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أسلوب القسم في الحديث النبوي الشريف دراسة نحوية 

 تطبيقية في أحاديث املوطأ

 -د. عائشة األمين محمد عمر سليمان

 أ. أسماء األمين محمد عمر سليمان
7 

 27 د. مصباح سليمان جابر دور اإلعــــــالم في االنتخابات

بعض املشاكل التي تحد من دافعية طالب جامعة بني وليد 

نحو التعلم من وجهة نظرهم ))دراسة ميدانية مطبقة على 

 عينة من كلية اآلداب((

 د. طارق أحمد معمر

 شسلسبيل إدريس الشاو 
63 

.( تحت Citrullus lanatus Lدراسة عن تسميد البطيخ )

 ظروف تربة طميية رملية 

 ليبيا –بمنطقة بنى وليد 

 90 د. مصطفى املهدي مفتاح

زراعة شجرة املورينجا و تأثير مستخلص أوراقها على نمو 

 الفطريات املمرضة ألشجار الزيتون 

Phialophora spp,   Fusarium   solani  & Fusarium 

oxysporum  

 106 أ .  منيرة بشير صالح
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              :المقدمة

 الحمد هلل والصالة والسالم على آلة وصحبه ومن وااله.
 أما بعد 

على النحو  معانيه، ومقاصدهوإبراز  الكالم،سلوب القسم في اللغة العربية طريق من طرق توكيد فأ
والقسم من المؤكدات  المشككين،أو إزالة شك  ،إذ يؤتى به لدفع إنكار المنكرين المتكلم،الذي يريده 

وبما أن القسم أحد أساليب التوكيد فقد استعملها الرسول  وتقويه،المشهورة التي تمكن الشيء في النفس 
 (1) الواحد.وكان أحيانا يكرر اليمين  أحاديثه،_صلى هللا عليه وسلم _ في كثير من 

الغة العربية في توظيف األسلوب وهي تمثل قمة الب ،من ألفاظ القسم وقد ورد في السنة النبوية كثير  
       السياق.للمعنى المراد من 

 أسباب اختيار الموضوع:  
 رغبتي في الوقوف عند بعض التراكيب اللغوية الفصيحة في أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم._ 1
 ودقته.في بالغته  الشريف، والبحث_دراسة أسلوب القسم في الحديث النبوي 2

  الدراسة:أهمية 
وما يحتويه من صيغ في  القسم،هذه الدراسة المبسطة إلى تناول التراكيب اللغوية ألسلوب  تتجه-1

 الشريف.الحديث 
 تغيير.وما طرأ عليها من  القسم،_ معرفة خصائص كل صيغة من صيغ 2
وما وثقه النحاة في  الشريف،_ تسعى هذه الدراسة إلى المقارنة بين صيغ القسم في لغة الحديث 3
 .منهمصنفاتهم إبراز داللة كل م

 إلىالقسم، إضافة دراسة الصيغ التركيبية ألسلوب الدراسة فيما يلي:  أهدافأهداف الدراسة: تكمن 
 الموطأ.الداللة التي تعطيها كل صيغة من صيغ القسم في األحاديث الواردة في  دراسة

 

أسلوب القسم في الحديث النبوي الشريف دراسة 

 نحوية تطبيقية في أحاديث الموطأ

 جامعة الزاوية -"أبو عيسى" كلية التربية - د. عائشة األمين محمد عمر سليمان

 الزاويةجامعة  -اآلداب كلية  -سليمان أ. أسماء األمين محمد عمر 
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 الدراسة:منهج 
الظاهرة، تعتمد هذه الدراسة على المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي الذي يقوم بتجميع جوانب 

 ودالليا.وتحليلها نحويا  ودراستها،
 مادة الدراسة:  

وقد يكون بينها بعضا من  مالك،تتمثل مادة الدراسة في األحاديث النبوية الواردة في الموطأ لإلمام 
  .عليهمأقوال الصحابة رضوان هللا 

  تمهيد: 
        بالموطأ:التعريف 

الموطأ واحد من الكتب الجليلة التي تشمل جملة من األحاديث النبوية، واآلثار الموقوفة من آثار 
ومكث أربعين  مالك،ألفه اإلمام  وفتاويه،وفيه جملة من اجتهادات اإلمام مالك  والتابعين، الصحابة،

هذبه  أي:مؤلفه وطأه للناس  بالموطأ؛ ألن، ولذلك سمي ويهذبص سنة يقرأ الموطأ فيزيد فيه أو ينق
 لهم.ومهده 

 سبب تأليفه:
عليه، مالك اصنع للناس كتابا أحملهم  )يا مالك:كان ذلك بطلب من أبي جعفر المنصور من اإلمام 

 (2)وألف اإلمام مالك الموطأ.  ذلك،فكان له  منك(أحد اليوم أعلم  فما
وانتقاء األحاديث الصحيحة حتى أن الشافعي _رحمه هللا تعالى  والتوخي، التحري،وكان يسلك منهج 

  (3)أنس. األرض بعد كتاب هللا أكثر صوابا من موطأ مالك بن  يما ف" قال:_ 
-والتابعينوقد مزج اإلمام مالك في كتابه أحاديث الرسول _صلى هللا عليه وسلم _بأقوال الصحابة 

  الفقهية.راء اآل وبعض-رضى هللا عنهم
 بيده،والذي نفسي  مثل وهللا، مختلفة،وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة في القسم باهلل _تعالى _ بألفاظ 

   (4)القلوب. ومقلب  الكعبة،ورب  وتاهلل،
 مفهوم القسم:

   القسم لغًة:أوال _ 
والقسم هو شدة  والشبهة،يستعمل لنفي الريب  وقسمته، والقطعومنه قسمت الشيء  القطع،القسم هو 

  (5) بالقول.الفصل 
 القسم من، وأصل (7) أقسام: قياسه:إذ  أقسم،مصدر غير جار على  وأهو، (6)والقسم هو اليمين 

 (8)وهي األيمان " ،القسامة
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القوة  واليمين:" العرب(:لسان )جاء في  القوة.والقسم فيه معنى  واليمين،ويرادفه من األلفاظ الحلف 
 (9)باليمين{ ألخذنا منه } تعالى:قوله  ومنه والقدرة،

وسبب تسمية القسم باليمين كما يقول الجوهري: سمي بذلك ألنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ 
 ألن يمين اإلنسان أقوى من شماله.  القوة؛ونلحظ من ذلك معنى  ،(10)منهم يمينه على يمين صاحبه "

وهو "  الحلف( بالكسرفهذه المادة اللغوية ) ،ال يخلو من القوة وهو ،والمعنى اآلخر للقسم وهو الحلف
وهذا يؤكد أن القسم طريق  (11)"تعاهدوا. أي:عاهده وتحالفوا  أي:وقد حالفه  القوم،العهد يكون بين 
يؤتى به لدفع إنكار  المتكلم،ومقاصده على النحو الذي يريده  معانيه،وإبراز  الكالم،من طرق توكيد 

 الشاكين.أو إزالة شك  المنكرين،
  اصطالحا:ثانيا _ تعريف القسم 

 .(12) اعتقاداحقيقة أو  الحالف،هو ربط النفس باالمتناع عن شيء أو اإلقدام عليه بمعنى معظم عند 
الغرض من  ؛ ألن(13)الخبر ويأتي القسم على هيئة جملة خبرية في األغلب كوسيلة من وسائل توكيد 

 باهلل( إنشائية) ڴأو مقدرة  باهلل()أقسمت  ڴوالقسم هو " جملة ملفوظة  وتقويته،القسم هو توكيد الكالم 
، أو فعلية باهلل()أنا حالف  ڴ داخل( اسميةلبكر  و)علمت، خارج()أشهد لعمرو  ڴأو خبرية  ...،

 .(14)كما ذكر جيء بها لتوكيد جملة خبرية أخرى تالية "
 الشريف:القسم في الحديث النبوي 

الحديث النبوي الشريف هو قول الرسول _صلى هللا عليه وسلم _ وهو يمثل فصاحة اللسان العربي، 
لما يحمله من معاني التأكيد  منها،، وكان القسم واحدا فجاء أسلوبه متنوعا   الخطابية،وقوة أساليبه 

هذا  قيدتهم، وجاءعويقيم عليه الحجة، وهذا من أجل تعليم الصحابة وتصحيح  السامع،واإلقناع ليقنع 
 .ضمن أساليب قوية ورصينة

 اإلسالم،وقد ورد القسم في الحديث الشريف بدعوة الناس إلى ترك القسم الذي ال يتفق مع روح  
القسم بالالت والعزى، وباآلباء، والوصول إلى هدف واحد هو تطهير المسلم من تقاليد  :مثل ،ومبادئه

 هلل تعالى. والتسليم واإلذعان وإثبات التوحيد ومعبوداتها، الجاهلية،
 القسم:صيغ 

متعديا بالباء إلى المقسم به ثم يأتي  )أحلف(أو  أقسم(،الصيغة األصلية للقسم " أن يؤتى بالفعل )
 القسم.وهو جواب  ،المقسم عليه
  القسم:أركان جملة 

 .(15)"عليه المقسم- 3 به. المقسم-2 القسم. حرف-1
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  القسم:أوال _ حرف 
والمقسم به أدوات في حروف  وللقسم،"  سيبويه:قال  والالم. والتاء، والباء، الواو، هي:حروف القسم 

 قولك:وذلك  واحد،في إال  وال تدخلثم الباء يدخالن على كل محلوف به ثم التاء،  وأكثرها الواوالجر، 
... وبعض العرب يقول في هذا  (16)، و" تاهلل ألكيدن أصنامهم "ألقعلن(و )باهلل  ألقعلن(، )وهللا

وحرف الباء هو أصل  (17)"  التعجب.وال تجيء إال أن يكون فيها معنى  بالميم، المعنى: هلل فيجيء
فهي تلصق  ،ألنها لإللصاق الباء؛أن الواو أكثر استعماال من  إال (18) منها.والواو بدل  القسم،حروف 

 واالستعطاف، الطلب،بها  )اختصو كون الباء لألصل وه هنا،من  أي: ومن ثم به،فعل القسم بالمقسم 
 .(19)" مستحلفا.أسألك باهلل  أي: زيد؟قام  وباهلل هل أخبرني،باهلل  نحو: بغيرهما،فال يقسم فيهما 

  القسم:عمل أحرف 
وإن فالفعل مقدر  باهلل،أقسم  والتقدير: ،(20)وهي صالت لفعل مقدر به،تعمل أحرف القسم في المقسم 

  .االستعمال القسم لكثرةوقد حذف فعل  به،ينطق  لم
  يلي:تمتاز الباء عن الواو والتاء بما  الباء:أوال 

جهد  وأقسموا باهلل"  تعالى:كقوله  معها،وفاعله  القسم،يجوز إثبات فعل  الفعل، بل يجب حذف_ال 1
 .(22) المستقيم{فبما أغويتني ألقعدن لهم صراطك  }قال تعالى:أو حذفها كما في قوله  (12)أيمانهم "

" قالوا تقاسموا باهلل  تعالى:ومن دخولها على الظاهر قوله  والمضمر،_ تدخل الباء على الظاهر  2
 ألقعلن(. )بك نحو:أما دخولها على المضمر  باهلل(، )أقسمونحو  ،(32)لنبيتنه وأهله " 

 مستحلفا.أي أسألك باهلل  زيد؟()باهلل هل قام  الطلبي، نحو:اختصاصها بالجواب _ 3
 .(24)القسمأما الواو والتاء فال تجران إال في  القسم،_ الباء تجر في القسم وفي غير  4

 ذلك:وهذه أمثلة من الموطأ على 
ركب، _عن ابن عمر أن رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم _أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في  1

من كان  بآبائكم،تحلفوا  ينهاكم أن" إن هللا  _:صلى هللا عليه وسلم هللا _فقال رسول  يحلف بأبيه وهو
دخل على لفظ  الباء(، وقدورد في هذا الحديث حرف القسم ) (25)" أو ليصمت  باهلل،حالفا فليحلف 

من خصائص الباء دخولها على االسم  ظاهر؛ ألنالجرو وهو هنا اسم  الجاللة )هللا( فعمل فيه
 .ر، والمضمرلظاها

على  فرسا فوطئرجال من بني سعد بن ليث أجرى  يسار، أنمالك وسليمان بن  عراك عن عن"_  2
 أتحلفون باهلل عليهم:فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي  فمات، ،فيها ى جهينة فننز إصبع رجل من 

بشطر  فقضى عمرفأبوا   أتحلفون أنتم؟لآلخرين  وتحرجوا، فقالفأبوا  منها؟خمسين يمينا ما مات 
ونالحظ هنا أيضا قول سيدنا عمر بن ( 26)"هذا.قال مالك: وليس العمل على  السعديين،الدية على 
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وعمل  هللا(دخل على االسم الظاهر ) الباء(أن حرف القسم ) باهلل()أتحلفون  :الخطاب رضي هللا عنه
والتأكيد  ،في القول القوةللداللة على  ا(يمينونالحظ أنه عبر عن القسم باليمين في قوله ) الجر، فيه

 الصدق. على
  الواو: ثانيا _

  بشروط:ولكن  القسم،وهي أكثر الحروف استعماال في 
  وهللا(.) بل: وهللا()أقسم  نقول:يجوز أن  القسم، فالمعها فعل  حذف_ ي 1
 (.أخبرني )باهلل بل: ،وهللا أخبرني( يجوز :)_ ال تستعمل في قسم السؤال فال  2
 .(27) )بك( يقال:ولكن  ،)وك( يقال: الضمير، فال_ ال تدخل على  3

  منها:الواو( وهي كثيرة القسم )ورد فيها حرف  الموطأ التياألحاديث من  وهذه بعض
_ "عن أبي يونس عن عائشة أن رجال قال لرسول هللا _صلى هللا عليه وسلم _وهو واقف على  1

أصبح  وسلم: وأنافقال صلى هللا عليه  الصيام،إني أصبح جنبا وأنا أريد  ،هللا يراسل وأنا اسمع:الباب 
قد غفر هللا لك  مثلنا،إنك لست  ،يا رسول هللا الرجل:له  وأصوم، فقالوأنا أريد الصيام فاغتسل  جنبا

وقال: وهللا إني ألرجو أن أكون  ،فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،من ذنبك وما تأخر مما تقد
فهو  وهللا() :ورد القسم في هذا الحديث في قول الرسول صلى هللا عليه وسلم (28)أخشا كم بما أتقي "

، أما فعل القسم فهو هللا(لفظ الجاللة ) به، وهودخلت على المقسم  الواو(هنا يتكون من حرف الجر )
فالرسول _صلى هللا  مباشرة،ت الواو على االسم الظاهر بل دخل القسم،واو  يأتي معال  محذوف؛ ألنه

 وتعالى.سبحانه  وأتقاهم هللعليه وسلم _هنا يقسم للرجل باهلل أنه هو أخشاهم 
_ " عن يحيى بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرق ناقة لرجل من مزينة 2

ثم قال  أيديهم، أن يقطعكثير بن الصلت فأمر عمر  ،فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فانتحوها،
 ناقتك؟كم ثمن  للمزني:ثم قال  عليك،ثم قال عمر: وهللا ألغرمنك غرما يشق  تجيعهم،لعمر: أراك 

في هذا  (29)" درهم.ثمانمائة  عمر: أعطهفقال  درهم،كنت وهللا أمنعها من أربعمائة  المزني:فقال 
بالقسم الذي  : )وهللا أمنعها من أربعمائة درهم( مدعما  في هذا الحديث جاء قول المزنيفقد الحديث 

وذلك ليؤكد  أن ناقته تساوي ذلك  والمقسم به لفظ الجاللة)هللا (، ،يستخدم فيه حرف القسم ) الواو (
قوله: )وهللا  فقد استخدم أسلوب قسم تام  األركان وهو -رضي هللا عنه  -الثمن، أما سيدنا عمر

والمقسم به وهو اسم ظاهر لفظ   ،قسم يحتوي على حرف القسم )الواو(فهو أسلوب ، ألغرمنك (
وهذا األسلوب  والالم واقع في جواب القسم، ،والمقسم عليه أو جواب القسم )ألغرمنك( الجاللة )هللا (،

التام للقسم إنما أراد به عمر أن يعاقب السارق أشد العقاب حتى يكون عبرة لغيره و ليعلمهم حرمة 
 في اإلسالم. السرقة  
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 أبدا.ولم تدخل على الضمير  الفعل،فال يذكر معها  ،تدخل إال على االسم الواو(، لموهكذا رأينا أن )
وإنما يدخل على غيره من األسماء  ،يختص بالدخول على لفظ الجاللة فقط الواو( الونجد حرف القسم )

  منها:في بعض من أحاديث الموطأ  ورد هذا )رب(، وقدالظاهرة مثل لفظ 
أمر  عنه، فقالوا:فسأل الناس  ،عن ربيعة عن عبد هللا بن الهدير أنه رأى رجال متجردا بالعراق"  – 3

بدعة ورب  له، فقال:عبد هللا بن الزبير، فذكرت ذلك  ربيعة: فلقيت تجرد، قالبهديه أن يقلد، فلذلك 
به على الرجل الذي سأل عن الرجل  الكعبة( يردورد القسم من الصحابي )بدعه ورب  (30)الكعبة "

فأقسم بإدخال حرف القسم )الواو( على لفظ  ،وأراد تأكيد كالمه ،فأجابه بأنه بدعة ،الذي تجرد بالعراق
يدخل على أي  الواو(ا فحرف القسم )إذ   مجرور.مضاف إليه  ومضاف والكعبة وهو مجرور رب()

 ظ )َرّب(.هللا( ولفمثل لفظ الجاللة ) ،اسم ظاهر يكون للقسم
  التاء:-ثالثا 

 )الباء(" ألنها لما كانت فرعا للواو التي هي فرع  فقط؛بالدخول على لفظ الجاللة  التاء(تختص ) 
 الفروع،و)الواو( تدخل على المظهر دون المضمر؛ ألنها فرع انحطت عن درجه الواو؛ ألنها فرع 

 (31)" تعالى.فاختصت باسم واحد وهو اسم هللا 
" تاهلل لقد علمتم ما جئنا لنفسد في  تعالى:فمن التعجب قوله  والتهديد،وتفيد التاء معنى التعجب  

 .(33)كنتم تفترون "  لتسألن عماتاهلل  تعالى:ومن التهديد قوله  ،(32)األرض " 
 .(34)الكعبة( ، و)ترب الرحمن()تربي( و) قالوا: فشاذ، الرحمن(ولفظ ) )رب(،لفظ  دخولها علىأما  

 تاهلل(.)الجاللة ولم أجد في أحاديث الموطأ أسلوب قسم ورد فيه حرف التاء مع لفظ 
 الالم: –رابعا 

ترد في أحاديث  م. ولتعالى وال تكون للقسم إال إذا أريد بها معنى التعجب هللا(الالم تختص بلفظ ) 
 الموطأ أسلوب قسم يمثلها. 

  من:-خامسا 
)من  غيره، نقول:وال تدخل على  القسم،يراد به  )رب( عندمالفظ بالدخول على  جر يختصحرف 

بابها، على تغير معناها وخروجها من  وذلك ليدلمضمومة الميم،  (من) ، وترد(35) ذلك( ألقعلنربي 
ربي إنك  ذلك، ومنفعلن  المن ربي  يقول:أوضح سيبويه ذلك فقال: " واعلم أن من العرب من  وقد

يدخلونها في  فعلن(، وال ال)وهللا  قوله: الباء( فيو ) الموضع بمنزلة )الواو(، يجعلها في هذا ر  شَ ألَ 
، (36)الواو الزمة لكل اسم يقسم به و)الباء( "  هللا، ولكنال يدخلون )التاء( في غير  ربي(، كما)غير 

  القسم.ولم يرد في الموطأ مثل هذا النوع من 
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  به:ثالثا المقسم 
من  الخالق، أومن  الكعبة(، ويكون  هللا، رب) المقسم، مثليكون القسم بكل شيء عظيم في نظر 

  ثالثة أوجه:فإن كان من الخالق فيكون قسمه على  المخلوق،
 ( 37)"فوربك لنحشرنهم والشياطين " تعالى:كقوله  بذاته: -1
 ( 38)"والنجم إذا هوى "  تعالى:كقوله  بمفعوله:أو  -2
 (39)"والسماء وما بناها "  تعالى: كقولهبفعله: أو  -3

  سبحانه.من المخلوق فال يجوز له أن يحلف إال باهلل  كانأو أن 
  الُمْقِسُم:-ثالثا 

أحيانا  وهو يقولون،القسم ضرب من البيان عند العرب ليوثقوا به ما ، فالمخلوق  الخالق، وإماوهو إما 
فيكون القسم من هللا تعالى من باب االستشهاد  وس،محسفلذلك يكون القسم بدليل واقعي  لالستشهاد،
أما إن  ،غير قسم أي: من ،مصدق بمجرد اإلخبار المؤمن، فالمؤمنألنه إن كان ألجل  واالستدالل؛

إذا فالقسم الوارد من الخالق سبحانه هو من باب االستدالل باألمور  (40)يفيده. كان ألجل الكافر فال 
 المعنى.، ألنها أقرب إلى الواقعية المحسوسة

  النبوي:صيغ المقسم به في الحديث 
رضوان هللا -ينهى الصحابة  العمل، والخلق، والدين، وكانكان الرسول قدوة للصحابة، والمسلمين في 

أو بصفة  ،فكان صلى هللا عليه وسلم ال يحلف بغير هللا ،وكان هو أولهم ،عن الحلف بغير هللا-عليهم 
  صفاته.من 
صفاته، أو بصفة من  ،ولكنها كلها ال تخرج عن الحلف باهلل متعددة،ه غ  يّ جاء القسم النبوي بص   وقد

ناتج عن الدوافع واألسباب التي  أخرى، وهذاصيغه قوة في المعنى تختلف عن قوتها في صيغة  ولكل
لباء إلى أو أسلوب القسم األصلي هو أن يأتي فعل القسم متعديا با أدت إلى القسم فصيغة القسم،

 فصار يحذبسبب كثرة الحلف عند العرب  القسم، ولكنوهو جواب  ،ثم يأتي المقسم عليه ،المقسم به
ومن صيغ  التاء، الظاهرة، أوثم عوض عن الباء بالواو في األسماء  ،ويكتفي بالباء ،منه فعل القسم

 يلي:القسم التي وردت في أحاديث الموطأ ما 
 وهللا:  -1

من و بكثرة في الموطأ سواء في أحاديث من أقوال الرسول صلى هللا عليه وسلم أهذه الصيغة وردت 
 عنهم.أقوال الصحابة رضي هللا 
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  ومن ذلك:
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا،فوجدت عندها رسول  ،.رجعت امرأته إلى أم سلمة..” -أ 

إلى  أخبرتها، فذهبتقد  ذلك؟، فقالت:أني أفعل  أال أخبرتهافقال:  سلمة،أم  هالمرأة؟، فأخبرتما لهذه 
فغضب رسول  ،هللا لرسوله ما شاء هللا، يحلرسول  لسنا مثل شرا، وقالذلك ه فزاد فأخبرته، زوجها،

 ( 41)" بحدوده.ألتقاكم هلل، وأعلمكم  وهللا، إنيوقال:  ،هللا
 وهللا(؛ وذلكصيغة القسم ) دماستخ-وسلمصلى هللا عليه -إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا الرسول 

وهذا ما -صلى هللا عليه وسلم -وازداد شرا مما أثار غضب رسول هللا  زوجته،ألن الرجل لم يصدق 
بهذا القسم  كافة، فأرادأتقى البشر  ،اضطره إلى استخدام القسم والتأكيد على أنه صلى هللا عليه وسلم

 ق زوجته.الرجل من التردد في تصدي أن يزيل ما في نفس ذلك
النبي -أنها قالت: خسفت الشمس في عهد ، -صلى هللا عليه وسلم -)عن عائشة زوج النبي -ب

 ،ثم ركع ،فأطال القيام ،فقام ،فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالناس -صلى هللا عليه وسلم
وهو دون الركوع  ،الركوعثم ركع فأطال  ثم قاما فأطال القيام، وهو دون القيام األول، ،فأطال الركوع

وقد تجلت الشمس، فخطب  ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة األخيرة مثل ذلك، ثم انصرف، األول،
ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال يخسفان لموت أحد  ،وأثنى عليه ،فحمد هللا الناس،

،ثم قال : يا أمة محمد ،وهللا ما من أحد أغير ،وال لحياته ،فإذا رأيتم  ذلك فادعوا هللا وكبروا ،وتصدقوا 
من هللا أن يزني عبده ، أو تزني أمته، يا أمة محمد وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم 

 .(42)كثيرا." 
 األول: موضعين:في هذا الحديث في  وهللا(استخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صيغة القسم ) وقد

)وهللا لو تعلمون ما  (، وقوله: ما من أحد أغير من هللا أن يزني عبده، أو تزني أمته)وهللا قال:حين 
يؤكد على أنه ال يوجد أحد أمنع من الفواحش من هللا منه  ذاوه كثيرا(.أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم 

ما يعلمه يضا على أننا نحن البشر ال نعلم أ القسم، وأقسملهذا استخدم صيغة  وسلم؛صلى هللا عليه 
 كثيرا. قليال، ولبكيناضحكنا  وإال لكلنا–صلى هللا عليه وسلم -هو 

  بيده(:والذي نفسي ) -2
وبعدها يكون  بعده،وهو االسم الموصول بجملة اسمية  والمقسم به، القسم،هذه الصيغة تتكون من واو 

 .وقد وردت هذه الصيغة في أحاديث متعددة في الموطأ منها عليه، والمقسم القسم،جواب 
قال : والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن -صلى هللا عليه وسلم  -"عن أبي هريرة أن رسول هللا  -أ 

آمر بحطب فيحطب ، ثم آمر بالصالة فيؤذن لها ، ثم آمر رجال فيؤم بالناس ، ثم أخالف إلى رجال، 
ذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا ، أو مرماتين حسنتين فأحرق عليهم بيوتهم ، وال
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يستخدم صيغة القسم -صلى هللا عليه وسلم -في هذا الحديث نجد الرسول ،  (43)لشهد العشاء " 
فهو يقسم من شده وأهمية األمر؛ ألنه يتحدث عن الرجال الذين يتخلفون عن  ،)والذي نفسي بيده(

فيجوز الحلف على األمور المهمة من -صلى  هللا عليه وسلم -قسم من النبي صاله الجماعة، وهو 
 غير استحالف من غير طلب لليمين، إذا كان األمر مهما يحتاج إلى يمين وتأكيد.

 هممت(،)لقد  وقوله: ،أو المقسم عليه وجواب القسم بيده،روحي  أي: بيده()والذي نفسي  وقوله: 
فذكر أنهم يحرق عليهم  ،عن صالة الجماعة أنهم متخلفون وهو يقصد  القسم،في جواب  فالالم واقعة

عظما أنه يجد  أحدهم)لو يعلم  بيده(، وجوابه:)والذي نفسي  قوله:وهو  آخر،ثم يأتي قسم  بيوتهم،
  للمسلمين. الجماعة، وأهميتهاهنا يشدد على صالة  سمينا(، والرسول

يرددها فلما أصبح غدا إلى  "،قل هو هللا أحد  أنه سمع رجال يقرأ " الخضري،سعيد أبي عن –ب 
وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه  له،فذكر ذلك ، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 . (44)وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن " 
 )الذي والمقسم بهسم متكونة من واو الق بيده(هذا الحديث جاء ت فيه صيغة القسم )والذي نفسي 

والرسول  القران(،لتعدل ثلث  )إنهاوهو  القسم،جواب  عليه أووالمقسم  بيده،روحي  بيده(، أي:نفسي 
-وهي سوره اإلخالص -هنا لجأ إلى القسم من أجل التأكيد على أن هذه السورة التي يرددها الرجل 

 وهذا يدل على أهمية سورة اإلخالص ومكانتها العظيمة الكريم،تعادل ثلث القرآن 
   ايم هللا(:)و  -3

(، حلف باهللأ) تاهلل(، أووهذا القسم كقولنا :) هللا(، )وايمومن صيغ القسم الواردة في أحاديث الموطأ 
كما  بينهما،وهناك من فرق  هللا(،وهناك من سوي بينه وبين )لعمر  الغزالي،األخير هو ما رجحه  وهذا

 النووي، فقد هللا(، أماشاع في استعمالهم عرفا بخالف )ايم  هللا( )َلَعْمر  فهو يرى أن  الماوري،ذكر 
من ألفاظ  هللا(أن )ايم  أما الحافظ اليوسفي فذكر ،(45) هللا( )وحق كقول: هللا( )وايم: أن قولجزم 

 الموطأ:ومما ورد في  ،(46)هللا( وعهد  هللا،لعمر  كقولك: القسم،
الحمى، هنيا على  له، يدعيعمر بن الخطاب استعمل مولى  أبيه، أن أسلم، عنعن زيد بن  " –أ 

وأدخل رب  مجابة،واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم  الناس،يا هني اضمم جناحك عن  فقال:
إلى المدينة  ماشيتهما يرجعانفإنهما إن تهلك  عوف، عفان، وابنونعم ابن  كوإيا والغنيمة، الصريمة،

المؤمنين، يا أمير  فيقول:تهلك ماشيته يأتيني ببنيه  والغنيمة، إن الصريمة،وإن رب  زرع ونخل،إلى 
هللا إنهم  والورق، وايموالكأل أيسر على من الذهب  لك، فالماءال أبا   أتاركهم أنا؟أمير المؤمنين  يا

اإلسالم، في  وأسلموا عليها الجاهلية،في  اومياههم قاتلوا عليه لبالدهم،إنها  ظلمتهم،ليرون أن قد 
 (47) "  شبرا.لوال المال الذي أحمل عليه في سبيل هللا ما حميت عليهم من بالدهم  بيده،نفسي  والذي
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قيست بصيغ القسم األخرى التي استعملها  وموجزة، إذا قصيرة،وهي صغيره  هللا(،وايم صيغة )ورد ت 
 والتريث،الذي دعاه إلى القسم بحيث ال مجال فيه لإلطالة  الموقف، ولعل النبي صلى هللا عليه وسلم

  الموطأ.هذا الموضع فقط في  الصيغة فيوقد وردت هذه  الظلم،هنا يحث على عدم  فهو
   :الكعبة( ورب) – 4

  الحديث:وقد جاءت في هذا  الموطأ،قسم أخرى وردت في  وهذه صيغة  
 فقالوا: أمرربيعة بن عبد هللا بن الهدير، أنه رأى رجال متجردا بالعراق، فسأل الناس عنه،  " عن -

 له، فقال: بدعة وربفذكرت ذلك  ،فلقيت عبد هللا بن الزبير ربيعة:قال  تجرد، يقلد، فلذلكبهديه أن 
 (.48)الكعبة" 

القسم على ما فعله الرجل بأنه بدعة مستخدما صيغة  أقسم مانجد أن الصحابي عبد هللا بن الزبير  -
 :دالفراهيوهذا ما نراه واضحا في قول  العرب،، والقسم بالكعبة المشرفة كان معروفا عند الكعبة(رب )

مع اختالف  الحج، فإن العرب بالكعبة، ومشاعرة  أقسامهم المؤكدفجل  قليل،" والقسم باألنصاب 
حتى  للناس،لفوا في تعظيم هذا البيت العتيق، وعلموا أنه أول بيت وضع يخت الجاهلية لمدياناتهم في 

  (49)"  به.منهم كانوا يقسمون  النصارى إنك ترى 
وقد جعل للكعبة مكانتها بأن أصبحت  وحده،أراد أن تكون الطاعة هلل -صلى هللا عليه وسلم-والرسول 

الحلف برب الكعبة، وليس بالكعبة تحقيقا –صلى هللا عليه وسلم -ومن هنا جعل النبي  للمسلمين،قبلة 
بالكعبة، وأمرهم فأنكر عليهم قسمهم  واألوثان، باألصنام،للنهج الجاهلي المرتبط  التوحيد، ورفضالمبدأ 

  الكعبة.يقسموا برب  بأن
نجده تطبيقا واضحا للتوحيد فإننا  الكعبة(ورب  بدعة)الزبير إلى قسم الصحابي عبد هللا بن  وإذا رجعنا 

 والتوجيه النبوي.  اإللهي،
  القلوب(:ال ومقلب ) – 5

كافرا، ومقلب  مؤمنا، والكافرالمؤمن  يشاء، فيجعلكيف  يقلبها-وتعالى  سبحانه-هللا مقلب القلوب هو 
(، )ال ومقلب القلوب والعكس، وصيغة اإليمان،تعني: أن هللا يقلب قلب عبده من الكفر إلى  القلوب
 وأحوالها، القلوب،فهو سبحانه من يقلب إرادة  القلوب(،)ال افعل ومقلب  وتقديره: الفعل،منها  حذف

لما كان يراه من تحول  (50)وسلم هللا عليه  الرسول صلىالصيغة كان يستعملها  حقيقتها، وهذهوليس 
لنصرة هذا  اإلسالم، ومجاهدينعاة إلى د وضحاها إلىللمسلمين بين ليلة،  يكنون العداوةقلوب من 

 الدين. 
  القسم:وهذا الحديث التالي من أحاديث الموطأ وردت فيه هذه الصيغة من  -
 .(51)"  القلوب.ال ومقلب  يقول:كان -صلى هللا عليه وسلم -أنه بلغه أن رسول هللا  مالك،"عن  -
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  القسم:أفعال   -
 آلى.و  وحلف، أقسم، الموطأ، هيللقسم أفعال وردت في أحاديث   

 : الفعل )حلف( -1
-استعمل الرسول  )الموطأ(، وقدمن األحاديث الشريفة التي وردت في  حلف( في كثيرورد الفعل ) 

  قوله:معنى اليمين ومن ذلك  وما فيالفعل  هذا-صلى هللا عليه وسلم 
قال من حلف على منبري -هللا عليه وسلم  صلى-األنصاري أن رسول هللا  عبد هللاعن جابر بن  ”-أ 

  (52)"  النار.آثما تبوأ مقعده من 
  للمسلمين.كالمه موجه  للمعلوم؛ ألنبصيغة الماضي المبني  حلف()الفعل في هذا الحديث ورد  

األمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول  يقول:مالكا  سمعت“ –ب 
المرتهن، ظاهر بيد  دينارا، والرهنمنك بعشرين  المرتهن: ارتهنتدنانير، ويقول  نتك بعشرةأره الراهن:

يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك الزيادة فيه وال نقصان عما حلف أن له  المرتهن حتىيحلف  قال:
شاء رب الرهن الرهن وحيازته إياه إال أن ي بالتبدئة باليمين؛ لقبضهأولى  بحقه، وكانأخذ المرتهن  فيه،

 .(53)رهنه "  عليه، ويأخذأن يعطيه حقه الذي حلف 
 للمعلوم، والثانيةالمبني  للمضارع )يحلف(نجد في هذا الحديث أن الفعل )حلف( ورد صيغتين األولى  

 ذلك.ألن المقام يستدعي  حلف(، وذلك)للمعلوم الماضي المبني 
فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه  أعطى،مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي  قال” -ج   

 أبى الذيفإن  شاهده،الذي أعطي مع شهادة  حيوانا، أحلف ورقا، أوأو  ذهبا،أعطاه ذلك عرضا، أو 
إذا كان له  عليه،أيضا أدى إلى المعطي ما ادعى  فَ ل  حْ أن يَ  المعطي وإن أبى فَ لَ حَ  فَ ل  حْ يأعطي أن َ 

  (54)فال شيء عليه. " فإن لم يكن له شاهد  واحد،شاهد 
، بالهمزة )أحلف(المبني للمجهول المتعدي  مختلفة: صيغة الماضيبصيغ حلف( وهنا ورد الفعل )
 .)حلف(المبني للمجهول  وصيغه الماضي يحلف(،المبني للمعلوم ) وصيغة المضارع

  (55)وقتلوا من حلفوا عليه "  َدَم صاحبهم،فإن حلف المدعون استحقوا  مالك:قال  ”-د 
)المدعون(، وهو  ،بصيغة الماضي المسند إلى الفاعل اسم ظاهر حلف(وفي هذا الحديث ورد الفعل )

  حلفوا(.هو واو الجماعة ) ضمير متصلمره أخرى مسندا إلى فاعل  وورد
  للفعل.مختلفة  متعددة، وبصيغ وأزمنةفي أحاديث الموطأ في مواضع  حلف( وردتوهكذا فإن الفعل ) 

  :أقسم() الفعل- 2
  الشريف:هذا الحديث  )أقسم( فيجاء الفعل 
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 الرحمن،أقسمت عليك يا عبد  مروان:فقال  اليوم،من أصبح جنبا أفطر ذلك  يقول:"ذكر أن أبا هريرة   -
  (56)"  ذلك.فلتسألنهما عن  وأم سلمة،لتذهبن إلى أمي المؤمنين: عائشة، 

أقسم(؛ استخدم القائل الفعل ) (، وهناتاء الفاعلإلى )هنا بصيغة الماضي المسند  الفعل )أقسم(ورد   
  عنه.ألهمية الموضوع الذي يسأل  وذلك

  الفعل )آلى(:- 3
 ، وقد ورد في بعض األحاديث منها: )أقسم، وحلف(ورد في أحاديث الموطأ بمعنى  )آلى(الفعل 

مضت  طالق إنع عليه الرجل من امرأته لم يق آليإذا  يقول:كان  طالب، أنه"عن علي بن أبي  –أ 
 ( 57)"   عندنا. مالك: وذلك األمرقال  يفيء،إما أن  قاألربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطل

  زوجته.على  حلف، أي: حلف بمعنى: )آلى(نجد في الحديث الفعل 
  عليه:المقسم  القسم، أوجملة جواب  –ثالثا 

يقول الفارسي عن جمله  جواب،القسم يحتاج الى  القسم، وفيوهذا الركن الثالث من أركان أسلوب 
المجازاة " إال أنها ال تستقل بأنفسها، حتى تتبع بما يقسم عليه، ونظيرها من الجمل الشرط في  القسم:

الجزاء أنها وإن كانت جملة فقد خرجت عن أحكام الجمل من جهة أنها ال تفيد حتى ينضم إليها  في
“(58). 

القسم في اإلثبات  اسمية أجيبجملة فعلية، فإن كانت  اسمية، أوجملة  نوعان: إماالقسم  وجملة جواب
 .(59)ومخففة  مشددة، أوحدها  إن()أو  إن( والالم،)المفتوحة، أو بالالم 

  اسمية:جمله جواب القسم جملة   -1
 الحديث:هذا  أحدهما، ومنه، أو الالم(، و)إن()ب كانت اسمية مثبتة، فاألغلب اقترانها  إن-أ 

خبيص، لما قدم إلى الشام أهديت له سلة –رضي هللا عنه -أن عمر بن الخطاب  شهاب،" عن ابن  -
قالوا:   الخبيص؟وما  فقال: الخبيص، المؤمنين،يا أمير  قالوا:  هو؟فما  أعرفه،إن هذا طعام ما  قال:

حتى ألقى هللا عز وجل،  إن هذا طعام ال آكله أبدا الدقيق، فقال: وهللا العسل، ونقييصنع من  طعام
 كلهم، قال:هو بطعام المسلمين  المؤمنين، مايا أمير  مثله، قالوا:إال أن يكون طعام المسلمين كلهم 

 (.60")فيهال حاجة لنا 
متكون من حرف  آكله( وهوأسلوب القسم الذي ورد في الحديث الشريف هو )وهللا إن هذا طعام ال ف 

وهي جملة اسمية مثبتة مكونة من مبتدأ  ،طعام()إن هذا  هللا(، وجواب القسم) والمقسم بهالقسم الواو، 
والخبر  ،في محل نصب اسم )إن(المبتدأ )هذا(  (، فأصبح، ومقترنة ب )إنطعام()وخبر )هذا(، 

 . )إن(جواب القسم جملة اسمية مقترنة ب  مرفوع، وهنا ()إن طعام( خبر)
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 مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، تل: خرجقا"عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه  -
فقال عمر:  الرهط،ويصلي الرجل ويصلي بصالته  يصلي الرجل لنفسه، فإذا الناس أوزاغ متفرقون،

  .(61)بن أبي بن كعب " أفجمعهم على  أمثل،جمعت هؤالء على قارئ واحد لكان  ألراني لووهللا إني 
مكون من  ألراني( وهو)وهللا إني  –هللا عنه  رضي-عمرالقسم الوارد في الحديث هو قول سيدنا 

 ،ألراني( إني)مثبتة جملة اسمية  القسم، وهي هللا(، وجملة جوابوالمقسم به ) (،حرف القسم )الواو
  الالم(.و) ب )إن(مقترنة 

  النفي.كانت اسمية منفية لم تقترن بشيء إال حرف  إذا-ب 
  التالي:النوع ورد الحديث  ومن هذا

يا أمة  أمته،أو تزني  عبده،من هللا أن يزني  ر  يَ غْ وهللا ما من أحد أَ  محمد،قال: يا أمة  م.... ث"   -
 ( 62)"  ولبكيتم كثيرا قليال،وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم  محمد،

وهو جملة  أغير(،من أحد  )ما القسم هو، وجواب أغير()وهللا ما من أحد  قوله:القسم في  جاءت جملة
  (.اسمية لم تقترن بشيء إال حرف النفي )ما

  فعلية:جملة جواب قسم -2
  (.)قدب )الالم(، وفاألغلب اقترانها  ماض،كانت فعلية مثبتة فعلها  إذا-أ 

  الحديث:ومنه هذا 
 .(63)" كثيرا".... وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال، ولبكيتم  -

مثبتة، وهي جملة  واقترن بالالم، ضحك(وهو جملة فعلية فعلها ماض ) هنا )لضحكتم(،جواب القسم  
  بنفي.تسبق  أي: لم

  أيضا:ومنه هذا الحديث 
الحق  عمران، فرأى مسلم، ويهوديعمر بن الخطاب اختصم إليه  المسيب، أن" عن سعيد بن  -

 .(64)“بالحق لقد قضيت  اليهودي: وهللا له، فقال لليهودي، فقضى
جملة فعلية  قضيت(، وهوالقسم فيه )لقد  وجملة جواب بالحق(وهللا لقد قضيت هنا )رد اوالقسم الو  

  )قد(.و  )الالم(مثبتة فعلها ماض، واقترن ب 
 معا. وهذا التوكيد( و)نون  ،)الالم(كانت جملة فعلية مثبتة فعلها مضارع فاألغلب اقترانها ب  إذا-ب  

  الموطأ:نموذج من 
ال يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في  قال:-صلى هللا عليه وسلم -أبي هريرة أن رسول هللا  عن“  -

 . القسم(65)"  أكتافكمبين  ألرمين بهاوهللا  معرضين؟مالي أراكم عنها  هريرة:يقول أبو  جداره، ثم
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وهي  ،جملة جواب القسم ألرمين(و ) به،المقسم  وهللا() القسم،، الواو حرف ألرمين()وهللا  قوله:
  معا.ونون التوكيد  ،، وهو مقترن بالالممضارع مثبتة فعلهاجملة فعلية 

 .(66)إال حرف النفي  تقترن بشيء منفية لمكانت فعلية  وإذا-ج 
  النماذج:ومنه هذه 

قال رسول هللا  قال:ثم  منه، تأخذال تفارقه حتى  عمر: وهللا يسمع، فقالبن الخطاب  ر.... وعم"  -
  .(67)..." با  ر   ق  ر  صلى هللا عليه وسلم: الذهب بالوَ 

. ال(جملة فعلية منفية لم يقترن بها شيء إال أداة النفي ) تفارقه(، وهيجملة جواب القسم هنا هي )ال 
"  قال مالك: فإن حلف رجل فقال : وهللا ال آكل  هذا الطعام ،وال ألبس هذا الثوب ،وال أدخل هذا 

  .(68)بيت فكان في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة  ..." ال
، فلم تقترن منفية أفعالها مضارعةكلها جمل فعلية  أدخل(ال  ألبس،ال  آكل،وهنا جاء جواب القسم )ال 

  )ال(.بشيء إال حرف النفي 
وكل صيغة استعملت في  وبكل أنواعه، صيغه،وهكذا فإن أسلوب القسم ورد في أحاديث الموطأ بكل 

 تمثل قمة اوأقوال الصحابة أيض ،هللا عليه وسلم الرسول صلىفأحاديث  المناسب، والدقيقمكانها 
  العربية.البالغة، والفصاحة 
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  الخاتمة: 
 هو أسلوبأن هذا األسلوب  الشريف، وجدناوبعد هذه الدراسة الموجزة في القسم وصيغه في الحديث  

 عليه، ويجب علىيبين أهمية الشيء الذي يقسم  حتى-صلى هللا عليه وسلم -النبي خطابي استعمله 
ونجد ، أو دنيويةاألمور سواء كانت دينية  في كل عنه، وهذااالبتعاد  به، أو اتباعه، والقيامالمسلمين 

بصفه من  باهلل، أوالقسم  القسم، وخصوصامن صيغ  كثيرا  استعمل -هللا عليه وسلم  صلى- الرسول
ولكل صيغة منها معنى تؤديه داخل السياق اللغوي  ومقلب القلوب، ال بيده،نفسي  مثل: الذي صفاته،

  فيه.الذي وردت 
  منها:وقد توصلت إلى بعض النتائج في هذا البحث 

 بيده، وايمنفسي  مثل: والذيفي الحديث النبوي الشريف لم تكن موجودة  ألفاظ القسمظهور بعض  -1
 القلوب.ومقلب  الكعبة، وال هللا، ورب

 مثل:في الحديث النبوي، وقد كانت متداولة عند العرب قبل ظهور اإلسالم  ألفاظ القسماختفاء بعض  -2
  والكعبة. الالت والعزى،

  يمينه. وآلى في وحلف، أقسم، األفعال:-صلى هللا عليه وسلم -استعمل الرسول  -3
القسم موجود منذ  هللا(، وهذاالجاللة ) القسم بلفظأكثر أساليب القسم انتشارا في أحاديث الموطأ هي   -4

 تحريم الحلفوذلك بسبب  وكثر؛ استعماله،إال أنه بعد ظهور اإلسالم زاد  اإلسالم،قبل  عصر ما
 بغير هللا. 

 

  البحث:هوامش 

  32 ص: والنذور،في فقه األيمان  أبو الحاج، البيانصالح  انظر: -1
دار  معوض، ومحمد غلي سالم محمد عطا، تحقيق: االستذكار، ه(،463 ت:)للقرطبي  انظر: -2

  1/ 68م    2000-ه 1421، 1ط  العلمية، بيروت،الكتب 
  1/  168 السابق،المصدر  انظر: -3
 القرآن،التبيان في أقسام ، أبي عبد هللا محمد بن أبي طالب بكر بن أيوب بن قيم الجوزية انظر: -4

، إشراف: بكر بن عبد هللا أبو زيد، تمويل مؤسسة سليمان بن عبد البطاطعبد هللا بن سالم  تحقيق:
 9 ص:ه   1429- 1دار عالم الفوائد، ط المكرمة،مكة  الخيرية،العزيز الراجحي 

 12/103مادة )قسم(  م،1956 بيروت، العرب،لسان  ه(،771بن منظور )تا انظر: -5
 12/481بق، المصدر السا انظر: -6



 

 2020 22 

 

أ د  راجعه: محمد،رجب عثمان  تحقيق: د، العربارتشاف الضرب من لسان  ،أبو حيان األندلسي -7
 4/1763م، 1998 ،1ط  بالقاهرة، الخارجيمكتبة  التواب،رمضان عبد 

  وفهارسه: هوامشه،ووضع  له،قدم  يعيش،أبو البقاء موفق الدين بن  للزمخشري،شرح المفصل  -8
  244 /5م    2001-ه 1422 ،1ط العلمية،دار الكتب  لبنان،بيروت  يعقوب،د إميل بديع 

 ( 45اآلية ) الحاقة،سورة  -9
دار العلم  عطار،أحمد عبد الغفور  تحقيق:ه( 393وصحاح العربية، )تتاج اللغة  ،لجوهري ا -10

  4/1346م   1987 –ه 1407-4ط بيروت، للماليين،
 53/ 9لسان العرب  -11
  45 ص: حسين،خضر  من بالغة القرآن د محمد انظر: -12
 5 ص: القرآن،التبيان في أقسام  انظر: -13
د  تحقيق:شرح كتاب الحدود في النحو، ، ه(972)تالمكي، عبد هللا بن أحمد الفكاهي النحوي  -14

 297: م ص1988 –ه  1408- 1ط التدميري،المتولي رمضان أحمد 
 .247-5/248انظر: شرح المفصل  -15
 (57من اآلية ) النبأ،سورة  -16
 3/496م    1988-ه1408-3ط هارون،محمد عبد السالم  تحقيق: الكتاب، ،سيبويه -17
هللا، محمد علي حمد  المبارك،مازن  تحقيق: األعاجيب،مغني اللبيب عن كتب  ،بن هشاما انظر: -18

 1/115م   1985-6الفكر، ط دار
ت، بيرو  المعرفة،دار  العربية،جمع الجوامع في علم  الهوام، شرحهمع  السيوطي،جالل الدين  -19

2/391 
-2ط دمشق،دار الفكر _  المبارك،مازن  تحقيق: (،ه337)ت  السالمات، ،لزجاجيا انظر: -20

 .83م   ص: 1985-ه1405
 .(38من اآلية ) النحل،سورة  -21
  (.15) األعراف، اآليةسورة  -22
 .(49من اآلية ) النمل،سورة  -23
فخر  تحقيق: العربية،أسرار  سعيد األنباري،عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد هللا بن أبي  -24

 .247 ص:م 1995 – 1بيروت، ط الجيل،دار  قدارة،الدين صالح 
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مؤسسة زايد بن سلطان  الناشر: األعظمي،محمد مصطفى  الموطأ، تحقيق: ،إلمام مالك بن أنسا -25
 ،3/684 م، 2004 –ه 1425 – 1ط اإلمارات، ظبي،أبو  واإلنسانية، الخيرية،آل نهيان لألعمال 

 (467حديث )رقم ال
 (3150رقم الحديث ) ،1246 /5 السابق،المصدر  -26
-ه1428-1ط التراث،دار إحياء  لبنان، بيروت، النحو، السامرائي، معانيفاضل صالح  انظر: -27

 4/138م، 2007
 (302رقم الحديث ) ،412 / 3 الموطأ، -28
  (2767رقم الحديث ) ،1083 / 4 السابق،المصدر  -29
 ( 1231)رقم الحديث  ،494/ 3 نفسه،المصدر  -30
  277 / 1العربية، أسرار  -31
 (73من اآلية ) يوسف،سورة  -32
  (56من اآلية ) النخل،سورة  -33
محمد  قبوة،تحقيق د فخر الدين  ه(،749 )ت المعاني،الجنى الداني في حروف  المالكي، انظر: -34

 57 م ص:1992-ه 1413- 1ط لبنان، بيروت، العلمية،دار الكتب  فاضل،نديم 
 499/  3 الكتاب، انظر: -35
 499/  3 السابق،المصدر  انظر: -36
 (68من اآلية ) مريم،سورة  -37
 ( 1اآلية ) النجم،سورة  -38
 ( 5اآلية ) الشمس،سورة  -39
- 1ط إبراهيم،محمد أبو الفضل  تحقيق: القرآن،البرهان في علوم  ،(794الزركشي، )ت انظر: -40

 41 /3البابي الحلبي وشركاؤه    العربية، عيسىدار إحياء الكتب  م،1957-ه1376
  (198)الحديث  رقم 415 /3 الموطأ، -41
 ( 198)، رقم الحديث 259/ 2 السابق،المصدر  -42
 (131رقم الحديث ) 177 /2 نفسه،المصدر  -43
 (227رقم الحديث ) ،290 / 2 السابق،المصدر  -44
 بيروت، المعرفة،دار  البخاري،شرح صحيح  الباري،فتح  ،حجر العسقالني الشافعي ناالب انظر: -45

محيي الدين  طبعه: وأشرف على صححه، الباقي،محمد فؤاد عبد  وأحاديثه: كتبه،م رقم  1379
 369- 368/ 13الخطيب، 
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 107 /1 الفكر،دار  ومسلم،زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري محمد حبيب هللا الشنقيطي،  انظر: -46
 ( 843)رقم الحديث  ،1459/  5الموطأ،  -47
 (1231الحديث ) ، رقم494/  3 بق،الساالمصدر  -48
: م ص1994 –ه 1415 – 1ط دمشق، القلم، القرآن، دارإمعان في أقسام  ،دالفراهيد يعبد الحم -49

65 
 (،ه855)ت  البخاري،عمدة القارئ، شرح صحيح ، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد انظر: -50

 161/ 23الفكر، دار 
 (468)الحديث  ، رقم685/ 3 الموطأ، -51
 (590)رقم الحديث  ،1052/ 4السابق، المصدر  -52
  (2711)رقم الحديث  ،1058/ 4 نفسه،المصدر  -53
 (2787رقم الحديث ) ،1090 / 4 السابق،المصدر  -54
 (3278الحديث )رقم  ،1294 /5السابق، المصدر  -55
 ( 304الحديث )رقم  ،413 / 3 السابق،المصدر  -56
 (2045الحديث )رقم  ،798/ 4 السابق،المصدر  -57
 المرجان،د كاظم بحر  ودراسة:تحقيق  النحوي،ألبي علي بن أحمد بن عبد الغفار  اإليضاح،كتاب  -58

  208ص : م،1996 –ه 1416 – 2ط لبنان، بيروت، الكتب،عالم 
 قاريونس،منشورات جامعة  عمر،يوسف حسن  وتعليق:تصحيح  الكافية،شرح الرضي على  انظر: -59

 308/  4م، 1996 – 2ط بنغازي،
  (825)رقم الحديث  ،174/  1 الموطأ، -60
 ( 378الحديث ) ، رقم158 / 2 السابق،المصدر  -61
 (198)رقم الحديث  ،259/ 2نفسه، المصدر  -62
 (198الحديث )رقم  ،259/  2 السابق،المصدر  -63
  (2663الحديث )رقم  ،1041/  4 السابق،المصدر  -64
 ( 2759الحديث )رقم  ،1078/  4 السابق،المصدر  -65
 م،1999ه 1420 – 1ط والتوزيع، للنشر،مكتبة المعارف  النحوي،التطبيق  ،عبده الراجحي انظر: -66

1 /326 -327  
 (2345رقم الحديث ) ،920/  4 الموطأ، -67
 (1741الحديث )رقم  ،682/  3 السابق،المصدر  -68



 

 202025 

  

  المصادر:

 برواية قالون عن نافع  الكريم،القرآن 
 راجعه: محمد،د رجب عثمان  تحقيق: ،أبو حيان األندلسي العرب،ارتشاف الضرب من لسان  – 1

 م1998- 1بالقاهرة ط الخارجيمكتبة  التواب،أد رمضان عبد 
بيروت  العلمية،دار الكتب  معوض،محمد علي  عطا،سالم محمد  تحقيق: االستذكار، القرطبي، – 2
 .م2000 –ه 1421- 1ط
 االنباري، تحقيق: أبي سعيدعبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد هللا بن  العربية، أسرار – 3

  .م 1995- 1بيروت ط الجيل،فخر الدين صالح قدارة، دار 
 م 1994-ه 1415- 1ط دمشق، القلم،دار  ،دالفراهيعبد الحميد  القرآن،إمعان في أقسام  – 4
- 1ط إبراهيم،محمد أبو الفضل  تحقيق: (،ه794)ت ،لزر كشيا القرآن،البرهان في علوم  – 5

 م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه 1957 –ه 1376
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،صالح أبو الحاج والنذور،البيان في فقه األيمان  6
عبد  تحقيق: الجوزية،عبد هللا محمد بن أبي طالب بكر بن أيوب بن قيم  القرآن،التبيان في أقسام  –7

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي  تمويل: زيد،بكر بن عبد هللا أبو  إشراف: البطاط، هللا بن سالم
 ه 1429 – 1ط الفوائد،دار عالم  المكرمة،مكة  الخيرية،

 م1999-ه  1420 – 1ط ،الراجحي النحوي، عبده التطبيق-8
محمد نديم  ة،قبو ، تحقيق فخر الدين ه(749)تلمالكي ا المعاني،الجنى الداني في حروف  – 9

 م 1992ه 1413- 1ط لبنان، بيروت، العلمية،دار الكتب  فاضل،
 دار الفكر محمد حبيب هللا الشنقيطي،  ومسلم،زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري  – 10
منشورات جامعة  عمر،يوسف حسن  وتعليق:تصحيح االستبدادي،  الكافية،شرح الرضي على  – 11

 م 1996 – 2ط بنغازي،قاريونس 
 (، تحقيق:ه972 )ت ،عبد هللا بن أحمد الفاكهي النحوي المكي النحو،شرح كتاب الحدود في  – 12

 م1988 –ه 1408 – 1ط التدميري،د المتولي رمضان أحمد 
 وفهارسه،ووضع هوامشه  له،قدم  للزمخشري، ،البقاء موفق الدين بن يعيش المفصل أبوشرح  – 13

 ه 2001 –ه 1422- 1ط العلمية،لبنان دار الكتب  يروت،ب يعقوب،د إميل بديع 
 4ط بيروت، للماليين،دار  عطار،أحمد عبد الغفور  تحقيق: (،ه393)ت ،لجوهري ا الصحاح، 14

 م  1987 –ه  1407-



 

 2020 26 

 

دار  ه(،855 )ت ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد البخاري،شرح صحيح  القارئ،عمدة  –15
 الفكر 

 ،1379 بيروت،دار المعرفة  ،ن حجر العسقالني الشافعياب البخاري،شرح صحيح  البارئ،فتح  – 16
 الخطيب.محيي الدين  صححه: الباقي،محمد فؤاد عبد  وأحاديثه:رقم كتبه وأبوابه 

د كاظم بحر  ودراسة: تحقيق ،بي علي بن أحمد بن عبد الغفار النحوي اإليضاح، أكتاب  – 17
 م 1996-ه 1416- 2ط لبنان، بيروت، الكتب،عالم  المرجان،

 م 1988 –ه 1408 – 3ط هارون،محمد عبد السالم  تحقيق: الكتاب سيبويه، –18

  ه.414 – 3ط بيروت، صادر، دار ه(711)تبن منظور العرب، السان  – 19

ه 1405 – 2دمشق ط الفكر،دار  المبارك،مازن  تحقيق: ه(،337)ت الالمات، الزجاجي، – 20
 م1985 –

 م.2007 –ه 1428 ،1التراث، طدار إحياء  لبنان، بيروت، ،يالسامرائفاضل النحو، معاني  –21
دار  هللا،محمد علي حمد  المبارك،مازن  تحقيق: ،ابن هشام األعاجيب،مغني اللبيب عن كتب  – 22

  م.1985 – 6ط الفكر،

  ، ه.1432الرضا، دار النوادر التونسية تحقيق:على ،خضر حسين القرآن، محمدمن بالغة  – 23
  بيروت. المعرفة،دار  ،لسيوطيا العربية،جمع الجوامع في علم  الهوام، شرحهمع  –24
 
 

 

 



 

 202027 

 

 
 المقدمة

ونمببببببط  العببببببام الببببببرأياتجاهببببببات  تشببببببكيل فببببببيومهمببببببا   يببببببا  حيو  ا  دور  وسببببببائل اإلعببببببالم تلعببببببب
 األفكبببببار تمريبببببر سبببببهلتو  ،تفكيبببببرهم اتجببببباه العديبببببد مبببببن القضبببببايا المختلفبببببة وخاصبببببة السياسبببببية منهبببببا

 السياسببببببية العمليببببببة فببببببي يببببببا  قياد دورا   لهببببببا فإنهببببببا النحببببببو هببببببذا وعلببببببى المجتمببببببع، أفببببببراد بببببببين الجديببببببدة
 - لإلعبببببببالم معقبببببببودا   البببببببدور ذلبببببببك كبببببببان إذاو  ،المجتمبببببببع أفبببببببراد ببببببببين تسبببببببود التبببببببي الثقافبببببببة وتكبببببببوين
 االسببببتثنائية، الفتببببرات فببببي وجوهريببببة أهميببببة أكثببببر يصبببببح فإنببببه العاديببببة، الظببببروف فببببي -بببببه ومسببببلما  

 . االنتخابات فترة الفترات تلك أهم ومن
 اإلعببببببببالم وسببببببببائل حيبببببببباد ويكببببببببون  اإلعببببببببالم، لوسببببببببائل تحببببببببديا   االنتخابببببببببات تمثببببببببل حيببببببببث

 تكبببببببون  ألن تصبببببببلح االنتخاببببببببات ففتبببببببرة ،انتخابيبببببببة مناسببببببببة كبببببببل فبببببببي المحبببببببك علبببببببى وموضبببببببوعيتها
 مصبببببببادر فيبببببببه وتتعبببببببدد واآلراء، والقصبببببببص بالمعلومبببببببات ويزخبببببببر العناصبببببببر، كبببببببل يحتبببببببوي  معمبببببببال  

 القببببدرة لهببببم تتببببوفر أن دون  المعلومببببات علببببى الجمبببباهير قبببببل مببببن الطلببببب فيببببه ويببببزداد المعلومببببات،
 لمهنيببببة كمختبببببر االنتخابببببات أهميببببة تببببأتي هنببببا ومببببن اإلعببببالم، وسببببائل لهببببم تنقلببببه مببببا لتقيببببيم الكافيببببة

 التقيببببببببببيم عمليببببببببببات وأهميببببببببببة المجتمببببببببببع، فئببببببببببات مختلببببببببببف إزاء األخالقببببببببببي والتببببببببببزامهم اإلعالميببببببببببين
 1.ألدائهم

 األكثببببببر الوجهببببببة تمسببببببي حيببببببث اإلعببببببالم، وسببببببائل أهميببببببة تتضبببببباعف هببببببذا علببببببى بنبببببباء و
 ومببببن القببببرار، اتخبببباذ علببببى والمسبببباعدة البيئببببة مراقبببببة بببببدافع الجمهببببور مببببن كببببل طببببرف مببببن تفضببببيال
 إلببببببى اللجبببببوء خبببببالل مبببببن المبببببواطن قبببببرار فبببببي التبببببأثير إلبببببى ترمبببببي التبببببي السياسبببببية النخببببببة طبببببرف

 أو تبثببببه مببببا بأهميببببة االعتقبببباد إلببببى يببببدفع الببببذي الوضببببع وهببببو الجمبببباهيري، االتصببببال ورقببببة توظيببببف
 التبببببي المضبببببامين ببببببذلك ونقصبببببد االنتخابيبببببة الحمبببببالت خبببببالل مضبببببامين مبببببن الوسبببببائل هبببببذه تنشبببببره
 2.الجماهيري  االتصال وسائل طرف من سريانها أثناء حملة أي أحداث معالجة تجسد
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 لألطبببببببببراف اإلعالميبببببببببة التغطيبببببببببة وتبببببببببوازن  تنبببببببببوع مسبببببببببتوى  البببببببببدور هبببببببببذا نزاهبببببببببة ويحبببببببببدد
 تببببببدخل دون  المرشبببببحين وببببببرامج بأفكبببببار اإللمبببببام فببببببي النببببباخبين وحبببببق االنتخاببببببات، فبببببي المتنافسبببببة

 1.اإلعالمية الرسالة وتعددية تنوع يفسد احتكار أو
 الفبببببرص تكبببببافؤ مببببببدأ احتبببببرام علبببببى االنتخاببببببات فبببببي اإلعبببببالم دور محبببببددات أيضبببببا   وتقبببببوم

 مراحببببببل، بمختلببببببف النبببببباخبين وتوعيببببببة بتثقيببببببف اإلعببببببالم، وسببببببائل والتببببببزام المرشببببببحين، جميببببببع بببببببين
 فببببببببي الببببببببديمقراطي العببببببببام للحببببببببوار فرصببببببببة اإلعببببببببالم يشببببببببكل وأن االنتخابيببببببببة، العمليببببببببة وإجببببببببراءات
 االنتخابببببببات، تغطيببببببة أثنبببببباء اإلعالمببببببي األداء ومتابعببببببة لمراقبببببببة مسببببببتقلة آليببببببات وتببببببوافر المجتمببببببع،

 قببببببد انحرافببببببات أو خلببببببل، أي وتصببببببحيح المرشببببببحين، مببببببن الشببببببكاوي  تلقببببببي صببببببالحية لببببببديها يكببببببون 
 اللجببببببببان علببببببببى اإلطببببببببار هببببببببذا فببببببببي المسببببببببئولية وتتببببببببوزع االنتخابيببببببببة، الحمببببببببالت مببببببببدة فببببببببي تنشببببببببأ

 العمببببببل تطببببببوير خببببببالل مببببببن والنقابببببببات والقضبببببباء، ،ماإلعببببببال علببببببى المشببببببرفة واألجهببببببزة االنتخابيببببببة،
 التغطيبببببببة فعاليبببببببة علبببببببى ببببببببالطبع يبببببببؤثر المحبببببببددات هبببببببذه افتقببببببباد إن الصبببببببحفي، الشبببببببرف بمواثيبببببببق

 االنتخابيبببببة، بالعمليبببببة النببببباخبين وتوعيبببببة تنبببببوير، فبببببي دورهبببببا مبببببن وينبببببتقص لالنتخاببببببات، اإلعالميبببببة
 2.والمرشحين

 فببببببإن ،وخاصببببببة العربيببببببة الببببببدول مببببببن ريببببببالكث فببببببي الديمقراطيببببببة التجربببببببة لحداثببببببة ونتيجببببببة
 تنفيبببببببذيتطلبهبببببببا  التبببببببي واالحترافيبببببببة والمهبببببببارة رةببببببببالخ إلبببببببى تفتقبببببببر عبببببببام بشبببببببكل السياسبببببببية السببببببباحة

 انتخابيبببببببة ثقافبببببببة لتشبببببببكيل عليهبببببببا االعتمببببببباد ويمكبببببببن ومبببببببؤثرة ناجحبببببببة انتخابيبببببببةإعالميبببببببة  تالحمببببببب
 3.االنتخابية تالالحم في العاملين أو نيالناخب أو المرشحين صعيد على سواء شاملة،

عببببببن دور اإلعببببببالم فببببببي  الكشببببببف هببببببذه الدراسببببببة تسببببببعى إلببببببى فببببببان المنطلببببببق هببببببذا ومببببببن
 االنتخابات وأهميته في تعزيز مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية .
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 المبحث األول /  مدخل لموضوع الدراسة:
 :أواًل  /  مشكلة الدراسة  

 ي،نالبببببوط دوره ليمبببببارس للمبببببواطن فريبببببدة فرصبببببة ليبيبببببا فبببببي االنتخابيبببببة العمليبببببة تجرببببببة شبببببكلت    
 العمببببببل ميثبببببباق ضببببببمن القببببببرار، صببببببنع عمليببببببة فببببببي ا  حقيقيبببببب ا  كمشببببببار  يكببببببون  وأن ،ا  وترشببببببيح بببببببا  انتخا

 القواعببببببد تطبيبببببق فبببببي واضبببببح بتفبببببباوت، و والحريبببببة والوضبببببوح الشبببببفافية مببببببن إطبببببار فبببببياالنتخبببببابي و 
 إال ،فبببببي ليبيببببببا الديمقراطيبببببة التجربببببببة حداثبببببة نتيجبببببة الناجحببببببة، االنتخابيبببببة تالالحمببببب إلدارة العلميبببببة

 واالعتمبببببباد راتبببببببالخ تببببببراكم بسبببببببب تالالحمبببببب بعببببببض أداء فببببببي التطببببببور مببببببدى ا  واضببببببح كببببببان أنببببببه
بوسبببببائل  االسبببببتعانة تركيبببببز مبببببع أدائهبببببا، فبببببي الكاملبببببة االحترافيبببببة إلبببببى ال  وصبببببو  عمليبببببة، قواعبببببد علبببببى

 .االنتخابية الدعاية في رئيس كجزء ،اإلعالم
فببببي ضببببوء مببببا تقببببدم يمكببببن حصببببر مشببببكلة الدراسببببة بببببالقول انببببه :) بببببات مببببن الصببببعب بببببل متعببببذرا  

نشبببببباط إعالمببببببي نبببببباجح وخاصببببببة أثنبببببباء المواقببببببف االسببببببتثنائية  أيفببببببي العصببببببر الحببببببديث ممارسببببببة 
كاالنتخابببببببات البرلمانيببببببة والبلديببببببة أو الرئاسببببببية، بببببببدون الوقببببببوف علببببببى أرضببببببية  قويببببببة مببببببن الفهببببببم 

عمليبببببببببة اإلعالميبببببببببة ونظرياتهبببببببببا وقوانينهبببببببببا، وببببببببببدون المعرفبببببببببة العميقبببببببببة العلمبببببببببي السبببببببببليم لقواعبببببببببد ال
 مسبببببألة االنتخابيبببببة العمليبببببة إدارة جعبببببل ذلبببببك كبببببللخصبببببائص اإلعبببببالم ووظائفبببببه أثنببببباء االنتخاببببببات. 

 الحملببببببببة مببببببببن النهببببببببائي المرشببببببببح هببببببببدف لتحقيببببببببق رةبيببببببببك جهببببببببودا   وتتطلببببببببب األهميببببببببة، غايببببببببة فببببببببي
 االنتخابات(. في الفوز وهو االنتخابية،

بعببببببد أن  خاصببببببة ،هنببببببا ازداد إحسببببباس الباحببببببث بوجبببببود مشببببببكلة تسبببببترعي االهتمببببببام والدراسبببببة ومبببببن
وعليبببببه  ،العمليببببة االنتخابيبببببةاألساسبببببية فبببببي  المكونببببات أهميبببببة ودور وسببببائل اإلعبببببالم كإحبببببدىأضببببح 

 االنتخابات(. في اإلعالم )دور  على:التركيز قام الباحث بدراسة هذا الجانب من خالل 
 أهميـة الدارسـة: ثانيًا :

تشبببببببكل إسبببببببهامه معرفيبببببببة نسبببببببعى عبببببببن طريقهبببببببا إلبببببببى دعبببببببم المعرفبببببببة  بأنبببببببهتبببببببأتي أهميبببببببة الدراسبببببببة 
اإلعالميبببببببة وإثرائهببببببببا أثنبببببببباء العمليببببببببة االنتخابيببببببببة وإمكانيببببببببة االسببببببببتفادة منهببببببببا فببببببببي إعببببببببداد حمببببببببالت 

 باألسببببببس النظريببببببة تزويببببببدهم مببببببن خبببببباللسببببببليم بأسببببببلوب علمببببببي وإدارتهببببببا إعالميببببببة انتخابيببببببة ناجحببببببة، 
 المعلومببببات، لنشببببر كوسببببيلة الحببببديث المجتمببببع فببببي مببببا  مه ا  دور  اإلعببببالم يلعبببببحيببببث الصببببحيحة، 

 تسببببهم   نزيهببببة، بطريقببببة أنشببببطتها أداء عبببببر االنتخابببببات، وقببببت ةخاصبببب أهميببببة الببببدور هببببذا ويكتسببببب
 .وديمقراطية حرة، انتخابات إنجاز في
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 : الدراسة أهداف   : ثالثاً 

العمليببببببة االنتخابيببببببة وطببببببرق  دور اإلعببببببالم أثنبببببباءجبببببباءت هببببببذه الدراسببببببة بهببببببدف التعببببببرف علببببببى : ) 
ا  اعدمسببببب كبببببون يل ا  وتطبيقيببببب علميبببببا   دليبببببا   ابوصبببببفه إدارتهبببببا وفبببببق األسبببببس والقواعبببببد العلميبببببة السبببببليمة،

 إلبببببببى ال  وصببببببو  ن،والمهتمببببببي االنتخابيببببببة تالالحمبببببب ومبببببببديري  للمترشببببببحين العببببببون  يببببببد لتقببببببديم حقيقيببببببا  
 تطبيقبببببي وكبببببدليليبببببة، االنتخاب عمليبببببةلل علميبببببة وقواعبببببد أسبببببس ضبببببمن ناجحبببببة انتخابيبببببة حملبببببة تنفيبببببذ

 الترشببببببح قببببببرار اتخبببببباذ مببببببن ابتببببببداء   االنتخابيببببببة، الحملببببببة مراحببببببل كببببببل فببببببي واإلجببببببراءات للخطببببببوات
، وعليبببببة يمكبببببن تحديبببببد أهبببببداف الدراسبببببة فبببببي النقببببباط النتبببببائج نالوإعببببب االنتخببببباب يبببببوم إلبببببى وصبببببوال  
 التالية :

 . التعرف على أهمية اإلعبالم إثناء العملية االنتخابات 
 .  التعرف على أسس وقواعد إدارة الحمالت االنتخابية إعبالميا 
  تقوم عليها العملية االنتخابية. التيالتعرف على مفهوم االنتخابات واهم األسس 

 رابعًا :  تساؤالت الدراسة
ى ، فببببإن هببببذه الدراسببببة تسببببعتحقيقهببببا تصبببببو إلببببى التببببيانطالقببببا  مببببن طبيعببببة هببببذه الدراسببببة واألهببببداف 

التسببببباؤالت التبببببي تشبببببتمل علبببببى كافبببببة جوانبببببب المشبببببكلة البحثيبببببة  مجموعبببببة مبببببن اإلجاببببببة عبببببنإلبببببى 
 وهي كالتالي:وأبعادها 

 ما دور وأهمية اإلعبالم إثناء العملية االنتخابات ؟ 
 ماهي أسس وقواعد إدارة الحمالت االنتخابية إعبالميا  ؟ 
 تقوم عليها العملية االنتخابية؟ التينتخابات واهم األسس ماهو مفهوم اال 

ترتكبببز علبببى تصبببوير وتحليبببل خصبببائص ظببباهرة  التبببي الدراسبببة مبببن الدراسبببات الوصبببفية هتعبببد هبببذ
ولتحقيببببق أهببببداف وتسبببباؤالت الدراسببببة، قببببام الباحببببث باسببببتخدام  ،صببببفة التحديببببد عليهببببامعينببببة يغلببببب 

والتعببببرف علببببى عناصببببرها ومكوناتهببببا عببببن المببببنهج الوصببببفي، الببببذي يقببببوم علببببى ) وصببببف الظبببباهرة 
دقيقبببببببببة  تطريبببببببببق جمبببببببببع المعلومبببببببببات والبيانبببببببببات وتحليلهبببببببببا وتفسبببببببببيرها للوصبببببببببول إلبببببببببى اسبببببببببتنتاجا

 (1)وموضوعية عن الظاهرة قيد الدراسة(.
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  : المفاهيم الواردة في الدراسة خامسًا:
 تمهبببببببد التببببببي الضببببببرورية اإلجبببببببراءاتنهببببببا: ) بأ فيببببببدل جبببببببورج يعرفهبببببباكمببببببا االنتخابببببببات:   .1

 هنببببببباك أن بمعنبببببببى االنقسبببببببام، أو التجزئبببببببة يقببببببببل ال نحبببببببو علبببببببى المشببببببباركة أو االنتخببببببباب لعمليبببببببة
 بطبببببالن أو صبببببحة تتوقبببببف بموجبهبببببا التبببببي العمليبببببة وتلبببببك اإلجبببببراءات هبببببذه ببببببين مبببببا تبببببالزم عالقبببببة

 دسبببببتوري  تنظبببببيم أي فبببببإن ثبببببم ومبببببنالمهمبببببة( .  اإلجبببببراءات ذات بطبببببالن أو صبببببحة علبببببى االنتخبببباب
 والصبببببرامة بالوضبببببوح يتميببببز أن يقتضبببببي والشبببببفافية النزاهببببة لهبببببا تتحقبببببق حتببببى لالنتخاببببببات وقببببانوني

 .االنتخابية العملية التمثيل في السياسية المشاركة بحرية مساس أي يمنع بما
 ومقبببببابالت وتصبببببريحاتأخببببببار  مبببببناإلعالميبببببة  المبببببواد نشبببببر: ) هبببببو اإلعبببببالم االنتخبببببابي .2

 نحبببببببو الجمهبببببببور لتوعيبببببببة خدمبببببببة مقاببببببببل دون  تنشبببببببر، صبببببببحفية تمراتؤ مببببببب و وحبببببببوارات ومنببببببباظرات
 . 1(.االنتخابية المشاركة

 وإحببببببدى أسبببببباس جببببببزء السياسببببببية المشبببببباركة تعتبببببببر: )  طيببببببةاوالديمقر  السياسببببببية المشبببببباركة .3
 وذلبببببك سياسبببببية، مشببببباركة ببببببدون  سياسبببببي نظبببببام د وجبببببو تصبببببور يمكبببببن ال إذ طيبببببةاالديمقر  تامؤشبببببر 

 المشبببببببببباركة وتعتببببببببببر. طاتلالسبببببببببب ببببببببببين والفصببببببببببل والمسببببببببباواة  الحريببببببببببة عناصبببببببببر إلببببببببببى باإلضبببببببببافة
 ، ةللديمقراطيبببببب األساسببببببية السببببببمة يهبببببب امببببببةهال السياسببببببية تالقببببببرارا ىلببببببع التببببببأثير فببببببي يريببببببةهالجما

 أجببببل مببببن واسببببع بشببببكل المببببواطنين مشبببباركة هفيبببب تببببتم الببببذي وهبببب طياالببببديمقر  النظببببام نافبببب وبالتببببالي
 2(.الدولة قادة اختيار عمى والقدرة للدولة العامة السياسة رسم

 الدراسات السابقة: : سادسًا 
 الشببببببببباب لببببببببدى االجتمبببببببباعي الببببببببوعي تشببببببببكيل يفبببببببب اإلعببببببببالم وسببببببببائل دورالدراسببببببببة األولببببببببى :  ) 

 3(.الفلسطيني
 لبببببدى االجتمببببباعي البببببوعي تشبببببكيل فبببببي اإلعبببببالم وسبببببائل دور علبببببى للتعبببببرف الدراسبببببة هبببببذهتهبببببدف 
 وسببببببائل دور طبيعببببببة فهببببببم فببببببي تسببببببهم قببببببد أنهببببببا فببببببي الدراسببببببة أهميببببببة وتنبببببببع. يالفلسببببببطين الشببببببباب
 المسبببببببح" مبببببببنهج الباحبببببببث واسبببببببتخدم .الجامعبببببببات طلببببببببة لبببببببدي االجتمببببببباعي البببببببوعي علبببببببى اإلعبببببببالم

 لنتببائج الدراسببة توصبببلتو . الدراسببات هببذه لمثببل البحثيببة المنبباهج أنسببب باعتببباره" االجتمبباعي
 :أهمها
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 أكبببببد االجتمبببباعي الببببوعي علببببى التببببأثير فبببببي اإلعببببالم وسببببائل دور حببببول للتسبببباؤل بالنسبببببة 
 خببببببالل مببببببن ،% 87.2 النسبببببببة بلغببببببت حيببببببث وكبيببببببر متوسببببببط وبشببببببكل أهميتهببببببا علببببببى المبحببببببوثين

بببببببا ذلبببببببك وجببببببباء ة، المحلبببببببي األحبببببببداث متابعبببببببة  بأبعببببببباده الفلسبببببببطيني المجتمبببببببع لخصوصبببببببية انعكاس 
 .منها السياسية وخاصة المختلفة

 فبببببي الشبببببباب انتبببببباه تجبببببذب التبببببي القضبببببايا أهبببببم مبببببن والمبببببراهقين الشبببببباب مشببببباكل تعتببببببر 
 .اإلعالم وسائل

 بحببببببد بببببببل جيببببببد بشببببببكل لببببببيس ولكببببببن والثقافببببببة التببببببراث نقببببببل فببببببي اإلعببببببالم وسببببببائل تسبببببباهم 
 . متوسط

 المسببببببتوى  علببببببى سببببببواء الببببببوعي أنببببببواع بمختلببببببف الشببببببباب لببببببدى عي ببببببا و الدراسببببببة أبببببببرزت 
 التبببببي ببببببالبرامج الخببببباص المحبببببور خبببببالل مبببببن لنبببببا ويتببببببين واالقتصبببببادي، والسياسبببببي، االجتمببببباعي،

 الفلسببببببببطيني المجتمببببببببع وتمببببببببايز لخصوصببببببببية انعكاسببببببببا جبببببببباءت الشببببببببباب، مشبببببببباهدتها علببببببببى يقبببببببببل
 المختلفة بأبعاده

 المبببببادة طوفبببببان لمواجهببببة عمليبببببة واسببببتراتيجيات آليبببببات، وضبببببع أهمهببببا مبببببن بتوصببببيات خرجبببببت كمببببا
 علببببببى والعمببببببل الفلسببببببطيني، المجتمببببببع ومفبببببباهيم قببببببيم تسببببببتهدف والتببببببي هادفببببببة، والغيببببببر اإلعالميببببببة،

 .والتربوي  واالجتماعي، والثقافي، السياسي، اإلشباع تحقيق
 1(.وهران مدينة المحليالمجتمع  في الجزائرية للمرأة  السياسية المشاركةالدراسة الثانية: ) 

مبببببع المجت فبببببي الجزائريبببببة للمبببببرأة  السياسبببببية المشببببباركة واقبببببع لمعرفبببببة الميدانيبببببة الدراسبببببة هبببببذه هبببببدفت
 بمدينبببببة السياسبببببي الحقبببببل فبببببي الفببببباعالت النسببببباء مبببببن عينبببببة علبببببى الدراسبببببة هبببببذه وطبقبببببت المحلبببببي،

 التمثيببببببل مببببببن تحببببببد التببببببي العوامببببببل هببببببي مببببببا)  :كالتببببببالي الدراسببببببة هببببببذه إشببببببكالية جبببببباءتو  .وهببببببران
 قراراتها(. وفي الوطنية السياسة في الجزائرية للمرأة  والفاعل الواسع

 المقابلببببببة فببببببي المتمثلببببببة البيانببببببات جمببببببع وأداة  التحقيقببببببات، مببببببنهج الدراسببببببة هببببببذه فببببببي اسببببببتخدم وقببببببد
 مببببن مجموعببببة إلببببى الدراسببببة هببببذه توصببببلت وقببببد .القصببببدية االحتماليببببة غيببببر العينببببة علببببى واعتمببببدت

 :يلي فيما المتمثلة النتائج
 إلبببببببى والبرلمبببببببان الحكومبببببببة مبببببببن ببببببببدأ القبببببببرار مواقبببببببع داخبببببببل المبببببببرأة  أمبببببببام المجبببببببال فسبببببببح 

 .فاعليتها من الحد وعدم واألحزاب المنتخبةالمجالس 

                                                           
صبيحة، المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في المجتمع المحلي مدينة وهران نموذجا، أطروحة لنيل شهادة  حمدان -1

تخصص علم االجتماع السياسي، جامعة وهران، كلية العلوم االجتماعية، قسم علم االجتماع، للسنة الدكتوراه في العلوم، 

 م.2016-2015الجامعية 
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 النسببببباء ترشبببببيح دعبببببم طريبببببق عبببببن السياسبببببي الفضببببباء فبببببي المبببببرأة  ضبببببد التمييبببببز تصبببببحيح 
 .والبرلمانية التشريعية االنتخابات في

سببببباعدت الدراسبببببات السبببببابقة الباحبببببث علبببببى بلبببببورة فكبببببرة الدراسبببببة وصبببببياغة مشبببببكلتها، باإلضبببببافة إلبببببى 
تقسبببببيم موضبببببوعات الدراسبببببة، وذلبببببك لكونهبببببا تهبببببدف جميعهبببببا ومبببببن بينهبببببا دراسبببببة الباحبببببث إلبببببى تحديبببببد 

 اإلعالمية في االنتخابات والمشاركة السياسية. األسس العلمية لتفعيل دور الوسائل

 للدراسة : ري ـالنظ ارـاالط 
 ببببببل الديمقراطيبببببة، صبببببوب تحبببببول أي فبببببي الزاويبببببة حجبببببر مؤسسببببباته واسبببببتقالل المباإلعببببب حريبببببة تعبببببد

 الحبببببر المبفاإلعبببب السياسببببي، اإلصببببالح أولويبببببات مقدمببببة فببببي تببببأتي المباإلعببببب حريببببة أن القببببول يمكببببن
 للتنببببافس صببببحي منببببا  وخلببببق المجتمببببع، فببببي السياسببببية التيببببارات مختلببببف لحضببببور ضببببمان يشببببكل

 مببببببببن ضببببببببمان لالنتخابببببببببات الميةباإلعبببببببب التغطيببببببببة مراقبببببببببة تعتبببببببببر اإلطببببببببار هببببببببذا فببببببببي. و السياسببببببببي
 إذا إال يزدهببببببر أن ديمقراطببببببي نظببببببام ألي يمكببببببن فببببببال، النزيهببببببة الديمقراطيببببببة االنتخابببببببات ضببببببمانات

 أهميببببة تببببأتي ثببببم ومببببن والببببوعي، الحريببببة مببببن بمببببزيج ليختبببباروا الكافيببببة المعلومببببات المواطنببببون  ملببببك
. االنتخابيببببة خياراتببببه يتخببببذ كببببي للشببببعب والمناسبببببة الدقيقببببة المعلومببببات تببببوفير فببببي اإلعببببالم وسببببائل

 إلبببببى رسبببببائلهم ليقبببببدموا عادلبببببة بفبببببرص السياسبببببي للمنصبببببب المتنافسبببببون  تمتبببببع المراقببببببة تضبببببمن كمبببببا
 1.المختلفة المباإلعوسائل  عبر الشعب

 عببببن تقببببارير إعببببداد إلببببى فباإلضببببافة ،االنتخابببببات فتببببرة خببببالل هببببام بببببدور المباإلعبببب وسببببائل تضببببطلع
 رسبببببببائلهم بإيصبببببببال لهبببببببم والسببببببماح المرشبببببببحين ببببببببين للمنبببببباظرات منصبببببببة وتبببببببوفير، المسببببببؤولين أداء
 أن اإلعببببالم وسببببائل علببببى يتعببببين االنتخابيببببة، الحملببببة تطببببورات وتغطيببببة ،االنتخابيببببة القاعببببدة إلببببى

 اليبببببوم إجبببببراءات فيهبببببا بمبببببا االنتخابيببببة العمليبببببة ورصبببببد حقببببوقهم ممارسبببببة بكيفيبببببة النببببباخبين تعلببببم
 االنتخاببببببات خبببببالل اإلعبببببالم وسبببببائل عمبببببل مراقببببببة وعنبببببد، الجمهبببببور إلبببببى النتبببببائج ونقبببببل االنتخبببببابي

 غيرهبببا أو سياسبببية تبببدخالت أي مبببن الوسبببائل حريبببة أي االسبببتقاللية درجبببة فبببي النظبببر المهبببم مبببن
  2.  ماإلعال تنوع درجة عن فضال  

 اإلعببببببببببببببببالم فبببببببي العمليبببببببة واجببببببببات وسبببببببائل دور والباحبببببببث مبببببببببن هبببببببذا المنطلببببببببق سبببببببوف يبببببببدرس و 
 :وعلى النحو التالي ةاالنتخابي

 

                                                           
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، اإلعالم واالنتخابات البرلمانية في مصر )تقييم أداء وسائل اإلعالم خالل  -1

 .9االنتخابات البرلمانية(، مرجع سابق ،ص

 األمن لمنظمة اإلنسان وحقوق الديمقراطية المؤسسات مكتب دليل رصد اإلعالم لبعثات مراقبة االنتخابات، منشورات -2

 .13، صwww.osce.org/odihrأوروبا، في والتعاون
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 / اإلعــــــالم واالنتخابات: المبحث األول
 بببببببين المعلومببببببات خاللهببببببا مببببببن تتببببببدفق التببببببي الوسببببببائط أهببببببم بببببببين مببببببن المباإلعبببببب وسببببببائل أصبببببببحت

 مختلببببببف تجميببببببع علببببببى تعمببببببل إذ التببببببأثير، صبببببنع علببببببى المتميببببببزة لقببببببدرتها نظببببببرا   والمحكببببببوم الحببببباكم
 رسببببببببائل بمثابببببببببة تعتبببببببببر التببببببببي العببببببببام الببببببببرأي أوسبببببببباط فببببببببي المتداولببببببببة واآلراء والمواقببببببببف المطالبببببببب

 إلبببببى رسبببببائلهم لتمريبببببر المباإلعببببب وسبببببائل ببببببدورهم يسبببببتخدمون  البببببذين القبببببرار، صبببببناع إلبببببى صببببباعدة
 .العام الرأي

 السبببببلوك وببببببين اإلعبببببالم لوسبببببائل التعببببرض ببببببين وثيقبببببة جبببببد عالقببببة هنببببباك أن الدراسبببببات أكبببببدت لقببببد
 يتجبببببببه الجمهبببببببور أن أو االنتخابببببببات الهامبببببببة السياسببببببية األحبببببببداث أثنببببببباء يالحببببببظ وممبببببببا السياسببببببي،

 هببببذا وعلببببى الحببببدث، عببببن المعلومببببة علببببى الحصببببول مصببببادر مببببن كمصببببدر اإلعببببالم وسببببائل إلببببى
 علبببببى مبببببواطن إيجببببباد أجبببببل مبببببن اإلعبببببالم لوسبببببائل وظبببببائف عبببببدة البببببباحثين بعبببببض حبببببدد األسببببباس

 فببببي وخاصببببة القببببرار صببببنع عمليببببة تسببببهيل  :منهببببا نببببذكر السياسببببية، المشبببباركة مببببن جيببببدة درجببببة
 المببببببؤثرة الشخصببببببيات علببببببى األضببببببواء وتسببببببليط القضببببببايا توضببببببيح خببببببالل مببببببن االنتخابببببببات مواسببببببم

 نبببببرى  ولبببببذلك معبببببين، سياسبببببي اتجببببباه أو لنظبببببام البببببوالء تعزيبببببز أيضبببببا ومنهبببببا ،السياسبببببية العمليبببببة فبببببي
 االنتخابيببببببة المواسببببببم خببببببالل اإلعببببببالم وسببببببائل مببببببع المكثببببببف التعامببببببل إلببببببى السياسببببببية النخبببببببة لجببببببوء

 .والمصيرية الهامة األحداث باقي غرار على
 وتغطيبببببة لمعالجبببببة تتصبببببدى التبببببي اإلعالميبببببة المضبببببامين أهميبببببة تتأكبببببد البببببدور هبببببذا مبببببن ا  وانطالقببببب 

 فانحيببببببببباز االنتخابيبببببببببة، والحمبببببببببالت كاالنتخاببببببببببات الديمقراطيبببببببببة المجتمعبببببببببات فبببببببببي كببببببببببرى  أحبببببببببداث
 بحيببببببث الواجهببببببة إلببببببى وبقببببببوة دفعببببببه يعنببببببي بعينببببببه مرشببببببح أو معببببببين حببببببزب اتجبببببباه اإلعببببببالم وسببببببائل

 1. غيره من اكبر باالنتخابات للفوز فرصته تكون 
، الببببببديمقراطي العمببببببل سببببببير حسببببببن فببببببيرا  كبيبببببب را  دو  اإلعببببببالم وسببببببائل تلعببببببب أن البببببببديهي لمببببببن نببببببهإ
 كامببببببل علببببببى الضببببببوء وتسببببببليط النقببببببد إتاحببببببة طريببببببق عببببببن كمراقببببببب دورهببببببا إلببببببى ينظببببببر مببببببا عببببببادة  و 

ا  دور  تلعبببببب وهبببببي التفاصبببببيل، بكبببببل الناخبببببب إعبببببالم يمكنهبببببا فوسبببببائل اإلعبببببالم. الديمقراطيبببببة العمليبببببة
 2:خالل من االقتراعو  المشاركة عمليةهما  في م
 الديمقراطية حقوقه ممارسته طريقة حول الناخب تثقيف. 

                                                           
  .6من خالل الصحافة الجزائرية الخاصة، مرحع سابق ، ص 2009لحسن رزاق،الحملة االنتخابية لرئسيات الجزائر -1

 األمم مهارات، برنامج م في لبنان، مؤسسة2016لي الرمال وآخرون، دراسة التغطية اإلعالمية لالنتخابات البلدية ع -2

اإلنمائي لدعم السالم في لبنان ، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(  المتحدة

www.lb.undp.org،20216-5،ص م 

http://www.lb.undp.org،2021م/
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 إيصبببببببببال حبببببببببق المتنافسبببببببببة والقبببببببببوى  األحبببببببببزاب إعطببببببببباءو  االنتخابيبببببببببة الحمبببببببببالت تغطيبببببببببة 
 .الناخب إلى رسائلها

 وإعببببببببالن الفببببببببرز عمليببببببببات مراقبببببببببةو  .بيببببببببنهم فيمببببببببا للمتنافسببببببببين التنبببببببباظر حببببببببق إعطبببببببباء 
 .النتائج

 فعاليتبببببه مبببببن التأكبببببد أجبببببل مبببببن وذلبببببك ذاتبببببه بحبببببد االنتخبببببابي للمسبببببار قبببببرب عبببببن المتابعبببببة 
 .وسالمته وعدالته
 كمعيببببببار اإلعالميببببببة التغطيببببببة علببببببى تعتمببببببد أصبببببببحت االنتخابببببببات مراقبببببببة فببببببان ذلببببببك إلببببببى ةإضبببببباف

 اإلحصببببببببائية التحلببببببببيالت تجببببببببري  مببببببببواز   وبشببببببببكل االنتخاببببببببات، هببببببببذه شببببببببرعية تقيببببببببيم فببببببببي أساسبببببببي
 .اإلعالمية التغطية في واإلنصاف التوازن  لقياس اإلعالمية الرسائل مضمون  وتحليل
 :انتخابياً  الديمقراطي النظام في الميــــاإلع العمل مقوماتأواًل / 
 الحكومببببببببة مسبببببببباءلة لهببببببببم ىنليتسبببببببب البلببببببببد، فببببببببي يجببببببببري  مببببببببا علببببببببى المواطنببببببببون  يطلببببببببع أن يجببببببببب

 المباإلعبببببب وسببببببائل دوريكمببببببن  هنببببببا مببببببن ،الحكببببببم شببببببفافية بمفهببببببوم يعببببببرف مببببببا ضببببببمن ومحاسبببببببتها،
 شبببببأنها مبببببن التبببببي المتخبببببذة والقبببببرارات الحكومبببببة، أداء عبببببن بمعلومبببببات المبببببواطنين تزويبببببد فبببببي الهبببببام

 أي تزدهببببببببر الحيببببببببث  ،سبببببببببب وألي اتخببببببببذها، ومببببببببن اتخببببببببذت، وكيببببببببف حيبببببببباتهم، علببببببببى ثرتببببببببؤ  أن
 ال ،وواعيبببببة حبببببرة بخيبببببارات للقيبببببام الالزمبببببة المعلومبببببات علبببببى مواطنوهبببببا يحصبببببل لبببببم مبببببا ديمقراطيبببببة

، وعليببببببة سببببببوف الببببببدور هببببببذا يمببببببأل حينمببببببا الرابعببببببة السببببببلطة بمثابببببببة اإلعببببببالم يعتبببببببر مببببببا غالبببببببا   بببببببل
 1.نوضح مقومات العمل اإلعالمي في النظام الديمقراطي انتخابيا  على النحو التالي 

 للنظببببببببام األساسببببببببية المقومببببببببات مببببببببن:    االنتخابيببببببببة العمليببببببببة نحببببببببو والتببببببببوازن  الحياديببببببببة .1
 فبببببي التامبببببة باالسبببببتقاللية كبيبببببر حبببببد إلبببببى تبببببرتبط وهبببببذه اإلعبببببالم، وسبببببائل وحياديبببببة قبببببوة البببببديمقراطي

 2:اآلتية األسس وفق وتقوم النظام، ذلك أسس وحمايته وصيانته إدارة
 طريبببببببق عبببببببن بالتمويبببببببل اإلعالميبببببببة المؤسسبببببببة رفبببببببد علبببببببى العمبببببببل أو التمويبببببببل اسبببببببتقالل 

 والمعلنة. المشروعة والمساعدات والهبات اإلعالن
 العامبببببة الحريبببببات مبببببع يتعبببببارض ال البببببذي بالشبببببكل اإلعالميبببببة المؤسسبببببة سياسبببببة وضبببببوح 

 .اإلنسان وحقوق  والدستور
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 وتكببببببرس الطببببببائفي، أو الحزبببببببي االنغمبببببباس مببببببن نفسببببببها عببببببن المباإلعبببببب وسببببببائل تببببببدافع أن 
  .وحاجاته األساسية المجتمع رغبات مع يتنافى ال بما عملها

 الديمقراطية انتهاكات ترصد وان الحكومة، على كرقيب للمجتمع األمين الحارس تكون  أن 
 قبل من
 قانون الب المؤكدة الفساد حاالت كل وتفضح والمسئولين، السياسيين. 
 الدسبببببببتور كببببببباحترام الديمقراطيبببببببة، أنشبببببببطته المجتمبببببببع ومشببببببباركة حمايبببببببة علبببببببى تعمبببببببل أن 

 األقليببببببببات وحقببببببببوق  التنمويببببببببة، المشببببببببكالت ومكافحببببببببة والمحليببببببببة، النيابيببببببببة واالنتخابببببببببات وتطبيقببببببببه
 . الخ... والطفل والمرأة 

 اآلفات على والمجتمع الحكومة مبصرة وموضوعية عادلة مراقبة وتراقب تعمل أن 
 . المذكورة الجوانب في المسئولين واختراقات المنظورة غير والمشكالت

 األبحببببببباث إجبببببببراء عبببببببن فضبببببببال   لتحقيقبببببببيا( االستقصبببببببائي) اإلعبببببببالم بأسبببببببلوب تعمبببببببل أن 
 عبببببر  ترببببببع ظبببببل فبببببي األهبببببم البببببركن عبببببادت مبببببا فاألخببببببار االجتماعيبببببة، والمسبببببوح واالسبببببتطالعات

 .الفضائيات
 مؤسسبببببببببببات دور وتنشبببببببببببيط الديمقراطيبببببببببببة المشببببببببببباركة ثقافبببببببببببة تكبببببببببببريس علبببببببببببى تعمبببببببببببل أن 

 .احترافية علمية بأساليب الديمقراطي، التنوير في المدني المجتمع
 :االنتخابية المشاركة على الميبببببببباإلع الحث آليات .2
 ببببببببأي حتمبببببببي بشبببببببكل مرتبطبببببببة وهبببببببذهالسبببببببائد:    االنتخبببببببابي الظبببببببرف مبببببببن وقبببببببائع ومسبببببببلمات - أ

 أم إعالميببببة جهببببة مببببن ذلببببك كببببان سببببواء انتخابيببببا   ونشببببط فاعببببل عببببام رأي لتشببببكيل تفبببباعلي خطبببباب
 المبببببببدروس والتعامبببببببل المعالجبببببببة مبببببببن نوعبببببببا   يسبببببببتلزم مؤشبببببببر كبببببببل أن ذلبببببببك حكومبببببببة، أم منظمبببببببات

 المتغيبببببرات أو السبببببابقة االنتخاببببببات وكبببببأن فبببببراغ مبببببن نعمبببببل أن يجبببببوز فبببببال لتعميقبببببه أو لتصبببببحيحه
 السبببببلبي التصبببببور مسبببببببات مبببببن كانبببببت أبعبببببادا   تحمبببببل ال بالبلبببببد وتعصبببببف عصبببببفت التبببببي والظبببببواهر

 نتلمسبببببببها حقبببببببائق أو مسبببببببلمات شبببببببكل علبببببببى ببببببببأختزال صبببببببياغتها يمكبببببببن وهبببببببذه ،المشببببببباركة نحبببببببو
 1:باالتي تتلخص والتي المجتمع ثنايا في يومي بشكل وعلميا   شخصيا  

 والحزبية السياسية المحاصصة نتيجة االنتخابات بجدوى  الثقة فقدان .  
 الحكومبببببة، رغببببببات مبببببع السبببببير فبببببي المبببببواطن عنببببباد إلبببببى يبببببؤدي الخبببببدمي الوضبببببع تبببببردي 

 تتطلبببببببب .) ديمقراطيبببببببة مجتمعيببببببة وليسبببببببت حكوميببببببة إرادة االنتخاببببببببات أن الكثيببببببرون  يتصبببببببور وقببببببد
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 مبببببع متنبببببافرة تكبببببون  قبببببد رسبببببائل وتصبببببدر االنتخاببببببات، عمليبببببة فبببببي تبحبببببث إعالميبببببة رسبببببالة صبببببناعة
 ووسبببببيلة الببببراهن، للوضبببببع اجتمبببباعي إنقببببباذ وسببببيلة هببببي المشببببباركة أن علببببى وتتكبببببئ الحكومببببة عمببببل

 (.األخطاء لتصحيح إنسانية
 فقببببببدان إلببببببى أدى البلديببببببة المجببببببالس عنهببببببا كشببببببفت التببببببي السببببببلبية والنتببببببائج اإلدارة سببببببوء 

 تلببببببك بأغلببببببب يحببببببيط ،واإلداري  والمببببببالي السياسببببببي، فالفسبببببباد اإلصببببببالح، فببببببي الجببببببدوى  مببببببن الثقببببببة
 موضبببببوعي نقبببببد اإلعبببببالم وسبببببائل مبببببن يتطلبببببب)  . لهبببببا والبببببوالء التفاعبببببل روح ابعبببببد ممبببببا المجبببببالس،

 النبببببباس كببببببان مببببببا تحقيببببببق فببببببي بفشببببببلها واإلقببببببرارالبلببببببديات  مجببببببالسل ومخرجببببببات بوضببببببع وحقيقببببببي
 مبببببببن يتمنبببببببى مبببببببا منهبببببببا كثيبببببببرة مسبببببببارات يغيبببببببر أن يمكبببببببن المبببببببواطن بمشببببببباركة وان ،إليبببببببه يصببببببببون 

 (.شخصيات
 اإلشببببببببباعات حبببببببببل فبببببببببي عليهبببببببببا يعبببببببببول أن يمكبببببببببن األزمبببببببببات إدارة مراكبببببببببز وجبببببببببود عبببببببببدم 

 األمبببببور تسبببببوية تبببببممبببببن   السبببببابقة، لبلديبببببةا ومجبببببالس االنتخابيبببببة العمليبببببة رافقبببببت التبببببي والتصبببببورات
 االنتخابيبببببببة العمليبببببببة أخطببببببباء إلبببببببى اإلشبببببببارة)  . العليبببببببا المفوضبببببببية مبببببببع باإلشبببببببراك تبببببببوافقي بشبببببببكل
 الثقببببة ثببببم ومببببن الرسببببالة، بمصببببداقية الثقببببة للمتلقببببي تعطببببي ومزالقهببببا، عيوبهببببا إلببببى والتطببببرق  السببببابقة

 (.اإلعالم وسائل ومسؤولية شجاعة في
 مبببببببن فكبببببببان المشببببببباركة ضبببببببعف إعبببببببالن إشببببببباعة فبببببببي اإلعبببببببالم وسبببببببائل بعبببببببض أخطببببببباء 

 تلبببببببك فبببببببي سبببببببجلوا أو راجعبببببببوا البببببببذين مبببببببن الضبببببببعيف العبببببببدد عبببببببن اإلعبببببببالن يبببببببتم ال المفترضبببببببان
 المببببزاعم خطببببأ مببببن الببببرغم علببببى اآلخببببرين، مشبببباركة دافعيببببة علببببى سببببلبا   يببببؤثر قببببد ذلببببك الن المراكببببز،

 األخببببريين األسبببببوعين أن العلببببم منظببببور ففببببيي، حقيقيبببب مؤشببببر أو مقيبببباس انببببه علببببى تفتببببرض التببببي
 نحبببببببو فقبببببببط لبببببببيس ونهبببببببائي حقيقبببببببي عبببببببام رأي وتكبببببببوين النببببببباس لتفاعبببببببل الحقيقبببببببي المعتبببببببرك همبببببببا

 . المرغوبين وغير المرغوبين األشخاص ونحو بل المشاركة
 أبببببببان وهببببببائال   جبببببببارا   عمببببببال   اإلعببببببالم وسببببببائل مببببببن يتطلببببببب : العلميببببببة المالحظببببببة غيبببببباب 

 لمببببد مصببببنعا كونببببه ذلببببك ناميببببة، دولببببة أم عظمببببى دولببببة فببببي االنتخابببببات أكانببببت سببببواء االنتخابببببات،
 إيجببببببباد دون فبببببب النبببببباخبين، مهببببببارات علببببببى والتعببببببرف والفببببببرز للمشبببببباركة محفببببببزة بجرعببببببات المجتمببببببع

 يطببببببل اإلعبببببالم وسبببببيغدو العالقبببببة، أواصبببببر تقبببببوى  ال بالمرشبببببح الناخبببببب تبببببربط جديبببببدة تبببببأثير آليبببببات
 .الصف خارج
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 خطاب لبلورة المناسبة اآللية أن نرى  ذلك وعلى :للمشاركة العام الرأي تشكيل وتوصيات مقترحات:  ب
 والحضاري  والديني الوطني االنتماء قبيل من ذلك ويجعل المشاركة بدافعية يرتفع فاعل حقيقي الميبإع

 1: آالتية االقتراحات نرى 
 فببببببي الدوليببببببة التجببببببارب علببببببى ات والبلببببببدياتالمحافظبببببب فببببببي المقببببببروءة الصببببببحف تركببببببز أن 

 اومنهببببب الديمقراطيبببببة والتجرببببببة الشبببببعوب تلبببببك نجببببباح ببببببين االرتبببببباط وبيبببببان االنتخابيبببببة، المشببببباركات
 االنتخابات.

 ببببباب مببببن ولببببيس( حقيقببببي تنمببببوي  تغييببببر إنهببببا علببببى) المقبلببببة باالنتخابببببات األمببببل إشبببباعة 
 .اتيروالكاريك الصحفية، والمقابالت المقاالت، خالل من الدولية، اإلرادة أو السياسية البنود
 انتخابيببببببببا   اإليجببببببببابيين النبببببببباس مببببببببع والتلفازيببببببببة واإلذاعيببببببببة الصببببببببحفية المقببببببببابالت إجببببببببراء 

 الرأي. وإبداء الظهور فرصة وإعطائهم
 التحضبببببببير عمليببببببات علبببببببى مأخببببببذا   أو تقصببببببيرا   تتنببببببباول التببببببي اإلعالميبببببببة الرسببببببائل نشببببببر 

 االنتخابي.
 وجببببببدواها العمليببببببة وصببببببف فببببببي والفكببببببر، الببببببرأي لقببببببادة ومكثفببببببة متسبببببباوية فببببببرص إعطبببببباء 

 .المرشحين إزاء التامة بالحيادية االلتزام مع ،البالد مستقبل على
 مضبببببمونها فبببببي تخبببببدم التبببببي والببببببرامج والمسبببببرحيات الوثائقيبببببة األفبببببالم إنتببببباج علبببببى العمبببببل 

 شبببببببببعوب تجبببببببببارب مبببببببببن الوثائقيبببببببببة واألفبببببببببالم الببببببببببرامج عبببببببببرضمبببببببببن خبببببببببالل  االنتخبببببببببابي التفاعبببببببببل
( والعقبببببل بالعاطفبببببة ) اسبببببتمالة خطببببباب صبببببناعةو  االنتخبببببابي المجبببببال فبببببي المتقدمبببببة البببببديمقراطيات

 إظهببببار فببببي والحببببراك المسبببباهمة إلببببى والببببدعوة منببببه، جببببزء ولببببيس الواقببببع تغييببببر علببببى التحفيببببز يثيببببر
 البالد. يبني أن تتمناه من
 وان الجبببببببدد، ببببببببالمغيرين وتاريخهبببببببا المدينبببببببة مسبببببببتقبل يبببببببربط إعالمبببببببي مضبببببببمون  صبببببببناعة 

 االنتخابات. من لها مكان ال أشكالها بكل حصلت التي األخطاء
 بببببببل واالشببببببتراك، والفببببببرز الرقابببببببة آليببببببة وتوصببببببيف بشببببببرح االنتخابببببببات نزاهببببببة علببببببى تأكيببببببد 

 المستقلة. اإلعالم وسائل حيادية على حتى والرقابة
 يتعلببببببببق مببببببببا بكببببببببل البيانببببببببات وقاعببببببببدة بالمعلومببببببببات مببببببببزود إعالمببببببببي كببببببببادر تخصببببببببيص 

 أقطببببباب مبببببع التعامبببببل وكيفيبببببة ،اإلعالمبببببي التحريبببببر بفنبببببون  وتدريببببببه والدوليبببببة، المحليبببببة باالنتخاببببببات
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 إجبببببببراء خبببببببالل مبببببببن االنتخبببببببابي، اإلعبببببببالن اسبببببببتخدام_  التحليبببببببل _ الحبببببببوار_  التحريبببببببر العمليبببببببة
 .والنظرية الميدانية الدورات

 كببببببببل تبحببببببببث - االنتخابببببببببات مببببببببن االنتهبببببببباء لحببببببببين - شببببببببهرية نصببببببببف نشببببببببرة إصببببببببدار 
 جميبببببببع مبببببببن لجنبببببببة مبببببببن باالنتخاببببببببات الصبببببببلة ذات واالجتماعيبببببببة لتاريخيبببببببةاو  القانونيبببببببة المتعلقبببببببات
 . أنحائها في وتوزع المشاركة والبلديات المحافظات

 ثانيًا / معايير وسائل اإلعــــــالم أثناء االنتخابات:
أثنبببببببباء بغبببببببض النظببببببببر عبببببببن المحتببببببببوى أو السبببببببياق هنبببببببباك معبببببببايير أساسببببببببية  للنزاهبببببببة اإلعبببببببببالمية 

 1يلي: االنتخابات وتشمل هذه المعايير ما
 بببببببببتفحص مدعومببببببببة فببببببببي البحببببببببث ةبارعببببببببة و صببببببببارم ةصببببببببحاف ذلببببببببك ويتطلببببببببب: ةببببببدقبببببببببببال 

 الموضببببببوع لببببببدعم السببببببجالت مببببببن مناسبببببببة ومجموعببببببة ،المصببببببدر دةيببببببجد والمببببببوا والتببببببوازن  الحقيقببببببة
 اهببببببجإنتا مويببببببت والببببببرأي الحقيقببببببة بببببببين بوضببببببوح   ةالدقيقبببببب التقبببببباريرويجببببببب أن تتميببببببز  ،تتناولببببببه الببببببذي
هبببببا أن علبببببى المثبتبببببة  رغيببببب االدعببببباءات إلبببببى بوضبببببوح فيهبببببا شببببباريو  ،المناسببببببة نزاهبببببةال لمببببببادئوفقبببببا  
 .كذلك
 بببببببل: دلبببببببببببببالع  ة،فشبببببببفا وبطريقبببببببة وصبببببببفاء  ة بأمانببببببب والمواضبببببببيعَ  المشببببببباركينَ ة الصبببببببحاف تعام 

 ،يشببببباهدونها البببببذين أولئبببببك أو فبببببي برامجهبببببا يشببببباركون  البببببذين هبببببؤالء تضبببببليل إلبببببىتهبببببدف  ال وهبببببي
م يببببت عليببببا، مببببةعا مصببببلحة وجببببود عببببدم حالببببة  وفببببي بإنصبببباف، التقريببببر  فببببي المسبببباهمون  عامببببلي  و 

 تلبببببك  فبببببي دورهبببببم وسبببببياق الصبببببحفي التحقيبببببق أو نبببببامجر الب طبيعبببببة علبببببى تبببببام، بشبببببكل عهبببببم،اطال
 .الصحفّية القصة

 واضببببببح بشببببببكلاإلخبببببببار  ن المتببببببواز  اإلخببببببباري  التقريببببببريقببببببدم : الواجببببببب التبببببببببببوازن والحيبببببباد 
 بمعالجببببببة الواجببببببب دالحيببببببا يتعلببببببقو  ،النتببببببائج اسببببببتخالص مببببببن نفسببببببه الجمهببببببور ليببببببتمكن ،ومحايببببببد

 والمسببببببببتمعين للمشبببببببباهدين سببببببببمحيو  منحببببببببازة، بطريقببببببببة معببببببببه مببببببببلالتعا ميببببببببت ال حيببببببببث الموضببببببببوع،
 قتحقيبببببب يمكببببببن ة،مببببببعا ةوكقاعببببببد، النظببببببر ووجهببببببات اآلراء مببببببن متوازنببببببة مجموعببببببة إلببببببى بالوصببببببول

 فببببي كببببل المبببببدأ تحقيببببق وينبغببببي. دا  منفببببر  حفيا  صبببب تقريببببرا   ولببببيس امجر الببببب مببببن ةسلسببببل عبببببر التببببوازن 
ببببدة، علببببى قنبببباة  محطببببة مببببن  ألكثببببر البببببث هيئببببة امببببتالك حالببببة فببببي القنببببوات مببببن عببببدد َ رعببببب ولببببيس ح 

 بأقسببببام ة  ر مباشبببب قعلببببيت وال البببببث هيئببببات علببببى الواجبببببد الحيببببا مبببببدأ يقتصببببر ،تلفزيببببون  وقنبببباة إذاعببببة
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 عناصبببببر تحبببببوي  والنزاهبببببة الدقبببببة مثبببببل قضبببببايا أن مبببببن البببببرغم علبببببى ،اإلعبببببالم صبببببناعة مبببببن أخبببببرى 
 .المبدأ هذا
 كانتهبببببببببباأن إي  مببببببببببن التأكيببببببببببد علببببببببببى ذلببببببببببك صيحببببببببببر : الخصوصببببببببببّية حقببببببببببوق  احببببببببببببببترام 

 بغبببببض ،اإلفبببببراد جميبببببع عقبببببيتو  أن يجبببببب ،العليبببببا العامبببببة المصبببببلحة إلبببببى ديسبببببتن الفبببببرد   صبببببية   لخصو 
 ابببببغال لهببببم رفتتببببو   التببببي تلببببك مببببن فببببي منببببازلهم لخصوصببببّياتهمر أكثبببب حمايببببة يتهم،هببببو  عببببن النظببببر

 .الخصوصية ب شأن مختلفة  رمعايي إلى فيها االستناد يتم  والتي العامة األماكن في
 قصبببببة علببببى دببببببالر  رينر المتضبببب لألشببببخاص المببببببدأ هببببذا يسببببمح: والتصبببببحيح د   الببببر  قببببببببببح 

، مببببببن خلتببببببد األقببببببل التصببببببحيح حببببببق رويعتببببببب األخطبببببباء، وبتصببببببحيح ،رتشببببببن صببببببحفية  الخيببببببارين 
 مثببببل وفببببي ،الحقببببائق  فببببي ءأخطببببا أو ةدقيقبببب   رغيبببب معلومببببات يأ تصببببحيح فببببي ا  عمومبببب مببببرض   وهببببو
 يتضببببببمن ،التصببببببحيحات وكتابببببببةر األخطبببببباء  بنشبببببب ملَزمببببببة رةالناشبببببب ةالجهبببببب تكببببببون  الظببببببروف، هببببببذه

 وقببببائع لتوضببببيح رضببببر المت الطببببرف يكتبببببه الببببذي دالببببر  ثببببب أو ربنشبببب يقببببوم إعالمببببا  منبببببرا   حببببق الببببرد
 هببببذه إيببببالء يببببتم أن ويجببببب ،الوقببببائع تلببببك سببببرد فببببي األخطبببباء تصببببحيح   أو هار نشببببم تبببب التببببي القصببببة

  فبببببي فعالبببببة لتكبببببون  وذلبببببك ة،ر النشببببب فبببببي موقعهبببببا حيبببببث مبببببن البببببالزم ماالهتمبببببا ا  مبببببعمو  التصبببببحيحات
 القصببببببة  فببببببي لموقعهببببببا مماثببببببل موقببببببع  فببببببي هار نشبببببب ميببببببت أن أو ،األخطبببببباء علببببببى الضببببببوء تسببببببليط
 اإلخباري األصلي. التقرير أو األصلية ةيالصحف

 مصببببببببببادر بحمايببببببببببةللصببببببببببحفيين  المبببببببببببدأ هببببببببببذا حيسببببببببببم: الصببببببببببحفية المصببببببببببادر مايةبحبببببببببب 
 األفضبببببل مبببببن أن وببببببرغم ،المعلومبببببات التمببببباس قحببببب مبببببن ا  مهمببببب ا  جبببببزءر يعتبببببب مبببببا وهبببببو معلومببببباتهم،

 هويببببببببة فببببببببي حمايببببببببة الحببببببببق - أيضببببببببا   - ينيّ لصببببببببحفا إال أن الصببببببببحفية، المصببببببببادر ذكببببببببرَ  دائمببببببببا  
 إذا فقبببببط بالتقييبببببد ي سبببببمح وأنالحبببببق بدقبببببة  هبببببذا علبببببى القيبببببود تحديبببببد نيويتعببببب. معلومببببباتهم مصبببببادر

 .المصادر كشف في عليا عامة مصلحة هناك كانت
 تتطلببببببب عببببببام وبشببببببكل ،المطبوعببببببة اإلعببببببالم ووسببببببائل البببببببث هيئببببببات بببببببين تختلببببببفر معببببببايي هنبببببباك
 وجهبببببببات   تعكبببببببس وأن امجر البببببببب  فبببببببي الواجبببببببب الحيببببببباد مببببببببدأ الببببببببث هيئبببببببات رمتحتببببببب أن يعاتر التشببببببب

 ويشببببببمل ،القضببببببايا مببببببن موقببببببف خبببببباذات عببببببن تمتنببببببع وأن المجتمببببببع،  فببببببي المختلفببببببة واآلراء النظببببببر
 صبببببورة علبببببى الجمهببببور حصبببببول لضبببببمان بببببرامجهم خبببببالل المتعارضبببببة النظببببر وجهبببببات تقبببببديم ذلببببك

 ت،والمجببببببال الصببببببحف مثببببببل المطبوعببببببة، اإلعببببببالم وسببببببائل مببببببن طلببببببب،ي بينمببببببا ،للحببببببدث متوازنببببببة
 المبببببببدأ هببببببذا ويبببببرتبط اإلخباريببببببة، وقصصببببببها فببببببي تقاريرهبببببا والببببببرأي الحقيقبببببة بببببببين الواضببببببح الفصبببببل
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 تغطيبببببببة إلبببببببى باإلضبببببببافة ات،ر الفتببببببب هبببببببذه خبببببببالل المترشبببببببحين واألحبببببببزاب بمعاملبببببببة ارتباطبببببببا  وثيقبببببببا  
 1.نفسها ةياالنتخاب العملية
 اإلعببببببالم، وسببببببائل إلببببببى الوصببببببول أهميببببببة إلببببببى كوبنهبببببباجن وثيقببببببة مببببببن(  8.7)  رقببببببم الفقببببببرة تشببببببير

 تمييببببزي  غيببببر أسبببباس علببببى اإلعببببالم وسببببائل إلببببى الوصببببول إعاقببببة عببببدم ضببببرورة علببببى وتببببنص
 وفبببببببي االنتخابيبببببببة، العمليبببببببة فبببببببي المشببببببباركة فبببببببي البببببببراغبين واألفبببببببراد السياسبببببببية المجموعبببببببات لكافبببببببة
 الدوليببببة المعببببايير تتطلببببب االنتخابببببات، مراقبببببة مجببببال فببببي الخبببببرة أسبببباس وعلببببى المبببببدأ، هببببذا ضببببوء
 وسببببببائل إلبببببى الوصبببببول أجببببببل مبببببن السياسبببببية واألحببببببزاب المرشبببببحين لكافبببببة متسبببببباوية فبببببرص تبببببوفير

 فبببببي وآرائهببببم وبببببرامجهم نظببببرهم بوجهبببببات الئقببببة بصببببورة النبببباخبين جمهبببببور يعلببببم حتببببى اإلعببببالم
 إلببببببى تببببببدخل سببببببوف المسببببببألة هببببببذه بببببببأن التنبببببببؤ ويمكببببببن االنتخابيببببببة، العمليببببببة فببببببي المتنافسببببببين
 فبببببببي إقناعنبببببببا أكثبببببببر اإلعبببببببالم ووسبببببببائل االتصببببببباالت تكنولوجيبببببببا تحبببببببول مبببببببع القضبببببببائية المنتبببببببديات
 هبببببببذا فبببببببي الناشبببببببئة الممارسبببببببات وأفضبببببببل المعبببببببايير بعبببببببض وصبببببببف ويبببببببرد االنتخابيبببببببة، الحمبببببببالت

 2:التاليين الفرعيين القسمين في المجال
 األحبببببببببزاب كافبببببببببة تتمتبببببببببع أن يتعبببببببببين     :الوصبببببببببول وإمكانيبببببببببة المعاملبببببببببة فبببببببببي المسببببببببباواة  .1

 التمييبببببز علبببببى قائمبببببة غيبببببر اإلعبببببالم وسبببببائل كافبببببة إلبببببى الوصبببببول بإمكانيبببببة والمرشبببببحون  السياسبببببية
 المملوكببببة اإلعببببالم وسببببائل قبببببل مببببن المعاملببببة فببببي المسبببباواة  إلببببى إضببببافة إعاقتهببببا، تببببتم ال وكببببذلك
 عببببةاإلذا  فيهببببا بمببببا اإلعببببالم، وسببببائل أشببببكال كببببل هببببذا ويشببببمل الدولببببة، فيهببببا تببببتحكم التببببي أو للدولببببة

 أشببببببببببكال مببببببببببن والمسببببببببببتحدثة المتطببببببببببورة الناشببببببببببئة واألشببببببببببكال والمجببببببببببالت والصببببببببببحب والتليفزيببببببببببون 
 .اإلنترنت شبكة مثل التواصل،

 فببببببي ممكنببببببة الديمقراطيببببببة االنتخابببببببات تكببببببون  والتعبيببببببر: ال الحببببببديث فببببببي الحريببببببة حمايببببببة .2
 كبحهببببا، ذلببببك بخببببالف أو حظرهببببا أو الحمببببالت فببببي والتعبيببببر الحببببديث بمنببببع الحكومببببات قيببببام ظببببل

 ذلببببك، علببببى وعببببالوة اإلنسببببان، لحقببببوق  الببببدولي القببببانون  يخببببالف التعبيببببر حريببببة علببببى القيببببود ففببببرض
 الدسببببببباتير فبببببببي عليهبببببببا المنصبببببببوص الحبببببببديث حريبببببببة ضبببببببمانات األحكبببببببام هبببببببذه تخبببببببالف مبببببببا عبببببببادة

 .الوطني
 فببببببي والتعبيببببببر الحببببببديث حريببببببة وحمايببببببة اإلعببببببالم وسببببببائل إلببببببى الوصببببببول أن إلببببببى اإلشببببببارة وتجببببببدر

 مراقبببببببة تقببببببارير تظهببببببر كمببببببا البببببببعض، ببعضببببببهما وثيقببببببة صببببببلة علببببببى أمببببببران االنتخابيببببببة الحمببببببالت

                                                           
  13.1المرجع السابق ، ص  -
 قبل من النشر تم أوروبا، في والتعاون األمن منظمة في المشاركة للدول الديمقراطية لالنتخابات الحالية االلتزامات -2

م، 2003أكتوبر ،  ، وارسو أوروبا في والتعاون األمن لمنظمة التابع اإلنسان وحقوق الديمقراطية المؤسسات مكتب

 .65-63ص



 

 2020 42 

 

 المرشببببببحين امببببببتالك يتعببببببين المجببببببال، فببببببي العاملببببببة الدوليببببببة المنظمببببببات جمعتهببببببا التببببببي االنتخابببببببات
 علبببببى اإلعبببببالم، وسبببببائل إلبببببى المتكبببببافئ الوصبببببول إمكانيبببببة مبببببن األدنبببببى للحبببببد السياسبببببية واألحبببببزاب

 مببببببن كببببببان إذا وبببببببرامجهم بترشببببببيحهم النبببببباخبين جمهببببببور إلعببببببالم وذلببببببك والمسبببببباواة، العدالببببببة أسبببببباس
 1.وحقيقية صادقة الناخبين لجمهور الصريحة اإلرادة اعتبار المفترض
 :االنتخابات وتغطية اإلعالم وسائل أنواعثالثًا / 
ويمكبببببن توضبببببيحها علبببببى  المعبببببايير، مبببببن متنوعبببببة مجموعبببببة وفبببببق اإلعبببببالم وسبببببائل تصبببببنيف يمكبببببن

 2النحو التالي: 
 :اإللكتروني المبببببببببباإلع .1

 جانبببببببب مبببببببن التنظيميبببببببة الرقابببببببة مبببببببن أعلبببببببى لدرجبببببببة اإللكترونببببببي اإلعبببببببالم وسبببببببائل عبببببببادة تخضببببببع
 رلتبريبببب رئيسببببيتان ذريعتببببان عببببادة رفوتتببببو . المكتببببوب اإلعببببالم وسببببائل مببببع مقارنببببة العامببببة السببببلطات

 :ذلك
 البببببببببث موجببببببببات)  المحببببببببدودة العامببببببببة للمببببببببوارد العببببببببادل التوزيببببببببع ضببببببببمان إلببببببببى الحاجببببببببة 

 (.والترددات
  محطبببببببات أصبببببببحاب علبببببببى العبببببببام االلتبببببببزام مبببببببن نيمعببببببب مسبببببببتوى  فبببببببرض إلبببببببى الحاجبببببببة 

 بسبببببيطة، تواصبببببل وسبببببائل مبببببن أكثبببببر شبببببيئا   (التلفزيبببببون  خاصبببببة)  الببببببث محطبببببات وتعتببببببر. البحبببببث
 مبببببن لبببببذلك،. والسياسبببببية والثقافيبببببة االجتماعيبببببة لألهبببببداف للتبببببرويج أساسبببببية عناصبببببر تشبببببكل حيبببببث
 تحقيبببببق - ذاتيبببببا   أو قانونيبببببا   تنظيمبببببا   كبببببان سبببببواء - لإلعبببببالم تنظيمبببببي إطبببببار أي يضبببببمن أن المهبببببم

 .الهدف هذا
 (: الحكومية)  – العامة البث محطات .2

 ضببببببمان عببببببن عبببببباجز وحببببببده الخبببببباص القطبببببباع نأ هببببببي العامببببببة البببببببث لمحطببببببات الرئيسببببببية الفكببببببرة
 أعلببببببى بمعببببببايير االلتببببببزام إلببببببى العامببببببة البببببببث محطببببببات عببببببادة وتميببببببل ،البببببببث مجببببببال فببببببي التعدديببببببة

 عببببببن والتمببببببايز والمحاسبببببببة واالسببببببتقاللية والتنببببببوع الشببببببمولية مبببببببادئ احتببببببرام حيببببببث مببببببن للمسببببببؤولية
 إلبببببببى بالحاجبببببببة المحطبببببببات هبببببببذه علبببببببى المفبببببببروض الصبببببببارم التنظبببببببيم ببببببببرريو . النظيبببببببرة المحطبببببببات

 بالعمبببببل للصبببببحفيين السبببببماح وبالتبببببالي المتناسببببببين غيبببببر رقابتهبببببا أو الحكومبببببة تبببببدخل مبببببن حمايتهبببببا
 .الجمهور أمام التزامهم وفق بحرية
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 حشببببببمر  أو سياسببببببي لحببببببزب للتببببببرويج الحكوميببببببة العامببببببة اإلعببببببالم وسببببببائل اسببببببتخدام فببببببإن بالتببببببالي،
 اإلعبببببالم وسبببببائل وتعتببببببر ،العامبببببة للمبببببوارد واسبببببتغالل العبببببام ببببببالرأي مشبببببروع غيبببببر تالعببببببعبببببين م

 لببببم حيببببث الببببدول فببببي سببببيما ال السببببلطات مببببن الضببببغوط لهببببذه عرضببببة أكثببببر الدولببببة مببببن المملوكببببة
 يتعبببببين لالنتخاببببببات، تغطيتهبببببا وفبببببي، مسبببببتقلة عامبببببة ببببببث محطبببببات إلبببببى فعلبببببي بشبببببكل بعبببببد تتحبببببول

 ودقيقببببببة وعاجلببببببة ومتوازنببببببة كاملببببببة صببببببورة تببببببوفر أن العببببببام القطبببببباع مببببببن الممولببببببة المحطببببببات علببببببى
 وتقبببببببديم الجمهبببببببور خدمبببببببة مفوضبببببببة أنهبببببببا إلبببببببى ببببببببالنظر برّمتبببببببه، السياسبببببببي للطيبببببببف وموضبببببببوعية

 .اآلراء من وتعددية متنوعة واسعة مجموعة
 :الخاصة المببببببباإلع وسائل .3

 غالببببببا   منهبببببا يطلبببببال انبببببه إ تجاريببببة، شبببببركات هببببي الخاصبببببة اإلعببببالم وسبببببائل أن مببببن البببببرغم علببببى
 التببببببببرخيص يتضببببببببمن وقببببببببد. (االنتخابيببببببببة الحمببببببببالت خببببببببالل خاصببببببببة)  االلتزامببببببببات بعببببببببض تلبيببببببببة

 المتعّلقبببببببة المتطلبببببببات بعببببببض دوريببببببة قاعببببببدة علببببببى العامبببببببة السببببببلطة تعطيببببببه والببببببذي لهببببببا الممنببببببوح
 .الناخبين تثقيف عن فضال   الراهنة والشؤون  الساعة أخبار وبرامج والمعلومات باألخبار
 بشبببببببكل االنتخابيبببببببة الحملبببببببة فبببببببي معلومبببببببات مصبببببببادر الخاصبببببببة اإلعبببببببالم وسبببببببائل اعتببببببببار ويعتمبببببببد
 فعلببببببى ،العامببببببة اإلعببببببالم وسببببببائل أهميببببببة علببببببى والجمهببببببور والتغطيببببببة االختببببببراق حيببببببث مببببببن جزئببببببي
 األراضببببببببي كامببببببببل وحببببببببدها (العامببببببببة) الحكوميببببببببة اإلعببببببببالم وسببببببببائل يتغطبببببببب حببببببببين المثببببببببال، سبببببببببيل

 أهميبببببة تعتببببببر فقبببببط، محبببببدودة جغرافيبببببة منببببباطق الخاصبببببة اإلعبببببالم وسبببببائل تغطبببببي فيمبببببا الوطنيبببببة،
 اإلعببببالم مجببببال فببببي متواضببببعة تجربتهببببا عتبببببرت التببببي الببببدول فببببي المقابببببل وفببببي. شببببأنا   أقببببل األخيببببرة
 االنتخابيبببببببة للمعلومببببببات الرئيسببببببي المصببببببدر الخاصببببببة اإلعببببببالم وسببببببائل تشببببببّكل أن يحتمببببببل العببببببام،

 ( الحكوميببببببة)  العامببببببة اإلعالميببببببة المحطببببببات الخاصببببببة اإلعببببببالم وسببببببائل عببببببادة وتكمببببببل ،للنبببببباخبين
 مببببببن تنوعببببببا   أكثببببببر أو بديلببببببة مروحببببببة تببببببوفير خببببببالل مببببببن)  شببببببديدة لرقابببببببة الخاضببببببعة تلببببببك خاصببببببة

 كمبببببا. المهنيببببة الصببببحفية المعببببايير بببببأعلى االلتببببزام الخاصببببة اإلعببببالم وسببببائل علببببى نييتعبببب، و اآلراء
 .الراهنة بالشؤون  والخاصة اإلخبارية برامجها في الحياد مبدأ تحترم أن أيضا   منها يتوّقع

 :المكتوب المببببباإلع .4
 تخضبببببببع أن يجبببببببب العامبببببببة، السبببببببلطات مبببببببن مملوكبببببببة المكتبببببببوب اإلعبببببببالم وسبببببببائل تكبببببببون  عنبببببببدما

 أن ويجبببببب ،والحيببببباد والتبببببوازن  العدالبببببة حيبببببث مبببببن العامبببببة الوسبببببائل ترعبببببى التبببببي نفسبببببها لاللتزامبببببات
 أحبببببزاب أو معنببببين مرشبببببحين ضببببد أو لصببببالح السياسبببببي االنحيبببباز أو التمييببببز مبببببن نببببوع أي تتالفببببى
 .محددة سياسة
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 الممّولببببة الصببببحافة مببببع مقارنببببة التأييببببد مببببن أعلببببى بدرجببببة الخاصببببة اإلعببببالم لوسببببائل عببببادة وتحظببببى
. السياسبببببي رأيهبببببا عبببببن بصبببببراحة الصبببببحافة تعببببببر أن المقببببببول مبببببن هنبببببفإ لبببببذلك. الببببببث محطبببببات أو

 اإلعبببببالم وسببببائل جانبببببب مببببن المعتمبببببد الببببذاتي للتنظبببببيم العامببببة الممارسبببببة تظهببببر ذلبببببك، عببببن فضببببال  
 تحتببببباج ال الصبببببحافة أن)  الصبببببحافة ومجبببببالس الداخليبببببة السبببببلوك مبببببدّونات خبببببالل مبببببن ( المكتبببببوب

 عبببببن مسبببببؤولة تكبببببون  أن يمكبببببن اإلعبببببالم وسبببببائل وأن خارجيبببببة أجهبببببزة تضبببببعها بقواعبببببد االلتبببببزام إلبببببى
 المكتببببببوب اإلعببببببالم لوسببببببائل يكببببببون  االنتخابيببببببة، الفتببببببرة خببببببالل حتببببببى بالتببببببالي، ،التحريريببببببة خياراتهببببببا
 اإلعبببببببالم مبببببببن عرضبببببببة أقبببببببل وهبببببببي ،السياسبببببببية واألحبببببببزاب المرشبببببببحين حيبببببببث مبببببببن أقبببببببل التزامبببببببات

 .وجدت إن الصارمة، لألنظمة اإللكتروني
 سببببلعة مببببن تسببببتفيد ال المكتببببوب اإلعببببالم وسببببائل أن هببببو الموقببببف هببببذا لتبريببببر المسببببتعملة والذريعببببة

 أقبببببل والتبببببوازن  بالحيببببباد العبببببام التبببببزامهم لبببببذلك نتيجبببببة ويكبببببون  ،الببببببث موجبببببات شبببببأن ومحبببببدودة عامبببببة
 .المكتوب اإلعالم التزام من بكثير

 :عامة رؤية: األخرى  الجديدة المببببباإلع ووسائل اإلنترنت .5
 السبببببكان مبببببن أكببببببر لشبببببريحة معلومبببببات تبببببوفير إمكانيبببببة زيبببببادة فبببببي شبببببك دون  مبببببن اإلنترنبببببت سببببباهم

 علبببببى ،سياسبببببية وآراء أخببببببار لجمبببببع العببببباديين للنببببباخبين الفبببببرص مبببببن مزيبببببد اسبببببتحداث خبببببالل مبببببن
 الخاصبببببببة المعلومبببببببات لنشبببببببر اإلنترنبببببببت باسبببببببتخدام االنتخابيبببببببة السبببببببلطات ببببببببدأت الفنبببببببي، المسبببببببتوى 
 لألصبببببببوات العبببببببام واإلحصببببببباء البببببببواردة والشبببببببكاوى  النببببببباخبين قبببببببوائم فيهبببببببا بمبببببببا االنتخابيبببببببة بالعمليبببببببة
 .النتائج عن واإلعالن

 ممكببببن غيببببر تنظيمهببببا أن إلببببى كثيببببرون  ويشببببير واسببببع نطبببباق علببببى منظمببببة غيببببر تببببزال ال هببببانأ إال
 البببببدول لببببببعض المتكبببببررة المحببببباوالت فبببببي لإلنترنبببببت المحتمبببببل التبببببأثير ويالَحبببببظ ،مرغبببببوب غيبببببر أو

 اآلليبببببات مبببببن متنوعبببببة مجموعبببببة خبببببالل مبببببن العنكبوتيبببببة الشببببببكة إلبببببى بالنفببببباذ للبببببتحكم والحكومبببببات
 أو المببببببزودين أرشببببببيف ومراقبببببببة اإلنترنببببببت خدمببببببة لمقببببببّدمي المباشببببببرة الدولببببببة ملكيببببببة تتضببببببمن التببببببي
 يمكببببن كمببببا (، سياسببببيا   المخر بببببة) اإللكترونيببببة المواقببببع إلببببى النفبببباذ إعاقببببة إلببببى الراميببببة الجهببببود عبببببر

 وسببببببببائل فببببببببي الصببببببببحفيون  لهببببببببا يتعببببببببرض التببببببببي نفسببببببببها للضببببببببغوط المحتببببببببوى  مقببببببببدمو يخضببببببببع أن
 .التقليدية اإلعالم

 لالنتخابات: التليفزيونية رابعًا / التغطية
 معلومببببات علببببى الجمهببببور منهببببا يحصببببل التببببي العمليببببة هببببي لالنتخابببببات التليفزيونيببببة التغطيببببة عببببدت

 علببببببى يجيببببببب آخببببببر، بمعنببببببى أو البرلمانيببببببة، لالنتخابببببببات المختلفببببببة الجوانببببببب وتطببببببورات وتفاصببببببيل
 هببببببذهتقيبببببيم  ثببببببم األحبببببداث، هببببببذه شبببببأن فببببببي الجمهبببببور، ذهببببببن إلبببببى تتبببببببادر قبببببد التببببببي األسبببببئلة كبببببل
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 معلببببببوم تليفزيببببببوني تقببببببديم قالببببببب شببببببكل فببببببي ذلببببببك كببببببل النتببببببائج، منهببببببا يسببببببتخلص ثببببببم المعلومببببببات،
 اتجبببببباه حيببببببث مببببببن التليفزيونيببببببة للتغطيببببببة أنببببببواع عببببببدة وهنبببببباك. باالتصببببببال وللقببببببائم للجمهببببببور أبعبببببباده

 1:هي المضمون 
 الحقبببائق اإلعالمبببي يقبببدم وفيهبببا Objective News reporting المحايبببدة التغطيبببة .1

ببببببا أي فقببببببط،  أي والتحيببببببز، الشخصببببببي، الببببببذاتي العنصببببببر مببببببن خاليببببببة موضببببببوعية إخباريببببببة قصص 
 جديببببببدة، أبعبببببباد تعميببببببق دون  مببببببن بالموضببببببوع، المتعلقببببببة والمعلومببببببات األساسببببببية، الحقببببببائق يعببببببرض

 .النظر بوجهات الوقائع، مزج أو بالرأي، تدخل أو خلفيات، تقديم أو
  يجمبببببببع وفيهبببببببا :Interpretative News reporting التفسبببببببيرية التغطيبببببببة .2

 للقصببببببببص األساسببببببببية الحقببببببببائق جانببببببببب إلببببببببى التفسببببببببيرية، أو المسبببببببباعدة، المعلومببببببببات اإلعالمببببببببي
 كبببببباف وقببببببت لديببببببه لببببببيس الببببببذي المت لقببببببي، وخدمببببببة شببببببرحه، أو الخبببببببر، تفسببببببير بهببببببدف اإلخباريببببببة

 هببببببذه وتتضببببببمن التفاصببببببيل، كببببببل تقببببببدم منصببببببفة التغطيببببببة هببببببذه تكببببببون  أن بشببببببرط بنفسببببببه، للبحببببببث
 األشببببببخاص، وصببببببف أو المكببببببان، وصببببببف أو بالحببببببدث، المحببببببيط العببببببام، الجببببببو وصببببببف التغطيببببببة

 البلبببببببد، عببببببن السياسببببببية، أو االقتصبببببببادية، أو التاريخيببببببة، أو الجغرافيببببببة، المعلومبببببببات بعببببببض وذكببببببر
 لببببببربطوا والدراسببببببة الجهببببببد علببببببى المبنيببببببة المتوقعببببببة، واآلثببببببار والنتببببببائج، والببببببدوافع األسببببببباب، وتحليببببببل

 .المقارنات وعقد المشابهة، واألحداث الواقع بين
 التغطيبببة هبببذه:   Advocacy News reportingالملونبببة  أو المتحيبببزة التغطيبببة .3

 فببببببي يبببببببالغ أو الوقببببببائع، بعببببببض يحببببببذف وقببببببد الخببببببر، مببببببن معببببببين، جانببببببب علببببببى اإلعالمببببببي يركبببببز
 هبببببببذه وهبببببببدف الشخصبببببببي، برأيبببببببه الخببببببببر وقبببببببائع يخلبببببببط وقبببببببد الوقبببببببائع، بعبببببببض يشبببببببوه أو بعضبببببببها،

 .الخبر تشويه أو تلوين، هو التغطية
 العملية االنتخابية :   المبحث الثاني  /
 والتحببببببببوالت السياسببببببببية المشبببببببباركة صببببببببور أهببببببببم مببببببببن واحببببببببدة أشببببببببكالها بكافببببببببة تتعتبببببببببر االنتخابببببببببا

 أغلببببببب فببببببي تعببببببد والتببببببي العربيببببببة، المنطقببببببة فببببببي وخصوصببببببا   العببببببالم، التببببببي يشببببببهدها الديمقراطيببببببة
 السياسبببببية الحريبببببات مسببببباحة اتسببببباع إلبببببى ا  ونظبببببر ، المشببببباركة مبببببن النبببببوع بهبببببذا العهبببببد حديثبببببة بلبببببدانها
 الظببببروف، مببببن للعديببببد نتيجببببة تتغيببببرا مببببن المنطقببببة شببببهدته ومببببا الببببدول، مببببن العديببببد فببببي والعامببببة

 التواصبببببببل مجبببببببال فبببببببي ا  وخصوصببببببب المعرفيبببببببة، األدوات فبببببببي ريبببببببكب تطبببببببور مبببببببن ذلبببببببك رافبببببببق ومبببببببا

                                                           
 2018لالنتخابات البرلمانية  التليفزيونية جاسم، اتجاهات النخبة اإلعالمية نحو التغطية األمير عبد بدران، حسن شريف -1

 الجزء - والخمسون الرابع األزهر، القاهرة، العدد بجامعة اإلعالم كلية تصدرها محكمة علمية في مملكة البحرين، مجلة

 .3052-3051، ص  2020 يوليو - ه 1441 القعدة ذو -الخامس

 



 

 2020 46 

 

 رأسببببببها علببببببى يببببببأتي والتببببببي السياسببببببية، بالمشبببببباركة االهتمببببببام زيببببببادة إلببببببى أدى ذلببببببك كببببببل ،واإلعبببببببالم
 1 .الحديثة الديمقراطية أدوات أهم أحد بوصفها االنتخابات، في المشاركة

 االقتبببببراع لعمليبببببة سبببببابق بعضبببببها المتعبببببددة المراحبببببل مبببببن مجموعبببببة مبببببنالعمليبببببة االنتخابيبببببة  تتكبببببون 
 الناخبببببببة الهيئببببببة دعببببببوة بمرسببببببوم تبببببببدأ إذ عليهببببببا، الحببببببق والبببببببعض لهببببببا معاصببببببر اآلخببببببر والبببببببعض
 سبببببببالمة مبببببببدى علبببببببى األخيبببببببرة هبببببببذه وبطبببببببالن صبببببببحة تتوقبببببببف حيبببببببث النتبببببببائج، ببببببببإعالن وتنتهبببببببي

 . لها الممهدة اإلجراءات
 لعمليبببببة تمهبببببد التبببببي الضبببببرورية اإلجبببببراءاتنهبببببا: ) بأ فيبببببدل جبببببورج يعرفهبببببا االنتخاببببببات مجبببببال وفبببببي

 تببببالزم عالقببببة هنبببباك أن بمعنببببى االنقسببببام، أو التجزئببببة يقبببببل ال نحببببو علببببى المشبببباركة أو االنتخبببباب
 علببببى االنتخبببباب بطببببالن أو صببببحة تتوقببببف بموجبهببببا التببببي العمليببببة وتلببببك اإلجببببراءات هببببذه بببببين مببببا

 وقببببببببانوني دسببببببببتوري  تنظببببببببيم أي فببببببببإن ثببببببببم ومببببببببنالمهمببببببببة( .  اإلجببببببببراءات ذات بطببببببببالن أو صببببببببحة
 بمببببببا والصببببببرامة بالوضببببببوح يتميببببببز أن يقتضببببببي والشببببببفافية النزاهببببببة لهببببببا تتحقببببببق حتببببببى لالنتخابببببببات

 2.االنتخابية العملية التمثيل في السياسية المشاركة بحرية مساس أي يمنع
 : هبببببو فاالنتخببببباب ا  قانونيببببب اأمببببب واالنتقببببباء، االختيبببببار معناهبببببا االنتخابببببباتومبببببن هنبببببا يمكبببببن القبببببول أن 

 مقتضببببببباه علبببببببى ليختبببببببار الئحبببببببة أو دسبببببببتور فبببببببي ومكانبببببببه ووقتبببببببه نظامبببببببه دديحببببببب قبببببببانوني إجبببببببراء) 
 .(ذلك شابه ما أو لعضوّيتها أو ندوة أو نقابة أو مجلس لرئاسة أكثر أو شخص

 إلبببببيهم يسبببببندون  البببببذين األشبببببخاص المواطنبببببون  يختببببار بموجبهبببببا اّلتبببببي الوسبببببيلة هبببببي فاالنتخابببببات إذا
 أسيسبببببيةتال االنتخاببببببات )سبببببيا  سيا ذلبببببك كبببببان سبببببواء عبببببنهم نياببببببة الحكبببببم أو السبببببيادة ممارسبببببة مهبببببام

 ....(.اقتصببببببباديا   – ا  ثقافيببببببب – ا  يببببببباجتماع) التالمجبببببببا مختلبببببببف فبببببببي أو....( البلدّيبببببببة– البرلمانّيبببببببة –
 تهاواعتمبببببد القديمبببببة العصبببببور فبببببي وجبببببدت أنهبببببا حيبببببث حديثبببببة قانونيبببببة مؤسسبببببة االنتخاببببببات تعبببببد وال

 3.الرومان مثل أمم عدة
 باختيببببببببار المببببببببؤهلين المببببببببواطنين قيببببببببام) :  بأنببببببببه االصببببببببطالحية الناحيببببببببة مببببببببن االنتخبببببببباب يعببببببببرفو 

 محضبببببة، إداريبببببة أو سياسبببببية أجهبببببزة لتسبببببيير كافيبببببة كفببببباءة ذوي  يكونبببببوا أن شبببببريطة مبببببنهم، الببببببعض
 (.التصويت بعملية القيام خالل من وذلك

                                                           
  15الناجحة، مرجع سابق، صموسى يوسف محمد عّساف، إدارة الحمالت االنتخابية  -1

تخصص إدارة   التنفيذية في العملية االنتخابية المحلية، رسالة ماجستير غير منشورة ، السلطة المالك، حدود عبد داودي -2

-2015سعيدة ، الجزائر، -الجماعات المحلية، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الدكتور الطاهر  موالي

 .4م، ص2016

دراوي عمر، عيساوي بوجمعة، محددات السلوك االنتخابي، للمجتمعات المحلية، ) دراسة ميدانية  لسكان بلدية تامست(،   -3

ستير غير منشورة، جامعة أحمد دراية أدرار ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، الجزائر، رسالة ماج

  .13م، ص2018-2019
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 المرشببببببحين بببببببين مببببببن أكثببببببر أو شببببببخص اختيببببببار: )  هببببببو االنتخبببببباب أن نجببببببد آخببببببر تعريببببببف وفببببببي
 فيببببببه تتسببببببابق نحببببببو علببببببى االنتخبببببباب إلببببببى الفرنسببببببي الفقببببببه ذهببببببب كمببببببا البببببببالد حكببببببم فببببببي لتمثببببببيلهم
 سياسبببببي وصبببببف االنتخببببباب إلبببببى الدسبببببتوري  الفقبببببه يضبببببيف كمبببببا الممارسبببببة، لتلبببببك المؤهلبببببة اإلرادات
 الوطنيببببة، السببببيادة عببببن النبببباخبون  فيببببه يعبببببر الببببذي اإلطببببار هببببو السياسببببي االنتخبببباب بببببذلك فيكببببون 
 1(.واالستفتاء التشريعية االنتخاباتو  الدولة، رئيس انتخاب ويشمل

 مببببببن ينتظرونببببببه عمببببببا المواطنببببببون  يقدمببببببه تعبيببببببر نهببببببا : )بأ االنتخابببببببات( اسببببببتون  دفيببببببد)   ويعرفببببببه
 مثيببببرا تطبقببببه قببببرارات شببببغل فببببي األمبببباني تلببببك عببببن بببببالتعبير األخيببببر هببببذا ويقببببوم ،السياسببببي النظببببام

 2.( جديدة أماني شكل في األخرى  هي تتجسد أفعال ردود
 عواببببببدي عمبببببار األسبببببتاذ إليبببببه ذهبببببب مبببببا منهبببببا نبببببذكر االنتخابيبببببة للعمليبببببة متعبببببددة تعريفبببببات هنببببباك
 قبببببببببانون  خبببببببببالل المشبببببببببرع فرضبببببببببها التبببببببببي واألعمبببببببببال اإلجبببببببببراءات مبببببببببن مجموعبببببببببة نهبببببببببا : )أ مبببببببببن

 ومبببببا النتبببببائج، وإعبببببالن الفبببببرز غايبببببة إلبببببى ومراجعتهبببببا االنتخابيبببببة القبببببوائم بإعبببببداد ابتبببببداء االنتخاببببببات
 3(.منازعات من العملية هذه تثيره

 كبببببببون  لالنتخاببببببببات جبببببببامع تعريبببببببف علبببببببى الحصبببببببول صبببببببعوبة: يتضبببببببح التعريفبببببببات فبببببببي وببببببببالتمعن
 ركبببز حيبببث لمجتمبببعا فبببي الحيببباة جوانبببب مبببع العديبببد مبببع وتبببرابط تمببباس علبببى االنتخابيبببة العمليبببة
 هبببببو االنتخاببببببات إن ):  ببببببالقول االنتخابيبببببة العمليبببببة فبببببي االختيبببببار جانبببببب : علبببببى الفقهببببباء بعبببببض
 آخببببرون  أمببببا (،البببببالد حكببببم فببببي لتمثببببيلهم المرشببببحين عببببدد مببببن أكثببببر أو لشببببخص النبببباخبين اختيببببار

 البببببببببنظم فبببببببببي السبببببببببلطة إلسبببببببببناد الوحيبببببببببدة الوسبببببببببيلة) : أنهبببببببببا  علبببببببببى االنتخاببببببببببات إلبببببببببى فينظبببببببببرون 
 جانببببببب مببببببن السياسببببببية الحيبببببباة فببببببي المشبببببباركة حببببببق ولتحقيببببببق ناحيببببببة مببببببن المعاصببببببرة الديمقراطيببببببة

 4.(أخرى  ناحية من الشعب
 :االنتخابي النظام أواًل / مفهوم

ببببببه  المبببببدلى األصبببببوات احتسببببباب بمقتضببببباها يبببببتم التبببببي الطريقبببببة) :  بأنبببببه االنتخبببببابي النظبببببام يعببببرف
 أو أكثريبببببا النظبببببام كبببببان فسبببببواء عليهبببببا، المتنبببببافس بالمقاعبببببد الفبببببائزين المرشبببببحين تبيبببببان أجبببببل مبببببن

 ويتببببببأثر المقعببببببد، تخصببببببيص لحسبببببباب المسببببببتعملة الرياضببببببية الصببببببيغة لوضببببببع يهببببببدف فإنببببببه نسبببببببيا،
 النببببباخبين، توزيبببببع مثبببببل االنتخابيبببببة، للعمليبببببة المرفقبببببة اإلداريبببببة بالعوامبببببل كبيبببببر بشبببببكل النظبببببام هبببببذا
 االنتخابيبببببة، الببببدوائر تقسبببببيم أو المرشببببحين علبببببى قيببببود وضببببع أو القيبببببد، لببببوائح علبببببى تسببببجيلهم آليببببة
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 األهميببببببة ذات األمببببببور هببببببذه ..... األصببببببوات واحتسبببببباب الفببببببرز وآليببببببات االنتخابيببببببة، العمليببببببة إدارة
 مببع ومتالئمببة بينهببا فيمببا متوافقببة تكببن لببم إذا االنتخببابي النظببام تفببويض إلببى تببؤدي قببد الخاصببة

 .القائم والسياسي االجتماعي الوضع
 األنظمبببببببة تعبببببببدد وبسببببببببب االنتخبببببببابي، النظبببببببام علبببببببى السياسبببببببي النظبببببببام انعكاسبببببببات إلبببببببى وببببببببالنظر
 االنتخابيبببببة القواعبببببد توحيبببببد الصبببببعب مبببببن كبببببان السبببببلطة، أهبببببل وتطلعبببببات نوايبببببا واخبببببتالف السياسبببببية

 فببببببي القواعببببببد هببببببذه تغيببببببر يالحببببببظ حيببببببث الواحببببببدة، الدولببببببة مسببببببتوى  وعلببببببى الببببببدولي المسببببببتوى  علببببببى
 إلببببى ستوصببببلنا االنتخابيببببة القواعببببد بببببأن القببببول اسببببتحالة إلببببى يببببؤدي الببببذي األمببببر والمكببببان، الزمببببان

 بببببين التسببببويات مببببن سلسببببةاالنتخابيببببة ب العمليببببة تبببببدو مببببا فغالبببببا   الشببببعب، لممثلببببي األمثببببل االختيببببار
نهبببببببا: بأ االنتخابيبببببببة النظبببببببام  تعريبببببببف جبببببببرى  لهبببببببذا المتعارضبببببببة، اإليبببببببديولوجيات السياسبببببببية القبببببببوى 

 وهبببببو معينبببببة انتخاببببببات نتبببببائج تحديبببببد بواسبببببطته المبببببدلى األصبببببوات لترجمبببببة تسبببببتخدم التبببببي يبببببةل)األ
 االنتخبببببابي النظبببببام يكبببببون  ولكبببببي البببببدائرة وحجبببببم االقتبببببراع وطريقبببببة االنتخابيبببببة الصبببببيغة علبببببى يرتكبببببز

 االنتخابببببببببات إدارة بمشببببببببروع المتعلببببببببق اإلنمببببببببائي، المتحببببببببدة األمببببببببم مشببببببببروع وضببببببببع وعببببببببادال   حببببببببرا  
 1: يلي فيما نوجزها الشروط من مجموعة وكلفتها،

 للمبببببببواطنين األساسبببببببية الحقبببببببوق  احتبببببببرام لضبببببببمان دوريبببببببة بصبببببببورة االنتخاببببببببات تجبببببببرى  أن 
 . السلطة على التداول وضمان

 الفرز وصحة التصويت وسرية االختيار حرية االقتراع إجراءات يضمن أن . 
 الدولة سلطات بقية عن مستقلة هيئة االنتخابية العملية يراقب أن. 

 :االنتخابات وظائفثانيًا / 
 تعببببببد والتببببببي االنتخابيببببببة العمليببببببة اإلجرائيببببببة وألياتهببببببا الديمقراطيببببببة الممارسببببببة أوجببببببه اخببببببتالف علببببببى
 والتببببي اآلليببببة هببببذه خببببالل مببببن بلوغهببببا إلببببى تصبببببو مقاصببببد لهببببا آليببببة هببببي وإنمببببا ذات حببببد فببببي هببببدفا

وظبببببائف االنتخابببببببات ، ويمكبببببن تحديبببببد القبببببرار اتخببببباذ فبببببي والمباشبببببرة الفعليبببببة المشببببباركة مبببببن تمكبببببن
  2في النقاط التالية :

 عببببببن التعبيببببببر بوظيفببببببة االنتخابببببببات تقببببببوم السببببببلطة: مصببببببدر الشببببببعب مبببببببدأ عببببببن التعبيببببببر 
 صببببور ابببببرز لممارسببببة النبببباخبين أمببببام الفرصببببة بإتاحببببة وذلببببك السببببلطات مصببببدر هببببو الشببببعب مبببببدأ

 يعنبببببي وهبببببذا النيبببببابي التمثيبببببل آليبببببة خبببببالل مبببببن القبببببرارات صبببببنع عمليبببببة فبببببي و السياسبببببية الممارسبببببة
 مببببببببدأ ببببببببين البببببببربط الشبببببببعبي التفبببببببويض عنصبببببببر إلبببببببى السبببببببلطة مظببببببباهر فبببببببي تسبببببببتند الحكومبببببببة أن
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 الحكببببببام خاللهببببببا مببببببن يسببببببتمد التببببببي الطريقببببببة:  يحببببببدد واالنتخابببببببات السببببببلطة مصببببببدر هببببببو الشببببببعب
 فببببببي حقهببببببا ممارسببببببة خاللهبببببا مببببببن للجمبببببباهير يمكبببببن التببببببي الطريقببببببة وكبببببذا الجمبببببباهير مببببببن السبببببلطة

 .ومطالبها آمالها عن يعبر ال من وتغيير مقاومة
 الحكبببببام اختيبببببار خاللهبببببا مبببببن يبببببتم التبببببي اآلليبببببات احبببببد االنتخاببببببات تبببببوفر: الحكبببببام اختيببببار 

 فيمبببببا وذلبببببك. االنتخاببببببات فبببببي الفبببببائزين المرشبببببحين إلبببببى السبببببلطة بانتقبببببال وذلبببببك شبببببعبي بتفبببببويض
 وفقبببببا معبببببا االثنبببببين أو النيابيبببببة التشبببببريعية السالمجببببب أعضببببباء أو التنفيذيبببببة السبببببلطة برئاسبببببة يتصبببببل

 ال المعاصببببببببرة الببببببببديمقراطيات وفببببببببي واالنتخببببببببابي السياسببببببببي النظببببببببامين فببببببببي الصببببببببلة ذات للقواعببببببببد
 أن إذ النببببببباخبين لرغببببببببات وفبببببببق بالعمبببببببل النيابيبببببببةلمجبببببببالس ا نبببببببواب يقبببببببوم أن بالضبببببببرورة يفتبببببببرض

 قببببدرا النببببواب هببببؤالء التفببببويض أي العببببام التفببببويض نظريببببة يسببببمى مببببا هببببو االنتخبببباب عملببببة جببببوهر
 أثنبببباءنهببببا يوجهو  التببببي لألوضبببباع تبعببببا وذلببببك تاقببببرار  واتخبببباذ سياسببببات القتببببراح السببببلطة مببببن كافيببببا

 العامبببببببة المصبببببببالح مبببببببع متوافقبببببببا يرونبببببببه مبببببببا تحقيبببببببق بغبببببببرض أو للشبببببببعب، كنبببببببواب عملهبببببببم فتبببببببرت
 .للناخبين

 علبببببببى التبببببببداول آليبببببببة االنتخاببببببببات تعبببببببد:  سبببببببلمية بطبببببببرق  السياسبببببببية الصبببببببراعات تسبببببببوية 
 السياسبببببية اللعببببببة أطبببببراف احتكبببببام خبببببالل مبببببن المتنافسبببببين السياسبببببيين الالعببببببين قببببببل مبببببن السبببببلطة

 قبببببببل مببببببن بالخصببببببوص الفببببببائزين بشببببببرعية للتسببببببليم االنتخابببببببات نتببببببائج إلببببببى والمعارضببببببة الحكومببببببة
 .للسلطة سلمي انتقال إلى يؤدي ما وهو منهم الخاسرين

 شبببببببعبية شبببببببرعية بوظيفبببببببة تقبببببببوم فاالنتخاببببببببات:  تجديبببببببدها أو السياسبببببببية الشبببببببرعية تبببببببوفير 
 الديمقراطيبببببببة االنتخاببببببببات طريبببببببق فعبببببببن القائمبببببببة الحكومبببببببة شبببببببرعية تجديبببببببد أو المنتحببببببببة للحكومبببببببة

 فببببببي تسببببببتمد فالشببببببرعية النبببببباخبين بقبببببببول يحظببببببون  الببببببذين أولئببببببك القببببببرار صببببببنع مواقببببببع إلببببببى يصببببببل
 وباليببببببة الديمقراطيببببببة المبببببببادئ إطببببببار فببببببي تعمببببببل المنتخبببببببة الحكومببببببة أن إلببببببى الديمقراطيببببببة الببببببنظم

 جميبببببع لبببببه يخضبببببع للدولبببببة الدسبببببتوري  اإلطبببببار يتضبببببمنه مبببببا ضبببببمن والدوريبببببة التنافسبببببية االنتخاببببببات
 وأليببببببببة ومحاسبببببببببتهم المسببببببببؤولين لمسبببببببباءلة آليببببببببة االنتخابببببببببات وباعتبببببببببار . السياسببببببببيين المتنافسببببببببين

 .والمحاسب المسائلة بمهمة للقيام السياسية للمشاركة
 االنتخاببببببببات تؤديهبببببببا التبببببببي المهبببببببام أهبببببببم مبببببببن:  السياسبببببببي والتثقيبببببببف السياسبببببببي التجنيبببببببد 

 خاللهببببا فمببببن السياسببببي التجنيببببد مصببببادر مببببن مصببببدر فهببببي العببببام التعبببببوي  الببببدور هببببو الديمقراطيببببة
 المشبببببكالت لمواجهبببببة السياسبببببية الببببببرامج إعبببببداد مهبببببام يتولبببببون  مرشبببببحين باختيبببببار االنتخاببببببات تقبببببوم

 فبببببببببي نجبببببببباحهم بعبببببببببد تنفيببببببببذها يتولبببببببببون  والببببببببذينتهم مجتمعبببببببببا تواجههببببببببا التبببببببببي العامببببببببة والتحببببببببديات
 بببببدوره والببببذي العليببببا المناصببببب لتببببولي وتببببأهيلهم القببببادة إعببببداد فببببي معبببببرا يجعلهببببا ممببببا، االنتخابببببات
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 عمليببببببة المتنافسببببببة األحببببببزاب عبببببببر تتببببببولى فاالنتخابببببببات إذن ،مببببببعالمجت حيويببببببة تجديببببببد إلببببببى يببببببؤدي
 العبببببام الشبببببأن بقضبببببايا المبببببواطنين تثقيبببببف إلبببببى يبببببؤدي ممبببببا االنتخابيبببببة ببببببالبرامج المبببببواطنين إعبببببالم

 .االنتخابية الحملة خالل الدعائية البرامج مختلف إذاعة عبر
 / الحمالت االنتخابية: ثالثاً 
 أن يمكببببنالتببببي  األساسببببية العناصببببر أهببببم أحببببد االنتخابيببببة، للخطببببة والفعببببال المسبببببق التحضببببر يعببببد

 يببببتم الببببذي بالمقعببببد الفببببوز وبالتببببالي األصببببوات، علببببى الحصببببول فببببي المرشببببح فشببببل أو نجبببباح تحببببدد
 مببببن سببببواه  عببببن والصببببفات المميببببزات مببببن العديببببد المرشببببح فببببي تتببببوافر أن يمكببببن إذ ،عليببببه التنببببافس

 بالقضببببببايا والعنايببببببة المسبببببتقبل استشببببببراف علبببببى والقببببببدرة الواضبببببحة الرؤيببببببة ناحيبببببة مببببببن ن،المتنافسبببببي
 الكامبببببل البببببتفهم عبببببدم نتيجبببببة يفشبببببل قبببببد أنبببببه إال االنتخابيبببببة، بالبببببدائرة والخاصبببببة العامبببببة والمشبببببكالت

 أفكبببباره تحويببببل علببببى القببببدرة عببببدم جانببببب إلببببى االنتخابيببببة، الرسببببالة مببببن المسببببتهدف الجمهببببور لعقليببببة
 1.كاف   وإعداد فعالة استراتيجية وجود عدم بسبب أو واضحة، رسالة إلى

 أشبببببكال مبببببن شبببببكل: )  أنهبببببا علبببببى المفهبببببوم حيبببببث مبببببن االنتخابيبببببة تالالحمببببب عبببببن الحبببببديث يمكبببببن
 الناخببببببب إلببببببى للوصببببببول السياسببببببية واألحببببببزاب المرّشببببببحين ووسببببببيلة السياسببببببية اإلعالميببببببة تالالحمبببببب

 مسببببببعى فببببببي وذلببببببك االنتخابيببببببة، للببببببدائرة األولويببببببات وترتيببببببب االنتخابيببببببة والبببببببرامج األفكببببببار لعببببببرض
 االنتخبببببابي للنظبببببام وفقبببببا   المنافسبببببين ببببببين األصبببببوات أعلبببببى علبببببى والحصبببببول التأييبببببد لكسبببببب مبببببنهم

 والمسبببباعي الجهبببود كببببل: )  أنهبببا االنتخابيببببة تالالحمببب اعتبببببرت آخبببر تعريببببف وفبببي .(الدولبببة فبببي
 واسبببببتقطاب العامبببببة الثقبببببة ترسبببببيخ بهبببببدف السياسبببببية ببببببرامجهم للتبببببرويج المرشبببببحون  بهبببببا يقبببببوم التبببببي
 2(.االنتخابية للدعاية المحددة الزمنية الفترة خال الناخبين من دعم أكبر

 عبببببواطفهم طريبببببق عبببببن الجمببببباهير فبببببي التبببببأثير محاولبببببة)  كبببببذلك بأنهبببببا: االنتخابيبببببة الحملبببببة تعريبببببف
 أو سبببببليمة غيبببببر أو سبببببليمة تكبببببون  قبببببد معينبببببة أهبببببداف لتحقيبببببق سبببببلوكهم علبببببى والسبببببيطرة ومشببببباعرهم

 (.تحقيقها سبيل في شيء بكل التضحية مع فيها، مشكوك قيم ذات
 مبببببببن فائقبببببببة بعنايبببببببة والمخططبببببببة والمسبببببببتمرة المنظمبببببببة الدعائيبببببببة العمليبببببببة هبببببببي االنتخابيبببببببة الحملبببببببة

 اإلعببببببببالم وسببببببببائل إمكانببببببببات كافببببببببة السببببببببتخدام السياسببببببببي الكيببببببببان أو الحببببببببزب أو نفسببببببببه، المرشببببببببح
( االنتخبببببابي البرنبببببامج البيبببببان،) معينبببببة رسبببببالة إليصبببببال المختلفبببببة االجتماعيبببببة واألسببببباليب المتاحبببببة
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 أو المرشبببببببح لصبببببببالح التصبببببببويت عمليبببببببة علبببببببى والتبببببببأثير( النببببببباخبين) المسبببببببتهدف الجمهبببببببور إلبببببببى
 1.تمثلها التي االنتخابية الالئحة

 رسبببببميا المحببببدد االنتخابببببات موعببببد تسببببببق التببببي الفتببببرةاالنتخابيبببببة بأنهببببا : )تعببببرف كببببذلك الحمببببالت 
 لالنتخابببببببببات المرشببببببببحون  خاللهبببببببا يتقببببببببدم التببببببببي و ،(االنتخاببببببببات قببببببببانون  بموجببببببببب أي)  قانونيبببببببا و

 التنفيذيببببببة التنظيميببببببة، السببببببلطات معببببببه و المشببببببرع لجببببببأ قببببببد و النبببببباخبين، علببببببى بببببببرامجهم بعببببببرض
 حصبببببر إلبببببى الدعايبببببة، وسبببببائل ضببببببط و المبببببواطنين ببببببين المسببببباواة  مببببببدأ تبببببأمين بهبببببدف والقضبببببائية،

 تببببؤمن أن ة المسبببباوا  مبببببدأ يفببببرض و ، القانونيببببة القواعببببد مببببن ضببببيقة شبببببكة فببببي االنتخابيببببة المعركببببة
 دون  تحبببببببول وأن االنتخابيبببببببة حمالتهبببببببم أجبببببببل مبببببببن ذاتهبببببببا التسبببببببهيالت المرشبببببببحين لجميبببببببع الدولبببببببة
 غيبببببببر للتبببببببأثير( العامبببببببة اإلعبببببببالم وسبببببببائل المبببببببال،)  امتيازاتبببببببه اسبببببببتعمال األطبببببببراف أحبببببببد تجببببببباوز

 و العامببببببة السببببببلطات تضببببببمنه هببببببذا المسبببببباواة  ومبببببببدأ النبببببباخبين، علببببببى المتكببببببافئ غيببببببر و المشببببببروع
 السبببببببببمعية اإلعالميبببببببببة للوسبببببببببائل المرشبببببببببحين اسبببببببببتعمال حبببببببببال فبببببببببي واإلشبببببببببراف المراقببببببببببة لجبببببببببان

 2.البصرية
 :واختصاصاته الحملة إدارة هيكل/  رابعاً 

 تحديببببببببد أمببببببببر لهببببببببم يتببببببببرك عنببببببببدما كثيببببببببرا   اإلعالميببببببببة الحمببببببببالت وإدارة بتخطببببببببيط المعنيببببببببين يبببببببببالغ
 مسببببألة تببببؤول ثببببم ومببببن ،بهببببا يتمتببببع التبببي والكفبببباءة اإلدارة أفببببراد مببببن فببببرد بكببببل الخاصببببة المواصبببفات

 مسبببببألة أي ،اختيبببببارهم علبببببى المترتببببببة النتبببببائج وكبببببذلك ،مشبببببكلة إلبببببى الحملبببببة إدارة عناصبببببر اختيبببببار
 اإلداري  لوخصبببائص الهيكببب سبببمات، ومبببن هنبببا يمكبببن تحديبببد مقبببدما   الحملبببة فشبببل أو نجببباح

 األنترنببببببت علببببببى اإلعالميببببببة المعنيببببببة بببببببالحمالت المواقببببببع احببببببد قبببببببل مببببببن إعالميببببببة لحملببببببة المقتببببببرح
 سببببببببببببمات المببببببببببببذكور المقتببببببببببببرح ويضببببببببببببم www.Womengetewayالمببببببببببببرأة  ببوابببببببببببببة والمعببببببببببببروف

 3:التالي النحو على إدارية مراتب عشرة وخصائص
 :اإلعالمية الحملة بمستشار الخاصة السمات .1
 االستراتيجي التخطيط بمهارات أولية معرفة لديه تكون  أن أن. 
 القريبة الدوائر أو الدائرة أبناء من يكون  أن يشترط. 
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 واالقتصببببببببادية السياسببببببببية األوضبببببببباع عببببببببن عامببببببببة ومعلومببببببببات معببببببببارف لديببببببببه تكببببببببون  أن 
 .بالدولة والثقافية واالجتماعية

 قةعال وعلى المواطنين على داخليا   المشكالت هذه وتأثير الدولة بمشكالت ملما   يكون  أن 
 .الخارجي العالم بدول الدولة

 تنظم التي القانونية القواعد وكذلك البرلمان عمل عن قانونية خلفية لدية تكون  أن 
 .االنتخابات

 هذه من البرلمان وموقع الدولة سلطات بين العالقة عن سياسية خلفية لدية تكون  أن 
 .العالقات

 ذهه تتناولها التي المشكالت وتحليل واألسبوعية، اليومية الصحف بقراءة مهتما يكون  ان 
 .والخارجي الداخلي الصعيدين على وتأثيرها الصحف

 
 1:الحملة مستشار اختصاصات .2
 الحملة إلدارة العامة الخطة تنفيذ على اإلشراف، و الحملة إلدارة العامة الخطة وضع. 
 الواقع أرض تصورات على بناء الخطة بنود بعض لتغير شهريا الالزمة التصورات وضع. 
 والسياسية واالجتماعية االقتصادية المرشح رؤية إعداد. 
 الجماهيرية واللقاءات المؤتمرات في المرشح يلقيها التي والخطب الكلمات إعداد. 
 العام افواإلشر  المؤتمرات في أو الجماهيرية لقاءاته أثناء وأقواله أفعاله في المرشح توجيه 

 .اإلعالمية الخطة تطبيق على
 ذلك في المرشح رغب إذا المؤثرة القيادات بعض مع اللقاء. 
 العام المدير يضم الذى المكتب أو هيئة الجتماع رئاسته خالل من الخطة تنفيذ متابعة 

 .واإلعالمية واألمنية، والمالية، اإلداريين والمسئولين القطاعات، ورؤساء للحملة،
 الشكاوى  هذه أسباب وإزالة االنتخابية الحملة إدارة حول المرشح من شكاوى  أي تلقى 

 .القطاعات ورؤساء الحملة، عام مدير مع بالتعاون 
 العمل سير حسن من لتتأكد والقطاعات االنتخابية، للمقار المفاجئة بالزيارات القيام. 
  أو موثقة معلومات المرشح لدى كان إذا الحملة تصورات تغير في المرشح مع التعاون 

 .إليها الوصول الحملة إدارة تستطيع ال جهات، من مؤكدة
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 وتحركبببببات الحملبببببة فبببببي والتطبببببورات اإلنجبببببازات حجبببببم عبببببن للمرشبببببح شبببببهري  تقريبببببر إعبببببداد 
 (.الخصم)المنافس

 :االنتخابية الحملة خصائص .3
 السياسبببببي التبببببرويج وسبببببائل مبببببن غيرهبببببا عبببببن تميزهبببببا الخصبببببائص مبببببن مجموعبببببة االنتخابيبببببة للحملبببببة

 1: خصائصها وأهم
 تعتمببببد فهببببي وقببببت أقصببببر فببببي النبببباس مببببن عببببدد أكبببببر إقنبببباع إلببببى تهببببدف الحملببببة أن بمببببا 

 .العقلي الجانب إهمال دون  العاطفة مخاطبة من كبير حد إلى
 التيبببببببببارات عبببببببببن تعببببببببببر .بببببببببباألفراد المحيطبببببببببة للظبببببببببروف البببببببببدقيق التحليبببببببببل علبببببببببى تعتمببببببببد 

 . المجتمع في األساسية
 أكببببببببر علبببببببى الحصبببببببول هبببببببدفها سياسبببببببي نشببببببباط ذات أنهبببببببا يعنبببببببي سياسبببببببية أهبببببببداف ذات 

 .الجماهير نفوس في والتأثير األصوات من نسبة
 الجمببببباهيري  االتصببببال وسببببائل علبببببى تعتمببببد أنهببببا بمعنببببى االتصبببببال وسببببائل كافببببة تسببببتخدم 

 .معا والشخصي
 الوصبببببببول المببببببراد الهببببببدف إلببببببى المؤديببببببة الطبببببببرق  ترسببببببم أنهببببببا بمعنببببببى منظمببببببة إدارة ذات 

 .التخطيط طريق عن وذلك إليه
 :االنتخابية الحمالت أنواعرابعا  / 

 2:أقسام ثالثة إلى وتقسم
 الببببببببدائرة فببببببببي النبببببببباخبين مببببببببع الحمببببببببالت هببببببببذه تتواصببببببببل: المباشببببببببر االتصببببببببال حمببببببببالت 

 بببببببين وديببببببة عالقببببببات خلببببببق علببببببى تعمببببببل التببببببي المباشببببببر االتصببببببال بببببببرامج خببببببالل مببببببن االنتخابيببببببة
 رتبببببهدائ فببببي والمببببواطنين المرشبببببح بببببين المتميببببزة والعالقبببببات الثقببببة أواصببببر وبنببببباء والنبببباخبين المرشببببح

 .االنتخابية
 علبببببى التركيبببببز خبببببالل مبببببن المرشبببببح أهبببببداف الحمبببببالت هبببببذه تحقبببببق: اإلعالميبببببة الحمبببببالت 

 وتنفيببببببذ وتصببببببميم إعبببببداد وتتضببببببمن النبببببباخبين إلبببببى للوصببببببول العامببببببة االتصبببببالية الوسببببببائل اسبببببتخدام
 والبيانبببببببات األخببببببببار وتنفيبببببببذ وإعبببببببداد والكتيببببببببات، والملصبببببببقات كالنشبببببببرات اإلعالميبببببببة المطبوعبببببببات

 واإلذاعبببببببة والصبببببببحافة الجمببببببباهيري  االتصبببببببال وسبببببببائل اسبببببببتخدام وببببببببرامج الصبببببببحفية والتصبببببببريحات
 . والتلفزيون 
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 دعببببببم فببببببي واالتصبببببباالت المعلومببببببات تقنيببببببة توظيببببببف فيهببببببا ويببببببتم: اإللكترونيببببببة الحمببببببالت 
 لخبببببال ومبببببن االنتخابيبببببة للدعايبببببة الكترونيبببببة مواقبببببع إنشببببباء خبببببالل مبببببن للمرشبببببح االنتخابيبببببة العمليبببببة

 .للناخبين المرشح رسالة إيصال في كبيرا دورا تلعب التي االلكترونية البريد قوائم
 1:االنتخابات أثناء اإلعالم لحماية خامسا  / تدابير

 التبببدخل عبببن تنبببأى أن العامبببة السبببلطات علبببى ينبغبببي : العامبببة السبببلطات تبببدخل عبببدم 
 علببببببى التببببببأثير بهببببببدف اإلعببببببالم وسببببببائل فببببببي العبببببباملين مببببببن وغيببببببرهم الصببببببحفيين، عمببببببل فببببببي

 .االنتخابات
 غيبببببببببر ضبببببببببغوط أي أو تهديبببببببببدها، أو عليهبببببببببا، الهجبببببببببوم مبببببببببن اإلعبببببببببالم وسبببببببببائل حمايبببببببببة 

 الفعالبببة للحمايبببة الواجببببة التبببدابير تتخبببذ أن العامبببة السبببلطات علبببى يجبببب  ى،أخبببر  مشبببروعة
 هببببذه أهميببببة وتببببزداد عملهببببم، ولمقببببرات اإلعببببالم وسببببائل فببببي العبببباملين مببببن ولغيببببرهم للصببببحفيين

 قيبببببامهم تعيبببببق أن الحمايبببببة لهبببببذه ينبغبببببي ال نفسبببببه، الوقبببببت وفبببببي. االنتخاببببببات خبببببالل الحمايبببببة
 .بعملهم

 سادسًا / ضوابط الحمالت االنتخابية:
 ومكببببببببون  عنصببببببببر فكببببببببل والمكونببببببببات العناصببببببببر تراكميببببببببة فكببببببببرة علببببببببى قائمببببببببة االنتخابيببببببببة الحملببببببببة

 والمكونببببببات العناصببببببر هببببببذه واتحببببببدت تكاملببببببت كلمببببببا وعليببببببه ،األخببببببرى  المكونببببببات لنجبببببباح ضببببببروري 
 القببببببوي  المحتببببببوى  فببببببإن وعليببببببه االنتخابيببببببة، الحملببببببة مببببببن والهببببببدف الغايببببببة تحقيببببببق إلببببببى أدت كلمببببببا

 يبببببؤدي جيبببببد بشبببببكل علميبببببا مدروسبببببة نشبببببطات مبببببع االنتخابيبببببة الحملبببببة نشببببباطات لمضبببببمون  والمبببببؤثر
 التبببببي العامبببببة صئوالخصبببببا السبببببمات بعبببببض عبببببن الحبببببديث ويمكبببببن ،نموذجيبببببة انتخابيبببببة حملبببببة إلبببببى

 مببببببن 22 المببببببادة نصببببببت حيببببببث ،االنتخابيببببببة للحملببببببة والمضببببببمون  المحتببببببوى  بهببببببا يمتبببببباز أن يجببببببب
 بهبببببا تتسبببببم أن يجبببببب التبببببي األدبيبببببات مبببببن مجموعبببببة علبببببى 2016 عبببببامل 16 رقبببببم االنتخببببباب قبببببانون 
 2:التالي النحو على وهي االنتخابية الحملة

 والمببببببببواطنين المرشببببببببحين يشببببببببمل وهببببببببذا: اآلخببببببببرين لببببببببدى والفكببببببببر الببببببببرأي حريببببببببة احتببببببببرام 
 عتبببببرت والتببببي الديمقراطيببببة العمليببببة ركببببائز مببببن أساسببببية ركيببببزة تعتبببببر الببببرأي حريببببة فبببباحترام والكافببببة

 وصبببببف يمكبببببن ال اآلخبببببرين لبببببدى والفكبببببر البببببرأي حريبببببة احتبببببرام فببببببدون  الرئيسبببببية أداتهبببببا االنتخاببببببات
 .بالديمقراطية عملية أي

                                                           
 .29تأمر عبد الوهاب وآخرون، حرية اإلعالم ونزاهة االنتخابات، مرجع سابق،ص  - 1

 .27-26إعداد الحمالت االنتخابية، مرجع سابق، ص تمارا خزوز واخزون،  دليل -2

 



 

 202055 

 

 أو الفوضببببببى إلبببببى البببببدعوة تببببببتم أن يجبببببوزال فببببب: واسبببببتقراره الببببببوطن أمبببببن علبببببى المحافظبببببة 
 مببببن سببببلوك أو فعببببل كببببل عببببن واالمتنبببباع المجتمببببع فببببي والسببببلم واالسببببتقرار األمببببن بعناصببببر العبببببث
 العامببببة والسببببامة العببببام األمببببن مببببن المجتمببببع فببببي العببببام النظببببام عناصببببر اسببببتقرار علببببى يببببؤثر شببببأنه

 .العامة واآلداب العامة والصحة العامة والسكينة
 إلببببببببى بالببببببببدعوة االنتخابيببببببببة الدعايببببببببة تتسببببببببم أن يجببببببببب: المببببببببواطنين بببببببببين التمييببببببببز عببببببببدم 

 او عبببببببارات إي تتضببببببمن وال ككببببببل والدولببببببة المجتمببببببع شببببببؤون  وتطببببببوير وتحسببببببين والقببببببيم المبببببببادئ
 سبببببببلوك إي أو أخبببببببرى  علبببببببى فئبببببببة تفضبببببببيل او اإلقصببببببباء أو والتفرقبببببببة التمييبببببببز إلبببببببى تبببببببدعو أفعبببببببال

 االجتمبببببباعي أو االقتصببببببادي الوضببببببع أو الببببببديني المعتقببببببد أو اللببببببون  أو العببببببرق  علببببببى قببببببائم تمييببببببزي 
 محتبببببوى  يتضبببببمن ال أن يجبببببب. التمييبببببز إشبببببكال مبببببن شبببببكل إي أو واألنثبببببى البببببذكر ببببببين التمييبببببز أو

 أو الطائفيبببببببببة أو الدينيببببببببة النعبببببببببرات أثببببببببارة أو للتمييبببببببببز دعببببببببوة إي االنتخابيبببببببببة الدعايببببببببة ومضببببببببمون 
 .المواطنين بين العنصرية أو الجهوية أو األقاليمية أو القبلية

 
 أو شخصبببببية بصبببببورة سبببببواء المرشبببببحين مبببببن لغيبببببره انتخابيبببببة دعايبببببة ألي التعبببببرض عبببببدم 

 .االنتخابية حملته في ومؤيديه أعوانه بوساطة
 أو مباشببببببرة غيببببببر أو مباشببببببرة بصببببببورة آخببببببر شببببببخص ألي أو مرشببببببح ألي اإلسبببببباءة عببببببدم 

 ينبببببببببب العنصبببببببببرية أو الجهويبببببببببة أو اإلقليميبببببببببة أو القبليبببببببببة أو الطائفيبببببببببة أو الدينيبببببببببة النعبببببببببرات إثبببببببببارة
 .المواطنين

 هنببببأ جهببببة مببببن واجببببب ديعبببب فهببببو وحببببق واجببببب االنتخبببباب اعتبببببار يمكببببن المفبببباهيم هببببذه مببببن انطالقببببا  
 المسبببباهمة ضببببرورة وتفتضببببيه إليهببببا ينتمببببي التببببي البببببالد شببببؤون  بتسببببيير المببببواطن التببببزام مببببن منبعببببث

 ينوبببببه مببببن اختيببببار حريببببة مببببن يمكنببببه للمببببواطن القببببانون  يمنحببببه ا  قببببح أيضببببا يعببببد كمببببا تطويرهببببا فببببي
 1.المهام تلك يباشر أن عليه يتعذر ألّنه الشؤون  تسيير في
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 الخاتمة: 
 نقلبببة إحببداث فبببي الماضببية، السببنوات خبببال العببالم شبببهده الببذي يببرالكب التكنولبببوجي التطببور سبباهم

 شبببك وال الحديثبببة، اإلعالميبببة المنبببابر مبببن العديبببد ظهبببرت حيبببث التواصبببل، عبببالم فبببي وهامبببة رةيبببكب
 مببببببن يببببببوفره لمببببببا الحببببببديث، ماإلعبببببببال تببببببوافر مببببببن واضببببببح بشببببببكل اسببببببتفاد قببببببد السياسببببببي العمببببببل أن

 ماإلعببببدا بوسببببائل مقارنببببة كبببببر، حببببد إلببببى التكلفببببة انخفبببباض جانببببب إلببببى أوسببببع، وانتشببببار إمكانيببببات
 حببببببول االنتخابيببببببة تالالحمبببببب مببببببن العديببببببد فببببببي الوسببببببائل هببببببذه مببببببن االسببببببتفادة تمببببببت وقببببببد .األخببببببرى 
عمليبببببا   نموذجبببببا   أوبامبببببا، ببببباراك األسببببببق األمريكبببببي للبببببرئيس االنتخابيببببة الحملبببببة مثلبببببت حيبببببث العببببالم،

 إهمبببال عبببدم ضبببرورة إلبببى اإلشبببارة مبببع فعاليتبببه، أثببببت البببذي م،اإلعبببال مبببن النبببوع هبببذا اسبببتخدام فبببي
 1.التقليدية ماإلعبببببال وسائل

 تشبببكيل علببببى وفوريبببا   أساسبببيا ومبببؤثرا سبببلطة بوصبببفها اإلعببببالم وسبببائل مبببن يتطلبببب األمبببر البببذي
 إلبببببى العبببببام البببببرأي تقبببببود أن الممكبببببن مبببببن التبببببي القضبببببايا مبببببن العديبببببد نحبببببو العبببببام البببببرأي وصبببببناعة

 2. السياسي الكسل أو الثقة عدم عن السائدة النمطية الصور تغيير أو رفض
 النببببباخبين إلعببببالم فقبببببط لببببيس الحيويبببببة الوسببببيلة الحديثبببببة الببببديمقراطيات فبببببي اإلعببببالم وسبببببائل تشببببكل

 االقتببببببراع آليببببببات عببببببن أساسببببببية معلومببببببات إعطبببببباء إلببببببى تتعببببببداها بببببببل والمرشببببببحين، المشبببببباريع عببببببن
 مبببببرتبط الموضبببببوع هبببببذا ،المبببببدني ببببببدورهم القيبببببام علبببببى النببببباخبين وحبببببث االقتبببببراع هبببببذا مبببببن والهبببببدف

 أثنببببببببباء اإلعالميبببببببببة األنشبببببببببطة يرعبببببببببى البببببببببذي التشبببببببببريعي واإلطبببببببببار االنتخابيبببببببببة اإلدارة بمسبببببببببؤوليات
 3..االنتخابية العملية

 لنشببببببر منببببببازع بببببببال حاسببببببما   أمببببببرا   يعببببببد الحببببببديث المجتمببببببع فببببببي اإلعببببببالم وسببببببائل إلببببببى الوصببببببول إن
 المرشببببببحون  يتمتبببببع فلبببببن متاحببببببة التسبببببهيالت هبببببذه مثببببببل تكبببببن لبببببم فببببببإن الحزبيبببببة، والببببببرامج المنبببببابر

 الحمببببببالت فببببببي فعببببببال دور اإلعببببببالم ولوسببببببائل، بحريببببببة أنفسببببببهم عببببببن التعبيببببببر بحببببببق فعليببببببا   تمتعببببببا  
 أجهبببببزة ببببببين مكانبببببة لبببببه الراديبببببو ببببببأن ونبببببرى  المرشبببببحين ببببببرامج علبببببى تبببببأثير مبببببن لبببببه لمبببببا االنتخابيبببببة

 يجمببببع والتلفزيببببون  الكلمببببة بواسببببطة األثيببببر أمببببواج عبببببر العقببببول يخاطببببب أنببببه أسبببباس علببببى المباإلعبببب
 .المشاهدين اهتمام إليه ويجذب والصورة الكلمة بين

 خاصبببببببة ومهبببببببارات قبببببببدرات والتلفزيبببببببون  الراديبببببببو خبببببببالل مبببببببن االنتخابيبببببببة الحملبببببببة خبببببببوض ويتطلبببببببب
 برنامجبببببببه تقبببببببديم قصبببببببد مرشبببببببح لكبببببببل ويكبببببببون  . الكببببببباميرا عببببببببر الجمهبببببببور مخاطببببببببة بفبببببببن متعلقبببببببة
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 مبببببدة وتكبببببون  والمحليبببببة الوطنيبببببة واإلذاعيبببببة التلفازيبببببة اإلعبببببالم وسبببببائل فبببببي عبببببادل مجبببببال للنببببباخبين
 بالنسبببببببة وتختلبببببف الرئاسبببببية لالنتخاببببببات  بالنسببببببة المرشبببببحين ببببببين متسببببباوية الممنوحبببببة الحصبببببص

 سياسببببببي حبببببزب يرشبببببحهم الببببببذين المرشبببببحين عبببببدد ألهميبببببة تبعببببببا   والمحليبببببة، التشبببببريعية لالنتخاببببببات
 1.سياسية أحزاب مجموعة ذو
 وصياتببالت: 

لبحثيببببة اإسببببتادا  علببببى المراجببببع والدراسببببات العلميببببة والمعلومببببات والبيانببببات الببببواردة فببببي هببببذه الورقببببة 
 علببببى إضببببفاء أجببببل ومببببنتناولببببت اإلعببببالم االنتخببببابي ودوره فببببي نجبببباح العمليببببة االنتخابيببببة،  التببببيو 

 تبببببيال التوصبببببيات مبببببن مجموعبببببة نقتبببببرح المصبببببداقية مبببببن كبيبببببرا   قبببببدرا   اإلعالميبببببة االنتخابيبببببة العمليبببببة
 التببببببيمببببببن شببببببانها أن تسبببببباهم ولببببببو بجببببببزء بسببببببيط فببببببي  تفعيببببببل اإلعببببببالم الليبببببببي أثنبببببباء االنتخابببببببات و 

 التالية: المحاور في نجملها
 اإلعببببالم االنتخابي: المحور األول / 

  عمليبببببات علبببببى مأخبببببذا   أو تقصبببببيرا   تتنببببباول التبببببي اإلعالميبببببة الرسبببببائل نشبببببرالتركيبببببز علبببببى 
 ينااليجببببببابي النبببببباس مببببببع والتلفازيببببببة واإلذاعيببببببة الصببببببحفية المقببببببابالت إجببببببراءاالنتخببببببابي، و  التحضببببببير

  الرأي. وإبداء الظهور فرصة وإعطائهم انتخابيا  
 اإلعالميبببببببة االسبببببببتراتيجيات تحليبببببببل علبببببببى القبببببببدرةالمهبببببببارات و  امبببببببتالك اإلعالميبببببببين علبببببببى 

 خدمببببة فببببخ فببببي يقعببببوا ال وكببببي اإلعالميببببة، رسببببائلهم مببببع التعامببببل يسببببتطيعوا لكببببي المتنافسببببة للقببببوى 
 التغطيببببببببباتعلبببببببببى التببببببببدرب  فكبببببببببرة تعمببببببببيم يجبببببببببب وهنبببببببباأخبببببببببرى،  دون  لقببببببببوى  االنتخابيبببببببببة الحملببببببببة

 .االنتخابية
 التفاعبببببببل مضبببببببمونها فببببببي تخبببببببدم التببببببي والببببببببرامج الوثائقيببببببة األفبببببببالم إنتبببببباج علبببببببى العمببببببل 

 الواقببببببع تغييببببببر علببببببى التحفيبببببز يثيببببببر(  والعقببببببل بالعاطفببببببة ) اسبببببتمالة خطبببببباب صببببببناعة، و االنتخبببببابي
 البالد. يبني أن تتمناه من إظهار في والحراك المساهمة إلى والدعوة منه، جزء وليس

 خاصبببببببة قانونيبببببببة حصبببببببانة القبببببببرار ضبببببببرورة هنببببببباك االنتخاببببببببات، فبببببببي الشبببببببفافية لتبببببببأمين 
 مراكببببببببز فببببببببي تواجببببببببدهم تسببببببببهيل علببببببببى والعمببببببببل االنتخابببببببببات بتغطيببببببببة قيببببببببامهم أثنبببببببباء لإلعالميببببببببين

 اإلعالميبببببة المؤسسبببببة حريبببببة مقاببببببل التعبيبببببر قاعبببببدة حريبببببة علبببببى المخالفبببببات لمنبببببع والفبببببرز االقتبببببراع
 .انحياز دون  من
 يتعلببببببببق مببببببببا بكببببببببل البيانببببببببات وقاعببببببببدة بالمعلومببببببببات مببببببببزود إعالمببببببببي كببببببببادر تخصببببببببيص 

 أقطببببباب مبببببع التعامبببببل وكيفيبببببة ،اإلعالمبببببي التحريبببببر بفنبببببون  وتدريببببببه والدوليبببببة، المحليبببببة باالنتخاببببببات
                                                           

  140.39-نتخابية المحلية، مرجع سابق ، ص برحيحي أمال، الرقابة على العملية اال -
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 إجبببببببراء خبببببببالل مبببببببن االنتخبببببببابي، اإلعبببببببالن اسبببببببتخدام_  التحليبببببببل _ الحبببببببوار_  التحريبببببببر العمليبببببببة
 .والنظرية الميدانية الدورات

 حيث ، األخبار نشر عملية في واالستقاللية الحيادية اعتماد إلى المستقلة الصحف دعوة 
 بشفافية األخبار تنقل صحف باعتبارها الصحف وهذه المواطن بين العالقة تعزيز إلى ذلك يؤدي
 . كبيرة
 المتعلقبببببات كبببببل تبحبببببث  االنتخاببببببات مبببببن االنتهببببباء لحبببببين  شبببببهرية نصبببببف نشبببببرة إصبببببدار 

 المحافظببببببات جميببببببع مببببببن لجنببببببة مببببببن باالنتخابببببببات الصببببببلة ذات واالجتماعيببببببة لتاريخيببببببةاو  القانونيببببببة
 أنحائها. في وتوزع المشاركة والبلديات

 إعداد-إخراج) :الجوانب كافة من االنتخابية التغطية على القائمة الكوادر بتطوير االهتمام 
 الفضائية والقنوات المجال، هذا في سبقتنا التي الدول تجارب على االطالع إلى بحاجة كونهم ،(تقديم-

 .الشأن بهذا المتخصصة
 العملية االنتخابية : المحور الثاني / 

 سياسبببببببية وأحبببببببزاب ونقاببببببببات جمعيبببببببات مبببببببن لمجتمبببببببع المبببببببدنيا مهمبببببببة تسبببببببهيل ضبببببببرورة 
 الببببببديمقراطي المسببببببار إنجبببببباح فببببببي يسبببببباهم بمببببببا الشببببببعب ألفببببببراد السياسببببببية بالتنشببببببئة بببببببدورها للقيببببببام

 .التزوير من والحد السياسية والمشاركة
 فببببببي الدوليببببببة التجببببببارب علببببببى ات والبلببببببدياتالمحافظبببببب فببببببي المقببببببروءة الصببببببحف تركببببببز أن 

 ومنهبببببا الديمقراطيبببببة والتجرببببببة الشبببببعوب تلبببببك نجببببباح ببببببين االرتبببببباط وبيبببببان االنتخابيبببببة، المشببببباركات
 االنتخابات.

 بببببببل واالشببببببتراك، والفببببببرز الرقابببببببة آليببببببة وتوصببببببيف بشببببببرح االنتخابببببببات نزاهببببببة علببببببى تأكيببببببد 
 المستقلة. اإلعالم وسائل حيادية على حتى والرقابة

 طببببببابع يعطببببببي ممببببببا للنببببباخبين االنتخابببببببات نتببببببائج فببببببي الطعبببببن حببببببق علببببببى الببببببنص نقتبببببرح 
 . المحلية االنتخابية للعملية الشعبية الرقابة

 ببببباب مببببن ولببببيس( حقيقببببي تنمببببوي  تغييببببر إنهببببا علببببى) المقبلببببة باالنتخابببببات األمببببل إشبببباعة 
 .والكاريكاتير الصحفية، والمقابالت المقاالت، خالل من الدولية، اإلرادة أو السياسية البنود
 وهنبببببا السبببببواء، حبببببد علبببببى واالجتماعيبببببة السياسبببببية التنشبببببئة مؤسسبببببات دور وتفعيبببببل أببببببراز 

 غيببببببر حببببببديث منطببببببق وفببببببق المحلببببببي االنتخببببببابي السببببببلوك تغييببببببر فببببببي وعقببببببالء األعيببببببان دور يببببببأتي
 .القديم ذاك
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 لمختلببببببببببف المترشببببببببببح فببببببببببي والسببببببببببلوك السببببببببببمعة حسببببببببببن شببببببببببرط علببببببببببى الببببببببببنص ضببببببببببرورة 
 فببببببي اشببببببتراطه بالضببببببرورة يسببببببتدعي اإلداريببببببة، للوظببببببائف بالنسبببببببة اشببببببتراطه أن ذلببببببك االنتخابببببببات،

 ( . المنتخبين)  الشعب ممثلي
 والمترشح بالناخب ومحددة مشتركة توعوية برامج توفير. 
 وجببببببدواها العمليببببببة وصببببببف فببببببي والفكببببببر، الببببببرأي لقببببببادة ومكثفببببببة متسبببببباوية فببببببرص إعطبببببباء 

 .المرشحين إزاء التامة بالحيادية االلتزام مع ،البالد مستقبل على
 اجتمبببببببباعي مكسببببببببب إلببببببببى_  السببببببببائدة_  السياسببببببببية مسببببببببحتها مببببببببن االنتخابببببببببات تحويببببببببل 

 .وطني مناطقي
 الن ،بهببببببببا االنتخابيببببببببة العمليببببببببة إجببببببببراء عنببببببببد المحليببببببببة المجتمعببببببببات خصوصببببببببية مراعبببببببباة 

 وتتغيبببببر تختلبببببف السبببببلطة مبببببن الصبببببادرة فالمعلومبببببة ،مبببببن مجتمبببببع إلبببببى أخبببببر تختلبببببف قبببببد المعبببببايير
 .السلطة مقر عن المسافة بعد عند
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 :المـــــــــراجع 
 أواًل / الكــــتب:

 وثببببببائق مجموعببببببة ، االنتخابببببببات ونزاهببببببة اإلعببببببالم حريببببببة ، وآخببببببرون  الوهبببببباب عبببببببد تببببببأمر .1
 قضببببببايا سلسببببببلة اإلنسببببببان، حقببببببوق  لدراسببببببات القبببببباهرة مركببببببز ، واإلقليميببببببة الدوليببببببة المعببببببايير حببببببول
 .(23) حركية

السببببببببيد أحمببببببببد مصببببببببطفى عمببببببببر، البحببببببببث اإلعالمببببببببي إجراءاتببببببببه ومناهجببببببببه، منشببببببببورات  .2
 م.1994جامعة قريونس ، بنغازي ، ليبيا ، 

شببببببببانون أوكونيببببببببل واخبببببببببرون، الكتيببببببببب التبببببببببدريبي لمهببببببببارات تنظبببببببببيم الحمببببببببالت، المبببببببببدار  .3
 م .2021اإلقليمية لتنظيم المهارات ، شبكة المعلومات الدولية 

 مصببببببر فببببببي البرلمانيببببببة واالنتخابببببببات اإلعببببببالم إلنسببببببان،ا حقببببببوق  لدراسببببببات القبببببباهرة مركببببببز .4
 أكتبببببببوبر 12  -2012 ينببببببباير 15 ،(البرلمانيبببببببة االنتخاببببببببات خبببببببالل اإلعبببببببالم وسبببببببائل أداء تقيبببببببيم)

 .(28) حركية قضايا سلسلة www.cihrs.org .م،2011
 معهبببد، منشبببورات الناجحبببة االنتخابيبببة الحمبببالت إدارةعّسببباف،  محمبببد يوسبببف موسببى .5

 م2018 ،1، البحرين ، طالسياسّية للتنمية البحرين
 ثانيًا /  الـدراسات العلمية:

برحيحبببببببي أمبببببببال، الرقاببببببببة علبببببببى العمليبببببببة االنتخابيبببببببة المحليبببببببة، رسبببببببالة ماجسبببببببتير غيبببببببر  .1
منشبببببورة ، جامعبببببة محمبببببد خيضبببببر ، كليبببببة الحقببببببوق والعلبببببوم السياسبببببية،  قسبببببم الحقبببببوق، الجزائببببببر، 

 م.2014-2015
 مدينببببة المحلببببي المجتمببببع فببببي الجزائريببببة للمببببرأة  السياسببببية المشبببباركةصبببببيحة،  حمببببدان .2

 السياسببببي، االجتمبببباع علببببم تخصببببص العلببببوم، فببببي الببببدكتوراه  شببببهادة لنيببببل أطروحببببة ،نموذجببببا وهببببران
-2015 الجامعيببببببببة للسبببببببنة االجتمببببببباع، علبببببببم قسبببببببم االجتماعيبببببببة، العلبببببببوم كليبببببببة وهبببببببران، جامعبببببببة
 م.2016

، رسببالة المحليببة االنتخابيببة العمليببةالتنفيذيببة فببي  السببلطة ، حببدودالمالببك عبببد داودي .3
 الحقببببببوق  ةيببببببكل، الحقببببببوق  قسببببببم، المحليببببببة الجماعببببببات إدارة تخصببببببصماجسببببببتير غيببببببر منشببببببورة ، 

 م.2016-2015سعيدة ، الجزائر، -هر  مواليالطا الدكتور جامعة، ة ياسيالس والعلوم
 المحليببببببة، للمجتمعببببببات االنتخببببببابي، السببببببلوك محببببببددات بوجمعببببببة، عيسبببببباوي  عمببببببر، دراوي  .4
 درايبببببة أحمببببد جامعببببة منشببببورة، غيببببر ماجسببببتير رسبببببالة  ،(تامسببببت بلديببببة لسببببكان  ميدانيببببة دراسببببة) 

 ..م2019-2018 الجزائر، السياسية، العلوم قسم السياسية، والعلوم الحقوق  كلية ، أدرار
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مببببببن خببببببالل الصببببببحافة  2009رزاق،الحملببببببة االنتخابيببببببة لرئسببببببيات الجزائببببببر لحسببببببن .5
 العلببببببوم كليببببببة، قسببببببنطينة، منتببببببوري  جامعببببببةر غيببببببر منشببببببورة، الجزائريببببببة الخاصببببببة، رسببببببالة ماجسببببببتي

 م.2010- 2000، الجزائر،واالتصال اإلعالم علوم قسم، واالجتماعية اإلنسانية
 ثالثًا / البـحـوث والمجـــــالت:  
 األمببن منظمببة فببي المشبباركة للببدول الديمقراطيببة لالنتخابببات الحاليببة االلتزامببات .1

 التبابع اإلنسبان وحقبوق  الديمقراطيبة المؤسسبات مكتبب قببل مبن النشبر أوروببا، تبم فبي والتعباون 
 م.2003 أكتوبر،  وارسوأوروبا ،  في والتعاون  األمن لمنظمة

تمببببببببارا خببببببببزوز واخببببببببزون،  دليببببببببل إعببببببببداد الحمببببببببالت االنتخابيببببببببة،  بحببببببببث منشببببببببور علببببببببى  .2
يببببببة الشبببببببكة الدوليببببببة للمعلومببببببات )االنترنببببببت( ، بببببببدعم مببببببن االتحبببببباد االروبببببببي للمؤسسببببببات الديمقراط

 األردنية والتنمية، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، عمان،األردن، د ت.
اإلعالميبببة، بحبببث منشبببور، مجلبببة الباحبببث  الحمبببالت ، إدارةمحسبببن جاعبببد حميبببد .3

 م.2008، بغداد، العراق، 4اإلعالمي، التعدد 
، سببببطينيةفلال السياسببببية الحيبببباة فببببي شبببببابلل السياسببببية المشبببباركة تعزيببببزشببببعبان،  خالببببد .4

 الشبببببباب مبببببؤتمر إلبببببى مقدمبببببة سبببببةادر بحبببببث منشبببببور علبببببى شببببببكة المعلومبببببات الدوليبببببة )االنترنبببببت(، 
 م.2021، غزة_  اإلسالمية الجامعة_  سطينلف في والتنمية

 تشبببكيل فبببى اإلعبببالم وسبببائل دورمهبببدي،  علبببي حلبببس، ناصبببر عببببدالرحيم موسبببى .5
 كليببببببة طببببببالب مببببببن عينببببببه علببببببى ميدانيببببببة دراسببببببة)، الفلسببببببطيني الشببببببباب لببببببدى االجتمبببببباعي الببببببوعي
 اإلنسبانية العلببوم سلسبلة بغببزة، األزهبر جامعبة ، بحببث منشبور، مجلببة (األزهبر جامعبة اآلداب

 م.2010، فلسطين، 2العددد  ، 12 المجلد ، 2010
 المؤسسببببات مكتببببب دليبببل رصببببد اإلعببببالم لبعثببببات مراقبببببة االنتخابببببات، منشبببورات .6

 .www.osce.org/odihrأوروبا، في والتعاون  األمن لمنظمة اإلنسان وحقوق  الديمقراطية
دليببببببببل عملببببببببي لممارسببببببببي تنظببببببببيم االنتخابببببببببات، وسببببببببائل اإلعببببببببالم واالنتخابببببببببات، برنببببببببامج  .7

األمبببببببببم المتحبببببببببدة اإلنمبببببببببائي، دراسبببببببببة منشبببببببببورة علبببببببببى شببببببببببكة المعلومبببببببببات الدوليبببببببببة ) االنترنبببببببببت(، 
  م.2021

 خببالل مببن االنتخابيببة الحمببالت تنظببيم، القببادر عبببد قنببدوز، الطيببب محمببد الببزاوي  .8
م، جامعببببة 2011، دفبببباتر السياسببببة والقانون،عببببدد خبببباص أفريببببل،الجزائببببري  االنتخابببببات قببببانون 

 ورقلة،  الجزائر.
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 التغطيببة نحببو اإلعالميببة النخبببة اتجاهبباتجاسببم،  األميببر عبببد بببدران، حسببن شببريف .9
 تصببدرها محكمببة علميببة ، مجلببةالبحببرين مملكببة فببي 2018 البرلمانيببة لالنتخابببات التليفزيونيببة

 القعبدة ذو -الخبامس الجبزء - والخمسبون  الراببع األزهبر، القباهرة، العبدد بجامعبة اإلعبالم كليبة
 م. 2020 يوليو - ه 1441

م فببببببي 2016علببببببي الرمببببببال وآخببببببرون، دراسببببببة التغطيببببببة اإلعالميببببببة لالنتخابببببببات البلديببببببة  .10
اإلنمبببائي لبببدعم السبببالم فبببي لبنبببان ، بحبببث  المتحبببدة األمبببم مهبببارات، برنبببامج لبنبببان، مؤسسبببة

 م .www.lb.undp.org،2021ر على شبكة المعلومات الدولية )االنترنت( منشو 
 ايجبببببابي عبببببام رأي تشبببببكيل فبببببي اإلعبببببالم دور، مهبببببدي خليبببببل عبببببادل، القبببببيم حسبببببون  كامببببل .11

-9، بحببببببث منشببببببور، مجلببببببة الباحببببببث اإلعالمببببببي، العببببببدد العببببببراق فببببببي االنتخابيببببببة المشبببببباركة نحببببببو
 م. 2010ايلول، –،حزيران 10
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 مقدمةال
تعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل الحاسمة في حياة كل شاب، وهى مرحلة بداية النضج      

والتفتح والرغبة في تحقيق  الذات عن طريق  التحمس لألفكار التي يؤمن بها الشباب وهنا تبدو أهمية  
شباب هذه المرحلة هم بحاجة إلى الكثير  من االهتمام  القول أنويكن  معا،المرحلة وخطورتها في آن 

فبعد سنوات قليل ة سيك ون  المستقبل،التغيير وهم فهم مستقبل الوطن وصناع  المستويات،على كافة 
 (44.ص2008 العرجان،) والسياسية.هذا الشاب مسئوال عن مكان هام في الحيا ة العملية  واالجتماعية 

ة لذلك حظية م     رحلة الشباب بصورة عامة ومرحلة الدراسة الجامعية التي يم رون بها بصورة ونتيج 
خاصة، باهتمام كبير  من المجتمع، وذلك االهتمام لم يأتي من فراغ، حيث  ين طلق من مبدأ استراتيجي 
وهو أن زيا دة االهتمام بالشباب خاصة طالب الجامعات سيك ون له نتائج إجابيه كبيرة ستنعكس 

على تقدم ورقي  المجتمع بشكل عام، فمن المعروف أن الطلبة سوف يظ هر منهم  قادة  بالضرورة
ابهون التحديات التي تواجه مجتمعهم  من المجتمع والذين سوف يح ملونهم بناءه وتطور ه وقيا دته، وهم  يج 

شاطاته عن طريق  تسلحهم بالعلم والمعرفة، حيث يجب على التعليم العالي أن ال يقتصر برامجه ون
جميع جوانب شخصية الطالب  نموعلى التحصيل  العلمي فقط، بل يج ب أن يم تد ذلك االهتمام إلى 

بما يخلق جيال متعلما  ،واألخالقية الجامعي لتشمل الجوانب االنفعالية واالجتماعية و الصحية  والبدنية  
 مثقفا قادرا على النهوض بمجتمعه وتطوير ه وتنميته .

(  إلى أن حاجات الشباب الجامعي 33.ص2000)زعتر، لكثير من الباحثين من بينهم احيث أكد     
ة لمرورهم  تزداد خاصة عند بداية  التحاقهم بالجامعة وباألخص حاجتهم إلى التوجيه  واإلرشاد نتيج 
ة تتعلق بحاجاتهم إلى االستقالل وتحمل المسؤولية، كما تزداد حاجاتهم إلى اإلرشاد  بخبرات جديد 

قل  غلأثناء الدراسة، إضافة إلى حاجاتهم لشوالتربوي  لنفسيا أوقات الفراغ بما ين مي طاقاتهم وص 
شخصياتهم ، حيث  أن الفلسفة التي يج ب أن تنطلق منها الجامعات في العصر الحالي عدم اقتصار 

بعض المشاكل التي تحد من دافعية طالب جامعة 

 بني وليد نحو التعلم من وجهة نظرهم 

 داب((ميدانية مطبقة على عينة من كلية اآل ))دراسة

 جامعة بني وليد –كلية اآلداب  – د. طارق أحمد معمر

 شسلسبيل إدريس الشاو                                                      
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ية  واألكاديمية  فقط ، وإنما يج ب أن تدخل ضمن  برامجها برامج وخطط برامجها على الناحية  التدريس 
 تهدف إلى تنمية  شخصية  الشباب من كافة النواحي وخلق الفرص الكافية   لتحقيق  ذلك

مواقف ضاغطة، ويعانون  مميزة، ويواجهون طالب الجامعات لهم خصائص  ( أن1977ويرى كسكير )
، والمنافسة ساتذةمع الزمالء، واأل االمتحانات، والعالقاتتتمثل في مواجهة  عديدة،من مواقف وأزمات 

وقوانينها  وأنظمتهاوالمشكالت العاطفية ، والتعامل مع مقتضيات البيئة الجامعية  النجاح،من أجل 
، الصراع امل الضغط التي يتعرض لها الطلبةوما تفرضه من قيود على حركاتهم وحرياتهم ، ومن عو 

)أبو العالء، مسعد،  يط الذات .مع اآلباء ، والصراع القيمي ، والتخطيط للمستقبل ، ومحاولة تخط
 ( 112 ص 2012

من عدم استقرار سياسي واقتصادي وما تشهده من حروب وفي الظروف الراهنة التي تمر بها بالدنا 
وما يواجه الفرد من تأثيرات في شتى أنواع الحياة فالطالب الجامعي ليس بمعزل عن وانفالت امني 

بهذه المشاكل والتي سوف يذكرها  وكليات بني وليد خاصة تمرهده التأثيرات فالجامعات الليبية عامة 
وأهداف الدراسة وأهميتها  ،األول مشكلة الدراسة  المبحثحيث يتضمن  الدراسة،الباحث في هذه 

طار النظري والدراسات السابقة والذي حاول ت العلمية للدراسة . وبعد ذلك اإلوالتعريف بالمصطلحا
ثم يعرض الباحث اإلجراءات  الطالب،ى المشكالت التي يعاني منها الباحث فيه تسليط الضوء عل

إلى طريقة بناء االستبيان إلى التطبيق إلى الوصول ،المنهجية التي اتبعها في هذه الدراسة من العينة 
 إلى الوسائل اإلحصائية والوصول إلى النتائج . 

 وأساسياتها مشكلة الدراسةالمبحث األول : 
  الدراسة مشكلة:  أوالً    

تحتل مؤسسات التعليم العالي أهمية بالغة في النظام التعليمي، وتكمن أهميتها في أنها تسهم في تطوير 
األفراد والقوى البشرية، وتعمل على إعداد األفراد وتشكليهم معرفيا  وتقنيا ، للقيام بالوظائف المختلفة 

المجتمع، وبالتالي تعد أداة للنهوض باألفراد والجماعات، وأساسا  في حفظ كيان األمة،  التي يتطلبها
 هتقتضيالستثمار الطاقات البشرية، وإعدادها، لما  ميدانوبنائها الحضاري. ولذا أصبح التعليم العالي 

توافر لها من لنهوض البنائي والعمراني للمجتمعات والدول، حيث إن ثروات األمم تقدر بما يالحاجة ل
 (9.ص2013)العازمي،  .طاقات، وقوى بشرية مؤهلة، ومدربة على العمل واإلنتاج

جامعة ناشئة، وبالتحديد  بنى وليد وهيوقد قام الباحث بمتابعة مسيرة الطالب التعليمية في جامعة     
شاكل التي مروا للعديد من المتركوا مقاعد الدراسة  داب حيث أن هناك العديد من الطالباآل ةفي كلي

 من بينها المشاكل األكاديمية.  ،بها
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ونظرا  ألهمية الموضوع فقد تناوله العديد من الباحثين للتعرف على تلك المشكالت ورفعها إلى    
حيث  .بل شملت جميع الدول أخرى،ولم تقتصر على دولة دون  لها،الجهات المختصة إلجاد الحلول 

جريت في العديد من الدول العربية على وجود مشكالت في التعليم أكدت مجموعة من الدراسات التي أ
   الدارسات:الجامعي ومن تلك 

تناولت المشكالت التي يوجهها الطالب والطلبات  التي"  1994" و " الكاظمي  1986دراسة " صبري 
 في الجامعات ومجاالتها . 

" رضا الطالب عن التعليم الجامعي وطرق التدريس بالكليات  1984بينما تناولت دراسة " العراقي 
 وتوفر الكتاب الجامعي .

( التي هدفت إلى التعرف على المشكالت التي يواجهها طالب وطالبات  2002دراسة الناجم ) أما 
الدراسي األول والثاني والثالث  كلية التربية بجامعة الملك فيصل وفقا  للجنس والتخصص والمستوى 

والرابع، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي و االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر 
المشكالت حدة هي: عدم أخذ الشكاوي بجدية من المسئولين، وعدم مراعاة ظروفهم في وضع جدول 

عدم توفر المنا  الديمقراطي، وعدم موضوعية نتائج االختبارات، وزيادة األعداد في الشعبة الواحدة، و 
 االختبارات.

األحداث والتغييرات التي تنعكس على الجامعات تثير  حيث يذكر أن " 1990وتناولت دراسة " أبوزيد 
حول األهداف الحقيقية التي يجب أن تسعى الجامعات  القطاعات،كثيرا  من التساؤالت لدى بعض 

التعليم الجامعي الذي يمكن أن يساعد على تحقيق تلك األهداف . إذ أن إلى تحقيقها ، وعن نوع 
هناك مشكالت ترتبط ببرامج اإلعداد ، وطرقه ، وأساليبه في ضوء األدوار التي يقوم بها المعلم ، كما 
أن هناك مشكالت تتعلق بالجانب األكاديمي كافتقار القاعات الدراسية المجهزة بالوسائل التعليمية 

ة ، وافتقار المناهج الدراسية التي تنمي التفكير والمهارة ، وعدم توفر المصادر والمراجع في الحديث
المكتبات الجامعية ، وعدم وجود برامج تنمي هوايات الطالب وعدم االهتمام باألنشطة الرياضية 

التي أدت والفكرية ، كما أن هناك مشكالت تتعلق بالجانب النفسي واالقتصادي واالجتماعي واألمني 
 عنه أشياء كثيرة منها التحر  اللفظي والعنف داخل الحرم الجامعي .   

  التالية: األسئلةوبناء على ما سبق تتحدد مشكلة البحث في 
 ما أبرز المشكالت التي يعاني منها طالب جامعة بني وليد؟  *
 مباشر؟ما مستوى المشكالت في الجامعة التي تتعلق بالطالب   *
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 الدراسةهمية ثانيًا : أ
تهدف الدراسة الكشف عن المشكالت األكاديمية التي تواجه الطالب داخل الجامعة والتي يعد    

حيث أن تحديد هذه المشكالت سوف ينعكس  والمؤتمرات،مطلبا أساسيا  للعديد من الدراسات والندوات 
إيجابيا على اتجاهات الطالب نحو الدراسة وينمي إحساسهم بدور الجامعة األمر الذي يعزز من 

   المتكامل.النمو الشامل  إلىدافعيتهم للتعلم والوصول به 
 أهداف الدراسةثالثًا: 

 سعى الباحث إلى تحقيق األهداف التالية :ي
 كالت الطالب الجامعي والمشكالت المحيطة بالجانب األكاديمي.التعرف على مش -1
 التعرف على درجة معاناة الطالب الجامعي من المشكالت التي تم ذكرها سابقا . -2
 المساهمة العلمية في معالجة المشكالت التي تواجه الطالب الجامعي.  -3

 مصطلحات الدراسةرابعًا :
هي صعوبة  أو غموض أو انحراف عن الموقف الطبيعي، يحتاج  إلى تفسير ، وإجاد  المشكلة : -

 ( 51،  2006الحلول المناسبة للتخفيف عن حدتها أوحلها .) التل و آخرون : 
هي حالة من عدم الرضا أو التوتر تنشأ عن إدراك وجود عوائق  التعريف اإلجرائي للمشكلة : -

كن اعتبارها نتيجة غير  مرضية أو غير مرغوب فيها تنشأ من تعترض الوصول إلى الهدف أو يم
 وجود سبب أو عدة أسباب معروفة أو غير معروفة . 

هي كل الصعوبات المتعلقة بالجانب األكاديمي للطالب ، وتؤثر على تحصيله   المشاكل الدراسية : -
 الدراسي، ومسيرته األكاديمية .

بأنها عبارة عن مجموعة من الدرجات التي يحصل عليها  :الدراسيةالتعريف اإلجرائي للمشاكل  -
 الطالب بعد إجابتهم على االستبيان المستخدم في الدراسة الحالية.

هي المؤسسات األكاديمية التي تقدم  التعليم بأرقى  و أعلى مستوياته ، وهي توفر دراسة الجامعة :  -
، وتمتلك ضمن أقسامها كليات متعددةالمستوى الثالث و الرابع  كاستكمال الدراسة االبتدائية والثانوية ، 

ليات األخرى ، وغيرها من الك –التربية  –الفنون  –االقتصاد  –الطب  –الهندسة  –مثل :  اآلداب 
و اللسانس لخرجيها ،  -وتتمتع الجامعة بصفة رسمية تمكنها من منح الطلبة شهادات البكالوريوس 

 أو الدكتوراه والماجستير من التخصصات الدراسات العليا .
جامعة بني وليد مؤسسة تتبع وزارة التعليم العالي وتضم مجموعة من الكليات من  اإلجرائي:التعريف 
وتضم مجموعة من األقسام  التربية،تحت مسمى كلية  1992والتي تأسست عام  اآلدابة بينها كلي
 العلمية.
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هو الفرد الذي أنها تعليمة المتوسط وتم قبوله في الكليات الجامعية حسب تحصيله  الجامعي:الطالب  -
قيد يترتب عليه  منتسب ورقمالعلمي ويكون ملتزما بحضور المحاضرات ويمنح له صفة نظامي أو 

 مجموعة من الواجبات والحقوق حسب قوانين الجامعة والذي طبقت عليه أداة الدراسة الحالية.  
الطالب النظامي والمنتسب الذي يدرس في كلية اآلداب ببني وليد وفي  هو للطالب:التعريف اإلجرائي 

 .2021-2020أقسامها المعتمدة للعام الجامعي  أحد

 والدراسات السابقةاإلطار النظري  :الثانيالمبحث 
 اإلطار النظري  أواًل:
والتي  الجامعات،تهتم الدراسة الحالية بالمشكالت األكاديمية التعليمية التي يواجهها الطالب في     

على أساس أن حل هذه  ليها،إ الجامعة وإدارتهايتطلب تحديدها من وجهة نظر الطالب وتوجيه نظر 
ليات الجامعة التي ال يمكن غض النظر عنها ، بل تفرض على الجامعة المشكالت من ضمن مسؤو 

بهدف التوصل إلى أفضل السبل للتغلب عليها ، وإجاد الحلول  ،تقديم المشورة والتوجيه إلى الطالب 
 المناسبة لها .

ويولد لديه الشعور  مؤقت،والمشكلة هي كل ما يتعرض له الفرد من صعوبات تواجه بشكل دائم أو 
 واالطمئنان.بعدم الرضا 

وتسبب له  وخارجها،وفي المجال األكاديمي هي صعوبات تواجه الطالب في حياته داخل الجامعة 
 بالحاجة إلى لمساعدة.   يشعر معهالدرجة  المحيطة،ضيقا يؤثر على درجة تكيفه مع البيئة 

والتي تمنعهم من تقدمهم  الطالب،التي يدركها  وأيضا تكون بمثابة مجموعة من المعوقات أو الصعبات
ليها إالتي يسعوا  األهدافكما تمنعهم من تحقيق  متطور،الدراسي وتلقيهم للعلم والمعرفة بأسلوب 

كما  وخارجها،وتؤثر على درجاتهم وتكيفهم األكاديمي و االجتماعي والنفسي في البيئة الجامعية 
كالقدرة  عوامل:نتيجة لتفاعل عدة  األكاديمية؛ل مع المواقف تنعكس في عدم قدرة الفرد على التفاع

العقلية والقدرة التحصيلية والميول التربوية واالتجاهات نحو النظام التعليمي والحالة النفسية للفرد 
  (. 2009)الخريشا ، 

، الدراسية وكثرة المقررات ضافة،واإلونظام االمتحانات وعملية الحذف  والتقويم، –و أساليب التدريس 
مما يجعلهم غير قادرين  .وما يرتبط بها من تكليفات و أبحاث وتقارير يطلب من الطلبة القيام بها 

االستجابات المناسبة لهذه المواقف ، مما يسبب لهم الضيق وعدم االرتياح والشعور بعدم  إصدارعلى 
 .(42.ص 2008)العمايرة ،  .الرضا
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طالب نفسة ، تتمثل في : غموض لالمعوقات إلى عوامل ذاتية لوترجع بعض هذه المشاكل و    
الرؤية والهدف الذي التحق به الطالب للكلية من أجله ، ودراسته في التخصص بدون رغبته ، والقصور 

 الوقت ، وضعف المهارات الدراسية ، والصعوبات والمشاكل النفسية : إدارةلدى الطالب في كيفية 
فقدان ، والتوتر ، وعوامل مرتبطة بالمؤسسة التعليمية ، وتتمثل في : البيئة ، وال واإلحباط، كالقلق

الطلبة والتزاحم في  أعدادالتربوية والتنظيمية التي يتلقى فيها الطالب تعليمة ، وذلك من حيث زيادة 
. بصفه عامة اإلمكانياتعملية التوجيه واإلرشاد ، وضعف  وإهمالالقاعات ، وزيادة الضغط النفسي ، 

وضعف  التعليم،كالتسرب والهدر في  الطلبة؛كل ذلك يتسبب في كثير من المشكالت التي تواجه 
 .ص2003صقر، والتخلف الدراسي وظواهر تربوية أخرى. ) التحصيل،العلمية وضعف  اإلنتاجية

97). 
 المشكالت األكاديمية لطالب الجامعة:

عنيفة في منظومة التربية، وفي  والعشرين هزاتظهرت في القرن الواحد  التغيرات التيأحدثت    
لذلك فإن  (،385-381، 1990فلسفتها ومؤسساتها وأدوارها وبالتالي في منهجها وأساليبها )علي ، 

تجديد التربية وتحديد سماتها ومقوماتها في عصر متغير دوما ، يظل مطلب متجدد يحتل مركز الصدارة 
علنوا أن التربية من أجل القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن تكون في البلدان المتقدمة نفسها، الذين أ 

ومحققة لجميع رغبات الفئات  الثقافي،تربية للجميع، وأن تكون متعددة األشكال، مرضية للتنوع 
 والنامية.االجتماعية والمهنية وكذا متطلبات الفرد الروحية في جميع المجتمعات المتقدمة منها 

ذه التغيرات قد أثرت بشكل كبير على بنية المجتمع: االجتماعية، والثقافية، فيه أن ه ال شكومما 
. ففي والقيمية للمجتمعواالقتصادية، وغيرها، وانعكس تأثير تلك التغيرات على المنظومة التعليمية 

الوقت الذي أستطاع فيه العالم المتقدم أن يطور من نظمه التعليمية وتطبيقاته العلمية بسرعة كبيرة 
العمل، وتقدير التعليم،  مثل: إتقان -وأن يتمثل مجموعة من القيم التي تعتبر ركائز لهذا التطور

وضمان حق االختالف، والتسامح، واحترام الرأي اآلخر، وتعظيم أدوار المؤسسات التعليمية، فإن 
جها الطالب التعليم الجامعي الليبي يعانى من بعض المشكالت التي يوا إلىالدراسات السابقة تشير 

وتلخص الدراسات السابقة ، لشخصية أو النفسية أو االجتماعيةوالطالبات سواء فيها األكاديمية أو ا
 : إلىبعض المشاكل التي يعاني منها الطالب من وجهة نظرهم 

 . مباني جامعية مهيبة الظاهر محبطة الباطن.1
 . مكتبات جامعية قليلة اإلمكانيات.2
 مغرقة في بعدها التاريخي. . برامج تعليم وتدريب3
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 . تسلط اإلدارة الجامعية القاهرة ألماني الشباب.4
 . قصور المعامل واألجهزة والمراجع العلمية.5
 . تخريج أعداد في تخصصات سوق العمل ال يحتاج إليها .6

كل هذه األسباب أدت إلى انخفاض ملحوظ في المستوى العلمي للطالب، وظهور البطالة، وقبول 
الخريجين لبعض الوظائف التي تختلف عن الوظائف التي أهلتهم لها الجامعات، وقبول أجور أقل من 

عات األجور التي توقعوا الحصول عليها بعد تخرجهم، وذلك بسبب عدم انسجام سياسات القبول بالجام
 االقتصادية.مع احتياجات خطط التنمية االجتماعية 

كما أن من بين العوامل التي تحد من قدرة الجامعة في المجتمعات النامية على القيام بدورها بفاعلية 
نوعية التربية التي تقدمها لطلبتها؛ فهي تربية ال تؤدي إلى تغيير مواقف الطالب السلبية من الجامعة، 

تجاهاتهم السلبية ، وال تنمية قدراتهم على مواجهة مشكالتهم ، ويرجع السبب في ذلك وال إلى تغيير ا
أن الوطن العربي قد حدثت فيه تطورات كثيرة لم تستطع الجامعات العربية مالحقتها بأسلوب متطور 
 يناسبها، ومن ثم ظلت كما هي بأسلوب الدراسة القديم فيها، ونظم امتحانات العتيقة التي تتبعها،

ونقص الموارد المادية والبشرية التي تعاني منها ومن منطلق أهمية الجامعة في مسايرة التغيير، 
والحفاظ على القيم المجتمعية األصيلة، وطرح الحلول والبدائل لمشكالت المجتمع، وقضاياه المصيرية، 

لحالية، لتحقيق يصبح على الجامعات  مسئولية إعادة النظر في فلسفتها ،وبرامجها، وتنظيماتها ا
المطالب التي تمليها التنمية في ثوبها المجتمعي الجديد، الذي يستهدف توفير كوادر فنية مؤهلة لفهم 
هذه التحوالت الخطيرة في بنية المجتمع وقطاعاته، الذي سيوكل إليه مهمة تحقيق االعتماد على 

ة في اتخاذ القرارات المتصلة بتطوير الذات، وتنمية تكنولوجيا مناسبة، وتهيئة الفرص للمشاركة الفعال
 (.101، 1993(، )حسانين، 207، 1987حياة اإلنسان والمجتمع ككل.)زاهر، 

أساسية في مهارات معينة وعلوم  الجامعي معرفةو لتحقيق ما سبق فإن األمر يتطلب إكساب الشباب 
كان قد أعد لمواجهتها،  معينة، واالختبار الحقيقي هو في قدرة الشباب على مواجهة المشكالت التي

لذلك فإن وظيفة الجامعة لم تعد فقط تعليم وتعلم الشاب كيف يعيش، إنه يستطيع أن يعيش بدونها، 
إن وظيفة الجامعة تزويد الشاب برؤية نافذة وبصيرة واضحة في طبيعة األفكار والتيارات والقيم التي 

 .1994كالته بصورة صحيحة )رضا، تعصف من حوله، وقدرته على التعايش مع نفسه وواقعه ومش
  (.18ص

وذلك يرتبط بأن تحاول الجامعة التغلب على المشكالت التي يواجهها الشباب بصفة عامة واألكاديمية 
المشكالت األكاديمية من أهم العقبات التي تواجه الطلبة في التعليم العالي  إنبصفة خاصة. ربما 

، نتاجية المؤسسة التي ينتمي إليهالب بل يمتد إلى مستوى إوالجامعي حيث ال يقتصر تأثيرها على الطا
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فقد تطرقت العديد من األدبيات المتعلقة بالمشكالت األكاديمية إلى عدد من العوامل التي لها تأثير 
 مباشر وغير مباشر على حدة هذه المشكالت. 

 وقد أرجعت الدراسات هذه العوامل إلى عاملين رئيسين:
 للطالب نفسهعوامل ذاتية • 
 عوامل تنظيمية تعود للمؤسسة التعليمية.• 

 _ وتتمثل العوامل المرتبطة بالطالب في :
غموض الرؤية والهدف لدى الطالب اللتحاقه بالكلية، واختياره التخصص الذي قد يكون بسبب • 

 إرضاء الوالدين أو الزمالء
 ثل.القصور لدى الطالب في كيفية إدارة الوقت واستخدامه األم• 
 ضعف المهارات الدراسية لدى الطلبة.• 
 ، والتوتر......الخ.واإلحباط، والفقدانالصعوبات والمشاكل النفسية التي تواجه الطلبة كالقلق، • 
 شعور الطالب بعدم التوافق النفسي واالجتماعي مع الجامعة. • 
 توفر الجو األسري المالئم للدراسة والتحصيل.• 
 المعيشي لها.   وانخفاض المستوى محدودية دخل األسرة • 
معاناة الطالب من صعوبة توفير وسائل النقل لحضور المحاضرات. بسبب نقص البنزين وغالء • 

 أسعار النقل الجامعي.
 مثل : مهارات القراءة والكتابة. األساسيةالتركيز على الطالب وتمكينه في جانب مهارات التعليم • 
 حظير لحضور المحاضرات.الطالب لالستعداد والت إهمال• 

 _ وتتمثل العوامل المرتبطة بالمؤسسة التعليمية في:
البيئة التربوية والتنظيمية التي يتلقى فيها الطالب تعليمه، فلها تأثير كبير على إنتاجيته. وذلك من 

نافس في القاعات الدراسية ، وزيادة الضغط النفسي ، والميل إلى الت الطلبة، وتزاحمحيث زيادة أعداد 
 العام ، مع اإلعالء من شأن الطلبة المتفوقين دراسيا  ، وإهمال عملية التوجيه واإلرشاد .

ذلك يتسبب في وجود كثير من المشكالت التي تواجه الطلبة  عامة، كلوضعف اإلمكانات بصفة 
وضعف اإلنتاجية العلمية وضعف التحصيل ،والتخلف الدراسي وظواهر  كالتسرب و الهدر في التعليم ،

 . (37ص1991.تربوية أخرى )أحمد 
، ي واإلجراءات اإلدارية المستخدمةوإضافة إلى ذلك نجد أن عدم فهم الطالب للنظام الدراسي األكاديم

االجتماعية والثقافية  وضعف نظام اإلرشاد األكاديمي ، وتركيز اإلدارة على التدريس وإهمالها األنشطة
والرياضية الالزمة لتجديد نشاط الطلبة ، وإجراءات العقاب والثواب المتبعة ، لها تأثير على ظهور 
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المشكالت األكاديمية وبالتالي على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة ، كما تؤكد نتائج الدراسات 
 السابقة .

يمكن حصرها في: القبول  الليبية،الجامعات ويضيف البعض أن مشكالت الطالب الجامعي في بعض 
والتسجيل، وضعف كفاءة بعض أعضاء هيئة التدريس، وتدنى اهتمام بعض الطالب، المنهج والمواد 

 المقررة، نظام الدراسة واالمتحانات، الخدمات الصحية، خدمات النقل، اإلسكان، الترفيه والنشاط. 
الذي يولد منه  الجامعي،التحر  داخل الحرم  إلىمما يؤدي  األمنكما أن هناك مشكالت تتعلق بقلة 

 قلة الدافعية للدراسة.
و باستقراء ما سبق من تلخيص ألهم المشكالت التي تواجه طالب الجامعة كما وردت في األدبيات 

أن أهم المشكالت األكاديمية التي تواجه طالب وطالبات الجامعة في المجتمع الليبي  التربوية يتضح
العربي يمكن تلخيصها في المحاور التالية )األستاذ الجامعي، القاعات الدراسية والمعامل، المقرر و 

وفيما يلي عرض ، والمكتبة الجامعية، و الجدول الدراسي، واالختبارات واإلرشاد األكاديمي( الدراسي
 لكل محور من هذه المحاور المختلفة:

 الجامعي.األستاذ  1
بإدارة المحاضرة وأخرى تتعلق بالمقررات وطرق التدريس. حيث توصلت ويتضمن مشكالت تتعلق 

 الدراسات السابقة إلى أهم المشكالت الفرعية المتعلقة بعضو هيئة التدريس هي:
وتمثلت في تبديل مواعيد المحاضرات، وعدم   . مشكالت تتعلق بإدارة المحاضرة والساعات المكتبية :أ

وعدم العدالة في كثير من األحيان ،  وعدم التزام البعض بمواعيد بداية  والحزم مع الطلبة والطالبات ،
ونهاية المحاضرات ،والتغيب في كثير من أحيان بدون ظروف قاهرة، وعدم تزويد الطالب بدرجاتهم 
في الواجبات واالختبارات ، وعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب ،ومعاقبة الطالب من أول تقصير 

لطالب ، وتكليف الطالب بكثير من الواجبات والتكليفات األسبوعية ، ضعف اهتمام األستاذة يرتكبه ا
بالمشكالت الدراسية التي يواجها للطالب ، وعدم حرص أستاذ المقرر على فهم الطالب لموضوعات 
المحاضرة وعدم استجابة كثير من األساتذة ألسئلة الطالب أثناء المحاضرة  ، وعدم التزام بعض 

 األساتذة بالتواجد في الساعات المكتبية.
وتمثلت في عدم تزويد الطالب  واالختبارات:. مشكالت تتعلق بالتعامل مع المقررات الدراسية ب

بخطط دراسية واضحة للمقرر في بداية الفصل الدراسي ، استخدام طرق تدريس تقليدية ، وضعف 
ي التخصص ، وعدم تنفيذ أعضاء هيئة التدريس العلمية فحيث تأهيله التربوي وكفأته األساتذة من 

للخطة الدراسية ، وعدم استخدام أساتذة المقرر طرق وأساليب حديثة في تدريس المواد النظرية، وعدم 
 وضع أسئلة االختبارات بطريقة واضحة وشاملة للمنهج.
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 . القاعات الدراسية والمعامل 2
 والمعامل فيما يلي:يمكن تلخيص أهم مشكالت القاعات الدراسية 

 أ. عدم توافر الوسائل اإليضاحية واألجهزة المعينة على التدريس.
 ب. عدم توافر المعامل والمختبرات المجهزة بالجامعة.

 ج. تشتت القاعات الدراسية بين عدة مباني متباعدة.
 .المقرر الدراسي  3

 وتلخصت أهم المشكالت الفرعية للمقرر الدراسي فيما يلي:
 عدم توافر المراجع المرتبطة بالمقررات الدراسية. أ.

 ب. وجود حشو بالمقررات الدراسية ال فائدة منه في الحياة.
 ج. تكرار الموضوعات بين المقررات الدراسية المختلفة.

 د. تدريس المقررات العملية بأسلوب نظري.
 ه ب زيادة المقررات العامة عن مقررات التخصص.

 ات الدراسية على الحفظ واالستظهار.و. اعتماد المقرر 
 .المكتبة الجامعية  4

 وتلخصت أهم المشكالت الفرعية للمكتبة الجامعية فيما يلي:
 أ. عدم احتواء المكتبة الجامعية على مراجع حديثة في مجال التخصص.

 ب. عدم تعاون الموظفات مع الطالبات في المكتبة الجامعية.
 في المكتبة الجامعية للطالب. ج. عدم مناسبة أوقات العمل

 للمراجع. الكرتونيةد. عدم وجود خدمة 
 ه ب. عدم وجود طرق استعارة منتظمة ودقيقة بالمكتبة الجامعية.

 و. عدم توافر المقاعد المناسبة داخل المكتبة.
 ز. عدم توافر خدمات النسخ والتصوير داخل المكتبة.

 .الجدول الدراسي  5
 الفرعية للجداول الدراسية فيما يلي:وتتلخص أهم المشكالت 

 أ. المحاضرات متتالية بدون استراحة.
 ب. وجود تعارضات في مواعيد المواد بالجداول الدراسية.

 ج. وجود محاضرات بعد اليوم التدريبي.
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 .االختبارات  6
 وتتلخص أهم المشكالت الفرعية لالختبارات فيما يلي :

 لدراسي الواحد.أ. كثرة االختبارات في الفصل ا
 ب. تقيس االختبارات الحفظ واالستظهار .

 ج. يشمل جدول االختبارات النهائية أكثر من مقرر في اليوم الواحد.
 د. استخدام االختبارات كمعيار وحيد في تقويم الطالبة.

 هب. عدم تنوع أسئلة االختبارات.
 . اإلرشاد األكاديمي 7

 لإلرشاد األكاديمي فيما يلي:وتتلخص أهم المشكالت الفرعية 
 أ. عدم قيام المرشد األكاديمي بتوجيه الطالب لتسجيل المقررات حسب الخطة الدراسية.

ب. عدم مواظبة المرشد األكاديمي على الحضور بانتظام خالل فترة الحذف واإلضافة في اإلرشاد 
 األكاديمي.

 فيما يتعلق باللوائح الدراسية للطالب .ج. عدم حرص المرشد األكاديمي على شرح جوانب الغموض 

 ثانيا : الدراسات السابقة
تناول الباحث فيما يلي عرضا  لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة سواء بطريقة     

بدء بالدراسات العربية يليها  ،مباشرة أو غير مباشرة مرتبة ترتيبا  تاريخيا  من األقدم إلى األحدث
ثم التعقيب على هذه الدراسات وبيان مدى االستفادة منها ومدى االختالف بينها  األجنبية،الدراسات 

 التالي:وذلك على النحو  الحالية،وبين الدراسة 
 الدراسات العربية: 1 
بعنوان "بناء قائمة ،  في فلسطين (  1989اسة إحسان األغا ، وصالح الدين أبو ناهية ) در  -1 

المشكالت الدراسية لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة" ، هدفت إلى التعرف على المشكالت الدراسية 
لطلبة الجامعة اإلسالمية، ولقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي حيث تكونت عينة الدراسة 

لوم والتربية ،وباستخدام قائمة المشكالت ( طالبا وطالبة ، من كليات اآلداب والتجارة والع 657من ) 
، ب يعانون من معظم مشكالت القائمةالدراسية من إعداد الباحثان ، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطال

  :وكان ترتيب هذه المشكالت حسب أهميتها وتكرارها على النحو التالي
، المستقبل التعليمي والمهني ،  االمتحانات والتقويم ، النظام االكاديمي ، عملية التعليم الجامعي

محتوى المقررات الدراسية ، العالقات التفاعلية ، المشكالت الشخصية المرتبطة ، بالدراسة ، )األغا، 
 (252- 177،  1989إحسان، أبو ناهية، صالح: 
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المشكالت التي يواجهها طالب وطالبات كلية التربية  ) بعنوان وهي،  (2002دراسة الناجم ) -2
عة الملك فيصل في مدينة السعودية  وفقا  للجنس والتخصص والمستوى الدراسي األول والثاني بجام

، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي و االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى (والثالث والرابع
هم في وضع أن أكثر المشكالت حدة هي: عدم أخذ الشكاوي بجدية من المسئولين، وعدم مراعاة ظروف

جدول االختبارات، وزيادة األعداد في الشعبة الواحدة، وعدم توفر المنا  الديمقراطي، وعدم موضوعية 
نتائج االختبارات ، ولم توجد فروق بين الجنسين فيما يتعلق بمراعاة ظروف الطالب والطلبات لظروفهم 

وضع أسئلة االختبارات ،  في وضع الجدول الدراسي وعدم أخد شكاوي الطالب والطالبات ، وسوء
 وافتقار المناهج الدراسية التي تنمي التفكير والمهارة. 

تحديد أهم العوامل الكامنة وراء تعثر الطالب  وهي بعنوان)،  (2004ودراسة حمادة والصاوي ) -3
حيث قسمت الدراسة العوامل المسببة لتدني التحصيل الدراسي للطلبة  (المنذرين بجامعة الكويت

ذرين وضعف معدلهم التراكمي إلى ثالث مجموعات وهي: العوامل الشخصية، والعوامل التعليمية، المن
والعوامل اجتماعية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن العوامل 

كمي، فقد التعليمية أكثر تأثير على تدنى التحصيل الدراسي للطلبة المنذرين وضعف معدلهم الترا
جاءت في الترتيب األول، وتتمثل هذه العوامل في: طرق التدريس وعضو هيئة التدريس والمناهج 
واالمتحانات. أما العوامل الشخصية والمتعلقة بالطالب ومدى اهتمامه بالتعليم، فتأتي في الترتيب 

 الثاني.
في السعودية وأثرها مشكالت طالب جامعة طيبة  والمعنونة ) (2007دراسة القطب ومعوض ) -4

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة. وقد  (على تحصيلهم العلمي
توصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المشكالت الشخصية والمشكالت األكاديمية، ومشكالت 

وتؤثر على مستوى تحصيلهم  الخدمات والمرافق الجامعية، والمشكالت األسرية، تواجه طالب الجامعة
العلمي ومستواهم الدراسي، واتجاهاتهم نحو البيئة الجامعية، بدرجة مرتفعة، كما توصلت الدراسة إلى 
أن مشكالت الخدمات والمرافق الجامعية تؤثر بدرجة متوسطة على تحصيل الطالب العلمي، كما أنها 

وقد كشفت الدراسة أيضا عن وجود فروق جوهرية تؤثر بدرجة كبيرة على اتجاههم نحو البيئة الجامعية. 
دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات لصالح الطالب حول تأثير مشكالت الخدمات والمرافق الجامعية 

 على اتجاهاتهم نحو البيئة الجامعية.
ات المشكالت األكاديمية التي يواجها طالب الكلي والمعنونة )( 2009وأجرى العقيلي وأبو هاشم  ) -5

استخدمت الدراسة المنهج  (اإلنسانية بجامعة الملك سعود في السعودية وعالقتها ببعض المتغيرات
الوصفي المسحي، واألسلوب المقارن، واستبيان المشكالت األكاديمية كأداة للدراسة. ومن أهم النتائج 
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المرتبطة بالمقررات الدراسية التي توصلت إليها الدراسة أن أكثر المشكالت تأثيرا، كانت تلك المشكالت 
والتي تتمثل في زيادة كمية الموضوعات المقررة، وصعوبة فهم مواضيع بعض المقررات، وعدم ارتباط 

 المواضيع بالواقع، بينما أقلها شيوعا هو عدم كفاية الوقت المخصص للدراسة.
طلبة كلية التربية  المشكالت األكاديمية التي يواجهاوهي بعنوان ) (2013ودراسة العازمي ) -6

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كاداه للدراسة، وقد  ( األساسية بدولة الكويت
أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية أن المشكالت التي تتعلق بأساليب التدريس، وبمصادر المعلومات 

كانت بدرجة مرتفعة، بينما المشكالت التي والتكنولوجيا، وبالمقررات الدراسية، وبنظم االمتحانات، 
تتعلق بنظام اإلرشاد األكاديمي، وبأساليب تعامل أعضاء هيئة التدريس، وبتنظيم المحاضرات، كانت 

 بدرجة متوسطة.
المشكالت األكاديمية والنفسية واالجتماعية الشائعة التي  والمعنونة ) (2013أما دراسة معشي ) -7

التعرف على العالقة بين هذه المشكالت هدفها و  (جامعة جازان في السعودية تواجه الطالب الجامعي ب
( طالبه 366والمعدل التراكمي لدى أقراد العينة . وقد قام الباحث بإعداد مقياس للمشاكل طبقه على )

وطالبه. وتم التوصل إلى وجود مستوى عال  من المشكالت األكاديمية والنفسية واالجتماعية لدى 
البات الجامعة، وأيضا وجود عالقة ارتباطية عكسية بين المشكالت األكاديمية والنفسية طالب وط

 واالجتماعية والمعدل التراكمي.
، التي هدفت إلى التعرف على المشكالت األكاديمية لدى  (2013ودراسة درويش، ولحريبي ) -8

الوصفي المسحي، واالستبيان  طالبات جامعة األمير سلمان في السعودية ، واستخدمت الدراسة المنهج
كأداة للدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المشكالت هي المشكالت المتعلقة بالقاعات والمعامل 
والوسائل التعليمية، بينما جاء محور المقررات والجداول الدراسية كأقل المشكالت. وقد أظهرت نتائج 

ينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى الدراسة أن هناك فروق ا تعزى لمتغير الكلية، ب
 لدراسي باستثناء محور الشبكة التلفزيونية.

المشكالت التي تواجه الطالب المستجدين في فرع الجامعة العربية  وهي )( 2015ودراسة ميرزا ) -9
ستبيان كأداة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واال . بالسعودية في المجال األكاديمي، واإلداري 

للدراسة. ومن أبرز النتائج: عدم تمكن الطالب من مهارات اللغة اإلنجليزية، وعدم وجود مراقبة ألداء 
الطالب المستجد، وصعوبة فهم الطالب المستجد من بعض أعضاء هيئة التدريس الناطقين باللغة 

اسم المقرر دون معرفة  اإلنجليزية، وخوف الطالب من صعوبة أسئلة االختبارات، وتسجيل الطالب
 اسم أستاذ المقرر.
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 الدراسات األجنبية: 2
، هدفة الدراسة إلى تحديد مجموعة العوامل التي تؤثر  ( Jaggia and Kelly)1999دراسة)  -1

على مستوى األداء األكاديمي لعينة من الطالب الجامعيين باستخدام المعدل التراكمي كمقياس لمستوى 
األداء األكاديمي للطالب. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل المتعلقة بالمناهج 

س، وعضو هيئة التدريس، وخصائص الطالب، وخصائص أسرة الطالب الدراسية وطريقة التدري
والمستوى التعليمي بها، واستقرار المجتمع األسري الذي يعيش فيه الطالب يمثل أهم العوامل التي تؤثر 
على أداء الطالب األكاديمي. كما توصلت الدراسة إلى أن الفترة التي يقضيها الطالب في الجامعة 

 له ليس لها عالقة بمستواه األكاديمي.يوميا، ومستوى دخ
، هدفت الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة على األداء األكاديمي ( ( Digresia 2002ودراسة  -2

لطالب الجامعات األرجنتينية، وذلك بالتطبيق على عينة من الجامعات الحكومية. وأهم ما توصلت 
فيها من مقررات تدريس، ومناهج تعليمية، ونظم  إليه الدراسة أن النظام الداخلي للجامعات، بما

امتحانات وغيرها من العوامل الداخلية للجامعات، تعد من العوامل التي تؤثر على مستوى األداء 
 األكاديمي للطالب.

كما أوضحت الدراسة أن الخصائص التي يتمتع بها الطالب وعضو هيئة التدريس، من حيث مدى  
التعليمية، واستثمار الوقت وتنظيمه، تعد أيضا من العوامل التي تؤثر على اهتمام كل منهم بالعملية 
 األداء األكاديمي للطالب.

إلى التحقق من المشاكل التي تواجه طالب  ( (  Doygun & Gulec 2012وهدفت دراسة ) -3
الجامعات، وكذلك إلى تحديد وجهات نظر الطالب حول المشكالت التي تواجههم. وكان من أهم 

لنتائج  بجامعة أولو داغ في تركيا أن الغالبية العظمى من الطالب يفضلون اإلقامة مع أسرهم، وهناك ا
نسبة كبيرة من الطالب ال يعلمون شيئ ا عن األشخاص الذين يمكن أن يساعدوهم في مشاكلهم، وأنهم 

لق حول المستقبل بصورة عامة يواجهون صعاب. وأشارت النتائج إلى أن الطالبات أكثر معاناة من الق
 والبطالة.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
 يتضح :  السابقةمن خالل العرض السابق للدراسات 

فلسطين ، الكويت، المملكة العربية  ،أجريت بها مثل أن الدراسات اختلفت من حيث الدول التي  -1
 السعودية و األرجنتين وأمريكا ، تركيا.

الدراسات أجمعت على أن الطالب بالجامعات يعانون من مشكالت متعددة تتمثل في  معظم -2
 مشكالت تعليمية ونفسية واجتماعية، ولكن بدرجات متفاوتة.
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 معظم هذه الدارسات قامت بتصميم وتطبيق االستبانة .    -3
 .التحليليمعظم الدراسات استخدمت المنهج الوصفي  -4
يد من الدراسات التي تناولت مستوى األداء األكاديمي أو التحصيل واتضح أيضا  أن هناك عد -5

الدراسي للطالب في مؤسسات التعليم العالي، والتي تتأثر بالمشكالت التي يواجهها الطالب 
 .بالجامعات

مجتمع الدراسة  أفرادتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مكان وزمان تطبيقها وعدد  -7
 .وأداة الدراسة ،وعينتها 

 المبحث الثالث : منهج الدراسة وإجراءاتها
من أهداف الدراسة  الباحث للتحققإلجراءات الدراسة التي اعتمدتها  عرضا   المبحثيتضمن هذا   

 التعلم ويتضمنوالتي تحد من  المشكالت التي يواجهها طالب جامعة بني وليد بعض التي تدرس
وفما يأتي عرض  الدراسة،وتحديد أداة  الدراسة،واختيار عينة  الدراسة،مجتمع  الدراسة، تحديدمنهج 

 اإلجراءات:تفصيلي لتلك 
 أوال : منهج الدراسة :

نظرا لما يوفره  الدراسة،استخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليلي الذي يعد من أنسب المناهج لهذه 
 والظروف القائمة المتعلقة بموضوع الدراسة .  الدقيقة،التوصل إلى الحقائق  إمكانيةمن 

 ثانيا : مجتمع الدراسة :
ب  2020للعام الدراسي ) جامعة بني وليدكلية اآلداب ب من طالب الدراسة الحالية مجتمع شملي  

 م(. 2021
 ثالثا : عينة الدراسة :

التنقل بين كليات جامعة بني  ونظرا  للظروف العامة و لصعوبةتم اختيار العينة بالطريقة المقصودة 
بكلية اآلداب تم اختيار عينة الدراسة من طالب كلية  عضو هيئة تدريسوليد و باعتبار الباحث 

و  العشوائية،بالطريقة  اختيارهمتم  إذ( 76اآلداب بجامعة بني وليد وقد بلغ عدد طالب هذه العينة )
 ك.ذل ( يبين1جدول رقم ) عليهم.قد تم توزيع االستبانة 
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 (1الجدول رقم )
 األقسام العلمية في كلية اآلداب بني وليد وعدد طالبها

 المجموع اإلناث الذكور القسم

 51 42 9 علم النفس

 22 21 1 علم االجتماع

 26 22 4 فلسفة

 17 8 9 التاريخ 

 11 4 7 الجغرافيا

 8 1 7 األثار

 56 27 29 اإلعالم 

 26 22 4 مكتبات ومعلومات

 5 4 1 العربيةاللغة 

 86 70 16 اللغة اإلنجليزية

 13 8 5 اللغة الفرنسية

 321 229 92 المجموع

 حدود الدراسة رابعا :
 حدود الدراسة:-1
تم إجراء الدراسة الحالية على عينة من طالب وطالبات كلية اآلداب بجامعة بني  البشرية:الحدود -أ

  التخصصات.وليد في جميع 
 (..2021_  2020تم إجراء هذه الدراسة في الفترة ما بين ) الزمانية:ب ب الحدود 
 تم إجراء هذه الدراسة داخل كلية اآلداب في مدينة بني وليد. المكانية:ج ب الحدود 
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 : أداة الدراسة خامساً 
 وليد قامتمن أجل تحقيق أهداف الدراسة لمعرفة أهم المشكالت التي يواجهها طالب جامعة بني   

دراسة استطالعية تم تطبيقها على عينة عددها  إجراءمفتوحة من خالل  استبانةالباحث بإعداد 
م( ، وتضمنت 29/5/2021من طالب وطالبات كلية اآلداب الموافق يوم )السبت بتاريخ    (150)

 السؤال التالي :  
 يتك ؟ باعتبارك طالبا في جامعة بني وليد ، ما المشكالت التي تواجهها داخل كل -

من طالب وطالبات كلية اآلداب بجامعة  (150)وبعد تجميع االستبانة المفتوحة والتي كان عددها 
 أوبني وليد ، تم تفريغ االستجابات وتنظيمها واستبعاد التشابه والتكرار وعدم وضوح بعض المشكالت 

 عدم عالقتها بالوسط الجامعي بشكل دقيق. 
قيس بها المشكالت التي يسوف  المغلقة والتيوعلى ضوء ما سبق قامت الباحث بتصميم االستبانة 

 فقرة . (73)تواجه الطالب بالجامعة وبلغ عددها 
 : صدق االستبانة سادساً 

يعد الصدق من الشروط األساسية الواجب توفرها في االختبارات والمقاييس النفسية، وهو قدرة االختبار 
 (45:1999)زكريا محمد الطاهر وآخرون ) المقياس على قياس الشيء الذي وضع من أجل قياسهأو 

للتأكد من صدق االستبانة لقياس المشكالت قامت الباحث بعرضها على مجموعة من المحكمين  و
المتخصصين لبيان سالمة الفقرات من حيث صياغتها اللغوية وشموليتها لقياس المشكالت وحذف أو 

وقد بلغ عدد فقرات االستبانة بصيغتها النهائية  البحث،أو تعديل للفقرات لتناسب تحقيق أهداف إضافة 
 .أبعاد(  فقرة في أربع 50)

  ( فقرة منها ما هو مكرر ومنها ما هو ال يندرج تحت المشكالت وهي   23حيث تم استبعاد )
18،19،26،30،33،35،54،55،59،60،61،62،63،64،65،66،67،68،69،70،71،
72،73. 

الذي  " المشكالت التي يواجهها الطالب "وعلى ضوء ما سبق تم اعتماد استبانة الدراسة التي تقيس
 :ى أربعة  أبعاد على النحو التاليتم تقسيمها إل وقد .المشكالتنها التعرف على أهم هذه كان الهدف م

 – 17 – 13 – 9 – 6 – 5 – 1 )14، وتمثلها العبارات  البعد األول / مشكالت تتعلق بالطالب
18 – 28 – 29 – 39 – 44 – 45 – 48 – 50) 
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  22 – 21 – 7 – 4 – 2 )، وتمثلها العبارات  البعد الثاني / مشكالت تتعلق باألستاذ الجامعي
23 – 31 – 42 ) 

 15 ، وتمثلها العبارات البعد الثالث / مشكالت تتعلق بالمنهج وطرق التدريس والوسائل التعليمية
– 19 – 26 – 27 – 30 – 33 – 34 – 36 – 37 – 41 – 49 )  8-15-3) 

 20 – 16 – 12 – 11 – 10 )وتمثلها العبارات  البعد الرابع / مشكالت تتعلق بالمبنى الدراسي
– 24 – 25 – 32 – 35 – 38 – 40 – 43 – 46 – 47  ) 

طالب وطالبة في كلية اآلداب  (76)دهم و تم توزيع وتطبيق االستبانة على أفراد من العينة البالغ عد
 ( يوضح ذلك4الملحق رقم )  م(.16/6/2021بتاريخ  األربعاء) بجامعة بني وليد ، الموافق يوم

حيث أشرف على عملية التطبيق ، وقامت الباحث  وقد اعتمدت الباحث طريقة االتصال المباشر ،
بكل صدق  اإلجابةبتوضيح أهداف االستبانة وطريقة اإلجابة عليها ، وطلب من أفراد العينة 

 وموضوعية. 
 المستخدمة  اإلحصائية: الوسائل  سابعاً 

 استخدم الباحث الوسائل اآلتية : 
 الوسط الفرضي المرجح. 1
 مستقلتين.لعينتين االختبار التائي  2

 عرض النتائج وتفسيرهاالمبحث الرابع: 
ليها الباحث وفق البينات التي تحصلت عليها من إعرضا  للنتائج التي توصل  المبحثيتضمن هذا 

إذ قامت بتحليلها ومعالجتها إحصائيا  ومناقشتها وفق أسئلة  الدراسة،عينة  أفرادخالل استجابات 
 باآلتي:اإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من أهدافها قامت الباحث  ومن أجل الدراسة،

 على: والذي ينص_ اإلجابة عن التساؤل األول من تساؤالت الدراسة 
 وليد؟ما أبرز المشكالت التي يعاني منها طالب جامعة بني  

رصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد العينة على استبانة المشكالت ثم حللت البيانات إحصائيا 
( 2تم حللت باستخدام الوسط المرجح . والجدول رقم ) (SPSS)  اإلحصائيباستخدام البرنامج 

 يوضح ذلك.
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 (2الجدول رقم )
 يوضح الوسط الفرضي المرجح والترتيب للمشكالت

 المشكالت ت
الوسط 
 الفرضي

 الترتيب

 14 3.13 االنفالت األمني 1
 37 1.98 عدم مراعاة األستاذ للظروف الصعبة األمنية و االقتصادية 2
 9 3.96 عدم توفر وسائل اإليضاح الكافية للمواد الدراسية داخل القاعات الدراسية 3
 29 2.22 للطلبة بالواجبات التي يصعب القيام بها األساتذةتكليف بعض  4
 10 3.44 انقطاع التيار الكهربائي باستمرار في الكلية والبيت 5
 16 3 انعدام التفاعل بين الطلبة في الكليات المناظرة 6
 12 3.25 في بعض المواد العلمية األساتذةعدم التخصص لبعض  7
 11 3.28 قلة المصادر والمراجع العلمية في الكلية والجامعة 8
 17 2.99 الترفيهية في الكليةعدم وجود النشاطات  9
 19 2.87 عدم توفر القاعات الدراسية الكافية للطلبة 10
 28 2.28 عدم االهتمام بالمرافق الصحية بالكلية والجامعة 11
 33 2.11 عدم توفر الماء البارد والصالح للشرب في الكلية بشكل مجاني 12
 7 4.01 المحاضراتقلة الوقت المخصص الستراحة الطالب بين  13
 6 4.04 الجامعي للطلبة األمن أفرادسوء معاملة بعض  14
 34 2.06 للطلبة أو الجامعة اإلنترنتعدم تخصيص شبكة  15
 15 3.11 عدم االهتمام بنظافة بعض القاعات الدراسية في الكلية من قبل اإلدارة 16
 31 2.15 الجامعة أوالكلية  إلىالنقل المؤدية  أجورارتفاع  17
 13 3.17 الكليات بسبب عدم توفر وقود في المدينة إلىصعوبة الوصول  18
 47 1.19 تكرار توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا 19
 39 1.89 عدم توفر معدات الوقاية لجائحة كورونا في الكليات 20
 18 2.89 هيئة التدريس أعضاءكثرة غياب  21
 41 1.63 الفردية بين الطالبعدم االهتمام بالفروق  22
 21 2.77 عدم التزام أعضاء هيئة التدريس بمشاريع التخرج 23
 4 4.08 عدم وجود دورات مياه صالحة لالستعمال في الكليات 24
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 9 3.89 خاصة لالستراحة للبنات أماكنعدم تخصيص  25
 49 1.11 الالزمة في المعامل اإلمكانياتعدم توفر  26
 32 2.13 المناهج على مقررات دراسية تقليديةاحتواء  27
 27 2.33 عدم االهتمام بالنظافة العامة داخل الكافتيريا 28
 26 2.43 افتقار الجامعة لبعض التخصصات الجامعية 29
 5 4.06 وجود تكرار بين مضمون عدد من المقررات 30
 3 4.12 خروج بعض األساتذة عن موضوع المحاضرة 31
 46 1.27 القاعات غير جيدةتهوية  32
 23 2.61 كثرة المحاضرات في اليوم الواحد 33
 22 2.71 صعوبة أسئلة االمتحان 34
 42 1.61 إضاءة القاعات غير مناسبة 35
 43 1.53 تعارض مواعيد محاضرات المقررات النظرية والعملية 36
 1 4.33 كثافة المادة العلمية التي تقدم في المحاضرة الواحدة 37
 24 2.50 بعد المسافة بين مدخل الجامعة والقاعات الدراسية 38
 30 2.17 الكتاب الجامعي أسعارارتفاع  39
 40 1.66 ازدحام قاعات التدريس بالطالب 40
 8 3.99 صعوبة المقررات الدراسية المقررة 41
 2 4.14 بفهم الطالب للمحاضرة األستاذعدم اهتمام  42
 36 1.99 بنظافة وتنسيق ساحة الكليةعدم االهتمام  43
 44 1.51 في بعض الكليات األمنتوقف الدراسة بسبب عدم توفر  44
 50 1.04 عدم احترام الطالب للحرم الجامعي 45

46 
الشعور بعدم الراحة  إلىعدم وجود تبريد داخل القاعات مما يؤدي 

 20 2.82 وتشتت االنتباه داخل المحاضرة

 45 1.45 بتنظيف الوسائل التعليميةقلة االهتمام  47
 48 1.12 أدرس في تخصص لم أكن أرغب فيه 48
 38 1.92 أعاني من وجود أكثر من امتحان في اليوم الواحد 49
 35 2.01 أعاني من ضعف الدافعية للدراسة 50
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 (3جدول رقم )
 يوضح الترتيب التنازلي للمشكالت

 الوسط الفرضي المشكالت ت
 4.33 المادة العلمية التي تقدم في المحاضرة الواحدةكثافة  1
 4.14 عدم اهتمام األستاذة بفهم الطالب للمحاضرة 2
 4.12 خروج بعض األساتذة عن موضوع المحاضرة 3
 4.08 عدم وجود دورات مياه صالحة لالستعمال في الكليات 4
 4.04 الجامعي للطلبة  األمن أفرادسوء معاملة بعض  5
 4.01 الوقت المخصص لالستراحة الطالب بين المحاضراتقلة  6
 3.99 صعوبة المقررات الدراسية المقررة 7

 
ونصت على  األولىالتي تحصلت على المرتبة  األولى( والى الفقرة 4بالرجوع الى الجدول رقم ) -

يمكن أن يرجع السبب  (4.33)بوسط فرضي  )كثافة المادة العلمية التي تقدم في المحاضرة الواحدة(
في ذلك أن بعض المقررات الدراسية يشمل على وحدات طويلة مما يجعل الطالب غير قادر على 

عطاء الطالب إحيث يقوم أعضاء هيئة التدريس ب مراجعته خالل الفصل الدراسي أو السنة الدراسية ،
  ا وكثرتها.الكثير من الكتب والمقررات التي ال يستطيع الطالب استيعابها لتداخله

بفهم  األساتذة)عدم اهتمام  بخصوص الفقرة التي تحصلت على الترتيب الثاني التي نصت على أما -
أن الكثير من أعضاء هيئة  إلىيرجع السبب  أنويمكن  (4.14)بوسط فرضي الطالب للمحاضرة( 

ركزون على مستوى بحيث يالتربوية الحديثة طرق التدريس والوسائل التعليمية  يفتقرون إلىالتدريس 
عملية التقويم ، وقد تطرقت الباحث  أوالحفظ والتذكر من العمليات العقلية فقط خالل أداء المحاضرات 

طار اإلفيما يتعلق بطرق التدريس والمناهج الدراسية والوسائل التعليمية وأثرها على الطالب في خالل 
      .لدراسةل النظري 

 األساتذة)خروج بعض  لى الترتيب الثالث التي نصت علىبخصوص الفقرة التي تحصلت ع أما -
هيئة  أعضاءانه بعض  إلىجع السبب ر ي أنويمكن   (4.12)بوسط فرضي  عن موضوع المحاضرة(

التدريس ال يقمون بتحضير المحاضرات بشكل مما يجعلهم غير قادرين على توصيل المعلومة بشكل 
وهذا يرجع  ،األمر الذي يؤدي إلى تشتت الطالب للخروج عن سياق المحاضرة  أحيانا  جيد فيلجؤون 

 غير مؤهل تربويا . ومنهم من هو ،لمام أعضاء هيئة التدريس بالوسائل التربوية الحديثة إإلى عدم 
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مياه  ت)عدم وجود دورابخصوص الفقرة التي تحصلت على الترتيب الرابع التي نصت على  أما -
عدم اهتمام  إلىيرجع أن السبب  أنفيمكن  (4.08)بوسط فرضي ال في الكليات( صالحة لالستعم

الكلية بدراسة القصور في المرافق الصحية الالزمة لتحسين ظروف  وإدارةالجامعة بشكل خاص  إدارة
   . لدراسةل مناسبة أجواءالدراسة بالكليات بما يوفر 

 األمن)سوء معاملة بخصوص الفقرة التي تحصلت على الترتيب الخامس و التي نصت على  أما -
أن بعض طالب الجامعة  إلىيرجع السبب  إنفيمكن  (4.04)بوسط فرضي الجامعي للطلبة( 

، وكذلك كثرة دخول أفراد غير مسجلين  األمن أفرادانفعال  إلىيستفزون األمن الجامعي مما يؤدي 
والعديد من المشاكل األخرى مثل مضايقة الطالبات  داخل الكليات األمنيسبب اضطراب  في الكلية مما

 .      والشجار بين الطالب
 :ولإلجابة عن التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة والذي ينص على  -

 ما مستوى المشكالت في الجامعة التي تتعلق بالطالب مباشرة؟ 
راد العينة على استبانة المشكالت ثم حللت باستخدام البرنامج رصدت الدرجات التي تحصل عليها أف

( يوضح 4تم حللت البيانات باستخدام الوسط الفرضي المرجح والجدول رقم ) (SPSS) اإلحصائي
 ذلك.

 (4جدول رقم )
 يوضح الترتيب التنازلي للمشكالت التي تتعلق بالطالب مباشر

  
 ت

 الوسط الفرضي المشكالت

 3.44 التيار الكهربائي في الكلية والبيتانقطاع  1
 3.17 صعوبة الوصول للكليات بسبب عدم توفر وقود في المدينة  2
 2.15 النقل المؤدية للكلية أو الجامعة  أجورارتفاع  3
 3.13  األمنياالنفالت  4
 2.99 عدم وجود النشطات الترفيهية في الكلية 5
 2.43 الجامعيةافتقار الجامعة لبعض التخصصات  6
 2.33 عدم االهتمام بالنظافة العامة داخل الكافيتريا 7

و التي نصت  األولىالتي تحصلت على المرتبة  األولىالفقرة  إلى  ( و4الجدول رقم ) إلىبالرجوع 
يرجع السبب على  أنفيمكن  (3.44) بوسط فرضي)انقطاع التيار الكهربائي في الكلية والبيت( على 
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انقطاع الكهرباء في المنزل والكليات فالقاعات المظلمة قد تشتت قدرة الطالب على التركيز واالنتباه  إن
بشكل جيد كما يؤثر سلب ا الصوت والدخان والرائحة الناتجة عن المولدات الكهربائية في الكليات 

المستخدمة في  كشاكاألذلك فإن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن  إلى  والمنازل ، وباإلضافة 
تدني  إلى  الطالب للمنهج بشكل سريع وكل هذا يؤدي  األمامعدم  إلى  تصوير المناهج يؤذي 

 .   وخاصة أن الكهرباء اصبح شيء ضروري  ،المستوى التحصيلي للطالب
)صعوبة على   والتي نصتتحصلتا على الترتيب الثاني والثالث  التي بخصوص الفقرتين أما -

  النقل المؤدية للكلية أو الجامعة( أجور)ارتفاع و لكليات بسبب عدم توفر وقود في المدينة( الوصول ل
يرجع سبب ذلك أن مع الظروف الراهنة  أنفيمكن  (2.15) ، (3.17)وتحصلتا على وسط فرضي 

التي تمر به بالدنا من عدم استقرار امني و نقص للسيولة و مشتقات الوقود مثل البنزين والديزل 
يدفع الطالب لتغيب عن الجامعة  مما أجورهاأصبحت وسائل النقل منعدمة تقريبا مع ارتفاع 

   المحاضرات الجامعية.   و 
وتحصلت ( األمني)االنفالت لت على الترتيب الرابع و التي تنص على وبخصوص الفقرة التي تحص -

ليس  من طالب الكليات  أفرادوجود  أن إلى  فيمكن أن يرجع السبب   (3.13)على وسط فرضي 
وعدم االستمرار في التحصيل  إغالقهاالمشاكل داخل الجامعة مما يؤدي ذلك في  أسبابسبب من 

 .انتقال بعض الطالب  لكليات ال يرغبون بها إلى  الدراسي كما يؤدي ذلك 
)عدم وجود النشطات بخصوص الفقرة التي تحصلت على الترتيب الخامس والتي تنص على  أما  

 أنيرجع السبب على  أنفيمكن   (2.99)والتي تحصلت على وسط فرضي الترفيهية في الكلية( 
عن طريق  إالليومي وال يمكن كسر الروتين يشعر بالملل خالل فترة الدراسة نتيجة الروتين ا الطالب

الطالب على الدراسة ويشجعه على  إقبالذلك يزيد من  إلى  الترفيهية أو غيرها ، باإلضافة  األنشطة
العديد من المهارات حتى يتمكنوا من الحصول  إلى  مواصلة المذاكرة ، كما يحتاج طالب الجامعات 

مل ال يحتاج لشهادات تخرج فقط ، بل يتطلب الكثير من على وظيفة متميزة بعد التخرج فسوق الع
المرحلة العمرية لطالب الجامعة والتي تتميز بالنشاط والحيوية والرغبة  إلىالمهارات الشخصية وبالنظر 

ومن هذه ،في تحقيق الذات وتأكيدها في الوسط الجامعي والمجتمعي مع ارتفاع مستوى الطموح 
 .  ض األنشطة األخرى وبع،األنشطة ممارسة الرياضة 

 
 
   

 



 

 2020 86 

 

 التوصيات والمقترحات
 .: التوصيات  أوالا 

 :وصي الباحث بالتالي ي
من اجل السعي والبحث بعد  في التعليم العالياالهتمام بنتائج البحث الحالي من قبل المسؤولين  - 1

  سبل لمعالجتها.       جاديإرصد هذه المشكالت لمحاولة 
 إثناءتنمي قدرة الطالب على مواجهة المشكالت التي تعترضهم إرشاديه معتمدة برامج  إعداد - 2

 دراستهم. 
 لزام أعضاء هيئة التدريس بحضور دورات تأهيل تربوي لمواكبة طرق التدريس الحديثة. إ – 3
طرق التدريس والوسائل التعليمية داخل الكليات وتحسينها بحيث تتصف بالتنوع والشمول استخدام  -4

    .والتكامل مما يضيف أجواء تشجيعية للطالب ويرفع من دافعيتهم وانسجامهم داخل الوسط الجامعي
المتخصصة والتي تساهم  األمنيةالكوادر  الكليات وذلك بتوفيرداخل  األمنياالهتمام بالجانب  - 5

 دراستهم.المريحة للطالب أثناء  األجواءفي توفير 
للطالب  الخضراء داخل الكليات والحرص على توفير األنشطة المساحات توفيرالحرص على   -6

  للدراسة.لتعزيز على الدافعية 
 

 المقترحات. ثانيًا:
 التالي:تقترح الباحث 

 والمشاكل التي يمر بها الطالب.دراسة مماثلة على المرحلة الثانوية  إجراء -1
 الطالب في الجامعات الخاصة ومقارنتها بالعام.دراسة مشكالت  -2

   .والمعاملة الوالدية الطالبدراسة العالقة بين مشكالت  - 3
 دراسة المشكالت النفسية واالجتماعية وعالقتها بالتحصيل للطالب. -4
 ناث في التعليم العالي.ن مشاكل الطالب الذكور ومشاكل اإلدراسة مقارنة بي -5
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 المراجع قائمة 
 أواًل المراجع العربية

(: مشكالت طلبة جامعة األقصى بغزة 2006أنور محمود والربيعي ، عائد عبد اللطيف ) ب البناء ،1
 .537-505(،2(،)14من وجهة نظر الطلبة ، مجلة الجامعة اإلسالمية الدراسات اإلنسانية، )

(: مناهج البحث العلمي جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، 2006ب التل ، سعيد ، وآخرون)2
 دن.عمان، األر 

والنفسية واالجتماعية التي تواجه طلبة كلية  األكاديمية(. المشكالت 2009ب الخريشا ، ملوح باجي )2
وعالقتها ببعض المتغيرات ، مجلة كلية التربية ، جامعة عين  األردنالعلوم التربوية بجامعة مؤتة في 

 (.4( ، الجزء )33شمس ،العدد )
لطالبات جامعة طيبة وعالقتها بمستوى  األكاديميةلمشكالت (: ا2006)إبراهيمب الدمياطي ، سلطنة 3

األداء ، دراسة ميدانية ، ندوة التعليم العالي للفتاة ، األبعاد والتطلعات جامعة طيبة المدينة المنورة، 
 .140ب96ص

بدولة  األساسية(: المشكالت األكاديمية لدى طلبة كلية التربية 2013ب العازمي ، عبد هللا سالم)4
، رياض األطفال ، جامعة اإلسكندريةكويت في ضوء  بعض المتغيرات مجلة الطفولة والتربية ، كلية ال

 (.13(عدد)5مجلد)
أ(: الشاب الجامعي ودورة  في التغيير ، محاضرة المؤتمر الثقافي 2008ب العرجان ، جعفر فارس )5

 (.2/4/2008ب1الثاني ، جامعة األميرة سمية ،عمان، األردن)
(: المشكالت األكاديمية لدى طالب 2009الهاشم السيد محمد) أبويلي عبد المحسن العقيلي ، ب العق6

بجامعة الملك سعود في ضوء بعض المتغيرات ، جامعة الملك سعود، لنشر العلمي  اإلنسانيةالكليات 
 والمطابع ، الرياض.

معة طيبة ، وأثرها (: مشكالت طالب وطالبات جا2007ب القطب ، سميرة ومعوض ، صالح الدين)7
على تحصيلهم العلمي وعالقتها ببعض المتغيرات، في ضوء معطيات الواقع والطموح، جامعة طيبة 

 المدينة المنورة.
الخاصة  اإلسراء(. المشكالت التي تواجه الطلبة الجدد بجامعة 2007ب العمايرة ، محمد حسن )8

 (.11ة ، العدد)باألردن في ضوء بعض المتغيرات ، مجلة العلوم التربوي
(: المشكالت التي تواجه طالب وطالبات كلية التربية بجامعة 2002ب الناجم ، سعد عبد الرحمن)9

 الملك فيصل في ضوء متغيرات الجنس والتخصص والمستوى الدراسي، المجلة العلمية .
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لية (. مشكالت طلبة جامعة إربد األه2011ب أبو حسونة، نشأت محمود عيلوني ، سمير فؤاد)10
وحاجتهم اإلرشادية: دراسة مسحية ، مجلة مؤته للدراسات ، سلسلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، 

 .261-219( ، جامعة مؤته األردن ، ص3( ، العدد)26المجلد)
(: العوامل المؤثرة على مستوى األداء األكاديمي لطالب 2006عبد الموجود عبد هللا) ب أبو حمادة ،11

 (.1التعليم الجامعي ، المجلة العلمية لإلدارة ، العدد)
(: دور الجامعات في مواجهة التحديات المعاصرة ، رسالة 1990ب أبو زيد ، أحمد مصطفى ، )12

 .137ب98الخليج العربي ، العدد الثاني والثالثون ،ص
(: "المشكالت الدراسية لطلبة الجامعة اإلسالمية 1989ناهية) أبوب إحسان األغا، صالح الدين 13

 .252ب177(،4)4بغزة ، مجلة كلية التربية جامعة الزقازيق ،
تدني المعدل التراكمي للطالبات  إلى  (: العوامل المؤدية 2005)إبراهيمب بو شبت ، الجوهرة بنت 14

 اإلنسانيةبات كلية التربية والعلوم الزراعية ، المجلة العالمية لجامعة الملك فيصل ، العلوم كما تراها طال
 .248ب191(،ص1(،ع)6، مج) واإلدارية

(: التوجه النفسي والتربوي والمهني مع مقدمة لالستثمار ، القاهرة ، دار 1992ب جالل ، سعد)15
 الفكر.

بين الواقع والمستقبل"، مجلة العلوم التربوية، المجلد  ب حسانين، السيد حسن "الجامعات المصرية16
 (.1993األول، العدد األول، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة )

هب(: العوامل الكامنة وراء تعثر الطالب المنذرين 400ب حمادة عبد المحسن الصاوي ، محمد وجيه)17
 (،مجلس النشر العلمي الكويت.112ربية ، العدد )بجامعة الكويت ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة الع

ب زاهر، ضياء الدين  "مستقبل الجامعة في مصر، تحديات وخيارات"، الكتاب السنوي في التربية 18
 (.1987وعلم النفس، المجلد الثالث عشر، القاهرة، دار الفكر العربي )

الب الجامعة، مجلة علم (: دراسة عبر ثقافة مقارنة مشكالت ط2000ب زعتر محمد عاطف )19
 .121ب96(،53النفس، القاهرة،)

ب سكوت، بيتر "هز البرج العاجي"، رسالة اليونسكو، السنة الواحدة والخمسون، القاهرة، مركز 20
 (.1998مطبوعات اليونسكو )

(: الحاجة إلى تحسين اإلرشاد األكاديمي في الجامعات كما يراه الطالب 1986ب صبري ، خولة )21
 .63ب47،ص11ي ، مجلة اتحاد الجامعات العربية ، العددالجامع

، قبلية كما يراها طالب جامعة طنطا(. مشكالت الشباب الحالية والمست2003ب صقر عبد العزيز )22
 (، القاهرة ، المكتب الجامعي الحديث باإلسكندرية.29مستقبل التربية العربية ، العدد)
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ت طلبة جامعة األزهر في غزة ، مجلة التقويم والقياس (: مشكال1994ناهية ) أبوب صالح الدين 23
النفسي التربوي ، العدد الرابع ، ربيع أول ، سبتمبر ، جامعة القياس والتقويم التربوي الفلسطينية 

 بالتعاون مع جامعة األزهر بغزة.
 

  األجنبيةالمراجع ثانيًا :
  1 Digresia-L . Porto & Ripen-(2002): Student Performance at - Public 

Universities in Argentina "Center for Latin ". AmericanEconomics Research 
Jaggia  S .and Kelly- Hawke A(1999): An analysis of factors that-2 

influence student performance A:fresh approach to old debate- 
contemporary Economic.. 

3- Erkan - serdar & Oz bay – yasar & Cihangir -  zeynep & Terzi– senfe 
(2012): University student's Problem Areas and Psychological Help- see 
king willingness، Journal of Education and science، 
Vol.(37)،No(164)،Pp.94-107 
4- Mark، sherry & Peter، Thomas & wing ، chi(2012): International student: 
A Vol.(60)،No.(1)،Pp.33-46 
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Abstract 

Study on Fertilizing Watermelon (Citrullus lanatus L.) under Sandy 

Loam Soil Conditions in Bani Waleed Area – Libya, This experiment was 

conducted in private farm in Bani Waleed valley during spring season of 2017 

to study the effect of nitrogen fertilization application on watermelon variety 

Dutch Dasco planted in sandy loam soil. Seed rate was 1200 g/ha. One ton of 

chicken manure/ha was added and four treatments of nitrogen were used A 

(246), B (315), C (384) and D (430) kg N/ha, treatment A used as control and 

treatment D represents the amount of nitrogen applied by the owner of private 

farm for watermelon. 

The results of this experiment showed in treatment A wish was 

recommended by the Agriculture Research Center (ARC), gave low 

vegetation growth. Results showed that as nitrogen level increased the 

vegetative growth increased, and rind thickness and moisture content 

increased as well but sugar content was decreased. Treatment B gave good 

vegetative and more fruits than other treatments compared with control A. 

Treatment C showed increase in vegetative growth higher than other 

treatments and comes second in fruit production. Results showed that 

treatment C gave good results of characters studied (vegetative, fruit 

production and fruit quality) other than the three treatments. 

Key words: Watermelon, Citrullus lanatus L., Nitrogen fertilizer, Fruits, 

Vegetative growth, Quality.  

 (.Citrullus lanatus L) البطيخدراسة عن تسميد 

 رملية  تحت ظروف تربة طميية

 ليبيا –بمنطقة بنى وليد 

 جامعة بني وليد -كلية الزراعة - مصطفى المهدي مفتاحد. 
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 المستخلص

وذلك لمعرفة كمية النيتروجين  2017المزارع الخاصة بني وليد أثناء الربيع  بأحدهذه التجربة  أجريت

ثم زراعة  ( عند زراعته في التربة الطميية الرملية في موقع المزرعة.watermelonالمناسبة للبطيخ )

جم/ هكتار. ثم خلط التربة بطن من  1200البطيخ صنف )داسكو( الهولندي حيث كان وزن البذور 

 ، A(246) ،B(315) ،C(384)اربع معامالت من النيترجين : استعملتاج للهكتار. سماد الدج

D(430( 46( كجم نيتروجين /هكتار )سماد اليوريا%Nو سماد فوسفات أالمونيوم ) 

 (46%5O2P  +18 %N.)) 

تمثل كمية السماد المستعمل من مالك المزرعة عند زراعته  Dالشاهد والمعاملة  Aتمثل المعاملة 

والموصي بها من مركز البحوث  Aمعاملة الشاهد  أنللبطيخ. أوضحت النتائج في هذه التجربة 

الزراعية قد نتج عنها معدل نمو خضري منخفض .كما تبين من النتائج أنه كلما زاد معدل النيتروجين 

قشرة الثمار ونسبة الرطوبة بها بينما قلت نسبة السكريات. توضح  المضاف زاد النمو الخضري وسمك

نتج عنها نمو خضري وثمري من باقي المعامالت يرجح هذا التفوق نتيجة  Bالنتائج أن المعاملة 

كانت الزيادة في المحصول وصلت الى  ،التوازن الجيد بين العناصر الغذائية الصالحة للنبات

نتج عنها زيادة في النمو الخضري عن باقي المعامالت  (Cمعاملة )% مقارنة بالشاهد. ال22.30

تفوقت على جمع المعامالت في جميع  (Bوتاتي في المرتبة الثانية من حيث الثمري. المعاملة )

 الصفات التي تم دراستها من عدد الثمار وجودتها.

 L Citrullus.السماد النيتروجيني، النمو الخضري، الثمار، الجودة، : البطيخ،الكلمات المفتاحية

,lanatus  
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–  مقدمة:ال 
ويعد من الخضروات  Cucurbitaceae( للعائلة القرعية Cucumis melon L) ينتمي البطيخ

الصيفية الرئيسية التي تستهلك ثماره بصورة طازجة وتحتوي على نسبة عالية من السكريات. يزرع 
البطيخ في جميع المناطق الليبية ولم يعثر على البطيخ ناميا بصورة برية لكن يعتقد بان موطن النبات 

 (.1989 ،وآخرون هو العالم القديم واصله الهند )مطلوب  األصلي
مزارع كثيرة بمنطقة بنى وليد، ولقد أعتاد المزارعون إضافة كميات كبيرة من األسمدة  فييزرع البطيخ 

الكيماوية، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على نوعية الثمار الناتجة نظرا الن بعض مزارعينا مازالوا 
ود تقنيات زراعية يعتمدون على الطرق التقليدية في زراعة وخدمة هذا المحصول، على الرغم من وج

حديثة يستطيع من خاللها المزارع زيادة إنتاجية هذا المحصول، والحصول على عائد اقتصادي جيد 
البطيخ من محاصيل الخضر التي تستجيب للتسميد المالئم و خاصة  ويعتبر وذو نوعية جيدة. 

وجين ضروري لتغذية التسميد العضوي و يفيد تحليل التربة في وضع برنامج تسميد متوازن. فالنيتر 
، ويساعد أيضا على تراكم السكر في الثمار، والفوسفور األوراقمحاصيل الخضر من خالل تعزيز نمو 

وحتى التعبئة النهائية للمحصول لضمان ثمار جيده ونمو الثمار.  األزهارمطلوب بشكل أساسي من 
وم مهم بشكل خاص لجودة الثمار، فالبوتاسي .وهناك حاجة إلى البوتاسيوم بكميات أكبر من النيتروجين

 (. 2016وزيادة محتوى سكر البطيخ وتقليل مخاطر التكسير )حسن، 
لمعرفة مدى تأثير ذلك على كمية محصول البطيخ ونوعيته. وحيث أنه ليس هناك تجارب أجريت عن 

ية وبمعدالت المراجع العلم فيتسميد البطيخ بمنطقة الدراسة فقد استرشدنا بمعدالت التسميد المذكورة 
يلى  التسميد المستعملة من قبل المزارعين المحليين. وتوضح المراجع أن تسميد القرعيات يكون كما

/ هكتار، ويفضل إضافتها أثناء إعداد التربة للزراعة. وتضاف األسمدة  عضوي سماد  3م 50-60
كجم  500( + N% 20كجم سلفات االمونيوم ) 700: التاليالكيماوية على ثالث دفعات بالشكل 

( للهكتار O2K% 48كجم سلفات البوتاسيوم ) 240( + 5O2P% 15.5سوبر فوسفات الكالسيوم )
+ كمية االزوت 1/3تضاف على ثالث دفعات: الدفعة األولى بعد خف النباتات) األسمدةالواحد. وهذه 

 1/2كمية االزوت+  1/3كمية البوتاسيوم+ كل كمية الفوسفور(، والدفعة الثانية عند اإلزهار) 1/2
المستخدمة  هيكمية االزوت(، وهذه المعدالت السابقة  1/3كمية البوتاسيوم(، الدفعة الثالثة عند العقد )

 300ا بإضافة ويوصى مركز البحوث الزراعية بليبي .(1992مصر )حسن،  فيتسميد البطيخ  في
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من األسبوع الثالث بعد الزراعة )مركز البحوث  ابتداءكجم/هكتار من سماد اليوريا تضاف على دفعات 
كجم/ هكتار 120-80وتشير معظم الدراسات ان التوصيات السمادية تتراوح مابين  (.1991الزراعية،

التوصية السمادية لنبات  أن (1975 ،واالستصالح الزراعي الزراعةمن النيتروجين. ولقد نشرت )وزارة 
كمية  أن( 1984 ،كجم/ هكتار، في حين وجد )حسن 60البطيخ في ليبيا من سماد النيتروجين هي 

أمانة االستصالح ) وإفادةكجم/هكتار.  153السماد النيتروجيني الالزم لمحصول البطيخ في مصر 
كجم من السماد المركب  600لنبات البطيخ  ( ان التوصية السمادية2003، األراضيالزراعي وتعمير 

12-24-12. 
والمعدالت السمادية الموصي بها والمنشورة عن النيتروجين لتسميد البطيخ تتغير بشكل كبير. فقد 

 (et al., 1999 Filgueira)و  هكتار،/كجم نيتروجين 80-130 (Trani et al., 1997) أوصى
كجم من سماد  114.6أن  (Andrade Júnior et al., 2006)وذكر ،كجم/هكتار120

 ,.Morais et alووجد  ،طن/هكتار من البطيخ  60.17النيتروجين/هكتار انتج كحد اقصى 
هكتار من /طن  68.59هكتار انتج /كجم 267( ان المعدل األمثل من النيتروجين كان (2008

هكتار لنبات /نيتروجينكجم  187 إضافة أن(Nowaki et al., 2017)  في حين وجد. البطيخ
 هكتار/كجم 250 إلىهكتار، في حين زيادة معدل التسميد النيتروجيني /طن 44.8 تالبطيخ أنتج

 .هكتار/طن  35.0 إلى اإلنتاجخفضت 
يجب أضافتها تحت ظروف التربة ذات  التيويهدف هذا البحث لدراسة معدالت التسميد المناسبة 

به من المراجع العلمية  الموصي. حيث تم استعمال معدل السماد حديثة التكوين الرمليالقوام الطميى 
 المزارع فيونشرات محطات البحوث الزراعية بليبيا، وكذلك معاملة تمثل ظروف الزراعة المستعملة 

كجم/هكتار من فوسفات االمونيوم الثنائية(، ومعدالت  600كجم/هكتار من سماد اليوريا،  700)
 به والمعدل المستعمل من السماد تحت ظروف المزرعة بمنطقة الدراسة. متدرجة بين المعدل الموصى

 المواد وطرق البحث:
بأحد المزارع الخاصة في منطقة بنى وليد بهدف التعرف على معدل  أجريت هذه التجربة 

تم أخذ عينات تربة منطقة بنى وليد.  فيالتربة الطميية الرملية  فيالتسميد المناسب لمحصول البطيخ 
سم 80-60، 60-40، 40-20، 20-0: هيقبل الزراعة من ثالث قطاعات ممثلة من أربع طبقات 
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– ، (1998 ،(، و )فوث وجاكوبس1984، لب )يحيى وسليمان "وذلك لدراسة خواص تربة المزرعة طبقا 
قياس التحليل الميكانيكي طبقا لطريقة التوزيع الحجمي لحبيبات التربة بواسطة الهيدروميتر و  تم اجراء

pH بواسطة جهاز  (1:1)التربة في مستخلص التربةModel-8015 VWR Scientific) وقياس ،)
(E.C)  بواسطة جهاز التوصيل الكهربائي(CD 611 EC PIN)  تم  .(1:1)في مستخلص التربة
على  13/3/2017جم/هكتار يوم  1200صنف داسكو الهولندى بمعدل بذور يعادل  خالبطيزراعة 

تفصل المصاطب  التيالقناة  جانبيمتر ، وتمت الزراعة على  14متر، وطولها  6مصاطب عرضها 
كل جورة.  فييوم تم خف النباتات بحيث تم ترك نباتين  35سم بين النباتات، بعد  50على مسافة 

فترات النمو األولى  فيأيام  10-7كل  الري لرى كما هو متبع فى المزرعة حيث يتم تم إجراء عملية ا
أيام حسب حالة التربة والظروف الجوية حتى  4-3يوم من الزراعة( ، ثم الري كل  45)أي لمدة 

طن سماد دجاج/هكتار وذلك مع إضافة الدفعة  1بمعدل  العضوي الحصاد. وقد تم أضافة السماد 
القنوات بين  في العضوي ، وذلك بتوزيع السماد 25/4/2017يوم  الكيماوي األولى من السماد 

 -حيث كانت معامالت التسميد الكيماوي أربع معامالت هي كما يلى: المصاطب.
سببببببببببببببماد فوسببببببببببببببفات أمونيوم كجم/هكتار من  600(/هكتار+ N%46كجم يوريا ) A :300المعاملة

(46%5O2P  +18 %Nوهو المعدل الموصى به ،) A (246) كجم نيتروجين/هكتار كشاهد . 
كجم/هكتار من سببببببببببببماد فوسببببببببببببفات أمونيوم  600(/هكتار+ N%46كجم يوريا ) B  :450المعاملة 

(46%5O2P  +18 %Nحيث تحتوي المعاملة ،) B (315) كجم نيتروجين/هكتار . 
كجم/هكتار من سببببببببببببماد فوسببببببببببببفات أمونيوم  600(/هكتار+ N%46كجم يوريا ) C : 600المعاملة 

(46%5O2P  +18 %N تحتوي المعاملة ،)C (384 .كجم نيتروجين/هكتار ) 
كجم/هكتار من سببببببببببببببماد فوسببببببببببببببفات أمونيوم  600(/هكتار+ N%46كجم يوريا ) D :700المعاملة 

(46%5O2P  +18 %Nوهو معدل التسبببميد المطبق فى ،) ( كجم 430المزرعة وتحتوي المعاملة )
 وقد تم إضافة كمية السماد على ثالث دفعات كما يلى: ،نيتروجين/هكتار

حيث تم  25/4/2017أسبببببببببببابيع من الزراعة( وذلك يوم  6الدفعة األولى بعد خف النباتات )بعد  -1
كمية سبببماد  2/3كمية سبببماد اليوريا، و  2/3إضبببافة السبببماد بالسبببرسببببة على جانبى النبات وأضبببيفت 

 مباشرة. الري فوسفات األمونيوم الثنائية ثم 
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كمية سبببببببببببماد اليوريا  1/3حيث أضبببببببببببيفت   2017 /10/5الدفعة الثانية عند األزهار وذلك يوم  -2
 المتبقية.

كمية سببببببببببببماد فوسببببببببببببفات  1/3حيث أضببببببببببببيفت  24/5/2017الدفعة الثالثة عند العقد وذلك يوم  -3
 األمونيوم الثنائية المتبقية.

يوما من الزراعة والثانية  80بعد  األولىأخذت قياسببببببببببات المجموع الخضببببببببببري ثالث مرات  
وكذلك طول الورقة  األصببلييوم من الزراعة وشببملت عدد الفروع وقطر الفرع  100و 90بعد  والثالثة
النضبببببببج ووزنها. كما تم وزن النباتات في نهاية  إلىكما تم حسببببببباب عدد الثمار التي وصبببببببلت  الثالثة

( A.O.A.C.,1990الموسم، باالضافة الى تقدير نسبة الرطوبة وتركيز النيترات ونسبة ونوع السكر )
 تحليل ثمار البطيخ في مختبرات مركز بحوث التقنيات الحيوية.  إجراء، تم األربعةتحت المعامالت 

(: الخواص الطبيعية للتربة1جدول )  
 

 

 العمق

 القوام )سم(

الكثافة  التوزيع الحجمى للحبيبات )%(

 الظاهرية

 )جم/سم3(

EC 

dS/m pH 

رمل 

 خشن

رمل 

 طين سلت ناعم

0-20  7.80 0.49 1.517 15.80 23.10 60.90 0.20 طميي رملى 

20-40  7.91 0.37 1.585 15.40 23.00 61.40 0.20 طميي رملى 

40-60  7.90 0.25 1.654 14.60 22.70 62.50 0.20 طميي رملى 

60-80  8.04 0.20 1.484 14.20 24.80 60.60 0.40 طميي رملى 
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–  النتائج والمناقشة: 
( بعص الخواص الطبيعية المقدرة لتربة التجربة. حيث نالحظ من 1توضح النتائج المدونة فى جدول )

 -7.8) 7أعلى من  pHمع سيادة الرمل الناعم. والتربة ذات  النتائج أن التربة ذات قوام طميي رملى
ديسمنز/سم مما يعنى أن التربة  0.50( أقل من EC) (، والتوصيل الكهربى لمستخلص التربة8.04

 .3جم/سم 1.654-1.484غير ملحية، وتتراوح قيمة الكثافة الظاهرية للتربة بين 
س النمو الخضرى للنباتات لمعامالت ( بعض مقايي2وتوضح النتائج المدونة فى جدول ) 

 يوم من الزراعة. 100،  90،  80المختلفة بعد النيتروجيني التسميد 
 (: تأثير معدالت التسميد على مقاييس النمو الخضرى لنباتات البطيخ.2جدول )

 المعاملة

متوسط 

عدد 

 التفرعات

 في النبات

متوسط 

طول 

 الفرع

 )سم(

قطر الفرع 

الرئيسي 

 )سم(

متوسط 

 قطر األفرع

 )سم(

متوسط 

طول 

 الورقة

 )سم(

متوسط عدد 

الثمار في 

 الفرع

يوم من الزراعة 80بعد   

A 5.5 160 1.06 0.50 11.6 - 

B 5.6 228.3 1.30 0.55 12.0 - 

C 5.6 171.7 1.32 0.45 11.9 - 

D 5.5 173.3 1.28 0.43 11.7 - 

يوم من الزراعة 90بعد   

A 5.7 235 1.17 0.60 12.8 - 

B 6.5 310 1.41 0.65 13.4 - 

C 6.0 272 1.43 0.57 12.6 - 

D 5.6 228 1.37 0.52 12.5 - 

يوم من الزراعة 100بعد   

A 6.0 310 1.33 0.62 13.7 1.33 

B 7.0 314 1.58 0.71 13.8 1.67 

C 7.0 347 1.45 0.58 13.7 1.50 

D 6.0 252 1.44 0.63 12.8 1.43 
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( توضح أن معدل التسميد الموصى به من مركز البحوث الزراعية 3جدول ) وهذه النتائج المدونة فى
( يعطى معدل منخفض للنمو الخضرى ، وأنه بزيادة كمية التسميد النيتروجينى Aليبيا )المعاملة  في

يتحسن النمو الخضرى. وبالمقارنة بين مقاييس النمو الخضرى لمعامالت التسميد المستعملة نجد أن 
تعطى نمو خضرى أفضل ربما بسبب التوازن الجيد بين  ( كجم نيتروجين /هكتار315)Bالمعاملة 

 العناصر الغذائية الصالحة للنبات. 
 (: تأثير معدالت التسميد على الوزن الخضرى للعروش ومحصول البطيخ3جدول )

الزيادة في طول وعدد وقطر المتفرعات كانت نتيجة لزيادة التسميد  ( ان2تشير النتائج بالجدول رقم )
الذي وجد ان استجابة المجموع   (Audi et al., 2013)تحصل عليه النيتروجيني والذي يتوافق مع ما

 ,.Staub et al) وأشارالخضري لنبات البطيخ كانت نتيجة لزيادة معدل التسميد النيتروجيني. 
أن أفضل معيار انتخاب الناتج هو عدد األفرع الرئيسية وهذا مؤشر على أن زيادة الناتج  (2004

 ويشير الجدول  .جيدة األخرى خاصة اذا ما كانت صفات النمو 
( الى تأثير المعامالت على صفات النمو الخضري ومنها عدد االفرع ويظهر التفوق الواضح 2رقم )

يوم وكان متوسط قطر  100ع / نبات بعد و فر  7عام الت وأعطت ( على بقية المB) لنباتات المعاملة
في حين كان متوسط  1.67سم و متوسط عدد الثمار 13.8سم ومتوسط طول الورقة  158الفرع 

افرع( ومتوسطات طول الفرع وقطر الفرع الرئيسي و قطر  A( )6)ة عدد التفرعات في نباتات المعامل
 1.33سم،  13.7سم،  0.62سم، 1.33سم ،310في الفرع )االفرع و طول الورقة و عدد الثمار 

 المعاملة
الوزن الرطب 

للعرو  
 طن/هكتار

نسبة 
 الرطوبة

% 

الوزن الجاف 
للعرو  
 طن/هكتار

حصول م
 البطيخ

 طن/هكتار

 في% للزيادة 
 المحصول

A 6.898 81.18 1.298 21.776 - 
B 7.695 82.30 1.362 26.633 22.30 
C 8.488 82.80 1.460 25.980 19.30 
D 7.898 83.50 1.303 24.765 13.72 
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– ( الوزن الخضرى للنباتات فى نهاية موسم النمو، 3ثمرة( على التوالي وتوضح النتائج فى جدول ) 
 وأيضا محصول البطيخ لمعامالت التسميد المستعملة.

ى زيادة وزن العرو  ( توضح زيادة معدل التسميد النيتروجينى أدى ال3ومن النتائج المدونة فى جدول )
( كجم 384) C)الجزء الخضرى من النبات( وأعلى معاملة فى الوزن الخضرى هى المعاملة 

 B ، بينما المعاملة  C > D > B > A. والوزن الخضرى يأخذ الترتيب التالى: نيتروجين/هكتار
 ( . 3أفضل محصول كماهو في الجدول رقم ) أعطت

والذي يشير الى ان الكميبات المبضافة الزائدة من األسمدة اآلزوتية ( 3ومن خالل الجدول رقم )
والتي تقترب من ضعف التوصبية البسمادية لمحبصول البطيخ والتي اظهرت انخفاض  D))للمعاملة 

 et al., 2009 2017; Andrade Júniorتتفق هذه النتائج مع ماذكره ) ،في انتاج محصول البطيخ
et al., Nowaki .بان زيادة كمية السماد النيتروجيني المضاف تتسبب في انخفاض انتاج البطيخ )

،ولكن توفره بكميات كبيرة ، اليستوعبها  لنباتات البطيخ النيتروجين عنصر غذائي أساسييعتبر و 
 يوجهها إلى مجموعه الخضري  النبات، ويمتص فقط الكمية الضرورية ، و

 (Ehsanipour et al., 2012). 
وحسب الجدول المشار اليه فان انتاج البطيخ لكل المعامالت منخفض مقارنة بكمية سماد النيتروجين 

لوحظ في العمل الحالي أن اثار التسميد التتفق مع تلك التي تم الحصول عليها من  ولقد المضاف.
بطيخ والذي تحصل على اقصى انتاج من ال Andrade Júnior et al., 2006)قبل مؤلفين أخرين )

والذي تحقق مع زيادة جرعة  كجم/هكتار من النيتروجين114.6طن/هكتار باضافة  66.1قدره 
هكتار /كجم  267( أن المعدل األمثل من النيتروجين (Morais et al., 2008وجد النيتروجين. و 

لذا ومن خالل معدالت السماد النيتروجيني العالية والسماد  .هكتار من البطيخ/طن 68.59قد أنتج 
الفوسفوري المضاف ربما كان انتاج البطيخ المنخفض ناتج عن عدم االتزان السمادي للعناصر الكبرى 

( K)البوتاسيوم  و (P)والفوسفور ( N)وبشكل عام، النيتروجين . حيث لم يتم اضافة سماد البوتاسيوم
 وقد. (Nerson، 2008)األساسية إلنتاج القرعيات تحت الظروف الحقلية  من العناصر الغذائية

أن فائض النيتروجين في النبات يؤدي إلى اختالل في التوازن   (Barros et al., 2012)الحظ
 .الغذائي وبالتالي يؤثر سلب ا على عدد الثمار لكل هكتار
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ولدراسبببببببة تأثير معدالت التسبببببببميد على نوعية ثمار البطيخ، تم أخذ ثالثة ثمار من كل معاملة لتقدير 
نسبببببببة السببببببكر ، ونسبببببببة الرطوبة فى الثمار ، وكذلك سببببببمك القشببببببرة ، وتركيز النيترات. وهذه النتائج 

ة معدل ( نجد أن نسببببة السبببكر تقل بزياد4(. ومن النتائج المدونة فى جدول )4موضبببحة فى جدول )
التسببميد النيتروجينى المضبباف ، ويزداد سببمك القشببرة، ونسبببة الرطوبة فى الثمار. وهذا دليل على أن 

 زيادة كمية النيتروجين المضافة لها تأثير سلبى على نوعية ثمار البطيخ.
 (: تأثير معدالت التسميد على جودة محصول البطيخ.4جدول )

من النيتروجين المضاف يمتص بواسطة % 50اقل من أن  (Hawkesford et al., 2012)لقد ذكر 
عدم وجود تأثير لبلنيتروجين على محتوى الثمار من المواد ي يفقد بواسطة الغسيل. و والباق النبات

الصلبة، قد يكون بسبب زيادة العدد الكلي لثمار البطيخ ، الن زيادة كمية النيتروجين تعزز النمو 
 وبالتالي تقليل نسبة السكر( 4) رقم ولالخضري على حساب االزهار واالثمار كما في جد

(Mousinho et al., 2003). 

كذلك بينت النتائج أن بزيادة معدل التسميد النيتروجيني تتناقص نسبة السكر في ثمار البطيخ وهذا 
 Mainga) . وقد أشار (Andrade Júnior et al., 2009, Audi et al., 2013)يتوافق مع 

et al., 2018)  ليس له تاثير على مجموع المواد  كجم من النيتروجين/هكتار100و 50بان اضافة
النيتروجين ان  Monteiro Neto et al., 2016))وقد ذكر الصلبة الذائبة )السكر( في ثمار البطيخ. 

 المعاملة
نسبة 
 الرطوبة

)%( 

سمك 
 القشرة
 )سم(

سكر 
 الفركتوز
ppm 

 

سكر 
 الجلوكوز
ppm 

 

 سكر السكروز
ppm 

 

 النترات

ppm 

A 90.5 1.0 31551 13424 43549 Nil 

B 92.6 1.2 29734 12737 40778 Nil 

C 92.7 1.2 24358 9838 40146 Nil 

D 93.0 1.3 23684 10538 39197 Nil 



 

 2020 100 

 (Citrullus lanatus L.)  

– ويمكن أن يجعل لب الثمار كثير العصير، وبالتالي يمكننا أن نشير أن أقل  الزائد يؤثر على االثمار 
زيادة  أن( 4)كما نالحظ في جدول  و. تركيز للسكر ربما يأتي من تراكم الماء المفرط في ثمارالبطيخ

 .نسبة الرطوبة في ثمار البطيخ تكون زيادة طردية بزياد كمية التسميد النيتروجيني

 :N)فالمتطلبات الغذائية للبطيخ هي نسبة  وبصفة عامة فربما يعزى ذلك الى عدم االتزان السمادي،
O2: K5O2P )لكامل فترة اإلنتاج على التوالي  3.28 :1 :4.33 وهيZhejiang Agricultural ( 

University, 1985)   البوتاسيوم  التتوافق مع نسبة االسمدة المضافة نتيجة عدم اضافةوهذه النسبة
تحول األحماض األمينية إلى بروتينات ونمو و والذي له تأثيرات مهمة على تكوين ونقل الكربوهيدرات 

وعندما تكون كمية البوتاسيوم المتوفرة كافية في  .الجذور والنضج وبعض معايير الجودة كالسكر
وللبوتاسيوم أيضا دور في تحفيز وانتقال المواد الناتجة من عملية  .التربة، يزداد المحصول والجودة

التمثيل الكربوني وانتقالها الى الثمار فضال عن دوره في العمليات الفسيولوجية في النبات مثبل تكبوين 
. وأشار )حسن، )1988البروتينببات والكلوروفيببل وتمثيببل الكربوهيدرات )ابو ضاحي واليونس، 

20162007 ;  Jifon, Lester & الى دور واهمية البوتاسيوم في جودة وزيادة محتوى )S.S.T 
و من المسلم به اآلن أنه ال يمكن لألسمدة الكيماوية وحدها أن تزيد من السكر في ثمار البطيخ. و 

  .إنتاجية المحاصيل على النحو األمثل
جميع المعامالت رغم كميات  ( عدم وجود نيترات متراكمة في ثمار البطيخ في4يبين الجدول )و 

فمحتوى  .(Dللمعاملة ) كجم من النيتروجين/هكتار 430 التسميد النيتروجيني العالية والتي تصل الى
النباتات من النيترات يتاثر بعدة عوامل منها محتوى التربة من النيتروجين وكمية وصورة السماد 

البيئية وموسم النمو ووجود الضوء النيتروجيني المضاف وكذلك نوع النبات وصنفه والظروف 
(Rokhaya et al .; 2016). 

 

 

 



 

 2020101 

 

 :االستنتاجات
التوصية السمادية الموصي بها من قبل مركز البحوث الزراعية أعطت معدل نمو بينت الدراسة أن -1

(. وتاخذ C( وكانت أعلى معاملة في النمو الخضري )المعاملة Aالمعامله خضري وثمري منخفض )  
 . C  >  D  >  B  > A : التالىالترتيب 

( وهي Bتحقق تحسن في النمو الخضري والثمري بزيادة اضافة السماد النيتروجيني )المعاملة  -2
حيث تاخذ االنتاجية الترتيب  ،أعلى انتاجية ربما بسبب التوازن الجيد بين العناصر الغذائية المتيسرة

( كجم من 315)فإننا يمكن أن نوصى باستعمال  وبالتالى .B  >  C  >   D  > A: التالي
 (.B)المعاملة النيتروجين/هكتار 

بزيادة كمية التسميد النيتروجيني وربما نتيجة عدم اتزان  زيادة المحصول ياخذ معدل متناقص 3-
 لعدم اضافة البوتاسيوم. ( (NPKالعناصر الكبرى 

سلبي على جودة ثمار البطيخ نتيجة زيادة سمك القشرة ونسبة  زيادة التسميد النيتروجيني له تاثير 4-
 الرطوبة في الثمار والتناقص في محتوى الثمار من السكر.

 ((NPKزيادة التسميد النيتروجيني أكثر من القدر الذي يحقق حالة األتزان بين العناصر الكبرى  -5
 يؤدي الى نقص االنتاج.

 التوصيات:
العمل على استخدام التوصية السمادية لعنصر النيتروجين الموصي بها في هذا النوع من التربة  -1

 لضمان جودة المنتج حتى يكون له مردود اقتصادي مالئم للمزارعين.

، ((NPKهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم توصيات معدالت التسميد للبطيخ للعناصر الكبرى  -2
تحافظ على خصوبة التربة وتحد من االستنزاف السريع لبعض العناصر تفي بحاجة نبات البطيخ و 

السمادية المخزونة وتحافظ على البيئة وتحقق حالة االتزان بين العناصر الكبرى للحصول على 
 المحصول االمثل كميا ونوعيا .
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 الخالصـــــــــة

على  كثير من العناصر الغذائية التي ال  .Moringa oleifera Lamرينجا و تحتوي  شجرة الم     
غنى لجسم اإلنسان عنها  كالمعادن والفيتامينات واألحماض األمينية ومضادات األكسدة وغيرها، 

 فوائدها المذهلة فهي مجهولة وغير مزروعة في ليبيا بأعداد وافرة.من وبالرغم 
لم وتتميز بأنها دائمة الخضرة وسريعة تعتبر شجرة المورينجا واحدة من أكثر النباتات فائدة في العا

النمو حيث تعتبر من أسرع األشجار نموا في العالم إذ يصل ارتفاعها أكثر من مترين خالل شهرين 
 من زراعتها فقط .

تم عمل مقارنة  بين زراعة هذه الشجرة في فصل الشتاء والصيف  فكان معدل النمو مختلف حيث    
% هي 1ها بطيء وكانت نسبة النمو عند تركيز الملح  في ماء الري  كانت الزراعة الشتوية نمو  هأن
 55سم إلى  31سم.  بينما في الماء  العذب كانت النسبة 31% كانت 2سم و عند تركيز الملح 2

 سم  )خالل شهر(. 3سم  إلى  2سم ونسبة النمو في الماء المقطر 
سم خالل شهر في حالة زراعة  30إلى   أما الزراعة الصيفية فكان معدل النمو سريع حيث وصل    

سم فيكون ميعاد زراعتها عندما تصبح هذه البدور 15الغصن أو الشتلة أما في حالة زراعة البذور 
ناضجة في أي وقت من السنة . تم دراسة تأثير المستخلص المائي لمسحوق أوراق شجرة المورينجا 

لزيتون  حيث أجريت دراسات مختبرية لتقدير على نمو الفطريات المسببة لمرض الذبول في أشجار ا
التضاد بعد استخالص المحلول المائي  على نمو الفطريات الثالث المذكورة حيث أخذ هذا المستخلص 

 النباتي وعمل له ثالث تراكيز : 
% وكان أقل 30عند تركيز  F. oxysporum%( وكان أفضببببببببل تثبيط لفطر %30 ، %20 ،10)

الببذي اسببببببببببببببتمر في النمو ولم  F. solani% هو فطر 30الث عنببد تركيز تثبيط بين الفطريببات الث
 يالحظ عليه أي تثبيط أو تراجع ملحوظ في النمو .

 

على  زراعة شجرة المورينجا و تأثير مستخلص أوراقها

 ألشجار الزيتوننمو الفطريات الممرضة 

Phialophora spp,   Fusarium   solani  & Fusarium oxysporum  

 جامعة بني وليد–كلية العلوم –أ .  منيرة بشير صالح 
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 المقدمــــــــــة 
نوع من  13تعتبر المورينجا من األشبببببجار المعمرة دائمة الخضبببببرة، إذ تحتوي عائلتها على 

التي تتميز بمقاومتها للجفاف واألمراض  ، Moringa oleifera Lamأشببببببببببببببهرها المورينجا أوليفيرا 
( ودرجة الحرارة المطلوبة لنموها سبببببببنويا  ph 7-6.5وتفضبببببببيلها التربة المتعادلة أو الحمضبببببببية قليال )

، وتتحمل أيضبببا الصبببقيع الخفيف، وتنمو 0م 48( وتتحمل درجات الحرارة العالية حتى 0م 35 -25)
 (2014حمد في أنواع الترب الطينية المختلفة. ) شادية أ

يعد الموطن األصلي لشجرة المورينجا شمال الهند على سفوح جبال الهماليا ولكنها معروفة 
في شبببه الجزيرة العربية ووسببط أفريقيا وخاصببة أثيوبيا وكينيا والسببودان كما أنها تنتشببر طبيعيا وتزرع 

فوائد واستعماالت عديدة  في مناطق أمريكا والمكسيك وتتواجد اليوم في جميع أنحاء العالم لما لها من
ويرجع ذلك لما تحتويه أجزائها من مواد كيميائية، إذ أن أوراقها تحتوي على الفالفونيدات باإلضبببببببببببافة 
إلى ذلك هي غنية بمجموعة المركبات الجليكوسبببببيدات، الجالكوسبببببينوالت، وإيزوثيوسبببببيانيتس . )علي 

 ( 2013غامدي 
من البروتين وجميع األحمبباض األمنيببة  كمببا تحتوي شببببببببببببببجرة المورينجببا على كميببات عبباليببة

األسببببببببببببببباسببببببببببببببية ومجموعة كاملة من الفيتامينات والمعادن وكمية كبيرة من المغذيات النباتية والمواد 
 ( 2016المضادة لألكسدة واألخرى لمحاربة لألمراض )جابر القحطاني 

الطقس في وتعتبر شببببجرة المورينجا سببببريعة النمو حتى في موسببببم الجفاف إذ أنها ال تتأثر ب
المواسببببببم والفصببببببول وهي نبات محب للشببببببمس والحرارة وتنمو في األراضببببببي القاحلة والحارة ونصببببببف 

 الجافة والجافة وفي المناطق المعتدلة والدافئة وال تحتاج للمياه وتكتفي بمياه األمطار .
ف وتمتاز شببببببببببجرة المورينجا بقوتها وسببببببببببرعة نموها الملفتة للنظر وبقدرتها على تحمل الجفا  

حيث أنها ال تحتاج إلى الري فهي تتكيف وتكتفي بما تحصببببببببببببل عليه من مياه األمطار الذي يجعلها 
قادرة على العيش والبقاء في جميع البيئات والظروف المناخية ومما يشببببببببببجع ويدعو إلى االهتمام بها 

. )الزروق بشببببببكل جاد ال سببببببيما في العالم العربي حيث يمكن زراعتها في كافة أقطار الوطن العربي 
 ( 2011أحمد الدنقلي 

في اآلونة األخيرة بدأ هناك اهتمام متزايد في اسبببببببتغالل األنشبببببببطة البيولوجية لهذا النوع من 
النباتات ، حيث تم اسبببتخدامها كمسبببتخلصبببات طبيعية للقضببباء على الفطريات والبكتيريا التي تصبببيب 

مية، ولكنه لوحظ في السبببنوات السبببابقة اإلنسبببان والمحاصبببيل الزراعية مما يؤدي إلى رفع معدالت التن
تراجع معدالت إنتاجية الزيتون وتفاقم ظاهرة تدهور وموت المجموع الخضبببببببببببري لهذه األشبببببببببببجار مما 
يهدد اإلنتاج الزراعي ويكاد يقضببببببي على الجهود التي تبذل في مجال التوسببببببع في زراعته، يعزي هذا 
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تي تهاجم هذه المحاصببيل وتسبببب لها مرض الذبول التدهور إلى أنواع الفطريات القاطنة في التربة، ال
إذ أنها تسبباهم    Fusarium oxysporumو  Fusarium Saloniالوعائي والمتسببببة عن فطرين 

في حدوث انخفاض كبير في إنتاجية المحاصببببببببببببببيل في كثير من دول العالم، وينتج عنها اصببببببببببببببفرار 
ول سببببببريع مما يؤدي إلى موت الشببببببتالت لألوراق وتقرح قواعد السببببببوق وتعفن الجذور، ويعقب ذلك ذب

واألشجار المصابة، وتتميز هذه الفطريات بتحملها للظروف البيئية القاسية، إضافة إلى النمو السريع 
 Phialophora spوإنتاج أعداد كبيرة من األبواغ الفعالة في حدوث اإلصببببببببببابة، أيضببببببببببا  هناك فطر 

جار مما اضبببطر المزارع إلى اسبببتعمال المزيد الذي يعمل على إحداث تقرحات على سبببيقان هذه األشببب
من المبيببدات الكيميببائيببة للحببد من خطورتهببا مببا أدى إلى ظهور سببببببببببببببالالت فطريببة جببديببدة ال تتببأثر 
بالمبيدات الكيميائية على الرغم من اسببببببببتخدامها بتركيز مرتفع، فضببببببببال  عن كونها تسبببببببباهم في تلوث 

صببببببببحة اإلنسببببببببان ونظرا  للمخاطر المترتبة عن اسببببببببتخدام المبيدات الكيميائية اتجه  وتؤثر علىالبيئة 
وتسببببببببببببباهم في زيادة  التلوثاالهتمام العالمي للبحث عن طرق للمكافحة اآلمنة التي تعمل على تقليل 

 (Singh ,S .K.2013 إنتاجية المحاصيل .)
 أنواع أشجار المورينجا
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 أهميـــة البحــــث 
جار الزيتون من المحاصببيل المهمة اقتصبباديا  في ليبيا وبني وليد خاصببة، لكنها تصبباب تعد زراعة أشبب

بأحد أهم األمراض الفطرية وهي مرض الذبول الوعائي ومرض تقرح أشبببببببجار الزيتون المسبببببببؤولة عن 
الخسببببببببببائر الكبيرة في كمية المحصببببببببببول الزراعي ونوعيته  وللحد من اإلفراط في اسببببببببببتخدام المبيدات 

ة ثم اسبببببببتخدام المسبببببببتخلص المائي لمسبببببببحوق أوراق نبات المورينجا أوليفيرا كعامل للمكافحة الكيميائي
 الحيوية.

 أهداف البحث 
 توعية المجتمع لإلكثار من زراعة شجرة المورينجا لما لها من فوائد طبية وبيئية عظيمة  -1
على تثبيط نمو بعض الفطريات الممرضة  تقييم تأثير المستخلص المائي ألوراق شجرة المورينجا- 2

  Phialophora spp,   Fusarium   solani  & Fusarium oxysporumألشجار الزيتون   
ومقارنتها بالشاهد  2دراسة القدرة التثبيطية للمستخلص على الفطريات المذكورة في الفقرة  -3

(Control) 
 

 المواد وطرائق العمل
MATERIALS AND METHODS 

 العملىالجزء 
 -األدوات المستخدمة:

كؤوس مختلفة االحجام ، سببببيقان زجاجية ، دوارق مخروطية ، اقماع ، أوراق ترشببببيح كبيرة الحجم ،  
 أصيصات. مل ،، هاون للسحق ، مخبار مدرج 51مل و 25دوارق قياسية سعتها 

 -المواد المستخدمة:
 راعة.وبدور للز ماء مقطر، مسحوق اوراق شجرة المورينجا أوليفيرا 

 -: جهزة المستخدمةاال       
بمعامل قسببم االنبات  Sartorius الميزان الحسبباس : تم اسببتخدام الميزان الحسبباس لوزن العينة ونوعه

 كلية العلوم /
 .لتجفيف العينة بمعامل Memmert الفرن الكهربائي : تم استخدام الفرن الكهربائي والذى نوعه 

 جهاز الرجاج
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 -خطوات العمل:
 شجرة المورينجازراعة  
سبباعة في مكان مظلم  بعيدا عن أشببعة الشببمس  24بذرة ووضببعها في الماء لمدة   12تم أخذ عدد  

حيث تم  16/11/2020بذور بتاريخ  4المباشببببببببببرة وبعدها وضببببببببببعت في أطباق بتري وفي كل طبق 
 واحدة. تم انبات بذرة 21/11/2020وبتاريخ  20/11/2020بذور منها بتاريخ  9انبات عدد 

 الطريقة األولى : الزراعة بالبذور في األرض مباشرة  
 يتم اختيار البذور  البنية الفاتحة اللون . -
 ساعة بحيث تمتص كمية الماء الالزمة لإلنبات . 24تنقع البذور في الماء لمدة  -
على أعلى يتم غسبببل البذور من بعد نقعها  والتأكد من جفافها بحيث تمنع تعفن الجذور للحصبببول  -

 نسبة إنبات للبذور .
أيام مع تفقدها  7-3توضببببببببببببببع البذور في أكياس  سببببببببببببببوداء وفي مكان مظلم وجاف لمدة تتراوح من 

سبببببم يمكن 3باسبببببتمرار، وبعد اليوم الرابع عندما تشبببببق الجذور غالف البذرة ويبلغ طول البرعم النامي 
 2ية تحت مسبببببتوى سبببببطح التربة بحوالي البدء في زراعة البذور مباشبببببرة في الحقل. تزرع البذور النام

سبببببببم على أن يكون البرعم النامي معرض للشبببببببمس توضبببببببع بذرتين أو ثالثة بذور في كل حفرة وبعد 
مرور حوالي أسبوعين يظهر البرعم األولى  الوقت المناسب للزراعة في الحقل يبدأ من شهر سبتمبر 

 وال يتأخر عن نهاية أكتوبر.
  -جا في فصل الشتاء:لتوضيح طريقة زرعة المورين

ر أصببيصببا سببعته حوالي  ٪ سببماد. وأصببيصببا  5٪ بالرمل و10و٪ منه بالتربة 85لتر ا وامأل  40أحضبب 
في خليط تربة جيد الصببببببببببببببرف  ٪ بالرمل  . ويجب زراعة المورينجا10و٪ منه بالتربة 85اخر وامأل 

وإال أصبببببحت البذور م شبببببعة بالماء، لذا فإن خلط التربة بالرمل والسببببماد سببببيجعل الخليط م غذي ا وجيد 
التصبببببببريف بالنسببببببببة لبذور المورينجا. وضبببببببع السبببببببماد بالكمية التي تراها مناسببببببببة حسبببببببب نوع التربة 

 الم ستخدمة.
قلت الحرارة عن صببببببفر درجة مئوية، لذا حرصببببببنا  وبما أن ال تعيش المورينجا في فصببببببل الشببببببتاء إن

على زراعتها في األصببببببببببص لسببببببببببهولة نقلها بين الداخل والخارج. بإمكانك زراعة المورينجا في التربة 
الخارجية م باشبببببرة  إن كنت تعيش في منطقة ال تقل فيها الحرارة عن صبببببفر درجة مئوية. أز لنا القشبببببرة 

سببببببببببببببم في التربة مع المباعدة بين البذور  2.5ا على ع مق الخارجية للبذور قبل زراعتها ثم ضببببببببببببببعه
 سم. احفر ثقوب ا في خليط التربة بأصابعك. 5بمسافات بينية 

تزرع فرع ا من فروع المورينجا فاحرص على كشبببببببببف الع قد ثم غرس ث لث الفرع تقريب ا في التربة داخل 
اعدة الفرع كي يتمكن من الوقوف لتر ا .تأكد من تجميع التربة بيديك حول ق 57أصيص سعته حوالي 

بذاته ولتضبببببمن تدعيمه بواسبببببطة خليط التربة من حوله. سبببببق  التربة إلى أن تصببببببح رطبة. يجب أن 
تتشبع التربة بالماء ولكن دون إفراط في السقاية، وإن الحظت تجمع الماء أعلى التربة فهذا يعني أنك 
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ا وأن التربة ضبببببعيفة التصبببببريف. افحص  رطوبة التربة بغرس إصببببببعك داخلها حتى أضبببببفت ماء  زائد 
نهاية الع قلة األولى. اسببببق  المورينجا مرة أسبببببوعي ا أو أكثر على حسببببب المنا  الذي تقطن فيه بحيث 

 تضمن ترطيب التربة دائم ا.
د زراعة المورينجا التي نمت بذورها عندما يصل طولها بين  سم. تحتاج المورينجا إلى  20إلى  15ع 

ندما تصببل الشببتالت لهذا الطول، لذا عليك إعادة زراعتها في أ صببص م ختلفة. اسببتخدم تربة مسببتقلة ع
المسببببببطرة أو أّية أداة مناسبببببببة لتفكيك التربة حول الشببببببتالت وارفع الجذور بحذر، ثم انقل الشببببببتلة إلى 

 أصيص م ستقل.
شببكل  صببحي، سبباعات يومي ا من التعرض لضببوء الشببمس المباشببرة لتنمو ب 6تحتاج المورينجا لحوالي 

وذلك نظر ا لكونها نباتات اسببببببببببببتوائية مما يجعلها في حاجة ألكبر قدر من ضببببببببببببوء الشببببببببببببمس. احتفظ 
 بنباتاتك في مكان تحصل فيه على كفايتها من الشمس على مدار اليوم.

اسبببببببببق  المورينجا مرة أسببببببببببوعي ا. على الرغم من أن المورينجا مقاومة للجفاف إال أنه من الضبببببببببروري 
أسبببببببببببوعي ا خالل مراحل النمو األولية. ق س ترطيب التربة بغرس إصبببببببببببعك حتى الع قلة سببببببببببقايتها مرة 

األولى، واسق  النبات إن شعرت بجفاف التربة. احرص على عدم اإلفراط في السقاية وإال تسببت في 
 التشبع الزائد للجذور وتعفنها.

 ن الماء لهذا األسبوع.إن تعرضت المورينجا لماء األمطار فهذا يعني حصولها على كفايتها م
ا خالل عام، وبالتالي يجب تقليمها فور  استخدم المقص لتقليم أشجار المورينجا. تنمو المورينجا سريع 

أمتار. بإمكانك اسببببببببببتخدام الفروع المقطوعة لزراعة أشببببببببببجار  3إلى  2.5وصببببببببببول األشببببببببببجار لطول 
جرة ناضبببجة. ي مكن زراعة المورينجا زرع فروع المورينجا بدال  من البذور إن توفرت لديك شبببا المورينج

سببببببم وق طره  90من فرع صببببببحي مقطوع من شببببببجرة ناضببببببجة. ك ل ما عليك فعله هو قطع فرع بطول 
سم مع الحرص على اختيار فرع صحي. استخدم مقص تقليم النباتات لقطع الفرع بشكل   2.5حوالي 

 .سم 90ق طري عند كلتا نهايتيه مع الحرص على أال يقل طوله عن 
 

 جمع العينة     
 مكان وتاريخ الجمع  -

تمت عملية جمع العينة النباتية )األوراق( من أشببببببببببببببجار المورينجا الموجودة في مجمع الصببببببببببببببناعات 
 م.03/04/2020الصوفية بني وليد الموافق :

 اختيار األوراق  - 
كان الحسبببببببباس تم اختيار األوراق ألنها المكان الرئيسببببببببي لتخليق المواد العضببببببببوية، فعلى ذلك تعد الم

 وتؤخذ األوراق السليمة الستخالص المادة الفعالة منها.
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 وقت أخذ العينة  - 

جمعت األوراق بصفة عامة في فترة من بدء تفتح األزهار على النبات وحتى بداية اكتمالها ففي أثناء 
 .هذه الفترة من النمو توجد المادة الفعالة في أعلى معدل لها من مراحل النمو المختلفة

 تحضير العينة  -
تم تنظيف األوراق بغسلها عدة مرات بالماء المقطر والمعقم للتخلص من الشوائب واألتربة العالقة بها 
وبعد تنظيفها جيدا  نشبرت على قطعة من القما  نظيف في مكان مظلل جيد التهوية مع التقليب 

ا  طحنت بالمطحنة الكهربائية المسبببببببببتمر لألوراق بين فترة وأخرى حتى ال تتعفن وبعد تجفيفها جيد
 ومن تم حفظ المسحوق حتى تمت عملية االستخالص.

 عملية الحفظ - 
 – 0م 5وضبببع المسبببحوق )األوراق( في أكياس بالسبببتيكية، ثم وضبببع في الثالجة عند درجة الحرارة )

 (حتى وقت االستخالص .0م 10
 األنواع الفطرية التي تم عزلها  -

 Fusarium saloniنواع من الفطريات الممرضبببببببببببببة للنبات وهي أ 3اسبببببببببببببتعمل في هذه الدراسبببببببببببببة 
Phialophora spp,  Fusarium oxysporum  

 عزل وتشخيص الفطر الممرض  -
 Oleaتم عزل ثالث أنواع من الفطريبببات الممرضبببببببببببببببببة من أشببببببببببببببجبببار الزيتون ) 

europaea.L التي ظهرت عليها أعراض الذبول وموت جزئي أوكلي للشبببببجرة، حيث أزيلت األتربة )
العالقة بها، ثم تم تعريضها لعملية تعقيم السطح الثالثي المتعاقب بهدف القضاء على الكائنات الحية 

% من 2% لمدة دقيقة واحدة، 96التي تعيش على السبببببببطح، حيث  غمرت تسبببببببلسبببببببليا  في اإليثانول 
ثانية ، أخيرا   غسبببببببببببلت بالماء  30% لمدة 96دقائق ثم في إيثانول  3يت الصبببببببببببوديوم لمدة هيبوكلور 

المقطر المعقم مرتين وبعد هذه المرحلة  قطعت الجذور بأداة حادة ومعقمة إلى قطع صببببببببببببغيرة بطول 
سببم  وتركت  لتجف بين ورقتين ترشببيح  معقمتين وزرعت بواقع أربعة قطع وبأربعة مكرارات  0.5-1

( معقمة بجهاز CDA)  Czapek  Dox  Agarسببببببم الحاوية وسببببببط الغذائي  9أطباق بتري على 
Autoclave  أيام ثم نقيت مسببببببببببببتعمرات  5لمدة  0م28ثم حضببببببببببببنت جميع األطباق في درجة حرارة

الفطريات لغرض التشببببببببخيص وذلك بأخذ جزء صببببببببغير من طرف النمو الفطري بواسببببببببطة إبرة العزل 
needle  على أطباق جديدة من الوسببببببببببببببط الغذائي من أجل تنقيتها وحضببببببببببببببنت معقمة وأعيد زرعها

 (Larran et al , 2007) ;Zin et al ,2007أيام    8لمدة  0م28األطباق على درجة حرارة 



 

 2020113 

 

 
 

 ( يوضح تعقيم السطح، عزل وتنقية الفطريات والبكتيريا حسب1مخطط رقم )
Larran et al,2007, Zin et al .2007 
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 تشخيص الفطريات المعزولة  -
تم التعرف على األجناس الفطرية المعزولة باالعتماد على الخصبببائص المورفولوجية والميكروسبببكوبية 
باسببتعمال المجهر الضببوئي، إذ تم االسببتعانة في تحديد األجناس الفطرية بمفاتيح التشببخيص لكل من 

(1990 Botton et al ,وذلك من خالل تجديد الصفات التا ): لية-  
 معدل النمو : سريع ،بطيء، أو معتدل . -
لون خلفية  –لون المسببببببببببببببتعمرات والتغيرات الحاصببببببببببببببلة في اللون : توزيع منتظم للون أو متذبذب  -

 المستعمرة .
 إفراز األصباغ الملونة للوسط الزراعي . -
 الوسط . بيئة سطح المستعمرة : قطيفية أو حبيبية أو ملساء، مسطحة أو مرتفعة على سطح -
 وجود قطرات مائية على سطح الميسيليوم . -
 خصائص الهيفات : اللون، مقسمة أو غير مقسمة. -
 إنتاج أجسام ثمرية . -
 لون وحجم وشكل األجسام الثمرية . -
 تحضير المستخلص النباتي  - 

(  في تحضببير المسببتخلصببات المائية حضببر Heruadez , M ; Lopez  , 1994اتبعت طريقة )
غم من مسحوق أوراق المورينجا في  200خلص مسحوق أوراق المورينجا وليفيرا الجافة بإضافة مست

مل من الماء المقطر وخلط ثم وضبببببع المخلوط في دوارق زجاجية وتركت لمدة نصبببببف سببببباعة  500
( وعلى سببببببببرعة متوسببببببببطة  تركت العينة لتسببببببببتقر لمدة Horizontal shakerبجهاز الهزاز األفقي )

بثالث طبقات من الشا  الطبي لفصل العوالق الصلبة، رشح المستخلص بواسطة  ساعة ثم رشحت
لغرض تعقيم المسببببببتخلص ، ثم وضببببببع  Milipour filter papor0.22nmأوراق الترشببببببيح من نوع 

لحين  0م4المسببببببببببببببتخلص في أوعية زجاجية معتمة ومحكمة الغلق وحفظت في الثالجة بدرجة حرارة 
 االستخدام .

 المستخلص النباتي في تثبيط نمو الفطريات الممرضة  اختبار تأثير - 
من الوسببط الزراعي مع  45.4g( وذلك بأخذ CDA)  Czapek Dox Agarحضببر الوسببط الزراعي

بدرجة  Autoclaveثم يعقم الوسببببط بجهاز التعقيم  لتر ماء مقطر حسببببب توصببببيات الشببببركة المنتجة
 دقيقة . 15لمدة  0م 121حرارة 

( المطلوبة بإضبافة المسبتخلصبات النباتية للوسبط الزرعي %30,%20,%10,%0حضبرت التراكيز )
 وكما يلي : 
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 . CDAمل وسط زراعي  180مل مستخلص +  20 -1
 . CDAمل وسط زراعي  160مل مستخلص +  40 -2
 . CDAمل وسط زراعي  140مل مستخلص +  60 -3
 بدون مستخلص  . CDAمل وسط زراعي  200 -4

ملم أخذ من  0.5باق بتري وبعد التصبببببلب لقح مركز كل طبق بقرص قطر صببببببت األوسببببباط في أط
  Phialophoraو  Fusarium   saloni,  Fusarium oxysporumحافة مسببتعمرة الفطريات 

أيام لحين وصول نمو  7لمدة  0م 28أيام حضنت األطباق في الحاضنة على درجة حرارة   7بعمر 
إلى حافة الطبق وحسببببببببت النسببببببببة المئوية للتثبيط على  (Control) مع الشببببببباهد  الفطر في المقارنة

 وفق المعادلة :
Inhibition  = (R1 –R2) / R1x100 

 
R1 ( أقصى نمو شعاعي لمستعمرة الفطر الممرض فقطControl. ) 
R2  طباق المعاملة .األأقصى نمو شعاعي لمستعمرة الفطر الممرض في 

 

 
 

 (1الشكل رقم )
 F.oxysporumصورة توضح تأثير المستخلص المائي لمسحوق أوراق المورينجا لنمو فطر  
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 (2الشكل) 
 Phialophora sppتوضح تأثير المستخلص المائي لمسحوق أوراق المورينجا لنمو فطر  

 

 
 F.saloni( توضح تأثير المستخلص المائي لمسحوق أوراق المورينجا بنمو فطر  3الشكل ) 
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( يوضح تأثير المستخلص المائي لمسحوق أوراق المورينجا أوليفيرا في معدل النمو 1رقم ) جدول
على الوسط الزرعي F.oxysporum ، F . saloni  phialophoraونسبة تثبيط الفطريات 

(CDA) 
 F . saloniفطر  Phialophoraفطر  F.oxysporumفطر  التركيز 

 معدل النمو 
 )سم(

لببتبببثبببببببيبببط ا
% 

معدل  للتثبيط % معدل النمو 
 النمو 

 للتثبيط %

10% 1.60 60% 3 25% 4 0% 
20% 1.38 65.5% 1.3 67% 3.5 12.5% 
30% 1.02 74.5% 1.12 72% 3 25% 

Control(0) 4 0.0 4 0.0 4 0.0 
 

 ا
 ( شجرة المورينجا5( بدور شجرة المورينجا                   الشكل ) 4الشكل )       

 
 شجرة المورينجا زهارأ( 7الشكل )                  ( قرون شجرة المورينجا 6الشكل )      
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 ( جدور شجرة المورينجا 8الشكل )

 النتائج والمناقشة
Results and Discussion 

أوليفيرا قد حقق انخفاضببببا   ( إن مسببببتخلص مسببببحوق أوراق المورينجا1أوضببببحت النتائج في الجدول )
ولكافة التراكيز المسبببتخدمة F.oxysporim   معنويا  في معدل النمو ونسببببة التثبيط للفطر الممرض 

% والتي بلغ معببدل النمو القطري 30% وكببان أكثرهببا فبباعليببة مع معبباملببة التركيز %30،%20،10
مع التراكيز األخرى وكانت  % واختلفت معنويا  عن معامالتها74.5سببببببببم ونسبببببببببة التثبيط  1.02لها 

 4هذه النتائج إيجابية قياسببببببببببببببا  مع معاملة المقارنة للفطر الممرض لوحده والتي كان معدل النمو لها 
سببببم  1.60% والذي بلغ معدل النمو لها 10سببببم، في حين كان أقل هذه التراكيز فاعلية هو التركيز 

لكافة التراكيز  phialophoraلممرض % ، كما وجد أن نسبببببببببببببة التثبيط للفطر ا60ونسبببببببببببببة التثبيط 
سم ونسبة التثبيط  1.12% والتي بلغ معدل النمو الفطري لها 30% كان أكثرها %30، %20، 10
 %، واختلفت معنويا  عن معامالتها مع التراكيز األخرى .72

سم،  4فيها وكانت هذه النتائج إيجابية قياسا  مع معاملة المقارنة للفطر لوحده والتي كان معدل النمو 
سببببببببببببببم  3% والذي بلغ معدل النمو الفطري له 10في حين كان أقل هذه التراكيز فاعلية هو التركيز 

 % 25ونسبة التثبيط 
على أقل نسبة التثبيط لكافة التراكيز، حيث كانت فاعليته ضعيفة مع معاملة  F.saloniحصل فطر 

%، وكانت النتائج سببالبة 25بة التثبيط سببم ونسبب 3% والتي بلغ معدل النمو الفطري لها  30التركيز 
سببم، في حين ال يوجد تثبيط نهائيا   4قياسببيا  مع معاملة المقارنة للفطر لوحده والتي كان معدل النمو 

 %0سم ونسبة التثبيط  4% والتي بلغ معدل النمو فيها 10في معاملة التركيز 
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 التوصيات
ريات أخرى ومعرفة مدى التأثير السببببببببببلبي اسببببببببببتعمال مسببببببببببتخلص أوراق نبات المورينجا على فط -1

 واإليجابي عليها 
 إدخال مستخلص أوراق نبات المورينجا في نظام المكافحة الزراعية للتقليل من الثلوت . -2
 عمل ملتقيات وندوات للتعريف بنبات المورينجا وأهميته في تحسين االقتصاد الزراعي . -3
 إنتاج  وجودة المحاصيل الزراعية في منطقة بني وليد .التعريف بمدى خطورة الفطريات على  -4
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1. Abstract  

The aim of this work is to characterize front contact of solar cell device 

FTO. Thin film solar cells require a transparent conducting layer to make a 

make a front contact to the solar cell device. X-ray diffraction, optical 

absorption and scanning electron microscopy were used to investigate the 

bulk structure, the band gap energy and the surface morphology of the 

materials respectively. It was found that hasa bandgap  with 3.5 eV, n-type 

semiconductor, high transparency and high electrical conduction, other 

advantages of FTO are high chemical stability even high temperature and 

they also serve as an anti-reflective coating. 

 

2. 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 paper, x-ray diffraction, optical absorption and SEM 

were used to study the structure, optical properties and morphology of the 

substrate. 
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3. Theory: 

 

3.1. X-ray diffraction (XRD) 

 

XRD is one of the most important techniques used to characterise the 

structure of materials and to help identifying the phases of the 

semiconductor material. X-ray photons are a form of electromagnetic 

radiation, they are produced by the ejection of an inner orbital electron and 

the subsequent transition of atomic orbital electrons from states of high to 

low energy.  

Diffraction is a phenomenon, caused by certain phase relations between two 

or more waves of light and is the apparent bending of light (x-ray) waves 

around obstacles in its way, which introduces path differences. This leads to 

differences in phase which produce a change in amplitude.   

Atoms in a crystal lattice cause x-ray scattering, and under certain 

conditions a large number of scattered rays either reinforce with each other 

(constructive interference) or cancel each other as shown in figure 1, 

resulting in a diffraction pattern. The scattered rays would have random 

phase relationships and constructive interference would not occur if the 

scattering atoms were not arranged in a regular periodic manner.   

Bragg's law is the fundamental law of x-ray crystallography [1]. It states that 

the path difference between the incident rays is equal to multiples of 

wavelengths for constructive interference, this is given by  

2d.sinθ = nλ (Bragg Equation)    (1) 

where: n is an integer, λ is the wavelength of x-rays incident on a crystal, d 

is the distance between lattice planes, θ is the angle between the incident ray 

and the scattering planes. 

 

 



 

 

Khadija Ali Mohamed Ali 

Bani Waleed University Journal of Sciences & Humanities – Eighteenth Issue – December 2020 5 

 

Figure 1:  Schematic diagram to show the principle of x-ray diffraction 

by a crystal lattice. 

Using Bragg’s law, x-ray diffraction techniques have been developed to 

examine the crystal structure of thin film solar cells. As shown 

schematically in figure 2, x-rays pass through a slit system and are made to 

fall on the semiconductor film at low glancing angle, the XRD pattern is 

scanned by the rotating detector about vertical axis. Due to the small 

incident angle, x-rays do not penetrate deeply into the sample. Diffraction 

occurs when Bragg's law is satisfied (λ = 2d.sinθ), therefore this can be 

achieved by continuously varying λ or θ. During x-ray diffraction 

measurements, it is θ that changes, to satisfy the condition.  
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Figure 2:  Configuration of glancing angle diffractmeter.  

The output is a plot of a series of peaks, with the number of x-ray counts as 

a function of the diffraction angle 2θ. These peaks and their intensities are 

characteristics of the unit cells present in the crystalline solid. Analysis of 

the full width at half maximum (FWHM) of the individual x-ray peaks can 

also yield information on the grain size (D) using the Scherrer equation (2). 

Analyses of the peak positions and intensities provide data on the films 

preferred orientation, unit cell distances and the atomic arrangement within 

the crystalline lattice [1]. 
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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). 

The lattice parameters can be calculated from the equations below [1]. 

For cubic structure:   a=b =c, α=β=γ=90° 
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       (3) 

 

For tetragonal structure: a=b≠c, α=β=γ=90° 
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For hexagonal structure: a=b≠c, α=β=90°   γ =120° 
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      (5) 

 

where d is the lattice spacing (nm), (hkl) are Miller Indices and a, b and c 

are lattice parameters (nm). 

All x-ray diffraction measurements performed in this project were carried 

out using a Philips X-Pert Pro-diffractmeter. The instrument is fully 

computer controlled. A Cu target with a tungsten filament was used to emit 

characteristic Kα photons with a wavelength of λ=1.5418 Å. 
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3.2. Optical absorption 

 

Optical absorption spectroscopy is a useful technique to determine the 

semiconductor band gap energy [2], using equation 6. The absorption of the 

samples was measured using a UNICAM UV/Visible Spectrometer, which 

gives a graph/data of absorbance against wavelength. 

 

 2

n

gEh
h

C
 


       (6) 

 

where α is absorption coefficient, C is a constant depending on the refractive 

index of the sample, h is Planck's constant,
gE is the band gap energy and   

is the frequency of light used [3].  

For a direct band gap energy semiconductor, n=1. Assuming CuInTe2 and 

CdTe films are direct band gap energy and single phase materials, the 

equation can be re-arranged to;  

 

   gEhCh  
2

      (7)  

 

By plotting 2 vs h or  2h vs ,h
gE can be determined from the 

intercept on  h axis.  

The transmission spectra can also be obtained using the same instrument as 

used for optical absorption. Using transmission data, the band gap energy 

may also be estimated by plotting the transmitted radiation as a function of 

wavelength. The percentage transmission is dependent on the band gap 

energy of the semiconductor; a larger proportion of photons have energy 
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greater than the band gap (UV and visible) and are therefore absorbed [4 ], 

and a smaller proportion of photons (IV) less than the band gap transmit 

through the material.  

Optical transmission and absorbance are closely related. 

       Sample 

 

 

 

 

 

 

Figure 3:  Schematic diagram of the experimental set-up of absorption 

measurement. 

)exp(0 xII        (8) 

(Transmission)
0I

I
       (9) 

where I is transmitted light intensity, x is sample thickness, I0 is intensity of 

the incident radiation and α is absorption coefficient (cm-1). 

Optical absorbance has a relationship with transmission which is given by 

equation 10.   

T
I

I
Abs 10

0

10 loglog        (10) 

In equation 37, α is the absorption coefficient, but since Abs is a function of 

α it can be substituted by the relationship given by equation 11. 

x

Abs203.2
       (11) 

where Abs is absorbance of radiation in the sample.  

α 

x

x 

I0 I 

Detector 



 

 

Characterisation of Fluorine doped tin oxide for photovoltaic application 

Bani Waleed University Journal of Sciences & Humanities – Eighteenth Issue – December 2020 10

 

3.3. Scanning electron microscopy  

SEM is a non-destructive technique capable of producing high-resolution 

images and was used to study the surface of the samples. 

Electrons are generated from an electron gun which is a cathode, these are 

then accelerated and directed towards an anode. The electrons are focused 

by one or two magnetic condenser lenses into a beam with a very small spot. 

The electron beam passes through pairs of scanning coils which deflects 

them horizontally and vertically before hitting the object as shown in figure 

4. To avoid interactions between the electron beam and atoms in the air, the 

process is carried out under vacuum conditions. 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4:  Schematic diagram of key components of SEM. 
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When an electron beam hits the sample, a large number of electrons are 

generated. There are two types of electrons used to produce an image in a 

SEM, secondary electrons with low energy, and backscattered electrons 

with high energy. The secondary electrons are generated by incident beam 

and electrons present in the sample. These slow electrons are collected with 

a suitable detector and are used to obtain information about the topography 

of the sample. The backscattered electrons come from the interaction 

between the nuclei of atoms and the incident electrons. These fast electrons 

are detected by a suitable detector and can be used to obtain information on 

the mean atomic number of the part of the sample from which they 

originate. Both kinds of electrons are converted to signals that can be 

viewed on a screen producing an image. An energy dispersive x-ray (EDX) 

spectrometer is also mounted within the equipment. When an electron hits 

an atom in the sample with sufficient energy, x-rays might be generated, 

some of these x-rays leaving the sample are detected by the spectrometer. 

From the x-rays, the atomic composition of the sample can be obtained [5].   

 

The equipment used for analytical scanning electron microscopy was a 

Phillips XL40 series ASEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mse.iastate.edu/microscopy/second2.html
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4. Characterisation of FTO substrates 

4.1. 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 [6], 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.  

Table 1 presents all the peaks obtained for glass/FTO substrates. Using 

equations in section 3-1, respective positions, FWHM, associated atomic 

planes, d-spacing and grain size were analysis. The peaks at 33.88°, 37.96° 

and 51.76° were used to estimate the grain size, utilizing the Scherrer 

equation. It can be seen from the Table that the FTO substrate has a high 

degree of crystallinity. 

 

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         …... 

   

 

4.2.  Optical properties   

Optical absorption of the substrates was used to determine the band gap 

energy of FTO. Figure 2 shows the absorption curve for FTO. The equation 

in section 3-2 were employed in order to defined band gap energy. 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, ranging from 3.78 - 4.30 eV [7, 8, 9]. 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.   
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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.   

 

Figure 3:  Transmission spectra of FTO presenting absorption edge at ~300 nm.  
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4.3. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure4:  SEM morphology of FTO giving a grain size of 100 to ~500 

nm. 
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5. Conclusions  

 

The experimental results described in this paper 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. 
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عربيملخص   

ة ويتم لبلديمدينة بني وليد هي إحدى المدن الليبية التي تفتقر إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي ا

كشوف الم األماكنتصريف مياه الصرف الصحي المنزلية تقريبًا بشكل عشوائي دون معالجة بطرحها في 

 خطر على ية إلىمما يتسبب في تلوث التربة وتلوث المياه السطحية والجوفية ويؤدي في النها المدينة،خارج 

هي وائية اإلنسان من خالل السلسلة الغذائية. يتخلص السكان من مياه الصرف الصحي بإحدى الطرق البد

جة مياه معاللائية السوداء. الهدف من هذه الورقة هو تصميم محطة معالجة بنظام المفاعالت الالهو اآلبار

لصرف اغاز الميثان وهذه الطريقة من احدث الطرق التي تستخدم لمعالجة مياه  وإنتاجالصرف الصحي 

حطات اقترحنا تصميم خمس م السكانية،الصحي، وبسبب التضاريس الجبلية الصعبة للمنطقة والكثافة 

 .كل محطة تخدم أحد التجمعات السكانية في المدينة منفصلة،صغيرة 

Abstract  

The city of Bani Waleed is one of the Libyan cities that lacks municipal 

wastewater treatment facilities and almost total domestic wastewater is 

indiscriminately discharged untreated in open damping, which can cause 

soil contamination, surface and groundwater contamination and ultimately 

risk to human being through the food chain. Residents dispose of sewage 

using one of the primitive methods of black wells. The goal of this paper is 

to design a treatment plant with anaerobic reactors system for treating 

wastewater, and due to the difficult topography of the area and the 

population density, we proposed designing five separate plants, each station 

serving one of the city’s population agglomerations. 

Keywords:   Wastewater treatment; Reactor; sewage drainage; black wells; 

UASB. 
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1. Introduction  

Libya, like many other developing countries, lacks municipal wastewater 

treatment facilities and almost total domestic wastewater is indiscriminately 

discharged untreated in the sea or open damping, which can cause soil 

contamination, surface and groundwater contamination and ultimately risk 

to human being through the food chain. This situation demands to reclaim 

nutrient rich municipal wastewater by using simple efficient and cost 

effective sewage treatment techniques compatible with local conditions. 

Bani Waleed is a Libyan city with a population of 82,385 and an area of 

19,710 km2, located at latitude 31, 20' north and longitude 14, 35' east 

respectively. Bani Waleed is located in Northwest Libya in the Misurata 

District and has borders with Tarhuna and Msalata municipalities in North, 

Misratah in Northeast, Surt in the East, Mizdah in West and Gharyan in 

Northwest respectively (Abdelnaser et al, 2011).The city of Bani Waleed 

lacks a sewage system, and the method used is the black wells, which is a 

hole in the ground surrounded by four walls of concrete bricks and a roof of 

concrete After a number of years, it is suctioned out by special cars and 

transported outside the city and disposed of in open places, thus being a 

source of soil pollution, surface and ground water, in addition to unpleasant 

odors and the spread of insects. 

Municipal wastewaters consist of a mixture of domestic sewage from 

households and a proportion of industrial and commercial effluents (Pescod 

1992). The wastewater itself normally consists of ~99% water; and is 

usually further characterised with respect to its rate of flow or volume, 

chemical constituents, physical condition and in some cases microbiological 

quality (Metcalf & Eddy. 2003, Pescod 1992). 
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Contaminants are removed from wastewater through the process known as 

sewage treatment, which may involve a combination of biological, chemical 

and physical processes designed to remove biological, chemical and 

physical contaminants. All these processes are directed towards the 

production of an environmentally safe effluent (Gonçalves, Charlier et al. 

1994). The principal objective of wastewater treatment is generally to allow 

human and industrial effluents to be disposed of without peril to human 

health or unacceptable damage to the natural environment. 

There has been a surge in interest in anaerobic wastewater treatment in 

recent years. Anaerobic fermentation produces considerably less biomass 

from the same quantity of COD elimination than aerobic growth 

(Tchobanoglous, et al., 1991). 

Anaerobic biological treatment is an alternative approach that offers several 

advantages: in addition to removing the energy-intensive requirement for 

the supply of oxygen, anaerobic systems usually have low sludge yields and 

produce methane that can be captured for use as a renewable energy source. 

Anaerobic systems are already in widespread use in the water and 

wastewater industry for treatment of primary, secondary and co-settled 

sludge (municipal wastewater biosolids) and other high-strength effluents 

(Chernicharo 2007). 

The upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor is now a common 

type of high-rate reactor for treatment of industrial and domestic 

wastewaters. It has a simple design, can be easily built and maintained, is 

relatively low cost, and can cope with a range of pH, temperature, and 

influent substrate concentrations (Lettinga and Pol 1991, Cronin and Lo 

1998, Alvarez, Ruiz et al. 2006, Tiwari, Guha et al. 2006). 
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The aim of this paper is to design a wastewater treatment plant based on 

anaerobic treatment using UASB reactors for the city of Bani Waleed figure 

1. 

 

Figure 1 THE TREATMENT PLANT TO BE DESIGN FOR BANI WALEED CITY 

2. DESIGN OF AN UASB REACTOR [MANOHAR 1999] 

Due to the nature and difficulty of the mountainous terrain in the city of Bani 

Waleed, we will design five separate stations, each station serving one of the 

population agglomerations in the city. 

Generally, there are many methods for designing UASB reactors, and we will base 

our design on the method described in the reference (Metcalf & Eddy, fourth 

edition). The characteristics of the wastewater entering the reactor are given in 

Table 1(Ali, 2020), and we will design the reactor according to those values. 

Summary of tentative guidelines for the design of the gas-solids-separator device. 

(Adapted from Lettinga and Hulshoff Pol, 1991): 

 The slope of the settler bottom (i.e. the inclined wall of the gas collector) should 

be between 45-60°. 

 The surface area of the apertures between the gas collectors should be 15-20% of 

the reactor surface area. 

 The height of the gas collector should be between 1.5-2 m at reactor heights of 5-

7 m. 

 To facilitate the release and collection of gas bubbles and to combat scum layer 

formation, a liquid-gas interface should be maintained in the gas collector. 
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 To avoid up-flowing gas bubbles to enter the settler compartment, the overlap of 

the baffles installed beneath the apertures should be 10-20 cm. 

 Generally, scum layer baffles should be installed in front of the effluent weirs. 

 The diameter of the gas exhaust pipes should be sufficient to guarantee the easy 

removal of the biogas from the gas collection cap, particularly in case of foaming. 

 In the upper part of the gas cap, anti-foam spray nozzles should be installed in the 

case the treatment of the waste water is accompanied with heavy foaming. 

Table 1: Some design criteria of UASB reactors treating sewage 

Min. average HRT 4 hrs 

height 4-5 m 

Feed inlet points 1 inlet per 1 to 4 m2 

Feed distribution Each inlet pipe from a separate 

compartment 

Static pressure in feed inlet box Up to 50 cm 

Upflow velocity in aperture Average daily 4 m/hr 

During 2-4 hrs 8 m/hr 

Upflow velocity 0.5 m/hr 

 

Table 2 various test values of Bani Waleed city wastewater (Ali, 2020) 

Parameter Average STD 

pH 7.1 ± 0.16 

BOD 300 ± 20 

COD 629 ± 36 

TSS 527 ± 32 

Alkalinity 76 ± 11 

NH4+-N 31 ± 3 

Sulphate (SO4-) 18 ± 4 

VSS, mg/L 280 ± 10 



 

 

Salem Shouran  & Amer Gheit  

Bani Waleed University Journal of Sciences & Humanities – Eighteenth Issue – December 2020 23 

Total population in Bani Waleed city =100,000 

We will assume that the average water consumption is 150 liters per day. 

Average flow rate of wastewater=15000 m3/day 

Let BOD removal efficiency (η) =80% 

New volatile suspended solids (NVSS) produced in BOD removal=Yield 

coefficient x BOD x η 

=0.1 x 300 x 0.8 =24 mg/L  

Non degradable residue=VSS (1 – 0.4) 

(The non-degradable residue of the VSS coming in the inflow assuming 40% of the 

VSS are degraded and residue is 60%) =280 (1 - 0.4) =168 mg/L 

Ash received in inflow= (TSS - VSS) mg/L= 527 - 280 =   247 mg/L 

Sludge produced=24 + 168 + 247 = 439 mg/L 

=0.44 kg/m3/day 

Total sludge produced=15000 x 0.44 = 6600 kg/m3/day 

Reactor dimension= (Total flow, m3 per day) / (upflow velocity, m per day) = 

(15000 m3 per day) / (0.5 m/h) =1250 m2 

We will divide the wastewater flow into five reactors 

= 1250/5= 250 m2 

(Upflow velocity was calculated using the values of solid retention time (SRT) and 

Hydraulic retention time (HRT) used elsewhere [Manohar 1999]. 

Then, Reactor diameter=250/ (3.14*r2)     r2 = 250/3.14=79.6 m 

Radius= 8.9 m 

Full depth of reactor for treating low BOD municipal sewage = 4.5 to 5 m (say, 

4.8m) Depth=4.8 m 

Check for organic loading 

Volumetric organic loading=COD load /volume of reactor=0.629 kg/m3 x 15000 

m3 per day / 2996 m3 

=3.149 kg COD/ m3 day 

Acceptable Limit=1 - 3 kg COD / m3 day 
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ASSUMPTIONS 

Solid retention time (SRT) at given temperature = 30 days Hydraulic retention time 

(HRT) =8 – 10 hrs an average flow Average concentration of sludge in the blanket 

=60 kg/m3 

COD Removal and Methane gas production 

Total COD removed=80% of incoming load =0.80 (0.629 x 15000) =7548 kg per 

day 

Sulphate removal=0.80 (0.018 x15000) kg per day=216 kg per day 

COD available for Methane production= 7548 - 216 = 7332 kg per day  

Theoretically, Methane produced at 25OC = 300 L/kg COD removed Therefore, 

total Methane produced/ day= 0.300 m3/ per kg x 7332 kg per day= 2199.6 m3/ day  

Practically observed Methane leaving as dissolved in effluent = 0.028 m3 per m3 

effluent volume per day Therefore, Methane gas leaving= 0.028 x 15000 = 420 

m3/day Hence, usable Methane 

= (2199.6 - 420) = 1779.6 m3/ day= 1779.6/ 7548 m3/ kg COD = 0.236 m3/ kg 

COD 

Theoretically, it is known that 1 m3 biogas with 75% Methane content produce 

1.4kWh electricity. 

Thus, 1779.6 m3 biogas per day=1.4 x 1779.6 kWh electricity=2491.44 kWh 

electricity 

Table 3 Design results of UASB Digester based on Bani Waleed city Wastewater 

(Ali, 2020) 

No. Particular Value 

1 Total sludge produced, kg/day 660 

2 Reactors dimension, m2 1250 

4 Radius m 14 

5 Depth of Reactor, m 4.8 

6 Volume Organic Loading, kg COD/ m3 day 3.149 

7 Total COD removed, kg/day 7548 

8 COD available for Methane production, kg/day 7332 

9 Useable Methane, m3/ kg COD 0.236 

10 Electricity production, kWh 249 
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3. DISCUSSION AND CONCLUSION 

Table 2 shows the various test values of Bani Waleed wastewater, required for the 

design of UASB digester. The temperature ranges of more than 20ºC and sufficient 

flow fluctuation are the other characteristics available for such design. It has been 

found that with a population of about 100,000, average flow rate of wastewater 

production is 15000 m3/day. As shown earlier with the consideration of 80% 

efficiency of BOD and COD removal, the total sludge produced is 6600 kg/day, 

sufficient for further performance of UASB digester. The reactor/ digester area 

with these values comes as 250 m2. The other dimensions like Radius and depth are 

well within the operatable limits if the length of such reactor is considered as 8.9 m 

and 4.8 m respectively. If 80% efficiency of COD removal is considered, the 

available COD for Methane production after sulphate removal comes as 7332 

kg/day. This can produce 2199.6 m3 of Methane per day. Finally, considering the 

losses etc. In the process, the usable Methane per day is 1779.6 m3, which in turn is 

sufficient to produce 249.144 kWh of electricity. It is worth to mention that only a 

part of the biogas formed in the UASB is presently available for energy purpose, 

the rest stays as dissolved in the wastewater and pass out with the effluent. More 

efforts are required for further improvement of Methane recovery and hence more 

energy production. BOD removal of 75-85% makes the UASB a good and 

economical form of intermediate treatment, such as that required prior to land 

irrigation in Bani Waleed. Its low operating power cost makes it worthwhile to 

consider.  If a power failure occurs, the process does not suffer, as it is already 

anaerobic in nature. Provision of captive power supply for only initial pumping of 

raw sewage can keep the whole plant operational at all time. This is a great 

advantage in many parts of Libya, where regular power cuts occur. Moreover, with 

minimal equipment, their repair and maintenance is also simplified. The other 

major advantage of UASB is its low land requirement. Thus, it can be concluded 

that UASB is feasible in Bani Waleed city, in terms of saving land, avoiding the 

foul smell and producing energy. 
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Abstract: 

The phase transformation of the system Se85 Te15-x Sx (where x=4 &6) was 

studied in the temperature range 20 to 350oC. The system Se85 Te15-x Sx  

(where x=4 &6 )  were prepared using by mixing  the required properties  

99.99%  pure Se, Te and S in silica ampoules. 

The transition  points  from  phase  to  phase, were  determined  and  

recorded  during hooting and cooling runs the temperature  internal of 

crystallization  were determined and through which the crystallization paces 

was followed different isotherms. 

The melting point (Tm) and solidification temperature (Ts) are recorded in 

the report, the rate of crystallization determined and the activation energy 

crystallization was calculated. 

On the other hand it was found that  the activation energy  of crystallization  

deduced  from  the annealing time dependence of  the electrical  

conductivity  using  Avrami's  equation is compositional dependent. The 

results  revealed that  the activation  energy of crystallization  increases with 

rising  the In content. 

The  electrical  conductivity  of   the  two samples  was  measured  as   a 

function  of   temperature and  annealing time. It was found  the electrical  

conductivity decreasing  with  increasing  the In  content.  The activation  

energy of crystallization (  Ec )  was  22.9 KJ/mol for the sample Se85Te11S4 

and 28.8 K / mol for Se85Te9S4. 

Keywords: System,  temperature ,  crystallization ,  amorphous, electrical 

conductivity, Avrami's  equation .             

Isothermal crystallization of the system 
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I. Introduction 

The amorphous - crystalline  phase transformation of  many semiconductors 

has been investigated  using  physical  properties  such as  electrical 

conductivity,  and  thermal conductivity and density [1-8].  

The improvement of devices based on materials in different high technology 

fields of science. Nowadays, commercial devices require the development 

of tailored materials.  

approaches   to  evaluate   the physical   properties   of   their  structures   

produces  an inevitable industrial delay in the devices improvement. 

Moreover, with the trend to continuous curing of   the components do, it 

becomes necessary to deal with the spatial resolution problem. 

For the advance in such applications, the locally investigation of   the 

change in the electrical conductivity with temperature in new materials is 

therefore a key issue. 

Materials are commonly affected by a large concentration of point defects, 

hence the heat treatment are very important.   This amorphous   state  is  

thermodynamically unstable  and  crystallizes at elevated temperatures.  The 

transition of amorphous state into crystalline state proceeds  by nucleation 

and  growth reactions, a systematic study on the  kinetics   of  the crystal  

phase  remains  one  of  the  most  interesting  aspects  of  physics  

properties [7]. 

A strict control on the ratio  of  materials  and  location is necessary, but  

also because their  behavior in  the material structure  is still  rather unclear. 

Electrical conductivity may also be used to determined the glass transition 

temperature as well as the melting point temperatures and crystallization [9]. 

 The aim of this work is to study the physical properties of the given system  

and  using   the results  to  investigate  the phase  transformation   process  of   

this   system   from amorphous phase to crystalline phase. 
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  II. Experimental  

The samples  of  the system  Se85 Te15-x Sx  were   prepared   by   mixing  the 

required properties 99.99%  pure  Se, Te and S in silica ampoules, sealed 

under presser of 10-4 Pa.   The mixture was  maintained at  750 oC  for 7 

hours  and the molten alloys were  quenched in ice –water. The glassy ingot  

was placed in a silicate glass tube provided with two tungsten electrodes, 

and sealed under pressure of 10-4 Pa. 

 *physics department, faculty of science,  Menoufia University, Egypt. 

II.I Electrical measurements  

These measurements were carried out in specially designed oven,its 

temperature raised with constant rate ( 2deg./min.), united the desired 

temperature was attained. 

The temperature was controlled thermostatically and recorded with accuracy 

±0.2deg.  

using thermocouple.   

The electrical conductivity was  calculated  by measuring the electric 

resistance using vibratory read electrometer ( error 2%). 

To study  the crystallization  process  at  a particular temperature  the tube  

containing sample was placed in a pre- heated oven , to the required 

temperature. 

The resistance  of  the given sample  was recorded continuously as a 

function  of time until the process was completed. 

III. Results and discussion 

The change  in  the electrical  conductivity  with  temperature  was   

recorded  in  the 

temperature range  20 - 320 oC  for  the samples of  the system   Se85 Te15-x 

Sx  where 

X=4 &6 at %.The heating and cooling runs of the two samples are shown in 

figure(1) and in figure(2) respectively. The transition  from  amorphous  to 
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crystalline state Tca is  at  point ( a ) ,  the temperature  of  maximum 

nucleation rate  Tcc  is at point ( c ), the melting point Tm laying between the 

points ( d ) and ( e ).  

The transition temperature from liquid to crystalline state Tcl, is at  the point 

( f ) the solidification  temperature  Ts , is at the point ( g ) and  the  

temperature intervals  of  crystallization on heating and cooling runs are 

given in table (1). 

 

 

 

 

Figure(1):change in the Log(σ) with temperature of Se85 Te11S4. 

 

 f 

-8

-7

-6

-5

-4

170 200 230 260 290 320 350

Heating
Cooling

10
5
/T  ( K

-1
 )

L
o

g
(

) 
( 


-1
 c

m
-1

 )

a 
b 

c d e 

f 

4S11Te85 Se 

g 



 

 

Ibrahim A. Saleh 

Bani Waleed University Journal of Sciences & Humanities – Eighteenth Issue – December 2020 31 

 

Figure(2):change in the Log(σ) with temperature of Se85 Te9S6. 

Table (1): The transition temperature and the temperature intervals of 

crystallization for the two samples. 

Temperature intervals 

( oC ) 

Transition temperature ( 

oC ) 

The 

samples 

Cooling Heating Ts Tm Tcc Tca 

211-187 71-156 187 192-

268 

156 71 Se85 Te11 S4   

182-144 60-162 144 227-

285 

162 60 Se85 Te9 S6  
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The temperature intervals of crystallization  are  the results of  overlapping  

of  both the effect  of  heating  and  crystal growth on  logσ.  In the  

temperature  range  ( ac ) the change  in  logσ   with   time  was  followed   

continuously  during  the isotherms 100,130,135 oC   for the samples of  the 

system   Se85 Te15-x Sx .   The change in  logσ with annealing time, at 135 oC 

due to phase transformation are illustrated in figure(3). The obtained  curves  

show that, the crystallization process  of  the amorphous phase 

has two steps character, followed by saturation. 

   

 

Figure (3): Electrical conductivity of the system Se85 Te15-x Sx with  

annealing time at 135 oC. 
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The heterogeneous   nucleation   was  formed   and  growing up   

crystallizes   were contributing the fast change of the electrical conductivity 

during the region  (ab). As  these small crystallites grow and come to 

contact with each other the conductivity of the two phases will be 

determined by the conductivity  of  the well conductive phase   phase, but 

will be reduced due to the reduction of the total volume by the presence of  

the poorly conducting  amorphous  phase.  It was found  that  the thermal  

stability is  profoundly affected by annealing since the glass  transition  as 

well as crystallization temperatures are strongly influenced by annealing the 

samples. 

The phase  transformation  study  reveals  that  the thermal  stability  of   the 

samples increases with the increase in lead content in the samples[4,7].This 

leads to the steady change of the electrical conductivity during the range 

(ac). 

The analysis  of  the crystallization process was carried out  using the 

equation which 

consider the nucleation  and  crystal growth. The transformed  fraction at 

time (t) was 

calculated using excel equation: 

αt=(Vt-V∞)/ (V∞-V0)                    (1) 

Where Vt  represent  logσ at any time (t) and V0 together with V∞ are those  

for  initial 

Glasses  and final crystalline states, respectively[8]. The obtained  

segmental shape of  αt  versus t with annealing time at 135 oC illustrated in 

figure(4).  
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Figure(4):The shape of  αt  versus t with annealing time at 135 oC. 
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temperature  are  used to  study  the thermal  crystallization kinetics using 

Johnson-Mehl-Avermi`s (JMA) equation [11,12,13,14] in the form: 

χ = 1- exp[-(kt)n]                     (2) 

where   χ   is the volume   fraction  of  the crystalline  phases   transformed  

from  the amorphous state at time t [9],  n refers to  the order of  reaction 

and  k is the effective overall reaction  rate, which actually reflects  the rate  

of crystallization[15,16] and is given by: 

k = ko exp [-Ec/RT]                 (3) 

Here ko indicates the number of attempts to over come the energy barrier. 

From the results of the conductivity  as a function of annealing time  the 

volume fraction  χ is calculated from the relation: 

χ = (σt- σo)/(σ – σo)                    (4) 

where  σo  is  the electrical conductivity  at  zero time,  σt  the electrical 

conductivity at any  time  t  and  σ  is  the electrical conductivity  at  the end  

of  saturation  ( full crystallization). According to JMA equation the value of 

n can be obtained from the slopes of the plots of Ln[-ln(1- χ)] vs. Lnt  [2], 

are given in table (2)  for the studied of  the system Se85 Te15-xSx.Since the 

volume fraction  of  the crystallized  phases is assumed to depend on  the 

conductivity  of  the material at  any  annealing  time we found that the 

value of n does not depend on the composition and the annealing time as 

seen in table(2). The values of  k according to  JMAequation  were obtained 

from the slopes  of  the plots  of  -ln(1- χ)  vs.  (tn)  and  are given  in  

table(2) for all films [10,11,12]. According to  equation (4)  the values  of  

the activation energies  Ec  of crystallization deduced from the slopes of  the 

plots of ln k versus 105/T[1,5], for the of the system  Se85Te15-x Sx  was 

illustrated figure (5), are also given in table (2).The results  revealed that  
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the activation  energy  of crystallization  increases with rising  the In 

content.  

 

Figure (5): Plots of ln k Vs.105/T for the of  the system Se85 Te15-x Sx . 
 

Table (2): Values of n, k and  Ec  for  the two samples  of the system Se85 

Te15-x Sx. 

Ec KJ/mole k n Temperature ( oC ) The samples 

 

22.9 

1.1189 1.18 100  

Se85 Te11 S4 

 

1.2466 0.95 130 

1.3739 0.8 140 

 

28.8 

1.0885 1.74 100 
 

Se85 Te9 S6 
1.1840 0.92 140 

1.2541 0.82 150 
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IV. Conclusions 

It is clear that the change of the electrical conductivity with annealing time 

at different isotherms is one of  the sensitive physical  properties to reflect 

the change and growth of the phase transformation process of any material. 

Also the increase of the crystallization rate ( k ) and the decrease of the time 

exponent ( n ),  which  means that  the crystallization process  go  fast  

during  short time  as the crystallization temperature increases. 

Finally  the activation energy of the crystallization  process ( Ec) is  a 

function of both material composition  and temperature. The results  

revealed that ( Ec) increases  with rising  the In content.  
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