ب -بلدايت تتوافق مع املتوسط العام  9فصول  /مدرسة :
سر بغتمت سل تا هي  :ل لجلملت لسه،سغ أت فص هل 488 ،فصتق ،للا،ق .
ت -بلدايت تقل عن املتوسط العام  9فصول  /مدرسة :
سمهغغ أت ه ،ثتثت بغتا سر
بتل ل  158ت،لت .

 :طعلبغس لملعكز س ي لةنتسس سول ،ل سزغت فص هل 1160 ،فصتق ،للا،ق

)(171

 -2التعليم االعدادي  :بغغ إز،ي لس ص
ت،لت
ً -بغتا
لس ص
ب -بغتا
 -بغتا

مبع غت لسولغا لإلأتل

 2554فصتق ،للا،ق سمبو ل أ 8 ،فصتق /

تل،ل هذه لملع غت إىل:
ثت بغتا هي  :طعلبغس لملعكز سً لغا

سمتون و ل أت لس ص
سل لجلملت سبغغ زغت
رزمت أن لملو ل لسل : ،سر
 1663فصتق ،للا،ق .
رو لفق ع لملو ل لسل ،سغ ص  :سر بغتمت سل تا هي بغتمت ل لجلملت سأت فص هل ،لست،للات . 544
رول أن لملو ل لسل : ،سر بغتموأ  : ،أأ ال،ا سول ،ل سإز،ي أت لس ص لست،للات .580

اثلثاً  /متوسط عدد التالميذ يف مدارس التعليم األساسي :

سمحلت ن ًه لملو،ماس اللو تل د ،ك  ،ا لات ت لسولغامات بأ أت لسوت اذ سقت،ا لملتل،ل أغى للوال،ب لسوت اذ
 .س ن با،و لجلتس (  )7سلسشكل (  )8مو لالي :
 -1تل،ل لسولغا لالبوتلقي  :بغغ لملو ل لسل ،سلت لسوت اذ لملت،لت لس ل تا  425رغماذ  /ت،لت
كل ن ل لجلملت  523سأأ ال،ا
سموه،من لملو ل أغى نو ى لسهغتا ا مزمت أن لملو ل
 500س ي لالنتسس  449سً لغا  435رغماذ /ت،لت سرسط ستزسح لسنك،ن ن لملت،طق لسشعقات
سلجلت بات سيعلبغس لسل،صمت بنهب ر فع لات  ،لسولغامات سلسنك،نات ابسعغ ن أت لاللووعل ،لة

فاد.،

جدول (  ) 7متوسط عدد التالميذ يف مدارس التعليم األساسي ببلدية طرابلس يف العام الدراسي 2017/2016م
لسها،ن

التعليم االعدادي

التعليم االبتدائي
أت لسوت اذ

أت لملتل،ل

و ل أت
لسوت اذ

أت لسوت اذ

و ل أت
لسوت اذ

لجلملت

27197

52

523

11421

219

طعلبغس لملعكز

16113

47

342

7957

169

أأ ال،ا

15520

31

500

5976

192

ي لالنتسس

23847

53

449

10525

198

ل لغا

21762

50

435

17762

355

ول ،ل

19316

58

333

15315

264

لجملم ا

123755

291

425

68956

236

لسهغتمت
ل

لملصت :،س تا لتال لال ل

إ ص،قا،ق أ ،ت أغى نو ى لسهغتا

2017

)(172

طعلبغس با،و غد تش ،ا مت ن،ب لملو لي،

ن قهل لسه ،ثت .

لملصت :،للوت ،ل سها،و لتس (.)7

شكل (  ) 8متوسط عدد التالميذ يف مدارس التعليم األساسي ببلدية طرابلس يف العام الدراسي 2017/2016م

 -2مدراس التعليم اإلعدادي  :مغغ أت لسوت اذ  68956رغماذلق سمبو ل أ 236 ،رغماذ  /ت،لت س ن
لسشكل (  ) 8مو ره،من لملو ل ن بغتمت ة عى ا مزمت أن لملو ل لسل ،بغتميت ً لغا
سول ،ل  264 355ابسقراب باتم ،رول ابقي لسهغتا أن لملو ل لسل،ً ،بلت بغتا هي :
ل لجلملت س ي لةنتسس سأأ ال،ا سطعلبغس لملعكز س و لي،مه169 192 198 219 ،
ابسقراب .
وعلى مستوى البلدايت مو

نو ى لات ،

لسولغامات ملتل،ل لسولغا لةل،لي سفق لملل،مد

لسو يايات بت ،ق أغى ،للت ها ت لالأم ،،لسو،سات رو

لتس (، )8م أت ن لستو ،هي :

جدول (  ) 8تقييم مستوى اخلدمات التعليمية يف بلدية طرابلس وفقاً للمعايري التخطيطية

لملع غت لسولغامات

التعليم االبتدائي
التعليم االعدادي

لل لمللا،،

لملل،مد لسو يايات

سلقع لا،

لس ع بأ لس لقع سلمللا،،

رغماذ  /فصل

36-25

44

8+

رغماذ  /ت،لت

360 -300

425

65+

رغماذ  /فصل

30-29

27

3-

رغماذ  /ت،لت

510-480

292

218-

لملصت :،ن ن،ب لسه ،ثت ابالأوم ،أغى ها ت لالأم، ،،للت ءتم لسوصما لالل،ل ملتمتت لملت،ر،ا (روعمع لملع غت لسث،نات ) لسلعل
.220

)(173

2009

 -1التعليم االبتدائي :
ً -لا ( ،،رغماذ /فصل )  :رشد إىل أت لسوت اذ سكل شلهت إر م ض لستنهت بأ أت لسوت اذ إىل
أت لس ص ( لملك،ن لمل صنم سوغوي لسيغهت لسلغ سلمللعفت ضمن ع غت ن عل ل لسولغا لالبوتلقي
س ت لمللا ، ،،بأ  36- 25سمك ن هذل لمللا ،،غد ك ً سمبو،،نوه ابس لقع  44رغماذلق  /فصل مم،
مل سل لكو ،ظ لسوت اذ لس ص مبوتل 8 ،رغماذ  /فصل .
ب -لا ( ،،رغماذ  /ت،لت )  :مشد إىل أت لسوت اذ سكل ت،لت لبوتلقات سل تا إر م ض لستنهت
بأ أت لسوت اذ إىل أت لملتل،ل لالبوتلقات س ت لملًشع  ،بأ  360-300رغماذ سكل ت،لت
لبوتلقات محلت هذل لمللا ،،غد ك ً بنهب ل،ر ،ا لملًشع أن لمللا ،،لسو يايي لسه،سغ  425ب 65 ،،
رغماذلق /ت،لت مم ،مل سل نونم لملتل،ل لالبوتلقات .

 -2التعليم اإلعدادي :

ً -لا ( ،،رغماذ  /فصل )  :مشد إىل أت لسوت اذ سكل فصل س ت لمللا ، ،،بأ 30- 29
ط،سب صل سمحلت لا ،،ك ً ةنه سن لمللا ،،لحملت سال رل،ين تيوت طعلبغس ن نونم أت
لس ص .

ب -معيار ( تلميذ  /مدرسة )  :مشد إىل أت لسيغهت سكل ت،لت لأتل مت سمقلسح لملًشع  ،بأ

النتائج :
-1
-2
-3
-4
-5

-6

 510-480رغماذ  /ت،لت سملت لمللا ،،ك ً ةنه سن لمللا ،،لحملت سلسه،سغ  292رغماذلق  /ت،لت
سال رل،ين تيوت لست،للت ن نونم أت لملتل،ل لإلأتل مت .
لسزا ا لملنومعا ةأتل لسوت اذ وزت أن لسزا ا لسنك،نات لملنومعا ساا ا لس أي أب ات لسولغا سلإلقه ،أغاه .
شدت بغتمت طعلبغس ري ،لق غح ه،ق ت ،مه ،لسولغامات ت لس قا  ،بأ أ ،ي . 2017- 2008
مقبع لملغوحوأ ابست،للت ن لسنك،ن ع غت لسولغا لةل،لي لهلع لسولغامي بتنهت . % 62.7
ل،ر ،ا و ل لسوت اذ لسشق لةس ن لسولغا لةل،لي إىل  426رغماذلق  /ت،لت أن و ل أت
لسوت اذ لسشق لسث،ين ن لسولغا لةل،لي سلسه،سغ  237رغماذ  /فصل .
ن لست،للت لخن ،ق ك  ،ا لات  ،لسولغامات مبتيوت لست،للت سفو،ق مللا ،،كث،فت لس ص سلسيت ف،قري
لر
لمللت لملث،ي هل ، ،بأ  30-25رغماذلق  /فصل ) ا بغًري كث،فت لس صل ( 44رغماذلق  /فصل ) ابسولغا
ح
لالبوتلقي باتم ،محلت ث،سا،ق لسولغا لإلأتل حن  27رغماذلق  /فصل .
أغاه مويغب لة ع لسول،سن لجل ،سلملثمع ن قهل لملًلن ،لاك ات لسولغامات ع لسه ،ثأ لاص أغى
لمللغ  ،لسيت رن،أته أغى لجي ،لسو يا سلخت،ر قعل،ل سغتد ق ابات  ،لسولغامات .
بت ،ق أغى ،للت ها ت لالأم ،،سغمل،مد لسو يايات مو لخن ،ق ك  ،ا لات  ،لسولغامات لسولغا لالبوتلقي
سفو،ق مللا ،،رغماذ /فصل سرغماذ  /ت،لت مم ،مويغب لة ع لسو لع لةفوي ًأتل فص لملت،لت سإ  ،بهت،
لملزمت ن لملتل،ل حبا روغل ن لس ً لس لقع أغى لملتل،ل رل لسكث،فت لسل،سات .

)(174

التوصيات:
-1
-2
-3
-4

ختيا لات  ،لسولغامات ابملتيوت ع علأ،ا ً ذ

لالأوه ،،لقلد ،لجلًعلفات س تى قعهب ،ن

إأ ،ا لست ع
لسنك،ن.
لملت،لل لالبوتلقات سلإلأتل مت.
إنش ،تل،ل لتمتا ن ًلل روغال كث،فت لس ص
ضعس،ا سضع ي نووهغات ن ًلل لسوًغب أغى ه،هعا لسونعب.
رشجاع ًصح،ب ،ةسل لة ل أغى لاللوثم ،،بت ،لملتل،ل سروت لسوندات هل .

 -5أغى رس لال وص ،سص،نلي لسوعل ،ضعس،ا لسل ا إىل لست،لل ،لسلغمات سلسهحثات أتت لخت،ر قعلً ،س لسو يا
ال مك ن صده،ً ،فف لملكوه ،سلسيت ال مت،هل ،إال ًمت لسه ،ثأ سلستل،لأ لست،لل،
لسولغا
لسلغاً ،س رهوى نع  ،اللووه ،لةرعبت.
املراجع:
أوال  /الكتب:
، ً-1نت لسغجتت لسشلهات لسل ،ت سغمعلفق لمل ي لسيهالي لس ط ط مل لملتى  2000-80لست،للت لملتوحت لتت
. 1985
شعسا يت لسوح لالقوص ،سلاللوم،أي لامنات :1981
، ً -2نت لسغجتت لسشلهات لسل ،ت سغو يا
 1985سوي،ا لسولغا ًكو بع. 1980
ساها ،لسلص  ،لاتمثت لسيهلت لةسىل ل ،لسوتمات سغتشع طعلبغس
ً،-3فري لسشاخ غتامي ري  ،لسولغا
.1972
 -4حممت لاف لستمن فدمي لسو يا لسولغامي :سًل،ساهه س شكتره كوهت لةجنغ لملصعمت . 1996 6
-5حممت تد علي لسولغا لسل ،لسهت لسلعبات لسيهلت لسث،نات أ ،لسكوب لسو،هعا . 1973
اثنياً  /الرسائل العلمية:

، ، -1ب ًن  ،مخاس لى لًعلفات لات  ،لسولغامات  ،قهل لجل ،لات
غد تش ،ا كغات ل لب ل ،لت أأ مشس لسو،هعا . 2013
-2ف،طمت حممت أهت لسصمت لات  ،لسولغامات حم،ف ت لسو،هعا ،للت لًعلفات ،ل،ست كو ،له غد تش ،ا كغات
ل لب ل ،لت لسو،هعا لجلازا . 1997
-3حممت إبعلها أهت لسنت لسًت ،لًعلفات لات ،
ل ،لت لإللكتت،مت . 2002

إقغا لسهيت،ن – ساها، ،ل،ست ،لنود

تمتت تد ، ،ل،ست ،لنود غد تش ،ا كغات ل لب

)(175

لسولغا سلسصحت

حم،ف ت لإلو،أاغات ،للت

 -4صي ى حممت لسهًتل
تش ،ا . 1992
-5هتت إبعلها ،ض لن لغام،ن لسولغا قهل لجل ،لي حم،ف ت لملت فات ( ،للت
غد تش ،ا كغات لسهت ،ل ،لت أأ مشس لسو،هعا . 2016

لًعلفات لات ،

،ل،ست كو ،له غد

لًعلفات لات ، ) ،ل،ست ،لنود

اثلثاً /الدورايت والتقارير:
 -1لسهتط لستسي لسيعمق غد لملنغ ف – إصتح لسولغا مبتيوت لسشع لةسل سمشً ،فعموا ،لة ،ن مت،مع
. 2009
 -2أهت لس و،ح إبعلها نن لسل ل ل لاللوم،أات سأتقود ،ابسوحصال لست،للي ،غت كغات لسقبات لسزق،امق لسلت
1999 23
 -3ها ت لإلأم، ،،للت ءتم لسوصما لةل،ل ملتمتت لملت،ر،ا (روعمع لملع غت لسث،نات) لسلعل . 2009
رابعاً  /اإلحصاءات:

-1س تا لتال لة ل إ ص،قا،ق أ ،ت أغى نو ى لسهغتا  2017طعلبغس با،و غد تش ،ا.
-2سال،ا لسو يا لايت لسثتثات سغوتمات لالقوص ،مت سلاللوم،أات  1975:1973طعلبغس لجلمد ،مت لسلعبات
لسغاهات.
 -3سال،ا لسو يا صغحت لإل ص ،سلسولتل لستو،قج لستد،قات سغمن لس ط سغنك،ن  2012طعلبغس.
 -4لهلا ت لسل ،ت سغملغ  ،لستو،قج لستد،قات سغولتل لسل ،سغنك،ن سنتت  2006شلهات طعلبغس إ ل،ا لإل ص،
سلسولتل طعلبغس . 2006
صغحت لإل ص ،سلسولتل لسووتمعل لستد،قات سنك،ن طعلبغس  2014طعلبغس
 -5لهلا ت لسل ،ت سغملغ ،
با،و غد تش ،ا.
 -6إ ل،ا شًسن لسولغا لةل،لي قن لسشًسن لسولغامات إ ص،قات لسوت اذ سلس ص لست،للات نب ك،رب
لات  ،لسولغامات ابملت،طق لسولغامات لسل ،لست،للي . 2017

رابعاً  /االنرتنت:

لسهتط لستسي نو ى لسولغا

لسعلب

لسل ،لسلع

و غف مت،مع . 2009

لإلسكقسينhttp://www.zlex.com/archives/25/59
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البدائل املطروحة ملواجهة نقص املياه اجلوفية يف ليبيا

أ.جناة عبد السالم فطيس

أ.يوسف مسعود علي حسني

قسم اجلغرافيا/كلية الرتبية قصر بن غشري

قسم اجلغرافيا/كلية الرتبية قصر بن غشري

جامعة طرابلس

جامعة طرابلس

املقدمة
ش ه هه،ا لأوو ه هه ،ه هه،طا ه ههع بتلم ه ههت لسو ه ههعن لمل،ض ه ههي ه هه ،ه ًن لمله ه ه ل ،لمل،قا ه ههت لسلذب ه ههت أه ه هه،،ا أ ه ههن ه ه ه ل ،طهالا ه ههت
ن ه هه،اب أمغا ه هه ،لسوتما ه ههت إال ًن لستم ه ه لسن ه ههك،ين
سغ ه ههد ق،بغ ه ههت ستل ه ههوتزلف سس ه هذسط رت ه ههل ه ه ه،ق ه ههن لالهوم ه هه،
لملوزلم ه ههت سرل ه هه،ه لل ه ههودتف لملا ه هه،ه لسلذب ه ههت لسوي،أ ه هه ،لالقوص ه هه ،مت بل ه ههت أ ه هه 1950 ،سهد ه ه ً ،ا ه هه، ،قا ه ههت لتم ه ههت
ته ه هه،طق خموغ ه ه ههت ه ه ههن لسله ه هه ً ،ى إىل رًه ه ههد ل ه ه ه هع لمل ه ه هه،ها لملعرهيه ه ههت ابملاه ه هه،ه لسلذبه ه ههت  ،هه ه ههً ،ن لملاه ه هه،ه لسلذبه ه ههت
أهه ه هه،،ا أه ه ههن ثه ه ههعسا ق اه ه ههت حمه ه ههتس ا سق،بغه ه ههت ستله ه ههوتزلف لة ه ه هع لسه ه ههذ منه ه ههو لب لأومه ه هه ،سختيه ه هها أغمه ه ههي تدجه ه ههي
لل ه ه ههوًتهل ،سس ه ه ههذسط فو ه ه ههت ص ه ه ههغري لسوت،أ ه ه ههت لسك ،غ ه ه ههت أت ه ه ههت لملت م ه ه هه ،لستسسا ه ه ههت ال ل ه ه ههام ،لس ك ه ه هه،ال لسو،بل ه ه ههت سأل ه ه ه ه
لملوح ههتا لملو صص ههت  ،هه ،لملا هه،ه ب ه ه (ًن لملا هه،ه ه ههي ش ههكغت لسو ههعن لس ل ههت سلسلش ههعسن سس ههاس لسي،ق ههت) سق ههت أ ههزا ه ههذل
لسه ه ه هعً ه ه ه هًمتع بغ ه ه ههن أ ه ه هه 1992 ،س ه ه ه هًمتع ،مه ه ه ه ل ه ه هه،ندس أ ه ه هه 1994 ،أت ه ه ههت ً ،ش ه ه هه،،سل إىل ًن ك ه ه ههل ه ه ههن ص ه ه ههحت
لإلننه هه،ن س،ف،هاو ه ههه سءواه ههق لسوتما ه ههت لسصه ههت،أات سلة ه هن لسً ه ههذلقي سلست ه هه ،لسها ه ههي لعضه ههت كغد ه هه ،سغ يه ههع ه هه ،ر ه ههو إ ل،ا
لملاه هه،ه لسلذبه ههت بو يه هها أغمه ههي با ه ههي سغح،ضه ههع ثغمه هه ،مًله ههس لملنه ههووهل سفامه هه ،خيه ههنم تيوه ههت لست،لله ههت لملومثغه ههت بغاهاه هه،
لسه ههيت رل ه ههت ه ههن لسهغه ههتلن لسص ه ههحعلسمت لس ه ههيت رلومه ههت ءوا ه ههق ً تد ه هه ،لمله هه،قي أغ ه ههى لملا ه هه،ه لجل فاه ههت إر ال ر ل ه ههت فاد ه هه ، ،ه هه،،
،قاه ههت له ههيحات لقمه ههت لجله ههعان سكه ههن لملاه هه،ه لجل فاه ههت لملو ه ه فعا غه ههد ك،فاه ههت سرله هه،ين ه ههن لله ههوتزلف بشه ههع ً ى إىل هه ه ه
ت،له ههاب بله ههض لة ه ه لق لمل،قاه ههت لجل فاه ههت ساا ا غ وده هه ،لة ه هع لسه ههذ حيه ههو لسهح ه ه أه ههن ه ه  ،ه هه،قي أه ههذب ا ه ههع
حيو ه ههق سغمجوم ه ههع لسغا ه ههيب لة ه ه هن لمل ه هه،قي لا،ض ه ههع سلملن ه ههووهل ال ل ه ههامً ،ن ساها ه هه ،ري ه ههل أغ ه ههى ل ه هه ،ل لسهح ه ههع لملو له ه ه
ر لملاه ه هه،ه لمل،اه ه ههت ملنه ه هه،فت روه ه هه،،ب  1900كاغ ه ه ه ه ه ههق إر ابإل كه ه هه،ن ءغاه ه ههت هه ه ههذه لملاه ه هه،ه سوصه ه ههه صه ه هه،ات ستله ه ههو تل
لسهشع سغده.
سأغ ه ههى ه ه ههذل لةل ه هه،ل سق ه ههع لال وا ه هه ،،أغ ه ههى ه ه ههذل لمل ضه ه ه ا لس ه ههذ ل و ه ههت إىل ثتث ه ههت ه ،ه ه ه رت ه هه،س لملهحه ه ه
لةس لمل لان ه ه ههت لمل،قاه ه ه ههت سهاهه ه ه هه ،إر مت أه ه ه ههعق لمل ه ه ه ه ل ،لمل،قاه ه ه ههت لمل ل ه ه ه ه ا ل ه ه ه ه ل ك،ن ه ه ههري روغاتمه ه ه ههت ك،ة يه ه ه هه ،،سلسلا ه ه ه ه ن
سلسات ه هه،باع سلملا ه هه،ه لجل فا ه ههت ًس غ ه ههد روغاتم ه ههت رش ه ههومل أغ ه ههى ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع س ل،جل ه ههت ا ه هه،ه لسص ه ههعف لسص ه ههحي بوص ه ههت
لس قه ه ف أغ ههى ،ل ههت لمل ههتن سلة،اف لسغاها ههت و،ب ههل هه ،مو ه ه فع ههن ا هه،ه ً هه ،لملهح ه ه لسث هه،ين فو ههت وق ههت سلق ههع ص ههت،أت
ساها هه ،ههن ههت لل ههولعلق سلق ههع لسو ام ههع لجلًه هعل حملي هه ،ءغا ههت ا هه،ه لسهح ههع لمل له ه ا
ءغا ههت ا هه،ه لسهح ههع لملو له ه
سلسيعلقق لملنو ت ت لسوحغات س  ،مص ،ف صت،أت لسوحغات ن ل ق. ،
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سأغ ه ههى ه ه ههذل لةل ه هه،ل ك ه هه،ن الب ه ههت ه ههن ًن حيم ه ههل لملهحه ه ه لسث،س ه ه ه أته ه ه لن لالأوه ه هه،،ل لمل ضه ه ه أات سغحص ه ه ه
أغى لملا،ه لسلذبت بلأ لمل ل ،لمل،قات لمل ل ا.
مشكلة البحث:
ميكن صا،غت شكغت لسهح ن ت طعح لسنًل ل ي:
(هه ه ههل ميكه ه ههن سغاهاه ه ههً ،ن ءوه ه ههق لة ه ه هن لمله ه هه،قي ،ض ه ه هعلق س نه ه ههووهتق إرل لله ه ههوي،أري ًن رو له ه ههه إىل لسهحه ه ههع لملو ل ه ه ه سوو ه ه ه
بوحغات ا،هه لمل،ات سوو ،فع بذسط لملا،ه لحملتا ع  ،ل ن ا،ه أذبت ).

فرضية البحث:

هه ههذه لستل،له ههت مه ههو لسوحوه ههق ه ههن صه ههحت لس عضه ههات لسه ههيت رو ه ه ( :إن سل ه ه ًا ه ههت ،قاه ههت ساهاه هه ،رلوه ههرب ،سه ههت
نغ هب ،سًن هذه لةا ت لوو ،ق نووهتق رهل ،حملتس مت ا،هد ،لسلذبت سضلف لسربل ج لمللتا ملل،جلت لةا ت).
أهداف البحث:
مد ه ههتف لسهح ه ه ه إىل رثها ه ههري واو ه ههت أغما ه ههت  ،ه ه ههً ،ن ابإل ك ه هه،ن للد ه ههت لسلج ه ههز لمل ه هه،قي لا ه هه،ي بووتا ه هه،
ب ه هعل ج لسوتما ه ههت لالقوص ه هه ،مت
ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع لملو ل ه ه لمل،ا ه ههت سال موحو ه ههق رس ه ههط لة ه ههن ه ههت لأوم ه هه ،لسو ي ه هها
سإأه ههتل لسك ه ه ل  ،لس تاه ههت لملًهغه ههت سوت اه ههذ هه ههذه لس ه هربل ج سرواامده هه ،أغه ههى ل وه ههتل لمله ههتا لمللومه ههتا سالبه ههت هته هه ،ه ههن ت ه ههت
ءواق ك ،مت ،قات سغوي،أ ،لالقوص ،مت سلاللوم،أات.
حدود البحث:
مشغ ه ههري لا ه ههتس لملك،نا ه ههت سغهحه ه ه سس ه ههت ساها ه هه ،س ه هه ،فاد ه هه ،ه ههن ه ه ه ل، ،قا ه ههت ابإلض ه هه،فت إىل لسو ام ه ههع لجلً ه ه هعل
حملي ه هه ،لسوحغا ه ههت لسهحعم ه ههت سلسعةم ه ههت لملن ه ههووهغات حملي ه هه ،لسوحغا ه ههت سش ه هههك ،لسو ام ه ههع ب ه ههأ لملت ه هه،طق لسن ه هه ،غات سلملت ه هه،طق
لستل غات تيوت لست،للت.
أمهية البحث:
.1لمل ض ا رس لتسه إن سصغت ،سغتو،قج لإلجي،بات لملعل ا.
.2لسهتلقل رل ابس ،قتا أغى ك،فت لسوي،أ ،لالقوص ،مت سلاللوم،أات.
.3حم،سست إض،فت فكعا لتمتا مل للدت نونم لملا،ه لجل فات.
منهجية البحث:
لأومه ه ههت ،لله ه ههت لسهح ه ه ه أغه ه ههى لمله ه ههتدج لس ص ه ه ه ي لسوحغاغه ه ههي لملنه ه ههوتت إىل لسهاه ه هه،و لملو ه ه ه فعا سلملصه ه هه ، ،لسه ه ههيت
رت،سس ه ه ههري لمل ض ه ه ه ه ا ف ه ه ه هتق أ ه ه ههن لسهح ه ه ه ه سلست،لل ه ه هه ،لملتش ه ه ه ه ،ا لجمل ه ه ههت لسلغما ه ه ههت سرو ه ه هه،،مع لهلا ه ه هه ،لاك ا ه ه ههت
سلستسسات لملدومت ابمل ل ،لمل،قات لسغاهات.

)(178

املبحث األول:

املوازنة املائية يف ليبيا:

رو ههع ساها هه ،رل لملن هه ،ت لسه،سً ههت  1750000كاغ ه هقل عبل ه،ق سب ههأ لق ههعي أ ههعق oI45 18س I57
 o32مشه هه،ال سحيه ههته ،ه ههن لسشه ههم ،لسهحه ههع لملو ل ه ه س ه ههن لجلت ه ه ب لسصه ههحعل لسكه ههربى .لن ه ههع لاعميه ههت ،ق ه ه ( )1لة ه هع
لس ههذ مله ه ً هه ،رو ههع ض ههمن إقغ هها لملت هه،خ لسص ههحعلس لجل هه،ف سمم هه ،مزم ههت ههن ش ههتا لجل هه،ف سلا،ل ههت إىل لملا هه،ه لسلذب ههت
ًن لسه هههت ال ءو ه ه أغه ههى ،ه هه ،،له ههيحات ،قاه ههت لقمه ههت لجله ههعان سمله هه ،كه هه،ن ل ه هك،ن هه ههذل لسهغ ه هت موزلمه ههتسن ابله ههومعل ،إر
سص ه ههل ل ه ههت لستمه ه ه لسن ه ههك،ين لسن ه ههت إىل  %3سدر ه ههع أ ه ههت لسن ه ههك،ن ه ههن  3231059نن ه ههمت أ ه هه 1984 ،إىل
 4389739نن ه ه ه ههمت أ ه ه ه هه 1995 ،سق ه ه ه ههت جت ه ه ه هه،سا أ ه ه ه ههت لسن ه ه ه ههك،ن  6097556نن ه ه ه ههمت أ ه ه ه هه ]1[2005 ،سمم ه ه ه هه،
الشه ههط فاه ههه ًن لسه ههزا ا لملنه ههومعا ًأه ههتل لسنه ههك،ن ر ه ههعق ،له ههت غحه ههت إىل لملاه هه،ه لسلذبه ههت سوغهاه ههت ل وا،له هه،مه ف ه هتق
أه ه ههن لستشه ه هه،ط ،لالقوصه ه هه ،مت لمل وغ ه ه ههت ال له ه ههامً ،ن ًكثه ه ههع ه ه ههن  %65ه ه ههن له ه ههك،ن ساها ه ه هه ،مو لله ه ههتسن أغه ه ههى ل و ه ه ههتل
له هه ،ل لسهحه ههع لملو ل ه ه مشه هه ،لسه هههت ا ه ه رعركه ههز ًغغه ههب لمله ههتن ف ه هتق أه ههن لستشه هه،ط ،لالقوصه هه ،مت لة ه ههعى لسه ههيت
لل ههوتزفري لملاه هه،ه لجل فاه ههت لمل ل ه ه ا ةن لالأومه هه ،أغه ههى لة يه هه ،،لسن هه،قيت مله ههت ن أ ه ه،ق ههن لجمل،افه ههت إر ال موجه هه،سا له ههت
لة ي هه ،،لسنه هه،قيت أه ههن  100غ ه ه له ههت اق ًكثه ههع ههن  %95ه ههن ً،ضه ههي لس هههت سهه ههذل لملله ههت ًق ههل بكثه ههد ه ههن لاه ههت
لة ىن لس ه ههتا سغوا ه هه ،بتش ه هه ،ا،لأ ه ههي وله ه ه سهه ه ه  300غه ه ه ل ه ههت مت[ .]2سس ه ههذسط فو ه ههت ك ه هه،ن ال ب ه ههت سغمه ه ه لطن لسغا ه ههيب
ه ههن ًن ملوم ه ههت أغ ه ههى لمل ه ه ل ،لمل،قا ه ههت لمل ل ه ه ا لس ه ههيت رتونه ه ه إىل قن ه ههمأ ه هه ،لمل ه ه ل ،لمل،قا ه ههت لسووغاتم ه ههت لملومثغ ه ههت ابة ي ه هه،،
سلسلا ه ه ن سلساته هه،باع سلملاه هه،ه لجل فاه ههت لمل ه ه ل ،غه ههد لسووغاتمه ههت بصه ههت،أت ءغاه ههت اه هه،ه لسهحه ههع لملو ل ه ه س ل،جله ههت اه هه،ه لسصه ههعف
لسصحي سهي هاتت كم ،أيي:
اخلريطة رقم ( )1توضح موقع منطقة الدراسة

لملصت :،أمل لسه ،ثأ للوت ،ل إىل ً ،نت لسو يا

صغحت لملن ،ت لةطغس لس ط 1977
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 .1أوالً :املوارد املائية التقليدية:
 .2األمطار:

روه ه هه،من كما ه هه ،لة ي ه هه ،،لسن ه هه،قيت ساها ه هه ،ه هه ،ب ه ههأ تيو ه ههت سً ه ههعى سل ه ههتت سً ه ههعى سكتد ه هه ،ل ه ههتهل ،لسل ه هه ،ال
رزم ههت أ ههن  100غ ه ه ل ههت اق ههع سل ه ه ت هه،طق حم ههتس ا مزم ههت فاد هه ،ل ههت لملي ههع لسن ههت أ ههن  500غ ه ه ومثغ ههت
لجلهه ههل لة ه ههع مشه هه ،شه ههع ساهاه هه ،سلهه ههل ن له ههت مش،هله هه ،لسًه ههع ابملو،،نه ههت بي ه هعلبغس إر رلوه ههرب هه هه،ون لملتيووه هه،ن ه ههن
لملت هه،طق لس ههيت رن ههو فاد هه ،لة ي هه ،،ابنو هه ،سبكما هه ،رك هه ،رك ه ه ن ك،فا ههت س ههع لحمل،ص ههال لسز،لأا ههت مم هه ،ف ههع لجلد هه،
لملنه ههًسست إىل إق ،ه ههت لسنه ههتس الصه ههيا ،اه هه،ه لة يه هه ،،سختزمتده هه ،ستله ههو  ،ا تده هه ،لسز،لأه ههت لسصه هها ات إال ًن قنه ههم،ق ه ههن

ه ه ههذه لة ي ه هه ،،رون ه ههعب إىل ابط ه ههن لة،ق سوً ه ههذ لة ه ه ه لق لمل،قا ه ههت لجل فا ه ههت

لس ه هههت [ ]3إر رش ه ههد لست،لل ه هه ،رل

لسلتق ه ههت ًن جه ه ه رًذم ه ههت لة ي ه هه ،،سأل ه ه لق لمل،قا ه ههت مص ه ههل إىل  2855غاه ه ه ن ه ههقل كلهه ه ه،ق ل ه ههت اق
مهغغ ج لا،لت إىل لملا،ه لسلذبت أم لسهت حبتس  3871غا ن قلق كله،ق لت اق.

لس ق ه ههري لس ه ههذ

مم ،مل ًن هت،ف أجزلق ،قا،ق مصل إىل  1016غا ن قلق كله،ق لت اق[.]4
 .3العيون والينابيع واآلابر:
لس قه ههري لس ه هذ رتوشه ههع فاه ههه لسلا ه ه ن سلساته هه،باع بشه ههكل ،قانه ههي لت ه ه ب لسه هههت ابأوه،،هه هه ،ه ه ل، ،قاه ههت طهالاه ههت.
فه ههإن ل اب ،رو لله ههت لملته هه،طق لسه ههيت رو لل ه ههت فاده هه ،لة ه ه لق لمل،قاه ههت لجل فاه ههت إر رو ه ه لجلده هه ،لملنه ههًسست حب عهه هه ،سوغها ه ههت
ل وا،له هه ،لسنه ههك،ن لملو لله ههتمن

لملته هه،طق لس وه ههدا ابملاه هه،ه[ .]5سن ه هعلق سوغه ههت لة يه هه ،،لسنه هه،قيت فه ههإن لسلا ه ه ن سلساته هه،باع

سل اب ،متثل لملصت ،لسعقاني سع لة،لضي لسز،لأات سةغعلق لسشعب.

سجت ه ههت ،لإلش ه هه،،ا إىل ًن كما ه ههت سن أا ه ههت ا ه هه،ه لسلا ه ه ن سلسات ه هه،باع رلوم ه ههت أغ ه ههى ل ه ههتال ل ه ههو لة ي ه هه ،،سس ه ههذل
ه ههن لسص ه ههلب لالأوم ه هه ،أغاد ه هه ،سوكه ه ه ن ص ه ههت،لق س ه ههع ن ه هه ، ،سلل ه ههلت ه ههن لة،لض ه ههي لسص ه هه،ات سغز،لأ ه ههت ال ل ه ههامً ،ن
هته هه،ف ه ههن لسات ه هه،باع لس ه ههيت ال ميك ه ههن لالأوم ه هه ،أغاد ه هه ،لسز،لأه ههت سةغ ه هعلق لسش ه ههعب ةن  ،ه ه هه ،حيو ه ه أغ ه ههى لسكربم ه ههري
كمه هه ،ه ه ه لا ه ه ،مته هه،باع ول ه ه ،ل سلسلجه ههات مش ه ه ،ساهاه هه ،سقه ههت رهه ههأ ًن ،له ههت له ههك،ن لسش ه هعم لسنه هه ،غي سغماه هه،ه
لسلذبت ً ى إىل للوتزلف ا،ه  539ب علق حبا ء سري إىل ااب، ،ات غد ص،ات ستلو تل لسهشع [.]6
 .3املياه اجلوفية:
رلو ه ه ههرب لملا ه ه هه،ه لجل فا ه ه ههت لمله ه ه ه  ،لمل ه ه هه،قي لسعقان ه ه ههي ساها ه ه هه ،إر ً ه ه هه ،رش ه ه ههكل  %95ه ه ههن إز ه ه هه،ي لمله ه ه ه ل ،لمل،قا ه ه ههت
لمللومه ه ههتا سهه ه ههي خمزسنه ه ههت ،م أه ه ههت ه ه ههن لة ه ه ه لق لمل،قاه ه ههت لسه،طتاه ه ههت س ه ه ههن ا ه ه ه لسو امه ه ههع لجلً ه ه هعل هله ه ههذه لة ه ه ه لق
لمل،قا ههت ساها هه ،س هه ،ءو م ههه ههن ا هه،ه س و ههتل، ،ل ههت ل ههك،ن لملت هه،طق لس ههيت رو لل ههت فاد هه ،لة ه ه لق .لن ههع لاعمي ههت ،ق ه ه
( .)2سهي ضحت بو صال كم ،أيي:
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ً .لملا،ه لجل فات تيوت لدل ل ،،ا.
ب .لملا،ه لجل فات ت،طق لسك عا سلسنعمع سوا،ب .
ج .لملا،ه لجل فات تيوت لجلهل لة ع.
 .لملا،ه لجل فات تيوت فزلن.
ه .ا رو للت ثتثت ً لق ،قات ابطتات ض مت هي ً لق (لسك عا سلسنعمع سراهنيت).
أ .املياه اجلوفية يف منطقة سهل جفارة:

مو ه ههع ه ه ه ق ل ه ههدل ل ه هه،،ا لجل ه ههز لسش ه ههم،ي لسً ه ههع ه ههن ساها ه هه ،ش ه هه،غتق ن ه هه ،ت رهغ ه ههغ  20000كاغ ه ه ه ه ه هقلق عبل ه ه ه،ق
ه ه ق لسنه ههدل لسه ه هه،ط أغه ههى ثتث ه هت ه هزلو ،قانه ههات ه ه ههي ه هزلو ل ه ههدل ل ه هه،،ا
سرو ه ه اا لملا ه هه،ه لجل فاه ههت لمل زسن ه ههت
سًب شاهت سلسلزمزمت.
لاعميت ،ق ( )2لسو امع لجلًعل سأل لق لمل،قات

لملصت :،حمم لسنتس

تيوت لست،للت.

لمل ل ،لمل،قات بغاها ،كغات لسز،لأت ل ،لت طعلبغس نشعا ،ق )7( :

21 :

روًه ه ههذى هه ه ههذه لا ه ه هزلو ه ه ههن رنه ه ههعب اه ه هه،ه لة يه ه هه ،،لسنه ه هه،قيت أغه ه ههى لهه ه ههل ن له ه ههت سروه ه ههت ،كماه ه هه ،لملاه ه هه،ه
لملنوًغت سألغعلق لسهشعمت لمل وغ ت حب لي  1330اغ ن قلق كله،ق لت اق.
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ه ههأ روه ههت ،كماه ههت لسوًذمه ههت لسنه ههت مت حب ه ه لي  240غا ه ه ن ه هقلق كله ه ه،ق له ههت اق سهه ههذل مل ه ه ًن هته هه،ف أج ه هزلق
،قا ه ه ه،ق مو ه ه ههت ،ب 1060غاه ه ه ه ن ه ه هقلق كله ه ه ه،ق ل ه ه ههت اق[ ]7نواج ه ه ههت أ ه ه ههت ك ،م ه ه ههت لة ي ه ه هه ،،لسن ه ه هه،قيت لس ه ه ههيت م ه ه ههقق ًن

إن لل ه ههومعل ،أمغا ه ههت ل ه ههحب ه ه ههذه لملا ه هه،ه ل ه ههاً
رله ه ه ق لسكما ه هه ،لملن ه ههوتزفت ه ههن ه ه ههذه لاه ه هزلو
سهه تن هب ،سرتل ل لسهحع لد ،مم ،جيلغد ،غد ص،ات ستلو تل لسهشع نووهتق.

إىل لل ه ههوتزلفد،

سإرل ه ه هه ،مت لله ه ههوًت لستده ه ههع لسصه ه ههت،أي سن إجيه ه هه ،به ه ههتلقل ،قاه ه ههت بشه ه ههكل أ،له ه ههل سفله ه هه ،قهه ه ههل غ ه ه ه أه ه هه،
 2050فإنه ن لحملومل تس ك،،ثت با ات سبشعمت ساها ،بنهب أجز ل ،ه ،لمل،قات.
النه ـ ــر الص ـ ــناعيً :ك ه ههت لست،لل ه هه ،لهلات،سس لا ه ههت أغ ه ههى سل ه ه كما ه هه ،ضه ه ه مت ه ههن لملا ه هه،ه لجل فا ه ههت (كم ه هه ،بانت ه هه)،

ت ه هه،طق لسك ه ههعا سلسنه ه هعمع سوا،ب ه ه سًم ه ه،ق سل لسش ه هه،طا إر رل ه ههت ًكث ه ههع لملت ه هه،طق ساها ه هه ،غتا ه ههت ابملا ه هه،ه لجل فا ه ههت لسلذبه ه هت
موهوه ههى
لس ههيت رك ه ههي ساهاه هه ،ه ه أه هه 2050 ،سمله هه ،ك،نه ههري هه ههذه لملا هه،ه ق،بغه ههت سغت ه هه،ر ه ههع غ ه ه أه هه 2050 ،ا ه ه
النو ه هه ،ه ه هته لمله ههتا ل ه ه ى ثتثه ههت سثتث ه هأ له ههتت ًصه ههه ه ههن لملغ ه ه إجيه هه ،به ههتلقل رًيه ههي لسلجه ههز لسه ههذ لاحصه ههل أته ههت
لنو  ،هذه لملتا لة ع لسذ للوغز قا ،هته لست،للت.
اثنياً :املوارد املائية غري التقليدية:
ميكه ههن ه ههن ه ههت لل ه ههوثم ،،لمل ه ه ل ،لمل،قاه ههت غ ه ههد لسووغاتم ه ههت ر ه ه فد لملا ه هه،ه لسلذبه ههت سغو ا ه ههف ه ههن شه ههتا لسلج ه ههز لمل ه هه،قي
لمل ل ه ه ،سا ه ه،ق ًس لسه ههذ له ههاحت نه ههووهتق سرلومه ههت لمل ه ه ل ،لمل،قاه ههت غه ههد لسووغاتمه ههت سهاهه هه ،أغه ههى صه ههت،من ًل،له ههأ
:،
 .1ءغات ا،ه لسهحع.
 .2ل،جلت ا،ه لسصعف لسصحي.

 .1حتلي ـ ـ ــة مي ـ ـ ــاه البح ـ ـ ــر :ري ه ه ه  ،صه ه ههت،أت ءغاه ه ههت اه ه هه،ه لسهحه ه ههع لملو ل ه ه ه

ساهاه ه هه،

له ه هههلاتا ،لسوه ه ههعن لمل،ضه ه ههي

مل للده ههت لسيغ ه ههب لملوزلم ه ههت أغ ه ههى لملا ه هه،ه لسلذب ه ههت سألغ ه هعلق لسز،لأا ه ههت سلا ه هه،،مت سرش ه ههد با ه هه،و لسعلبي ه ههت لسل،ملا ه ههت سوحغا ه ههت
اه هه،ه لسهح ه ههع لسص ه هه، ،ا أ ه هه 1996 ،إىل ًن إز ه هه،ي لسي،ق ه ههت لسوصه ههمامات س ه ههتل لسوحغا ه ههت لملت ه ههذا ساها ه هه ،سص ه ههل إىل
 680000ه ه هقلق كلهه ه ه،ق لساه ه ه سه ه ههذه لسكما ه ههت م ه ههو إنو،لد ه هه ،ه ههن  30حمي ه ههت ءغا ه ههت رقك ه ههز أغ ه ههى ل ه هه ،ل لسهح ه ههع
لملو ل ه ه ه سمهه ه ههتف غ،سهده ه هه ،إىل رزسمه ه ههت لملصه ه هه،نع ابملاه ه هه،ه لسلذبه ه ههت سسه ه ههذسط فه ه ههإن ممه ه هه ،مً ه ه ههذ أغه ه ههى به ه ههعو ج صه ه ههت،أت
لسوحغاه ههت ساهاه ههً ،نه ههه منه ههو ت فو ه ه سو ه ه فد كماه هه ،حمه ههتس ا ه ههن لملاه هه،ه لسلذبه ههت لسه ههيت ءو،لده هه ،لملتشه ههآ لسصه ههت،أات
سن بواه ه ههت لستشه ه هه،ط ،لالقوصه ه هه ،مت س ،له ه هه ،لسنه ه ههك،ن لسا اه ه ههت ال له ه ههامً ،ن حميه ه هه ،لسوحغاه ه ههت هله ه هه ،لسوه ه ههت،ا أغه ه ههى
رغها ه ه ههت ل وا،ل ه ه هه ،ل ه ه ههك،ن لمل ه ه ههتن لجمل ه ه هه،س،ا إال ً ه ه هه ،ال رلم ه ه ههل إال بتن ه ه هههت  %59ه ه ههن ط،قود ه ه هه ،لسوص ه ه ههمامات لة ه ه ه هع
لسذ ً ى إىل اا ا ركغ ت إنو،ج لملا،ه لسلذبت .سلتعي أغى ر صال هذل لمل ض ا لملهح لسو. ،
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روماه ههز صه ههت،أت ءغاه ههت اه هه،ه لسهحه ههع أغه ههى لسلم ه ه أب ه هه ،كغ ه ههت إرل ه هه ،ق ،نه ههري ابمل ه ه ل ،لمل،قاه ههت لة ه ههعى فهاتمه هه ،مكغه ههف
إنو ه هه،ج لمل ه ههق لملكل ه ههب لس ل ه ههت لملت ه ههوج حمي ه هه ،لسوحغا ه ههت  0.6ه ههن لس ه ههتسال ،لة عمك ه ههي جن ه ههت ًن ركغ ه ههت إنو ه هه،ج لمل ه ههق
لملكل ه ههب لس ل ه ههت ه ههن لملا ه هه،ه لجل فا ه ههت سلص ه ههغت إىل لملن ه ههودغط مبو ه ههتل 0.15 ،ه ههن لس ه ههتسال ،لة عمك ه ههي[ ]9مم ه هه ،مل ه ه ًن

كغ ه ههت إنو ه هه،ج لملا ه هه،ه لحمل ه ههتا رزم ه ههت ً،بل ه ههت ًض ه ههل،ف أغ ه ههى كغ ه ههت لل ه ههوثم ،،لملا ه هه،ه لجل فا ه ههت سس ه ههذسط لل ه ههوًغري لملا ه هه،ه لجل فا ه ههت
بشه هههكت ًوباه ههب لستده ههع لسصه ههت،أي ه ههع ًن هه ههذه لملاه هه،ه ق،بغه ههت سغت ه هه،ر ،مه ههت لسلو ه ه لة،بله ههت لسو ،ه ههت ًس ًن ت،له ههاهد،
ل ه ههوت ض مم ه هه ،م ه ههً إىل اا ا غ ود ه هه ،نواج ه ههت أ ه ههت رل ه ه مض ه هه ،من ه ههوتزف تد ه هه ،لة ه هع لس ه ههذ من ه ههو لب لسو ل ه ههه
إىل لسهحع سءغات ا،هه .لن ع لاعميت ،ق .)3( :
 .2تقني ـ ــة معاجل ـ ــة مي ـ ــاه الص ـ ــرف الص ـ ــحي :رزلم ه ههت لالهوم ه هه ،مبل،جل ه ههت ا ه هه،ه لسص ه ههعف لسص ه ههحي كث ه ههد ه ههن لس ه ههتس
ابأوه،،ه ه هه ،ص ه ههت ،ميك ه ههن ًن م ه ههو لالأوم ه هه ،أغا ه ههه  ،لة،لض ه ههي لسز،لأا ه ههت سرلو ه ههرب ساها ه هه ،سل ه ههتا ه ههن لس ه ههتس لس ه ههيت
لهوم ه ه ههري هب ه ه ههذل لمل ضه ه ه ه ا أت ه ه ههت ً ،نش ه ه ههع  23حمي ه ه ههت رتوا ه ه ههت س ل،جل ه ه ههت ملا ه ه هه،ه لسص ه ه ههعف لسص ه ه ههحي رهغ ه ه ههغ ط،قود ه ه هه،
لإلنو،لات لي  140غا ن قل كله ،لت اق.
سقه ههت لل ه هوي،أري لسن ه ههغي ،لملن ه ههًسست ه ههتمتيت ط ه هعلبغس س ص ه هعلره رتوا ه ههت س ل،جل ه ههت  7.7غا ه ه ن ه ههقل كله ه ه،
ه ههن اه هه،ه لسصه ههعف له ههت اق سإرل ه هه ،أغمته هه ،أبن لمله ههتمتوأ ان ه ههيت لسه ههذكع رنه ههو ت ،ن ه ههن لملاه هه،ه لسلذبه ههت ه هه ،موه ههت ،به ه ه 15
غا ه ه ه ن ه ه هقلق كله ه ه ه ،له ه ههت اق فه ه ههإن رسه ه ههط مل ه ه ه ًن لمله ه ههتمتوأ وووه ه هه %50 ،ه ه ههن ل وا،ل،مهه ه هه ،ه ه ههن لملاه ه هه،ه لسلذبه ه ههت هبه ه ههذه

لسيعموت [ ]10سبذسط ميكن لأوه ،،ه،رأ لملتمتوأ ت رل،ق ميكن ًن ءوذ به لملتن لسغاهات لة عى.
لاعميت ،ق  )3( :لسو امع لجلًعل حملي ،ءغات لملا،ه

لملصت :،أمل لسه ،ثأ للوت ،ل إىل ً ،نت لسو يا

تيوت لست،للت.

صغحت لملن ،ت لةطغس لس ط
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1977

.65:

املبحث الثاين:

الواقع احلايل لصناعة حتلية مياه البحر املتوسط يف ليبيا:
رل ه ه ههت فك ه ه ههعا ءغا ه ه ههت ا ه ه هه،ه لسهح ه ه ههع لل ه ه ههوته،ط،ق ه،شه ه ه هعلق سغ ه ه ههتس،ا لهلات،سس لا ه ه ههت لس ه ه ههيت ء ه ه ههت
موص ه هه،أت خب ه هه ،،لمل ه هه ،ه ههن لسهح ه هه ،،سلحملاي ه هه ،سبوا ه ههت لملن ه ههيح ،لمل،قا ه ههت ب ل ه ههل ه ه هعل،ا لسش ه ههمس
لجل سانو ن لتمت أغى لة،ق بشكل ً يً ،،س ثغ ج.

لسيهال ه ه ههت أت ه ه ههت ،
موك ه هه،ثف ًأغ ه ههى

سملو ه ههرب لسل ه ههعب ًس ه ههن أ ه ههعف لسكا ا ه ههت لس ه ههيت ر ه ههو فاد ه هه ،ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع أت ه ههت  ،سض ه ههل ل لملا ه هه،ه لمل،ا ه ههت
ًسلين ال،لاه ههت كهه ههدا سقه هه ،ل بقكاه ههز ًشه ههلت لسشه ههمس أغه ههى هه ههذه لةسلين ابله ههو تل لمل ه هعلا لسل،كنه ههت ه ه روه ه ههع لملاه هه،ه
مكث ل لةخبعا لملوص،أتا أغى ًلي اب ،ا سغحص أغى لملا،ه لسلذبت.
ر د ه ه ههع إال أ ه ه هه 1869 ،أت ه ه ههت  ،ش ه ه ههات لاك ه ه ههت
سك ه ه ههن حمي ه ه هه ،ءغا ه ه ههت لملا ه ه هه،ه بش ه ه ههكغد ،لا ه ه ههتم
لسربمي،ناه ه ههت ًس حميه ه ههت سوويه ه ههد لملاه ه هه،ه لمل،اه ه ههت ب لله ه ههيت لسه ه ه هه ،،تمته ه ههت أه ه ههتن لسامتاه ه ههت سبله ه ههت لاه ه ههعب لسل،ملاه ه ههت لسث،ناه ه ههت
ً ه ههذ ًأ ه ههتل حمي ه هه ،ءغا ه ههت لملا ه هه،ه لسل ه هه ،ابسوزلم ه ههت إىل ًن سص ه ههغري أ ه هه 1993 ،إىل  1910حمي ه ههت ءغا ه ههت بي،ق ه ههت
إنو،لات رصل إىل  1807غا ن قلق كله،ق لسا [.]11
سفام ه هه ،خي ه ههنم ساها ه هه ،فو ه ههت ك،ن ه ههري بتلم ه ههت جتعبود ه هه ،ه ههع ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع أ ه هه 1962 ،ا ه ه ه ًنش ه ه ه ري ًس
حمي ههت سوحغاه ههت اه هه،ه لسهح ههع مبتمته ههت لسنه ههت،ا سو ههزس شه ههعكت ًل ه ه لست يا ههت ابملاه هه،ه لسلذبه ههت ري ه ه  ،صه ههت،أت ءغاه ههت لملاه هه،ه
ل ه ه هههلات ،لسو ه ه ههعن لمل،ض ه ه ههي إىل ًن سص ه ه ههل أ ه ه ههت ه ،لا ه ه هه،ي إىل  30حمي ه ه ههت بغً ه ه ههري ط،قود ه ه هه ،لإلنو،لا ه ه ههت  683000ه ه هقلق
كله،ق لسا [.]1

التقنيات املستخدمة يف حتلية مياه البحر يف ليبيا:
سرشمل كل لسيعلقق لمل ل ا

لسل ،سلسيت ميكن أعضد ،إبجي،ا كم ،أيي:

أوالً :التقنيات احلرارية وتشمل ما أييت:
 .1طريقة التقطري املتعدد التأثري:
سر ههوغ نم بومعمه ههع اه هه،ه لسهحه ههع أغه ههى ًله ههي ًوباه ههب له هه ،تت له ههتلق ( ل غده هه ،خبه هه ،،عر ه ههع لا ه هعل،ا) فوتووه ههل
لعق لسه  ،،إىل ًلي اب ،ا ساوك،ثف وح الق إىل ا،ه أذبت.
عل،ا ًلي لةوباب إىل لملا،ه فووه ع مح ن
 .2طريقة التبخر الوميضي متعدد املراحل:
سهه ههي ه ههن ًكثه ههع طعلقه ههق لسوحغاه ههت لنوشه هه،،لق لسله هه ،سرلومه ههت أغه ههى واوه ههت ًن لمله هه ،مًغه ههي أته ههت ،له ههً ،قه ههل
كغم هه ،لله ههومع رلعض ههه إىل ضه ههً ههت ض فلته ههت  ،م ههو رن ه ه أ لمل هه ،مه ههتفع إىل ج ه هعل لس ه ههً إىل ًن حي ههت سه ههه
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غغاه هه،ن ه،شه ههع فاوح ه ه إىل ه هه ،منه ههمى (ابسه ه هه ،،لس ا ه ههي) سهه ههذل لسه ه هه ،،مه ههو ركثا ه ههه مبه هه ،لسهحه ههع لسهه هه،،
لمل ل ا كل جعا فاوح إىل  ،ويع ص،حل سغشعب.

لةوباه ههب

 .3طريقة ضغط البخار:
رن ن ا،ه لسهحع

جعا لةوباب إىل ًن روح إىل خب،،

مكثف لسه  ،،ساوح إىل  ،ويع أذب.

اثنياً :تقنيات الفصل الكهروكيميائي:
أ .طريقة الفصل الكهروغشائي:
سرلومه ه ههت أغه ه ههى ،صه ه ههات لنووه ه هه ،لةم ه ه ه و إىل لةقيه ه هه،ب لسه ه ههيت خت،س ده ه هه ،لسشه ه ههحتت إطه ه هه ،،أمغاه ه ههت فصه ه ههل
كدعسكاما،قا ه ههت بل ه ههت إ ه ه هعل ،را ه هه ،،كدعابق ه ههي مبجم أ ه ههت ه ههن لةغش ه ههات حباه ه ه مت ه ههع لةمه ه ه و لمل له ه ههت إىل ،مه ه ه أوأ خم ه ههت
،سات ن لة تح.
رن ه ههو ت ه ه ههذه لسيعمو ه ههت سوحغا ه ههت لملا ه هه،ه لجل فا ه ههت فوه ه ه
رصعف أغى لسي،قت لسكدعابقات لملنو ت ت.

لس ق ه ههري لا،ض ه ههع ة ه هه ،ءو ه هه،ج إىل رك ه ه ه،ساف أ،سا ه ههت

ب .طريقة التناضح العكسي
رلوه ه ههرب ه ه ههن لسيعلقه ه ههق لملتوشه ه ههع

لسله ه هه ،سرلومه ه ههت أغه ه ههى فكه ه ههعا رل ه ه هعمض لملاه ه هه،ه لمل،اه ه ههت س ه ه ههً م ه ه ه

لس ه ه ههً

لإلو ه ه ا فا ه ههتلكس لجت ه هه،ه ل ه ههعان لمل ه هه ،فاتوو ه ههل ه ههن لحملغ ه ه لملعك ه ههز إىل لحملغ ه ه لمل ه ههف لسل ه ههذب[]13سه ه ههذل ،من ه ههمى
ابإلو امت لسلكنات.
التوزيع اجلغرايف حملطات التحلية يف ليبيا وواقعها اإلنتاجي:
ًش ه ه ه هه ،،إ ه ه ه ههتى لست،لل ه ه ه هه ،إىل ض ه ه ه ههلف لس ض ه ه ه ههع لمل ه ه ه هه،قي تمت ه ه ه ههت طعلبغس(لسل،ص ه ه ه ههمت) بن ه ه ه هههب نو ه ه ه ههنم
لة ه ه هتل لمل ه هه،قي سر ه ههته  ،ن أا ه ههت لملا ه هه،ه فمتمت ه ههت ط ه ه هعلبغس ءو ه هه،ج م ا ه ه ه،ق إىل  690000ه ه هقلق عبل ه ه ه،ق ه ههن لملا ه هه،ه لسلذبه ه ههت
باتم ه هه ،م ه ههو رزسم ه ههته ،بكما ه ههت ق ه ههت،ه 400000 ،ه هقلق عبل ه ه،ق لسا ه ه لس ل ه ههت أ ه هن طعم ه ههق لستد ه ههع لسص ه ههت،أي ً ه هه ،لسكما ه ههت
لسه،قا ه ههت فو ه ههو ل،جلود ه هه ،ه ههن ه ههت حمي ه هه ،لسوحغا ه ههت لس ه ههثت لمل ل ه ه ا لملتمت ه ههت سمل ه هه ،ك،ن ه ههري ه ه ههذه لحملي ه هه ،لس ه ههثت
إ ه هه ً ،ه هه ،الرت ه ههوج ابنو ه ههً ،س ً ه هه ،و ق ه ههت أ ه ههن لسلم ه ههل ًس ً ه هه ،قا ه ههت لإلجن ه هه،ا ف ه ههإن لا،ل ه ههت إىل لملا ه هه،ه لسلذب ه ههت290000
ه هقلق كله ه ه،ق سبتنه هههت  %40ههن ويغه هه ،اه هه،ه ل ههك،ن لملتمت ههت رهوه ههى ،هات ههت حب ه ه لمل ه ه لطن أ ههن كما ههت ه ههن لملا هه،ه غ،سه ه ه،ق
ه هه ،مشه ههقمد ،ه ههن لسنه هها،،ل لا ض ه ههات لسه ههيت رها ه ههع لملاه هه،ه لا،سا ه هت ه ههن لسشه ههعس لسص ه ههحات لستا ه ههت[ .]14لة ه هع لسه ههذ حي ه ههو
إص ه ههتح سرش ه ههًال حمي ه هه ،لسوحغا ه ههت س ه ههاس تمت ه ههت ط ه هعلبغس ب ه ههل زا ه ههع لمل ه ههتن لسغاها ه ههت .الل ه ههام ،رغ ه ههط لس لقل ه ههت أغ ه ههى
ل هه ،ل لسهح ههع لملو ل ه ه ةن حمتس م ههت لملاه هه،ه ههن ل ،هه هه ،لسووغاتم ههت رنه ههو لب رتما ههت ه ه ل، ،قا ههت ً ه ههعى غ ههد روغاتمه ههت
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رومث ه هل بص ه ههت،أت ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع مل للد ه ههت لةا ه ههت لمل،قا ه ههت لا،ض ه ههع سلملن ه ههووهل .سإر ه هه ،ك ه هه،ن لستد ه ههع لسص ه ههت،أي حيو ه ههق
ك ،مه ه ههت ننه ه هههات ا،له ه ههت ساهاه ه هه ،أته ه ههت  ،ركومه ه ههل عل غه ه ههه فه ه ههإن هه ه ههذه لسك ،مه ه ههت ال روجه ه هه،سا أه ه هه 2050 ،سه ه ههذسط فه ه ههإن ه ه ههن
لس ههعس ،لسهحه ه أ ههن لاغه ه لستا ههت مل هه ،بل ههت لة،بل ههت أوه ه لسو ،ههت ا ههل ش ههكغت لا،ل ههت إىل لملا هه،ه ةلا هه ،لا،ض ههع
سلملنووهل.
س ه ههن ه ه ههذل لملتيغ ه ههق متهً ه ههي ت،قش ه ههت سلق ه ههع ص ه ههت،أت ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع لس ق ه ههري لا،ض ه ههع س ه هه ،ملقض ه ههد ،ه ههن
ل ق هه ،بوص ههت أتلد هه ،مب هه ،مو ه ه فع ههن حل هههل سون هه،ه ءوا ههق ههتا لس ج ه ه ا لمل،قا ههت لس هههت س ههن هت هه ،مت لل ه هعل
رصه ه ه  ،مل لق ه ههع حمي ه هه ،لسوحغا ه ههت سكا ا ه ههت لل ه ههوًتهل ،سلالل ه ههو  ،ا تد ه هه ،ابستن ه هههت سغمت ه هه،طق لسن ه هه ،غات لسوعمه ه ههت ه ههن لسهح ه ههع
سلستل غا ه ههت لسه ه ههيت فوه ه ههت له ه ههز كهه ه ههد ه ه ههن ا،هده ه هه ،رًذمه ه ههت لملته ه هه،طق لسنه ه هه ،غات سهه ه ههي حب،له ه ههت ًم ه ه هه ،إىل به ه ههتلقل ،قاه ه ههت
بش ه ههكل أ،ل ه ههل قه ه ههل ًن رغ ه ه ح لةف ه هق ب ه ه ل  ،لسلج ه ههز لمل ه هه،قي لس ه ههذ رش ه ههد ًغغ ه ههب لست،لل ه هه ،أغ ه ههى قتس ه ههه أ ه هه،لتق ً
ًل ه ه ههت .سلاعمي ه ه ههت ،قه ه ه ه ( )4لسعةم ه ه ههت لملن ه ه ههووهغات سو ام ه ه ههع حمي ه ه هه ،لسوحغا ه ه ههت سش ه ه هههك ،ر املد ه ه هه ،أغ ه ه ههى لمل ه ه ههتن لسن ه ه هه ،غات
سلستل غات .
عميت ،ق ()4لسعةمت لملنووهغات سو امع حمي ،لسوحغات سشهك ،ر املد ،أغى لملتن لسن ،غات سلستل غات .

لملصت :،أمل لسه ،ثأ للوت ،ل إىل ً ،نت لسو يا

صغحت لملن ،ت لالطغس لس ط
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املبحث الثالث

االعتبارات املوضوعية العتماد صناعة حتلية مياه البحر املتوسط يف ليبيا

رًكه ههت لس ه ههعس،ل لمل ض ه ه أات لا،ل ه ههت إىل لنوده هه،ج يه ههت مه ه ههتف إىل إ ل ه ههت سري ه ه مع ص ه ههت،أت ءغاه ههت اه هه،ه لسهح ه ههع
ساا ا ك  ،مه ه هه ،هب ه ههتف ره ه ه فد لملا ه هه،ه لسلذب ه ههت أبق ه ههل كغ ه ههت ممكت ه ههت سغمت ه هه،طق لس ه ههيت رل ه هه،ين ه ههن أج ه ههز ه هه،قي سلضه ه ه ب ه ههت
لل ههوتزلف لملا هه،ه لجل فا ههت لس ههيت رومو ههع مب ههزسن لل ه هقلراجي غ ههد ش هههكت ًوبا ههب لستد ههع لسص ههت،أي سميك ههن رعز ههت لس ههعس،ل
سلسل ل ل لالأوه،،مت أرب  ،أيي:
 .1رله هه،ين ساهاه هه ،ه ههن سل ه ه أجه ههز ه هه،قي سلض ه ه – كمه هه ،رهه ه نهأ – س ه ههن لملو قه ههع ًن مزمه ههت ج ه ه هه ههذل لسلجه ههز بله ههت ًن مت
للوتزلف لمل ل ،لمل،قات لسووغاتمت.
 -2الش ه ههط ًن لستد ه ههع لسص ه ههت،أي و ه ههق ن أه ه ه،ق ه ههن لسك ،م ه ههت لمل،قا ه ههت سغمت ه هه،طق لس ه ههيت رل ه هه،ين ه ههن أج ه ههز ه هه،قي سك ه ههن ه ه ههذه
لسك ،م ه ههت سان ه ههري ،قا ه ههت إر ل ه ههوتودي ابنود ه هه ،لمل ه ههزسن لمل ه هه،قي لسلو ه ه ه لسثتث ه ههت لسو ،ه ههت سابإل ك ه هه،ن إنش ه هه ،حمي ه هه،
ءغاه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع سغمت ه هه،طق لس ه ههيت ري ه هل أغ ه ههى لسن ه هه ،ل لسشه ههم،ي .الل ه ههامً ،ن ص ه ههت،أت ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع رلوم ه ههت أغ ه ههى
ا،ه لسهحع لملو ل

لسذ ريل أغى ل ،غه ًكثع ن ثغثي لسقكازل لسنك،نات[.]15

 -3ءو ه هه،ج ص ه ههت،أت ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع إىل ،ةسل ً ه ه ل سط،ق ه ههت كدعابقا ه ههت س ه هربل سه ه ههذه لسلت،ص ه ههع لس ه ههثت و ه ه فعا
ًن لا ههربا لملقلكم ههت و ه ه فعا ةن أم ههع ه ههذه لسص ههت،أت ق هه،،ب لامن ههت أو ه ه
ساها هه ،ة هه ،ههن لسهغ ههتلن لملص ههت،ا سغ ههت
سابإل ك،ن إأتل ك ل  ،إض،فات

هذل لجمل.]16[ ،

 -4ميكه ههن سصه ههت،أت ءغاه ههت اه هه،ه لسهح ه ههع ًن رك ه ه ن لسع مه ههف لالل ه هقلراجي سغما ه هه،ه لجل فاه ههت لمل ل ه ه ا لة ه ه لق لمل،قا ه ههت
إرل ه ه هه ،مت لل ه ه ههو تل د ،بش ه ه ههكل ً ث ه ه ههل ه ه ه ه رًي ه ه ههي ل وا،ل ه ه هه ،لالل ه ه ههودتف لساه ه ه ه ي لملت ه ه هه،طق لسش ه ه ههم،سات مل وغ ه ه ههف
لةغعلق أن طعمق:
رن،ه خت اف تا لا،لت إىل لملا،ه.
ً .لسلمل أغى إكم ،لحملي ،لسيت الالسري قات لالجن،ا
ب .إصه ه ههتح لحمليه ه هه ،لسل،طغه ه ههت سلملو ق ه ه ههت ةله ه ههل ءواه ه ههق لسك ،مه ه ههت لمل،قاه ه ههت به ه ههت ًن ر ه ه ههل و ق ه ه ههت سوه ه ههً إىل هه ه ههت،
ط،ق ه هه ،لسل ه هه ،غأ ف ه ه هتق أ ه ههن لسوآك ه ههل سلالن ه ههتح ،لس ه ههذ حي ه ههت سغمحي ه هه ،ل ه ه نهعل رو ،د ه هه ،سقعهب ه هه ،ه ههن ا ه هه،ه لسهح ه ههع
لمل،ات.
ج .اا ا ًأ ه هتل لحملي ه هه ،حبا ه ه رغ ه ههيب ،ل ه ههت ل ه ههك،ن لسش ه هعم لسن ه هه ،غي س ه هه ،مغا ه ههه ه ههن ت ه هه،طق رل أج ه ههز ه هه،قي
لملته هه،طق
سو اه ههف لس ه ههً لا،صه ههل أغه ههى لة ه ه لق لمل،قاه ههت لسه ههيت ميكه ههن ًن ختصه ههنم ملل،جله ههت لسلجه ههز لمله هه،قي لمل ل ه ه
لسوعمهت تد.،
 .الب ههت ههن ر ه ه فد فعم ههق أم ههل حيم ههل ك ههل لإل ك،نا هه ،لس تا ههت سلسووتا ههت لس ههيت ميك ههن ًن رل هه،أ ً أي ههل ًس ر ق ههف
رنومع ابإلنو،ج بك ،ل ط،قود.،
حمي ،لسوحغات
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 . 5ميكه ههن ًن رنه هه،ه صه ههت،أت ءغاه ههت اه هه،ه لسهحه ههع هد ه ه  ،لقوصه هه ،ا لاته ههت رومثه ههل صه ههت،أت غ ه ه لسيله هه ،سبله ههض
لسص ه ههت،أ ،لسكاما،سم ه ههت سلجلغتم ه ههت ف ه ه هتق أ ه ههن رتما ه ههت سريه ه ه مع لملًلن ه هه ،لسص ه ههت،أات لةهغا ه ههت ًس لاك ا ه ههت رل أتق ه ههت
بو فد قيع لسًا ،،لا،صت ابحمليً ،س لسصا،نت سلسوشًال سرت،مب لسك ل  ،لس تات.
.6إن سلق ه ه ا ساهاه هه ،أغه ههى وعبه ههت ه ههن لسه ههتس لةس،سباه ههت سه ههه س ،د ه ه ري ه ه مع هه ههذه لسصه ههت،أت ه ههن ه ههت لله ههودل قيه ههع
لسًا ه هه ،،سر ه ههت،مب لسك ه ه ه ل  ،لسل ،غ ه ههت س ل،جله ه ههت لسو ق ه هه ،لس ه ههيت ءص ه ههل ابسن ه ههعأت لملمكته ه ههت .سإرل ه هه ،ك،ن ه ه هري ه ه ههذه لسلمغاه ه ههت
كغ ه ه ههت لس قه ه ههري لا،ضه ه ههع فه ه ههإن لسووه ه ههت لسلغمه ه ههي سلسوو ه ه ه لملونه ه هه،،ا له ه ههاً به ه ههت شه ه ههط إىل ه ه ههض رك ه ه ه،ساف هه ه ههذه
لسص ه ههت،أت لس لأ ه ههتا إىل ،ل ه ههت ميك ه ههن ًن مه ه ههي لسن ه هههال سص ه ههت،أت ه ه ههذه لحملي ه ههً ،س جتما ه ههع ًلزلقد ه هه ،أغ ه ههى لةق ه ههل ل ه ههل
ساها.،
معوقات صناعة التحلية يف ليبيا
لل ه ههو ت ري ساها ه هه ،خموغ ه ههف لسووتا ه هه ،لملوي ه ه ،ا ص ه ههت،أت ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع ه ههت لة،بل ه ههأ لسن ه ههتت لمل،ض ه ههات.
مم ،للغد ،متوغط ربل فتات هذل لجمل ،إال ًن هذه لسصت،أت سللدري ش،كل س ل ق ،روغ نم فام ،مغي:
 .1ال ر لت ًلنت ،وات روع أغى أ،رود ،نًسسات صت،أت ءغات ا،ه لسهحع س ولغو،مه ،لة ع لسذ ً ى إىل:
ً .لأوم ه هه ،لملًلن ه هه ،سلهلا ه هه ،لاك ا ه ههت لملن ه ههو ت ت سووتا ه هه ،لسوحغا ه ههت أغ ه ههى لسش ه ههعك ،لةلتها ه ههت رت ا ه ههذ سص ه هها،نت
حمي ه هه ،لسوحغا ه ههت أ ه ههن طعم ه ههق لاه ه هربل لةل،ن ه ههب لس ه ههذمن رهله ه ه هبه ه ه رغ ه ههط لسش ه ههعك . ،إال ًن لاه ه هربل لةلتها ه ههت رو ه ههت
شا ،ق ةلل رشًال لحملي ،لملو ق ت .سمشدت بذسط سلقع لا ،لسذ مت لسويع إساه لملهح لسث،ين.
ب .رغه ههق صه ههت،أت ءغاه ههت اه هه،ه لسهحه ههع ساهاه هه ،لالهومه هه ،لسه ههتا أته ههت  ،روه هه،،ن ابسصه ههت،أ ،لة ه ههعى لمل ل ه ه ا كصه ههت،أت
لسهقسكاما،قاه هه ،ه ههثتق .سسه ههذسط جنه ههت ًن رهلاه ههت هه ههذه لحمليه هه ،ال روهه ههع إىل لده ههت ،واه ههت سل ه ههتا فمه ههن هه ههذه لحمليه هه ،ه هه،
موه ه ه ههع سغمًلن ه ه ههت لسل ،ه ه ههت سغكد ه ه هعاب سً ه ه ههعى روه ه ه ههع سغص ه ه ههت،أ ،لست يا ه ه ههت سحسث ه ه ههت روه ه ه ههع سغمًلن ه ه هه ،لسص ه ه ههحات سلات ا ه ه ههت
لة عى سهذل  ً ،ى إىل رشواري لجلد لسيت ال بت ًن رهت ن ًلل ري مع هذه لسصت،أت.
ج .ضه ههلف ب ه هعل ج ر ه ههت،مب سأتهاه ههل لسل ه هه ،غأ ه ههع أه ههت سل ه ه ي ه ههت سلضه ههحت ط مغ ه ههت لة ه هت سوي ه ه مع ص ه ههت،أت لسوحغا ه ههت
سس ه ههذسط رك ه ههع ،لة ي ه هه ،لسوص ه ههمامات لسوش ه ههًاغات .نواج ه ههت أ ه ههت ره ه هه ،لمللغ ه هه ،سلاه ه هربل ب ه ههأ لملًلن ه هه ،لس طتا ه ههت
لسيت روهع إساد ،رغط لحملي. ،
 .ر ل ههت فك ههعا ،ط ههت ل هه،قتا ب ههأ لملن ههًسسأ سأمه ه لست هه،ل رلو ههرب ص ههت،أت ءغا ههت ا هه،ه لسهح ههع كغ ههت ،ساه ه،ق سلقوص هه ،اق
ك  ،لوتا روتا،ق سءو،ج إىل صا،نت لقمت.
 .2لملش،كل لس تات رل لسلتقت مب ،أيي:
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 ل ه ه ل واه هه ،،لقه ههع بله ههض لحمليه هه ،نواجه ههت أه ههت سل ه ه ،لله هه ،لتمه ههتا أت ه ههذ بله ههأ لالأوهه هه ،،ا ه هزل سله ههغها،
لمل ق ه ههع .ف ق ه ه ا حمي ه هه ،بتً ه هه،ا ساسل،ا سل ه ههع سلسزسموات ه ههت سب ه ههن له ه ه ل سط ه ههرب ً ه هه ،لسوا ه هه،،ل لسهحعم ه ههت س ه هه ،جتغه ه ههه ه ههن
لةأش،ب سن ،ا ً ى إىل ر قف هذه لحملي ،بشكل ،قي بلت تا سلازا ن رشًاغد.،
فه ه ههع
 إن لأومه ه هه ،لملًلنه ه هه ،لسه ه ههيت روهه ه ههع إساد ه ه ه ،لحمليه ه هه ،أغه ه ههى لملوه ه هه،سسأ لةهغاه ه ههأ صه ه هها،نت سرشه ه ههًال لحمليه ه هه،
ابملو ه هه،سسأ إىل إ ه هه ،حمي ه هه ،سقي ه ههع غا ه هه ،،رل ن أا ه ههت سن لملن ه ههو ى لسووه ه ه لمليغه ه ه ب فات ه ههوج أ ه ههن رس ه ههط ش ه هه،كل
سر ق ً ،ثع أغى كمات سن أات لإلنو،ج.
أمغد ههً ،ث ههع أغ ههى
 مل هه ،ك،ن ههري حمي هه ،ءغا ههت ا هه،ه لسهح ههع رلوم ههت أغ ههى ن هه ،لسوش ههًال لملن ههومع ف ههإن كث ههعا لسو ق هه،
سلقه ههع لإلنوه هه،لي ه ههن و اه ههت ل،ر ه هه،ا كغ ه ههت لمله ههق لملكله ههب لس ل ه ههت ه ههن لملاه هه،ه لملتوجه ههت إىل لس ه ههلف ًس ًكثه ههع بنه هههب أه ههت
إلعل لسصا،نت لستس،مت ل لحملي. ،
 ً .3ى غا ه هه،ب لسون ه ههلد لس ه ه لقلي سغم ه ه ل ،لمل،قا ه ههت لسووغاتم ه ههت إىل لأوه ه هه ،،رك ه ه،ساف إنو ه هه،ج لملا ه هه،ه لحمل ه ههتا عر ل ه ههت كم ه ههً ،ث ه ههع
ض ه ه ههلف أمغا ه ه ههت له،م ه ه ههت ،له ه ه ه لل ه ه ههودتف لملا ه ه هه،ه ل ه ه ههغه،ق رش ه ه ههًال سص ه ه هها،نت حمي ه ه هه ،لسوحغا ه ه ههت لس ه ه ههيت ر ه ه ههزس لسوجمل ه ه هه،
لا عمت.
 . 4حمتس مه ههت لسعوه ههي سلس ه ه أي لسشه ههليب أب اه ههت لمل ه ه ل ،لمل،قاه ههت لسًه ههد روغاتمه ههت سأتقوده هه ،لسوك ،غاه ههت ابمل ه ه ل ،لمل،قاه ههت لسووغاتمه ههت.
لة ه هع لسه ههذ ًثه ههع له ههغه،ق أغه ههى ت ه ه سري ه ه  ،هه ههذه لسصه ههت،أت لس لأه ههتا .ال له ههام ،لسنه ههت ل لسلشه ههع لمل،ضه ههات لسه ههيت رتجه ههز
فاد ً ،حميت ك،ن قت بتئ إبنش،قد ،قهتق[.]17
 .5ن ه هعلق سغوي ه ه  ،لسوو ه ه لملونه هه،،ا صه ههت،أت لسوحغا ههت فه ههإن لسش ههعك ،لةلتهاه ههت أه هه ،ا هه ،رته ههوج حمي هه ً ،ه ههت بويه ههع
غا ه هه ،،خموغ ه ه ههت ال ره ه ههوت ه ه ههع لحمليه ه هه ،لمل ل ه ه ه ا ساهاه ه هه ،فلته ه ههت  ،حيصه ه ههل أيه ه ههل ً ه ه ههت لحمليه ه هه ،رك ه ه ه ن لجلده ه هه،
لملن ه ههًسست ً ه هه ،ا ه هه،،من كت ه هه ،كغ ه ههف فد ه ههي إ ه ههً ،ن ريغ ه ههب ه ههن لسش ه ههعك ،لملتوج ه ههت إنو ه هه،ج قي ه ههع غا ه هه ،،ر ه ههوت ه ههع
ًل ه هزل لحملي ه ههت لمل ل ه ه ا لة ه هع لس ه ههذ حيو ه هه،ج إىل سق ه ههري سكغ ه ههت أ،سا ه ههت لسش ه ههحن سلإلنو ه هه،ج ًس ً ه هه ،رهح ه ه أ ه ههن قي ه ههع
لسًا ه هه ،،لملتقم ه ههت لس ه ههيت أ ه هه ،ا ه هه ،ءوك ه ههع ًل ه ههل،،ه ،لسش ه ههعك ،لمل،سك ه ههت س لا ه هه،سوأ رك ه ه ه ن لسلمغا ه ههت كغ ه ههت سءو ه هه،ج إىل
سقري رك ن فاه لحمليت و ق ت أن لسلمل[.]18
 .6م ه ه ههً ل وه ه ه ه ل لملا ه ه هه،ه لسهحعم ه ه ههت لمله ه ه هعل ءغاود ه ه هه ،أغ ه ه ههى لةأش ه ه هه،ب لسهحعم ه ه ههت سلةو ه ه هه،ف لسص ه ه ههًدا سلسزمه ه ه ه سلملغه ه ه ه ح
لمل وغ ه ه ههت إىل لنن ه ه ههتل سبكه ه ه ههل ًوبا ه ه ههب نوه ه ه ههل لملا ه ه هه،ه إىل لحمليه ه ه ههت مم ه ه هه ،م ه ه ههاف أه ه ه ه ه،ق ا ه ه ههع أغه ه ه ههى لجلد ه ه هه ،لملشه ه ه ههًغت
سغمحيه هه ،فمثه ههل هه ههذه لملشه هه،كل ءوه هه،ج إىل ل،جله ههت هتقاه ههت رنه هههق أمغاه ههت لسوحغاه ههت رومثه ههل ه ههعس ،لملاه هه،ه أه ههرب صه هه،
،صت ع إض،فت بلض لمل ل لسكاما،سمت لسيت متتع رنعب لملغ ح إىل لةوباب لست،قغت س ك و لحمليت[.]19
االستنتاجات
ساها ه هه،
،سس ه ههري لست،لل ه ههت أ ه ههرب لمله ،ه ه ه لس ه ههثت إأي ه هه ،صه ه ه ،ا سلض ه ههحت أ ه ههن سلق ه ههع لسلج ه ههز لمل ه هه،قي لمل له ه ه
سًسا ه ه ه  ،لسله ه ههتج لستا ه ه ههت لملومثغه ه ههت ري ه ه ه مع حميه ه هه ،لسوحغاه ه ههت سلسعةمه ه ههت لملنه ه ههووهغات هله ه هه ،سلسلوهه ه هه ،لسه ه ههيت ر للدده ه هه ،سقه ه ههت
ً كن لسو صل إىل لاللوتو،ل ،ل رات:
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رًذمه ههت لة ه ه لق لمل،قاه ههت لامنه ههت لمل ل ه ه ا

 )1أغه ههى لسه ههعغ ه ههن قغ ه ههت لة يه هه ،،لسنه هه،قيت أغه ههى ساها ه هه ،إال ً ه هه ،رنه هه،ه
فاد ،بكمات رصل إىل  2855غا ن قلق كلب لت اق.
 )2رل ه هه،ين ت ه هه،طق ل ه ههدل ل ه هه،،ا سلملتيو ه ههت لس ل ه ههيى سلجله ه ههل لة ه ههع س تيو ه ههت فه ه هزلن ه ههن سله ه ه أج ه ههز ه هه،قي نواج ه ههت
أ ههت ك ،م ههت لة ي هه ،،لس ههيت ميك ههن ًن رل ه ه ق كما هه ،لملا هه،ه لملن ههوتزفت ههن لة ه ه لق لمل ل ه ه ا فاد هه .،سق ههت سص ههل لسلج ههز
لمل ه هه،قي ه ه ههذه لة ه ه لق ،ومل ه ههت إىل  1526غا ه ه ن ه هقلق كله ه ه،ق ل ه ههت اق س ه ههذسط فما ه هه،ه لة ه ه لق لعض ه ههت سغده ه ه
سًن رصه غد ص،ات ستلو تل لسهشع .
ه ه ه ق لسك ه ههعا سلسنه ه هعمع أ ه ههن ،ل ه ههت لملتيو ه ههت لمل له ه ه ا فد ه هه ،ف ه ههي لس ق ه ههري لس ه ههذ
 )3رزم ه ههت كما ه ههت لملا ه هه،ه لمل له ه ه ا
ك،ن ه ه ههري كماه ه ه ههت لملاه ه ه هه،ه لملنه ه ه ههح بت حبه ه ه ههتس  700غا ه ه ه ه ن ه ه ه هقلق كله ه ه ه ه،ق له ه ه ههت اق فه ه ه ههإن لجلده ه ه هه ،لملنه ه ه ههًسست ق ،ه ه ه ههري بتوه ه ه ههل
 2226.5غا ه ه ه ن ه ه هقلق كله ه ه ه،ق ه ههن ا ه هه،ه لا ه ه ه ق أ ه ههرب ش ه هههكت ًوباه ه ههب لستد ه ههع لسص ه ههت،أي إىل لملته ه هه،طق لسش ه ههم،سات لسه ه ههيت
ر ووع إىل لملا،ه.
لة ه ه ه لق لجلت با ه ههت ساها ه هه ،ه ه ه أ ه هه 2050 ،سق ه ههت لجتد ه ههري لجلد ه هه ،لملن ه ههًسست
 )4مك ه ههي لمل ه ههزسن لمل ه هه،قي لسه ه هه،ط
إىل لل ه ههوثم ،،ه ه ههذه لملا ه هه،ه إىل لسش ه ههم ،ابأوه،،ه ه هه ،و ه ه ه فعا س ،اص ه ههت سك ه ههن لملًش ه ه هعل رًك ه ههت ًن ه ه ههذه لملا ه هه،ه له ه ههات ض
تن ه ه هب ،بل ه ههت أ ه هه 2050 ،إىل ه هه ،ب ه ههأ  180 -100ه هقلق ء ه ههري ن ه ههو ى لمل ه هه ،لسه ه هه،ط لا ه هه،ي س ه ههن هت ه هه ،ف ه ههت ب ه ههت
ه ههن حم،سه ههت لسهح ه ه أه ههن ه ه  ،ا ه ههع مله ههأ لة ه ه لق لمل،قاه ههت أغه ههى رغهاه ههت ،له هه ،لسنه ههك،ن سقه ههت رهه ههأ ًن هه ههذل لمل ه ه ،
موجنت ءغات ا،ه لسهحع.
 )5مله ه ه و،م ه ههخ ص ه ههت،أت ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع ساها ه هه ،إىل ل ه ههوات ،لسو ه ههعن لمل،ض ه ههي لس ه ههيت ه ه ههتفري لسهتلم ه ههت إىل رزسم ه ههت
لس ه ه ههتل لسص ه ه ههت،أات مبه ه ه هه ،ءو،ل ه ه ههه ه ه ههن اه ه ه هه،ه أذب ه ه ههت ه ه ه هه ،سه ه ه ه ه ًن لل ه ه ههو ت ري ةغ ه ه ه هعلق لسش ه ه ههعب سلستشه ه ه هه،ط،
لالقوص ،مت لة عى.
 )6رلو ههرب ص ههت،أت ءغاه ههت ا ه ه،ه لسهحه ههع كغ ههت ،سا ه ه،ق إر رص ههل ركغ ههت إنوه هه،ج لمل ههق لملكله ههب ههن لملاه هه،ه لحمل ههتا سلصه ههغت إىل
ه ههأ مكه ه ه ن إنو ه هه،ج لمل ه ههق لملكل ه ههب ه ههن لملا ه هه،ه لجل فا ه ههت سلص ه ههغت إىل
لملن ه ههودغط حب ه ههتس  0.6ه ههن لس ه ههتسال ،لة عمك ه ههي
لملن ههودغط حب ههتس  0.2ههن لس ههتسال ،لة عمك ههي مم هه ،مل ه ه ًن كغ ههت إنو هه،ج لملا هه،ه لحمل ه هتا رزم ههت أ ههن ركغ ههت لملا هه،ه لسه،طتا ههت
أب،بلت ًضل،ف سهذل  ،فع لجلد ،لملنًسست إىل للوثم ،،لملا،ه لجل فات.
 )7رو ه ه اا حميه هه ،لسوحغا ه ههت لسه،سًه ههت  30حمي ه ههت ر امل ه ه،ق يا ه ه،ق أغه ههى ل وه ههتل ل ه هه ،ل لسهحه ههع لملو ل ه ه سكه ههن  20حمي ه ههت
ن هذه لحملي ،ال رلمل ةله،ب خموغ ت ممً ،ثع أغى كمات سكغ ت لملا،ه لملتوجت.
 )8رًك ه ههت حمتس م ه ههت لمل ه ه ه ل ،لمل،قا ه ههت ساها ه هه ،ض ه ههعس،ا لالأوم ه هه ،أغ ه ههى ص ه ههت،أت ءغا ه ههت لملا ه هه،ه كه ه ههتمل ميك ه ههن ًن من ه هه،ه
للد ه ههت لةا ه ههت لمل،قا ه ههت أ ه ههن طعم ه ههق ،م ه ههف لة ه ه لق لمل،قا ه ههت بكما ه هه ،ه ههن لملا ه هه،ه لحمل ه ههتا لس ه ههيت ميك ه ههن ًن رك ه ههي ،ل ه ههت
لملت،طق لسشم،سات سخت ف لاللوتزلف لا،صل لة لق لجلت بات.
 )9رغ ههق ص ههت،أت ءغا ههت ا هه،ه لسهحه ههع لس ههتأ لس ههذ القو ههه لسوي،أ هه ،لالقوصه هه ،مت لة ههعى فد ههي ًسالق روه ههع ةكث ههع ه ههن
ههت مو ه ه أمغا ههت إنو هه،ج حمي هه ،لسوحغا ههت سمو هه،بع سمل هه،أ هه ،مل ههقق أمغد هه،
لد ههت سال م ل ههت هت هه،ف ب ههعو ج سلض ه ه
ه ههن أعلقاه ههل س ل قه هه . ،سحنا ه ه،ق ر له ههت ه هه،ها ،ط ه ههت أته ههت لجلده هه ،لملنه ههًسست سلمل ه ه لطتأ رلوه ههرب صه ههت،أت لسوحغاه ههت كغ ه ههت
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،ساه ه ه،ق س لو ه ههتا فتاه ه ه،ق سءو ه هه،ج إىل ص ه هها،نت ن ه ههومعا نواج ه ههت رك ه ههتل لةأش ه هه،ب لسهحعم ه ههت سلملغه ه ه ح لملوت أ ه ههت
لست،قغت ملا،ه لسهحع س ك و حمي ،لسوحغات.

لةوبا ه ههب

التوصيات
لله ههوت ،لق إىل لالله ههوتو،ل ،لسه ههيت ه ههعج هبه هه ،لسهح ه ه ً كه ههن لسو صه ههل إىل لسو صه هها ،لسه ههيت إرل ه هه ،مت لة ه ههذ هبه هه،
ًس ،لل ه ههود ،فإ ه هه ،ميك ه ههن ًن رن ه هه،أت إ،ل ه هه ،ق،أ ه ههتا ميك ه ههن ًن رتيغ ه ههق تد ه هه ،لةلد ه ههزا لسو يايا ه ههت ملل،جل ه ههت لة ي ه هه،
سلملل ق ،سري مع لإلجي،با ،كم ،أيي:
ساها ه ه هه ،سأ ه ه ههت لل ه ه ههوتزلفه سال م ه ه ههو رس ه ه ههط إال بقش ه ه ههات
 .1ض ه ه ههعس،ا لا ه ه هه،ظ أغ ه ه ههى لمل ه ه ههزسن لمل ه ه هه،قي لسه ه ه هه،ط لمل له ه ه ه
لاللودتف سلالأوم ،أغى ل ً ،عى رومثل بوحغات ا،ه لسهحع لملو ل .
 .2إن ابإل ك ه ه هه،ن نو ه ه ههل لملا ه ه هه،ه ه ه ههن لملت ه ه هه،طق لسن ه ه هه ،غات سوغها ه ه ههت ،ل ه ه هه ،لملت ه ه هه،طق لجلت با ه ه ههت سلس ل ه ه ههيى  ً.ه ه هه ،لجلد ه ه هه،
لسشم،سات فامكن حملي ،لسوحغات لمل ل ا سلسيت لاو رشااته ،سوغىب ،ل ،لسنك،ن.
 .3ءه ههو لس ه ههعس،ا لسواه هه ،بت،لله ههت شه هه ،غت س لقه ههع أمه ههل حميه هه ،لسوحغاه ههت لسو،قمه ههت ،سا ه ه،ق سغ ق ه ه ف أغه ههى نه ههو ى ً لقده هه،
،لله ههت لسكماه هه ،لستا ه ههت ه ههن لملاه هه،ه لسه ههيت حيو،لده هه ،لسنه ههك،ن
سلسلمه ههل أغه ههى ل،جله ههت لملل قه هه ،لسه ههيت رله ههقق أمغده هه،
ميكن اا ا أت لحملي ،سري مع ك  ،مه ،لإلنو،لات.
 .4جي ه ههب ًن روه ه ههع زا ه ههع حمي ه هه ،لسوحغا ه ههت لسل ،غ ه ههت لس ه هههت إىل ًلن ه ههت سل ه ههتا رو ه هه،بع ًأم،هل ه هه ،س ه هه ،ملقض ه ههد ،ه ههن
ل ق ،سفق بعو ج ت سبك  ،ا سطتات ت،بت.
 .5جيه ه ههب لأوم ه ه هه ،لا،ل ه ه ههت ،قا ه ه ههت متو ه ه ههت إىل لملن ه ه ههووهل لسهلا ه ه ههت سووج ه ه هه،سا أ ه ه هه 2050 ،لس ه ه ههيت متود ه ه ههي أت ه ه ههته ً ،ل لستد ه ه ههع
لسص ه ههت،أي سالب ه ههت هت ه هه ،ه ههن لأوم ه هه ،ص ه ههت،أت ءغا ه ههت ا ه هه،ه لسهح ه ههع لملو ل ه ه كع م ه ههف لل ه هقلراجي من ه هه،ه لا ه هه،ظ أغ ه ههى
خمزسن لة لق لمل،قات ةط تا ممكتت.
 .6إرل ك،نه ههري صه ههت،أت ءغاه ههت اه هه،ه لسهحه ههع كغ ه ههت ،سا ه ه،ق لس قه ههري لا،ضه ههع فه ههإن لسووه ههت لسلغمه ههي سلسوو ه ه لسه ههذ منه ههد
خبيى ون،،أت ميكن ًن من،ه خت اض كغ ت إنو،ج لملا،ه لحملتا إىل  ،ه ًقل ن للعه ،لا،ي.
 .7لسلم ه ههل أغ ه ههى ف ه ههو ك،ر ه ههب للوش ه هه،،مت هتتل ه ههات ركه ه ه ن دمود ه هه ،و،بل ه ههت أم ه ههل حمي ه هه ،لسوحغا ه ههت سص ه هها،نود ،سإأ ه ههتل
لست،لل ه هه ،سلسو ص ه هها ،لستا ه ههت ملل،جل ه ههت ك ه ههل لملل ق ه هه ،لس ه ههيت رل ه ههقق أم ه ههل لحملي ه هه . ،سحيو ه هه،ج ه ه ههذل لة ه ه هع إىل إق ،ه ههت
لس ه ههتس،ل لسوت،مها ه ههت سغكه ه ه ل  ،لسل ،غه ه هت حمي ه هه ،لسوحغا ه ههت سً ه ههعق رلعم د ه هه ،مبجم ه ههل لسويه ه ه ،ل لا،ص ه ههغت أغ ه ههى ص ه ههت،أت
ميكن رت ً ل ميكن ًن حيصل أمل حمي ،لسوحغات.
ءغات ا،ه لسهحع
 .8ض ه ه ههعس،ا لسلم ه ه ههل أغ ه ه ههى رش ه ه ههجاع لسص ه ه ههت،أ ،لملعرهي ه ه ههت بص ه ه ههت،أت ءغا ه ه ههت ا ه ه هه،ه لسهح ه ه ههع ك،ل ه ه ههو علج لملغ ه ه ه سلسص ه ه ههت،أ،
لجلغتم ه ه ههت سلسكام،سم ه ه ههت سال ض ه ه ههد ه ه ههن إ،ل ه ه هه ،لسهلث ه ه هه ،إىل لا ه ه هه،،ج إلأ ه ه ههتل ك ه ه ه ل  ،رل ه ه ههربا فتا ه ه ههت أ،سا ه ه ههت ميك ه ه ههن ًن
رن،ه فو اف ،لتمتا سصت،أت لسوحغات سقيع غا،،ه.،
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 .9البه ههت ه ههن ر أاه ههت لجملومه ههع بك،فه ههت ًطا،فه ههه أب اه ههت لمل ه ه ل لمل،قاه ههت غه ههد لسووغاتمه ههت ابأوه،،هه هه ،لسع مه ههف لالل ه هقلراجي لسه ههيت إر
ك ه هه،ن إنو،لدم ه هه ،لس ق ه ههري لا،ض ه ههع كغ ه ه ه،ق ف ه ههإن لملن ه ههووهل لملت ه ه ه  ،مًك ه ههت ض ه ههعس،ا لسو ل ه ههه ابجت ه هه،ه لسهحه ه ه أ ه ههن ه ه ه ،
،قي حبري مومثل بوحغات ا،ه لسهحع لملو ل .
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 -3أهه ههت لسلزمه ههز ط ه هعم شه ههعف مش ـ ــكلة األمط ـ ــار يف ليبي ـ ــا ،غه ههت لة ب سلسقباه ههت بتًه هه،ا لجل ،له ههت لسغاها ه ههت 1958
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 -4أ ه ههتون ،ش ه ههات لجلت ه ههتمل الزراع ـ ــة ومقاومته ـ ــا يف ليبي ـ ــا طه ه هعلبغس لس ه ههتل ،لسلعبا ه ههت سغكو ه هه،ب 1986
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 -5رشه ههد إ ص ه هه،قا،ق لس ه ه ال،ا لسز،لأا ه ههت لسغاهاه ههت إىل سل ه ه  22309ب ه هعلق متو ه ههت بشه ههكل ي ه ههي أغه ههى لسش ه هعم لسن ه هه ،غي
سغهح ه ههع لملو ل ه ه مت ه ههع لملص ه ههت :،حمم ه ههت لملد ه ههت جغرافي ـ ــة ليبي ـ ــا البش ـ ــرية  2ساها ه هه ،تش ه ه ،ل ل ،ل ه ههت ق ه هه،،م نس
1990
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 -6حممت لملدت

جغرافية ليبيا البشرية

 -7لهلا ت لسل ،ت سغما،ه رواا لس ضع لمل،قي

 2ساها ،تش ،ل ل ،لت ق،،م نس 1990
لجلم،هدمت طعلبغس 1992

 -8حممت إبعلها

نن البيئة والتلوث عكز لاللكتت،مت سغكو،ب 1995

 -9حممت إبعلها
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 -10لملصت ،ن نه

نن صت ،ل،بق

.92
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 -11نه ه هه،ن غه ه ههنم املـ ـ ــوارد املائيـ ـ ــة يف ليبيـ ـ ــا ،غه ه ههت لسلغ ه ه ه سلسوكت س لاه ه هه ،لسله ه ههت لن  18-17ط ه ه هعلبغس 1984
.64
 -12ل ه هه ،ع خم ه هها سا ه ههعسن أزمـ ـ ــة امليـ ـ ــاه يف املنطقـ ـ ــة العربيـ ـ ــة (لاو ه هه،قق سلسه ه ههتلقل لملمكت ه ههت) لغن ه ههغت أ ه هه ،لمللعف ه ههت
لسلت  209لسك مري 1995

.58
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، -13ل ه ههب إحمم ه ههت تص ه ه  ،لس ه ه ،فغي دراس ـ ــة اقتص ـ ــادية لص ـ ــناعة التحلي ـ ــة يف اجلماهريي ـ ــة ،ل ه هه،ست ،لن ه ههود كغا ه ههت
لسز،لأت ل ،لت طعلبغس غد تش ،ا 1999

.24

، -14ل ههب إحمم ههت تص ه ه  ،لس ه ه ،فغي دراسـ ــة اقتصـ ــادية لصـ ــناعة التحليـ ــة يف لبيبـ ــا ،ل هه،ست ،لن ههود كغا ههت لسز،لأ ههت
ل ،لت طعلبغس غد تش ،ا .83 1999
 -15حممت لملدت

صت ،ل،بق

.92

، -16غت لس تا األمن املائي العريب لسلت  76طعلبغس 1991
، -17لب إحممت تص  ،لس ،فغي صت ،ل،بق

.86

 -18لسغجت ه ه ه ه ههت لسوت اذم ه ه ه ه ههت ست،لل ه ه ه ه ههت لس ض ه ه ه ه ههع لمل ه ه ه ه هه،قي
طعلبغس .42 1999
، -19غت لسكدعاب

ش،كل س تل لسوحغات

.26

ساها ه ه ه ه هه ،ج 3لا ه ه ه ه هه،

ساها ،لسلت  2طعلبغس 1980
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شعرية اللغة يف النص اإلبداعي
"شاعر زلينت أمنوذجاً"

د.مشسي عبد الغين دعوب
اجلامعة األمسرية اإلسالمية
كلية اآلداب

مقدمة

بن و لسعان لسع ا
اسه سصحهه ًزلأ .

سبه ننولأ سلسصتا سلسنهت أغهى ًشهعف لةنهاه ،سلملعلهغأ لهاتو حممهت سأغهى

ً  ،بلت:
لف سءغاههل ضه ٍ
فغوهت ههي ً ب لملشههع بههت،ل س ٍ
ه،ف مغوهه صههت ه
سرسط  ،تل إىل لسو كد ،للت لة ب لسغايب .
أغى سله لاص

لملًههعب لسلههع

س لسويههع لسغاههيب

ًأت ههه أمههن ًسل ههه س ههه لسلت،مههت سً ص ههه ابس ههت،ل سًأههت ساها هه ،لملًم ه ،سن كث ههدسن
فع ههذ ًحب ه
سنوهه،لد لمليم ه  ،قههت مك ه ن غزم هعلق سكهه،ن ًق هعهب إىل لسههتكو  ،لملع ه لس ،ضههل (حممههت صههي ى ص ه فات) فد ه ههن
بغههت اساههنت سقههت ًشههعف أغه نهي ،لهه،ست لمل،لنههود س ههل ههن أغمههه سً بههه طههتب كغاههت لسغًههت لسلعباههت ًغغههب
لجل ،ل ،لسغاهات سساس لالنوم ،لس ط ه لستلفع هلذل لسهح بهل إن لسعغههت للوكشه،ف لسوامهت لة باهت هلهذل
ر ،ص ههال ش ههلعه نو هه،ج ه ههذه لاا هه،ا حي ههتسين رس ههط ثو ههيت لة ا ههت لسلغما ههت لس ههيت
لسش هه،أع فلوه ه إىل لسهحه ه
مكونهد ،لسكشف أن لطن لسش،أعمت شلع ً ش،أع سلسولعمف به سحبا،ره لا،فغت ابستش ،لسلغمهي كمه ،هه
ا،ا لسش،أع(حممت صي ى ص فات ) .
لسشعن
هذل أن سلأي لسهح

ً ً ،هتلفه فمن ً د،

 حم،سست لال،رو ،ه ن ت لست،للت سلسوحغال ه أب ب هذه لسها ت إىل ً ب (لسها وأ لسش ،ات سلملصعمت) . حم،سست إهد ،،لملل ،لمليم لت سإلت لسًم ق لسذ مكوتف لة ب لسغايب خب،صت . حم،سسهت إنصه،ف أغه هن ًأهت لسشهلع لسلهع لسغاههيب لاهتمجتت ً ب هذه لسها ت بل ،ت س لة ب لسغايب خب،صت .
-

لت ،كن ن لة،ك،ن لسش،غعا

لملكوهت لسلعبات .
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سقغه هن ًقهت لة ب لملًمه ،ا لسهيت ،سسههري ًن

س ههن لسلت،صههع لسووغاتمههت وههت  ،لسهح ه ًن مويههع لسههه ،ث ن إىل لههع لسصههل اب لسههيت سللدههود
ًثت ،لسهح فايتهه ن ركعهه ،سكهع مكوشه ن لتمهتلق مك نه ل مو قل نهه أتهت بتلمهت لسهحه إر هن لجله،قز ه
بل ن لمل عسق ه ن عه ًن مو لسهح سن صل اب ًس أعلقال .
ًو ال ًركع لسصل اب ال ةن ًرلهعق إساده ،بهل أغهى لسلكهس مت ،ه،ق فهإن ،للهت ههذه لسش صهات ملهت
لتمتلق (بكعلق) مت،ل ل،بو،ق ه فامً ،أغ ه .
ً  ،لملتدج لسذ ر اوه هذل لسلمل فوت ل ق ًن ًللغه تدج،ق مشمل لست،للت لسيت ر ات هن لملته،هج
لستوتمههت لاتمثههت لمللومههتا أغههى لسكشههف سلسوحغاههل ههن ًصههح،ب لملتهه،هج لستوتمههت لاتمثههت س هه ،أعب ه ه أههن اب،
سر س،ف سغده ن ً صح،ب لملت،هج لستصات لسًعب نو اتلق لس قري رلره ن لسهت،ل لسهتغهي كمه ،للهووع
أتت ًأت ه كلهت لسو،هع لجلعل،ين سغده .
فيهوههري رسههط ،للههت لسههتم لن لسشههلع (حملمههت صههي ى صه فات) لسههذ أت نوههه بشههلعمت لسغًههت لسههتنم
ًأمه ،لستصه لسشهلعمت سلهرب
لإلبتلأي (ش،أع اسانت ًت رله،ق) ة ،ل شلعمت لسغًت أتت "بن ص فات" سلسًه
ًغ ل،ه ،سللو ت  ،س ،فاد ،هن ً سل فتاهت لأومهته ،لسشه،أع هن ًلهل إبهعلا ز،ساه ،لسوشهكال لسغًه هن
كا ات ل واه،،ه سألس ه،ظ سلسقلكاهب سلةله،ساب سأته،سمن لسوصه،قت حباه ً وهق سشهلعه لجلم،ساهت سلسو هع  .سقهت ًأوههري
هذل لسهح خب،متت باتري فادً ،ه لستو،قج لسيت ر صغري إساد ،ن ت لسهح .
شعرية اللغة يف النص اإلبداعي
" شاعر زلينت()1أمنوذجا "
رلت لسغًت ً لا ه ،ت لسو كاط لإلز،ي سغتنم لإلبتلأي سهي سلاغت لسش،أع لسوًد س  ،ره لا،
غق إبتلا ً مماز منوجاب سغ لقع لست ني سحيوق لسوجعبت لسشلعمت سةن سًت لسلمل لة هي غ،مت وص ا
ت رلمه ،فإن لسش،أع لمل،هع ه لسذ منوياع لسنايعا أغى ع لمه ،سر ها د ،حبا حيوق سشلعه لجلم،سات سلسو ع
لسكا ات لسيت للوي،ا هب ،لسش،أع ءوق لجلم،سات سلسو ع " ا ال مًاب أن
.سهذل لة ع م عق أغات ،لسهح
ًره،نتً ،ن سًت لسشلع طهالود ،سانري سًت لمل ع ل ًس لةس ،ظ بل إن لسصا،غت سلست سمت قع كل ع ا ل ل
()1مدينة زليتن إحدى مدن ليبيا  ،يبلغ تعداد سكانها ربع مليون نسمة....اشتهر أهلهـا بحـب العلـم الشـرعي وطالبـه  ،بهـا عـدد
من المؤسسات التعليمية ومنـارات تحفـي القـرآن الكـريم  ،احتضـن

فحـول الشـعراء علـى م ارحـل زمنيـة متقطعـة كالفقيـه النـامم

محمد الفطيسي والشاعر القاضي  :أحمد الشارف واألديب القاضي محمد الهـادي انديشـة  ،والفقيـه ارحومـة الصـاري ،والشـاعر
ابـراميم الصــاري ،واألديــب الشــي إب ـراميم انديشــة وغيــرهم كثيــر ..كــان آخــرهم فــي الــزمن المعاصــر شــاعر مدينــة زليــتن األديــب

الشاعر الدكتور المرحوم :محمد مصطفى صوفية  ،لـه ديـوان شـعر مطبـو ،عنونـه بالبيـان ،جـاء فـي(  )160صـفحة متوسـطة
الحجم  ،شمل () 160عنوان قصيدة ما بين الطويلة والقصيرة  ،طبع بإشراف المجلس العام للثقافة بليبيا سنة 2008م.
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لا،قد،
سلالبوذل
سلسهح
لة

لسغًت لسشلعمت ه  ،ميت لسلمل لسو ا سلسو هج سلجلمً ،س م عب به ًأم ،لس لف سلسعك،كت
مبلىن ا ع ًن سًت لسشلع هي إأ ،ا رت ا لسغًت لسل ،مت"( .)1حبا رشكل ه مت لإلبتلا لسشلع
ق لنأ هذل لإلبتلا مصل بت ،إىل لسولعف أغي شلعمت لسلمل لة  .اري رعب لسشلعمت ب تات لسلمل

سز،سا،ره سهتفد ،لسهح أن لإلبتلا سلاغق سلسوًاد لسذ حيوق لسوماز سلسو ع

لسوعساف .

إن لسغًت لسشلعمت هي سًت ،صت ت ع ا ن ً مب ع س ن أصع إىل ا ع "سهي رلمل أغى ءيا لسغًت لسل ،مت
ًنن ،رعكاهت أ،ط ات لتمتا ً ً  ،روت ص ،ا لتمتا سغحا،ا سلإلنن،ن سهي سًت
سإأ ،ا بت،قد ،حنات
كاف سغعلبت سًت رًسف  ،ال أيرغف رصت رلرب إىل ا لإل ه،ش سلسنحع"()2سرنو ت كل  ،ميكن ًن
رواحه لسغًت ن ف  ،ل سإ ك،و ك،جمل،ا سلاللول،،ا سلةلي ،ا سلسع ز سكل  ،ر ي به ن جتعمت س ن إ ك،و
ز،سات سفكعمت ف،سغًت لسشلعمت "هي ص ت ريغود ،أغى قت،ا لسلمل لة أغى إمو،ظ لملش،أع لجلم،سات سإح،ا
لستهشت س غق لاس ابمل ،،قت.....سهبذل لمللىن ًنه ال ت رج هل ،ن لا،،ج ن  ،لسغًت"(.)3
سلنيتق ،ن هت ،فإن ش،أعو (بن ص فات) مو أتت بت ،نصه لسشلع بوًد لةس ،ظ لسيت روم،اج سرونق
فام ،باتد ،سوك من نصه لسشلع سه هذل خيعج لةس ،ظ ن ل،ناد ،لمللجمات سالياد ،سها ت ز،سات سبذسط
متزلح هب ،أن لسغًت لسل ،مت إىل لسغًت لة بات لسيت ءمل شحت،ره لسل،ط ات سر لاد،ره لس كعمت سجتنت ً ،لانه
س ش،أعه لسذلرات فوحيهع حبنه سشل ،ه.
ًأم ،لستص لسشلعمت سلرب ًغ ل،ه ،سللو ت مم،
ريل ،للت شلعمت لسغًت أتت (بن ص فات) لسً
س ،فاد ،ن ً سل فتات لأومته ،لسش،أع ن ًلل إبعلا ز،سا ،لسوشكال لسغً ن كا ات ل وا،،ه سألس ،ظ
سلسقلكاب سلةل،ساب سأت،سمن لسوص،قت:
 -1شعرية اللفظ:
لسكغمت أتصع ،قاس ن أت،صع لسهت ،لسشلع سلسش،أع لق لاع أغي للو تل لةس ،ظ لسيت رتنج مت،
لالننج ،ع لملل،ين لسذ معمت ًن مهثد. ،سمنوياع لسش،أع ًن متوج ن لسكغم ،لسل ،مت قيل،ق لحعمت ملياد ،ن
جيلغد ،رونع ملش،أعه سأ لط ه سً ،لانه لسيت معمت نوغد ،سغن ،لأ فاك ن إبتلا لة مب
،س ه ق ا س ا مت
بوت ،جن ،ه ل وه ، ،،ره سر فاوه لنوو ، ،خيت فته ن رغط لةس ،ظ بشكل ًثع ر ست أته لإلبتلا
لس لملوماز س ن هت ،ك،نري لةس ،ظ لملشكغت ل ل لسنا ،لسشلع ن ًق ى لسل ل ل لسيت رو قف أغاد ،ز،سات
()1اإليقا في الشعر السياب،سيد بحراوي،ص.10:
( )2ينظر :إن من البيان لسح ار.

( )3استراتيجيات القراءة ،التأصيل واإلجراء النقدي ،بسام قطوس ،ص. 201 :
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لستنم لة سفتاوه سك،نري لستقت لنو ،قد ،سسضلد ،ك ، ،لملت،لب ًل،ل ،سغوشكال لس لجلمال سإرل حنن
ل ت ،إىل لسغًت لمل ه ت شلع بن ص فا ،سلتو ًس ،هد ،ءمل ط،ق ،إحي،قات سشحت ،أ،ط ات وت أت
لاللو تل بأ لسعقت سلسلذسبت سلسند ست سلس  ،ت سلجلزلست سرسط حبنب لةغعلق لسيت رع فاد ،سإساط بلض
لستم،رج ن شلعه :
سهذه ًبا،

ن قصاتره لسيت اغري أت لن "ركعا "

أعدت الذكرايت وكنت أرنو

***

إىل حب متكن يف فؤادي

تعيش النفس يف طرب وأنس

***

وزهو حني تظفر ابملراد

فقلت هلا سليين إن حيب

يعيش بيقظيت أو يف رقادي

***

إذا ما خاهنا صفو الوداد
***
وما للذكرايت لذيذ طعم
فوت ل ،لستنم موموع بند ست لةس ،ظ س،ش،قود ،سسض ح لملل سل ،سًوه هولتا أن لسًم ق متال
إىل لسعقت سلسنتلت سإرل  ،ن عو إىل ًبا،ره لسيت ًس ،ه،
حي شيخا شاعرا مأل الدىن
قم ا

حي أمحد شاعر الوطن الذي
قم ا
الشارف ِ
الفيت بيانه
اللقب َّ

قصاتا تح فاد ،لسشاخ ًات لسش،،ف :
وحم اربا
علما وشعرا رائقا ح

***

الفاخرا
بلدي زلينت أجنبته
ً
أكرم به شيخا جليال شاعرا

***
***

سإرل  ،روهلري ًبا ،لسوصاتا فإنط جتت جب،نب كغم ( ،أل لستىن حمربل لس  ،قعل لغات ) كغم،
ً عى ن ثل ( عل لمل عل لة عل ج ف  )... ،،سهي كغم ،لزست ر ي أغى لستنم ف  ،ت س،سنو،
ك ،لستنم مو هج جبم ،هذه لةس ،ظ .
فه،ملو،،نت بأ لستصأ جنت بن ص فا ،قت ً نن ر هاف سًوه لسنا،ق ،لمل وغ ت ا ًرى أبس ،ظ
سأتت  ،ك،ن لملو ،و ،تح سف ع ل ،ابةس ،ظ
لسعقت سلسلذسبت أ ك،ن لسنا ،لا ،تأ سركعا
لس مت لجلزست "ف،سذ جيلغت ،رتنب لسو لسشلع سغش،أع ه سضله هلذه لةس ،ظ ن لسنا )1(" ،سإرل
ن عو إساه ن السمت ل عى جنت ًن سًوه شتس ا إىل سًت لسشلع لسوت سإىل سًت لسقل لسشلع لسلع فد ت،ف
اص،قصد ،سممازلمه ،سرعلكاهد ،سن  ،د ،لستح سلسصع سسًت م لنه رشدت أغى رسط إر جنته حي،كي سًت
ر عب جبذس، ،لل ت لسقل لسلع سكثدلق  ،جيت إىل رسط أ معثي ًس ميتح سل تلق ن ل،صعمه سميكن
ًن ننوت أغى إمث،،ه سر ها ه ةل،ساب لسوت ،

قعق لسشلع بوصاتا سه معثي فادً ،ات لسش،،ف س تد،

()1األسلوبية ونظرية النص ،إبراميم خليل ،ص.36
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حي أمحد شاعر الوطن الذي
قم ا
شيخاً إذا ذكر القريض وأهله
يبارى فيهما
هنجاً فخا ٍر ال َ
فلتسألوا التاريخ عن أعالمه

***

بلدي زلينت أجنبته الفاخرا

***

يف ليبيا رفع اللواء مظفرا

()1

حاز املعايل من إذا عزم انربى
جتدوا القضاة تسناموا تلك ُّ
الذرى

***
***

أنشودة الشعب العظيمة صغتها

***

()2

قلادهتا جيد العروبة فاخرا

كنت اجمللجل يف السماء بشعره

***

شعب أو ميوت فيقربا
فليصح ٌ
ح

ومنك،ق بيعموت
سهذل لسذ جه ص فات جنت ،ح ه ش،لي لةق،سمل هكي لملل،ين ثد سغوه،،م
شي سكذل ال رت،فع بأ
لةقت أ سًت سًلغ ابق فعس ،هه عس فت لدغت سان وت،لب ال غعمب فاد ،سال
ن
،لق سصاغ سًس ،ظ أعفود ،سًت لسشلع لسوت س ن ً ثغت رسط  " :لسوعمض ه مه،،
س م سا ع سنغحم فاد،
ه رنتنم ل ه لجملغجل  " ...فتغحم مم ،روت ًن سًوه واتت ق ميت ومكتت ن لةلس لسقلثات ت وحت أغى أصعه،
س ت ،د ،لا  ،،سلسثو ،سلس كع .

كمً ،ن لسغًت شلع ص فات شتس ا إىل لسوعان لسكع فوت ك،ن ،ف ،ق سغوعلن لسكع غم،ق ابسكثد
ن ر ،صال أغ ه مم ،للل سًت لسوعان رونعب إىل سًوه لسشلعمت بوصت ًس بًد قصت فد كثدٌ  ،م هف لسغًت
لسوعانات س ع لمه ،ب ل،قل ولت ا ا جيت ً ا،وق إىل ر هاف لسغ م لسوعاين سلمللىن لسذ مو مته سميال ً ا،وق

إىل للوتأ ،لمللىن سن لسغ م س ن ً ثغت رسط ق سه
تتلو كتاابً أحكمت آايته

يف ليلة القدر العظيم نزوله

قصاتره (ن ح،

***

ن شدع لسصا) ،

شرقت به فبنوره تتألق
ح

أعظم هبا وبفضله ال يلحق

***

ومبارك وعن اهلوى ما ينطق
***
وحي عظيم ال يبارى قدره
ف ي هذه لةبا ،منو ي لسش،أع لسوعان سعل ص ،ه لسشلعمت سلسولهد أن ًفك،،ه سملمت إىل ل مت ًس
ل ا لملنو ،ا فانولد بلض س د ،سم متد ،شلعه س هذه لا،ست مك ن ًثع لسوعان ًسض س مووصع أغى
متنم أغى صت ،إهل ،ه
ل،نب لمللىن سإت ،رلتله إىل لسو هاف لسغً ابلولم ،لةس ،ظ بلاتد ،فكعنه معمت ًن ن
ه ،ق لستسال لسغ ي أغى لنوو،قه سغ كعا لسوعانات فغ ت (ً كمري) هذه لةبا ،رعشت بشكل سلض إىل
ل مت لسكعميت ن ق سه رل،ىل       :

()3

س لسهاري لسث،ين إش،،ا إىل ساغت نزس

( )1محمود صوفية  ،الديوان  ،ص.31
( )2إشــارة إلــى قصــيدة أحمــد الشــارف التــي راــى فيهــا شــي الشــهداء المجاهــد عمــر المختــار  ،وهــذا معنــى قولــه (أنشــودة الشــعب) ومطلعهااا:
ولم نرض أن يعرف الضيم فينا
رضينا بحذف النفوس رضينا
ينظر :علي المصراتي  " ،أحمد الشارف ـ دراسة وديوان  ،ص.9

( )3سورة هود  :اآلية رقم ()1

)(198

لسوعان سهي ن ًأ

لس ،قل ن ق سه رل،ىل

           :

         
أغى لسعل ه  ه سًنه لاق ن ،به
س ن ً ثغت هذل لسو هاف ق سه

()1

ً لسهاري لسث،س

ف اه إش،،ا إىل نزس لس ي

)2(          

قصاتا ( ات لملويغاتأ) :

وال بقيت وال عمرت داير

***

()3

بنجار بنسل الكافرينا
ا

فنوح قد دعا والوعد حق

***

وكان لنا دعاء املرسلني

فوت للو ت ح،ا لةس ،ظ لسوعانات ن ،سح لستنم لسوعاين ابقوه،ل سكغم ،قعانات ك ،غت ن ق سه رل،ىل

 

               

 )4(     سلس أت لاق ه للوج،بت و ستأ ،ن نصع مته حن ق سه رل،ىل  :
          
كمً ،ن لسش،أع قت سهف لملل،ين لسوعانات
سستت ع ق سه

قصاتا (أيها الساقي)

()6

()5

لضع كثدا ن شلعه ص ص،ق تد ،رغط لسيت رل مب  ،أ متات

أيها الساقي تلطف

***

وكؤوس من هنري

***

بكؤوس من لنب
عذب غري ِ
آسن

وكؤوس من رحيق

***

لذة للمتقني

اج
وكؤوس من حجم ِ

***

ِ
النحل تصفو ال متن

( )1سورة القدر  :اآليات رقم ()3-1

( )2سورة النجم  :اآليتان رقم ()4-3
( )3محمد صوفية  ،الديوان  ،ص.53
( )4سورة نوح  ،اآليتان ()29-28
( )5سورة الحج  ،اآلية ()38

()6محمد صوفية  ،الديوان  ،ص.111

)(199

هذه لملل،ين لسيت رلرب أن لسعس ،نا ،لسغيا ت سلسش ،فات لسي،هعا لسيت رلرب أن لسص  ،سلسيدع
أبلغ ب لس ن لجملع لسي،هع لسل اف هي

متت ًس ووهنت ن ق سه رل،ىل:

لامعا سلسلشق

     

                    

        

()1

ف،سش،أع موت بذسط ً ثغت ات أغى أتثعه ابةلغ ب لسوعاين سلقوتل،ه أغى ر هاف هذل لسوعثع ل ل
لا،ق ،فتات ولحت ،ال،ق بأ جت،،به سًفك،،ه لسش صات سبأ  ،منو ت ه ن  ،أ س ل،ين قعانات
مداا جلماع رسط لملت،خ لملتق س ل ه لجلتمت فت
فشلع ص فات ال منولد ً س م سال م هف ً لىن
م دع ن شلعه ن رسط إال  ،حيوق لسوج،نس بأ لةس ،ظ سلملل،ين سروعسف سروآا ،ع  ،مووهنه ًس م ه ه ن
ل ا لسوعانات

ق،سب ً

حمك لستنج

شعـ ـ ـ ـ ـرية الرتاكيب :
إرل ك،نري لمل ع ل ً ت لسلت،صع لس تات لسيت مل ت هب ،لسشلع قت،ره أغى لإلبتلا فإن لسصا،غت هي
ص ،هت لسعا ا لنو  ،رغط لمل ع ل سلغط لإلبتلا سلجلم ،سهذل لستنم ه حمط لةص،ست سلسو ع سًل،ل
لسوم،مز بأ ش،أع سا ع .
سلست

متهًي ًال مًاب أن لستهن ًن سًت لة ب طهالود ،سانري سًت لمل ع ل ًس لةس ،ظ بل إن لسصا،غت
سمت قع كل ع ا ل ل لا،قد ،لسغًت لسشلعمت ه  ،ميت رسط لسلمل لسو ا سلسو هج سلجلمً ،س م عب

به ًأم ،لس لف سلسعك،كت سلالبوذل .
ل ل
سميكن لسو أبن لسكغم " ،ختزن بتل غد ،ش،أع سإ ن،ل ،سهي بول ،غد ،ع غده،
،صت سبذسط رك ن لسغًت مت لسك،رب ًس
لا ،سً ق، ،ا أغي ت بل د ،لسهلض الال سفل،سا،
ٍ ()2
عكت رشكال نومعا سلس ن لة للومعل ،إل ك،و لسغًت لسيت رتودي أتت ت"
لة

()1سورة محمد  ،من اآلية ()16

()2قضايا النقد بين القديم والجديد،محمد عشماوي ،ص.24

)(200

االنزايح-:
مشكل لالنزاح حم ،ل ن حم،س ،لسشلعمت لسلعبات لاتمثت كم ،هدع رعلثت ،لسغً سلستوت ن ت
سضع لبن ل بلض ًشك ،لالنزاح لسقكايب ك،اذف سلسزا ا سلسووت سلسوع د ضمن ً ،و،ه بشج،أت
لسلعبات

()1

سقت أت لستو ،لحملتث ن لالنزاح لسقكايب سل تل ن ًه لسلت،صع لملك نت سغًت لسشلعمت ف،سش،أع (ل،لغ ن)
مًكت أبنه "ال موحوق لسشلع إال بوت ،أت ل لسغًت سإأ ،ا غق لسغًت ع كل ي ا .سهذل م قق ركنع لهلا،كل
لسث،بوت سغًت سق لأت لستح سق لنأ لاي،ب"(.)2
سقعن "ل،ن ك هن" لالنزاح لسقكايب ابالنزاح لستالي سو،ه "لملت،فعا" سً،ى ًنه ميثل عق ،حمتس ل إرل ،
()3
قاس ابملت،فعا لسيت رلت لنزا  ،ص ، ،،فد معى ًن لسشلع رشكال ابالنزاح لملنومع أغي لسغًت لسش،قلت"
سأعف "ر ،سف" لالنزاح أغى ًل،ل هذه لس ،هعا ن ه لهع لالنزاح أبنه" :ان رب ، ،ك،ن م لت س ًن
لسغًت لة بات ك،نري ريهاو ،كغا ،سألشك ،لستح مت لةسىل"(.)4
سمشكل لملًثع لس لتلين سغ ها ت لسشلعمت لسً،مت لسوص ى لسيت معجتاد ،لملهتا ن س،ل لالنزاح لسقكايب سغده
ن لالنزا  ،لة عى إال ًن ءووه سن مك ن أغى ن،ب لستالست ةن لملهتا أتت  ،موج،سا لإلط ،،لسث،بري
لست لي سغًت م ل عمص ،لقم ،أغى ءواق لهلتف لسوعثد سلإلمص،
سبلت هذه لملوت ت لست عمت لسهنايت نوف أغى

لس قري ل.)5("،

،هع لالنزاح لسقكايب ب ص ه غمح ،دم ،ن ت

لسشلعمت ن ت لس ق ف أغى لةبل ،لسو،سات :
أ-

لسووت سلسوع د.ب-لاذف  -لالأقلق  -لالسو ،

التقدمي والتأخري :

رو لسشلعمت ،للت ًس لن ن صاغ بت ،لسكت ك،سووت سلسوع د لسذ ه لنزاح رعكايب فاصه
بذسط غمح ،ممازل سغًت لسشلع سمو لالنزاح لسقكايب أغى  ،مو بأ لسكغم ،ن أتق ،ن شع ً ،ن
( )1ينظر :الخصائص،ابن جني .360 \1،
()2ينظر.722
()3ينظر.725

( )4ينظر.706
( )5ينظر.75

)(201

رند ر سات لسشلعمت سرو ه،هعا لسووت سلسوع د أتت (ل،ن ك هن)أغى ًل،ل "لالنزاح أن لسو،أتا لسيت
متس رعكاب لسكغم )1(" ،حبا ملمت لسش،أع إىل ءعمط لسكغم ،أن لصد ،لةصغات إىل ً ،كن لتمتا فاو
بووت  ،وه لسوع د ك،ارب ًس لمل ل به سمً ع  ،وه لسووت ك،ملهوتً ًس لس لل سمك ن رسط ،للع سًعق
ز،ي معمت ءواوه.
سقت أوت أهت لسو ، ،لجلعل،ين فصت كو،به ( القل لإلأج،ا) بلت ًن ً ،ف ً ات هذه لس لاغت لسشلعمت ن
لست ،ات لس تات رت،س فاه بلض لسش لهت لسشلعمت سلسش لهت لسوعانات لسيت رًكت ًثعه ،لسه،سغ إض  ،لسصهًت لجلم،سات
أغى لسصا،غت ا ق " ،ه ابب كثد لس لقت ل لحمل،لن سللع لسوصعف بلات لسً،مت ال مزل م ق بط أن
بتملت سم ي بط إىل سيا ه"(.)2
سرربا ،هع لالنزاح لسقكايب ب ص ه غمح،ق دم،ق ن ت
سلاذف سلالأقلق سلالسو  ،سن لسولمق ،للت ر ،صاغد.،

لسشلعمت ن ت ًبل ،لسووت سلسوع د

 -2شعرية العنوان:
لسذ مثده
روا لسلت،سمن سغموغوي (لسو،،ئ)فعصت لسولعف أغى م ن لستنم ً.ضف إىل رسط لس
سه بل
،هات لستنم كمً ،ن لسلت لن أي ذ أغى أ،روه س ري لالنوه،ه إىل لستنم سإح،ا لسون،ةال
لسلت لن
ل وا ،،لمل ض ا
قهل لسولعف أغى م نه سمم ،موحك
جيلل ن لسو،،ئ حيغنق اف ،أتسمل لستنم
ع لة مب أغى لبوك ،،سلاغت لإلح،ا ستى لسو،،ئ سن ج لسو كد لإلبتلأي ستى لة مب.

سوت ًصه لسلت لن لسشلع أتصعل دم ،فد ساس ،ع إض،فت شكغات ف،،غت ن لستسل بل بتً مشكل
سل تل ن ،را لستنم لسشههلع لسيت رن،أت أغى كشف تس الره سللوكت،ه ًلعل،ه فه"لسلت لن م نع شا ، ،
........سًن أت نت شا ،ق بلاته رلت وت هذل لسشي س لت،ه س وصته"( )3سململ لسلت لن نلد ،س ًطنعل سغتنم ن
ت بتاوه لا،صت لسيت ل و،،ه ،لسش،أع س دمت لسهح هت ،هي إم ،ح أمغات لسعب بأ ك و لستنم لستل غات
سغلت لن لسذ ًطع لسوصاتا فإرل  ً ،ذو أت لن "البيان" لسذ ه لل ستم لن لسش،أع جنته لل سوصات موًىن
مبك،نت لة ب سلة اب سلغيت لسها،ن لجملومع لسلع س س،ه أمغات لإلابنت سلإلفد ،سكل هذه لملل،ين رتس،
لس غط لمللجمي سغ ت لسها،ن هلذل نت م لغانً ،ن لسلت لن سلستنم مشكتن س تا وك ،غت ف،ستنم حيال إىل
لسلت لن سلسلت لن حيال إىل لستنم سكت  ،م نع ل ع سمو لت،ه سه لىن حبري ال حيمل لسوعسمل سهذل
( )1ينظر.744

()2دالئل اإلعجاز  ،ص:75

()3العنوان في األدب العربي النشأة والتطور ،ص.17:

)(202

لاللو تل موكع،
سغوص،قت.

أت ن لسوص،قت سقت لشومل م لن ش،أعو لمللت ن " ابلبيان " أغى ،قت سلو ن أت لوق

فد ن  ،لاما،قي ط،ف ابةبل ،لستالسات ةنه مشكل لمل و،ح سكته غد
سلسلت لن أت ت رتهض ابستالال
حبري سلسلت لن حمال سقت حيال أغى لسوت،قض سلال و  ،ن ت بتاوه لإلش،،مت لمل وزست "ابأوه،،ه ًأغى لقوص،
سً ممكن م عق أغى فل،سات رغق ممكتت مم ،متفع إىل للوثم ،،تجزل لسوعسمل"( )1سهذه لةبل ،جنته،
أت،سمن بلض لسوص،قت ستى بن ص فات سلسيت حي،س لسش،أع ن تهل، ،لعا لسو،،ئ سخم،س ت ر قل،ره سهي طعموت
ً عى ن طع لسشلعمت فوت حيال لسلت لن ًره،نت ،إىل لىن  ،أيي لستنم ساشكل لنزا  ،لت ا قت مك ن
لنزا  ،لزقا ،كم ،قصاتا لمللغ سلجل،قزا إر ملوت لملوغوي ًن لستنم مو من ركع لمللغمأ سلإلش ،ا بتس،ه
سسكته ل ف م ،لع( )2أ جيت لستنم  ،مو من ًلغ ب لسن عمت سلسن أغى لملل ،غت لسيت سواد،
لمللغم ن س ن مووهع ًبا ،لسوصاتا جيت لمل ،،قت بأ  ،م ي به لسلت لن تت لس هغت لةسىل سبأ
اي رسول العلم بشرى

***

جهلوا قدرك ملا

***

ن اقب النقيب عما

***

اي تعيس احلظ دنيا

لك عند هللا ذخرا

***

مل جيد غري قدور

م ن لستنم.

وسعيد احلال أخرى
منحوك اليوم قِ ْدرا
يرفع التعليم قَ ْدرا

بعضها صغرى وكربى

***

س ً ا،ن ً عى مغجع لسش،أع ال وا ،،أت،سمن غ ،ت سكي م قع لسو،،ئ إىل لسون،ةال سلسهح أن
لةل بت طا ،لستنم قت مصل إساد ،بلض لة ا،ن س ً ا،ن ً عى مت ل و،هً ،كثع غم ض ،ن
و،هت لسلت لن سهذل لسًم ق "ه لسذ مليي فعصت سغوعسمل"(.)3
"أ ْت إسات"،
فغ ن عو إىل أت لن ح
أيها الغائب عنا

حنن يف شوق إليك

عد إلينا ال تدعنا

***

معىن
قلبنا فيك ا

***

()1سيمياء العنوان،بسام قطوس ،ص.36

( )2تسّلم بعض معلمي مدينة زليتن قدو ار لطهي الطعام بأحجام مختلفة ...علها تكون رسالة أراد رئيس النقابة يوم تكريمهم أن

يحمل في طياتها الكثير مما يود توجيهه إلى هذه الشريحة التي تربي األجيال ..

لقد أاارت طبيعة هذا التكريم حفيظة الشعراء واألدباء والكتـاب والصـحفيين ففزعـوا إلـى أزبـارهم وم ازبـرهم ردا علـى هـذه الرسـالة

التي وضع

من قدر المعلم وإجالله وتبجيله .

()3هوية العالمات ،شعيب حليقي،ص.21

)(203

فأنني القرب يشكو

***

بعدكم ويتمىن

وصلكم فهو حياة

***

ما هلا يف البعد معىن

يف الْتواء وثناء

***

ليلنا ليل طويل

ارمحوا صباً جرحياً
ش افه الوجد فأضحى

يتأىن
يتمطاى ا
املعىن
يثقل القلب ا

***

يتغىن
بلقاء ا
ابحلب حمضىن
هائماً ا

***
***

سعًمتً ،ن أت لن لستننم لسشلع ال مت أغي حمو له فا يع لسو،،ئ إىل لسوعسمل سغ ص إىل أتقت لسلت لن
مب م ن لستنم سهبذل حيوق بن ص فاً ،، ،كثع سغو،،ئ نصه لسشلع ةن "لستنم بوت ، ،مي ي سها وه
لسولغامات إىل سها وه لجلم،سات فإنه مقف سغو،،ئ لمله، ،ا لسوعسمغات"(.)1
ً،

قصاتره لسيت ل،

ءمل أت لن "صعلا لاا،ا" فد حيمل غم ض" ،ملت لمللىن سملياه فعص،ق سغوعسمل"(.)2

جو السماء ختاصما
طريان يف ا

كلٌّ أراد لنفسه أن يغنما

***

()3

فإليك مشهد ما رأيت وصغته

***

ْبينا أان يف غفلة إذ ش ادين

***

صوت من األجواء أضحى ملهما

يهفو على ذاك الغراب مبخلب

***

نفض الغراب جناحه متأهباً
وتنازعا شر القتال و شؤمه

***

ومبنقر أبدى سالحاً صارماً
ومنازالً ذاك العقاب وبغاما

فرفعت طريف انظراً ماذا أرى

شعراً به جتد البيان حمكما

فإذا العقاب وايله ما األما

***

كلٌّ أراد الفوز مثا املغنما

***

سأتت لالطتا أغى لسوصاتا سقعل ا ًبا،مه ،لوهتً أمغات لسوعسمل سلإل ،ست أغى أتسمت ً عى قت رك ن
قعمهت ن لسلت لن سقت رك ن بلاتا كل لسهلت أن لت،ه س ن هت ،مك ن هذل لسًم ق "الا ،ق س وص ل ةنه ه
أغى سله بتغي مت ع لمللىن لسو ،ل سمًلس أغى ًنو،ضه ل،ن أتا ال روش،به .سسكن ،لبي،ق ا،ق معب

باتد.)4("،

هت،ف أت،سمن منو ت د ،ش،أعو بن ص فا ،سًعق لسو صنم ً  :سغوت مه أغى ًن لسوصاتا لملو صصت
مب ض ا حمت فد م له رهن لسو،،ئ تت لس هغت لةسىل إىل  ،قع ،طع ه لستنم ف ي قصاتا (ساغت لةنس)
()1القارئ في الحكاية ،امبرتو ايكو ،ترجمة أنطوان أبوزيد ،ص.63
()2هوية العالمة ،ص.20

( )3محمد صوفية  ،الديوان  ،ص.64

()4هوية العالمة  ،ص.20
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موع ،بن ص فا ،تت لسلت لن ًن لسوصاتا رولغق مب ،مت ل لسهدجت سلسنعس ،أغى قغب لإلنن،ن سرسط م دع ن
ت أعق ًبا،مه ،فدي قصاتا روًىن ابلوم،ا لة هت سلةصتق. ،
***

فيك األحبة عاشوا ليلهم طراب

غين ر اددي الطراب
ايليلة األنس ا
فيها نشاوى خبمر الصفو قد عذبت

***
***

يتيه ابألنس إن األنس قد عذاب

أكرم هبا من سويعات يفوز هبا

***

من طالع احلسن وافاه وحمتجبا

***

أحلانه أصغت اآلذان واحلجبا

يف حفلة من ربيع ابت جملسها

رضى
ترى األحبة فيها والنفوس ً

()1

واحلسن يرفل ال قيدا وال لببا
أزهار روض تناغي أختها لعبا

***

ايليلة األنس عودي أنشدي نغماً
حسناء تصنع مما صاغت العجبا
***
فيك األحبة نشوى من رحيق يد
إن هذه لسيعموت للو تل لسلت لن ر ص أن قصتمنت ً بات لسوعساف سهي ن و ،لسشلعمت لملدمت
ةن ش،أعو ً ت مهولت أن لمل ل أات سلسوشوري طعح لمللغ  ،لة ع لسذ ك،ن منهب سغو،،ئ لسكثد ن
لسو ه سلسهح

جيت ض،سوه بأ لةبا. ،

س ن ،هع شلعمت لسلت لن أتت بن ص فا ،أ جيلل ن لسلت لن سص ،ق سغمنت ف ي رسط حم،سست إأي،
ص ،ا ش نقت أن ض ا لسوصاتا فاثد ستى لملوغوي لسعغهت لسوعل ا كم ،لسلت،سمن لسو،سات (لستس ت لمل غت
لس ات،نت صم لسشلب لبتت لسع غت لسلندا ركعا ال رتنى ع ،فاق ن ،فو ،لسلغ ).

م لن بن ص فا ،زغت ن لملمازل تد ، ،مولغق ابسهتات سً عى مولغق ابسشكل
سسلت،سمن لسوص،قت
سًبعا رغط لملمازل لسشكغات ،
غق شلعمت لسلت لن سهي شلعمت نومتا ن شلعمت لستص
سكت ً ،لد
مولغق بي لسلت لن .
طول العنوان:
س به موحوق للو  ،لمللىن سروعمب لستالست إىل فد لملوغوي سقت ع ش،أعو ص فات أغى لسو ند لستقاق
سغلت لن لسعقاس ةنه "لستن لا لسيت مو ن أن طعمود ،ره د لنوه،ه لسو،،ئ سه لسذ مشكل لمل و،ح لةس سغمًسف"(.)2
س ن لسلت،سمن لسي مغت(ءات سشلب فغنيأ أات ث ،ره لا ،س سلسلشعمن لس  ، ،ز لاب سلجلم ،ال
لجلمً ،باض سال لسعل ،غا ت لسهاري لاعل تهع لهلت سلست )..... ،
( )1محمد صوفية  ،الديوان  ،ص.94
()2هوية العالمات ص.12
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سقت ًلدمري هذه لسلت،سمن ر لاه رهن لسو،،ئ إىل لمللىن لسذ ً،ل ه لسش،أع إر شع ري ل لنب
سقعبري ً عى سًأيري فكعا سلفات لحملو ى سغمنت ف،بن ص فا ،مشلعو بنحع لسغًت سشلعمود ،تذ لسلت لن فد
خيرب لسو،،ئ نهو ،أبن سه سل ،لستنم ًشهه  ،مك ن ابست سهنو،ن فاه خموغف لةشج ،،سلسثم ،،سبذسط سن
ميل لملو ،فاه.
اخلامتة :

سوت مت هلذل لسهح لس ق ف أغى ًه  ،مياز (حممت صي ى ص فات) ش،أعلق سلسولعف أغى ًه
لاص،قنم لملمازا سش،أعموه ن ت  ،رت،سسوه هذل لسهح ن ص،قنم فتات سكم ،لسوز لسهح
ابملصيغح ،لسلغمات لسيت للوو،ه ،ن لسهتغت لسلعبات سرسط ت ،للت شلعمت لسغًت لستنم لإلبتلأي (ش،أع
اسانت ًت رل،ق) كم ،مت  ،كل هذه لملصيغح ،إىل عللاود ،سر ثاود ،سوك ن لستو،قج لملو صل إساد ،هتات أغى
ًلس أغمات س تدجات سقت ك،نري لستو،قج لملو صل إساد ،فام ،موصل بشلع ص فات أغى لستح لسو،ي :
أوالً ً :ن تدج ش،أعو ك،ن أغى لستدج لسووغات ه لسشلع لجل،هغي ه كًده ن لسشلعل .
اثنياً  :إن ًس ،ظ نص صه روموع بند ست لةس ،ظ س،ش،قود ،سسض ح لمللىن.
اثلثاً  :ل،

سًوه هولتا أن لسًم ق متال إىل لسعقت سلسنتلت.

رابعاً  :إن ش،أعو بن ص فات ك،ن س ،ق مشلعو بنحع لسغًت سشلعمود ،تذ لسلت لن.
خامساً  :إن ش،أعو ص فات مو أتت بت ،نصه لسشلع بوًد لةس ،ظ لسيت روم،اج سرونق فام ،باتد ،سوك من نصه
لسشلع .
سادساً  :وق بن ص فات ،،ق ًكثع سغو،،ئ
سها وه لجلم،سات فإنه مقف سغو،،ئ لمله، ،ا لسوعسمغات.

نصه لسشلع ةن لستنم بوت ، ،مي ي

سها وه لسولغامات إىل

مصادر ومراجع البحث

 -1لةلغ بات سن عمت لستنم لملًسهف . :إبعلها

غال لست،شههع :لملًلنت لسلعبات سغت،لل ،سلستشع بغت لستشهع:

 -2لإلمو،ا شلع لسنا،ب لسنات لسهحعلس
لستشع . 2011-1-1

لةسىل و،مخ

بدس لسيهلهت1 :لسنههتت. 1997 :

لست،شع لهلا ت لسل ،ت لملصعمت سغكو،ب
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 -3لسها،ن م لن شلع ن حممت صي ى ص فات لست،شع ،غس لسثو،فت لسل ،ساها 2008 ،طهع ل ،قه،
لاتمثت مبصع .
 -4لاص،قنم لملًسفً :ب لس و أثم،ن بن ل لمل صغي (لملو ىف392 :هه) لست،شع :لهلا ت لملصعمت لسل ،ت
سغكو،ب لسيهلت :لسعلبلت أت لةلزل 3 :

 -5القل لإلأج،ا لملًسف :أهت لسو،هع بن أهت لسعان بن حممت لجلعل،ين لستح

ًب بكع لحملوق :حمم

حممت ش،كع ًب فدع لست،شع :كوهت لا،جني  -يهلت لملتين أت لجملغتل .1 :
لسوعل ا .لسوعصال سلإللعل لستوت .أتساف  :بن ،قي ل ً .لنت ا ،ا س ل ،لسكتت .

 -6للقلراجا،
لة ،ن( _ ).

 -7لاما ،لسلت لن لملًسههف . :بن،
2001

لى قي ل بغت لستشهع  :أم،ن لة ،ن لسيههت  1 :لسنهتت :

 -8لسلت لن

لة ب لسلع  ..لستشعا سلسوي  ،أتساف :حممت أ مس لست،شع :كوهت لةجنغ لملصعمت

 -9لسو،،ئ

لاك،مت  :لسول،ضت لسوعسمغي

أت

لسص ح 424 : ،ص حت لسيهلت، 1 :غت .1 :و،مخ لستشع. 1988/01/01 :
لستص

لاك،قات ربر لمك رعزت  :لني لن لب امت  ,كوهت

بنو،ن لمللعفت سغيه،أت سلستشع سلسو امع . 1996

-10

ق ،ا لستوت لة

-11

ه مت لسلت ،

بأ لسوت سلاتم أتساف :لستكو  ،حممت اكي لسلشم،س لست،شع :ل،

لستد ت لسلعبات سغيه،أت سلستشع لسيهلت :لةسىل . 1979

لسلوه ،سبت ،لسوعسمل .أتساف:شلاب غا ي لست،شع :ل ،لسثو،فت

لسص ح 223 : ،ص حت لسيهلت، 1 :غت .1 :و،مخ لستشع. 2005/01/01 :
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أت

التنمية الزراعية املستدامة مبنطقة قصر خيار

د.املختار أمحد أمحد غيث

قسم اجلغرافيا /كلية اآلداب والعلـوم قـصــر األخيار
جامعة املرقب

املقدمة :

رلت ساها ،إ تى س لسل ،لست ،ات لسيت ء،س لستد ق بوي،ا لسز،لأت ن ت ش،،مع لسوتمات لسز،لأات بنهب
هعسف لسها ت لسصحعلسمت لسو،لات لسيت رل،ين تد ،غ،سهات ن ،ود ،سةن ل لك ، ،ن لسهتس لسع ل لسذمن ملومتسن
رًد ت لستش ،لالقوص ،هل ا هدع لملدن
أغى لسز،لأت سلسعأي كحعف ًل،لات سقت ل،ه لكوش،ف لست
لةل،لات سلات ات سل،ه لنوش ،،لسولغا لسو أات أب ات لسز،لأت كحعفت رشكل صت، ،ا س ،لت ًل،لات سو فد لسًذل .
سمبً ،ن لسو لع لةفوي لة،لضي لسز،لأات مشكل سل تلق ن ًه ًهتلف لسوتمات لملنوتل ت سوحواق لالكو  ،لسذلي ن
لسيغب أغى لسًذل سلست،رج أن اا ا ًأتل لسنك،ن لسهت هل لسوت،قنم لملنومع لسعقلت لسز،لأات ب لل لسز ف
لسلمعلين لسلش لقي أغى ن،ب لة،لضي لسص،ات سغز،لأت سكذسط لاللودتف لمل ع مل ل ،لملا،ه سلسقبت فإنه ن لس للب
لالهوم ،ابسها ت لسز،لأات س ك ومه ،لسيهالات سلسهشعمت .
إن لمل ل ،لسز،لأات رل ً ات إلق ،ت ،،ا بشعمت سمشكل نونم لإلنو،ج لسز،لأي أ،قو،ق ً  ،لاللواي،ن
لسهشع سابست ع إىل ن ،ت ساها ،لسش،للت لسيت روتَّ ،حب لي  1650000ك  2سلسيت ريًى أغى ل ً،لضاد ،لسها ت
ا ع ثغ لدل لجل ،،ه
لسصحعلسمت فإن تيوت قصع لة ا ،،لسيت قت ه،ه ،و مب قع لات أغى ش،طا لسهحع لملو ل
ن لسشع ميو،ا ت ،د ،ابالأوتل سرعبود ،اباص بت  ،من،أت أغى قا ،نش ،ا،لأي كثاف مند لالكو  ،لسذلي ن
لسًذل سر فد فع أمل  ،،لسز،لأت سابسو،ي ءنن نو ى لست ل ابملتيوت ،صت سساها ،ك،فت س ن هت ،ك،ن سزل ،ق
ر له لسوتمات لسز،لأات ابملتيوت حن لاللوتل ت.
أمهية الدراسة:

رلومت لسوتمات لسز،لأات لملنوتل ت بشكل ،قاس أغى للوثم ،،لمل ل ،لملو ،ت لملتيوت ع لحمل،ف ت أغى لز ن
لمل ل ،سإبو،قه سأللا ،لسو ،ا سأت للوتزلفه سأتي ً ات هذه لست،للت ن ت س ،لستش ،لسز،لأي ر فد كل ن
لسًذل سفع لسلمل سلست ل ل ل أغى نو ى تيوت لست،للت ًس أغى نو ى ساها ،أ ،ت ابالأوم ،أغى لسووتات لسز،لأات
لاتمثت ساا ا لسعقلت لسز،لأات ن ت أمغا ،للوصتح ً،لضي لتمتا ابإلض،فت إىل لسو لع لسعًلي لسز،لأت أن
طعمق إ ص،ب لسقبت سزا ا نو ى لإلنو،ج لسعقلت لسز،لأات سبو فد لسهذس ،سلس ن،قل لجلاتا لسيت روم،شى ع لسها ت سر فع
ًأغى لتال إنو،ج سهت ،ركمن ً ات هذه لست،للت حمل،سست غق فع ملنووهل لسوتمات لسز،لأات ابملتيوت مبو ،مه ،لسيهالات
سلسهشعمت سلسيت جتلل تد ،با ت ا،لأات تقمت إلنو،ج ا،لأي سفد.
تساؤالت الدراسة:

،سسري هذه لست،للت ن ت لسلت،صع لسيت رت،سسود ،لإلل،بت أغى لسون،ةال لسو،سات:
 .1هل ابإل ك،ن لحمل،ف ت أغى ن ،ت لة،لضي لسز،لأات لسو،قمت ن لسوت،قنم سلسوته ،
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 .2كاف ميكن ر للت لة،لضي لسز،لأات لا،سات ابملتيوت ًفوا،ق سً،لا،ق
 .3كاف ميكن لسعفع ن نو ى كمات سل ا لإلنو،ج لسز،لأي ابملتيوت

مناهج وأساليب الدراسة:

مت لالأوم ،أغى لملتدج لإلقغامي سوحتمت تيوت لست،للت إط ،،تيوت قصع لة ا ،،مبحتمه ،لة،بلت (حمغت
لة ا ،،لملعكز  -حمغت لة ا ،،لسًعبات  -حمغت لسلغ  -حمغت لات أمد) كم ،للوح ِّت لملتدج لس ص ي ست،للت لسل ل ل
لملًثعا لستش ،لسز،لأي ابملتيوت سمتري لاللول،نت ابةلغ ب لسكمي أعق با،و لست،للت لملاتلنات سلملو،بت
لسش صات سلسوو،،مع ابإلض،فت إىل بلض لملص ، ،سلملعللع لسيت مت لالطتا أغاد. ،
أوالً  :املقومات اجلغرافية املؤثرة يف التنمية الزراعية ابملنطقة
 .1املقومات الطبيعية:

رشمل لملو  ،لسيهالات لسلت،صع لسو،سات:

أ .املوقع:

روع تيوت لست،للت لجلز لسًع ن ساها ،ءتمتلق ًقصى لسشم ،لسشعقي ن لدل ل ،،ه بأ يى ط
 13.47س 14.00شعق،ق سبأ لقعي أعق  32.37 32.47مش،الق شع لسل،صمت طعلبغس مبن،فت رو نت،
حب لي  65ك سإىل لسًعب ن تيوت لامس مبن،فت 45ك سحيته ،ن لسشم ،لسهحع لملو ل س ن لسشع
تيوت غتامت س ن لسًعب تيوت لسوعه ب سغي س ن لجلت ب تيوت نتره سلاعميت ( )1ر ض رسط سركمن
ً ات هذل لمل قع ن ت عسً ،ه طع لستول لسربى ساها ،هب ،ا لسيعمق لسن ،غي لملز سج لسذ معب ل
لملتن لسغاهات لسن ،غات سر لت طع رعب لملتيوت ابملت،طق لجمل،س،ا كم ،روجنت ً ات قلد ،ك  ،روع ضمن لملت،طق
لسز،لأات لسن ،غات لملومثغت

إقغا لدل لجل ،،ه سلسذ ميو،ا بوت ا ص ، ،لملا،ه ابإلض،فت إىل لأوتل لملت،خ.
شكل (  ) 1موقع منطقة الدراسة.

املصدر -1 :صغحت لملن ،ت لةطغس لس ط

لسيهلت لةسىل 1987
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ب .مظاهر السطح:
رشًل لملتيوت لز لق ن لدل لجل ،،ه سر دع أغى شكل ه هت سلللت نو مت مقلسح ل،ر ،ا ليحد ،بأ  50إىل ،
م  150ق ف نو ى لي لسهحع مزمت لال،ر ،ا ابالجت،ه لت ابق أتت لجلز لسشم،ي ن لغنغت لجلهل لسًع سهي
رشكل لز لق ن له ،طعلبغس لسيت رلورب صت،لق دم،ق سوصعمف ا،ه لة ي ،،شو ،ق أن طعمق شهكت ن لةس مت ًشدعه،
سل رعغري لسذ ميثل لات لسًع سغمتيوت ابإلض،فت إىل سل بناس لات لسشعقي سغمتيوت سأيي كل ن سل وتل
سأأ له،،ا لس ل .
سرغلب ،هع لسني س،لق دم،ق لستش ،لسز،لأي ابملتيوت ن ت أتثده ،أغى إ ك،نات لاللوصتح سءتمت ت
لسز،لأت لملتق سيهالت لسني نب ،لت لحنتل،ه سلجت،هه سأتقت رسط مب للدت لسته،و سغشمس سكما ،لة ي ،،سن ا
.) 35
لسقبت ابإلض،فت إىل وتل ،لا،لت إىل للو تل لمللتل لسز،لأات لمل وغ ت(لملدتس 1995

جـ .عوامل املناخ:

ملت لملت،خ ن ًه لسل ل ل لسيهالات لسيت رًثع لسز،لأت سًكثعه ،ءكم،ق فاد ،ا ءو،ج بلض لحمل،صال س عسف
ت ،ات لاتت رنوجاب هل ،ل ل ءتمت ن ا لحمل،صال لملز،سأت ًس ءتمت طهالت لسلمغا ،لسز،لأات لسيت رويغهد ،كم،
م دع أتثده ،لإلنو،ج لسز،لأي كم،ق سن أ،ق.
 .1درجة احلرارة:

لستش ،لسز،لأي مبتيوت لست،للت

سرلت ،لت لاعل،ا سلة ي ،،سلسعاح سلسعط بت لستنهات ًبعا لسل ل ل لملت ،ات لملًثعا
إض،فت إىل أ ل ل ً عى ًقل أتثدلق ثل أت ل،أ ،لي ا لسشمس سلسوك،ثف سلسوه ع .
سرًثع ،لت لاعل،ا لسز،لأت ن ت أتثده ،أغى أ ل ل لملت،خ لة عى ك،س ً لجل سلسعاح سلة ي ،،سغده،
ابإلض،فت إىل أتثده ،أغى لستش ،لسهشع سرعلع ،لت عل،ا لجل ًل،ل،ق إىل لإلشل،ا لسشمني سلإلشل،ا لة،ضي سروعثع
،لت عل،ا تيوت لست،للت بل ل ل ً د ،لسوعب ن لسهحع لملو ل كل ،ل غيف ابإلض،فت إىل لجت،ه ،لسعاح س ،هع
لسني سلمل قع لس غكي.
ختوغف ،لت عل،ا تيوت لست،للت رهل،ق ست،ر ،ا سرشوت صا ،ق ،صت شدع ًغنيس ًأغى سا ع لسشد ،
عل،ا لسنتت مبو ل شدع موتَّ ،حب لي  ْ 29.1سموتَّ ،و ل ،لت لاعل،ا شدع مت،مع ًبع شد  ،لسنتت حب لي
أ محوتَّ ،لملو ل لسنت ست،لت لاعل،ا حب لي  ْ 17ع و ل شدع ً وه  ْ 7س و ل شدع ًقص،ه
ْ 13.2
 ، ً ْ 36فصغي لاعمف سلسعباع لالنوو،سا،ن فولوت ،لت لاعل،ا ننها،ق و،،نت ابسشو ،سلسصاف.
سميكن لسو ًنه ن لسيهالي رت ا لحمل،صال لسز،لأات تيوت لست،للت نواجت اص،قنم ،ل ،لاعل،ا ا
رو قف إنو،لات لة،لضي لسز،لأات ن لحمل،صال لمل وغ ت أغي تى لا ،ا ،ل ،لاعل،ا لةننب سز،لأت كل تد ،ت
.)132
لل ت ه ،فاً ريعف ،ل ،لاعل،ا أن لمللتال لةننب سغتم إىل لخن ،ق إنو،لاود(،لسيغحي 2013
سرت،لب و لي، ،ل ،لاعل،ا لسشدعمت تيوت لست،للت ا،لأت ل لحمل،صال فمو ل ،ل ،لاعل،ا
شدع مت،مع لقل شد  ،لسنتت عل،ا ال رول ، ً ً ْ 7ال رت ض أن ،ل ،لاعل،ا لستنا ،لملتقمت سز،لأت كل ن لسوم
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سلسشلد سًشج ،،لس ،كدت سال رولت و لي، ،لت لاعل،ا فصل لسصاف  ، ْ 36منم بتم لحمل،صال لسز،لأات
نب ن أد ،سر املد ،كمً ،ن ره،من ،ل ،لاعل،ا ره،مت،ق سلضح،ق ً ى إىل رونا لسنتت إىل وأ ا،لأاأ ،قاناأ ،
لمل ل لسشو " لملميع " سملومت ا،لأت لاه ب ،صت لسشلد سلسوم سلمل ل لسصا ي " لملعس " سملومت ا،لأت
لا علسل سلس ،كدت.

 .2األمطار:
محت م ًن لسو امع لس صغي ة ي ،،لملتيوت غد تو فمل ً ي،،ه ،شو مت رصل إىل لي  181.3غ سمنو
لي  43.3غ ً  ،لسصاف فع ي،،ه و ،ا سقغاغت ال
لز تد ،لاعمف موتَّ ،بتح  86.9غ س لسعباع منو
روج،سا  2.1غ سموتَّ ،لمللت لسنت ة ي ،،لملتيوت حب لي  313.6غ سموه،من ر امع كما ً ،ي ،،لملتيوت نواجت
إلرن،ا ،قلود ،سره،من ،هع لسني  ،مً إىل أت ر لفق لسكما ،لسن،قيت أغى ًلزل لملتيوت.
ملومت جن،ح ا،لأت لحمل،صال بشكل كهد أغى كمات لة ي ،،فكل حمص حيو،ج إىل كمات لاتت ن لملا،ه لستا ت ستم ه
سرلت لة ي ،،ن ًه ،هع لسون،ق لسيت رًثع لإلنو،ج لسز،لأي مبتيوت لست،للت سرند اا ا لسوامت لس لغات سغميع
اا ا ت لسته،و سرز ل قامود ،بزا ا كما ،لة ي ،،سلأوتل ،ل ،لاعل،ا سمك ن ًف ل أت ت،لب سزا ا
لسوامت لس لغات سغميع ،مت فصل لسشو ،سبتلمت لسعباع ا مشكً ،ف ل ل ستم لحمل،صال لسهلغات ابملتيوت.
 .3الضغط اجلوي والرايح:

روعثع لجت،ه ،لسعاح ابملت  ،لجل مت لسشو مت سلسعبالات س نو ى لي لة،ق سرًثع لسعاح أغى تيوت لست،للت
ص ،ا أ ،غأ  ،لالجت،ه سلسنعأت سموه،من ر امع لجت،ه ،لسعاح مبتيوت لست،للت ا أتي لسعاح لسشم،سات ابملعرهت
لةسي ن ا لالجت،ه رغاد ،لسعاح لسشم،سات لسًعبات لملميعا سرول ابملتيوت لسعاح لسشعقات سلجلت بات لسشعقات ن علق ال وتل
لا،فت لجلهغات لت ابق سلسيت رًثع ننهت هه ب لسعاح لجلت بات ً  ،أن لعأت لسعاح فوز ل لسشو ،سلسعباع أن لسصاف
سلاعمف .
سرن،أت لسعاح لسًعبات سلسشم،سات لسًعبات فصل لسشو ،أغي فع لملت  ،لجل مت ابجت،ه مش ،غعب ساها ،ا
تيوت لست،للت نههت لو لة ي ،،سابسو،ي مقكز لستش ،لسز،لأي هذه لس قا.
سرلمل ،اح لسوهغي ًسل ع فصل لسعباع أغي اا ا كمات لملا،ه لمل و ا ب لل أمغات لسوه ع سلستو كم ،رقلك
ت ت لة،لضي لسز،لأات س،ش لحمل،صال ابملا،ه أغي فقل
لةرعبت ف ًس،ل سًغص،ن لحمل،صال سه  ،مويغب اا ا
وو،،بت ،صت حم،صال لا ع فام ،من،أت هذل لالجت،ه ن لسعاح أغى نول ه ب لسغو،ح كم ،من،أت ًشج ،،لسزمو ن
لسو غنم ن ل ف ،لس ،،ا ،صت لسلت،كب لسيت رن،أت لسعاح لسشم،سات لسعطهت لنوش،،ه.،
 .4الرطوبة النسبية:

رعر ع لسعط بت لستنهات لملت،طق لسن ،غات سرصل ًقص،ه ،فصل لسصاف سرت ض إىل ًقل لت هل ،فصل
لسشو ،سرلمل لسعاح أغى اا ا ننهت لسعط بت لسو ،ت ن لسهحع فصل لسصاف سلسيت غ،سه،ق  ،رك ن شهلت بكمات كهدا
ن لسعط بت سمً ى ل،ر ،ا لسعط بت ع ل،ر ،ا ،ل ،لاعل،ا سس قا ط مغت إىل رك،ثع ل ف ،لسز،لأات لسيت رصاب لحمل،صال
لسز،لأات ل ل ك،نري حم،صال شجعمت ًس حم،صال ه ب سرنمى هذه ل فت حمغا،ق به (لامعا) سهى افت مشك ل ن لعلقد،
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 ) 57سنواجت مل قع تيوت لست،للت أغى ل ،ل لسهحع فدي رشدت
،صت صا ،ق سمن،أت ل،ر ،ا ننهت لسعط بت لجل لسته ،أغى لستم ن

بلض لملزل،أأ ابملتيوت ( لةص ع 2007
لتال أ،سات ن لسعط بت لستنهات ط ل لسل،
ت روغال أمغات لستو .
ابإلض،فت إىل لسل ل ل لملت ،ات ل،س ت لسذكع فإن هت،ف أ ل ل ً عى رل أتثد أغى لستش ،لسز،لأي كلت ل،أ،
لي ا لسشمس سأمغا ،لسوه ع سه لهع لسوك،ثف كل رسط ن شعنه ًن مند اا ا ت لسته،و ًس إنو،صه.

د .الرتبة:

إط ،،لسول،سن بأ لستسست لسغاهات سبلض لسشعك ،لملو صصت ،للت لسقبت ق ،ري ،م أت شعك ،ل غى
لس عننات ابسلتمت ن لست،لل ،تد، ،للت تيوت لسشعم لسن ،غي أ 1972 ،سلسيت ن باتد ،تيوت لست،للت ا
لأومت فاد ،أغى ءغال لسص  ،لجل مت ابالأوم ،أغى لتال سكما ،لمليع لسنت مت س ن نو،قج ،للودً ،ن لملتيوت
.)241
رل رعبت ق ل د ، ،غي س ،غي طمي سً،لضي ،ل بات رصغ سغز،لأت لسهلغات سلملعسمت (ب شا 1995
ن ت لسوج،نس لسذ موماز به لي لملتيوت موهأ ًن ًن لا لسقب فاد ،سانري وه،متت بشكل كهد سمت م ًن
ًكثع لةن لا لنوش،،لق رومثل لسقبت لسهتات لحملمعا لجل،فت سًصل هذه لسقبت لسع  ،لسن،فات ا روماز ابخن ،ق حمو له ،ن
أت،صع لس ن  ،سلستاقسلأ سلسزنط سهلذل أ ،ا  ،رصتف ن ضمن لسقب لسكغنات سمقلسح ق ل هذه لسقبت بأ لسع غي إىل
 )190سرلت ن لسقب لجلاتا لسص،ات سز،لأت زاع لحمل،صال لسز،لأات سقت ءو،ج إىل
 ،غي طمي (بن حمم 1984
رنمات سغحص أغى نو،قج لاتا.
سرلومت قت،ا لسقبت لإلنو،لات أغى أتا أ ل ل طهالات سبشعمت ً د ،لة ل لملت ،ات ك،اعل،ا سلة ي ،،سلسعاح
سلس ضع لمل،قي ن ا لسكمات سلست أات سلحنتل ،لسني س تى ق،بغاود ،ستجنعلف سلسولعمت ابإلض،فت إىل لسل ل ل لسهشعمت
137
ك ت ت لة،ق سإ ل،مه ،سغده ،ن لسل ل ل لسيت هل ،أتقت ابلوًت لة،ق ا،لأا،ق (لجلتمت 1986
.)138
ه .موارد املياه:
رلت لملا،ه ن ًه لسلت،صع لةل،لات ملم،،لت لستش ،لسز،لأي تيوت لست،للت ،صت ً  ،روع ن ضمن لملت،طق
رل لملت،خ لسعطب ننها،ق سقت ال لا،لت إىل لملا،ه ص ص،ق بلت لسو لع ن ،ت لة،لضي لسز،لأات ابملتيوت سرلومت
لملتيوت أغى لملص ، ،لمل،قات لسو،سات:

 .1مياه األمطار :مهيل لة ي ،،بشهكل ه،شهع أغهى ً،لضهي تيوهت لست،للهت سلسهيت رصهل روعمهه،ق إىل ه لي 313.6
غ لسنتت سهذل ملورب ك،فا،ق إلق ،ت ًنشيت ا،لأات بلغات ثل ا،لأت لاه ب سغعل بلض لةشهج ،،لملثمهعا كه،سزمو ن سلسغه ا
سلسلتههب سلسوههأ بتجهه،ح كمهه ،رنههو ات لملتيوههت ههن لههعان لملاهه،ه بونههعب لههز تدهه ،لسقبههت سوصههه أهه ،تق نهه،أتلق ستم ه
لسته،و سمتصعف لز كهد ن هذه لملا،ه أرب ًس مت لملتيوت ثل سل رعغري ه بناس ه وتل إىل ل ،ل لسهحع لملو ل
كمهه ،منههو  ،حمغاه،ق ههن هيه لة يهه ،،أغههى لملتيوههت بو هزمن لههز صههد،،مج مههو للههوًتهل ،ههن قهههل لسنههك،ن رل ه مض
لستونم ن لملا،ه فقل لجل ،ف ص ،ا ( )1صدعمج ا،ه " ،لن".
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صورة ( )1صهريج مياه "ماجن"

.
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 .2املياه اجلوفية :رن،ه لملا،ه لجل فات أبكثع ن  %95ن إز،ي لاللودتف لةنشيت لمل وغ ت ابملتيوت
سرشكل لملا،ه لجل فات إ تى ًكثعه ،للو تل ،ق سرومثل لملا،ه لملو للتا طهو ،غد وفذا أبأم ،بنايت أن لي
لة،ق رقلسح بأ  45-25قلق  ،شجع بلض لملزل،أأ أغى ع ًأتل كهدا ن ل اب ،لا،صت رنومت ا،هد ،ن
هذه لسيهو ،لسيت رشكل لملصت ،لةل،لي لسع سلسز،لأت سقت ً ى للوًتهل ،لمل ع إىل يع للوتزلف لملا،ه سر لت
ابملتيوت إض،فت إىل هذه لسيهوت ن لملا،ه أت ا ع ن لازلو لجل فات تد ،زلن لملا لأ سككغت سًب شاهت سلسلزمزمت
أبأم ،و ،سرت رقلسح بأ  350-100قلق سمبً ،ن ل ،لملا،ه رشكل صت،لق ًل،لا،ق اا،ا لسنك،ن سأتصعلق ه، ،ق سغهتات
لسوحوات ف،مل ل ،لمل،قات رووصع أغى ل اب ،لجل فات لسيت رل،ىن ن أت ر فع نوغز  ،رشًاغد ،سصل بت صا،نود.،
.2املقومات البشرية:
رًثع لملو  ،لسهشعمت لسوتمات لسز،لأات إىل ل،نب ًثع لملو  ،لسيهالات ا ملت لسلتصع لسهشع ه لملنًس
لةس أن للوصتح لة،لضي سا،لأود ،سر فد لملا،ه سغمح،صال سرن مق لإلنو،ج سر امله سللودتكه إىل غد رسط ن
لسلمغا ،لسز،لأات سميكن صع لملو  ،لسهشعمت لةمت لسل ،غت سلملاكتت لسز،لأات سلملًلن ،لات ات لسز،لأات سلسن
سسل،قل لستول.
أ .العنصر البشري:
سميثل و لسنك،ن ًه لملو  ،لسهشعمت سغوتمات لسز،لأات سموتَّ ،أت لسنك،ن
حب لي  43726ننمت اأأ أغى لحملت لة،بلت أغى لستح لسو،ي:
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تيوت لست،للت نب رلتل 2006

جدول ( )1عدد السكان حسب احملالت.
عدد السكان

جمموع السكان

العاملون ابلزراعة

احمللة
ا ،،لملعكز

7891

7651

15542

407

لسلغ

6781

6499

13280

360

ا ،،لسًعبات

4191

4162

8353

175

لات أمد

3289

3262

6551

282

اجملموع

22152

21574

43726

1224

رك ،

إو

املصدر  :لهلا ت لسل ،ت سغملغ  ،سلسو ثاق لستو،قج لستد،قات سولتل لسنك،ن .2006
شكل (  ) 2سكان حمالت املنطقة إىل عدد العاملني ابلزراعة.

املصدر  :أمل لسه،

للوت ،ل إىل با،و لجلتس (.)1

،غ هذه لةأتل ن لسنك،ن مبحت تيوت لست،للت إال ًن أت لسل ،غأ ابسز،لأت ال موج،سا  1224زل،ا بتنهت
 %2.7ن لسنك،ن سرلت هذه لستنهت قغاغت ،صت سًن تيوت لست،للت رلومت أغى لس ت ت تذ نشعمه ،س ع رسط فوت
ع بوي  ،كهد  ،،لستش ،لسز،لأي س ،صت لسنت ل لة دا سمعلع رسط إىل ،لود إىل ءواق لالكو  ،لسذلي
ن لملتوج ،لسز،لأات ابست،لت لةسىل سأغى رن مود ،حمغا،ق سإقغاما ،ستلو  ،ا ن ل ،ه ،لمل،سات ابست،لت لسث،نات.
ب .احليازات الزراعية:

روتَّ ،أت لاا،ال لسز،لأات لملنوًغت لملتيوت حب لي  3255ز،أت مبن ،ت  13252هكو ،،مبلت حن 4
هكو،،ل سغمز،أت لس ل تا سسكن هذل لسعق مو ،س ن ز،أت إىل ً عى فهلض لملزل،ا روج،سا ن ،ود 20 ،هكو،،
أ ال موج،سا بل د ،لهلكو ،،لس ل ت سقت ك،ن س قا لاللواي،ن لإلمي،ي اح ،ابسًت لة ات أغى لملتيوت س ،صت فام،
مولغق ابستش ،لسز،لأي ثل إ  ،لسووتا ،لاتمثت  ،،لسز،لأت سلكون،ب لس ت أ لسغاهاأ ربا  ،،طع
ا،لأت لحمل،صال سلواد ،سروغامد ،سلتاد ،ابإلض،فت إىل للوصتح لة،لضي لسه  ،سطع اا ا لإلنو،ج سقت للو  ،لسنك،ن
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سلستأ سلسوعسق

ن ر امع لملزل،ا لإلمي،سات أغاد بلت لاللووت سلا ل لالهوم ،ابسز،لأت أن طعمق روت لملل و
سغمزل،أأ إلنش ،لملزل،ا لاتمثت سقت لنلكس رسط أغى لإلنو،ج كم،ق سن أ،ق.
ًت ،للوًتهل ،فدي لسيت
ملت للوًت لة،ق لنلك،ل،ق سغل ل ل لسيهالات سلسهشعمت لسيت رلمل أغى إ تل رًدل
ءت تى صت ات لة،ق ستلوًت رهل،ق سلتا أ ل ل ً د ،ره،من كل ن ًشك ،لسني س ص،قنم لسقبت سن لسع
 .)173سرتون لاا،ال لسز،لأات مبتيوت لست،للت إىل ل ي :
سلسصعف س ص،قنم أت،صع لملت،خ (لسزسكت 2005
 .1غكات لالنو ،ا :سرشكل لز لق بناي،ق ن زل،ا لملتيوت سمو لملتو ع هبذل لست ا ن لاا،اا ابلوًت لة،ق
بز،لأود ،مب وغف لحمل،صال سلتاه سباله سلاللو  ،ا ن أ لقته سسكن ال ميكته لسوصعف لة،ق ابسهاع سلهلهت
لملدل سغد رسط سلت غكاوه هل. ،
 .2لملغكات لا،صت :مشكل هذل لستم ن لاا،ال غ،سهات زل،ا لملتيوت سحيق مل،سكد ،إض،فت إىل  ،منو اته لملتو ع
ن لة،ق لسوصعف فاد ،بهالد ،سرونامد ،سلسهت ،أغاد.،
اثنياً :أهم احملاصيل الزراعية:

رشودع لملتيوت بز،لأت لحمل،صال لملعسمت ك،اه ب سً د" ،لسوم سلسشلد سلس سلسه،امت سلس لسن لين"
سًشج ،،لس لكه لمل وغ ت سًشج ،،لسغ ا سلسزمو ن سلام ا ،سلا عسل أبن لأد" ،ك،سهي،طس ص ،ا ( )2سلسهصل سلجلز،
سلاس سلس غ ل سغده "،سسلل ن ًكثع لملز،سأ ،لسيت رنوتزف كما ،ه،قغت ن لملا،ه لملتيوت سلسيت ال ا،لأود،
ل سنت لة دا بشكل كهد لتلق لسهي،ط ،سلسيم،ط سلسص ص ت "لسربلا " فدذه لحمل،صال رنودغط كما ،كهدا ن لملا،ه
سسلل نوص،ن لملا،ه لملتيوت ورج أن ا،لأت هذه لحمل،صال سغده ،بكثعا ةن غد ،لمل ،كهد مم ،شجع لملزل،أأ أغى
رسط.
صورة ( )3حمصول البطاطس أبحد مزارع العلوص.
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منم لمللت لسذ مقلسح  ،بأ  300-200غ ن لة ي ،،لسنتت بز،لأت لاه ب لسشو مت ك،سوم سلسشلد أغى
لملت،طق لسيت رنوغ لتالق لت اق مول أن
رعبت لوتست لاتا لاص بت ً  ،لةشج ،،لملثمعا فوليي إنو،ل،ق سفدلق
.)323
 200غ (لجلتمت 1986
س ن ًه لحمل،صال لسهلغات "لسوم سلسشلد سلسوصاهت سلسزمو ن سلسغ ا سلسوأ سلسلتب سغده ،إال ًن هذل لست ا ن
لل لمليع لسًزمع سلسذ مو اا أغى فقل خموغ ت ،صت لاعمف
لسز،لأت أ ،ا موماز بوغت إنو،له س ،صت لاه ب إال
سلسعباع سميو،ا إنو،ج لةشج ،،لملثمعا ،صت لسزمو ن ب فعره  ،ر فنع لس عسف لسيهالات سلسهشعمت لستا ت ن قامت فلغات
لاتا ن لمليع س ص بت لسقبت سلات ت لسز،لأات لجلاتا فاليي إنو،ل،ق م لملو ل بكثد ك،سشجعا لسيت لسص ،ا ()3
سلسيت رتوج  ،مزمت أن  100عطت ن لسزمو ن  ،ر فع لس عسف لملت،لهت.
صورة ( )3شجرة زيتون كبرية مبنطقة العلوص.

. 2019
لملصت :،رص مع لسه،
رتوشع لحمل،صال مبتيوت لست،للت سفق ر امع تو إىل ت كهد كم ،م ض لسشكل ( )3فتجت ًشج ،،لسوأ
لت هب ،سمشودع سل لملتيوت
أ ر دع لملعلأي سلسً،اب
سلست ال سلسع ،ن سلسزمو ن رو للت مش ،غعب لملتيوت
بز،لأت لسوم سلسشلد سلس لكه سلا عسل سلسوأ سلسزمو ن سموع لز ن لملعلأي لت ب إقغا لسش،طا ل،سف لسذكع
سمت م لنوش ،،شجعا لسزمو ن ابملتيوت ًكثع ن غده ،ةله،ب با ات ا روحمل هذه لسشجعا هعسف لجل ،ف سقغت
لالهوم. ،
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شكل (  ) 3أهم احملاصيل الزراعية.

املصدر :أهت لجملات فعج لةص ع لةنشيت لسز،لأات سلسعأ مت سأتثده ،أغى لاا،ا لالقوص ،مت

تيوت قصع لة ا،،

 .95بوصعف ن:
،ل،ست ،لنود غد تش ،ا ل ،لت لملعقب 2007
Selkhoze Promexport, the Soil –ecological Expedation map of Western
.Zone,Sheet 2090/2.1980,

اثلثاً :معوقات التنمية الزراعية املستدامة وسبل مقاومتها:

رومثل ل ق ،لسوتمات لسز،لأات لملنوتل ت مبتيوت لست،للت ،م أت لسلت،صع ل رات:
(نونم لسعقلت لسز،لأات – ر وري لاا،ال لسز،لأات – لسهت ،لسلش لقي ل ل لة،لضي لسز،لأات – نونم لةمت لسل ،غت –
للو تل لملهاتل سلةوتا -
إهتل ،لملا،ه – لعف لسقبت – لإلفعل
بذس ،لةأش،ب لس ،،ا لسو ،ت ع لسهذس ،لملنو  ،ا).
فام ،خينم نونم لسعقلت لسز،لأات فا ل ًن رو بلمغا ،لاللوصتح لد ،أغمات و صصت ن قهل لستسست
ا ًثهوري لست،للً ،ن أمغا ،لإلالست لسلش لقات سغًي ،لسته،ي لسيهالي لسيت ق ،هب ،لملزل،أ ن ً إىل لجنعلف لسقبت
سإالست لمل ،ا لسل مت سلمل ل لمللتنات لس عس،مت ستم لسته ،سلسيت ن لسصلب رل م د ،ت فقا ا تات قصدا
)لسصتمق حممت لسل،قل سل عسن 1990
.)68
ً  ،فام ،مولغق بو واري لاا،ال لسز،لأات فامكن لا ،ظ أغي ن ،ت لة،لضي لسز،لأات ن ت رت ل
لجلد ،لملنًسست سرسط بول مض لملتف لةصغاأ  ،اق س ل لستزلأ ،مب ،مك ل أت ر امع سر وري لة،لضي لسز،لأات.
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سال شكغت لسهت ،لسلش لقي ل ل لة،لضي لسز،لأات جيب لسوشجاع أغى لاللوثم ،، ،،لسنكن ابسو لع لسعًلي ن
ت بت ،أم،،ل لكتات وك ،غت لات  ،سبالد ،سغم لطتأ ابسوونا سغح ،ظ أغى لة،لضي لسز،لأات ن لسهت،
ل غد.،
سفام ،مولغق بتونم لةمت لسل ،غت فاجب ل،جلت لملشكت لسيهالات سلالقوص ،مت سلاللوم،أات لملًثعا
لةمت لسل ،غت لسز،لأات لحملغات سر فد لستأ لمل،ي ن ت لسو لع ت لسوعسق لسز،لأات سلسوشجاع بشعل لملتو ج
س أمه بشكل حيمي لس ت أ ن لان،،ا.
ً  ،أن إهتل ،لملا،ه فت ميكن غحغت هذه لالشك،سات إال ابسو أات سلسقشات لاللودتف سلسوشجاع أغى
للو تل ًل،ساب فعا سغما،ه أمغا ،لسع لسز،لأات .
سميكن لحمل،ف ت أغى لسقبت ن لالجنعلف ن ت لسو لع ،،ال لسوشجد سا،مت لسً،اب أن طعمق روغانم
ًس صع لسعأي سرعشات إره،ا ن  ،لام ست لسعأ مت سمهذمب لةشج ،،لسً،بات سا،لأت لس علغ ،ل ل لسً،اب س ك،فحت
لة علق سلاشعل لسيت رًثع أغى لسًي ،لسته،ي إض،فت إىل إره،ا ن  ،لسز،لأت لسكتو ،مت سإق ،ت لملت،ل ،سرسط بوح مل
لملتحت،ل لسشتمتا إىل لغنغت ن لملت،ل، ،صت لت ب لملتيوت.
سميكن ا،لأود ،ابةشج ،،سلحمل،صال لملو،س ت ستجنعلف سللولم ،ن  ،ء مل لملا،ه سه ًكثع لست ف،أغات لسووغال ن
لجنعلف لسقبت سرسط بوًاد ن ،،لملا،ه لملتحت،ا ن لملعر ل ،سجتمالد،
زلو ليحات ميكن لاللو  ،ا تد ،ال و،ق
ةغعلق لسنو،مت ابة،لضي لملعسمت.
للو تل لملهاتل سلةوتا فاحو،ج إىل رشجاع لملزل،أأ أغى للو تل ًن لا ن
سفام ،خينم لإلفعل
لةشج ،،هل ،أتثد أغى لاشعل لس ،،ا رهل ،سلق ط ،،ا سغحشعل ثل شجعا لستا لسيت حلغهري ن لهلتت ابإلض،فت إىل
رشجاع لس ت أ أغى للولم ،لةوتا لسل مت أ ض،ق أن لسكاما،قات.
سً دل خبص بذس ،لةأش،ب لس ،،ا لسو ،ت ع لسهذس ،لملنو  ،ا فإن ك،ن البت ن للولم ،لسهذس ،لملنو  ،ا
فاجب أغى لس ت أ رتواود ،ن لسش لقب قهل ا،لأود ،إن ل كن سإال للولم ،لسهذس ،لحملغات لعسفت لملصت.،
رابعاً :سبل حتقيق التنمية الزراعية املستدامة:
رومثل لملوق  ،لملولغوت ابسوتمات لسز،لأات لملنوتل ت ابملتيوت لره،ا ن  ،ا،لأي وي  ،أي ذ لانه،ن لسو لع
لسعًلي سغتش ،لسز،لأي إىل ل،نب اا ا لسعقلت لسز،لأات ابملتيوت سمت م لرن،ا ،قلت لة،لضي لملز،سأت سلسص،ات سغز،لأت
سغد لملنوًغت بشكل لات حبا ميكن ر فد إنو،ج ًسفع سمحوقح ةلل اا ا لإلنو،ج لسز،لأي سءنأ ن أه مب ،مو لفق
رت اذ فكعا لسز،لأت لسل مت سلسوت ا لسز،لأي سلالهوم،
سصحت لإلنن،ن سمو لفق ع لسها ت لحملغات سرومثل لملوق ،
سميكن ءواق لسوتمات لسز،لأات لملنوتل ت
أبشج ،،لسزمو ن لسو،قمت ن ا أمع لسشجعا سكمات  ،رتوجه سل ا لحملص
مبتيوت لست،للت ن ت لستو ،لسو،سات :
أ .الزراعة العضوية :
رل،ين لستس لست ،ات ن لسلتمت ن لملش،كل لسها ات لسيت مصلب ،صته ،س ك،فحود ،س هذل لسصت للري ساها،
كًده ،ن لستس لست ،ات حمل،سست نول روتات ن ا ت ن للل ءواق لسوتمات لملنوتل ت سموجغى رسط ش،،كود ،س لفوود،
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س ص ،قود ،أغى لسلتمت ن لالر ،قا ،سلملل،هتل لستسسات سلإلقغامات لملولغوت ابسها ت سلسوتمات لملنوتل ت ( لهلا ت لسل ،ت سغها ت
 ) 41 – 39سقت ًكت له نو،قج سر صا ،رغط لالر ،قا ،أغى ضعس،ا ا،مت لسها ت لسيهالات
2002
سلسهشعمت ن ص  ،لسوغ لمل وغ ت س ،هعه سًشك،سه "كوغ لهل ل سلسقبت سلملا،ه سلسوغ لس ض،قي سلإلشل،أي
سلسوكت س لي" ( . ) UN . General Assembly . 2013 . P. T
للو تل لملهاتل لاشعمت سلةوتا
س  ،،لسز،لأت فإن هلذل لستش ،لسلتمت ن ل ح ،لسها ات ك،إلفعل
مبتعى أن رسط سسغمن ،ت
لسكام،سمت سللو تل ل غد أ مت صت،أت ًأتف لاا لو س تيوت لست،للت سانري ق
تيوت لست،للت محوقح لسو له حن لسز،لأت لسل مت كحل سغمش،كل لسها ات لست،جتت أن لةنشيت
ل هذه لملش،كل
لسز،لأات لسنغهات أغى لسها ت سصحت لإلنن،ن .
سرلعف لسز،لأت لسل مت أب  ،ل ت ًل،ساب لسز،لأت لملنوتل ت لسيت روجتب لاللو تل لمله،شع سألوتا لسكام،سمت
ن
) 33
س ت م ،لستم سلمل ل لسكام،سمت لسيت ر ،ف إىل ًأتف لاا لو ( لاعمع هت صتح 2004
سرلومت لسز،لأت لسل مت أغى إض،فت لمل غن  ،سلةوتا لسل مت إىل لسقبت بكما ،كهدا ا من،أت ءغل رغط
لمل ل لسقبت أغى ل وص ،لسقبت سغما،ه سر و ن ،د ،مم ،من،ه ل و ،هد ،أبكرب قت ،ن لسعط بت.
ن ت  ،لهق مون إن ابإل ك،ن ريهاق ق لأت لسز،لأت لسل مت تيوت لست،للت أغى لة،لضي لملنوًغت
ل،بو،ق بلت أ ،أ ن رًاد ن  ،لسز،لأت ابستنهت سأل،لضي لملز،سأت ابا عسل سلاه ب سثت لت ل سأل،لضي لملز،سأت
حيصل رت اف سغقبت ن لمل ل لسل،سوت بنهب للولم ،لمل ل غد لسل مت ً  ،لة،لضي غد
ابةشج ،،لملثمعا
لسز،لأت سفق رسط لست  ،سميكن لاللو  ،ا ن لسز،لأت
لملنوًغت فامكن ريهاق ن  ،لسز،لأت لسل مت مبجع لسهت
لسل مت كوتمات ا،لأات نوتل ت ن ا ت با ا،ق إنو،ج غذل ا ن سن اف س ،ي ن لمل ل لسن ،ت سإلنن،ن سلاا لن
سكذسط صا،نت س م لة،لضي لسز،لأات ن لسوته  ،سلا ،ظ أغى لسها ت ن لسوغ سلسو ،أل لسهتن ،ع زاع لةن مت
لسيهالات س ن للل إجي ،ن  ،ا و لان ل ل لملز،أت سكذل لسول ،ل ع لمل ل لسيهالات سلسلت،صع لسًذلقات ن ت
ض رك،ساف لإلنو،ج لسز،لأي سءواق أ،قت ٍ ،ز سغ ت أ سللو تل
ن ً ،غق ال منم إبض،ف،، ،لات س
لمل ل لسيت ميكن إأ ،ا للو تل دً ،س رصتالد ،لملز،أت صت،أ ،روغاتمت رعلثات سلا ،ظ أغى لسوت ا لاا لسز،لأي
ل ل لملز،أت ن ت لسعب بأ لإلنو،ج لسز،لأي سلاا لين ابملز،أت حبا ملومت ل ت  ،أغى ل ع.
ب .اإلرشاد الزراعي :

ءو،ج زل،ا لملتيوت إىل إ،ش ،ا،لأي س و،بلت ن قهل لملو صصأ لسز،لأت لسل مت سويهاق ق لأته ،بشكل لغا س و لفق
ع لسها ت سفام ،مولغق بو امع لة،لضي لسص،ات سغز،لأت لسل مت ابملتيوت فامكن لسو ًن هذل لست ا ن لسز،لأت مو لفق ع
لغغب ًن لا لسقب سلملت،خ لسن،قت مبتيوت لست،للت سابسو،ي رصغ ل ً،لضي لملتيوت هلذل لست ا ن لسز،لأت  ،ر لفع
لسشعس لسهشعمت لملومثغت لسووات ابسشعس سلملل،مد لسيت م صي هب ،لملعشتسن لسز،لأا ن سويهاق فكعا لسز،لأت لسل مت لسيت ن
شع ً ،ن رتأ إنو،ج ا،لأي سفد سصحي س ٍ
وم،ش ع لسها ت .
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اخلامتة:
مو
ل ي:

ن ،للت و ،

تيوت لست،للت لسيهالات سلسهشعمت إ ك،نات إق ،ت رتمات ا،لأات نوتل ت ميكن ءواد ،ن ت

النتائج:
 .1موهأ ن ،للت لملو  ،لسيهالات سلسهشعمت سلإل ك،نا ،سلملو  ،لسيت رًهل لملتيوت سغوتمات لسز،لأات لملنوتل ت سلسو لع
لةفوي ملن ، ،لة،لضي لسو،بغت سغز،لأت سلسيت ميكن ًن رنوثمع ا،لأا،ق بلت إالست لسلوه ،لسيت ميكن ًن رًثع هب.،
 .2شكت لسز ف لسلمعلين أغي لة،لضي لسز،لأات سلسيت ر ،قمري بشكل كهد لسنت ل لة دا حبا ق ري أغي
ن ، ،سلللت ن لة،لضي لسز،لأات.
 .3إن بعسا بلض لملشكت لسيهالات ك،جنعلف لسقبت سرذبذب لتال لة ي ،،لملصت ،لسعقاني سغع ابملتيوت ل،ه
بتس،ه ءتمت ج لإلنو،ج سلإلنو،لات لسز،لأات.
 .4إن ت لسز،لأت لسهلغات ه لملنايع أغى تيوت لست،للت ا ًن ل لس ت أ مز،أ ن حم،صال لسشلد سلسزمو ن سلسغ ا
لملتيوت سمًغب لسي،بع لسهلغي ا،لأت ثل رغط لحمل،صال.
التوصيات:

 .1ضعس،ا إره،ا ًن مت لسع لاتمثت رل لسك  ،ا لسل،سات س ،صت لسع ابسوتوا .
 .2اا ا لالهوم ،بشجعا لسزمو ن سلسغ ا ابأوه ، ،،لةه ن و ات لإلنو،ج ابملتيوت سرشجاع لستسست سغ ت أ بو فد لسشو
لجلاتا ساا ا لملن ،ت لملًعسلت تد.،
 .3لسلمل أغى إق ،ت لتس أغى لةس مت ابملتيوت اجز ًكرب قت ،ن ا،ه لة ي ،،اللوًتهل ،لسز،لأت سرًذمت لمل زسن
لجل .
 .4لسعفع ن ك  ،ا لإل،ش ،لسز،لأي سرسط ن ت اا ا لسقكاز أغى لسلمغا ،لإل،ش ،مت ن قهل لجلد ،لا،صت سبش
لس ل،قل.
 .5لسوعكات أغى ضعس،ا إره،ا لستس،ل لسز،لأات سرسط اللول ،ا لسقبت اص بود ،سلاص أغى إنو،ج ا،لأي سفد.
املراج ــع:

 .1لسزسكت حممت مخاس لجلًعلفا ،لسز،لأات ل ،لمللعفت لجل ،لات لإللكتت،مت لسيهلت لسث،نات . 2005

 .2لسصتمق حممت لسل،قل سا عسن رغ
ساها. 1990 ،

لسها ت لسيهالات تش ،ل
لجلم،هدمت ،للت

لجل ،لت لمل و ت لسيهلت لةسي طعلبغس

 .3لهل ،صي ى ب سومت للت غال لسوزمع
سلإلأتن . 1995
 .4لهلا ت لسل ،ت سغها ت " لسووعمع لس ط لةس سغها ت " طعلبغس . 2002
 .5لهلا ت لسل ،ت سغملغ  ،سلسو ثاق لستو،قج لستد،قات سولتل لسنك،ن .2006

)(220

لجلًعلفا ،لستل ،لجلم،هدمت سغتشع سلسو امع

مش ،غعب لدل لجل ،،ا لستل،

 .6نن حممت لجلتمت لسز،لأت لملعسمت سًثعه ،أغى للوشعلف لملا،ه لجل فات
لجلم،هدمت سغتشع سلسو امع لسيهلت لةسىل صعلرت . 1986
، .7ست ، ،ن بن حمم أتون ،شات لجلتتمل ،للت لسقبت لاول تش ،ل ل ،لت لس ،ر . 1984
 .8أهت لجملات فعج لةص ع لةنشيت لسز،لأات سلسعأ مت سأتثده ،أغى لاا،ا لالقوص ،مت تيوت قصع لة ا، ،،ل،ست
،لنود غد تش ،ا ل ،لت لملعقب . 2007

 .9ف ل و حمم لملدت لسيغحي و  ،لسوتمات لسز،لأات سحم،س،ه ،لةل،لات مبتيوت لملعج ،غت لسلغ

سلست،لل ،لإلنن،نات لملعج لسلت لةس لجملغت لةس . 2013
 .10حممت لملربسف لملدتس لًعلفات ساها ،لسهشعمت تش ،ل ل ،لت ق،،م نس بتً،ا ساها. 1995 ،
 .11صغحت لملن ،ت لةطغس لس ط لسيهلت لةسىل . 1987
 .12صغحت لملن ،ت لاعميت لسيه غعلفات س ت ،ق .2/2090

 .13هت ص،حل إبعلها لاعمع ل ح ،لاللوم،أات س لسها ات لملو قلت اللو تل  ،ا،ه لستدع لسصت،أي لسل ا لسوتمات
لسز،لأات لملنوتل ت ،ل،ست كو ،له غد تش ،ا لدت لست،لل ،س لسهح لسها ات ل ،لت أأ مشس لسو،هعا
. 2113
14. development . Economic and Social Council . Substantive session of
2013 .
15. Selkhoze Promexport, the Soil –ecological Expedation map of Western
Zone,Sheet 2090/2.1980.
16. UN General Assembly. Sixty-eighth session. Item 16 of the
Information and communications technologies for preliminary list.
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حرب  1948بني العرب والكيان اإلسرائيلي
وموقف اجلامعة العربية منها

أ.اهلادي العريب علي جامع

قسم التاريخ-كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار
جامعة املرقب
امللخص

رت،س هذل لسهح ري ،ل عب  1948س قف لجل ،لت لسلعبات ن رسط ف،جل ،لت لسلعبات رلوت للوم،أ،ق
ًأتل بنايت ن لجلا ش
،وا،ق سرصت ،قعل،لق خبص رغط لاعب بل مت لالكو  ،إبصتل ،با،ن لا،لي بنا بلت
صصري سغ غنياتاأ سفق قعل ،لسوونا سابسو،ي
لسلعبات سبلض لملوي أأ سًعق لا ،ظ أغى لسنغ
لملت،طق لسيت ن
،مت رغط لاعب َّ
ةن لستس لسلعبات لملش،،كت رغط
،
ش،،كري لجل ،لت لخت،ر قعل ،لسهتلمت س مكن هلً ،
لاعب سقنلري أغى هتو ع لسكا،ن لإللعلقاغي بتسن ً رتناق ع لجل ،لت.
حم َق اِد َمة:
سوت ك،نري شكغت فغنيأ إ تى ًه لةله،ب لسعقانت لسيت ن ًلغد ،مت أتلاس ل ،لت لستس لسلعبات بلت
رزلمت لة تل لسيت أري لسلعب إىل إجي ،ن ا ن لسوو،،ب ًس لالء ،باتد ن ًلل للدت رزلمت يع هجعا لسصد،متت
إىل فغنيأ ص ص،ق بلت صتس ،لسكو،ب لةباض لتت  1939س  ،رعرنب أغى رسط ن مم،،ل ،متثغنري لاللوات
أغى لة،لضي سطع لك ، ،تد .،كل رسط فع بلض لستس لسلعبات رغط لس قا إىل حم،سست إجي ،كا،ن لا،لي أع
ص ص،ق ع رزلمت لسوصعحي ،لسربمي،نات بلت لملم،نلت إجي ،ن ا ن
رت ،به دمت لستف،ا أن لسشلب لس غنيا
لسوو،،ب لسلع ( )فح،س لسلعب لسهت ،أغى لمل قف لسربمي،ين سسكن مهتس َّ
ًن لسلعب ال م دم ن لسلوغات لسربمي،نات رغط
لس قا سابسو،ي رت ،سل سأوتسل سو ،ل رش،س،مت ن ًلل لالر  ،أغى أتلاس لءً ،س لن لا،لي سءتمت ًهتلفه ًحطغق
أغاه فام ،بلت ل ،لت لستس لسلعبات ،،ل ً 1945نايري به دمت ل لسو ات لس غنياتات سلس ق ف ً  ،لةطم،ا
لسصدا نات.
بتً لجل ،لت لسلعبات تمثت لس ال ا روغمس طعمود ،ل نٍ ركوت ه لسصعلأ ،لستسسات ا ،لملتيوت س س
ًلنت ال متوغط قعل،ه ،لسنا،لي سلسًعمب لة ع ًنَّه ًثت ،ش،س،ل لسو ،ا لسلعب خبص أتلاس لجل ،لت لسلعبات
ركن ق ات فغنيأ صتل،ا لتس لةأم ،بل جنته ،ا ع لهومً ، ،سس ط لسو ،ا بلت ض أي لسنا ،ا
سلاللووت  ً .مبلىن ا ع ك،نري ق ات فغنيأ ا ع  ،مشًل ًسس ط لسو ،ا لجملوملأ لإللكتت،مت ًس لسو،هعا بل مت
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لالكو  ،بكو،بت غحق  ،هب ،لسربسر ك سا ع ابملاث ،سكت  ،موحت أن أعسبت فغنيأ سً َّ  ،لز ن لس طن
لسلع ً َّ ،بت لملاث ،فغ مو لإلش،،ا فاد ،ال ن قعمب سال ن بلات إىل ًل،ل لملشكغت سال كا ات لسلمل ن ًلل إنو،ر
لسشلب لس غنيا ن بعلثن لسصد،متت س ن لد ن سٍ للولم،،مت ممثغت بعمي،نا ،سً عمك( ،ل ،ع .)3 :2004
لملولنعا سغج ،لت س،غ ضلف اث،قد ،سإ ك،نا،مه ،فت ً ت متكع أغى لجل ،لت لسلعبات
،غ هذه لس ال ا
ن
لجملد ل لسيت بذسود ،بشعن لسو ات لس غنياتات ة َّ  ،ك،نري نًس شكغت ر للدد ،لجل ،لت سهي تمثت لستشعا فغ ختغ
لغنت أ ،مت ًس ًمتع قمت إالَّ سك،نري لسو ات لس غنياتات ،ضعا أغى لتس لةأم ،سمت لخت،ر لسلشعل ن لسوعل،ل
ٍ
خبص صد ،سسكن لملشكغت َّ
ًن رغط لسوعل،ل ًغغهد ،مت ذ سرسط سنهب بنا سه غ اث ،لجل ،لت لسلعبات ن ً ن
اسات إسزل سوت اذ  ،مو لخت،ره ن قعل،ل .
ل لسو ات لس غنياتات سهي أت لالر  ،بأ لسو ،ا لسلعب
ًم ،ق ر لت شكغت ً عى أت جن،ح لجل ،لت
أغى لسص ت لسيت حي ع هب ،سفت فغنيأ أغى لأوهَّ ،،
ًن فغنيأ سست غد نووغت( )ن عه سابسو،ي ًصه لسلعب
ممثغأ ل ،لود ه ن مو نىل لستف،ا أن لسشلب لس غنيا سهذه رلورب ً ت لةله،ب فشل لجل ،لت لسلعبات ا،
لسو ات لس غنياتات َّ
ةن لسشلب لس غنيا ص ،ب لسو ات مكن نم ح سه ابملش،،كت سضع لسوعل ،بل أغاه
علقب س  ،رعرنب أن رسط ن أت رشكال ك ت فغنياتات ف،أغت ل غت فغنيأ مو
لالكو  ،ابملش،،كت كل
لسول ،ل لد.،
ن فمرب
سً دلق ً نى رسط بوه نول لسو ات إىل ً،سقت لة لملوحتا س  ،نوج أن رسط ن قعل ،لسوونا
 1947ساب سو،ي غري لسو ات لس غنياتات ع غت لتمتا بتً إبأتن لسصد،متت أتلاس كا،ن هل ابسوزل ن ع إ ،
لالنوتلب لسربمي،ين سنش ب لاعب لسلعبات ع لسكا،ن لإللعلقاغي ءري قا ،ا لجل ،لت لسلعبات س  ،نوج أتد ،ن رتلأا،
سهذل  ،ل ف مو رت،سسه بشي ن لسو صال ن ت هذل لسهح .
بلت فشل لسلعب ممثغأ جب ،لود لااغ ست سن صتس ،قعل ،لسوونا ،ق ( )181ركن  ،س لس لل لسلعبات
لملنو ى لمليغ ب أغى لسصلات لسعوي بل ك،نري أه،،ا أن إطت أه،،ل لسوتتمت سلاللوتك ،،سلستأ ا إىل أوت
( )
ي ،ا لمل قف س  ،مغز لخت،ره ن إلعل ل ن ًلل ل وص ،غ ب لسش،،ا لسلع
للوم،ا لسو،هعا سهح
ٍ
سلسًعمب لة ع هذه لملعا َّ
سقري ك،نري لجلم،هد لسلعبات رتو ع  ،ل ف مو لخت،ره ن
ًن رسط لاللوم،ا  -لسذ أيي
قعل،ل أمغات ست،لت َّ
ًن وع لاللوم،ا ك،ن حم،ط،ق ابجلم،هد سهي مهوف س غنيأ سلسلعسبت -ه لنلو ،ه أغى نو ى



 -كان

مصر مرتبطة بمعاهدة  1936مع بريطانيا ،والعراق مرتبط بمعاهدة  1930مع بريطانيا ،سوريا ولبنان تح

االنتداب الفرنسي ،األردن غير مستقل.

 - تمثل المقترح العراقي في )1( " :استخدام سالح النفط بمنع تصديره إلى الدول المؤيدة لقرار التقسيم خاص ًة بريطانيا
( )2ضرورة بناء جيش عربي موحد قادر على المواجهة ."...
وأمريكا.
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لس ا،ل سساس لسو ،ا سبلت نو،ش  ،مت لاعسج بها،ن إنش،قي ال من،س ن لارب لسذ كوب به با،ن حمش بغًت لسودتمت
سلس أات س،فض قعل ،لسوونا سءمال لملن سات سكل لةطعلف لسيت ص رري إىل ل،نهه (لسشود .)232: .
لققح سفت لسلعل أغى لا،ضعمن بلض لملوق  ،سكن سأللف مو ً ذه ،بلأ لالأوه.،،
بتً لةسض،ا فغنيأ روجه إىل لمل للدت لمله،شعا بأ ًبت ،لسشلب لس غنيا سلسصد،متت بلت قعل ،لسوونا
فغنيأ سقت لع للد ،كهدا ًشلع
فهتً أعب فغنيأ س لد وي أ ن ن بلض لسهت لسلعبات ست
سصعح بلض ق ،مه ب عس،ا لسونغا سقه لسو ،سق ع لسلعب ( ،ساا .)154 :1950
لسصد،متت خبي ،ا لمل قف ن
فغنيأ ك،،ثا،ق إىل ًن رت ن غري بعمي،نا ،ن ًلل إنو،ره سك،نري لاي ا لةسىل هي
ًصه سضع لساد
لسهت ابالننح،ب ن لملت،طق لسيت مشكل فاد ،لسصد،متت ًغغهات سرعف كل لةلغحت سلمللتل سلملي،،ل سلمللنكعل
أ شت سل ن قه ود أغى لملت،طق لسلعبات ست،لت َّ
ًن لسذ ،قع سلسوم من لسيت حيو،لد ،لجمل،هتمن ك،نري أتي
سلمل لنا
أن طعمق لسودعمب سكثدلق  ،سقل ل كم،قن لإلجنغاز .هذه لمل لقف لسربمي،نات ،ن لسعسح إىل لسصد،متت س،فلري لت امه
،ت لق ممَّ ،فلد إىل ل،رك،ب ز ٍ
قعمت مع الأ ا ك،نري لس ح،ا ابمل ،
مت ن لجمل،ا ،لجلم،أات ثل  ،ت
ستشع لسعأب سإله ،،لسنك،ن أغى ً، ،ا قعله ممًَّ ،أيى فعصت اتت سغصد،متت اباللوات أغى ز ٍ
مت ن لة،لضي هذه
لةأمً ،لرب لسنك،ن لسلعب أغى إطت صع  ،لاللوً،ثت ابسلعب سل ،لود ن ًلل لسوت ل سإنو،ر لسشلب
لملو،بل ل،،أري بعمي،نا ،فعأغتري َّ
ًن ً ن رت ل أنكع أع
لس غنيا
فغنيأ قهل ،مت لالنوتلب ملت لأوتل ق
أغاد، ( ،ساا  )132 :1950سً َّ  ،ل ف ر للده ابسو ا.
ً َّ ،لاي ا لة عى لسيت لختذمه ،بعمي،نا ،إط ،،أمد ،سغصد،متت تلد ،سغجتت لملكغ ت بوت اذ قعل ،لسوونا ن
فغنيأ ساا اق إرال لسلعب سلحنا،اه ،سغصد،متت فوت ًأغتري َّ
ًن ق لمه ،لملو للتا فغنيأ سن رش،،ف رت اذ
قعل ،لسوونا سك،ن لسًعق ن رسط ه طمعنت لسصد،متت سً َّ ق، ،سن أغى ًن مندسل مبشعسأد إىل لة  ،سه إأتن
سسود لا ،س أشع ن ،م سلسذ موزل ن ع إ  ،لالنوتلب لسربمي،ين أغى فغنيأ.
القضية الفلسطينية يف جملس األمن من جديد
أ، ،غس لة ن فربلمع  1948سهح لسو ات ن لتمت سل لتل سللع بأ لستس لةأ  ،ع اا ا
سردا لسصعلا بأ لسلعب سلسصد،متت ل ل فغنيأ سللومع إىل ،قاس جلتت لسوونا لسذ ًأعب أن ًل ه مل ،ا إساه
لس ضع فغنيأ سًنَّه ن لاللوح،ست ريهاق قعل ،لسوونا هل لةسض،ا لسعلهتت سًنَّه  ،ن لهال سوت اذ لسوعل ،إالَّ
إب تى لسيعمووأ:
ًسالق -إب،ل ،لات سي (ق ل
حنا،ق -إسً ،لسوعل ،ن نه.

سسات) سوت اذ لسوعل.،

)(224

( )
لملو،بل
ت لستو،ش هدع ًص ل سًبت ل،،ضود ،سوعل ،لسوونا بلت ًن ًموتري بصل بت ريهاوه
لقق ري ً عمك ،شعسا لتمت ن ضمن بت ه سضع فغنيأ ءري لس ص،مت ن لتمت ،مثم ،مصل لسلعب سلساد إىل

لر  ،كذسط رشكال ها ت لتمتا ن لة لملوحتا سإلشعلف أغى إ ل،ا لسهت إىل غد رسط ن لسهت (.)
ك،نري  ،س لس لل أغى لملوقح لة عمكي شتمتا ن لجل،نب لسصدا ين ست،لت ً َّ شتن ل أغاد ،لامت
لإلأت ات سنلو ه ،اباا،نت سلسعض خ إل،ل ا لسلعب ف،ق أغى ص،اد ،ابملتيوت سًأغت ل ً َّ ،ض ن إق ،ت سسود ،َّ ً .
أغى لجل،نب لسلع فوت ً،ى فاه لسلعب ً ل كهد ء ً عمك ،أن ق د ،لسن،بق .سسكن سأللف لسشتمت منوًل
لمل قف لة عمكي بزا ا لستأ لسنا،لي سلمل ،سغمج،هتمن ل ل فغنيأ ن ًلل حم،صعا
لسلعب هذل لسوح
ض ا لسنتح بلت ًن ًصه سص سه إىل
لسصد،متت ًكثع ل ل لة،لضي سلملنولمعل لسيت موحصت ن بتل غد، ،صتق
لسوتل رغط لس قا ا بل
أرب أته لةلو،ر ًات نفعلج ط،مع لسوتصل لملصع
لجمل،هتمن ً ع صلب سهذل  ،ن
ت لسشلب لس غنيا ابةلغحت سلسيت سأت هب، ،ةل،
بشك ى إىل بت ه  ...مشد فاد ،إىل ره،طً لستس لسلعبات
لاك  ،لسلعبات (لسشود .)240 : .
سأغى لسعغ ن قغت لإل ك،نا ،لسيت لهق ًن ًشعو إساد ،إالَّ َّ
ًن لسشلب لس غنيا س له إ لنه لملوي أأ
ش ل،ا رل ًباب ري،سب لس ك،ست لساد مت
لسلعب للوي،أ ل ًن مغحو ل ن،قع كهدا ابسصد،متت ست،لت عسج ،هعل
ب عس،ا سقف لةأم ،لسلنكعمت سلسهح أن سلاغت ًف ل سغول،مت ع لسشلب لس غنيا  .هذه لة تل فلري
،،ل  1948سًسض لا،لات
ابس فت لة عمكي إىل ًن ملغن عا حنات س ن ف ترب ،غس لة ن ل،،ضوه سغوونا
بت ه هذل لإلط )(،،سكل ،ا لسصد،متت ًطغو ل اغت أتلقات إأت ات ضت لس الا لملوحتا س نلمهم ه ،مبل ،لا لسن ،ات.
سللومع ،غس لة ن مت،قت لمل قف فغنيأ بت ،ق أغى لسوو،،مع لسيت رع ه ن لسغجتت لستسسات سغوتل سكغد ،رلعب أن
ابسغ قغود ،ن لةسض،ا سءذ ،ن لسل لقب إىل ًن صت ،قعل، ،ق (ً )44بعمل  1948سلسذ متأ ل لجلملات لسل ،ت
سلوت س،ا للوثت،قات سغت ع شكغت فغنيأ ن لتمت سقت طعح لملتتسب لة عمكي هذه لستس،ا شعسأ،ق ،ص،ق
ابس ص،مت سرلاأ ،ك سغهت ن قهل ،غس لس ص،مت كم ،لشومل أغى أت ن لساد لسذمن منم هل بت
فغنيأ سكا ات لنوو ،لة،لضي إىل غد رسط ن لستو( ،لسشود .)247 : .

 - الدول التي سحب

اعترافها بالقرار "كندا ،بلجيكا ،أمريكا".

 -شمل المقترح األمريكي كذلك )1(" :االستعانة بقوة بوليسية مختلطة )2( .تكون الوحدات اإلدارية مستقلة استقالالً ذاتياً)3( .
السماح بهجرة خمسة آالف يهودي في الشهر )4( .إيقاف أعمال العنف بين الطرفين ."...

 -السياسة األمريكية التي أعلنها المندوب األمريكي في مجلس األمن في مارس  1948بخصوص موقفها من التقسيم شمل

االث نقاط هي )1( :هناك اتفاق عام َّ
بأن التقسيم ال يمكن تنفيذه )2( .دعوة الجمعية العامة التخاذ قرار بخصوص إقامة
وصاية مؤقتة على فلسطين )3( .إلى أن يتم دعوة الجمعية العامة َّ
فإن على مجلس األمن أن يطلب إلى لجنة فلسطين الدولية

أن توقف مساعيها الرامية لتنفيذ قرار التقسيم.
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ك،نري  ،س لس لل ق مت لتلق ن ل،نب لسصد،متت أغى هذل لملوقح ا عج  ،مزمت أغى ،قت ًسف صدا ين
اتلن  ،من ن نا م ،ف سًسواري لايب ن قهل اأم ،لسصدا نات تذ،من ابسنا،لت لة عمكات سضت لسعقاس رعس ،ن
ابسذل سًأغتري ً ،غت لسعقاس لة عمكي ،سافغري للوو،سود ،ن لس فت لة عمكي سبغغ أن إصعل ،لسصد،متت أغى رت اذ
غمد ن ت لسعل،ست لسيت بل هب ً ،ت ق ،ا لسصد،متت سلمز ن إىل لسعقاس رعس ،ن مو فادَّ ..." :،
إن أو،،ب لسن،أت
ال ميكن ًن رل إىل لس ،ل  ...سًنَّه ال مكق بو ا لسلعب لسلنكعمت فدذه  ،هي إالَّ ًلي ،ا".
،مت ًبعمل  1948سبتلمت شدع ،م سهذل مل قعب ،مت

للومع ،غس لة ن مت،قت لسو ات أغى ًل،ل لس ص،مت
لالنوتلب سبذسط غري لسو ات ع غت لتمتا.

هناية االنتداب الربيطاين وبداية حرب 1948
بلت ًن ًطمع نري بعمي،نا ،أغى َّ
ًن لسصد،متت قت للوكمغ ل للولتل لمه ن لست ،ات لسلنكعمت ن ا لسلت
سلسلتا ل،،أري إىل لإلأتن أن َّ
ًن لنوتلهب ،أغى فغنيأ  ً 1948/05/01قهل لمل أت لسذ نت ه قعل ،لسوونا
،ق ( )181سلسذ ك،ن وع،لق بتلمت ًغنيس ن ن س لسل ،ل،،ا لسصد،متت ابسوتناق ع ً عمك ،سبعمي،نا ،إىل
لإلأتن أن رشكال سسود سلإلأتن أتد ،فن،،أري ً عمك ،إىل لالأقلف هب( ،لسربوس .)145 :1999
هذه لس عسف لستسسات فلري ابسصد،متت إىل إهد ،،ق مه ممَّ ،فع لستس لسلعبات إىل إ،ل ،بلض ن لسو ل لسًد
ن  ،ات سلسًد ت،بت ن بلض لستس لسلعبات إىل فغنيأ حبجت ر فد لة ن سلا ،ظ أغى لسنغ نهم ،ل ،لسعل،ست
لسيت بلثري هب ،لجل ،لت لسلعبات إىل لة أ لسل ،سأل لملوحتا (لسربوس .)145 :1999
ًن لستس لسلعبات رت ل فغنيأ سوحعمعه ،ن لساد بتسال َّ
ن ت لالطتا أغى رغط لسعل،ست َّ
ًن
مو
هذه
رغط لسو ل
غري إىل لةلزل لمل صصت سغتس لسلعبات نب قعل ،لسوونا سهت ،البت ن لس ق ف قغاتق
لستويت فعغغب رغط لسو ل أت،صعه ،وي أأ سسانري لا ش ن  ،ات سغد لاتا لسونغا سسانري ابسلت لسك. ،
ً َّ ،أغى لجل،نب ل ع لسصد،متت فإن لس  ،،ك،ن سلضح،ق ن ا لسلت سلسلتا سمبجع إأتن بعمي،نا ،ناود،
،مت لالنوتلب ق ،ل أغى لس  ،إبأتن سسود سقا ،د بلمغا ،أنكعمت ،ط ت ل وغ ل ن تهل ،بلض لملتن ثل اف،
ٍ
بشكل كهد ن ًلل إ ه ،أزلق لسلعب فغنيأ سحم،سست ا،ا
سلسع غت كذسط ال نتنى لاعب لإلأت ات لسيت ،لري
مع
 ،أت رعف ت سقعله ل ف مو رحبد س ع قعله س ت أغى غعل ، ،ت
لسشط قغ هب أبنَّه
الأ إىل ل،نب ر لاه إ أ ،ل لدت إىل لس غنياتاأ ره بص أع رتأ لس غنياتاأ إىل ضعس،ا لجلت أن
ً،ضد سرسط سوندال دمت لجلا ش لسلعبات لسزل ت إلنو،ره .
دخول اجليوش العربية إىل فلسطني وبداية حرب 1948
بلت إأتن لسصد،متت أغى قا ،كاً ،صهحري لجل ،لت لسلعبات ً  ،لة ع لس لقع سءري ضً لجلم،هد لسلعبات
ٍ
بلمل غم ل متوذ فغنيأ س  ،مولعق سه لسشلب لس غنيا فع ك  ،لجل ،لت لسلعبات إىل لستفع
ن ًلل لسوا،
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بهلض ن ق لمه ،ابجت،ه فغنيأ سإن ك،نري هذه لاي ا رلورب لاتا إأت ا،ق س للوًغنري س ي سه نهو،ق سكن هت،ف
بلض لة  ،لسيت جيب لس ق ف أتته ،فمصع الالسري عرهيت مبل،هتا  1936سلسيت رعكري كل ً ،ه ،لسلنكعمت
بعمي،نا ،َّ ً ،ل ،ا سسهت،ن تمثيت لسلدت اباللووت س ركن هلم ،ق ا أنكعمت ق مت س ت،بت سً َّ ،لسلعل ضله خموغف
قغاتق فد عره مبل،هتا  1930ع بعمي،نا ،سلجلات مت رشكاغه ءري إشعلف بعمي،ين سسه ش،كغه لستل غات ع لةكعل
(حيىي  )306 :1998كل هذه لة  ،ك،ن هلً ،ثع سلض ال و،ق ً َّ ،لجلات لة ،ين سلسذ ميوغط ًكرب ن ،ت
تس مت ع فغنيأ فإنَّه خيوغف أن رغط لجلا ش ن ا َّ
ًن ًغغب ضه،طه سق ،ره إجنغاز س د ث ،أغى رسط ق،قته
(لغ ب ابش )،ع قغت لسونغا ًض،ف إىل رسط ه أت سل إ،ل ا لا،لات ق مت سغمش،،كت رغط لاعب ن بلض
لستس ثل صع لسيت ًأغتري بلت قعل ،لسوونا م دَّ ،
ًن ق لمه ،سن رولتى تس ه ،ع فغنيأ (لسشود :1973
.)97
غري رغط لجلا ش سهي جتدل ق ا أتسه ،سرعلفق رسط ع إصتل ،لجل ،لت لسلعبات با،ن إنش،قي مذكع بلعسبت
فغنيأ س ذكعلق عا ً عى جبد لجل ،لت لسيت بذسري ن ًلل لسو ات لس غنياتات سل وو رسط لسها،ن ابإلش،،ا إىل
لةله،ب لسيت فلري لستس لسلعبات إىل لخت،ر هذل لإللعل سلسذ ل ،فاه، ..." :غهتق تع ل وتل لالضيعلب سلس ضى
ن فغنيأ إىل لسهت لسلعبات لجمل،س،ا سلت لس علغ نواجتق سزسل لالنوتلب  ً،لاك  ،لسلعبات ن ند ،سغوت ل ملن،أتا
لك ، ،أغى إأ ،ا لسنغ سلة نً( "...ب لانن .)230 229 :1990
لسذ مت م رسط لسها،ن غ نه ن ًمت إش،،ا ًس كغمت رت أغى ،غهت لسلعب سل ،لود حم،،بت لسصد،متت
كعن لسها،ن ل ،إ،ض ،ق سغيعفأ سغج،نب لسلع سعفع لت ا لسشلب لس غنيا سطمعنت لجل،نب لسصدا ين َّ
س َّ
أبن لجل ،لت
لسلعبات سن ء،،بك سسن رت ل لة،لضي لسيت ءري لايعرك هتفت ،ه لحمل،ف ت أغى لة ن سلسنغ (لسربوس :1999
 .) 147لسهتلمت ً عا لجلا ش بلض لالنوص،،ل سسق ري بعمي،نا ،سغده ،ن لستس لستلأمت سغصد،متت قف لملو عج
سنههأ ً ت  ، َّ ً ،ن ع إىل لسز ف لسلع أبنَّه ساس أتسلن سلت سل ك ت لومتا فغنيأ سحنا،ق َّ
ًن رغط
لجلا ش قت غري فغنيأ سءتمتلق إىل لملت،طق لسلعبات سهذل ً ،ش ،،سه لسربقات لسربمي،نات لسص، ،ا أن سال،ا لا،،لات
لسربمي،نات سنشعمه ،صحا ت لةهعل لملصعمت

أت ه ،لسو،لع أشع لتت .)(1948

رغط لسربقات لسيت ر ض لمل قف لسربمي،ين لملتح،ا إىل ل،نب لسصد،متت سً َّ  ،رتو ع  ،جيع أغى لملاتلن ل،،ا
لساد إىل ،فع شك ى ،غس لة ن ضت لسلعب فن،،أري لس الا لملوحتا إىل ره ِّن لسشك ى سط،سهري ،غس لة ن ًن
م قف لسوو ،سس ابسو ا سسكن بعمي،نا ،ك،ن هل ً، ،ا ع ة َّ  ،ك،نري متشي ي ا ي ا مبشعسا لستسست لساد مت
فو ،هع بعفض لستأ ا لة عمكات حبجت َّ
ًن ،غس لة ن ال ميكته ءتمت ن لمللوت سلققح بت رسط سقف لسوو ،ملتا
لوت سثتث ن ل،أت ف لفق لسلعب سل ،لود بشع متتمت لملتا إىل ،نات سً،بلأ ل،أت سهت ،مهتً لستس ،لة ،ين لملو ق أغاه
"إن دوائر و ازرة الخارجية ترى َّ
 - نص البرقية البريطانية التي نشرتها صحيفة األهرام المصريةَّ :
أن وجهة النظر البريطانية
قائمة على أساس َّأنه ليس في فلسطين حكومة ،فال يمكن أن يوصف زحف الجيوش العربية َّ
أما إذا دخل
بأنه عدوانَّ .

جدياً".
الجيوش المناطق المخصصة لليهود  ...قد يبحث األمر ّ
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تلك

لس قري لسذ ك،ن
صعح لملغط لة ،ين أهت و بوصعم ا،لي ًأغن فاه ،ف ه س قف لسوو،
نهو،ق ع بعمي،نا ،ا
ن
لعلق ثل رسط لاللوم،ا لسذ أوته ع سامع ،،لات بعمي،نا ،ستتن ا لع لس فت
جيومع فاه ع ق ،ا لسصد،متت ن
لة ،ين َّ
أبن فغنيأ وهغت أغى لسوونا سلسلعب معمتسن لاعب فم ،ه  ً،لاك ت لسربمي،نات فعل،به باون به ع
ركن رلرب أن لمل قف لسربمي،ين بل ك،نري صاًت ً ع ا ق..." : ،إرل ش ،لات لة ،ن ًن مت ل
كغم،
فغنيأ فت موج،سا تس لستسست لسلعبات ال روقب ل ن لملت،طق لمل صصت سغاد  ."...سًم ،ق للوم،أه ع شعر ف لسذ
ًصه فام ،بلت سامع ،،لات لسكا،ن لإللعلقاغي أغى لنع لجمل ،ع سلة يع ن رسط ه للوم،أه ع ،قانت لسكا،ن
لإللعلقاغي (غ سذل ،قد) قهل لاعب لا ،أشع ن ،م  1948أتت  ،غري إىل لة ،ن بغه،ل ل عًا نغمت
ا كع ،هل ،أتكاتلره لسن،بوت ع لإلجنغاز (لسشود .)97 :1973
بلت ًن أتكت بعمي،ناَّ ،
ًن لجلا ش لسلعبات قت ًكمغري لاللوات أغى لة،لضي لسلعبات قعل ،لسوونا بتً
لسوحعف لسربمي،ين لجل نت ن ًلل لااغ ست سن روت لجلا ش لسلعبات ص ب لة،لضي لمل صصت سغصد،متت رغط لجلا ش
لملتدكت ابملوت،ق  ،ن قغت رت،مب سأت سل رتناق سبلض تد ،ءري قا ،ا ًلتهات فك،نري بعمي،نا ،رت،ف إىل ً
تى ميكن ًن منومع لسلعب لسوو ،سذسط قت ري شعسأد ،لس قري لملت،لب إىل ،غس لة ن سلسذ متنم أغى
سقف لسوو ،تا شدع ( ،ساا  )158 :1950لملو،بل سبلت أشعا ًا ن صتس ،قعل، ،غس لة ن أوت لسلعب
أتا للوم،أ ،ن ًلل لاعسج مب قف ت ا ل وغ ري ل ،ل ف،سهلض م ل لاللومعل ،لسوو - ،سهذل ً،
لسلنكعمأ باتم ،ع لسن،لت لسلعب أغى ضعس،ا لسوه بوعل، ،غس لة ن سإن ك،ن هذل لمل قف ال خيغ ن بلض
لس ً ط ،لسربمي،نات س ص ص،ق ن لسك نري بعو س – ً َّ ،لجل،نب لسصدا ين فوت ًأغن لفووه سقف لسوو ،سن
شعس ة َّ ( ً ،لهلتنت) ًنوذمه ن هزميت.
ن،أاه ستى لسلعب سلسصد،متت رت اذ لهلتنت ن ا سقف لسوو ،سبلت أتا للوم،أ،
بتً بعو س
س لسن،بع ن شدع م نا قت ذكعا ،صت ابهلتنت لبوتل ق ن لسن،أت لسن ،لت ن صه،ح لجلملت 1948/06/11
أتلق س قف إطت لست ،،ءري إشعلف علقهأ ملاتد ه ن نه ع بلض لسشعس لا،صت ابهلتنت سلسيت مشغري لسلتمت ن
لستو – ،ال منم لجمل ،سذكعه ،ك ،غت -سنذكع بل ،ق تد ،أغى لهال لملث: ،
لستويت لةسىل سلسيت ر ع قا لق أغى ءعف أنكع سألفعل لسلعب مب ،فاد ،فغنيأ سلمل ،ا لسث،نات لسيت ال متتع
لسصد،متت إىل فغنيأ إبأي ،لس لا لستسي لسنغيت لمليغوت ابإلشعلف أغى لملل،بع لسربمت سلسهحعمت ً َّ ،لمل ،ا
لا ،نت فإ َّ  ،ال ريغب ن لسصد،متت لالننح،ب ن لة،لضي لسيت ل وغ ه ،لس قا لسن،بوت إض،فتق إىل تع للودل
لسنتح َّ
ةن لسنتح مصل لسصد،متت أن طعمق لإلجنغاز.
سوت ًض،ا لسلعب فعصت قت ال روكع ،حناتق ك،ن ميكن للوًتهل ،سسكن مهتس َّ
ًن بعمي،نا ،ك،نري خمييت سكل شي
بتسال َّ
ًن لجلا ش لسلعبات لجل ست لةسىل رشوهط ع لسصد،متت ابلوثت ،لسوتل بل كثد  ،ك،نري رغط لسو ل روجتب
لسند ابسوعب ن لملنولمعل لسصدا نات س ،صتق لسو ل لة ،نات بوا ،ا غغ ب ابش ،إض،فتق إىل أت ً ذ ر صا،
،ةل،ً ،ك،ن لجلا ش لسلعبات لجملوملأ أم،ن ع ذ لجلت ،مت ًبعمل  1948سلسذمن ًكتسل أغى ضعس،ا ر فد ق ل
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كهدا س نغحت رنغاح،ق لاتلق سءري قا ،ا تا سكن لسًعمب لة ع ه طغب لملغط لة ،ين ًن رك ن قا ،مه ،سه
ش صا،ق( )ممَّ ،غق ن أ،ق ن لسو ،،ب سذ ،لسع  ،لسلا ن بتً لملغط أهت و لغنغت ن لجل ال لملك كات إىل بلض
لسل لص لسلعبات ثل لسو،هعا سلسعاق سبًتل سً ىل بهلض لسوصعحي ،لسعونت سلسيت ك،ن مدتف ن تهل ،إىل إبل،
لسشهدت أن لرص،الره لسنعمت ع لسصد،متت بل سصل لة ع به إىل ًن طغب ن لسن د لة عمكي ب عس،ا إبتغ ك وه ًن
روف ق ،ق حم،متلق.
( )

كل رسط ك،ن جيع بلغ لجل ،لت لسلعبات ا روت ري لسغجتت لسنا،لات لسلعبات مبوقح سلسذ ال ملتس ًن مك ن غم،ق
ة َّ ملعف ن قف بعمي،نا ،سسكن ل ،رسط لالققلح جملع ريمأ لا لطع سإبل ،لسشك ف أن لجل ،لت لسلعبات .لملو،بل
ك،نري بعمي،نا،ق رلمل أغى لاللو  ،ا ن لهلتنت فو ،ري بونغا ات ،ا  ،لسذ للو ت اللوجتب لةلغحت سمهعمب
لملد،لعمن سلسذمن ًغغهد أنكعمأ وت،بأ لملو،بل ًأغن لسلعب أرب ل ،لود ،فض لهلتنت سكن رت ل لستس لسلعبات
أرب ،غس لة ن ً نى لستد،مت إىل سقف لسوو ،سلسيت للوًغد ،لسصد،متت ً نن للوًت بولزمز قت،لمه سللوجتب لملزمت
ن لملوي أأ سلةلغحت سرلزمز ي لهد،مه لة  ،ات.
لسو،لع ن م نا بلت ًن ًصه لس  ،،كهد سلنوغهري لمل لامن سص،حل لسصد،متت بلت لو
للوًنف لسوو،
أتا تن فغنياتات لتمتا قه ت لسصد،متت ك،نري ءري لايعا لجلا ش لسلعبات .سهت ،البت ن لس ق ف قغاتق مللعفت
ًله،ب هذل لالنوتب لمل ،لا ازلن لسوو ،ف،سلعب منو اتسل ن لهلتنت س ضع ز ٍ
مت ن لسوتناق سلسول،سن لسنا،لي
سلسلنكع سلسهح أن ص ، ،لتح لتمتا سبت رسط هدع تف ،بأ رغط لستس ثل لاتف ع صع
سرصعفد ،كمت مت لا،لات و،بل لة لملوحتا لسيت أري أرب ،غس
خبص لسوا ،ا سهذل مت أغى ضلف لجل ،لت ن
لة ن إىل لاللوم،ا ،ت لق ن ًلل سقف لسوو ،بأ لسيعفأ سس ابسو ا (لهلتنت لسث،نات).
فه ، ،لسلعب ،ت لق إىل لسوه بوعل، ،غس لة ن  1948/07/17ب قف لسوو ،سلسنهب رسط ه
لنون ،لسلعب ،صتق ن لجل،نب لة ،ين فعصت ،لسغجتت لسنا،لات با،وق اباص (حيىي  )389 :1998للوًل
لسصد،متت رغط لس عصت عا حنات سغوا ،مبز ٍ
مت ن لهلجم ،أغى لسو ل لسلعبات تيوت لسوتل سبت ن ًن مو ذ لسلعب
قعل،لق ،و،ق جنت َّ
ًن قا ،ا لجلات لة ،ين س سن رتناق ع لسو ل لسلعلقات ق ،ري بنحب بلض ن س تلمه ،ن لسوتل إىل
أم،ن.
سوت ك،ن لستلفع لسربمي،ين لة عمكي ابسوحعف لسنعمع س قف لسوو ،ه فعق ل ،ست لتمتا سرومثل رتسمل
لسو ات لس غنياتات سلحب لسهن ،ن ءري لجل ،لت لسلعبات سرسط بلعق لسو ات أغى ،غس لة ن حبا ًصه لسلعب
ال ميكتد لسوصعف س ته بلاتمن أن لة لملوحتا سء مل لسصعلا إىل صعلا تس بتالق ن صعلا سل سً ل
 - طلب الملك األردني أن تكون قيادة تلك القوات تح
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سابسو،ي صعف ض ا لسوحعمع سس قغاتق سهذل ه
ض ا لتمت سه ض ا لستل أ سمت رشكال جلتت اباص
ً ت ًله،ب فشل لجل ،لت لسلعبات أمغد ،ةنَّه كغم ،لت ض ا مو رشكال جلتت لتمتا سن رتناق ع ل،بوود.،
،سسري لجل ،لت ت رغط لس قا إأ ،ا ر ات لسوا ،ا لسلنكعمت سسكن سن لتسى بل أغى لسلكس لعى
رونامد ،إىل ثت قا ،ل (َّ .)
إن هذل لسو ه لةأمى لا،لت لجل ،لت سأمغد ،قت لنلكس لغه،ق أغى لسو ات سًأيى
فعصت سغصد،متت سو زمتلق ن لة،لضي.
حكومة عموم فلسطني واالنقسام العريب
،سسري لجل ،لت لسلعبات رل مض فشغد ،لسلنكع ابسلمل أغى لجل،نب لسنا،لي سرسط مبح،سست رشكال ك ت
ل ،لت سغ غنياتاأ سك،ن لسًعق ن س،ل رسط ه قعب لنلو ،ها ت لة لملوحتا اب،مس سضعس،ا سل ن ميثل
لسشلب لس غنيا صحب لسو ات سسكن مبجع طعح لس كعا ح ،حقعا غط لة ،ن لسذ ً ذ ململ أغى إ ه،
ًن لس ت لسًعبات هي لز ن لة ،ن س َّ
دته ،بكل لس ل،قل ءري ر،ملت َّ
ًن لك ، ،معغه ن لالء،
لس كعا
لس ات،لي ع لة ،ن س رلمل لجل ،لت لسلعبات ًكثع ن رسط فوت لكو ري إبأت  ،س َّ
ًن رت اذه ،أ،قت إىل ًصح،ب
لسو ات سً َّ  ،ل ف رلمل أغى أ رغط لاك ت إرل  ،مت رشكاغد، ( ،ساا .)210 :1950
لاك ت لس غنياتات
غري بعمي،نا ،ن لتمت أغى لا س ،سسري للوًت هذل لالنون ،لسلع
سصع ري " :أبنَّه منوحال قا ،ك ت أعبات لةقن ،لسلعبات لسه،قات ن فغنيأ س َّ
ًن لال ه ،د ،ع لة ،ن"، .غ
ن
رسط مت لالأقلف بوغط لاك ت لسص ،مت أتل لة ،ن سكن سأللف لسشتمت مو رتأا رغط لاك ت  ،اق س علأ،اق
عمف  1949ممَّ ً ،ى إىل للوو،ست ل ًأ ،قد،
 ،س،ا ،غس لجل ،لت
مل قف لة ،ن مو أ مه ،إىل
رغط لةثت ،أوت لجلملات لسل ،ت سأل لملوحتا للوم،أ،ق اب،مس شدع لهومرب  1948سك،نري لسو ات لس غنياتات
أغى ً،ل لتس لةأم ،سمتنط لسلعب مب ق د لسن،بق سه ،فض لسوونا سقا ،كا،ن إلعلقاغي لتمت لملو،بل
،س لساد للوًت رغط لهلتنت بشن ز ٍ
مت ن لهلجم ،س ،صتق تيوت لستوب سرسط ن ًلل لس ص إىل لسهحع
سلدري فاه إنذل،لق إىل لسصد،متت َّ
أبن لجلات لملصع ل ف
لةاع ً  ،هذه لسلعبتا لإللعلقاغات ًصت ،لسوا ،ا لملصعمت با،وق ن
ملورب ن نه ِّ ٍنل ن لهلتنت إرل مو لسو قف أن لالأوتل أغى لملعلكز لملصعمت سكن لسصد،متت أي ذسل هذل لإلنذل،
بلأ لالأوه ،،ة َّ ملعف ن ضلف لجلات لملصع .
ملت ً  ،لسلعب سل ،لود إال هذل لس شل ل ى روت زمتلق ن لسشك،سى إىل ،غس لة ن ضت لسكا،ن
لإللعلقاغي فصت ،قعل ،لتمت ً 14كو بع  1948متنم أغى سقف لسوو ،سلننح،ب لسو ل لملوح،،بت إىل ي طد،
لسن،بوت ، ً .هذل لسقل ي لسلع س ،صتق ن ل،نب لة ،ن سلسلعل سأت جنتا لجلات لملصع لسذ ًصه شهه حم،صع
ًنَّه أتت ، ،سسري لسو ل لسن ،مت لسو له ستجتا لسو ل لملصعمت أرب لة،لضي لة ،نات
( ،ساا )230 :1950
" - الجيش العراقي تح
قيادة مصرية".

قيادة ع ارقية – الجيشان السوري واللبناني تح
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قيادة سورية – جيوش مصر والسعودية واليمن تح

أم،ن لسنم،ح سوغط لسو ل ابملعس ،أرب ً،لضاد ،سًأغتري َّ
رغط لسو ل لسن ،مت إىل ً،لضاد،
ًن
،ف ري ك ت ن
لاو،بل ابسو ا كذسط لا ،متيهق أغى لاك ت لسلعلقات لسيت ًصهحري ضع شط  ،تى لتمود ،رغط لاعب
َّ
ًن لسصحف لملصعمت بتً رشن ات أغى رغط لاك ت ممَّ ،لضيع ،غس لست لب لسلعلقي إىل أوت للوم،ا
ن،قغت لاك ت لسلعلقات خبص ءتمت ق د ،بتقت ن نعست ش،،كود ،رغط لاعب سمت لالر  ،أغى بلض لستو،
لهل ،ت أغى لاك ت لسلعلقات لسوا ،هب ،َّ ً ،سهت،ن فوت أوت لجملغس لستا ،لسغهت،ين ه ل ع للوم،ا أعق فاه روت
ن،أتل حمتس ا ومثغت أت ن لةفعل سبلض لةلغحت .أغى إثع رسط ق ،ري لسو ل لسلعلقات ابالشوه،ف ع ق ل
لسصد،متت سإن ك،نري رغط لالشوه،ك ،حمتس ا هبتف خت اف لس ً أغى لسو ل لملصعمت سإن ك،نري رغط لاي ا
رعضي لاك ت لملصعمت لسيت صع ري أرب صح دَّ ،
أبن رغط لسوحعك ، ،هي إالَّ سذ ،لسع ،
سانري ابملنو ى لمليغ ب
لسلا ن.
جنوح مصر إىل احملاداثت مع الكيان اإلسرائيلي
بلت ًن ًصهحري لسو ل لملصعمت سض ٍع ال منم هل ،ابستف،ا أن ن ند ،سً  ،رو،أس لسلعب سأت جنتا
ًصهح ل أغى بلت لي أشعا كاغ قل ن
لسو ل لملصعمت سروت ا ف لسصد،متت إىل ل ل لة،لضي لملصعمت
تمتت لسلعمت لملصعمت ًأغن وع ها ت لة لملوحتا (ساط لكس) لسث ،ن ن مت،مع َّ 1949
ًن لاك ت لملصعمت
،سض ،ءري إشعلف ها ت لة لملوحتا س َّ
ًن لحمل ،ح
سلسصد،متت قت لر و ،أغى سقف إطت لست ،،سلست
ل ف رهتً ،س ل لسث،ين أشع ن مت،مع ًأوهه صتس ،با،ن ،وي ن لاك ت لملصعمت خبص رسط بتسن أغ سال
رتناق ع لجل ،لت لسلعبات.
َّ
إن رغط لاي ا لملصعمت ك،ن هل ،نو،قج لغهات فوت فوحري لسه،ب سه،قي لستس ثل ل ،ا سسهت،ن سلة ،ن

لسند

حم ،ح ت صغت( )سأغى إثع رغط لاي ا مت لحب لسو ل لسلعلقات سوحل حمغد ،لسو ل
أغى لستدج لملصع سلست
لة ،نات ابسوتناق ع لسوا ،ا لسصدا نات ً َّ ،سهت،ن فوت ك،نري لهلتنت له ،مغد ،تع للو تل لاتس سغوا ،أب أمل
أنكع بأ لجل،نهأ.
شدع ًبعمل سل وت إىل
،سض ،ع لسصد،متت بتً
لسهتلمت لست
ً َّ ،ل ،ا فوت رع
شدع م سا سمت لالر  ،أغى للل لملت،طق لاتس مت بأ فغنيأ سل ،ا تزسأت لسنتح سءري إشعلف ًممي سابسو،ي
تع قعل،
لنودري رغط لاعب ب ا،ا فغنيأ سرنجال فشل لتمت م ،ف إىل لجل ،لت لسلعبات بلت لس شل لةس
لسوونا ،ق (.)181
سوت ك،نري لسشل ب لسلعبات رت ع إىل رغط لاعب أغى ً َّ  ،لس عصت لسن،حنت سوحعمع فغنيأ سإفش ،لسشعسا
لسصدا ين سكن خميي رغط لاعب ً،ل سل هلً ،ن رند لجت،ه ا ع كم ،ي هلً ،أتل لة ت لسلعبات ابسول،سن ع بلض
 -وّقع

مصر الهدنة بتاري  ،1949 – 02 – 24 :األردن في :أبريل  ،1949لبنان في ،1949 – 03 – 23 :سوريا في:

.1949 – 07 – 20
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لاك ،لسلعب سسأللف لسشتمت ن ًلني لجل ،لت لسلعبات سه ء مل لسصعلا لسلع لإللعلقاغي ن صعلا سل إىل
صعلا تس سفوحري لسه،ب سغصد،متت ساصهح ل أ لق لة لملوحتا.
اخلالصة

تدَّ ،
ًن
غري لجل ،لت لسلعبات ممثغتق أبأ ،قد ،عب  1948سهي ءمل للهود ،لسلتمت ن لملوت،ق ،
لستس لملًلنت هل ،ركن سالق نووغت للووتالق و ،ق سقت لهق لإلش،،ا إىل رسط ت لسهح سهذل خم،سف سغم ،ا
لةسىل ن لملاث ،سلسيت رشق لاللووت سكي رصه أ لق فادً ،م ،ق َّ
ًن لملاث ،ال ميتع ً سست أعبات أ لق لجل ،لت
ن أوت ً لر ،قا ،ع ً سست ن ،،ج لجل ،لت إىل غد رسط ن لملوت،ق . ،
ً

سذسط ركن عب  1948إالَّ فشل لتمت م ،ف إىل أجز لجل ،لت لسلعبات
سست أ لق فاد ،ختعج أن ني ،لإلز،ا ثل  ،فلغري لة ،ن ت رغط لاعب.

لخت،ر لسوعل ،لجلم،أي س ل،قهت

غري لجلا ش لسلعبات رغط لاعب بتسن رتناق نهق سأت سضع يت ت،سلت سلاللولتل لجلات هل ،بو فع
لجلا ش لسك،فات سلةلغحت سلسذ ،قع بل سصل لة ع بهلض لستس إىل إ،لً ،لغحت قتميت ثل لسنل مت سبتالق ن ًن
رذهب رغط لةلغحت إىل لجلهد ،مت لال و ،ظ هب ،لمل ،ان حبجت لسصا،نت ف،سلعب غ ل رغط لاعب سه ال ملعف ن
مل،رل حي،،ب ن س ن حي،،ب ن سوغت لمللغ  ،لاللو ه،،لرات أن لسلتس س ن موف غ ه سلسلعب ال مزلس ن مثو ن بعمي،نا،
بعغ لحنا،اه ،لس لض إىل ل،نب لسصد،متت.
إرن ك،نري عب  1948قت فعضري أغى لسلعب سوحواق ًهتلف ركن سلضحت لملل،
عس ،لةا بتً روكشف ًهتلفد ،سهي ء مل لسصعلا ن صعلا سل إىل صعلا تس .

لسهتلمت سكن ع

س ن ت روهلت ،جملعا رغط لاعب ً كن لاعسج بهلض لستو،قج لملدمت تد:،
ًسالق-

ل لسلعب رغط لاعب بتسن رتناق نهق ال أغى لملنو ى لسنا،لي سال لسلنكع ءري ر،ملت لسنا ،ا.

حنا،ق -لجلا ش لسيت ش،،كري فاد ،ركن وت،بت أغى لاعسب لسي مغت مبلىن لفوو،،ه ،إىل لسوت،مب لجلات سلسونغا لجلات
سابقي لإل تل ل لسيت ءو،لد ،لجلا ش لملل،،ف.
حسث،ق -هد  ،رت،فس ق

ن مو ىل لسوا ،ا ،صتق بأ لة ،ن س صع.

،لبل،ق -إأتن صع تذ لسهتلمت َّ
ًن ق لمه ،لملش،،كت

رغط لاعب سن رولتى تس صع ع فغنيأ.

 ،ن،ق -أت سضع ًهتلف لاتت ً  ،رغط لجلا ش سوحواود ،بل َّ
إن لسًعق ه ً ،ش ،،إساه با،ن لسغجتت لسنا،لات
لسلعبات سلسذ ًأغن َّ
ت،طق لسنايعا لسلعبات قعل ،لسوونا سساس ءعمع فغنيأ.
ًن لسًعق ه لا ،ظ أغى لسنغ
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ل ،ل،ق -أت لاللو  ،ا ن لهلتو
لسلعبات.

بلمل علللت ش ،غت سغ ضع سإجي ،لسهتمل سغ عسج ن لس ضع لسناا سغجا ش

ل،بل،ق -بلض لستس ثل لة ،ن ك،نري رتنق لعلق ع لسصد،متت بلغ لجل ،لت.
أتلاس ًس بت ،كا،ن لا،لي فغنيا موحت ابل لسشلب لس غنيا .

ح ت،ق -فشل لجل ،لت لسلعبات

ولل،ق -سً دلق  ...ف،ستس لسيت سقنلري لهلتو ع لسصد،متت ق ،ري ابسو قاع ت ع ا سأت لسوتناق ع لجل ،لت لسلعبات ممَّ،
ًأيى فعصت سغصد،متت اباللو عل هب ،سفعق شعسطد أغاد.،
،مود ،سهذل ،للع إىل ضلف لملاث ،اغ نه ن فعق أو اب

إرن ف،اعب بتً ابل لجل ،لت لسلعبات س ركن طعف،ق
أغى ً سست ختع رسط لملاث. ،
املصادر واملراجع

ً -1ات لسشود حوار وأسرار مع امللوك والرؤساء ل ،لسل ا بدس .

اجلامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية لً ،ب لت ت سغيه،أت سلستشع سلسو امع

ً -2ات لسشود
ر نس.

إين أ َّحهتم ل ،لسل ا بدس
ً -3ات لسشود ِا
ً -4كع اأاق القضية الفلسطينية ل ،لملل،،ف لسو،هعا .1955
.1973

 -5لهل،

لسلع ل ،ع اجلامعة العربية وأزمة تنفيذ القرار (، )1985 – 1945ل،ست ،لنود غد تش ،ا ل ،لت

لسن،بع ن ًبعمل .2004

 . -6لت حيىي العامل العريب احلديث واملعاصر منذ احلرب العاملية الثانية (ج )3لملكوب لجل ،لي لاتم

حميت

لسع ل لإللكتت،مت .1998

 . -7امن لسل،بتمن مشس لستمن جن العالقات االقتصادية بني الوالايت املتحدة والسعودية 1945 – 1931
ل ،لسكو،ب لجل ،لي
 . -8ل،

.1995 1

نن لسربوس

 . -9أ،

القضية الفلسطينية – دراسة سياسية ثقافية ل ،لت ق،،م نس بتً،ا

.1999 1

نن غتا القضية الفلسطينية دراسات معاصرة لبعض جوانبها ل ،لسكو،ب لجل ،لي لسو،هعا

.1982

 -10أثم،ن لسلثم،ن مأزق التسوية السياسية للصراع العريب اإلسرائيلي ،ت لملًلنت لجل ،لات سغت،لل،
سلسو امع بدس – سهت،ن

.2003 1

سلستشع

 -11أغي ًب لانن فلسطني يف ظل االحتالل الصهيوين منطقة نفوذ للوالايت املتحدة ل ،لاكمت بدس
.1990 1
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 -12فلسطني واترخيها وقضيتها ًلنت لست،لل،
.1974
 . -13حممت أزمز شكع
ر نس

لس غنياتات زلات لملو،صت لادمت لإللت ات بدس

جامعة الدول العربية ووكاالهتا املتخصصة بني النظرية والواقع ،ل ،رل

1
لسنتلل

.1975 1

 -14حممت أزا ،ساا احلركة العربية احلديثة لجملغت لسث،ين لملكوهت لسلصعمت سغتشع سلسيه،أت صاتل .1960

 -15جنت فوحي ص ا من انفذة السفارة ،العرب يف ضوء الواثئق الربيطانية ،اق لسعقاس سغكوب سلستشع ستتن
قرب

.1992

 -16ه،،سن ه،ش ،شات جامعة الدول العربية ل ،نربلل سغتشع ر نس .1980
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حل مسألة القيمة الذاتية للنمطني الكهريب TEواملغناطيسي  TMاملستعرضني لألفالم
عبدا لعزيز امحد الكويالىن

الرقيقة دورية الطبقات

قسم الفيزايء/كلية اآلداب والعلوم
قصر األخيار/جامعة املرقب

علي احممد بشري اجملاهد

عبدالسالم احممد إبراهيم

قصر بن غشري/جامعة طرابلس

جامعة طرابلس

قسم الفيزايء/كلية الرتبية

قسم الفيزايء/كلية العلوم

امللخص
لههغ ف لمل لهه ،لسكدعس ًت،طانههات ملومههت أغههى صهه،قنم لس ل ه لملهه ،،فاههه].,[4],[10],[24],[25],[27
سألفت لسعقاوت رل لسقراب لملول،قهب س،ا أتثهد خموغهف أهن لالسله ،لملوج،ننهت بلهت سل هت سبلهتمن[3][9][16],ممه،
ميازه ه ه هه ،أ ه ه ههتا ريهاو ه ه هه ،ه ه ههن لبعاه ه ه هه ،لالرص ه ه هه،ال ] .[20ه ه ه ههذه لس ،ق ه ه ههت مت ،لل ه ه ههت لنوش ه ه هه ،،لمل ل ه ه ههت بل ه ه ههت
سل ههت] .[7],[14اه مت رصههما أاتههت رل صهه،قنم بصهعمت خموغ ههت 𝜀2 , 𝜀1سابلههو تل سًههت  MATLABمتههري
حم،ك هه ،لس ل ه ] [5],[4],[11],[26],[30سلاص ه أغ ههى لس ههق ل لسكدعس ًت،طان ههات لملمت أ ههت .ابإلض هه،فت س ههذسط
،للتلسوعثد لس لض سغتنهت
املقدمة

𝜀1
𝜀2

أغى أعق لس ج ا.

حبري لسلز حبا مو ً ذ
لةفت لسعقاوت هي أه،،ا أن رعلكاب أ،است س س،مت سرسط ابسوًاد لستس،
ل ،ل لالنكن ،،سركع ،رغط لمل ،رأ بشكل ول،قب ( ً وت،سب) سغحص أغى
 ،رأ أ،اسوأ خموغ وأ مت، ،ق
هذل لالجت،ه لستس،
رعكاهت س،مت .إن لسً،مت ن هذه لسوصمام ،ه تع لمل ل ،لسكدعس ًت،طانات ن لالنوو،

سألفت لسعقاوت كم ،ابسشكل (. [18][6][23][7][10][19])1
 )1األنمااااااااااااااااا
الشككككككككككككككككك
الكهرومغن يساااااااااي ل ن ااااااااا
التلقااا ال التااال لهااا لااار ا أ ااا
مااار لااار القنااان لكااا ممن ااا
مر المرور خ ل ال ل رة.

إن لسي

لمل لي سغم ل ،لسكدعس ًت،طانات لملتوشعا أرب لسيهو،

س لملول،قهت س،ا حيت

هل ،لنلك،ل،ق

لزقا،ق بكل طهوت أتت لات لس ،صل الشكل( )2سهذه لالنلك،ل ،لملولت ا حيت هل ،رتل ل بت ،ق سهتل ،ق ملاق عكت

لنوو ،لمل ل ،لسن،قيت إىل لة  .[12] ،سمبً ،ن لةفت لسعقاوت ً  ،مت لسهلت سابسو،ي فإن لسوتل ت لسهت ،ا سلهلتل ت
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بأ لمل ل ،لسن،قيت سلملتلكنت رنهب

لنوو ،لمل لت ن أت ه سً  ،أن لسنغ ف لمل لي ل ل فج ا لملمت أت فإن

هت،ف ،سو،ن  :األوىل إرل ك،ن لسي لمل لي ن ضمن رع لس ج ا فإنه لاتشع لنلك،ل ،لزقات سغم ل ،لسن،قيت أتت
لات لس ،صل سغيهو،

لملول،قهت س رغط لمل ل،

لملتلكنت رك ن و لفوت

لسي  ،سأتت رسط روحت ع لمل ل،

ق فت حبا ال رنوياع لاعكت ت لسهغ ،ا .سلا،ست الثانية فإن لسي لمل لي ال موع ضمن
لسن،قيت سو غق ل،
رع لس ج ا سأغاه فإن لمل ل ،لملتلكنت ل ف سن رك ن و لفوت لسي  ،سبذسط رغًى بل د ،لسهلض سفو،ق سذسط
فإن لمل ل ،لسن،قيت رتوول سن ًن رل،ىن ً فوت لسي،قت.

الشككككك  )2ي اااااير االن كااااا
ناا الوااو
الجزال للم جا
الف صل بير الن قا المت ا
ل كس براج.

النظرية

معادالت ماكسويل يف األوساط الدورية :

ل ،ال ،كن مل سرسط مل ،متثغه رغط لملل ،ال ن ً ات ،للت لةسل ،لستس،مت إن لنوو ،لمل ل،
لسكدعس ًت،طانات لالفت لسعقاوت ،ضلت ملل ،ال ،كن مل لال،بلت] .[29قهل صا،غت ل ،ال ،كن مل سغ ل
لا سضع بلض لسووعمه ،لسيت رندل أمغات لملل،جلت لسعاضات
سهى  :لن شتا لجمل،ال رك ن صًدا حبا مو لسول ،ل ع ن  ،يي  .linearregimeسلن حبري لسلز ال ملومت
لست
أغى لسق  .سلمل ،ا رك ن وت،هعا  isotropicابسو،ي فإن لملوجد𝑬 ،س 𝑫رك ن عرهيت بث،بري ∘𝜀 عسابق
لسلز لسوا،لات )𝒓(𝜀 .ابسول ،ل ع لمل ل لسش ،فت materialstransparentمك ن ن ممكن ل،جلت)𝒓(𝜀 ككمات
واوات

لهت .سلست ،رمت لملًت،طانات ) µ(rلالفت لسعقاوت روقب لتل ن لس ل ت لسصحا  .سل دل السل

سغشحت ،لاعا سلسوا،،ل سأغاه ال ر لت ً صً ، ،س ابس أ ،سذسط متهًي سضع  𝜌 = 0س .𝑱 = 0
سىف هل هذه لسووعمه ،فإنه ميكن سضع 𝑯  𝑩 = 𝜇°س (𝒓(𝑬)𝒓(𝜀 ∘𝜀 = )𝒓(𝑫ابوىل فإن ل ،ال
،كن مل رص،غ كم ،مغى:

س ميغق أغاد ،ل ،ال

،كن مل سغ ل لستس. ،

)(236

املعادالت املوجية ومسائل القيم الذاتية :
)𝑡 ً 𝑬(𝒓,س )𝑡 𝑯(𝒓,
ميكن ل ن ذف إ تى هذه لملوجد،
لستس،ىغغحص سلغى لملل ،ست لمل لات سغمج ،لسكدعابقي ًس لملًت،طاني-:
]𝑬(𝒓) [1

)(5
سميغق أغاد ،ابملل ،ست لمل لات سغمج ،لسكدعابقي.

]𝑯(𝒓) [1

)(6
سرتأى ابملل ،ست لمل لات سغمج ،لملًت،طاني
لاغ لمل لات سغمل ،رأ ()5س( )6ميكن كو،بود،

ص ،ا ت

ك،ين

ن ن  ،ل ،ال
𝜔2
𝐶2

𝜔2

عسابق

𝐶2

،كن مل سغ ل

= ))𝒓(𝑬 × ∇( × ∇

= ))𝒓(𝑯 × ∇

1

1
)𝒓(𝜀

(×∇

)𝒓(𝜀

لستلست لةلات لملعكهت ك ،ي :

ا إن 𝜔 متثل لسق لسذلرى س )𝒓(𝑬 س )𝒓(𝑯 متثل لستسل لسذلرات سغمل ،ال لمل لات].[1

معاجلة مسألة القيمة الذاتية للمجال الكهرابئي يف بعد واحد][14
بلت سل ت لاو رص  ،فاغ ،قاق ولت لسيهو ،متشا ن  ،رأ أ،اسوأ حبا مك ن
،ست لسقراب لستس،
حبري لسلز سغيهوت لةسىل  𝜀1باتم ،لسيهوت لسث،نات رك ن  𝜀2سبلت رسط رتو ه،رأ لسيهووأ ىف شكل س ،ول،قب
إىل ،ال ،مت ىف بلت سل ت كم ،ىف لسشكل ( )3أغم،ق أبن لمل ل ،لسكدعس ًت،طانات رتوول ىف لالجت،ه 𝑥 - .
y

E
B
K

𝟏𝛆

𝟐𝛆

𝟏𝛆

𝟐𝛆

𝟏𝛆

𝟐𝛆

𝟏𝛆

𝟐𝛆

𝟏𝛆

x
الش

 )3يوضح االفالم الرقيقة متعددة الطبقات.

ن لسشكل لسذى فاه لجمل ،لسكدعابقي سه عكهت لالجت،ه – 𝑦 (رك ن ول ،تا أغى لإل تلثى 𝑥 ) باتم ،لجمل،
لملًت،طانى عكهوه رك ن ىف لالجت،ه – 𝑧 ىف أ لملوجه لمل لى لاك ن ̂𝑥 𝑥𝑘 = 𝒌.
سابست ع إىل ل ،ال ،كن مل سلسيت ميكن كو،بت لاغ لمل لات هل ،لسص ،ا لملعكهت سهذل منم بكو،بت لستلست لمل لات
ها ت ت ك،ين عسابق لستلست لةلات لملعكهت :
𝑡𝜔𝑖𝐄(𝒙, 𝑡) = 𝑬(𝒙)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑯(𝒙, 𝑡) = 𝐻(𝒙)𝑒 −
ل ،ال ،كن مل(5س )6س ن ً ذ لالشوو ،لسز سوغط لستسل مو بذسط للوته،
سابسول مض هبذه لستسل
نعست لسوامت لسذلرات سغهغ ،ا لس ر نات بلت سل ت.
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()7

)𝒙(𝑬 𝐸= −𝜆2

)𝒙(𝑬 1 𝜕2
𝜀(𝑥) 𝜕𝑥 2

𝜔2

ا إن  𝜆2𝐸 = 2هى لسصاًت لملنوتوجت سلس رلعف ابملل ،ست لمل لات سغمج ،لسكدعابقى ت لس ل لستس. ،
𝑐
مبً ،ن لس ل س ،فإنه ابإل ك،ن للولم ،ربهتت بغ خ] [11سإأ ،ا صا،غت ل ،ست لمل لت ( )7ابسصاغ لسعاضات لسو،سات
:
2

((𝑗 − 𝑚)) = 𝜆2𝐸 𝐸𝑗 )8
سهذه لملل ،ست رلعف مبنعست لسوامت لسذلرات سغمج ،لسكدعابقي سغهغ ،ا لس ر نات

𝜋2
𝑎

∑𝑚 𝜅𝑚 𝐸𝑗−𝑚 (𝑘 +

بلت سل ت].[12],[14

معاجلة مسألة القيمة الذاتية للمجال املغناطيسي يف بعد واحد :
لملل ،ست لمل لات سغمج ،لملًت،طاني ميكن بند ست لشوو،قد ،ن ن  ،ل ،ال
أغى لسص ،ا لسو،سات :

،كن مل سسضع

𝜔2
𝑐2

(𝑯(𝒙) = 𝜆2𝐻 𝑯(𝒙))9
لس ل

𝜕

1

𝜕

𝑥𝜕 )𝒙(𝜀 𝑥𝜕

−

سإبأ ،ا كو،بت لملل ،ست لمل لات ( )9سغمج ،لملًت،طاني
لملل ،ست(:)9
𝑮𝒖 𝐻− ∑𝑮´ 𝜅(𝑮 − 𝑮´) [(𝒌 + 𝑮´) ∙ (𝒌 + 𝑮)]𝒖𝑮´ = 𝜆2
()10
سرلعف هذه لملل ،ست مبنعست لسوامت لسذلرات سغمج ،لملًت،طاني

لستس ،ابلو تل

= 𝐻 𝜆2فتحصل

ربهتت بغ خ] [11رصه

بلت سل ت].[16][14][1

النتائج واحلساابت
أتت ل نعست لسوامت لسذلرات بلت سل ت سألفت لسعقاوت لملولت ا لسيهو ،سغتميأ لملنولعق لسكدعابقي س
لملنولعق لملًت،طاني سرسط مللعفت تى لسق ل لملنم ت س تى لسق ل لملمت أت لس ج ا ن ت لاص

أغى أتقت لسوشوري سألفت لسعقاوت ً  ،مت لسهلت .حبل ن،قل لسوا لسذلرات ( )8س ( )10سرسط ن ت كو،بت
ص فت لملًثع لسو ،ضغي ابلو تل بعو ج  MATLABان،ب لسوا لسذلرات .سبلت لن ً غري لسوا لسو،سات
بلتمن سه لسشكل ()4
لسربو ج  N=50,ε1 = ε2 = 12س  f=0.4س نمت لاص أغى خمي
باتم ،لملوجه لمل لي أغى لحمل  ،لةفوي فدذل
سلسذى ميثل لسلتقت لسها،نات بأ لسق لستنيب لملل،مع أغى لحمل  ،لسلم
لسشكل م دع خمي أتقت لسوشوري (رعكاهت لستي ،لس ر ين) سلسذى موحعف ت سل وج،نس سهذل لمل ي مشد
أغى ًنه ال سل ة رع ل ممت أت بأ لستي،ق ،نواجت سغوم،ثل لالنوو،ي لملنومع.

)(238

الشككككك  : )4تركيبكككككة ال طكككككا
الفوتكككككووس لاومككككك ال ت كككككاو
.𝑎 = 10 ،𝜀1 = 𝜀2

2

1

0.5

0.3

0.2

-0.1

0

0.1

-0.2

-0.3

Normalized Frequancy

الشككككك  : )5تركيبكككككة ال طكككككا
الفوتككككووس ل طككككير ال ككككتعر
ال هربككككككككككككا س وال ككككككككككككتعر
ال غ اطي كككككس لباكككككو ة فوتوويكككككة
ε
أحادية البعد .ε1 = 42

1.5

0

Wave vector

بوًاد قا حبري لسلز سرسط إب  ،لسوا لسو،سات لسربو ج N=50,𝜀1 = 3,𝜀2 = 12س f=0.4
فو لاص أغى لسشكل (  )5أبن لس ج ل سلستي،ق ،ر دع بشكل وت،سب أغى حم  ،لسق  .ا إن هذل لمل ي
مليي ًس رنع فج ل سأشعا ني،ق ،اباللوي،أت ن ت رعكاهت لستي ،لس ر نات لعفت سءتمت لسق ل لملمت أت
س لسق ل لملنم ت .نت م ًن لستميأ لملنولعق لسكدعابقي س لملنولعق لملًت،طاني هلم ،رعكاهت لستي ،لس ر نات
ن ند ،بلت سل ت.
سبلت ن،ب لسوا لسذلرات متهًي ،للت أتثد اا ا أت لمل ل ،لملنو مت أغى أعق لس ج ا سةلل رسط مت
ً ذ لوت ن فج ل لستي ،مللعفت رًد أعق كل فج ا ع اا ا أت لمل ل ،لملنو مت .حبا مو ءتمت أعق كل
فج ا ني،

ن ت لسكمات 𝑟𝜔 سلس رلعف ابسلعق لستنىب سغ ج ا ا

𝜔 Δأغى ً  ،لس ع بأ رع ل لستي،
و ل لسق ل سغتي،قأ لسلغ سلسن غي.
أتثري النسبة

𝟏𝜺
𝟐𝜺

سغتنهت
رتوشع فاه لمل ل،
ض

لسلغ

إن

سلستي ،لسن غي سكل فج ا ني،

𝜔Δ
𝑚𝜔

= 𝑟𝜔 سرلعف لسكمات

باتم ،رت لسكمات 𝑚𝜔 أغى

على عرض الفجوة :
𝜀1
𝜀2

أتثدأغى أعق لس ج ا فلتت  ،رك ن لستنهت = 1

لسكدعس ًت،طانات ه سل

لسشكل (.)4

،ست≈ 1

𝜀1
𝜀2

𝜀1
𝜀2

فدذل مت أغى ًن لس ل لسذى

وج،نس س هذه لا،ست ال رو ست فج ا رع بأ لستي،ق،
رك ن قعمهت لتلق ن لس ل ت لسصحا

س هذل

سهذل مت أغى ًن لس ل قعمب

ن لس ل لملوج،نس سميغق أغاه  (nearly − homogeneous mediumلس ل شهه لملوج،نس ).
فاو أبن هذه لا،ست ثل لا،ست لملوج،ننت ابلوثت ،ل وتف سل ت فو سه ر ست فج ا بأ لسق ل لملنم ت
لستي،ق ،لسلغا ،سلسن غى .سهذل مكشف أغى سل ت غد نم ح به لةفت لسعقاوت ً  ،مت لسهلت سهذل لستم
)(239

لملمت ا سه رع ضمن رع لس ج ا لملو ستا ، ً .إرل ك،نري لستنهت ًقل بكثد ن لس ل ت ≪ 1
وج،نس .nonhomogeneous medium
ست،للت أتثد لستنهت

𝜀1
𝜀2

أغى أعق لس ج ا لستنيب

𝜔Δ
𝑚𝜔

متَّ لأوه ،،فج ل

لستي ،لسثت

حبن،ب أعق فج ا لستي ،لستنيب رهأ ًن أعق كل فج ا مز ل كغم ،قغري لستنهت
( )6مهأ هذه لسلتقت(.

ًنه كغم ،ك،نري ≪ 1

هذل لسشكل مو

𝜀1
𝜀2

𝜀1

𝜀1
𝜀2

مك ن لس ل غد

لةسىل

لسشكل)(5

أن لس ل ت لسصحا )لسشكل

𝜀2

مك ن أعق لس ج ا ًقصى ،ميكن سأتت ،

روقب هذه لستنهت ن لس ل ت لسصحا مول أعق لس ج ا إىل ًن مصل لسص ع = 1

𝜀1

 .س م دع ن لسشكل ًم ،ق ًن

𝜀2

فج ا لستي ،لةسىل رك ن لقم،ق ًأعق ن ً فج ا ني ً ،عى سهذه لستواجت حبوت دم ،رًد قامت لستنهت
سسكن لسذى موعثع هبذه لستنهت ه أعق كل فج ا ني ،أغى تا ].[21

الش

: )6لأثير النس

𝜀1
𝜀2

لى ال رض النس ل للتر ا الممن

𝜀1
𝜀2

.

اخلالصة
بلت رصما س ،للت ت رج ن لةفت لسعقاوت بلت سل ت ن هت لاصه أغهى أتقهت لسوشهوري هله ،س هن
إل هعل لانهه،اب ست،للههت رًههد سلههغ ف رغههط لاي ه ] .[2][5] [11] [27][30رلوههرب ل،ا اههت متتمههت لمل لههت
ن،ب أتقت لسوشوري سسكن رنوغز اا ا كهدا أت لمل ل ،لملنهو مت لملنهو ت ت
لملنو مت] [11طعموت روغاتمت
سغحص أغى ًف ل للووعل ،سغوا لسذلرات لملوحصل أغاده ،أتهت هل نهعست لسوامهت لسذلراهت سبته ،أغهى رسهط ننهوتوج أبن
هذه لسيعموت رل رو،،ب بيا لتلق سغ ص إىل لسوامت لملنووعا.
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وت ت
،ب لسل،ملأ سلسصتا سلسنت أغى لاتو حممت سأغى اسه سصحهه لسياهأ

بن و لسعان لسع ا سلامت
لسي،هعمن ً  ،بلت:
نشع أغ ًص لس وه بًات ضه اسا ،لست ع لستنم لسشعأي سص نه ن لوا لةفد ،سابطل لةسه ،فك،نري
مغد ًره ،سروو ى قعلقحد سكي مت ه تدجد لاللوته ،سلاللوتال فعزل ل
لسلغم ،رشعقب إساه
ً عه سبذس ل سللد سوتسمن ،ل،قغد لسيت سواري للوحن،و ن قهل ثغت ن لجملودتمن لسذمن للوثمعسه ،سق،ل ل أغاد ،إ ،
الشقلكد أغت لسوعساف سلملصغحت لملتي مت ءودً ،س للوصح،اب ا،هل أغى لسعغ ن لال وتف لسذ قت مك ن بأ
هذه لملتسو لةص سات ل ل طعموت لسوعساف سلسوصتاف ًس بلض لةص لسيت ،ل بل د سلأوربه ،سات ملوت به
سأ،،ضد ،لسهلض ل ع سًنكعه ،مم ،للل نن ه هل ،كو،به ن ابب إق ،ت لاجت أغى بيت  .،سغد رسط ن
لال وتف ،لسيت اوري لست،ل لةص ي لسيت أكنري ر ،أل لسلول لملنغ ع لس ي.
س ن لمللغ ًن لمل ،ا لةص سات رحنووى ن ل ،ش س ن فت ن ًصاغت س ن أغ عص ست حبا ميو تد ،كغد،
 ،ا س تد،ل ،سميت إساد ،كغد، ،سنو ،سه،ل ،سرهل ،هلذل لسوت ا بعا بلض لال وتف ً ،ا،و مك ن ع رسط لسوت،اا
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إىل لسوعثع ابملذههات لملوهت،ا سً ا،و ً عى معلع إىل طعموت لستدل ن رغط لسلغ لملنوو،ا ..فهلض لملن،قل للوول أغ
لسوعل ل
ًص لس وه بنرب ق ،اه ،ك،سوا،ل سلإلز،ا ..سهت،ف بلض لملن،قل لملشقكت ع أغ ً عى كمه،
سلاواوت سلجمل،ا سق ،ا لاتم س صيغحه ..فعصهحري باته سبأ هذه لسلغ أتقت إ تل سللومتل مم ،للل ه ،ثه ال
ختغ ن ل وتف أغى لسعغ ن ك نه أغ تدجي منلى سووغال لاتف سلال وتف.
جات لة ست لسشعأات سك نه مشمل
سمنلى هذل لمل ض ا إىل إبعلا لملعللا ،لمل لدت ست وتف لةص ي
ثت،اه بلض لال وتف ،لسيت رعلع إىل ًله،ب ذههات س تدجات س لعفات ..كم ،ال ميكن صعه لهب سل ت بل معلع
2
إىل أتا ًله،ب تد ، ،معلع إىل أتثد أغ لسكت  1لست،ل لةص ي ص ص ،بلض لسو ،ا ثل  :لسوعسمل
سلسولغال سلسوحنأ سلسووها سلسوكغاف مب ،ال مي .. ،ف ،س هذه لملن،قل لسكت ات ًص لس وه ك،ن نواجت لشوً،
بلض لملوكغمأ أبص لس وه.
س تد ، ،معلع إىل ل وتفد لة ذ مبو،صت لسشعملت فمتد ن لأوت هب ،تدجه لةص ي س تد ن ملوت هب،
تس لملتص أغاه فو ك،بن ز س ن هت ،أتلس لال وتف رلغال لة ك ،سأت ه سن ا لة ك ،لمللغغت
إال
سلسيت ال مت غد ،لسولغال سل وغ ل رعراب لملو،صت سهل هي حمص ،ا لامس ًس ً  ،غد حمص ،ا فاد.،
كم ،ل وغ ل ًم ، ،أ،مت ص،حل لست،ل أتت رشعمع لة ك ،فذهب ًص سا ًهل لسنتت إىل ًن رسط ،صل لسشعملت
ر ت ته رل،ىل س،ات ته ..سً ً ،هل لالأوزل رهه ل إىل ًن علأ،ا ص،حل لسله ،أن لسوشعمع سللهت أغى و رل،ىل ةن
و رل،ىل كا ال أي ع إال مب ،فاه صغحت سال متدي إال أن  ،فاه نتا.
كم ،ك،ن سغمتيق أتثد نشعا هذل لال وتف ةن لسول ،ل له ل وغف بأ ًمت -ك،سًزلي لسذ لأورب غد لحملا
ابملتيق ال ثوت أغ ه ًصت -سبأ ل،،ق ك،بن لسصتح سلست س  .فح ،ه ثت،ا لست،ل لةص ي ك،ن سه أتثد
بت ،لمل لقف لسلغمات.
ابإلض،فت إىل ًله،ب ً عى أ،قتا إىل لست،ل لستالي سلال وتف لسو لأت لةص سات سل وتفد لة ذ ابسذ،لقع
فوح ،سلتل ًس  ،مولغق ابة ك ،لسشعأات كمنعست لمله،ح هل مت ل ضمن لة ك ،لسشعأات ً ال .
لة ست لسشعأات ن ا لاجات ن ت رهاأ ًله،ب رسط
سلاو لسقكاز ابةل،ل أغى لال وتف لمل ل
سلملعللا ،لسيت ً إىل رسط لال وتف ابإلض،فت إىل با،ن لال وتف لسذ م لت بأ ثت،ا كل سال.

لعف لاك سح دعه ف،ةش،أعا معسن ًن نِّ
لعف لاك س دعه ه لسشعا سلمللوزست مو س ن  :إن لسلول ه لمللعف سغحك
 1ك ،وتفد
ن
سلسشعا إت ،ه وبع وع ،مل، ً ،كه ن ً ك ،أغى لةفل. ،
 2ل،ه لسوعسمل ابأوه،،ه اسات للود ،مت روت ت ت كهدا سغت،ل لةص ي إال ًن بلض لسوعسمت
ن اا لسوعان لسل ا ،ع ش لهت ال ش،هتل أغاد.،
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علري أن لسًعق لةصغي فجلغري

االختالف يف األدلة الشرعية من حيث احلجية
الشط ًن لة ست لسشعأات تد ، ،ه و ق أغاه بأ زد  ،لسلغم ،سل وتفد فاد ،ساس ك ،وتفد غده ،سهذه
لإلز،ا سلسوا،ل" .سلةصل لسكو،ب سلسنتت خمربا أن ك و س ِّ
لة ست هي  :لسكو،ب سلسنتت س ِّ
لإلز،ا نوتت إِّسادم،
سلسوا،ل نوته تد.1"،
سلت ع كل سال بهحثه سغكشف أن ك ،ن لالر  ،سلال وتف فاه قصت إبعلا لال وتف لست،ل لةص ي
اللوجت ق ،اه سللوكت،ه ًله،به.
 لملهح لةس  :جات لسكو،ب
لر ق لملنغم ن زال ،أغى جات لسوعان لسكع سًنه ًصل سن،قع لة ست لسشعأات سًنه متهًي لسعل ا إساه اللوته ،ك
و لسو ،ا سلملنوجتل لسيت رلقق لإلنن،ن لا،قه لسز ،ين سلملك،ين سرسط سك نه س ا ،ن أتت و لل ثت،ةه
سلة ست أغى رسط كثدا تد: ،
 لسك و،ب نول إسات ،ابسو لرع فد حبري قيل ،ال شهدت فاه س"  ،نول ا  ،ل فغاس بوعان سغويع أبن لسل ،ا رو ي
ابسو لرع ر ،صال ثغه".2
 لسكو،ب س ي ن و أز سلل س سري أغى رسط اا

كثدا تد :،ق سه رل،ىل    :

[          لسش ،ى ]17 :سق سه
رل،ىل[           :لإلنن،ن.]23 :
 لإلأج،ا سلسوحت  :لسوعان لسكع لجزا ،ستا س وجت ا كل أصع س لقمت كل ا ،ن موكشف أرب
لةا ،ن سمح دع كت وره رلهدل أن ل ه سكع ه سكاف ال سه لسكو،ب لا،مت إر ن وو ا ،هذه لا،صات
لسز ،ن سلملك،ن.
للومعل ،لسوحت
 لسوحت ابسغ م سلست

سر مته س ق،قع غ،بعا

لسو،،مخ  :كحتمثه أن لة لسن،بوت سلةنها ،سلسعلل ق،

رل،ىل               :

[        ه .]49 :
   
سأغى لسعغ ن لر  ،لةص ساأ أغى ًن  ،نول إسات ،نوت و لرعلً 1نه جت فوت ل وغ ل فام ،نول إسات ،ته ا  ،ل
كمصحف لبن نل سغده هل مك ن جت ً ال
ً 1ص لس وه حممت بن غ لاتهغي (لملو ىف763 :هه)
.)306/1( 1999

لسنت ،ن كوهت لسلهاك،ن
 . :فدت بن حممت َّ

 2با،ن لمل وصع شعح خموصع لبن لا،لب حمم بن أهت لسعان لةص د،ين (لملو ىف749 :هه)  :حممت
 :لةسىل 1406هه .)457/1( 1986 /
)(245

 :لةسىل  1420هه -

دع بو ،ل ،لملتين لسنل مت

سلست ع هذه لملنعست ن لدوأ:
لجلدت لةسىل :ن ا ل لا لسوعل ا ابسوعل ا لسش،را ل ل ًك،ن رسط لسصتا ً غده،
"لملذهب لةس  ، ً :ال رص لسصتا ابسوعل ا لسش،را سه ذهب كثد ن لسلغم ،سه لسصحا ةن لسصتا ال رص
إال بوعان سلسوعان ال مك ن إال و لرعلق سهذه لسوعل ا مثهري ً  ،قعان سهي ،،لت أن لس له لسذ ثهري به لسوعان فت
رص لسوعل ا هب.،
لملذهب لسث،ينً :نه رص لسصتا ابسوعل ا لسش،را .رهب إىل رسط ًب تا ت سه إ تى لسعسلموأ سإل ، ،سط سًات.
سللوت هًال بو هل  :إن لسصح،بت ك،ن ل موعًسن هبذه لاعسف لسصتا سك،ن بل د مصغي غف ًصح،ب هذه
لسوعل ل .
سهذه أ ى ءو،ج إىل سال لزقي سأغى فعق ثه رسط فوت مك ن رسط قت ثهري رسط قهل لسلعضت لة دا سقهل
إز،ا لسصح،بت أغى لملصحف لسلثم،ين فاك ن رسط تن  ،إ  ،ابسلعضت لة دا ًس إبز،ا لسصح،بت أغى لملصحف
لسلثم،ين".2
سلسعلل أت ل لا لسوعل ا مب ،ه ش،ر ن لسوعل ل سال رص هب ،لسصتا سقت كى لإلز،ا أغى رسط غد سل ت
ن لسلغم . ،ق ،لإل  ،لست س " :ال جت ا لسوعل ا لسصتا سال غده ،ابسوعل ا لسش،را ة  ،سانري قعاو ةن لسوعان ال
مثهري إال ابسو لرع سلسوعل ا لسش،را سانري و لرعا س ن ق ،غده فً،س ًس ل،هل فغ ،سف سقعً ابسش،ر ًنكع أغاه قعل ره
لسصتا سغده ،سقت لر ق فود ،بًتل أغى للوو،بت ن قعً ابسش لر.
سنول لبن أهت لسرب إز،ا لملنغمأ أغى ًنه ال جي ا لسوعل ا ابسش لر سال مصغى غف ن موعً به".3
لجلدت لسث،نات  :ن ا لال وج،ج ابسوعل ا لسش،را :
سغلغم ،رسط تف ط مل بأ ،از س ،نع فدى ،سط سلسش،فلي سزد  ،لةص ساأ س،سلمت أن لإل ً ،ات ً ،
قعاو سرسط ن أتا سل ه :
سانري جت سال ملومت أغاد ،س نوتته رسط ً  ،سانري ق
1

لسوعل ا لملو لرعا هي :كل قعل ا ل،أته،

لملصحف ع صحت لستول فاد ،س،ا د ،أغى لس صا

ن سًت لسلعب .فت بت ًن جتومع

لسولعمف فإرل ل ول ً ت هذه لسشعس لسثتثت فإن لسوعل ا رك ن غد و لرعا سهي :لسش،را .كم ،ركع

لسوعل ا رغط لسشعس لسث تثت لس ل ،ا
رسط لبن لجلز: ،
فكل  ،سلفق سله حن  ...سك،ن سغعل ل وم،ال حي
سص إلت ،ل ه لسوعان  ...فدذه لسثتثت لة،ك،ن
س اثم ،خيول ،كن ًثهري  ...شذسره س ًنه لسنهلت
طاهت لستشع لسوعل ل لسلشع مشس لستمن ًب لاد لبن لجلز( ،لملو ىف833 :هه)  :حممت متا لسزغيب  :ل ،لهلتى لتا  :لةسىل
.32
 1414هه 1994 -
 2مت ع :لملدذب أغ ًص لس وه لملو،،ن (ءعمع ملن،قغه س ،للود، ،للت ن عمت ريهاوات) أهت لسكع بن أغي بن حممت لستمغت كوهت لسعشت
– لسعاق  :لةسىل 1420 :هه .)286-285-284-283-282-281/2( 1999 -
 3لسوها،ن
1994

ا لب اغت لسوعان ًب اكعا حماي لستمن لست س (لملو ىف676 :هه)
ل ،لبن ز  -بدس – سهت،ن 97
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 :حممت لاج،،

 :لسث،سثت زمتا س توحت  1414هه -

قيل ،ةن لسعل -صغى و أغاه سلغ -
 لةس ً :نه أغى روتمع ًن لست،قل نوغه أغى ًنه قعان فإنه مك ن يع ق
قيل،
جيب أغاه رهغاغ لس ي جلم،أت حيصل لسلغ خبربه سال خيعج أن أدتا لسوهغاغ بوهغاغ لس ل ت س ات ذ نلغ ق
قعاو فت مص لال وج،ج هب.،
ًن لست،قل ً يع أغى لسعل
نوغه ل  ،أغى ً  ،قعان س  ،ل ري سانري ق
قعاو س ات ذ رك ن ق ا بأ لارب سبأ ًن رك ن ذههق ،سه س ع لسق
 لسث،ين :نوغه هل ،أغى ً  ،سانري ق
للوصح،اب سغح ،فاد ،سه أت لال وج،ج".1
ل لا لال وج،ج هب ،ال رك ن جت
ق
سلأوربه ،لإل  ً ،تا ت سلإل ً ،ات س جود قً ،ن هذه لسوعل ا ال بت ًن رك ن نم أت ن لستيب صغى و أغاه
سلغ سرك ن لتت با،نات ته سلسنتت متهًي لة ذ هب ،سإن ك،ن غد رسط فت جي ا سغصحً ،ن متوغد ،سال حيومل ًن
رك ن ذهه ،سه سك نه نوغد ،سكوهد ،لسوعان سس ك،نري ذهه ،سه ك،ن أمغه لفقل سكذاب ته ع ًن لسصح،بت أتس ال
مكذب ن ثل هذه لملن،قل ًس غده.،
سرعرب أغى هذل لال وتف ل وتف لةقمت ً ك ،فودات كثدا تد:،
 -1االختالف يف وجوب التتابع يف صيام الكفارة أو عدم وجوبه.

رهب لات ات سلات،بغت ه،هع لملذهب إىل لشقل لسوو،بع ك ،،ا لسامأ فغ ص ،و عق ،مص سل وج ل بوعل ا
لبن نل " :فصا ،ثتثت ًا وو،بل " ،سق،س ل :إن هذه لسوعل ا رتز تزست لاتم لسصحا سمب ، ً ،شد ،ا أن لبن
نل فامكن لسزا ا هب ،أغى لستنم.
سق ،لسش،فلات سلمل،سكات -سًات ،سلمت -بلت لشقل لسوو،بع ك ،،ا لسامأ سلملكغف ع سخمد بأ لسصا ،لملوو،بع
سءمل أغى لعق لسها،ن ته.2
ًس لملو ع سإن قعل ا لبن نل سانري جت سال مغز لسلمل هب ،ح
-2

االختالف يف وجوب النفقة على كل ذي رحم حمرم :

لَّلل أته":سأغى لس ل ،ر لسع لحملع
فمن ق ،إن لست وت جتب أغى كل ر  ،حمع ل وج بوعل ا لبن نل ،ضي َّ
ثل رسط" ، ً .ن أي ذ هب ،فو : ،إن لست وت ال جتب إال أغى لس لستمن سلمل س من.3
س ن لة ثغت لة عى أغى رسط :
لل لاج".
لَّلل أتدم" :،ال لت،ح أغاك ًن رهوً ل ف تق ن ،بك
قعل ا لبن أه،ل ،ضي َّ
 1مت ع :لإل كً ،ص لة كً ،ب لانن ل ت (لملو ىف631 :هه)  :أهت لسعال أ ا ي لملكوب لإللت ي بدس  -شق-
سهت،ن ( )162-161-160/1سلسربه ،ن ًص لس وه أهت لملغط ًب لملل،ي لجل م (لملو ىف478 :هه)  :صتح بن حممت بن
أ م ت ل ،لسكوب لسلغمات بدس – سهت،ن  :لةسىل  1418هه  )257-256/1( 1997 -سق لطع لة ست لةص ًب لمل ع
تص  ،بن حممت لسنمل،ين (لملو ىف489 :هه)  :حممت نن حممت ل ،لسكوب لسلغمات بدس سهت،ن  :لةسىل 1418هه1999/
ًص لس وه ًب بكع بن لسلع لملل،فع لمل،سكي (لملو ىف543 :هه)  :نأ أغي لسات - ،للات ف ا
( ) 415-414/1سلحملص
ًص لس وه ًب أهت و بت ،لستمن لسز،كشي (لملو ىف:
ل ،لسها – ،،أم،ن  :لةسىل 1420هه  120 1999 -سلسهحع لحملا
794هه) ل ،لسكويب  :لةسىل 1414هه .)221/2( 1994 -
 2لس لاز ًص لس وه لإللت ي صي ى لسز اغي ل ،لاد سغيه،أت سلستشع سلسو امع شق – ل ،ا  :لسث،نات  1427هه 2006 -
(.)93/1
 3مت ع لملدذب

أغ ًص لس وه لملو،،ن (.)286-285-284-283-282-281/2
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 قعل ا لبن أه،ل ،ضي و أتد " :سًمون ًنه لس عل " قعل ا لبن نل ،ضي و أته" :ف،قيل ل ًمي ،م." ، قعل ا لبن نل ،ضي و أته " :وو،بل." ، قعل ا ًح بن كلب ،ضي و أته نن،قد رعبنم ً،بلت ًشدع فإن ف ،سل فادن".1سركع "لبن أهات كو،ب ف ،قل لسوعان لسوصت تد ،فو" : ،لسوصت ن لسوعل ا لسش،را ر ند لسوعل ا لملو لرعا سرهأ
لت،ه ،سرسط كوعل ا أ،قشت "سلسصتا لس ليى" (سصتا لسلصع) سقعل ا للت "سسه ًخ ًس ً ري" ( ن ً ) سإرل ك،ن ل
معلل ن ةق ل لسو،بلأ لسو ند فم ،هتط ابسصح،بت .2
أغى جج لسو،قغأ ابة ذ هب ،للوته ،لة ك ،بو سه " :س لومتو شا ،ن ً ت ً ،ن لسشاا
س ،لسًزلي لملت
إت ،مثهري ن لسوعان إ  ،إلأج،اه سإ  ،سك نه و لرعل سال إأج،ا سال ر لرع س ت ،لسشعملت سأمتمه ،ر لرع لسوعان سس اله مل،
للووع لسته ا س  ،مهو أغى لاللو ،ضت سو فع لستسلأي أغى نوغه كاف موهل فاه ،سلمت ش،را فإن قال سلغه ك،ن ن لسوعان
ف،نت،ل قغت ،لستسلأي كم ،ر فع أغى نوغه لبوتل فوت ر فع أغى ه سل ..،
لملنغط لسث،ين هت،و به فام ،أني سنذ ،لالقوتل ابسصح،بت ،ضي و أتد سقت ك،ن ل ال موهغ ن لسوعل ا لسش،را سأن هذل
كنع أثم،ن ،ضي و أته لضتا لبن نل فكاف موهل فإن قال ال متح أن رب لس ل ت فغالمل به قغت ،لسلمل به
مته أغى ك نه ن لسوعان سقت بيل رسط نوتتو لسلمل خبرب لس ل ت لدا لسصح،بت سه ملمغ ل به".3
 االختالف األصويل يف اشتمال القرآن العظيم على مفردات غري عربية
س ن لال وتف ،لة عى لملتي مت ءري هذل لستسال  ،مولغق ابشوم ،لسوعان لجملات أغى ع ل غد أعبات .ف،ست،ل
لةص ي مً ل هذه لملنعست بل ريع إساد ،سفصل لسو فاد ،فتجت ًن لةص ساأ لر و ل أغى سل ًو ،غد أعبات
لسوعان ثل" :إلعلقال " س"لربمل " س" أمعلن " س"إبعلها " س"س " س"ن ح " .كم ،لر و ل أغى ًن لسكت لملعكب
أغى ًل،ساب غد لسلعب ال م لت لسوعان .سسكتد ل وغ ل لةس ،ظ بًد لسلعبات هل ر لت لسوعان
ل وغ ل رسط أغى ذههأ:
لملذهب لةس ً :نه ال م لت لسوعان س م بًد لسلعبات.
رهب إىل رسطً" :ب بكع لسه،قتين سلبن لعمع لسيرب سًب أهاتا  -لمع بن لملثىن  -سلسه،لي سًب ملغى سًب
لاي،ب سننب إىل أ ،ت لس ود ،سلملوكغمأ".4
لملذهب لسث،ينً :ن لسوعان فاه ًس ،ظ بًد لسلعبات.
 1مت ع لملدذب أغ ًص لس وه لملو،،ن ()482-481/1
 2رشتاف لملن ،ع جبمع لجل ل ع وج لستمن لسنهكي ًب أهت و بت ،لستمن لسز،كشي (لملو ىف794 :هه) كوهت قعطهت سغهح لسلغمي
سإ ا ،لسقل  -ر امع لملكوهت لملكات  :لةسىل  1418هه .)313-312/1( 1998 -
ن رلغاو ،لةص ًب  ،ت لسًزلي (لملو ىف505 :هه)  :حممت نن هاو ل ،لس كع لملل،صع -بدس سهت،ن ل ،لس كع
 3لملت
شق – ل ،مت لسث،سثت  1419هه 1998 -
 4لملدذب أغ ًص لس وه لملو،،ن (.)497/2

(.)376-375
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رهب إىل رسط لبن أه،ل سأكع ت ،ضي و أتد
أهت لسشك .1"،
س ن لة ست لسيت ل وج هب ،لملثهو ن ، 2أيي :

س،،هت سللات بن لهد سأي ،سه ل وا ،،لبن لا،لب سلبن

 لشوم ،لسوعان لسكع أغى كغم ،ال رلعفد ،لسلعب س ثغ ل سذسط ب :لملشك،ا سهي هتتمت سإلورب سلجال
ابس ،،لات سطه ابستهيات سقني،ل ابسعس ات سلةب سهي كغمت ال رلعفد ،لسلعب .سسذسط ،س أن أمع بن
لاي،ب ،ضي و أته ًنه رن ،أن لىن لةب.
ً ن لسعل صغى و أغاه سلغ هل

إىل ًهل كل سن،ن ك،فت أغى  ،ق ،رل،ىل    :

[      لهع  ] 28:سق ،لسعل صغى و أغاه لغ « :بلثري إىل لةل
سلةاع» .3فت متكع ًن مك ن كو،به ل ،ل ،سغًت لسكل ساوحوق ي،به سغكل إأج،ال سبا،و .سًم  ،فإن لستيب
أغاه لسنت متا ًنه كت ه بل كت و رل،ىل ،ب لسل،ملأ لحملا جبماع لسغً ،فت مك ن ركغمه ابسغً،
لمل وغ ت تكعل غ،موه ًنه ال مك ن د  ،سغلعب سساس رسط بتأ ،بتسال ر مته سآلا لملوش،هب ،سلاعسف
لمللجمت ًسلقل لسن .،
ً  ،لست،ف ن ف ،وج ل "بو سه رل،ىل:

﴿         

 ﴾          فصغري  44:فت ى ًن مك ن ًأجما ،سقيع لأقلضد
بوت أه بأ ًأجمي سأع

سال متو ي لالأقلق سفاه ًأجمي سبو سه رل،ىل:

    

 لسشلعل

 195:سبو سه ﴾         ﴿ :م لف  2:سه،هع رسط متً ،ن مك ن فاه
 ،ساس بلع .
ً  ،لسكغم ،لملذك ،ا فت ننغ ً  ،سانري أعبات سغ،موه لشقلف لسغً ،لمل وغ ت بلض لسكغم ،سه غد مموتع
كم ،ق هل  :لعسل بت لعلسمل س ق هل رت  ،فإنه قت قال :إنه مم ،لر ق فاه زاع لسغً ،سال مغز ن  ،كغمت
لةب أغى أمع ًن ال مك ن أعبا ،إر ساس كل كغم ،لسلعبات مم ، ً ،هب ،كل سل ت ن ا  ،لسلعب سهلذل ق ،لبن
أه،ل  ،كتري ً  ، ،لىن      :ف،طع 1:

ولري ل عًا ن لسلعب رو

ًو فيعره ً لبوتًره.
 1ن نه.
 2مت ع  :لإل كً ،ص لة ك ،ل ت (لملو ىف631 :هه) ( .)51-50/1
نتته نتت أهت و بن لسل،بس بن أهت لمليغب ( )472/4س نتت ل،بع بن أهت و
 ً 3عله لإل ً ،ات (لملو ىف241 :هه)
( : .)242/35شلاب لة،نًس  -أ ،عشت سا عسن ًلنت لسعل،ست  :لةسىل  1421هه  . 2001 -سلا،ك (لملو ىف:
405هه) لملنوت،ف ر ند ل ،ا لهع ( : .)3587()460/2صي ى أهت لسو ، ،أي ،ل ،لسكوب لسلغمات – بدس
.1990 – 1411
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 :لةسىل

سً  ،بلثوه إىل لسكل فت م لب رسط لشوم ،لسكو،ب أغى غد سًت لسلعب مل ،ركعسه سإال سز لشوم،سه أغى زاع لسغً،
سمل ،ل،ا لالقوص ،،ن كل سًت أغى كغمت سل تا سولذ ،لسها،ن سلإلأج،ا هب ،س  ،ركعسه فً،موه ًنه إرل ك،ن كت و لحملا
جبماع لسغً ،فت ميوتع ًن مك ن شومت أغى لسغً ،لمل وغ ت سسكته ال م لهه فت موع رسط و،بغت لستص لستلست
أغى أت ه".1
لملنعست موعب هذل لاتف سم هيه ا ق" : ،لسوعان نز بغن،ن لسلعب أغى لجلمغت فيغب
سسغش،طيب ق
فدمه إت ،مك ن ن هذل لسيعمق ،صت ..فمن ً،ل ر دمه فمن لدت سن،ن لسلعب م د سال لهال إىل ريغب فدمه ن
غد هذه لجلدت ..سً  ،ك نه ل ،فاه ًس ،ظ ن ًس ،ظ لسلج ًس جيا فاه شي ن رسط فت حيو،ج إساه إرل ك،نري
ي،هب ،سفدمري لت،ه فإن لسلعب إرل ركغمري به ص ،،ن كت دً ،ال رعى ً  ،ال
لسلعب قت ركغمري به سلعى
رتأه أغى س ه لسذ ك،ن أغاه أتت لسلج إال إرل ك،نري عسفه لمل ،،ج سلسص  ،كحعسف لسلعب سهذل مول
سل ه سأتت رسط مك ن تن اب إىل لسلعب فع  ،إرل ركن عسفه كحعسف لسلعب ًس ك،ن بل د ،كذسط سن بلض
فت بت هل ،ن ًن رع ه ،عسفد ،سال روهغد ،أغى ي،بوت عسف لسلج ًصت س ن ًسالن لسكغ  ،رقكه أغى ،سه
م ت إىل
كت لسلج س تد ، ،روصعف فاه ابسوًاد كم ،روصعف كت د ،سإرل فلغري رسط ص ،،رغط لسكغ
كت د ،ك،ةس ،ظ لملعجتغت سلةسالن لملهوتًا هل ،هذل لغ أتت ًهل لسلعبات ال نزلا فاه سال إشك. ،
ص لملنعست ال مته أغاه ك شعأي سال منو  ،ته نعست فودات
س ع رسط ف،اتف لسذ مذكعه لملوع عسن
سإت ،ميكن فادً ،ن ر ضع نعست كت ات مته أغاد ،لأوو. ،
فإن قغت :،إن لسوعان نز بغن،ن لسلعب سإنه أع سإنه ال أجمت فاه فهملىن ًنه ًنز أغى سن،ن لد لسلعب ًس ،هد،
لا،صت سًل،ساب ل،ناد ،سً  ،فام ،فيع أغاه ن سن ، ،خت،طب ابسل ،معل به ه،هعه سابسل ،معل به لسل ،سله
سله سابسل ،معل به لا ،سلس ،هع معل به غد لس ،هع سكل رسط ملعف ن ًس لسكت ًس سليه ًس
سلا،
ا عه [سروكغ ابسكت متها ًسسه أن ا عه ًس ا عه أن ًسسه] سروكغ ابسشي ملعف ابمللىن كم ،ملعف ابإلش،،ا
سرنمي لسشي لس ل ت أبو ،كثدا سلةشا ،لسكثدا ابل سل ت سكل هذل لعسف أتته ،ال رعوب شي ته هي سال
ن رلغق بلغ كت د.2"،
ك،نري هذه بلض ل لنب لال وتف لةص ي بلض لملن،قل لملولغوت ابسكو،ب مم ،مت أغى ًن لسوعان لسكع فع
لسلول لملنغ إىل ث ،ا لعفات مم ،للل إبتلأه و لصت لسشاا لسذ نوج أته هذل لال وتف س و،،أت لاجت اباجت
موجغى  ،ك،ن ص لاب سمتجغي  ،ك،ن غد رسط.
سلستسال ابستسال
املبحث الثاين  :االختالف يف حجية السنة النبوية الشريفة

ل وغف لسلغم ،ءتمت تس لسنتت فاوصت هب ،لصيتح لحملتثأ ً ،ثع أن لستيب صغى و أغاه سلغ ن ق
ًس فلل ًس روعمع ًس ص ت ح غوات ًس غوات ًس لدا ل ل ك،ن رسط قهل لسهلثت ًس بلته.،
 1لإل ك،

ًص لة ك ،ل ت (.)51-50/1

إبعلها بن لى بن حممت لسغ مي لسًعوطي لسشدد ابسش،طيب (لملو ىف790 :هه)
 2لمل لفو،
لغم،ن ل ،لبن أ ،ن لسيهلت لةسىل 1417هه.)103-102/2( 1997 /
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ً :ب أهاتا شد  ،بن نن ا

ً  ،لالصيتح لةص ي فاوصت هب ، ،صت ،أن لستيب و أغاه سلغ ن ق ًس فلل ًس روعمع.
سمبت ت لسولعم أ موه،من ً م ،لسووا ،أغى ً  ،ثتثت ،كزل أغاد ،هي :لسو سلس لل سلسووعمع غد ًن لةس تدم ،ال
أغاد ،لسص ت سلسندا سأمد ،فام ،قهل لسهلثت سفام ،بلته ،سهت ،رت غري لستنهت باتدم ،سوك ن لسلم سلاص لمليغق
لةأمات لمليغوت ل،نب رلعمف لحملتثأ سلة صات لمليغوت ل،نب رلعمف لةص ساأ فعصه كل لتت أتت
لةص ساأ لتت أتت لحملتثأ سن لسلكس
ف،حملتث ن مت عسن إساه أغى ًن فاه ًل ا نتت سلسوعلي موعرى بكل  ،موصل به صغى و أغاه سلغ ن لدا سص ،
ابإلض،فت إىل لةق ل سلةفل ،سلسووعمعل .
سلةص سا ن مت عسن إساه أغى ًنه لملشعا أن و سلسوشعمع موعرى ابسو سلس لل سلسووعمع.
سساس لىن هذل ًن كل فعمق لقوصع ن عه أغى  ،ركع ابستنهت سه سسكن لسقكاز سكل ك،ن أغى رسط أتت رلعمف لسنتت.
ف،حملتث ن  ،غ ل لسيعف أن ك ن لسعل شعأ ،أن و بل أعف ه هكذل ًم  ،كمً ،ن لةص ساأ مً ل لست ع أن
ك ن لسعل صغى و أغاه سلغ فاه ًل ا نتت بل أعف ه هكذل ًم .،
لسنتت أتت لس ود: ،
أعفد ،بلض لس ود ،أب " :،لسيعموت لستمتات لسيت مي،سب لملكغف إبق ،ود ،ن غد لفقلق سال سل ب "سهي  ،ملرب أتد،
أتت لسهلض ل ع ، " :مث،ب أغى فلغه سال مل،قب أغى رعكه " سمغووي ع  ،ركعه لسهلض ن ً  ، " :،سلهب لستيب
صغى و أغاه سلغ أغى فلغه ع رعف  ،بت أذ "،س ع "لس لل لمليغ ب طغه ،غد ل،ا ".1
لر ق لملنغم ن أغى ًن  ،صت ،أن ،ل و صغى و أغاه سلغ ن ق ًس فلل ًس روعمع شعن ن ش ن
لسوشعمع ًس ش ن لسعائلت سلسو  ،سنول إسات ،بنتت صحا مك ن جت أغى
لملنغمأ س صت،ل رشعملا ،منوته ته لجملودتسن لة ك ،لسشعأات ةفل ،لملكغ أ .ق ،لسش ك،ين " :لأغ ًنه قت لر ق
ن ملوت به ن ًهل لسلغ أغى ًن لسنتت لمليدعا نووغت بوشعمع لة ك ،سً  ،ك،سوعان ءغال لات سءع لاعل سقت
ثهري أته صغى و أغاه سلغ ًنه قً" : ،ال سإين ًسراري لسوعان س ثغه له"ً : ً 2سراري لسوعان سًسراري ثغه ن لسنتت
لسيت متيق هب ،لسوعان سرسط كوحع ا لامع لةهغات سءع كل ر وب ن لسنه،ا سخمغب ن لسيد سغد رسط مم،
ال أيي أغاه لاصع".3
سهت،ف ط لقف ثت ًنكع جات لسنتت لسي،ق ت لةسىل :لسيت ًنكع جات لسنتت كغد ،سلسي،ق ت لسث،نات :لسيت ًنكع
جات  ،ال أغى لسوعان تد ،سلسي،ق ت لسث،سثت :لسيت ًنكع جات ً ه ،،ل . ،

 1لستونم ن لستنم واووه س كمه سًثع رسط لال وج،ج ابسنتت ل  ،مت  88-87أمع بن أهت لسلزمز بن أثم،ن لجل ،لت لاللت ات
.88-87
ابملتمتت لملت ،ا  :لسنتت  - 20لسلت لن  78-77حمع  -ز ،ل ع 1408هه1988/
2

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ،مسند العشرة المبشرين بالجنة ،مسند الشاميين ،حديث المقداد بن معدي كرب الكندي ()16844

3

حممت بن أغي لسش ك،ين (لملو ىف1250 :هه)
إ،ش ،لس ح إي ءواق لاق ن أغ لةص
ك ع بيت ،ل ،لسكو،ب لسلع لسيهلت لةسىل 1419هه .)96/1( 1999 -
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 :لسشاخ ًات أزس أت،مت

شق -

ساأ بل د ًن لسوعان لسكع بتالالره لمل وغ ت ه لملصت ،لملتشا سأل ك ،سجيب لالقوص ،،أغاه س ته سللوتس ل
أغى رسط مبثل ق سه رل،ىل :

﴾     

لمل،قتا  3:سق سه:

    

     لستحل .89:
ً  ، ،صت ،أن ،ل و صغى و أغاه سلغ فوت ك،ن ابأوه،،ه إ  ، ،سغمنغمأ سق،قتل هل فد للود ،موًد حبنب
لس عسف س صغحت لإلنن،ن رسط لسز ،ن سساس رشعمل ،أ ، ،سكل إنن،ن ً ا ،ن ًس ك،ن سس ك،نري لسنتت
لوربا لسوشعمع ة ع ،ل و بوتسمتد ،كم ً ،ع بذسط لسوعان سإت ،ثهري أته لستدي أن كو،بود ،ا ق" : ،ال
ركوه ل أ س ن كوب غد لسوعان فغامحه س تث ل أ سال عج س ن كذب أغى ولمتل فغاوه ً ولته ن لست.1"،،
سكن رهب زد  ،لسلغم ،إىل ًن لسنتت جت سموع هب ،لاللوتال كم ،موع ابسكو،ب.
جات لسنتت لملو لرعا 2سللووتهل ،ابسوشعمع ةن ن تهل ،أغمت ،أت ،كل ،كل
سأغى لسعغ ن لر  ،لةص ساأ
صتا سأت لسصغ ل سًشا ،كثدا ن ً ك ،لسزك،ا سغد رسط ،فوت ل وغ ل
لس ل ت لسلت لسلغ ع لسلمل ًس لسلمل سن لسلغ .
ق ،لبن ز " :قً ،ب حممت قً ،ب لغام،ن سلانأ أن ً أغي لسكعلباني سلا ،،بن ًلت لحمل،ليب سغده ًن
رب لس ل ت لسلت أن ثغه إىل ،ل و صغى و أغاه سلغ م لب لسلغ سلسلمل ل ،سهبذل نو  ..سق ،لات ا ن
سلسش،فلا ن سزد  ،لمل،سكاأ سزاع لمللوزست سلا ل،ج إن رب لس ل ت ال م لب لسلغ س لىن هذل أتت زالد ًنه قت ميكن
ًن مك ن كذاب ًس ه  ،فاه سلر و ل كغد هذل سل ى بل د بأ لملنتت سلملعلل سق ،بل د لملعلل ال م لب أغم،
سال أمت سقت ميكن ًن مك ن و ،سللغري لمللوزست سلا ل،ج هذل جت هل رعف لسلمل به ق،س ل  ،ل،ا ًن مك ن كذاب ًس
يع فت حيل لاك به من و أز سلل سال ًن م ،ف إىل و رل،ىل سال إىل ،ل و صغى و أغاه سلغ سال منع
ً تل ًن متمن به سق ،ل،قع ن ركعو إنه م لب لسلمل سل وج كل ن ركعو أبن هذه ص ت كل رب سل ت ل لا
لسكذب سرلمته سإ ك،ن لسند فاه سإن مولمت لسكذب".4
جات لسنتت ل  ،مت

3

سل ب رب

 ً 1عله نغ ابب لسوثهري لاتم س ك كو،بت لسلغ (.)3004 ()2298 /4
 2لملو لرع لصيت ح لحملتثأ، ، " :سله زع ال ميكن ر لطًه سر لفود أغى لسكذب أن ثغد ن ًسسه إىل ا عه س نوتت ،سلمود لاس
سًف ،ربه لسلغ سن ،له " .مت ع :نزهت لست ع ر ضا خنهت لس كع صيغ ًهل لةثع ًب لس ل ًات بن جع لسلنوتين (لملو ىف:
852هه)  :أهت و بن ضاف و لسع اغي يهلت ل د ابسعاق لسيهلت :لةسىل 1422هه .39
 3لسنتت ل  ،مت لصيتح لحملتثأ :هي :لسيت رهغغ نوغود ،هغغ لملو لرع .سًض،ف لات ات إىل لسولعمف ًس لملشد  .،سك ن زد  ،لسلغم،
قن لسنتت ن ا لسنتت إىل و لرع سا  ،باتم ،أغم ،لات ات قنم ه ،إىل ثتثت ًقن ،سهي  :لملو لرع سلملشد  ،سل . ،
ً  ،لملشد  ، " ،ك،ن ن ل  ،لةصل لنوشع فص ،،متوغه ق ال موص  ،ر لطًه أغى لسكذب .سه لسوعن لسث،ين فمن بلته سًسس ط
ق ثوً ،قمت ال مودم ن فص ،،بشد ،مه سرصتمود مبتزست لملو لرع" .مت ع :نزهت لست ع ر ضا خنهت لس كع صيغ ًهل لةثع ًب
لس ل ًات بن جع لسلنوتين .50-49
 4لإل كً ،ص لة كً ،ب حممت أغي بن ز لةنتسني لسوعطيب لس ،هع (لملو ىف456 :هه)
ل ف ،لجلتمتا بدس (.)119/1
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 :لسشاخ ًات حممت ش،كع ل،

لس ل ت لسلت  .إرل ً رب خبرب هل م ات ربه لسلغ فذهب ق إىل

سبأ ل ت هذل لال وتف ا ق" : ،ل وغ ل
ًنه م ات لسلغ ل وغف هًال .
فمتد ن ق : ،إنه م ات لسلغ مبلىن لس ن ال مبلىن لساوأ فإن لسلغ قت ميغق سمعل به لس ن كم ،ق سه رل،ىل( :فإن
أغموم هن ً ت : ً ) ،هتتوم هن.
رب كل سل ت كهلض ًهل
س تد ن ق : ،إنه م ات لسلغ لساوا ن غد قعمتت سكن ن هًال ن ق ،رسط يع
لس ،هع سه ذهب ًات بن تهل إ تى لسعسلموأ أته.
س تد ن ق : ،إت ،م لت رسط بلض ً ه ،،ل  ،ال لسكل سإساه رهب بلض ًصح،ب لاتم .
س تد ن ق : ،إنه م ات لسلغ إرل لققنري به قعمتت ك،ست  ،س ن وبله و،سوه.
سرهب لسه،ق ن إىل ًنه ال م ات لسلغ لساوا يغو ،ال بوعمتت سال بًد قعمتت.
سلمل و ،،ص لسلغ خبربه إرل ل و ري به لسوعلقن".1
ك،نري هذه ًبعا لال وتف ،لملتي مت ءري هذل لستسال س ن لةله،ب لسيت ً رسط لال وتف ءتمت د
لسنتت بأ لس ود ،سلحملتثأ سلةص ساأ كم ،ك،ن لسوعثد لملذهيب ،ضعل بو ا سك ن رب ل  ،بل د ملوربه جت
أ هت،ف ن ملوربه جت ًس موت أغاه ًصت ا ع لال وج،ج.
املبحث الثالث  :االختالف حول حجية اإلمجاع

موصت ابإلز،ا لصيتح لةص ساأ " لر  ً ،ت حممت ،صت أغى ً ع ن لة  ،لستمتات..
سلنووت ل ت كثدل ن لسولعم  ،لسيت أعف هب ،لةص ساأ لإلز،ا سأعفه بو سه  :لإلز،ا أه،،ا أن لر  ،زغت ًهل
لال سلسلوت ن ً ت حممت أصع ن لةأص ،،أغى ك سلقلت ن لس ق،قع".2
سبلت أت ل رلعمف لإلز،ا لملتسو لةص سات م دع ًن هت،ف ل وتف باتد مم ،لاجلل هذل لال وتف متلكس
أغى جاوه سرلسط ةن بل د حيصع لإلز،ا لسصح،بت سبل د ال موصع أغاد فو بل مشمل زاع لةأص،،
ته.
س لسذمن أمم ه أغى زاع لةأص ،،سقع باتد ل وتف
ً  ،ن ا جاوه فو ،ل ت  " :لر ق ًكثع لملنغمأ أغى ًن لإلز،ا جت شعأات جيب لسلمل به أغى كل
نغ تف ،سغشالت سلا ل،ج سلستَّ َّ ِّ،ن لمللوزست" .3سلإلز،ا لحملوج به لسذ موصته ل ت غد خمونم ابسصح،بت ،ضي
رسط إز،أد سإز،ا ًهل كل أصع تف ،ستلس سشالوه ن ًهل لس ،هع سةات بن
و أتد فو بل منو
تهل إ تى لسعسلموأ أته سهلذل نول أته ًنه ق " : ،ن ل أى سل لإلز،ا فد ك،رب لأوم ،ل تد أغى ًن لعفت
لر ،قد أغى لأوو ،لاك لس ل ت و قف أغى و،ا لإل ه ،،بذسط ن كل سل ت ن ًهل لال سلسلوت ًس ش،هتا فلل

 1لإل ك،

ًص لة ك ،ل ت (.)32/2

 2ن نه (.)196-195/1
 3لإل كً ،ص لة ك ،ل ت (.)200/1
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ًس رعف ته مت أغاه سرسط كغه مو قف أغى لعفت كل سل ت تد سرسط ع كثعمه سر عقد
لسهلاتا ولذ ،أ ،ا".1

لسهت لست،قات سلة ،كن

ً  ،لس ،هعمت فوت صص ل جات لإلز،ا ابسصح،بت ق ،لبن حزم "ال إز،ا إال إز،ا لسصح،بت ،ضي و أتد سل وج

رسط أب شدتسل لسو قاف ن ،ل و صغى و أغاه سلغ سقت ص ًنه ال إز،ا إال أن ر قاف سًم  ،فإ ،ضي
و أتد ك،ن ل زاع لملً تأ ال ً ن ن لست،ل ل له س ن هذه ص وه فإز،أد ه إز،ا لملً تأ سه لإلز،ا لملوي ا
به سً  ،كل أصع بلته فإت ،بلض لملً تأ ال كغد سساس إز،ا بلض لملً تأ إز،أ ،إت ،لإلز،ا إز،ا زالد سًم ،
فإ ك،ن ل أت ل حمص ،ل ميكن ًن حي ،هب سرلعف ًق لهل سساس ن بلته كذسط".2
سبأ ًن لإلز،ا لمللورب متون إىل قنمأ ً ت " ،كل  ،ال مشط فاه ً ت ن ًهل لإللت ًن ن مول به
فغاس نغم ،كشد ،ا ًن ال إسه إال و سًن حممتل ،ل و سك ل ب لسصغ ل لامس سكص شدع ، ،ن سكوحع
لملاوت سلست سلاتزمع سلإلقعل ،ابسوعان سزغت لسزك،ا فدذه ً  ،ن بغًوه فغ موع هب ،فغاس نغم ..،سلسون لسث،ين شي شدته
زاع لسصح،بت ،ضي و أتد ن فلل ،ل و صغى و أغاه سلغ ًس راون ًنه أعفه كل ن غ،ب أته صغى و أغاه
سلغ تد  ..فدذلن قنم،ن سإلز،ا سال لهال إىل ًن مك ن لإلز،ا ،،ل ،أتدم ،سال ًن ملعف إز،ا بًد نول صحا
إسادم ،سال ميكن ً تل إنك ، ،،س  ،أتل  ،فتأ ى ك،ربت ..س ن ل أى ًنه ملعف إز،أ،، ،ل ،ن هذمن لست أأ فوت
كذب أغى زاع ًهل لإللت سنل ر اب لسل ا ن ثل هذل".3

سكعن لبن ز هت ،هدع سه ًن لإلز،ا ملت ممكت ،سًنه قت فوت قاموه لسوشعملات بلت أصع لسصح،بت ،ض لن و أغاد
ش ،،لة،ق س ً،،هب ،سأت إ ك،ن لعفود س لعفت  ،لر و ل أغاه ن ً ك. ،
سرسط سو ع لجملودتمن
سكذسط بنهب ل وتف ت،اأد لس كعمت سلسنا،لات سلسش صات لسيت ء باتد ًن مو و ل أغى  ً،سل ت نعست
سل تا.
 1ن نه ( .)198/1سً سود روغ نم ل ي:
ً _ 1ن ءوق لإلز،ا سثه ره مو قف أغى لعفت كل سل ت ن ًهل لإلز،ا أغى سص لس لقلت إساد س لعفت  ً،كل تد سهذل ً ع غد
ممكن أ ،ا ن عل النوش،،ه لسهغتلن لإللت ات سبلت لملن،فت باتد .
ً _ 2ن ل،رل ،ضي و أته مذكع لإلز،ا ن لملص ، ،لسيت مص لالأوم ،أغاد ،رشعمع لة ك ،بل لقوصع أغى لسكو،ب سلسنتت
سلاللود ،سرسط أتت  ،سلده ،ل و صغى و أغاه سلغ ق،ضا ،إىل لسامن سلعسه مب،رل رو ي ..سًن لستيب صغى و أغاه سلغ ًقعه أغى
رسط س أ ،سه سات و أغى ر فاوه .فغ ك،ن لإلز،ا ن ص ، ،لة ك ،سذكعه ل،ر سمل ،ل،غ سه رعكه ع ،لوه إساه سملً ،قعه لستيب أغاه
لسنت أغى رعكه.
 _3ق،س ل :إن لإلز،ا ال خيغ إ ً ،ن م ك ن أن سال قيلي ًس أن سال ه فإن ك،ن أن سال قيلي ً ،سري لسل ،ا أت لإلطتا أغاه
سأغى روتمع لإلطتا أغاه مك ن ه نوتت لاك سساس لإلز،ا سإن ك،ن أن سال ه فإن لسل ،ا متتع لر ،قد ال وتف لسوعلق سلةن .،،
مت ع  :لإلز،ا لسشعملت لإللت ات ،شت أغا،ن لجل ،لت لإللت ات لسيهلت :لسنتت لسل،شعا لسلت لةس ز ،ى لة عا 1397هه ،م
.74-73
 م نات 1977 2لإل كً ،ص لة كً ،ب حممت أغي بن ز لةنتسني لسوعطيب لس ،هع (لملو ىف456 :هه)  :لسشاخ ًات حممت ش،كع ل،
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كم ،ل وغ ل

زغت ن لملن،قل لة عى لملتي مت ءري هذل لةصل نلعضد ،ك ،ي :

" ل وغ ل فام ،إرل رهب سل ت ن ًهل لال سلسلوت إىل ك سأعف به ًهل أصعه س متكع أغاه تكع هل
مك ن رسط إز،أ. ،
فذهب ًات بن تهل سًكثع ًصح،ب ً تا ت سبلض ًصح،ب لسش،فلي سلجله،قي إىل ًنه إز،ا س جت .سكن ن
هًال ن شع رسط لنوعلق لسلصع ك،جله،قي.
سرهب لسش،فلي إىل ن ي لة عمن سه تو أن لس سبلض ًصح،ب ً تا ت.
ن لكري حيومل ًن مك ن
سرهب ًب ه،ش إىل ًنه جت سساس إبز،ا ..سقت ل وج لست،ف ن سك نه إز،أ ،أبن لك
ك لس لقلت سحيومل ًنه للودت سكن مً للود ،ه إىل شي سإن ً ى إىل
ةنه لفق سحيومل ًنه جيودت بلت
شي فاحومل ًن مك ن رسط لسشي خم،س  ،سغو لسذ هدع سكته م دعه إ  ،سغقس سلسو كع ل،را ،سقري مومكن
ن إهد،،ه سإ  ،الأوو ،ه ًن لسو،قل بذسط ،ودت س مع لإلنك ،،أغى لجملودت الأوو ،ه ًن كل ،ودت صاب ًس ةنه
لكري شات س د،بت س ف ث ،لن فوتت كم ،نول أن لبن أه،ل ًنه سلفق أمع نعست لسل سًهدع لستكد بلته
سق : ،ههوه سك،ن ،لت داه ،سإ  ،س ته ًن غده قت ك ،ه ًنت لإلنك ،،سه خميا فاه.
س ع هذه لال وم،ال فت مك ن لك مه ع لنوش ،،ق فام ،باتد إز،أ ،سال جت".1
 ل وتفد إز،ا أمل ًهل لملتمتت س ن لسذمن ملربسه جت لبن ز ا صنم
فصت "لإل ك " ،مهيل فاه هذل لةصل بغدجت شتمتا 2ا لأوربه غ،مت لس ن . ،كم ،ل وغف لسو،قغ ن به
كذسط فمتد ن لأوربه جت إرل ك،ن ن لدت لستول فو س تد ن لأوربه جت ن لدت لستول ك،ن ًس
لاللود. ،
 سرههري لسشالت إىل لأوه ،،إز،ا ًهل لسهاري جت فام، ،س د
 سل وغ ل

لسو،بلي إرل ك،ن ن ًهل لاللود،

رسط غده .

أصع لسصح،بت هل متلوت إز،ا لسصح،بت ع خم،س وه ً ال.

 ل وغ ل لشقل أت لسو لرع لإلز،ا فمن للوت أغى ك ن لإلز،ا جت بتالست لسلول سه ًن لجلمع
لسكثد ال موص  ،ر لطًه أغى لايع كإ  ،لاع أ سغده فت بت ن لشقل رسط أتته سوص  ،لايع أغى ن
سن أت لسو لرع .سً  ،ن ل وج أغى رسط ابة ست لسنملات فوت ل وغ ل فمتد ن شعطه س تد ن
مشقطه".3

 1لإل كً ،ص لة ك ،ل ت (.)252/1
 2مت ع لإل كً ،ص لة ك ،لبن ز (.)203-202/4
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 سل وغ ل ك نه صت،ل نووت بذلره إثه ،لة ك ،لسشعأات ً بو ل لسكو،ب سلسنتت سلسوا،ل فمتد
ن ق ،ابلووتسات لإلز،ا سأت ،لوه إىل ر ل سال ا ع منوتت إساه .سرهب لةكثعسن إىل ًنه ال متلوت إال
أن نوتت ةن ق إنش ،لة ك ،لسشعأات سسعل سه سساس ةهل لإلز،ا .
 ل وغ ل ًم ،

لنلو ،ه إرل ك،ن نوتته لاللود ،سلسوا،ل.

املبحث الرابع  :االختالف حول حجية القياس
قهل لاتم أن جات لسوا،ل البت ًن نهأ ل وتف لةص ساأ ءتمت د ه سبت شط هذل لال وتف لمل د ي
ك،ن سه أتثد ن اه ًس إثه،ره.
س ن هذه لسولعم : ،
إثه ،ك هلمً ،س ن اه أتدم ،أب ع ل ،ع باتدم ،ن ك ًس ص ت".
"ال لغ أغى لغ
سق ،ز،أت ن لحملووأ" :إنه ن،سلا فعا ةصل أغت لاك ًس اا ره أغاه لمللىن لمللورب لاك ".
سقً ،ب لانأ لسهصع " :ه ءصال ك لةصل لس عا الشوه،هدم ،أغت لاك أتت لجملودت".
أم  .سقال :إا ،لملنك أته ابملتي به .سقال :إا ،لمل وغف فاه ابملو ق أغاه.
سقال :إ ،لج ص
سقال :للوته ،لا ي ن لجلغي .سقال :ال لس عا أغى لةصل بهلض ًسص،ف لةصل .سقال" :لجلمع بأ لست دمن
سإلعل ك ً ت  ،أغى ل ع" .سقال :بذ لجلدت طغب لاق .سقال" :ال لسشي أغى غده سإلعل كمه
أغاه" .سقال :ال لسشي أغى لسشي بلض ً ك ،ه ب عب ن لسشهه.
ته :للو علج ِّ ثْ ِّل ح ْك ِّ
ق ،سً نن  ،مو،
سق ،لسش ك،ين ًن أغى كل ت ن هذه لاتس لأقلض،
لملذك  ،مل ،مذكع جب ،ع باتدم.1"،
سمو ًن هذه لسولعم  ،بل د ،قعمب ن بلض سكن هت،ف رلعم  ً ،عى ختوغف مت ، ،أن غده.،
ً  ،ن ا لاجات ف ،وغ ل كذسط فو،سري "لسشالت سبلض لمللوزست :منوحال لسولهت ابسوا،ل أوت سق ،ق
تت لجل لا .ل وغ ل
و،بغود  :جيب لسولهت به أوت سق ،ق  :ال ك سغلول فاه إب ،ست سال إجي،ب سسكته
سق أه فعنكع ًهل لس ،هع سق أه بل ل أ ل ع لسشعا سه.
سلسذ رهب إساه لسصح،بت ،ضي و أتد أبزلد سز،هد لس ود ،سلملوكغمأ بلته ،اد و سق ا لسولهت به
شعأ ،ف ع لملهيغت سه ثت  :لحملال سه أوت سلمل لب سه أوت سلا،هع سه شعأ.2"،
وت،هات سلس ق،قع غد وت،هات سال ميكن ًن حيا لملوت،هي
سلملثهو ن سه لأوربسه صت،ل ًل،لا ،لسوشعمع سك ن لستص
بًد لملوت،هي سبذسط رو صت ات لسشعملت س غ ه ،به سصت د ،سكل ا ،ن س ك،ن .سكن سقع لاتف عا ً عى ع
لمل،نلأ سه – لس ،هعمت -ا ق،س ل إن لستص سلفات ابة ك . ،س"ًن لسش،،ا مشعا شا  ،اكمت سن ل رلغال ًسل عه
حممت بن أغي لسش ك،ين لسام (لملو ىف1250 :هه)
 1مت ع  :إ،ش ،لس ح إي ءواق لاق ن أغ لةص
شق  -ك ع بيت ،ل ،لسكو،ب لسلع لسيهلت لةسىل 1419هه .)90-89/2( 1999 -
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 ،ت لسًزلي (لملو ىف 505 :هه)

 :حممت أهت لسنت أهت لسش،

)(256

 :لسشاخ ًات أزس أت،مت

ل ،لسكوب لسلغمات لسيهلت :لةسىل 1413هه -

س اه سلز ل أبنه م ع بأ لملوم،ثغأ سموعن بأ لمل وغ أ فكمً ،ن فلغه س غوه تزه أن لسلغت سلسًعق سلسً،مت كذسط
رك،سا ه سًسل عه".1
كم ،ل وغف لملثهو ن سه أغى ً،بلت ذلهب:
"ً ته :،ثه ره لسلوغا ،سلسشعأا ،سه ق لس ود ،سلملوكغمأ سًكثع لمللوزست.
سن لسشعأا ،سبه ق ،ز،أت ن ًهل لس ،هع.
سلسث،ين :ثه ره لسلوغا،
سلسث،س  :ن اه لسلغ لسلوغات سثه ره لة ك ،لسشعأات لسيت ساس فاد ،ننم سال إز،ا سبه ق ،ط،ق ت ن لسو،قغأ
أبن لملل،،ف ضعس،مت.
سلسعلبع :ن اه لسلوغا ،سلسشعأا ،سبه قً ،ب بكع بن لس لةص د،ين.
سلملثهو ن سه ل وغ ل ًم  ،ق ،لةكثعسن :ه سال ابسشعا .سق ،لسو  ،سًب لانأ لسهصع  :ه سال ابسلول سلة ست
لسنملات سً ،كتا سه .سق ،لستق : ،جيب لسلمل به ابسلول سلسشعا.
ل وغف لسو،قغ ن به ًم  ،ل وتف ،ا ع سه  :هل الست لسنمع أغاه قيلات ًس هتات فذهب لةكثعسن إىل لةس
سرهب ًب لانأ سل ت إىل لسث،ين".2
كم ،ل وغ ل ل لا لسولهت ابسوا،ل سلاللود ،ا ،ن لسعل أغاه لسنت "فمتله ق سًل،اه ق سق ،ق  :جي ا
عره سغاهوه سًن مت أغاه
 ،لستيب "صغى و أغاه سلغ " .3سل و ،،لسًزلي ل لاه "
سغو ،ا سلس الا غاهوه ال
ابإلرن ًس لسنك ةنه ساس لسولهت به للوح،ست رلره سال م ي إىل حم ،سال إىل نتا".4
كم ،ل وغ ل قا،ل لستيب صغى و أغاه سلغ فعأ ،أغى ًصل ًفاج ا إمعل لسوا،ل أغى فعأه ً ال
رهب لسًزلي إىل ًنه "جي ا لسوا،ل أغاه –ً أغى لس عا لسذ ق،له لستيب صغى و أغاه سلغ  -سأغى كل فعا ًزلري
لة ت أغى إا،قه أبصل ةنه صً ،،صت ابإلز،ا سلستنم فت مت ع إىل ع ذه س ً ،اوه بلض لسلغم ،فوت ل ا
بل د لسوا،ل أغاه سإن ر لت أغت لةصل".5
أ رهب لةبا ،،إىل أت لأوه،،ه ا ق " : ،سلسصحا أتتو ًنه ال جي ا لسوا،ل أغى فعا لسلغت حب ،ل ل
فعأ ،سغعل ًس ةهل لإلز،ا سلستسال أغاه ه لستسال أغى تع لسوا،ل أغى لس عا يغو.،
ك،ن ق
سطعمق روعمع لستسال ًن نو  :مل ،ق،ل أغى فعا لسلغت ًمعلأي لإلا ،ل ،ع لةصل ًس ال معلأاه فإن ،لأى ل ،ع
لةصل ف،سوا،ل أغى لاواوت إت ،ه أغى لةصل سر ل لس عا لةس ري مل طع ٍمق ن غد ف،قتا فغاغحق لس عا لسث،ين
لس عا إت ،مثهري
ابطت فإن لاك
ابةصل لةس  .سإن ًضعب أن ل ،ع لةصل سللوته ل ،قل ،ا ع ك،ن رسط ق
لىن لملت ي أغى لاواوت.
واتل ب ل لجل ،ع سإن م لت لجل ،ع لسذ موات لاك به ف،اك
ق
 1لس كع لسن ،ي و،مخ لس وه لإللت ي حممت لاج
1416هه.)37-36-35/2( 1995 -
 2مت ع  :إ،ش ،لس ح إي ءواق لاق ن أغ لةص
 3لملنوص ى لسًزلي .345
 4ن نه.
 5لملنوص ى لسًزلي

لسثل،سيب (لملو ىف1376 :هه) ل ،لسكوب لسلغمات -بدس -سهت،ن لسيهلت :لةسىل -
حممت بن أغي لسش ك،ين (.)93/2

.346
)(257

سبا،ن رسط ابملثً : ،نه إرل ق : ،لامع عل سفد ًن لسلغت لإللك ،،فوحواق لسكت  :لامع لملنكعا عل  .سإرل ًاوت،
قاتل سغوحع فاك ن روتمع لسو قاف :لستهاذ لملنكع عل  .سإرل ًاوت ،غد
لستهاذ ابامع جب ،ع لإللك ،،للل لإللك ،،ق
اتل أن لىن لسوا،ل سلالأوه .،،فت جيع لاك أغى واوت لسو قاف لسغً سال
لستهاذ به بًد لإللك ،،ك،ن رسط ق
لسووتمع لسشعأي .فت لهال إىل لجلمع بأ لس عا لسث،ين سلس عا لةس بًد ل ،ع لةصل.
سإن سقع لجلمع باتدم ،جب ،ع لةصل ف،مللورب أغى لاواوت ه لةصل".1
املبحث اخلامس  :حجية األصول املختلف حوهلا

ً  ،ابقي لةص لة عى فكثع لال وتف فاد ،فلمل ًهل لملتمتت ً ذ به ،سط سًنكعه رغماذه لسش،فلي فغ ملوربه
صت،ل رشعملا ،غز  ،سللب لالره،ا بل متكع ًن مك ن  ،ق ،فاه ،سط رسط قت ت فاه لر  ،ن ًهل لملتمتت كغد .
سل وغ ل ق لسصح ،ف،سش،فلي معى ًن ق لسصح ،إرل ملغ سه خم،سف مك ن دل ست ،ن ً،مت ،ةن نت ،سإرل
نعست فإنه أي ذ ن ق بل د  ،معله ًقعب إىل لسكو،ب سلسنتت
ل وغف ًصح،ب ،ل و صغى و أغاه سلغ
سال موج،سا ًق لهل إىل غده.،
سلنووت لسش،فلي لسو اباللوحن،ن لسذ ق ،به لة ت،ف سًبيغه هاتً ،نه ال ض،ب سه سال و،ماس مو،ل هب ،لاق ن
لسه،طل سس قال به ال وغ ري لة ك ،لست،است لس ل تا.
سلأومت ،سط لسلمل ابملص،حل لملعلغت سلت لسذ،لقع -لسوذ،ا ب لل ل،قز إىل أمل غد ل،قز -سًكثع تد ،إكث ،،شتمتل
س ن ً ثغت أمل ،سط بنت لسذ،لقع ًنه ًف ملن ً،ى هت ش ل س ته ًال م يع س ت مك ن ر،ملت إىل إفي ،،لس ن،
حموجأ مب ،ل وج به.2
ً  ،لس ،هعمت فعص هل حمص ،ا لسوعان سلسنتت سلإلز،ا سلإلز،ا لسذ مو س ن به ه إز،ا لسصح،بت كم ،بات ،رسط .فإن
مكن شي ن رسط لأومتسل أغى لاللوصح،ب.
لستانت فحكم ل
هلذل ًنكع لبن ز ابقي لةص سرسط  ،م دع ن ق سه لإل ك": ،لس ل ه لسيت غغ هب ،ق
هب ،سللغ ه ً ،ست سبعلهأ سسانري كذسط سلسصحا ًنه ال حيل لاك بشي تد ،لستمن سهي لهلت ًشا ،شعلقع لةنها،
لسن،س أ قهل نهات ،حممت صغى و أغا ه سلغ سلال وا ،سلاللوحن،ن سلسووغات سلسعً س سال لاي،ب سلسوا،ل سفاه لسلغل
سفاه لسلغل".3
 1لسوحواق سلسها،ن شعح لسربه،ن ًص لس وه أغي بن إو،أال لةبا( ،،لملو ىف  616هه)  . :أغي بن ،لجلزلقع
لسك مري (طهلت ،صت ب ال،ا لةسق،ف سلسشًسن لإللت ات  -سست قيع) لسيهلت :لةسىل  1434هه .)340/3( 2013 -
لسذ معى هت ، ،ن س تهً :نه مص  .ةنه ال متهًي سه ًن م يع سه ملغ ًن رسط لسا ن
 2ق ،حيىي :ولري ،سك ،مو
، ،ن .س ن ً،ى هت ش ل س ته فإنه ال م يع .ةن لست،ل مودم ن أغى ًن م يع تد ن ساس ع و .سمو ًسس ط إرل هدع أغاد :
قت ً،مت ،لهلت .
رس ن ً،ى هت ش ل ،،ل فت م يع .سساوم صا ،م ه رسط .فإت ،ه هت لسغاغت لسيت أتي .لمل طع ،سط بن ًنس (لملو ىف179 :هه)
 :حممت صي ى لةأ مي ًلنت المت بن لغي،ن ا ا،ن سألأم ،لادمت سلإلنن،نات ً -ب هيب – لإل ،،ل لسيهلت :لةسىل 1425

ل ،لس ا- ،

هه .)1005 ()409/3( 2004 -
 3لإل كً ،ص لة ك ،لبن ز "(.)160/5
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خامتة :
للل لسلول
ننوتوج مم ،لهق ًن لال وتف لةص ي ً ى إىل رت ا سغىن لملًس  ،لةص سات مم ،ك،ن سه ًثع سلض
لملنغ أوت عكا ،غد تًغق سال وحاز ةن لإلرا،ن ابستسال سلاجت ك،ن لسنمت لسه،،اا إبي ،لسو ًس ل أ،قه.
س ن ًبعا لملعللا ،لسيت ً إىل لال وتف هح لة ست لسشعأات سك،ن هلً ،ثع لأوه،،ه ،جات سللوتالال  ،أيي :

 لال وتف لملذهيب لسذ ر ست أته لال وتف لةص لسيت مو أغاد ،لملذهب فعص لمل،سكات سانري هي
ًص لسش،فلات سسانري ًص لسش،فلات هي ن ندً ،ص لات ات كمً ،ن ًص لات ات سانري هي ًص
لس ،هعمت سلسلكس صحا فوشقف هذه لملذلهب ًص سختوغف ً عى.
 لال وتف لمل د ي ك ،وتفد
سلسوا،ل.

ءتمت د لسنتت بأ لحملتثأ سلةص ساأ سلس ود ،سكذسط لإلز،ا

 لال وتف لمللع  :ك ،وتفد لال وج،ج ابسوعل ا لسش،را فدت،ف ن لأوربه ،جت سك ن هذه لسوعل ا ال بت ًن
رك ن نم أت ن لستيب صغى و أغاه سلغ سرك ن لتت با،نات ته سلسنتت متهًي لة ذ هب ،سإن ك،ن غد
رسط فت جي ا سغصحً ،ن متوغد ،سال حيومل ًن رك ن ذهه ،سه سك نه نوغد ،سكوهد ،لسوعان سس ك،نري
ذهه ،سه ك،ن أمغه لفقل سكذاب ته ع ًن لسصح،بت أتس ال مكذب ن ثل هذه لملن،قل ًس غده.،
ً  ،ن رهب إىل أت لال وج،ج هب ،فغك ن لسوعان جيب ًن مهغًه لستيب صغى و أغاه سلغ جلم،أت حيصل لسلغ
خبربه سال خيعج أن أدتا لسوهغاغ بوهغاغ لس ل ت كم ، ً ،ق ا بأ لارب سبأ ًن رك ن ذهه ،سغصح،
للوصح،اب سغح ،فاد ،سه أت لال وج،ج.
ل لا لال وج،ج هب ،ال رك ن جت
س ع لسق
ق
لال وج،ج خبرب لس ل ت فمتد ن ق ،أبنه م لب لسلغ سلسلمل ل ،س تد ن ق ،أبنه ال
سك ،وتفد
أ ق ،بل د ًن ال م لب لسلغ يغو.،
م لب لسلغ إال إرل لققنري به قعمتت
 سرعلع بلض لال وتف ،لة عى إىل أتثد أغ لسكت ًص لس وه مم ،نوج أته ل وتف بلض ن،قل
هذل لة د كمً ،ن رتل غه بلغ ً عى ك،ملتيق سأغ لسوعان سأغ لاتم ل،ه نشعا هذل لال وتف
ن عل سوً،مع لملعللات سلاغ ات لسيت متيغق تد ،كل سل ت.
املصادر واملراجع
 -1لسوعان لسكع
لاتم لسته لسشعمف سأغ ه :
 -2ل ،ع با،ن لسلغ سف غه ًب أمع م لف بن أهت لسرب بن لسوعطيب (لملو ىف463 :هه)  ً :لةشه ،لسزهد
ل ،لبن لجل ا لملمغكت لسلعبات لسنل مت لسيهلت :لةسىل  1414هه . 1994 -
 -3لتن لسق ذ حممت بن أانى بن ل ْ،ا بن لى بن لس ح،ف لسق ذ ًب أانى (لملو ىف279 :هه) :
ًات حممت ش،كع (له  )2 1سحممت فًل أهت لسه،قي (له  )3سإبعلها أي ا أ ق لملت،ل لةاهع لسشعمف
(له  )5 4شعكت كوهت س يهلت صي ى لسه ،لاغيب – صع لسيهلت :لسث،نات  1395هه . 1975 -
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-4

-5

-6
-7

لملنوت،ف أغى لسصحاحأ ًب أهت و لا،ك حممت قنب أهت و بن حممت بن اتسمه بن نحلا بن لاك لس يب
لسيدم،ين لستان،ب  ،لمللعسف اببن لسهاع (لملو ىف405 :هه)  :صي ى أهت لسو ، ،أي ،ل ،لسكوب لسلغمات
 :لةسىل .1990 – 1411
– بدس
نتت لإل ً ،ات بن تهل ًب أهت و ًات بن حممت بن تهل بن هت بن ًلت لسشاه،ين (لملو ىف:
241هه)  :شلاب لة،نًس  -أ ،عشت سا عسن ًلنت لسعل،ست  :لةسىل  1421هه 2001 -
.
لمل طع ،سط بن ًنس (لملو ىف179 :هه)  :حممت صي ى لةأ مي ًلنت المت بن لغي،ن ا ا،ن
سألأم ،لادمت سلإلنن،نات ً -ب هيب – لإل ،،ل لسيهلت :لةسىل  1425هه . 2004 -
 :أهت و
نزهت لست ع ر ضا خنهت لس كع صيغ ًهل لةثع ًب لس ل ًات بن جع لسلنوتين
بن ضاف و لسع اغي يهلت ل د ابسعاق لسيهلت :لةسىل 1422هه

أغ لسوعان
 -8لسوها،ن ا لب اغت لسوعان ًب اكعا حماي لستمن لست س (لملو ىف676 :هه)  :حممت لاج : ،،لسث،سثت
زمتا س توحت  1414هه  1994 -ل ،لبن ز  -بدس – سهت،ن.
 -9طاهت لستشع لسوعل ل لسلشع مشس لستمن ًب لاد لبن لجلز( ،لملو ىف833 :هه)  :حممت متا لسزغيب :
ل ،لهلتى لتا  :لةسىل  1414هه . 1994 -
لس وه سًص سه
 -10لإلز،ا لسشعملت لإللت ات ،شت أغا،ن لجل ،لت لإللت ات لسيهلت :لسنتت لسل،شعا لسلت لةس
ز ،ى لة عا 1397هه ،م  -م نات . 1977
ًص لة كً ،ب لانن ل ت (لملو ىف631 :هه)  :أهت لسعال أ ا ي لملكوب
 -11لإل ك،
لإللت ي بدس  -شق -سهت،ن.
ًص لة كً ،ب حممت أغي بن ز لةنتسني لسوعطيب لس ،هع (لملو ىف456 :هه) :
 -12لإل ك،
لسشاخ ًات حممت ش،كع ل ،ل ف ،لجلتمتا بدس .
حممت بن أغي لسش ك،ين (لملو ىف1250 :هه)  :لسشاخ
 -13إ،ش ،لس ح إي ءواق لاق ن أغ لةص
ًات أزس أت،مت شق  -ك ع بيت ،ل ،لسكو،ب لسلع لسيهلت لةسىل 1419هه . 1999 -
لسنت ،ن كوهت لسلهاك،ن
ً -14ص لس وه حممت بن غ لاتهغي (لملو ىف763 :هه)  . :فدت بن حممت َّ
 :لةسىل  1420هه . 1999 -
 -15لة ًب أهت و حممت بن إ ،مس لسش،فلي (لملو ىف204 :هه) ل ،لمللعفت – بدس 1410هه. 1990/
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 -16إأت لمل قلأ أن ،ب لسل،ملأ لبن قا لجل امت (لملو ىف 751 :هه) ً :ب أهاتا شد  ،بن نن ا
لغم،ن ل ،لبن لجل ا سغتشع سلسو امع لملمغكت لسلعبات لسنل مت لسيهلت :لةسىل  1423هه.
ًص لس وه ًب أهت و بت ،لستمن لسز،كشي (لملو ىف794 :هه) ل ،لسكويب  :لةسىل
 -17لسهحع لحملا
1414هه . 1994 -
 -18لسربه،ن ًص لس وه أهت لملغط ًب لملل،ي لجل م (لملو ىف478 :هه)  :صتح بن حممت بن أ م ت
ل ،لسكوب لسلغمات بدس – سهت،ن  :لةسىل  1418هه . 1997 -
 -19با،ن لمل وصع شعح خموصع لبن لا،لب حمم بن أهت لسعان لةص د،ين (لملو ىف749 :هه)  :حممت
دع بو ،ل ،لملتين لسنل مت  :لةسىل 1406هه . 1986 /
 -20لسوحواق سلسها،ن شعح لسربه،ن ًص لس وه أغي بن إو،أال لةبا( ،،لملو ىف  616هه)  . :أغي
بن ،لجلزلقع ل ،لس ا - ،لسك مري (طهلت ،صت ب ال،ا لةسق،ف سلسشًسن لإللت ات  -سست قيع)
لسيهلت :لةسىل  1434هه . 2013 -
 -21رشتاف لملن ،ع جبمع لجل ل ع سو،ج لستمن لسنهكي ًب أهت و بت ،لستمن لسز،كشي (لملو ىف794 :هه)
كوهت قعطهت سغهح لسلغمي سإ ا ،لسقل  -ر امع لملكوهت لملكات  :لةسىل  1418هه . 1998 -
 -22لسعل،ست ًب أهت و حممت بن إ ،مس لسش،فلي (لملو ىف204 :هه) ً :ات ش،كع كوهه لاغيب صع
لسيهلت :لةسىل 1358هه. 1940/
، -23سضت لست،هع سلتت لملت،هع ًص لس وه أغى ذهب لإل ً ،ات بن تهل ًب حممت لبن قتل ت لملوتلي
لسعان سغيه،أت سلستشع سلسو امع لسيهلت لسث،نات 1423هه. 2002-
(لملو ىف620 :هه) ًلنت ن
 -24شعح رتوا لس ص ًب لسله،ل شد،ب لستمن لسوعل (لملو ىف684 :هه)  :طه أهت لسعةسف للت شعكت
لسيه،أت لس تات لملوحتا لسيهلت :لةسىل  1393هه . 1973 -
 -25شعح خموصع لسعسضت جن لستمن لسي ًب لسعباع (لملو ىف 716 :هه)  :أهت و بن أهت لحملنن لسقكي
ًلنت لسعل،ست لسيهلت  :لةسىل  1407هه . 1987 /
 -26لس كع لسن ،ي و،مخ لس وه لإللت ي حممت لاج لسثل،سيب (لملو ىف1376 :هه) ل ،لسكوب لسلغمات -
بدس -سهت،ن لسيهلت :لةسىل 1416 -هه. 1995 -
 -27ق لطع لة ست لةص ًب لمل ع تص  ،بن حممت لسنمل،ين (لملو ىف489 :هه)  :حممت نن حممت
ل ،لسكوب لسلغمات بدس سهت،ن  :لةسىل 1418هه. 1999/
 -28لملت ل إىل ذهب لإل ً ،ات بن تهل أهت لسو ، ،بن ًات بت،لن (لملو ىف1346 :هه)  . :أهت و
بن أهت لحملنن لسقكي ًلنت لسعل،ست – بدس لسيهلت :لسث،نات .1401
ًص لس وه ًب بكع بن لسلع لملل،فع (لملو ىف543 :هه) نأ أغي لسات - ،للات ف ا
 -29لحملص
ل ،لسها – ،،أم،ن لسيهلت :لةسىل 1420هه .1999 -
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 :حممت أهت لسنت أهت لسش،

 -30لملنوص ى ًب  ،ت لسًزلي (لملو ىف505 :هه)
لسيهلت :لةسىل 1413هه . 1993 -
 -31لملدذب أغ ًص لس وه لملو،،ن (ءعمع ملن،قغه س ،للود، ،للت ن عمت ريهاوات) أهت لسكع بن أغي بن
حممت لستمغت كوهت لسعشت – لسعاق  :لةسىل 1420 :هه . 1999 -
ن رلغاو ،لةص ًب  ،ت لسًزلي (لملو ىف505 :هه)  :حممت نن هاو ل ،لس كع
 -32لملت
لملل،صع -بدس سهت،ن ل ،لس كع شق – ل ،مت لسث،سثت  1419هه . 1998 -
 -33لمل لفو ،إبعلها بن لى بن حممت لسغ مي لسًعوطي لسشدد ابسش،طيب (لملو ىف790 :هه) ً :ب أهاتا
شد  ،بن نن ا لغم،ن ل ،لبن أ ،ن لسيهلت لةسىل 1417هه. 1997 /
 -34لستونم ن لستنم واووه س كمه سًثع رسط لال وج،ج ابسنتت ل  ،مت أمع بن أهت لسلزمز بن أثم،ن
لجل ،لت لاللت ات ابملتمتت لملت ،ا  :لسنتت  - 20لسلت لن  78-77حمع  -ز ،ل ع
1408هه. 1988/
 -35لس لاز ًص لس وه لإللت ي صي ى لسز اغي ل ،لاد سغيه،أت سلستشع سلسو امع شق – ل ،ا :
لسث،نات  1427هه . 2006 -
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ل ،لسكوب لسلغمات
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Abstract
In this paper, a numerical method is presented for finding the solution of
differential equations. The main objective is to find the approximate solution of
fractional differential equation of order  . This work is a comparison of some available
numerical methods for solving linear "nonlinear" DEqs. of fractional order. However,
all the previous works avoid the term of fractional derivative and handle them as a
restricted variation. The present study shows that when these methods are applied to
linear "nonlinear" DEqs. of fractional order, they have different convergence and
approximation error.
Keywords: Fractional Calculus, Caputo fractional differential equations, Picard
iteration, Gauss-Seidel method, Variationaliteration method.
1. Introduction
In recent years, the theory and applications of fractional equations were presented
research topics in applied sciences; such as applied mathematics, physics, mathematical
biology and engineering. The rule of fractional derivative is not unique date.Over the
Past decade the development of numerical methods used for finding solutions of
ordinary fractional differential equations containing derivatives of integer and noninteger order. There have been several algorithms published for producing approximate
solutions for fractional differential equations.
The developments of theory and applications for approximate solutions of fractional
differential equations have been completed. We refer to the articles, which work by
authors as Diethelm, Ford [ see; 8, 9, 10, 11,12,13].
The approximations and numerical techniques for differential equations of fractional
order have been main objective in researches. Hence, there are some papers discussing
numerical methods for solving fractional differential equations. Also, most the fractional
equations do not have exact analytic solution. Consequently, we must used approximate
and numerical techniques.
Recently, the analytical approximate solution for linear fractional differential equations
with initial conditions has been used in [18]. The applications of methods for fractional
equations was extended by authors in [14,18]
In this paper, we study the numerical approximate solution for linear differential
equations of fractional order:

P (t )D  u (t )  am u ( m ) (t )  am 1u ( m 1) (t )  ...  a2u '' (t )  a1u ' (t )  a0u (t )  f (t )

(263)

1.1

Subject to initial conditions:
u (i ) (0)  i , i  1, 2,..., m  1

(1.2)

where ai , i  ℝ are constants t  0,T  ; m  1    m ; f :J  R  R  R is a
continuous function,and P (t ) is known function. Here the notation D  is used for
Capote fractional derivative.
Diethelm, to solve the linear and non-linear differential equations recently used methods
are Predictor-Corrector method [11], Adomain decomposition method [19, 20, 22],
Homotopy Perturbation Method [12] Variational Iteration Method [15], in [21] the
author using differential transform method to solving systems of fractional differential
equations.
The approximate solutions have been obtained via several classes of fractional
differential equations, where in [17] introduced discussing for approximate an ordinary
fractional differential equation by the integer order differential equation with a small
parameter and permits to find their approximate symmetries.
In this article, we study fractional differential equations associated to the a derivative.
Such kind of equations appears in many problems. In particular, we have find a
fractional differential equation related to the classical Gauss-Seidel method [3], and then
comparison with the variation iteration method [23], which is confirmed through some
examples.
The purpose of this study is to introduce approximate solutions for fractional differential
of order  ,   0 equations by using modified Picard iteration with Gauss-Seidel
technique, which proposed by he [3] was successfully applied to solving linear
(nonlinear) system of ordinary differential equations with initial conditions.
2. Definitions and properties in fractional calculus
In this section, we consider the main definitions of fractional derivatives of order  ,
  0 , The Caputo and the Riemann-Liouville fractional derivatives [4] are both used
here Whereasin mathematical treatises on fractional differential equations the RiemannLiouville approach to the notion of the fractional derivative of order  . we begin by
introducing the basic definitions:
Definition 2.1.A real function f (t ),t  0 , is said to be in the space C𝜇 , 𝜇𝜖ℝ, if there
exists a real number p   such that f t   t p f 1 t  , where f 1 t  C  0,   , it 's
clearly, C   C  if    .
Definition 2.2.A function f (t ),t  0 , is said to be in the space C m if f

m 

 C  for

𝑚 ∈ ℕ ∪ {0}.
Definition 2.3. The Riemann-Liouville fractional integral operator of order   0 of a
function f  C ,   1 , is defined as:

I  f (t ) 

0 t

1 t
(t  s ) 1 f (s )ds ,   0,

0
( )

I  f (t )  f (t )

0 t

where  . is the Gamma function.
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t 0

(2.1)

Definition 2.4. The fractional derivative of f t  in the Caputo derivative is
defined as follows:
m
t
1
c

m  1 d
D
f
(
t
)

(
t

s
)
f (s )ds
(2.2)
0
t
(m   ) 0
ds m
where m  1    m , m  ℕ ,

f C 1m , we rewrite last formula as the form:

I m  f ( m ) (t ) , m  1    m , m  ℕ

c

(2.3)
0 Dt f (t )  
dm
f
(
t
)
,


m

dt m

Hence, we have the following properties for f  C and   1 have been proved;
refer to the works [1, 2, 4, 6, 7, 16]:

1-

0

I t t k 

( k  1)
t  k ,
( k  1   )

2-

c
0

Dt I t0 f (t )  f (t )

3-

c
0

Dt I t f (t )  f (t )   f (0 )

n 1

k 0



  c

tk
,
k!

  0, k  ℕ  {0},

t 0

t 0



,   0
4- 0 Dt f (t )  0 I t 0 Dt f (t ) ,
The existence, uniqueness, and structural stability of solutions of nonlinear differential
equations of fractional order. It had been discussed in [10].
Theorem 2.1 (existence). Assume that D :=[0, 𝑡 ∗ ] × [𝑢0 (0) − 𝜀, 𝑢0 (0) + 𝜀]with some
t * > 0 and some e > 0 , and let the function f : D→ ℝ, be continuous. Furthermore,
1
define 𝑥 ≔ min {𝑡 ∗ , (ℰ Γ(α + 1)/ ||𝑓||∞ ) ⁄∝ }. Then, there exists a function
𝑢: [0, 𝑥] → ℝsolving the initial value problem
D a (u - T m - 1[u ])t = f (t ,u (t )), u ( j ) (0) = u 0( j ) , j = 0,1,2,..., m - 1 ,
where T m - 1 [u ] is Taylor Polynomial of order m - 1 for u .
c

*
(0)
(0)
Theorem 2.2(uniqueness). Assume that D := [0,t ]´ [u 0 - e,u 0 + e] with some

t * > 0 and some𝜀 > 0. Furthermore, let the function f : D→ ℝ be bounded on D and
fulfill a Lipschitz condition with respect to the second variable; i.e.,

| f (t ,u ) - f (t ,u * ) |£ L | u - u * | with some cons . L > 0

For the proofs of these two theorems, which was proved by applying the integral
operator of order  , given by (see; [10])
1 t

(t  s ) 1 f (s )ds
(2.4)
0 I t f (t ) 
( ) 0
3. Material and methods
In this section we will extend iteration method of fractional calculus, we review the
classical method of successive approximation "Picard iteration", firstly, and so we use
modified Picard iteration with Gauss-Seidel technique are given in [3].
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Therefore, rewrite fractional differential equation (1) as the system of differential
equations of first order, then equation (1) is transformed into the following ; let

u1 (t )  u (t )
u1'  u 2
u 2'  u 3

(3.1)

u1'  f (t )  P (t )D  u (t )  am u m (t )  am 1u m 1 (t )  ...  a2u 3 (t )  a1u 2 (t )  a0u1 (t )
subject to initial conditions:

u i (0)  i , i  1, 2,..., m
(3.2)
Accordingly, the Picard iteration method for system of differential equations (3.1) is
obtained by the replacement of every equation in (3.1) by using Gauss-Seidel technique,
the result takes the form:
t

u1,n  u1,0   u 2,n 1 (s )ds
0

t

u 2,n  u 2,0   u 3,n 1 (s )ds

n  1, 2,...

0

(3.3)

t

u m ,n  u m ,0   (f (s )  P (s )D  u1,n (s )  am u m ,n 1 (s )  am 1u m 1,n (s )  ...  a1u 2,n (s )  a0u 1,n (s ))ds
0

subject to initial conditions :
u i (0)  i , i  1,2,..., m
Consequently, the variational iteration method of fractional differential equation (1.1)
with initial conditions(2) can be constructed as the form(see,[23]):
t

u n  u n 1 (t )    (P (s )D 0 u n 1 (s )  am Dtm u n 1 (s )  am 1Dtm 1u n 1 (s )  ...
0

...  a1 Dt u n 1 (s )  a0u n 1 (s )  f (s ))ds

(3.4)

t  0, n  1, 2,...
where Dtm 

dm
, and  is a general Lagrange multiplier. If we repeat the above
dt m

procedure, we have numerical solutions of fractional differential equations for (1.1).
4. Illustrative Examples
In the following examples, we consider numerical solutions of fractional differential
equations of order  , to demonstrate the effectiveness of the method.
Example 1. We consider the following fractional differential equation
1
8 23
u '' D 2u  u '  2  2t 
t
(4.1)
3 
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with initial conditions u (0)  u '(0)  0 ,u ''(0)  2 , 0  t  1;
The corresponding system takes the form:

u1'  u 2

u1 (0)  0

u 2'  2  2t 

8

(4.2)
1

t  u 2  D 2u 1

,u 2 (0)  0
3 
Accordingly, the classical Picard iteration method takes the form
t

u1,n  1   u 2,n 1ds ,

n  1, 2,...

0

t

8

0

3 

u 2,n  1   (2  2s 

3
2

(4.3)
1

s  u 2,n 1  D 2u1,n 1 )ds

Hence, the corresponding modified Picard iteration with Gauss-Seidel technique the
integral will be came:
t

u1,n  1   u 2,n 1ds ,

n  1,2,...

0

t

8

0

3 

u 2,n  1   (2(1  s ) 

3

(4.4)
1

s 2  u 2,n 1  D 2u1,n )ds

Table 1: shows the approximate solutions for Eq. (4.1) obtained for different methods.
The results showed that the modified Picard iteration with Gauss-Seidel method is
remarkably effective and performing is very easy. Additionally, it has more accuracy
than Picard method and variation iteration method.
𝑡𝑖

Exact

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0.00
0.01
0.04
0.09
0.16
0.25
0.36
0.49
0.64
0.81
1.00

PI

PI with
GSM
0.00
0.00
0.01
0.01
0.0400021 0.04
0.0900205 0.09
0.160106 0.16
0.250382 0.250001
0.361092 0.360006
0.492655 0.490021
0.64574
0.640062
0.821332 0.810161
1.02082
1.00038

VIM

| u - u P :GS |

| u - uVIM |

0.00
0.00
4.01971´ 10
3.46178 ´ 10-13
0.01
9.41858 ´ 10-10 0.03999999996 3.75077 ´ 10-11
2.35103´ 10-8 0.08999999924 7.56081´ 10-10
2.33746 ´ 10-7 0.15999999207 7.93355 ´ 10-9
1.39986 ´ 10-6 0.24999994397 5.60354 ´ 10-8
6.07411´ 10-6 0.35999970314 2.96859 ´ 10-7
0.0000210781 0.48999873765 1.26235 ´ 10-6
0.0000620574 0.63999547869 4.52131´ 10-6
0.00016105
0.80998587172 0.0000141283
0.000378167 0.999960462
0.0000395377
0.00

-12

Table 1: shows the approximate solutions for Eq. (4.1)
eighth iterations which was obtained for different methods
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Now, we compare the seventh and eighth iterations Picard iteration, modified Picard
with Gauss-Seidel method and variation iteration method with the exact solution on the
graphs. These comparisons can be seen in figures 1, 2.

Figure 1: Comparison of approximate results for different methods

Figure 2: Comparison of eighth iteration approximate results of modified
GSM and VIM with the exact solutions for eq. (4.1).

Example 2. We consider the following fractional differential equationof order  
4

1
2

u '' D u  u '  t 

3 

3
2

t 

2

t

1

2

(4.5)


With initial conditions u (0)  0, u '(0)  1 ,u ''(0)  1 , 0  t  1;
Applying the modified Picard iteration with Gauss-Seidel method, we get the following
corresponding system:
t

u1,n  u1,0   u 2,n 1 ds

u1 (0)  0

0

t

4

0

3 

u 2  u1,0   (s 

3

s2 

2



(4.6)
1

s  u 2,n 1  D 2u1,n )
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u 2 (0)  1

Table 2: shows the approximate solutions for Eq. (4.5) obtained for different methods.
The results showed that the modified Picard iteration with Gauss-Seidel method is
remarkably effective and performing is very easy. additionally, it has more accuracy
than Picard method and variation iteration method.
𝑡𝑖
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Exact

-

0.0
0.095
0.18
0.255
0.32
0.375
0.42
0.455
0.48
0.495
0.5

PI

-

0.0
0.095
0.18
0.255002
0.320009
0.375026
0.420059
0.455116
0.4802
0.495315
0.500463

PI with GSM

-

0.00
0.095
0.18
0.255
0.32
0.375
0.420001
0.455005
0.480016
0.495044
0.500109

VIM

| u - uVIM |

0.0
-0.0942578
-0.176293
-0.246077
-0.304239
-0.351864
-0.390581
-0.422926
-0.453061
-0.488049
-0.539968

0.0
0.000742164
0.00370736
0.00892336
0.0157607
0.0231364
0.0294194
0.0320741
0.0269391
0.00695145
0.0399684

| u - u P :GS |
0.00
3.94032 ´ 10

-13

1.23321´ 10-10
3.6863´ 10-9
4.18749 ´ 10-8
2.79196 ´ 10-7
1.32694 ´ 10-6

4.98825 ´ 10-6
0.0000157847
0.000043773
0.000109352
Table 2: shows the approximate solutions for Eq. (4.5)
seventh iteration which was obtained for different methods.

The compare of the sixth and seventh iterations for Picard iteration, modified Picard
with Gauss-Seidel method and variation iteration method with the exact solution appear
on the graphs. These comparisons can be seen in figures 3,4. The results are in good
agreement with the results of the exact solutions.

Figure 3 Comparison of approximate results for different methods

Figure 4 Comparison of seventh iteration approximate results of modified
GSM and VIM with the exact solutions for eq. (4.5).
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Example 3. We consider the following fractional differential equationof order   3 2
3

t2


u '' tD u  u '  3t 
t 
 6t 
t
t
6
12
12

with initial conditions u (0)  0, u '(0)  0 , u ''(0)    , 0  t  1;
12
3
2

5
2

8

2

(4.7)

Applying the modified Picard iteration with Gauss-Seidel method, we get the following
corresponding system:
t

u1,n  u1,0   u 2,n 1 ds

u1 (0)  0

0

, u 2 (0)  0

(4.8)

3

3
s2


u 2,n  u 2,0   (3s 
s 
 6s 
s
s  u 2, n 1  sD 2 u1, n )ds
0
6
12
12

Table 3: shows the approximate solutions for Eq. (4.7) obtained for different methods.
The results showed that the modified Picard iteration with Gauss-Seidel method is
remarkably effective and performing is very easy.

t

𝑡𝑖

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

2

8

5
2

Exact

PI

PI with GSM

0.0
0.000261478
0.00504591
0.0203533
0.0521836
0.106537
0.189413
0.306812
0.464735
0.66918
0.926148

0.0
0.000261477
0.00504588
0.0203526
0.052177
0.1065
0.189261
0.30632
0.463394
0.665988
0.919333

0.0
0.000261478
0.00504591
0.0203533
0.0521836
0.106537
0.189413
0.306813
0.464737
0.669184
0.926148

VIM

| u - u P :GS |
0.0
1.82736 ´ 10

-13

6.10811´ 10-12
3.3046 ´ 10-10
6.51023´ 10-9
5.29252 ´ 10-8
2.69198 ´ 10-7
9.78959 ´ 10-7
2.61633´ 10-6
4.56682 ´ 10-6
2.89022 ´ 10-7

0.0
0.000261478
0.00504591
0.0203533
0.0521836
0.106537
0.189413
0.306812
0.464734
0.669179
0.926147

| u - uVIM |
0.0
3.01696 ´ 10-14
3.9601´ 10-12
8.11533 ´ 10-11
8.56785 ´ 10-10
6.12635 ´ 10-9
3.26002 ´ 10-8
1.3515 ´ 10-7
4.37791´ 10-7
1.01397 ´ 10-6
8.00177 ´ 10-7

Table 3: shows the approximate solutions for Eq. (4.7)
ninth iteration which was obtained for different methods.

We compare the eighth iteration and ninth iteration .For Picard iteration, modified
Picard with Gauss-Seidel method and variation iteration method with the exact solution
on the graphs. These comparisons can be seen in figures5,6. The results are in good
agreement with the results of the exact solutions.
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Figure 5 Comparison of approximate results for different methods

Figure 6 Comparison of ninth iteration approximate results of modified
GSM and VIM with the exact solutions for eq. (4.7).

Example 4. We consider the following fractional differential equation of order   5 2
5

u ''' t 2 D 2 u  u ''  2t  2t 

4



5

t2

(4.9)

with initial conditions u (0)  0, u '(0)  0, u ''(0)  0,u '''(0)  2 , 0  t  1.

Applying the modified Picard iteration with Gauss-Seidel method, we get the following
corresponding system:

t

u1,n  u1,0   u 2,n 1 ds

u1 (0)  0

0

t

u 2,n  u 2,0   u 3,n 1 ds

u 2 (0)  0

0
t

4

0



u 3,n  u 3,0   (2  2s 

(4.10)

5

5

s 2  u 3,n 1  s 2 D 2u1,n )ds
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,u 3 (0)  0

Table 4: shows the approximate solutions for Eq. (4.9) obtained for different methods.
The results showed that the modified Picard iteration with Gauss-Seidel method is
remarkably effective and performing is very easy.
𝑡𝑖

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Exact

PI

0.0
0.000333333
0.00266667
0.009
0.0213333
0.0416667
0.072
0.114333
0.170667
0.243
0.333333

0.0
0.000333455
0.0026707
0.00903215
0.0214765
0.0421287
0.073213
0.117087
0.176271
0.253458
0.351508

PI with GSM

| u - u P :GS |

0.0
0.0
-10
0.000333333 1.18804 ´ 10
-8
0.00266668 1.69048 ´ 10
-7
0.00900028 2.78192 ´ 10
-6
0.0213352 1.90339 ´ 10
-6
0.0416746 7.96436 ´ 10
0.0000240288
0.072024
0.0000566307
0.11439
0.000108142
0.170775
0.000168016
0.243168
0.000204398
0.333538

VIM

| u - uVIM |

0.0
0.0
-16
0.000333333 1.75966 ´ 10
0.00266667 9.24512 ´ 10-14
2.7276 ´ 10-12
0.009
0.0213333 1.99798 ´ 10-11
0.0416667 1.01595 ´ 10-11
7.1958 ´ 10-10
0.072
6.15714 ´ 10-9
0.114333
3.06034 ´ 10-8
0.170667
9.82856 ´ 10-8
0.243
0.333333
9.28892 ´ 10-8

Table 4 shows the approximate solutions for Eq. (4.9)
eighth iteration which was obtained for different methods.

The comparison of the seventh and eighth iterations Picard iteration, modified Picard
with Gauss-Seidel method and variation iteration method with the exact solution appear
on the graphs. These comparisons can be seen in figures 7,8 The results are in good
agreement with the results of the exact solutions.

Figure 7 Comparison of approximate results for different methods

Figure 8 Comparison of eighth iteration approximate results of modified
GSM and VIM with the exact solutions for eq. (4.9).
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5. Conclusion
The fundamental goal of article is to construct the approximate solutions of
fractional derivatives of order  . the aim has been achieved by using the classical Picard
method, the modified Picard method and compared them with VIM to investigate the
efficiency of improved Gauss-Seidel technique against classical Picard iteration and
comparison to the VIM. Those methods are based on the numerical approximation of
the fractional derivatives and integral in the continues time. Although several of the
earlier papers rely on the smoothness of the solution to prove results on the rates of
convergence. This is the classical approach from ordinary differential equations.
However, for fractional equations even polynomial solutions may become non-smooth
following fractional order differentiation. Therefore we explore briefly whether the
form of the solution affects the performance of the method. Consequently, the modified
method is a powerful and efficient technique for the solution linear fractional
differential equations. It provides the analyst with an easily computable, readily
verifiable and rapidly convergent sequence of analytic approximate functions for the
solution, and also are relatively better as expected.
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Abstract- Many educational institutions have begun to apply technology in their
operations, This makes learning continuous and interactive and not limited to place and
time. Although building an e-learning platform that is compatible with the
organization's vision and requirements is not easy, there are many e-learning platforms
available for free or on the Internet that may fulfill our needs. We just need to test them
and look at which platform that will benefit us better.

The aims of this research is to study the effect of applying Google Classroom as
a supporting tool in university education, and evaluating the impact of the effectiveness
of Google Classroom activities on students.
The sample included 60 students in the Department of Computer Science. A
questionnaire was used to measure the effectiveness of the learning activities available
in Google Classroom in three courses (Delphi, Data structures 1, Data structures 2). The
results showed that the majority of students were satisfied with the Google Classroom
In class. The results of the analyzed data showed that all ratios were higher than average
in the areas of Easy access, benefit, communication and interaction, student satisfaction
with Google Classroom activities.

Keywords: Educational technology, Google Classroom, Teaching – efficiency.
1.INTRODUCTION
In the light information flood, the successive change, and the knowledge growth at
a rapid rate, which resulted in the information revolution where we currently live. The
world is experiencing a great scientific and technological revolution that has had an
impact on various life aspects. And education became required in order to seek for new
educational methods and models to face many challenges at the global level, including
an increased demand for education, with a decrease in the number of educational
institutions, increasing the amount of information in all the various knowledge branches
as well as the necessity to take advantage of technical developments in the field of
education[1].
The concept of education has changed radically in recent times. Throughout the
prior period, the teachers have been playing the role of knowledge providers, but their
(275)

role has now expanded. There is a lot of emphasis on merging technology into the
classroom through innovative teaching strategies that focus on enabling students to
achieve the desired learning objectives[2].

Educational technologies are often incorporated in a classroom setting to allow learning
to be personalized and independent for the students [3]. Advocates and critics of using
educational technologies have found a middle ground through Blended (or hybrid)
learning [4]. The terms blended learning, mixed-mode learning, and hybrid learning are
used interchangeably [5]. Blended learning allows a smooth transition from a shift in
teaching methodology, for teachers and learners. It is important that the goal should not
be just to integrate technology in the classroom; instead, pedagogical objectives should
determine the different mode of teaching instructions[6].
Google Classroom appears as one of the free supporting tools in the distance
learning process, and it's a simple and easy-to-use tool that helps teachers manage their
courses tasks. Teachers can also form classes, distribute homework, give marks, send
comments, and view everything in one place.
2. RELATED WORKS
Research that focuses on Google Classroom as a means of education is still
very limited, although there are many research and studies related to e-learning or
online education. In a previous study of the Google Classroom assessment as an active
learning tool, the results showed that students were generally satisfied with Google
Classroom, which was shown to be effective as an active learning tool. Researchers
recommended that Google Classroom tools be integrated into Teaching and learning[3].
In one of the most recent studies by [7] who make use of a unified theory of
acceptance and use of technology 2 (UTAUT2) model to investigate the main factors
that affect the implementation of Google Classroom in specific courses. The survey
with 24 five-point Likert-scale questions was collected from students who enrolled in
these courses. The main findings support the fact that Google classroom can enhance
the students’ self-directed learning (SDL) cognitive skills. The study makes use of ‘The
Google Form questionnaires’ as a tool to measure the level of users’ satisfaction and
self-evaluation. Additionally, it makes use the assessment in term of grading.
As suggested another study proposes several recommendations for
administrators and teachers. Google Classroom is a free tool that can be used by any
University that does not have enough resources to form its own LMS (Learning
Management System). It reduces the paperwork for the teachers and assists in THE
classroom management. It also helps in enhancing the student-teacher interaction and
communication. Teachers need to do spend some time initially to understand the various
features of Google Classroom as the study suggests that a number of teachers faced
initial difficulties in getting used to its functionality. Teachers should also conduct a
session to train students regarding the importance and use of Google Classroom in
which they could explain the various features and benefits for the students[8].
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In relation to the teachers , teacher perceptions were found to be generally
positive toward the technology-based Google Classroom implementation[9].
Furthermore, a chi-square test of independence was performed to analyze the
relationship between teachers’ perceptions and their years of experience, grade level
assignment, and subject matter. The relationships between the variables were significant
at the p<.05 significance level.
In response to the study’s driving question, the research found that teachers’
perceptions of the technology-based Google Classroom were dependent upon their years
of experience, grade level assignment, and subject matter[9].
3.RESEARCH METHODOLOGY
The students of the Department of Computer Science enrolled in three subjects
(Data structures 1, Data structures 2, Delphi language). A random sample of 60 students
was divided equally into the number of subjects. The sample based on the first
questionnaire enabled us to identify students who had continuous Internet access
throughout the study period.
Google Classroom was used as a support tool for lecturers in the above-mentioned
courses. At the end of the semester, we distributed a questionnaire that included
questions for four predictive variables: accessibility, use, interaction, communication,
student satisfaction.
We measured the previous four variables using the five-point Likert scale
ranging from 1 Strongly disagree to 5 Strongly agree in order to determine the
reliability of our questionnaire.
4. HYPOTHESES
To test whether the Google Classroom application - applied by the researcher –
impact teaching efficiency
The research proposed the following hypotheses:
4.1. The student can easily access and use Google Classroom activities
4.2. Google Classroom has an effective impact on improving student skills.
4.3. There is an impact on student learning using interaction and communication activities.
4.4. Using Google Classroom is widely accepted by the student.
5. PRESENTATION AND ANALYSIS OF DATA
The questionnaire form was adopted as the main tool for the data collection and information
related to the subject matter of the study, and the questionnaire includes general information,
and divided into the following parts:
Part One: Includes 5 phrases relating to easy access.
Part Two: Includes 5 phrases related to benefit.
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Part Three: Includes 5 phrases related to Communication and Interaction.
Part Four: Includes 4 phrases related to Student Satisfaction and upon the collection of the
questionnaire forms, the digital method is used in coding the answers of the study society
individuals and the answers were coded by Lickert measure as set out in the following table:
Table (1) coding answers according to Lickerts Scale:
Answer

Strictly disagree

Disagree

Neutral

Agree

Strictly agree

Code

1

2

3

4

5

According to Lickert- Scale , the average of these percentages will be (3) neutral, if the
answer average mark is not different from (3), this indicates that the acceptance average is
medium , and if the answer average is more than (3) significantly , this means that the
acceptance average is high and if the answer average is less than (3) significantly, this indicates
that the acceptance average is low , and therefore , test shall be applied on whether the
acceptance average is different from (3) or not and upon the completion of coding the answers
and data entry by using “ the statistical package for social science “ SPSS” and this package is
used in the data analysis.
Reliability of structural consistency
Results of Cronbach Alpha (a) for reliability and stability
For the purpose of testing the reliability of the answers of the society individuals to the
questionnaire questions, Alpha coefficient “a” is used, as set out in the following table:
Table (2) Cro*nbach Alpha for each of phrases group.
The part
Phrases
First
Easy access
Second
Benefit
Third
Communication and interaction
Fourth
Student Satisfaction
Cronbach Alpha test for the total questionnaire

Alpha coefficient value
0.856
0.762
0.741
0.812
0.903

From the data set out in the above table, it was found that Cronbach Alpha ()
coefficient values for credibility and stability for each group of the expressions, were high and
all were more than (0.6). And the Cronbach Alpha results for "Easy access" phrases was
(0.856), for "Benefit " phrases was (0.762), for "Communication and interaction" phrases was
(0.741), for "Student Satisfaction" phrases was (0.812), and for total questionnaire was equal to
(0.903) .
6. RESULTSAND DISCUSSION
To determine the level of each variable of the study, one Sample T-Test was used. The level
was high if the statistical significance is less than (0.05) and the mean response value for the
total is greater than the average of the measurement (3), and the level is low if the mean
response value for the total was less than the mean of the mean (3) and the statistical
significance is less than 0.05 and the level was middle if the statistical significance value is
greater than 0.05
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First Hypothesis: The student can easily access and use Google Classroom
activities

4

5

0

2

25

42

%

1.4

0

2.9

35.7

60

Access to scientific
content

No.

1

2

12

16

39

%

1.4

2.9

17.1

22.9

55.7

Send and receive
assignments

No.

0

3

13

26

28

%

0

4.3

18.6

37.1

40

ability to use in the
system

No.

0

4

17

27

22

%

0

5.7

24.3

38.6

31.4

No.

2

0

15

21

32

21.4

30

45.7

Easy to understand
system

%
2.9
0
Total of Easy Access

Std. Deviation

1

4.53

0.696

0.000

high

4.29

0.95

0.000

high

4.13

0.867

0.000

high

3.96

0.892

0.000

high

4.16

0.958

0.000

high

4.21

0.699

0.000

high

Mean

Strongly
disagree

Disagree

No.

Level of
agreement

3

Sign in to Google
Classroom

Phrases

P-Value

2

Neither

1

Agree

S.N

Strongly
agree

Table (3) explains the repetitive distribution and One Sample T-test for the total of the Easy
access:

From Table (3), it was observed that

A) Phrases with high agreement level:
1. Sign in to Google Classroom.
2. Access to scientific content.
3. Send and receive assignments.
4. Ability to use in the system.
5. Easy to understand system
In table (3), it was observed that the means value of the Easy Access was equal to 4.21
which was more than the value of the mean of measurement (3), and the value of P- value was
0.000 which was less than 0.05, and this indicates that there were a significant differences
between the mean value and mean of measurement (3), which means that the level of Easy
Access was high.
This indicates that the first hypothesis was achieved "the student can easily access
and use Google Classroom activities".
Second Hypothesis: Google Classroom has an effective impact on improving
student skills.
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1

3

9

26

31

%

1.4

4.3

12.9

37.1

44.3

Provides an excellent
means of social
communication
Google Classroom
helped me deliver tasks
on time
The course's activities
helped me study issues
to evaluate new ideas
and apply what I learned

No.

1

2

15

32

20

%

1.4

2.9

21.4

45.7

28.6

No.

0

1

15

24

30

%

0

1.4

21.4

34.3

42.9

No.

2

3

20

27

18

%

2.9

4.3

28.6

38.6

25.7

The comments of the
lecturer are useful

No.

1

5

12

29

23

7.1

17.1

41.4

32.9

2

3

4

5

%
1.4
Total of Benefit

Level of
agreement

No.

P-Value

The educational
activities available are of
high educational quality

Std. Deviation

1

4.19

0.921

0.000

high

3.97

0.868

0.000

high

4.19

0.822

0.000

high

3.8

0.972

0.000

high

3.97

0.963

0.000

high

4.03

0.652

0.000

high

Mean

Strongly
disagree

Phrases

Neither

Disagree

S.N

Agree

Strongly
agree

Table (4) explains the repetitive distribution and One Sample T-test for the total of the Benefit:

From Table (4), it was observed that

A)
1.
2.
3.
4.

Phrases with high agreement level:
The educational activities available are of high educational quality.
Provides an excellent means of social communication.
Google Classroom helped me deliver tasks on time.
The course's activities helped me study issues to evaluate new ideas and apply
what I learned.
5. The comments of the lecturer are useful.
In table (4), it was observed that the means value of the benefit was equal to 4.03
which was more than the value of the mean of measurement (3), and the value of P- value was
0.000 which was less than 0.05, and this indicates that there were a significant differences
between the mean value and mean of measurement (3), which means that the level of Benefit
was high.
This indicates that the second hypothesis was achieved Google Classroom has an
effective impact on improving student skills.
Third Hypothesis: There is an impact on student learning using interaction and
communication activities.
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The lecturer helped
to comment on the
participants in the
course and helped
in the useful
discussions
I was able to
communicate my
viewpoint to the
participants in the
activity
The lecturer is
excited to teach and
illustrate with
Google Classroom
The lecturers are
friendly and can
contact them easily

Strongly
disagree

Disagree

6

9

33

18

%

5.7

8.6

12.9

47.1

25.7

No.

2

8

21

26

13

%

2.9

11.4

30

37.1

18.6

No.

9

10

23

21

7

%

12.9

14.3

32.9

30

10

No.

2

2

17

29

20

%

2.9

2.9

24.3

41.4

28.6

No.

1

4

14

30

21

%
1.4
5.7
20 42.9
Total of Communication and interaction

Level of
agreement

5

4

P-Value

4

I felt comfortable
speaking through
this medium

Std.
Deviation

3

No.

Phrases

Mean

2

Neither

1

Agree

S.N

Strongly
agree

Table (5) explains the repetitive distribution and One Sample T-test for the total of the
Communication and interaction:

3.79

1.102

0.000

high

3.57

1.015

0.000

high

3.1

1.169

0.477

middle

3.9

0.95

0.000

high

3.94

0.931

0.000

high

3.66

0.727

0.000

high

30

From Table (5), it was observed that

A) Phrases with high agreement level:
1. I felt comfortable speaking through this medium.
2. The lecturer helped to comment on the participants in the course and helped
in the useful discussions.
3. The lecturer is excited to teach and illustrate with Google Classroom.
4. The lecturers are friendly and can contact them easily.
B) Phrases with middle agreement level:
1. I was able to communicate my viewpoint to the participants in the activity
In table (5), it was observed that the means value of the Communication and interaction
was equal to 3.66 which was more than the value of the mean of measurement (3), and the value
of P- value was 0.000 which was less than 0.05, and this indicates that there were a significant
differences between the mean value and mean of measurement (3), which means that the level
of Communication and interaction was high.
This indicates that the Third hypothesis was achieved "There was an impact on
student learning using interaction and communication activities".
Fourth Hypothesis: Using Google Classroom is be wide and accepted by the
student.
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I like Google Classroom
as an educational
initiative and give me an
incentive to learn
Google Classroom
helped me develop my
skills

Strongly
disagree

1

4

20

%

2.9

1.4

28.6

61.4

No.

3

1

20

27

19

%

4.3

1.4

28.6

38.6

27.1

No.

5

3

15

39

8

%

7.1

4.3

21.4

55.7

11.4

No.

1

3

13

23

30

32.9

42.9

%
1.4
4.3 18.6
Total of Student Satisfaction

43

Level of
agreement

Google Classroom is my
first choice in active
learning compared with
other methods

Disagree

2

P-Value

4

I recommend this
method to learn and
apply it to another topic

Std.
Deviation

3

No.

Phrases

Mean

2

Neither

1

Agree

S.N

Strongly
agree

Table (6) explains the repetitive distribution and One Sample T-test for the total of the Student
Satisfaction:

4.44

0.895

0.000

high

3.83

0.992

0.000

high

3.6

0.999

0.477

high

4.11

0.956

0.000

high

4

0.769

0.000

high

From table (6), it was observed that

A) Phrases with high agreement level:
1. I recommend this method to learn and apply it to another topic.
2. Google Classroom is my first choice in active learning compared with other
methods.
3. I like Google Classroom as an educational initiative and it gives me an
incentive to learn.
4. Google Classroom helped me develop my skills.
In table (6), it was observed that the means value of the Student Satisfaction was equal
to 4 which was more than the value of the mean of measurement (3), and the value of P- value
was 0.000 which was less than 0.05, and this indicates that there were a significant differences
between the mean value and mean of measurement (3), which means that the level of Student
Satisfaction was high.
This indicates that the Third hypothesis was achieved "Using Google Classroom is
be wide and accepted by the student ".
Results:

1. The results showed that the level of Easy access was high, with an average
of 4.21 according to the five-scale.
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2. The results showed that the level of benefit was high, with an average of
4.03 according to the five-scale
3. The results showed that the level of Communication and interaction was
high, with an average of 3.663 according to the five-scale.
4. The results showed that the level of Student Satisfaction was high, with an
average of 4 according to the five-scale.
7.CONCLUSION
The analysis of the questionnaire revealed that Google Classroom has a significant
impact on overall classroom teaching in general. It also showed that Google Classroom
activities are of educational benefit and have contributed well to communication and
interaction between students, and between students and teachers.
Finally, Google Classroom has received students' satisfaction, and recommended to use
them in other topics.
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Abstract
The purpose of this paper, is to determine conditions of an integral operator𝐹(𝑓; 𝑔)(𝑧)
given by (1) to be convex.
Key Words: and phrases: Analytic function, integral operator, convex function, closeto-convex function.

امللخص
 لىل لس ص،أتا لسيت متكن ن تهل،لات سلست عا لملن،ها لالل، مف س لمل،،قت لسهحثات مت أعق كل لسول، هذه لس
 غي لمللعف لسصاًت لالرات،للت بلض لا ل لهلتتلات سغمًثع لسوك، قت ا متري، قج هته لس،لىل نو
𝛼+1 𝑧
𝐹(𝑧) = 𝛼 ∫ (𝑓(𝑡)𝑒 𝑔(𝑡) )𝛼 𝑑𝑡.
𝑧
0
.لقعا لس تا لملنو ى لملعكب
ا لن كل ن لستسل لمللعفت لملًثع هي سل عكهت لعفت أغى سل ءغاغات
Introduction
Let 𝑈 be the unit disk of the complex plane:
𝑈 = {𝑧 ∶ |𝑧| < 1}
Let 𝐻(𝑈) denote the class of analytic functions in 𝑈. Also let
𝐴𝑛 = {𝑓 ∈ 𝐻(𝑈), 𝑓(𝑧) = 𝑧 + 𝑎𝑛 + 𝑎𝑛+1 𝑧 𝑛+1 +. . . 𝑧 ∈ 𝑈}
with 𝐴1 = 𝐴,
𝑧𝑓′′(𝑧)
𝐾 = {𝑓 ∈ 𝐴, 𝑅𝑒
+ 1 > 0,
𝑧∈𝑈 }
𝑓′(𝑧)
denote the class of convex functions in 𝑈,
𝑓′(𝑧)
𝐶 = {𝑓 ∈ 𝐴, ∃𝜑 ∈ 𝐾, 𝑅𝑒
> 0,
𝑧 ∈ 𝑈}
𝜑(𝑧)
denote the class of close-to-convex functions.
In order to prove our main result, we need the following lemma.
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Lemma 1.1. [9] If𝑃 is an analytic function in 𝑈, with 𝑅𝑒𝑃 (𝑧) > 0 and if𝑃 satisfies
𝑧𝑃′(𝑧)
𝑅𝑒 [𝑃(𝑧) +
] > 0, 𝑧 ∈ 𝑈,
𝑃(𝑧)
then 𝑅𝑒 𝑃(𝑧) > 0, 𝑧 ∈ 𝑈.
Let 𝛼 be a complex number, with 𝑅𝑒 𝛼 > 1 and 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐻(𝑈). Consider the integral
operator 𝐼 ∶ 𝐻(𝑈) → 𝐻(𝑈) denote by 𝐹(𝑧) = 𝐼(𝑓; 𝑔)(𝑧) where
𝛼+1 𝑧
𝐹(𝑧) = 𝛼 ∫ (𝑓(𝑡)𝑒 𝑔(𝑡) )𝛼 𝑑𝑡.
(1)
𝑧
0
Many researchers have investigated many properties of integral operators forexample,
Ch.Orose and G.I.Oros [10] proved that the operator
𝑧
1
𝐹(𝑧) =
∫
𝑓(𝑤)𝑔(𝑤)𝑐−1 𝑔′ (𝑤)𝑑𝑤 𝑧 ∈ 𝑈, 𝑓 ∈ 𝐻(𝑈),
|𝑔(𝑧)|𝑐 0
where 𝑔 ∈ 𝐻(𝑈),with 𝑔(0) = 0; 𝑔′ (0) ≠ 0 and 𝑔(𝑧) ≠ 0, for 0 < |𝑧| < 1 preserves
the convexity with 𝑔 satisfies the conditions
𝑐𝑧𝑔′ (𝑧)
𝑅𝑒
>0
𝑔(𝑧)
and
𝑧𝑔′′(𝑧)
𝑧𝑔′(𝑧)
𝑅𝑒 [1 +
] > 𝑅𝑒(𝑐 + 1)
.
𝑔′(𝑧)
𝑔(𝑧)
It is well-known that in particular case 𝑔(𝑧) = 𝑧 and 𝑐 = 1, Libera [3] proved that the
integral operator 𝐼 preserves the starlikrness,the convexity and the close-to
convexity.This remarkable result was extended by many other authors (see, forexample
[1],[2],[4],[5],[6],[7]).In the case 𝑐 = 1, sufficient conditions on the function𝑔 such that
𝐼 is a convexity-preserving operator were given in [8].
In [9] the author shows that if 𝑔 satisfies the condition
𝑐𝑧𝑔′ (𝑧)
𝑅𝑒
>0
𝑔(𝑧)
in 𝑈 and if the integral operator 𝐼 preserves the convexity, then 𝐼 also preserves the
close-to-convexity.
In this paper we will show that if 𝐹 satisfies the conditionsn
𝑅𝑒

𝐹(𝑧)
>0
𝑧𝐹′(𝑧)

and
𝛼𝐹(𝑧)
𝛼 2 𝐹(𝑧)
𝑅𝑒 (
) > 𝑅𝑒 (
+ (2𝛼 + 1))
𝑧𝐹′(𝑧)
𝐹′(𝑧)
in 𝑈 and if 𝐹 preserves the close-to-convexity, the 𝐹 is also preserves the convexity.
Main Result
we begin by rewrite the integral operator 𝐼(𝑓, 𝑔)(𝑧) by
𝛼+1 𝑧
𝐹(𝑧) = 𝐼(𝑓. 𝑔)(𝑧) = 𝛼 ∫ 𝐻(𝑡)𝑑(𝑡),
𝑧
0
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𝑧∈𝑈

(2)

Theorem 2.1. Let 𝐹 be the integral operator defined by (2) and suppose that.
𝐹(𝑧)
(𝑖)𝑅𝑒 ′
> 0, 𝑧 ∈ 𝑈, 𝑅𝑒𝛼 > 1,
𝑧𝐹 (𝑧)
𝐹(𝑧)
𝛼 2 𝐹(𝑧)
(𝑖𝑖) 𝑅𝑒 ′
> 𝑅𝑒 (
+ (2𝛼 + 1))
𝑧𝐹 (𝑧)
𝐹′(𝑧)
(𝑖𝑖𝑖) 𝐹(𝐶) ⊂ 𝐶
then
𝐹(𝐾) ⊂ 𝐾.
Proof. It is clear that 𝐻(𝑧) ∈ 𝐻(𝑈) and 𝐻(𝑧) ≠ 0 in 𝑈.From (2) we obtain
𝑧𝛼
𝛼𝑧 𝛼+1
′ (𝑧)
(3)
𝐹
+
𝐹(𝑧) = 𝐻(𝑧),
𝛼+1 𝛼+1
𝛼+1
𝑧
let ℎ(𝑡) = 𝛼+1 , then (3) become
𝑧𝐹 ′ (𝑧)ℎ(𝑧) + 𝛼𝐹(𝑧)ℎ(𝑧) = 𝐻(𝑧)
differentiating last equation, we obtain
𝑧𝐹 ′′ (𝑧)ℎ(𝑧) + 𝑧𝐹′(𝑧)ℎ′(𝑧) + 𝐹′(𝑧)ℎ(𝑧) + 𝛼ℎ(𝑧)𝐹′(𝑧) + 𝛼ℎ′(𝑧)𝐹(𝑧) = 𝐻′(𝑧),
which is equivalent to
𝐹′(𝑧)ℎ(𝑧) [

𝑧𝐹′′(𝑧) 𝑧ℎ′(𝑧)
𝛼ℎ′(𝑧)𝐹(𝑧)
+
+ (1 + 𝛼) +
] = 𝐻′(𝑧)
𝐹′(𝑧)
ℎ(𝑧)
ℎ(𝑧)𝐹′(𝑧)

Let 𝐻 ∈ 𝐶. Then there exists 𝜓 ∈ 𝐾 such that
𝑅𝑒

𝐻′(𝑧)
> 0,
𝜓′(𝑧)

𝑧 ∈ 𝑈.

If we denote 𝛽 = 𝐼(𝜓), then
𝛽(𝑧) =

𝛼+1 𝑧
∫ 𝜓(𝑡)𝑑(𝑡),
𝑧𝛼 0

𝑧 ∈ 𝑈.

(4)

Next we prove 𝛽 ∈ 𝐾. rentiating (4), we obtain
𝑧𝛽′′(𝑧) 𝑧ℎ′(𝑧)
𝛼ℎ′(𝑧)𝛽(𝑧)
𝛽′(𝑧)ℎ(𝑧) [
+
+ (1 + 𝛼) +
] = 𝜓′(𝑧). (5)
𝛽′(𝑧)
ℎ(𝑧)
ℎ(𝑧)𝛽′(𝑧)
If we let
𝑃(𝑧) =

𝑧𝛽′′(𝑧) 𝑧ℎ′(𝑧)
𝛼ℎ′(𝑧)𝛽(𝑧)
+
+ (1 + 𝛼) +
,
𝛽′(𝑧)
ℎ(𝑧)
ℎ(𝑧)𝛽′(𝑧)

𝑧∈𝑈

(6)

then (5) becomes
𝛽′(𝑧)ℎ(𝑧)𝑃(𝑧) = 𝜓′(𝑧)

𝑧 ∈ 𝑈.
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(7)

Differentiating (7), we obtain
𝑧𝛽′′(𝑧) 𝑧ℎ′(𝑧) 𝑧𝑃′(𝑧) 𝑧𝜓′′(𝑧)
+
+
=
,
𝛽′(𝑧)
ℎ(𝑧)
𝑃(𝑧)
𝜓′(𝑧)

𝑧∈𝑈

which is equivalent to
𝑧𝛽′′(𝑧) 𝑧ℎ′(𝑧) 𝑧𝑃′(𝑧)
𝛼𝛽(𝑧)ℎ′(𝑧) 𝑧𝜓′′(𝑧)
𝛼𝛽(𝑧)ℎ′(𝑧)
+
+
+ (𝛼 + 1) +
=
+ (𝛼 + 1) +
, 𝑧
𝛽′(𝑧)
ℎ(𝑧)
𝑃(𝑧)
ℎ(𝑧)𝛽′(𝑧)
𝜓′(𝑧)
ℎ(𝑧)𝛽′(𝑧)
∈ 𝑈 (8)

Using (6) in (8), we obtain
𝑃(𝑧) +

𝑧𝑃′(𝑧) 𝑧𝜓′′(𝑧)
𝛼𝛽(𝑧)ℎ′(𝑧)
=
+ (𝛼 + 1) +
, 𝑧∈𝑈
𝑃(𝑧)
𝜓′(𝑧)
ℎ(𝑧)𝛽′(𝑧)

Using condition (𝑖) from hypothesis, since 𝜓 is convex andℎ =
𝑅𝑒 [𝑃(𝑧) +

𝑧 𝛼+1
𝛼+1

(9)
we have

𝑧𝑃′ (𝑧)
𝑧𝜓′′(𝑧)
𝛼(𝛼 − 1)𝛽(𝑧)
] = 𝑅𝑒 [
+1+𝛼+
],
𝑃(𝑧)
𝜓′(𝑧)
𝑧𝛽′(𝑧)

𝑧 ∈ 𝑈 (10)

i.e
𝑅𝑒 [𝑃(𝑧) +

𝑧𝑃′ (𝑧)
] > 0,
𝑃(𝑧)

𝑧 ∈ 𝑈.

Letting 𝑧=0 in (10), we get
𝑅𝑒𝑃(0) > 0, 𝑧 ∈ 𝑈.

We have now the conditions from the hypothesis of Lemma 1.1 and applying it we
obtain
𝑅𝑒𝑃(0) > 0,

𝑧 ∈ 𝑈.

Using (6) and the condition 𝑅𝑒𝑃 (0) > 0, 𝑧 ∈ 𝑈: We obtain
𝑧𝛽 ′′ (𝑧) 𝑧ℎ′ (𝑧)
𝛼ℎ′ (𝑧)𝛽(𝑧)
𝑅𝑒 [ ′
+
+ (1 + 𝛼) +
]>0
𝛽 (𝑧)
ℎ(𝑧)
ℎ(𝑧)𝛽′ (𝑧)
and using (𝑖𝑖) and ℎ =

𝑧 𝛼+1
we
𝛼+1

obtain

𝑧𝛽 ′′ (𝑧)
𝛼(𝛼 − 1)𝛽(𝑧)
𝑅𝑒 [ ′
+ 1] > −2𝛼 + 1 −
> 0, 𝑧 ∈ 𝑈
𝛽 (𝑧)
𝑧𝛽 ′ (𝑧)
i.e
𝑧𝛽 ′′ (𝑧)
𝑅𝑒 [ ′
+ 1] > 0,
𝛽 (𝑧)
which shows that 𝛽 ∈ 𝐾.
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𝑧∈𝑈

References
[1] S.M. Bernardi, Convex and starlike univalent functions. Trans. Amer. Math.Soc. 135
(1969), 429-446.
[2] W.M. Causey and W.L. White, Starlikeness of certain functions with
integralrepresentations. J.A.M.A.64 (1978), 458-466.
[3] R.J. Libera, Some classes of regular univalent functions. Proc. Amer. Math.Soc. 16
(1965), 755-758.
[4] E.P. Merkes and D.J. Wright, On the univalence of a certain integral. Proc.Amer.
Math. Soc.27 (1971), 97-100.
[5] S.S. Miller, P.T. Mocanu and M.O. Reade, Starlike integral operators. Pacic J.of
Math.79, No 1 (1978), 157-168.
[6] S.S. Miller, P.T. Mocanu and M.O. Reade, A particular starlike integral operator.
Studia Univ. Babes-Bolyai22, No 2 (1977), 44-47.
[7] S.S. Miller, P.T. Mocanu and M.O. Reade, On some particular classes of

starlikeintegral operators. Babes-Bolyai Univ., Fac. of Math., Seminar of
GeometricFunction Theory, Preprint No 4 (1982), 159-165.
[8] P.T. Mocanu, Convexity and close-to-convexity preserving integral operators.Mathematica (Cluj)25 (48), No 2 (1983), 177-182.
[9] P.T. Mocanu, On a close-to-convexity preserving integral operator. Math- ematica
(Cluj)2 (1987), 49-52.
[10] G.Oros and G.I.Oros,On convexity preserving integral operator.
InternationalJournal for Throry and Applications,13, No 5 (2010), 1311-0454.

(288)

Non _Equivalence at Word Level
Waleed Alnouri Mohammed Isweesi
Faculty Of Education Qasser Ben Ghashir –Department of English
University of Tripoli
suisiw@gmail.com

امللخص
 كحغوت،لي سلسعقاني سغقزت ه أمغد،سكل أمغات رعزت هتف ًس أتا ًهتلف حمت ا غد ًن لهلتف لةل
 م ن لسكثد ن، س ن هذل لملتيغق رلت لسقزت دمت سانري باندا كم. مه،ف،ل مب وغف ًسنتود سثو،سصل بأ لست
 سغكغمت لسيت رلورب لصًع س تا رعزت، ا ال ملد لسيتب لسكثد ن لالهوم، أ، لسيتب سسغشعسا أمغات رعزت
 ن ا لاللقلراجات لملنو ت ت،  ساو للو تل ه لسغًت لملنودتفت س،فا سً لغا هل، ك،كاف رقل سكاف ميكن إجي
للت لونغ لس أغى، هذه لست.  سلمللىن لمل د سلس لض ن لسغًت لة إىل لسغًت لملنودتفت، سصتع لسنا،سقزود
 كغات/  ل قن لسغًت لإلجنغازمت، س سلسن، طتب لس صل لا،فً أغى نو ى لسكغمت لسيت م للدد،شكغت أت لسوك
، أغى لاللقلراجا،  رنغ لس ًم، كم. لت طعل بغس أتت لسقزت ن لسلعبات إىل لإلجنغازمت، ل- لسقبات قصع بن غشد
.  لملقزأ لحملقفأ سغوًغب أغى ثل هذه لملشكت،لسيت منو ت د
Abstract
Each translation process has one or several specific goals, but the primary and
main objective of translation is its work as a link between people of different tongues
and cultures. In this sense, translation is not an easy task as many students think. To
start a translation process, students often do not pay much attention to the word which is
considered the smallest unit of translation, how to translate it, and how to find a proper
language equivalent to be used in the target language and what is the strategy used to
translate it to make the context and the meaning more clearer.
This study highlights the problem of equivalence at word level faced
encountered by fifth and sixth semester students at English language department /
Faculty of Education Qasser Ben Gashir Tripoli University, when they translate from
Arabic to English. Therefore , strategies professional translators use to overcome such
problems will be mentioned .
Introduction
In translation, a good rendering tends to be judged in terms of reaching a
reasonable level of equivalence between the source and the target texts. According to
Ivir (1981: 81), “Translation equivalence is the degree which linguistic units (words,
phrases, sentences) can be translated into another language without loss of meaning”.
As to Nida and Taber (1969: 12),” translation consists of reproducing in the receptor
language the closest natural equivalent of the source-language message, firstly in terms
of meaning and secondly in terms of style”. Baker (1992) advocated relativism in
achieving translation equivalence because the process is influenced by a variety of
cultural factors. This is further supported by Winter’s (1961) statement which implies
(289)

that any translation cannot be made without facing a difficulty, irrespective of how
simple it is. Opposing the idea of word for word equivalence, he further argues that one
cannot always much the content of a message A by an expression with exactly the same
content in language B. (Kenny.:1998) Non-equivalence at word level means that the
target language has no direct equivalent for a word which occurs in the source text. The
type and level of difficulty posed can vary tremendously depending on the nature of
non-equivalence. Different kinds of non-equivalence require different strategies. Since,
in addition to the nature of non-equivalence, the context and the purpose of translation
will often rule out some strategies. (ibid:32)
The problem of the study
The researcher will discuss the common non-equivalence problems at word level
encountered by fifth and sixth semesters students at English language department /
Faculty of Education Qasser Ben Gashir Tripoli University, when they translate from
Arabic to English. Therefore , the strategies, the professional translators use to
overcome such problems will be mentioned .
The questions of the study
1-What do students do when there is no word in the TL which expresses the same
meaning as the SL word?
2-What are the common problems of non-equivalence at word level that students face in
translating texts from Arabic to English?
The hypothesis of the study
This study hypothesizes that the non-equivalence problems in translating texts
from Arabic into English, that the students of fifth and sixth semesters encounter , may
be accounted for their lack of knowledge of the strategies that professional translators
use to overcome such problems.
The objectives Of The Study
-Examining translation problems that department students encounter, which arise from
lack of equivalence at word level.
-Identifying students’ awareness level of the strategies used to overcome the problems
of non-equivalence at word level.
Methodology
Collecting data of this empirical study will be by gathering findings from a
written translation test done by 30 students of the fifth and sixth semesters at English
language department / faculty of education Qasser Ben Gashir. The test is composed of
one exercise in which students will be asked to translate 12 sentences from Arabic to
English. The data will be analyzed mainly by using “quantitative approach” as it
concentrates only on measuring the frequency of accepted and unaccepted translation
depending on Mona Baker’s professional strategies to overcome problems of not having
equivalence at word level.
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Literature review
Many scholars, such as; Nida, Eugene (1969), and Mona Baker have studied
translation equivalence from different perspectives. They focused on rendering the same
effect of the original according to target audience (target oriented theories), whereas
others gave a great attention to rendering the message as the original (source oriented
theory). In addition, many researchers covered this topic from different perspectives,
such as; Gimenez (2005) who explores the use of strategies by Spanish undergraduate
students. After reviewing some of the important theories on equivalence, he chose
Baker’s theory as the foundation to study the use of strategies by expert and non-expert.
From the original dental text book (in English), 120 significant words were drawn by
systematic random sampling procedure. The original English dental book consists of 24
chapters and from each chapter 5 words were randomly drawn to come up with 120
words.
The result of Gimenez study is very useful since it strongly shows the frequency
of use for each strategy introduced by Baker. Accordingly, translating by a general term,
the use of loan and word loan plus explanation are the leading strategies applied by
both the expert and non-expert. Unfortunately, the author did not provide the reason or
explanation for this preference and why the other strategies are less used. In the article
“Translation-Strategies Use: A Class-Room Based Examination of Baker’s Taxonomy”,
Gimenez (2005) explores the use of strategies by undergraduate. The study evaluates
student’s translation from English to Spanish. An experiment was conducted on 160
forth-year students of English Studies who supposed to be at upper-intermediate or
advanced level in English. Those students were given prior instructions about the basic
concepts on equivalence and Mona Baker’s categories as well as a variety of strategies
to deal with non-equivalence.
Theoretical Background
-

The word structure and meaning
A word is the smallest element that may be uttered in isolation with semantic or
pragmatic content. This contrasts with a morpheme, which is the smallest unit of
meaning but will not necessarily stand on its own. A word may consist of a single
morpheme which can stand alone or may have several (rock/rocks – red/redness –
quick/quickly – swim/swimming – expect/ unexpected), whereas it may not be able to
stand on its own as a word (in the example just mentioned –s, -ness, -ly, -ing, un-, -ed)
or more than one root in a compound (black-board). Morphemes attached to root
morphemes are called affixes. Both Arabic and English have this system of affixation
which plays an important role in word formation and which broadens the problematic
issue of word equivalence in translation. For example, the English root morpheme
“achieve” matches the Arabic root  حقق. However, changing the class of the word or
morpheme “achieve” by adding the morpheme “able” will result in a two-morpheme
word “achievable” which has no word for word equivalent in Arabic “”يمكر لوقيقه. The
same is true when translating the other way around. Arabic language uses inflectional
morphology. For example, the Arabic word “  ”ي لمنconsists of the root morpheme “” لم,
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the third person masculine singular prefix “”ي, the first person plural objective pronoun
“ ”ن.
-

Types of lexical meaning
The realization of a notion is a process in which an object, concept, quality, or
emotion is referred to by the component of a word. This word may image an object in
mind or evoke a feeling. For example, The word “dog” in English recalls only the image
of that domestic pet. However, the same word may be used in Arabic to imply a negative
meaning. In other words, words can be objective and have direct meaning or reference in
reality or subjective and have connotative notion. Nida believes that (as cited in Hatem
&Munday, 2004,p35).
Problems of non-equivalence in translation
Equivalence has always been said to be the central issue in translation. As long as it
is so, then non-equivalence has to be a more critical issue for it is the aim in which
researchers exert their effort to help overcome and effectively narrow the equivalence
gabs between languages. According to Baker (1992), the difficulty and problem in
translation from a language into another is posed by the concept of non-equivalence, or
lack of equivalence.
-

Problems of non-equivalence at word level
Usually, though not always, translating by using equivalent words is not a
recommended strategy. Because, for the fact that there is no full equivalent word, it is
most likely to fail conveying the full meaning. Therefore, the existence of the nonequivalence is worth being considered a solution rather than a problem. Mona Baker
defines Non-equivalence at word level as: ”the target language has no direct equivalent
for a word which occurs in the source text. The following are the most common cases
of non-equivalence at word level as they were stated in Baker’s book:
• Culture-specific concepts : The source language word may express a concept which is
totally unknown in the target culture. The concept in question may be abstract or
concrete; it may relate to a religious belief, a social custom ,or even a type of food.
• The original language concept is not lexicalized in the target language : The
source-language word may express a concept which is known in the target culture but
simply not lexicalized, that is not “allocated” a target-language word to express it.
• The original language word is semantically complex : Words do not have to be
morphologically complex to be Semantically complex . In other words, a single word
of a single morpheme can sometimes express a more complex set of meaning than a
whole sentence.
• The original and target languages make different distinctions in meaning:
The source and the target language may make more or fewer distinctions in
meaning than the source language. What one language regards as an important
distinction in meaning another language may not perceive as relevant. For example, they
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هم هر, theirs  لهم و لهرyours  لك ولكى ولكم ولكرyou are وانتر لكر
.

وأنت لك نير وانتم لك ن

انت لك

• The target language lacks a superordinate word: the target language may have
specific words (hyponyms) but no general word (superordinate)to head the semantic
field . For example , animals such as : Tiger, lion, elephant, and cow , color , and words
, such as : red, green, yellow and blue, and other English words.
• The target language lacks a specific term (hyponym) : Languages tend to have
general words (super-ordinates) but lack specific ones (hyponyms), since each language
makes only those distinctions in meaning which seem relevant into its particular
environment. English has many hyponyms under article for which is difficult to find
precise equivalence in other languages.
• Languages are different in physical or interpersonal prospective: Physical
perspective has to do with where things or people are in relation to one another or to a
place, as expressed in pairs of words such as “arrive/depart” perspective may also
include the relationship between participants in the discourse. For instance, Arabic has 5
pronouns for the English personal pronoun “you” depending on gender and number.
• Languages are different in expressive meaning: There may be a target-language
word which has the same propositional meaning as the source-language word, but it may
have a different expressive meaning. The differences may be considerable or it may be
subtle but important enough to pose a translation problem in a given context.
• Languages are different in form: There is often no equivalent in the target language
for a particular form in the source text. Certain suffixes and prefixes which convey
propositional and other types of meaning in English often have no direct equivalents in
other languages.
• Languages are different in frequency and purpose of using specific form: Even
when a particular form does have a ready equivalent in the target language, there may be
a difference in the frequency with which it is used or the purpose for which it is used.
English, for instance, uses the continuous—ing form for binding clauses much more
frequently than other languages which have equivalents for it.
Common Strategies to tackle non-equivalence at word level
1)Translating by a more specific word
The strategy of translation by a more specific term (hyponym) is the opposite of the
following mentioned strategy of generalization. There is a warning that this strategy
might lead to over interpretation of the source language meaning, which in the majority
of cases seems to be more dangerous than over generalization. However, in some cases,
it may be appropriate or necessary to use a more specific word to translate English word
into Arabic or vice versa.
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2) Translating by a more general word
It is one of the most commonly applied strategies in dealing with various kinds of
problems in translation. The translator usually uses a more general word(superordinate)
or a more commonly known to replace the more specific one. Yet the possibility of
relative ease of rendering a problematic specific concept with a more general one may
result in excessive generalization and eventually in over simplification (loss in meaning)
in the translated text.
3) Translation by a more neutral/less expressive word
This strategy is particularly useful when a translator encounters an expressive word. If
carelessly, he might fail to convey the true meaning or even cause misunderstanding.
There are cases even the translator picks up a word which seems to be equivalent but
perceived differently in the target language. Therefore, using a less expressive
correspondence in the target language to avoid the risk and to sound natural is a good
recommendation. The word ‘starving’ which does not have an equal equivalent in
Arabic, and thus many translators use this word by using the above strategy as’’ج ان, can
be taken as an example.
4) Translation by substitution
This strategy involves replacing a culture-specific item or expression with one of the
different meanings but similar impact in the translated text.
5) Cultural equivalent substitution
The strategy of translation by cultural substitution involves replacing a culturespecific item or expression in the source text with a target language item which describes
a similar concept in target culture and thus is likely to have a similar impact on the target
readers. The obvious advantage of using this strategy is that it gives the readers a concept
which they can identify and which is easy to understand, familiar and appealing to them.
The translator then avoids the necessity of providing footnotes lengthy explanations of
the item.
6) Translating by using a loan word plus explanation
Another strategy which is particularly useful in dealing with culture-specific items is
the strategy of using a loan word. This also helps in the case of very modern, newly
introduced concepts. The loan word can, and very often even should, be followed with an
explanation. The reader does not have problems in understanding it and his attention is
not distracted by other lengthy explanations. However, this strategy is very useful when
the translator deal with concepts or ideas that are new to Arabic audience, culturespecific items, and proper names of diseases or medicines that are widely known in
English names.
7) Translating by using a paraphrase using related or unrelated words.
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When using this strategy, the translator has two possible solutions at his disposal. The
main advantage of translation by paraphrase (no matter whether with the use of related or
unrelated words) is that it is possible to achieve a high level of precision in specifying
the meaning of word or concept that poses difficulties in translation. The main
disadvantage of this strategy is that it usually involves replacing one item with an
explanation consisting of several items. Thus a striking disproportion in length of the
source text and target text may occur, which is hardly ever a desirable effect. However,
this strategy is applicable for the term that is known but not lexicalized in the target
language and the case of loan word in the source language. Paraphrasing is also helpful
in addressing the problem of semantically complex words. Paraphrasing by using related
words tends to be used when the concept expressed by this source item is lexicalized in
the target language but in a different form as in a case of, drinkable and “”ص لح للشرب. If
the concept expressed by the source item is not lexicalized at all in the target language,
the paraphrase strategy with unrelated words can be used as in the case of, ”Facebook”
and “”م ن الت اص االجتم ل.
8) Translating by omission
Baker (1992) refers to deletion as “omission of a lexical item due to grammatical or
semantic patterns of the receptor language” (p. 40). She states further that this strategy
may sound rather drastic, but in fact it does no harm to omit translating a word or
expression in some contexts. If the meaning conveyed by a particular item or expression
is not vital enough to the development of the text to justify distracting the reader with
lengthy explanations, translators can and often do simply omit translating the word or
expression in question(Baker, 1992, p. 40). Nida ( 1964)also shares there are cases
where omission is required to avoid redundancy and awkwardness and this strategy is
particularly applied if the source language tends be a redundant language.
9)Translating by illustration:
This is a useful option if the word which lacks an equivalent in the target language
refers to a physical entity which can be illustrated, particularly if there are restrictions on
space or if the text has to remain short, concise, and to the point. Example, a figure that
appeared on a Lipton Yellow Label tea packet prepared for the Arab market. There is no
easy way of translated tagged, as in tagged teabags, into Arabic without going into
lengthy explanation which would clutter the text. An illustration of a tagged teabag is
therefore used instead of a paraphrase.

Data analysis
All the students responded to the test, which means that all the thirty (30) samples were
analyzed. However, not all of them translated all the sentences. The tables below
illustrate the students’ translations. These translations differ from one student to
another, but sometimes similar ones are found. The tables also indicate that the
respondents’ answers are reported without any modification, alteration, or correction.
The tables below show details about the participants’ translations of the test sentences.
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sentence one; لن لم كرهت ضرله كره غير م رر
Accepted
Translation

Percentag
e

Unaccepted Translation

ضرة

30

co-wife (4) fellow
wife (21)

84.6%

following wife (3)
second wife (2)

1

30

25

5

Strategies
used

15.4%

Total Translations

Percentag
e

The
Arabic
word

Translation
by
paraphrasing
1

All the 30 students attempted to translate the sentence in which the Arabic word
 ضرلهis included and which is supposed to have no equivalent word in English. Except
for two unaccepted translations, the other 25 participants’ translations swung under the
required level of precision. Five students translated the word ‘ ضرلهco-wife’ and seven
students translated it ‘ fellow wife’. The translations revealed that the strategy used by
all the participating students was translation by paraphrasing. Although the participants
achieved a kind of success in translating the word, they, to some extent, failed to
properly convey the full meaning because English language lacks both the word and the
concept of the intended word. A loan word plus explanation strategy should have been
used because the Arabic word ‘  ’ضرلهraises a culture-specific concept problem.
Sentence Two; لر لتمكر مر السفر و مورم

30

Unmarriageable person
(4)
Mahram (20)

1

30

24

-Any close man of
her
-Husband or father
Male
-Taboo
Unlawful

Strategies
used

-Translation by
paraphrasing

38.5%

مورم

Unaccepted
Translation

Percentage

Accepted Translation

61.5%

Total
Translations

percentage

The Arabic
word

-Translation by using a
loan word
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The intended word in sentence two is ‘’مورم. It is supposed to examine a culturespecific concept problem in translation from Arabic into English. Although all the
students attempted to translate the sentence, five (6) of the translations were not
accepted. The other eight (24) students produced two different translations. Three (4)
students translated the word ‘‘ ’مورمunmarriageable person’, whereas the other five (20)
translated it ‘mahram’. The participants of the translation ‘unmarriageable person’, they
have adopted paraphrasing strategy. Nevertheless, they did not render the full meaning.
‘Unmarriageable person’ does not specify the meaning accurately due to the potential
connotative meanings of the word. Unmarriageability could be in consequence of
disability or age rather than a type of consanguinity. The other translation clearly
showed that the participants were aware that English has no equivalent term for  مورمso
they translated it ‘mahram’ using a loan word strategy "borrowing " , however, none of
them attempted to add any explanation which resulted in a big loss in meaning.
Sentence Three; لم يكر هن ك م ء فتيمم
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3

The target word in sentence three is ‘’ليمم. This word was meant to examine the
difficulty in translating a source language word which is semantically complex.
However, the same word ‘ ’ليممraises another problem of non-equivalence at word level,
which is the culture-specific concept. Eight (23) students translated the word ‘ ’ليممinto
‘tayammum’, one (2) student translated it into ‘dry ablution’, and one student translated
it into ‘wash with dry sand’. The word ‘tayammum’, in which the loan word strategy
was used in its translation process, would have achieved full success if the translators
(students) had added explanation. The translating by paraphrasing strategy stands out
again in the other two (2) translations to tackle a non-equivalent problem.

Sentence Four; مرحل النف ل مرحل حس س
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In sentence four (4), the intended word is the Arabic word ‘ ’النف ل. It is thought
to evoke a non-equivalent problem at word level concerning differences in expressive
meaning. The childhood stage in Arabic is specified by only one word ‘ ’النف ل, and does
not classify or distinct the early and late parts of childhood, whereas in English the
word childhood is general and used to refer to the whole stage. English distinguishes
phases of childhood respectively according to the age; infancy, babyhood, childhood.
All the participants translated the Arabic word ‘  ’النف لand produced the same
translation ‘childhood’. It is obviously noticed that participants used the translating by a
more general word strategy, in which they showed a full success.
Sentence Five; ب ا الفضيو رر بأ يت ارى ر األنظ ر
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The target word in sentence five (5) is the Arabic word ‘ ’يت ارىwhose concept exists
in English (TL) but not lexicalized. In other words, the SL word ‘ ’يت ارىmeans to
reduce socializing and avoid appearing as much as possible, while English has the
concept, but does not have a word for this concept. Again, the thirty participants
translated the sentence with only two unaccepted translation. The other twelve (28)
produced seven (7) different translations. Four (15) participants translated the Arabic
word ‘ ’يت ارىinto ‘melt away’, two (3) translated it into ‘ go out of sight’, two (2)
translated it into ‘disappear’, one (2) into ‘stay out of the limelight’, one (2) into ‘hide
himself’, one (2) into ‘stay unseen’, and one (2) into ‘hide himself away’. The twenty
eight participant , whose translations were accepted, used two different strategies;
translating by paraphrasing and word for word. Although the students managed to
convey a considerable part of the meaning of the word, they did not manage to render
the full meaning of the concept.
Sentence Six: أم أن أكلت لمرا,
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In sentence six (6), the intended words are the Arabic words ‘ ’ر بand ‘ ’لمرwhich
are supposed to be problematic in translation from Arabic into English, because of the
lack specific terms (hyponyms) for the fruits. Students attempted to translate this
sentence. Four (4) translations were unaccepted for the irrelevant use of English terms
such as ‘snack and wet dates’. The other (24) students rendered several accepted
translations. They translated the word ‘ ’ر بinto ‘ juicy dates, ripe dates, fresh dates,
soft dates, and dates and they translated the word ‘ ’لمرinto ‘dried dates, dry dates, dates,
and tammar’. In the twenty four accepted translations, students used two (2) different
strategies to cope with the lack of terms. Translating by paraphrasing proved again its
practicality in solving such issues. Most students used this strategy to help approach the
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closest meaning, whereas only one student used the loan word strategy in translating the
word ‘‘ ’لمرtammar’ in which s/he did not add any explanation.
Sentence Seven;ب ا ال صر
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The Arabic word ‘ ’ال صرis the target word which means the last part of the afternoon
and the early part of the evening. Again, this sentence is to examine the problematic
issue of lacking specific terms. Unlike Arabic, English does not have many terms of the
parts of the day. Students translated the sentence and produced five (5) different
translations. 29 translations were accepted in which they translated the word ‘ ’ال صرinto
‘aser’, afternoon, late afternoon, and the evening’. Nevertheless, the ‘late afternoon’
translation, in which students used translating by paraphrasing strategy, seems to be
more accurate than the previously mentioned translations. Students who produced the
translation ‘aser’ by using the loan word strategy ,would have been more accurate if
they had added an explanation as English language lacks the term and concept. In the
other two translations students used word for word technique; however, they were not
precise in conveying the full meaning.
Sentence Eight; نفس اإلسم
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Sentence eight is another attempt to examine the problem of non-equivalence at word
level concerning the issue of the lack of terms in English. The intended words in this
sentence are ‘’خ لل و مل, which are thought to raise the problem. Apart from the only
one unaccepted translation, the other twenty six accepted translations fluctuated in
precision reflecting the presence of the problem, while Fourteen students used the direct
general word ‘uncles’. The other 12 translations, students tended to be more accurate by
using different words to make clear as shown in the table above. The translating by
paraphrasing strategy and the translating by a more general word strategy appeared
again to tackle the difficulties resulting from the lack of specific terms, however, using
the later strategy does not usually convey the full meaning.
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Sentence Nine;ارة هليك بتر لى الرا ار
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The thirty (30) students translated both sentences nine and ten by using borrowing
technique . In sentence nine (9) the intended word is ‘’هليك بتر, and in sentence ten (10)
‘’ف كس. These two words are originally English and widely used in Arabic language. All
the students translated the word ‘ ’هليك بترinto ‘helicopter’, and twenty eight 28 of them
translated the word ‘ ’ف كسinto ‘fax’ and two students translated it into ‘fax machine’.
And, Since the two words originally borrowed from English and widely used in Arabic,
they did not cause any kind of difficulty in the translation process .
Main Findings
The analysis of the test results revealed that in 88.8% of the participants produced
accepted translations and used the following strategies; translating by paraphrasing, loan
word (borrowing), and translating by more general word. Only 11.19% of the
participants produced inaccurate or wrong translations. Although the study reflected the
students’ awareness of translation strategies, it uncovered, in some translations, the
unsufficient use of loan word strategy when used to tackle an Arabic culture-specific
concept which does not exist in English and therefore not lexicalized. Some of the
students who used a loan word did not add any explanation to the word they used,
which affected the meaning. Generally, the targeted group still have problem about what
kind of translation strategies should be used to deal with the problem of nonequivalence at word level. The diagram below gives more details

Conclusion
Equivalence in translation cannot be interpreted as identical in terms of its scientific
sense. As we know, there are no words that have exactly the same meaning in one
language .Quite naturally, no two words in any two languages are absolutely identical in
meaning . Since then, achieving comprehensible equivalence in translation among
languages is not an easy task, nor achievable, because the process of achieving
equivalence does not only rely on finding the equivalent word, but also the text should
be considered. Therefore, strategies recommended should be adopted by students to
overcome equivalence at word level problems.
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