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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 مقدمة : 
تعددم مرح ددم المرامنددم مددن المراحددل التدد  تمىددل حمميددم سبددرم  دد  حيددمن اغيسددمن لمددم يستي  ددم مددن ت يددرا  

م ع ى الصعيم الي س  واالجتمدمع  ، ويتحده مدفا  د  مممم وخطيرن ع ى مخت ف األصعمن ، وخمص
محمولدددم المرامددده وسدددعيا بمتجدددم  االسدددتنلل عدددن سددد طم الوالدددمين سدددوا  االسدددتنلل الي سددد  وايخ دددم  
الشعور بملحمجم إلدى الوالدمين ، حو االسدتنلل االجتمدمع  ومحمولدم تسدوين علتدم  اجتممعيدم بطريندم 

مددو ، و دد  مددفا يسددمم يسددون ات ددمه بددين جميدد  المددرامنين ،  وصددي م يحددمممم المرامدده ي سددا وسمددم يريددم
 واالخددتلف يسمددن  دد  التددضىير الححددمرح الددفح يتحدده  دد  اخددتلف المجتمعددم  وعممات ددم وتنمليددممم ،

 حو من حيث األسمليب األسريم    التيشئم االجتممعيم . 
والحبط  وتعم األسرن المؤسسم االجتممعيم األولى المسؤولم عن التيشئم االجتممعيم

االجتممع  ،  مألسرن اتحمم ت نمئ  يتم يتيجم االستعماما  والنمرا  السمميم    الطبيعم البشريم الت  
تيدزع إلى االجتممع وم  حرورن حتميم لبنم  الجيس البشرح واستمرار الوجوم االجتممع  وت عب 

ل اليممف  الس وسيم الت  األسرن مورًا حسمسيًم    س وك األ رام بطرينم سويم حو غير سويم من خل
تنمم م لص مرمم ، ورغم تعمم مؤسسم  التيشئم إال حي م سمي  وال تزال حتوم مؤسسم اجتممعيم تؤىر 
   سل مستسبم  ال رم الممميم والمعيويم وم  المؤسسم المستمرن م  ال رم طي م حيمتا حتى يسون 

 ( 218، 217:  2000) صالح أبو جادو ،  حسرن جميمن خمصم با . 
ورغم الت ير الفح حمث ع ى بع  حسمليب األسرن ال يبيم    التعميش م  الوات  والفح 
 رحا الت ير االجتممع     سل المجتمعم  اغيسمييم ، مىل خرو  المرحن ل عمل ، وزيممن المخل 

حن  األسرح ، والتعنم الفح طرح ع ى حيمن األسرن ال يبيم ، إحم م إلى تطور وسمئل االتصمل ، إال
األسرن ال يبيم مم زال  ت ك األسرن فا  العمما  والتنمليم المستممن من الىنم م العربيم واغسلميم 

، والت  تحرص ع ى ت نيي م وتوريى م ألبيمئ م وفلك عن طريه ( 75:  2005)انديش الفقهي ، 
لرواممم من تيم ومم مراسز تح يظ النرآن الميتشرن    جمي  الممن ال يبيم ، بمم تنمما مف  المراسز 

ت رسا  ي م من حخله حميمن إلى جميب تح يظ النرآن السريم وتع يما ،  ملمسجم    ليبيم يعم 

 سمات بعض في الكريم القرآن تحفيظ مراكز أثر
 وليد ببني الجنسين من بها الدارسين المراهقين لدى الشخصية

 جممعم بي  وليم – س يم التربيم – ال ن   الطممر ايميش. م
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مؤسسم من المؤسسم  التربويم واالجتممعيم الت  تسممم بشسل  عمل    تيميم وتسوين الشخصيم 
يبيم تعتمم ع ى خمصم ميف ميتصف ىممييييم  النرن الممح  ، حتى حن السىير من األسر    ل
 المسجم سرا م م م يسمعممم    ت فيب حبيمئ م وتع يم م الس وك السوح والخ ه النويم .

ويؤسم عمم من ع مم  الي س والتربيم حن المين وتعمليما عممل من العوامل الم مم الت  تؤىر    
ال رم بملن ه سمم  صل " رويم" إلى الرحح بضن المين ين ل من إحسمسو نم ي سيم ال رم بشسل م    ،  

والمين يشب  حمجم  , مواج م توم الطبيعم  ع ىيحم  من الن ه اليمتج عن اغحسمس بعمم النمرن 
. سمم إيا يتصور حن مصير اغيسمن يحمم  س وسا    المييم وع ى مفا الرحح  إييم يستطي   اغيسمن

ومسفا يم   اغيسمن إلى تضسيم حن ي تر  حن المين يؤسم اختيمر اغيسمن لس وسا وبملتمل  لمصير  
وتعميل س وسا االجتممع  لمزيم من التسيف وفلك من حجل تحنيه المسمسب لفاتا سوا   اجتممعيتا

 .     المييم حو اآلخرن

سمم يعتنم  رويم حن العنيمن تحم  اغيسمن من اليضس بإعطمئا ال رصم لتضسيم علتتا بمهلل واعتممم  
ن سمن تم صور مفا االعتممم بضيا اعتممميم الط ل ع ى والميا تعمم إليا    السبر بشسل  ع يا . وا 

وبصرف اليظر عن مفا الوصف المبين  ملحنينم حن المين يمعو  إلى مزيم  -اعتممميم ال رم ع ى اهلل
 )عمر شممين ( .من االعتممم ع ى اهلل . 

  شخصيم تخت ف عن ولفا  من المرامه المارس بمراسز تح يظ النرآن غملبًم مم يتسم بسمم
غير  وبملتمل   من تضىر شخصيتا بملمحيط االجتممع  والبيئم مخت ف ، وفلك ألن يظرتا لمم حولا 
وت مع ا م  األحماث والمىيرا  المحيطم يتضىر بمم يحمل من ع وم وىنم م ميييم ،  ل يتضىر بمغحبمط 

مم  متا وال ي رح بمم آتم  م تزمم     سمم يتضىر با غير  ، وال يسعى ورا  الممميم  ، وال يضسى ع ى
 فلك بمم حمر با النرآن السريم .

وبمم حن الحملم مف   من البمحث يحمول    مف  المراسم إبراز حىر مراسز تح يظ النرآن السريم 
بع  سمم  الشخصيم ، ممم يس م    تس يط الحو  ع ى المور السبير الفح تط   با مراسز 

 التربيم والتيشئم االجتممعيم . تح يظ النرآن السريم   
 مشكلة الدراسة : 

، جومر اغيسمن وم  من يسوس البمن لنم امتم ميييم الحييف بملي س البشريم وت فيب م بمعتبمرمم
ومن فلك سمن امتممم الع مم  المس مون بمراسم الي س ومم يؤىر  ي م من مؤىرا  ، ومراسم ححوال م 

وفي أنفسكم أفال ل حمل غير سوح من ححوال م ، تمل تعملى "    الصحم والمر  ووح  العل  لس
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( ، واالسلم يؤسم حن سلمم الي س واطمئيمي م يسون بمغيممن ، تمل 21" )الماريم  آيم تبصرون
( ، بييمم تسون حمرا  الي س وحمراي م     28" ) الرعم آيم  أال بذكر اهلل تطمئن القلوبتعملى " 

 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشًة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمىى " البعم عن اهلل تمل تعمل
قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى " 

( ، لفلك  من التمين حو االلتزام الميي  يعم من العوامل المميعم لحموث ت ك 124-122)طا اآليم  
مين يحعف عمل ت ك العوامل أليا يزيم من الشعور بمألمن حمحرًا واألمل    االحطرابم   ملت

المستنبل ، وبوجوم األمل يخت   الشعور بمل نمان الي مئ  لألشيم  ، وب فا تتن ص العوامل المؤميم 
للحطراب الي س  عمومم ، ويمسن النول بضن االلتزام الميي  يو ر ل  رم األمن الي س  واألمل المائم 

   الحيمن . 
وبمم حن التع يم الميي  سوا     المسمجم حو الممارس النرآييم حو الجممعم  اغسلميم مو 
إحمم الوسمئل والعوامل المؤميم لللتزام الميي    و عممل مؤىر    االحطراب الي س  استيممًا ع ى 

 يظ وم  إحمم  رحيم حن التمين عممل ممي  للحطراب ، ممم يعي  حن المارسين بمراسز التح
مؤسسم  التع يم الميي  ، يتمتعون بحصميم حسىر من غيرمم حم اغصمبم بمالحطرابم  الي سيم ، 

 وبملتمل   إي م مخت  ون    سممت م الشخصيم .
 وع ى مفا يمسن ت خيص مشس م المراسم    التسمؤل اآلت  : 

المارسين ب م من مم حىر مراسز تح يظ النرآن    بع  سمم  الشخصيم لمم المرامنين 
 الجيسين ببي  وليم ؟

 
 تسمن حمميم المراسم    الينمط اآلتيم : أهمية الدراسة : 

تزوم النمئمين ع ى مراسز التح يظ ببع  المع ومم  الت  تسمعممم ع ى تطوير ت ك  – 1
ت ك المراسز ووح  استراتيجيم  مستنب يم لمي جيم تع يميم وطره ميمسبم لتع يم النرآن بحيث تؤمح 

 المراسز مورمم الوتمئ  سمم تؤمح مورمم التع يم  .
تس ط الحو  ع ى حمميم مور مراسز تح يظ النرآن السريم    تربيم وتيشئم الميخرطين  – 2

ب م ، وتوعيم حوليم  األمور بضمميم فلك المور ممم تم يس م    تطوير م مميم جميمن لمي م حول ت ك 
 ممم ب م .المراسز يم ع م إلى معم م واالمت

حي م من المراسم  اليممرن الت  تيمول  حىر المراسم بمراسز تح يظ النرآن    الشخصيم  – 3
حو الصحم الي سيم ، وم  إحم م إلى المستبم ال يبيم تسممم    إبراز المور الم م الفح يط   با 

  ستمب اهلل عز وجل    تسوين الشخصيم السويم والمتسمم م ، ب حل ح ظا وتلوتا .
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 : ت مف المراسم إلى :  أهداف الدراسة
السشف عمم إفا سمن ميمك  روه    سمم  الشخصيم موحوع المراسم بين المرامنين  – 1

 المارسين وغير المارسين بمراسز تح يظ النرآن السريم ببي  وليم .
السشف عمم إفا سمن ميمك  روه    سمم  الشخصيم موحوع المراسم ترج  لمت ير   - 2
 بين المرامنين المارسين بمراسز تح يظ النرآن السريم ببي  وليم . الجيس

التعرف ع ى حىر مراسز تح يظ النرآن    بع  سمم  الشخصيم لمم المرامنين  – 3
 المارسين ب م . .

 فرضيات وتساؤالت الدراسة : 
ير ال توجم  روه مالم    سمم  الشخصيم موحوع المراسم بين المرامنين المارسين وغ – 1

 المارسين بمراسز تح يظ النرآن السريم ببي  وليم )عييم الفسور( لصمله المارسين ب م .
ال توجم  روه مالم    سمم  الشخصيم موحوع المراسم بين المرامنم  المارسم   – 2 

 وغير المارسم  بمراسز تح يظ النرآن السريم ببي  وليم )عييم اغيمث( لصمله المارسين ب م . 
جم  روه مالم    سمم  الشخصيم موحوع المراسم بين المرامنين المارسين وغير ال تو  – 3

 المارسين بمراسز تح يظ النرآن السريم ببي  وليم ) العييم الس يم ( لصمله المارسين ب م . 
مم حىر المراسم بمراسز تح يظ النرآن    سمم  الشخصيم موحوع المراسم لمم  – 5

 المرامنين المارسين ب م ؟
  دود الدراسة  :ح
 حموم مسمييم : جر  المراسم    ميطنم بي  وليم الج را يم . – 1
 حموم زمييم : جر  المراسم    ال ترن )  ترن التطبيه الميماي  ل مراسم ( . – 2
حددموم بشددريم : حجريدد  المراسددم ع ددى المددرامنين المارسددين وغيددر المارسددين بمراسددز التح دديظ  – 3

 من الجيسين .
موحددوعيم : تنددوم المراسددم ع ددى مراسددم حىددر مراسددز تح دديظ النددرآن  دد  بعدد  سددمم  حددموم  – 4

 الشخصيم ) ت ه المو  ، تنمير الفا  ، التوتر الي س  ( .
 مصطلحات الدراسة : 

: النرآن ل م ، جم     لسمن العرب ، النرآن " الجم  والحم ، ويسمى ترآيًم القرآن الكريم 
 (1/128نظور)بن مأليا يجم  السور  يحم م " 

والنرآن اصطلحًم : مو " سلم اهلل الميّزل ع ى محمم بن عبم اهلل ص ى اهلل ع يا وس م 
 (17: 2000)مناع القطان المتعبم بتلوتا " 
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:  مو حملم من الخوف ال مم  المب م تجم  سل مم يتع ه بموحوع المو  ، قلق الموت 
   العييم بملمرجم الس يم ع ى منيمس ت ه ومم ييتظر  اغيسمن من مصير بعم المو  ، ويتحمم 

 المو  .
المجموع الس   أل سمر واتجممم  ال رم عمن مو وحي م تتحمن سل الخبرا  تقدير الذات : 

حسمسا بوجوم   الت  تسون امراك الشخص وا 
: مو حملم اي عمليم تظ ر    صورن احطراب وعمم استنرار    استجمبم  التوتر النفسي 

 يمر با ومم يتوتعا من ححماث تم ترا نا بع  األعرا  الجسميم مىل الرعشمال رم حيمل مم 
 حو التعره حو زيممن    حربم  الن ب واليب  وغيرمم . 

: م  المرح م الت  تبمح من سن الب وغ _ وم  سن النمرن ع ى التيمسل _ وتيت    المراهقة
 . لف الشعوب والجيسسيم " وتخت ف بمايم مف  المرح م وطول م بمخت 22حوال  "سن 

 مراكز تحفيظ القرآن الكريم :
م  المراسز الت  حتمم م المجتم  لتح يظ النرآن السريم تم تسون    المسمجم حو م حنم بملمسمجم 

آن السريم ح ظًم وححسممًم يعمل ب م متطوعون لتع يم وتح يظ النرآن يشترط  ي م التمسن من النر 
 .م ع ي م وصرف الميه ل مع مين ب مألوتمف الت  تتولى اغشراف العم، تسون تبعيت م االماريم لوتلون

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
النرآن السريم آخر الستب السممويم حيزلا اهلل تعملى ع ى خمتم األيبيم  محمم بن عبم اهلل 

، ومو    ي س  ص ى اهلل ع يا وس م  يا ش م  ل يمس وطمضيييم ل ن وب وممايم إلى حتوم سبل العيش
الوت  مصمر لسل خير    ي س االيسمن ، ولا بملغ األىر    تشسيل البعم العمط      الشخصيم 
االيسمييم ، واتبمعا من حمم عوامل السممل االيسمي  ، با يسمو العنل ويستيير ، وبنرا تا وتمبر  

 س وك ، ول فا  إن يطمئن الن ب ، وتسسن الي س ، وتش ى با الع ل ، ومو م فب ل ي س مؤمب ل
تمرئ النرآن وحم ظا البم حن يتصف بص م  مخت  م عن غير  ، ولا سمم  يتسم ب م تميز  عن من 
سوا  ،   و متعبم بملنرآن متب  لمم جم  با من تيم ومىل ع يم ، توح االيممن ، ومفا مم يعسس ع ى 

ى اهلل ع يا وس م الفح سمن شخصيتا حسن    الخ ه وطيبم    المعشر ، اتتما  بملرسول السريم ص 
 خ نا النرآن .

ويؤسم ع م الي س ع ى حمميم الشعور بمألمن ل صحم الي سيم والتوا ه الي س  ، حيث يعم 
الشعور بمألمن والطمضيييم من حمم عوامل التوازن الي س  يبعم االيسمن عن الصراع الي س  ، ومن 

ه الي س  ، وتم حرام البمحث    مف  المراسم تم الوصول الى حع ى تمر من الصحم الي سيم والتوا 
السشف عن األىر الفح تحمىا المراسم بمراسز تح يظ النرآن    بع  سمم  الشخصيم بمعتبمرمم 
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تنوم بم مم تمريس ستمب اهلل وت نييا وتح يظا ل يش  ممم تم يسممم    بيم  شخصيتا ع ى حسمس 
ن االحطرابم  الي سيم والعن يم متسم بمغيجمبيم خ ن  س يم خمليم من الح وط والصراعم  ، بعيم ع

يم ك من النمرا  والم مرا  الي سيم مم يؤم ا ل عيش    سلم م  فاتا وم  غير  حح متمت  بملتوا ه 
 ببعميا الشخص  واالجتممع  .

 القلق : 
يعم الن ه لب وصميم الصحم الي سيم   و حسمس جمي  االمرا  الي سيم ، ومو حيحًم حسمس 

ي  االيجمزا  االيجمبيم    الحيمن ،   و بمت مه جمي  ممارس ع م الي س األسمس لسل اختلال  جم
الشخصيم واحطرابم  الس وك ولسيا    الوت  فاتا الرسيزن األولى لسل االيجمزا  البشريم سوا  

جتممع  ، المضلو م حو االبتسمريم ، لفا حصبه الن ه الي س  م  تعنيم الححمرن ، وسرعم الت ير اال
وصعوبم التسيف م  التشسل الححمرح السري  والت سك العمئ   وصعوبم تحنيه الرغبم  الفاتيم 
بملرغم من اغرا ا  الحيمن وحعف النيم الميييم والخ نيم م  التط عم  األيميولوجيم المخت  م مو 

)رشاد علي . محمور الحميث الطب     األمرا  الي سيم والعن يم بل واألمرا  السيسوسوممتيم 
 . (2001/37عبد العزيز 

 تعريف القلق :
اخت    اآلرا  حول تعريف الن ه وتعمم  خمصم من اليمحيم اليظريم اليظرح ، وعر ا 
مسرممن بضيا حملم من التوتر الشممل الفح ييشض خلل صراعم  الموا   ومحموال  ال رم ل تسيف 

ن التوتر الشممل والمستمر يمتجم عن توت  ( وعر ا زمران بضيا حملم م2001/39)رشمم ع   موسى
ت ميم خطر  ع   حو رمزح ، يصمحب م خوف غمم  وحعرا  ي سيم جسميم )حممم زمران 

( وعر ا ححمم عسمشم بضيا " شعور عمم غمم  غير سمر بملتوجس والخوف والتح ز 1980/37
لعصب  اللإرامح والتوتر مصحوب عممن ببع  االحسمسم  الجسميم خمصم زيممن يشمط الج مز ا

 . (1980/110)أحمد عكاشةويضت     يوبم  متسررن 
 أسباب القلق : 

ويرج  الن ه    رحح موري  الى ىلىم عيمصر وم  : الشعور بملعجز ، والشعور بملعماون ، 
 والشعور بملعزلم ومف  العوامل تيشض من األسبمب اآلتيم :

 ايعمام المف  العمط      األسرن . -1
 لمعمم م الوالميم غير السويم الت  يت نممم الط ل بع  حيواع ا -2
 (2001/42)رشاد علي عبد العزيزالبيئم ومم ب م من تعنيم وتيمت  .  -3



 

 

 

201715

: مو حملم اي عمليم غير سمرن يمتجم عن استجمبم الخوف المب م عيم ال رم تجم   قلق الموت
 سل مم يتع ه بملمو  .

ع ى  المتعمم وااليش مل السرور عمم من فاتيم معرمش تتحمن اي عمليم استجمبم : مو مولتر تعريف
 (2013 آيم تواج يم) .بملمو  المرتبطم العميمن المظممر من مظ ر حح توت  حو تضمل

 وتم تؤمح با، المتص م والموحوعم  المو  حول تمور سمرن غير اي عمليم خبرن : مو" تمب ر" تعريف
 ( . 212،ص 2007 معمريم ، بشير. )ي سا ال رم بمو  التعجيل إلى الخبرن مف 

إف ي عب مورا سبيرا    ظ ور الن ه عيم  ، إن المو  بمعتبمر  ي ميم ل حيمن :الربط بين الن ه والمو 
حح حي م شخصيم  ،  ملتصور غممحم ومب مم زيممن ع ى اعتبمر  جزئيم مط نم ، اغيسمن وتعزيز 

شسل واحه عن مفا الن ه والم معم  إن بع  التظممرا  الت  يتنمص م اغيسمن تعبر ب ،  رميم
 سل مف  التظممرا  سمم  ، الر   المرح  ل مو االيتحمر،  : العومن األبميم الت  يستعم  م مىل
مم ي فح حن بتسرر ت ه المو  عيم اغيسمن ويحيف سفلك  ( Malachirene) "ينول "ممالشيران

 (2013)آيم تواج يم  .الن ه مو الش   المج ول عيم المو 
 لذات :ا

يتع م الط ل التمييز بين فاتا والبيئم الت  يعيش  ي م  يمرك حن بع  األشيم  تخصا وحن 
البع  اآلخر يخص بيئتا ، ويبمح    تسوين تصور عن ي سا وتتخف بع  خبراتا خمصيم موجبم 
 يحب م ويتخف البع  اآلخر خمصيم سملبم  ل يحب م ، وينوم بيم  الفا  لميا ع ى وعيا بفاتا 
سشسل بمرز ع ى حرحيم من البيئم واآلخر، وتتسون بييم الفا  حسب )سمرل روجرز( يتيجم ل ت معل 
م  البيئم وخمصم الت معل التنويم  م  اآلخرين وحن الفا  يمط متع م مرن ولسي م يمط تصورح 

 .متسه من ممرسم  خصمئص األيم بمغحم م الى النيم المرتبطم ب ف  التصورا  
  ( 1986/547ميد جابر ،)جابر عبد الح

 تعريف الذات 
بضي م السيمن الجومرح حو الخمص الجزئ  لشخص واحم ، وتم تستخمم  كمال دسوقييعر  م 

بضي م المجموع الس    مصطفى فهميسمرامف ل شخصيم    ظ الفا  يؤسم شعور ال رم بسيميا ويعر  م 
حسمسا أل سمر واتجممم  ال رم عمن مو وحي م تتحمن سل الخبرا  الت   تسون امراك الشخص وا 

بضي م تيظيم متسه يتضلف من االمراسم  حو)مميزا ( "حيم" واالمراسم   روجرز كارلبوجوم  ، ويعر  م 
لعلتم  حيم بمآلخرين وبشتى جوايب الحيمن بمغحم م الى النيم ب ف  االمراسم  ، وم  جميب من 

رن    س يت م( وتتسون من االمراك الشعورح أليم الع م الظممريمت  ل  رم حو من مجملا االمراس  )الخب
 . (2002/53)أبوبكر مرسي النيم المرتبطم ب م . 
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: "عبمرن عن ممرك حو اتجم  يعبر عن إمراك ال رم لي سا  يعرف مصط     م  تنمير الفا  بضيا
 ولم وعن تمرتا ع ى سل مم ينوم با من حعممل وتصر م ، ويتسون مفا الممرك    إطمر حمجم  الط

 . ، وخمصم الحمجم إلى االستنلل والحريم والنبول واليجمح
  .(245,ص 1979 )مصطفى فهمي: 

 تنمير الفا  بضيا : "عبمرن عن تنييم الشخص لفاتا ع   ي ميم تطب موجب لورايس  مسمم يعر 
يحو : "بمىمبم تصميم ال رم لفاتا    مسعى ميا  ص و   ر  بضيا ، ويعر ا حو سملب حو بيي مم " 

التمسك ب فا التصميم ،  يمم يتحميا من إيجمبيم  تمعو  الحترام فاتا منمريم بمآلخرين ، و يمم 
يتحمن مفا التصميم حيحم من س بيم  ال تن ل من شضيا بين اآلخرين    الوت  الفح يسع   يا 

سا، ومفا سملبم حو موجبم يحو ي  –روزيبر  بضيا :اتجممم  ال رم الشمم م  اويعر ، ل تخ ص ميا 
يعي  حن تنمير الفا  المرت   مو حن ال رم يعتبر ي سا فا تيمم وحمميم ، بييمم يعي  تنمير الفا  
الميخ   عمم رحم ال رم عن فاتا حو ر   الفا  حو احتنمر الفا  ، حح حن تنمير ال رم لفاتا 

 .    يعي  ال سرن الت  يمرس م ال رم عن سي يم رؤيم وتنييم اآلخرين لا
 (2008/13 ا أحمد على شقفةعط )

 العوامل المؤثرة في تقدير الذات :
وجم سوبر سمي     مراسم حجرامم عن االرتبمطم  الوالميم لتنمير الفا  ع ى مجموعم من 

 سيم وتوصل الى مجموعم من العوامل مي م : 12 – 10األوالم تراوح  حعممرمم بيم 
ت   لمي م يسبم فسم  حع ى من األوالم فوح الفسم  ، حن األوالم فوح تنمير الفا  المر  – 1

 تنمير الفا  الميخ   .
 سلمم الجسم من العيوب . – 2
 المستوم االجتممع  واالتتصممح العمل  . – 3
 حسمليب المعمم م الوالميم االيجمبيم . – 4
 2001/108،109) رشاد عبد العزيز ارت مع مستوم تنمير الفا  لمم األم م  . - 5
 بتصرف(

 والن ه من المت يرا  الت  وجم حن ل م تضىيرًا سبيراً  ع ى تسوين تنمير فا  مرت        
حو ميخ   لمم ال رم  نم حوحح  العميم من المراسم  حن ال رم السوح الفح ال يعميى من الن ه  

يتمت  بمرجا عمليم من تنمير الفا  وتم حسم روجرز ع ى حن ت ميم الفا  حو سو  التوا ه يحمث 
ممم يتعر  اغيسمن ل ن ه, ويحيف روجرز حن الن ه مو استجمبم اي عمليا ل ت ميم تيفر بمن بييمن عي

الفا  الميظم تم حصبه    خطر,  ملن ه يؤمم إلى إحماث ت يير خطير    صور  ال رم عن فاتا, 
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ص  ويؤمم حمم إفا سمن ال رم سويم ال يعميى من حح ت ه زائم  إن مفا يؤمم إلى إحماث التوا ه الشخ
 (2003/4)وحيد مصطفى كامل )إلى تنمير فا  مرت   لمم ال رم . 

ويفمب  مروه عبم ال تمح إلى حن العوامل الت  تؤىر    تنمير ال رم لفاتا سىيرن مي م مم 
يتع ه بمل رم ي سا مىل استعماماتا وتمراتا وال رص الت  يستطي  حن يست   م بمم يحنه لا ال مئمن, 

بملبيئم الخمرجيم وبمأل رام الفين يتعممل مع م  إفا سمي  البيئم ت يئ ل  رم المجمل  ومي م مم يتع ه
وااليطله واغيتم  واغبماع  ضن تنمير  لفاتا يزمام, حمم إفا سمي  البيئم محبطا وتح  العوائه حممم 

نمير ال رم  من ت اال رم بحيث ال يستطي  حن يست ل تمراتا واستعماماتا وال يستطي  تحنيه طموحمت
لفاتا ييخ  , سفلك  من يمو تنمير الفا  ال يتضىر بملعوامل البيئيم والموت يم  حسب ولسيا يتضىر 
بعوامل مائمم مىل فسم  ال رم وتمراتا العن يم وسمم  شخصيتا والمرح م العمريم والتع يميم الت  يمر 

 ( .  21، 19/ 1987ب م)  مروه عبم ال تمح ,
 التوتر النفسي : 

بر مصط ه التوتر الي س  عن احطراب    االي عمل حو مم يمسن تسميتا " اي عمل المشمعر زائم " يع
 وجسميم ي سيم جوايب ل م المشمعر المرسبم من بحمال  العواطف حو مصط ه االي عمال  يتع ه

م السوي الحمال  من سىير    اي عمل  الوصف ويستخمم المزا  ، الوجمان حو بحملم ترتبط وس وسيم
 عن الم حوظ الخمرج  التعبير الوجمان  ومو ل ظ المعيى    النريبم المصط حم  ومن والمرحيم ،

 .لحملتا الشخص وصف م  يتطمبه ال حو بمم يتطمبه الماخ   االي عمل
ويميز بيير جمييا بين النون الي سيم الت  تسشف عن ي س م    حيشطم تنوم ب م تمرن معييم 

جم تيشيط ومستوم ميول حو يزعم  راتيم مؤسما ع ى حيا ييب   توازن بين بين التوتر المتميز بمر 
النون والتوتر من حجل األما  الوظي   الي س  الجيم  نم حتمم ممر  وظمئف تتط ب بسبب صعوبت م 

 (1482/ 1990،  2)كمال دسوقي جالمتزايمن مستوم توتر حسىر  ضسىر ارت معم . 
 قات :طرق تدريس القرآن الكريم في الحل

  أوال : الطريقة الجماعية :
ومفا يستوجب حن يسون الطلب    مستوم واحم ،  ينوم الممرس بتحميم منمار معين لجمي  طلب 
الحد نم ، ينوم الممرس بتلوتا ع ى الطلب حوال تلون يموفجيم مجومن مرت م ، ىم يختمر الطلب 

ىم ينوم بنيم الطلب مي رمين بتلون فلك النمر  المميزين ليعيم سل مي م ع ى حمن تلون فلك النمر ،
، ليتم تسميعا من تب  م ل ممرس  يمم بعم .. ومف  الطرينم يمسن تطبين م    الممارس اليظمميم ، 
والمعممم الع ميم والنرآييم ، والمورا  التضمي يم ، والمراسز النرآييم الم  نم . سمم تطبه ع ى الطلب 

  ر ون النرا ن    المصحفالمبتمئين والفين ال يع
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 من إيجمبيمت م :و ول ف  الطرينم إيجمبيم  وس بيم  
االرت مع بمستوم األما  والمحم ظم ع ى ححسمم التجويم ، يظرا غيصم  الطلب عيم ترا ن الممرس • 

 ، وسفا عيم ترا ن الطلب المميزين .
م  ، يظرا لسىرن التسرار الفح يسمعا تن يل يسبم ال حن بيوعيا ) الج   والخ   ( وس ولم ح ظ اآلي• 

 الطملب من تبل الممرس والطلب .
 شحف ممم بطيئ  الح ظ ، وم ع م إلى مسميرن زملئ م .• 
 س ولم استخمام وسمئل اغيحمح لتوحيه األحسمم والتيبيا ع ى األخطم  .• 
 تمرن الممرس ع ى متمبعم الطلب    األما  والح ظ والس وك بصورن جيمن .• 
إمسمييم بيمن معمي  الس مم  ال ممحم ، وت سير بع  اآليم  ، وتوجيا الطلب إلى التطبيه • 

 العم   ل م .
  حمم الس بيم   مي م :

عمم مراعمن ال روه ال رميم بين الطلب ، ممم يؤمح إلى سب  ممم الطلب المتميزين وعمم • 
 ايطلت م    الح ظ .

بم  المراسم    الح نم يظرا لعمم تمرن الممرس ع ى التعممل م  عمم إمسمييم تبول طلب جمم بعم • 
 حسىر من مجموعم    آن واحم .

الحمجم إلى إمسميم  بشريم وممميم حسىر : مىل تعمم الممرسين والموج ين واألمسيم الستيعمب • 
 األ وا  المتلحنم من الطلب  وجم بعم  و  .

الح نم حو ييتنل إلى ح ظ الجز  الفح وصل إليا الطلب تتضىر الح نم ب يمب الطملب  ربمم يؤخر • 
م  عمم ح ظا ل جز  السمبه ،  تتراسم ع يا األجزا  ،  ربمم يصمب بمغحبمط حو يترك المراسم لعمم 

 تمرتا ع ى مسميرن زملئا .
  ثانيا : الطريقة الفردية :

   التلون ، والح ظ سل حسب  وم  حن ينوم الممرس ب ته المجمل حممم ط بتا ، ل تيم س وااليطله
إمسميمتا الت  ومبا تعملى إيممم ، وحسبمم تيسر لا من بفل وت  وج م لتحنيه فلك تح  إشراف 
الممرس ومتمبعتا .ومف  الطرينم تسون    الح نم  فا  المستويم  المتعممن .وتسون ل طلب الفين 

 . تنمموا    الح ظ والفين يجيمون النرا ن    المصحف الشريف
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يجمبيمت م :   ول ف  الطرينم س بيمت م وا 
  من اغيجمبيم  :

مراعمن ال روه ال رميم بين الطلب وا  سمح المجمل حممم الطلب فوح النمرا  الجيمن ل تنمم    • 
 الح ظ .

تحريك الموا   الفاتيم ل طملب وبث روح التيم س بين الطلب ممم يحى م ع ى مواص م الح ظ • 
 . وزيممن سميتا

إمسمييم االست ممن من الطلب البمرزين    التمريس لزملئ م فوح المستويم  الحعي م    الح نم ، • 
 وفلك بعم حمائ م مم مو مط وب مي م .

 إمسمييم استنبمل الطلب الجمم متى جمؤوا مون حن يؤىر فلك ع ى سير الح نم وايتظمم م .• 
 المرس . االتتصمم    عمم الممرسين ، وتو ير حممسن• 

 حمم الس بيم  ل ف  الطرينم :
 استمرار بع  المنصرين    سورمم الت  محى ع ي م ممن طوي م .• 
 . إرممه الممرس بحيث ال يستطي  استيعمب جمي  الطلب• 
 حعف مستوم األما  عيم الطلب ، وسىرن األخطم  الج يم والخ يم .• 
 حعف متمبعم الممرس ل طلب .• 
  م سىير من الطلب الفين ال يستطيعون ال حمه بزملئ مإحبمط ال مم عي• 
عمم معر م سىير من الطلب غمسميمت م ممم يجع  م ي زمون حي س م بح ظ حسىر حو حتل ممم • 

 يستطيعون ح ظا بإتنمن .
 القراءة الترديدية :طريقة  ثالثا :

ي م ميا بصو  واحه .وم  وم  النرا ن الت  يرمم  ي م الط بم خ ف من ينرح اآليم  الت  يسمعو 
تطبه ع ى الطلب الفين ال يجيمون النرا ن    المصحف ، حو الطلب المبتمئين ، حو بنيم الطلب 

     الطرينم الجممعيم    بع  األحيمن .
 : اإليجابياتول م إيجمبيمت م وس بيمت م حيحم  من 

 ، وال ض ضن ، ويحو فلك . تخ يص حلسيم الطلب من عيوب اليطه سحبسم ال سمن ، والتضتضن• 
تعريف الطلب بملمصط حم  والعلمم  الموجومن    المصحف ، سعلمم  الوتف والمم • 

 .. الخ .واألحزاب والسجما  ..
 . تعوم يطه الس مم  الت  يجمون  ي م صعوبم• 
 تمسين من ال يعرف النرا ن والستمبم من ح ظ مم تيسر من النرآن السريم .• 
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 ب ع ى سي يم الوتف ع ى الحرف الميون حو المتحرك حو المىنل حو المرسوم بملتم تمريب الطل• 
 حو ال م  ، وفلك عيم الوتوف ع ي م وتمريب م ع ى سي يم االبتما  بعم الوتف . 
 . تمريب الطلب ع ى النرا ن الصحيحم• 
 عيم النرا ن .تعريف الطلب بضحسمم التجويم األسمسيم وسي يم تطبين م عيم مرور حسىرمم • 

  ومن السلبيات :
 ر   حصوا  الطلب ممم يؤىر ع ى بنيم الح نم  إن وجم  .• 
 اخت م  حصوا  بع  الطلب الحعمف خ ف حصوا  زملئ م ،  ل يرممون مع م .• 
 . عمم مراعمن ال روه ال رميم بين الطلب• 

 رابعا : الطريقة الجماعية الترديدية :
الجممعيم والترميميم عيم الطلب المبتمئين والفين ال يعر ون النرا ن     يمسن الجم  بين الطرينم

  المصحف حو حتى المتنممين    بع  األحوال بمتبمع الطرينم التمليم :
ينوم الممرس بجفب ايتبم  الطلب بفسر منممم عن السورن حو اآليم  بنصم ، حو حميث ، حو فسر • 

ون عممم ، وت ك السورن حو اآليم  خمصم بحيث ي    ايتبمم م ، المعمي  المجم م ، حو فسر حجر التل
 ويىير رغبت م    االمتممم بمآليم  وترتي  م وح ظ م .

 ينرح المع م اآليم  ترا ن يموفجيم مراعيم  ي م األحسمم والوتوف واالبتما  ، ب  جم مؤىرن صممتم • 
تصر المنمط  ، بحيث يراع  ي س  يبمح الممرس والطلب خ  ا بترميم اآليم  ، م  مراعمن• 

 الطلب ، م  اختيمر حممسن ميمسبم ل وتف واالبتما  .
يط ب الممرس من بع  الطلب المبرزين إعممن ترا ن اآليم  بي س الطرينم الت  بمح  ي م • 

 . الممرس
 يسم  الممرس لعمم آخر من الطلب ليتبين لا ممم استيعمب م وتمسي م .• 
 . م ل ح ظ ال رمح خلل الحصميترك ل طلب  رص• 
 يستم  الممرس إلى الطلب الفين ح ظوا اآليم  حو السورن خلل مم بن  من الحصم .• 
 االستممع إلى بنيم الطلب    بمايم الحصم الىمييم .• 
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 ثانيًا : الدراسات السابقة : 
 الكريم ِحَلُق القرآنبعنوان )  2013العامر  محمد بن عبداهللدراسة  – 1

 . )األحساء وأثرها على التحصيل العلمي العام لطالب المرحلة المتوسطة في محافظة
المتوسطم     ح ه النرآن السريم ع ى التحصيل العمم لطلب المرح مبيمن حىر مم   المراسم إلى : 

عمممم  اغحسم طلب المرح م المتوسطم    محم ظم اغحسم  ، تسوي  عييم المراسم من محم ظم 
يمى ون تطمعم  مخت  م . ىم تسموا إلى مجموعتين . المجموعم األولى : طلب  ( طملبمً  980)

 ريم    تطمعم  مخت  م والمجموعم الىمييم : طلب لم ي تحنوا بح هح ه النرآن الس م تحنون   
الي مئيم ، حيث تمريُ  بين المعمل العمم ل مرجم  بين  يتمئج الطلبواستخمم البمحث  النرآن السريم

وتوص   المراسم  السريم النرآن السريم وغير الم تحنين    ح ه النرآن الطلب الم تحنين    ح ه
ل مرجم  بين الم تحنين    ح ه النرآن السريم ، وغير   روتم    التحصيل الع م  العممحن ميمك إلى 

وحن يسبم المت وتين من الم تحنين    ،   لصمله المجموعم األولى الم تحنين    ح ه النرآن السريم
،  ( طملبم503( طملبم ع ى تنمير امتيمز من )226%(  نم حصل ) 44.9ب غ ) ح ه النرآن السريم

  . السريم ميم يتبن حن ميمك مؤشرًا إيجمبيم سبيرا    التحصيل الع م  لمن ي تحه بح ه النرآن ومن
والقلق العام لدى  العالقة بين مستوى التدين( 1999)  الصنيع صالح بن إبراهيمدراسة  – 2

 .  عينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض
التمين والن ه العمم لمم عييم من طلب جممعم اغممم محمم  م العلتم بينمعر مم   المراسم إلى 
، وسفلك منيمس  الصيي  استخمم منيمس التمين من إعمام صمله،  بملريم  بن سعوم اغسلميم

  جيمن ع ى معممل  صمه وىبم   حص الت  الن ه العمم ل راشمين من إعمام محمم جمل ال يل و 
إحماممم طلب س يم الشريعم وعمممم  ، من مجموعتين من الطلبوزع  ع ى عييم مسويم 

س يم الع وم االجتممعيم متوسط عمرمم  طملبم من121سيم، و21,40طملبم متوسط عمرمم 119
العسسيم بين  ايت   المراسم إلى يتمئج تؤيم العلتم،  طملبم240 سيم، والمجموع الس   ل عييم22.97

حص وا ع ى متوسط مرجم     المراسم، سمم حن طلب س يم الشريعمالتمين والن ه العمم لمم عييت
بييمم ع ى منيمس الن ه العمم حصل  حع ى من طلب س يم الع وم االجتممعيم ع ى منيمس التمين،

  .من طلب س يم الشريعم ع ى طلب س يم الع وم االجتممعيم ع ى متوسط حع ى
 تنمية على القرآن الكريم حفظ أثر" : بعنوان  دراسة العنود بنت صبيح الهمالن الشراري - 3

 إلى المراسم ، مم   . "الجوف بمنطقة المتوسط الثالث الصف طالبات لدى الناقد التفكير مهارات
 الىملث الصف ت ميفا  اليمتم لمم الت سير م مرا  تيميم    السريم النرآن ح ظ حىر ع ى التعرف
 . الجوف بميطنم المتوسط
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 تيميم    السريم النرآن ح ظ حىر مم : التمل  الرئيس السؤال عن اغجمبم    لمراسما مشس م وتحمم 
  :اآلتيم  ال رحيم  صمغ  البمحىم السؤال مفا عن ولإلجمبم اليمتم؟ م مرا  الت سير

 ومتوسط )الحم ظم ( التجريبيم المجموعم مرجم  متوسطم  إحصمئيم بين ماللم فا   روه توجم ال
 االستمالل م مرن  -االستيبمط م مرن سل من)    )غير الحم ظم () الحمبطم المجموعم مرجم 
 الىملث الصف طملبم  لمم الت سير( م مرن -عن العلتم  البحث م مرن -االستيتم  م مرن -بمليص
 100 (ب    ، ع ى عييم التجريب  شبا ، وتم اتبع  البمحىم المي ج   الجوف بميطنم المتوسط

، استخمم    العمم التع يم ( طملبم من ممارس 120 و) ، السريم النرآن تح يظ ممارس من طملبم)
 مختمرن آيم  ع ى بمالعتممم اليمتم الت سير م مرا  من اعماممم ينيس البمحىم لجم  المع ومم  اختبمرا

مستوم ماللم  عيم إحصمئيم ماللم فا   روه توجم حيا عن المراسم مف  يتمئج النرآن حس ر  من
 المجموعم مرجم  )الحم ظم  ( ومتوسط التجريبيم المجموعم مرجم  متوسطم  بين  0.05

 م مرن االستيتم ، م مرن بمليص، االستمالل م مرن االستيبمط ، )م مرن     )الحم ظم  )غير الحمبطم
 ( . الت سير م مرن العلتم ، عن البحث

 تنمية في الكريم القرآن فظح أثر معرفة إلى م ( هدفت 2003 الثبيتي ) يوسف دراسة- - 4
    البمحث اتب  . الطائف بمحافظة االبتدائي السادس تالميذ الصف لدى االبتكاري التفكير قدرات
 إلى المراسم عييم تُسّم  حيث ؛ المتسم ئم المجموعم  التجريب  بضس وب المي ج المراسم مف 

 : والىمييم ( ، ( 54 وعمممم  )الحم ظون المجموعم التجريبيم )التلميف : األولى :مجموعتين
 المجموعتين تسم ؤ من التضسم ىم ( ،50) ( وعمممم غير الحم ظين )التلميف  الحمبطم المجموعم

جرا  االبتسمرح الت سير تمرا  بنيمس البمحث تمم العمر ،     )والتجريبيم ) الحمبطم   االختبمر وا 
) وغير  )الحم ظين (  العييم حيواع جمي  ع ى االختبمر تطبيه ، وبعم ) تورايس ( بمختبمر النب  

 تمرن إحصمئيم بين المجموعتين    ماللم فا   روتم حن ميمك عن المراسم (  حس ر الحم ظين
  روتم ميمك حن سمم . لصمله المجموعم التجريبيم ) الحم ظين ( ، 0.05 ماللم مستوم عيم الطلتم
 0.05وم عيم مست المرويم تمرن    إحصمئيم ماللم فا 

 األصملم تمرن    إحصمئيم ماللم فا   روه الحم ظين ( ، وظ ر  ( التجريبيم المجموعم لصمله
 التجريبيم )الحم ظين ( . المجموعم لصمله المجموعتين بين  0.05مستوم  عيم
 م مرا  تيميم ع ى السريم النرآن ح ظ حىر معر م إلى مم  ( 2001) معلم فائزة دراسة  - 5

 المراسم مف  طُبن  . المسرمم مسم بممييم االبتمائ  السممس الصف لمم ت ميفا  ال  وح االستنبمل
 ، السممس الصف من ت ميفن) 50مجموعم تجريبيم ) : مجموعتين إلى تسم  عييم عشوائيم ع ى

 اختبمر استخمم  وتم ، العمميم الممارس من السممس الصف من ت ميفن ( 50ومجموعم حمبطم )
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 بع  لنيمس الملحظم بطمتم استخمم  سمم ، الت ميفا  لمم االستممع م مرا   ماالستممع لمعر 
 ت ميفا  ت وه عن اليتمئج حس ر  وتم . العييم ت ميفا  لمم الج ريم النرا ن    م مرا  األما 
 وفلك المنمسم الم مرا  جمي  حما     العمميم بملممارس حتراي ن ع ى السريم النرآن ممارس تح يظ

 م مرا     حتراي ن ع ى ت وّتن الحم ظم  الت ميفا  حن سمم ،( % 99 و% 98 ) بين تتراوحبيسبم 
  . الج ريم النرا ن

 ال  وح التحصيل    السريم النرآن ح ظ حىر معر م إلى مم   1991)العريفي  ) يوسف دراسة -6
 ع ى المراسم وطبن  ، المسرمم مسم ممييم    المتوسط الىملث الصف لمم تلميف اليحويم ل نواعم
 تلميف حم ظون التجريبيم المجموعم : األولى : مجموعتين إلى تسم  اختير  عشوائيمً  عييم

 ، ت ميفا (370تلميف غير حم ظون وعمممم ) الحمبطم المجموعم : والىمييم ، ( ت ميفا58) وعمممم
 ال  م تواعم منرر عم موحو     ببيمئا مو تمم اليحويم النواعم    اختبمرا البمحث وتم استخمم

والجميب  ، اليحويم النواعم يخص جميب : ممم جميبين ويحوح الىمي  ، المراس  ال صل    العربيم
الحم ظم  غير ، الحم ظم العييم ح رام جمي  ع ى االختبمر تطبيه وبعم ، تعبيرح إيشمئ  اآلخر
عيم مستوم  إحصمئيم ماللم  فا  روتم ميمك حن : حمم م ؛ اليتمئج من العميم عن المراسم حس ر 
التلميف  لصمله اليحويم النواعم مممن    الحم ظين وغير الحم ظين مرجم  بين 0.01ماللم 

  . الحم ظين
ات ن  المراسم  السمبنم    مراست م ألىر ح ظ النرآن السريم    مت ير من المت يرا  إال حي م سمي  

ومعر يم بييمم تمم  المراسم الحمليم بمراسم حىر ح ظ حول علتم ح ظ النرآن السريم بم مرا  ع ميم 
النرآن السريم    الشخصيم متمى م    بع  السمم  ، سمم حي م ات ن  م  المراسم الحمليم    
استخمام حس وب المجموعم  المتسم ئم حيث تم  المنمريم بين مجموعم المارسين بمراسز تح يظ 

بت ك المراسز وفلك عن طريه مراسم ال روه بين  النرآن السريم ومجموعم من غير المارسين
المجموعتين واعتبمر وجوم ال روه مؤشر ع ى حىر ح ظ النرآن السريم    المت يرا  الممروسم وتم 

 سمي     سل المراسم   روتم ايجمبيم .
 منهج الدراسة : 

بمر  حيسب استخمم البمحث    مف  المراسم المي ج الوص   بضس وب المراسم  المنمريم بمعت
من المرامنين تتسون  مجموعتين متجانستيناألسمليب لمىل مف  المراسم ، حيث تتم المنمريم بين 

إحمامم من المارسين بمراسز تح يظ النرآن السريم ، بييمم تتسون األخرم من غير المارسين بمراسز 
 تح يظ النرآن السريم .
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 مجتمع الدراسة : 
 نين والمرامنم     مجتم  ممييم بي  وليم .يتسون مجتم  المراسم من المرام

 عينة الدراسة : 
 تمم البمحث بمختيمر عييم المراسم سمم يضت  :

= اختيمر عييم المارسين بمراسز تح يظ النرآن السريم : تمم البمحث بسحب عييم من مراسز  1
بسيطم  سمي  العييم ( عن طريه العييم العشوائيم ال120تح يظ النرآن    بي  وليم والبملغ عمممم )

مراسز تحم    رواممم من ينعون    سن المرامنم . تمم البحث بسحب عييم الطلب من المراسز  4
الخمسم المسويم لعييم المراسز وفلك عن طريه العييم العشوائيم الميتظمم ، وفلك بوح  طلب سل 

ا الترتيب يسون يتم  تسمم مرسز من المراسز    توائم يتم السحب مي م و نم لرتم عشوائ  يبمح ب
العمم الس   لطلب المرسز المست مف ع ى العمم المرام سحبا من طلب المرسز ، ىم يؤخف الفح 

 يبمح با ايتظمم العييم تح  الرتم اليمتج .
اختيمر عييم غير المارسين بمراسز تح يظ النرآن السريم : تمم البمحث بسحب عييم  – 2

( ممرستين احمامم ل بيم  واألخرم ل بيين  2  وليم الىميويم وعمممم ) عشوائيم بسيطم من ممارس بي
ىم تمم بسحب عييم من الطلب عشوائيم عن طريه الصم م حيث تمم البمحث بتوزي  منمييس 
السمم  موحوع المراسم ع ى سل من صمم ا ممتين الممرستين ، بتو ر شرطين  نط ممم حن تسون 

ىم عشر والعشرون سيم ، وحن يسون غير ميتسب ولم يسبه لا االيتسمب سن سل ح رام العييم بين الىمل
 إلى حح مرسز من مراسز تح يظ النرآن ،  سمي  العييم سمم    الجمول اآلت  : 

 غير المارسين بمراسز التح يظ المارسين بمراسز التح يظ م
 إيمث فسور الممرسم إيمث فسور مرسز التح يظ

 24 - يمل سيم  مح 6 - بمر السبرم 1
 - 18 الع وم األسمسيم - 7 حيين 2
 24 مجموع المارسين بمراسز التح يظ 5 - الش يم 3
 42 مجموع غير المارسين  - 6 حب  بن سعب 4

 66 المجمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوع الس ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 دوات الدراسة :أ

لتحنيه حمماف المراسم والتحنه من  رحيمت م واالجمبم عن تسمؤالت م تمم البمحث لجم  
 المع ومم  عن مت يرا  المراسم بمستخمام األموا  اآلتيم :
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(  نرن بعم تيمس 36من اعمام زييب محموم شنير ، مسون من )أواًل : مقياس قلق الموت : 
 س وفلك ع ى اليجو اآلت  :ل منيم مالخصمئص السيسو متري

الىبم  : تمم البمحث بنيمس ىبم  المنيمس عن طريه اعممن التطبيه وفلك بتطبيه  – 1
المنيمس ع ى عييم استطلعيم واعممن تطبينا بعم ممن تجموز  حسبوعين وبحسمب معممل االرتبمط 

سمم تمم البمحث  (0.82بين االختبمرين تبين حيا يتمت  بىبم  عمل  حيث ب غ معممل االرتبمط )
 ( ممم يعي  حن المنيمس يتمت  بىبم  عمل  . 0.79بمستخمام معممل حل م سرومبمخ  سمن)

الصمه : تمم البمحث بملتضسم من صمه المنيمس عن طريه تحسيما من تبل مجموعم  – 2
من األسمتفن المختصين    ع م الي س )الصمه الظممرح( وتم سمي  استجمبم  المحسمين تؤسم 

 % من المحسمين ( .96ه المنيمس ) حيث حتر  يسبم صم
(  نرن 31من اعمام مجمح عبم السريم حبيب ، مسون من )ثانيا : مقياس التوتر النفسي : 

 ل منيمس وفلك ع ى اليجو اآلت  : مبعم تيمس الخصمئص السيسو متري
بتطبيه  الىبم  : تمم البمحث بنيمس ىبم  المنيمس عن طريه اعممن التطبيه وفلك – 1

المنيمس ع ى عييم استطلعيم واعممن تطبينا بعم ممن تجموز  حسبوعين وبحسمب معممل االرتبمط 
، بييمم ب غ الىبم   (0.76بين االختبمرين تبين حيا يتمت  بىبم  عمل  حيث ب غ معممل االرتبمط )

 ( ممم يعي  حن المنيمس يتمت  بىبم  عمل  0.73عن طريه معممل حل م سرومبمخ )
الصمه : تمم البمحث بملتضسم من صمه المنيمس عن طريه تحسيما من تبل مجموعم  – 2

من األسمتفن المختصين    ع م الي س )الصمه الظممرح( وتم سمي  استجمبم  المحسمين تؤسم 
 % من المحسمين ( .91صمه المنيمس ) حيث حتر  يسبم 

(  نرن 30يز المريي  ، مسون من )من اعمام حسين عبم العز ثالثًا : مقياس تقدير الذات : 
 ل منيمس وفلك ع ى اليجو اآلت  : مبعم تيمس الخصمئص السيسو متري

الىبم  : تمم البمحث بنيمس ىبم  المنيمس عن طريه اعممن التطبيه وفلك بتطبيه  – 1
المنيمس ع ى عييم استطلعيم واعممن تطبينا بعم ممن تجموز  حسبوعين وبحسمب معممل االرتبمط 

  . (0.83ين االختبمرين تبين حيا يتمت  بىبم  عمل  حيث ب غ معممل االرتبمط )ب
الصمه : تمم البمحث بملتضسم من صمه المنيمس عن طريه تحسيما من تبل مجموعم  – 2

من األسمتفن المختصين    ع م الي س )الصمه الظممرح( وتم سمي  استجمبم  المحسمين تؤسم 
 % من المحسمين ( .94م صمه المنيمس ) حيث حتر  يسب
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 المعالجة اإلحصائية : 

اسددتخمم البمحددث  دد  المعملجددم اغحصددمئيم ل بيميددم  التدد  تحصددل ع ي ددم مددن التطبيدده الميددماي  
( . ومدددو اختصدددمر للسدددم البريدددممج ومدددو :  SPSSألموا  البحدددث بريدددممج اغحصدددم  بملحمسدددوب ) 

Statistical Packages for Social Sciences )   ( ، حح مجموعدم بدرامج إحصدمئيم تخدمم
 الع وم اغيسمييم . 

 وفلك بتطبيه الوسمئل اغحصمئيم اآلتيم :
 استخمم البمحث معممل حل م سرومبمخ لنيمس ىبم  المنمييس .  - 1
لعييم واحمن ل سشف عمم افا سمن ح رام العييم يتص ون   t-testاستخمم اختبمر )   (  - 2

  .بملسمم  موحوع المراسم حم ال
لنيددمس ال ددروه بدددين المددرامنين المارسددين وغيددر المارسدددين   t-testاسددتخمم اختبددمر )   (  – 3

بمراسدددز التح ددديظ وسدددفلك بدددين الجيسدددين  ددد  السدددمم  موحدددوع المراسدددم ، وفلدددك عدددن طريددده بريددددممج 
 ( .SPSSالحمسوب )
 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة :

 م تمم البمحث بملتح يل االحصمئ  لمم ل تحنه من  رحيم  المراسم واغجمبم عن تسمؤالت
( ، ومو اختصمر SPSSعن طريه بريممج االحصم  بمستخمام الحمسوب ) تحصل ع يا من بيميم 
، و يمم يضت  )   (Statistical Packages for Social Sciencesللسم البريممج ومو : 

 استعرا  ليتمئج المراسم وميمتشت م :
لى والت  يص م ) ال توجم  روه مالم    سمم  الشخصيم ل تحنه من ال رحيم األو  – 1

موحوع المراسم بين المرامنين المارسين وغير المارسين بمراسز تح يظ النرآن السريم ببي  وليم )عييم 
لعييتين مستن تين   t-testالفسور( ، تمم البمحث بنيمس ال روه بين العييتين بمستخمام اختبمر ) ( 

حوع المراسم )ت ه المو  ، التوتر الي س  ، وتنمير الفا (  سمي  اليتمئج    السمم  الشخصيم مو 
 سمم    الجمول اآلت  : 
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 المتوسط العدد العينة السمة
االنحراف 
 tقيمة   المعياري

درجة 
 الداللة الحرية

قلق 
 الموت

غير 
 دارسين

18 17.3889 5.43560 
2.222 29 .034 

 5.41603 13.0000 13 دارسين

تر التو 
 النفسي

غير 
 6.64039 49.2778 18 دارسين

5.818 29 .000 
 12.61613 29.0000 13 دارسين

تقدير 
 الذات

غير 
 7.48179 36.7222 18 دارسين

5.315 29 .000 
 6.52706 50.4615 13 دارسين

ببي  وليم  من الجمول السمبه والفح يبين ال روه بين المارسين وغير المارسين بمراسز تح يظ النرآن
   سل من ت ه المو  والتوتر الي س  وتنمير الفا  ، يتبين حن متوسط مرجم  ) عييم الفسور ( 

( بميحراف معيمرح 17.3889عييم غير المارسين بمراسز التح يظ ع ى منيمس ت ه المو  = )
يمرح ( بميحراف مع13.0000( بييمم متوسط مرجم  عييم المارسين بمراسز التح يظ = )5.43560)
( حح حيا 0.05( وم  مالم عيم مستوم )29( عيم مرجم حريم )2.222= )  t( وتيمم 5.41603)

توجم  روه    سمم ت ه المو  لصمله غير المارسين بمراسز التح يظ حح حي م حسىر ت نم من 
المارسين بمراسز التح يظ ، سمم يتبين حن متوسط مرجم  عييم غير المارسين بمراسز التح يظ ع ى 

( بييمم متوسط مرجم  عييم 6.64039( بميحراف معيمرح )49.2778منيمس التوتر الي س  = )
=  t( وتيمم 12.61613( بميحراف معيمرح )29.0000المارسين بمراسز التح يظ = )

( حح حيا توجم  روه    سمم التوتر 0.05( وم  مالم عيم مستوم )29عيم مرجم حريم )5.818))
رسين بمراسز التح يظ حح حي م حسىر توترا  من المارسين بمراسز التح يظ ، الي س  لصمله غير الما

سمم يتبين حن متوسط مرجم  عييم غير المارسين بمراسز التح يظ ع ى منيمس تنمير الفا  = 
( بييمم متوسط مرجم  عييم المارسين بمراسز التح يظ = 7.48179( بميحراف معيمرح )36.7222)
( وم  29عيم مرجم حريم )t ( =  (5.315( وتيمم 6.52706مرح )( بميحراف معي50.4615)

( حح حيا توجم  روه    سمم تنمير الفا  لصمله المارسين بمراسز التح يظ 0.05مالم عيم مستوم )
المارسين بمراسز التح يظ حيث حن متوسط مرجمت م ع ى منيمس  غيرحح حي م حسىر تنميرا لفوات م من 
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المارسين بمراسز التح يظ ممم يشير الى ارت مع مستوم غير رائ م من تنمير الفا  حسىر من يظ
 تنميرمم لفات م . 

ل تحنه من ال رحيم الىمييم والت  يص م )ال توجم  روه مالم    سمم  الشخصيم  – 2
موحوع المراسم بين المرامنم  المارسم  وغير المارسم  بمراسز تح يظ النرآن السريم ببي  وليم 

لعييتين   t-testث( تمم البمحث بنيمس ال روه بين العييتين بمستخمام اختبمر ) ( )عييم اغيم
مستن تين    السمم  الشخصيم موحوع المراسم )ت ه المو  ، التوتر الي س  ، وتنمير الفا ( 

 .  سمي  اليتمئج سمم    الجمول اآلت 

االنحراف  المتوسط العدد العينة السمة
 المعياري

درجة  tقيمة  
 حريةال

 الداللة

قلق 
 الموت

غير 
 6.18539 16.5417 24 دارسات

1.174 33 .249 
 6.77965 13.8182 11 دارسات

التوتر 
 النفسي

غير 
 9.73861 48.3333 24 دارسات

3.151 33 .003 
 10.93701 36.7273 11 دارسات

تقدير 
 الذات

غير 
 دارسات

24 42.7917 6.71778 
2.576 33 .015 

 6.38749 49.0000 11 دارسات
بمراسز تح يظ النرآن ببي  وليم  م وغير المارس م من الجمول السمبه والفح يبين ال روه بين المارس

   سل من ت ه المو  والتوتر الي س  وتنمير الفا  ، يتبين حن متوسط مرجم  ) عييم اغيمث ( 
( بميحراف معيمرح 16.5417)بمراسز التح يظ ع ى منيمس ت ه المو  =  م عييم غير المارس

( بميحراف 13.8182بمراسز التح يظ = ) م ( بييمم متوسط مرجم  عييم المارس6.18539)
توجم ال حح حيا غير ( وم  29( عيم مرجم حريم )1.174= )  t( وتيمم 6.77965معيمرح )

توسط مرجم  بمراسز التح يظ ، سمم يتبين حن م م غير المارسالمارسم  و  روه    سمم ت ه المو  
( بميحراف معيمرح 48.3333بمراسز التح يظ ع ى منيمس التوتر الي س  = ) م عييم غير المارس

( بميحراف 36.7273بمراسز التح يظ = ) م ( بييمم متوسط مرجم  عييم المارس9.73861)
( وم  مالم عيم مستوم 29عيم مرجم حريم )t ( =  (3.151( وتيمم 10.93701معيمرح )

 نبمراسز التح يظ حح حي  م حيا توجم  روه    سمم التوتر الي س  لصمله غير المارس ( حح0.05)
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بمراسز  م بمراسز التح يظ ، سمم يتبين حن متوسط مرجم  عييم غير المارس م حسىر توترا من المارس
( بييمم متوسط 6.71778( بميحراف معيمرح )42.7917التح يظ ع ى منيمس تنمير الفا  = )

=  t( وتيمم 6.38749( بميحراف معيمرح )49.0000بمراسز التح يظ = ) م م المارسمرجم  عيي
( حح حيا توجم  روه    سمم 0.05( وم  مالم عيم مستوم )29عيم مرجم حريم )2.576)  )

بمراسز  م المارسغير بمراسز التح يظ حح حي م حسىر تنميرا لفوات م من  م تنمير الفا  لصمله المارس
 م المارس ن غيرم يظيرات نع ى منيمس تنمير الفا  حسىر من  نحن متوسط مرجمت التح يظ حيث 

 .  نلفات  نبمراسز التح يظ ممم يشير الى ارت مع مستوم تنميرم
ل تحنه من ال رحيم الىملىم والت  يص م ) ال توجم  روه مالم    سمم  الشخصيم  – 3

ين بمراسز تح يظ النرآن السريم ببي  وليم( موحوع المراسم بين المرامنين المارسين وغير المارس
لعييتين   t-testتمم البمحث بنيمس ال روه بين العييتين بمستخمام اختبمر ) ( )العييم الس يم( 

مستن تين    السمم  الشخصيم موحوع المراسم )ت ه المو  ، التوتر الي س  ، وتنمير الفا ( 
 .  سمي  اليتمئج سمم    الجمول اآلت 

االنحراف  المتوسط العدد العينة السمة
درجة  tقيمة   المعياري

 الداللة الحرية

قلق 
 الموت

غير 
 5.82178 16.9048 42 دارسين

2.350 64 .022 
 5.95499 13.3750 24 دارسين

التوتر 
 النفسي

غير 
 8.46819 48.7381 42 دارسين

6.329 64 .000 
 12.26866 32.5417 24 دارسين

تقدير 
 الذات

غير 
 7.60051 40.1905 42 دارسين

5.225 64 .000 
 6.36553 49.7917 24 دارسين

من الجمول السمبه والفح يبين ال روه بين المارسين وغير المارسين بمراسز تح يظ النرآن ببي  وليم 
ييم    سل من ت ه المو  والتوتر الي س  وتنمير الفا  ، يتبين حن متوسط مرجم  ع)العييم الس يم( 

( بميحراف معيمرح 16.9048غير المارسين بمراسز التح يظ ع ى منيمس ت ه المو  = )
( بميحراف معيمرح 13.3750( بييمم متوسط مرجم  عييم المارسين بمراسز التح يظ = )5.82178)
( 0.05)ماللم ( وم  مالم عيم مستوم 29( عيم مرجم حريم )2.350= )  t( وتيمم 5.95499)
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روه    سمم ت ه المو  لصمله غير المارسين بمراسز التح يظ حح حي م حسىر ت نم من حح حيا توجم  
المارسين بمراسز التح يظ ، سمم يتبين حن متوسط مرجم  عييم غير المارسين بمراسز التح يظ ع ى 

( بييمم متوسط مرجم  عييم 8.46819( بميحراف معيمرح )48.7381منيمس التوتر الي س  = )
 =  t( وتيمم 12.26866( بميحراف معيمرح )32.5417اسز التح يظ = )المارسين بمر 

( حح حيا توجم  روه    0.05) ماللم ( وم  مالم عيم مستوم29عيم مرجم حريم )6.329)  )
سمم التوتر الي س  لصمله غير المارسين بمراسز التح يظ حح حي م حسىر توترا  من المارسين بمراسز 

توسط مرجم  عييم غير المارسين بمراسز التح يظ ع ى منيمس تنمير التح يظ ، سمم يتبين حن م
( بييمم متوسط مرجم  عييم المارسين بمراسز 7.60051( بميحراف معيمرح )40.1905الفا  = )

عيم مرجم حريم t ( =  (5.225( وتيمم 6.36553( بميحراف معيمرح )49.7917التح يظ = )
حح حيا توجم  روه    سمم تنمير الفا  لصمله  (0.05)ماللم ( وم  مالم عيم مستوم 29)

المارسين بمراسز التح يظ حيث حن غير المارسين بمراسز التح يظ حح حي م حسىر تنميرا لفوات م من 
المارسين بمراسز التح يظ ممم غير متوسط مرجمت م ع ى منيمس تنمير الفا  حسىر من يظرائ م من 

 .  يشير الى ارت مع مستوم تنميرمم لفات م
لإلجمبم عن تسمؤل المراسم الرئيس والفح يصا )مم حىر المراسم بمراسز تح يظ النرآن  – 4

   سمم  الشخصيم موحوع المراسم لمم المرامنين المارسين ب م ؟ تمم البمحث بحسمب ال روه بين 
( وتبين عييت  المراسم ) المارسين وغير المارسين بمراسز تح يظ النرآن    السمم  موحوع المراسم 

( بين المارسين وغير 0.05من خلل فلك حن ميمك  روه فا  ماللم احصمئيم عيم مستوم ماللم )
المارسين    مراسز تح يظ النرآن ببي  وليم لصمله غير المارسين    سل من ت ه المو  والتوتر 

مي  ال روه    الي س  ممم يعي  حن غير المارسين حسىر ت نم وتوترا من المارسين ل نرآن ، بييمم س
تنمير الفا  لصمله المارسين ل نرآن ممم يعي  حي م حسىر تنميرا لفوات م من غير المارسين ل نرآن ، 
ومفا يعي  حن ميمك تضىيرا ايجمبيم مااًل ل مراسم    مراسز تح يظ النرآن    سل من ) ت ه المو  ، 

 التوتر الي س  ، وتنمير الفا  ( .
حح البمحث بمعتبمر حن النرآن يعط  االيسمن ممو  ي س  وىنم ومف  اليتمئج ميطنيم    ر 

بملي س ويعمه  يا الشعور بسييويتا سميسمن  معل ايجمب  ، ومفا من العوامل الم مم الت  تؤمح الى 
أال بذكر اهلل تطمئن السوا  الي س  واالطمئيمن سمم حخبر اهلل    النرآن السريم    تولا تعملى ) 

( ، سمم حن مراسم النرآن وح ظا وتلوتا تزيم من إيممن ال رم والتزاما بمم  28آيم ( ) الرعم القلوب 
حتى با النرآن العظيم من شرائ  سمي  وممزال  سببم    سعممن سل من التزم ب م    المييم واآلخرن ، 

م بملي س وال مو  الي س  الفح يحمىا النرآن    الي س يزيل مم ب م من توتر واي عمل زائم ، حمم الىن
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 تسون    صورن تنمير ل فا  يتسم بمغيجمبيم واالعتمال مون تسبر حو ايتنمص ل فا  ، سمم عمه 
االيممن بمهلل تعملى يوجا ال رم الى   م مم حمر اهلل تعملى با واالجت مم    العمل بمم   م م  حسن 

حسبمبا ، حو الخوف من الظن بمهلل وعمم النيوط من رحمتا  يبتعم ال رم بفلك عن مواع  الن ه و 
المو  ،  تسون شخصيم ال رم المارس ل نرآن السريم شخصيم متسمم بمغيجمبيم بعيمن عن التوتر 

 والن ه يسون صمحب م عمر م لنمر ي سا . 
 
 

 :  المراجع
س يم الع وم ، رسملم ممجستير ، ت ه المو  لمم الراشم المصمب بملسرطمن 2013 آيم تواج يم - 1

 االجتممعيم جممعم محمم خيحراغيسمييم و 
 ( ، حزمم ال ويم    المرامنم ، مستبم الي حم المصريم ، النممرن .2002حبوبسر مرس  ) - 2
( ، حىر ح ظ النرآن السريم    تيميم الت سير اليمتم 2008العيوم بي  صبيه ال ملن الشرارح ) – 3

جستير ، س يم التربيم ، جممعم حم لمم طملبم  الصف الىملث المتوسط بميطنم الجوف ، رسملم مم
 النرم
تحميم بع  العوامل الي سيم واالجتممعيم المسببم لإلصمبم (، 2005ايميش الطممر ال ن   ) - 4

، رسملم  بمالستئمب الي س  لمم المرامنين    الريف والححر    المجتم  ال يب  ) مراسم منمريم (
 وم . مستورا  ، س يم اآلماب ، جممعم جوبم ، الخرط

(، االحطرابم  العصمبيم وعلتت م االرتبمطيم والسببيم 2000حيور عبم العزيز العبممسم ) – 5
، ىميويم بواليم الخرطوم وتطمع غزنببع  المت يرا  الفاتيم واألسريم لمم طلب وطملبم  المرح م ال

 . رسملم مستورا  غير ميشورن ، تسم ع م الي س ، س يم اآلماب ، جممعم الخرطوم  
،بحوث ومراسم  متخصصم    ع م الي س، الجز  الراب ، ميشورا   2007بشير معمريم،  - 6

 ر .الحبر، الجزائ
 . ، يظريم  الشخصيم ، مار الي حم العربيم ، النممرن 1986جمبر عبم الحميم جمبر ، - 7
 مرن .(، حسمسيم  الصحم الي سيم ، مؤسسم المختمر ، النم2001رشمم ع   عبم العزيز ) – 8
  2( ، منيمس ت ه المو  ، مستبم الي حم المصريم ، النممرن ، ط2002زييب محموم شنير ) – 9

( ، العلتم بين المسميمن االجتممعيم وسل من 2001شعبمن جمب اهلل ، وعممل مريمح ) – 10
م مظممر االستئمب وتنمير الفا  والرحم عن الحيمن ، مج م ع م الي س ، ال يئم المصريم العمم

 ، حبريل ، مميو ، يوييو ،.  58ل ستمب ، العمم 
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مج م الع وم التربويم والمراسم  اغسلميم، المج م الراب  صمله بن إبراميم الصيي  ) ( ،  – 11
 . ، جممعم الم ك سعوم الريم  مد1421عشر
، ممناالجتممعيم ، مار المسيرن ، ع( ، سيسولوجيم التيشئم 2000صمله محمم ع   حبوجممو ) –12

 الطبعم الىمييم.
تنمير الفا  وعلتتا بملمشمرسم السيمسيم لمم ط بم جممعم ( 2008) عطم ححمم ع ى شن م- 13

 رسملم ممجستير ، مع م البحوث والمراسم  التربويم النممرن . النمس الم توحم ب زن
 ttp://www.islamset.com/arabic/ahip/psycho/shahen.htmlعمر شممين ،  – 14
( ، االستئمب    حو  بع  المت يرا  الميموغرا يم الجيس  1993غريب عبم ال تمح غريب ) – 15

، الجمعيم المصريم ل صحم والسن  ومستوم التع يم والحملم الزواجيم ، مج م الصحم الي سيم 
 . 34، العمم الي سيم

     الط ولم ( : منمريم يحو الفسم  ويحو تنمير الفا 1987 مروه عبم ال تمح سلمم )  -16
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 الملخص:
تعمي  جل المول العربيم من ينص    الموارم الممئيم، ممم يجع  م تواجا عجزًا ممئيًم، ويعزم فلك 

السسمي  وازميمم ميمطه التححر والتطور الصيمع  وزيممن المسمحم  المزروعم الت  إلى اليمو 
 تتط ب ميممًم  حًل عن يحوب المخزون الجو  .

وتواجا ليبيم ينصًم    موارممم الممئيم ممم ييمر بضزمم حممن    المستنبل، وتعمي  الموارم الممئيم من 
 ب ع ى الميم  والسميم  المتمحم للستىممر ولمواج م عمن مشمسل تتمىل    اختلل التوازن بين الط

مف  الصعوبم  البم من تيميم الموارم غير الطبيعيم واالمتممم بملموارم المتمحم والسيمم السطحيم 
مي م وتطوير ُيظم الرح الزراعيم، وترشيم االستخمامم  الممئيم والتوجا إلى ميم  الصرف الصح  

يوح من حجل التخ يف من اعتممممم ع ى الميم  الجو يم بوص  م ل ر  الي و  ب فا النطمع الح
مصمرًا رئيسًم لجمي  االستخمامم ، ت مف مف  المراسم إلى تس يط الحو  ع ى مف  المشمسل وآ مت م 
خ ص  المراسم إلى بع  اليتمئج والتوصيم  الت  ت مف إلى الي و  بملموارم الممئيم والمحم ظم 

 ع ي م. 
 مقدمة:
من الممئ  فا ص م وىينم بمألمن النوم ، ومن الصعب   م وتحنيه األمن النوم  من مون يعم األ

  م الترابط بين عيمصر ،  يصعب األمن النوم  مون األمن االتتصممح ل بلم،  مألمن االتتصممح 
يم  ال يمسن تحنينا بمعزل عن األمن ال فائ ، واألمن ال فائ  ال يتحنه بمون األمن الممئ ، وحن الم

ت عب مورًا مممًم    استنرار المولم، حيث تسعى سىيرًا من المول إلى تو ير مصممر ل ميم  تستطي  
 من خلل م تو ير الميم  الصملحم للستخمامم  المخت  م حح مم يعرف بمألمن الممئ .

من ج م وت م وتعم ليبيم من المول الت  تعمي  عجزًا ممئيًم، وفلك ُيعزم إلى زيممن الط ب ع ى الميم  
% ع ى الميم  الجو يم فا  95ت فيم األحوا  الممئيم من ج م حخرم، وتعتمم ليبيم ع ى حسىر من 
 ت فيم حئي م حو يممرن، ومن ميم جم  موحوع األمن الممئ     ليبيم.

وتم ش م  ليبيم تطورًا اتتصمميًم وححمريًم مم حمم إلى الزيممن    معمال  است لك الميم  الفح يتج 
يشم  الوحما  السسييم  عيا زيممن األزمم الممئيم، ومفا التطور واسبا التوس     الزراعم المرويم وا 
تممم المصمي ، وخمصم حن المولم اتبع  سيمسم التوس  األ ن  من حجل تنميم الخممم  لسل  وا 

 الليبي المائي مناأل

 جممعم بي  وليم – اآلمابس يم  – اش يبطم م تمح  ر  محمم. م
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المتمحم، ميمطه ليبيم بمون استىيم ، ممم زام من حمن االست لك الفح ال يتيمسب م  اغمسمييم  
األمر الفح يحتم ع ى ميئم الميم  والموارم الممئيم إيجمم الطره والح ول من حجل است لل الىرون 

 (1)الممئيم االست لل األمىل وتيميم مف  الموارم تيميم مستمامم ل ح مظ ع ى مص حم األجيمل النمممم.
حمومن حصًل، بملرغم من الج وم الت  ليبيم مولم  نيرن ممئيًم، وتعمي  من ينص    موارممم الممئيم الم

بفلت م ل حم من مفا الينص من خلل التوس     است لل الميم  السطحيم عن طريه بيم  السموم 
تممم محطم  لتح يم ميم  البحر موزعم ع ى طول  ع ى األوميم الرئيسيم فا  األمميم الممئيم، وا 

م  الجو يم من الجيوب إلى ميمطه الشممل سمح  م من الشره إلى ال رب، بمغحم م إلى ج ب المي
فا  الترسز السسمي  والتربم الخصبم مشروع الي ر الصيمع  العظيم األمر الفح يتط ب حرورن 
ترشيم االست لك، والسيمم    تطمع الزراعم وفلك بمتبمع حيسب الطره الحميىم ل رح من حجل 

اف، وخمصم    األحوا  السمح يم، ممم المحم ظم ع ى مفا المورم الحيوح الفح يعمي  من استيز 
حمم إلى مبوط ميمسيب م وزحف الميم  المملحم ع ي م عن طريه تماخل ميم  البحر وزام  م وحت م 

 وحصبح  غير صملحم للستعممل البشرح والزراع .
ومن حجل تحنيه األمن الممئ  ال يب     الحمحر والمستنبل البم من تيميم جمي  موارم البلم 

ئيم تيميم مستمامم، وفلك من خلل است لل ميم  البحر وميم  الصرف الصح  والزراع  والميم  المم
السطحيم    بحيرا  السموم بعم تح يت م وتينيت م    الزراعم والصيمعم؛ وفلك ل تخ يف من 

م ع ى است لل الميم  الجو يم بمم  ي م الي ر الصيمع  العظيم وجع  م للستخمامم  البشريم ل محم ظ
 الميم  العفبم الحئي م.

ويعتبر موحوع األمن الممئ  من الموحوعم  الحيويم واغستراتيجيم الت  تش ل امتممم البمحىين 
 بمخت ف اختصمصمت م، وفلك ألمميم الميم     المول فا  اليمرن الممئيم.

االستخمام األمىل وترشيم واألمن الممئ  ال يب  يعي  الح مظ ع ى الموارم الممئيم المتو رن واستخمام م 
حولويم االستخمامم  والح مظ ع ي م من الت وث والبحث عن مصممر ممئيم جميمن وفلك لتضمين التوازن 

 بين الموارم الممئيم والط ب ع ي م.
 مشكلة البحث:

مسضلم الميم     ليبيم من حسىر المسمئل حيويم وحمميم وحن تحنيه األمن الممئ  ال يب  ال يتسيى إال 
بملتوجا إلى است لل ميم  البحر وميم  الصرف الصح  واست لل الميم  السطحيم، وفلك بتظم ر 
الج وم ل تخ يف من است لل الميم  الجو يم، وتسمن مشس م المراسم    التسمؤل اآلت  )مل يمسن 

 ل يبيم تيميم جمي  موارممم الممئيم تيميم مستمامم؟(.
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 أهداف البحث:
 حنيه األمماف التمليم:ي مف مفا البحث لت

 تس يط الحو  ع ى المصممر الممئيم المتمحم ل بلم. .1
االمتممم بتنييم  تح يم ميم  البحر وتينيم ميم  الصرف الصح  وفلك من حجل المسمممم     .2

 إيجمم مصممر بمي م ل ميم .
مسمييم مواج تا. .3  التعرف ع ى العجز الممئ  الحمل  وا 
 است لك الميم . وح  إستراتيجيم تنوم ع ى ترشيم .4

 الفروض العلمية:
 لتحنيه األمماف يجب وح   رو  ع ميم لفلك:

 الموارم الممئيم الحمليم غير متوازيم م  الزيممن السسمييم. .1
 جل السميم  المست  سم ال يتم تعويح م عن طريه الت فيم الطبيعيم. .2

 منهجية البحث:
ميم  من خلل استعرا  وات  المصممر يعتمم ع ى المي ج التح ي   الفح ينوم ع ى تح يل البي

الممئيم، والمي ج اغحصمئ  وفلك بتح يل الجماول واغحصمئيم  والخرائط بمغحم م إلى المي ج 
 الوص  .

 
 أواًل: الموارد المائية:

 المواد المائية الطبيعية: -1
 األمطار: -أ

ألخرم وتتضىر حمطمر الشريط تتبمين سميم  األمطمر ال مط م ع ى ليبيم من ميطنم ألخرم ومن سيم 
السمح   بشسل السمحل واتجمما، وببعم المرت عم  الجب يم وترب م ميا، وعممن تتراوح سميم ال طل 

والسواحل ال ربيم حسىر مطرًا من السواحل  (2)م م400-100المطرح ع ى الميمطه السمح يم مم بين 
مطرن تسون متعمممن ع ى السواحل المواج م الشرتيم، ويعزم مفا إلى حن الريمح الشممليم ال ربيم الم

ل م بييمم تسون موازيم ل سواحل الشرتيم، ولفلك يجم حن حمطمر سمحل بي مزح مىًل حسىر مطرًا من 
سمحل خ يج بمبم إل الشره ميا، والميطنم الوحيمن الت  يزيم معمل حمطمرمم عن المعمل العمم م  

وفلك لتضىير الريمح ال ربيم وحعمصيرمم  (3)م م600ميطنم شحم ، حيث تحظى بمم ينرب من 
 ولظروف الميطنم الجب يم.
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 50وعيم االبتعمم عن السمحل يتيمتص المطر بمعمال  سريعم، حيث إيا ال يتعمم معمل المطر 
م م، بل  50سم جيوب البحر، وحن الجز  األسبر من ليبيم ال يتعمم خط المطر  يا 20م م ع ى بعم 

م م ألي م ميطنم صحراويم، ومف  االختل م  السبيرن    توزي  سميم   10حن حغ ب م ينل عن 
األمطمر تعزم إلى الموات  الج را   ل يبيم، والسيمم ظرو  م التحمريسيم والصحراويم، وتزيم األمطمر 

 (4)سم من السمحل. 100   التيمتص س مم ابتعميم عن البحر حتى تسمم تيعمم ع ى بعم 
 المياه السطحية: -ب
ميم  السطحيم    ليبيم محمومن جمًا وال تسممم    االست لك الممئ  إال بيسبم حئي م، من إجممل  ال

الموارم الممئيم، حيث ال توجم مجمرح ممئيم مائمم الجريمن مىل األي مر وسل مم يمسن تسجي ا م  
الميمخيم  ت ك الميم  الت  تسيل ع ى السطه عنب مطول األمطمر، و   الج م  الت  تسمه ظرو  م

ب طول األمطمر ع ى المرت عم  مىل الجبل األخحر والجبل ال رب  وجيوب مم، حيث األمطمر تترك 
  مئحًم    المواسم الجيمن والت  تيحمر ع ى الميحمرا  الشممليم والجيوبيم ل مرت عم  الشممليم.

 يون متر مسعب م 220مفا وينمر متوسط الجريمن السطح  السيوح لوميمن الجبل ال رب  بحوال  
م يون متر مسعب تسيل يحو  20م يون متر مسعب تحم  م األمويم الميحمرن  شمماًل و  100مي م 

م يون  60الجيوب والجيوب الشرت ، حمم معمال  الجريمن السطح  بوميمن الميطنم الوسطى  تنمر بد
متر مسعب سيويًم،  م يون 80متر مسعب    السيم، حمم الجريمن بوميمن الجبل األخحر ب غ حوال  

 (5)م يون متر مسعب سيويًم. 60والسميم الت  يتم حجزمم خ ف السموم ال تتعمم 
 20سمًا، وبعم إتممم إيشم  السموم اغحم يم والت  يب غ عمممم تنريبًم  16ويب غ عمم السموم الرئيسم 

عب سيويًم، م يون متر مس 120سمًا سوف تصل سميم الميم  المرام حجزمم خ ف السموم حوال  
بمغحم م إلى االست ممن من سميم  ميم  األمطمر ال مط م عن طرينم تجميع م    الص مريج 
وخزايم  حرحيم حتيم     الميمطه الت  ب م مطل مطرح ميمسب و   ح مف األوميم فا  الجريمن 

 الموسم .
 الييمبي  والعيون:

عييًم وج  م فا  إيتمجيم ميخ حم،  400ميمك مجموعم من العيون الطبيعيم الت  تتجموز    عمممم 
 لتر/ ىمييم وال يست ل مي م إال الن يل والسيمم    الشرب. 10-1حيث يتراوح تصري  م من 

وتسىر الييمبي  والعيون    الميمطه الجب يم وخمصم    الميمطه فا  التسوييم  السمرستيم ويصعب 
وتيت      تيعمن األوميم، وميمك بع      سىير من األحيمن است لل ميمم م المحمومن حصًل،

العيون    الميمطه الجب يم تم استعم      تو ير الميم  العفبم مىل عين البلم    ممييم مريم، 
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وعين المبوسيم    المر ، وعين الروميم    ي رن وعين الزيميم    بي مزح وعين تمورغم     ممييم 
ى العيون الموجومن     زان وميطنم غم  والعوييم  تمورغم  وعين ال رس    غمامس، بمغحم م إل

 وتراغن وواو السبير وحرسيو وغيرمم.
 المياه الجوفية: -ج

% من إجممل  الميم  المست  سم    االستخمامم  المخت  م، م  96تمىل الميم  الجو يم حسىر من 
خزايم  المتجممن    الع م بضن الميم  الجو يم تينسم إلى ميم  متجممن وغير متجممن، وتترسز ال

األحوا  الشممليم وم  ححوا  الحمممن الحمرا  والجبل األخحر وس ل الج مرن وم  الت  تستنبل 
، غير حن يتم تجموز مف  (6)م يون متر مسعب 650سميم ت فيم سيويم تنمر سميمت م    حموم 

يسبم الم وحم عن  السميم  بملسحب الجمئر، األمر الفح يؤمح إلى ظ ور عمن مشمسل مي م ارت مع
 طريه تماخل ميم  البحر وايخ م  ميمسيب الميم  الجو يم.

حمم الخزايم  الممئيم غير المتجممن     ت ط  اليصف الجيوب  من ليبيم وتتمىل    حو  مرزه 
بملجيوب ال رب  وحو  الس رن والسرير بملجيوب الشرت ، وحن الميم  ب ف  األحوا  غير متجممن إال 

 مًا وتم تجمع  خلل العصور المطيرن.بنمر حئيل ج
وتخت ف األحوا  الجو يم يتيجم ل ظروف الطبيعيم من حو  آلخر وحي م تعتبر مستن م عن 
بعح م البع ، حيث ال يؤىر سحب الميم  من إحمم الخزايم  ع ى حح خزان آخر، وتنتصر 

المطرح ويستعر  الوح  الت فيم السيويم ع ى األحوا  الشممليم الت  تتسرب إلي م ميم  ال طل 
 (.1الممئ     سل حو  ع ى حمن شسل رتم )

 حوض سهل الجفارة: -1
ومو ع ى  (7)2سم18.200ين  س ل الج مرن    الجز  الشممل  ال رب  من ليبيم وتب غ مسمحتا حوال  

سم 120شسل مى ث رحسا عيم رحس المسن بملخمس وتمعمتا ع ى الحموم التويسيم    ال رب بطول 
 من الشممل البحر المتوسط ومن الجيوب س ه الجبل ال رب . ويحم 

سمم حن الميم  الجو يم بس ل الج مرن تتواجم    مجموعم خزايم  جو يم مي م مم مو متجمم، حيث تتم 
ت فيتا مبمشرن من ميم  األمطمر ال مط م ع ى الميطنم ويتسرب جز  سبير مي م إلى الخزان السطح  ومي م 

 عبمرن عن خزايم  عمينم حمم م ل ميم  مح وظم ب م ميف العصر المطير.غير المتجمم ومو 
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 (1الشكل رقم )
 األحواض الجوفية الرئيسية في ليبيا

 
المصمر: محمم  ر  محمم م تمح، الموارم الممئيم بس ل الج مرن ب يبيم، رسملم ممجستير غير ميشورن، 

 .108م، ص1999مع م البحوث والمراسم  العربيم، النممرن، 
وتوجم الميم  الجو يم    س ل الج مرن    طبنم  متعممن وع ى حعممه مخت  م، وتتسون من يوعين من 

-175الخزايم  الجو يم، الخزان تح  السطح  وميمما متجممن وتتراوح سميم الميم  المتجممن  يا مم بين 
وتنمر سميم  الميم   والخزان الجو   العميه وميمما ح ريم غير متجممن، (8)م يون متر مسعب 305

م يون متر مسعب سيويًم    حين ال تزيم سميم الت فيم  1300المست  سم    االستخمامم  المخت  م بحوال  
( ، ممم يعي  ميمك  مره سبير بين 1م يون متر مسعب سيويًم، الجمول رتم ) 260-240السيويم عن 

 م يون متر مسعب سيويًم. 1060ال ينل عن السميم المست  سم وسميم الت فيم، م  وجوم عجزًا ممئيًم 
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 سوف الجين: –حوض الحمادة الحمراء  -2

ين  مفا الحو     الشممل ال رب  ل يبيم ويحم  من الشممل الجبل ال رب  ومن ال رب الحموم م  تويس 
 شمماًل ويترب  ع ى مسمحم تمرمم 28شرتًم ومن الجيوب مائرن عر   18والجزائر ومن الشره خط طول 

وتوجم الميم  الجو يم ب فا الحو     طبنتين، الطبنم السطحيم والت  تسون تريبم من  (9)2حلف سم 215
متر ، حمم الطبنم العمينم  يتراوح سمك  100-30السطه والت  يتراوح سمك الخزايم   ي م مم بين 

األمطمر  متر ويستنبل مفا الحو  سميم  من الميم  عن طريه 400-100الخزايم   ي م مم بين 
م يون متر مسعب سيويًم، حمم السميم  الت  يتم استيزا  م  275ال مط م ع ى الميطنم والت  تنمر بحوال  

م يون متر مسعب سيويًم وب فا تسون سميم االست لك ت وه سميم  421من آبمر مفا الحو   تتجموز 
 م يون متر مسعب. 146الت فيم الطبيعيم األمر الفح يؤمح إلى وجوم عجز ممئ  ينمر بحوال  

 (1جدول )
 الموازنة المائية في األحواض الجوفية الليبية

 الحوض

اإلمكانيات 

 المائية المتاحة

)مليون متر 

 مكعب/سنة(

الكمية المائية 

 المستغلة

)مليون متر 

 مكعب/سنة(

 العجز المائي

)مليون 

 مترمكعب/سنة(

 مالحظات

سهل 

 الجفارة
240 1300 - 1060 

ب وتداخل مياه هبوط في المنسو

 البحر

الحمادة 

 الحمراء
275 421 - 146 

هبوط منسوب المياه في بعض 

 المناطق

الجبل 

 األخضر
230 550 - 320 

هبوط منسوب المياه وتداخل 

 مياه البحر

 1100 - 2000 900 مرزق
هبوط في منسوب المياه 

 الجوفية

الكفرة 

 والسرير
2010 700  +1310 

ب مليون متر مكع 3.6يتم نقل 

سنوياً عبر شبكة النهر الصناعي 

 إلى المناطق الساحلية

المصمر: حسن الجيمب ، تح يل ج را   غمسمييم تحنيه األمن الممئ     ليبيم، مج م ميملى، س يم 
 .7م، ص2009، 41التربيم، جممعم األيبمر، العمم 

ر صحراويم فا  ميمخ ومفا يعزم إلى تفبفب معمل األمطمر وت م سميمت م أليا ين     ميطنم تعتب
 صحراوح، بمغحم م إلى زيممن سميم  الميم  المست  م.

 



 

 2017 40

 

 حوض مرزق: -3
ويحم  من  2حلف سم 350ين  حو  مرزه    الجيوب ال رب  من ليبيم وتب غ مسمحتا حوال  

الشممل الحمممن الحمرا  ومن الشره محبم السرير ومن ال رب الحموم ال يبيم الجزائريم ومن الجيوب 
موم ال يبيم التشمميم، ومفا الحو  يعتبر من حسبر ححوا  ليبيم الممئيم بعم حو  الس رن والسرير الح

-300وتترسز الخزايم  الجو يم    الحو     خزايين رئيسيين يب غ سمك الخزان األول مم بين 
  مترًا وميم  مفا الخزان تريبم من السطه، حمم الخزان الىمي  العميه يب غ سمسا حوال 400
متر وحغ ب ميم  مفا الحو  تتواجم    الصخر  800متر ويصل عمنا إلى حسىر من 1000

الرم   والرم   اليوب  وم  من حجوم خزايم  الميم  الجو يم العفبم، وتب غ سميم الميم  المتمحم حوال  
م يون متر مسعب  2000م يون متر مسعب سيويًم ولسن يتم استيزا ا واست لل حسىر من  900
متر مسعب سيويًم، ومف  الميم  تجمع  خلل  1100ويًم، ممم يترك عجزًا ممئيًم ينمر بحوال  سي

العصر المطير، واآلن حصبح  مف  الميمطه عبمرن عن صحمرم تمح م ال تستنبل إال الن يل اليسير 
 من األمطمر وعممن ييمر مط  م حح حي م ال تستنبل حح ت فيم طبيعيم.

 :حوض الكفرة والسرير -4
مفا الحو  يعتبر حسبر حو  ممئ     ليبيم ومو ين     الجيوب الشرت  ل يبيم وتحم  من الشممل 

شمماًل ومن الجيوب الحموم م  السومان ومن الشره الحموم ال يبيم المصريم ومن  30مائرن عر  
ر ال رب حو  مرزه، ويتسون مفا الحو  من خزايين رئيسيين ي صل بيي مم ممييم تمزربو، وتنم

 700م يون متر مسعب وسميم االست لك ال تزيم عن  2010السميم  المتمحم ب فا الحو  حوال  
م يون متر مسعب وتعتبر  1310م يون متر مسعب سيويًم، ممم يعط   مئحًم ممئيُم ينمر بحوال  

من ح حل ميم  مفا الخزان ميم  عفبم جيمن ألي م تتواجم ماخل الصخور الرم يم واليوبيم والت  تعتبر 
 خزايم  الميم  الجو يم.

 حوض الجبل األخضر: -5
يوجم مفا الحو     الميطنم الشممليم الشرتيم من ليبيم، حيث يحم  من الشممل البحر المتوسط 

 شمماًل. 30وشرتًم الحموم المصريم وغربًم الميطنم الوسطى ومن الجيوب مائرن عر  
ايم  الجو يم بحو  الجبل األخحر، حيث يتسون وتمىل تسوييم  الميوسيي  واأليوسين حمم الخز 

الخزان الميوسيي  من حجر جيرح وملوميت  يع و  حجر جيرح فو ميسوب ممئ  حر، وال تتعمم 
جم/لتر، حمم الخزان األيوسيي  يتسون من حجر جيرح طبمشيرح ومم زلا ميسوب ممئ   25م وحتا 

متمز مف  الخزايم  بت ير    البييم الترسيبيم حر    ميطنم الجبل وتعم ميمما من اليوعيم الجيمن وت
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   جمي  االتجممم  وصخورمم متشننم وتمىل ظممرن سمرستيم وم  متص م ميمروليسيًم ع ى المستوم 
العمم وتت فم الميم  الجو يم عن طريه الرشه المبمشر من ميم  األمطمر عن طريه التشننم  

م عن طريه العيون والت  تعتبر عين الزبميم وعين واألوميم وت نم مف  الخزايم  جز ًا من ميمم 
، وتنمر سميم  الميم  المست  سم    جمي  االستخمامم  (10)المبوسيم وعين البلم من حمم م وحسبرمم

م يون متر مسعب سيويًم ومف  السميم السبيرن الت  يتم استيزا  م من الخزايم  الجو يم  550بحوال  
 م  الجو يم، ممم حمم إلى تماخل ميم  البحر بملميطنم.حم  إلى مبوط    مستوم المي

 الموارد المائية غير الطبيعية: -2
 تحلية مياه البحر: -أ

تعتبر تح يم ميم  البحر من الموارم الرئيسيم غير المحمومن غير حن التس  م البممظم ل متر المسعب 
ويوعيم الترسبم  البحريم    من مف  الميم  وتعر  محطمت م لبع  المشمسل سملت يرا     سميم 

ميطنم سحب البحر، يمميك عن عم يم  التآسل المستمر لمحتويمت م، إحم م إلى ارت مع حسعمر 
 إيتمج م ت ل من ايتشمرمم    مول العملم البحريم.

وتطور  تح يم ميم  البحر    ليبيم    سبعيييم  النرن الممح  وفلك لمواج م الط ب المتزايم ع ى 
عفبم لألغرا  المخت  م وع ى امتمام السمحل ىم إيشم  العميم من محطم  التح يم بيم ًا ع ى الميم  ال

االحتيمجم  الحروريم لميمطه التجمعم  السسمييم الت  تعمي  من ينص    ميم  الشرب، وسمعممم 
سم ، وو رن رحس الممل بمعتبمرمم مولم 1950   فلك وتوع م ع ى سحل البحر المتوسط بطول 

 ليم.بترو 
م يون متر مسعب بح ول  160وبملرغم من حن المحطم  الت  تم إيشم مم سمي  ت مف إلى إيتم  

م لسم حمجم السسمن من الميم  الصملحم ل شرب، إال حي م ال تعمل بسممل طمتت م 2000عمم 
 محطم تح يم    30التصميميم األمر الفح يؤمح إلى زيممن تس  م إيتمج م، وحن إجممل  مم تيتجا 

حلف متر مسعب    اليوم، ممم حصبح  ميم  التح يم تيتج من حجل تو ير سميم   680ليبيم حوال  
من الميم  العفبم الت  تحتمج م الميشآ  الصيمعيم مون بمت  اليشمطم ، بملرغم من حي م ل م النمرن 

( 2لشسل رتم )( وا2ع ى ت بيم سل احتيمجم  التجمعم  السسمييم    الممن المجمورن، والجمول رتم )
 يوحه عمم المحطم  وموات  إيشم مم ع ى السمحل ال يب .
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 (2جدول )
 التوزيع الجغرافي لمحطات تحلية مياه البحر في ليبيا

رقم 

 المحطة
 موقع المحطة

الطاقة التصميمية )متر 

 مكعب/يوم(

الطاقة اإلنتاجية الحالية 

 )مترمكعب/يوم(

 متوقفة 19200 1بنغازي  1

 متوقفة 4500 1زوارة  2

 4000 9000 درنة 3

 - 7200 1البريقة  4

 1000 48000 2بنغازي  5

 متوقفة 9000 1سرت  6

 متوقفة 4500 1زليتن  7

 4600 23000 1غرب طرابلس  8

 8000 24000 1طبرق  9

 2500 13500 1سوسة  10

 متوقفة 5500 1الزويتينة  11

 متوقفة 6000 بن جواد 12

 قفةمتو 6000 2طبرق  13

 25000 40000 الخمس 14

 - 24000 1رأس النوف  15

 متوقفة 9000 2سرت  16

 - 4800 2البريقة  17

 متوقفة 30000 2الزويتينة  18

 - 10000 2تاجوراء  19

 - 8400 2رأس النوف  20

 30000 30000 1مصراته  21

 18000 30000 خليج بمبة 22

 متوقفة 10000 2مصراته  23

 9000 10000 3سرت  24

 20000 30000 2زليتن  25

 لم تنفذ 30000 2زوارة  26

 تحت التنفيذ 40000 3طبرق  27

 تحت التنفيذ 10000 2سوسة  28

 تحت التنفيذ 10000 2غرب طرابلس  29

 - 9000 أجدابيا 30

المصمر: رجب امحمم ميصور، مراسم اتتصمميم لصيمعم التح يم    الجممميريم، رسملم ممجستير 
 .24م، ص1999غير ميشورن، س يم الزراعم، جممعم ال مته، طراب س، 

 



 

 201743

 

 (2الشكل رقم )
 محطات التحلية في ليبيا

المصمر: من عمل البمحث استيممًا إلى األط س الوطي  حمميم التخطيط ، مص حم                 
 .13م، ص1979المسمحم، 

 معالجة مياه الصرف الصحي: -ب
ر الممئيم واالست ممن مي م بضتصى حم ويتيجم لتطور حسمليب التينيم الحميىم من حجل است لل المصمم

   تيميم الموارم الممئيم تزايم االمتممم بمعملجم ميم  الصرف الصح  بمعتبمرمم تمىل مصمر يعتمم 
ع يا    رح المحمصيل الزراعيم، وليبيم من المول الت  امتم  ب فا الموحوع وتضسيسًم ع ى فلك 

محطم لتينيم ومعملجم ميم  الصرف الصح  بطمتم إيتمجيم تنمر بحوال   20ض  حسىر من  نم حيش
، وفلك للست ممن مي م (11)م يون متر مسعب سيويمً  36حلف متر مسعب يوميًم حح مم يعممل  125

   األغرا  الزراعيم وتعم محطم تينيم طراب س )ال حبم الخحرا ( من حسبر محطم  ليبيم، حيث 
م يون متر مسعب سيويًم، وتضت  محطم تينيم بي مزح  14.20ت م اغيتمجيم حوال  تب غ طمت
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م يون متر مسعب سيويًمد ىم  9.85)النوارشم(    المرتبم الىمييم من حيث اغيتمجيم إف ب    حوال  
 م يون متر مسعب سيويًم. 4.82تضت  محطم الزاويم بطمتم إيتمجيم تب غ حوال  

تيطمييم زراعيم ع ى مف  الميم  مىل مشروع ال حبم بطراب س واستخمم  ولنم حتيم  مشمري  اس
الميم  المعملجم    رح المشمري  الزراعيم والسيمم زراعم األعلف والخحروا  الت  تتط ب سميم  
سبيرن من الميم ، وحن ميم  الصرف الت  يعمم استخمام م    تزايم مستمر يتيجم ل عجز الممئ  الفح 

 520بيم، بمغحم م إلى ت م تس  م إيتمج م والمتوت  تطور    إيتمج م حتى تصل إلى تعمي  ميا لي
 (12)م يون متر مسعب سيويًم.

 مياه الصابورة: - 
وم  الميم  الت  تحم  م س ن ينل البترول بعم ت ري  م من الي ط يتم شحي م بملميم  مرن ىمييم ل ح مظ 

ححم الموايئ الي طيم يتم ت ريغ مف  السميم     ميم  ع ى توازي م، وبعم حن تصل مف  الس ن إلى 
 شواطئ المولم المصمرن ل ي ط، ممم ييتج عيا ت وث لميم  البحر ببنميم الي ط العملنم بملخزايم .

واتج   ليبيم ل ف  الميم  وفلك ل ح مظ ع ى الشواطئ من الت وث بملمخ  م  الي طيم، بمغحم م إلى 
ستبمال ميم  الصمبورن الم وىم بميم  عفبم تشحن من الب م المستورم ل ي ط يمرن الميم  العفبم، وتم ا

زالم المسويم  غير النمب م ل فوبمن    المم ، واستعممل م لألغرا   وبعم ت ري  م يتم معملجت م وا 
الزراعيم والصيمعيم، وبعم األبحمث والتجمرب الت  حجرت م ليبيم ع ى مف  الميم  تبين حي م تلئم بع  

 (13)لمحمصيل وم  )النمه، الشعير، ال ول، البمزي يم، الص ص م ... وغيرمم من المحمصيل البنوليم(ا
 بمغحم م الستخمام م    العم يم  الصيمعيم.

 ثانيًا: االستخدامات الحالية للمياه:
تحواف يتم استخمام الموارم الممئيم    األيشطم الرئيسيم وم  الزراعم والشرب والصيمعم، ويظرًا الس

الميم  الجو يم ع ى يسبم عمليم من إجممل  الموارم الممئيم المست  م    االستخمامم  المخت  م، 
 وتعتبر الزراعم من حسبر النطمعم  المست  سم ل ميم .

 االستخدامات الزراعية: -1
اليته، يتيجم ل ظروف الميمخيم السمئمن والمتمى م    ارت مع مرجم  الحرارن وارت مع يسبم التبخر و 

بمغحم م إلى تمي  معمال  مطول األمطمر وتفبفب م من سيم إلى حخرم، ومن  صل إلى آخر، 
اعتمم  الزراعم    ليبيم ع ى الرح المائم واتتصر  الزراعم البع يم ع ى بع  المحمصيل والمتمى م 

مطريم     بع  األشجمر المىمرن والحبوب، والسيمم    الميمطه الشممليم الت  تحظى بمعمال 
م يون مستمر،  1.5م م/سيم وتمر  المسمحم  المزروعم بع يًم بحوال  200-120تتراوح مم بين 

 ومن حمم زراعمت م حشجمر الزيتون واليخيل والعيب والتين وال وز والشعير.
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حلف مستمر موزعم ع ى  400-350حمم بمليسبم إلى الزراعم  المرويم تتراوح مسمحت م مم بين 
ب يبيم، وتعتبر الخحروا  بضيواع م وحشجمر الحمحيم  وال مس م واألعلف  مخت ف الميمطه

والحبوب من حمم محمصي  م، ويخت ف است لك ال ستمر المروح من الميم  من ميطنم إلى حخرم ومن 
حلف متر مسعب  30 صل إلى آخر، ويصل إلى حتصم     الميطنم الجيوبيم، حيث يصل إلى 

آالف متر مسعب / سيم، يجم  10الست لك السيوح ل  ستمر الواحم ومو سيويًم، ومن خلل متوسط ا
م يون متر مسعب سيويًم،  3376حن إجممل  الميم  المستخممم    حغرا  الزراعم تنمر بحوال  

 ( يوحه االست لك الحمل  والمستنب      االستخمامم  الزراعيم.3والجمول رتم )
 (3جدول )

 ض الزراعيةاستخدامات المياه في األغرا
 2025 2020 2015 2010 السنة

 المسمحم المرويم
 مستمر( 1000)

500 550 600 650 

 الميم  المستخممم
 )م يون متر مسعب/سيم(

4825 5307 5790 6272 

المصمر: عمر سملم، إمارن الموارم الممئيم    الجممميريم العظمى من حجل تيميم مستمامم، 
www.hpc.gov.ly  4م، ص19/12/2015تمريخ المخول. 

 االستخدامات المنزلية: -2
وينصم ب ف  االستخمامم  استخمام الميم     األغرا  الشخصيم متمى م    الشرب وال سيل 

والط   والتيظيف وغيرمم، ويتيجم ل تطور    المستوم المعيش  الفح ش متا ليبيم، وتوصيل ميم  
معمال  االست لك مون االمتممم بخطورن مف   الشرب إلى سم م التجمعم  السسمييم، حمم إلى ارت مع

المشس م، وتم تمر  معميير بع  المراسم  االستشمريم الحتيم  ال رم من الميم  يوميًم، وسمن المعيمر 
 200المعتمم مو معيمر حمميم ال جيم الشعبيم العممم ل مرا ه، والفح حخف المتوسط المعتمم حوال  

، ولسن حشمر  المراسم  الت  حجري     مفا المحممر بضن معمال  ، بمليسبم ل ممن(14)لتر/ رم/يوم
/لتر/يوم ل  رم    الممن السبرم، ومف  التنميرا  تشمل إلى جميب 400االست لك تتراوح مم بين 

االست لك الميزل  سم م احتيمجم  المرا ه العممم، بمغحم م إلى يسبم ال متم من الشبسم، والجمول 
 تخمامم  الميزليم الحمليم والمستنب يم.( يوحه االس4رتم )
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 (4جدول )
 تطور االستخدام المنزلي

 2025 2020 2015 2010 السنة
 11.7 10.3 9.0 7.8 السسمن )م يون(
 االستخمام الميزل 

 )م يون متر مسعب/سيم(
708 870 1060 1280 

جل تيميم مستمامم، المصمر: عمر سملم، إمارن الموارم الممئيم    الجممميريم العظمى من ح
www.hpc.gov.ly  4م، ص19/12/2015تمريخ المخول. 

 االستخدامات الصناعية: -3
تعم الصيمعم من األيشطم الت  ت مف إلى التيميم، وتسعى ليبيم ل تنمم    المجمل الصيمع  ويعتبر 

ن الميم ، المورم الممئ  من حسمسيم  يمو تطمع الصيمعم، حيث يحتم  اغيتم  إلى سميم  سبيرن م
ويعوم تزايم استخمام الميم  إلى التطور الفح ش م  مفا اليشمط الصيمع  م  تيمم الصيمعم  
التحوي يم، وتيمم الصيمعم  الحميىم الت  ظ ر     مخططم  التيميم االتتصمميم، وتعتبر 

شتنمت م الصيمعم  السيممويم وال فائيم والميسوجم  وصيمعم الحميم والص ب والصيمعم  الي ظيم وم
والصيمعم  البلستيسيم والصيمعم  الج ميم، وصيمعم الميظ م ، والورش من حسىر الصيمعم  

 (15)است لسًم ل ميم .
وتعتمم مف  الصيمعم     إممامات م الممئيم ع ى آبمر خمصم حو ع ى محطم  تح يم ميم  البحر 

م يون متر مسعب، ومفا  261م بحوال  2010وينمر إجممل  االست لك السيوح حسب تنميرا  
النطمع ال يمىل عبئًم سبيرًا ع ى الموارم الممئيم منمريم بمالستخمامم  األخرم، بمغحم م إلى إعممن 
استخمام الميم  الماخ م  د  الصيمعم واستعممل م مرن حخرم حح مم يعرف بملمائرن الم  نم، والجمول رتم 

 .( يبين االستخمام الصيمع  الحمل  والمستنب  5)
 (5جدول رقم )

 تطور االستخدام الصناعي
 2025 2020 2015 2010 السنة

 االست لك
 )م يون متر مسعب/سيم(

261 381 386 470 

المصمر: عمر سملم، إمارن الموارم الممئيم    الجممميريم العظمى من حجل تيميم مستمامم، 
www.hpc.gov.ly  5م، ص19/12/2015تمريخ المخول. 
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 ن المائي:ثالثًا: الميزا
من خلل البيميم  واغحصمئيم  المتو رن حول االحتيمجم  الممئيم الحمليم والمستنب يم، بمغحم م إلى 
اغمسمييم  المتمحم للستخمام يمسن حسمب الميزان الممئ  ل يبيم، وحن متم الميزان الممئ  ترتبط بو رن 

مم، وسفلك الميم  المتمحم، ومعر م البيميم  المستخممم ومتت م    حسمب سميم  الميم  المستخم
معمال  اليمو البشرح واالتتصممح، ويتحه من منمريم السميم  المتمحم من الموارم الممئيم 

م يون متر  2913واالحتيمجم  اللزمم لت طيم مخت ف االستخمامم ، حن ميمك عجزًا ممئيًم يب غ 
م ويستمر    االرت مع حتى 2015م يون متر مسعب سيم  3604م ويرت   إلى 2010مسعب لعمم 

 م.2025م يون متر مسعب عمم  5088يصل إلى حوال  
م وفلك 2025م وحتى عمم 2010( يعط  م خصًم ل وح  الممئ     ليبيم من عمم 6والجمول رتم )

تضسيسًم ع ى مم يتو ر من بيميم  صممر عن ميئم الموارم الممئيم ب يبيم )ال يئم العممم ل ميم  سمبنًم( 
 ع ومم  عن معمال  الط ب والسميم  المتمحم وحيواع م.من م

 (6جدول )
 (2025-2010الوضع المائي في ليبيا )

 2025 2020 2015 2010 السنة

     الطلب )مليون متر مكعب(

 6272 5790 5307 4825 الزراعة

 1280 1060 870 708 المنزلي

 470 386 318 261 الصناعي

 8022 7236 6495 5794 اإلجمالي

كميات المياه المتاحة )مليون 

 مترمكعب(

    

 500 500 500 500 مياه جوفية متجددة

 2226 2226 2226 2226 مياه النهر الصناعي

 208 188 165 155 مياه غير طبيعية

 2934 2914 2891 2881 اإلجمالي

الميزان المائي )مليون متر 

 مكعب(

- 2913 - 3604 - 4322 - 5088 

( ومحمم ع    حل وال ممح بولنمم، الموارم الممئيم 5 – 4 – 3ممًا إلى الجمل رتم )المصمر: استي
م، 1995"الجممميريم مراسم    الج را يم" ، المار الجممميريم ل يشر والتوزي ، الطبعم األولى، سر ، 

 .233ص
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 حصة الفرد:
لميطنم، حيث سمي     وتعتبر حصم ال رم من الميم  المتجممن    ليبيم من حميى المعمال     ا

، 2025متر مسعب بح ول عمم  70متر مسعب، وتيخ   إلى حتل من  105م حوال  2010عمم 
 ( يوحه حصم ال رم من الميم  حمليًم ومستنبًل.7والجمول رتم )

 (7جدول )
 حصة الفرد من المياه

 2025 2020 2015 2010 السنة
 70 80 91 105 حصم ال رم )متر مسعب(

 شروع النهر الصناعي العظيم:رابعًا : م
يعم ينل الميم  العفبم من األحوا  الرسوبيم بملجيوب ال يب  إلى ميمطه الشممل من حمم الح ول 

ل ت  ب ع ى مشس م ينص الميم ، وتممور يوعيت م ويعتبر مشروع الي ر الصيمع  العظيم حسىر جموم 
الوحمن الممئيم، ويتم من خلل مفا من خلل استىممر الموارم الممئيم، من حجل س م ن ومرموم 

المشروع الحخم ينل حسىر من ستم مليين متر مسعب يوميًم من الميم  الجو يم العفبم إلى ميمطه 
االست لك عبر حيمبيب حخمم يصل تطرمم إلى حربعم حمتمر وآلالف السي ومترا  ايطلتًم من ميمطه 

إلى الشممل حيث الترسز السسمي  السبير واألراح  اغيتم  بملسرير وتمزربو والس رن وجبل الحسمويم 
( يوحه سميم  الميم  المست مف ين  م إلى ميمطه االست لك، 8الصملحم ل زراعم، والجمول رتم )

 ( يبين مسمر خطوط الي ر الصيمع  العظيم.3والشسل رتم )
 (8جدول )

 مراحل نقل مياه النهر الصناعي العظيم في ليبيا

 المرحلة
 مستهدف نقلهاالكمية ال

 )مليون متر مكعب/يوم(
 المنطقة

 2.00 األولى
 من السري إلى سرت 

 من تازربو إلى بنغازي

 من جبل الحساونة إلى سهل الجفارة 1.1 الثانية

 1.7 الثالثة
من الكفرة إلى المنطقة الواقعة بين 

 تازربو والسرير

 من أجدابيا إلى طبرق 0.4 الرابعة

 ى طرابلسمن سرت إل 1.0 الخامسة

  6.2 اإلجمالي

 .6م، ص1999المصمر: ال جيم التي يفيم لمراسم الوح  الممئ     الجممميريم العظمى، طراب س، 
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 (3الشكل رقم )
 خريطة النهر الصناعي

 
 .201المصمر: محمم  ر  محمم م تمح، الموارم الممئيم بس ل الج مرن ب يبيم، مرج  سمبه، ص
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 الخاتمـــة
يعتبر األمن الممئ  ال يب  من المواحي  فا  األمميم والخطورن ألن الميم  من حسمسيم  حيمن البشر 
ميف بم  الخ ينم، وحتى يوميم مفا، حيث حغ ب الححمرا  يشض  ع ى ح مف األي مر وميمب  الميم ، 

   حيمن المجتمعم  }َوَجَعْ َيم ِمَن  سمم إن النرآن السريم واألحمميث الشري م تعط  ل ميم  مورًا حسمسيمً 
( )إفا وجم المم  بطل التيمم( )من "ححيم حرحًم مواتًم     لا( مفا 30اْلَمم  ُسلَّ َشْ ٍ { )األيبيم : 

مليًل ع ى حمميم الميم     حيمن السمئيم  وممم التصمت م بمعتنما  البشر وحعممل م، حيث ال يجوز 
 ؛ ألّي م م ك المجتم  واألجيمل النمممم.الت ريط ب ف  الىرون الوطييم

 أواًل: النتائج:
محموميم الموارم الممئيم    ليبيم وحرورن االعتممم ع ى الموارم غير الطبيعيم ل مسمممم     -1

 مواج م األزمم الممئيم.
 األمطمر ال مط م ع ى ليبيم بملرغم من ت ت م إال حي م تسممم    ت فيم األحوا  الشممليم. -2
 ددددب األحددددوا  الجو يددددم الرئيسدددديم مددددن وجددددوم عجددددز مددددمئ  يتيجددددم لحددددعف الت فيددددم تعددددمي  حغ -3

 الطبيعيم.
 حو  الس رن والسرير الوحيم الفح تزيم  يا سميم الميم  عن السميم  المسحوبم. -4
االعتمددمم ع ددى المخددزون الجددو    دد  األحددوا  الجيوبيددم وين  ددم إلددى الشددممل، حيددث الترسددز  -5

 السسمي  واألراح  الخصبم.
م  التح يم ب يبيم بملرغم من سىرن عمممم إال حي دم ال تشدت ل بسممدل طمتت دم التصدميميم حن محط -6

 ولم تصل إلى يصف سميم اغيتم  المحممن ل م عيم إيشم مم.
 عمم وجوم تخطيط إستراتيج  لألمن الممئ  وتجممل االمتممم بتيميم الموارم الممئيم ب يبيم. -7
 والنرا ا  الحمليم والمستنب يم.حعف السيمسم  الممئيم من حيث البيميم   -8

 التوصيات:
توجيا االستىممر    تيميم مشدروعم  المدوارم الممئيدم  د  ليبيدم سزيدممن إيشدم  السدموم مدن حجدل  -1

تممم محطم  التح يم والتينيم.  االست ممن من الميم  السطحيم وزيممن السعم التخزيييم ل سموم وا 
عددمل اليمددو السددسمي  حتددى يتبعددا يمددو  دد  المددوارم النيددمم بمسدده مددمئ  ل مددوارم الممئيددم وتحميددم م -2

 الممئيم ينمبل مف  الزيممن السسمييم.
 الح مظ ع ى المخزون الممئ  الجو   وعمم استيزا ا وترشيم االست لك. -3
 االمتممم بمحطم  التح يم النمئمم وتطوير س م ت م اغيتمجيم. -4
 .االعتممم ع ى الصيمعم  المرتبطم بصيمعم تح يم ميم  البحر -5
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 إعممن اليظر    استعممال  الميم  وتحميم األولويم . -6
 تطوير تنييم  االتتصمم    استعممل الميم . -7
 حصر جمي  العيون وتصيي  م و نًم ألمميت م اغيتمجيم. -8
الترسيز ع ى المحمصيل فا  االست لك الممئ  الميخ   واألخف بتجمرب المول المممى م  د   -9

 مفا الشضن.
زليدددم وربدددط االسدددت لك بملنيمدددم وحن يسدددون ميدددمك تحصددديل ميدددتظم لنيمدددم إتممدددم العدددماما  المي -10

 است لك الميم .
 التوجا إلى الصيمعم  الت  تحم ظ ع ى البيئم من الميظور الممئ . -11
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 الهوامش:
ئ  ال جيم الشعبيم العممم ل زراعم والىدرون الحيواييدم والممئيدم، ال يئدم العممدم ل ميدم ، الوحد  المدم -1

 .2م، ص2006بملجممميريم العظمى، طراب س، 
عبمالعزيز طريه شرف، ج را يم ليبيم، مرسز اغسسيمريم ل ستمب، اغسسيمريم، الطبعدم الىملىدم،  -2

 .116م، ص1995
محمددم المبددروك الم ددموح، ج را يددم ليبيددم البشددريم، جممعددم تددمريويس، بي ددمزح، الطبعددم الىمييددم،  -3

 .71م، ص1990
حددو  البحددر المتوسددط، ميشددورا  جممعددم تددمريويس، بي ددمزح، الطبعددم محمددم إبددراميم حسددن،  -4

 .169م، ص1997األولى، 
عمددددددر سددددددملم، إمارن المددددددوارم الممئيددددددم  دددددد  الجممميريددددددم العظمددددددى مددددددن حجددددددل تيميددددددم مسددددددتمامم  -5

www.hpc.gov.ly  4م ، ص2015-12-19تمريخ المخول 
 .2ي س المرج ، ص -6
لج ددمرن ب يبيددم، رسدملم ممجسددتير غيددر ميشددورن، محمدم  ددر  محمددم م تدمح، المددوارم الممئيددم بسد ل ا -7

 .8م، ص1999مع م البحوث والمراسم  العربيم، النممرن، 
محمم عبماهلل المم، التصحر ومجرن السسمن    الوطن العرب ، تحرير: محمم عمطف، مع دم  -8

 .340م، ص1995البحوث والمراسم  العربيم، النممرن، 
الجممميريددم العربيددم ال يبيددم، رسددملم ممجسددتير غيددر عطيددم محمددوم الطيطددموح، مددوارم الميددم   دد   -9

 .166م، ص1997ميشورن، مع م البحوث والمراسم  اغ رينيم، النممرن، 
محمددم ع دد   حددل، ال ددممح بولنمددم، المددوارم الممئيددم "الجممميريددم مراسددم  دد  الج را يددم" ، الددمار  -10

 .225-224م، ص1995الجممميريم ل يشر والتوزي ، الطبعم األولى، سر ، 
ال جيم الشعبيم العممم ل مرا ه، ج مز التش يل والصيميم لميم   ب ميم طراب س، إمارن المجدمرح،  -11

 .2تسم مخططم  التينيم، طراب س، م. ، ص
ال يئم العممم ل ميم ، تنرير عن الوح  الممئ  بمشروع ال حدبم الخحدرا  الزراعد ، طدراب س،  -12

 .23م، ص1981
رن العممم ل بحوث والتع يم الزراع ، تضىير الدرح بملميدم  الم وىدم الجممميريم ال يبيم العربيم، اغما -13

 .3م، ص1981بملي ط، طراب س، 
( ، مليددل معددميير 2حمميددم ال جيددم الشددعبيم العممددم ل مرا دده، لجيددم تنيدديم المراسددم ، تنريددر  رتددم ) -14

 .31التخطيط العمراي ، طراب س )م. (، ص
 .165محمم  ر  محمم م تمح، مرج  سمبه، ص
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 م اهلل الرحمن الرحيمبس

 الحمم هلل، والصلن والسلم ع ى رسول اهلل، وع ى آلا وصحبا ومن واال  . 
 حمم بعم ،

 إييم لن ينول إن ال  م العربيم م  حعظم ال  م  اغيسمييم، جريم ع ى رحح من ال يرم حن ت حل ل م 
ن سمن يس ى العربيم شر م وتمًرا حي م ل م النرآن السر   يم مي مِ  اليمس إلى رب م .ع ى حخرم، وا 

ولسن ليس ألحم حن يرم ع ييم إن ت يم إن ال  م العربيم م  من حعظم ال  م  اغيسمييم وتم تميز  بمم 
لددم يسددن ل يرمددم مددن ال  ددم ، ومددن فلددك غيممددم وسددعم حل مظ ددم وتعمبيرمددم وفلددك حن  ي ددم مددن األل ددمظ مددم 

 ظ مم يعبر مجموعم مي م ع ى معيى واحم .يعبر الواحم مي م من عمن معمٍن، و ي م من األل م
 وتسمى األل مظ الت  تمل المجموعم مي م ع ى معيى واحم )المرام م ( .

 -وتم تحمرب  آرا  ال  ويين    الترامف بين الر   واغىبم ،  مي م من حسدم وجدوم التدرامف، ومدي م
 من حسم عمم وجوم  ! -بملمنمبل

 ف ستمب ) ال روه    ال  م( ألب  ملل العسسرح .ومن الستب الت  امتم  بمراسم الترام
وخدلل اطلعد  ع يدا وجدم  حيدا ستدمب فو تيمددم ع ميدم عمليدم، ووجدم  مد  فلدك بعد  الملحظددم  

 الت  حخفت م ع يا، مي م مم يخص التضليف، ومي م مم يخص التحنيه واليشر .
ملحظدمت  ع دى التحنيده واليشدر حمم ملحظمت  ع ى التضليف     آرا ، ول مؤلف حنا    رحيا، وحمم 

     ميم  رحي  حي م تمس من تيمم الستمب الع ميم .
ومن ميم جم    سدرن مدفا البحدث، غيدرًن ع دى العربيدم، وسدعيًم ألن يسدون البمحدث مدن اللحندين برسدب 

 خمام م المخ صين .
                                      وتدددددددددم سيددددددددد  حتمىدددددددددل حمدددددددددمم  تولدددددددددا تعدددددددددملى:" وال تبخسدددددددددوا اليدددددددددمس حشددددددددديم مم " وتدددددددددول المعّربددددددددد :

 ال ت مطوا المو  يتم  عنول م .. إي  حخمف ع يسم حن ت تنوا .
 مجت م  حن يسون العمل حمزمدم مخ صدم، بدل إيندمص مدن تدمر اآلخدرين، وحن يسدون بشدسٍل ال ُيخشدى 

 بعم  ال نم .
 
 

  العسكري هالل ألبي اللغة في الفروق كتاب     
  اللغوي النقد ميزان في

 وليم بي  جممعم  ددددد  الشرعيم الع وم س يم – شوران م تمح إسممعيلم . 
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 حواًل: الم حوظم  ع ى التضليف                
   ستمب )ال روه     –الت  حمول  تمر اغمسمن حن تسون متمعيم  -من خلل ترا ات  

 -ال  م( حخف  ع ى حب  ملل العسسرح بع  الم حوظم ، وم  ع ى اليحو التمل  :
 -وهي: (1)الملحوظات العامة -أ
 شبهة الترادف . ذكره الفرق بين ألفاظ بعيدة جدًا عن -1

لبيمن ال ره بين معمٍن تنمرب  حتى حشسل ال ره  -سمم ينول مو -لنم صيف العسسرح ستمبا      
ولسييم يجم  تم تحمث    ال ره بين سىير من األل مظ الت  م     وحوح ال ره بيي م  (2)بيي م

بمسمن، وفلك مىل ت رينا بين : حمخ تا ومخ   با، حيث ينول:"  إفا ت   حمخ تا جمز حن تمخ ا 
 (3)إخبمر بضن المخول لك ومو معك بسببك ..." وحي  معا،  وجمز حال تسون معا، ومخ   با 

واححتم ال ره لسل من لا معر م حوليم  -حصل -  فا الت ريه صحيه وجيم، ولسن الصي تين       
بنواعم ال  م العربيم ومعمي  الزيمما ، ولو سريم ع ى مفا الي ج من الت ريه الحتْجَيم إلى الت ريه بين 

ل، وتمتل، وغير فلك من الصيغ الت  تت ير بزيممن حرف حو حسىر ستب، وسّتب، واستستب، وبين تت
 من حروف الزيممن،  تخت ف بفلك عن حص  م مبيى ومعيى ! 

وسفلك ت رينا بين االسم والتسميم وال نب والص م،  ل حرتمح لت رينا بين مف  األربعم، ولسيي  حرتمح 
غير واحه بيي مم،    حين مو  -إن وجم –وفلك ال ره  (،4)بملمنمبل لت رينا بين الص م واليع 

 واحه بين األربعم األولى .
وسفلك ت رينا بين المممسم والسون، وبين السسون والحرسم، وبين ال ره والت ريه، وبين الحم        

    رحيى حن الترامف بيي م بعيم جما ِلَمرَجِم ال يستسمغ مع م النول  (5)والترك، وبين الوتمر والسم 
 ترام م  .بضي م م

 خلطه بين المعاني اللغوية والمعاني االصطالحية . -2
حل مًظم ل ت ريه بيي م)ل ويًّم(، ولسييم يجم الت ريه الفح يحعا بين  -ححيميم -يتيمول العسسرح      

 ال  ظين ت ريًنم اصطلحيًّم بين مصط حين    ع وم حخرم غير ال  م .

                                                           
(1 )

أقصد بالملحوظات العامة ما يمثل صفة عامة على الكتاب أو تردد في مواضع كثيرة منه، والتي تمثل موضوعات  

 أتي .كما سي –عامة . أما الملحوظات الخاصة فهي حول الترادف 
(2 )

 . 9ينظر: الفروق في اللغة:  
(3 )

 . 16السابق  .  
(4 )

 . 21-20السابق .  
(5 )

 . 197، 151، 143، 139، 138ينظر: السابق:  
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( حيث تمل :" ال ره بين الخبر والش ممن حن ش ممن االىيين مىمل فلك: ت رينا بين ) الخبر والش ممن
عيم النمح  يوجب العمل ع ي م، وال يجوز االيصراف عي م، ويجوز االيصراف عن خبر االىيين 

 (1) والواحم إلى النيمس، ويجوز العمل با حيًحم ..."

بين: الم مل والمستعمل، وبين   واحه حن ميم ت ريُه  نيا، وليس ت رينًم ل ويًّم، وسفلك ت رينا        
ال فيمن وال فر. إف ينول:" الم مل خلف المستعمل، ومو ال معيى لا    ال  م الت  مو م مل  ي م، 

ومع وم حن ل م مل معيى ل ويًّم غير  (2) والمستعمل: مم وح  ل مئمن م رمًا سمن حو م  غير  ..."
 إليا .معيم     ع م ال  م، ومو مم سمن ييب   حن ُييظر 

وسفلك ت رينا بين البيمن وال مئمن، حيث شطه    فلك وابتعم عن المعيى ال  وح  نمل:  "         
... مم ُفسر لُيَعرف با غير    و البيمن: سنولك : غلم زيم ... وال مئمن مم فسر ليعرف    ي سا، 

 (3)يحو تولك : تمم زيم ..." 
م مو: اعتنمم الش   ع ى مم مو با سبيل الىنم، والتن يم : وسفلك ت رينا بين الع م والتن يم: " الع 

   فا ت ريه حصول  وليس ل ويًّم .( 4)تبول األمر ممن ال يؤمن ع يا ال  ط، بل حجم ..." 
وسفلك ت رينا بين االختلف    المفامب واالختلف    األجيمس، وممم واححم االختلف        

حرام حن ي ره بيي مم لم يجم إال حن ينول :" االختلف        ال  م ، لفلك  إن العسسرح حين
المفامب مو فممب ححم الخصمين إلى خلف مم فمب إليا اآلخر، واالختلف    األجيمس امتيمع 

 ملعبمرتمن واححتم االختلف ل ويًّم،  سل مي مم تتسون من  (5)ححم الشيئين من حن يسم مسم اآلخر "
 مم متطمبنتمن، حمم ال  ظتمن الىمييتمن  إن ال ره بيي مم بمئن جمًّا، وال س متين، األوليمن    سل مي

ُيحتم   معا إلى حبعمم شب م الترامف بين ال  ظتين، ول فا يجم العسسرح حين حرام الت ريه لجض إلى 
 . (6)المعمي  االصطلحيم مون المعمي  ال  ويم " 

 ينطم بمرزن    ستمب ال روه، وم  : وحميىيم حول الينطم السمبنم ينوم إلى الحميث حول
 موسوعيم حب  ملل

 موسوعيم العسسرح بمرزن من خلل مم فسريم     ال نرن السمبنم، من فسر  ل معمي  االصطلحيم    
عميم من العميم، وسفلك  إييم يجم العسسرح تيمول    ستمبا العميم من المسمئل    ع وم شّتى، 

 ميطنيم، ومسمئَل حصوليم، ومسمئَل يحويم . ستيمولا مسمئَل  ن يم ومسمئلَ 
                                                           

(1 )
 . 43الفروق في اللغة  : 

(2 )
 . 46السابق .  

(3 )
 . 52السابق .  

(4 )
 . 89السابق:  

(5 )
 . 150السابق:  

(6 )
 . من كتاب الفروق في اللغة . 60-54-53-50ينظر: كذلك:  
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 -فمن المسائل الفقهية قوله عند التفريق بين البسلة والحلوان والرشوة: 
" البس م حجر الرات ، وجم  الي   عي م، وفلك إفا سمي  الرتيم ب ير فسر اهلل تعمل ،  ضمم إفا سمي  

الشممم حن توًمم من الصحمبم رتوا من بفسر اهلل وبملنرآن   يس ب م بضس، ويؤخف األجر ع ي م،  و 
العنرب،  م ع  إلي م ىلىون شمن،  سضلوا رسول اهلل ص ى اهلل ع يا وس م عن فلك،  نمل: اتتسمومم 
واحربوا ل  معسم بس م ... والرشون مم يعطم  الحمسم، وتم ُيِ َ  عي م، تمل رسول اهلل ص ى اهلل ع يا 

 (1) .وس م :" لعن اهلل الراش  والمرتش  " 
  م يسن واجبم ع يا    بيمن ال ره ال  وح إال حن ينول :إن البس م م  حجر الرات ، والح وان         

مو حجر السممن، والرشون: مم يعطى ل حمسم، إال حن معر تا بمل نا جع تا يعرح م بضس وب ال نيا، 
  يفسرمم ويبين حسم م، بل ويسيم الحسم بشممم ومليل .

با ي     لا عيم الت ريه بين الحي م والتمبير:" الحي م مم ححيل با عن وج ا،  ُيجَ بوسفلك تو         
حو ُيم   با حر.  ملحي م بنمر الي   والحر من غير وجا، وم     تول ال ن م  ع ى حربين: 
محظور ومبمح،  ملمبمح حن تنول لمن يح ف ع ى وط  جمريتا    حمل شرائا ل م تبل حن يشتري م: 

:اخر     (2)وتزوج م، ىم طْضمم،  وحن تنول لمن يح ف ع ى وط  امرحتا    ش ر رمحمن  اعتْن م
  م يسن  (3)س ر وطضمم. والمحظور: حن تنول لمن ترك ص وا : ارتمَّ ىم حس م يسنط عيك تحمؤمم "

 مفا الت صيل ال ن ى واجًبم لبيمن ال ره ال  وح بين الحي م والتمبير .
جرا  الع م    المع ول:ومن المسمئل الميطنيم ت  -ولا    الت ريه بين المعمرحم وا 

" المط وب بإجرا  الع م    المع ول يبمح بتنرير خصما ع ى ج م االحتلل، ىم يضت        
بملموح  الفح رام حن يجرح  يا سمم تنول ألصحمب الص م : إفا ت تم إن سل موجوم لم يسن غير 

ي م ليس  م  اهلل. وسفلك تولك ل م حم : إفا ت   إن األجسمم اهلل محمث  نولوا إن ص متا محمىم، أل
 .(4)تميمم ألن تمم م متصور    العنل،  ل يتصور    العنل ممال حنينم لا "

والحنينم حن ِفْسَر العسسرحِّ حتواَل المتس مين وال لس م وَتحمَُّىا بضس وب م مبىوٌث    ستمبا،         
 (5) يعتمم ع ى السلم ال ال  م . سضيا –   مواح   –حتى يظ ر 

ومن المسمئل األصوليم ت رينا بين  حوم الخطمب ومليل الخطمب، وشْرُحا مفا الموحوَع         
شرًحم حصوليًّم بعيًما عن المراسم ال  ويم، إف ينول : " ال ره بين  حوم الخطمب ومليل الخطمب حن 

                                                           
(1 )

 . 166الفروق في اللغة . :  
(2 )

من حلف على وطء امرأته في شهر رمضان ال يحتاج إلى حيلة فقهية، فله أن يطأها في الليل، ولكن الصحيح أن  

 يقول ذلك فيمن حلف على وطئها في نهار رمضان .
(3 )

 . 251الفروق في اللغة:  
(4 )

 . 55السابق:  
(5 )

 . 157، ص: 60ينظر مثالً : ص:  
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 ملمي  من  (1) ﴾َواَل َتُنل لَُّ َمم ُحف   ﴿لا تعملى: حوم الخطمب مم يعنل عيم الخطمب ال ب  ظا، سنو 
حرب مم يعنل عمن فلك، ومليل  يا   و بخلف الحسم،  ملص م تولا"    سمئمم ال يم الزسمن"  يا 
مليل ع ى حيا ليس    المع و م زسمن، والعمم: تع يه الحم بملىمميين ،  يا مليل ع ى سنوط مم زام 

 .(2) يا مليل ع ى حن الوط  تبل فلك محظور  "  ﴾. . . َحتَّى َيْطُ ْرَن  ﴿ع يا وال ميم تولا تعملى:
وسفلك تيمولا ال رَه بين النيمس واالجت مم،   يس من ححم ينول بعلتم بين ال  ظين           

المعيى ال  وح، إال إي مم ي تنيمن    ع م حصول ال نا، ومعر م العسسرح بضصول ال نا وعلتم  
حمممم بمآلخر    ع م األصول جع تا ي ره بيي مم ت رينًم حصوليم، إلى مرجم  حن من سمن ال  ظين ح

ربمم تومم حيا ينرح ستمبًم    حصول  -مىلً  -ع ى اطلع    ع م األصول حين  ينرح مفا ال صل
 (3) ال نا، ال ستمبًم    ال روه ال  ويم !!

ين عطف البيمن والص م،   يم دددد حيحًم دددد  من الواحه وِمن تيموِلا المسمئَل اليحويَم ت ريُنا ب       
جمًّا حن ال علتم    المعيى ال  وح بين مفين ال  ظين، إال إن معر م العسسرح بمليحو، وبضن ميمك 
تنمربم )يحويَّم( بين عطف البيمن والص م، جع تا يخ ط بين حن يسويم متنمربين    اليحو وبين حن 

 م،  آىر حن يسون ال ره بيي مم، ولسن ال ره يحوح، وليس ل ويًم!، إف ال علتم يسون متنمربين    ال 
 ل ويم  بيي مم حصًل .

 يتحمث    مف  المسضلم بضس وب المتس مين الطمغ     ستمبا، إف تمل : –إلى مفا  –ومو       
ال ره بيي مم حن " عطف البيمن يجرح مجرم الص م    حيا تبيين لألول ويتبعا    اغعراب ... و    

عطف البيمن يجب، بمعيى إفا سمن غير الموصوف با ع يا سمن لا مىل ص تا، وليس سفلك االسم 
 (4) الع م الخملص، أليا ال يجب بمعيى لو سمن غير  ع ى مىل فلك المعيى استحه مىل اسما ..."

علتت مم حو تنمرب مم  وسفلك ت رينا بين) إال ولسْن( ال تين لم يسن حمجم لفسر ال ره بيي مم لوال
اليحوح، وفلك حيث ينول:" ال ره بين )إال، ولسن( حن االستىيم  مو تخصيص صي م عممم،  ضمم 

 (5))لسن(     تحنيه إىبم  بعم ي   حو ي   بعم إىبم ..."  
 ( النزعة المعجمية عند العسكري .4)

ال  ظم بت ير مبميي م إلى شسل ححيميًم تضخف العسسرح يزعم المعجم     تنص  ت يُّر المعمي     
 يجعل الستمب    مواح  معييم    صورن معجم من المعمجم . ومن مف  المواح  :

                                                           
(1 )

 من سورة اإلسراء .  23اآلية  
(2 )

 من سورة البقرة . 222اآلية  
(3 )

 . 70-69ينظر: الفروق في اللغة .:  
(4 )

 . 53السابق:  
(5 )

 . 54الفروق في اللغة .  
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تولا عيم الت ريه بين النريحم والطبيعم:".... والنريحم  يمم تمل المبرم: مم خر  من الطبيعم من     
 ب مم    ي سك، وحصل غير تس ف، وميا:  لن جيم النريحم، وينمل: اتترْح مم شئ : حح: اط

الس مم الخ وص، وميا: مم  تراح، إفا لم يخملطا ش  ، وينمل لألر  الت  ال تيب  شيئًم: ترواح، 
يمم النرح ى م    الج م، والنرحم مشب م بفلك ."   (1)إفا لم يخملط م ش   من فلك، وا 

ل عل والخ ه والت يير: حن وسفلك تولا عيم ت رينا بين ال عل والخ ه والت يير:" ال ره بين ا       
الخ ه    ال  م: التنمير، ينمل: خ ن  األميم إفا تمرتا ُخ ًّم حو غير ، وخ ه  الىوب وحخ ه: لم يبه 
ميا إال تنمير ، واَلخْ َ مُ : الصخرن الم سم ، الستوا  حجزائ م    التنمير، وخ وله السحمب: استوح، 

يا لخ يه بسفا: حح شبيا با، سضن فلك منم ر  يا، والُخُ ه: العممن الت  يعتمممم اغيسمن ويضخف ي سا وا 
ب م ع ى منمار بعييا،  إن زال عيا إلى غير  تيل: تخ ه ب ير خ نا، و   النرآن: ) إن مفا إال خ ه 

تمل ال را : يريم عممت م والمخّ ه: التمم الحسن، أليا تّمر تنميًرا حسيم، والمتخ ه:  (2) األولين(
عا، وتسم  بع  ال صحم  سلًمم حسًيم،  نمل: مفا سلم مخ وه، وجمي  فلك يرج  المعتمل    طبم

إلى التنمير، والخ وه من الطيب: حجزا  خ ط  ع ى تنمير ، حسن ينولون ال خمله إال اهلل، والمرام 
حن مفا ال  ظ ال يط ه إال هلل، إف ليس ححم إال و    ع ا س و، حو غ ط يجرح ميا ع ى غير تنمير 

اهلل تعملى، سمم تنول : ال تميم إال اهلل إن سيم ينول: مفا تميم؛ أليا ليس يصه توُل: لم يزل  غيرِ 
والجمير  بملفسر حن مف  اليزعم المعجميم تم تضخف  عن حن يتم منصم      (3)موجوًما إال اهلل "

ن  )مم ُيَظنُّ الت ريه،  يستمر    ت سير ححم األل مظ وييسى منصم  األسمَس    الت ريه بييا وبي
ترام ا معا(، سمم حمث معا    الت ريه السمبه بين ال عل والخ ه والت يير،  يزعتا المعجميم جع تا 
ي تم بت سير ل ظم الخ ه، وتنص  معميي م، وحيستا ت سير ال  ظين اآلخرين زمي   ل ظ)الخ ه(    

 مفا الت ريه .
 (4)وميتشرن    ط  ستمبا واألمى م ع ى اليزعم المعجميم لمم العسسرح سىيرن 

 ترديده عبارة : " قال أبو هالل رحمه اهلل تعالى " -5
تترمم    ستمب )ال روه    ال  م( عبمرن : تمل حبو ملل رحما اهلل تعملى . حو ينمل: الشيخ        

ن تضليف إلى الشك    حن الستمب م –مبمئيًم  –ومفا ينوميم  (5)حبو ملل، حو : تمل حبو ملل حيم  اهلل
العسسرح.. ولسن الستمب مىب  اغسيمم إلى العسسرح، ولفا ينول: ربمم سمي  مف  العبمرن من اليمسخ، 

                                                           
(1 )

 . 79-78السابق:  
(2 )

 سورة الشعراء . 137اآلية  
(3 )

 . 130-129الفروق في اللغة . :  

 . 257، 235،  102( ينظر : مثال: ص:  4)

 . 207، 200، 197، 194، 92، 80، 53، 50، 39، 33( ينظر : مثال: ص :  5)
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والستمب مم ى من تبل العسسرح، إال حييم  يعوم  ينول:لو سمي  مف  العبمرن تعي  حن حبم ملل سمن 
لعبمرن    بمايم  سل موحوع، يم ى الستمب إمل ، وحن العبمرن من السمتب لسمن جميًرا حن يجم مف  ا

 حو سل ت ريه .
والحمصل حن مفا يجع يم يح   رحيم يعترف تبل عرح م بضي م تحتم  إلى تمعن وج م         

 سبير غىبم  صحت م، حو عمم م، ومف  ال رحيم م  حن يسون الستمب من تضليف غير العسسرح . 
ايحطمط األس وب    عمن مواح  عن  -نمم  ترميم العبمرن السمب –ولعل مم ير م مف  ال رحيم 

المستوم المعروف ل عسسرح، مىمل فلك تولا : " ... ولوال  حيم رجعيم إلى االشتنمه لم يجم بيي مم 
 مستعممل )لم(     جواب الشرط ميم جعل األس وب رسيسًم، واألصه حن ينمل:" ولوال حن  (1)  رتًم ..."

 رتًم" وسفلك تولا "... وتنول عيمح ممل، وال تنول: لمح ممل، رجعيم إلى االشتنمه لمم وجميم بيي مم 
 ملعبمرن ال تحتم  إلى  (2) ولسن تنول لمح ممل، إال حيك تنول  فلك    الممل الحمحر  عيمك ..."

تع يه، إْف رسمست م واححم، ولم يسن مفا التعنيم لو حيا تمل : وال تنول لمح ممل إال    الممل 
 ى واحم، واألس وب يخت ف .. واهلل حع م .الحمحر عيمك،  ملمعي

 ملحوظات خاصة ) حول موضوع الترادف(  -ب
م  حن العسسرح من المميعين ل ترامف وبشمن، وحسمس ستمبا )ال روه( مو  مي  الترامف،  إييم بتتب  

 الستمب يلحظ    بع  المواح  مم تم يرم حيا يحعف من حمن العسسرح    مي  الترامف.
 -ملحوظات التي أخذتها عليه بهذا الخصوص:وهذه هي ال

 ( قوله بالعام والخاص 1
يجم  ينول بملعمم والخمص    األل مظ الت  يرمح الت ريه  -م  ر حا ل ترامف -العسسرح       

 بيي م، ومفا ينتحى وجوم الترامف بيي م    ميطنم التنمط  بين العمم والخمص .
ث تمل:"... الحه حعم؛ أليا وتوع الش      موتعا الفح وفلك مىل ت رينا بين الصمه والحه، حي

   (3)مو حولى با، والصمه: اغخبمر عن الش   ع ى مم مو با، والحه يسون إخبمًرا وغير إخبمر "
 ومفا ينتحى حن الحه    حمل سويا إخبمًرا يرامف الصمه .

ؤتتم وغير مؤت ،  ملمؤت  وسفلك ت رينا بين الوعم والوحح، حيث تمل:" ... الوعم يسون م       
، وغير المؤت  سنول م: إفا وعم زيم (4) سنول م: جم  وعم ربك، و   النرآن )  إفا جم  وعم حوالممم(
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فا وعم عمرو وّ ى ، والوحح مم يسون من الوعم غير مؤت  ..."  ومفا يعي  حن الوعم   (1) حخ ف، وا 
بمىل مفا السلم يعترف اعتراً م حمييًم    حمل سويا غير مؤتٍ  مرامٌف ل وحم .  سضن العسسرح 
 بوجوم الترامف    ميطنم التنمط  بين العموم والخصوص .

 (2)واألمى م ع ى فلك سىيرن ميتشرن    حجزا  الستمب 
 ( ذكره اآلراء المختلفة في اللفظين ..2

، حتى لع ا ححيميم يفسر العسسرح اآلرا  المخت  م    ال  ظين موحوع المراسم حو الت ريه       
 يتحه ب فا ىلى  رحيا    عمم وجوم الترامف، حو ع ى األتل : عمم استنرار رحيا عيم  .

من فلك تولا :" ال ره بين الىيم  واليَّىمُ  ع ى مم تملا حبو ححمم الحسن بن عبماهلل بن سعيم رحما 
ا بملشر، واليىم  منصور ال اهلل: حن الىيم  يسون    الخير والشر، ينمل: حىيى ع يا بملخير، وحىيى ع ي

يسون إال    الشر، ويحن سمعيم    الخير والشر، والصحيه عيميم حن اليىم  مو بسط النول    
ممح الرجل حو فما، ومو  مىل اليث، يثَّ الحميَم يىم  إفا يىر ، وينولون: جم     يىم  خير، يؤيمون 

ن إال    الخير، وربمم استعمل    الشر، ايتشمر  واست محتا، وتمل حبوبسر: الىيم  بملمم ال يسو 
واليىم  يسون    الخير والشر، ومفا خلف ممحسم  حبو ححمم والىيم  عيميم مو بسط النول ممًحم حو 

 (3)فمًّم، واليىم  تسرير ،  مل ره بيي مم بّين !!! " 
المستسمغ       ع ا ب فا الفسر ل خلف يسون تم جعل النول بملترامف مو اليتيجم الميطنيم، ومو

 موح  س فا .
 ( ذكره عبارات مماثلة لقول غيره )الترادف( .3

يستعمل العسسرح ححيميم تعبيرا  ترامف تول غير  حن مفا ال  ظ يرامف مفا ال  ظ، من فلك         
بيا مىًل استعمملا ل تعبير بدد)شبيا(   الت ريه بين ال وم والتىريب والتنييم، إفا تمل :" التىريب شبيا ش

ومفا بمىمبم تول غير  إن التىريب مرامف ل ت ري  والتوبيخ، وسفلك استعمملا  (4)بملت ري  والتوبيخ"
وتولا:" ... مبطيم مسمن سفا،  (5) ل تعبير بد )حح( الت سيريم    مىل تولا:"... وتضي  حح تم ل..."

واليزول!وححيميًم يعبر بطرينم   سضيا ب فا ربط بين التضي  والتم ل، وبين ال بوط (6) حح: يزليم  ..."
تعي  الترامف التمم بين ال  ظين،  ينول بضن ال  ظ األول مو الىمي ، سنولا:" واأَل ْلمَع  مو الَ ِطُن 
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حو يزيم من مرجم مفا الترامف  ينول مىل:"  (1)الفس  الفح يتبين عواتب األمور بضميى لمحم ت وح لا"
جرحن، والشجمع الجرح  المنمام    الحرب" حو " وال    الرجوع، واليظير المىيل..." حو " الشجمعم ال

 (2)وينمل: ال    التب  " 
ومن مفا حيحًم تولا"... ومو الواجب وال ر ، وتم يسمى المحتم واللزم ...والفح ليس لا       
ن استحه الفم، ومو النبيه والمحظور والحرام "  ع ا،  (3)وا 

ر ، وتم يسمى المحتم واللزم، ال يعي  تس يما بملترامف بين مف   نولا: ومو الواجب وال        
األل مظ األربعم؟ وسفلك تولا: ومو النبيه والمحظور والحرام، ال يعي  تس يما بملترامف بين مف  

 األل مظ الىلىم ؟!
 . تعليله لنشأة الترادف، وبيانه فائدته( 4
لك مىل تولا بعم ت رينا بين الختم والرسم "... ع ى حن يجم  ححيمًيم ينمم تع يل  ليشضن الترامف!، وف 

الرسم  مرس  معرَّب ال حصل لا    العربيم،    جوز حن يسون بمعيى الختم بل  ره بيي مم، ألي مم 
شمرن إلى ع ٍم ليشضن الترامف، وم  ايحمار إحمم ال  ظتين  (4)ل تمن"   فا اعتراف بترامف ال  ظين، وا 

 من ل م حخرم .
وتم يجعل الترامف تطوًرا    االستخمام ال  وح لألل مظ، وفلك مىل تولا: " ال ره بين         

اغعطم  وال بم: حن اغعطم  مو إيصمل الش   إلى اآلخف لا، حال ترم حيك تعطى زيًما الممل لَيُرمَّ  
يم ، ىم سىر إلى عمرو، وتعطيا ليّتجر لك با، وال بم تنتحى التم يك،  إفا ومبتا لا  نم م ستا إ

استعممل اغعطم  حتى صمر ال يط ه إال ع ى التم يك،  ينمل: حعطم  مماًل، إفا مّ سا إيم ، واألصل 
 (5)مم تنمم " 
إن )اغعطم ( بملتطور الفح جرم لا صمر  -ع ى رحح العسسرح -وب فا يمسن حن ينول         

 مرام ًم ل  بم .
 ي م الترامف عم يم، سنولا عيم الت ريه بين الريم  والي مه  وتم ُيَخّر  العسسرح لحمال  ُوجم        

، واألصل مم ت يم " ُُ :"...  إن استعمل ححمممم    موح  اآلخر  ع ى التشبا َبْيُن
حو تولا عيم  (6)

الت ريه بين الص م واليع :"... ىم تم تتماخل الص م واليع ،  ين  سل واحم مي مم موح  اآلخر 
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وينرب العسسرح من إعلن الترامف، ولسن ال يستخمم مصط ه الترامف حين ، (1)لتنمرب معيممم " 
    مفا توجيا الستعممل حسىر من  (2)ينول:"...  نم يجرم اسم الش   ع ى غير  إفا ترب ميا "

عيم غير  ) ترامً م(، حمم مو  نم حىر حن ينول: إيا تم جرم  –ل ظا    معيى واحم، ومو مم يسمى 
ل  ظين! ) ال ترام  مم(!!، وتم يبين العسسرح ل ترامف  مئمن، وم  التوس     فلك بسبب تنمرب ا

مىل:"  –وفلك    تولا  –االستخمام ال  وح م  حيا ير   الترامف، ويسعى    ستمبا إلى إبطملا 
 (3)وتم يستعمل الحيم  موح  الخجل توسًعم " 

وفلك حيث ينول بعم ت رينا بين العمم  ومو ر   الترامف، –بل يجم  ي ن  بعبمرن تيسث حسمس ستمبا 
ن اتتحى سل واحم مي مم مم ال  والسيم:"... وم  مفا  إن العمم مو السيم، والسيم م  العمم، وا 
ن سمن السل إحمطم  ينتحيا اآلخر ممم فسريم ، سمم حن السل مو الجم ، والجم  مو السل، وا 

 (4)بمألبعم ، والجم  إحمطم بمألجزا  ..." 
 متفرقة ملحوظات -ج

يمم م  م حوظم  مستن م  ميمك بع  الم حوظم  الت  ال تضخف طمب  الظممرن العممم    الستمب، وا 
 مت رتم    حرجم  الستمب، مي م مىل : 

( ينول العسسرح:"... ىم تم تتماخل الص م واليع   ين  سل واحم مي مم 22*   الص حم )       
 موح  اآلخر لتنمرب معيممم ..." 

ا راعييم حن الص م واليع  اىيمن  إييم يرم حيا سمن ييب   حن يسون الحمير المحمف إليا ولسن إف
مو حمير المىيى )ممم( ىم إييم إفا راعييم رحح العسسرح    ر   الترامف وتضسيم  ع ى اختلف 

معيى المعيى    األل مظ الت  يرامم غير  مترام م وحيا يرم حيا م مم تنمرب ال  ظمن  إن لسل مي مم 
م؛  إييم يرم حيا سمن ييب   حن يعبر بصي تا المىيى.. وب فا تسون الصي م المنترحم: " ...  خمصًّ

  ين  سل واحم مي مم موح  اآلخر لتنمرب معييي مم "
 (5)وييطبه مفا السلم ع ى تول العسسرح    موح  آخر:"... ىم تتماخل الس متمن لتنمرب معيممم"

 حن تسون: لتنمرب معييي مم . -ع ى مم فسريم –إف ييب   
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( حورم العسسرح ال ره بين البيمن وال مئمن ىم ايتنل إلى ت ريه آخر، ومو 52*و   الص حم )       
ال ره بين عطف البيمن والص م، ىم عمم إلى الموح  األول بشسل حشبا مم يسون بملخ ط الفح مو 

 (1) معيب مي جيم .
ح    الت ريه بين الشممم والحمحر:"... وحمم اغححمر ( ينول العسسر 89*و   الص حم )      

 (2) إيا يمل ع ى سخط وغحب، والشممم تولا تعملى :" ىم مم يوم النيممم من المححرين " 
وحرم حن مفا المعيى لم يحمم  ليم    مف  اآليم إال السيمه الفح وحع   يا الس مم،  ملس مم ليس  

 مائمًم بمعيى ال حب .
( عيون العسسرح ألحم تعري متا بد) ال ره بين الس و واغغمم (، ىم تمل 90ص حم )*و   ال      

 " س و يحمث م   تور جسم الموصوف با   فلك :" إن اغغمم  س و يسون من مر   نط، واليوم 
ويتحه ليم من سلما حن الم مرتم إيمم م  بين اغغمم  واليوم، وليس  بين الس و واغغمم ،  سمن 

 لك حن يسون العيوان: ال ره بين اليوم واغغمم  .ييب   لف
( ينول العسسرح :" ال ره بين الشك واالرتيمب حن االرتيمب شك م  ت مم، 92*و   الص حم )      

والشممم حيك تنول: إي  شمك اليوم    المطر، وال يجوز حن تنول: إي  مرتمب ب لن إفا شسس     
 حمر  وات متا " .
حن يسون سلم العسسرح مفا متيمتًحم، حو با سنط حخل بملمعيى،  إيا    البمايم ويبمول  حيا إمم 

ترر حن االرتيمب مو شك م  ت مم، ىم تمل إيا ال يجوز حن تنول إي  مرتمب ب لن إفا شسس   يا 
 وات متا، و   مفا تيمت  واحه بين الحسمين .

تم وت     العبمرن،  سبب مفا والمخر  من مفا التيمت  حن يتل ى سنًطم يتوت  حن يسون 
التيمت ... ولعل فلك سنوط )إال( تبل) إفا( ، وبفلك تسون العبمرن األخيرن: وال يجوز حن تنول إي  

 مرتمب ب لن إال إفا شسس     حمر  وات متا .
( يجعل العسسرح عيوان ححم ت رينمتا: ال ره بين المو  والنتل.. م  حن 97*و   الص حم )      
الزٌم والنتل متعم ، وم  فلك   و ينول    مفا الت ريه:"... والمو  عر  حيحم يحمم الحيمن المو  

محممَّن الروح، وال يسون إال من  عل اهلل" وع ى مفا ييب   حن يسون العيوان: ال ره بين اغممتم 
 ..والنتل،  مهلل تسون ميا اغممتم، ولسن ال يسون ميا المو ، وال يجوز    حنا سبحميا 

( ي ره العسسرح بين السرعم، والعج م،  يحمم السرعم بضي م التنمم  يمم 198*و   الص حم )      
ييب   حن ُيتنمم  يا، وم  محمومن، ويحمم العج م بضي م التنمم  يمم ال ييب   حن يتنمم  يا، وم  
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م  يا، ومو تولا مفمومم.. ولسيا يصطمم بيص  وه الشب م، و يا عبر بملعج م  يمم ييب   حن ٌيتنم 
 محطر ألن ينول: إن  (1)تعملى ع ى لسمن موسى ع يا الصلن والسلم:" وعج   إليك رب لترحى"

 فلك بمعيى حسرع  .
وحتول: مم الفح يمعو إلى حن يحمم سوي م بمعيى )حسرع (    مف  اآليم  نط ولممفا ال تنول إي م 

  م بمعيى واحم؟!   مف  اآليم جم   ع ى األصل، ومو حن السرعم والعج
 –( ي ره العسسرح بين البعث واغرسمل، إال حن مم يحعف مفا النول 283*و   الص حم )       
 نم جم  ال عل بصي م البعث    حين  (2)تولا تعملى:" ومم سيم معفبين حتى يبعث رسوال" -عيمح

 جم  الم عول بصي م اغرسمل وممم من عيمصر جم م واحمن .
   ع ى التحنيهىمييًم: الم حوظم

التحنيه مو " بفل عيميم خمصم بملمخطوطم  حتى يمسن التىبي  من استي مئ م لشرائط          
ومفا يعي  حن يؤمح اليص حو الستمب سمم وحعا مؤل ا سمًّم وسي م بنمر اغمسمن،  (3)معييم "

  ملتحنيه مو ينل النميم    صورن حميىم بضمميم ..
لستمب تم تصَّروا    عميم من الجوايب الت  حرامم تمس من تيمم مفا إال حن محنن  مفا ا       

 -الستمب الع ميم . ومي م :
 إمممل م الحبط بملشسل )   األل مظ المشس م(

ينول العسسرح:" ... وسؤااًل عن الت سير ال  وح سنولك: مم النطر؟  تنول: اليحمس .. ومم          
ط س مم ) النطر( الت  تعي  اليحمس ليس سحبط الت  تعي  إال حن حب  (4) النطر؟ : العوم..."

العوم  مألولى بسسر النمف، والىمييم بحم النمف، ولسن إمممل )المحننين( ل حبط جع  م سملس مم 
الواحمن غ طمً، وسفلك ينول العسسرح:"... والعبرن: الممعم المترممن    العين لعبورمم من ححم 

وميم حيحًم حبط  (5) اآليم الت  ُيعبر ب م من ميزلم الج ل إلى الع م..." الجميبين إلى اآلخر، والعبرن:
وخصوصًم  –)العبرن( األولى يخت ف عن حبط الىمييم، ولسن المحننين حمم وا فلك  جع وا النمرئ 

 تم ين     الخ ط بين ال  ظتين . -غير المتمسن من العربيم
ه بين الخطم  والخطض حن الخطض مو حن ينصم ( ينول العسسرح: " ال ر 45*و   الص حم )       

مممل المحننين ل حبط يوت     ارتبمك    النرا ن، حيث ينرحمم النمرئ  الش    يصيب غير ..." وا 
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    البمايم "ُينَصم الش  " ببيم  ال عل ل مج ول، ألن فلك مم ينتحيا ترسيب الجم م، ىم يصطمم بضن
 وم، ومفا غير وجيا،  تجب اغعممن ع ى الوجا المؤلف عطف ع ي م)يصيب( ومو مبي  ل ع 

 الصحيه)َينِصم الش  (،  سمن جميًرا بملمحننين، حن يحبطومم ع ى مفا؛ لمي  االرتبمك .
( ينول العسسرح:"...الشبه والشبه ل تمن" وبسبب إمممل المحننين لحبط 153و   الص حم)

 (1) ال  تين! الس متين لم تستمل است ممتيم بمعر م سيف تيطه سل ل م من

وسىيرًا مم يّ ره العسسرح بين س متين مت نتين    الحروف، ولسي مم مخت  تمن    الشسل،         
وَعْرُ  المحننين لعبمرن العسسرح بمون حبط الس متين يجعل الت ريه    بمايتا سمفجًم، حيث يجع ا 

 –  مم (2) بين الم ك والم ك...." وسضيا ت ريه بين س مم واحمن مسررن ال غير..مىمل فلك تولا:"ال ره
متطمبنمن، ولسن لو حبط  سل مي مم بحبط م الميمسب ال ترت   -ع ى مم يرم من عمم الحبط

 عن األخرم.. ولع  م: الِمْ ُك والُمْ ُك.
 وغيرممم سىير.  (3)ومن حمى م فلك سفلك: ال ره بين الحر والحر، وال ره بين السو  والسو ،

 * إمممل م التخريج.
تتط ب حصول التحنيه تخريج اآليم  السريمم، واألحمميث الشري م، واألبيم  الشعريم،        

واألعلم، وفلك إظ مرًا ل عمل    صورن تط ب السممل، ولسن محنن  مفا الستمب حمم وا سل فلك، 
  جم  تحنين م يمتصم السىير،

 اآليات القرآنية.. -أ
الت  استش م ب م العسسرحُّ مون فسر سورت م، ىم حممل توجم عميم من اآليم  السريمم        

المحننون تخريج م..مي م ع ى سبيل االستمالل ال الحصر تولا تعملى:"ىمي  اىيين إف ممم    
 (6)،  وتولا تعملى:"...إال مو رابع م"(5)، وتولا تعملى:"لنم س ر الفين تملوا إن اهلل ىملث ىلىم"(4)ال مر"

، وتولا (8)وتولا تعملى:" وال تعىوا    األر  م سمين" (7)لملئسم س  م حجمعون"وتولا تعملى:" سجم ا
وال تسمم تخ و ص حم من ص حم  الستمب إال  (9)تعملى: )وجع يم    األر  رواس  حن تميم بسم("

 واستش م  يا العسسرح بآيم حو حسىر، وحممل المحننون تخريج الجمي !

                                                           
ْبُح، والشَّبَُح، وكالهما بمعنى الشخص 1)  ، لسان العرب. مادة )ش.ب.ح( .( هَُما: الشَّ

 .177( الفروق في اللغة . ص: 2)

ر. ص 3) ر والضَّ وء والسَّْوء. ص192( الفرق بين الضُّ  . .193، والفرق بين السُّ

 من سورة التوبة .     40( اآلية  4)

 من سورة المائدة . 73( اآلية  5)

 من سورة المجادلة 7( اآلية  6)

 ( .134حجر، وقد ذكر هذه اآليات األربع في الصفحة )من سورة  ال 30( اآلية  7)

 .  208من سورة البقرة، وقد ذكر في الصفحة  60( اآلية  8)

 . 209من سورة األنبياء ، وقد ذكرها في الصفحة  31( اآلية  9)
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 األحاديث الشريفة.. –ب  
لك سمن حمل األحمميث الشري م الوارمن    الستمب، حسىر العسسرح من االستمالل ب م، سف       

 -وحممل المحننون تخريج م، يفسر مي م ع ى سبيل االستمالل ال الحصر:
*"مم تملا سراتم ل يب  ص ى اهلل ع يا وس م: حلعمميم مفا حم لألبم؟  نمل ص ى اهلل ع يا              

وسفلك " مم روح حن يع ى بن حميم تمل لعمر: مم ليم ينصر الصلن،  (1)لو جي "وس م : لو ت   يعم 
وتم آميم،  نمل عمر: تعجبُ  ممم تعجبَ  ميا، وسضل رسول اهلل ص ى اهلل ع يا وس م عن فلك  نمل: 

 .(2)صمتم تصمه اهلل ب م ع يسم،  متب وا صمتتا " 
 ج: األبيات الشعرية..

   الشعريم، ولسي م لني  من المحننين اغمممل    التخريج، ومي م:وسفلك ورم العميم من األبيم
 تول الحطيئم:  -

 حولئك توم إن بيوا ححسيوا البيم                 
ن عممموا حو وا إن عنموا شموا                                     (3)وا 

 (4)وتول اليمبعم: مم امريه ع ى األيصمب من جسم ...  -

 م..األعال -د
لم يسن يصيب األعلم المفسورين    ستمب ال روه ح حل حماًل، إْف حممل المحننون تخريج األعلم 
براميم،  الفين فسرمم العسسرح، ومم سىير، مي م: ع   بن عيسى، وحبو ع  ، وحبو ممشم الب خ ، وا 

شمم، وس  م غير والزمرح، وحبو ححمم، وحبو بسر الزبيرح، حبو ححمم بن حب  س مم، حبو بسر بن األخ
 معرو ين، ولم يترجموا ل م !

ينول العسسرح:" وتمل صمحب العين..." وسمن ييتظر من المحننين  -مىل –( 134و   الص حم )
حن يوححوا المنصوم )بملعين(، وصمحب العين،  ينولوا    ال ممش: إن المنصوم مو الخ يل بن 

 ححمم ال راميمح ومعجما )العين( .
( إف ينول العسسرح:" وتمل صمحب )الم صل(..."  يم حيحم سمن ييتظر 136) وسفلك    الص حم

 من المحننين حن يوححوا المنصوم )بملم صل( وصمحبا،  ينولوا    ال ممش: إن المنصوم
 مو الزمخشرح وستمبا    اليحو، المسمى )الم صل( الفح شرحا ابن يعيش وسىير غير  . 

 ..عمم تحنيه م وا  التضليف حو اليسخ 

                                                           
 .  420/  8ــــــ   3321( صحيح مسلم ــــ باب فرض الحج مرة في العمر ــــــ حديث رقم  1)

 .   395/  4ــــــ  1605حديث رقم  -باب صاله المسافرين وقصرها -يح مسلم( صح 2)

 . 138( الفروق في اللغة،:  3)

 . 154( السابق:  4)
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ورم     ستمب ال روه العميم من ال  وا  الت  تم تعزم إلى التضليف، حو ربمم يسون سبب م اليسخ 
وحخطم  اليمسخين، وسمن ييب   ألاَّ يترك المحننون مف  ال  وا  تمرُّ َعرًحم مون بيمن غ ط م 

 وتصحيح م ..
إن لم يسن موجوًما  -حو إصلحا سىيرًا مم ي حظ النمرئ    مفا الستمب وجوم سْنط سمن ييب   تىبيتا 

بوحعا بين توس  الزيممن:]...[، ولسّن المحننين لم ي ع وا ال مفا وال فاك . من فلك  –   األصل 
 -مىًل:
 -( ي ره العسسرح بين الماللم والبرممن،  ينول:63*   الص حم )     

، تنول: العملم ماللم ع ى "... البرممن ال يسون إال تواًل بش م بصحم الش  ، والماللم تسون توالً 
النميم، وليس العملم تواًل..." وب فا تسون الماللم م  البرممن،     تول ومو تول، إال إييم لو ايتب يم 
إلى سنط حمم إلى غمو  المعيى؛ يتحه لمييم ال ره الفح ينصم  العسسرح، وفلك حن ميمك سلمم 

تسون: والماللم تسون توال حو غير ..  ب ف  يستنيم سَنط من بعم س مم)تواًل( الىمييم، ولعل العبمرن 
 المعيى .
( حيث ي ره العسسرح بين تبميل الش   وبين اغتيمن ب ير ، 223*وسفلك    الص حم)      

 ينول:" ال ره بين تبميل الش   واغتيمن ب ير  حّن اغتيمن ب ير  ال ينتحى بل يجوز بنمؤ  معا ..." 
   مف  العبمرن، وفلك لحمجتيم إلى م عول ال عل )ينتحى(، ولعل العبمرن  إال حييم يشعر بوجوم سنط

بعم إصلح السنط  تسون : حن األتيمن ب ير  ال ينتحى ر عا، بل يجوز بنمؤ  معا، وفلك بمليل حيا 
 ينول بعممم:" وتبمي ا ال يسون إال بر عا ووح  آخر مسميا ..." .

 -رجم  الستمب مي م :وميمك العميم من ال  وا  المت رتم    ح
( ينول العسسرح:" ... حيا يني  تول م ل بخيل حيٌِّه    الوصف بملجوم 167*   الص حم )      

 ! " ومن المؤسم حن غ ط مف  العبمرن واحه، إف سيف يعنل حن يبملغ    وصف البخيل بملجوم ؟!
يستعمل  يمم يحتم   ( ينول العسسرح:" والينص حعم من الحمجم أليا173*و   الص حم )      

والصحيه حيا إفا سمن   - يمم حمم وا –و يمم ال يحتم ،"     مف  العبمرن م ون حمم  م المحننون 
ال عل )يحتم ( مبييًّم ل مع وم  ييب   حن يسون التعبير بمسم الموصول ل عمتل)من(،  تسون العبمرن:" 

 إيا سمن ييب   حن تسون العبمرن :"  يمم   يمن يحتم  ومن ال يحتم " .. حمم إفا سمن مبييم ل مج ول
 ُيحتم  إليا ومم ال ُيحتم  إليا "، ألن ال عل)احتم ( يتعمم بحرف الجر)إلى( .

( ينول العسسرح:" ... والعظيم    حسمم  اهلل تعملى بمعيى عظيم 177*وسفلك    الص حم)     
يمم الصحيه  حن ينول:" والممتي  عن  -مم حرا س–الشضن واالمتيمع عن مسموان الص ير لا ..."، وا 

 مسموان الص ير لا " .
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(  ّره العسسرح ل ويًّم بين اغلا والمعبوم بحه، ىم ايتنل إلى الت ريه بين 180*و   الص حم)      
توليم )اهلل( وبين توليم)إلا(، وحتب  مفا الت ريه بنولا:" وحمم تول اليمس: ال معبوم إال اهلل،  معيم  حيا ال 

لعبممن إال اهلل تعملى"، وواحه حن موح  مف  العبمرن الصحيه مو    ال نرن السمبنم يستحه ا
 لموا مت م ل م ..

( ينول:" وال ينمل لتمرك الظ م: ح يم، إيمم ينمل: ح م عيا، إفا حخر عنمبا 194*و   الص حم)      
مت  تمم، بل وحتى إن حو ع م عيا " ولو توتف النمرئ عيم س مم)ح يم( الىمييم لسمن السلم    تي

تمب  النرا ن  ستظل العبمرن م  وطم مرتبسم، وسبب ربست م زيممن يرجه حن تسون من اليمسخ، وم  
 بتسرير جم م )ينمل لتمرك الظ م ح يم(   و حف يم مفا التسرير الستنمم المعيى وتتمبع  الجم م .

 إلى المسرو  سمم تمل تعملى:( ينول العسسرح"...وينمل حيحم: مما  203*و   الص حم )       
يك لع ى ممم مستنيم "  (1) ))  مممومم إلى صراط الجحيم((  ، مستمالل ( 2)وتمل تعملى :" وا 

العسسرح بمآليم الىمييم    غير مح ا،  حميىا ع ى ال مايم إلى المسررن، وال ييطبه معيى اآليم ع ى 
 مفا المعيى .

"... وال ينمل: مو حص ه ليم من غير  ألن )ح عل( إيمم ( ينول العسسرح:204*و   الص حم )       
لم يصه حن يوصف بضيا حص ه من غير ، والخير اسم من حسمم  (3)يزيم ع ى ل ظ  معل مبمل م  مفا

 اهلل تعملى ..." .
ن النمرئ ل ف  العبمرن لينف ميتظًرا لسممل الجم م وتممم معيممم.. ويبنى الجم م ب فا الشسل مب مم  وا 

ب فا الشسل ت تنر إلى جواب الشرط، إال حن األمر ليس سفلك، إف الظممُر حن )  إفا(  –     يمتصم،
 إيمم م  )   فا(، وربمم سمن    المخطوطم طمس    مف  الس مم حول م إلى ) مفا(.

( ينول العسسرح    الت ريه بين تبميل الش   واغتيمن ب ير :"... ولو 233*و   الص حم )       
 مئمن، و يا  (4) ي ا واغتيمن ب ير  سواً  لم يسن لنولا تعملى: ) ائ  بنرآن غير مفا حو بملا(سمن تبم

سلم سىير حورميم     ت سير مف  السورن ..."، ولسن العسسرح لم يورم ت سيًرا ل ف  السورن    مفا 
ل ممش إلى اسم الستمب، ولم يفسر الستمب الفح  سرمم  يا،  سمن حولى بملمحننين حن يشيروا    ا

لى الستمب الفح حورم  يا العسسرح ت سيرمم   إن حمسن.  –السورن، وا 
(  ره العسسرح بين المزا  واالست زا  والسخريم، ىم المزاح وال زل، 250,249,248و   الص حم)

ىم بين المزاح والمجون.. و   ي ميم الت ريه األخير ينول العسسرح:"... واالست زا  اغي مم لمم يجب 

                                                           
 من سورة الصافات . 23( اآلية  1)

 من سورة الحج . 67(اآلية  2)

 ( هي هكذا في الكتاب، بدون همزة، وهذا ما يسند رأيي في أن يكون أصلها )فلذا( . 3)

 من سورة يونس . 15( اآلية  4)
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   الظممر، واألمر ع ى خل ا    البمطن ع ى ج م االغترار"، وتم سمن األولى حن ترم مف  العبمرن 
    ال ره بين المزاح واالست زا ، والفح  صل بيي م وبييا ىلىم  صول!!

( ينول العسسرح:" ال ره بين األبيم  والفريم حن األبيم  يختص با حوالم الرجل 276و   الص حم)
تا، ألن حوالم البيم  ميسوبون إلى حبيمئ م..." و   مفا تعمر  واصه ، إف ينرر حوالم بيم  وحوالم بيم

الرجل حمن حبيم  الرجل، ىم ييم ى فلك بنولا: ألن حوالم البيم  ميسوبون إلى آبمئ م، والصحيه حن 
ُه حن يسون خطض من اليمسخ، حو لع ا س و من المؤلف، وتصحيه العبمرن مو : حن ميمك خطض يرجَّ

األبيم  يختص با حوالم الرجل وحوالم حوالم ، ألن حوالم البيم  ميسوبون إلى آبمئ م ..  ب فا إخرا  
 حوالم البيم  بضي م ييسبون إلى آبمئ م .

( ي ره العسسرح بين الخ ط وال بس،  ينول:" ال ره بين الخ ط وال بس حن ال بس 298و   الص حم)
 مطل ومم يجرح مجراممم، وتنول    السلم لبس ..." يستعمل    األغرا  مىل الحه والب

 ولسن ب فا الشسل يظ ر العسسرح وسضيا ي ره بين الشيئين ىم يىب  حي مم متطمبنمن تممم التطمبه! 
ومفا الخطض يمسن  -إال حن األمر ليس سفلك، بل إيا خطض من اليمسخ غ ل عيا المحننون حو ت م  وا

األعرا ( إلى تولا)   السلم لبس( أليا ينول بعممم: والخ ط    تسرير العبمرن من تولا)    
يستعمل    الَعَر  والجسم،  تنول: خ ط  األمرين ولبست مم، وخ ط  اليوعين من المتمع..." 

 وب فا يتحه خطض اليمسخ    تسرار العبمرن، وخطض الحننين    إمممل م تصحيه فلك .
 سىرن األخطم  الطبمعيم ..

ُُ جمًا من األخطم  الت   -   طبعتا الت  بين حيمييم، وم  السمبعم –الستمب  ورم            سىيُر
ربمم ُتعَزم إلى سوي م مطبعيم، وسىرت م تجع يم    ِحل  من حن يعفر المحننين    إمممل م.. مي م 

 -ع ى سبيل المىمل ال الحصر:
يم139*   الص حم)       م م : ) وليس  الحرسم ( ورم  عبمرن "... وليس الحرسم سفلك" وا 

 سفلك( .
يمم م : )ال ره بين السون 140*و   الص حم )        ( ورم  عبمرن" ال ره بين السون والسون " وا 

 والسسون ( وفلك بمليل مم بعممم من سلم حول السسون .
) سميم  ع ى اليحو التمل  : (1) ( ورم تولا تعملى: ) سميتم رتنم   تنيمممم(145*و   الص حم )       

 رتنم   تنيمممم( .
ع ى اليحو التمل )اآلن  (1) ( ورم تولا تعملى:) اآلن حصص الحه(160*و   الص حم )     

 حصص الحه( .
                                                           

 من سورة األنبياء .  30( اآلية  1)
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( ورم تول العسسرح:"... ومن ىم ينمل: ع يا سآبم، وال ينمل: عل  262*و   الص حم )         
 صمر  العبمرن ب فا الشسل ال مم ،  حزن ..." والظممر حن س مم )ع تا( تم حر   إلى )ع يا(،

والصحيه حن العبمرن الصحيحم )ينمل ع تا سآبم( بمليل تولا بعممم:" وال ينمل: عل  حزن " .        
 إمممل م ال  رسم ..

ل   رسم حمميم سبيرن، إف بموي م تسون مراسم الستب دد السيمم النميمم مي مدد عسيرن ،  مل  مرس         
مطن الستب من خ ميم تصعب الت مم إلي م، خصوًصم وحييم    مفا العصر المعنم    ت تش مم    ب

حمجم م حم إلى اختزال الوت  وات مه سل متينم ميا    األمر اليم  ، وتم ظ ر     عملم التحنيه 
 العميم من حيواع ال  مرس، ال ميم مي م التوس     ال مئمن .

م يصر وا ل م امتممًمم، واست وا  نط بفسر حن البمب األول    وم  فلك  إن محنن  مفا الستمب ل      
الص حم سفا، والبمب الىمي  سفا، ومسفا. مون بيمن عيوان سل بمب والمواحي  الت  يشتمل ع ي م، 

  ضجمر حن ال يسمى   رًسم .
ال تتسم وسفلك  إيا يلحظ ع ى لجيم إحيم  التراث العرب  حي م امتموا    ال وامش بضشيم          

بضمميم    حين حمم وا سىيرًا من األشيم  الم مم جًما، ومفا بمرز وسىير جًما، يمسن ملحظتا من 
 خلل تتب  الستمب واليظر    ال وامش .

إن مف  الم حوظم  الت  رحييممم ع ى تحنيه لجيم إحيم  التراث العرب  بمار اآل مه الجميمن،         
ن حن يجع  م م حوظم  ىمبتم ع ى مف  ال جيم، ويشجعيم ع ى فلك لستمب )ال روه    ال  م( يمس

يظريم    تحنينمت م األخرم غير )ستمب ال روه(،  مىًل ستمب م المحنه: )يزمم الطرف    ع م 
الصرف(، تضليف: ححمم بن محمم الميماي ، وي يا )األيموف     اليه( ول زمخشرح، و   آخر  

، ليس بسملم من المطمعن ي س م،  ل يمرح: (2)بن مشمم األيصمرح)اغعراب    تواعم اغعراب( ال
 مل مم  عل لجيم غحيم  التراث العرب  ؟!! 

فسٌر َحَسٌن ُيفَسر با، يسون ح حل من حي م )حينفو  من  -   األتل –ربمم لو ترسو  )يمو ( لبن  لا 
 دد    األتل ددد تيتنص ميا.  المو (، ولسي م حخرجو     صورن مريحم ال تستمع  االحترام، حو م  

ولع ا تتحه ليم اآلن اغجمبم عن تسمؤل ين ز إلى فمن النمرئ ميف بمايم اطلعا ع ى الستمب،      
 ومو: لممفا لم ُتفسر حسمم  المحننين ع ى غلف الستمب؟! 

 
 

                                                                                                                                                    
 من سورة يوسف عليه الصالة والسالم. 51( اآلية  1)

 م . 1981 -هـــ 1401 -الطبعة األولى -بيروت -( منشورات دار اآلفاق الجديدة 2)
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 كتاب )الفروق في اللغة( بين تحقيق لجنة إحياء التراث وتحقيق حسام الدين القدسى :
م المستور حسمم المين النمسى بتحنيه ستمب ال روه    ال  م، ع ى الرغم من حن الستمب واحم، تم

 ومؤل ا واحم  من سًل من التحنينين جعل عيوايم يخت ف عن اآلخر يوعًم مم .
 -ويمسييم المنمريم بين التحنينين ع ى اليحو التمل :

 حواًل: ينمط االختلف ..
ستمب    تحنيه لجيم إحيم  التراث العرب )ال روه    ال  م(، حمم    : سمن عيوان ال العنوان. 1

تحنيه حسمم المين النمسى  سمن العيوان: )ال روه ال  ويم(، وربمم سمن مفا االختلف اليسخم الت  
 حخف عي م سل مي مم .

 حيتين:اخت ف مي ج التحنيه عيم سل من ال جيم وحسمم المين النمسى، وفلك    يم :. في التحقيق2
 ح. ترتيب حبواب الستمب 

 ب. زيممن بع  ال نرا  وينصمن بعح م 
، (1)ويمسييم حن يمىل ل فا االختلف ب صل: ال ره بين اغرسمل واغينمف، وبين اليب  والرسول       

حيث جم  مفا ال صل    تحنيه لجيم إحيم  التراث العرب  متضخًرا عن مسميا بمليسبم إلى تحنيه 
النمسى)ال روه ال  ويم(، وسفلك  يا زيممن سبعم ت رينم ، وم  ال ره بين الط ب  حسمم المين

والسؤال، وبين الط ب والمحمولم، وبين االلتممس والط ب، وبين الط ب والبحث، وبين الط ب 
 واالتتحم ، وبين الط ب والروم، وبين حوحى ووَحى .

وه    بمايم ال صل،  سضن ال روه الستم سمم يلحظ    ال ره األخير حيا يرج  إلى مجموعم ال ر 
 الممحيم تم  ص   بييا وبين مجموعتا .

 . في المنهجية..3
تميز تحنيه حسمم المين النمسى عن تحنيه لجيم إحيم  التراى  العرب  من حيث مي ج التحنيه، 

ف ينطم االختل -تنريبم -وفلك بضن فيل تحنينا ب  رس ت صي   ل موحوعم ، ُويفسر حن مف  م 
 الوحيمن من حيث المي ج .

 ىمييًم: ينمط االت مه ..
ال وامش حبرز مم  ات ه  يا التحنينمن، حيث يلَحظ حن ال وامش    سل التحنيه مت نم، وبمتم!!، 

 ممم جع يم يؤسم ححم احتمملين: 

                                                           
وتحقيق حسام الدين القدسى )الفروق  –وما بعدها  283( ينظر: الفروق في اللغة تحقيق لجنة إحياء التراث . ص:  1)

 اللغوية( ص: 
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غّير بع  . إمم حن يسون النمسى ححم ح رام ال جيم، ىم ت رم بيسبم التحنيه،  نمم بت يير العيوان، و 1 
 الترتيب، اعتممًما ع ى سَيم ِع م  مم، ووح    رسم م صًل ل مواحي  .

مم حن يسون ححمممم تم اعتمم ع ى التحنيه اآلخر اعتممًما س يًّم، وب فا يسون المتضخر زمييم مو 2 . وا 
 المعتمم ع ى من سبه، وتحميم  يتط ب ميَّم متَم تحميم لتمريخ حول طبعم لسل من التحنينين ..

 
 مصادر البحث : 

ددد  2/ تحنيه اليصوص ويشرممددد عبم السلم محمم ممرون  ددد  مؤسسم الح ب  دددد النممرن  ددد ط  1
 م .  1952

/ الجمم  الصحيه  ددد مس م بن الحجم  النشيرح الييسمبورح ددد مار إحيم  التراث العرب  ددد بيرو   2
 لبيمن ددد م.ط ددد م.  .

 2005مدد  1426ددد   2يمن ددد طم ددد ته : حممو طممس ددد مار المعر م ددد بيرو  لب/ ميوان الحطيئ 3
 . م
 .  2/ ميوان اليمب م ددد ته : محمم حبو ال حل إبراميم ددد مار المعمرف ددد النممرن  ددد ط 4
 م.  . /   ال روه    ال  م دددد حبو ملل العسسرح ددد ته :حسمم المين النمس  دددد م.ط  ددد  5
 / ال روه    ال  م دددد حبو ملل العسسرح ددد ته : لجيم إحيم  التراث  ددد م.ط  ددد  م.  .  6
 مددد .  1414ددد  3/ لسمن العرب دددد ابن ميظور  دددد  مار صممر ددد بيرو  لبيمن ددد ط 7
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م التراى  ميمك معوا  جممن غعممن ستمبم التمريخ اغسلم  ، واالست ممن من الرصي 

اغسلم  ، الفح مم يزال سمميًم    المستبم  العربيم واألجيبيم حو الخزائن الشخصيم ، ومن مفا 
الميط ه وجب التينيب عن حصيمف مصمريم جميمن ، تم ال تيتم  من يمحيم التصييف العمم إلى 

يمم ا  غييم وشفرا  تيمم  ، تمسييم من الحنل التمريخ  ، غير حي م تتحمن يصوصًم تمريخيم وا 
 . (1)إعممن رسم الخطوط العمم ل حيمن    ت ك العصور

ومن مفا الميط ه التجميمح ، يسعى من خلل مف  الورتم البحىيم إلى إلنم  الحو  ع ى 
مسضلتين م متين ؛ األولى مي مم : توحه حمميم اليوازل ال ن يم ، ومم تحم ا    محموي م من 

االتتصمميم  واالجتممعيم زمن سمتب اليوازل ؛ والمسضلم الىمييم : صور حيم لوات  الحيمن السيمسيم و 
تتمىل    توظيف ت ك اليوازل    ستمبم التمريخ االجتممع  ال يب  خلل العصر اغسلم  ، والفح 
ي تنر    حغ ب مراح ا ل تموين التمريخ  ؛ بسبب الحيمع حو الطمس ألغرا  سيمسيم حو مفمبيم ، 

، ومم ال لحون  (2)ول   ئم اجتممعيم فا  مسميم ماخل المجتم  الطراب س وسمىمل ع ى فلك تيم
ه / 841وحوحمع م الحيمتيم خلل الع م الح ص  من خلل يوازل ال نيا البرزل  )   

 .(3)م(1438
 أواًل : النوازل الفقهية : التعريف بها وتوضيح أهميتها :

الت  تعترح التمريخ اغسلم  ، مم لعّل من حمم المصممر الت  تسممم    سم الى را   
ُيط ه ع ي م ) اليوازل ( و) ال تموم ( و) األجوبم ( و) الحوامث ( و) االحسمم ( و) المسمئل ( 
و)االمى م ( و) النحميم ( و) المستجما  ( ، وس  م مصط حم  تعسس م مميم متنمربم إلى حم 

 .(4)سبير

                                                           
1

القادري بوتشيش : النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية ، مصادر هامة لدراسة تاريخ الفئات العامة بالمغرب   

 . 101م ، ص 2002، سنة  22م ( ، مجلة التاريخ العربي ، عدد 13-12ه/6-5اإلسالمي )ق
2

 سي خالل فترة البحث يمتد من تاورغاء شرقًا إلى قابس غربًا ، بما في ذلك جزيرة جربه . المجال الطرابل  
3

أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي التونسي ، أحد أكبر أئمة المالكية بعصره ، وصاحب الفتاوى المشهورة بجامع   

لولو الزليتني والبوسعيدي والونشريسي ، أخذ مسائل األحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام ، اختصره الشيخ ح

؛ فتاوى البرزلي ،  103م ، وعمره يقرب من 1438ه/841عن ابن عرفة والزمه أكثر من ثالثين عاًما ، توفي سنة 

 . 46 -5، ص  1تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة ، دار الغرب اإلسالمي ، ج 
4

 . 101القادري بوتشيش : المرجع السابق ، ص   

 – اإلسالمي يبيال تاريخ لكتابة مصدرية مادة الفقهية النوازل
 العهد خالل الحياتية وأوضاعهم ، طرابلس قليمإب الفالحون

 ( نموذجًا( ) م1510-1229/ه916-626)  الحفصي
 بي  وليمجممعم  –اآلماب س يم  – م . حسمم  موسى زايم
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سمن العرب تعيى : الشمَّن من شمائم الممر الت  واليمزلم من اليمحيم ال  ويم ، سمم ورم    ل
، حمم من اليمحيم ال ن يم :  تعيى المشسل  اليوميم الت  تحمث  (1)تيزل بمليمس ، وجمع م اليَّواِزل

ل يمس وتستمع  حًل حسبمم تنتحيا الشريعم اغسلميم ، وبمم يتل م وتيم المجتم  ، وم  حيحًم : 
مشس م  –سمم يفمب إلى فلك البع   –. حو م   (2)     الوتمئ  الجزئيماألحسمم الصممرن عن ال ن م

عنمئميم حو حخلتيم حو فوتيم يصطمم ب م المس م    حيمتا اليوميم ،  يحمول حْن يجم ل م حًل يتل م 
 . (3)وتيم المجتم  بيمً  ع ى تواعم الشريعم

حنينم الوات  االجتممع  ، إف  وتتضلف اليمزلم من شنين : السمئل والمجيب ،  ملسمئل يمىل
حيا يصف الحمث حو المشس م . حمم الىمي  :  يمىل النميون المعتمم ع ى المين والمىمل المنتمم ، 
ويجممم تعملج مواحي  جّم مخت  م ومتيوعم مىل : الجرائم والجيه وعم يم  البي  والشرا  والينوم 

 ويظمم األراح  والرّه والزوا  وغيرمم .
ن الطمب  ال ن   ل يمزلم ، إال حي م تستس     مجمل المراسم  التمريخيم بعمًا م مم وبملرغم م

يتج ى    حي م مرآن صممتم تعسس من خلل السؤال والجواب ، حوحمعًم تمريخيم متينم من ج م ، 
وتتميز بع ويت م وبرا ت م من ج م ىمييم ؛ ألي م لم تصمر عن س طم رسميم ، ولم تت ون ب ون 

وج  حو سيمس  ،  مبتعمم الم ت  عن الس طم الحمسمم وّ ر حيزًا من الحريم ل سر  مون تمخل إيميول
مبمشر من الج م  الرسميم ، ممم يجعل اليمزلم يصًم تمريخيًم محميمًا ي وه ححيميًم تيمم اليص 

 . (4)التمريخ  ي سا ، ويمسن من إعممن البيم  التمريخ  بيمً  ميطنيمً 
معظم اليوازل المطروحم امتم     ال ملب األعم بعممم اليمس ،  و حًل عن فلك  إنَّ 

وي ف  إلى حعممه الحيمن اليوميم ل مجتمعم  اغسلميم ، وممم يزيم    تيمت م حن ال نا اغسلم  
عمومًم وال نا المملس  خصوًصم واسب    تطور  سم م المستجما  والوتمئ  اليمزلم    وتت م سوا  

مج ولم ، منبولم ظممًرا حو مر وحم ، وايش ل بسل تحيم تط و ع ى سطه الحيمن  حسمي  متعمر م حو
 . (5)اغسلميم وحوجم ل م الح ول بمم يتل م م  الشرع

إاّل حن الصعوبم    استعممل اليوازل ، تسمن    سي يم التعممل م  المممن ال ن يم ، وت م 
 المحنه والمطبوع مي م ممم تم يس ل اغطلع ع ي م .

                                                           
1

 . 238، ص  14 – 13م ، ج  2008( ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ،  
2

( عمر الجيدي : محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب اإلسالمي ، منشورات عكاظ ، مطبعة الناح الجديدة  

 . 94م ، ص 1987، الدار البيضاء ، 
3

 1م ، ج1986تاريخ المغرب السعدي ، منشورات كلية اآلداب ، الرباط ، ( محمد مزين : فاس وباديتها ، مساهمة في  

 . 25، ص 
4

 . 102( القادري بوتشيش : المرجع السابق ، ص  
5

 ( المرجع نفسه . 



 

 201775

 

والحمصل ممم تنمم ، حن اليمزلم ال ن يم تعسس صورن المجتم  اغسلم     خصوصيمتا  
و   مشمس ا وتعنيماتا ، سمم حنَّ غيى مممت م تمسن من سشف مم عجز  الحوليم  التمريخيم عن 
سش ا ، السيمم مم يتع ه بيواح  الحيمن العممم ؛ ويحمول بيموف  بحى  تس يط الحو  ع ى مف  

م ( ، الت  تحوم ت صيل  واححم عن 1438ه / 841يم من خلل يوازل البرزل  )  اغشسمل
مخت ف تحميم ال لحين ، ومم يتصل بظروف حيمت م اليوميم ومستوم المعيشم ،  يجم السىير من 
اغشمرا  عن يظم است لل األراح  ، وَفْسر العلتم  الت  تربط بين صمحب األر  والمستضجرين 

عم  والحروب النب يم الت  غملبًم مم تيشض بسبب وحعيم األر  ، وغير فلك من ل م ، واليزا
 المواحي  فا  الشضن ال لح  بإ رينيم ؛ ومن حمي م إت يم طراب س خلل الع م الح ص  .

 ثانيًا : الفالحون وأوضاعهم الحياتية :
ألر  إفا شننت م الَ ْ ُه    معجم لسمن العرب يعيى الشه والنط  ، وال  ه مصمر    ح  ا

،  (1)ل زراعم ، و  ه األر  ل زراعم ي  ح م   حًم إفا شن م ل حرث ، وينمل  لح أَلنَّ حر تا الِ لحمُ 
وتم يسون م  ومم الزراعم وال لحم مترام ين ومترابطين ،  سلممم يتع ه بحراىم األر  وزراعت م ، 

طع م وحراىت م تم يمًا لزراعت م ؛ بفلك إال حنَّ ال لحم م  األصل مم مام  تعي  شه األر  وت
تسون الزراعم الحنم ع ى ال لحم ومرتبطم ب م . حمم اصطلحًم   نم عّرف ابن خ مون 

م( ال لحم بنولا :"مف  الصيمعم ىمرت م اتخمف األتوا  والحبوب بملنيمم ع ى إىمرن 1406ه/808) 
يم إلى ب وغ غميتا ؛ ىم حصمم سيب ا األر  وازمراع م ، وعل  يبمت م وتع م  بملسن  والتيم

حسمم األعممل لفلك وتحصيل حسبمبا ومواعيا ، وم  حتمم الصيمئ  لمم  واستخرا  حبا من غل ا وا 
 . (2)حي م محص م ل نو  المسمل لحيمن اغيسمن غملبًم...."

يشمطًم  م(1510-1229ه/916-626)ولنم ش م إت يم طراب س خلل الع م الح ص 
ع  الميمطه الت  توا ر   ي م عوامل تيمم ال لحم ؛ من تربم خصبم وميمخ رطب  لحيًم    ب

 الت  تسوي  ب عل سيلن األوميم *وموارم ممئيم ، سوا  بملس ول السمح يم حو ال حوص
 .   (3)حو بملواحم  

                                                           
1

 . 217، ص  12 – 11( ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ج  
2

 . 447م ، ص 2010للتراث ، القاهرة ، ( المقدمة ، تحقيق مجدي فتحي السيد ، دار التوفيقية  

*الفحص : اقترن مفهومه بالسهل الشاسع المحيط بالمدن ، وال يقتصر على زراعة الحبوب ، وإنما يشمل كذلك األشجار 

والمغروسات ، وعادة ما تحيط به حدود طبيعية مثل المرتفعات واألنهار كما أطلقت تسمية الفحص على الوحدة الجبائية 

المحيطة بالمدينة ، التي كان رأسها وال يطلق عليه حاكم الفحص ، فقد كان ابن عرفة يعتمد على حاكم الفحص  واإلدارية

لصد الرعاة عن المزارع والتصدي " ألهل الفساد " وسطوة عمال الجباية ؛ ينظر : محمد حسن : الجغرافية التاريخية 

، وبهذا المعنى  214م ، ص 2003الكتاب الجديد ، بيروت ،  إلفريقية من القرن األول إلى القرن التاسع هجري ، دار

 ، والمقصود بالفحص هنا المعنى الترابي الفالحي وليس اإلداري . 158/  5وردت عند البرزلي : المصدر السابق ، ج 
3

باس ، ضمن كتاب ليبيا في كتب الجغرافية والرحالت ، محمد يوسف نجم وإحسان ع –( البكري : المسالك والممالك  

مكتبة الثقافة الدينية ،  –؛ اإلدريسي : نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق  36دار ليبيا للنشر والتوزيع ، بنغازى ، ص 



 

 2017 76

– 

حمم  يمم يخص م سيم األراح  ال لحيم ،   نم استمر الوح  سمم سمن سمئمًا    الع م 
، غير حّن الت ريه بين حملك المولم ) حر  الظ ير  (1)م(1269-1121ه/668-515)الموحمح

حصبه حسىر وحوحًم ، وسل اليوعين سمن  (2)حو العيون ( وبين األملك الس طمييم " خملصم الس طمن "
حيم   يتس  ويتن ص و نًم لزيممن حو ينص عم يم  مصممرن حراح  طبنم الخمصم والنبمئل وحم م وا 

لموا  وتعميرمم ، حو استص م  األراح     منمبل وال ا  سيمسيم ، وتتسون م سيم المولم من حر  ا
 ىلث حيواع م  : حر  المخزن ؛ ومى م ك لبي  الممل يتولى اغشراف ع ي م ميوان المستخ ص 
حو المختص ، ويط ه ع ي م تسميم  مي م رب  بي  الممل وحر  الظ ير بمعتبمر حي م تست ل وتنط  

؛ وميمك حر  الشراعم وتعيى سرا  األراح   (3)موجب ظ ير س طمي  ، مىل حراح  تريم زيزورب
الزراعيم بمنمبل ُيم   ل مخزن ومى اشبا مم تسون بملعشمبم بمليسبم إلى األراح  الرعويم ، وتشترك 

حجيمم   جميع م    سوي م ال تبمع وال تورث وال تحمز ، إال حن ينطع م الس طمن ألحم من خمصتا حو
 حو تبمئل األعراب حو الع مم  واألوليم  الصملحين ،  تبنى بيم من ُميح  لا مم لم يرجع م ميا 
حو يمو  الس طمن المميه ، عيممم يجب تجميم الظ ير حو عمما حسب رغبم الس طمن الجميم ؛ 

محعم لتصرف وع ى سبيل المىمل سمي  حراح  َتَبمَلم الم ه برحس المخبز الواتعم بميطنم زوارن خ
 . (4)الس طمن ينطع م لمن يشم 

اتب  الموحمون سيمسم إبنم  األر  الت  ُ ِتَحْ  عيون بيم حصحمب م ، منمبل يسبم من غ ت م 
تصل إلى يص  م تسمى )وظيف( ، واستمر فلك طوال الع م الح ص  ، ومن حمم حصيمف األر  

عيم إحيمئ م بإفن المخزن )المسمى مار الخراجيم : حر  الجزا  الت  يم   المست يم مي م حربيم 
 . (5)الجزا ( منمبل حمميم المزارع من تعميم  البمو من األعراب

ومن جميب آخر اتبع  المولم الح صيم سيمسم إتطمعيم مي عيم تعمم  صي  م ، لعل 
حمم م حتطمعم  حر  الظ ير ل ئم  مي م : الجيم حيث ُتوزع ع ى حسب الرتب االجتممعيم وممم 

 –غملبًم مم يسويوا من الموحمين حو الع و   –ممم  الت  تممومم ل مولم ، تبمح من سبمر النوام الخ

                                                                                                                                                    
دار الفرجاني للنشر والتوزيع ، طرابلس ، د . ت ، ص  –، التيجاني : رحلة التيجاني  298/  1م ، ج 2010القاهرة ، 

259  . 
1

فهم المرابطين في اغتصاب األراضي التي فتحوها عنوة وفي االستيالء عليها ، بدءا ( أتبع الموحدون سياسة أسال 

بأراضي الدولة الصنهاجية ، وعمدوا إلى ضمها مباشرة لبيت المال ، باعتبارها ملكاً للدولة ، أو إلى استخالص ضربية 

كلية  –والبادية بإفريقية في العهد الحفصي ثقيلة عليها ، باعتبارها أرضاً خراجية عنوية ، ينظر : محمد حسن : المدينة 

 . 308/  2م ، ج1999العلوم االنسانية واالجتماعية ، تونس ، 
2

 –( ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر  

 . 384/  6م ، ج  1959دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 
3

 . 311-310/  1؛ محمد حسن : المدينة والبادية ، ج  217( التيجاني : المصدر السابق ، ص  
4

 . 311-310،  302/  1؛ محمد حسن : المدينة والبادية ، ج  374/  2( البرزلي : ج  
5

 . 374/  2( البرزلي : ج  



 

 201777

 

 ملوتم ين ومم وسل  الس طمن ع ى األراح  الس طمييم ، وتتميز األر  المميوحم بسوي م خمصم 
 . (1)ل ؤال  األ رام ويجوز بيع م وتوارى م

وممم ، ومن فلك إتطمع تريم زيزور لمرغم بن وميمك إتطمع التسسين والتضليف ل بمو لسسب 
صمبر من تبل الس طمن الح ص  ، الفح ايتزع م سيت م من البربر ؛ بحجم حي م حر  ظ ير تمخل 
حمن األملك الس طمييم ، سمم اتط  الس طمن ال حيمي  بع  المواح  شرت  إت يم طراب س ألعراب 

 . (2)مي مبي  س يم ؛    محمولم ميا الستمملت م والتنرب 
سمم سمي  المولم تميه اتطمعم  من األر  ال لحيم ل ع مم  واألوليم  والشر م     شسل 
ميه س طمييم يظرًا ل مسميم الت  يشس وي م    توم م ، وسمن ال ر  مي م تعمير األر  وتحويل 

مىمل فلك حيمت م من بمو رحل يحتر ون ال زو وتط  الطره إلى االستنرار واالشت مل بمل لحم ، و 
 . (3)تريم السمبريم الت  تول  حوالم س يل تعميرمم وحصبح  م سًم خمصًم يتوارىو 

وعيم الحميث عن الم سيم  ال لحيم بنرم إت يم طراب س ، يمسيم تصيي  م ع ى يوعين : 
 يم : حيث ُتعم النرم اليوان السسييم    المجمل الري   وتتواجم بمغت (4)يظمم الم سيم الخمصم بملنرم

   الس ول والجبمل ع ى حم سوا  ،   نم جم     وصف اليعنوب  ل تعمير بجبل ي وسم بنولا :" 
، حمم مسلتا (5).... وميمزل م    جبمل طراب س    حيمع وترم ومزارع وعممرا  سىيرن ...."

 .  (6) وص   بضي م "....وطن مشتمل ع ى ترم سىيرن مت رتم...."
: الصيف األول حراحي م تح  س طم السسمن الفين يميرون  وسمن ميمك صي من من النرم

؛ والصيف  (7)جمي  شؤوي م بواسطم مج س النريم المسون من المشمئخ ، مىمل ترم جبل ي وسم
الىمي  : حراحى النرم الت  سمي  منر لعمم سبير من العممل ال لحين الفين يتولون النيمم بضمورمم 

 . (8)حمشيتا وبع  ح رام المخزن وبع  العمئل  السبرمل مئمن سبمر الملك من الوال  و 

                                                           
1

 . 323-321/  1( محمد حسن: المدينة والبادية ، ج  
2

 . 330/ 6لعبر ، ج ( ابن خلدون : ا 
3

 . 213( التيجاني : الرحلة ، ص  
4

؛  213/ 3( تجدر االشارة إلى أن البرزلي أشار إلى "....أن أراضي قرى إفريقية الغالب عليها عدم التملك ...." ، ج  

كن مشاع في ولكنه لم يذكر كيف يتم استغالل أراضيها ؟ ، ومما يدل على أن األراضي الزراعية في المجال القروي لم ت

مجملها ، ما ذكره الشماخي عن خروج أحد مشائخ الجبل إلى المرج فحرث ثم حصد إذ طاب الزرع ، ودرس وحمل 

تحقيق  –الحب على جمله ، فتلقاه رجل في الطريق وادعى أنه من أهل المرج فأخذ الحمل وانصرف ، كتاب السير 

 . 394/ 2 م ، ج 2009محمد حسن ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، 
5

 .12ضمن كتاب ليبيا في كتب الجغرافية والرحالت ، ص  –( اليعقوبي : كتاب البلدان  
6

مكتبة الثقافة الدينية ،  –( الورثيالني : الرحلة الورثيالنية الموسومة بنزهة األنظار في فضل علم التاريخ واألخبار  

 . 720/  2م ، ج 2008القاهرة ، 
7

المجموعة األولى ، تحقيق عمرو خليفة النامي وإبراهيم محمد طالي ، دار البعث ،  –ان ( جناو :أجوبة علماء فز 

 . 17م ، ص 1991قسنطينة ، الجزائر ، 
8

 . 720/ 2( الورثيالني : المصدر السابق ، ج  
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ولنم ورم  العميم من المسميم  الموححم لطبيعم الم سيم ال لحيم الخمصم بنرم اغت يم 
 . (1)مي م : الحيعم والشعبم والجيمن وال مان والرب  والسمييم والبستمن وال يشير والوطم وغيرمم

التخمصم ع ى حموم األر  بين سسمن النرم ، وتمل سىرن اغشمرا  الوارمن بخصوص 
 . (2)ع ى حن الم سيم  ال لحيم سمي  محممن المسمحم ، ولنم سمن ل يسم  يصيب  ي م

حمم يظمم الم سيم الجممعيم بملنبمئل :  من المعروف حن النبي م ُتعم المسون األسمس     
بل شبا جممع  وتشمل األراح  النربيم اليظمم الزراع  بملمجمل البموح ، والتم يك ميم ليس  رمح ، 

من ميمطه تواجممم ومراعي م ، حيث سمي  النبمئل تنّسم األراح   يمم بيي م و ه يظمم خمص ب م ، 
تم يعتمم ع ى األتوم واألسىر عممًا ، ولسّن الم سيم وحصول الحيمزن وحممم م  الجممعيم ، حّمم 

األسر المسويم مي م النبي م ، ربمم بحصص  االست لل   رمح ُحسرح حيث تنّسم األراح  ع ى
متسمويم حو مت موتم ، الم م حن رّب األسرن يتمت     النبي م بنطعم من األر  يتولى زراعت م 
واالست ممن مي م ،    حين تسون الجممعم الت  وزع  األر  بمىمبم ج مز إمارح تنسم الميم  وتعين 

 .السممرين ع ى السوات  والنيوا  بملتيموب 
فا  سمم حن حراح  األيتمم و متمح العنل والمسمسين سمي  النبي م تتولى االعتيم  ب م ، وا 
سمي     ممر سيل الوامم تمم  بتيظي  م من األشجمر واليبم  والخشب والحجمرن ، سمم سمي  

 . (3)تتولى عممرن المسمتى لري م وغرس م وجي  ىممرمم
وتشمل ال يم   والن مر والمسمرح والمحتطب، وسمي  ميمك مسمحم  من األراح  المشمع ، 

وحراح  األحبمس الت  توتف ألغرا  ميييم ، ورغم حن المصممر ال تفسر السىير عي م ، إال حن 
التيجمي  حشمر إلي م عيم حميىا عن حممم النصبم المحبس ع ى بع  المسمجم ، وسفلك عن زاويت  

بسم ع ى االوالم  ُتعم األسىر فسرًا وت صيًل    اليوازل ، حمم األراح  المح (4)حوالم س يل وحوالم سيمن
 ال ن يم .

  نظم استغالل األراضي :
تيظيم العلتم اغيتمجيم  يمم بين الملك حصحمب األراحى وال لحين العممل ، استوجب وجوم 

ومن مجموعم من اليظم الت  تس ل تيظيم العلتم بين الملك )حصحمب األر ( وال محين العممل ، 
 حمم ت ك اليظم : 

                                                           
1

مائية بجنوب ؛ الفرسطائي : كتاب أصول األرضين أو قانون المياه والتهيئة ال 52/ 1( اإلدريسي : المصدر السابق ، ج 

تحقيق محمد حسن وهادي بن وزدو وأحمد همو ،  –إفريقية في العصر الوسيط من خالل كتاب قسمة وأصول األرضين 

تحقيق يحيى بن أحمد ، الجزائر ،  –؛ المصعبي : رحلة المصعبي  234م ، ص  1994مركز النشر الجامعي ، تونس ، 

؛ البرموني : روضة االزهار ومنية السادات  483،  448،  419/ 2؛ الشماخي : المصدر السابق ،  71م ، ص 2006

تحقيق ودراسة عبد الحميد الهرامة ، معهد المخطوطات العربية ،  –األبرار في جمع البعض من مناقب صاحب الطار 

 . 132م ، ص 2009القاهرة ، 
2

 . 486،  481/  2( الشماخى : المصدر السابق ، ج  
3

 . 64لسابق ، ص ( الفرسطائي : المصدر ا 
4

 . 238،  114 – 112( التيجاني :  
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 يظمم المزارعم حو المشمرسم ) المخمممم حو حرب ال ضس ( وتعي  الشرسم    الزرع -1
؛ ومن اليمحيم العم يم يجم حن يظمم  (1)حو الحرث وتسون م زمم بملعنم حو الشروع بملعمل 

المزارعم ينوم ع ى سرا  األر  لمن ينوم بخممت م وحرى م وتن يب م منمبل حصولا ع ى 
حصم مع ومم من اغيتم  ، و   ال ملب  إن األر  والبفر والمحمريث ع ى المملك ، 

 (2)وع ى المزارع العمل بسل مراح ا حتى يخر  المحصول ،  يتم تنمسما حسبمم ات نم ع يا
. وتجمر اغشمرن إلى حنَّ يظمم المزارعم بملتحمصص سمن    ال ملب يشمل ال لحم    

 . (3)مرناألر  فا  األشجمر المى
يظمم الم مرسم : ينوم ع ى حن يستضجر المملك مزارعًم يتع م ب راسم األر  لممن يت ه  -2

ع ي م الجميبمن ، ع ى حْن يتنمسم الطر من المحصول ميمص م ، ويختص يظمم الم مرسم 
بمألر  الت  تزرع بمألشجمر المىمرن ، والت  تظل    األر  لسيوا  ، وال ييطبه ع ى 

؛ و   األغ ب يشمل عنم الم مرسم تحميم صمحب األر   (4)رع سل عممالزرع الفح يز 
المسمحم المرام غرس م ، وتنميم سل مم ي زم ل  رس والسنى ، و   المنمبل ينمم ال لح 

 .  (5)عم ا ويتع م بمل رس والسن 
ولنم اتخف يظمم الم مرسم عمن حشسمل مي م : اغجمرن ، بضن تسون حجرن النمئم ع ى غرس 

ر  ينمًا حو عييًم وال يضخف حصم من ال رس ، والعنم المبرم بين الملك والم مرس األ
، وميمك الجعملم  (6)ييص صراحم ع ى حن ينوم الم مرس ب رس األر  منمبل مب  ًم ممليمً 

وتنوم بضن يجعل صمحب األر  حجر الم مرس مشروطًم بضن تىمر الشجرن الت  تمم 
الم مرس عن سل شجرن تىمر ، ويسون فلك محممًا     ب راست م ، والعنم ييص ع ى حجر

 .( 7)العنم
يظمم المسمتمن : مشته من السن  ، وتعيى تيمم ال لح بخممم الشجر من يخيل حو سروم  -3

حو غيرممم ، غصلح م ع ى س م مع وم من غ ت م ، وع ى الرغم من حنَّ العنم سمن يسمى 
حخرم غير حمور السن  ، مي م تينيم الشجر من  عنم المسمتمن ، إال حيَّا سمن يشمل حموراً 

                                                           
1

( يشمل عقد المزارعة : أسماء الشركاء ، وتحديد مساحة األرض بحدودها ، واإلقرار من صاحب بتسليمها للفالح  

كل والمدة المتعاقد عليها ، وعدد مرات الحرث وكم زوج بقر يحرثها وحفر البالليط والتوزيع والتكديس وقيمة ما يقدمه 

شريك من الزريعة ، والتأكيد في العقد على واجبات الفالح من اعمال وخدمة متعارف عليها بينهم ، ثم االشهاد على 

 . 427،  405 – 403، ص  3العقد وكتابته من نسختين . البرزلي : المصدر السابق ، ج 
2

 . 405، ص  3( نفسه ، ج  
3

 . 374، ص  3( نفسه ، ج  
4

 . 390،  381، ص  3السابق ، ج  ( البرزلي : المصدر 
5

 .390، ص  3( نفسه ، ج  
6

 . 392، ص  3( نفسه ، ج  
7

 . 394، ص  3( نفسه ، ج  
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. وسبب  (1)األعشمب الحمرن وتن يما وحراستا وم   السمئبم عيا ، وجيى ىممر  عيم يحج م
تسميتا بعنم المسمتمن ؛ لسون السن  حمم حعمملا ، السيمم إفا سمن بملمال  من البئر العميه 

 .( 2)سر بجميبا،  يسون عمًل شمتًم وال تسمم األعممل األخرم تف
  أنواع الشراكة بين المالك والفالح والعالقة بينهما :

شركة اتخف  شراسم المملك وال لح النمئم ع ى خممم حرحا عمن حيواع ، من بيي م : 
، والت  بموجب م يحصل ال لح ع ى ُخمس المحصول منمبل النيمم بزراعم األر  ، بييمم  الخماسة

م وآلم الحرث وسل مم ي زم اغيتم  ، ويسون من واجب ال لح الحرث ينمم صمحب م البفور والممشي
والسن  والحصمم والمرس وخزن المحصول والمسمعمن    العيميم بملمواش  بمنتحى مم جر  ع يا 
العممن    البمميم ، ويرم البع  حنَّ شرسم الخممسم  ي م إجحمف ل مزارع ؛ لفلك عمومم ححم حيواع 

 . (3)اغجمرن ال مسمن
وميمك شرست  المرابعم والمىملىم ويشمرك  ي م ال لح بي نم  الزريعم ، اغحم م إلى ج م  
العح   ، وبملتمل  يحصل ع ى رب  المحصول حو ى ىا ،    حين ينمم مملك األر   الممشيم 

م ، واآللم ، ويضخف الىلىم حربمع ، حو الى ىين من اغيتم  ، و ه مم ييص ع يا العنم المبرم بيي م
 .( 4)ويط ه ع يا ال لح الفح يشمرك بملرب  ) مربمع (

وُتعم شرسم الميمص م األسىر توازيًم    العلتم  بين المملك والمزارع ،  بمنتحى مف  
الشرسم يحصل سل طرف ع ى يصف اغيتم  ، م  إلتزام سًل مي مم بتنميم الزريعم وحموا  الحرث 

 . (5)منمبل العمل العح   من جميب ال لحبملتسموح ، بييمم يحيف المملك حرحا 
إفًا بملمجمل سمي  شرسم  الم مرسم والمرابعم والمىملىم    صمله مملك األر     حين 

 سمي  شرسم الميمص م األسىر عماًل ، حيث يتسموم الطر من    المحصول .
 العمال باألرض : 

من يسمعممم    يممرس بع  من ملك األراح  العمل بضي س م ، وتم يستضجرون 
العمل، وع ى األغ ب سمن لعلتم  النرابم مورمم    العمل ال لح  التسم    من حرث وحصم 

                                                           
1

( يتضمن عقد المساقاة : تسمية المتساقيان والمساقى فيه وموضعه وجنسه وتحديد األجل باألعوام الشمسية ، وال يكون  

 . 384، ص  3لدون عام ، نفسه ، ج 
2
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 ومرس ،    حين يتس ل صمحب العمل بتنميم الطعمم حسب تمرتا ، وغملبًم مم يسون من الشعير
 . (1)حو النمه 

 ا ، ربعا ، وميمك ال لحين غير الملك ، ينومون بملعمل منمبل يصيب ميا ) يص
خمسا، ى ىا ( ، وين  ع ي م النيمم بضعممل الحراىم والتيظيف ور   األغصمن والحصمم والَمْرس بعم 

 .( 2)الينل إلى األيمر
؛ والملحظ حن  (3)وميمك ال لحون الموسميون العمم ين منمبل حجرن عممن مم تسون ينميم

ع ، ربمم ألنَّ ت ك األعممل ينوم ب م صمحب اليوازل ال تنف سىيرًا عيم اغجمرن    الحرث حو الزر 
األر  ع ى األرجه ،    حين ورم سىيرًا فسر األجير وتيمما بخممم سن  األشجمر وحصمم الزرع 
ومرس الحبوب وخزن الشعير والنمه ، وغملبًم مم يتس ل صمحب العمل بطعمم األجير ، ومو مم جر  

، وتم يسون األجير عرحم ألعممل ( 4)  حححيم العيمبا العممن ، سمم ي زم بي نم عيملا ومشمرستا  
 . (5)السخرن بل حجر وال ىمن والعمل ت رًا ، من فلك ورم تسميم األجرا  بملعس م 

وميمك العبيم الفين غملبًم ال يتنمحوا حح حجرن يظير تعب م ، بييمم يتس ل سيممم بضس  م 
جر مويمم استىيم  ، ويط ه ع ي م    ال ملب وشرب م ، وين  ع ي م النيمم بجمي  حعممل الزرع والش

 . (6)اسم  الخميم حو النن ، الفح بمور  سمن عرحم ل سرتم والبي 
وميمك الحراز حو الحمرس لألر  واأليمر ، وحجرتا ع ى حسب العممن ، و   األغ ب 

ممئم يظير تمر مع وم من المحصول ينمر بملمسمحم "....ل م بسل زو  ىميين شعيرًا ، وع ى سل 
، ويبمو حن الحراسم سمي  تتم ع ى يوبم   (7)زيتويم سفلك ، سيم مىمرن سمي  حو غير مىمرن..."

يتبممل  ي م الحراز ؛ وتم ينوم البمو الرحل بحمرسم السواي  بمايم من  صل الربي  إلى تممم الحصمم 
 .( 8)، منمبل مييمر ع ى سل سمييم سي مم جم  

  األعمال الزراعية :
ألراح  الطراب سيم    مجم  م فا  ميمخ شبا ج مف ، لفلك سمي  ميم  األمطمر بمم حن ا

المورم األمم ل مم  الألزم ل عمل ال لح  ، وسىيرًا مم تحمث الميمزعم  والحروب ل ر  االست ممن 
من الميشآ  الممئيم من جسور وسموم تحوي يم ومصمرف ) حح السوات  ( وسفلك المنمسم الت  
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وحوتم  توزي  الميم  ، وع ى الرغم من حن اليوازل يص  ع ى حه االست ممن من الميم   تتحسم بملم ه
بين ال لحين وعمم االعتما  ع ى حه اآلخرين بحيث ".... إفا تمم ححممم بصرف مم  غير  إلى 
حرحا  ضن فلك تعمح  ل يضسل غ م األشجمر ، بييمم يضس  م ال نرا  بإفن صمحب م بشرط حن ال يعوم 

ن سمن ( 1)ى  م ...."لم ، يجممم من يمحيم حخرم  رت  بين تنمسم الميم      رح األراح  ، وا 
حصحمب م من الخمصم حو من العممم الفين ميعوا حتى من الش ممن حم ال ئم األولى    حمل 

 . (2)التخمصم بسبب التيمزع ع ى األر  حو الميم 
واب الألزمم لفلك ،  ضيا ينوم بسرا  مواب حمم حعممل الحراىم  إفا سمن ال لح ال يمت ك الم
، ويتم تسميم التربم تبل حرى م بخ ط م  (3)لحرث حرحا ، وين  ع يا تو ير ع  ت م من الشعير والتبن

م   حل  الحيوايم  ) الزبل ( حو عفرن الحممم ، وينوم بملعمل صمحب األر  حو يستضجر من 
راحم األر  لزيممن  (4)لينوم با يظير تيمم مست مم حو جز  من المحصو  ؛ ول ر  تحسين اغيتم  وا 

إيتمجيت م ، يتم تنسيم م إلى جزحين ، جز  يتم زراعتا ، والجز  اآلخر يترك ل عمم المنبل ، ومسفا 
 . (5)بملتيموب

وبعم يحج المحصول يبمح ال لح    حصمم  وتم يستضجر من ينوم بملعمل منمبل حجرن 
ب العمل بطعمم م ، وسمن من عممن بع  المزارعين ترك آخر عيييم حو ينميم ، م  تس ل صمح

 مان ) ويسمى عروس ال مان ( مزروعًم إلى ال نمطين الفين يجمعون سيمبل الشعير المتروك ليشسل 
؛ وبعم مرس ( 6)توت م من ال فا  ؛ ومم من  نرا  النرم المعممين المستىيون من م   الزسمن

 تضت  عم يم التخزين بطره مخت  م حمم م المطممير ال رميم المحصول وتفريتا ويشر  حتى يجف ،
 .  (7)حو الجممعيم الت  ُيجعل بين سل زرع وآخر حمجز من التبن حو الحصى 

 بعض المشاكل التي يتعرض لها الفالحون : 
جوائه الطبيعم : مي م الجرام ومم سمن يسببا من إتلف ل زرع والشجر ، وسفلك اليمر  -

المطر ومم ييجر عي م من سيول و يحميم  والع ن والطير ال ملب وال بمر والريه والبرم و 
 . (8)الم سم والموم والحّر والسموم ، وسل مم ال يستطمع اغيسمن م عا
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الوح  المممح الحعيف بع  الش      مج ا ل  لح ، يجع ا عرحم لرمن حشجمر  فا   -
يم  ، الت  عممن مم تمخل ل  رس الىممر حو بيع م ، وتم ين     مشمسل م  حصحمب الحيوا

وت سم  ، ومفا مم جعل البرزل  يتشمم    ت ريم حصحمب م ، والتضسيم ع ى ال لحين 
بحرورن غ ه الجيمن من سل يمحيم ، ويجعل لا بمب ي ته وين ل لمي  السمئبم من المخول 

 . (1)إليا
ابُت َ  با المس مين من مف  تعميم  البمو حو األعراب : عّبر البرزل  عي م بنولا : ".... مم  -

، ممم م   ال لحين إلى إعطمئ م مماًل حو مم يشمبا خو ًم  (2)األعراب    الزرع والىممر...."
ع ى زروع م ولتجيب شرمم ، ممم يشسل عبئًم ع ي م إحم م إلى م ع م حجرن جم  

 .  (3)المحمصيل حو حصمممم وين  م من البمميم إلى الحمحرن
م الت  ُتعم من األعبم  الت  ارت  ال لح ؛ حيث عميى من عسف العممل السيمسم الجبمئي -

الظ مم والجبمن والمتنب ين ، الفين امعيوا    تحصيل األعشمر ومخت ف المسوس غير 
الشرعيم ، ولنم جعل البرزل  حخف ال بم الت  يم ع م ال لح بما   الخوف لَخممم الس طمن 

 . (4)حم الت  تصيب الزرع والىممر  ل زسمن  ي محو األمرا  حو العرب بميزلم الجمئ
من تبل العممل المس  ين بجم  الجبميم ،  –حح تنمير تيمت م  –تخريص الزرع حو الىممر  -

وحخف الم مرم رغم الي ى ال ن   عي م ، أليا غملبًم مم يخرص الزرع ىم يحمل بييا وبين 
؛ ( 5)ع ى ال لح إلى جميب الزسمن صمحبا ، حتى يم عوا مرامم ، ممم يشسل عبئًم إحم يمً 

الفح يتولى حمر  -الج مز العسسرح  -سمم مىّ   المح م الس طمييم الت  يرا ن م المتول  
الجبميم    البوامح والنرم والممن ، حىيم  حمل  موسميم سمن تموم م يىير الرعب لمم 

 . (6)سوس حو الوظيفالمزارعين الفين تم ي جئون إلى إخ م  إيتمج م ل ت رب من م   الم
تتميز بىرائ م ممم يجع  م تس   ل سشف ،  السىير من الت مصيل الت  تحم  م يوازل البرزل الخالصة : 

عن حوحمع ال لحين وسل مم يتع ه بحيمت م المعيشيم ، وغيرمم من الجوايب الم م م والميسيم    
 وعم ينمط رئيسم ، مي م :الحوليم  التمريخيم التن يميم ؛ األمر يجع يم يؤسم ع ى مجم

تممم مراسز بحىيم لحممن تحنيه  - التشجي  ع ى االست ممن من المصي م  التراىيم وتحنين م وا 
 مفا اغيجمز .
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الُبعم عن التمريخ السيمس  واليظر ل تمريخ االتتصممح واالجتممع  ، بحيث يمسن وح   -
 اليم ع ى الحوابط المتحسمم    سيرورن التمريخ .

لتمريخ االجتممع  ، يجعل من التمريخ اغسلم  يسير ع ى تممين بمل السير االمتممم بم -
 ع ى تمم واحمن .

 
 مصادر البحث ومراجعه :

 اوال : المصادر :
جمم  مسمئل  -البرزل  : حبو النمسم بن ححمم البرزل  الب وح التويس  ،  تموم البرزل   -

ميم وتحنيه محمم الحبيب ال ي م ، مار األحسمم لمم يزل من النحميم بملم تين والحسمم ، ، تن
 م 2002ال رب اغسلم  ، 

البرموي  : سريم المين : روحم األزممر ومييم السمما  األبرار    جم  بع  ميمتب  -
تحنيه ومراسم عبم الحميم ال رامم ، مع م المخطوطم  العربيم ، النممرن  –صمحب الطمر 

 م . 2009، 
حمن ستمب ليبيم    ستب الج را يم  –المسملك والممملك البسرم : حبو عبيم عبم اهلل :  -

حسمن عبمس ، مار ليبيم ل يشر والتوزي  ، بي مزم .  والرحل  ، محمم يوسف يجم وا 
مار ال رجمي  ل يشر والتوزي  ،  –التيجمي  : ابو محمم عبم اهلل محمم : رح م التيجمي   -

 طراب س ، م.   
المجموعم األولى ، تحنيه  –حجوبم ع مم   زان جيمو بن  تى وعبم الن مر بن خ ف :  -

براميم طلح ، مار البعث تسيطييم الجزائر ،   م . 1991عمرو خ ي م اليمم  وا 
 ابن خ مون : عبم الرحمن بن محمم -
 م .2010المنممم ، تحنيه مجمح  تح  السيم ، التو ينيم ل تراث ، النممرن ،  -
ب والعجم والبربر ومن عمصرمم من فوح الس طمن العبر وميوان المبتمح والخبر    حيمم العر  -

 م . 1959مار الستمب ال بيمي  ، بيرو  ،  –األسبر 
تحنيه محمم حسن ، مار ال رب اغسلم  ،  –الشممخ  : ححمم بن سعيم : ستمب السير  -

 م .  2009بيرو  ، 
 2008ابن ميظور : جممل المين محمم بن مسرم ، لسمن العرب ، مار صممر ، بيرو  ،  -

 م .
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الورىيلي  : الحسين بن محمم : الرح م الورىيلييم الموسومم بيزمم األيظمر     حل ع م  -
 م . 2008مستبم الىنم م المييم ، النممرن ،  –التمريخ واألخبمر 

حمن ستمب ليبيم    ستب الج را يم  –اليعنوب  : ححمم بن حب  يعنوب : ستمب الب مان  -
 والرحل  . 

 ع :ثانيا : المراج
عمر الجيمح : محمحرا     تمريخ المفمب المملس     ال رب اغسلم  ، ميشورا   -

 . 94م ، ص 1987عسمظ ، مطبعم اليمح الجميمن ، المار البيحم  ، 
النممرح بوتشيش : اليوازل ال ن يم وستب الميمتب والعنوم العمليم ، مصممر مممم لمراسم  -

م( ، مج م التمريخ العرب  ، 13-12ه/6-5) هتمريخ ال ئم  العممم بملم رب اغسلم  
 م .2002، سيم  22عمم 

 محمم حسن : -
مار الستمب  –الج را يم التمريخيم غ رينيم من النرن األول إلى النرن التمس  ال جرح  -

 م . 2003الجميم ، بيرو  ، 
، تويس ،  س يم الع وم اغيسمييم واالجتممعيم –الممييم والبمميم بإ رينيم    الع م الح ص   -

 م . 1999
محمم مزين :  مس وبمميت م ، مسمممم    تمريخ الم رب السعمح ، ميشورا  س يم اآلماب  -

 م .1986، الربمط ، الجز  االول ، 
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 مقدمة

 والتع يم والىنم م وال ما  الصحم لتو ير والممميم البشريم الموارم است لل بملتيميم ينصم         
    مجتم  حح    المجتم  يصف تشسل المرحن حن وبمم المجتم ، ح رام لجمي  والعمل والحريم

 من تحم المرحن لوح  الع ميم اليظرن غيمب وان  مشمرست م بمون تتحنه لن التيميم  إن العملم،
 المجتم  تنمم مؤشرا   بين من حن ع ى االجتممعيم المراسم  وتؤسم التيميم، حعممل    مشمرست م
 البم تيمويم خطم حح حن حرا  تؤسم وميمك بل واالتتصممح، االجتممع  اليشمط     المرحن مسمممم

 المرحن مشمرسم حيث تعم المجتم ،    البشريم النوم يصف بوص  م المرحن ع ى ج وممم  تعتمم حن
 والمعوتم . العنبم  من السىير المشمرسم مف  ،وتواجا سبير بشسلِ  ميخ حم التيميم    ال يبيم

 مم تعمييا  المعوتم  مف  ومن والىنم يم، االجتممعيم المعوتم  م  البحث مفا    ي ميم ومم 
 العمل ، حو الجممع  التع يم إسممل حو التع يم من وحرممي م والمرحن الرجل بين الت رتم من المجتمعم 

 ،وسفلك الرجمل ص وف بين اليسبم بي س منمريم اليسم  ص وف بين األميم معمال  ارت مع وسفلك
 اغيجمب    وظي ت م وحصر الميزل خمر  عم  م ع ى األمر ول  تبل من الموا نم عمم عنبم اجاتو 

 ألن الميزل،    حو المجتم     سوا  النرار إصمار عمم عنبم تواجا وسفلك  نط، الميزليم واألعممل
    والسمئمن ىمالمورو  االجتممعيم والتنمليم العمما  إغ مل يمسن ال وسفلك ل رجل، يبنى مائمم النرار
  محممن .، بوظمئف ل م السممح حو المرحن ل عمل خرو  مون ححيميم تحول الت  المجتمعم  معظم

 مشكلة البحث: 
ل عمل لمشمرسم الرجل     خروج م العمل،  سمن إلى ممسا بحمجا ال يب  المجتم  المرحن           

 والوع  التع يم  ل مستوم يتيجم المجتم  متيمي    والمشمرسم بيم  سيمن االسرن وتو ير احتيمجمت م
 محمع م وج ما مورمم    ازمواجم يمىل ل مرحن  بمليسبم العمل حن إليا، رغم وص    الفح الىنم  
 يصف ورا   مخ  م ميتظمم بخطط الحمل  عصريم    مجتم  يتنمم حن ال يتصور حيا سمم ، ع ي م

التربيم،  م مم حسمسم ع ي م تن  الت  وم  جتم الم يصف تمىل تخ ف،  ملمرحن  حملم    المجتم 
 واغشراف واالمتممم األط مل بتربيم تست   ,طوي ا حجيمال الميزل خمر  العمل ميمان عن بعيم   ظ  
 بملمجتم  تتصل حن استطمع  بحيث األمر ت ير حن مم لبث ىم الص ير األسرن، مجتمع م ع ى

الوظمئف ،  شتى وممرس  الخمرج  العمل ميمان إلى وايم ع  التع يم     رصت م السبير، وحخم 

 في المرأة لمشاركة الثقافية و االجتماعية المعوقات
 التنمية  عملية

 بي  وليم جممعم – اآلماب س يم -ميلم  العمئش عيشم. ح
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 ع ى ييعسس إيمم بم رممم ، ع ي م يتمئجا  ييعسس وال وحممم يعيي م ال واغيتم  ل عمل  خروج م
، وع ى الرغم من  والسيمسيم والىنم يم  و االتتصمميم   االجتممعيم مؤسسمتا وع ى المجتم 

    مشمرست م التى تعيه الصعوبم  من العميم ال  تعمي مشمرست م    عم يم التيميم إال حي م ممز 
 بمغحم م األسريم والتنمليم العمما  عن اليمبعم الصعوبم  بين تتراوح والتى االجتممعيم التيميم عم يم
والزوجيم  الميزليم ب م ، وااللتزامم  والعيميم األط مل وتربيم العمل ومسمن محيط    الصعوبم  إلى

 البحث مشس م مم تنمم تحمم حو  و   ،وتنمما المجتم  تيميم    المرحن  شمرسمم من تحم ، الت 
 التمل  : السؤال   

 االجتممعيم  ؟ التيميم عم يم    المرحن  لمشمرسم والىنم يم االجتممعيم مم م  المعوتم 
 البحث : أهمية
 الت  ت م المرحنحيا يمرس موحوعًم م مًم من الموحوعم       تتج ى حمميم مفا البحث      
 تؤمي م الت  والواجبم  والنمرا  اغمسمييم  حيث من عمميًم ولسن ليس المجتم  يصف تمتل  بسوي م
 المعوتم  وم  المرحن  الت  تواجا الموجومن االجتممعيم اغشسمليم المجتم ، وحيحًم إبراز   

يج التيميم عم يم    مشمرست م ع ى المؤىرن والىنم يم االجتممعيم  ل م.  الح ول مموا 
 :البحث أهداف

 :يسعى مفا البحث الى التعرف ع ى ممف رئيسى ومو 
 االجتممعيم.  التيميم عم يم    المرحن  لمشمرسم والىنم يم االجتممعيم المعوتم  ع ى التعرف 

 :البحث تساؤالت
 المرحن  مشمرسمالت  تحول مون  والىنم يم االجتممعيم ييط ه البحث من السؤال التمل  ممم  المعوتم 

 االجتممعيم ؟ التيميم عم يم   
 البحث  مفاهيم

 االجتماعية والثقافية : المعوقات
 األمماف تحنيه مون وتحول ل تيميم المىمل  اليموف  عن اغيحراف إلى تؤمح الت  العوامل )) م 
 (34-30، ص ,967عمر، (() حسينس بيمً  اتجممًمس وسيمً  تعي   ملمعوتم .إلي م ، تسعى الت 

 :االجتماعية والثقافية  للمعوقات االجرائي التعريف
    ل مجتم  الىنم يم االجتممعيم و البيئم طبيعم عن الصممرن الس وك حيممط المعوتم  ب ف  ))يعي 
 السسمييم ،سملبيئم والممييم والري يم البمويم والبيئم  األسمسيم،سملعمئ م وتيظيممت م ومؤسسمت م مسويمت م

 .وسوامم(( 
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 :العاملة  المرأة  – 3
 بمورين تنوم الت  وم .عم  م منمبل حجر ع ى وتحصل الميزل خمر  تعمل الت  المرحن  ))م 

 (110، ص1983) عبدالفتاح ، ابراهيم ،الموظ م((  ومور البي  ربم مور الحيمن    حسمسين
 العمل :  – 4

 لتوجي م  إستيمما شخصيم بص م لعمملا ييجز  ال ي  حو البمي  حو ال سرح اليشمط فلك ))يعرف بضيا
  ( 58: ص2003)الهد في ،العمل((   صمحب وحوامر

 المشاركة :  -5
 عم يم     التضىير بنصم العمميون المواطيون با ينوم الفح اليشمط تعرف:)) بضي م م 

عيي م  حم س ميم ,متنطعم  حم متواصل ع ويم حم ميظمم,جممعيم  حم  رميم اليشمط سمن سوا  النرار صي 
 (64، ص 1997)البيج ،  عمل((  غير حم  عمال ,شرع   غير حم شرعيم ,

 تطور الحياة االجتماعية
بعم ظ ور الىورن الصيمعيم    مط   النرن السممس عشر،بمح  المؤشرا  االتتصمميم            

شراتًم ، وظ ر  المبتسرا  الع ميم و  تطور  سمئر الع وم التشسل وحصبح  ب ع  م الحيمن حسىر ب جم وا 
والصيمعم  المخت  م وب فا ظ ر التخصص    شتى مجمال  الحيمن،  ضصبه الطب تخصصم  
عيون وبمطيم وت ب وغيرمم، و   ماخل مف  التخصصم  تخصصم  حمه سفلك مجمل التع يم، 
 ملموام المراسيم سمالجتممعيم  حصبح  اليوم تخصصم  تمريخ وج را يم وع م اجتممع و  س م 

مل  وخط وغيرمم، وال يمسم حصبح  ميمسم معممر وم سفا، وموام األمب حصبح  ل م ومين وا 
وميمسم ي ط وميمسم س ربمئيم وميمسم وميسمييسيم وغيرمم، وش م  تطمعم  الحيمن المخت  م تيوعًم 

 وتطورًا سبيرين يتيجم ل ف  الىورن .
من االجتممعيم واالتتصمميم والسيمسيم وحممم مفا التطور السبير الفح شمل سل ميمح  الحي        

تط ب من ح رام المجتم  مواسبم مفا التطور بملع م والمعر م مون  صل بين الرجل والمرحن بمعتبمر 
مفا التطور شمل مجمال  عمن، تخص المرحن والط ل والرجل والشيخ والمعوه وغيرمم من الشرائه 

والصحم واألعممل المستبيم المخت  م ومجمال   االجتممعيم،   يمك حعممل تيمسب المرحن سملتع يم
االعلم ، وميمك حعممل تخص األط مل سصيمعم األلعمب    الصين  تنوم شريحم االط مل مم بين 
سن الىمييم والخممسم عشرن بصيمعم مف  االلعمب ، وميمك حعممل تيمسب وتمرن المعوتين مىل 

الىورن  تح  المجمل حممم الجمي  ل مشمرسم     االتصمال  وبع  الصيمعم  اليمويم وغيرمم ،   ف 
مسيرن تطور الحيمن واالرتنم  بمستوم المعيشم إلى األ حل ،    ظل علتم  إيسمييم تتسم بملتيوع 

 والتعمون والتسم ل االجتممع  .   
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 عمل المرأة في ظل الثقافة السائدة :
لتى تحم من حرست م ، والتى ال تحع م    لعل المرحن العربيم تواجا السىير من المعوتم  ا         

مسمي م الصحيه ،وتبعممم عن موت  م االجتممع  اللئه ب م ، وححيميًم ال يسون ل م مور ع ى 
اغطله حو تجممم تتحرك بمحموميم و    إطمر حيه ، ولفلك  إن وات  المرحن العربيم يجم  من 

 يميم الت  تيظر إلى المرحن من اليمحيم ال يزيولوجيم وج م يظر الىنم م السمئمن  يا تم عزز اليظرن التن
 حح اعتبمرمم حيىى بماًل من الجميب اغيسمي  و ينترن بم  وم األيىى ت ك الصورن الت  تعممم تمصرن

و حعي م وع ي م حن تخح  ل رجل خحوعًم مط نًم وع ي م حن ت تزم البي  وتممرس مسؤوليمتا تح   
يشسل الموروث الىنم   إحمم المعوتم  الت   (52:ص2002د ،.) محموصميم الرجل و طمعتا 

 ممزال  تنف    طريه المرحن، و يتمىل مفا  الموروث     سىير من األمىمل و األحمميث المتماولم
و األتوال الشمئعم من التراث حيث  تجم الصمم السبير بين سىير من األوسمط االجتممعيم، والتى  

و " شمورومن و خمل ومن " و " المرحن شيطمن " و " المرحن حر م ولو جمب م  من حمى ت م "المرحن عوجم "
الوامح" و " المرحن لو راح  ل مريخ حخرت م ل طبيخ" و " ال تنرم بيتك و ال تيمم ع ى العم يم " وتم 
م، حىر  مف  الموروىم  و ممزال  حتى يوميم مفا تضىيرًا سيئًم    يظرن المرحن و حن م    إىبم  وجومم

ومن س بيم  الىنم م االجتممعيم المتماولم ال تعم يمجحم مىًل إال بممم يجمح م سزوجم و ربم بي  
وبملنمر الفح تسون  يا مرغوبم لمم الرجل مون االعتمام بنيمت م    عم  م و حمائ م وممم اتنمي م لا 

   ظل مف  الىنم م حن ، وتتحمم تيمم المرحن بمغيجمب و بمألخص إيجمب الفسور، واليمسن ل مرحن 
تتمخل    اختيمر الزو  الميمسب ل م ومى محرومم من الحريم  االجتممعيم ،وحن المرحن تشعر بضي م 
زائمن عن الحمجم رغم حن المجتم  بحمجم لسل ج م  ينمم من سل الجيسين ،وبملرغم من اغس مم 

 لممييم غير حن إس مم م غير مرئ  ال ع      العم يم االيتمجيم سواً     المجتم  الري   حو    ا
  (54-53.)الزين،دت:صحو محسوس. 

تعمي  المرحن من عراتيل تحول مون تحنيه تحررمم و مممرسم حنوت م سمم م ،وفلك يتيجم          
وجوم حوحمع و علتم  اجتممعيم يشض     ظروف سمبنم و يجم  عن ترسبم  اجتممعيم تجمر  

،     تعمي  من ح ط التنمليم و العمما  حسىر من الرجل        مفا  الوات  و ترسخ   يا
المجتم  و تمرك حي م حممم مواج م ترسبم  تمريخيم يصعب إزالت م حو تبمي  م مون م   حىممن غمليم 
،رغم حن مف  العمما  و التنمليم    المجتم  العرب  م  متنمربم من مولم إلى حخرم حيث تعمي  

وصميم ع ي ن من تبل األزوا  و االخون و المجتم  بشسل عمم ، وتعميى حغ ب اليسم  من تحيم ال
 األغ بيم من اغمممل و إغ مل رحي م    النحميم المصيريم التى تخص حسرت م و تخص مجتمع م
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)سالم و تحميم المشمرسم    العمل و مواص م التع يم و االيممم     الحيمن االجتممعيم.  
  (59-58:ص2006،
 :التنمية في ورهاالمرأة ود 

الرجل    العمم حسب سل التعماما   إن المجتم  ال يب   م  متنمربم يسب اليسم  تشسل       
% بييمم ب غ يسبم  49مجتم  فسورح بممتيمز،  يسبم اليسم  ب       آخر تعمام سسمي  حوال 

 يصف من لعممينترب ا العمل سوه % مفا ع ى صعيم الحيمن االجتممعيم ، و  51الرجمل حوالى 
ليبيم ، والمرحن اليوم حصبح  العموم ال نرح لسىير من األعممل    ليبيم خصوصًم     العمم م النوم

    المستويم  سل وع ى عمل    حم المشمرسم مجمل الصحم والتمري  والتع يم ، سمم يمسي م
 اليمو    والمسمممم يمالتيم تحنيه ع ى المرحن  تمرن    سبيراً  ت ييراً  يمىل ومفا النطمعم  معظم

التيميم     تحنيه المرحن ومورمم لعمل المعطمن األمميم عن البع  يتسم ل ل مجتم ، وتم االتتصممح
 من وتر   المولم إيتمجيم    تزيم ومشمرست م العملم    االتتصمميم النوم حبرز من ،  ملمرحن اليوم تعم

 عن العميم ي  ل مفا وم  المجتم  ،     نرال يسبم من التن يل    ويسممم األسرن، مخل مستوم
س مم  تىب  حيا المراسم  من العميم   يمك العمل ، ينمس جيل خ ه    العمم م ال يبيم المرحن  مور
 م      يسمعم فلك  سمم وحبيمئ م ، ألسرت م الىنم م ين   مف  وتع يم م العمل ل مرحن    رص زام 
 اليسم  من سبيرن شريحم حن حيث الخمص ، النطمع ايعمش الطويل ، و الممم ع   التيميم عم يم
 مم يعرف ومو االتتصممح اليشمط بمزاولم ل م مرخصم شرسم  بمون الميزل    يعم ن ليبيم   

 المولم ستتمسن والتجمرن العمل ع   اليسم  لتشجي  الملئمم البيئم تو ير حمل و   الظل، بمتتصمم
 المرحن  ححوال ع ى سريعم يظرن خلل ومن السيويم راسم االشت رسوم خلل من حربمح جي  من

 صمحبم  عمم التي يفيم وتزايم النيمميم المراسز    اليسم  حعمم تزايم ملحظم عملميًم تستطي 
 العرب  العملم مستوم ع   والمراسم بملتمتيه ولسن النطمعم  جمي     ل رجمل وميم ست ن األعممل،

 ال جون وتزمام الع يم واغماريم السيمسيم بملمراسز يتع ه وحئيًل  يمم عمً متواح اليزال التنمم حن يجم
 تعصف الت  االتتصمميم األزمم  ظل    وخمصم األخرم الوظمئف    حمعيم اليظر مم إفا إتسمعمً 
 معمال  إرت مع مي م عوامل لعمن سبير ،وفلك بشسل العمم م المرحن  مي م تتحرر والت  العملم

 من التن يص إلى والشرسم  المؤسسم  من العميم ت جض االتتصمميم األزمم  ظل     البطملم، 
 األحيمن حغ ب    المرحن   تحطر ب م العمم ين بع  عن اغست يم  وبملتمل  الممليم األعبم 

 المس ولم ل حنوه والمؤسسم  العمل حصحمب بع  ييظر سفلك الميزل    ل بنم  بعم  م بملتححيم
 األمييم الظروف عما الطمرئم واغجمزا  لألط مل الصحيم والرعميم األمومم إجمزن مىل مالعمم  ل مرحن 
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 مول ، بع  الرجمل توظيف ي ح ون يجع  م مم طوي م لسمعم  العمل من المرحن  تمي  الت 
     :يواح  عمن من وفلك عممم بص م اليسم  مشمرسم تمي  يلحظ لفلك العربيم الميطنم

 بسبب عصيبم اتتصمميم بمرح م البلم تمر حيث ليبيم     االتتصممح ليموا معمل إيخ م  1-
 .األخيرن اآلويم    السيمسيم األحوال وتممور  ل مخل الرئيس  المصمر الي ط حسعمر تممور

 المجمال  محموميم إل  يؤمح ممم اجتممعيم ألسبمب معييم مجمال     العمل المرحن  تتجيب -2
 حح    العمل تستطي  ال حي م حيث الحمال  معظم    العمل  رص ئمموعمم مل الميمسبم ل م 

 التمريب وزيممن ىنت م وتعزيز التيميم    المرحن  ومور العمل حمميم ع   الوع  يشر  يجب م يم،
 .والتضميل

 العمل ،وتميون الجوايب من العميم    ال يبيم المرحن  حيصف ال يب  النميون حن  يا الشك ممم -3
 من العميم ميح م إلى والمرحن، بمغحم م  الرجل بين والمزايم األجور مسموان تواعم حرسى مالجمي
 يوظ ون وجع ت م األعممل حربمب ع   عب ً  والتى حصبح  األمومم بإجمزن المتع نم األخرم المزايم
 .العمل سوه    المرحن  مور ع ى س ب  بشسل حىر ممم اليسم  مون الرجمل

 حمميم من تحم والتنمليم  ملعمما  المجتم     مورمم وحمميم المرحن  لعمل يرتنم وجوم عمم - 4
 من ويحم المرحن  س بًم ع ى يؤىر ممم األ مه، ومحموم مجمٍ   غير عم  م واعتبمر العمم م المرحن 
    المشمرسم ع ى ينتصر الطبيع  مورمم حن واعتبمر وتنييم تي يفيم ميمصب تول     طموح م
 .واألسريم االجتممعيم بملتزاممت م واالست م  بسيطم خمميم وظمئف

 الميطنم خمر  وخصوصم العمل البلم    السيمسيم االحطرابم  عن المترتبم األمييم المشمسل -5
 .ل خطر تعرح م  خشيم المرحن  عمل تر    العمئل  يجعل ممم
 اجتممعيمً  منبولم محمومن  مجمال    المراسم و المبسر الزوا  بسبب التع يم ترك ع ى التشجي  -6

 .المرحن سمعم ع   تؤىر ال حتى
 المرحن  بمعتبمرمم عمل بضمميم سوا  حم ع   واليسم  الرجمل لمم الوع  زيممن يجب ميم ومن       
 حمرًا س بيًم بل ليس المرحن  عمل  وحن التيميم عم يم    والمسمممم االتتصمم حسمسيًم اليعمش عيصراً 

 ت تنم العممل عيم يوم عمم، و   بشسل المولم واتتصمم خمص بشسل األسرن مص حم يخمم ايجمب  مو
 المى نين ع ى والمسؤوليم المور سيسون وع يا ليبيم    لمورمم م موس وجوم ال الت  العممليم الينمبم 

 وتعزيز العمم م النوم    المرحن  مشمرسم توسي  من يتمسن حتى جمم موتف تبي     والحنوتيين
 ومحيط م حسرت م ظروف وتحسين المجمال  سل    التيم س ع   وتشجيع م التيميم    ميت محم

ليبيم .  تمريخ من النمممم المرح م    التيميم حسمس ال يبيم المرحن  تسون حن يجب ولفلك االتتصممح
 (2015-5-1)صحيفة، بو قعيقيص
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 نظرة  المجتمع لعمل المرأة :
حن الجمل    مجتمعم  عمن، وتت مو  اآلرا  حولا حيث ميمك ىلىم يىير موحوع عمل المر          

إتجممم   سريم مخت  م و متحمربم    موت  م من النحميم المتع نم بحيمن المرحن    األسرن و 
 المجتم  و يمم ي   عر  ل ف  اغتجممم  :

األط مل و اغعتيم  يفمب حصحمب مفا اغتجم  إلى حن مور المرحن الوحيم مو تربيم اإلتجاه األول:
بملزو  و مست زمم  األسرن اليوميم وحن تسريس ج ممم    مفا السبيل يؤمم الى سعممن االسرن ،ومى 
ان عم   خمر  مفا اغطمر  ضي م ال شك ست شل    تضميم وظي ت م األسمسيم و سييشض ع ى يمي م 

يم األسمسيم    المجتم  ستحعف حبيم  غير مستنرين عمط يًم، وبملتمل   إن األسرن بمعتبمرمم الخ 
وحن مؤيمح مفا اغتجم  يعتنمون حن ميمك من ال روتم  الجومريم بين الرجل و المرحن ممم يجع  م 

 غير تممرن ع ى اليجمح مىل الرجل    العمل خمر  الميزل ألي م حتل وعيًم و امراسًم ميا .
لمور الفح سيط ب من المرحن حماؤ  ع ى حصحمب مفا اغتجم  يرون بضيا ال ينتصر ا اإلتجاه الثاني:

الألمومم بل ييط نون من ميط ه وظمئ   اتتصممح ،  ينولون إن العمل الميزل  ال يمتص  وحم  
الطمتم  اليسمئيم بملسممل  ييب   استىممر ال مئ  من ج ممم ووتت م    العمل خمر  الميزل إال حي م 

البي  و سممح م ل م بملمشمرسم ال يتعمم حموم  يعتنمون حن المجمل األسمس  لعمل المرحن يبنى
 الحمجم إلي م .
يع ن حصحمب مفا اغتجم  إلتزام م ب سرن المسموان التممم بين الجيسين ،و بمأليممن  اإلتجاه الثالث:

بضن المرحن تمت ك من اغمسمييم  و النمرا  سملرجل سواً  بسوا  ، ومن غير اغيصمف و العمل 
عماممم و حجرمم    العمل ال ميزل  و  رحا ع ي م ، بل ييب    سه  المجمال  المخت  م حممم م وا 

تمريب م    مخت ف اليشمطم  و الم ن سواً  سمي   سريم حو عم يم ،  ملعطم  واغيتم  واغبماع ال 
يرتبط بملجيس بل بملخبرن واغيم مع والمرحن من مف  الزاويم تم ك مم يؤم  م ل مشمرسم    جمي  

ليم  اغجتممعيم واالتتصمميم وحتى السيمسيم إفا مم حتيه ل م ، ومن مفا الميط ه يشمم حصحمب ال عم
مفا اغتجم  ع ى حرورن التخطيط  لإلست ممن من الطمتم  اليسمئيم العربيم من غير تنييم مسمي  حو 

ان االيسمييم بين تضىرًا بملظروف والشروط والنيوم الم روحم اجتممعيًم ، بل ايطلتًم من  سرن المسمو 
الرجل و المرحن من خلل تو ير  رص العمل وحريم االختيمر من مون إسرا  لتشعر بفات م 

 ( 154-153:ص1987.)حطب ومكى،وحمميت م
مفا وتمسي  المرحن  ال يبيم العمم م حميىًم من سسر الحواجز وتحنه مم تطمه إليا وربمم        

 واليمظر والمتتب ن  الحو  ع   وات  عمل المرحن ال يبيم ، يتيمسب م  تع يم م و   مفا المط ب ي 
ال يبيم ل م خصوصيم معييم    التعممل م  مفا  األسر من حيواع ميمك حن ال يب  المجتم  ترسيبم   



 

 201793

 

 سممتا يوع لسل وحيواع سمم    يمك تعيشا الفح الوات  بحسب المرحن يخت ف  عمل الموحوع ،
 المىمل :د سبيل ع   األيواع مف  من ، المرحن عمل من الخمص وموت ا

يعتبر مما اليوع من حتمم حيواع األسر    ليبيم بل إن معظم األسر ال يبيم  األسرة البدوية :1- 
 وتواعم ومعميير تيم مم تحم ا من بسل والىنم يم ، االجتممعيم الخ  يم مف  إلى المعمصرن تيتم 

 االتتصمميم اليمحيم ومن النب   التممسك    لجممعما روح تون مىل البموح المجتم  خمصا ل س وك
 من موت  م يضت  ميم ومن الزراعم حعممل شيئم من وتزاول الحيوايم  رع  ع   تعيش البمويم  مألسرن
 ميممين    بملعمل المرحن وتيمم الرجل حيمن مشمرست م    يتمىل ومور مسميم المرحن ،    مرحن  عمل
عمام المم  ج ب مىل والنبي م مئ مالع  إلى وحترب ل بي  حترب  اليمويم الحرف ببع  والنيمم الطعمم وا 
 بل عشيرت م حو عمئ ت م خمر  بضجر المرحن عمل تعرف تسن لم البمويم  مألسر وع يا الميزل ، ماخل
  نم األن األسر مفا وات  حمم الممح     ع يا متعمرف وغير منبول غير حمر عيممم يعتبر فلك حن
 والتع يم والصيمعم التمري  اغمارن و    المرحن تعمل بمح   نم,التيميم عوامل تضىير تح  يت ير بمح

 (139-135:ص 2005)التير ،.مسسي م من النريبم العمل موات  خصوصم   
يمطًم  يمىلن األحيمن من سىير    إي مم بل البمويم بمألسرن  األسرن مف  ترتبط : الريفية األسرة -2

 الميمطه معظم    الميتشرن الري يم الىنم م األسرن مف  تمىل,بيي مم ال صل صعبواحمًا بحيث ي
 االجتممع  التممسك االجتممعيم معملم م حبرز ومن الزراعيم الميمطه الخصوص وجا وع ى العربيم
 ع يا م  ممم جماً  حخف تبمو الت رتم مف  ولسن , المجتم  ماخل والمرحن  الرجل حموار بين والت رتم

 البمويم. األسرن   
عتبمر الزراعم     العمل من تعيش االتتصمميم اليمحيم ومن عمليم  اتتصمميم تيمم فا  األر  وا 

   و المرحن  عمل تجم  األسر من اليوع مفا موتف ليم يظ ر مفا ومن  تون بسل عي م يما عون
 ل عمل ، متيه وتنسيم رنسىي عمم م حيمح إلى يحتم  اليوع ومفا واألر  بملزراعم مرتبط ل م بمليسبم

 ومف  , النريم حو العمئ يم المزارع يطمه    المرحن  تعمل وبملتمل  بملمرحن  اغستعميم إلى مم يم ع م
    ل عمل لإليمث بملخرو  تسمه وبمح  واتع م ت يير حيحًم حسب لت يرا  خحع  األسر

 .المؤسسم 
 مف  تيظر حيث السمبنين، الصي ين نع سبير حم إلى الصيف مفا يخت ف: األسرة الحضرية  -3

 مخلً  يتط ب الفح األمر الممييم    ل عيش ووسي م اجتممعيم تيمم فو حيا ع   العمل إلى األسرن
 مف   يا، و   ال ينمش حروريمً  حمراً  الححريم الميمطه    المرحن  عمل جعل الوات  ومفا مرت عمً 

 وتم مع م وتعمل إلى الرجمل تتحمث صيمعيم مؤسسا    العمل ال  المرحن  تخر  تم المجتمعم 
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حو زوج م حح ع ي م اغلتزام و التحجب  حبي م بر نم فلك يسون سم ر  إفا ولسن مي م الس ر يط ب
 ( 139-135،ص 2005)التير ، بملطرينم ال يبيم .

  مشاركة المرأة في القطاعات المختلفة :
فول من تبل إيسمن     حح تطمع حسب تمراتا يمىل العمل بشتى ميممييا فلك الج م المب        

مسمييمتا    حوجا الحيمن المخت  م ، والعمل    حم فاتا يجعل اغيسمن يشعر بنيمتا وتيما وتتا  وا 
،لسون اغيسمن يصبه ب حل العمل عيصرا  عماًل    مجتمعم ، وتضت  حرورن العمل من حن الطبيعم 

من مطملب وحرورا  الحيمن خصوصم    ظل تعنم  وحممم ال تنمم إلى اغيسمن سل مم يحتمجا
ولنم حىبت  ( 44، ص2006.) ابو صيدا ،الحيمن االجتممعيم وتعمم  حمجم  اغيسمن ومطملبا

السىير من المراسم  حن الموا   الحنينم ورا  خرو  المرحن ل عمل سمي  الحمجم االتتصمميم و تحنيه 
الى ميمان العمل ب روعا المخت  م يعتبر وسي م لتحنيه  فات م ماخل األسرن والمجتم  ،  خرو  المرحن

شخصيت م ،واستسمب مسميت م ماخل المجتم  ومشمرست م    جمي  مجمال  التيميم االجتممعيم 
  (98، ص1998.)رشوان،واالتتصمميم وت يير يظرن المجتم  ل م

ن إلى سم م النطمعم   بملرغم من حرسم الت ير الت  ش ممم المجتم  ال يب  ومخول المرح       
والمجمال  إال حن ميمك بع  التح ظم  ع ى عمل المرحن    بع  الم ن التى يعتبرمم المجتم  
حسرًا ع ى الرجمل  نط ،سم ن البيم  وال يمسم المعممريم الت  تتط ب التواجم المستمر    حممسن 

تحميًم مي م ل ف  النيوم الت  العمل ،سمم يعتبر مخول المرحن لبع  الم ن األخرم سملطب والمحمممن 
 رح  ع ي م من تبل ح رام المجتم  الفح تعيش  يا ،سمم حي م حصبح  تشت ل    المصمي  
والشرسم  بعم حن سمي  وظمئ  م محمومن ومنتصرن ع ى  بع  الوظمئف سملتمريس والتمري ، سمم 

حوجب ع ى ح رام  مراعمن مف   حن الت ير الفح حصمب المجتم  ومم ح رز  من ت ير    النيم والمعميير
المعميير ومسميرت م ليتمسيوا من التسيف م  مجتمع م الجميم ،ومن حمم مظممر مفا الت ير إمراك 

 (67، ص2006.)كجمان ،ح رام   ألمميم التع يم واغتبمل ع يم بمخت ف ال ئم  
  :التعليم 

 سمي  سىير  حمور    حن م وحعطممم المرحن  شضن من حع ى اغسلم ان  يا شك ال ممم      
 حما     الميراث وحن م    حن م اغسلم  نم حعطممم,عي م ميعت م تم األخرم والححمرا  الجمم يم
 وتىني  م المرحن تع يم ع   اغسلم حرص ، سمم األيىويم ص مت م م  يتيمسب بمم المجتم     مورمم
 السىير    وعم  ن  بتع يم ن مي ن ميمالع وبرز  بمل نا المشت ل  اليسم  من سىير ظ ر  حتى
 الي و  و المجتمعم  وبيم  تطوير    و عمل سبير مور لا وتع يم م المرحن المجتمعم  ،  ع م من

 تيميم ع   يعمل المخت  م بضمواتا  ملتع يم ت سيرمم، طرينم  من وييم  لممارس م وتوسي  بعن يت م
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 األعمام تعم حين الس يمم  ملمرحن بملطرينم حجيملا  ترب المجتم      عملا يجع  م ممم م مرات م 
 لفلك المجتم  مي م ييظر الت  واالجتممعيم والتربويم الرسملم التع يميم لتنمم مؤم ا تصبه الصحيه

 يصل يم عا رسملا ينممن الممارس    المؤمل  المع مم  سىيرًا من المعمصرن  مجتمعمتيم    يرم
 تشمرك لس  المرحن تمت ي م ميمسبم جيمن م يم ومو حرورح  حمر المرحن  يم تع النمممم، لألجيمل ممامم
 يتخيل وال,الرزه وتحصيل العيش وصعوبم المسؤوليم  سىرن بسبب األسر ع ى بمغي مه بيت م حمل
 الت  الع يم الش مما  ع   لتحصل وتمرس تتع م حن بمون الج ي م الم يم ب ف  المرح  تنوم حن ححم

 حميم المجتم  ع   النحم     سبير بشسل يسمعم المرحن  تع يم  إن حيحمً  تع متا ، بمم ل عمل تؤم  م
 المتخ  م المجتمعم   ي م، بييمم المرحن تع يم شيوع المتنممم المجتمعم  سمم   من الج ل، ومسم حم

 التع يم ع ى تنبل حييمم المرحن  إن سفلك المجتم  س بًم ع ى ييعسس ومفا اليسم ، حميم  ي م تسىر
 ع ى تممرن     الي س  وبملتمل  واغستنرار الرحى إلى يؤمح ومفا المجتم     بنيمت م تشعر والتع م
  (143-137الدين، ب ت ،ص )سعد لسم م خل مت م م  المجتم  . ميمسبم ح ول إيجمم

 ع ى حىر  واجتممعيم وسيمسيم  اتتصمميم وت يرا  تحوال  ال يب  مرح م المجتم  ش م لنم         
إحماث  إلى البلم ب م مر  الت  والسيمس  الت ير االتتصممح مرح م حم  و الحيمن ، جوايب جمي 
 عمليم،   ف  تع يميم ومستويم  ع ميم وتخصصم   ييم م مرا  تتط ب الت  األعممل يسبم    زيممن

 يمسن حتى حٍم سوا   ع  وال تمن ال تى بتع يم واغمتممم مراح ا بجمي  التع يم إيتشمر ع   سمعم 
 الرغم ع ى المرحن لتع يم واليسم ، وبمليسبم الرجمل من والمتع مم العمم م الممربم األيمح من  االست ممن

 ال ون تن يل     سممم الستييم  خلل عنم  حيا إال الممح  النرن من الخمسييم  خلل تعىر  من
     العوامل حمم من التع يم إلزاميم سمي  وتماغيمث،  وتع يم الفسور تع يم بين موجومن سمي  الت 
 ي   ل مرحن  التع يم إن النول و خلصم (70: ص2006)شفتر،ال يب  بملمجتم  التع يم مسيرن  تنمم
 المجتم  . تيميم عم يم    المرحن عيصرًا يسمعم تسون لن تع يم وبمون ولمجتمع م ل م

 :المشاركة السياسة للمرأة
 حغ ب غزم الفح االي تمح بعم وفلك المجمال  من العميم    اغيخراطالمرحن  حمول       

 المرحن     إليا وص   مم رغم ولسن مجمل التع يم،  المرحن اتتحمم بعم خصوصم العربيم المجتمعم 
ن مجمال  عمن إلى الوصول من تميع م عنبم  تواجا الزال  شس يًم  األحيمن حغ ب    وص   وا 
 السيمس  المجمل    ل مشمرسم اليسمئيم المبممرن غيمب السيمس  ، إن العمل    المرحن  سميخراط   نط
 إمراك وت م السيمس  الوع  حعف إلى يرج  المجمل مفا    ال ع يم ل مممرسم وتخو  م ليبيم   

 والوطييم النوميم المستويم  جمي  ع   وطبيعتا السيمس  العمل بضليم  معر ت م وعمم المرحن 
 وح  إلى يظريم إجتممعيًم  إفا وتطورمم سيمسيمً    سرمم صنل ع   ل مسمعمن تحتم      والموليم ،
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 حن بسبب وفلك المجمل مفا مممرسم    حن م تضخف لم حي م السيمس  يجم المجمل    ال يبيم المرحن 
ست ل مويت م عن تيس خ المرحن  يجعل ممم "الفسورح المجتم " سرن ع يا يسيطر الزال المجتم   لوا 
 المرحن  بتحرير ييممح المجتم  حن برغم السيمسم عن تبتعم المرحن  من مم يجعل ،ومفا موت  م حعف
 السيمسم مجمل    العمل ايحصر وبفلك فلك يىب  عسس الوات  ولسن الرجل م  المسموان    وحن م
 سوا  ال يبيم المرحن  تواجم حعف ع ى سمعم  عميمن حسبمب اليسم  ،وميمك من حئيل عمم ع ى
 -:وحمم م المول  حو الماخ   المستوم ع ى
 بمالحم م مجتمع م    السيمسيم المممرسم طرينم   م م وعمم سيمسيمً  ال يبيم المرحن  ينص يحو  –ح 
 اللزمم والبيميم  المع ومم  ينص وسفلك تتخطممم حن تستط  لم مي جيم إشسمليم  وجوم إلى

 حن    تراجع م ع   حس ر  ممم وخمرجيم ماخ يم اثححم من حول م مم يمور   م ع ى لتسمعممم
 .الرجل م  السيمس  الصف    متواجمن تسون

 (14-15:ص2009) عياد  ،
    مخول م و استمراريت م الت  تعوه المصطيعم الحواجز تخط  ع ى ال يبيم المرحن عمم تمرن –ب 

 .السيمس  المجمل
 حو مشمرست م ت م إلى حمم ممم الرجل بجميب سيمس ال لعم  م ت عيل اسم المرحن مون تم است لل –  

 .الجمم النرار صي  إلى الوصول حو المشروعم حنوت م تعزيز
 م  بملمىل المجتم  م  المبمشر التعممل  سريًم وعمم بحريت م من المطملبم ال يبيم خوف المرحن  –م 

 وتنميرمم . لت مميز  ور   المرحن الحترام الحييف الماع  ميييم با مم جم  حسب الرجل
 حيث والسيمسيم، واالجتممعيم التيظيميم المستويم  جمي     المرحن تمرا  من اغست ممن إن        

 المرحن وتن م الميماييم المممرسم  ويجسم والمرحن  الرجل بين المسموان يميه السيمس  الخطمب حن
 ومعم فات م ألىبم  ال رصم إعطمئ م نم بم  ل  والىنم يم التع يميم تمرات م حسب والوظمئف الميمصب

 (16-17،ص 2009)عياد ، مشر م بصورن المجمال  من سىير     تظ ر موامب م وصنل مورمم
  :الصحة و مجال المرأة
    منصرن العملم حيحم  جمي     المجتمعم  تزال ال المحرز التنمم بع  من الرغم ع        
 اليتمئج م  ت ك والسبر، المرامنم مرح ت     مت م ،والسيممحي من األسمسيم المراحل    المرحن  حه
    المرحن  صحم بشضن اآلن حتى شموليم العملميم الصحم ميظمم تنمرير حسىر الي م خ ص الت 
 ، وتشمل  والمرامنم الط ولم مرورًا بمراحل الشيخوخم إلى الميلم حيمت م ،من مورن سممل

    الجيسين بين النمئمم ال واره تضىير بطره الخمصم والبيميم  مرفالمع زيممن الرئيسيم استراتيجيمتيم
ستحماث بمغستجمبم  المتع نم ت ك  حًلعن محممن، صحيم وخممم  مشمسل  من حموا  اليمجحم وا 
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 الصح  النطمع سيمسم  وتعزيز تشجي  والنطرح ،إلى االت يم  الصعيمين السع  ع ى حجل
 )المرحن.اآلخر الجيس حم المممرس العيف مي ج  سلتتيمول بش الت  وبرامجا وتمخلتا
ال م ، وتم رسز  السيمسم  والخطط والبرامج الصحيم ع ى  وبرامج اليوم م خص ، بييم :والصحم

مبمح الرعميم الصحيم األوليم ل جمي  ،بحيث يسون    متيمول سم م األسر واأل رام    المجتم  ،سمم 
( إرت مع عمم األطبم  و 2000صحم حيث تحنه عمم )ش م  ليبيم تيميم واسعم    تطمع ال

العمم ين    الخممم  الطبيم المسمعمن ،وتشير البيميم  المتو رن إلى حن مؤشرا  التيميم البشريم    
ليبيم حنن  إرت معًم إيجمبيًم ب حل تطور الخممم  الصحيم والتع يميم ولفلك  إرت   متوسط العمر 

 وايخ   معمل األميم.1997سيم عمم 70/الى  1993سيم عمم  63.4المتوت  عيم الوالمن من 
Google) .) المرحن والصحم    ليبيم  www.who.in/topics/womens.health/ar ) 

 :والتقاليد العادات في المرأة 
من اغيسمن، واغيسمن مم حن يولم يجم ي سا    بيئتين والتنمليم جز  حسمس     حي العمما  إن       

 الفح االجتممع  الوسط والمتا من ميف يستسبا اغيسمن ش   طبيعيم واجتممعيم ،والعمما  والتنمليم
،  المجتمعم  ع يا تسير التى االجتممع  اليظمم من يوع م  والتنمليم العمما  ومف , يا يعيش

 اجتممعيًم،  ملمجتمعم  تيظيممً  ميظم غير مجتمعمً  يعم وتنمليم ما عم  يا ال توجم الفح  ملمجتم 
 والىنم م  المجتمعم  بمختلف تخت ف والتنمليم العمما  مف  ولسن وتنمليم، عمما  ل م جميع م
 2000)بالحاج ،  الواحم المجتم     حت  العمما  حيحم وتخت ف  التن يمح االجتممع   واليظمم
 (23،ص

 حن حيث,ل عمل المرحن  حممم عوائه حح  يا ال توجم اليظريم اليمحيم من ال يب  م  ملمجت        
 ومممرسم المولم    العممم الوظمئف تول     الحه يعطي م بل العمل ل مرحن يبيه ال يب   التشري 
 المتمى م الصعوبم  بع  توجم العم يم اليمحيم من واالجتممعيم، ولسيا االتتصمميم األيشطم  جمي 
 األعممل بع  مزاولم من المرحن ال يب  تمي  المجتم     المترسخم والتنمليم العمما  بع  حن   

 حن العتنمممم المرحن  تبل الرجل توظيف إلى العمل ج م  بع  ميل    الصعوبم  بع  وتتمىل
 عن غيمبًم طويلً  تتط ب التى خصوصم ت ك واألعممل المسؤوليم  ببع  النيمم ال تستطي  المرحن
 مىل محمومن م مم ع   منتصراً  الزال المرحن مور حن الطويل، والملحظ الس ر حو التينل حو البي 

    التجمي  خطوط    العمل وربمم والمح وظم  المتوسطم اغمارن وحعممل والتمري  التمريس
 التع يم ًمم حملي ال يبيم المرحن   ي م تعمل الت  والملبس، والمجمال  االلستروييم الصيمعم  بع 
 وشمرس  إال مجمالً  تترك لم المرحن  حن من الرغم والصيمعم وع ى والزراعم الطبيم والخممم  واغمارن

والخممم  االجتممعيم والمؤسسم  اغيتمجيم سملمصمي   الع م  والبحث والصحم واغمارن سملتع يم  يا

http://www.who.in/topics/womens.health/ar
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ب  والروابط الم ييم     النحم  والشرسم  بمغحم م إلى الزراعم والخممم الوطييم واألمن الشع
 ولعل العمل إلى المرحن  مخول حممم العوائه بع  ميمك التزال والييمبم والس ك االجتممع  ،ولسن

)العماري  والمتمجر. والمطمعم سمل يممه حعممل    المرحن  عمل ال تحبف الت  والتنمليم العمما  حبرزمم
 ( 30: ص 2005،

 :التنمية  في أة المر  أمام  مشاركة المعوقات
 العمل    المرحن   لتشجي  تبفل والتزال بفل  الت  والعم يم اليظريم المحموال  من بملرغم        
 ال ع يم مشمرست م حممم التى تنف العنبم  من العميم ال يب ،   يمك االتتصمم بييم     واغيتم 
 سمآلت  : وم  العمل سوه    والسمم م
 م    ىنم م المجتم  ال يب  ومصمرمم االمىمل الشعبيم السمئمن والت  اليظرن الموييم المتضص -

تيظر الى المرحن مف  اليظرن الموييم وم  تعبر عن لسمن المجتم  ومن مف  األمىمل "المرحن 
حر م وسمن جمب م الوامح " " ال تضخف رحم المرحن وال اتب  الحممر من ورا " "المرحن زريعم 

 م تجعل ال رم ييظر الى المرحن بشئ من الينص واالحط مم    اب يس" ومسفا مف  الىنم
 سىير من مجمال  الحيمن االجتممعيم .

ربط الىنم م الت  تيظر إلى المرحن بملموييم بملمين  ينمل المرحن يمتصم عنل ومين وتم خ ن   -
من ح   حمم وسمن اهلل عمجز عن خ ن م مىل حمم "يسن  يسون" وينمل ان يصف حمل اليمر 

 ن اليسم  وسمن الحجمب تم إيسشف ل ؤال  وعر وا مي م حمل الجيم ومي م حمل اليمر .م
 سل    المرحن عمل حممم حواجز مم تح  غملبمً  الت  ال يب  المجتم     والتنمليم العمما   -

 .واليسم  الرجمل اختلطًم بين تتط ب خصوصًم الت  النطمعم 
 األسريم إلتزاممت م لسىرن يظراً  مسسي م من بملنرب العمل    ال يبيم المرحن  رغبم -

 .واالجتممعيم
حمًم و ين  ع ى  تصبه زواج م الخمصم ،     ال ملب بعم ظرو  م سضيىى ل م المرحن طبيعم -

 بين زمييم  ترن وجوم ولعمم األسرح التخطيط ل يمب ، عمتن م االمتممم بشؤون الميزل
 .الوالما 

وسىيرًا مم  الميتج حو ل موظف واغيصراف المخول بطح ع   والمتمبعم الرتمبم حج زن ترسيز -
 .مبسراً  واغيصراف الححور    لتضخرمم المرتب من الخصم إلى العمم م المرحن  تتعر 

 عيا ييتج ممم الطله حو الزوا  يتيجم حو السسن ل ر  األسرن بتينل  عممن المرحن تتضىر -
 الطوي م اغجمزا  إلى ال جو  بملتمل و  العمل موات  عن بعيم سسن إلى المرحن إيتنمل حمم

 .العمل من صر  م واليتيجم تسون  والمتسررن
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 الحممن تميون من 25 المممن بموجب العمم م ل مرحن المميوحم والوح  الحمل إجمزن -
 السىير ي حل ،لفلك المىمل سبيل ع   التمريس م يم وطبيعم سىيراً  ال تيمسب االجتممع 

 .الجميم المولوم بميتظمر الميزل    والبنم  التمريس    العمل ترك الحوامل الممرسم  من
 ال يت ه اغع م  ال ي يم مفا الميموبم من المرحن إع م  ع   ال يبيم العمل تشريعم  يص  -

 يم   الفح األمر المعمتين رعميم ومراسز والشرطم سملتمري  الم ن بع  وطبيعم
 .يبيم ال  عن بمال األجيبيم  إلى توظيف  بملمؤسسم 

 سمي  إفا وخصوصم ىميوح إٌيا ع   المرحن عمل إلى األمور وحوليم  األزوا  بع  يظرن -
 (98:ص 2001) الوحيشي ،.مرت   مخل  األسرن فا 

 حسريم المرحن واجبم  ع   ت ن  اغيجمب  سىرن الوالما : وتيظيم األسرح التخطيط غيمب -
  .اغيتم     والمسمممم العمل واجبم  من وحمم حسىر

 ل مرحن  عملً  يو ر تم ممم ال يبيم التيميم    المعرو م األسرن الميتجم  سرن تطبيه حعف -
 .الشخصيم ظرو  م وبحسب بيت م   

 التن يميم االجتممعيم الىنم م من يمبعم صعوبم  ال يب  يواجا المجتم     المرحن  عمل اليزال        
 الفح الحميث الصيمع  المجتم  طبيعم ت رح م وبصعوبم  المجتم     المرحن ومورمم مسميم حول
 .)رعميم بمون ترس م حو لمربيم البي     األط مل ترك    وتتمىل ليبيم    واححمً  ويظ ر يتسون بمح

 (99: ص 2001الوحيشي ،
 السابقة:  الدراسات
 :األولى الدراسة

السيمسيم ((عمم  والمشمرسم مالعربي ال ممل  : بعيوان )) المرحن  وعبماهلل عراب  النممر مراسم عبم
 عمن البمحث ا تر  وتم العربيم، ل مرحن  السيمسيم االتجممم  ت ير حول المارسم مف  ، تمورم1983
 :حمم م  من  رحيم 

 والنيم األبويم األسرن ووظمئف حموار    تتمىل ميظورن، وغير ميظورن اجتممعيم معوتم  وجوم -1
 .المرحن تنيم ممتزال الت  االجتممعيم والعلتم 

 تيظيم    والمشمرسم العمل  بجممعم االحتسمك  رص ل م يو ر إيمم ل عمل المرحن  خرو  إن -2
مارن  .االيتم  وا 

  امرحن وسمن المي ج (496)العييم وب غ حجم,البيميم  لجم  سضمان االستبيمن المراسم مف  واستخمم 
 .االجتممع  المتب   ي م المسه

 ينطتين : و حمم يتمئج م تتمىل   
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 والبيئم األسرن م  وحممم,السيمسيم بيشمطمت م المرحن  تيمم  تنو  حسمسيم عوامل ميمك -1
 اليشمط تممرس حييمم الرحى بعين المرحن  إلى ال ييظر وعمماتا وتنمليم  بنيما االجتممعيم،  ملمجتم 

  .السيمس 
 حمن من يعم  الميزل خمر  العمل    ومشمرست م األط مل وتربيم الميزل    المرحن  عمل  -2

 ص (1983 :)عرابي ، الهمالي ، السيمس  اليشمط    لمشمرست م المعوتم األسمسيم العوامل
 :الثانية الدارسة

 حول المراسم مف  م : تمور)) 1987العربيم ظممر،بعيوان)) المرحن  جممل مراسم ححمم         
 التمبعم المت يرا  م  التع يميم والحملم والوظي م سوالجي سملسن الرئيسيم المت يرا  بين العلتم إيجمم
 والتنمليم، واعتمم العمما  من وموت  م والع م  التع يم  ووحع م األسرن    المرحن  وح  تمىل الت 

 لجم  وسي م االستبيمن  واستخمم المنمرن المي ج إلى بمغحم م الميماي  المي ج ع ى البمحث
 ع ى اليحو التمل :البيميم ، وسمي  حمم يتمئج م 

 حمم مجملس  ي م تتواجم الت  العربيم المول بع  حن حتى السيمسيم المشمرسم عن المرحن  عزل  -1
 .تيتخب حن ل مرحن  ي م ال يحه

 حيمت م    ت ير حح اغطمر،وحن مفا ال تتخط  حن المرحن  وع ى الشرع ع يا يص إطمر ميمك -2
 ص(1987: )ظاهر ، المجتم  حترمم تىال الميييم النواعم ع ى خروجمً  يعتبر

 :الثالثة الدارسة
 لمورمم ومل متا ال يبيم ل مرحن  والم ي  التع يم  المومميى بعيوان ))اغعمام ححمم مراسم محمم      
 ,العمم م النوم    المرحن  مشمرسم مور   م لمحمولم المراسم مف  م: مم  2000المجتم (( عمم    

 بمورمم، وتم ل نيمم التمريبيم المؤسسم  المرحن ماخل وجا    عمئنم تنف ىالت الصعوبم  لمعر م
تب  الخمس ميطنم    امرحن (440)بحجم  عشوائيم عييم اختيمر  مراستا    البمحث و العمممرن، وا 
البيميم ، وسمي  حمم  جم  وسي تا     االستبيمن وسمن العييم بواسطم االجتممع  المسه مي ج

 حو التمل :يتمئج م ع ى الي
 تطمعم  إلى توجا المرح   موٌر سبيٌر    ل م المجتم     والتنمليم العمما  بضن المراسم ح مم  -1

 .التع يم تطمع وخمصم معييم
راجعًم  فلك ،وسمن متوسطم ع ميم مؤمل  يحم ون العييم ح رام معظم حن المراسم حوحح  لنم -2

 والصحيم. التع يميم المعممم اليتشمر
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 : الرابعة اسةالدر 
    المرحن  عن مارسم البشريم،حملم الموارم ،بعيوان )) استخف مم  النمح  مراسم عميمن       
 المم سم    المرحن  مسمممم ممم مراستا معر م  من ه: ال مف1399السعوميم (( العربيم المم سم
ممرًا  يعم جمًا ممم حمومنم السعوميم المرحن  مسمممم  حن إلى مراستا خ ص  السعوميم، وتم العربيم
 التمليم: العوامل إلى فلك حسبمب حرج  البشريم ، وتم ل طمتم 

     العمل    مسمممت م من تحم الت  األسريم النيوم من العميم المرحن تواجا العمئ يم النيوم -1
 .حصل عمل عن ال تبحث حو العمل ترك زوج م مي م يط ب ألن معرحا

 .الطبيم حو التع يميم المجمال     ل مرحن تمحمالم العمل  رص تيحصر 2-
 وت  بمألط مل ل عيميم المرحن  ي م تعمل الت  النطمعم     الط ولم رعميم خممم  تو ر عمم - 3

 العمل.
 مسمممم تحنيه مون تحول عنبم  مجموع م تمىل    المواصل  وصعوبم المممح الحم ز ت م - 4

القاضي  )عدنانمستىمرن . غير بشريم ىرون يجع  م ممم التيميم عم يم    المرحن من  عملم
 :ص(1399،

 :الخامسة الدراسة
 لمجمال  المحممن والىنم يم االجتممعيم العوامل سعيم، بعيوان))بع  محموم مراسم مييرن        

 والىنم يم االجتممعيم العوامل ع ى التعرف إلى المراسم ت مف:  م)) 1413 السعوميم المرحن  عمل
 السعوميم ، وسمي  حمم يتمئج م ع ى اليحو التمل : المرحن  عمل لمجمال  حممنالم
والتوجيا  واغشراف والتمريس اليسوح والتمري  الطب م  ل مرحن  الميمسبم العمل مجمال  حن -1
 اليسمئيم. األتسمم   
 بين تو يهال تمرت م ع ى عمم :مي م العمل سوه    المرحن مسمممم ت م إلى حم  حسبمب ميمك -2

  ي م، وعمم تسسن الت  الممييم خمر  ل عمل المرحن العمل، و ر   ومسؤوليم  البي  مسؤوليم 
 هجري :ص(1413,)سعيد ،عم  م .  ع ى االمور حوليم  موا نم
 السادسة: الدراسة
  مالعمم تواجا المرحن  الت  االجتممعيم بي  جحر الزمراي ، بعيوان ))المعوتم  مراسم س مم        

 الت  تواجا االجتممعيم المعوتم  ع ى التعرف إلى المراسم ت مف، ه)) 1432الصح  النطمع   
 والىنم يم االتتصمميم م  ع ي م الترسيز تم الت  المعوتم  ومف  الصح  النطمع    العمم م المرحن 

 البيميم   المراسم بمستخمام مي ج المسه االجتممع  واعتمم     جمي  مف  إجرا  وتم، واألسريم
 .االستبميم حمان استخمام ع ى
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 وسمي  حمم يتمئج م ع ى اليحو التمل :
 والميزل العمل بين ازمواجًم    حموارمن يمتل المستش ى ماخل العمل إن -1
 ال ي يم. الميموبم  بملمستش ى بملعمل االلتحمه    المرحن الت  تواجا المعوتم  ومن -2

 الراتب ت م    حيحم الصعوبم  وتتمىل3- 
 السمئمن النيم م  ،يعوم إلى عمم التوا ه الصحيم بملم ن العممل  الموظ م  إلى اليظرن تمي  -4
 :ص(1432.)الزهراني ، السعومح المجتم    

 (1جدول رقم )
 يوضح توزيع أفراد العينة حسب المعوقات االجتماعية و الثقافية 

 المجموع ال نعم الفقرات ت

 ن ك ن ك ن ك

 %100 60 %15 9 %85 51 وقت العمل مناسب لك .هل  1

 %100 60 %63 38 %37 22 هل يساعدك الزوج في االعمال المنزلية . 2

هل تعتقدي أن تجنب توظيف النساء  3

المتزوجات في قطاع الخاص يؤثر على 

 مشاركتك في التنمية .

35 58% 25 42% 60 100% 

 هل التفرقة بين الرجال و النساء في تولى 4

المناصب القيادية يؤثر على مشاركتك في 

 التنمية .

30 50% 30 50% 60 100% 

هل انخفاض المستوي التعليمي للمرأة يشكل  5

 عائقاً أمام مشاركتها في العمل .

26 43% 34 57% 60 100% 

هل تعتقدي بأن الزواج بعد التخرج يؤثر على  6

 مشاركة المرأة في التنمية .

22 37% 38 63% 60 100% 

هل الزالت العادات و التقاليد تشكل عائقاً أمام  7

 مشاركتك في التنمية .

37 62% 23 38% 60 100% 

هل أهلك أو أهل زوجك يعترضون على  8

 مشاركتك في التنمية.  

15 25% 45 75% 60 100% 

هل األعباء المنزلية و العناية باألطفال يمنعك  9

 من التفاني في العمل .

36 60% 24 40% 60 100% 

هل االجور و ساعات العمل تعتبر عائقاً أمام  10

 مشاركة المرأة في التنمية 

38 63% 22 37% 60 100% 

هل عدم توفر وسائل المواصالت الخاصة  11

 بالعمل  يعد عائقاً أمام المرأة للعمل .

46 77% 14 23% 60 100% 

هل النظرة الدونية للمرأة تعد عائقاً أمام  عمل  12

 مرأة و مشاركتها في التنمية .ال

40 67% 20 33% 60 100% 
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هل للقيم السلبية السائدة في المجتمع دور في  13

 عدم مشاركتك في برامج التنمية 

42 70% 18 30% 60 100% 

هل اللوائح و قوانين العمل لشخصية المرأة   14

 يعد عائقاً أمام مشاركتها.

43 72% 17 28% 60 100% 

اسب العمل للمرأة يمنعها من هل عدم تن 15

 المشاركة في التنمية .

44 73% 16 27% 60 100% 

هل عدم تعليم النساء يعيقهن في المشاركة في  16

 التنمية .

42 70% 18 30% 60 100% 

هل عدم وجود دور الحضانة في مكان العمل  17

 يشكل عائقاً في مشاركة المرأة في التنمية .

55 92% 5 8% 60 100% 

( بضن عمم وجوم مؤسسم  اجتممعيم مىل مور الححميم، تضتى    1يتحه من الجمول رتم )       
%،  و تضتى    المرتبم الىمييم 92المرتبم األولى من حيث المعوتم  الىنم يم و االجتممعيم وبيسبم 

مل % ، ومفا يمل ع ى حيا ال تتو ر    النطمعم  الت  تع77عمم تو ر وسي م مواصل  و بيسبم 
ب م المرحن مور ححميم ل عيميم بمألط مل    وت  العمل وعمم وجوم وسي م مواصل  خمصم بمسمن 
العمل وم  ابتعمم مسمن اتممم المرحن عن مسمن العمل وعمم رغبم الزو  حو األمل    توصي  م إلى 

 مسمن العمل يوميًم ممم يحم و يعيه المرحن و مشمرست م    التيميم . 
عوتم  حيحًم عمم حصول المرحن ع ى  رص العمل الت  تتيمسب م  تخصص م ومن الم      

%وربمم 70%،و سفلك عمم تمرن بعح ن ع ى مواص م تع يم ن العمل  بيسبم 73المراس  بيسبم 
يرج  فلك إلى التمييز المممرس حم المرحن و اليظر إلي م بضي م مخ وه حعيف و المسمن الميمسب 

 يشسل عمئنًم حممم م    المشمرسم    عم يم التيميم . ل م مو البي ، ومفا بمور 
% ومن ىم 70و حسب مم ورم    الجمول  إن النيم الس بيم السمئمن    المجتم  بيسبم        

%، و سفلك الت مو     األجور بين الرجل و المرحن و عمم مسمعمن 67اليظرن الموييم ل مرحن بيسبم 
%و 62%، وتضتى من بعم فلك العمما  و التنمليم وبيسبم 63 الزو     األعممل الميزليم بيسبم

%، تعم س  م معوتم  50الت رتم بين الرجل و المرحن    تولى الميمصب النيمميم و االماريم بيسبم 
 تحول مون مشمرسم المرحن    عم يم التيميم .

 النتائج المتعلقة بالمعوقات االجتماعية والثقافية:    
العييم حجبن بضن المعوه األول حممم ن مو عمم وجوم مور ححميم ماخل  % من ح رام92إن  -

 مؤسسم العمل .
 % من ح رام العييم حجبن بعمم تو ر وسي م المواصل  الخمصم بمسمن العمل.77إن -
 %من ح رام العييم حجبن بعمم تيمسب مجمل العمل م  التخصص.73إن -
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ن - مرحن ع ى مواص م التع يم العمل ، و وجوم النيم الس بيم % من ح رام العييم حجبن بعمم تمرن ال70وا 
 السمئمن ماخل المجتم   .

ن -  % من ح رام العييم حجبن بعمم مسمعمن الزو  ل مرحن    األعممل الميزليم .62وا 
ن  ماريم 50وا  % من ح رام العييم حجبن بوجوم الت رتم بيي ن و بين الرجمل    تولى ميمصب تيمميم وا 

 م .ماخل المؤسس
 الخاتمة
إن ال مف من مفا البحث مو التعرف ع ى المعوتم  االجتممعيم و الىنم يم لمشمرسم المرحن        

   عم يم التيميم و المشمرسم    يشمطم  المجتم  سواً  االجتممعيم و االتتصمميم و السيمسيم 
م رمن   60اسم من " وغيرمم من األيشطم والتى تس م    الي و  بملمجتم  ،حيث تسوي  عييم المر 

" والت  تم اختيمرمن عشوائيًم ، و اعتمم  البمحىم ع ى توظيف المي ج الوص   التح ي   واستخمم  
من حسمليب مفا المي ج اس وب المسه االجتممع  عن طريه العييم ،وحمم حمان جم  البيميم     مفا 

حغ بيم ح رام العييم ترم بضن عمم  البحث مو االستبيمن ،ومن تح يل بيميم  البحث تبين ل بمحىم حن
وجوم مور الححميم ماخل مؤسسم العمل يمىل العمئه األسبر حممم المرحن ،  يمم تت مو  آرا  بنيم 
ح رام العييم    األسبمب التى تحول مون مشمرسم المرحن    عم يم التيميم    عمم تو ر وسي م 

، وي ي م عمم تيمسب مجمل العمل م  % من ح رام العييم 77الموصل  لمسمن العمل بيسبم 
 التخصص ، يمم تشسو يسبم حئي م من حزواج ن بعمم مسمعمت م ل ن    األعممل الميزليم . 
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 مقدمة
تعم مراسم الخصمئص الميم را يم ل سسمن فا  حمميم سبرم ل مراسين ل ج را يم البشريم بشسل     

صممح عمم، وج را يم السسمن بشسل خمص، والت  من خلل م يمسن معر م ملمه اليشمط االتت
ل سسمن وفلك من خلل التعرف ع ى حجم ويمو ال ئم العمريم اليشطم ل سسمن، ومعر م حجم ويمو 
النوم العمم م وخصمئص م المخت  م من الترسيب العمرح واليوع ، وترسيب م االتتصممح 

 والتع يم .........الخ.
بم ألح خطم تيمويم حن حيث تت معل ت ك الخصمئص م  التيميم والتخطيط ت معًل وىينًم.   ل   

تضخف بعين االعتبمر حجم  يمو السسمن وخصمئص م الميم را يم من ج م، وحجم و يمو وخصمئص 
 النوم العمم م  من ج م حخرم. 

 مشكلة البحث: -اوالً 
( ممم حىر 2006-1954ش م معمل يمو السسمن    ليبيم تفبفبًم م حوظًم خلل ال ترا  التعماميم )   

سيم  مم  وه( بشسل عمم والنوم العمم م وخصمئ م المخت  م  15من    سن العمل )ع ى حجم السس
 بشسل خمص، مفا مم م   البمحث إلى التسمؤال  التمليم.

 مل يتوا ه  معمل يمو النوم العمم م م  معمل يمو السسمن؟ .1
 ممم  األيشطم االتتصمميم االسىر امتصمصًم ل نوم العمم م؟ .2
 اسة:فرضيات الدر  -ثانياً     
 معمل يمو النوم العمم م يسير بوىيرن حسرع من معمل يمو السسمن    البلم. .1
 .ُتعم األيشطم الخمميم األسىر امتصمصًم ل نوم العمم م منمريم بمأليشطم االخرم .2

 -أهداف الدراسة: -ثالثاً 
يت خص ال مف األسمس ل مراسم    معر م حجم ويمو النوم العمم م    ليبيم، وتوزيع م     

 ع ى األيشطم االتتصمميم المخت  م، سمم يمسن حن يستخ ص امماف  رعيم تتمىل    اآلت :
 معر م ممم  توا ه معمل يمو السسمن م  يمو النوم العمم م. .1
 ترتيب األيشطم االتتصمميم    البلم حسب حجم النوم العمم م ب ف  األيشطم. .2

 ليبيا في العاملة القوى خصائص
 ((السكان جغرافية في دراسة))

 جممعم بي  وليم –س يم التربيم  – ابريطمهلل ع   ابوشيمف س يممن. م
  جممعم بي  وليم –س يم التربيم  – م.مصط ى غيث حسن
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 -تحديد منطقة الدراسة:
محل البحر المتوسط الجيوب  حو مم يسمى بشممل ح رينيم وتمتم تحتل ليبيم الجز  األوسط لس  

 2سم1750000 وه مسمحم تنمر بحوال  
وتمتم بملتحميم من شواطئ البحر المتوسط شمماًل إلى حموم سل من الييجر وتشمم      

العربيم. والحموم الجيوب. حمم من يمحيم الشره  يمتم خط م  الحموم ال ربيم لجم وريم مصر 
الشممليم ال ربيم ل سومان. والحموم من ال رب تمتم م  حموم تويس والجزائر. حمم من حيث 

 شممالً  45.18و 33التحميم ال  س      تيحصر بين مائرت  عر 
 .(1)مً شرت 25و9وبين خط  طول   

 ( الموقع الجغرافي والفلكي لمنطقة الدراسة1خريطة )

 
من عمل البمحث استيممًا إلى :محمم المبروك الم موح، ج را يم ليبيم البشريم، الطبعم  :المصدر

 .11.ص1998الىمييم، بي مزح ميشورا  جممعم تمريويس، 

                                                           
 9.ص1998(  محمد المبروك المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، الطبعة الثانية، بنغازي منشورات جامعة قاريونس، 1)
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 أواًل. نمو السكان.
 ثانيًا. نمو القوى العاملة.

 العمري والنوعي للقوى العاملة. ثالثًا. التركيب
 رابعًا. القوى العاملة حسب المؤهل.

 .خامسًا. توزيع القوى العاملة على األنشطة االقتصادية

 أواًل. نمو السكان:
 نمو السكان الليبيين: 

فسور و  2884886يسمم مي م  5687248م بد 2010ينمر عمم سسمن البلم لعمم      
البيك المول  عمم السسمن    ليبيم من خلل مراسم إجرائ م    عمم  ، سمم تمر(.1)إيمث 2802362

% مي م    ميمطه ححريم، حسىرمم ع ى امتمام سمحل 48م يون يسمم، يعيش  6.1م ترابم 2013
البحر المتوسط حيث توجم غملبيم  رص العمل بشسل عمم، يمىل الشبمب يسبم سبيرن مي م يسبيًم 

%    حين ال تتجموز 52سيم حو حتل  24حيث يمىل البمل ون من العمر بملمنمريم بملمول المجمورن، 
 .(2)%  نط من مجموع السسمن4سيم حو حسىر  64يسبم من تب غ حعممرمم 

م حن عمم السسمن ال يبيين 2006بييمم حظ ر  اليتمئج الي مئيم ل تعمام العمم ل سسمن لعمم           
 .(3)من اغيمث 2610639من الفسور، و 2687513يسمم، مي م  5298152المنيمين تم ب غ 

من الفسور  2231079يسمم، مي م  4389739م 1995تم سمن عمم السسمن ال يبيين    تعمام    
من اغيمث، حح حن عمم السسمن تم زام خلل ال ترن بين التعمامين بمم مجموعا  2158660و 

 يسمم. 1158680
م بفلك يسون معمل 1995م السسمن ال يبيين    عمم % من عم35.86مف  الزيممن تشسل حوال     

%، وتم سمن معمل اليمو 1.56م(    حموم 2006-1995اليمو السيوح المتحنه بين تعمامح )
%، ومن الملحظ حن 2.52م(   حموم 1995-1984السيوح المتحنه خلل ال ترن بين تعمامح )

، حيث سمي  م2006بن  تعمام معمل اليمو السيوح تم ايخ   منمريم بملتعماما  الت  س
سيم، وتم ارت   مفا المعمل  24الخصوبم عمليم، و سمن متوسط العمر عيم الزوا  األول ال يتعمم 

 .(4)سيم 34ليصل إلى 
                                                           

 .3م. ص 2013م، طرابلس يناير 2010مصلحة اإلحصاء والتعداد، اإلحصاءات الحيوية  -وزارة التخطيط -( ليبيا1)

 .5. ص2016( البنك الدولي، ديناميكيات سوق العمل في ليبيا " إعادة االندماج من أجل التعافي" "دراسة منشورة"، 2)

م، طررابلس، 2006النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة الهيئة العامة للمعلومات،  -اللجنة الشعبية العامة -( ج.ع.ل3)

 .41م. ص2008ديسمبر 

 .معدل النمو حسب على أساس المتوالية العددية 

م، 2006الهيئرررة العامرررة للمعلومرررات، النترررائج األوليرررة  للتعرررداد العرررام للسررركان لسرررنة  -اللجنرررة الشرررعبية العامرررة -( ج.ع.ل4)

 طرابلس، بدون تاريخ . ص ب.
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 ( توزي  السسمن ال يبيين وغير ال يبيين المنيمين    ليبيم من وات  التعماما  السسمييم.1جمول )
 

 السنة

غير  ـــــــــــــــــــــــــــونليبيـــــــــــــــــــ

 ليبييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 اجمــــــــــــــــــــــالي السكان

 المجموع إناث ذكــور المجموع إناث ذكــور المجموع إناث ذكــور

1954 540364 501235 1041599 24911 22363 47274 545275 523598 1088873 

1964 788657 726844 1515501 24729 24139 48868 813386 750983 1564369 

1973 1057919 994453 2052372 133934 62931 196865 1191853 1057384 2249237 

1984 1651562 1579497 3231 302195 109322 411517 1953757 1688819 3642576 

1995 2231079 2158660 4389739 270677 138649 409326 2501756 2297309 4799065 

2006 2687513 26106392 5298152 246939 112601 359540 2934452 2723240 5657692 

 المصممر:
 1954مص حم اغحصم  والتعمام،  التعمام العمم ل سسمن  –وزارن االتتصمم الوطي   –المم سم ال يبيم  .1

 .98- 97.ص 1958م اليتيجم الي مئيم  جماول،  طراب س. 
م، 1964مص حم غحصم  والتعمام،  التعمام العمم ل سسمن  –وزارن االتتصمم  –المم سم ال يبيم  .2

 جمول  . xxviiiم. ص 1966،  طراب س اليتيجم الي مئيم
مص حم اغحصم  والتعمام،  التعمام  –حمميم التخطيط  –الجممميريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراسيم  .3

 .19م ص 1979،  اليتمئج الي مئيم،  طراب س  براير 1973العمم ل سسمن 
 –الشعبيم العممم لتخطيط االتتصمم  حمميم ال جيم –الجممميريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراسيم  .4

 66م اليتمئج الي مئيم.بمون تمريخ. ص  1984مص حم اغحصم  والتعمام،  التعمام العمم ل سسمن 
ال يئم الوطييم ل مع ومم  والتوىيه،  اليتمئج الي مئيم –الجممميريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراسيم  .5

 " 3جمول رتم "  40م. ص1998اب س،  ،  طر 1995ل تعمام العمم ل سسمن لعمم 
ال يئم العممم ل مع ومم ،  اليتمئج الي مئيم ل تعمام العمم ل سسمن لسيم  –ال جيم الشعبيم العممم  .6

 ".3جمول رتم "  41م  ص 2008م،  طراب س،  ميسمبر 2006
 ( معمل اليمو السيوح ل سسمن ال يبيين وغير ال يبيين المنيمين    ليبيم 2جمول )

 

 فترةال

غير  ليبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

ليبييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن

 اجمــــــــــــــــــــــالي السكان

 المجموع% إناث% ذكــور% المجموع% إناث% ذكــور% المجموع% إناث% ذكــور%

1954-

64 

4.6 4.5 4.5 -0.07 0.84 0.34 4.39 4.34 4.37 

1964-

73 

3.8 4.1 3.9 49.1 17.86 33.65 5.17 4.53 4.86 

1973-

84 

4.13 4.30 4.21 7.68 5.15 6.93 4.60 4.35 4.48 

1984-

95 

2.75 2.86 2.80 -0.99 2,17 -0.05 2.26 2.82 2.52 

1995-

 م2006

1.76 1.80 1.78 -0.01 -0.02 -0.01 1.51 1.61 1.56 
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 عمل اليمو السيوح ل سسمن ال يبيين المنيمين    ليبيم( م1شسل )

 
 

بمليظر إلى معمل اليمو لسسمن البلم يلحظ حيا بمح    االرت مع البط   خلل ال ترن التعماميم      
-1995م( ىم بمح بعم فلك    االيخ م  السري ، واستمر حتى آخر  ترن تعماميم )1964-1973)

( مو تحسن مستوم المعيشم 1973-1964رت مع خلل ال ترن )م(، يمسن ت سير فلك اال2006
 وسيطرن المولم ع ى و يم  األط مل.

من خلل  (1)ليبيم من المول العربيم الت  حنن  حميى معمل و يم  األط مل مون سن الخممسم    
  تحسن الظروف والعل  المجمي  الفح يتج عيا ارت مع    معمال  المواليم، وايخ م     معمال

 الو يم  وزيممن معمل العمر المتوت  عيم الوالمن.
 م2008عمم ‰ 3.4م إلى 1969عمم ‰ 6.8% من 50ايخ   معمل الو يم  الخمم بيسبم  -
 م2008عمم ‰ 3.4م إلى 1969عمم ‰ 59% من 70ايخ   معمل و يم  الرح  بيسبم  -
 (2)م2009سيم عمم  72م إلى 1969سيم عمم  49ارت   متوسط العمر المتوت  من  -

 نمو السكان غير الليبيين:
يسمم، ىم ارت   العمم ليصل إلى  47274م 1954ب غ عمم السسمن غير ال يبيين لعمم      

م( 1964-1954م إح حن عمم السسمن غير ال يبيين زام خلل ) 1964يسمم لعمم  48868
م،  1954% من مجموع السسمن غير ال يبيين لعمم 3.37يسمم مف  الزيممن شس    1594

م، وواصل عمم السسمن غير 1973يسمم لعمم  196865وواصل العمم ارت معا ليصل 
م ىم ايخ   العمم ليصل 1984يسمم خلل تعمام  411517ال يبيين ارت معا ليصل إلى 

                                                           
(1.)United Natons, The millennium Development  Goals in the arab region 2005 p15- 

مركز المعلومات والتوثيق، المنجزات في مجال الصرحة خرالل أربعرين عرام،  –( ج.ع.ل اللجنة الشعبية العامة للصحة 2)

 22م ص2009أغسطس 

0

1

2

3

4

5

64-54 73-64 84-73 95-84 .06-95 

 %معدل النمو 
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يسمم     359540م وواصل ايخ محا ليصل إلى 1995يسمم خلل تعمام  409326
 م.2006تعمام 

 :ثانيًا. نمو القوى العاملة  
تتبمين معمال  يمو النوم العمم م    المول العربيم، حيث يشير التنرير االتتصممح الموحم 

( مول وم  األرمن، 9م، إلى ارت مع م عن المتوسط العمم ل مول العربيم وفلك    )2003لعمم 
% 3.2اليمن، سوريم، الجزائر، السعوميم، العراه، ُعممن، لبيمن، وليبيم إف تتراوح اليسبم مم بين

 .(1)%5.5و
 348517، إلى (2)م1984يسمم لعمم  25070تزايم حعمام البمحىين عن العمل ب يبيم من     

شخصًم وبمعمل يمو سيوح    حموم  323447م، بزيممن تمرمم 2006(3)يسمم    عمم 
م(، ىم ارت   عمم البمحىين عن العمل ليصل إلى 2006-1984% خلل ال ترن )58.64

 .(4)م2012مم يسمم    ع 358300
 400000م سمن ميمك 2013سمم تشير بيميم  وزارن العمل والتضميل إلى حيا    عمم    

 .(5)شخص مسج ون بمعتبمرمم بمحىين عن عمل
يسمم  952379إلى  (6)م1964يسمم    عمم  405258ارت   حجم النوم العمم م من      

% من 135.01ممن شس   يسمم ومف  الزي 547121، بزيممن تمرمم (7)م1984   عمم 
م إلى 2006م، وواصل العمم ارت معا ليصل    عمم 1964مجموع النوم العمم م لعمم 

( ومف  الزيممن 2006-1984خلل ال ترن ) 923827يسمم إح بزيممن تمرمم  (8)1876206
م، وبملك يمسن النول: إن يسبم زيممن 1984% من مجموع النوم العمم م لعمم 97شس   

-1984( سمي  حع ى من يسبت م خلل ال ترن )1984-1964م م خلل ال ترن )النوم العم
2006) . 

 
                                                           

دولي، ورشة عمرل حرول) تروطين الوظرائف وتنقرل األيردي العاملرة (  منظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتعاون ال1)

العربية( بحرث بعنروان )مشركلة البطالرة  مرن خرالل سياسرات وبررامج  تروطين الوظرائف(، اعرداد إدارة تنميرة المروارد 

 .4م. ص2005نوفنبر/ تشرين الثاني  22-20الشرية والتشغيل، القاهرة 

 19984(  تعداد 2)

 2006( تعداد 3)

 15البنك الدولي، ديناميكيات سوق العمل في ليبيا، مصدر سابق .ص (  4)

 .17(  المصدر نفسه. ص5)

 1964( تعداد 6)

 1984(  تعداد 7)

 2006( تعداد 8)

  الزيادة ونسبتها من حسابات الباحث مقدار 
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 ( توزي  النوم العمم م  الوطييم خلل التعمما  السسمييم3جمول )
 المجموع إيمث فسور السيم
1964 367834 19865 387699 
1973 394256 29358 423614 
1984 593331 87663 680994 
1995 834493 190590 1025083 
2006 1198408 477472 1675880 
2012 1235600 646800 1882400 
 المصادر:

مص حم غحصم  والتعمام،  التعمام العمم ل سسمن  –وزارن االتتصمم  –المم سم ال يبيم  .1
 53ص  45م. جمول 1966م، اليتيجم الي مئيم،  طراب س 1964

مص حم اغحصم   –حمميم التخطيط  –يم الجممميريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراس .2
م  جمول 1979،  اليتمئج الي مئيم،  طراب س  براير 1973والتعمام،  التعمام العمم ل سسمن 

 80ص  68
حمميم ال جيم الشعبيم العممم لتخطيط  –الجممميريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراسيم  .3

م اليتمئج الي مئيم.  1984عمم ل سسمن مص حم اغحصم  والتعمام،  التعمام ال –االتتصمم 
 175"ص  65بمون تمريخ. "جمول 

ال يئم الوطييم ل مع ومم  والتوىيه،  اليتمئج –الجممميريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراسيم  .4
 .211"ص61-3م. "جمول 1998،  طراب س،  1995الي مئيم ل تعمام العمم ل سسمن لعمم 

 يئم العممم ل مع ومم ،  اليتمئج الي مئيم ل تعمام العمم ل سسمن ال –ال جيم الشعبيم العممم  .5
" 47-5" جمول 61"ص26"جمول  41م  ص 2008م،  طراب س،  ميسمبر 2006لسيم 
 .189ص
م. 2012مص حم اغحصم  والتعمام، يتمئج مسه التش يل والبطملم  لسيم  -وزارن التخطيط .6

 7ص
 
 

                                                           
  هذه السنة ليست تعداد  
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 م م الوطييم خلل التعمما  السسمييم( معمل اليمو السيوح  ل نوم العم4جمول )
سيم 
 التعمام

 السسمن النوم العمم م
 المجموع إيمث فسور المجموع إيمث فسور

64-73 0.8 5.3 1.03 3.8 4.1 3.9 
73-84 4.6 18.05 5.52 4.13 4.30 4.21 
84-95 3.7 10.7 4.6 2.75 2.86 2.80 
95-06 4.00 13.7 5.8 1.76 1.80 1.78 

م( ىم بمح المعمل    1973-1964% خلل ال ترن ) 1.03العمم م ال يبيم ل معمل اليمو ل نوم سج       
% خلل ال ترن 4.6م(، تم ايخ   إلى  1984-1973% خلل ال ترن ) 5.52االرت مع السري  ليصل إلى 

-1995% خلل ال ترن التعماميم )5.8(، وعمم المعمل للرت مع من جميم ليصل إلى 1984-1995)
م إلى ارت مع مؤشر اليمو االتتصممح يتيجم 1973م( يمسن ت سير ارت مع المعمل خلل ال ترن مم بعم 2006

الرت مع حسعمر الي ط خلل السبعييم  والىمميييم  من النرن الممح ، مفا من ج م، ومن ج م حخرم إلى 
  البمحىين عن العمل وتش ي  م بملنطمع  السيمسيم الت  ايت جت م المولم ال يبيم خلل ت ك ال ترن إلى تش يل جمي

العمم األمر الفح حمم إلى ترسز النوم العمم م    المجمال  األتل إيتمجيم    الوظمئف الحسوميم. ممم حما 
بملمولم   يمم بعم إلى إينمف تش يل البمحىين عن العمل بملنطمع العمم، ىم بمح االتجم  إلى  ته  رص عمل 

ستوعب جز ًا من العمملم غير حن مفا االتجم  لم يستوعب سل البمحىين عن العمل من بملنطمع األم  ، لس  ي
 .(1)خريج  الجممعم  والمعممم الع يم والمتوسطم

 بيمو السسمن خلل التعمما  السسمييم ( معمل اليمو السيوح  ل نوم العمم م ال منمريم2شسل )

 
 (3المصمر: بيميم  الجمول رتم )

 
                                                           

 .7ني األول األهداف التنموية لأللفية، بدون تاريخ.صالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، التقرير الوط -(  ج.ع.ل1)

3.9 

4.21 

2.8 

1.78 

1.03 
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 (القوى العاملة)خطي  (السكان) خطي  القوى العاملة السكان 
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 -من الشسل يستيتج:
( حيث 1973-1964معمل يمو النوم العمم م سمن حتل من معمل يمو السسمن خلل ال ترن ) -

 % ل سسمن.3.9% منمبل1.03ب غ  معمل يمو النوم العمم م 
% 5.52( إلى 1973-1964% خلل ال ترن )1.03معمل يمو النوم العمم م  ش م ت زن من  -

 م(1984-1973خلل ال ترن )
 يمو النوم العمم م يشير للرت مع.خط االتجم  العمم لمعمل  -
 خط االتجم  العمم لمعمل يمو السسمن يشير لليخ م . -

   
 ثالثًا. التركيب العمري والنوعي للقوى العاملة:

 مت  حعمام الفسور الماخ ين    تون العمل حعمام اغيمث الماخل     تون العمل،    سل     
سمي  من يصيب اغيمث، حيث ب    يسبم الت ير لإليمث التعمما  السسمييم. إال حن  يسبم الت ير 

%    المنمبل ب غ معمل الت ير ل فسور 3156م 2012إلى  1964الماخل     تون العمل من سيم 
 % خلل ال ترن ي س م. 235.9

يمسن ت سير ارت مع  يسبم الت ير لإليمث    تون العمل ع ى حسمب الفسور، راج  إلى تزايم     
% من مجموع  تون 5.12م حيث شس   يسبت ن حوال  1964يسمم    عمم  19865ن حعماممن م

% 12.87م وب    يسبت ن    حموم1984يسمم    عمم  87663العمل خلل ت ك السيم، إلى 
م 2006من مجموع تون العمل خلل مف  السيم، وواصل عمممن    االرت مع إلى حن وصل    عمم 

% من مجموع تون العمل لعمم  ل عمم ي سا، استمر عمممن    28.5يسمم بيسبم وتمرمم  477472
. وال يخت ف األمر (1)%34.36يسمم  بيسبم تمرمم  646800م إلى 2012االرت مع ليصل    سيم 

سىيرًا يسبم اغيمث    تون العمل عي م    حسىر الب مان متوسطم المخل بمم  ي م تويس والت  ب    
%( ومن يمحيم حخرم، سمي  يسبم اغيمث الميخرطم     38)%( وممليزيم 30%( وترسيم)27)

م حسبر سىيرًا من مي م    الجزائر المجمورن ل م والت  2012األيمح العمم م    ليبيم عمم 
 .(2)م2012%( من مجموع تون العمل لعمم 24( والسوي  )18%( واألرمن )17ب   )
 محًم م حوظًم  نم ايخ ح  يسب م من ومن ج م حخرم ش م  يسبم الفسور    تون العمل ايخ   

% من مجموع تون العمل من 71.5% ىم ايخ ح  إلى 87.13م إلى 1973%    عمم 93.07
 م ع ى التوال .2006م إلى 1984عمم 

                                                           
 .7م. ص2012مصلحة اإلحصاء والتعداد، نتائج مسح التشغيل والبطالة  لسنة  -(  وزارة التخطيط1)

 .5( البنك الدولي، ديناميكيات سوق العمل في ليبيا "  مصدر سابق ص2)
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من الملحظ حن يسبم اغيمث الماخل     تون العمل تتزايم بشسل سري ، سمم حن معمل يمو   
معمل يمو الفسور     تون العمل، يمسن ملحظم  فلك من اغيمث    تون العمل سمن اع ى من 

 (. ومفا راج  إلى:3الجمول رتم )
 تحرر المجتم  من بع  النيوم االجتممعيم الت  سمي  تعيه عمل المرحن. -
ارت مع يسبم سسمن الححر    البلم ع ى حسمب سسمن الريف،  حيث ارت ع  يسبم سسمن   -

لى 1984%    عمم 75.4ى م إل1973%    عمم 59.77الححر  من  %    88.16م، وا 
 م من مجموع السسمن ال يبيين.2006عمم 
%    عمم 40.23   حين ش م  يسبم سسمن الريف ايخ محًم م حوظًم  نم ايخ ح  من     

م، األمر الفح 2006%    سيم 11.84م ىم إلى 1984%    عمم 24.6م إلى 1973
  رص العمل لإليمث تسون مائمًم متمحم     ايعسس ع ى ارت مع يسبم اغيمث العممل ،

 الميمطه الححريم حسىر مي م    الميمطه الري يم، وخمصم    المجمل الوظي  .
االيتشمر األ ن  لمؤسسم  التع يم العمل ،    مخت ف ربوع البلم والت  حسم      زيممن    -

 مخول اغيمث لسوه العمل.
نون العمل منمبل تطور سسمن الححر والريف خلل ( تطور يسبم الفسور واغيمث ل3شسل )   

 التعماما  السسمييم

م( حيث 2012-1984( سيم، خلل ال ترن )24-15تراج  يسبم تون العمل    ال ئم العمريم ) -
م من مجموع النوم تون العمل ل عمم ي سا، ايخ ح  يسبم مف  1984%    عمم 27.12ب غ 

%    عمم 10.38  ايخ مح م إلى حن وص    م وواص 2006%    عمم 14.11ال ئم إلى 
 م.2012
يمسن ت سير سبب مفا االيخ م  الم حوظ ل ف  ال ئم، بماليتشمر األ ن  لمؤسسم  التع يم    

( سيم م  ال ئم الميخرطم    24-15العمل     البلم،  من من المع وم حن ال ئم العمريم ) 
   تون العمل.التع يم العمل ،  ضصبه جز ًا سبيرًا مي م خمر 
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% 44.72( سيم، ش م  ارت معًم م حوظًم  نم ارت ع  من 44-25ال ئم العمريم لنون العمل )  -
م 2012م، ىم ش م  ايخ محًم ط ي ًم    عمم 2006%    عمم 71.31م إلى 1984   عمم 

 %.67.96حيث ب    
 م(2012-1984( الترسيب العمرح لنون العمل خلل ال ترن )4شسل ) 

 
-1984( تطور حجم تون العمل ماخل ال رم السسمي  ل بلم خلل ال ترن )5حه الشسل )يو      
م(    1984م( منمريم ب رم )2012و 2006م( إف لوحظ تزايم حجم تون العمل    ال رم )2012

سل ال ئم  العمريم ل سسمن، سمم يلحظ وجوم  جون بين الفسور واغيمث    سل ال ئم  السن    مرم 
ومرم  2006بمح  مف  ال جون    التراج  بعم فلك ويظ ر مفا واححًم    مرم  م، ىم1984
 م. 2012

 م.2012، 2006، 1984( تطور حجم النوم العمم م    ال رم السسمي  ليبيم 5شسل )
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-30م حتى تسمم تسموح يسبم السسمن    ال ئم  العمريم )1984ترت   يسبم الفسور    مرم   
(، و   المنمبل تسمم تخت   يسبم اغيمث 50-54(، )45-49، )(40-44(، )35-39(، )34

 لي س ال ئم  العمريم. 
 رابعًا. القوى العاملة حسب المؤهل:

يعم المؤمل الع م  والم مرا  من المؤشرا  الم مم لسوه العمل إف يعمل ع ى تحسين االيتمجيم  
 .(1)ويوعيم الميتج

البشريم ألح حمم من األمم م  الت  تنرر ص م ومرجم  ربمم يت ه معظم االتتصمميين حن الموارم   
التيميم االتتصمميم واالجتممعيم، وليس عوامل رحس الممل والموارم الممميم لوحممم، و   مفا المجمل 

 .(2)ينول ) ريمريك( حن الموارم البشريم تؤلف النمعمن الي مئيم لىرون األمم
 لمؤمل حسب بيميم  التعماما  السسمييم( ترسيب النوم العمم م الوطييم حسب ا5جمول )
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1973 

 386844 305 -- 5066 1130 31452 37065 142936 168890 ذكور

 28718 21 -- 272 34 3946 1421 2538 20486 إناث

 415562 326 -- 5338 1164 35398 38486 145474 189376 المجموع

 

1984 

 593331 -- -- 25065 -- 157710 118922 139393 152241 ذكور

 87663 -- -- 3098 -- 49345 10693 5353 19174 إناث

 680994 -- -- 28163 -- 207055 129615 144746 171415 المجموع

 

1995 

 834493 88 -- 68480 6623 382205 152753 113278 111066 ذكور

 190590 18 -- 20476 1334 141379 9608 4896 12879 إناث

 1025083 106 -- 88956 7957 523584 162361 118174 123945 المجموع

 

2006 

 1198408 1617 2676 161427 151230 616467 159673 63768 41496 ذكور

 477472 244 534 117808 117951 215729 13961 4462 6783 إناث

 1675880 1915 3210 279235 269181 832196 173634 68230 48279 المجموع

  -المصادر:
مص حم اغحصم  والتعمام،  التعمام  –حمميم التخطيط  –الجممميريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراسيم  .1

 89" ص76م .جمول "1979،  اليتمئج الي مئيم،  طراب س  براير 1973العمم ل سسمن 
 –حمميم ال جيم الشعبيم العممم لتخطيط االتتصمم  –الجممميريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراسيم  .2

م اليتمئج الي مئيم. بمون تمريخ.  1984مص حم اغحصم  والتعمام،  التعمام العمم ل سسمن 
 181" ص171جمول"

                                                           
ة تحليلية لخصائص القوى العاملة في فئة الشرباب فري االردن"، (  خالد القضاء واالء البشايرة، الشباب والعمل " دراس1)

 .44.ص2013المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية " مشروع المنار" 
(  رمضان عبدهللا الشبه و مصطفى مسعود حدود، أسباب عدم التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبرات سروق 2)

 .88م ص 2015لة الجامعة، المجلد الثالث، العدد السابع عشر سبتمبر العمل في ليبيا، " بحث منشور" المج
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ال يئم الوطييم ل مع ومم  والتوىيه،  اليتمئج الي مئيم –يريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراسيم الجممم .3
 .226"ص 66-3م. جمول" 1998،  طراب س،  1995ل تعمام العمم ل سسمن لعمم 

ال يئم العممم ل مع ومم ،  اليتمئج الي مئيم ل تعمام العمم ل سسمن لسيم  –ال جيم الشعبيم العممم  .4
 .217" ص5-53جمول " 41م  ص 2008م،  طراب س،  ميسمبر 2006

 ( ترسيب النوم العمم م الوطييم حسب المؤمل حسب بيميم  التعماما  السسمييم6شسل ) 

 
 -من الشسل السمبه يستيتج اآلت :

   من مجموع 45.57م، والت  ب    1973تراج  يسبم االميم ل نوم العمم م بعم تعمام %
م، م  يسبم مرت عم منمريم بملتعماما  اللحنم، حيث ايخ   إلى 1973مم النوم العمم م لع

%    عمم 2.88م وواص   ايخ مح م إلى حن وص   إلى 1984%    عمم 25.18
 م.2006

م، إلى تمي  مستوم التضميل 1973يرج  ارت مع يسبم األميم ل نوم العمم م الوطييم    عمم 
سيم،  نم خحع  ليبيم تبل االستنلل  22نلل الع م ، إف لم يتجموز عمر مولم االست

ل سيطرن االجيبيم لممن خمسم ترون سمم م، تمى      الحسم العىممي  واالستعممر اغيطمل  
م ع ى سبيل 1921وااليتماب البريطمي ، وعمش ال يبيون خلل م    ج ل وحميم،     عمم 

ربيم من ليبيم يمرسون بملممارس ( ليبيًم ع ى مستوم الميطنم ال 600المىمل ال تجم إال )
% من إجممل  98اغيطمليم ماخل البلم، ومفا امم إلى ارت مع يسبم األميم والت  ب    

 .(1)السسمن ال يبيين، خلل  ترن االحتلل اغيطمل 

                                                           
(  اللجنة الشعبية العامة للتعليم، التقرير الوطني للجماهيرية حول واقع األمية وتعلريم الكبرار والجهرود المبذولرة حيالره " 1)

 .4بدون تاريخ" ص 
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حمم حتيم   ترن االيتماب البريطمي    م يش م التع يم إال تحسيًم ط ي ًم تمىل    زيممن عمم 
 لفسور، إال حيا لم يؤىر    يسبم األميم ل يبيين.المارسين ا

م ومخول ليبيم مرح م جميمن من مراحل تمريخ م لم يسن عمم التلميف ال يبيين 1951وعمم   
( ت ميفن، ولم يوجم    البلم 537( ت ميفًا تنريبًم، بيي م )3200ع ى سم م المستويم  سوم) 

،  حيث ب    يسبم األميم  خلل ت ك ال ترن إال حربعم عشر شخصًم يحم ون ش مما  جممعيم
90.% 

عم   المولم بعم االستنلل ع ى تي يم برامج وخطط اليتشمر التع يم    سم م ربوع      
البلم، من خلل برامج تع يميم    مجمل محو األميم وتع يم السبمر من ج م و ته الممراس 

 .(1)االبتمائيم واغعماميم من ج م حخرم
 م من مجموع 1973%    عمم 9.26م المتحص ين ع ى الش ممن االبتمائيم سج   يسب

النوم العمم م    ي س السيم، ىم ش م  مف  اليسبم ارت معًم م حوظًم إلى حن وص   إلى 
م حيث ب    1995م، إال حي م ش م  ايخ محًم    عمم 1984%    عمم 19.03
ش ممن االبتمائيم ايخ مح م إلى %، ىم واص   يسبم العمم ين المتحص ين ع ى ال15.84

 %.10.36حن وص   إلى 
ارت مع يسبم المتحص ين ع ى الش ممن االبتمائيم من حجم النوم العمم م    عمم    

م، راج  إلى ارت مع العمم المط ه ل حمص ين ع ى االبتمائيم والماخ ين    تون العمل 1984
 ممارس االبتمائيم    سم م ربوع البلم.م، يتيجم إلى ايتشمر ال1984ل  ترن الت  سبن  عمم 

،  جم  يتيجم إلى ايتشمر الممارس االعماميم 1984حمم عن ايخ م  يسبت م بعم عمم    
والىميويم     البلم، حح حن ال رصم اصبح  متمحم  لعمم سبير من الط بم لمخول المراحل 

ن    تون العمل  والبمحىين  التع يميم مم بعم االبتمائيم، ممم حمم إلى تن ص يسبم الماخ ي
 عيا، من حم م الش ممن االبتمائيم. 

  سج   يسبم المتحص ين ع ى الش ممن  اغعماميم والىميويم من حجم النوم العمم م ارت معًم
م، وم  حع ى 2006%    عمم 49.66م إلى 1973%    عمم 8.52م حوظًم، من 

 م المستويم  التع يميم األخرم.، منمريم بني2006يسبم سج    ل نوم العمم م لعمم  
% 1.29سمم ش م  يسبم المتحص ين ع ى المؤمل  الجممعيم  ارت معًم م حوظًم من     

م ويتيجم إلى ايتشمر الس يم  والجممعم   نم وص   يسبت م إلى 1973   عمم 
 م.2006%    عمم 16.67

                                                           
 .5(  المصدر السابق ص 1)
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 :خامسًا. توزيع القوى العاملة على األنشطة االقتصادية
ف السسمن فو اليشمط االتتصممح بضي م األ رام الفين يشترسون    تنميم العمل غيتم  الس   يعر     

والخممم ، ويتحمن فلك ليس  نط العمم ين وت  إجرا  التعمام، بل حتى المتعط ين إح: النممرين 
 (1)ع ى العمل والبمحىين عيا

تصمميًم حو مم يسمى ) بنون العمل( مم وعّر   مص حم اغحصم  والتعمام    ليبيم السسمن العمم ين ات
جمي  السسمن الفين سميوا يعم ون خلل األسبوع السمبه لزيمرن العمام حو حي م يرغبون    العمل 

 . (2)ويبحىون عيا  عًل سوا  سبه حو لم يسبه ل م العمل
المرجعيم ))حو وتعرف الم يم:  بضي م يوع العمل الفح ينوم با الشخص المشت ل خلل ال ترن الزمييم 

يوع العمل الفح ينوم با سمبنًم إفا سمن عمطًل((. سمم تعرف الم يم حيحًم بضي م مجموعم الوظمئف 
الت  تتسم م مم م وواجبمت م الرئيسيم بمرجم عمليم من التشمبا، تم يسون الشخص مرتبطًم بم يم من 

 (3)حخرم حو وظي م ش   م سمبنًم. خلل الوظي م الرئيسيم الت  يشت   م حمليًم، حو وظي م ىمييم حو
ُتعم التعماما  السسمييم من حمم المصممر لمراسم حجم وتوزي  النوم العمم م ع ى حتسمم اليشمط 
االتتصممح، واستخمم  التعماما  السسمييم    ليبيم المليل ال يب  لتصييف األيشطم االتتصمميم 

 المول  لتصييف اليشمط االتتصممح.ع ى مستوم الحم الراب ، ومو مطمبه تنريبًم ل مليل 
 م(2012-1954(تطور النوم العمم م حسب األيشطم االتتصمميم خلل ال ترن  ) 6جمول )    

 1995 1984 1973 1964 1954 اقسام النشاط االقتصادي

2006 

2012 

الزراعة والغابات والصيد 

 111915 76091 109946 143553 223872 البري وصيد االسماك

119287 

12950 

 19285 10834 8235 11627 422 المناجم والمحاجر

34109 

35913 

 74808 34006 13099 26547 36883 الصناعات التحويلية

47190 

61565 

 30123 10693 8417 5648 798 الكهرباء والغاز والمياه

39603 

44243 

 16949 13760 31183 30046 7193 التشييد والبناء

32236 

27158 

ملة والتجزئة تجارة الج

 82000 44588 33793 24814 17120 والمطاعم والفنادق

105795 

91431 

                                                           
علم السكان، الطبعة الثانية، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر.  (   فتحي محمد ابوعيانة، دراسات في1)

 .235م. ص 2000
  21م، مصدر سابق. ص 1995(   الهئية الوطنية للمعلومات والتوثيق، التعداد العام للسكان لسنة 2)

طين اقتصادياً والخصائص ذات مكتب اإلحصاءات، قياس السكان الناش –مكتب العمل الدولي  –(  األمم المتحدة 3)      
 .120م. ص 2011، نيويورك 102الصلة في تعداد السكان : ذليل، السلسلة واو العدد 
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النقل والتخزين 

 62215 42845 41779 21567 7565 والمواصالت

64535 

69316 

مؤسسات التمويل 

والتأمين  والخدمات 

 19481 8467 5050 --- --- العقارية  االعمال

29571 

42897 

الخدمات العامة 

 496326 414609 149849 77647 350607 ية والشخصيةواالجتماع

849456 113842

4 

 4487 31 14211 46250 243505 انشطة غير مبينة

13312 

262 

يبحث عن العمل ألول 

 107494 25070    مرة

340786 

  

 المجمــــــــــــــــــوع

887965 387699 415562 680994 

102508

3 

167588

0 

152415

9 

 

 المصممر : 
 م(2006-1995-1984-1973-1964-1954التعماما  السسمييم ) .1
مص حم اغحصم  والتعمام، م خص حمم يتمئج مسه التش يل  -وزارن التخطيط واالتتصمم .2

 م.2012والبطملم لسيم 
 -نمو القوى العاملة حسب قطاعات النشاط االقتصادي: .1

 ط االتتصممح "%"(معمال  يمو السيوح  ل نوم العمم م  حسب تطمعم  اليشم7جمول ) 
                            الفترة 

           

 أقسام النشاط االقتصاد

1954-

 م1964

1964-

 م1973

1973-

 م1984

1984- 

 م 1995

1995-

 م2006

2006-

 م2012

 14.85- 0.6 4.28 2.8- 2.6- 3.59- الزراعة و الغابات و الصيد

التعدين واستغالل المحاجر 

فط ويشمل ) استخراج الن

 والغاز(

265.52 -2.24 2.87 7.09 7.00 0.88 

 5.08 3.36- 10.91 14.51 5.63- 2.8- الصناعات  التحويلية

 1.95 2.86 16.52 2.46 5.45 60.78 الكهرباء والغاز و المياه

 2.63- 8.20 2.11 6.08- 0.42 31.77 التشييد و البناء

التجارة والخدمات المتعلقة 

 بها و خدمات المطاعم و

 الفنادق

4.49 4.02 2.9 7.63 2.64 -2.26 

النقل و التخزين و 

 المواصالت
18.51 10.41 0.23 4.11 0.34 1.23 

المصارف ومؤسسات  

والتأمين والخدمات 
-- --- 6.15 11.83 4.7 7.51 



 

 2017123

 

 والعقارية واألعمال

الخدمات العامة والخدمات 

االجتماعية والثقافية  

 والدولية

-7.79 10.33 16.06 1.79 6.47 5.67 

انشطة غير واضحة 

 التوصيف
-8.10 -7.7 -9.07 1306.74 17.80 16.34 

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

-5.63 0.79 5.81 4.59 5.77 -1.51 

 
م( حنن  ستم تطمعم  معمال  يمو موجبم، وحنه تطمع 1964-1954ال ترن التعماميم ) -

%، يمسن 265.52الميمجم والمحمجر) يشمل استخرا  الي ط وال مز( حتصى معمل، والفح ب غ 
ارجمع فلك إلى امتصمص مفا النطمع لعمم سبير من النوم العمم م بعم استشمف وتصمير الي ط 

التحوليم والزراعم  معمال  يمو سملبم م،    حين سجل تطمع  الصيمعم  1959بعم سيم 
 خلل مف  ال ترن.

م( حنن  خمسم تطمعم  معمال  يمو موجبم، وسمن حع ى معمل حنه 1973-1964ال ترن ) -
% ع ى 10.33% و10.41   تطمع  الينل والمواصل  والخممم  العممم والفح ب غ 

راعم وال مبم  والصيم التوال ، وحنن  ىلىم تطمعم  معمال  يمو سملبم وم  تطمع  الز 
 وتطمع  الميمجم والصيمعم  التحوي يم.

م( حنن  تطمع الخممم  العممم حتصى معمل يمو وسمن    حموم 1984-1973ال ترن )  -
%، يتيجم  لنمرن مفا النطمع ع ى امتصمص حعمام سبيرن من البمحىين عن العمل، 16.06

   عمم  414609م إلى 1973يسمم    عمم  149849حيث ارت   العمم المط ه من 
% 176.68يسمم سمي  يسبم الزيممن ل فا النطمع    حموم  264760م بزيممن وتمرمم 1984

 م،1973من العمم ين    تطمع الخممم  لعمم 
(  خلل مف  ال ترن حنن  جمي  النطمعم  معمال  يمو موجبم، وجم  1995-1984ال ترن ) -

%، 16.52  النطمعم  وسمن معمل اليمو    حموم تطمع الس ربم  وال مز والميم     منممم مف
تل  تطمع المصمرف ومؤسسم  التمويل والخممم  العنمريم وحنه معمل يمو    حموم 

%، ش م  مف  ال ترن تراجعًم لنمع الخممم  العممم واالجتممعيم والىنم يم، منمريم بمل ترن 11.83
مال  اليمو  والفح سمن معمل اليمو    السمبنم، من الترتيب األول إلى األخير ع ى مستوم مع

 (.1995-1984%. خلل ال ترن )1.79حموم 
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م( جمي  النطمعم  حنن  معمال  يمو موجبم ممعما تطمع الصيمعم  2006-1995ال ترن )  -
%، وسمن اتصى معمل 3.36-التحوي يم الفح سمن معمل اليمو با سملبًم والفح سمن    حموم 

 %.8.2م  والفح سمن    حموم حنه    تطمع التشييم والبي
م( حنن  ىلىم تطمعم  معمال  يمو سملبم  وم  تطمع التجمرن 2012-2006ال ترن ) -

والمطمعم وال يممه وتطمع التشييم والبيم  والزراعم وال مبم  والصيم،    حين حنن  بنيم 
النطمعم  معمال  يمو موجبم وسمن حتصى معمل حنه    تطمع المصمرف ومؤسسم  

 %.7.51ويل والخممم  العنمريم والفح سمن    حموم التم
 تركيب القوى العاملة حسب أقسام النشاط االقتصادي. .2

تت مو  حجم ويسبم النوم العمم م الموزعم ع ى النطمعم  االتتصمميم المخت  م، الجمول 
 التمل  يوحه التطور اليسب  ل نوم العمم م ع ى مستوم اتسمم اليشمط االتتصممح.

 (1973-54( يسبم النوم حسب اتسمم اليشمط االتتصممح خلل ال ترن )8جمول ) 

أقسام النشاط  

 االقتصادي

1954 1964 1973 

ذكور

% 

إناث

% 

مجموع

% 

ذكور

% 

إناث

% 

مجموع

% 

ذكور

% 

إناث

% 

مجموع

% 

الزراعة و 

 الصيد
24 1.3 25.2 36 0.78 37.02 23 3.3 26.5 

التعدين 

 واستغالل 
0 0 0.04 3 0.01 3 2 0 1.98 

الصناعات  

 التحويلية
1.6 2.5 4.15 4.8 2.01 6.85 2.8 0.4 3.15 

الكهرباء 

والغاز و 

 المياه

0.1 0 0.09 1.4 0.02 1.46 2 0.2 2.21 

التشييد و 

 البناء
0.8 0 0.82 7.7 0.04 7.74 7.5 0.1 7.59 

التجارة و 

المطاعم و 

 الفنادق

1.9 0 1.93 6.4 0.05 6.4 8.1 0.1 8.13 

اصالت المو

 والتخزين
0.9 0 0.85 5.5 0.03 5.57 10 0.1 10.1 

المصارف 

ومؤسسات  

والتأمين 

والخدمات 

 والعقارية 

0 0 0 0 0 0 1.2 0.1 1.22 

الخدمات 

العامة 

والخدمات 

االجتماعية 

8.6 31 39.5 19 1.23 20.03 33 3 36.1 
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والثقافية  

 والدولية

انشطة غير 

واضحة 

 التوصيف

14 13 27.4 11 0.98 11.93 3.4 0 3.42 

يبحث عن 

 العمل
                  

 100 7.2 93 100 5.15 95 100 48 52 المجموع

 م(2012-1984( يسبم النوم حسب اتسمم اليشمط االتتصممح خلل ال ترن )9جمول )

 أقسام النشاط االقتصادي 

 م 2012 م2006 م1995 م1984

%
ور

ذك
 

%
ث

نا
إ

 %
ع

مو
ج

م
 

%
ور

ذك
 

%
ث

نا
إ

 

ع
مو

ج
م

%
 

%
ور

ذك
 

%
ث

نا
إ

 %
ع

مو
ج

م
 

%
ع

مو
ج

م
 

 0.8 7 1.1 6 10.9 0.4 11 11.2 0.4 11 الزراعة و الصيد

 2.4 2 0.1 1.9 1.88 0.1 1.8 1.59 0 1.6 التعدين واستغالل 

 4.1 3 0.2 2.6 7.3 1 6.3 4.99 0.6 4.4 الصناعات  التحويلية

 2.9 3 0.1 2.4 2.94 0.1 2.8 1.57 0.1 1.5 الكهرباء والغاز و المياه

 1.8 2 0.1 1.8 1.65 0.1 1.6 2.02 0.1 2 التشييد و البناء

التجارة و المطاعم 

 الفنادق
5.9 0.7 6.55 7.7 0.3 8 6.1 0.3 6 6 

 4.6 4 0.2 3.7 6.07 0.2 5.9 6.29 0.3 6 المواصالت والتخزين

المصارف ومؤسسات  

والتأمين والخدمات 

 والعقارية 

1 0.2 1.25 1.5 0.4 1.9 1.4 0.3 2 2.8 

الخدمات العامة والخدمات 

 االجتماعية والدولية
51 10 60.9 34 14 48.4 30 21 51 75 

انشطة غير واضحة 

 التوصيف
0 0 0.01 0.4 0 0.43 0.6 0.2 1 0 

   20 5.3 15 10.5 1.7 8.8 3.68 0.5 3.2 يبحث عن العمل

 100 100 28 72 100 19 81 100 13 87 المجموع
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 ( يستيتج:9( والجمول رتم )8رتم )من الجمول 
استضىر  تطمع الزراعم وال مبم  والصيم، بضسبر يسبم    تون العمل ب يبيم خلل تعمامح  -

%( ع ى التوال  تل  تطمع الخممم     37.02% و25.2م( والت  ب    ) 1954-1964)
 المرتبم الىمييم خلل ال ترن ي س م.

-1973عيم بضسبر يسبم    تون العمل خلل ال ترن )اي رم تطمع الخممم  العممم واالجتمم -
م(،  يمسن ت سير اي رام مفا النطمع بمليسبم األسبر من تون العمل ال يبيم إلى تراج  مور 2012

النطمع الخمص    التوظيف يتيجم ل سيمسيم الت  ايت جت م المولم بعم  ترن السبعييم  من ج م، 
لخريجين من الجممعم  والمعممم الع يم والمتوسطم، األمر و ته التعيييم     مفا النطمع حممم ا

الفح يتج عيا امتصمص البمحىين عن العمل ع ى حسمب النطمعم  األخرم، ممم ترتب ع يا 
تحخم السممر اغمارح ل مولم، م  استمرار العشوائيم    التعيين لوظمئف ال تحتمج م ت ك 

مممل الملسم  الوظي يم مون حسس تمي  .(1)وييمالج م  وا 
م( إلى 1964، 1954تراج  ترتيب تطمع الزراعم والصيم من الترتيب األول خلل تعمامح ) -

لى الترتيب الىملث    تعمام)1984-1973الترتيب الىمي  خلل تعمامح ) لى 2006م( وا  م(، وا 
 م.2012الترتيب التمس     سيم 

تنمم ترتيب م من الترتيب الخممس  حيشطم تنمم ترتيب م م  تطمع التجمرن والخممم  المتع نم ب م، -
م والترتيب 2006م( إلى الترتيب الراب     تعمام 1964-1954والسممس خلل تعمامح )

م(، مؤسسم  التمويل والمصمرف والخممم  العنمريم تنمم ترتيب م من 2012الىمي     سيم )
مس    م( إلى الترتيب الخم1984م1973-1964-1954الترتيب العمشر خلل السيوا  )

 م.2012سيم 
حيشطم تفبفب ترتيب م والت  مي م تطمع التشييم والبيم   نم تراوح ترتيب م مم بين الترتيب الراب   -

م(، سفلك تطمع الينل والمواصل   نم تراوح ترتيبا مم 2012-1954والعمشر خلل ال ترن )
 م.(2012-1954بين السممس والىملث خلل ال ترن )

نوم العمم م اليوعيم يتبمين توزيع م اليسب  بين سل من الفسور واغيمث تبين من المراسم حن ال -
ع ى مستوم األيشطم االتتصمميم المخت  م،  ملفسور العمم ون    تطمع الزراعم سج   يسبت م 

% و 23.88( والت  ب    1964-1951حع ى يسبم من بين الفسور العمم ين    عمم  )
%    عمم 5.99م تتراج  تمريجيًم إلى حن وص    إلى % ع ى التوال ، ىم بمح  يسب 36.24

                                                           
(  المنظمة الليبية للسياسات االستراتيجية، تقييم نظام التوظيف والمرتبات في الدولة الليبية ) وفق تقرير ديوان 1)      

 . 1.ص2016م( يونيو 2015المحاسبة 
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. مفا التراج  جم  يتيجم إلى مخول الوسمئل التسيولوجيم الحميىم    مفا النطمع ممم 2006
حمم إلى تن ص األيمح العمم م    مفا المجمل. حمم اغيمث  ترسز  يسبت ن    تطمع الخممم  

% من 30التعماما   نم ب    يسبت ن العممم حيث سج   يسبت ن حع ى يسبم    حغ ب 
م،  ىم بمح  مف  اليسبم تتراج  يتيجم إلى توزع اغيمث 1954مجموع النوم العمم م    عمم 

م 2006العممل  ع ى بنيم النطمعم  الت  تيمسب عمل المرحن،  نم وص   يسبت ن    عمم 
20.5.% 

 م(2006-1954( يسبم اليوع  لأليشطم االتتصمميم خلل ال ترن )7شسل  ) 

 
تبمين يسبم اليوع بين األيشطم االتتصمميم     ترت      تطمعم  وتيخ      تطمعم   -

حخرم، ع ى سبيل المىمل ال الحصر،  نم سج   يسبم اليوع ارت معًم م حوظًم    تطمعم  الينل 
   يسبم والمواصل  والتعمين والتشييم والبيم  والتجمرن ب م    حغ ب التعماما ، مىل  نم ب 

(  حمم تطمع الخممم  والمصمرف التمويل والصيمعم  2382.87اليوع    تطمع التجمرن ب م )
 نم ش م  ايخ محًم    يسبم اليوع ألن مف  النطمعم  تيمسب عمل المرحن  نم ب    يسبم مىًل 

% وم  حتل يسبم سج   من بين النطمعم  االتتصمميم خلل مف  147.25م 2006   عمم 
  السيم.
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 -النتائج:
( 1973-1964معمل يمو النوم العمم م سمن حتل من معمل يمو السسمن خلل ال ترن ) .1

 % ل سسمن.3.9% منمبل1.03حيث ب غ  معمل يمو النوم العمم م 
( إلى 1973-1964% خلل ال ترن )1.03معمل يمو النوم العمم م  ش م ت زن من  .2

معمل النوم العمم م    االرت مع  إلى م(، ىم استمر 1984-1973% خلل ال ترن )5.52
 م(.2006-1995خلل ال ترن ) 1.78ومعمل يمو السسمن    االيخ م   5.8حن وصل

حعمام الفسور الماخ ين    تون العمل  مت  حعمام اغيمث الماخل     تون العمل، إال حن  .3
 يسبم الت ير لإليمث  سمي  حع ى من يسبم ت ير الفسور.

م 1984%    سيم 27.12( من 24-15العمم م    ال ئم العمريم )  تراج  يسبم النوم .4
م، يتيجم لليتشمر األ ن  لمؤسسم  التع يم العمل  والت  2012%    سيم 10.28إلى 

 بمورمم عم   ع ى امتصمص يسبم البضس ب م من مف  ال ئم العمريم.
م والت  سمي  2012ّشسل تطمع الخممم  العممم حع ى يسبم من مجموع تون العمل لسيم  .5

 %.75   حموم 
ميمك تبمين    يسبم اليوع بين النطمعم  االتتصمميم، حي  ترت   مف  اليسبم    تطمعم   .6

 مىل الينل والمواصل ، وتيخ      تطمعم  حخرم مىل الخممم  والمصمرف.
 -التوصيات:

مجيم، يوص  صيمع النرار    مجمل العمل والتضميل إلى خ ه  رص عمل بملنطمعم  اغيت .1
 ألن النوم العمم م بملبلم تترسز    النطمعم  الخمميم ع ى حسمب اغيتمجيم.

 وح  استراتيجيم لمعملجم تسمس النوم العمم م بملنطمعم  الخمميم. .2
 

 -المصادر:
رمحمن عبماهلل الشبا و مصط ى مسعوم حّموم، حسبمب عدمم التوا ده بدين مخرجدم  التع ديم  .1

  ليبيم، " بحث ميشور" المج دم الجممعدم، المج دم الىملدث، الجممع  ومتط بم  سوه العمل  
 م2015العمم السمب  عشر سبتمبر 

خملم النحدم  واال  البشدميرن، الشدبمب والعمدل " مراسدم تح ي يدم لخصدمئص الندوم العمم دم  د   .2
 .2013 ئم الشبمب    األرمن"، المرسز الوطي  لتيميم الموارم البشريم " مشروع الميمر" 

حبوعيميدددم، مراسدددم   ددد  ع دددم السدددسمن، الطبعدددم الىمييدددم، بيدددرو ، مار الي حدددم   تحددد  محمدددم .3
 م.2000العربيم ل طبمعم واليشر. 
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محمددم المبددروك الم ددموح، ج را يددم ليبيددم البشددريم، الطبعددم الىمييددم، بي ددمزح ميشددورا  جممعددم  .4
 .1998تمريويس، 

مام،  التعدددمام العدددمم مصددد حم اغحصدددم  والتعددد –وزارن االتتصدددمم الدددوطي   –المم سدددم ال يبيدددم  .5
 .1958م اليتيجم الي مئيم  جماول،  طراب س.  1954ل سسمن 

مصددد حم اغحصدددم  والتعدددمام،  التعدددمام العدددمم ل سدددسمن  –وزارن االتتصدددمم  –المم سدددم ال يبيدددم  .6
 م. 1966م، اليتيجم الي مئيم،  طراب س 1964

مصدددد حم اغحصددددم   –ط حمميددددم التخطددددي –الجممميريددددم العربيددددم ال يبيددددم الشددددعبيم االشددددتراسيم  .7
 م 1979،  اليتمئج الي مئيم،  طراب س  براير 1973والتعمام،  التعمام العمم ل سسمن 

 
حمميم ال جيم الشعبيم العممم لتخطيط  –الجممميريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراسيم  .8

 مئيم. م اليتمئج الي 1984مص حم اغحصم  والتعمام،  التعمام العمم ل سسمن  –االتتصمم 
 بمون تمريخ. 

ال يئم الوطييم ل مع ومم  والتوىيه،  اليتمئج –الجممميريم العربيم ال يبيم الشعبيم االشتراسيم  .9
 م. 1998،  طراب س،  1995الي مئيم ل تعمام العمم ل سسمن لعمم 

ال يئم العممم ل مع ومم ،  اليتمئج الي مئيم ل تعمام العمم  –ال جيم الشعبيم العممم  .10
 م 2008م،  طراب س،  ميسمبر 2006ن لسيم ل سسم

م، طراب س 2010مص حم اغحصم  والتعمام، اغحصم ا  الحيويم  -وزارن التخطيط -ليبيم .11
 م. 2013ييمير 

البيك المول ، مييمميسيم  سوه العمل    ليبيم " إعممن االيممم  من حجل التعم  "     .12
 .2016"مراسم ميشورن"، 

مرسز المع ومم  والتوىيه، الميجزا     مجمل  –ممم ل صحم  .ع.ل ال جيم الشعبيم الع .13
 م2009الصحم خلل حربعين عمم، حغسطس 

ميظمم العمل العربيم والميظمم العربيم ل تعمون المول ، ورشم عمل حول) توطين الوظمئف  .14
وتينل األيمح العمم م العربيم( بحث بعيوان )مشس م البطملم  من خلل سيمسم  وبرامج  

يو مبر/  22-20الوظمئف(، اعمام إمارن تيميم الموارم الشريم والتش يل، النممرن توطين 
 م. 2005تشرين الىمي  

ال جيم الشعبيم العممم ل تع يم، التنرير الوطي  ل جممميريم حول وات  األميم وتع يم السبمر  .15
 والج وم المبفولم حيملا " بمون تمريخ".
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مستب اغحصم ا ، تيمس السسمن اليمشطين  –مستب العمل المول   –األمم المتحمن  .16
، 102اتتصمميًم والخصمئص فا  الص م    تعمام السسمن : مليل، الس س م واو العمم 

 م.2011ييويورك 
الميظمم ال يبيم ل سيمسم  االستراتيجيم، تنييم يظمم التوظيف والمرتبم     المولم ال يبيم )  .17

 م.2016م( يوييو 2015و ه تنرير ميوان المحمسبم 
 

 -المصادر االنجليزية:
1. United Natons, The millennium Development  Goals in the arab 

region 2005 - 
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 المقدمة
المجتم   تجم عم    مسؤوليمتعم الجممعم من بين حمم المؤسسم  الت  ين  ع ى عمتن م         

تنممم مي م واليمميم تح     حمم حولويم   سل مجتمعم  العملم بمم  ي م الم المح   والمول  عمومًم ،
خمصم طلب الجممعم  والمعممم الع يم ب   اليظر عن  التيميم لمي م االمتممم بشريحم الشبمب ،

يوع المسمر حو التخصص الع م  ، وتحمل ع ى عمتن م مسؤوليم  جمم تتجموز مبمح التحصيل 
 .الع م 
بل يتعمم فلك وصواًل إلى تحنيه  ع ى التع يم  نط ،إن المؤسسم  الجممعيم ال ينتصر مورمم       

من حمم م إحسمس الشبمب بنيمم العمل  حمماف وطييم وغرس تيم المواطيم    ي وس طلب م والت 
 التطوع  تجم  المجتم  .

إن العمل التطوع  س وك خيرح إرامح يؤميا ال رم عن تيمعم ورغبم ،  م لمتطوع يجب حن       
خبرن معييم ويستخمم م ألما  واجب اجتممع  وطي  طواعيم وبمون حن يتوت  جزا   يتمت  بم مرن حو
ول فا تعتبر الجممعم والمؤسسم  التع يميم األخرم مسميًم لصنل شخصيم الطملب  ، اممل     منمب 

عمام  ليصبه مواطيًم صملحًم يشمرك ب مع يم    شتى مجمال  الحيمن المجتمعيم ،  نيم المواطيم  وا 
بل يتعمم فلك إلى المممرسم العم يم ل م  ، لحم التستسب من خلل المحمحرا  والستب وحمممالصم

 من خلل تيوات م المتمى م    األيشطم التطوعيم الشبمبيم    إطمر المجتم  المح   .
 حنوع ى الرغم من حميما اغعممل التطوعيم إال حن الوات  المعمش ل حيمن اليوميم يوحه        
 وعًم من األحجمم من تبل الشبمب الجممع  عن المشمرسم    مىل مف  األعممل .  ميمك ي
   -المحور األول :    

 موضوع البحث
  -مشكلة البحث :    -أوال :
االمتممم بملمجتم  والرت  با ليس  بملم مدم السد  م والبسديطم ، بدل مد  س سد م معندمن مدن  إن       

اغ ددرام والمؤسسددم   نمشددترسم بددي تحددممييمتسددت زم ليجمح ددم عم يددم البددرامج والعم يددم  التيمويددم التدد  
الرسميم ل مولم ،        الحنينم مسؤوليم مشترسم تتحدم ر  ي دم ج دوم المولدم والج دوم األم يدم ع دى 
حددم سددوا  ، ومددفا مددم جعددل مجتمعددم  العددملم المعمصددر وع ددى اخددتلف مرجددم تنددمم م االعتددراف بددمور 

 الجامعي الشباب لدى ومعوقاته التطوعي العمل مالمح
((  وليد بني جامعة التربية كلية طلبة من عينة على ميدانية اسةدر)) 

 جممعم بي  وليم – س يم التربيم – ابراميم م تمح المبروك. ح
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الحسوميدم ،  حوجميدب التيظيمدم  الرسدميم  إلدىاألم يم  د  بيدم  المجتمد   حوالتيظيمم  ال ير الرسميم 
المجتم  ال يب  تم تضسيس العميم من الميظمم  والمؤسسم  األم يم غير الرسميم من اجل زيدممن     

 إال   معملجم السىير مدن النحدميم إلدى جميدب التيظيمدم  الرسدميم الحسوميدم ،  األم  مسمممم المور 
رغم من سل ت ك الج دوم يلحدظ تدمي  واحده  د  مور الشدبمب الجدممع  ومشدمرستا  د  مجدمل ايا وبمل

 يدا احتيمجدم  المجتمد  لمىدل مدفا اليدوع مدن مجدمال    زام فحالعمل التطوع  واألم      الوتد  الد
 العمل .
وتح يل ملمه العمل التطوع   ووصف وب فا حمم البمحث مشس م البحث مف     استشمف       
 وتمتا لمم شريحم الشبمب الجممع   ومع

 -أهمية البحث : -ثانيًا : 
تسممم يتمئج مفا البحث    اطلع الشبمب الجممع  بواتع م من المشمرسم    اغعممل التطوعيم 1-

 و المسمممم    خممم مجتمع م .
األم   ل حمميم ومور العم غماركتسممم يتمئج مفا البحث     سه المجمل حممم الطملب الجممع  2-

 تجم  بيم  ورت  المجتم  .
الشبمب الجممع  ع ى مممرسم  إتبملمعر م المعوتم  االجتممعيم الت  تزيم من عم يم تمي   -3

 العمل التطوع  .
يتمئج مفا البحث تسممم    غرس ىنم م العمل التطوع  لمم ط با س يم التربيم بمعتبمرمم ال ئم  إن4-

ويًم غتحمم م بسوه العمل سمع مين بملمؤسسم  التع يمم المتوسطم و الطلبيم الت  يتم تضمي  م ترب
 تن م اعمم األجيمل اللحنم إعماما ع ميًم وىنم يم مم ا بيم  المجتم  وتنمما متن  ع ى ع

  -ثالثًا : أهداف البحث :
 -تسمن حمماف البحث    األت  :  

 ع  من العمل التطوع  .مالتعرف ع ى موتف الشبمب الجم1-
 معر م يوع وطبيعم اغعممل التطوعيم الت  ي ح  م الشبمب الجممع  .2-
 معر م حمم المعوتم  االجتممعيم الت  تعيه حما  العمل التطوع  لمم الشبمب الجممع  .3-

 رابعًا : تساؤالت البحث : 
 -ييط ه البحث من التسمؤال  اآلتيم :

 مم موتف الشبمب الجممع  من العمل التطوع  ؟ -1س
 ي ح ا الشبمب الجممع  ؟ الفحمم يوع وطبيعم العمل التطوع   -2س
 مم حمم المعوتم  االجتممعيم الت  تواجا الشبمب الجممع     حما  العمل التطوع ؟  -3س
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 خامسًا : المفاهيم العامة للبحث : 
 مفهوم  مالمح : 1-

 .  1اليظر المعيى ال  وح لمه ، لمه إليا  ي مه لمحًم ،  ولمه اخت س            
 معيى ملمه م  إلنم  يظرا  سريعم وخمط م . حنب فا يمسن حن ينول      
 مفهوم التطوع :  2-

المج وم النمئم ع ى م مرن وخبرن  معييم ، والفح يبمل ع ى رغبم  إلىيشير م  وم التطوع          
 .  2نبملحرور واختيمر ب ر  حما  واجب اجتممع  وبمون توت  جزا  ممل  

الممل الفح يبملا اغيسمن بما   ميا  حوالوت   حوسمم يعرف التطوع حيحم بضيا فلك الج م      
 .3لتحمل مسؤوليم  مجتمعا مون ايتظمر عمئم مممح ينمبل ج م  المبفول 

 مفهوم المعوقات :3-  
مسمر  يؤفح وجوم  إلى تضىيرا  س بيم تعرتل حو تمي  الفحالعممل  بضيايعرف مفا الم  وم          
 .    4عمًل مم

 -ويعرفه الباحث إجرائيا :  
س يم التربيم جممعم بي    بمبمن المعوتم  م  ت ك العوامل الس بيم الت  تمي  وتعرتل ط           

 وليم من المشمرسم    اغعممل التطوعيم األم يم ست ك المتع نم بملعممل الفات  حو الىنم   حو
 .االجتممع  

 : الجامعي الشباب4-
 الجممعيم المؤسسم  إلى الميتميين الشبمب من الشريحم ت ك بضي م الجممع  الشبمب عرفيُ       
 .5 مشترسم تع يميم مؤسسم إلى ايتممئ م يتيجم مشترسم وميول بممتمممم  والمرتبطين المخت  م
  -: إجرائيم البمحث ويعر ا
 . واغيمث الفسور من وليم بي  جممعم التربيم س يم  بمط مجموع      

 

                                                           
1
،   1الدين أبى الفضل األنصاري ، لسان العرب ، الجزء الثاني ، دار الكتب الجامعية ، بيروت لبنان ، ط جمال  

 .691م،ص2003
م ،ص 1992،  6السيد أبو بكر حسنين ، طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمع ، مكتبة االنجلو المصرية ، ط 2

495.. 

 ، اإلسكندرية ، الحديث الجامعي المكتب ، واقعية ورؤية النظرية مداخل ، المجتمع تنظيم الهادي عبد إبراهيم 3

 .68 ص ، م2001
 .103ص ، م1998 ، والنشر للطباعة الثقافة دار ، القاهرة ، الشباب لدى التطوعي العمل ، عقيلة محمد مدأح 4

 العشرون العلمي المؤتمر ، بيةالطال األنشطة في الجامعي الشباب مشاركة تفعيل آليات ، متولي الدين بها محمد 5

 .67 ص 2007 ، حلوان جامعة ، االجتماعية الخدمة كلية ، االجتماعية للخدمة
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 -المحور الثاني :
 (نظريةالعمل التطوعي )واقع ومنطلقات 

 طبيعة العمل التطوعي : :أوالً 
 ددرم  بمددم يتمشددى مدد  ظرو ددا حإن مددن حمددم الوظددمئف األسمسدديم ألح مجتمدد  إشددبمع احتيمجددم         

مسميمتددددا ومددددوارم  المتمحددددم ، ويسددددت زم فلددددك حن تددددؤمح سددددل مؤسسددددم  المجتمدددد  وتيظيممتددددا ال مخت  ددددم وا 
وظمئ  دددم بشدددسل ميمسدددب سدددل  ددد  مجدددمل اختصمصدددا ، سمدددم يسدددتعين المجتمددد  إحدددم م إلدددى مؤسسدددمتا 

 رمًا سدميوا حم جممعدم ، خمصدم عيدممم تعجدز المدوارم واغمسمييدم  عدن تدو ير حوتيظيممتا بسل مسويمتا 
شدددبمع احتيمجدددم  األ دددرام بدددملرغم مدددن محدددموال  المجتمددد  لتطويرمدددم إال حي دددم تبندددى عدددمجزن  ددد  سدددبيل  وا 

 .بشسل سمملتحنيه ت ك االحتيمجم  
إن مسددتوم معيشددم اغيسددمن وتحنيدده حيددمن الر مميددم لدديس ل ددم حددم تنددف عيددم  ،  نددم تسددون الزيددممن      

 مددم التدد  يتوتددف ع ي ددم زيددممن االحتيمجددم  حو ت ددم المددوارم مالمطددرمن  دد  عددمم السددسمن مددن العوامددل ال
حو عدمم  ، سيم السيئم حو حعف النمرن اغيتمجيم ل مواطنالطبيعيم حو العمما  االست لحو االتتصمميم 

سل ت ك العوامل وغيرمم  حناالست ممن من الخممم  وعمم مسميمن المشروعم  الحسوميم ...لخ ، حيث 
سددممم   دد  ححددماث وبددروز التيظيمددم  غيددر الرسددميم إلددى جميددب المؤسسددم  الحسوميددم الرسددميم مددن 

، وتم عبر عن فلك العميم من الم سرين ميف النرن السممس عشر لإليسمن  اجل تحنيه الحيمن السريمم
 ( حيددث فمددب سددلم1650-1596وسددفلك ريييددا ميسددمر  )م(1626-1561ن ) رايسدديس بيسددو  ومددي م

، 1الواعيم مي م إلى االعتراف بضن اغيسمن يستطي  إن يحنه تنممًم ال حموم لا ب حل ج وم  اغراميم
والدفح يعتبدر العمدل  ، اسمسى    بيدم  التسممدل والتسم دل االجتمدمع والج وم اغراميم ل  رم م  عممل 

 ميظمدم ومو مم جعل مجتمعم  العملم اليوم حن تحدعا رسيدزن وتمعدمن  ، التطوع  احم جوايبا ال مع م
 وسديممن التيميدم لتحنيده الرسدميم الديظم مسدميمن  د  األسبر المور ع ي م ين  الت  ت ك الممي ، المجتم 

 . الواحم المجتم  ح رام بين االجتممع  لالتسم   مبمح
 ثانيًا : الدراسات السابقة :

 -الدراسة األولى :
المراسم الت  تمم ب م عبم الح يظ  ر  عن المعوتم  الت  تواجا طملبم  الجممعم    المشمرسم 1-

  .2التطوعيم 

                                                           
1
 .239 ص ، 1980، العربية والدراسات البحوث معهد ، القاهرة ، االجتماعية التنمية ، حسن محمد الباسط عبد 
2
 العلوم مجلة ، التطوعي بالعمل المشاركة في الجامعة طالبات تواجه التي المعوقات بعض ، فرج الحفيظ عبد 

 . 2009 ، 1 عدد ، الفاتح ،جامعة االجتماعية
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، وت دددمف إلدددى  حجريددد  مدددف  المراسدددم ع دددى عييدددم مدددن الطملبدددم  بس يدددم اآلماب جممعدددم طدددراب س      
التعرف ع ى المعوتم  الت  تواجا الطملبم    المشمرسم التطوعيم بملمجدمل األم د  والمجتمعد  ، وتدم 

( م درم  ، و  (105استخمم البمحث التصميم الوص      إعمام مراستا ع دى عييدم عشدوائيم مندمارمم 
لطملبددم  بمغعمدددمل ميددمك تددمي  واحدده  دد  مشددمرسم ا -توصددل خلل ددم إلددى عددمم مددن اليتددمئج مي دددم :

  -حسبمب عمن مي م : إلىالتطوعيم بملمجتم  ، ويرج  فلك 
 حمور فاتيم تتع ه بملطملبم وايش مل م بملمراسم .  –ح 
 تمي  ىنم م المشمرسم التطوعيم لمم طملبم  الجممعم . -ب
 العمل التطوع  ال يححى بملمسميم العمليم    المجتم  ال يب  .  حن - 

 -: الدراسة الثانية
 مراسم ،1 عممن بممييم الشبمب لمم التطوع  العمل بعيوان ، اليحمس   م  الرحمن عبم مراسم 

 الشبمب مشمرسم ممم معر م إلى ت مف ، م رم ( 200) توم م الشبمب من عييم ع ى وص يم
  -: وم  من اليتمئج عمم إلى البمحث توصل ،وتم واألم يم التطوعيم األعممل    األرمي 

 . التطوعيم األعممل    الشبمب مشمرسم تمي  - ح
 مستوم    تمىل والفح ، التطوعيم ل مشمرسم األ رام م       معلً  موراً  االتتصممح ل عممل - ب

 . ل  رم المرت   المخل
بملرغم من حمميم مف  المراسم  إال حي م  تحمل بع  جوايب التبمين عن المراسم الحمليم ،   و       
،     ئم اغيمث حح طملبم  الجممعممحور امتممم م سمن محصورًا  حنسم األولى يجم المرا إلىيظريم 

االمتمدددمم ب ئتددد  الدددفسور واغيدددمث معدددًم ، مدددن يمحيدددم حخدددرم  إلدددى ددد  حدددين اتج ددد  المراسدددم الحمليدددم   
الدفح اتتصر  المراسم السمبنم ع ى البحث    معوتم  العمدل التطدوع  لدمم الطملبدم  ،  د  الوتد  

لدددمم الشدددبمب الجدددممع  مدددن الدددفسور المراسدددم الحمليدددم بملمددده العمدددل التطدددوع  ومعوتمتدددا  ا يددد امتمددد 
 .واغيمث

حمم المراسم الىمييم  نم حجري     المجتم  األرمي  والفح تم يخت ف ححيميم    بع  تيما       
م الىنم يم الىنم يم عمم مو سمئم    المجتم  ال يب  بملرغم من االيتمم  والمصير المشترك ،  ملني

من يمحيم حخرم و تت ير وتتضىر بملمحيط االجتممع  واالتتصممح ل  رم حو المجتم  ع ى حم سوا  ، 
من الشبمب ييتمون إلى حوسمط شبمبيم مخت  م وفا   عييمحي م حح المراسم الىمييم حجري  ع ى 

األعممل  ي مف البمحث من خلل م إلى معر م ممم مشمرست م    ، مستويم  ىنم يم متبمييم

                                                           
1
    ،1ط ، اإلسكندرية ، الجامعية المعرفة دار ، البشرية والتنمية االجتماعي العمل ، النحاس فهمي الرحمن عبد 

 .113 ص2009
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إال إن المراسم الحمليم  ايحصر امتممم م ع ى المجتم  ال يب  ومحممن ع ى  ئم الشبمب  التطوعيم ،
 التطوعيم معوتم  فلك . لألعممل الم ح م الجممع  ، ب مف معر م ملمه المشمرسم  الشبمبيم

السىير من با  يممم ملعمل التطوع  عممل م م من عوامل بيم  األمم والححمرا  ،         
ي نى ع ى عمتن م العمل  الت  المجتمعيم ال ئم  حو الشرائه حمم إن يرون   م ، والستمب الم سرين

والبيم  وتطور المجتم  م  شريحم حو  ئم الشبمب وخمصم طلب الجممعم  ، ألي م ال ئم حو 
 ل مشمرسم    تنميم خممم  مخت  م لمجتمع م المح  .المؤم م الشريحم اليشطم 

  -ىًم : حشسمل العمل التطوع  :ىمل
ن العمل التطوع  يمسن حن يضخف شس ين ح يؤسم السىير من البمحىين والم تمين ب فا المجمل         

 حسمسيين وممم :
 المساعدة المباشرة: - أ

 حمويتمىل فلك    بع  اغعممل التطوعيم الت  ت مف إلى تنميم خممم  مبمشرن معيويم سمي   
المسيين    المؤسسم  الخيريم حو زيمرن األيتمم ، حو  حومرحى    المستش يم  سزيمرن ال، ممميم 

تنميم خممم  عممم سضعممل اليظم م لبع  األممسن العممم حو النيمم بحم م تشجير ، حو النيمم 
 فلك .... ربملتمريس     صول محو األميم ، إلى آخ

 مساعدة غير مباشرة : - ب
مسمعما  لبع  ال يئم  االجتممعيم من اجل مسمعمت م ع ى حما  سضن ينوم المتطوع بتنميم        
، ومن حمى ت م االشتراك    حمل  لجم  األموال والتخطيط ل م من حجل حيشم  مص حم  حعممل م

 .1حمائه حو طريه عمم ...الخ  حوعممم حو صيميم مبمي  
يددوع اليشددمط ، ل مً خت ددف طبنددل عم يددم التطوعيددم حسددس ت إنيسددتيتج  حنمددن خددلل مددم تنددمم يمسددن        

حن بع  األيشطم تحتم  إلى تخطيط حو إعمام مسدبه ، وبعحد م األخدر ال يحتدم  إلدى فلدك ،  ثحي
مؤسسددم  رعميددم األيتددمم وتنددميم  حومددن سبددمر السددن  دد  المؤسسددم  الخيريددم  مددىل إف حن زيددمرن اليددزال 

عدمام يمسدن لط بدم المدمارس  ، اف بيدرس ال مايم وبع  الخدممم  ل دم ال يحتدم  مدن المتطدوع تخطديط وا 
عدمام حع دى   خممدمالىميويم مدىًل تندميم ت دك اليشدمطم  ،  د  حدين يحتدم  المتطدوع إلدى تخطديط اسبدر وا 

 مم شمرك    بريممج محو األميم حو شمرك    إيشم  طريه مىًل . إفا
ر مؤسسمت  تيظيم م    إطم إلىومن اجل تيظيم سل ت ك األيشطم اتج   المجتمعم  الحميىم      

 ميظم يط ه ع يا عممن اسم مؤسسم  المجتم  الممي  .
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 .497 ص ، سابق مرجع ، المجتمع متنظي في االجتماعية الخدمة طريقة ، حسانين بكر أبو السيد 
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 مؤسسات المجتمع المدني  -رابعًا :
إن مؤسسدددم   المجتمددد  المدددمي  حو مدددم يسدددمى عدددممن بملمؤسسدددم  األم يدددم مددد   ددد  الحنيندددم          

مؤسسددددم  غيددددر حسوميددددم وال ت ددددمف إلددددى  تحنيدددده الميددددم   الممميددددم الربحيددددم  ألعحددددمئ م ،إيمددددم مدددد  
ما  حيشطم خيريم ل صمله العمم وتم ورم ل م حسمم  سىيرن تخت ف مدن مولدم إلدى حمؤسسم  تعتمم ع ى 

حخرم ،   يمك من يط ه ع ي م مؤسسم  المجتم  الممي  ،وميمك من يسدمي م بملجمعيدم  الخيريدم حو 
بيم  ممي   تشترك    معيى واحم ومو ضي موم مم اخت    تسميمت م  ،  الميظمم  االجتممعيم ...الخ 
 ومدد يعتمددم بشددسل حسمسدد  ع ددى العمددل والج ددم التطددوع  لأل ددرام ،  بددل ال يخحدد  لألعمددمل الحسوميددم

 : 1تنوم ع ى عمن مبممئ حسمسيم يمسن اختصمرمم    األت 
  -مبمح العمل التطوع  حو المشمرسم التطوعيم :1-
ف عدن سويدا مجتمعدًم تب يدًم تسددوم  المجتمد  المدمي  يتسدون بدمغرامن الحدرن  غ درام  ، ومدو يخت د حن     

الروابط النب يم وال مخل ل  رم    اختيمر عحويم الجممعدم   د  م روحدم بحسدم االيتمدم  النب د  ، بدل 
ظمددون  دد  شددسل جممعددم  بحسددم توا دده ال ددمف العددمم ومددو تنددميم خددممم  ت ددرم المجتمدد  المددمي  ييح حن

 الت  بملومم . ا المج وممنمبل  ت ك حجر    ل صمله العمم مون الت سير 
  -التيظيم الجممع  :2-
 ملمؤسسدددم  األم يدددم الممييدددم عدددممن مدددم تخدددر  عدددن يطدددمه السددديطرن السيمسددديم مدددن تبدددل السددد طم        

الحمسمم ، بل م  تخح  لنميون مدمي  ميط ده مدن تط عدم  حعحدمئ م واختيدمرات م الحدرن ، إف حن سدل 
ظم إلي دم حعحدمئ م بشدسل اختيدمرح حدر يمبعدًم مدن مدم يسدمى بملتيظيمدم  األم يدم يدي حو مؤسسم حم يم ،

 .  2عي م  ىمؤسسم حو التيظيم و الرحل إرامن األعحم  بشرط تبول م 
  -الرسن األخلت  والس وس  :3-
ومدددفا يعيدددى تيدددمم المؤسسدددم  الممييدددم ع دددى مبدددمح التسدددممه والتعدددمون وحريدددم الدددرحح والصدددراع          

حددم إحن المؤسسددم  حو الميظمددم  األم يددم مدد   دد  الحنينددم ومددن ميددم يمسددن إن يسددتخ ص ،  3السدد م 
حرسددمن المجتمدد  المددمي  والددمح غملبددًم مددم يتسددون مددن األحددزاب السيمسدديم، والينمبددم  العممددم واالتحددمما  

الحسدوم  والدمح يطدمل مجمدل  روالجمعيم  األم يم بضشسمل م المخت  دم التد  تندوم ع دى مبدمح العمدل غيد
، يبدددًم والتدددد  تشدددمل الحيددددمن السيمسددديم واالتتصددددمميم واالجتممعيدددم والىنم يددددمتنر  المعمصددددرنيدددواح  الحيدددمن 

ح تدضىر بعميدم العوامدل والنديم فالمجتم  ال يبد  يجدم  عدرف العمدل التطدوع  ميدم الندمم والد إلىوبمليظر 
                                                           

1
 .120 م،ص2005 ، لبنان ، العربي الفكر مكتبة(  ومؤسساته نظمه) المدني المجتمع ، علي الحميد عبد محمد 
2
 .79،ص1998 ، بيروت ، العربية الوحدة دراسة مركز ، نقدية دراسة ، المدني المجتمع ، بشارة عزمي 
3
 األردن/ عمان ، والنشر للطباعة اإلشرافية الدار ، الثالث العالم وحالة يالمدن المجتمع ، ريده ابو هللا سعد 

 11،ص1999
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النددديم ومدددن بدددين ت دددك العوامدددل  ،  االتتصدددمميم واالجتممعيدددم والج را يدددم تدددمحيم تب دددور حول دددم يمدددط التددد 
من السددسمييم مددن بددماون وححددر وريددف اغسددلميم  وسددفلك المبددممئ النب يددم إحددم م إلددى يمددط الحيدد الميييددم
 يدددتم سدددمن فلدددك نح إال ، الصدددحرا   ددد  حو والمرت عدددم  الجبدددمل  دددوه حو السدددمح يم السددد ول ع دددى سدددوا 
 عشدر التمسد  الندرن ي ميدم ومد  ، األحدوال ححسدن  د  وفلدك تب   شسل    حو عمئ يم حو  رميم بصورن

العشددرين بددمح  ملمدده العمددل التطددوع  النددمئم ع ددى اليظددمم المؤسسددمت   دد  الظ ددور ،  النددرن بمايددمو 
م ومدددد  ممرسددددم ال يددددون والصدددديمئ  1898حيددددث تددددم تضسدددديس حول مؤسسددددم خيريددددم  دددد  طددددراب س عددددمم 

خمصدم تع ديم الم دن والحدرف الم ييدم ل شدبمب األميم ، اغسلميم والت  ت مف إلى يشر التع يم ومحو 
يتم توجيا العمئم المدممح المتحصدل ع يدا مدن مدف  الممرسدم وسدفلك مدم يدتم جمعدا  إفالوت  ،     فلك

ومددد  بمايدددم الندددرن  ، مدددن تبرعدددم  حمدددل البدددر واغحسدددمن سعمدددل تطدددوع  إلدددى مسدددمعمن ال ندددرا  واأليتدددمم
العشددرين ظ ددر  العميددم مددن المؤسسددم  الخيريددم  دد  سددل مددن مددمييت  طددراب س و بي ددمزح وغيرمددم مددن 

  -ل يبيم األخرم  ومن حمى م فلك :الممن ا
 م.1920الم جض اغسلم  ،    ممييم بي مزح سيم  - ح
 م.1950حرسم السشم م ، سيم  - ب
 م ، بممييم بي مزح .1957جمعيم ال لل األحمر ال يب  ، سيم   -  
 م .1962جمعيم اليور ل مس و ين ، بممييم طراب س سيم   -م
 م .1993مب  ، سيم ال جيم الوطييم ل عمل التطوع  الشب -ه

 م لعمل التطوع  ينوم ع ى توجيا الطمتم  البشريم والممميم وب ورت م    خممم المجتم  من       
 اجل تحنيه سعممن ور مميم حبيمئا .

 -خممسًم :
 بمدينة بني وليد : مجتمع المدنيمؤسسات ال

مار تحدددد  حسددددم تُددددشدددد م  ممييددددم بيدددد  وليددددم ظ ددددور مؤسسددددم  العمددددل التطددددوع  األم دددد  والتدددد        
شددراف م وحدديم المجتمدد  المددمي  بملممييددم ، حيددث تعددم  الجمعيددم  األم يددم ومدد  تيطددوح تحدد  إمارن وا 

إشددددرا   ل ددددف  المؤسسددددم  ع ددددى مسددددتوم المولددددم ، ومددددن حمددددماف مددددف   تيظيمدددد األخيددددرن بضي ددددم ج ددددمز 
وتددم  الم وحدديم مدد  مراتبددم عمددل الجمعيددم  ماخددل المددمن مددن حيددث جمدد  التبرعددم  وتحميددم حشددسمل م

 .مممرسم العمل التطوع  متحميم عم يم التصرف  ي م إحم م إلى وح  آليم ممروسم يتم عن طرين 
 -ومن مف  الجمعيم  ممي   :   
 تجم  شبمب وامح الخير .1-
 جمعيم النوارير اليسمئيم لألعممل الخيريم .2-
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 جمعيم حمل الخير لموح االحتيمجم  الخمصم .3-
 مل الخيريم .عممؤسسم وامح مييمر لأل4-
 جمعيم السلم لألعممل الخيريم . 5-

جمعيم آمس ل  يون والىنم م وغيرمم من الجمعيم  والمؤسسم  الخيريم الت  يتجموز عمممم    6-
 جمعيم تنريبم . نخمس عشر 

سددممم  ت ددك الجمعيددم  حو المؤسسددم  األم يددم بضعمددمل تطوعيددم ماخددل الممييددم وخمرج ددم  دد         
ط ددم  اليزاعددم  والصددراعم  التدد  تظ ددر بددين الحددين مجددمال  مخت  ددم م ىددل تنددميم اغعميددم  الممميددم وا 

 درام حو حتدى المسدتوم الجمدمع  العدمم حح بدين النبمئدل واآلخر سوا  ع ى المستوم ال درمح حح بدين األ
حو الممن ، سمم تمم  بملعميم من األعممل الخمميم    مجمال  عدمن يتمىدل الدبع  مي دم  د  صديميم 

النيددمم و ره ماخددل الممييددم وخمرج ددم ، وسددفلك صدديميم وتددرميم السىيددر مددن المبددمي  األىريددم ، بعدد  الطدد
وورش العمدددل  التوعويدددم والىنم يدددمبحمدددل  التشدددجير ، سمدددم عم ددد  ع دددى إتممدددم العميدددم مدددن الحمدددل  

يمميك عن مورمدم البدمرز  د  مجدمل حمميدم الممت سدم  العممدم مدن العبدث خمصدم  د  غيدمب مؤسسدم  
 المولم .

 المحور الثالث : 
 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

 أوال: مجتمع البحث : 
لنم تحمم مجتم  البحث    ط بم وطملبم  س يم التربيم جممعم بي  وليم والبملغ عمممم      

( من اغيمث وفلك حسب اغحصمئيم 866( من الفسور و  )268(  طملب وطملبم ، مي م )1134)
  2018/2017.      مسجل س يم التربيم خلل  صل الخريف الصممرن من مستب 

 
 نوع وحجم العينة : -ثانياً  :
بعم حن استطمع البمحث معر م حجم مجتم  البحث ، وحصولا حيحم ع ى سشو م  بضسممئ م      

حسب تخصصمت م الع ميم ، ع يا ترر البمحث استخمام العييم العشوائيم الميتظمم  و ه الخطوا  
 م :التملي
 ب فاو  %( تنريبم من المجموع  العمم لمجتم  البحث 14.3حمم البمحث يسبم عييم البحث بد )1-
 .  م رم ( 162)ب العييم حجم تحمم
 ( .1-1134من ) متس س معم البمحث سش ًم بضسمم  مجتم  البحث يحمل حرتممم ح2-
 (.7الممم = )3-
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 ( ل وحمن األولى .3اختيمر الرتم )4-
 -الدراسة ومنهجها : نوعىملىًم : 
يسددب التصددميمم  البحىيددم و حسىرمددم ملئمددم حيددا ححيددت ج البمحددث التصددميم الوصدد   بعددم حن رحم      

سبددر تددمر مددن المع ومددم  حوتيمسددبًم مدد  طبيعددم مشددس م البحددث مددف  ، وفلددك لنمرتددا العمليددم ع ددى جمدد  
ن مجتمدد  البحددث مددن  ئددم حمر والحنددمئه والتدد  غملبددًم مددم تسددون  دد  ال تددرن حو الددزمن الحمحددر ، بمعتبدد

ن طبيعدددم مشدددس م البحدددث ال تخدددر  عدددن سوي دددم رصدددم وصددد   تح ي ددد  لحندددمئه محدددممن و ددده  حالشدددبمب و 
 األمماف العممم لا ، ومن ميم تحمم مي ج البحث    حس وب المسه االجتممع  عن طريه العييم .

 -مجاالت البحث :: رابعًم 
شبمب الجممع  بس يم التربيم جممعم بي  وليم وفلك تم إجرا  مفا البحث ع ى عييم من ال       

ميسمبر  لا ، حمم المجمل الزمي   نم ايحصر    ال ترن الزمييم م  بمايم ش ر مومسميي مسمجمال بشري
 م.2018م وحتى بمايم ش ر ابريل 2017
 -وسيلة جمع البيانات : خامسًا :

لجم  بيميم  البحث لتيمسب م م  طبيعم لنم حمم البمحث وسي م االستبيمن سوسي م ميمسبم        
 مجتم  البحث.وخصمئص 
 الدراسة االستطالعية : سادسًا :

ع ى عييم ص يرن من جم ور عييم البحث تمت ث  يمبضجرا  المراسم االستطلع البمحثتمم         
 %( تنريبًم من مجموع عييم10.5( طملب وطملبم من س يم التربيم ، وفلك بمم يوازح )20   )

مر وسي م جم  البيميم  وممم ت طيم االستممرن لسل جوايب البحث ، وسفلك يالبحث من اجل اخت
ممم وحوح األسئ م وس ولم اغجمبم ع ي م ، ومن يمحيم حخرم التعرف ع ى ممم إمسمييم النيمم 

 ي  ىيم  إجرا  المراسم ، حيث استحبملمراسم الميماييم ومعرو م الصعوبم  الت  تم تواجا البمحث 
المتوت  من اغجمبم ، والت   المستومالبمحث عن عمم من  نرا  االستبيمن لعمم وحوح م وتمي  

 م .است ى  ي م المبحوث بس مم ال اعرف و   ححيميم حخرم ترس  غير مموي
 -:عر  بيميم  المراسم الميماييم                    المحور الرابع :

 -حوال : وصف العييم :
 يبين توزي  ح رام العييم حسب الجيس .( 1جمول رتم )

 
 
 

 % ك الجنس 

 29.6 48 ذكور

 70.4 114 إناث

 162 المجموع 
100% 
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% من مجموع عييم البحث منمريم بيسدبم 70.4حن يسبم اغيمث سمي   (1)يتحه من خلل الجمول 
 جتم  البحث .م منمريم بملمجموع العمم لمتعوم  يتيجم طبيعيم ومتو  (%(29.6الفسور الت  ب    

 العييم حسب التخصص الع م  . ح رام( يبين توزي  2الجمول رتم )
 % ك التخصص

 6.2 10 الدراسات اإلسالمية 

 3.7 06 اللغة العربية 

 6.8 11 اللغة االنجليزية 

 8.6 14 التربية وعلم النفس 

 1.9 03 معلمة الصف 

 3.7 06 الرياضيات 

 3.7 06 الفيزياء

 4.9 08 الحاسوب 

 6.8 11 الجغرافيا 

 4.9 08 التربية البدنية 

 3.7 06 الكيمياء 

 13.6 22 األحياء 

 6.2 10 الخدمة االجتماعية 

 8.6 14 علم االجتماع 

 10.5 17 رياض األطفال 

 2.5 04 التاريخ 

 3.7 06 اإلدارة التعليمية والتخطيط 

 162 المجموع 
100% 

يسبم مشمرسم    عييم البحث احتوامم تخصص ع دم الدي س  حع ىحن يلحظ من خلل الجمول      
التع يميددددم ب روعددددا المخت  ددددم التربيددددم وع ددددم الددددي س وريددددم  األط ددددمل ومع مددددم الصددددف وحيحددددم اغمارن 

 دددرام العييددددم ، وي يدددا تخصددددص مدددن المجمددددوع العدددمم أل (%(24.7التربدددوح ، حيددددث ب  ددد   طوالتخطدددي
 من المجموع العمم أل رام العييم . (%(13.6ييم البحث بد ب    يسبم مشمرستا    ع حفاألحيم ، 

 تأنيا : مناقشة وتحليل تساؤالت البحث
 -بيانات تتعلق باإلجابة على التساؤل األول وهو : 1-
 مم موتف الشبمب الجممع  من العمل التطوع  ؟  -س
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العالقة بموقفهم من ( يبين توزيع أفراد العينة حسب رأيهم نحو بعض القضايا ذات 3الجدول رقم )
 العمل التطوعي .

 رأي المبحوث                            الرقم

 الــقـضـيـة                     

ال      ال          نـــعـــم     

 اعرف 

 % ك % ك   % ك

مشاركة الشباب الجامعي في العمل التطوعي سلوك  1

 حضاري 

138 85.2 24 14.8 0 0 

 0 0 46.9 76 53.1 86 ك المشاركة في عمل تطوعي هل سبق ل 2

العمل التطوعي يكسب الفرد مكانه اجتماعية عالية في  3

 المجتمع 

150 92.6 10 6.2 2 1.2 

هل سبق لك االنضمام في عضوية احد مؤسسات المجتمع  4

 المدني بمدينتك 

62 38.3 100 61.7 0 0 

المؤسسات هل أنت راضي عن النشاطات التي تقوم بها  5

 األهلية في مدينتك 

141 87 11 6.8 10 6.2 

العمل التطوعي قيمة أخالقية يجب ان يمارسها الذكور  6

 واإلناث 

162 100 / / / / 

( حن ميددمك اعتنددمم يتمتدد  بددا سددل ح ددرام العييددم تجددم  العمددل 3يتحدده مددن خددلل الجددمول رتددم )        
ي دددم ال حوواجدددب وطيددد  تجدددم  المجتمددد  ، سمدددم  (  ددد  سويدددا تيمدددم حخلتيدددم100%التطدددوع  وبيسدددبم )

يتوتعدون حصددول ال ددرم مددن ورا  يشددمطا مددفا مددرمومًا ممميدًم   ، حن مددفا  دد  الحنينددم  يعسددس ليددم وجددوم 
واحده ع دى تدون التجدميس  مرجم عمليم من الترابط والتسم ل االجتممع   لمم ح رام  العييم ومو مؤشدرُ 

يدددم ومرجدددم التع ددديم  ددد  غدددرس روح التحدددممن والتسم دددل لدددمم المجتمعددد  ، سمدددم ال يسدددى مور النددديم الميي
( مدن 92%حسىر مدن ) ىالشبمب الجممع  و من الجيسين  ،حيث حن مفا االعتنمم    الحنينم تم مع

اغيممن بدمن العمدل التطدوع  يسسدب ال درم المسميدم االجتممعيدم العمليدم   د   إلىمجموعم عييم البحث 
ن اليشمط التطوع  وب   اليظر عن يوعا وشس ا   و يتمتد  ومسفا يستخ ص ممم سبه ح ،المجتم  

( مددن مجمددوع عييددم البحددث يؤسددمون ع ددى ان 85.2%بمرجددم تبددول عمليددم ، ومددو مددم جعددل مددم يسددبتا )
يسدبتا مدم العمل التطوع  مو س وك ححمرح ، غير ايا من الم    ل يظر    مفا الجمول ان ميدمك 

( يعتر ون بدضي م لدم يسدبه ل دم النيدمم 46.9%ريبم وم  )ب م تنترب من يصف مجموع العييم تن ألبضس
المشددمرسم  دد  حح عمددل تطددوع  ، إن مددف  اليتيجددم يمسددن ت سدديرمم ع ددى حسددمس واتدد  المولددم ال يبيددم  حو

اخددم  ع ددى عمتن ددم سددل الخددممم  ومددو مددم جعددل مددن مممرسددم  والتدد وخمصددم خددلل ال تددرا  السددمبنم 
 اليشمط التطوع   حمرًا محمومًا .

  و يظريم إلى المؤسسم  األم يم حو مم يسمى بمؤسسم  المجتمد  المدمي   د  ليبيدم سديجم حي دم       
مدد  بمايدددم األل يدددم الىمييدددم بدددملرغم مددن تدددمي  يشدددمطمت م ، ومدددو مدددم معددد   إاللددم يسدددن ل دددم ايتشدددمر واسددد  
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إحدمم ( تنريبم من مجموع ح رام العييم إلى االعتراف بضيا لم يسبه ل م االيحممم  د  عحدويم %62)
 مؤسسم  المجتم  الممي  بمجتمع م .

 ددرام العييددم مددن عممددا يحددو اليشددمطم  التدد  تنددوم ب ددم مؤسسددم  المجتمدد  ححمددم مددن حيددث رحددم       
( مي م تم عبروا عن رحممم بمم تمم  با ت ك المؤسسم  من يشمطم     يطمه 87%الممي   من )
 مجتمع م  

 -  ومو :بيميم  تتع ه بمغجمبم ع ى التسمؤل الىمي2-
 ي ح  م الشبمب الجممع  ؟  الت مم شسل وطبيعم األعممل التطوعيم  –س 

( مجمال  عمل تتطوع  من حصل 3( يبين توزي  ح رام العييم حسب ت حي  م لد )4الجمول رتم )
(10. ) 

 الترتيب  النسبة  % التكرار  نوع العمل التطوعي المفضل الرقم 

 1 69.8 113 المرافق العامة التطوع بمجال االهتمام وحماية  1

 3 60.5 98 التطوع في مجال اإلغاثة العامة  2

 7 26.5 43 في مجال المصالحة االجتماعية  3

 5 38.3 62 التطوع في مجال التخصص العلمي  4

 9 20.4 33 التطوع في مجال حماية البيئة  5

 مكرر 5 38.3 62 التطوع في مجال ضبط األمن  6

 6 30.7 50 لمؤسسات الدينية االهتمام با 7

 8 25.9 42 حماية المباني والمقتنيات األثرية  8

 2 65.4 106 االهتمام بشؤون األيتام والعجزة 9

 4 56.2 91 في مجال حمالت التشجير والغابات  10

سدتممرن االسدتبيمن ومد  إ( مجدمال  عمدل  د  10يلحظ من خلل الجمول حيم ىم عر  عمم )      
 ددب مجددمال  العمددل التطددوع  وحسىرمددم شدديوعم  دد  المجتمدد  ال يبدد  ، وط ددب مددن ح ددرام العييددم غحتمىددل 

 ( مجمال  م ح م لسل واحم مي م ، ومن خلل فلك سمن اآلت :3وح  إشمرن حممم )
 العمل    مجمل حمميم المرا ه العممم.   الترتيب األول : 

الم حد م بمليسدبم ل شدبمب الجدممع  وفلدك جم  مفا المجمل ع ى رحس مجدمال  العمدل التطدوع        
%( مددن المجمددوع العددمم أل ددرام العييددم، ومددفا راجدد  إلددى وعدد  الشددبمب الجددممع  بضمميددم (8 .96بيسددبم

الممت سدم  العممددم والمحم ظددم ع ددى المددمل العددمم، ومدو فليددل ع ددى اليحددج األخلتدد  والندديم االجتممعيددم 
 ددم التدد  يحتمدد  ب ددم األ ددرام وحن وجددوممم يعتمددم ع ددى الخيددرن ،  ددملمجتم  بمليسددبم ل ددم مددو بمىمبددم المظ

 بنم  المجتم  .
 .والعجزن االيىمم العمل    مجمل االمتممم بشؤون    الترتيب الثاني : 

%(مددددن 56.4لنددددم تحصددددل مددددفا المجددددمل مددددن األيشددددطم التطوعيددددم ع ددددى يسددددبم تضييددددم ب  دددد  )        
احدحًم ع دى مدمم التسم دل و التحدممن المجتمعد  المجموع العمم أل رام العييم ,إن مدفا يعطد  مؤشدرًا و 
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ل شدبمب الجدممع  تجدم  مجدتمع م ،  دملمجتم  ال يبدد  يتميدز بعدمم  الن يدل منمريدم بملمجتمعدم  المجددمورن 
الفح يعتمم ع ى االحترام المتبممل النمئم ع دى حسدمس  يالا إحم م إلى حن يمط الحيمن السمئمن بين حبيم

مول العدددملم  نالسىيدددر مدددنيدددما  الحيدددمن الممييدددم الحميىدددم التددد  تشددد ممم الحيدددمن البسددديطم الخمليدددم مدددن تع
الصيمع  والمتنمم ؛ سمم حن النيم الميييم اغسلميم ل م مور  عمل    التضىير ع ى  تيم الشدبمب ويمدو 

 روح التحممن والتسم ل االجتممع  لمي م 
 العمل    مجمل اغغمىم العممم : الترتيب الثالث : 

عمل    مجمل اغغمىم العممم  حو المسمعما  الممميم خمصم لألسر واأل درام الدفين سدبه إن ال       
وان تعرحوا لظروف اجتممعيم حو سيمسيم  تمسيم حوتعت م    العدوز والحمجدم إلدى خدممم  اآلخدرين، 

 من مجموع ح رام العييم .%(60.5)ومن ميم تحصل مفا المجمل ع ى مرجم تضييم  مم يسيت م 
 دد  مجددمل بنيددم الترتيبددم  األخددرم لألعمددمل التطوعيددم الم حدد م  نددم سددمن العمددل  دد  مجددمل  حمددم      

 %( من مجموع ح رام العييم 56.2بتضييم )الترتيب الرابع حمل  التشجير وال مبم  ع ى رحس  
                                  سمن من يصيب مجمل  العمل    حبط األمن والمسمعمن ع يا ,   :  الترتيب الخامس 

 .وسفلك العمل التطوع  بمجمل التخصص الع م  
سملعمل بملمستش يم  حو التمريس حو تنميم خممم     مجمل التخصص الع م   ل  رم              

 %( من مجموع ح رام العييم.38.3,وسمن فلك بيسبم تضييم ب   )
 يم وحمميت م. العمل    مجمل االمتممم بملمؤسسم  الميي  الترتيب السادس:

يتع ه  مفا المجمل بمالمتممم بملمسمجم وملحن م , وسفلك حممسن تح يظ النرآن وتمريس ع ومدا       
ا المجددددددمل ع ددددددى فإلددددددى آخددددددر فلددددددك مددددددن شددددددؤون المؤسسددددددم  الميييددددددم واألوتددددددمف، حيددددددث تحصددددددل مدددددد

 % ( من مجموع ح رام العييم .30.7مميسبتم)
   االجتممعيم: العمل بمجمل المصملحمالترتيب السابع :   

ط دم  ل يدب الصدراعم  بدين إإن من حمم مم يشير إليا مدفا المجدمل مدو المصدملحم االجتممعيدم س     
األ رام والجممعم  والنبمئل وسفلك الصراع األسرح بإشسملا المخت  دم ,سدل فلدك مدن اجدل تخ يدف حدمن 

زمدددم  ،حيدددث حيدددم مدددفا التدددوتر االجتمدددمع  والسيمسددد  ماخدددل المجتمددد  ال يبددد  خمصدددم اتيدددم  حدددموث األ
 %( من المجموع العمم أل رام العييم.26.5المجمل )

تحصل مفا المجمل ع ى  إفمجمل العمل    حمميم المبمي  والمنتييم  األىريم ,  الترتيب الثامن :
 %( من مجموع ح رام العييم .25.9مرجم تضييم )
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 .العمل    مجمل حمميم البيئمالترتيب التاسع: 
جم     مرتبدم متمييدم  إيا إال%(من مجموع ح رام العييم ,20.4م مفا المجمل مم يسبتا )لنم حي       

من امتمممم  ح درام العييدم ، وفلدك حسدب مسميتدا االجتممعيدم  د  ي دوس الشدبمب الجدممع  ,  ملطملدب 
الجممع  مون شدك ع دى مرجدم عمليدم مدن الىنم دم والمسدتوم التع يمد ,   دو بدفلك لميدا مجدمال  معييدم 

يمسددب مدد  إمسمييمتددا ومسددتوا  التع يمدد  ول ددفا يجددم  ال يعيددر امتمددمم عددمل لمىددل ت ددك المجددمال  مددن تت
 العمل . 

 -بيميم  تتع ه بمغجمبم ع ى التسمؤل الىملث ومو :3-   
 س : مم حمم المعوتم  االجتممعيم الت  تواجا الشبمب الجممع      آما  العمل التطوع  ؟

ح رام العييم حسب آرائ م    بع  النحميم فا  العلتم بملمعوتم  ( يبين توزي  5الجمول رتم )
 االجتممعيم الت  تواج  م    سبيل حما  العمل التطوع  . 

 رحح المبحوث                                          
 النحيم 

 ال  يعم 
 % ك % ك

مؤسسم  المجتم  الممي  الخيريم    ممييت  ل م يشمطم  بمرزن 
   حما  األعممل الخيريم التطوعيم . 

136 84 26 16 

 9.9 16 90.1 146 العمل التطوع  واجب وطي  س ير  من الواجبم  الوطييم .
ب م تشجعيم ع ى العمل  يمالمؤسسم  التع يميم الت  مرس

 التطوع .
13 8.0 149 92 

 93.8 152 6.2 10 الجممعم ت تم بملعمل التطوع  وتحىيم ع   مممرستا .
 76.5 124 23.5 38 حسرت  تتنبل مممرست  ل عمل التطوع  حفا معتي  إليا الجممعم .

 73.5 119 26.5 43 العمل التطوع  ي يه بملفسور  نط. 
 16.7 27 83.3 135 مممرسم اغيمث ل عمل التطوع  س وك ححمرح مط وب .
 27.2 44 72.8 118 العمل التطوع  يجب حن يممرس    حوتم  ال راغ  نط .

 62.3 101 37.7 61 العمل الفح ال يو ر مرموم مممح ال حمتم با .
المولم حو الحسومم م  المسؤلم عن خممم  المجتم  وال ماع  

 ل عمل التطوع  
72 44.4 90 55.6 

 49.4 80 50.6 82 ضما  حح عمل تطوع .بحوتم   راغ  تسمه 



 

 2017 146

 

العظمى من ح درام العييدم يدرون حن الجممعدم ال  ( حن ال ملبيم5يلحظ من خلل الجمول رتم )        
 ،من مجموع ح رام العييم(93.8%)ت تم بملعمل التطوع  وال تحى م ع ى مممرستا , وسمن فلك بيسبم 

المجتمد   اإن مف  اليتيجم تعسدس ليدم الدمور السد ب  ل جممعدم خمصدم  د  الوتد  الحمحدر الدفح يمدر بد
خددممم  مؤسسددم  المولددم وازميددمم يسددبم االحتيمجددم   ال يبدد  ومددم يشدد م  مددن تددمي  واحدده  دد  مسددتوم

 اليوميم ل مواطن وسفلك المجتم  العمم. 
ط ددب مي ددم مددم مددو  ددوه تددمرت م ,   دد  س يرمددم مددن مؤسسددم  يإال حييددم ال ي ددوم الجممعددم سىيددرا وال      

يددم بالجمي بمألعمددمل واليشددمطم  المجتمدد  تعددمي  مددن عددمم االمتمددمم والتشددجي  وبملتددمل  ال ت ندد  امتمممددمً 
يمم يترسز امتممم م ع ى   ما  رسملت م الع ميم وتيظيم شؤون مراسم طلب م . آوا 

و   مجمل آخر يتع ه بملمؤسسم  التع يميم بمراحل التع يم المخت  م الت  التحه ب م الطملب تبل     
رام %( من مجموع ح د92الجممعم من حيث تشجيع م ع ى العمل التطوع ،  يلحظ من الجمول حن )
 العييم يرون حن ت ك المؤسسم  ال ت تم بملعمل التطوع  وال تشج  ع يا .

حمددم مددن حيددث اغيمددمن بملعمددل التطددوع  وحمميتددا  دد  المجتمدد ، وخمصددم عيددممم يعتبددر واجددب       
وطيدددد  يجددددب حن يؤميددددا سددددل ح ددددرام المجتمدددد  بددددمختلف تددددمرات م ومسددددتويمت م الع ميددددم ، نددددم حيددددم فلددددك 

 .لعمم أل رام العييم%(من المجموع ا90.1)
مدف  اليتيجددم يمسددن ت سدديرمم ع ددى حسددمس مددمم التحددممن والتسم ددل االجتمددمع  لددمم الشددبمب ان        

حو الشدبمب عممددم تجدم  وطدي م ومجددتمع م العدمم , إف حن العمدل التطددوع  تيمدم ج ي دم تعسددس  الجدممع 
                      ممم شعور ال رم بملمواطيم تجم  مجتمعا .                         

ومدددم يع مدددون حن طموحدددم ت دددم ال يمسدددن  إن  ئدددم الشدددبمب مددد  حسىدددر ال ئدددم  المجتمعيدددم طموحدددمً        
%( مدن مجمدوع ح درام العييدم 83تحنين م إال من خلل مجتم  توح ومتممسك , ول دفا يؤيدم حستدر مدن )

 ط وب . الجممعيم ,    العمل التطوع  ويرويا س وك ححمرح وم نمتاشتراك ال 
%( مددن مجمددوع 76.5حمددم مددن حيددث تشددجي  األسددرن لألبيددم   دد  المشددمرسم التطوعيددم يجددم حن )      

 ح رام العييم ييسرون فلك ع ى حسرمم ومو    الحنينم مم يعيه تطبيه  مبمح العمل التطوع  . 
حن %( مدددن مجمدددوع ح دددرام العييدددم حن األعمدددمل التطوعيدددم يجدددب 72.8يدددرم ) ومددن يمحيدددم حخدددرم      

 تممرس    حوتم  ال راغ بمليسبم ل طملب بحيث ال تؤىر ع ى تحصي ا التع يم  . 
حمم من حيث ممم اتسمع حوتم  ال راغ  وتمرت م ع ى السممح ل شبمب الجممع  بمممرسم        

سمه ل م بمممرسم ت%( من مجموع ح رام العييم حن حوتم   راغ م ال 49.4العمل التطوع   نم حسم )
تطوع  و فلك اليش مل م بضعبم  المراسم ومن يمحيم حخرم حعبم  األسرن ومسمعمت م    حما  العمل ال

  .يمميك عن حوتم  التر يا ل شبمب من الجيسين، السىير من األعممل الحروريم 



 

 2017147

 

%( مددن 44.4يلحدظ مددن الجدمول السددمبه حيحدم حن ميددمك يسدبم مددن الشدبمب الجددممع  تندمر )       
ييسدرون العمدل التطدوع  ويرويدا ال حمجدم إليدا ،   دو مدن واجبدم  الحسومدم ومد  مجموع ح رام العييدم 

وحممم المسئولم عن خممم  المجتم  ,ومفا    الحنينم مم تعوم ع يا الشدبمب خدلل العندوم الممحديم 
ممدم اهلل بيعمدم الدي ط وتصدمر   بعيممم سمي  المولم تتولى خممم  سل متط بم  الحيدمن ،  إف حن ليبيدم ح

( م يدون برميدل  د  اليدوم يمميدك عدن ت دم عدمم السدسمن , سدل 2م  سبيرن  وصد   إلدى حسىدر مدن )بسمي
تددولى المولددم سددل الخددممم  مون حن يسددون ميددمك امتمددمم بضعمددمل  الددىفلددك سددممم  دد  ال تددرا  السددمبنم 

 التطوع .
 -النتائج العامة للدراسة الميدانية :

 -توص   المراسم إلى جم م من اليتمئج وم  :
  : يتمئج تتع ه بموتف الشبمب الجممع  من العمل التطوع  : حوال
يؤيم الشبمب الجممع  العمل التطوع  بمعتبمر  تيمم حخلتيم ووطييم يجب مممرست م من  -1

 %( من مجموع ح رام العييم .100تبل الفسور واغيمث و فلك بيسبم ب    )
يم المؤسسم  األم يم ل مجتم  تمي  إتبمل الشبمب الجممع     االيخراط بص وف عحو  -2

 %( من مجموع ح رام العييم61.7من خلل اعترا م  ) فلك واححمً   رظالممي  ،حيث 
يححى العمل التطوع  بمسميم اجتممعيم عمليم لمم الشبمب الجممع  ، ومو مم حسما ع يم  -3
 %( من مجموع ح رام العييم .92.6)
تيمم ع يم وس وك حخلت   بمعتبمر لعمل التطوع  م لرغم من اغيممن العمل  المستوم بمب  -4

تحه حن إسوح من تبل ح رام العييم إال حن يسبم حمائ م ال ع   لا اتل مستوم ،  من خلل البحث 
%( من مجموع ح رام العييم مم  نط المين شمرسوا    حما  حعممل تطوعيم خلل  ترا  سمبنم 53.1)
. 
سسم  المجتم  الممي   الخيريم    إطمر ممييم تحح  اليشمطم  الت  تنوم ب م مؤ  -5

 %(من مجموع ح رام العييم .87مجتم  البحث برحم )
 -: امعينتائج تتعلق بطبيعة اإلعمال التطوعية التي يفضلها الشباب الج -ىمييم :

تحصل مجمل العمل لحمميم المرا ه العممم واالمتممم ب م ع ى الترتيب األول    مجمل  -1
 %( من مجموعم ح رام العييم .69.8طوعيم الت  ي ح  م الشبمب الجممع  بيسبم ب    )اغعممل الت

ب     بيسبم جم     الترتيب الىمي  التطوع    مجمل االمتممم بشؤون األيتمم والعجزن ، -2
 %( من مجموع ح رام العييم .65)
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طوع    مجمل الترتيب الىملث من مجمال  العمل التطوع  الم ح م سمن من يصيب الت -3
 %( من المجموع العمم ا رام العييم .60.5اغغمىم العممم بيسبم منمارمم )

%( 56.2تحصل العمل    مجمل حمل  التشجير وال مبم  ع ى الترتيب الراب  بيسبم ) -4
 من مجموع ح رام العييم .

العمل جم  الترتيب الخممس متسررا بين مجمل  العمل    إطمر التخصص الع م  وسفلك  -5
 %( من مجموع ح رام العييم .38.3بط األمن بيسبم مئويم )ح   مجمل 

الترتيب السممس مو مجمل العمل المتع ه بمالمتممم والصيميم ل مؤسسم  الميييم ، حيث  -6
 %( من مجموع العييم .30.7فلك ) ايم
مع  العمل جم     الترتيب السمب  من مجمال  العمل التطوع  الم ح م لمم الشبمب الجم -7

 %( من المجموع العمم ح رام العييم .26.5يم )ي   مجمل المصملحم االجتممعيم بيسبم تض
%( 25.5الترتيب الىممن مو العمل    مجمل حمميم المبمي  والمنتييم  األىريم ، بيسبم ) -8

 من مجموع ح رام العييم .
بيئم ، وتم حيم ملك الترتيب التمس  واألخير سمن من يصيب العمل بمجمل حمميم ال -9
 %( من مجموع ح رام العييم .20.4)

 .ب الجامعي في أداء العمل التطوعينتائج تتعلق بالمعوقات االجتماعية التي تواجه الشبا -ىملىًم :
%( من مجموع ح رام 93.8عمم امتممم المؤسسم الجممعيم بملعمل التطوع  ، حيم فلك ) -1

 .العييم 
 %( .92جممعيم مم مون الجممعم بمليشمط التطوع  ، حيم فلك )عمم امتممم المؤسسم  ال -2
ك لج  حبيمئ م ع ى مممرستا ، حيم فشاألسرن ال يبيم ال ت تم بملعمل التطوع  وال ت -3
 %( من مجموع ح رام العييم .76.5)
ال يممرس ال إىيم  حوتم  إحن العمل التطوع    م توح لمم الطملب الجممع مميمك اعتن -4
 %( من مجموع ح رام العييم .72.8، حيم مفا )غ راال 
فلك عيم  حيث ظ رايتشمر ىنم م حن سل خمامم  المجتم  تن  ع ى سممل الحسومم وحممم  -5
 %( من مجموع ح رام العييم .44.4)
%( من 49.9) فلك بملعمل التطوع  إف حيم اً الشبمب الجممع  ال تسمه سىير   راغحوتم   -6

 مجموع ح رام العييم .
 
 



 

 2017149

 

 التوصيات والمقترحات
العمل ع ى يشر ىنم م المشمرسم التطوعيم لمم الطلب من خلل المؤسسم  التع يميم  -1

 المخت  م .
وتيسر ل م  توج  متيمما  طلبيم واعيم   بملمؤسسم  التع يمم المخت  م إن يسون يجب -2

 سبل المشمرسم    العمل التطوع  .
   توجيا وتشجي  المواطن ع ى المشمرسم  ورًا  معلً إن يسون لوسمئل األعلم م يجب -3

 المجتم  .    التطوعيم والتوعيم بضمميت م 
 البحث مراجع

  -، الجز  الىمي  ، مار الستب الع ميم ، بيرو   لسان العربجممل المين حبى ال حل األيصمرح ،  -1
 م.2003. 1لبيمن ، ط

، ممخل يظرح ورؤيم  ماعية في تنظيم المجتمعطريقة الخدمة االجتالسيم حبو بسر حسيين ،  -2
 م2001واتعيم ، المستب الجممع  الحميث اغسسيمريم ، 

، النممرن ، مار الىنم م ل طبمعم واليشر ،  العمل التطوعي لدى الشبابححمم محمم عنل ،  -3
 م.1998

اسم  العربيم ، ، النممرن ، مع م البحوث والمر  التنمية االجتماعيةعبم البمسط محمم حسن ،  -4
 م.1980

بعض المعوقات التي تواجه طالبات الجامعة للمشاركة في العمل  ، حعبمالح يط  ر  ل زيو  -5
 م.2009، 1، مج م الع وم االجتممعيم ، جممعم ال مته ، العمم التطوعي 

 ، مار المعر م الجممعيم ، العمل االجتماعي والتنمية البشريةعبم الرحمن   م  اليحمس ،  -6
 م .2009، 1اغسسيمريم ، ط

 -، مستبم ال سر العرب  ، بيرو   المجتمع المدني )نظمه ومؤسساته (محمم عبم الحميم ع   ،  -7
 م .2005لبيمن ، 

لبيمن ، –" ، مرسز مراسم  الوحمن العربيم ، بيرو   المجتمع المدني " دراسة نقديةعزم  بشمرن ،  -8
 م.1998

، المار اغشر يم ل طبمعم واليشر ،  المجتمع المدني وحالة العالم الثالث،  ابوريم سعم اهلل حبو  -9
 م.1999األرمن ، –عممن 

 م.2018 إحصائية بعدد الطالب بالكلية حتى فصل الخريفمسجل س يم التربيم ، جممعم بي  وليم ، -10
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ل  ويم إن النصيمن الشعريم، بوص  م ال ن ال  وح الجممل  األول، تستطي  بوسمئ  م ا
واغينمعيم حن تينل ل مت ن  مم تمّى ا الصور الواتعيم بص مت م العيمييم، حو التجريميم إلى شسل  ي   
ممّيز، مو  ن النول "الشعر"، حيث يرم اليص لوحم مرسومم بملس مم  بتنييم  إينمعيم، وبميعيم، 

لوسمئل المخت  م الت  ت زم وبيمييم، حيث تمىل مف  األموا  ال ون، والحجر، والخطوط وغيرمم من ا
 ال يون التشسي يم المتيوعم األخرم.

ومن خلل مراسم بيى الصور الشعريم    النصمئم يمسييم السشف عن مالال  الس مم ، وتح يل 
مسويم  الصور، والعلتم  ال  ويم واغينمعيم المتشّس م بيي م، غعطم  لمحم عن التماخل بين ال ن 

عصر العبمس ، والملمه الت  تضّىر الشعر ب م لي موا  ّيًم تشسي ّيًم ييتم  إلى التشسي   والشعر    ال
 جم م ال يون الجمي م المعّبرن عن اغيسمن، بعلتمتا م  فاتا ومحيطا.

لنم امتم العرب بمل يون ميف النمم، وت مو  مفا االمتممم بين مرح م وحخرم، وعصر وآخر، يتيجم 
ن سمن توّجا العرب يحو ال يون الجمي م ليس عوامل متعممن، ميييم، وسيمس يم، و سريم، واجتممعيم، وا 

واسعًم ميف الجمم يم، بسبب طبيعم الحيمن الصحراويم النمسيم الت  عمشومم    الجزيرن العربيم حيث 
سمن ل  يون الجمي م حّيز ممم    حيمت م وسمي  تعرف عيممم بمآلماب السمميم الر يعم وم : الشعر، 

سميوا ي تمون بملتممىيل لمم سمي   –سمم مو معروف  –نى، والتصوير، وال يم ...  ملجمم يون والموسي
 .(1)تشّس ا    عنمئممم الميييم من مسميم

لسن امتممم م ب م لم يسن تعبيرًا عن حملم وجماييم  ييم بنمر مم سمن تعبيرًا عن حمجم  سريم عنمئميم 
، وتم حمسن العىور ع ى حشسمل  ييم متيوعم    اليمن (2)ال ئم تعسس الحملم االجتممعيم والىنم يم لت ك

وجيوب الجزيرن العربيم تمّل ع ى امتممم العرب بمل يون عمومًم، التصوير والعممرن والشعر ع ى وجا 
 .(3)الخصوص مم يعي  حن ال يون حوجم  لي س م حىرًا    التمريخ العرب  تبيل اغسلم

                                                           
(

1
 .2( التصوير عند العرب. أحمد تيمور باشا:  تعليق: زكي محمد حسن ص 

(
2
 .14-12( نفسه ص  

(
3
 .29-28. وعفيف بهنسي، : جمالية الفن العربي ص 118، 50، 3( التصوير عند العرب. أحمد تيمور باشا،: ص 

 القديم العربي الشعر في التشكيلي الفن مالمح
 جممعم بي  وليم –س يم التربيم  – م .  ريم  محمم عبم المؤمن
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جم  اغسلم الفح وّجا ال يون توجي ًم يتل م م  العنيمن الجميمن، وامتّم مفا االمتممم إلى حن 
. م  فلك سمن ل عرب    مرح م الحنم امتممٌم بملٌغ (1)خصوصًم  يمم يتع ه بتصوير السمئيم  الحيم

ببع  ال يون  نم سمن لعبيم اهلل بن طممر ستمب    الي م وع ل األغمي  سّمم  )اآلماب الر يعم( تمل 
 .(2) مي  صمحب األغمي  إيا: "ستمب مش ور ج يل ال مئمن مالٌّ ع ى  حل مؤل ا" يا األص 

وسمن المس مون بمؤوا ميف النرن األول ال جرح بصيمعم صور األشخمص والميمظر وحشسمل الب مان 
والحيوان ع ى ص حم  الستب و وه جمران البيو  والنصور و   ينش الينوم وتزويه األواي  

، ورغم بسمطم مم تّمموا إاّل حييم يستطي  حن يتبين األىر الفح ترستا مف  ال يون    (3)وزرسشم األىمث
ي وٍس تمّ س م اغحسمس وحط ه البيمن لسمي م، األمر الفح يّؤسم الميل الماخ   تجم  ال ن ليسون وسي ًم 

سيل  ال  ويم معّبرًن عن الي س وال سر والعواطف، تممو  من خلل تشسيل  متيّوعم سمن حبرزمم التش
ينمعيم متضّىرن بملمرح م المحيطم.  الشعريم الت  سمي  تنوم ع ى تنييم  بلغيم وبميعيم وا 

وطبيع  حاّل تعرف الصورن    الشعر العرب  النميم منمييس محّممن    فمن الشمعر حين رسم م، 
مف  الصور ال ييم ممم يتعّ ه ببيمئ م تح  تضىير ال يون التشسي يم، م  حييم يمسن حن ي مه بع  

 المتطوّرن    الشعر النميم الت  بيي  بيمً   ييًم متضّىرًا ب ف  ال يون .
 ملمه ال ن التشسي      الشعر الجمم  : -حوالً 

لم يسن الشعرا  العبمسيون تممرين ع ى تسوين  ن متجّمم متطّور، ولوٍن شعرح يخر  عن اغطمر 
حم تا إلى ماخل ا لجممليم الشعريم عيم العرب إاّل من خلل بفور شعريم، التن يمح المحم ظ،  وا 

 وتواعم  ييم سمبنم توّلم  عي م سمم   ييم جميمن وحلوان شعريم مستحمىم.
  إفا عميم إلى تشبي م  الجمم يين وحبييم صورمم ال ييم، وجميم حي م سىيرًا مم سميوا يستخممون م رما 

مستر مين فلك من ميحوتم  اآلل م وتمسيم  (4)سم    تصوير جممل حجسمم الي ""الممى والتممىيل
جممل م، معبرين عن جممل ن حو يصمعت ن حو يعومت ن حو جسممت ن من خلل تشبي  ن بت ك الممى 

 الت  سمي  غملبًم مم تصي  من المرمر حو العم ، وتيح   مؤّزرن مسشو م البطن.
 ينول األعشى :

َر ِمْحرابُ           (5)ها          بُمْذَهــٍب في َمْرَمــٍر َمائرِ َكُدمَيـــٍة ُصــوِّ

 

                                                           
(

1
. والسيرة النبوية البن هشام تحقيق: 1672-1664(: صحيح مسلم. للقشيري تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي،  ص 

 .413مصطفى السقا وإبراهيم اإلبياري ص 

(
2
 .9/3161. 1969( األغاني لألصفهاني. تحقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتب، مصر،  

(
3
 .151-16/150. 1955شهاب الدين النويري ، دار الكتب المصرية، القاهرة، ( نهاية األرب في فنون األدب.،  

(
4

 .38(  الصورة الفنية في الشعر الجاهلي.عبدالرحمن  نصرت  ص 

(
5

 . 150(  ديوان. األعشى تحقيق : محمد أحمد قاسم. ص 
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 اليمب م  ينول : حّمم
 (1)أو ُدْمَيــة في َمْرَمٍر َمْرُفوَعٍة         ُبِنَيْت ِبآُجرٍّ ُيشــــاُد ِبَقْرَمدِ          

 وينول األعشى حيحًم :
 َهــَواٍن لم ُتَلـحْ َوَشَغاميــَِم  ِجَسام  ُبـــدٍَّن         َناِعماٍت  ِمْن          
 ( 2)كالتَّماِثيــِل َعلْيـــها ُحَلٌل          ما  ُيواِرْيـَن ُبُطْوَن الُمْكَتَشحْ          

م  صور تصف ت ك الميحوتم  وجممل م، ىمَّ تُتَّخف سوسمئل لتصوير جممل اليسم   نم حّىر جممل مفا 
   استخمام حمواتا ال ييم الخمصم، وحظ ر ال ن    تسوين الصور الشعريم حين حمول  الشمعر الجمم

فوتا الر ي  من خلل تصوير الميحوتم  ال ييم صممتا سمي  حم حّيم، لسن جممل الحّيم مي م يشبا 
 جممل ت ك التممىيل    إزارمم الفح يزيي م مون حن يستر مي م الخصور والبطون .

ن سمن العرب آيفاك تم تضّىروا بمآلل م والتممىيل المحي طم ب م المعّبرن عن حملت م العنمئميم،  نم وا 
ن سميوا تم استمموا صورمم من البيئم الصحراويم الت   تضّىروا بملطبيعم حيحًم    رسم صورمم، وا 

، إاّل حييم ال يستطي  حن ييسر الجممليم الخمصم ب ف  البيئم من  تعتبر ت ي م العيمصر منمريم ب يرمم
يمحيم ىمييم.  نم تمّيز  الجزيرن العربيم إلى جميب صحمرامم يمحيم، وحىر مم سمن يحيط ب م من 

،     لم تسن مجرم (3)وجبمل م بشريط من الس ول السمح يم الحّينم ي ّ  م من حطرا  م ويزيي م
صحمرم متواص م مرعبم بج م  م وتسوت م سمم يخّيل ليم إّيمم مّى   حملم جممليم طبيعيم خمصم من 

لبيئ . لفلك لم تسن ال يون بضيواع م بعيمن عي م سل البعم،  إلى جميب حيث تسويي م الج را   وا
الشعر واالمتممم العظيم با، امتّم الجمم يون ببع  حيواع ال يون، خمصم مم لا علتم بعبممات م 

وجع وا    معمئم م صور األيبيم  وصور  وعنمئممم، " نم امتّموا ببيم  السعبم، وزّييوا سن  م وجمراي م،
ر وصور الملئسم،  سمن  ي م صورن إبراميم خ يل اهلل شيخ يستنسم بمألزالم، وصورن عيسى ابن الشج

 (4) مريم وحما، وصورن الملئسم ع ي م السلم حجمعين"
بيم حنَّ امتممم م بمل ن لم يسن ظممرن بمميم ل عيمن ألسبمٍب ط   ع ى عصور مم تبل اغسلم، حول م 

ل ملبيم النبمئل العربيم، وىميي م حنَّ الشعر حّل محل سىيٍر من ال يون وتمم الترحمل والتيّنل المائمين 
منمم م، لفلك يجم الجمم   تم استخمم النصيمن الشعريم حماًن  ييًم تعّوحا عن ال يون األخرم،  بمح 
الرسم بملس مم ، وسمي  الصور الشعريم الحسّيم بمايم التنمٍ  حمي  م   ن التصوير عيممم مخ   

حبييم تشبي يم حّسيم، ىم    حبييم استعمريم م عمم بملحرسم واأللوان والموسينى ب عل الس مم ،    
                                                           

(
1

 .33( ديوان. النابغة الذبياني : تحقيق شكري فيصل. ص

(
2

 .92( ديوان األعشى  ص 

(
3

 .2-1المجتمعات اإلسالمية في القرن األول.فيصل شكري  ص   (

(
4

 413،  السيرة النبوية  ألبن هشام ص 119( التصوير عند العرب أحمد تيمور باشا ص 
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حيث التنط الشمعر ال يمن صورًا حسّيم من البيئم المحيطم، وحعمل مخي تا  ي م،  ض رز  المسمييم 
 الت  ييتم  إلي م  يم الرسم واليح ، صورًا ل ميمر واألطلل عيم الجمم  :

 ( 1)ا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبْيٍب  َومْنِزِل      ِبَسْقِط  اللَّوى  َبْيَن  الدَُّخوُل  َفَحْوَملِ ِقفَ   

   و يفسر حطلل محبوبتا تبل حح ش  :
 (2)ِلَخـْوَلَة َأْطـالٌل ِبُبْرَقة َثْهَمــِد       َتُلوُح َكباِقي الَوْشِم  ِفي َظاِهِر اْلَيدِ      

عيوان علتم الشعر الجمم   بملمسمن وتنّمما من خلل فلك ع ى ال يون  ويمسن حن يمر  تح 
األخرم، مم رآ  البمحىون من ايا يعوم إلى طبيعم الحيمن سمم سمن العرب  يحيممم،  عمط م المسمن لم 
 تسن تويم    ي سا، أليا مائم الحرسم والّتيّنل. والحرسم تعي  االيتنمل بملزممن، وع يا  ملشعور بملزمن
حتوم    وجمان اغيسمن العرب  من الشعور بملمسمن، حتى عيممم يتطره إلى فسر المسمن  إيا يفسر 
مرح م زمييم مّر  ع يا،  ملشمعر يرسم حشسمل المسمن من خلل إحسمسا ب م، والمسمن    يظرمم 

اليمب م معتفرًا  محموم حّيه أليا مت ّير، بييمم الزممن   و مط ه أليا مو الحنينم الىمبتم، لفلك ينول
 من اليعممن:

ْن ِخْلَت أنَّ الُمنَتَأى َعْنَك  واِسعُ      (3)فإنََّك   كاللَّْيِل الذي هو  ُمْدِركي    وا 

وبمم حنَّ الشعر مو حصواٌ  تش ل حّيزًا من الزمن  إيَّا ال ن األتمر ع ى مسميرن حملم الل استنرار 
ال يون التشسي يم األخرم الت  ترتبط بملمسمن، من  الت  سمن يعيش م العرب ولم يسن ل م حمجم   

 ميم تجّ    سرن الزمن والمط ه    ال يون التشسي يم اغسلميم الت  ظ ر  وازممر  بعم فلك.
ولم ينف اعتممم الشمعر الجمم      تشسيلتا الشعريم ع ى تصوير األمسيم وعلتتا ب م  حسب، 

ال ي  التشسي  ، وتنّوح ملمحا لميا،  رسم من المرحن  إّيمم رسم موحوعم  حخرم تعّزز اغحسمس
المعشوتم يموفجًم حع ى لجممل المرحن حسب منمييس فلك العصر، وسمي  صورن  ييم فا  تشسيل 
مسّرر، وسضّن عييًم واحمن م  الت  حبصر  مفا الجممل ممم يمل ع ى وجوم حس  جممل  جمع  لمم 

 مف  ال ئم، سنول امرئ النيس :
لِينـي َتَمايـــَلتْ إذا قُ   َعليَّ  َهضِيَم  الَكْشـِح  ريَّا الُمَخْلَخلِ    ْلُت َهاتي َنوِّ

 ُُ  َتراِئُبها َمْصُقوَلــٌة كالسََّجْنَجـــل    ُمَهْفَهــَفٌة َبْيضاُء َغير ُمَفاَضــٍة
ْتــُه وال ِبُمَعطَّــــلِ     وِجْيٍد  كجْيدِ  الرْئِم  ليَس بفاحـشٍ   إذا هَي نصَّ
 أثْيٍث ِكقنــِو النَّْخَلـِة الُمَتعثــِكلِ     وِفْرٍع  ُيَغشِّـي المْتَن َأْسَوَد َفاِحـمٍ 

                                                           
(

1
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 (1)َمَناَرُة ُمْمَسـى راِهٍب ُمَتَبـــتِّلِ     ُتِضيُء الظَّالَم بالِعَشـاِء كأنَّـــها
 م سمم بمغحم م ع ى مف  المنمييس الجممليم س  م،  نم رحم الجمم يون المرحن وجممل 

...، وس  م تصموير لرّبمٍ  عبممم الجمم يون وميح  المرحن شيئًم من (2)وال زالم والم من يرون الشمس
النماسم، وتظ ر مرجم اغبماع    رؤيت م بعيون الشمعر الفح يمت ك الحّس الفوت  وال ي     الوت  

 فاتا.
ن األبي  واألسوم صور الس مم وسمم ل يح  والرسم حىر    تشسيل مف  الصور،  نم احتسر ال ويم

الشعريم الجمم يم، حيث امتّم  المخي م ب مم، ويمر حن اعتي  حو حشمر  إلى غيرممم من األلوان. 
ولعل اغحسمس بملجممليم  األبي  واألسوم إحسمٌس حمي  بمليتيجم الجممليم ل ىيمئيم  الحمّيم، 

يحم ات م التعبيريم، ولسيا    الوت  فاتا تصوير وات ع  حّس  مبمشر يعسس حجم فوه ت ك ال ترن. وا 
 يجم الجمم   معجبًم بملمرحن الت  تشبا الظب  األحوم الفح لا خطتمن من سوام وبيم . وينول 

 طر م:
 (3)وفي الحيِّ أحوى َيْنُفُض الَمْرَد شاِدٌن          ُمظاِهُر  ِسْمَطْي  لؤلٍؤ   وَزَبْرَجدِ 

يم الجمم يم، لوحم  تصوير الحيوان الفح ارتبط وجوم  بوجوممم، ومن حبرز ال وحم  التشسي يم الشعر 
مى  م    فلك مىل شعرا  الححمرا  اغيسمييم الفين عّبروا عيا    المعرسم والحيمن واألسطورن 
والمين، وحظ رو     الشعر والتصوير واليح  سمم لم يظ ر    الوات ،   فا جوام امرئ النيس    

مبمر  يجعل الصورن الشعريم تحج بملحرسم والصو ، تبل حن يصّور حرستا المائبم    إتبم لا وا 
  )جريسو( جوام     لوحتا )الجيمح النيمص ع ى الحصمن(

 :(4)ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر َمعًا         َكُجْلموِد َصْخٍر َحطَُّه السَّْيُل ِمْن َعِل        
سمي     األصل حنينم موحوعيم خمرجيم، إلى حن تمّى  م  مل وحم ينل تعبيرح عن حملم وجماييم 

الشمعر  ضصبح     مخي تا صورن فمييم ولجض إلى ال  م ليصّور مش م  الموحوع  بحنمئه فاتيا 
ليخ ه واتعًم  ييًم جميمًا من خلل ال  ظ، م  بنم  حملم الشسل المضلوف ل نصيمن الشعريم سمم مو، 

، ومحمويمتا ال ييم، حيث ينيم الشمعر حرسم حصميا لي مو فامبًم وآيبًم ب ميمتا الموسينيم واغينمعيم
    آن، ويجعل األجوا  اغيحمئيم  ي م شميمن الزخم.
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والمالال  المعيويم ميبعىم من تزاو  األل مظ والحروف    الصو  والماللم، ويظ ر الزخم    ال وحم 
طر األول يمىل لوحًم بحّم فاتا، سمم يمىل الشعريم من المشممم التصويريم والحرسيم  ي م،  ملش

 الشطر الىمي  لوحم حخرم ويحتم  الرسم والتصوير إلى عم ين  ييين حو حسىر ألمائ مم.
يظ ر ليم من خلل مم سبه حنَّ العنل الجمم   سمن لصينًم بملمممن والمحسوسم  ولم يتعّمه 

،  متتصر بمل ملب ع ى ينل األشيم  سمم م ، (1)بمال تراحم  الي سيم الت  تنب  ورا  الظوامر الممميم
لسيا عمم إلى التضويل، وسمي  تشسيلتا البيمئيم تعتمم ع ى التشبيا فح الطر ين الممميين بملمرجم 
األولى، ولفلك سمي  التعمبير مينولم عن الوات  الصورح، األمر الفح يحي يم إلى يظريم المحمسمن 

بين صور الشعر الجمم   والتشسيل  البيمئيم  يا. وم ، األرسطيم    ال ن والتطمبه بيي م و 
 عمومًم، صور متيمسخم يسمم ال يخت ف حس وب التصوير والتشسيل  ي م من شمعر إلى آخر.

إي م صورن تعتمم مش مين    عين اليمظر يشمبا ححمممم اآلخر، ومّم الشمعر حن يعىر ع ى مفا 
لشبا بين ش   وآخر.   م يص ون الخمرن ع ى سبيل التشمبا الفح ينوم ع ى المنمب م واستشمف ا

 المىمل بمألوصمف والتشبي م  فات م  تسون لوحمت م متيمسخم مسرورن. سنول األعشى:
ْرُت  َحّدها              ًُ  (2)ِبِغرَِّتَها إْذ َغاَب عنِّي  ُبَغلُتها       وَكْأٍس َكَعْيِن الدِّْيِك  َباَك

 اتا  ينول:ويسّرر حبو فؤيب التشبيا ف
ُروحُ     وما إْن َفْضَلٌة  ِمْن  أْذِرعاتٍ        (3)َكَعْيِن الدِّْيِك، أْحَصَنها  الصُّ

 حّمم عيترن  يعطي م تشبي ًم آخر، لسيا ال يخر  عن الحملم األوليم ل تسوين الشعرح  ينول:
 بالمشوِف الُمْعَلمِ َرَكَد  الَهَواِجُر     ولَقْد  َشِرْبُت ِمَن  الُمَداَمِة َبْعَد َما   
 (4)ُقِرَنت بَأزَهرَ في  الشِّماِل  ُمَفدَّمِ     بزجاجٍة   َصْفـَراَء، ذاِت أِسرَّةٍ     
   

 ويسرر  ع نمم ال حل  ينول:  
    (5)ُمَفدٍَّم ِبسَبـا الَكتَّاِن  َمْلثـُومُ        كـأنَّ إبِريَقهم  ظبٌي على َشـرفٍ     

م سريعم    تشبي مت م، تعتمم ع ى حطراف حسمسيم مستيسخم من صور جم   الصور السمبنم خمط 
سمبنم، وتم استطمع سل شمعٍر حن يحيف إلي م شيئًم من فاتا    تيظيم م رمات م بضس وبا الخمص، 
 جم   مالال  األل مظ متينم إلى حّم سبير،  ملشمعر الجمم   مىل المصّور السلسيس  الفح يول  
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ًم،  يحّمم جوايبا، ويجع ا متيمسنًم مؤت  ًم متجميسًم    الترسيب، مطمبنًم ل  سرن، الشسل امتمممًم بمل 
،  عيممم ينول (1)حيث تظ ر الجممليم الشعريم    ححسن حمالت م عيممم يطمبه الشسل المعيى

 األعشى:
 (2)ُصفَِّقـت، ُوْرَدتها  نوَر الدَُّبج        وَشُموٍل َتْحَسـُب العيُن، إذا           

يجعل صورتا متسمم م بين لوحتين حو مش مين يشمبا ححمممم اآلخر تممم التشمبا، وال سرن تطمبه   
 المعيى تممم المطمبنم، وسضنَّ ممَّ الشمعر حن يعىر ع ى معمملٍم  ل ظممرن الت  ي مُّ ب م.
م  الصور الشعريم من ميم، يمسييم حن ي مه ظممرن التضّىر بمل يون التشسي يم    الشعر الجمم      بي

الت  تؤلف العمل الشعرح برمتا، خصوصًم مم لا علتم بمألس وب السلسيس     تشسيل مف  
الصور وتسوين جممليت م الخمصم، من حيث الح مظ ع ى الشسل العمومح التن يمح ل نصيمن، 

تممم التصوير  ي  م ع ى طر ين وااليطله    تسوين لوحمت م الشعريم من مبمح المحمسمن الحسّيم، وا 
واححين بعيمًا عن التعنيم، م  المحم ظم ع ى الجزالم ال  ظيم ومتميم الترسيب وتوتا، مون حن ييسى 

، وبمت  ال ميم  الموسينيم واغينمعيم تط ى (3)حنَّ )اغلزام الش وح التطريب  تم حّجم ت ك الصور(
 ع ى المحمويم  ال ييم    بع  الحمال .        

 الفن التشكيلي في الشعر اإلسالمي: مالمح -ثانياً 
ت ّير  حملم المجتم  العرب  بظ ور اغسلم عّمم سمي  ع يا    الجمم يم، وتضّىر المجتم  بمل سر 

 الجميم الفح حسما، وبملمعميير األخلتيم واالجتممعيم والميييم الت  حوجب م اغسلم.
ف  الت يرا ،  سمن حن اتجا الشعر لمي م وتم تضّىر  ال يون س يرمم من عيمصر تسوين المجتم  ب 

اتجممًم يخمم الميظومم الجميمن ويسير    ظلل م، حيث بم  األمب والشعر صورن من صور التعبير 
عن اغسلم، وحمان من حمواتا    توصيل الرسملم والمعون واغيممن ب م. ولفلك ترك اغسلم حىر  

من الواتعيم والي سيم ل يمس، وتمّىل حعمه يوازع م، وتعّبر وبصمتا ع ى الحيمن ال ييم الت  تترجم الحي
عن مسمرب م الروحيم. لسن بملنمر الفح سمن  يا األمب حمان    يم المعون مسّخرن ل ميمت م، سمن 
احت مظا بنيمم األص يم الخمصم من حيث الشسل واغطمر العمم،     مفا اغطمر تيسسب األ سمر 

عجمز  المعيوح وال ي  وتطرح بضسمليب  ييم إبماعي م متمّيزن، خصوصًم بعم ظ ور النرآن السريم وا 
الفح ال يحمميا إعجمز، وتيّوع حسمليب النول    ححمميث الرسول السريم ص ى اهلل ع يا وس م، 

 وامتلسا ليواص  األمب والبيمن.
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المس مون بعم فلك، والشعر خصوصًم مو ال ون الفح تنبَّ ا العرب ميف جمم يت م حمان  ييم،  وارتحم  
حمم حلوان ال ن األخرم  نم سمي  م م م إلى حم  سبير، ولفلك ايط ن  الطمتم  ال ييم المختزيم    

 الي وس، وتجّسم  من خلل فلك ال ن النول  الجميل، المعّبر عن الفا ، وعلئن م.
م، ولم يسن مجّرم لنم سمن ل شعر    صمر اغسلم م مم وغميم يجب حن تيطوح ع ي م صور  الشعري

متي س  ّي  بعيم عن سل غميم حو ممف. فلك لمم عرف لا من حىر    ي وس العرب، وسيطرن ع ى 
مراس م العمم لحنينم التمريخ الرامن،  سمن البم من االست ممن ميا     وعي م السيمس  واالجتممع  وا 

فلك مم ورم    خبر إسلم سعب يشر المعون وتعمليم م ورّم مم سمي  ُتت م با من تبل المشرسين، من 
،  بعم حن حمّيا ع ى حيمتا حيشم  سعب تصيمتا (1)بن زمير بضن رسول اهلل ال ينتل من جم   تمئبمً 

 المش ورن الت  يممح  ي م رسول اهلل وحول م:
 ُمتيٌَّم  إثرها لم  ُيْجَز  َمْكُبولُ     باَنت ُسَعاُد َفقلبي اليوَم  َمْتُبولُ    
 (2)والعفُو ِعْنَد َرسوِل اهلِل  َمْأُمولُ    أنَّ رسوَل اهلِل  أْوَعَدِني ُنبِّْئتُ     

    حل الشعر خبر اعتفار حسمن بن ىمب  من تولا    اغ ك بنولا  (3)ويورم ابن رشيه حيحم
 لعمئشم رح  اهلل عي م حبيم  ممح م ب م:

 (4)َثى ِمْن ُلُحوِم الغواِفلِ وُتْصِبُح  َغرْ  َحَصاٌن َرَزاٌن  ما  ُتَزنُّ ِبِرْيَبةٍ     
لنم تعممل الشعر بشسٍل  معل م  الظروف الت  ححمط  بملمعون وحصحمب م، تمَّ التعبير من خللا 

 عن سل مم يخت ج    الي وس من ح سمر ومىل ومشمعر.
يحم اتا تمىيًل حّيًم لسل  توامم لنم سمن الشعر عيم المس مين    حوزايا وتوا يا وموسينم  ومعمييا وا 

ال ييم، وتعبيرًا مشرتًم عي م، إالَّ حييم يمسن حن يلحظ التحّول  يا عن موحوعم  الشعر الجمم   
وحغراحا بمم يتيمسب م  التوج م  الميييم اغسلميم، حيث سمن ميمك صراع واحه بين النيم 

صورن ظملمم اغسلميم، والنيم الجمم يم، حح بين صورن الحه وصورن البمطل،  حمول بعح م ينل 
مشّومم عن اغسلم، ورّم ع ي م آخرون مما عين عيا وعن رسولا السريم، سمم  نم  الصور الشعريم 
   النصمئم اغسلميم شيئًم من جممل م ال ي ، وايصر      حسمليب م يحو تن يم حسمليب النرآن السريم 

 . (5)ال ييم    التعبير والتصوير
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وبفلك ظ ر لون  ي  جميم تضّىر بملنرآن وح سمر  وتطّب  با سضشعمر حسمن بن ىمب   شمعر الرسول 
، ومو من الشعرا  الفين (1)ص ى اهلل ع يا وس م ، وتم حورم األص  مي  سىيرًا من حخبمر     فلك

لى ال سر الجميم. سمعمت م فائنت م ال ييم النميمم، وتمّسي م من امتلك يمصيم الشعر حن يتحّولوا با إ
 نم ينل حبو ال ر  األص  مي  عن ىّ ٍم من الروان حنَّ الزبير بن العّوام مّر بمج ٍس من حصحمب 
الرسول اهلل ص ى اهلل ع يا وس م وحسمن بن ىمب  ييشممم من شعر  لسي م ال يحسيون االستممع 

ابن ال ريعم!   نم سمن َيْعِر  إليا،  نمل ل م الزبير: "مم ل  حراسم غير آفيين لمم تسمعون من شعر 
، (2)" لرسول اهلل ص ى اهلل ع يا وس م  يحسن استممعا ويجزل ع يا ىوابا وال يشت ل عيا بش  

  ضيشممم حسمن شعرًا يممح  يا الزبير مستىرًا م رمًن ورم     النرآن السريم، تمل :
 ُل  بالِفْعِل ُيْعَدلُ َحَواِريُُّه  والَقوْ   أقاَم على َعْهِد النبيِّ  وَهْدِيهِ     
 (3)ُيوالي وليَّ الحقِّ والحقُّ أْعَدلُ   أقاَم على  ِمْنَهاِجِه  وطِريِقهِ     

الت  ورم     النرآن مرا  عّمن، وتعي  الخمصم من األصحمب )  الحوارح (ومف  الم رمن م  
 .14، الصف112، الممئمن: 52والميمصرين: آل عمران: 
 ن معمٍن ت ّوي  ب ون المعون اغسلميم حيث يجم: وال يخ ى مم    شعر  م

 يعمل، مي مجا، طرينا، الحه، حعمل(. -) مميم
م  فلك ال يمسييم حن يّمع  حن التشبي م  والصور الت  استخمم م الشعرا  اغسلميون تم خرج  

وال زل عن التنمليم الموروىم عن الجمم يم من حيث شسل النصيمن ابتماً  بملوتوف ع ى األطلل 
واليسيب، وايتنماًل إلى موحوع النصيمن األص  ، لسن المحمون وحل مظا المستخممم    تسوين 
الصور الشعريم استيبط  من العوالم ال سريم اغسلميم الجميمن، ومّيز  صورمم عن صور 

 الجمم يم.
ر عي م، واألسمليب لنم حخف الشعر    مف  المرح م تيمتا ال ييم التضىيريم من خلل األ سمر الت  عبّ 

، (4))الت  استخمم م، سمم حشمم با اليب  السريم ص ى اهلل ع يا وس م حين تمل: ) إنَّ من البيمن لسحراً 
ترن البيمن بملسحر  صمحم ميا ص ى اهلل ع يا وس م ألّن السحر يخّيل لإليسمن مم لم يسن  "  نم 

بصورن البمطل، والبمطل بصورن الحه، لمّتم  ل طم تا، وحي م صمحبا، وسفلك البيمن يتصوَّر  يا الحهّ 
، وتم حمرك ص ى اهلل ع يا وس م الص م العمينم الت  تربط بين العرب (5)معيم ، ولطف موتعا" 

                                                           
(

1
 .1353-1348/  4(  األغاني

(
2

 .4/1358(  األغاني.

(
3

 .1/433( ديوان حسان بن ثابت : تحقيق وليد عرفات . 

(
4

 . 3/18502(  صحيح البخاري، محمد بن أسماعيل 

(
5

 .85-84( العمدة في محاسن الشعر وآدابه البن رشيق ص
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المس مين ب فا ال ن. وسمن اغسلم حريصًم حن يستخمم الشعر    يطمه غميمتا، ولفلك حم ظ ع ى 
وحّط من شضن حغرا  حخرم تتعمر  م  تيما، بع  حغرا  الشعر الجمم   الت  تتل م معا، 

 وسمتا إلى حغرا  جميمن تخمم تعمليما.
وتم تم اجتفاب اليمس ومشمعرمم ال ييم يحو حسمليب النرآن السريم والحميث اليبوح مون الشعر 
وحسمليبا، ألن الحيمن اغسلميم خمل   الجمم يم مخمل م سبيرن وتم صّورمم الشعر وتحمث عن حلواي م 

جوائ م وظلل م، وم  تيمت  الحيمن اغسلميم    سىير من تيم م، ولّمم ارتّج  الحيمن النميمم    وح
عنيمت م ومواج ت م م  اغسلم، امتز  مع م صورمم التعبيريم، و نم  سىيرًا من تيم م ال ييم، حيث 

متصّمرًا  يون النول  بمح اليمس ييشمون    حسمليب م التعبيريم حسمليب النرآن، ولم يعم الشعر وحم 
ومستضىرًا ب م، بل ظ ر  حسمليب  ييم بيمييم، خمل   مم عر و ، و تح  ل م آ متًم جميمن من التصوير 

 والتعبير، سضسمليب الحميث اليبوح الشريف، والخطمبم اغسلميم.
فا يظريم إلى حشعمر مف  ال ترن يجم التصوير  ي م تم تجّ ى    شعر ال توح الفح حشمم  الشعرا  من وا 

خللا بطوال  ال متحين وتون إيممي م وشجمعت م    المعمرك لترك حىٍر ي س  ومعيوح إيجمب     
 ي وس م من ج م، وس ب     ي وس حعمائ م من ج م ىمييم.

وبمح  الصور الشعريم  يا تضخف طمبعًم إسلميًم، وتتبّمم بشس  م األولى الفح يصّور تون المس مين 
    مواج م حعمائ م،   فا حسمن بن ىمب  يصّور فلك  ينول: وعّزت م وجرحت م

 ُيَباِرْيَن  اأَلِسنََّة  ُمْصغياٍت            على  َأْكَتاِفَها  اأَلَسُل  الظَِّماءُ     
 (1)َتَظلُّ  ِجَياُدَنا  ُمَتَمطَِّراٍت            ُتَلطُِّمُهنَّ  ِباْلُخُمِر  النَِّساءُ       

يم لحّمن المعمرك الت  خمح م العرب المس مون    يشر معوت م و توحمت م وم  إي م صورن واتع
الجيمم(،  –األسل  –لوحم شعريم تنوم ع ى تصوير العيمصر األسمسيم    حح معرسم )األسيم 

وتسمن جممليت م    سوي م لوحم حرسيم ال جموم  ي م،  ملعيمصر معّبضن بملحرسم، بعيمن عن السسون 
من الجممما ، ومفا يترك حىرًا معيويًم    الي وس، ويمل ع ى الشجمعم والنون والعزيمم  م  حنَّ بعح م

 الت  امت س م ال متحون.
وم  إي م لم تخر  عّمم سّيم ي ّمحا    الصورن الجمم يم ع ى اعتبمر حنَّ الميط ه الحّس  واحم، لسن 

 ه مي م.يسمن االختلف بيي مم    ال ر  المصوَّر والخ  يم الت  ايط 
ومن حمم مواص م  مفا الشعر حيا سمن يمتمز بعلمم  االرتجمل، وال  م واألس وب البسيطين، 
واغينمعم  الس  م الت  تنرع األفممن مبمشرن، بعيمًا عن التعنيم واألل مظ الم رتم    جمم يت م. سنول 

 عمرو بن معمح َسِرب الزبيمح:
                                                           

(
1

 .1/17( ديوان. حسان بن ثابت  
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 َعَنا            ِإنَّ  ِبنا  ِمْن  ُحبِّها  َدْيَدَنا  َأْلِمْم بَسْلَمى َقْبَل َأْن  َتظْ      
 َقْد َعِلَمْت  َسْلَمى  َوَجاَراِتَها            ما  َقطََّر  الَفاِرَس إالَّ أَنا     
 (1)َشَكْكُت  ِبالرُّْمِح  َحَيازيَمُه            والَخيُل  َتْعُدو ِزَيمًا  َبْيَننا      

ب     النصيمن اغسلميم عّمم ع ميم     النصمئم الجمم يم وسمن يحوح م  لم يخر  الشسل المت 
فلك حوصم ًم مخت  م تن يميم سوصف الشجمعم والنون الت  يمت س م ال مرس، مستخممًم العيمصر فات م 
الت  شممميممم    النصمئم الجمم يم، لسن الميظومم الماخ يم ل صورن الشعريم الت  استمر     

س ر  ال خر الفح يرا     األبيم  السمبنم، لا ميط نمتا المخت  م حيث ت ّير  الخ  يم  اغسلم، 
 ال سريم إلى مسمرا  جميمن توج  م العنيمن اغسلميم.

لنم سمن المتي س ال ي     شعر صمر اغسلم يتمّىل    شعر ال توح ع ى وجا الخصوص، وبع  
بي  العنيمن والم مع عي م. وتم محى الشعر  ي م مممئًم األشعمر األخرم الت  استعين ب م من حجل تى

رتينًم بصوٍر حسّيم بعيمن عن التعنيم، لسي م لم تبتعم من حيث الشسل عن اليمط الجمم  ، بيم حي م 
لّويتا بضلوان جميمن. وبفلك لم تستط  حن تيب   ّيًم مخت  ًم بضسمليبا وجممليمتا ال ييم، إيمم حىمر  شسًل 

 ًم تحسما طبيعم االتصمل م  العنيمن الجميمن الت  حغ    االمتممم بمل يون التشسي يم األخرم. ييًم راتي
 مصادر ومراجع الدراسة                                   

األغمي : حبو ال ر  األص  مي ،:  تحنيه: إبراميم األبيمرح، مار الستب، مصر،  .1
1969 . 

شم، تع يه: زس  محمم حسن، لجيم التضليف التصوير عيم العرب. ححمم تيمور بم .2
 .1942واليشر، النممرن 

جممليم ال ن العرب . ع يف ب يس ، ميشورا  س س م عملم المعر م، العمم الراب  عشر،  .3
 ، السوي .1979

 .2002مراسم   ييم    األمب العرب . عبم السريم اليم  ، ميشورا  مار صممر  .4
 .1998، 1مم المصرح، المستب اغسلم ، بيرو ، طميوان حبو فؤيب ال فل ، تحنيه: سوم .5
 .1994، 1ميوان األعشى: تحنيه: محمم ححمم تمسم، المستب اغسلم ، بيرو ، ط .6
ميوان الزبيمح، عمرو بن معمح سرب، جمعا وحننا: مطمع الطرابيش ، مطبوعم  مجم   .7

 .1985، 2ال  م العربيم، ممشه، ط
 رح  يصل، مار ال سر، ممشه.ميوان اليمب م الفبيمي  :  تحنيه: شس .8
ميوان امرؤ النيس:  . تحنيه: محمم حبو ال حل إبراميم، مار المعمرف، مصر  .9

1971 . 
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 .167-166( ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي  :تحقيق جمعه: مطاع الطرابيشي ص
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 .1974ميوان حسمن بن ىمب . تحنيه: وليم عر م ، مار صممر، بيرو ،  .10
ميوان طر ا ابن العبم. تحنيه: مريم الخطيب ولط   الصنمل، مجم  ال  م العربيم،  .11

 .1975ممشه، 
ع نمم ال حل. تحنيه: لط   الصّنمل ومرّيم الخطيب، مار الستمب العرب ، ح ب،  ميوان .12

 .1969، 1ط
ميوان عيترن بن شمام. تحنيه: محمم سعيم مولوح، س يم اآلماب، جممعم النممرن،  .13

1964. 
 .1995، 1ميوان سعب بن زمير. تحنيه محمم يوسف يجم، مار صممر، بيرو ، ط .14
، 1نيه: يمصر المين األسم، مطبعم الممي ، النممرن، طميوان. تيس بن الخطيم،  . تح .15

1962 . 
براميم اغبيمرح وعبم الح يظ ش ب ،  .16 السيرن اليبويم البن مشمم. تحنيه: مصط ى السنم وا 

 مار إحيم  التراث، بيرو . 
صحيه البخمرح محمم بن إسممعيل:. حبط: مصط ى الب م، مار الع وم اغيسمييم،  .17

 .2ممشه، ط
 نشيرح: تحنيه: محمم  ؤام عبم البمت ، مار عملم الستب، الريم ، صحيه مس م ل .18

 . 1996، 1ط
، 2الصورن ال ييم    الشعر الجمم  . عبم الرحمن يصر ،  مستبم األتصى، عممن، ط .19

1982. 
العممن    محمسن الشعر وآمابا ، ابن رشيه النيرواي  ، تحنيه: محمم محي  المين  .20

 .1981، الطبعم الخممسم عبم الحميم، ميشورا  مار الجيل
 ته البمرح    شرح صحيه البخمرح. ل عسنلي  تحنيه: عبم العزيز بن بمز ومحمم  .21

 .1989، 1 ؤام عبم البمت ، مار الستب الع ميم، بيرو ، ط
 .1997 ن الشعر الخمرح وتطور  عيم العرب. إي يم، حموح: مار الىنم م، بيرو ،  .22
 .  محمم يجيب التلوح، ميشورا  مار الستب النصيمن التشسي يم    الشعر العرب   .23

 .1993الع ميم، بيرو  
 .2005المجتمعم  اغسلميم    النرن األول. شسرح  يصل، ميشورا  مار صممر  .24
المجتمعم  اغسلميم    النرن األول.  يصل شسرح مطمب  مار الستمب العرب ،   .25
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اليويرح، مار الستب المصريم، النممرن،  ي ميم األرب     يون األمب. ش مب المين .26
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 الملخص

ي مف مفا البحث إلى تنمير مالم التسمليف اغيتمجيم لمحصول الشممم والسيتملوب بميطنم 
بي  وليم، واشتنمه بع  مؤشرا  الس م ن االتتصمميم والربحيم من خلل تح يل بيميم  يتمئج 

( مستمر/ 20:  3مزرعم تتراوح مسمحت م  يمم بين )( 20االستبيمن لعييم عشوائيم تتسون من )
% من مجموع مزارع الشممم بملميطنم، وتم حظ ر  المراسم بضن تسمليف  21ل مزرعم تمىل مم يسبتا 

مييمر/مستمر،    حين ب     3172.0اغيتم  الس يم ل  ستمر ب       متوسط  عييم المراسم يحو 
 % من التسمليف الس يم لإليتم .  69.42ليف المت يرن % والتسم30.58يسبم التسمليف الىمبتم 

حيث تبين من يتمئج المراسم بضن متوسط االيتم  ال ع   بمزارع عييم المراسم  تمر بيحو 
طن(، ولسيا ينترب من حجم  347,27طن الزال بعيمًا عن الحجم المعظم ل ربه والبملغ ) 133.8

لفح يحنه الس م ن االتتصمميم ويمي  متوسط طن( ا 142.58االيتم  األمىل والمنمر بيحو )
مد  ليس  8.9التسمليف، سمم اشمر  اليتمئج بضن متوسط المسمحم ال ع يم لمزارع عييم المراسم البملغ 

( 0.97مد(،   حين تمر  مرويم التسمليف ) 9.3بعيمًا عن الحجم األمىل ل مزرعم المنمر بحوال  )
لتسمليف تنترب من يسبم الزيممن    اغيتم . سمم تبين يضن ممم يشير إلى إن الزيممن اليسيم    ا
تمر صم   الربه  بحوال  ، و مييمر ل  ستمر 6399.7بحث مممش الربه    متوسط مزارع عييم ال

، سمم توص   يتمئج البحث من خلل مؤشر الس م ن االتتصمميم الشمم م م.ل / مستمر 5489.6
ييمر تي ه ستسمليف إيتمجيم تعوم ع ى المزارعين بعمئم ( بضن سل ممئم م2.73الفح تمر بحوال  )

 مييمر. 273.0اجممل  تمر  

 :المقدمة
   ليبيم وفلك لمور  الرئيس     ال ممم يعتبر النطمع الزراع  من النطمعم  االتتصمميم 

 إم عميم من السسمن العمم ين ب فًا النطمع، لمخل  إممام السسمن بمل ما  واعتممم  سمصمر م م ل
العمل الزراع  بصورن رئيسيم  ع ى% من ال يبيين من مم سسمن الميمطه الري يم 21.3يعتمم حوال  
النطمع الزراع   وتم سمممالنوم العمم م بملريف ال يب ،  استيعمب لنمرن مفا النطمع ع ىحو مسم م 

 685.9ويحو  م،2010لل عمم دخ $م يون  1800.0 من يشنيا اليبمت  والحيواي  بمم ينمرب

 االقتصادية الكفاءة تومؤشرا اإلنتاجية التكاليف دالة تقدير
 وليد بني منطقة في الشمام لمحصول والربحية

 طراب س  جممعم -الزراعم   س يم -الجمح  ححمم الحسيم عبم. م
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ويعتبر (. AOAD:2014) سمخل زراع  بمليمتج المح   اغجممل م 2013خلل عمم  $م يون 
محصواًل واحمًا ويط ه ع ي مم    بع  المول العربيم من بيي م ليبيم اسم بطبيخ لوب مالشممم والسيت

ر ححمم محمصيل الخ (، إف يعتبر من61: 1984وييتم  ل عمئ م النرعيم ) حسن عبم الميعم ؛ 
ل ظروف  زراعتاال يبيم وفلك لملئمم  مميمطه الزراع بع بشسل واس      تالفح تيتشر زراعا

مسمييم و  السمئمن،يم ميمخالبيئم وال ، من ليبيم ىالوسططنم السمحل والميطنم ميخمصم      مالتوس   يا 
ى حن الىني م ع   الرم يم وحتى األرح  األرحو حيث تجوم زراعتا    األر  الص را  الخ ي م 
حيث  ،سجم من البفور 2يحتم  ال ستمر حوال  و  ،تسون جيمن الصرف وخمليم من األملح الحمرن

سمم يزرع ، ي ميم ش ر ممرسحتى    الميمطه الما ئم من ميتصف ييمير  والسيتملوب يزرع الشممم
 . تح  األغطيم م  ميتصف ميسمبر وخلل ش ر ييمير

( 1.8)عم بملشممم والسيتملوب    ليبيم ب    يحو بضن المسمحم المزرو  (1ويبين الجمول )
%   نط من جم م المسمحم المزروعم بملخحراوا  2.5م، تمىل 2013خلل عمم  حلف مستمر

 (. 1حلف مستمر )جمول  70.56المنمرن بيحو 
 

 ( االمميم اليسبيم ل مسمحم والترسيب المحصول  ل شممم    ليبيم 1الجمول )
 (م2013-2000خلل ال ترن )

 جملة مساحة الخضر النسبة
 )ألف هكتار(

 شمامجملة مساحة ال
 )ألف هكتار(

 األهمية النسبة
% 

2000 51.63 1.70 3.292 
2005 46.87 1.70 3.627 
2010 69.56 1.70 2.443 
2013 70.56 1.80 2.547 

 -الخرطوم –الستمب السيوح لإلصمارا  الزراعيم ،  المصمر : الميظمم العربيم ل تيميم الزراعيم
 م .2014-2002مخت  م إعمام 

،    م2013( حلف طن عمم28.0يحو ) ملوبسميم اغيتم  من الشممم والسيتسمم تمر  
( االمميم 2، 1طن ل  ستمر خلل ت ك السيم، ويوحه الجمول ) 15.5حين ب    إيتمجيم ال ستمر 

م  واغيتمجيم لمحصول الشممم اليسبيم ل شمم والسيتملوب من جم م الخحر، وتطور المسمحم، االيت
 (.2013م-2000ال ترن ) والسيتملوب    ليبيم خلل
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 لوب    ليبيم خلل ال ترنمتيلمحصول الشممم والس واغيتمجيم ال ستمريم اغيتم ،محم سالم( 2جمول )
 (2000-2013). 

 
 السنة

 المساحة
 )ألف هكتار(

 اإلنتاج
 )ألف طن(

 اإلنتاجية
 )طن للهكتار(

 15.529 26.40 1.70 2005- 2000متوسط 
2010 1.70 26.00 15.29 
2011 1.70 26.00 15.29 
2012 1.80 28.00 15.56 
2013 1.80 28.00 15.56 

، الستمب  السيوح لإلحصم ا  الزراعيم AOAD)المصمر: الميظمم العربيم ل تيميم الزراعيم )
 م2014-2002العربيم، حعمام مخت  م الخرطوم ، 

وليم من حمم الميمطه الت  توسع     زراعم مفا المحصول خلل  طنم بي وتعتبر مي
بممتممم بملغ    حوسمط  تحظىالت  الموسميم وحصبح  من الزراعم   لممحيم،ا وم الىلىمالعن

لميطنم    االسواه الزراعيم بم يتمت  با الشممم الوليمح من تمرن تيم سيمم مل ،المزارعين بملميطنم
مزرعم تيتج مفا  95 اسىر منحيث يصل عمم المزارع    بع  المواسم إلى  ،يمال ربيم من ليب

الرئيس  الفح  ملويعتبر الما   االتتصممح مو العم اليوع من الخحراوا  خلل السيوا  األخيرن،
حيث يواجا المزارعين  ،يم   المزارعين ع ى التوس  واالستمرار    زراعم مفا المحصول من عمما

   بع   الت  حم  إل  تمبمب اغيتم  وتعر  بعح م إلى خسمئر مشمسل االتتصمميمالعميم من ال
مرتبطم مي م مشمسل  ،عزوف عن االستمرار    زراعم مفا المحصولال ممم سبب    المواسم،

ارت مع حسعمر مواسم و وصعوبم تسويه الميتج    بع  البميخ م  االسعمر المزرعيم لميتجمت م 
بتح يل  بحثال امتم مفح ول فا، ، وينص العمملم ال ييم المؤم ممحيم حخرممن ي ممخل  اغيتم 

مراسم بع  المؤشرا  االتتصمميم الت  من شمي م إبراز الجموم و اتتصمميم  إيتم  مفا المحصول 
 ميطنم.المر مخل ل عميم من مزارعين صسمتا مميألاالتتصمميم 

(    بحثبي  وليم )ميطنم ال يطنم   م وبوالسيتمل يتعر  مزارعين الشممم المشكلة البحثية:
بعح م عن  فتتصمميم إيتمجيم سمي  حم تسوي يم تؤمح إلى عزو االبع  المواسم لبع  المشمسل 

ع ى تح يل  بحثول فا ترسز  مشس م ال، االستمرار    إيتم  مفا المحصول،    بع  المواسم
يف اغيتمجيم واشتنمه بع  العلتم  إيتم  مفا المحصول من خلل تنمير موال التسمل اتتصمميم 
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غيتم  مفا المحصول بمزارع ميطنم والربحيم تعرف ع ى مؤشرا  الس م ن االتتصمميم  االتتصمميم ل
 اتترابا من حملم الس م ن من عمما .ممم وات  اغيتم  و  منمريمبي  وليم و 

يتم  الشممم و وات  زراعم و مراسم  إلى بحث مف الي  :بحثالهدف من ال لوب    ميطنم بي  متيالسا 
 ،وتنمير موال تسمليف اغيتم  والسيتملوب  شمممل يميتمجاغ تسمليفوتح يل المراسم  من خللوليم 

 اغيتم  حجمظم الربه و عيتمج  الفح يغالمستوم ا ، مي م تحميماشتنمه بع  المؤشرا  االتتصمميمو 
ميم السعم المى ى ل مزرعم، وبع  األمىل الفح يمي  متوسط التسمليف، ومرويم التسمليف وتح

يتمجيم التعممل، ومؤشر الس م ن  مؤشرا  الربحيم االخرم مىل مممش الربه وصم   العمئم وا 
  شممم بميطنم بي  وليم.ل االتتصمميم الشمم م

االستبيمن يتمئج ع ى تح يل البيميم  األوليم المتحصل ع ي م من البحث  تممعا :بحثمنهجية ال
المي ج  بحثبي  وليم، حيث استخمم ال والمع ومدم  من مزارعيدن ميطندم م ديميالمعم لجم  الب

بيميم   عبير عنالوص   من خلل العر  الجمول  ل بيميم  واألس وب ال  ظ  والمنمريم    الت
   تنمير موال التسمليف اغيتمجيم بمستخمام بريممج   سمم استخمام األس وب السم بحث،الويتمئج 

المتعمم    صورتا البسيط و ( من خلل استخمام حس وب االيحمار Eviewsحصمئ  )الحمسوب اغ
استخمم األس وب الريمح     تح يل و ف اغيتم ، يالحظيم وسفلك التسعيبيم    تنمير موال تسمل

بحث، بمغحم م إلى استخمام بع  المعممال  ل حصول ع ى اليتمئج الت  تخمم ال مف من ال
 .ز  مسمل غبراز يتمئج البحثاالس وب البيمي  سج

وليم والت  تشمل الميمطه الزراعيم   ميطنم بي بحثتحمم اليطمه الج را   ل  :بحثنطاق المواد و 
 بحثالمرموم( حيث شم   عييم ال ،سوف الجين، غبين ،تممس م، وليم ) شميخ  بوميمن بي

 الزراعم المخت  ممستمر( موزعم ع ى ميمطه  20-3( مزرعم بمسمحم  مت موتم من )20عمم)
% من إجممل  عمم المزارع  الت  تزرع الشممم والسيتملوب المنمرن  21، تمىل يحو بن وليمبوميمن 
 م .2016المواسم الزراع   بحثاليطمه الزمي  ل  مزرعم وفلك خلل 95بيحو 

لعمم خصيم المنمب م الشو االستبيمن يتمئج وليم من االبيميم  ع ى ال البحث اعتمم مصادر البيانات :
وبع  البيميم  ، وليم ميطنم بي ب المختصين بزراعم الشممم والسيتملوب مزارعين( مزارع من ال20)

 (  يمم يخص(AOADالميظمم العربيم ل تيميم الزراعيم  الصممرن عنالىميويم واغحصم ا  
سمبنم فا  ع ى بع  المراسم  ال بحثتمم الاعراوا     ليبيم، سمم حزراعم الشممم والخ إحصم ا 

 ع ى المستوم المح   واغت يم . مالص م بملس م ن االتتصمميم لبع  الس   الزراعي
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 النتائج والمناقشة:
 الوصف اإلحصائي للمتغيرات االقتصادية بعينة البحث: -اوالً 

( الفح يوحه الوصف اغحصمئ  3تشير يتمئج تح يل بيميم  االستبيمن الوارمن بملجمول )
صمميم لمحصول الشممم والسيتملوب بعييم البحث بميطنم بي  وليم بضن المسمحم الس يم ل مت يرا  االتت

مزرعم  20مستمر لعمم  178.0المزروعم بملشممم والسيتملوب بمزارع عييم المراسم تم ب    يحو 
مد.  سحم حتصى (، وبمتوسط تمر   20مد. سجم حميى إلى  3تراوح  مسمحم المزرعم  يمم بين )

طن،  2676.4ل مزرعم، سمم تمر  سميم االيتم  الس   لمجموع مزارع عييم المراسم بيحو مد.   8.9
 133.8تمر  سميم إيتم  المزرعم من الشممم والسيتملوب    المتوسط لعييم المراسم بيحو 

طن ل مزرعم سحم حميى.     48.0طن سحم حتصى و  260.0طن/ل مزرعم، تراوح   يمم بين 
( ايحًم بضن 3طن/مد (. ويبين الجمول ) 15.1 ستمر    المتوسط بحوال  )حين تمر  إيتمجيم ال

م ل. ل طن.    حين تمر  تس  م الطن  578.9متوسط السعر المزرع  ل شممم والسيتملوب ب غ يحو 
م ل ل طن، سمم تمر تيمم العمئم الس   ل مزرعم  210.25من الشممم والسيتملوب    المتوسط بيحو 

مييمر  8661.6م ل. ل مزرعم، والعمئم ال ستمرح بيحو  71623.3البحث بيحو     المتوسط بعييم
 ل  ستمر.
( الوصف االحصمئ  ل مت يرا  االتتصمميم لمحصول الشممم بعييم المراسم خلل الموسم 3جمول )

 م.2016الزراع  
 المجموع الحد االدنى الحد االقصى المتوسط المتغير

 178.0 3.0 20.0 8.9 مساحة المزرعة )هـ(
 2676.4 48.0 260.0 133.8 اإلنتاج الكلي )طن(

اإلنتاجية الهكتارية ) 
 طن/ه(

15.1 22.0 8.0 - 

 - 385.0 1133.8 578.9 السعر المزرعي )د. ل(
 - 1912.5 4800 3172.0 تكلفة الهكتار

 563826.1 10000.0 58800.0 28191.3 التكاليف الكلية للمزرعة
 - 148.39 262.30 210.25 . ل(تكلفة الطن الواحد )د

 1432465.0 23998.6 124491.1 71623.3 العائد الكلي )ألف د. ل(
د. ألف الهكتاري ) عائدال
 ل(

8661.6 20748.5 3825.0 - 

 المصمر: حسب  بيمً  ع ى البيميم  االوليم ليتمئج االستبيمن.
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 تقدير دالة التكاليف اإلنتاجية: -ثانياً 
من الفح شمل بيوم التسمليف االيتمجيم لزراعم الشممم والسيتملوب بمزارع عييم تبين يتمئج االستبي

( وفلك ع ى اليحو 4البحث بميطنم بي  وليم حيث تم تنمير تسمليف اغيتم   ل  ستمر    الجمول )
 التمل :

ملك معما  الرح، تس  م  -1 تسمليف االيتم  الىمبتم: والت  شم   املك المبمي ، السيم ، وا 
مام الجرار، والمعما  اليمويم وتس  م إيجمر االر ، تمر     متوسط مزارع عييم البحث استخ
 % من التسمليف الس يم ل  ستمر.30.58 مييمر ل  ستمر تمىل مم يسبتا يحو 970.1بيحو 

العمملم، البمور، االسممن، المبيما ، الس ربم  والوتوم، تس  م تسمليف اغيتم  المت يرن: وتشمل  -2
، حيث تمر  التسمليف (الينل وشتول واغطيم    بع  المزارع)حخرم تحمي   وتسمليف

% 69.42مييمر ل  ستمر، تمىل مم يسبتا  2201.89المت يرن ل  ستمر    متوسط العييم يحو 
 من التسمليف الس يم ل  ستمر.

لموسم    ميطنم بي  وليم خلل ا والسيتملوب محصول الشممم ل( تسمليف إيتم  ال ستمر 4جمول )
 )سمتوسط لمزارع عييم المراسم( 2016

 النسية )%( القيمة بالدينار الليبي بنود التكاليف
 5.57 176.85 تكاليف استخدام اآللة -1
 6.30 200.0 تكلفة االرض )إيجار االرض( -2
 12.67 401.84 معدات الريإهالك  -3
 4.50 142.5 المباني والسياجإهالك  -4
 1.54 48.92 المعدات اليدوية -5

 %30.58 970.11 مجموع التكاليف الثابتة
 17.74 562.73 العمالة-6
 8.76 278.0 البدور-7
 22.70 720.0 األسمدة -8
 4.83 153.16 المبيدات -9

 7.34 233.0 وقود وكهرباء -10
 8.00 254.0 تكاليف أخرى "مصروفات أخرى" -11

 %69.42 2201.89 مجموع التكاليف المتغيرة
 %100 3172.0 التكاليف الكلية للهكتار

 المصمر: حسب  بيمً  ع ى البيميم  األوليم ليتمئج االستبيمن.
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 3172.0التسمليف الس يم: وم  مجموع التسمليف الىمبتم والتسمليف المت يرن ل  ستمر وب    يحو   -3
مييمر  4800.0مييمر ل  ستمر سمتوسط لمزارع عييم البحث، حيث سمي  اتصى تيمم ل تسمليف 

(. وسمي  تس  م االسممن من 3)جمول  بحثمييمر سحم اميى بمزارع عييم ال 1912.5ويحو 
%، وتس  م 17.74% ت ي م تس  م العمملم بيسبم 22.7اع ى بيوم عيمصر التسمليف بيسبم 

 (.4% من تسمليف االيتم  الس يم )جمول 12.67معما  الرح بيسبم 
( سمت ير تمب  TCتم تنمير العلتم بين التسمليف الس يم لإليتم  ) بمستخمام اس وب االيحمار المتعمم

 ( ست ير مستنل و نم ل صورن التمليم:Qوسميم االيتم  من الشممم والسيتملوب )
TC= F(Q)  
 ( إلى التسمليف الس يم بملمييمر.TCحيث تشير: )
     (Q.سميم اغيتم  من الشممم والسيتملوب بملطن ) 

بيميم  يتمئج استبيمن مزارع الشممم والسيتملوب بميطنم بي  وليم ل موسم  ومن خلل استخمام
م، حيث تمر  مالم التسمليف الس يم    الممم النصير وفلك بتحمين النمط  )الجز  2016االيتمج  

الىمب ( وسفلك مالم التسمليف الس يم    الممم الطويل مون تحمين النمط  )الجز  الىمب (    
( ويعبر الممم الطويل عن ال ترن الزمييم الت  5( بملجمول )2،  1بيم )المعممال  الصورن التسعي

 تسمه ل مزارع بت ير سم م عيمصر اغيتم . 
 ( يتمئج تنمير معمملم التسمليف الس يم  لمحصول الشممم بميطنم بي  وليم.5جمول )

ر. 
 م

 
 معادلة التكاليف الكلية في المدى القصير )بالمقطع(

R2 
% 

F 
test 

DW 

1- TC =1245.732+ 213.731Q -0.3867Q2 

+0.001642Q3 
(0.181)     (0.848)       (-0.214)         (0.414) 

    

93.8 81.23 1.82 

    معمملم التسمليف الس يم    الممم الطويل )بمون المنط ( 
2- LRTC =  242.8936Q - 0. 58515Q2 

+0.002052Q3 
(4.720)       (-0.908)      (1. 090)         

93.8 - 1.81 

( بيمً  ع ى بيميم  يتمئج (EViewsالمصمر: حسي  بمستخمام بريممج الحمسوب اغحصمئ  
 االستبيمن.
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تشير إلى  R2تشير إلى سميم اغيتم  بملطن،  Qتشير إلى التسمليف الس يم بملمييمر،   TCحيث:
 المحسوبم. tيم بين األتواس تشير إلى تيمم تشير إلى حختمر مربن وتسون، والن DWمعممل التحميم،

( اتحه ا ح يم يموف  الممم الطويل المنمر 5بملجمول)الس يم التسمليف  معمملت وبمنمريم 
(،    حملم عمم تحمي م ل نمط  من 2لمعمملم التسمليف الس يم    صورت م التسعيبيم )المعمملم رتم 

بملمنمريم بمعيويم معممل  معمملم التسمليف الس يم خلل تحسن معيويم معممل  االيحمار المنمرن 
   الممم النصير المتحميم ل نمط ، واستيممًا إلى معيويم المعمملم المنمرن من اليمحيم االتتصمميم 

( الفح يعتبر المعيمر األسىر حمميم    تبول المعمملم ل تيبؤ وتحنيه R2وارت مع تيمم معممل التحميم )
% من 93.8(،  حيث يشير معممل التحميم بضن حوالى 204: 2005؛ )عطيم بحثال اممف مف

  الت يرا  الحمص م    تسمليف اغيتم  الس يم ترج  إلى الت يرا  الحمص م    سميم اغيتم .

( معممال  التسمليف الس يم والتسمليف الحميم والتسمليف المتوسطم    الممم الطويل، 6جمول )
 م.2016مم بميطنم بي  وليم خلل الموسم االيتمج  ومعمملم المسمحم لمحصول الشم

 المعادلة البيان

 LRTC =  242.8936Q - 0. 58515Q2 +0.002052Q3 التكاليف الكلية -1

 LRMC =242.8936 – 1.1703Q + 0.006156Q2 التكاليف الحدية -2

التكاليف المتوسطة  -3
 الكلية

LRAC =242.8936 - 0. 58515Q +0.002052Q2 

 المساحة  -4
A= 1.4635 + 0.05557Q 

   (1.389)    (7.843) 
 (.5( حسب  من الجمول )3، 2، 1المصمر: )
( بيمً  ع ى بيميم  يتمئج (EViews( حسب  بمستخمام بريممج الحمسوب اغحصمئ  4المعمملم )
 االستبيمن. 

تشير إلى   Aطن، تشير إلى سميم اغيتم  بمل Qتشير إلى التسمليف الس يم بملمييمر،   TCحيث:
 المسمحم بمل ستمر.
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 شممم ل المزرع  سعرالم  متوسط ( 6الورمن بملجمول ) من خلل مسمون مالم التسمليف الحميم 
  MC = P مسن اشتنمه حجم اغيتم  المعظم ل ربه ع ى اليحو التمل : حوالسيتملوب 

م بي  وليم خلل الموسم وحيث حن متوسط السعر المزرع  ل طن من الشممم والسيتملوب    ميطن
 مييمر/ل طن.  578.9م. يسموح 2016
578.9 =242.8936 – 1.1703Q + 0.006156Q2    LRMC =  
 1.1703Q +0.006156Q2 =0 -336.0064-ومي م :  

 
 وبمستخمام تميون المميز :  

𝑄 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 طن    Q  =347.27ومي م يتحه بضن حجم اغيتم  المعظم ل ربه :   
طن يتحه  133.8وبمنمريم متوسط االيتم  ال ع   من الشممم بمزارع ميطنم المراسم والمنمر بيدحو 

 .(1)شسل رتم  بضيا الزال حتل بسىير من المستوح االيتمج  المعظم ل ربه
اشتنمه حجم االيتم  االمىل الفح يمي  متوسط التسمليف الس يم ويحنه الس م ن  تم تمو 
)اغيتمجيم( وفلك من خلل ايجمم المشتنم االولى لمالم متوسط التسمليف الس يم ومسموات م االتتصمميم 

بملص ر وعيممم ايحًم تتسموم متوسط التسمليف الس يم    الممم الطويل م  التسمليف الحميم    
  LRMC = LRAC .الممم الطويل

  LRAC =242.8936 - 0. 58515Q +0.002052Q2    
dLRAC

dQ
= −0.585150 + 0.004104𝑄 = 0 

0.585150

0.004104
= 𝑄    =142,58 طن 

وع يا  إن حجم اغيتم  األمىل الفح يمي  متوسط التسمليف ويحنه الس م ن االتتصمميم يب غ 
طن( م  133.8طن( وعيم منمريم متوسط اغيتم  ال ع   بمزارع عييم المراسم والبملغ )142.58)

ا ويصل إلى متوسط االيتم  ال ع   الزال حتل ولسيا ليس بعيمًا عي االمىل يتحه  بضن حجم اغيتم 
  .(1)شسل رتم  مفا المستوم االمىلمن  %93.8مم يسبتا 
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( بحجم اغيتم  6( المنمرن بملجمول )4ومن خلل التعوي     معمملم المسمحم رتم )
المسمحم األمىل طن( حمسن الحصول ع ى حجم   (142.58األمىل الفح يمي  متوسط التسمليف

 9.38ل مزرعم والمحنه ل س م ن االتتصمميم والفح يمي  متوسط تسمليف اغيتم  والفح تمر بيحو )
 8.9مستمر(،    حين تمر متوسط المسمحم ال ع   ل مزرعم    عييم البحث بميطنم بي  وليم بيحو 

من الحجم األمىل % 94.9ويصل إلى مم يسبتا مستمر ل مزرعم والفح يعتبر حتل ولسيا ينترب 
طن(    معمملم المسمحم  347.27وسفلك عيم التعوي  بحجم اغيتم  المعظم ل ربه )، ل مسمحم

مستمر ل مزرعم، إف يعتبر بعيما عن متوسط  20.7تبين بضن حجم المسمحم المعظم ل ربه تمر بيحو 
%  نط 43.0الفح يمىل  مستمر ل مزرعم 8.9المسمحم ال ع   لمزارع الشممم بميطنم المراسم والبملغ 

 .من حجم المسمحم المعظم ل ربه
ومن خلل المؤشر االتتصممح لمرويم التسمليف، والت  تمىل حمصل تسمم التسمليف 

 (LRATC) ع ى متوسط التسمليف الس يم    الممح الطويل (LRTC)الحميم    الممم الطويل 
 (.19، ص2007)الع يوح: 

 =
𝐿𝑅𝑀𝐶

𝐿𝑅𝐴𝑇𝐶
 ∗

𝑄

𝐿𝑅𝑇𝐶
 𝐸𝑐 =

𝑑𝐿𝑅𝑇𝐶

𝑑𝑄
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 133.8بنيمم متوسط االيتم  ال ع   من الشممم والسيتملوب بميطنم المراسم )Q و بملتعوي  عن  
، وتعتبر تريبم من الواحم الصحيه ممم Ec = 0.976طن( ،  إن مرويم التسمليف تمر  بيحو 
   التس  م ، إف يمل ع ى  الزيممن سبمي وبشسل تريب من يشير إلى حن الزيممن اليسبيم    اغيتم  تتم

حن اغيتم  يتم    ي ميم المرح م األولى، وع ى وشك المخول ل مرح م الىمييم لإليتم   بمم يعسس 
حتى يتم اغيتم     المرح م  الحمجم للستمرار    زيممن تحسين س م ن استخمام الموارم اغيتمجيم 

. وسفلك ايسجممًم م  حسين س م ن إيتم  الشممم بملميطنم   سبيل تالىمييم )المرح م االتتصمميم( 
اليظريم االتتصمميم الت  تشير إلى ان مستوم االيتم  االتل من المستوم االمىل يحنه يسبًم متزايمن 
من و ورا  الحجم س مم اتترب  مستوم االيتم  من المستوم االمىل،    حين التوس   وه  مستوم 

 (. 71: 2012تراج  و ورا  الحجم  )ع   و  رحمن؛  االيتم  االمىل بترتب ع يا

 مؤشرات الربحية: -ثالثاً 
من خلل بيميم  يتمئج استبيمن مزارع عييم البحث حمسن  حسمب بع  مؤشرا  الربحيم ليشمط 

 إيتم  الشممم بميطنم بي  وليم وفلك ع ى اليحو التمل :
لس يم المت يرن  نط، إف يعتبر مفا المؤشر مممش الربه: يمىل ال ره بين العمئم الس   والتسمليف ا -1

(، 55: 2008منيمسًم ل ت حيل بين االيشطم المزرعيم المخت  م ماخل الوحمن االيتمجيم )ميمح، 
( بضن مممش الربه    متوسط مزارع عييم المراسم تمر بيحو 7وتبين بيميم  الجمول )

 مييمر ل  ستمر. 6399.7
ل ره بين العمئما  اغجممليم والتسمليف الس يم لوحمن صم   الربه: يعبر صم   الربه عن ا -2

 م.ل / مستمر. 5489.6( بضن صم   الربه  تمر بحوال  7المسمحم )ال ستمر(، ويبين الجمول)
إيتمجيم التعممل: تعرف إيتمجيم التعممل بضي م إيتمجيم وحمن اليشمط الت  يتسموم عيممم العمئما   -3

مسن حسمب إيتمجيم التعممل ححيث  (،148: 1997موح، م  تسمليف اغيتم  )النمح  والريم
من خلل تسمم إجممل  التسمليف ع ى سعر الوحمن من الميتج، إف ب    إيتمجيم التعممل  من 

تمىل إيتمجيم التعممل الحم األميى لإليتمجيم ال ستمريم الت  و  ، / مستمر طن 5.47 يحو الشممم
 حو خسمرن عيم مستوم سعرح  معين مع وم لإليتم .  تسمه بت طيم تسمليف اغيتم  مون إح ربه 

سدعر الوحدمن مدن اغيتدم  عيدم بدمب المزرعدم والدفح عدن سدعر التعدممل  يعبرسعر التعممل :  -4
(، ويدددتم اشدددتنمتا مدددن خدددلل  284: 1999تتعدددممل عيدددم  العمئدددما  مددد  تسدددمليف اغيتدددم  )النمحددد ،
وتددم  ،الشددممم  د  ميطندم المراسدم ستمريدم مدن تسدمم تيمدم التسدمليف الس يدم ل  ستددمر ع دى االيتمجيدم ال

مييدمر/  210.0بيحدو م 2016سعر التعممل ل شممم بميطندم بيد  وليدم خدلل الموسدم اغيتدمج   ب غ
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(. 7بميطندم المراسددم )جدمول رتددم  الطدن الواحدم مددن الشدممم، ومدو يمىددل ايحدًم متوسدط تس  ددم  ل طدن
ه ربحددًم حو خسددمرن عيددم مسددتوم معددين مددن ويمىددل سددعر التعددممل الحددم األميددى ل سددعر الددفح ال يحندد

حح سددعر ي ددوه سددعر التعددممل سددوف يحندده ربحددًم  وبميطنددم المراسددم،  الشددممماغيتمجيددم لمحصددول 
 صم يًم ل مزارعين.

الربحيددم : ويشددير مددفا المؤشددر إلددى ربحيددم راس المددمل المسددتىمر  دد  مددفا اليشددمط اغيتددمج ،  -5
ع يددا مددن ورا  حي ددمه المددزارع ع ددى التسددمليف ويعبددر عددن صددم   العمئددم )صددم   الددربه( المتحصددل 

(  ومفا يعيد  حصدول المدزارع ع دى صدم   1.73االيتمجيم ليشمط إيتم  الشممم، حيث تمر بيحو )
يتدم  الشدممم 173ربه تمر  ) ( مييمر منمبل سل ممئم مييمر يي ن م ستسمليف إيتم     مجمل زراعم وا 

 م.2016بميطنم بي  وليم خلل الموسم اغيتمج  
الس م ن االتتصمميم )اغيتمجيم( العممدم: يمسدن الحصدول ع دى مدفا المؤشدر مدن خدلل تسدمم  -6

/ حبيب ، إسدممعيل،  2015العمئم الس    ع ى التسمليف الس يم ل  ستمر )المىيى، ع يو، وآخرون؛ 
( ومددفا 2.73(، حيددث تددمر مؤشددر الس ددم ن االتتصددمميم العممددم بيحددو )375: 2013عبددم العزيددز؛ 

 273.0سدل ممئدم مييددمر تي ده ستسدمليف إيتمجيددم تعدوم ع دى المددزارعين بعمئدم اجمدمل  تددمر  يعيد  حن 
 مييمر، ومو مؤشر جيم يشير إلى جموم يشمط ايتم  الشممم    ميطنم بي  وليم.

 
 
 

 م2016( مؤشرا  الربحيم غيتم  الشممم    ميطنم بي  وليم خلل الموسم 7جمول )
 القيمة مؤشرات الربحية

 6399.71 ربح )دينار/ هكتار(هامش ال
 5489.60 صافي الربح )دينار/ هكتار(

 5.47 إنتاجية التعادل  من الشمام )طن /ه(
 210.0 سعر التعادل  )دينار(

 210.0 متوسط تكلفة الطن )دينار( 
 1.73 مؤشر الربحية

 2.73 الكفاءة االقتصادية )اإلنتاجية( العامة
 ( .3، 2  الجماول )المصمر: حسب  بيمً  ع ى بيميم



 

 2017 174

 

 
 التوصيات: -رابعاً 

 بيمً  ع ى مم توصل إليا البحث من يتمئج يمسن تنميم التوصيم  التمليم:
العمل ع ى زيممن تحسين استخمام الموارم، والتوس     مفا المحصول وصواًل ل مسمحم   -1

لإليتم  الفح يمي   المى ى الت  توصل ل م البحث تحنينم ل س م ن االتتصمميم ووصواًل ل حجم األمىل
%، م  عمم تجموز مفا المعمل لحممن عمم 100متوسط التسمليف ويتحنه عيم  و ورا  السعم 

 تراج  الس م ن االتتصمميم.
االستمرار    زراعم محصول الشممم بمزارع الميطنم لمم يحننا من مخل مجزح ل مزارعين،  -2

شمط، ولمم يتمت  با المحصول من تمرن والجموم الممليم واالتتصمميم المحننم من ورا  مفا الي
تيم سيم    اسواه الميطنم ال ربيم من ليبيم، م  االخف بمالعتبمر حرورن المحم ظم ع ى الموارم 

 االرحيم والممئيم وتيميت م بملميطنم.
االمتممم بتيظيم مزارعين الشممم    جمعيا زراعيم وتشجي  العمل التعموي  والجممع      -3

 والتسويه، وت عيل مور االرشمم الزراع  من خلل م.مجمال  االيتم  
يوص  بضمميم النيمم بملمراسم  والبحوث الع ميم المرتبطم بمغيتم  وسفلك التسويه من حجل  -4

الوصول إلى يتمئج ع ميم يوصى ب م، وتحسن من س م ن استخمام الموارم، واست لل م 
  االست لل األمىل.
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Estimation of Production Cost Function, Economic Efficiency and 
Profitability Indicators of Melon Crop in Bani Waleed Region 

Dr. Abd-Alhakim Ahmed Eljadei* 

Abstract 

The objective of this research was estimate the production cost 
function of the melon crop in Beni waleed region, and determining some 
economic and profitability indicators The study relied on primary data from 
the questionnaire results and interviews, which includes 20 farms, which 
cultivates as a major activity in different areas (3-20 ha) Included about 
21% of the overall melon farms distributed over different agricultural valleys 
in the Bani Waleed region (Ghibin, Suf El Gine, El Mardoum, Shmeikh) 
during the 2016 season. Total production costs per hectare amounted to 
the average sample of the study about 3172.0 dinars / ha. While the fixed 
costs ratio was 30.58% and the variable costs was 69.42% of total 
production costs. 

The results of the study showed that the average actual production 
in the sample farms was estimated at 133.8 tons, is still far from the profit 
maximizing size, which amounted (347.27) tons, while the average actual 
production is not far from economically efficient size estimated at 142.58 
tons, which achieves economic efficiency and low average costs. Also, the 
results indicated that the average actual acreage of the sample farms was 
(8.9) ha. is not far from economically efficient acreage size the which 
amounted ( 9.3) ha. While the cost elasticity was estimated at (0.97), 
indicating that increase in the cost ratio was close to the increase ratio in 
production. 
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It was also found that the profit margin in the average sample farms 
was 6399.7 dinars per hectare, and the net profit was estimated at 5489.6 
dinars / ha. The study also concluded through the index of total economic 
efficiency estimated at (2.73), that means each hundred dinars is spent as 
production costs to the farmers with a total return of 273.0 dinars. 
Keywords: melon production, costs of production, economic efficiency, net 
profit  Bani Waleed region. 

*Agricultural faculty -Tripoli University-Hakimeljadi2017@gmail.com                                
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Abstract 
     A cross sectional study of 162 students sample, targeted high 
education level, or what so called 4th level of, composed of 38 students or 
otherwise 37% were males, and 124 or otherwise 63% were females, with 
average age 20.5 ±3.3 years. This study was conducted on November 
2016 ended the last week of march 2017 in Zwarah city which is located 
110 Km west to the capital of Libya Tripoli city, north Africa. 
Methodology: A self-constructed anonymous questioner close end was 
used to evaluate the level of oral health cognation. The results were 
assessed and analyzed by means of using IBM software SPSS virgin 24.  
The aim of the study: is to assess the oral health attitude of the targeted 
students on Likert scale, as well as to determine the compatibility and the 
agreement between their attitude towards oral health, and their response to 
certain specific statements related to the student's oral health education 
level Test, by means of Cohen Kappa test, using SPSS software kit virgin 
24. 
The Results: the positive response to certain positions attitudes regarding 
tooth brushing aids and tooth paste, and to certain symptoms of carries 
and gingival disease, but unfortunately they were very week according to 
Liker scale we authorized in our study. The compatibility between attitude 
of the students and their wright selection to the statements used in oral 
health test was below zero. 

 واالسنان  الفم  لصحة  الوجداني  المستوى
  العالي  التعليم طالب على مطبقة  سيسيوطبية دراسة

 زوارة  بمدينة
 الزاويم  جممعم - زوارن  ماباآل  س يم - الطوييى ع   س طمن.  م
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Conclusion: we concluded that the result we came up with doesn't reflects 
that the position of the students is coincide with their level of oral health 
education. 

 المقدمة 
  الفم ال مويم  الصحم  يحو المبحوىين  واتجممم   مواتف  تسشف  ان  تحمول  البحتيم الورتممف  
  ان حيحمً  المراسم مف   تحمول سمم, واالسيمن  ال م  بصحم  ل وعى  لوجمايىا  المستوم   يمىل
    واالسيمن ال م صحم تجم   الشريحم، مف  بين  وااليجمبيم الس بيم المواتف ايتشمر ممم تنيس
 اىر ل مواتف ومل المواتف، مف  ع ى ال مويم الصحيم الىنم م تضىير  ممم معر م  عى   حل  فات م،
 . س وكال ع ى
 ان الشخص ع ى يجب مواتف او تيمعم  حرب ( 47)  المراسم   من  العميم  يتمئج  اظ ر   لنم

 يمط من جز  وتصبه فاتيم واسيميا  ما بصحم العيميم الى الشخص تم   لس  لميا، راسخم تسون
 يشرمم مت مراسم  عمن    البحمث من العميم تبل من تحميممم تم  ي م، الت سير مون اليوم  حيمتا
 عرحم بميا تممم، اتتيمعم منتيعم يسون ان يجب ال رم حوال: ي   سمم وم [ 47. ]رائعم منملم   

 ول م حممن،  مويم بضمرا  يصمب حن يمسن بميا ينتي  ان ىمييم. المخت  م ال م بإمرا  لإلصمبم
 مو إفا تصيبا، وال ممي  الوتميم يمسن امرا  م  ال م امرا  بمن ال رم ينتي  حن ىملىم. سيئم عواتب
  تؤتر  التى النيمعم  مف  مىل تتو ر لم إفا حمم.  الوتمئيم ال مويم الصحم لمعمير جمم بممتممم تمت 
 يصبه  ارامت م  بمح   االسيمن  وسلمم  بصحم  االمتممم  يحو  وتم ع م  اال رام مواتف  ى

 [48،49. ] ممسييم  امرا  االسيمن  بممرا  االصمبم  إمسمييم
 ومو غير ، عن يميز  ممم مم، ا معتنم او م  وم، او تحيم، تجم  مم، شخصم تيمعم مو الموتف،  

 يمىل ا تراح  م  وم: ايا ع ى الي س ع م    الموتف ويعرف وترارتا، س وسا    لا مرجعم حيحم
 خص،ش عن س بيم حو إيجمبيم صورن الموتف يسون مم وعممنً . لا سرما حو بش   ال رم إعجمب مرجم
 مواتف ل  رم يسون حن ويمسن. الموتف ب مف إليا ُيَشمر مم ومائممً —حمث حو ش  ، حو مسمن، حو

 مفا ومىل العوامل، من بملعميم وتتضىر ىمبتم، غير الميزن مف [. 51] ي سا الش   تجم  وس بيم إيجمبيم
 بل  م،مخت  مواتف عمن ل م عممم بص م واألشخمص واالسيمن، ال م صحم من الشخص مواتف

 الفح المعجون يوعيم تريب م، شس  م، اسيمي م، لون مىل واالسيمن، ال م صحم تجم  متيمتحم،
 خبرن تعسس تم وجميع م االسيمن،  رش حمميم اسيمي م،  رش    يستعم وي م الت  األمان يستعم ويا،
 ع ى جمبيمإي او س بم يؤىر تم ممم عمئ  ، او   س   او ميي  معتنم ىنم  ، موروث او شخصيم
 [50] ال مويم صحتا ع ى تم ومن ال رم س وك
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 :وتساؤالتها الدراسة اشكالية    
 ال م صحم تجم  ال يب  المواطن مواتف عن بمع ومم  تزوميم الت  والمراسم  البحوث غيمب إن

 من غميم    م مم الصح  التىنيف مجمل    االختصمص فوح م مم من يجعل واالسيمن،
 مو ممم ل م مواتف وال شيئم يعر ون ال اي م اعتبمرمم ع ى اليمس تىنيف    ع ملشرو   الصعوبم،

 خطض مو االعلم، او االسيمن حطبم  م  المبمشر بمالتصمل تع مو  تم مم او موروىم، ىنم م من لمي م
 البحث مفا إجرا  تم اغشسمليم مف  حل ألجل وع يا اسير، خطض با معر تيم عمم وحيحم سبير،
 ليم، يتسيى حتى والىنم م ، المعمرف من الخ يط مفا سل من الشريحم مف  مواتف ممميم عن ل سشف
 ع ى مؤسسم جميمن تيمعم  واستحماث الخمطئم، المواتف تصحيه اجل من والبرامج الخطط وح 
 . وصحيحم منييم، معر م
 ال مويم الصحيم مالىنم  مستوم لتنييم اشمل مراسم من جز ا المراسم   ف  سبه، مم ع ى وتضسيسم    

 ل مجتم  االجتممعيم الشرائه لمخت ف ال مويم، بملصحم الوع  مستوم تحسين    اسمس سعيصر
 والمرحعم ، الحوامل اليسم  الجممعم ، وطلب الممارس تلميف الريم ، إط مل االسرن، ال يب ،

 المراسم، مف     الجممعم  وشبمب طلب ل ئم است ما يم ومم الخمصم، االحتيمجم  فوح المسيين،
 االجمبم خلل من االشسمليم مف  يصيغ حن محمولين اهلل، شم  إن  يا، الشروع عزميم لمم تي يفا اال

 :االتيم التسمؤال  ع ى
  ومل ال مويم؟ الصحيم الىنم م  تجم  زوار  ممييم    العمل  التع يم طلب واتجممم  مواتف  مم 

  -:  يحو  وامتممممت م  تيمرات ماخ   واالتجممم   المواتف  مف   تعسس
 .الم حل االسيمن معجون يوعيم.ح 
 .ألسيمي م الجممليم النيمم  .ب 
 .االسيمن تسوس اعرا .  
 .ال ىم امرا  حعرا .م 
 .والموروىم العصريم ال مويم الرعميم ووسمئل حمان.ه 

 :الدراسة هدف
 . ال مويم الصحيم ىنم ت م م  توا ن م مممو  االسيمن معجون يوع تجم  المبحوىين مواتف معر م .1
  ال مويم الصحيم ىنم ت م م  توا ن م وممم ألسيمي م الجممليم النيمم من المبحوىين مواتف معر م .2
 .ال مويم الصحيم ىنم ت م م  توا ن م وممم االسيمن تسوس مر  من المبحوىين موتف معر م .3
 .ال مويم الصحيم ىنم ت م م  توا ن م وممم ال ىم امرا  اعرا  من المبحوىين موتف معر م .4
 .والموروىم المنييم ال مويم الصحيم الرعميم وسمئل من المبحوىين موتف معر م .5
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 :العمل طريقة
 اول من بمح حش ر، خمسم ل ترن استمر  عشوائيم، منطعيم عييم ع ى الوص يم المراسم مف  اجري   

 لعمم تنريبم، ميلميم 2017 عمم ممرس ش ر ي ميم ىحت ميلميم، 2016 عمم    يو مبر ش ر
 بزوارن، اآلماب بس يم المارسين من الجيسيم، ليبيين زوار ، ممييم سسمن من وطملبم، طملبم 162

 38 مي م. ال يمسيم والع وم التنييم س يم ىم ال يمتيم، الع وم ومع م البحريم، ل ع وم العمل  والمع م
 اح سيم، 24و 17 بين اعممرمم تراوح  ،%63 بيسبم حح إيمث، 124و ،%37 بيسبم حح فسور،
  البيميم   لجم   سممان  استبيمن  استممرن  المراسم  واستخمم  سيم، 3.3±  20.5 عمرح بمتوسط

   االول  المحور   ى   االستممرن  وتحمي ,    الشخصيم  المنمب م  عن   حل المبحوىين  من
  الصحم  ىنم م يحو  المبحوتين  واتجممم   مواتف تيمول   المحمور  مبني  امم  االسمسيم  البيميم 
  وتم,   االسيمن  وسلمم  صحم  تجم   وامتممممت م  اختيمرات م  م   توا ن م  وممم  ال مويم
  ،وجمع   م توحم   اسئ م  االخر  والبع    الم  ه  اليوع  من  االسئ م  من مجموعم صيمغم
    وتوجي  م اعماممم تم ان بعم المبحوىين م  اجري  الت  الشخصيم لمنمب ما خلل من البيميم 
 .المنمب م مف  إمارن سي يم
 حعلما تم تم االستممرن، بيميم  استي م     شروعا تبل المراسم، مف     حجيز طملب سل     

 البحمث ل ير السممح وعمم صمحب م، عن يعرف ان يمسن ال محتوامم وان المراسم، مف  من بمل مف
 حمي  تبول مو ع ي م، إجمبتا وتموين للستممرن الطملب تبول واعتبر محتويمت م، ع ى االطلع من

 .ل مشمرسم
 لمصماتيت م اختبمرا المبحوىين، تبل من تحريرمم تم الت  االولى، استممرا  العشرن اعتبر  

 زمن است رت  التى الواحمن، ناالستممر  تحرير الستسممل اللزم الزمن متوسط ومعر م وصلحيت م،
 وجموا الفين الطلب سل عشوائيم البحمث حست مف.  متينم عشرن خمسم الى متينم 12 بين يتراوح
 ع ى ووا نوا الشروط، ع ي م وايطبن  المؤسسم، ت ك زيمرن  يا تم  الفح اليوم    صم م،

 .التع يميم بملمؤسسم ويوع م الطلب عمم عن اليظر ب   المشمرسم،
 :االستممرن

 :محمور ىلىم من االستممرن تصميم تم    
 او فسر" المبحوث يوع: ي   سمم وم  بيوم، 8 من يتسون ل مبحوث، االوليم البيميم  االول المحور.ح 

 ،(سيم 24 – 18) الجممعيم المراسم    المع ومم الطلب سن تجموز  عييم حح لر   عمر  ،"ايىى
 او وىميوح اع ى، او جممع " الوالمين تع يم مستوم ،"إيسمييم او متطبيني ع وم" االختصمص يوعيم
 تشمل  رعيم حسئ م اربعم ع ى االجمبم خلل من" المخل ومحموم محموم، غير" االسرن مخل ،"حميى
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 تيمم متمي ، او عمل  االسر، المخل مستوم االم، م يم ،.(عرب  وبي  شنم،  يل،) السسن يوع
 .المبحوث مخل

 احتممل 42 عمم ب م م حه تسمؤال ، سبعم عمممم حسئ م مجموعم م  واالخير، الىمي  وروالمح.ب 
 امرا  وعل  الوتميم سبل تجم  المبحوث وخيمرا  وس وك موتف لمعر م االسئ م، ل ف  خيمرا او
 الصحيم ىنم تا حسب واالسيمن، ال م صحم لرعميم المتمحم االموا  من واختيمراتا واالسيمن، ال م
 بىنم تا منمريم الشريحم مف  بين ال موح الصح  الوع  ممم تيمس خلل م من يمسن والت  مويم،ال 

 .ال مويم الصحيم
 .احصائيا البيانات تحليل

 .    التمبعم المت يرا  ع ى المستن م المت يرا  تضىير    التسراريم الجماول بيميم  تح يل تم: اوال 
 :تشمل المستن م المت يرا 

 (.ايىى او فسر) :اليوع.1
 .تطبينيم او ايسمييم ع وم: المبحوث تخصص.2
 ل والمين التع يم  المستوم توا ه إفا) ومتمي ، متوسط، عمل ،: لألبوين التع يم  المستوم .3

 الوالمين الحم االع ى ي   الفح المستوم  يؤخف اخت ف إفا امم االسمس مفا ع ى االسرن تصيف
 (.سمتوسط

 الفح لألسرن االتتصممح المستوم تحميم بملمنمريم مي م ليستيبط وحع  التمليم عماالرب االسئ م.4
 :ي   سمم وم  مستنل، سمت ير" محموم" او" عمل " امم مستويين ع ى صيف

 .(عرب  وبي  شنم،  يل،) السسن يوع.ح 

  االم م يم .ب 

 . ____.االسرن مخل تيمم.  

 [24____. ]المبحوث مخل تيمم.م 

 :وتشمل التمبعم يرا المت 

     ورم  سمم المواتف يست مف سؤال لسل المطروحم الخيمرا  عمم حسمب    المتمىل الموتف
 وتم ،واختيمرات م المبحوتين مواتف  تعسس التى الخيمرا  من  عمم تحمي   والتى  المر نم الجماول
 : ي   سمم بيظممين الموتف تنييم
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 والراسخم الىمبتم الم مميم م  إيجمبيم ت مع وا الفح الجيسين، من المبحوىين لعمم المئويم اليسبم.1
 الميزان بمستخمام ليسر، معيمر حسب المئويم اليسب يتمئج تنيم يتم ىم واالسيمن، ال م صحم تجم 
 الت معل ان تعي % 85 من حسىر مئويم يسبم اح ان اعتبريم إف ،(10) النمون  رحم  حستعم ا الفح
 عيم ومعتمل ،% 85 من واتل% 75 من حسىر عيم وعمل  جما، عمل  مو معينال الموتف فلك م 
%  50 من وحتل ،%65 من واتل%  50 حسىرمن عيم ومنبول ،% 75 من واتل% 65 من حسىر
 .جما حعيف% 30 من واتل حعيف% 30 من وحسىر

 المبحوىين ا وخيمر  ال مويم، الصحيم الىنم م تيمس لسؤال الصحيحم الخيمرا  بين التوا ه ممم.2
 بتحميم ،SPSS االحصمئيم الرزمم بمستعممل البيميم  معملجم وتم  السؤال، مفا م  المتوا ه
 ( kappa سمبم" تيمم وحسمب( Cross Table) الجموليم التنمط  بمستعممل التوا ه، ممم لمعر م

 :النتائج تحليل

 . العينة خصاص أوال       

 

 

 

 

 

 

البحث ومتوسط يوضح عدد المشاركين في  1جدول رقم 
 اعمارهم.

جنس 
 المبحوث

متوسط  % ع
 العمر

االنحراف 
 المعياري

 2.238 21 %23 38 ذكور
 2.398 20 %67 124 اناث

 2.338 20.5 100.0 162 المجموع

 عدد المبحوثين حسب المتغيرات المستقلة الديمغرافية 2الجدول رقم 
 صادي لألسرةالمستوى االقت مستوى االسرة التعليمي التخصص
 محدود عادي ثانوي جامعي انسانية تطبيقية

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع

60 37% 10
2 63% 11

3 70% 49 30% 80 49% 82 51% 
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 ىمييم: مواتف المبحوىين تجم  يوع معجون االسيمن وممم توا ن م م  ىنم ت م الصحيم ال مويم. 
 

 يقوي االسنان معجون في الفلور عنصر وجود ابة للمعلومة "( يوضح نتيجة المقارنة بين االستجا 3جدول رقم )

واختيار   االسنان: في قياس الثقافة الصحية الفموية بتسوس لإلصابة تعرضها فرص يقلل مما االسنان سطح

 معجون االسنان الذي يحتوي على الفلورين.

 

 معجون في الفلور عنصر وجود

 يقلل مما االسنان سطح يقوي االسنان

 بتسوس لإلصابة رضهاتع فرص

 .االسنان

 نعم ال االجمالي

معجون 

اسنان 

 يحتوي

 على

 .الفلورين

 102 65 37 العدد ال

 102.0 63.6 38.4 العدد المتوقع

 %100.0 %63.7 %36.3 .الفلورين" على النسبة في "يحتوي

 في الفلور عنصر وجودالنسبة في "

 االسنان سطح يقوي االسنان معجون

 لإلصابة تعرضها فرص قللي مما

 .االسنان" بتسوس

60.7% 64.4% 63.0% 

 %63.0 %40.1 %22.8 النسبة االجمالية

 60 36 24 العدد نعم

 60.0 37.4 22.6 العدد المتوقع

 %100.0 %60.0 %40.0 ".الفلورين على النسبة في "يحتوي

 في الفلور عنصر وجودالنسبة في "

 االسنان طحس يقوي االسنان معجون

 لإلصابة تعرضها فرص يقلل مما

 .االسنان" بتسوس

39.3% 35.6% 37.0% 

 %37.0 %22.2 %14.8 نسبة االجمالي

ا( يلحظ حن عمم الطلب الفين سمي  إجمبت م خمطئم ولم يختمروا معجون االسيمن  3من الجمول )
مو حتل بن يل من المتوت  % و 36.3( حح بيسبم 102( طملب من )37المحتوح ع ى ال  ورين مو )

( حح 65( والفين حجمبوا إجمبم خمطئم واختمروا معجون االسيمن المحتوح ع ى ال  ورين )37.4ومو )
( ، بييمم الفين حجمبوا بيعم واختمروا معجون االسيمن الفح 63.6%( ومو حسىر من المتوت  )63.6)

( طملب حح 60( من )24طئم مي م مو )يحتوح ع ى ال  ورين  سمن عمم الفين اختمروا اغجمبم الخم
( بييمم الفين اختمروا اغجمبم الصحيحم 22.6%( ومو اسىر من المتوت  الفح سجل )40بيسبم )

(، ومو مم يعسس العشوائيم    37.4%( ومو اتل من المتوت  الفح سمن )60( حح بيسيم )63)
 بب المعر م.اختيمر الطلب لمعجون االسيمن المحتوح ع ى ال  ورين، وليس بس

 SPSSب( الفح يوحه يتيجم اختبمر لنيمس ممم التوا ه، بمستعممل حزمم 3من الجمول رتم )
يتيجم "سبم" م  ميخ حم ( -0.033،  سمي  يتيجم االختبمر: ان تيمم سبم حئي م جما )24إصمار 

 جما وغير معيويم.
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ان المحتوي على الفلور، وتوافقهم في إختبار ب( يوضح مدى التوافق بين اختيار الطالب لمعجون االسن 3الجدول )

 الثقافة الصحية الفموية.

 Value 

Asymptotic 

Standard 

Error 

Approximate 

T 

Approximate 

Significance 

 637. -473.- 069. -033.- كبا قياس التوافق

    162 عدد الحاالت

 توا ن م م  ىنم ت م الصحيم ال مويم ىملىم مواتف المبحوىين من النيمم الجممليم ألسيمي م وممم
ا( يوضح تقييم نتائج موقف المبحوثين تجاه صحة الفم واالسنان من ناحية القيمة الجمالية من عدد  4الجدول رقم )

 من المبحوثين ذكور وإناث 162

 التصنيف
 الموقف

 .لألسنان مبيض النظافة في مثالي ألكون بيضاء اسناني لتكون

الذي تفاعلوا عدد المبحوثين 

 ايجابيا

72 48 27 

 %16.7 %29.6 %44.4 162النسبة المئوية من 

 ضعف جدا ضعيف جدا ضعيف تقيم حسب ميزان لكر

 
لماذا تفرش في أسنانك: في قياس الثقافة   يوضح نتيجة المقارنة بين االستجابة للمعلومة "ب(  4الجدول رقم ) 

 بيضاء. وردة الفعل لتكون اسناني  الصحية الفموية

 

 اسنانك    بفرش   متعود هل

 ؟

Total نعم ال 

 اسناني لتكون  

 بيضاء

 90 81 9 العدد ال

 90.0 77.8 12.2 العدد المتوقع

 %100.0 %90.0 %10.0 بيضاء اسناني النسبة بين لتكون

    بفرش   متعود النسبة بين هل

 ؟ اسنانك

40.9% 57.9% 55.6% 

 %55.6 %50.0 %5.6 مجموع النسبة

 72 59 13 العدد نعم

 72.0 62.2 9.8 العدد المتوقع

 %100.0 %81.9 %18.1 بيضاء اسناني لتكون   النسبة بين

    بفرش   متعود النسبة بين هل

 ؟ اسنانك

59.1% 42.1% 44.4% 

 l 8.0% 36.4% 44.4%مجموع النسب

الجيسين م  "مل متعوم ب رش اسيميك؟ "، عيم ب(    ت معل الطلب من  4من الجمول رتم )   
الخيمر "لتسون اسيمي  بيحم " وجميم حيا عيممم لم يختمر الطملب اغجمبم "لتسون حسيمي  بيحم  حيا 

( طلب 12.2( وسمن المتوت  الفين سينولون "ال" )12.2( طملب حح )%90( طملب من )9حيحم )
( طملب تملوا يعم حي م ي رشون اسيمي م، ولسي م 81بل، ) نط من الفين ال ي رشون حسيمي م، و   المنم

%( حسىر من المتوت  الفح ظ ر ايا  77لم يختمروا اغجمبم "لتسون حسيمي  بيحم " حح بيسبم )
( 13(،    حين سمي  يتمئج الطلب الفين سمي  إجمبت م بيعم "لتسون حسيمي  بيحم " )77.4)

( سمي  إجمبت م بمي م ال 9.8ح اسىر من المتوت  )%( ح 9.8( طملب حح بيسبم )72طملب من )
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ي رشون اسيمي م، ويريمون حن تسون حسيمي م بيحم ، ممم يشير الى العشوائيم حيحم    االختيمرا ، 
(    من حجمب بيعم 62.2%( وم  اتل من المتوت  ) 81( طملب حح بيسبم )59بييمم سمي  )

اليتيجم فا  "لتسون حسيمي  بيحم  وي رش    حسيميا. مف  
( الفح 5حمميم من حيث اي م حظ ر  حن الطلب ي تمون ب ون اسيمي م بشسل سبير، ومن الجمول )

يبين مم إفا سمن ميمك تبمين بين يسب الطلب الفين ي تمون ب ون اسيمي م حسب المت يرا  
وع، سمي  يسبم المستن م، وتم حظ ر  اليتمئج حيا يعم يوجم تبمين،  مىل    المت ير المستنل الي

االيمث حسىر من يسبم الفسور بمنمار ي وه المرن واليصف من يسبم عمم الفسور الفين حظ روا امتممم 
بضن تسون حسيمي م بيحم ، ومفا امرا طبيع ،  مغيمث حسىر امتمممم بمظ ر اسيمي ن من الفسور، 

المحموم، وطلب فوح  ووجميم حن فوح المخل األع ى حسىر امتممم ب ون اسيمي م من فوح المخل
االسر األسىر مستوم    التع يم "الجممع " مم حيحم اسىر امتمممم ب ون اسيمي م من األميى حح 
الىميوح، امم ال ريب حن طلب الع وم اغيسمييم مم اسىر امتمممم ب ون اسيمي م من الع وم التطبينيم، 

وا ع وم البيولوج  اسىر من طلب ومو مم يجب حن يسون العسس الن طلب الع وم التطبينيم مرس
الع وم اغيسمييم، ويحن    اعتنمميم حن مرم  حن الع وم البيولوجيم الت  مرس م الطلب من فوح 
التخصصم  التطبينيم ت تنر الى ع وم    صحم ال م واالسيمن ممم يجعل ال ئتين متسم ئتين، 

 غير معيوح.... او غير إحصمئ وىنم مت م م  شخصيم. يتيجم "سبم" م  سيئم حيحم وال مره 
 .وممم توا ن م م  ىنم ت م الصحيم ال مويم رابعم: موت  م من مر  تسوس االسيمن

 
فرش االسنان ضرورة لصحة  ( يبين مدى تطابق المعرفة مع الموقف من الجملة المعرفية في الموقف:5الجدول رقم )

 (.2( و )1الجدول رقم ) الفم واالسنان. عندما كانت عدد مكونات الشريحة كما في

 السؤال:  لماذا انت تفرش في اسنانك؟

 الخيار: سلوك

  

المستوى التعليمي  التخصص في الثانوية الجنس

 لألسرة

 دخل االسرة

 محدود عادي ثانوي جامعي إنسانية تطبيقية انثى ذكر

النسبة التي توافقت  

 .لتكون اسناني بيضاء

37 % 50 

% 

40 % 47 % 53 % 32 % 43 % 51 % 

النسبة التي توافقت  

لمنع اصابتي بتسوس 

 .االسنان

16 % 13 

% 

17 % 12 % 15 % 10 % 11 % 16 % 

 النسبة التي توافقت 

 لمنع نزيف لثاتي الدم

24 % 10 

% 

 18 % 11 % 5 % 14 % 9 % 19 % 
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( يجم حن الفين لم يختمروا عيم سؤال م "لممفا ت رش اسيميك" اغجمبم " لمي  6من الجمول رتم )
( طملب حح بيسبم 79( طلب من )9إصمبت  بتسوس االسيمن" ومم ال ي رشون    حسيمي م مم )

%(  81( طملبم حح بيسبم )64( طملبم، بييمم وال ريب حن )15.7%( وحسىر من المتوت  و   10.7)
( طملبم ي رشون حسيمي م ولسي م لم يختمروا "لمي  إصمبت  بتسوس 68.3واتل من المتوت  الفح سمن )

االسيمن" ومو إمم حن اغجمبم عشوائيم حو ان الطلب ال يعر ون سبب  رشيم السيميم ومو مم يؤسم 
ولسن الطلب الفين اختمروا اغجمبم "لمي  إصمبت  بتسوس االسيمن" يجم  األولى. ومن ي س الجمول

%( ومو  8.4( طملب حح بيسبم )83(  نط من )7حن عمم الطلب الفين ال ي رشون حسيمي م مم )
(، بييمم سمن عمم الطلب الفح حجمبوا بيعم حي م ي رشون 11.3اتل من المتوت  الفح يتج ومو )

%( ومفا سمن حسىر  91.6( حح بيسبم )76ي  إصمبت  بتسوس االسيمن"، سميوا )اسيمي م واختمروا "لم
(، رغم حي م يتيجم م رحم، غير ان إحصمئيم ال تعسس حنينم توا ه بين 71.7من المتوت  ومو )

( والفح يظ ر منمريم ل مت يرا  المستن م المتمى م    اليوع، 5المعر م والموتف. من الجمول )
، المستوم التع يم  لألسرن، ومستوم المخل ودمىيرمم ع ى المت يرا  التمبعم، اختصمص المبحوىين

يمث  16وسمي  اليتمئج ع ى التوال  سمم ي  : فسور  %(  17%، الع وم اغيسمييم ) 13% وا 
%(، ومستوم مخل  10%( وىميوح ) 15%(، مستوم التع يم االسرح، جممع  ) 12والتطبينيم )

%(. يتيجم "سبم" م  سيئم حيحم وال مره غير معيوح....  16محموم )%( وال 11االسرن، عممح )
 .إحصمئ  اوغير

 
 

لماذا تفرش في أسنانك: في قياس الثقافة   " يوضح نتيجة المقارنة بين االستجابة للمعلومة( 6الجدول رقم )

 وردة الفعل لمنع إصابتي بالتسوس.  الصحية الفموية

 

    بفرش   متعود هل

 ؟ اسنانك

Total نعم ال 

 اصابتي لمنع

 االسنان بتسوس

 79 64 15 العدد ال

 79.0 68.3 10.7 العدد المتوقع

 %100.0 %81.0 %19.0 االسنان بتسوس اصابتي النسبة بين لمنع

 %48.8 %45.7 %68.2 ؟ اسنانك    بفرش   متعود النسبة بين هل

 l 9.3% 39.5% 48.8%مجموع النسب

 83 76 7 العدد نعم

 83.0 71.7 11.3 العدد المتوقع

 %100.0 %91.6 %8.4 االسنان بتسوس اصابتي النسبة بين لمنع

 %51.2 %54.3 %31.8 ؟ نكاسنا    بفرش   متعود النسبة بين هل

 %51.2 %46.9 %4.3 مجموع النسب
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يجم حن عمم الطلب الفين اختمروا "ال  مئمن من  رش االسيمن النويم" ولم يختمروا  (7)الجمول رتم من 
اغجمبم الصحيحم    المع ومم المستعم م    تنييم المستوم الىنم   الصح  ال موح " يجب  رش االسيمن 

%( وسمن  17.7( طملب، حح بيسبم )147( طملبم من )26وجبم عشم " م  ) بعم سل وجبم إ طمر او
( ومو اتل بسسور من المحسوب، وعمم الطلب الفين  اختمروا حيحم "ال  مئمن من  رش 23.6المتوت  )

حح  121االسيمن بعم سل وجبم إ طمر او وجبم عشم " وسمي  استجمبت م ل سؤال الىنم   المشمر اليا صه مم 
( ومو حسبر من المحسوب، ومف  يتيجم م رحم، ع ى اعتبمر حن 123.4%( وسمن المتوت  ) 82.3)بيسبم 

الطلب موات  م تت ه وامميم  رش االسيمن.    يتمئج الفين حختمر ايا يعم "ال  مئمن من  رش االسيمن النويم" 
( من الطلب المين م  عمم 15ولم يختمروا اغجمبم الصحيحم    الىنم م المشمر اليا، وجميم  "ص ر" و نط )

 مئمن  رش االسيمن وحجمبوا اغجمبم الصحيه لسؤال الىنم م الصحيم ال مويم. يتيجم "سبم" م  سيئم حيحم 
 .وال مره غير معيوح.... او غير إحصمئ 

 خممسم: موتف المبحوىين من اعرا  امرا  ال ىم وممم توا ن م م  ىنم ت م الصحيم ال مويم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ا( 8الجدول رقم )

يوضح تقييم نتائج موقف المبحوثين ذكور وإناث تجاه صحة الفم واالسنان من ناحية تفاعلهم مع اعراض امراض 

 اللثة ميزان لكر المعتمد في هذه الدراسة

 يفالتصن .الدم لثاتي نزيف لمنع الفم رائحة من للتخلص

50 23 

عدد المبحوثين الذي  14.2% 30.9%

 تفاعلوا ايجابيا

النسبة المئوية من  ضعيف جدا ضعيف

162 

ا( يوحه ممم الموتف الس ب  بين المبحوىين تجم  عمم امتممم م بيزف لىمى م، او االمتممم  8الجمول )
الفين ت مع وا إيجمبيم م   ( حح حعيف جما، وحيحم عمم14.2برائحم ا وام م، حيث يجممم  نط بيسبم )%

   "عشاء وجبة كل وبعد  افطار وجبة كل بعد االسنان فرش يجب "يبين تفاعل الطالب مع المعلومة  (7)الجدول رقم 

 .القوية" األسنان فرش من فائد في خياراتهم لإلجابة "ال

   

 

 وجبة كل عدب االسنان فرش يجب

 .عشاء وجبة كل وبعد  افطار

Total false true 

 من فائد ال

 فرش

 األسنان

 .القوية

 147 121 26 العدد ال

 147.0 123.4 23.6 العدد المتوقع

 %100.0 %82.3 %17.7 .القوية األسنان فرش من فائد ال النسبة بين 

 وجبة كل بعد االسنان فرش يجب النسبة بين 

 .عشاء وجبة كل وبعد  افطار

100.0% 89.0% 90.7% 

 %90.7 %74.7 %16.0 مجموع النسب

 15 15 0 العدد نعم

 15.0 12.6 2.4 العدد المتوقع

 %100.0 %100.0 %0.0 .القوية األسنان فرش من فائد النسبة بين ال

 وجبة كل بعد االسنان فرش النسبة بين يجب

 .عشاء وجبة كل وبعد  افطار

0.0% 11.0% 9.3% 

 %9.3 %9.3 %0.0 مجموع النسب
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% ح حح م  حعيف حسب ميزان لسر 30حح بيسبم  162طملبم من عمم  50رائحم ال م ال يشس ون اال عمم 
 .الفح اعتمميم  سمعيمر

لماذا تفرش في أسنانك: في قياس الثقافة   يوضح نتيجة المقارنة بين االستجابة للمعلومة "ب(  8الجدول رقم ) 

 ردة الفعل "لمنع نزف لثاثي الدم".و  الصحية الفموية

 

 ؟ اسنانك    بفرش   متعود هل

Total نعم ال 

 لثاتي نزيف لمنع

 .الدم

 Count 21 118 139 ال

Expected Count 18.9 120.1 139.0 

% within 100.0 %84.9 %15.1 .الدم لثاتي نزيف لمنع% 

% within بفرش   متعود هل    

 ؟ اسنانك

95.5% 84.3% 85.8% 

% of Total 13.0% 72.8% 85.8% 

 Count 1 22 23 نعم

Expected Count 3.1 19.9 23.0 

% within 100.0 %95.7 %4.3 .الدم لثاتي نزيف لمنع% 

% within بفرش   متعود هل    

 ؟ اسنانك

4.5% 15.7% 14.2% 

% of Total 0.6% 13.6% 14.2% 

والفح يح ل ت معل الطلب المبحوىين م  سؤال "لممفا ت رش اسيمن" م  اغجمبم  (ب 8)من الجمول رتم 
"لمي  يزف لىمى " وميم تشير مف  اغجمبم الى ان الطملب يع م حن  رش االسيمن لا علتم بإمرا  ال ىم، الت  

سون ال وائه ححم حمم علمم  اغصمبم ب م م  س ولم يزف ال ىم، وامممل  رش االسيمن يؤمح حتمم الى ت
السييم "بلك" والن ه "الرواسب الجيريم"، وع يا يعتبر التجموب اغيجمب  مليل مممم، ع ى ممم ىنم م الطلب 
وارتبمط م بموات  م تجم  صحم ال م واالسيمن، ولسن ميم حيحم اليتمئج مربسم جما، حيث يجم حن عمم الطلب 

%( وم   15.1( طملب، حح بيسبم )139( من )21حسيمي م ) الفين لم يختمروا "لمي  يزف لىمى " وال ي رشون
(،    حين الفين حجمبوا بيعم مل متعوم ع ى  رش اسيميك ولم يختر "لمي  يزف 18.9اسىر من المتوت  ومو )

( ممم يؤسم العشوائيم وعمم ارتبمط 120.1%( وم  اتل من المتوت  ) 84.9( حح بيسبم )118لىمى " )
الن  وجميم طملبم واحم من الفين حجمبوا ب  "ال" ع ى سؤال "مل متعوم ع ى  رش المعر م بملمواتف. وا

اسيميك" واختمر حيحم ب  "ال"     رش اسيمي م، امم الفين حجمبوا بيعم حي م ي رشون اسيمي م لمي  يزف لىمى م 
( من 22يث وجم  )مم اتل بسىير من الفين ي رشون اسيمي م واختمروا اغجمبم ب  "ال" "لمي  يزف لىمى م" ح

%( وم  تسموح العمم المتوت ، وسل مف  اليتمئج تؤيم النيمعم بضن إجمبم  الطلب  95.7( حح بيسبم )23)
 عشوائيم وال تستيم الى المعر م الصحيم ال مويم. 

( والفح يظ ر منمريم ل مت يرا  المستن م اليوع، اختصمص المبحوىين، المستوم التع يم  5من الجمول )
%  24ن، ومستوم المخل، وتضىيرمم ع ى المت يرا  التمبعم، وسمي  اليتمئج ع ى التوال  سمم ي  : فسور لألسر 

يمث  %(  5%(، مستوم التع يم االسرح، جممع  ) 18%( والتطبينيم ) 11%، الع وم اغيسمييم ) 10وا 
م  ميخ حم حيحم  %(. يتيجم "سبم" 19%( والمحموم ) 9%(، ومستوم مخل االسرن، عممح ) 14وىميوح )

 .وال مره غير معيوح او غير إحصمئ 
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لماذا تفرش في أسنانك: في قياس الثقافة   يوضح نتيجة المقارنة بين االستجابة للمعلومة "ا(  9الجدول رقم )  

 وردة الفعل "للتخلص من رائحة الفم".  الصحية الفموية

 اسنانك    بفرش   متعود هل 

 ؟

 المجموع

 نعم ال

 للتخلص 

 من

 رائحة

 .الفم

 112 96 16 العدد ال

 112.0 96.8 15.2 العدد المتوقع

 %100.0 %85.7 %14.3 .الفم رائحة من النسبة بين  للتخلص

    بفرش   متعود النسبة بين هل 

 ؟ اسنانك

72.7% 68.6% 69.1% 

 %69.1 %59.3 %9.9 مجموع النسبة

 50 44 6 العدد نعم

 50.0 43.2 6.8 توقعالعدد الم

 %100.0 %88.0 %12.0 .الفم رائحة من النسبة بين للتخلص

    بفرش   متعود النسبة بين هل

 ؟ اسنانك

27.3% 31.4% 30.9% 

 %30.9 %27.2 %3.7 مجموع النسبة  

(  من 16ا( يجم حيحم ي س التيمت ، حيث عمم الفين ال ي رشون اسيمي م ) 9من الجمول رتم )
( لم يستجيبوا إيجمبيم ل خيمر 15.2%( ومم اسىر من المتوت  ومو ) 15( طملب، حح بيسبم )112)

"ل تخ ص من رائحم ال م" وسمن عمم الفين حجمبوا بيعم اي م ي رشون اسيمي م وحيحم حجمبوا ب " ال"    
ممم   %( وم  اتل ب  عمما بسسور  85.7( حح بيسبم) 96اختيمر "ل تخ ص من رائحم ال م" م  )

( 6مو متوت ، وسمن عمم الفين ال ي رشون اسيمي م وحجمبوا بيعم "ل تخ ص من رائحم ال م" م  )
%( والمتوت  سمن اع ى بسسور، بييمم الفين تملوا يعم حي م  12( طملب، حح بيسبم )50طلب من )

يعم ي رشون ي رشون اسيمي م واختمروا "ل تخ ص من رائحم ال م"  سميوا اتل من يصف الفين تملوا 
% ( ومو يؤسم  88( حح بيسبم )44اسيمي م ولم يختمروا "ل تخ ص من رائحم ال م" حح سمي  )

عشوائيم ت معل الط ب م  المواتف وال يستطي  ان يؤسم بمن الطلب تتطمبه معمر  م الصحيم 
 . ال مويم م  الس وك. يتيجم "سبم" م  ميخ حم حيحم وال مره غير معيوح.... او غير إحصمئ

 أسرية عالقات لفشل سببا تكون قد الفم ب( يوضح نتيجة المقارنة بين االستجابة للمعلومة "رائحة9الجدول رقم )

 الفم" رائحة من "للتخلصا. الموقف" االحيان بعض في

 

 .الفم رائحة من للتخلص 

 نعم ال المجموع

  قد الفم  رائحة

 سببا تكون

  عالقات  لفشل

  فى  اسرية

 حياناال  بعض

 صح

 84 25 59 العدد

 84.0 25.9 58.1 العدد المتوقع

 لفشل سببا تكون قد الفم النسبة بين رائحة

 االحيان  بعض  في  أسرية عالقات

70.2% 29.8% 100.0% 

 %51.9 %50.0 %52.7 .الفم رائحة من للتخلص  النسبة بين 

 خطأ
 78 25 53 العدد

 78.0 24.1 53.9 العدد المتوقع
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 لفشل سببا تكون قد الفم النسبة بين رائحة

 االحيان  بعض  في  أسرية عالقات

67.9% 32.1% 100.0% 

 %48.1 %50.0 %47.3 .الفم رائحة من النسبة بين للتخلص

 المجموع

 162 50 112 العدد

 162.0 50.0 112.0 العدد المتوقع

 لفشل سببا تكون قد الفم النسبة بين رائحة

 االحيان  بعض  في  أسرية عالقات

69.1% 30.9% 100.0% 

 %100.0 %100.0 %100.0 .الفم رائحة من النسبة بين للتخلص

 عن اليمتجم حل م رائحم من المبحوىين مواتف بين العلتم يوحه والفح( ب 9) رتم الجمول من
 الىنم م تبمراخ    خيمرات م تطمبه م  المواتف مف  تطمبه وممم األسيمن وتسوس ال ىم امرا 
    يعم يختمروا لم ولسي م صحيحم إجمبت م سمي  الفين المبحوىين حن الى خ ص  حل مويم الصحيم
  نط 25و( 70.2)% بيسبم حح طملبم 84 من طملبم 59 سميوا حل م رائحم من ل تخ ص" ع ى اغجمبم
 حح طملب، 84 من  مويمحل الصحيم الىنم م اختبمر    الصحيحم اختيمرات م م  موات  م توا ن  الفين
 وتم حلمبحوىم الشريحم مف  بين والىنم م تت ه ال المواتف ان الى يشير مم ومفا%(  29.8) بيسبم
.إحصمئ  غير او.... معيوح غير وال مره حيحم الميخ حم" سبم" يتيجم فلك اسم

 سممسم موتف المبحوىين من وسمئل الرعميم الصحيم ال مويم المنييم والموروىم.
( يوضح تقييم نتائج موقف المبحوثين تجاه صحة الفم واالسنان من ناحية القيمة الجمالية من عدد 10دول رقم )الج

 من المبحوثين ذكور وإناث 162

 التصنيف

 الموقف

 ازالة خيط

 .الخاللة

 ازالة اعواد

 الخاللة

 الجاهز

 عود اي

 سعف استعمله

 .مثال النخيل

 .االراك عود

 اصابعي

  بالمعجون

 .بابالس

إصبعي من 

مسحوق 

الفحم 

 والملح

عدد 

المبحوثين 

الذي تفاعلوا 

 ايجابيا

41 41 52 10 14 14 

النسبة 

المئوية من 

162 

25.3% 25.3% 32.1% 6.2% 8.6% 8.6% 

تقيم حسب 

 ميزان لكر
 ضعيف جدا ضعيف جدا ضعيف جدا ضعيف ضعيف جدا ضعيف جدا

الطلب من بع  االموان المستعم م    الرعميم ( يتحه ج يم ان حن مواتف 10من الجمول رتم )
ال مويم تتراوح من حعي م الى حعي م جما، سمم ان اليتمئج تشير الى ايا ممزال ومن بين الشبمب 
من يستعمل ال حم والم ه، وحيحم يستعمل حصبعا م  المعجون، ومو مم يمل ع ى مور التىنيف 

ؤسسم  الصحم مو حعيف جما حيحم، رغم الرتم الصح  ال موح سوا  التع يم  او اغعلم  او م
 المبشر الفح ظ ر ليم    يسبم استعممل خيط الخللم، او االعوام المعمن غزالم الخللم.
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 المناقشة
تعتبر مواتف األشخمص من حح تحيم او موتف او س وك، او معتنم، م  النون الفاتيم الت  تحث   

ك ورمن ال عل ليمط وطرينم وشسل س وك مؤال  الشخص لإلبنم  ع ى ميمومم ال عل والس و 
األشخمص الفات  تجم  مف  األشيم ، إيجمبم او س بم، ب   اليظر عن ممم مصماتيم، او صحم، او 
حرر، مف  األشيم ، وع يا ومن خلل مم توص يم اليا من يتمئج،  إيا ال غرابم    ان يجم، ان 

صحيم ال مويم سموتف وتيمعم، بين المبحوىين االمتممم وس وك المبحوىين، لتحنيه الرعميم ال
حعي م، بل العسس لو لم يسن سفلك لسمن مو الخطض، ومفا مم يعسس  عل، ارت مع يسبم، وشمن 

 اغصمبم بتسوس االسيمن وامرا  ال ىم بيي م.
تعتبر النيمم الجممليم لألسيمن ححم علمم  الححمرن وحب جممل الفا ، وع يا يعتبر مواتف  

ص مي م فا  حمميم    حث الشخص ع ى االمتممم بضسيميا،     مراسم حجري     ال يم األشخم
لطلب بضحم س يم  طب االسيمن، لتعرف ع ى موات  م من بع  مسويم  الىنم م  2014عمم 

الصحيم ال مويم، واعرا  اغصمبم بضمرا  ال ىم وتسوس االسيمن،  سمي  يسبم الط بم من الفسور 
% و   مراسم بجم وريم 95% وااليمث 100معل إيجمبيم بمالمتممم بمظ ر اسيمن الفين اظ روا ت 

% بييمم    حخرم    67.5مصر العربيم، سمي  يسبم من ت معل بمالمتممم بمظ ر حسيميا، 
%، و   مراسم    بيجين بملصين سمن ت معل المبحوىين لمظ ر اسيمي م 38  سطين سمي  يسبت م 

%، حح 44.4ف  سمي  سمن يسبم ت معل طلب التع يم العمل  بزوارن %، و   مراستيم م34 نط 
 ميمك امتممم اسىر بين المبحوىين ال يبيين ولسن ممزال فلك غير سم   منمريم بملمراسم  األخرم..

إن امرا  ال ىم ل م مالال  وعلمم  تشخيصيم، حح يستطي  الشخص ان يشخص ي سا ايا يعمي  
زف ال ىم، ورائحم ال م، ولفا تعيبر مواتف األشخمص من مف  العلمم  م  من الت مبم  ال ىم، مىل ي

تعسس ممم تيمعت م بخطورن امرا  ال ىم ع ى االسيمن، و   مراسم    حسيوط بمصر، سمي  يسبم 
%، و   تل 68.6%، ورائحم ال م 67.5الط بم الفين ت مع وا إيجمبيم    اعرا  يزف ال ىم، سمي  

% لرائحم 37.4% من المبحوىين حظ روا ت معل إيجمب     يزف ال ىمث و27  الربي  ب  سطين سمي
%، و   مراسم مممى م لمراستيم، 86.4ال م، بييمم    ال يم وبين طلب س يم طب االسيمن سمي  

% ومم رائحم ال م 34حجري     بيسين بملصين الوطييم، سمي  ت معل المبحوىين م  يزيف ال ىم 
 %.30% ورائحم ال م 14مي  %، و   مراستيم س74
زالم مم يسمى   يعتبر استعممل الخيط او س ك االسيمن المشم  سمسمل حسمس     تيظيف االسيمن وا 

"بمل وائه السييم، او البلك"    غميم األمميم، ومو مم اىبتتا العميم من المراسم ، ولسن استعمملا    
لصين، سمن موتف المبحوىين إيجمبيم ال يتعمم المول اليمميم، مو حئيل جما،  مىل    مارسم    ا
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% ، ولسن عيم منمريم مفا الرتم بمم تم اختيمرمم لا من 44% ولسن ال ريب حيا    مراستيم سمن 4
إجمبم  ، سمي  اليتيجم، تع ن ع ى حن مم توص ييم لا من رتم، مو ال يمىل الحنينم، وغملبم مم يسون 

 تحنه من فلك، ان تتم مراسم توح   ي م حسئ م حخرم غير مؤسس ع ى حسمس ع م ، وبملتمل  ل
ليتم تشخيص الموحوع والتحنه من مم إفا مفا الرتم مو حنين  ويمىل ىنم م المبحوىين    مراستيم.  
وحيحم الحظيم    مراستيم    مفا البيم، ايا يوجم    مفا النران طلبم    التع يم العمل  بزوار ، 

 رشم االسيمن، واظن حن مفا يعسس عمم مرايم المبحوىين بملمور  يستعم ون حصمبع م بمال عن
األسمس  ل  رشمن الت  تشسل عم يم السبعين    الممئم،     رش االسيمن ب عمليم، وحيحم    مفا 

% من المبحوىين ت معل إيجمبيم م  استعممل وره حو سعف اليخيل سضمان غزالم 55البيم وجميم حن 
ون  مع م، ولسي م تؤمح الى تجريه االسيمن، وتم تسون مف  السع م  م وىم، الخللم، وطبيع  تم تس

 ممم يؤمح الى حموث الت مب وامرا     ال ىم.
  

 الخالصة:
إن اتخمف موتف او رحح    تحيم مم بملحرورن يعتمم ع ى ممم إحمطم المبحوث بملمع ومم  

ن المعر  ، حتى يستطي  ان يتخف الصحيحم الخمليم من إح زيف او م ملطم ، وحيحم ع ى المخزو 
موت م إيجمبيم م يما لا ولمن حولا، والمحيط، وع يا، وجوم استجمبم  إيجمبيم عمليم    بع  
النحميم الصحيم ال مويم، واح تنمعس او احجمم عن اتخمف حح موتف، مرم  لمم تم اشر  اليا، 

 ولسييم    مف  المراسم يمسن حن يخ ص الى مم ي  : 
الطلب الت  تعسس موات  م رغم اي م عمليم إيجمبيم الى اي م تتيمت  وس وس م، ممم اختيمرا   .1

يحع  م ويجع  م عشوائيم وال تت ه ومم يجب حن يسون سمرج     موات  م ومو الىنم م الصحيم 
 ال مويم.

الت معل  اغيجمبيم ل مبحوىين م  بع  الم مميم الراسخم    الىنم م الصحيم ال مويم، م   .2
راوح بين الحعيف والحعيف جما ممم ي سر سبب عمم التزام م بملس وك الفح يوا ه مف  تت

 المواتف.
الت معل  اغيجمبيم ل مبحوىين ال تتوا ه واختيمرات م ل خيمرا  الصحيحم    اختبمر الىنم م  .3

 الصحيم ال مويم، ممم يجع  م مواتف مشم وليس  راسخم. 
المسمعمن ل رشم االسيمن، وحيحم وجوم طلب    النرن  حعف يسبم ت معل الطلب م  االموان .4

الحممح والعشرون يستعم ون طره تميمم جما ومعروف حررمم يمل ع ى حعف االعلم 
 والتىنيف الصح      النيمم بمور .
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 المقدمة .1

إن ال فا  مو المسون الرئيس  لحيمتيم ولسن التوازن ال فائ  مو حسمس صحتيم. ينصم بملتوازن 
ال فائ   مو حخف حصص متسم ئم من السربوميمرا  والممون و البروتييم . لسن     السيوا  

فا التوازن    اليظمم ال فائ  تعر  للحطراب يتيجم ل عمما  ال فائيم السيئم, مىل االخيرن م
االعتممم الس   ع   األطعمم المع بم الت  تحتوح ع   الموام المحم م بترسيز عمل . ومن 
األطعمم األسىر است لسم م " األطعمم المحلن ", حي  تحتوح ع   سميم  سبيرن من السسريم . 

 لك الم رط ل سسريم  ,ألي م تفمب اغحسمس بملجوع بسرعم, حي  إن حستر يرج  االست
. وحي  إن ل  رستوز طعًمم (Fructose)   الصيمعم  ال فائيم مو ال رستوز السسريم  استعممال

بمعمل مرتين. ويعم األط مل ال ئم االسىر است لًسم  (Sucrose)ح و المفاه حسىر من سسر الطعمم
,لس ولم الحصول ع ي م, وفلك لتو يرمم ع   ميئم حطعمم جممزن, حيث تتواجم لألطعمم المحلن 

   مع بم  فا  حلوان زاميم وحشسمل محببم وم ريم لألط مل والبمل ين.  ويعم است لسا من 
األط مل بسميم  سبيرن ميف الص ر حمًرا لا علتم بمغصمبم المبسرن بمزميمم معمال  السميم و 

 . (Metabolic Syndrome)رح بمغحم م ال  ارتبمط مم بمتلزمم االي اغصمبم بما  السس
 ملخ ل    توازن مستويم  ج وسوز واأليسولين يزيم من احتممليم حموث ما  السسرح. سفلك .

اغصمبم بملسميم والعوار  الصحيم المصمحبم ل م من ارت مع  معمل السوليسترول    المم يحمث 
تخزين الممون وحرت م, ل حصول ع   الطمتم الحيويم لوظمئف    األغ ب يتيجم الخ ل    

ل جسم, حيث يسون  تراسم م    المم من حمم مسبيبم  االصمبم حموث تص ب الشرايين وحموث 
 الج طم  الن بيم.

سيحمول    البح  إلنم  يحرن ت صي يم ع   علتم تيمول ال رستوز" ومتلزمم األي " 
 مع معمل األيسولين و تراسم الممون    الجسم وارت مع ح ط المم المصمحبم , من ارت واألمرا  

 األيض  بمتالزمة اإلصابة في الفركتوز استهالك دور

 وليم بي  جممعم -الطبيم التنييم س يم -رحوان  سملم يعيمم
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ويحمول حيحم استعرا  المراسم  الع ميم  و التجمرب المعم يم الت  حجري  لمراسم متلزمم 
 األي  وعلتت م بمست لك بمل رستوز. 

 .التركيب الكيميائي للفركتوز .2

العسل وال واسا والخحروا  .ال رستوز إن ال رستوز موجوم    الطبيعم    اطعمم متيوعم مىل 
 ((Aldehydeيشبا الج وسوز    الترسيب السيممئ , ولسن االختلف    ان مجموعم االلمميم

 .2بفرن السربون رتم  (ketone),بييمم ال رستوز ترتبط مجموعم السيتون1مرتبطم بفرن السربون  رتم

 عملية أيض الفركتوز .3

حسرع منمريم بملسسريم  األحمميم األخرم ممم يسرع    وتيرن إن عم يم حي  ال رستوز تتم بشسل 
بمغحم م ال  فلك  إن اول مرح م من حي  ال رستوز ال  (vm ).ليشمط حيزيمم  السبم ماخل السبم 

تتم تح  تضىير األيسولين ,سمم يحمث اىيم  حي  الج وسوز. حيث إن    حول خطون من مراحل 
إلى  Phosphorylation ( حو مم يعرف ب (pجموعم ال س ورحي  ال رستوز تتم عم يم إحم م م

. إن سرعم حموث مف  المرح م Fructokinase enzyme وس ي  بواسطم ايزيم  1- رستوز
 الت  تحمث بمون تيظيم األيسولين    السبم حم  إلى تسوين الموام االوليم لعم يم تسوين الممون

Lipogenesis وتصيي  الج وسوز Gluconeogenesis  .وتراسم م بسميم سبيرن  

إن الخليم  إن تخزين الموام الممييم يتم    حغ ب جمي  ايسجم الجسم وخمصم اليسيج الممي  .
. (1) (Leptin)المسويم ل يسيج الممي  تتيج مم يعرف ب رمون لبتين  adipocytesالممييم 

م( . حيث ان ا راز ال رمون المسؤول عن التحسم    الش يم واست لك الطمتم )السعرا  الحراري
و تم اظ ر  عمن  . (2)مفا ال رمون يتضىر بزيممن سميم الممون وزيممن حره السعرا  الحراريم  

  Leptinمراسم  وتجمرب المعم يم الت  حجري  ع ى اغيسمن والنوار  حن ايخ م  مستوح  
ان مفا  يؤمح إلى زيممن ست م و وزن الجسم . و المىير للمتممم حن إحمم مف  المراسم  حظ ر 

 .  (3)  (Obesity Syndrome )االيخ م   يؤمح الى متلزمم السميم 
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 تأثيرات الفركتوز على الجهاز العصبي ودوره بارتفاع ضغط الدم .4

   السيوا  األخيرن تبث ارتبمط حن إحم م ال رستوز إل  األطعمم المحلن والمع بم بضمرا  مىل 
Metabolic Syndrome  وزن, زيممن منمومم متلزمم االي  )ارت مع ح ط المم, زيممن ال

االيسولين(. ومؤخرا اظ ر  المراسم  ازميمم معمل است لك ال رم البملغ من ال رستوز إل  مم يسبتا  
 (4)   جم    يوم65

اظ ر  التجمرب المعم يم  ان است لك سميم  سبيرن من ال رستوز يؤمح إلى زيممن ح ط المم,  
. سمم سمي  مف  اليتمئج تطمبه, م  إن است لك السربوميمرا   يؤمح الى (5)منمومم االيسولين 

وتم وحعم احتممليم حن إحمم اآلليم  المحتم م لتح يز  .(6)  تح يز الج مز العصب  السمبتموح
اغشمرا  العصبيم السمبتمويم الت  تؤمح  الج مز العصب  السمبمتوح تتم عن طريه زيممن ايسيمب

 . (7)  زيممن معمل االيسولين    المم وزيممن ح ط المم

 م بي ميم  العصبيم ل ج مز العصب  السمبتموح ومن اليمحيم التشريحيم ,  إن األيسجم الممييم  غيي

)الفح لا المور الرئيس     عم يم حي  الممون ( حو مم يعرف بضليمف العنمن مم تبل العصبيم 
عم يم وبمستخمام تنييم الصب م الم ويم وجوم ايزيم . وحىب  م(8)الموجومن بين الخليم الممييم 

مفا اغيزيم المسؤول عن حول خطون     (.(Tyrosine Hydroxylaseتميروسين ميمروسسي يز 
تصيي  االمرييملين .ووجوم     االيسجم الممييم مليل ع ى ايسيمب االشمرا  العصبيم  من المممغ 

(Bartness and Bamshad)   و حن مصمر مف  االشمرا  مو ميطنم محممن من المممغ و .
  و حيحم    ميمطه مخصصم ل تحسم    الش يم و حيحم مستنبل    brainstem  م  

(10) lipten  سمم حن ميطنم .Hypothalamus   حيحم تستجيب لإلشمرا  العصبيم السمبتمويم
(   )حره الممون Lipolysisالموجومن     اليسيج الممي  من حيث تضىيرمم ع   تح يز عم يم  

 Bartness and)بمغحم م إل  حن استىمرن الج مز السمبتموح, تؤمح إلى زيممن ح ط المم
Bamshad),   و التحسم    الش يم  . 
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 انتاج الدهون من عملية أيض الفركتوز .5

و   Lipolysisبعم ت  إ راز الطمتم إن الج مز السمبتموح عن طريه مستنبل  بيتم يتحسم 
. حيث يؤمح تخزيي م    اليسيج الممي  إلى السميم المرتبطم بمرت مع Lipogensisتخزيي م 

 .lipolysis. حيث لأليسولين مور    تىبيط عم يم  (12)ح ط المم وحوث منمومم لأليسولين  

الممي   و توا نم م  مف  اليتمئج,  إن است لك ال رستوز يؤىر ع   الج مز السمبتموح    اليسيج
إلى  التضىيرا  األيحيم الممرحم. ومف مم حىبتتا اليتمئج المعم يم ع   ال ئران, حيث إن  ويؤمح

. حيث (13)م  تضىيرا  ع ى ال مم  leptinال رستوز حمح الى زيممن تح يز مستوم األيسولين و 
ظ ر واحًحم    التجمرب المعم يم, يتيجم التضىير ع   زيممن الوزن و زيممن حجم الخليم الممييم. 
ومفا يتوا ه م  حن عم يم حي  ال رستوز تسون حسرع و تؤمح إلى زيممن تراسم الممون     الخليم 

ا مور    عم يم امتصمص حو حي  ال رستوز سمم إن األيسولين  ليس ل . Lipogensisالممييم 
   حملم ج وسوز و بملتمل   إن تيمول ال رستوز بسميم  سبيرن يؤمح ال  زيممن العرحم لإلصمبم  

( وايحم Hypertension( ارت مع ح ط المم)Diabetes type 2بضمرا  السسرح اليوع الىمي )
 .زيممن الوزن 

الي م ال رستوز  بتراسيز عمليم امح إلى الخ ل    توازن حره  إن ازميمم است لك األطعمم المحمف
(. و بملتمل  حمح إل  امرا  الن ب واألوعيم  (lipogensisو تخزين الممون lipolysisالممون 

وازميمم  ((lipolysisالممويم يتيجم ازميمم معمل السوليسترول اليمتج من عم يم حره الممون
 cardiovascularؤمح ال  حمرا  الن ب و الشرايين )   المم ممم يGlucose  يسبم   

diseases )(14) (15) 
      Sympathetic Nervousبمغحم م الى عمن مراسم  حىب  حن الج مز العصب  السمبتموح 

System    و مم يعرف بريين ايجيوتيسين ( (Renin angiotensin لمورمم    التح يز
Fructose  (17) (16) ,واغصمبم بضمرا  الن ب والشرايين والتممور الوظي   ل ج مز البول 

إن التجمرب المعم يم اظ ر  ان آليم مفا التح يز تعتمم بمألسمس ع ى زيممن يشمط الج مز  
يورامرييملين  ممن إ راز الينل  العصبيم السمبتمويم امرييملين ,والعصب  السمبتموح, وزي
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(Adrenaline and Nor adrenaline    المؤىرن ع   وظمئف الس)(15) اليمتل  العصبيم .
يم  م حوظم    اليسيج الممي  , تسون فا  مستوم طبيع     حملم است لك السمبتمويم مستو 
 24اسمبي  خلل  4%, بييمم سمي  مرت عم    حملم است لك ل  10ايمم بترسيز 6 رستوز لممن 

إن زيممن تح يز ال رستوز ل ج مز السمبتموح وايتنمل إشمرتا ل يسيج  .(18)سمعم بي س الترسيز .
. و lipogensis ى تخزين الممون حيث زيممن    حجم الخليم الممييم وتراسم الممون ب مسوا  ع

 TH (Tyrosine Hydroxylase   تراسم  )  من حمن مف  االشمرا  العصبيم مو وجوم زيممن
enzyme    اليسيج الممي  وخمصم    ال ئران الت  حطعم  ال رستوز بترسيز يسبتا   

. ومفا يىب  ان ل ج مز العصب  المرسزح لا مور    الت يرا  المح زن (19)اسمبي  6%لممن 10
استخمام الجسم ل م غيتم  لحموث عمم توازن    عم يم  األي  ,الت  تشمل تخزين الممون و 

الطمتم وتم يؤمح فلك إلى حمرا  تص ب الشرايين و ارت مع ح ط المم يتيجم الرت مع معل 
السوليسترول    المم . بمغحم م إلى ان تضىير ع   مستوم األيسولين, حيث إن تراسم الممون 

بط معمل الج وسوز    وزيممن الوزن تؤمح إلى عمم استجمبم الخليم ل يسولين وعمم ترتا ع ى ح
 . Diabetes type 2المم. ويتيجم لفلك يؤمح 

 النشاط العضلي و الحرق السعرات الحرارية  .6
حىب     عمن مراسم  حن األطعمم ال ير صحيم وبملفا  المحتويم ع   سميم  سبيرن من  

المسببم السسريم  وخمصم ال رستوز)ومو من اسىر السسريم  المحم م( استخماًمم ليس م  وحممم 
سفلك حمرا  الج مز المورح بل حيحم مو يمط   Hypertensionو Diabetesاألمرا  مىل   

الحيمن.  نم لوحظ لمح ا رام الفين يعم ون    ال ترا  ال ي يم, حن لمي م زيممن    يسبم السوليسترول 
. وتم ُحخف    الحسبمن  حن (20)بمعل حع   من األشخمص الفين يتيمولون وجمبت م حىيم  الي مر

األ رام الفح ُحجري  ع ي م التجمرب حن يتيمولوا ىلث وجبم  يوميم. وسمي  مجموعم اال رام الت  
مط م اليوم  يبمح    يتيمولون  وجبمت م اليوميم     ترا  ال ي يم يتيجم ألن طبيعم عم  م ويش

. ويتيجم مف  (21) ترا  ال يل حظ ر  حي م حسىر عر  لإلصمبم بما  السسرح من اليوع الىمي 
وت م اليشمط يؤمح الى احطرابم  صحيم ومن حمم م  المراسم  تبين حن عمم ايتظمم  ترا  اليوم

 (22)الزيممن    الوزن  وحمرا  الن ب
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إن زيممن    سل من ح ط المم ومستوح األيسولين والج وسوز لوحظ لمح األشخمص الفين 
. وتزاميًم م  فلك حظ ر  التجمرب المعم يم حن حعف (23)تيموب  وجبمت م من الي مر الى اليل

من الجمير (24) عح م الن ب سمن واححم لمح ال ئران ال  ُغِير يمط يوم م من اليل الى الي مر
 . (25)بمالمتممم مو حيا لوحظ حن حسىر األشخمص إصمبم بملسستم  الن بيم سمن     ترا  الصبمح

سمي  عمن مراسم  و تجمرب معم يم تحمول معر م تضىير مم افا سمن يوع األطعمم وت ير تيمول م 
يم ع        ترا  اليوم من الي مر إلى ال يل تم يؤمح الى يتمئج  صحيم مخت  م. األطعمم المحتو 

 رستوز من حسىر األطعمم است لًسم تميحا من طمتم وسفلك تسون من ميتجمت م حسىر تو را لمم 
األ رام حىيم  العمل و لمم االط مل. ولسن الجمير بملفسر, بمغحم م حن ال رستوز تتم عم يم محما 

مئ  بين و رغم  لتشمبا الترسيب السيمي CURRY1989و حيحا من مون تيظيما من األيسولين 
الفح ييتجا البيسريمس والفح   GLT5 رستوز والج وسوز إال حن ل  رستوز عمم محمم من اليمتل  

بمور   يينل جزيئم  السسر الحمميم )سملج سوز( لتخزن    السبم.  ومفا سبب آخر حن ال رستوز 
يم حيحا ( بسميا اسبر وعمم تيظTG) Triglyceridesييتج الموام الممييم الج سرين الىلى  
حو مم  TGبسرعم اسبر. حيث إن اليمتل الممي  ل   TGبمأليسولين يؤمح إل  تسوين الج سوز و

الفح يينل الممون من السبم إل  المم  بسميم   lipoprotein  very low densityيعرف ب
الفح    اليسيج الممي  ال  المم .و  TGحو تحول  lipogenisesسبيرن والتمل  تن ل من تحول 

ا ين ل من است لك الطمتم المخزيم وييتج عن فلك زيممن    الست م الممييم    الجسم  وزيممن مف
 الوزن.

حم تا إلى األطعمم المحلن بتراسيز عمليم, تظ ر   و يتيجم است لك ال رستوز بسميم  سبيرن  وا 
و ارت مع  ازميمم التعر  ل  حمرا  مىل ارت مع  مستوح السوليسترول الفح يؤمح امرا  الن ب

ومعظم مف  المراسم  ترتسز    يتمئج م واستيتمجمت م ع   (26)ح ط المم وسفلك مر  السسرح 
است لك ال رستوز يسبب حعرا  اغصمبم بمر  السسرح والن ب وارت مع ح ط المم بسبب سرعم 
حيحا وعمم ايتظمم معملا    المم ألن فلك يحمث بمون تضىير األيسولين. لفلك, ُحجري  التجمرب 

حيث ُحعطي  سميم  ال رستوز     ترا  معييم من اليوم  لمجموعم ال ئران. المعم يم ع   إعطم 
سمعم ومجموعم اخرم     ترا   12ال رستوز ل مجموعم من ال ئران     ترا  الي مر  نط لممن 



 

 

 

2017207

حسبوع وسمي   24سمعم م  مراعمن حن تسون السعرا  الحراريم متسمويم. لممن  12ال يل لممن 
عيم إجرا  النيمسم  حسمبيم ,وتيمس معمل الج وسوز والسوليسترول    المم . اليتمئج شبا متنمربم, 

وجم     المجموعم األول  الت  تيمول  الواجبم  م  ال رستوز     ترا  الي مر ارت مع    معمل 
الج سوز م  زيممن    معمل االيسولين    المم . و سفلك ارت مع    معمل السوليسترول و زيممن 

يجم لزيممن الممون المتراسمم. منمريم بملمجموعم األخرم لم تسن مف  االرت معم  فا     الوزن يت
امميم ع   الصحم. منمريم مف  المراسم  الت  حجري  ع ى األشخمص الفين يعم ون     ترا  

ومو اليمتل الممي  (  HDL Cholesterolوايخ م   TGال ي يم, حيحم وجم لمي م ارت مع 
تن يل معم السوليسترول    المم ) حيث يينل الممون المشبعم من المم ال  البروتيي  وظي تا 

و احرابم  الوزن  (28) وتعر  مؤال  األ رام الى اغصمبم بضمرا  ال مم المرتيم  (27)السبم(. 
مي م زيممن سريعم    ست م الممن    الجسم وارت مع معمل األيسولين حيث اتترح  المراسم حيا 

يتيجم لزيممن تيمول وجبم  الخ ي م فا   (29)احتممليم اصمبت م بما  السسرح حسىر بيسبم حسبر 
السعرا  العمليم     ترا  األتل يشمطًم أليسمن)ليل( ول نوار )ي مرًا(حيث إن عمن مراسم   تح  

مول وجبم  فا  سعرا  حراريم عمليم ع   ظ ور المجمل واسعم حول مم إفا سمن تضىير توتي  تي
 احرابم  صحيم  حو إن االختلف يشمط ال رم بين اليل و الي مر مو ححم مف  األسبمب.
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 المستخلص 
بل الحسمويم الواتعم    الجيوب ال رب  من ليبيم, حجري  مف  المراسم    ميطنم ج

وتحمي  تنمير الخصمئص ال يمرولوجيم ل خزايم  الجو يم ، وفلك بإستخمام اليموف  الريمح  
AQTESOLV  ل ر  منمريت م بملخصمئص الت  تم حسمب م بملطره التن يميم عن طريه ال يئا

حممح المرح م لتنمير معمم   اغمراريم العممم ل ميم  ، وتم استخمم  بيميم  تجمرب الحخ ح
والتخزين ل خزان الجو   المحصور وال ير محصور, سمم استخمم  بيميم  تجمرب الحخ متعمم 

 المراحل لتنمير معممل اغمراريم ل خزايم  الجو يم.
و حتبىث المراسم حن ميمك معممل إرتبمط بين اليتمئج الت  تم التوصل إلي م من خلل اليموف  

يمح  م  اليتمئج المحسوبم سمبنم بملطره التن يميم من خلل بيميم  ال بوط    تجربم الحخ الر 
لمعممل  0.92, وسمي   0.88لمعممل اغمراريم حوال   اغرتبمطححممح المرح م, وسمي  تيمم مفا 

و   . 0.82التخزين. بييمم سمي  تيمم معممل اغرتبمط لمعممل اغمراريم من خلل بيميم  الرجوع 
لمعممل اغمراريم من خلل اليموف  الريمح   0.95 إرتبمطمنمريم حخرح تم التوصل حيحم لنيمم 

بواسطم بيميم   ع ي مبواسطم بيميم  ال بوط م  النيم المتحصل  ع ي مبين اليتمئج المتحصل 
 الرجوع.

تجمرب الحخ ،  : الميم  الجو يم ، الخزايم  الجو يم ، الخصمئص ال يمرولوجيم  مفاتيح الكلمات
 .اليموف  الريمح  

 

 الحاملة للطبقات الهيدرولوجية الخصائص بعض دراسة
 النموذج بإستخدام الحساونة جبل منطقة في للمياه

 AQTESOLV  الرياضي
 بي  وليم جممعم – الزراعم س يم - عو  اميمب ينمال صلح.  ح

 بي  وليم جممعم – الع وم س يم - غيث ع ى عممر.  ح
 طراب س جممعم – الزراعم س يم - الممي  مسعوم الحسيم عبم.  م
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ABSTRACT 
This investigation is conducted in the Jabal Hasawna region of 

Southwestern Libya in order to estimate hydrological  properties for the 
aquifers in this region. A mathematical hydrogeological model known as 
AQTESOLV is used to compare its predicated results with that obtained by 
the General Water Authority (GWA) through the application of conventional 
methods . The GWA single stage pumping test data was used to estimate 
the Transmissivity and storage coefficient of both confined and unconfined 
aquifer systems . Groundwater recovery and multistage pumping tests data 
used only to estimate aquifer transmissivities .The comparison between the 
conventionally calculated for drawdown results of the single stage pumping 
test and that estimated by the hydrogeological model revealed a correlation 
coefficient of 0.88 for the Transmissivity and 0.92 for storage coefficient. 
However, the correlation coefficient for the Transmissivity as calculated by 
the recovery test data did not exceed 0.82. In other comparison, it was 
found that the correlation coefficient of 0.95 was exist for the 
Transmissivity between both the drawdown and recovery pumping test data 
and that obtained by the hydrogeological model . 

 المقدمة

% من الميم  97ن حمم المصممر الممئيم    العملم وفلك ألي م تشسل تعم الميم  الجو يم م
( وم  تتواجم    طبنم   2003العفبم السمئ م ع ى سطه األر  )خ يل محمم احمم السيم 

وجز  سبير مي م ال يمسن االست ممن ميا   نصخريا مي ف  ل مم  إمم بصور حرن حو منيمن حو شبا منيم
, ممم يجعل س  م  نحعممه سبير  ىمم م تصنم بحبيبم  التربم حو لتواجم  ع لسببين األول وجوم المم  إ

استخراجا غير اتتصمميم ، والىمي  حن مف  الميم  فا  م وحم عمليم و تتواجم ب م يسب من العيمصر 
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% من المصممر 95تشسل الميم  الجو يم  و ستعممل .لإلاألخرم األمر الفح يجع  م غير صملحم 
غ ب مف  الميم  غير متجممن ، ويعم حو  ح( إال حن 2005)حسن محمم إبراميم   الممئيم ب يبيم

الحجر الرم   اليوب  ، وحو  الحمممن الحمرا  ، وحو   زان من حمم األحوا  الممئيم الجو يم 
استخمم  اليممف  الريمحيم بشسل موس  لتمىيل المسممن واألحوا  الممئيم الجو يم والت   ب م  .

م ع ى مراسم وحل السىير من المشمسل ال يمرولوجيم من إستخمام معممال  الجريمن حىبت  تمرت 
بسط حإن  ( . 2004 تراحم  مخت  م )الطمئ  وآخرون إ الممئ  تح  السطح     ظروف و

واتعيا حنينيم ، من ج م حخرم اليموف   نمو حيا تمىيل لظممر  Modelتعريف لس مم يموف  
 Mathematicalسي يم عمل مف  الطممر  وينوم اليموف  الريمح   ترا  مبسط لإعتبمرح مو اغ

Model بملتعبير عن مفا اغ( ترا  بمعممال  ريمحيا Hulme 2000. )  يعرف اليموف  و
الجو       خزانالريمح  ل ميم  الجو يم بضيا اليظمم الم تر  الفح يستطي  حن يطمبه حملم ال

مال  الت مح يم الت  تخح  ال تراحم  معييم وتصف الطبيعم ومو عبمرن عن مجموعم من المعم
  . (Anderson .  et . al    1992 ) الجو         العم يم  الطبيعيم ال عملم    الخزان 

 مشكلة البحث
ر بصورن مبمشرن    عم يم تخمين ؤىالت  ت المشمسلتعم ت فيم الميم  الجو يم    الميمطه الجم م من 

الميم  الجو يم  مخزونمن مون استيزاف آلجو يم الت  يمسن استىممرمم بشسل تنييم سميم  الميم  ا و
من إعممن  ل مخزونبشسل جمئر يؤمح إلى رما ن الميم  ويحوب م بشسل سري  مون إعطم   رصم 

. ويتم فلك  ستمرار    العطم توازيا عن طريه الت فيم الطبيعم حو االصطيمعيم الت  تؤم ا لإل
 ولوجيم منعمن بشسل يموح مون إستخمام يممف  ريمحيم تبسط مف  الحسمبم  .بإجرا  حسمبم  ميمر 

 أهمية البحث 
تسمن حمميم البحث    إستخمام اليموف  الريمح  الفح يعم وسي م متطورن تو ر الوت  و الج م و  

 اخصمئص ال يمرولوجيتعط  متم عمليم  مليتمئج عيم حل المعممال  الريمحيم المعنمن الت  تنمر ال
 اً مر حتحميم مفين العمم ين  حن ،  معممل اغمراريا  و معممل التخزينل خزايم  الجو يم المتمى م    

 لتنييم الس وك ال يمروليس  ل خزان تح  تمتير سييمريومم  التيميم المخت  م . حروريمً 
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 الهدف من الدراسة
نم  الحمم م ل ميم     ميطنم ال يمرولوجيم لبع  الطب خصمئصت مف مف  المراسم إلى تحميم تيم ال

جبل الحسمويم ومنمريت م بملنيم الت  تم حسمب م عن طريه ال يئم العممم ل ميم  من بيميم  تجمرب 
 AQTESOLV، بإستخمام اليموف  الريمح    S، ومعممل التخزين  Tالحخ مىل معممل اغمراريم 

 -. وفلك من خلل :
 لمرح ا .حواًل:  بيميم  الحخ اغختبمرح ححممح ا

 تضييم : بيميم  الرجوع ل حخ اغختبمرح ححممح المرح ا .
  الدراسات السابقة

م ى( يجمح اليموف  الريمح     تمىيل حرسم الميم  الجو يم ومن 2004حسم الطمئ  وآخرون )
التعرف ع ى اتجممم  حرسم المم     الميطنم  حل عن الحصول ع ى الميم  اليمتجم من الموازيم 

ست يم  عن بع  العمل الحن   غوالمنمربم ل مارسم  الحن يم السمبنم    الميطنم حمسن ا الممئيم
بسىير من  حتلستعمحم عيا بمليموف  الحمسوب  الفح يحتم  إلى سميا واغ وممالً  م وج ماً المس ف وتتً 

  المع ومم  الحن يم.
ال يمروليسيا لتحميم الخصمئص  AQTESOLV( اليموف  الريمح  2000) Schaap ستخممإ

بضمريسم ،  Dakotaجيوب واليم  Aberdeenبملنرب من  ELM ل خزان الجو   ال ير محصور    
حبمر  وتمم بتحميم الخصمئص ال يمروليسيا بطرينم  5استخمم اليموف  من خلل تجمرب الحخ    

Neuman حوحح  المراسم تطمبه الميحييم  اليظريم  ث، حيCurves  بير م  البيميم  بشسل س
، وحشمر إل  إن ال  م  واغلممم المتطور لمراسم خصمئص مف  الميطنا سوف يسمعم     المحم ظا 

 ع ى مصممر الميم     الميطنا .
لمراسم طبنم    AQTESOLV( اليموف  الريمح  2012)  Spencer . et . al حستخمم و

لواتعم    الجيوب ا PGB) )Palouse Groundwater Basinالميم  الجو يا    حو  ميطنم 
تل ح سبر عمم من اآلبمر ل طبنا ال ير ي مف  وحستخمم إال رب  ل واليم  المتحمن االمريسيا ، حي  
ن حلمحمسمن الطبنتين ، حوحح  المراسم  Image wellعمم ل طبنا الشبا ي مف     خمصيم اليموف  

ال ير ي مف  بعمم سبير من وجم صعوبم    مراسم الطبنم   الميطنم مجزا   ع ى يحو متسموح ، و
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تخت ف  ن البيميم  المرصومن لنيمس الطبنم  الشبا ي مف  ل ميطنم الحاآلبمر وحظ ر  يتمئج المحمسمن 
 . Image wellتل من اآلبمر     حبشسل سبير عيم إستخمام عمم 

 المواد وطرق البحث
 13تن  بين خط  طول تشمل المراسم ميطنم جبل الحسمويم بوسط ليبيم و منطقة الدراسة:  - 1

شممال ، وبفلك تسون مسمحت م  26.9شممال ، و  30.3شرتم وبين خط  عر   16.3شرتم  و 
تمتم من شممل ممييا سب م جيوبم  و حتى  ث( ، حي2سم 35200سم =  220  *سم  160 حوال  )

حه شره الشمط  غربم وفلك سمم مو مو  حتى جيوب سر  شممال ، وتمتم من غرب الج ر  شرتم و
 -التمل  : الشسل   

 (1) الشكل
 اآلبار المستخدمة في تجميع العينات عليهاتحدد منطقة الدراسة موضحا 

 
 
 

 

  
 

لميظومم الحسمويم س ل الج مر   األسمسيميعتبر حن   حبمر الحسمويم إحمم المسويم  
حمرا  ، وينعمن بملجز  الشممل  الشرت  لحو  مرزه وحتصى الجيوب ال رب  لحو  الحمممن ال

وتحميما ين  احممم بملميطنم الواتعم شممل شره جبل الحسمويم واألخر بملميطنم الواتعم شره جبل 
الحسمويم وع ى مفا األسمس جم   تسميت م شممل شره الحسمويم وشره جبل الحسمويم وتعرف مف  

مرا  شممال سم مرت   النرتمف وم  الميطنا ال مص م بين حو  الحمممن الحإالميطنا جيولوجيم ب
 وحو  مرزه جيوبم .
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يتسون سل من حو  الحمممن الحمرا  شممال وحو  مرزه :  هيدروجيولوجيه منطقة الدراسة -2
ححوا  جو يا رئيسيا تيمر     العمر الجيولوج  من العصر البمليوزح حو حنب  ثلىجيوبم من 

األحوا  صخور النمعمن  الحيمن النميمم إل  العصر الربمع  حو العصر الحميث وين  حس ل مف 
يمكن بإيجاز تقسيم األحواض الجوفيه بكل من منطقة  وم  صخور ص با متب ورن غير مي ف  .

 حو  مرزه إل  األت  : الحمادة الحمراء ومنطقة 
 أوال : الخزانات الجوفيه بمنطقة حوض الحمادة الحمراء :                     

رسوبيم  من حصل بحرح ، وم  عبمرن عن حجر جيرح  الخزان الجو   الع وح : يتسون من -1
متماخل م  رسوبيم  تمريم من الرمل والطم  ورسوبيم  م حيا ، وتيمر  مف  الرسوبيم  من العصر 

 الطبمشيرح الع وح إل  الب يوسين .
 ر حيحم بحو  غمامس ويتسون حسمسم من رسوبيم  سميسم ظي الخزان الجو   األوسط : و -2

 ، تتمر     العمر من التريمس  إل  الطبمشيرح الس    .من حصل تمرح 
الخزان الجو   الس    : ويتسون من طبنم  سميسم من الحجر الرم   من حصل تمرح تتب   -3

 العمر الجيولوج  البمليوزح .
 تأنيا : الخزانات الجوفيه بمنطقة حوض مرزق :

ل حو     الميطنا الواتعم بين سرير الخزان الجو   الع وح : يوجم بميتصف الجز  الشممل   -1
النطوسا ومسيوسم ، ويتسون من حجر رم   يتمر     العمر الجيولوج  من الجوارس  إل  الطبمشيرح 

 الس    .
الخزان الجو   األوسط : يوجم بميتصف الجز  الشممل  ل حو  ويتسون من حجر رم   يتب   -2

 العمر الجيولوج  التريمس .
الس    : يتسون من رسوبيم  سميسم من الحجر الرم   تتب  العمر الجيولوج  الخزان الجو    -3

 . البمليوزح
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من خلل مم تحميتا التنمرير ال ييم  تحديد أنواع الطبقات الحامله للمياه في منطقة الدراسة : -3
خر يوع و سمك المممن حو الص الفح يحممل مراسم من شسل حو منط  عمومح لآلبمر  نلمحممالآلبمر 

و تضسيما ع ى مم سبه المسون ل خزان حمسن فلك تحميم يوع الخزان ) محصور حو غير محصور ( . 
تحمي  مراسم سمبنا لشرسم جيومم  خريطم لحنل الحسمويم والت  تحمم حيواع وحموم الخزايم  

    ميطنم المراسم .  نوال ير محصور  نالجو يا المحصور 
 ( 2الشكل )

 . ي المحصور والغير محصور لمنطقة الدراسةوضح حدود الخزان الجوفي 

 
 المصدر / النموذج الرياضي لحقل الحساونة

، ن ميطنم المراسم خزان جو   محصورحسم  جيومم  من خلل مف  الخريطم حن الجز  الشممل  م
حمم الجز  الجيوب  من  ميطنم المراسم خزان جو   غير محصور ، والخط ال مصل الموحه ع ى 
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م تحميم موات  اآلبمر ال ير موجومن ع ى الخريطم يمويم بواسطم ى صل بين الخزايين ، والخريطم ي 
 احماتيمت م .

م تحميم اآلبمر اغختبمريا   )بئر حخ وبئر تيمس ( الواتعم    يطمه ى -: الخزان الجوفي المحصور
  .مفا الخزان ومف  اآلبمر موححا    الجمول التمل 

 (1الجدول )
 . ء اآلبار التي تقع ضمن الخزان الجوفي  المحصورةيوضح عدد وأسما

 اسم بئر النيمس اسم بئر الحخ ر.م
1 T/2D/0012/0/82 T/2D/0012z/0/82 
2 T/2D/0008/0/82 T/2D/0008z/0/82 
3 T/2D/0009/0/82 T/2D/0009z/0/82 
4 T/2D/0010/0/82 T/2D/0010z/0/82 

 العامة للمياه / طرابلس ( المصدر/ التقارير الفنية لآلبار ) الهيئة

: تم تحديد اآلبار اإلختباريه )بئر ضخ  و بئر قياس( الواقعة في نطاق  الخزان الجوفي الغير محصور

  .هذا الخزان وهذه اآلبار موضحه في الجدول التالي

 (2الجدول )
 يوضح عدد وأسماء اآلبار التي تقع في الخزان الجوفي الغير  المحصور

 اسم بئر القياس اسم بئر الضخ ت
5 Exploratory 1 Pizometery 22 
6 T/2D/0031/0/83 T/2D/0031z/0/83 
7 T/2D/0032/0/83 T/2D/0032z/0/83 
8 Exploratory 2 Pizometery 3 
9 T/2D/0029/0/89 T/2D/0029z/0/89 
10 T/2D/0030/0/89 T/0030z/0/89 
11 T/0023/0/76 T/0023z/0/76 
12 T/2D/0027/0/89 T/2D/0027z/0/89 
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13 Exploratory 3 Pizometery 10 
14 T/2D/0028/0/89 T/2D/0028z/0/89 
15 T/2D/0014/0/85 T/2D/0014z/0/85 
16 T/2D/0033/0/89 T/2D/0033z/0/89 

 
 اسم بئر القياس اسم بئر الضخ ت
17 T/2D/0025/0/76 T/2D/0025z/0/76 
18 Exploratory 4 Pizometery 16 
19 T/2D/0034/0/89 T/2D/0034z/0/89 
20 T/2D/0024/0/76 T/2D/0024z/0/76 

 المصدر/ التقارير الفنية لآلبار ) الهيئة العامة للمياه / طرابلس (

  : تم حسمب مف  الخصمئص بواسطم اليموف  الريمح  الخصائص الهيدرولوجيهAQTESOLV 
 م(    سل بئر بعمن طره  وفلك حسب يوع من خلل بيميم  تجربا الحخ الطوي م )ححمميم المرح

 -بيميم  التجربم و يمم ي   توحيه الطره المستخممم    سل يوع من بيميم  مف  التجربم :
:  من خلل بيميم  ال بوط تم حسمب الخصمئص ال يمرولوجيا    الخزان الجو   المحصور أوال 

 -والخزان الجو   ال ير محصور بطرينتين  وممم :
 Theisʹs Method يس طرينم ىم .1
 Jacob Methodsطرينم  جمسوب  .2

ʹTheisطرينم ىميس ل رجوعباغمراريا : من خلل بيميم  الرجوع تم حسمب معممل  ثانيا s 
Recovery Method        . 

 Aquifer Tests)يعي  اختصمر لمصط ه  :  AQTESOLV 4.5النموذج الرياضي  -4
Solver)   حمم مفا اليسخم . مف   ع ي مار حو الترتيم حلمتحص ا إلى رتم اغصم 4.5ويشير رتم

اليموف  ل مراسم بسبب تخصصا    تح يل اختبمرا  الخزايم  الجو يا بسم م حيواع م  وبملطره 
تا    اليتمئج سمم حوحح  فالمخت  م ، وحيحم يمتمز بس ولم اغستخمام وت م الممخل  وسفلك ال

 المراسم  السمبنم.
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ل حصول ع ى اليتمئج المط وبم يحتم  اليموف  لعمن بيميم  لسل بئر    عمن  : مدخالت النموذج
 خطوا  مي م :

يوع  اسم البئر :    مف  الخطون ىم وح  تسميم خمصم لآلبمر    مف  المراسم و م  تتسون من .1
 بمغحم م يشير إل  بئر النيمس( و Obsيشير إل  بئر الحخ والمنط   Expالمنط   البئر )

 ( . 2،  1سمم    الجمولين )  رتم تس سل البئرإل  فلك 
بئر الحخ و بئر النيمس يحتم  اليموف  إل  إحماىيم  متريا لس  يتمسن من حسمب المسم م بين  .2

إل  إحماىيم  من يوع  لآلبمر ال ييم تنمريرال، لفلك تم تحويل اغحماىيم  الج را يم الموجومن    
UTM  . 

 . يصف تطر غلف البئر الت  تمىلو  r   (c) يحتم  حيحم إل  تيم .3
 . يصف تطر مص من البئر و الت  تمىل  r(w)تيمم  .4
خلل طول مص من البئر  ل خزان  الفح تم تحميم  منالسمك المشب     البئر  يحتم  إل  حجم .5

المحصور ، وسفلك ال ره بين عمه تمعمن الخزان وعمه ميسوب المم  الجو      البئر ل خزان 
 . حصورالجو   ال ير م

( لس  يتمسن اليموف  من عر  طره  2،  1يحتم  إل  تحميم يوع الخزان ) حسب الجمول  .6
 الحل لسل يوع من الخزايم  الجو يم .

 بيميم  تجمرب الحخ المتمى م    تيمسم  ال بوط م  الزمن و حيحم معمل الحخ لسل بئر . .7
 النتائج و المناقشة 

 ة الدراسةتقدير معاملي اإلمراريه والتخزين بمنطق :  
ين  مفا الخزان    الجز  الشممل  من  الخزان الجوفي المحصور )حوض الحمادة الحمراء(: -أوال

 4ميطنم المراسم ، ويتسون من الحجر الرم   والحجر الجيرح ، وين     يطمه مفا الخزان عمم 
( الواتعم    1ول )حبمر من اآلبمر المحممن ل مراسم ، تم معمم م مف  اآلبمر والت  صي      الجم

يطمه مفا الخزان ع ى حي م حبمر محصورن ، حي   استخمم اليموف  الريمح     مف  اآلبمر من 
 :خلل البيميم  التمليم 
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 بيانات الهبوط من تجربة الضخ الطويلة للخزان الجوفي المحصور : -1
ومعممل التخزين     حبمر تم إستخمام اليموف  بواسطم مف  البيميم  ل ر  تنمير معممل اغمراريا 

من اليموف   ع ي مو اليتمئج المتحصل ميس و معمملم سوبر جمسوب ىالنيمس من خلل معمملم 
م حسمب م سمبنم من خلل معمملم ىالريمح  صي    ملجمول التمل  و فلك لمنمريت م بمليتمئج الت  

 سوبر جمسوب بملطره التن يميم :
 (3الجمول)

عن طريه اليموف  الريمح  واليتمئج السمبنم المحسوبم بملطره  ع ي م يوحه اليتمئج المتحصل 
 التن يميم من خلل بيميم  ال بوط    الخزان الجو   المحصور .

 اسم البئر
 النتائج التقليدية
 بطريقة جاكوب

 بطريقة ثايس نتائج النموذج
 طريقة جاكوبو 

 
T( m2/s) S T( m2/s) S 

Obs 1 0.0179 0.00039 0.02097 0.0001727 
Obs 2 0.0314 0.000618 0.03577 0.0004245 
Obs 3 0.0392 0.00059 0.03475 0.0006019 
Obs 4 0.01079 0.000617 0.01245 0.0003653 

 المصدر/ النتائج التقليدية أخذت من  التقارير الفنية لآلبار ) الهيئة العامة للمياه / طرابلس (

 ع ي ميجم حن ميمك تطمبه تمم بين اليتمئج المتحصل  (3) لجمولمن خلل اليتمئج الموححم    ا
من خلل اليموف  بطرينم جمسوب ،  ع ي ممن خلل اليموف  بطرينم ىميس م  اليتمئج المتحصل 

بييمم يوجم اختلف بسيط ل ف  اليتمئج م  اليتمئج المحسوبم سمبنم بملطره التن يميم ، حيث سمن 
.  0.95اليتمئج التن يميم( حوال   –عممل اغمراريا بين )يتمئج اليموف  ليتمئج م Rمعممل اغرتبمط 

 . 0.75بييمم سمن معممل اغرتبمط ليتمئج معممل التخزين حوال  
 -بيميم  الرجوع )ال بوط المتبن  ( من تجربم الحخ الطوي م ل خزان الجو   المحصور :   - 2

ت م  من تسجيل بيميم  ال بوط و ي م يتم تسجيل ياغ تنمس مف  البيميم  عممن بعم إينمف الحخ و
م مف  البيميم  لحسمب فتستخ ، و  S.W.Lزمن رجوع ميسوب المم  الجو   إل  مستوا  األص   

الخزايم   وطرينم ىميس ل رجوع    الخزايم  الجو يا المحصورن إستخمم   معممل اغمراريا  نط
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تم إستخمام  % من السمك المشب  ل خزان ،10  ي ميتجموز ال بوط  الت  لمالجو يا ال ير محصورن 
حمن يطمه مفا  الواتعم   اآلبمر  اليموف  الريمح  بواسطم بيميم  الرجوع )ال بوط المتبن  (

 -: سمم  ملجمول التمل  الطرينمالخزان وسمي  يتمئج معممل اغمراريا المتحصل من مف  
 (4الجمول )

اليموف  الريمح  واليتمئج السمبنم المحسوبم بملطره  يوحه اليتمئج المتحصل ع ى م عن طريه
 التن يميم من خلل بيميم  الرجوع    الخزان الجو   المحصور .

 اسم البئر
الطره التن يميم بطرينم ىميس 

 ل رجوع
 يتمئج اليموف  بطرينم

 ىميس ل رجوع 

 
T( m2/s) T( m2/s) 

Obs 1 0.0173 0.01871 
Obs 2 0.029 0.03004 
Obs 3 0.024 0.03252 
Obs 4 0.0093 0.01062 

 المصدر/ النتائج التقليدية أخذت من التقارير الفنية لآلبار ) الهيئة العامة للمياه بطرابلس (

 توحل خزان الجو   المحصور يلحظ حن ميمك إرتبمط  (4)    الجمول ملموححامن خلل اليتمئج 
،  التن يميمالريمح  واليتمئج المحسوبم سمبنم بملطره من خلل اليموف   ع ي مبين اليتمئج المتحصل 

و يجم معممل اغمراريا الفح ىم حسمبا من خلل  . R= 0.94  سمي  تيمم معممل اغرتبمط ثحي
بيميم  ال بوط ال يخت ف سىيرا عن معممل اغمراريا الفح ىم حسمبا من خلل بيميم  الرجوع )ال بوط 

 . R=0.99ط بيي مم حوال  المتبن  ( ، حي  معممل اغرتبم
ين  مفا الخزان    الجز  الجيوب  من  -الخزان الجو   ال ير محصور)حو  مرزه( : -ىمييم 

البئر من اآلبمر المحممن ل مراسم ، تم معمم م  16ميطنم المراسم ، وين     يطمه مفا الخزان عمم 
زان ع ى حي م حبمر غير محصورن ( الواتعم    يطمه مفا الخ2مف  اآلبمر والت  صي      الجمول )

 -استخمم اليموف  الريمح     مف  اآلبمر من خلل البيميم  التمليم :  ث، حي
 بيميم  ال بوط من تجربم الحخ الطوي م ل خزان الجو    ال ير محصور: -1

اليموف  بواسطم مف  البيميم  ل ر  تنمير معممل اغمراريا ومعممل التخزين     حبمر  استخمم
من اليموف   ع ي مو اليتمئج المتحصل نيمس من خلل معمملم ىميس و معمملم سوبر جمسوب ال
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صي    ملجمول التمل  لمنمريت م بمليتمئج الت  تم حسمب م سمبنم من خلل معمملم سوبر جمسوب 
 بملطره التن يميم :

 (5الجمول )
السمبنم المحسوبم بملطره عن طريه اليموف  الريمح  واليتمئج  ع ي ميوحه اليتمئج المتحصل 

 التن يميم من خلل بيميم  ال بوط    الخزان الجو   ال ير محصور .

 اليتمئج التن يميم اسم البئر
 بطرينم جمسوب 

 طرينم ىميسبيتمئج اليموف  
 طرينم جمسوبو 

  T( m2/s) S T( m2/s) S 
Obs 5 0.0416 0.00558 0.04306 0.003957 
Obs 6 0.085 0.00734 0.1731 0.007069 
Obs 7 0.0441 0.00127 0.05309 0.001542 
Obs 8 0.0486 0.0000106 0.05539 0.00001275 
Obs 9 0.0364 0.0000229 0.03739 0.00004139 
Obs 10 0.0336 0.0000105 0.0279 0.00005375 
Obs 11 0.0458 0.0206 0.04892 0.01836 
Obs 12 0.038 0.098 0.04582 0.1547 
Obs 13 0.0362 0.0000478 0.04418 0.000008972 
Obs 14 0.165 0.099 0.1599 0.1048 
Obs 15 0.00673 0.000659 0.007674 0.0006217 
Obs 16 0.0344 0.0000236 0.01894 0.0003033 
Obs 17 0.0263 0.00237 0.03038 0.001621 
Obs 18 0.00617 0.0000333 0.006424 0.00003481 
Obs 19 0.0491 0.046 0.08412 0.000785 
Obs 20 0.0602 0.000903 0.0605 0.0005337 

 المصدر/ النتائج التقليدية أخذت من التقارير الفنية لآلبار ) الهيئة العامة للمياه / طرابلس (

من خلل اليموف   ع ي مميمك تطمبه تمم بين اليتمئج المتحصل  (5) يلحظ من خلل الجمول
ختلف إمن خلل اليموف  بطرينم جمسوب ، بييمم يوجم  ع ي مميس م  اليتمئج المتحصل بطرينم ى
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ليتمئج  Rبسيط ل ف  اليتمئج م  اليتمئج المحسوبم سمبنم بملطره التن يميم ، حيث سمن معممل اغرتبمط 
ل اغرتبمط . بييمم سمن معمم 0.87اليتمئج التن يميم( حوال   –معممل اغمراريا بين )يتمئج اليموف  

 . 0.92ليتمئج معممل التخزين حوال  
: بيانات الرجوع )الهبوط المتبقي ( من تجربة الضخ الطويلة للخزان الجوفي الغير محصور   - 2

و  حلواتعا حمن يطمه مفا الخزان من خلل مف  البيميم  إستخمم  طرينم ىميس ل رجوع    اآلبمر
مك المشب  ل خزان وسمي  يتمئج معممل اغمراريا % من الس10  ي ميتجموز ال بوط  الت  لم

 -: سمم  ملجمول التمل المتحصل من مف  حلطرينا 
 (6الجمول )

عن طريه اليموف  الريمح  واليتمئج السمبنم المحسوبم بملطره  ع ي ميوحه اليتمئج المتحصل  
 التن يميم من خلل بيميم  الرجوع    الخزان الجو   المحصور 

 اسم البئر
 ائج الطرق التقليدية نت

T(m2/s) 

 نتائج النموذج الرياضي
 بطريقة ثايس للرجوع

T(m2/s) 

Obs 5 0.0511 0.05814 
Obs 6 0.0446 0.1225 
Obs 7 0.041 0.03959 
Obs 8 0.0373 0.03257 
Obs 11 0.0336 0.03534 
Obs 12 0.0571 0.05376 

 اسم البئر
 نتائج الطرق التقليدية 

T(m2/s) 

 ج النموذج الرياضينتائ
 بطريقة ثايس للرجوع

T(m2/s) 

Obs 13 0.04 0.03665 
Obs 14 0.116 0.1389 
Obs 15 0.00697 0.01221 
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Obs 17 0.0235 0.03372 
Obs 18 0.0055 0.004491 
Obs 19 0.0582 0.06472 
Obs 20 0.052 0.04368 

 بار ) الهيئة العامة للمياه / طرابلس (المصدر/ النتائج التقليدية أخذت من التقارير الفنية لآل

ليتمئج معممل اغمراريا بين يتمئج  Rيجم اغرتبمط  (6) من خلل اليتمئج الموححم    الجمول
. و    فا   0.82اليموف  الريمح  و اليتمئج التن يميم    الخزان الجو   ال ير محصور سمن 

ل بيميم  ال بوط ال يخت ف سىيرا عن معممل السيمه يجم معممل اغمراريا الفح ىم حسمبا من خل
اغمراريا الفح ىم حسمبا من خلل بيميم  الرجوع )ال بوط المتبن  ( ، حي  معممل اغرتبمط بيي مم 

 . R=0.96حوال  
 لتوصيم ا

من خلل مم تحميتا مف  المراسم من يتمئج بخصوص إستخمام اليموف  الريمح     ميطنم جبل 
 -لتوصيم  التمليم : الحسمويم يستخ ص ا

   التوس     إستخمام اليممف  الريمحيم    الحسمبم  الريمحيم المعنمن بشسل عمم والحسمبم
تو ير الوت  بس ولم الحسمبم  و بشسل سبير   مع يت م  ىبحىال يمرولوجيا بشسل خمص بعم حن 

 . سفلك  تميزمم بملمتم العمليم الممل و الج م و و
   ستر من خصمئص تح ي يا ححميىا اغصمار  والت  تحتوح ع ى مزايم الترسيز ع ى  اليممف

 . وتيبؤيا ممم يتيه ال رصم لتوتعم  الظروف المستنب يم ل خزان  المرام مراستا
  إيشم  تواعم بيميم  لجمي  المع ومم  ال يمرولوجيا والجيو يزيمئيا والسيميمئيم وممم يس ل عمي ا

 . وي مح ظ م ل ترا  زمييا ط ام م وفإستخ
 المراجع

م ، الهيئة العامة للمياه ، طرابلس ،  2000 – 1978التقارير الفنية لآلبار في سنوات مختلفة من  -

 ليبيا .

( نموذج اعتباري لتحديد 2004) الطائي ،محمود عبد هللا ،. عبد الغني عبو حسن الصادق ،. -

ال بحيرة سد الموصل . المجلد لجوفيه وتخمين كمياتها في سهل السلفاني شمااتجاهات حركة المياه 

 . العدد الثاني –( 20)
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( تقرير عن هيدرولوجية األحواض المائيه 2006جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي ) -

 المغذية لمنظومات النهر الصناعي لكل من مناطق السرير و الحساونة .

 .اإلسكندرية –معه ( جغرافيا المياه . مؤسسه شباب ألجا2005) ،. محمد إبراهيم ، حسن -

 –( المياه الجوفيه واآلبار ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع 2003) ،. حمد السيدأخليل ، محمد  -

 . الطبعة التانيه –القاهرة 

- Anderson, M . P & Woessner , W.W . ( 1992 ). Applied Groundwater 

Modelling ; Academic Press , San Diego.  

- Biyan D . Schaap‚(2000) Aquifer Test to Determine Hydraulic Properties 

of the EIM Aquifer near Aberdeen. South Dakota. Water Resources 

Investigation Report 00-4264. 

- Hulme, P . (2000). Introduction to Groundwater Flow Modelling ; Hydro 

informatics and Management Systems ; Environment Agency , UK  

- Spencer. A ‚ Osiensky. J‚ (2012) Modeling Semi- Permeable Boundaries 

in tale Palouse Groundwater Basin . Environ- mental Scienle Senior 

Thesis. 

 

 

 خالصة البحث
مف  اليتمئج  و منمريم AQTESOLVتم حسمب الخصمئص ال يمرولوجيم بواسطم اليموف  الريمح  

 0.96إل   0.82توح يتراوح مم بين  Rبمليتمئج المحسوبم يمويًم ىم التوصل إل  معممل إرتبمط 
حسب يوع البيميم  المستخممم    الحسمبم  و حسب يوع الخمصيم المرام حسمب م .
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 الملخص

لإلج ددددددمم  الطدددددرح ُي دددددف  مراسدددددم مخبريددددددم ب دددددمف تنيددددديم اسددددددتجمبم بعددددد  حصددددديمف النمدددددده  
 دددددددد  طددددددددور البددددددددممرن ال تيددددددددم، بمسددددددددتعممل تنميددددددددم االسددددددددتجمبم ل تحددددددددري  الم حدددددددد   (Nacl) الم حدددددددد

SaltInduction Response Tool  ،والوتدوف ع دى مصدماتيم تنميدم ال رب دم المخبريدم و ّعمليت دم ،
مددن خددلل منمريددم حما  األصدديمف الممروسددم  دد  طددور البددممرن ال تيددم لتحمددل الم وحددم، بمغحددم م إلددى 

وحددع  لتحددري   دد  تحسددين تحمددل البددممرا  لمسددتويمٍ  مميتددم مددن اغج ددمم الم حدد . مراسددم حمميددم ا
بّييدد  يتددمئج  ،بىلىددم مسددررا  لسددل معمم ددم (CRD)التجربددم المخبريددم و دده التصددميم العشددوائ  السممددل 

وجدددوم  روتدددم  معيويددم  ددد  اسدددتجمبم حصددديمف  (Z-distribution analysis)التح يددل اغحصدددمئ  
مددل اغج ددمم الم حدد   دد  طددور البددممرن ال تيددم، ولددوحظ اسددتيممًا إلددى صدد ت  طددول النمدده الممروسددم لتح

، 208الجددددددفور والبدددددددممرا  ويسددددددبم االيخ دددددددم   ي مدددددددم حّن حصدددددديمف النمددددددده الطددددددرح جرمدددددددم، وبحدددددددوث
ومرشوشُ تصيف سطرز وراىيم عمليم التحمل لإلج دمم الم حد ، ألّي دم حبدم  حميدى يسدبم ايخ دم   د  

يددد  النددديم المط ندددم ل دددمتين الصددد تين األع دددى معيويدددًم،  ددد  حدددين ُتصددديف طدددول الجدددفور والبدددممرا . وسم
حصددديمف النمددده الطدددرح حبوالجدددوم، وآريدددين سضصددديمٍف عمليدددم الحسمسددديم لإلج دددمم الم حددد  اسدددتيممًا إلدددى 
المعميير السمبنم،    حين ُيعم صيف النمه الطرح حشطمر سصيف متوسدط التحمدل لإلج دمم الم حد  

 م     طول الجفوروالبممرا . استيممًا إلى يسبم االيخ 
 

 :  اغج مم الم ح ، تنميم ال رب م، تبمين وراى ، طبيعم التحري ، النمه الطرح.الكلمات المفتاحية
 

 القمح أصناف بعض استجابة في الوراثي التباين دراسة
 المختبر في الملحي لإلجهاد الطري

Study the Genetic Variation in Response of 

Some Bread Wheat [Triticum aestivum.L] for 

Salinity Stress In vitro 

 ال رب  الجبلجممعم  – الزراعمس يم  – التوم  الطممر عمر. م
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 المقدمة
ُتعم محمصيل الحبوب من حمم المحمصيل المزروعم    الوطن العرب  والعملم، وُيعم محصول      

  العملم حمن الئحم المحمصبل ال فائيم من حيث النمه من حسىر المحمصيل حمميم وايتشمرًا  
( م يون مستمر 60.1المسمحم واغيتم ، حيث تنمر المسمحم المحصوليم    الوطن العرب  بيحو )

( م يون مستمر 57.1م بملمنمريم بيحو )2014و نم لتنميرا  الميظمم العربيم ل تيميم الزراعيم لعمم 
%(من ت ك المسمحم المحصوليم. حيث تعتبر 60.8م. وتشسل مسمحم الحبوب يحو )2013ت  

الحبوب من حمم المحمصيل ال فائيم    الوطن العرب  إف يمىل حجم المتمح للست لك مي م يحو 
%( من إجممل  المتمح  للست لك من سم م الس   ال فائيم وينمر اغيتم  العرب  من الحبوب 42)

-2007%( عن متوسط ال ترن )24.5بيحو ) ( م يون طن بزيممن تنمر64.1م بيحو )2014   
(. ويحتل النمه النمه المرتيم االولى    مجموعم الحبوب من حيث االمميم ع ى المستوم 2012

%( من إجممل  اغيتم  من الحبوب، حيث حيتج  المول 46.8العرب  ويشسل إيتمجا مميسبتا )
( م يون 718.5الفح يب غ يحو ) %(من اغيتم  العملم  ل نمه4.2م يحو )2014العربيم    عمم 

طن، ويترسز إيتم  النمه    الوطن العرب  بشسل رئيس     سل من مصر والم رب وسوريم والعراه 
%( من إيتم  النمه    الوطن 88.6بمالحم م الى الجزائر وتويس وتسممم ت ك المول بيحو )

 (.2014العرب ) الميظمم العربيم ل تيميم الزراعيم،
ول النمه    ليبيم من المحمصيل االستراتيجيم وال ممم، إف يحتل المرسز االول    ويعتبر محص  

ولسن إيتمجيتا الزال  متمييم،  نم ب غ متوسط إيتمجيم النمه    ليبيم  .تمئمم المحمصيل االستراتيجيم
 2.720طن/مستمر منمريم بمتوسط اغيتمجيم العملميم والت  تنمر ب 0.778ب 2012سيم 

  (.0122عم،اميظمم األغميم والزر طن/مستمر)
بضيا اغج مم اليمجم عن وجوم األملح الفائبم :  Salt stressيعرف اغج مم الم ح       

Soluble salts  ،مح ول التربم بسميم  سم يم غحماث تراج  م حوظ    يمو اليبمتم  وتطورمم   
وُيعرف تحمل األيواع   (Mass and Nieman,1978).وتم يؤمح إلى تعطيل اليمو بشسل سممل 

واستعممن يمومم عيم زوال العممل المحمم  Surviveاليبمتيم ل م وحم، بمنمرت م ع ى البنم  حيم 
عطم  إيتمجيم منبولم.   ل يمو)الم وحم(، وا 
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حن معيمر منمرن اليبم  ع ى تحمل الم وحم مو معيمر سم ، حيث  (Richards,1954)ويرم     
% من يمو 50يموًا يعممل   Environmentally-stressed plantsبيئيًم  تحنه اليبمتم  المج من

إحمم حمم اغج مما  البيئيم    الزراعم  Salinityاليبمتم  غير المج من )شممم(. وُتعم الم وحم 
ع ى اليمو واغيتم     األراح  الزراعيم المتضىرن  المرويم، وُتعم عم يم تطوير طرز وراىيم تممرن

 ن النحميم الت  ت نى امتمممًم متزايمًا.بملم وحم م
ويتوت  حن يصبه التحمل لإلج مما  البيئيم، مىل الم وحم والج مف والحرارن العمليم من حمم        

فلك ُتعم عم يم   م األسس حولويم  برامج التربيم والتحسين الوراى     المستنبل النريب، وتبعًم ل
  الحروريم لتحميم المؤشرا  الم مم المرتبطم بزيممن س م ن الوراىيم لتحمل الم وحم من المنومم

 .(Taeb et al.,1993)الطرز الوراىيم لتحمل اغج مم الم ح  
وُيعم تحسين تحمل الم وحم    األيواع المحصوليم ححم المسويم  الم مم ل يظم الزراعيم المتسمم م، 

 ف تضىير الم وحم    اليبمتم  حمن اليوع حمىل. ويخت الت  تسمه بمستىممر األراح  المتم حم بشسلٍ 
 الواحم، بضختلف حصيم ا، حو حتى حمن الصيف وحختلف مراحل اليمو والظروف البيئيم السمئمن

(Coudrat and Haddad, 1990; Francois et al., 1986;  Mass and Hoffman, 
1977: Bernstein and Hayward, 1958).   

 نواع المتحملة للملوحة:أهمية التحريض في غربلة األ 
عيم تعري  األيسجم اليبمتيم حو اليبمتم  السمم م لمستويم  م حيم غير مميتم تبل ين  م الى   

يزيم من تمرن اليبمتم  ع ى التحمل يتيجم تح يز اليبمتم  ع ى تصيي   المستوح الم ح  الممي ،
 (Singh et al., 1987).عمم من البروتييم  
زام     اليبمتم  السمم م يتيجم التحري .  Salt adaptabilityالتسي يم ل م وحم  وتم وجم حن النمرن

ممن ىلىم حسمبي   Sorghum bicolour (L.) Moenchفرن البيحم  حيث حمم تعري  يبمتم  ال
إلى زيممن منمرن اليبمتم  ع ى اليمو عيم  NaCl)مي    مولر  75لمستوم غير ممي  من الم وحم )

فح اليمسن حن تتحم ا اليبمتم  غير ، وال NaCl)مي    مولر  300)ن الم وحم مستوم ممي  م
 )غير مميتم( من الم وحم.   Inductionالمعرحم بشسل مسبه لمستويم  محرحم 

  (Amzallag, 1977).ل م وحم  Adaptationوتم عر   مف  الخمصيم بملتسيف 
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 Mechanism of salt stress toleranceأليات تحمل األجهاد الملحي 
تسبب الم وحم العمليم تضىيرا  ح وليم وحيوييم    يمو الييم . وتتمىل االستجمبم  الرئيسيم لأليواع    

اليبمتيم المتسي م م  بيئم  الميم  العفبم ل م وحم، بعم يم الحم من ينل األملح إلى األجزا  ال وائيم 
 ).يم من خلل تصيي  الفائبم  العحويم األسىر حسمسيم، والمحم ظم ع ى اتزان العلتم  الممئ

Lanchli and Epstein, 1990)    ويمسن حن يسون التبمين الوراى  بين األيواع المتسي م م  بيئم
فبم لتحمل الم وحم مرتبطًم    ححم حو سل ممتين العم يتين.  وبمليسبم ل عميم من األيواع الميم  الع

ل الم وحم يمسن حن يسون مرتبطًم إلى حم سبير بملحم من اليبمتيم،  إن االختل م     مرجم تحم
امتصمص وينل وتراسم حيويم  الصوميوم والس ور ع ى مستوم اليبم  السممل، حوع ى مستوم األجزا  

  (Bernstein et al, 1969; Salim, 1989 ).ال وائيم، حو ع ى مستوم الورتم الواحمن   
لحبوب الص يرن مىل النمه والشعير بنمرن اليبمتم  ع ى وتتحمم مرجم تحمل الم وحم    محمصيل ا

طرم حيويم  الصوميوم والس ور من حجزائ م ال وائيم، وتمرت م ع ى المحم ظم ع ى ترسيز مرت   من 
حيويم  البوتمسيوم    حجزائ م ال وائيم. ويبين فلك حمميم امتلك اليبمتم  المنمرن ع ى التمييز حم 

. وتعتبر  K / Na discriminationويم  البوتمسيوم حىيم  عم يم  الينل حيويم  الصوميوم مون حي
فا  منمرن جيمن ع ى طرم حيويم  الصوميوم،    معظم م  Gramineaeيبمتم  العمئ م اليجي يم 

.، العومن 2008ولسن تتبمين مف  المنمرن بضختلف األيواع، والظروف البيئيم الخمرجيم )الشيخ، 
2007.) 
 ت البحث:مبررا      

حمح تراج  مصممر الميم  العفبم ع ى مستوم العملم عمومًم، و   الميمطه الجم م وشبا الجم م -1
   (Shannon and Grieve, 1999 ).خصوصًم الى زيممن الحمجم العممن حستخمام الميم  المملحم 

غير صملحم  حمم اتسمع رتعم األراح  المتم حم بسبب مممرسم  الرح الخمطئم، واستعممل ميم -2
ل رح إلى إبراز حمميم معملجم الم وحم، وحرورن إيجمم تراسيب وراىيم عمليم التحمل ل م وحم ل محم ظم 

 (.2009ع ى الطمتم اغيتمجيم لألر  والمحصول)العومن، 
تعم ص م تحمل الم وحم من الص م  السميم، لفلك تعم مشس م الم وحم من النحميم المستعصيم -3

 (Winicov, 1998).يم والتحسين الوراى  ع ى برامج الترب
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ي مف البحث إلى مراسم التبمين الوراى  لمجموعم من حصيمف النمه الطرح : الهدف من البحث
تح  ظروف الم وحم بضستخمام تنميم غرب م مخبريم سريعم و عملم    تمييز األصيمف المتحم م 

 ل تيم.لألج مم الم ح  عن يظيرات م الحسمسم    مرح م البممرن ا
 Materials and Methodsالبحث وطرق مواد 

 : Plant materialالمادة النباتية 
، حبوالجوم، مرشوش، حريين ،حشطمر) النمه الطرحمن  حصيمف ستميم استجمبم حما  يتن تمّ      
لتحمل الم وحم    طور البممرن ال تيم    المختبر بمستخمام تنميم االستجمبم  ، (جرمم، 208بحوث
ب مف عزل األصيمف المتحم م عن  Salt Induction Response Toolري  الم ح  ل تح

مرسز البحوث ص ي  التمبعم ل بحوث محطممن ى البفور الحصول ع  تمّ   ترييمت م الحسمسم.
 .الزراعيم

ملح كلوريد  استعمالي بملحال اإلجهادالقمح لتحمل  أصناف استجابةسبر التباين في  -أوالً 
 (Nacl).الصوديوم 

 Identification of the optimum salt  ي المميت األمثلملحتحديد المستوي ال -1-1
lethal level 

حو     البممرا ، %50منمار   مً موت الت  تسببيم م حا المعمم م العرف المستوح الممي  األمىل بضيّ يُ  
حم    ي ميم  ترن % بملمنمريم م  الشممم المط ه    البممرا  غير المحرّ 50تخ يحًم    اليمو بيحو

 اليمو.  استعممن
سم طول( حمن حطبمه بترح  2.5( )بطول اغيبم رح  بممرا  النمه )بعمر يومين من تمريخ عُ 

مميتم من اغج مم  مستويم ٍ  ىوبوات  عشرن بممرا     سل طبه، وىلىم مسررا  لسل معمم م، إل
عرح  بممرا  ، حيث ُ (Nacl)ميوم عممل م ه س وريم الصو حماىا مخبريًم بمستإ الفح تمّ   ح الم

مي    ، 210، 190، 160، 130، 100)  م حمميتم مخت  م من اغج مم ال مستويم ٍ  ىالنمه إل
حطبمه بترح حخرح تحوح مم  منطر  نط  ىين   البممرا  إلُُ  ىمّ  ،سمعم 48ممن  (NaCl لمو 

مه بترح تحوح مم  منطر سمعم. وترس     الوت  ي سا بممرا  تمه    حطب 72لتستعيم يمومم ممن 
حسمسا يسبم االيخ م      ىتحسب ع مط ه ُ  ي ميت م واعتمم  سشمممٍ  ى نط ميف بمايم التجربم وحت
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 حسب     ي ميم  ترن استعممن اليمو يسبم االيخ م     يمو الجفور/ُُ  المؤشرا  الممروسم. ىمّ 
 تيم : الريمحيم اآلالبممرا  بملمنمريم م  الشممم المط ه و ه المعمملم 

 طول الجذور/ البادرات في المعاملة  –نسبة االنخفاض في طول      طول الجذور/ البادرات في الشاهد المطلق 
 X  100  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    = الجذور/ البادرات )%(  

 طول الجذور/ البادرات في الشاهد المطلق                                                        

%  50تعم المعمم م الت  تسون عيممم يسبم االيخ م     طول الجفور/البممرا  ترابم عمومًم، ُ 
 .(2007) العومن،   الممي  األمىلم حبميزلم المستوح ال

-Identification of optimum salt subي المحرض األمثل ملحتحديد المستوي ال -2-1
lethal level  

حم مخت  م من اغج مم النمه الممروسم )بعمر يومين( إل  مستويم  محرّ  حصيمفرح  بممرا  عُ 
ين   البممرا  ُُ  سمعم، ىمّ  16ممن  (NaClمي    مول   80، 70، 60، 50، 40)  م حال

بنم،   الممي  األمىل المحمم من التجربم السمم حالمستوح ال إلىحمن  ىحم من سل معمم م ع المحرّ 
سب  سمعم. وحُ  72سمه ل بممرا  بمستعممن يمومم    المم  المنطر ممن ُُ  سمعم، ىمّ  48وترس  ممن 

،    ي ميم  ترن استعممن اليمو يسبم االيخ م     يمو الجفور/البممرا  بملمنمريم م  الشممم المط ه
سبم االيخ م     طول . واعتمم  المعمم م الت  تسون عيممم يو ه المعمملم الريمحيم اآلي م الفسر

   المحر  األمىلم حال مالجفور/البممرا  حتل مم يمسن بملمنمريم م  الشممم بميزلم المستو 
Optimum induction level. 

 ي عند مستوي البادرة الفتية:ملحالقمح استجابة لإلجهاد ال أصناف:غربلة  3-1
Screening of wheat genotypes in response to salt stress 

  األمىل   المحرّ م حال محم  ل مستو  ىع  صيفتعري  بممرا  النمه )بعمر يومين( من سل  تمّ  
  م حالمستوح الممي  األمىل من اغج مم ال ىحم إلين   البممرا  المحرّ ُُ  سمعم، ىمّ  16ممن 

  سمعم. وسج  72سمه ل بممرا  بمستعممن يمومم    المم  المنطر ممن ُُ  سمعم، ىمّ  48 ممن وترس 
وحسب  يسبم االيخ م         ي ميم  ترن استعممن اليمو النرا ا  المتع نم بطول الجفور/البممرا .
النمه  حصيمفيم استجمبم يتن طول سل من الجفور/البممرا  بملمنمريم م  الشممم المط ه. وتمّ 

  Z-distribution analysisى التح يل اغحصمئ  المسم عممل  بمستم حالممروسم لإلج مم ال
مؤشرا  متوسط الطول الس   ل جفور والبممرا  ويسبم االيخ م   ي مم بملمنمريم م   ىبمالعتممم ع 

 المجموعم  اآلتيم:  ىالممروسم و نًم لفلك إل صيمفالشممم. وتسم  األ
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يسبم ايخ م     طول الجفور/البممرا   ىالت  حبم  حمي صيمفوم  األ عالية التحمل: صنافاأل
 ول س   ل مم.متوسط ط ىوحع 
يسبم ايخ م     طول  ىالت  حبم  حع  صيمفوم  األ عالية الحساسية: صنافاأل

 متوسط طول س   ل مم.ى الجفور/البممرا  وحمي
 متوسطة االستجابة. صنافاأل

 : Site of experiment التجربة موقع تنفيذ
 الجبل ال رب .جممعم ب س يم الزراعم الحن يم    بر تسم المحمصيلت  التجمرب     مخ فيُ      

 Experimental design and statistical analysisتصميم التجربة والتحليل األحصائي 
ف  التجمرب المخبريم    حطبمه بترح حيث وح     سل طبه عشرن بفور و ه التصميم ُي  

بويب م بىلىم مسررا  لسل معمم م، وتم تح يل البيميم  بعم جمع م وت (CRD)العشوائ  السممل 
لحسمب تيم حتل  ره معيوح  M- Stat-Cإحصمئيًم بمستخمام بريممج التح يل اغحصمئ  

(L.S.D) ومعممل التبمين ،(%CV) .بين المت يرا  الممروسم 
 النتائج والمناقشة

Results and Discussion  
 Determination of Screening Techniqeتحديد تقانة الغربلة  -أوالً 
 :                                                              (Nacl)من الملوحة  المميت األمثلتحديد المستوى  1-1
يلحظ من الجمول)  بين المستويم  الم حيم المميتدم المخت  دم  (P≤0.05)( وجوم  روتم  معيويم 1ُُ

، حيددث سددبب فور وبدممرا  النمدده، ويسددبم االيخ ددم   ي مددم بملمنمريدم مدد  الشددممم د  طددول سددل مددن جدد
 Osmoticازميدددممًا محدددطرمًا  ددد  الج دددم الح دددول   (Nacl)ازميدددمم ترسيدددز م ددده س وريدددم الصدددوميوم 

potential  لمح ول اليمو، وتراجعًم مواٍز  د  الج دم المدمئ ، مدم حىدر سد بًم  د  معدمل اسدتطملم الجدفور
وسط اليمو إلى ازميدمم ويمومم، بسبب تراج  سميم المم  الحر المتمح. وحمم ازميمم الج م الح ول     

يسددبم االيخ ددم   دد  طددول جددفور البددممرا  بملمنمريددم مدد  الشددممم. وسميدد  يسددبم االيخ ددم  األع ددى 
،    حين سمي  يسبم (Mm 210)   %( عيم المستوم الممي  من الم وحم األع ى05.76معيويًم )

ميدى مدن الم وحدم %( عيدم المسدتوم  المميد  األ48.68االيخ م     طول الجفور األميى معيويدًم )
( 100Mm) وُيعدم المسدتوم الم حد .   (160Mm)  بميزلدم المسدتوم الم حد  المميد  األمىدل، أليدا

%( بملمنمريدم مد  بدمت  المسدتويم  الم حيدم 51.68سٌبب ايخ محًم  د  متوسدط طدول الجدفور مندمار  )
عتمم مددفا المسددتوم المميتددم األخددرم، ومددفا يتوا دده مدد  تعريددف المسددتوم الم حدد  المميدد  األمىددل. وسدديُ 

سمستوم م ح  ممي  خدلل جميد  التجدمرب اللحندم. وسدٌبب حيحدًم ازميدمم الم وحدم  د  مح دول اليمدو 
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تراجعددًم معيويددًم  دد  متوسددط طددول البددممرا ، وازمام  يسددبم االيخ ددم   دد  طددول البددممرا  طددرمًا مدد  
ايخ محدددًم  (160Mm)ازميدددمم ترسيدددز الم وحدددم   ددد  مح دددول اليمدددو. وسدددبب المسدددتوم الم حددد  المميددد  

%(    طول البممرا  بملمنمريم م  الشممم، وُيعم تبعدًم لدفلك بميزلدم المسدتوم الم حد  49.33منمار  )
الممي  األمىل. ويعزم التراج     متوسط طول سٍل من الجفور والبممرا  يتيجدم الم وحدم الدى ازميدمم 

)يصدبه الج دم  Water potentialالج دم الح دول   د  مح دول اليمدو إلدى تراجد  تيمدم الج دم المدمئ  
الممئ  حسىر س بًم(،  تنل بفلك سميم الميدم  الحدرن المتمحدم ل يبدم ، مدم يدؤىر سد بًم  د  معدمل امتصدمص 
المددم  مددن تبددل المجموعددم الجفريددم، وتصددبه سميددم المددم  الممتصددم غيددر سم يددم لتعددوي  المددم  الم نددوم 

  ال وائيددم، مددم يددؤمح إلددى تراجدد  ج ددم عددن طريدده األجددزا Evapo-Transpirationاليددته  -بددملتبخر
 ،Leaf expansionماخدل خليددم األوراه، وتىبديط اسدتطملت م  Turgor potential (p)االمدتل  

حيدددث ُيعدددم ج دددم االمدددتل  بميزلدددم الندددون ال يزيمئيدددم التددد  تدددم   جدددمر الخليدددم اليبمتيدددم ع دددى االسدددتطملم 
.(Cossgrove, 1989) لدى تدمي  حجدم المسدطه الدورت  األخحددر يدؤّمح تراجد  اسدتطملم األوراه إ

ال ّعددمل  دد  عم يددم التمىيددل الحددوئ ، مددم يددؤىر سدد بًم  دد  سميددم المددممن الجم ددم الُمصددّيعم والمسددخرن ليمددو 
(، 2008المجموعدددددددم الجفريدددددددم وتطورمدددددددم. تتوا ددددددده مدددددددف  اليتدددددددمئج مددددددد  مدددددددم توصددددددد   إليدددددددا الشددددددديخ )

     محصول النمه. (2012(، والتوم  )2007والعومن)
: تأثير مستويات ملحية مميتة مختلفة في نمو بادرات القمح.(1) مرق جدول  

 المعامالت 

(Nacl) 

Mm 

متوسط طول 

 الجذور

 )سم(

  

نسبة 

االنخفاض في 

 طول الجذور

)%( 

متوسط طول 

 البادرات

 )سم(

 

نسبة االنخفاض 

في طول 

 البادرات

)%( 

 - 9.22 - 4.76 الشاهد المطلق

100 3.48 48.68   E 4.87 47.18    E 

130 2.29 52.10    D 4.84 47.51    E 

160 2.30 51.68   D 4.69 49.33    D 

190 1.71 64.07   C 3.01 67.35    C 

210 1.14 76.05    B 2.39 74.08    B 

L.S.D - 6.356 - 5.828 

C.V% - 8.52 - 8.57 

 معممل  عيم سل ص م ممروسم.* تشير األحرف المتممى م إلى عمم وجوم  روتم  معيويم بين ال   
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 تحديد المستوى الملحي المحرض األمثل: 1-2
بين المستويم  الم حيم الّمحّرحم  (P≤0.05)( وجوم  روتم  معيويم 2يلحظ من الجمول )      ُ 

المخت  م. وُيلحظ حّن يسبم االيخ م     طول سٍل من الجفور والبممرا  سمي  األميى معيويًم 
بملمنمريم م  بمت   (Mm 40)لتوال ( عيم المستوم الم ح  المحر    % ع ى ا11.11، 9.13)

بميزلم المستوم  (Mm 40)المستويم  الم حيم الُمحّرحم. وبملتمل  ُيعم المستوم الم ح  المحر  
  المحر  األمىل، وسيعتمم    جمي  التجمرب اللحنم.  ُتعٌبر يسبم االيخ م     طول سل م حال

عن س م ن البممرا     استعممن اليمو    ي ميم  ترن استعممن اليمو. وترتبط  من الجفور والبممرا 
المنمرن ع ى استعممن اليمو بيسبم الخليم اليبمتيم الت  بني  حيم    ي ميم  ترن التعري  ل مستوم 

عمومًم، تتحمم يسبم الخليم اليبمتيم الت  تبنى حيم    ي ميم  (Mm 160).الم ح  الممي  األمىل 
ترن اغج مم الم ح  الممي  بسميم الوسمئل الم معيم المخت  م المصّيعم استجمبًم غشمرن التحفير  

Warning signal  المتمى م بملمستوم الُمحّر  )غير الممي ( من اغج مم الم ح . وتتوتف سميم
سؤولم عن الوسمئل الم معيم المصّيعم ع ى ممم توا ه المستوم الم ح  المحر َّ م  المورىم  الم

سمن سم يًم  (Mm 40)تصيي  الوسمئل الم معيم المخت  م. وُيلحظ ممم تنمم، حّن المستوم المحر  
لم   المورىم  ل تعبير عن سممل طمتت م الوراىيم، مم حمم إلى تصيي  سميم حسبر من الوسمئل 

ى حيمن يسبم حسبر من الم معيم الت  سمعم  بمورمم    وتميم المستي م  الخ ويم الحسمسم واغبنم  ع 
الخليم اليبمتيم، لفلك اعتمم سمستوًم م ح  محر  حمىل. تتوا ه مف  اليتمئج م  مم توصل إليا 

(    محصول النمه، والعومن وزملؤ  2005(، والعومن وزملؤ  )2008(، والشيخ )2012التوم  )
 (    محصول الشعير. 2006)

 مختلفة في نمو بادرات القمح. يةُ محّرضة ملح: تأثير مستويات (2) جدول

عامالت الم  
(Nacl) 
Mm\L 

طول  سطو تم
 الجذور
 )سم(
  

نسبة 
االنخفاض في 
 طول الجذور

)%( 

ط طول وستم
 البادرات
 )سم(

 

نسبة 
االنخفاض في 
 طول البادرات

)%( 
هد المطلقشاال  8.00 - 17.37 - 

40 7.27 9.13  E 15.44 11.11  E 
50 6.77 15.38  D 15.42 11.23  D 
60 6.47 19.13  C 14.28 17.79 C 
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70 6.31 21.13 B 13.44 22.63 B  
80 6.08 24.01  A 11.76 32.29  A 

L.S.D - 5.807 - 5.858 
C.V% - 9.17 - 8.86 

* تشير األحرف المتممى م إلى عمم وجوم  روتم  معيويم بين المعممل  عيم سل ص م 
 ممروسم.

لتحمل اغج مم الم ح  خلل  Screening techniqueتنميم ال رب م  وتت خص استيممًا لمم تنمم
 طور البممرن ال تيم،    محصول النمه ع ى اليحو اآلت :

 
استعادة النمو في الماء المقطر ←المستوى المميت األمثل  ←المستوى المحرض األمثل  ←بادرات قمح بعمر يومين   

 ساعة 72                       ساعة 48                    ساعة 16                                      
 

 غربلة أصناف القمح لتحمل اإلجهاد الملحي في طور البادرة الفتية: 1-3
   استجمبم  Gentetic variabilityاستعم   تنميم ال رب م المطورن آي ًم لسبر التبمين الوراى  

الم ح     مرح م البممرن ال تيم، ب مف عزل  حصيمف النمه الطرح الممروسم لتحمل اغج مم
-Zاألصيمف المتحم م عن ترييمت م الحسمسم. وحُعتمم حس وب التح يل اغحصمئ  المسمى 

distribution   تحميم طبيعم استجمبم حصيمف النمه الطرح الممروسم لظروف اغج مم الم ح   
سبم االيخ م   ي مم بملمنمريم م  الشممم. استيممًا إلى النيم المط نم لطول الجفور والبممرا ، وي
   استجمبم حصيمف النمه الطرح  (P≤0.05)بّيي  يتمئج التح يل اغحصمئ  وجوم  روتم  معيويم 

(. ولوحظ استيممًا إلى ص ت  طول الجفور 3لتحمل اغج مم الم ح     طور البممرن ال تيم )الجمول، 
، ومرشوشُ تصيف 208ف النمه الطرح جرمم، وبحوثوالبممرا  ويسبم االيخ م   ي مم حّن حصيم

سطرز وراىيم عمليم التحمل لإلج مم الم ح ، ألّي م حبم  حميى يسبم ايخ م     طول الجفور 
(. وسمي  النيم المط نم ل متين الص تين األع ى معيويًم،    حين 2(، والبممرا )الشسل، 1)الشسل، 

ين سضصيمٍف عمليم الحسمسيم لإلج مم الم ح  استيممًا ُتصيف حصيمف النمه الطرح حبوالجوم، وآري
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إلى المعميير السمبنم،    حين ُيعم صيف النمه الطرح حشطمر سصيف متوسط التحمل لإلج مم 
 (. 2(، والبممرا  )الشسل، 1الم ح  استيممًا إلى يسبم االيخ م     طول الجفور )الشسل، 

ة أصناف القمح لإلجهاد الملحي في طور البادرة (: التباين الوراثي في استجاب3الجدول رقم )
 الفتية.

 األصناف

 

متوسط طول 

 الجذور

 )سم(

 

نسبة االنخفاض 

في طول الجذور        

% 

متوسط طول 

 البادرات

 )سم(

 

نسبة االنخفاض 

في طول البادرات       

% 

 أشطار
 - 10.07 - 2.56 الشاهد

 23.44 7.71 28.52 1.83 المعاملة

 آرنين
اهدالش  3.05 - 10.81 - 

 28.21 7.76 43.28 1.73 المعاملة

 مرشوش

 - 13.59 - 4.07 الشاهد

 15.75 11.45 21.62 3.19 المعاملة

 أبوالجود
 - 11.34 - 3.14 الشاهد

 32.54 7.65 42.67 1.80 المعاملة

208بحوث  

 - 8.59 - 3.05 الشاهد

 17.58 7.08 23.61 2.33 المعاملة

 جرمة
 - 13.82 - 4.37 الشاهد

 14.83 11.77 22.88 3.37 المعاملة

 

 المتغير
نسبة االنخفاض في طول 

 الجذور
 نسبة االنخفاض في طول البادرات

L.S.D(0.05) 6.876 5.778 

C.V(%) 8.72 8.43 
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 (.Z-distribution)الملحي (: توزع أصناف القمح حسب استجابتها لإلجهاد 1الشكل رقم )
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`   

 
 (.Z-distribution(: توزع أصناف القمح حسب استجابتها لإلجهاد الملحي  )2الشكل رقم )

 
ومفا يشير إلى حمميم التحري     تحسين س م ن بممرا  النمه ع ى تحمل المستويم  الم حيم 

را  لمم البممرا  غير الُمحّرحم إلى المميتم. وُيعزم ارت مع يسبم االيخ م     طول الجفور والبمم
، لفلك يتيجم ارت مع ترسيز االملح    وسط اليمو Osmotic shockتعّرح م لصممٍم ح وليم 

ل بممرا  من المستويم   Stepwise transferيعتمم يجمح حس وب ال رب م ع ى الينل المرح   
يث تتمسن البممرا  خلل  ترن اغج مم المج من غير المميتم إلى المستويم  المميتم من اغج مم، بح

غير الممي  من حشم وسمئ  م الم معيم، وفلك حسب الطمتم الوراىيم السمميم لسل طراز، والت يؤ 
لمواج م المستوم الممي ،    حين يؤمح التعري  المبمشر ل مستويم  المميتم إلى تتل جمي  
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م لم تعط الزمن السم   وال رصم ل تعبير عن بممرا  الطرز الحسمسم والمتحم م ع ى حٍم سوا ، ألّي 
(، 2008(، والشيخ )2012طمتت م الوراىيم السمميم. تتوا ه مف  اليتمئج م  مم توصل إليا التوم  )

   (    محصول الشعير.2006(    محصول النمه، والعومن وزملؤ  )2005العومن وزملؤ  )و 
 الخالصة:
مو، تراجعًم معيويُم    يمو جمي  بممرا  األصيمف سبب ازميمم ترسيز األملح    وسط الي -1

 الممروسم .
حبم  األصيمف المختبرن، تبمييًم معيويًم    استجمبت م ل م وحم، ومنمرت م ع ى تحمل  -2

 اغج مم الم ح     مرح م البممرن ال تيم.
لوحظ وجوم اختلف وتبمين    استجمبم اصيمف النمه الممروسم ل م وحم، حيث سمي    -3

 م اليمو    طور البممرن من المراحل الحرجم ل م وحم.  مرح 
المنترحم خلل مرح م  Screening techniqueل تحنه من مصماتيم تنميم ال رب م  -4

البممرن ال تيم، البٌم من تنييم استجمبم األصيمف الممروسم لإلج مم الم ح  تح  ظروف 
يجمم تيمم علتم اغرتبمط بين حما  حصيمف النمه خلل مرح م البممرن  الزراعم الحن يم، وا 

 ال تيم، واليبم  السممل    الحنل.
حرورن تنييم استجمبم األصيمف الممروسم لتحمل الم وحم حمن الظروف الحن يم، ومراسم  -5

تضىير التبمال  الميمخيم الموسميم، والمممرسم  الزراعيم )تسميم، رح، موعم زراعم، معمل 
 الخ(    استجمبم مف  األصيمف لإلج مم الم ح .البفر، مسم حم آ م  وحعشمب ....
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Abstract 

Selecting effective materials in EFL classroom is the backbone of having a 

meaningful reading lesson. Despite the endless range of materials available 

and teaching trainings received, adapting and adopting the right reading 

material have always been a challenge for EFL teachers. With different 

proficiency, abilities and interests that the students possess, it further makes 

the material selection process becomes daunting. This paper aims to 

discover the main concerns on the issues of selecting materials faced by 

Libyan teachers in EFL classroom. This article also intends to highlight 

their perceptions on ELT materials in reading lessons and to find out the 

resolutions the teachers have in dealing with such issues. The participants of 

this study are a group of Libyan teachers teaching in Libyan international 

schools in Malaysia. The data collection for this study is done based on a 

qualitative study which an individual interview is done. This article provides 

a better understanding on the issues faced by the teachers in ensuring a 

meaningful EFL reading lesson. 

Introduction  

Reading is a main skill to acquire in order to reach excellent 

proficiency in leaning a foreign language. To speak a foreign language is 

important in the first stage but, to learn a foreign language completely is 

dependent on developing reading abilities (Yazar, 2013). Reading 

comprehension is actually an interaction of the reader's expectations with 

the textual information (Anderson& Pearson, 1984). Hence, readers bring 

meaning to print and take meaning from print (Burns, 1978). Reading 

without understanding is a sign of escalating future failures and perpetuates 

a compounded inability to make sense of the printed world around us. 

Reading comprehension occurs when total meaning of a passage is fitted 
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into the network of information, organized in ways that are meaningful to 

society (Carrell&Eisterhold, 1990). Reading materials are often devised as a 

medium in delivering instructions in reading lessons. This is because 

instructional resources facilitate the understanding of difficult concepts as 

well as the teaching and learning of the reading skills (Omuna, Onchera and 

Kimutai, 2016). 

In selecting reading materials, teachers need to pay a close heed to 

avoid jeopardizing students’ understanding and process in gaining reading 

abilities. Some teachers have the passion in preparing an effective reading 

lesson; however, lacking in experience and professional training detains 

them in accomplishing their duties. In addition to that, teachers may also not 

be able to match the right materials with the specific needs of students or 

their different levels of proficiency (Rahimi, n. d.; Incecay, 2011). On the 

contrary, some educators who merely take the lesson for granted. Reading is 

often misunderstood as the easiest skill to be taught.Essentially, teachers 

come to class with empty hands and convey lengthy discourse on the 

content rather than caring whether the material is fitting and applicable to 

the learners. Students who have difficulty in reading, choose neither to read 

nor to engage in other tasks involving reading (Stanovich, 1986, as cited in 

Ahmad, 2006& Al-Issa, 2006).Therefore, this article carries the objectives 

to comprehend the issues that the teachers faced in selecting materials for 

their EFL reading classroom and their perceptions on reading materials used 

in the classroom.  

Effective reading materials 

Various researches were done to determine the credibility of reading 

materials selected. The first renowned formula done was a readability 

formula which have been expansively scrutinized for developing reading 

texts or materials in general. Schemes developed for grading materials in 

second language publications have generally been based on vocabulary size 

and difficulty of grammatical structures and in some, sentence length and 

the number and type of complex sentences is also measured (Harrington, 

1985). Vocabulary measures revolve around words difficulty or vocabulary 

load. Most teachers and students agree that vocabulary is the major aspect in 

comprehending reading materials. They coincide that difficult words or not 

having enough vocabulary of certain context can impair reading 
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comprehension. Subsequently, sentence length is measured in due to its 

complexity. The premise that long sentences offer high complexity 

influences teachers to find reading texts with short sentences. However, this 

readability formula induced debates among theorist and researchers. They 

questioned the reliability of word frequency lists and separation of sentences 

cause the causal link between them to disappear.  

 Undoubtedly vocabulary and sentence complexity are factors to be 

well-thought in selecting reading materials, but they fail to consider reading 

as an interactive process. Teachers need to take students’ interest into 

account when material selection is done. Many teachers feel that linguistic 

difficulty of material has less influence on comprehension than relevance 

(Niles, 1975). Apart from that, students’ background knowledge is also 

important as it helps them to allocate understanding of the context. A good 

reading material must provide purposes to students. Reading without 

purpose does not leave any significant impact on students.  

Teachers’ cognition on reading materials 

 It is not prominently known that teachers’ perceptions on reading 

materials can affect reading lessons. It can be easily deciphered to their 

students. When teachers are interested and excited about a topic, it is often 

carried over in their teaching practice (Harvey &Goudvis, 2007). Thus, the 

teacher‘s job signifies providing learners with the applicable mental tools in 

their potential reading situations in and out of L2 classrooms, moreover, the 

teacher needs to be a reading guide in the learners‘ process of becoming 

thriving independent readers (Josephine, 2015). By viewing reading 

instruction primarily in terms of the teaching process involved, and by 

relying on the informal and often incidental assessment of pupil progress, 

teachers are in danger of becoming preoccupied with the multitude of 

activities concerned with teaching reading at the expense of determining the 

true extent of pupil achievement (Harker, 1978).There has been a common 

perception among teachers that being a skilled reader is a qualification 

enough to be a skilled teacher of reading (Hurst, Wallace & Nixon, 2013). 

They further claimed that being a skilled reader does not ensure that you are 

capable of delivering an effective reading lesson. Teachers’ knowledge and 

application of reading strategies instruction is important to improve 

learners’ reading proficiency (Cekiso&Madikiza, 2014). 
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Methods 

This research is conducted in a qualitative manner, and its objective 

is to highlight the challenges confronted in selecting reading materials. The 

population of the research consists of 3 teachers from 3 Libyan International 

Schools in Kuala Lumpur. These teachers are qualified EFL teachers and 

have been teaching for more than 5 years. These teachers also have 

experience in teaching EFL reading skills for all levels – elementary, 

intermediate and advance. The data collection for conducting this study will 

be using survey method interviews to examine to discover the main 

concerns on the issues of selecting materials faced by Libyan teachers in 

EFL classroom and teachers’ perceptions upon using instructional materials 

in reading lessons. Interviews were done as they proven to work well in 

collecting data for a qualitative research. It is highlighted in a study by 

Edwards and Holland (2013). Other explanations for the increasing 

popularity of qualitative interviews offered are recognition of a need for 

methods that can give insight into the meanings that individuals and groups 

attach to experiences, social processes, practices and events, for example, by 

policy decision makers (Edwards & Holland, 2013). Jamshed (2014) in his 

study also claimed that interview is a type of outline in which the practices 

and standards be not only recorded, but also accomplished, argued as well 

as emphasized. It can follow these steps: 

a) Gather the interview. 

b) Analyse each interview and look for insights and meanings. 

c) Compare and contrast different answers; look for 

interpretations. 

Findings and Discussion 

According to the findings, it is true that teachers’ cognition on reading 

materials can be easily reflected in their lessons, and it also affects how they 

deliver the lessons. The first factor is experiences in classroom. All of the 

participants agree that years of teaching have made them realized on some 

significant roles in making a reading lesson successful like how important 

pre reading is to them now compared to before. The second factor is 

professional coursework. All of them mentioned about the inadequacy of 

professional training that they have received by further emphasizing that it 

does not provide them with enough techniques in teaching reading. On the 
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other hand, they agree with the third factor which is learners and contextual 

factors. All of them believe that learners and the context of the reading tasks 

play significant roles in creating effective reading lessons. They also believe 

given certain circumstances, teachers need to modify their reading materials 

to suit the learners and the appropriateness of the context.  

 Two main principles that can be used as mentioned in previous 

chapter which are by Howard and Major (2004) and Tomlinson (2011) that 

underlie the teachers’ thinking about reading materials are effective reading 

materials should be able to promote development of new skills and also 

enhanced the present skills. This is supported by Howard and Major (2004) 

as they claimed that reading materials should help learners to learn and 

exploit learning skills strategies. Apart from that, all of them agree that 

authenticity, motivation, and attractiveness are significant in selecting 

reading materials. Integration of skills is also equally important. 

Because selecting reading materials is just one of teachers, many 

daily duties, most teachers do this task based on their own criteria with no 

further considerations. From the analysis of the data collected through the 

individual interview, the challenges are revealed: 

1. Choosing suitable reading passages 

2. Non-existent reading culture 

3. Developing reading materials 

4. Scarcity of schemata stimulation 

There are some other disputes disclosed following the interview which are: 

lack of background knowledge by both teachers and students, challenging 

vocabulary, the absence of enthusiasm in reading, and inadequate teaching 

planning.  

 To solve the issues arise, students’ level of proficiency needs to be 

acknowledged when selecting reading materials. Demanding the students to 

read text that is slightly further than their level might defeat its productivity 

since students may feel that they do not have the ability in reading in foreign 

language. Streamlining the reading process is better rather than simplifying 

the text. Teachers can supply the students with various reading 

methodssoasto support the reading comprehensionpractice. They can start 

by using less complex reading passages and later move to more complicated 
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reading passages so that they may gradually amplify their reading 

proficiency.  

 From the studies done, it is decided that students’ interest should 

also be taken into consideration when selecting materials for EFL reading 

classroom. Despite the simplicity of the reading materials, it would be 

drearyand arduous for the students if they cannot seem to be interested in 

the content. As a reading teacher, teachers should find out what interest their 

students. It can be done through informal interviews or short discussions. 

Teachers should boost their students to be a part of the reading process.  

 Apart from that, teachers also should find out what their students 

need when choosing reading materials. Teachers must then keep in 

mindcommunal requirementsalong with the personal needs in the procedure 

of material selection. The discrepancy between students' 

expectancyregarding to their needs and interests can bring 

aboutexasperation within students, which might lead tofiascoin a reading 

lesson. 

Recommendations 

This study delivers the initial step on exploring teachers’ decision-making 

on reading materials. It has highlighted on a number of topics which could 

benefit further research. Further research on teachers’ perception towards 

teaching materials in other language skills can also be useful. Instead of 

reading skills, it would also be advantageous to study teachers’ decision-

making on writing, speaking and listening materials. Rather than just focus 

one sided opinions, exploring students’ views on the teaching materials used 

in the classroom is also enlightening.  

 Apart from that, a study that compares experienced teachers and 

novice teachers’ view on ELT materials can also be done. It would be 

informative to contrasts the element of lengthy experiences and updated 

learning methods in choosing effective ELT materials. It allows you to see 

how the teaching experience affect teacher’s selection of reading materials 

and how the modern teaching methods affect the materials selections made 

by the new teachers. 

 Constructing comprehensible and updated guidelines on selecting 

ELT materials or teaching materials in general is also beneficial. It would be 
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so helpful for the teachers especially the novice teachers despite the 

subjects. 
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Characterisation of Fluorine doped tin oxide FTO substrates as a front contact in PV device fabrication

 
1. Introduction  

Fluorine doped Tin Oxide supported by glass (glass/FTO) is widely used as 

a front contact in PV device fabrication due to several advantages: (i) a high 

optical transmission with a wide band gap energy of 3.5 eV, (ii) a low sheet 

resistance, as this contributes to the series resistance of the device, and (iii) 

stability at high annealing temperatures of up to ~450°C. All FTO coated 

glass substrates were supplied by Pilkington Group Ltd. The thickness and 

sheet resistance were quoted at 518 nm and 7 Ω/□, respectively. In this 

section, x-ray diffraction, optical absorption and SEM were used to study 

the structure, optical properties and morphology of the substrate.  

2. Characterisation of FTO substrates 

2.1   X-ray diffraction  

Glass/FTO substrates were characterised by x-ray diffraction to determine 

the structural properties and grain size. Figure 1 shows a typical x-ray 

diffraction pattern obtained from a glass/FTO substrate. Using the standard 

data files supplied by the online Daresbury Chemical Database Service [i], 

all peaks were indentified, and belong to polycrystalline tetragonal SnO2. 

The amorphous hump is related to the background of glass. It is noticeable 

that there is no preferential reflection related to fluorine which indicates 

very low doping concentration of fluorine.  
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Table 1 presents all the peaks obtained for glass/FTO substrates with their 

respective positions, FWHM, associated atomic planes, d-spacing and grain 

size. The peaks at 33.88°, 37.96° and 51.76° were used to estimate the grain 

size, utilizing the Scherrer equation (1). It can be seen from the Table that 

the FTO substrate has a high degree of crystallinity. 





cos

89.0

b
D        (1)   

where D is grain size (nm), λ is wavelength of incident radiation (Å), b is 

FWHM of the diffracted lines (radians) and θ is angle of diffraction (º). 

 

Figure 1:  X-ray diffraction spectra of FTO surface, all peaks arising from 

SnO2.  
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Table 1:  Summary of XRD data observed for glass/FTO substrate related to 

the tetragonal structure of SnO2. 

        2θ               FWHM                     (h k l)          d-spacing (Å)      Grain Size (nm) 

      26.56  ……                    (110)               3.34  …... 

      33.88       0.39         (101)  2.65  21.0 

      37.96       0.39       (200)  2.37  21.1 

      51.76       0.39       (211)  1.77  22.0 

      54.91  …...       (220)  1.68  …... 

      61.90       …...       (310)  1.50  …... 

      64.84  …...       (112)  1.44  …... 

      66.01  …...       (301)  1.41  …...  

2.2   Optical properties   

The energy band gap of the material was estimated by measuring the 

optical absorption coefficient ( ) as a function of wavelength and by 

plotting  
2

h  versus the photon energy  h . Near the absorption edge, 

(α) is given by the equation: 

   2

n

g

k
h E

h
 


           (2) 

Where k is a constant, h  is Planck's constant, Eg is energy band gap 

and   is the frequency of light, and 1n   for a direct band gap 

semiconductor. Assuming CIT films as single phase material (where A

), the equation can be re-arranged as shown by equation (3) 

    
2

gh k h E         (3) 

Optical absorption of the substrates was used to determine the band gap 

energy of FTO. Figure 2 shows the absorption curve for FTO. The band gap 

energy of 3.97 eV was determined by extrapolating the absorption edge with 

a straight line. Several different authors report different band gap energy, 
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ranging from 3.78 - 4.30 eV [ii, iii, iv]. This band gap energy is wide 

enough for the substrate to admit photons with energy less than 3.8 eV to be 

collected by the device. The sheet resistance was low, about 7 Ω/□ as 

mentioned in the introduction. It is important to use a low sheet resistance, 

as it contributes to the series resistance of the solar cell.  

 

Figure 2:  Optical absorption spectra of FTO giving a band gap energy of 

3.97 eV.  

 

The transmission spectrum of the FTO was measured over a wavelength 

range of 290 to 890 nm as presented in figure 3. This shows the 

transmission of 81% at a wavelength of 890 nm which then gradually 

decreases from ~555 nm until there is a sharp decrease in the transmission at 

~350 nm.   
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Figure 3:  Transmission spectra of FTO presenting absorption edge at ~300 

nm.  

2.3   Scanning electron microscopy  

In order to study the surface morphology of the FTO, SEM images were 

obtained. The image in figure 4 shows a homogeneous surface with the 

grain sizes of 100 to ~500 nm. These values are much larger, when 

compared to those values estimated using Scherer equation (~21 nm). This 

was due to the agglomeration of small crystallites, which can not be 

resolved by SEM.  

 

 

 

 

 

Figure 4:  SEM morphology of FTO giving a grain size of 100 to ~500 nm.  
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3. Conclusions  

The experimental results described in this chapter lead to draw the following 

conclusions. The study of XRD and optical properties of FTO revealed that 

the layers have a polycrystalline tetragonal structure with a band gap energy 

of 3.79 eV. The layers have high electrical conductivity with a low sheet 

resistance equal to 7 Ω/□. The SEM studies indicate the formation of large 

grains of 100 to 500 nm. 

 

CdS layers were deposited on FTO using the chemical bath deposition 

technique under given conditions and characterised using XRD, optical 

absorption, SEM and PEC measurements.  
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