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 كلمة العدد

  الثاني و العشرون العدد إصدارب ناعليومن   العمل اوفقنا لهذالذي الحمد هلل 
علمي  تمثل صرح أضحت التي , هذه المجلةلعلوم والتقنيةالدولية لمجلة المن 

مؤسسات التعليم العالي  الجامعات و لتزويد المكتبات العلمية في واسع و معرفي
 من خاللها في المساهمة  والتي نطمح بشتى مصادر المعرفة, بلدنا الحبيبة ليبياب
  .رهايو تطو ء بالدنا ي بناف

اث والعلماء في هذا اإلنجاز المثمر الذي يشكل خطوة عملية نحو خدمة البح  
للنشر العلمي, ويوسع دائرة اإلفادة من البحوث والدراسات  منصة دائمةتوفير 

رغم التحديات , لتطبيقية بمفهومها العلمي الواسعالتي تندرج تحت مظلة العلوم ا
 .التي تواجه مسيرة التعليم العالي و البحث العلمي في ليبيا

مهمة  علميةالعلمية في مجاالت  األوراقعدد من  نشر, تم و بفضل اهلل تعالى
ولقد تم اختيار المراجعين ممن يمثلون مختلف التخصصات  .متنوعة وقي مة و

وأحسب أن هذا التنوع سيخدم المجلة بالشكل الذي يليق  ,العلمية في هذا المجال
 بأهميتها ومكانتها في الوسط العلمي.

 قدم خالص الشكر والثناء والتقدير لجميع الذين أسهموانفي الختام أن  نال ويطيب
في إخراج هذا العمل العلمي إلى حيز الوجود, وجميع من كان لهم إسهام في 

بها من المؤلفين و المراجعين  ومن كان لهم الدور في  المادة العلمية إثراء
 .في ذلك أعضاء هيئة التحرير بماإخراجها بالشكل النهائي 

 واهلل من وراء القصد, وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل,,, 
 بالمجلة التحرير ئةهي
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 الملخص

الجميع أن شبكة االنترنت أصبحت اليوم ثورة علمية بحد ذاتها نتيجة  يتفق            
وفرة المعارف و المعلومات التي يحصل الفرد عليها من هذه الشبكة, و حيث أن 
استعمال االنترنت من الممارسات الشائعة في وسط الطالب في وقتنا الحاضر. بالتالي 

علي الطالب المستعملين له وذلك من  سعت هذه الدراسة لمعرفة آثار استخدام االنترنت
كل من التأثيرات االيجابية والسلبية و ذلك  التركيز علىو  ,جانب التحصيل العلمي

باستخدام المنهج الوصفي. استخدم البحاث اداة الدراسة االستبانة اشتملت االستبانة عدد 
 فقرة. 26من المحاور احتوت 

ثانوية الفاتح سابقا سنة اولي و ثانية و  تكونت عينة الدراسة من الطالب في طرابلس
طالبا. و بعد جمع االستبانات لم يتحصل البحاث  120و الذي بلغ عددهم   ثالثة ثانوي

% 83.3و التي تمثلت ما نسبته  ,استبانة لعدم استرجاعها او استكمالها 100اال علي 
% من الطالب  95إلى أن  من العينة االصلية. وقد اشارت النتائج على حسب المحاور

% ليس لديهم اشتراك في االنترنت, و 5يتوفر لديهم اشتراك في االنترنت بينما 
% ليس 11.4% من الطالب يتوفر لديهم اشتراك منزلي في شبكة االنترنت بينما 88.6

ساعات فما فوق  5% من الطالب يستخدمون الشبكة من 70لديهم اشتراك منزلي. و 
من الطالب يستخدمون  ٪ 65ساعات,  5اقل من  % يستخدمون الشبكة30بينما 

mailto:amt_allh201111@yahoo.com
mailto:amt_allh201111@yahoo.com
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% يستخدمون الهواتف بينما 86.3% يستخدمون مواقع عامة, و35مواقع علمية بينما 
 % يستخدمون جهاز الحاسب.13.7

Abstract 

      Everyone agrees that the internet has become a scientific 

revolution today as a result of the abundance of knowledge and 

information that an individual obtains from this network, and that 

the use of the Internet is a common practice among students today. 

Consequently, this study sought to know the effects of the use of 

the Internet on students using it, on the part of educational 

attainment, and focus on both positive and negative effects, using 

the descriptive approach, using the descriptive approach. The 

researchers used the study tool, the questionnaire. The 

questionnaire included a number of axes containing 26 items. 

The sample of the study consisted of students in Tripoli, which 

numbered 120 students. After collecting the questionnaires, the 

researchers obtained only 100 questionnaires, as they were not 

retrieved or completed, which represented 83.3% of the original 

sample. The results indicated, according to the pivots, that 95% of 

the students have a subscription to the Internet, 5% do not have a 

subscription to the Internet, 88.6% of the students have a home 

subscription to the Internet, while 11.4% do not have a home 

subscription. And 70% of students use the network from 5 hours or 

more while 30% use the network less than 5 hours, 65% of 

students use scientific sites while 35% use public sites, 86.3% use 

phones while 13.7% use the computer. 

 مقدمةال
تعد شبكة اإلنترنت بحرا واسعا ال يمكن أن تقاس أبعاده وال أن تدرك خباياه, فهي       

تحتوي على ماليين الصفحات الرقمية بما فيها من معلومات ومعرفة في كثير من 
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الحقول و غدا العالم قرية صغيرة يسهل فيها التواصل,  فأصبح ال يخلو بيت من هذه 
الكثير من الناس, بقصد المعرفة واالطالع والتعلم الذاتي  الشبكة والتي يستخدمها

 (.29ص  2005والتفاعل مع اآلخرين والمشاركة بالمعلومات واآلراء والتجارب )ساري 
يعتبر االدمان علي االنترنت نوع جديد من انواع االدمان, حيث يستخدم فيه      

اليومية من واجبات ووظائف المدمن شبكة االنترنت بشكل دائم حيث ينقطع عن الحياة 
و عالقات اسرية او اجتماعية. ويسيطر علي المدمن سيطرة  كاملة, مما يؤثر سلبا 

 .(2007علي حياة المدمن )ارنوط, 
قبال اإل دايزومع تتي قد تحدثها. اآلثار السلبية ال نوعة مروف مشمخاهناك       

, فيهافي قضاء وقت طويل في االبحار  متمثالسوء استخدامها ونترنت على شبكة اإل
الدارسين  لقب نمنترنت", كظاهرة ال مجال لتجاهلها  ما يسمى  "إدمان اإلظهر 

الدوريات العلمية والمؤتمرات والدراسات   نمالعديد م وفإن هناك اليلذا  .ووالباحثين 
وي االنترنت. )المركز التربشبكة لسوء استخدام ودراسة اآلثار المنخصصة, لبحث 

 (     2016للبحوث واإلنماء,

 مشكلة الدراسة
يشكل الطالب قوة بشرية هائلة تعقد عليها المجتمعات آمالها, من اجل مستقبل       

مشرق. حيث تشير اإلحصاءات أن فئة الطالب من أكثر الفئات استخداما لشبكة 
دراسة أثر  االنترنت, لذلك فإنهم عرضة للتأثر و التأثير بها مما يجعل من الضروري

 شبكة االنترنت عليهم.
 أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع

لهذه الدراسة أهمية كبيرة بسبب الموضوع الذي تعالجه, وهو موضوع استخدام       
التكنولوجيا المفرط الذي بات يشكل هاجسا لكثير من فئات المجتمع و ما ينعكس عليه 
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التحديد. ولهذا الموضوع أهمية إضافية  من آثار سلبية علي فئة الطالب علي وجه
بسبب حداثته و ما يبني علي ذلك من قلة المعالجات البحثية العلمية. وقد لخصنا أهمية 

 الدراسة و أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية:
 .يمكن أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في عدة جهات 
 مال في التقدم واالزدهار .الطالب من أهم الشرائح التي تعقد عليها اآل 
  الكشف عن اآلثار السلبية و األبعاد االيجابية لشبكة االنترنت سيساعد

 المؤسسات التربوية في الحد من السلبيات و تعزيز االيجابيات.
 .حجم زوار االنترنت في تزايد مستمر 
 .قد تساعد علي إجراء دراسات مشابهة 
 اس وحياتهم.المساس المباشر لهذا الموضوع بواقع الن 

 أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن اثر االنترنت علي الطالب من جانب التحصيل 

 العلمي سلبا و ايجابا والذي تضمن التعرف الي:
 التعرف على اآلثار السلبية وااليجابية الستخدام االنترنت. .1
 .تحديد ساعات استخدام االنترنت .2
  تحديد الموضوعات الرئيسية التي يستخدمون االنترنت من اجلها. .3
 الظروف التي يلجأ فيها الطالب إلي استخدام االنترنت. .4
 الهدف من استخدام االنترنت من قبل الطالب. .5

 الدراسات السابقة
( بعنوان: دور األجهزة الذكية في التفكك األسري و انحراف 2014.دراسة شاهين)1

 األحداث
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هدفت الدارسة إلى التعرف علي الدور الذي تلعبه األجهزة الذكية بالتفكك األسري        
بأبعاده االجتماعية والنفسية والدينية, وبيان دور األجهزة الذكية علي األحداث من حيث 
االنحراف األخالقي و الجنح والجرائم والتعرف على قضية هامة وهي اآلثار السلبية 

خدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي. وتم استخدام عينة لألجهزة الذكية. وقد است
( فردا من األخصائيين النفسيين واالجتماعيين وذوي اإلعاقة منهم 50الدارسة من )

باألسر المتصدعة واألحداث بمؤسسة الربيع لتأهيل األحداث بغزة وخلصت الدارسة إلى 
اقدي إحساس  ويقلل من حسهم أن لألجهزة الذكية دور في تحويل األزواج إلى أفراد ف

 بالمسؤولية تجاه أسرهم.
أنماط اإلساءة الوالدية كما يدركها بعنوان:  (2014دراسة صمادي, الطعاني ) .2

 .الطالب و مستوي توافقهم النفسي في ضوء بع  المتغيرات
هدفت هذه الدراسة التي أجريت في األردن إلي استقصاء أنماط اإلساءة الوالدية       

من وجهة نظر الطالب و مستوي توافقهم النفسي و اثر جنس الطالب و عمره و 
المستوي التعليمي لوالديه و مستوي دخل أسرته الشهري فيهما, وقد اعتمدت الدراسة 

( طالب و طالبة 575بانة لمجتمع بحث يتألف من )المنهج الوصفي باستخدام أداة االست
من الصف الثامن األساسي إلي الصف الثاني ثانوي. وتوصلت الدراسة إلي أن الطالب 
 يتعرضون ألنماط إساءة والدية بشكل متدن, و مستوي التوافق النفسي لديهم بشكل مرتفع

توافقا نفسيا اكبر من  كما أظهرت النتائج ان الطالب ذوي الفئة العمرية األقل يملكون
 الطالب ذوي الفئة العمرية األكبر, و التوافق االجتماعي لإلناث اعلي من الذكور.

( في العالقة بين تعر  المراهقين لشبكة االنترنت و 2014.بحثت دراسة آل سعود )3
بين االغتراب االجتماعي لديهم مع األخذ في االعتبار عدد من المتغيرات, و استخدمت 

سة المنهج الوصفي و االستبانة كأداة بحث, و طبقت علي عينة من المراهقين الدرا
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( و قد بينت نتائج الدراسة أن نسبة 480السعوديين من الجنسين بلغ عددهم )
%( من عينة الدراسة يستخدمون شبكة االنترنت, كما بينت النتائج ان النسبة 88.5)

 كثر من ثالث ساعات.%( تستخدم الشبكة أ48.2األعلى من المراهقين )
 تساؤالت الدراسة

 ما اآلثار السلبية واآلثار االيجابية الستخدام شبكة االنترنت علي الطالب؟ .1
 ما المخاطر المتصلة باستخدام الطالب لشبكة االنترنت؟ .2
 دور األسرة في توجيه الطالب أثناء استخدام شبكة االنترنت ؟ ما .3

 منهج الدراسة
ي في وصف وتحليل بيانات الدراسة على ضوء استخدم البحاث المنهج الوصف
 المعلومات المتوافرة في االستبانة.

 حدود الدراسة
 تهتم هذه الدراسة بآثار استخدام شبكة االنترنت علي الطالب.الحدود الموضوعية: 

 تم إجراء هذه الدراسة في مدينة طرابلس.الحدود المكانية: 

 : عينة الدراسة

( طالبا, وتمكن البحاث 120بلغ عدد الطالب الذين وزعت االستبانة عليهم ) 
( استبانة بعد تعبئتها من أفراد عينة الدراسة, إال أنهما الحظتا أن 110من استالم )

إلى عدم إدراجها في عينة  فاضطروا( من تلك االستبانات المسلمة لم تكن مكتملة, 10)
( استبانة, لذا اعتبر البحاث االستبانات 100لى )الدراسة. ولم يتحصل البحاث إال ع

%( من عدد االستبانات 83.3التي تمت اإلجابة عنها واستالمها كافية وتشكل )
 الموزعة وهي نسبة مقبولة إحصائي ا.
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 شبكة االنترنت
تعد شبكة اإلنترنت أحدث وسيلة إعالمية, وهي عالمية االنتشار, سريعة التطور,       

تعني لغويا: ترابط بين الشبكات, و بعبارة أخري: شبكة الشبكات حيث  وكلمة  إنترنت
يتكون االنترنت من عدد كبير من شبكات الحاسب المترابطة والمتناثرة في أنحاء كثيرة 

 (11,ص1999من العالم.) الفنتوخ, 
و تكمن أهمية شبكة اإلنترنت في سعة انتشارها وسهولة استخدامها ومحتواها       
, وتأتي نتاجا  للثورة الهائلة في مجال االتصال وتقنية المعلومات التي شهدها المتنوع

القرن الماضي, إذ كان  لإلنترنت  تأثير أكثر من أي وسيلة أخرى في إحداث تغييرات 
جذرية, مست جميع جوانب حياة الناس السياسية و االجتماعية والنفسية واالقتصادية 

غيير واضح في طبيعة االتصاالت األخرى التي اعتاد والتربوية والصحية, وعمل على ت
عليها الناس في المجتمع وفي نمط الثقافة السائد بينهم إلى حد الذي يمكن معه القول 
أن ثقافة اإلنترنت طغت على تلك الثقافة أو هي في طريقها إلى ذلك, إذ يشبه بع  

ياة الناس وثقافتهم بتلك التي الباحثين التغييرات والتأثيرات التي أحدثها اإلنترنت في ح
أحدثها التلفون في مطلع القرن العشرين, والتلفزيون في مرحلة الخمسينيات والستينيات. 

 (.2012)الشهري, 
 إدمان الطالب علي االنترنت

من اآلفات البارزة بين الطالب هو اإلدمان على اإلنترنت, الذي بات شائعا  جدا        
التكنولوجي. فما هي أبرز مخاطر إدمان اإلنترنت عند  في هذه األيام مع التطور

الطالب؟ سنجيب عن هذا السؤال في هذه الدراسة, كي يكون األهل أكثر حذرا  حيال ما 
 .يشهده أوالدهم الطالب من تحديات في الحياة
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 مخاطر إدمان الطالب علي االنترنت
المخاطر الكبيرة التي يمكن أن يتعر  لها الطالب جراء إدمانهم على  من      

اإلنترنت هو التعر  لالبتزاز واالستغالل من قبل بع  األشخاص الذين يستفيدون من 
الغطاء االفتراضي لشخصيتهم, كي يقوموا باستغالل الطالب وحث هم على القيام ببع  

 .األمور السيئة والمضرة بهم
طر إدمان الطالب على شبكة اإلنترنت أنهم يصبحون أكثر انعزاال  عن ومن مخا      

العالم الخارجي. فعلى الرغم من أن اإلنترنت هو وسيلة للتواصل مع اآلخرين, إال أنه 
أيضا  سبب واضح لالبتعاد عن الحياة االجتماعية الفاعلة والناشطة التي يجب أن يتمتع 

.  بها الطالب في هذا السن 
أن من أبرز سيئات إدمان الطالب على اإلنترنت هي االبتعاد عن الواقع كما      

والتفكير المنطقي, واالعتماد على ما يفرضه عليهم الواقع االفتراضي عبر هذه الشبكة 
فيصبحون أكثر ميال  إلى الهروب من المشاكل في الحياة العلمية لعدم قدرتهم على 

 .لولدون أي ح المشاكل منمواجهتها. فتتراكم 
هذا باإلضافة إلى أن اإلدمان على االنترنت يحد  من عطاء الطالب في المجال       

العلمي, فيفتقر حينها إلى االبتكار واإلبداع اللذين يجب أن يتمتع يهما في هذا السن 
فيفقد بالتالي هواياته المفضلة وال يشارك في النشاطات التي يحب, إنما يجلس طوال 

 .إلنترنت للترفيه عن النفساليوم على مواقع ا
 تأثير شبكة اإلنترنت على الطالب

انطالقا من كون شبكة اإلنترنت قد دخلت جميع مجاالت الحياة, اإلخبارية        
والعلمية المتخصصة, واالقتصادية و االجتماعية والتجارية والمهنية والفكاهية والسياسية 

ر واضحة في نظام االتصال العالمي الجديد, والدينية واإلدارية, فإن هذا قد جعل لها آثا
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فألول مرة في التاريخ أصبح بمقدور أعداد ال حصر لها من البشر التواصل فيما بينهم 
بيسر وسهولة, مستخدمين الصوت والصورة بشكل حي ومباشر مهما بعد المكان, 

ت الدورية , وبقليل من التكلفة المالية. بل حتى القنوات الفضائية التلفزيونية, والمجال
قد دخلت ضمن نطاق شبكة  األخرىوالصحف اليومية  و جل وسائل االتصال 

اإلنترنت,  لذلك صارت جامعة لكل الوسائل تقريبا. وهذا ما منحها القدرة الخارقة علي 
اختزال المسافات وطي الزمن, ويزداد أعضاؤها يوما بعد يوم حني نافست بأهميتها 

المشترك القنوات التلفزيونية, لكنها تتميز عن التلفزيون بعدة أوجه, أولها أن الفرد العادي 
في اإلنترنت يتساوى مع أضخم الشركات اإلعالمية في نشر ما يريد, ال يمنعه مانع, 

 (. 2006وال يراقبه رقيب )طيبي, كنانة 
وتقوم شبكة اإلنترنت بدور مهم بتأثيرها على الطالب سواء أكان سلبيا أم إيجابا,       

أمامهم, وتسهم في بناء من خالل ما تعرضه من مضامين موجهة وفتحها آلفاق العالم 
شخصية الطالب وتوسع مداركهم, وتقوم بإغناء عالقاتهم االجتماعية, وتساهم في 
تعميق المقدرة العلمية لديهم, و ترهف أحاسيسهم و مشاعرهم و أذواقهم و تنمي ثروتهم 
اللغوية, وبذلك فهي تقوم فعليا بدور التنشئة باإلضافة إلى ما تقوم به جهات أخرى في 

 ية التنشئة في المجتمع.عمل
 التأثير االيجابي

مك ن اإلنترنت نسبة كبيرة من الطالب من إيجاد فرص العمل من خالل  .1
 .اإلعالن عنها في مواقع التواصل االجتماعي المختلفة

اتخاذ بع  الطالب اإلنترنت وسيلة للترويج عن أعمالهم الفنية واإلبداعية ال  .2
ميم الجرافيكي, إذ يمكنهم عر  أعمالهم سيما أولئك المهتمين في مجال التص
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على مواقع خاصة بهم أو في مواقع تعنى بالتصميمات, ليتواصل معهم من 
 .يالقي استحسانا  لمعروضاتهم

يمك ن اإلنترنت من شراء مختلف أنواع الكتب اإللكترونية, نظرا  لعدم انتشار  .3
 العالمية.كل  الكتب فور صدورها بالنسخ الورقية في المكتبات 

أفادت بع  األبحاث بأن مواقع التواصل االجتماعي وألعاب الفيديو تساعد  .4
 .في تنمية أنواع محددة من المهارات

 .تساعد علي استمرار التواصل بين المستخدمين علي مدار الساعة .5
 التأثير السلبي

قضاء وقت كبير على اإلنترنت, وقد يمتد على حساب أوقات الدراسة عند  .1
 المنتسبين لثانوية أو كلي ة معينة, مما يؤثر على تحصيلهم األكاديميالطالب 

زيادة احتمالية اإلصابة بمشاكل السمنة؛ نظرا  إلى قضاء أغلب أوقات الفراغ  .2
 في الجلوس أمام شاشات الحواسيب واألجهزة المحمولة

 و غيرها. الوقوع في سلوكيات خطيرة كالتدخين أو تعاطي المخدرات .3
قد يسبب في تكسير الروابط العاطفية بين اآلباء  لألنترنتمفرط االستخدام ال .4

 وأبنائهم.
 و هذه التأثيرات االيجابية والسلبية علي سبيل المثال ال الحصر

 النتائج والتوصيات

 عرض النتائج وتفسيرها:

قد تم تقسيم عينة الدراسة الي قسمين قسم خاص بالعينة الفعلية ) الطلبة الذين ال 
طالبا و قسم خاص بالعينة التجريبية ) الطلبة  50االترنت ( و احتوي علي يستخدمون 
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طالبا و قد كانت النتائج لكل من  50الذين يستخدمون االنترنت ( و احتوي ايضا على 
 القسمين كالتالي:

 لدرجات طالب المجموعة التجريبية والفعلية في سرعة االستيعاب  االختبارنتائج 

 المجموعة
 أفراد

 العينة
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

 الداللة  القيمة التائية
 اإلحصائية 

 الجدولية المحسوبة 0.05عند مستوى 

 22.95 69.99 50 التجريبية
 ذي 2.000 2.12

 20.12 52.74 50 الفعلية داللة إحصائية
 

 لدرجات طالب المجموعة التجريبية والفعلية في أداء الواجبات االختبارنتائج 

 المجموعة
 أفراد

 العينة
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

 الداللة  القيمة التائية
 اإلحصائية

 الجدولية المحسوبة 0.05عند مستوى  

 25.88 53.67 50 التجريبية
 ذي داللة إحصائية 2.000 2.22

 22.56 48.88 50 الفعلية
 

 نتائج االختبار العام لدرجات طالب المجموعة التجريبية و الفعلية

 المجموعة
 أفراد

 العينة
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

 الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية عند 

 الجدولية المحسوبة 0.05مستوى 

 5.90 29.22 50 التجريبية
2.54 2.000 

 ذي داللة 
 7.40 22.09 50 الفعلية إحصائية

 
من االختبارات الثالثة نجد وجود فروق ذوات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
تالميذ المجموعة التجريبية والفعلية في التحصيل العلمي و التي تدل علي تفوق 

 المجموعة التجريبية علي المجموعة الفعلية.
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 تفسير النتائج
المتقدمة تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين يستخدمون االنترنت اظهرت النتائج 

على طالب المجموعة الفعلية الذين ال يستخدمون االنترنت, ويري البحاث ان سبب ذلك 
 قد يعود الى:

يجعلهم يتفاعلون أكثر مع بعضهم البع  ومع   لألنترنت. أن  استخدام الطالب 1
في الغرف الصفية و يشوقهم الي التحضير و االساتذة, و يحفزهم علي المشاركة 

المتابعة. مما يجعل العملية التعليمة ذو فاعلية وبالتالي التأثير االيجابي علي 
 التحصيل العلمي.

. إن  االنترنت وفر لطالب  المجموعة التجريبية فرصا  لممارسة أساليب بديلة للتعلم 2
, و الوصول الي مواقع ذو فائدة في الع ا وفر فرصا  لجميع التقليدي  ملية التعليمية مم 

 الطالب أو غالبيتهم في الوصول إلى اإلتقان الجيد.
 تأثير ايجابي الستخدامه من قبل الطالب علي التحصيل العلمي. لألنترنتوبذلك يكون 

 أداة الدراسة وصدقها :
قام البحاث ببناء استبانتة صممتها ألغرا  الدراستة معتمدة على ما جاء في       

أدبيات الدراستة, وللتحقق من صدق األداة قام البحاث بتوزيع االستبانة في صيغتها 
( من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال التربية. 5األولية على خمسة )

ألغرا  الدراسة وقد تم تعديل بع  الفقرات  وذلك للتعرف على مدى مناسبة األداة
بناء  على مالحظات واقتراحات المحكمين. ثم قامت الباحثتان بصياغة االستبانة في 

 شكلها النهائي, وقد تضمنت خمس محاور رئيسة, على النحو اآلتي :

  االنترنتتتتت,نستتتتبة اشتتتتتراك الطتتتتالب فتتتتي شتتتتبكة تضتتتتمن المحتتتتور األول واقتتتتع و 
 رات.واشتمل على أربع فق
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  الطالتتتتتب,متتتتتدي وجتتتتتود خدمتتتتتة االنترنتتتتتت فتتتتتي منتتتتتزل تضتتتتتمن المحتتتتتور الثتتتتتاني 
( فقتتتتتترات طلتتتتتتب فيهتتتتتتا متتتتتتن أفتتتتتتراد العينتتتتتتة االختيتتتتتتار متتتتتتن 6واشتتتتتتتمل علتتتتتتى )

 ضمن عدة بدائل بحيث تسمح للمستجيب اختيار أكثر من بديل.

 , واشتتتتتتمل علتتتتتى  تضتتتتتمن المحتتتتتور الثالتتتتتث معتتتتتدل فتتتتتترات االستتتتتتخدام اليتتتتتومي
( فقتتتترات طلتتتتب فيهتتتتا متتتتن أفتتتتراد العينتتتتة االختيتتتتار متتتتن ضتتتتمن عتتتتدة بتتتتدائل 5)

 بحيث تسمح للمستجيب اختيار أكثر من بديل.

  تضتتتتتتمن المحتتتتتتور الرابتتتتتتع مجتتتتتتاالت االستتتتتتتخدام فتتتتتتي الشتتتتتتبكة. واشتتتتتتتمل علتتتتتتى
( فقتتتترات طلتتتتب فيهتتتتا متتتتن أفتتتتراد العينتتتتة االختيتتتتار متتتتن ضتتتتمن عتتتتدة بتتتتدائل 7)

 ر أكثر من بديل.بحيث تسمح للمستجيب اختيا

  .تضتتتتمن المحتتتتور الختتتتتامس طبيعتتتتة الجهتتتتاز المستتتتتتخدم فتتتتي التتتتدخول للشتتتتتبكة
( فقتتتتتترات طلتتتتتتب فيهتتتتتتا متتتتتتن أفتتتتتتراد العينتتتتتتة االختيتتتتتتار متتتتتتن 6واشتتتتتتتمل علتتتتتتى )

 ضمن عدة بدائل بحيث تسمح للمستجيب اختيار أكثر من بديل.

تتتتتتتتتم حستتتتتتتتتاب معامتتتتتتتتتل ثبتتتتتتتتات األداة عتتتتتتتتتن طريتتتتتتتتتق استتتتتتتتتخدام معتتتتتتتتتتامل ألفتتتتتتتتتا       
, وُيعتتتتتد 0.80لتتتتتذي أظهتتتتتر أن األداة تتميتتتتتز بمستتتتتتوى متتتتتن الثبتتتتتات بلتتتتتغ كرونبتتتتتاخ ا

هتتتتتذا مستتتتتتوى ثبتتتتتات جيتتتتتد ويمكتتتتتن القتتتتتول إن االستتتتتتبانة ثابتتتتتتة ويعتمتتتتتد عليهتتتتتا فتتتتتي 
 قياس ما ُأعدت لقياسه.

 األساليب اإلحصائية 
دخالهتتتتتتتتا فتتتتتتتتي الحاستتتتتتتتب اآللتتتتتتتتي باستتتتتتتتتخدام برنتتتتتتتتامج        تتتتتتتتتم تفريتتتتتتتتغ البيانتتتتتتتتات واا

إلجتتتتتتتراء العمليتتتتتتتات اإلحصتتتتتتتائية المناستتتتتتتبة للدراستتتتتتتة الحاليتتتتتتتة  (SPSS)اإلحصتتتتتتتاء 
 والتي شملت اآلتي :
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 حساب التكرارات والنسب المئوية للمحور األول لكل عبارة في األداة. -1

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية والتكرارات لتحديد  -2
 درجة األهمية لبقية محاور األداة.

لبيرسون لتحديد العالقة االرتباطية بين كل فقرة من فقرات األداة معامل االرتباط  -3
 والدرجة الكلية لألداة.

 معامل ألفا كرونباخ لتحديد مستوى ثبات األداة. -4
 :مثل أسئلة على اإلجابة االستبيانات حاولت بينما

 هل لديك اشتراك في شبكة االنترنت؟ 
 ما مجاالت استخدامك في شبكة االنترنت؟ 
  استخدامك اليومي لشبكة االنترنت؟ما معدل 

% من الطالب يتوفر لديهم اشتراك في  95أن  إلى على حسب المحاور النتائج وأشارت
 كما هو موضح بالشكل التالي % ليس لديهم اشتراك في االنترنت5االنترنت بينما 

 
 

95 

5 

 االشتراك في االنترنت. 1.الشكل رقم 

طلبة لديهم اشتراك  
 في االنترنت

طلبة ليس لديهم 
 اشتراك في االنترنت
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% 11.4الطالب يتوفر لديهم اشتراك منزلي في شبكة االنترنت بينما  % من88.6و 
 كما هو موضح بالشكل التاليليس لديهم اشتراك منزلي. 

 
 

% يستخدمون 30ساعات فما فوق بينما  5% من الطالب يستخدمون الشبكة من 70و 
 . كما هو موضح بالشكل التاليساعات 5الشبكة اقل من 

 

88.6 

11.4 

 نوع االشتراك.  2.الشكل رقم

طلبة لديهم اشتراك  
 منزلي

طلبة ليس لديهم 
 اشتراك منزلي

70 

30 

 مدة االستخدام. 4.الشكل رقم 

طلبة يستخدمون  
 5االننترنت من 

 ساعات فما فوق

طلبة يستخدمون 
 5االنترنت اقل من 

   ساعات
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كما % يستخدمون مواقع عامة, 35خدمون مواقع علمية بينما من الطالب يست ٪ 65 و
  هو موضح بالشكل التالي.

 
 

 % يستخدمون جهاز الحاسب. 13.7% يستخدمون الهواتف بينما 86.3و

 
 

65 

35 

 نوع المواقع المستخدمة. 5.الشكل رقم  

طلبة يستخدمون  
 مواقع علمية

طلبة يستخدمون 
 مواقع عامة 

86.3 

7.13 

 الجهاز المستخدم. 6.الشكل رقم

طلبة يستخدمون  
 الهاتف

طلبة يستخدمون 
 جهاز الحاسب
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 ومن ذلك يتضح ما يلي:
 أن التصفح في شبكة االنترنت ينقل الطالب نقلة حضارية و ينمي مهاراته االيجابية  .1
توجد فروق في التأثيرات العلمية لدي الطالب المستعملين لشبكة االنترنت تبعا  .2

لمتغير الجنس و متغير مدة االستعمال و تبعا لمتغير فترة االستعمال و تبعا 
 لمتغير حجم الساعات اليومي.

اختلفت النتائج بين مستويات شدة التأثير في مجال التحصيل العلمي علي الطالب  .3
شبكة االنترنت بين مرتفع و متوسط و منخف  و في كال االتجاهين المستعملين ل

 االيجابي و السلبي.
 التوصيات

 زيادة مستوي الرقابة علي المحتوي الذي يتابعه الطالب.  .1
استهداف األهل بحمالت توعية تهدف إلي رفع مستوي إدراكهم بتأثير شبكة  .2

 االنترنت.
 الترشيد واالستخدام المعتدل لشبكة االنترنت من قبل الطالب ضرورة .3
 تربية الطالب تربية دينية تجعله الرقيب علي نفسه عند استخدامه لشبكة االنترنت. .4

 قائمة المراجع و المصادر 

(, ادمان االنترنت و عالقته بكل من االبعاد 2007ارنوط, بشري اسماعيل ) [1]

المراهقين , مجلة كلية التربية, جامعة  الشخصية و االضرابات النفسية لدي

 55الزقازيق, العدد

(. نظريات االتصال في القرن الحادي 2016الدليمي, عبد الرزاق محمد ) [2]
 والعشرين. عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع
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( عالقة شبكات التواصل االلكتروني باالغتراب 2014)آل سعود, نايف بن ثتيان [3]
االجتماعي للمراهقين في المجتمع السعودي. المجلة العربية لإلعالم واالتصال. 

 . 11. ص11العدد 
(. أثر االنترنت علي األمن الفكري. الريا : 2013الشهري, عبد اهلل محمد ) [4]

 جامعة نايف العربية للعلوم االمنية.
. 1(. االنترنت للمستخدم العربي. ط1999قادر بن عبد اهلل )الفنتوخ, عبد ال [5]

 الريا : مكتبة العبيكان.
, عمان: دار مجدالوي للنشر و 1. ثقافة االنترنت. ط2005ساري, حلمي خضر  [6]

 التوزيع.
سهيلة شاهين, دور االجهزة الذكية في التفكك االسري و انحراف االخداث,  [7]

(2014)  
(. أنماط اإلساءة 2014الطعاني, هديل صايل )صمادي, احمد عبد المجيد,  [8]

الوالدية كما يدركها المراهقون و مستوي توافقهم النفسي في ضوء بع  المتغيرات. 
 .205, ص 2, عدد  10المجلة األردنية في العلوم التربوية , مجلد 

 .(: ايجابيات و سلبيات شبكة االنترنت2006طيبي, مؤنس كنانة ) [9]
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وضبط قيمة المكتسبة لقياس أداء مشاريع التشييد استخدام أسلوب ال
 تكاليفها

 مدحت اسماعيل المبروك اسماعيلأ.  د. مصطفى أحمد بن حكومة
 كلية الطيران المدني_مصراتة كلية العلوم التقنية_مصراتة

m_hkoma2017@yahoo.com medo3181940@gmail.com 
 

 ملخص البحث:
لقيتتاس  Earned Value (EV)هتدفت الدراستتة إلتى استتتخدم أستتلوب القيمتة المكتستتبة 

أداء  مشاريع التشتييد وضتبط  تكاليفهتا؛ إضتافة إلتى اقتتراح نظتام محوستب إلدارة وضتبط 
تكاليف المشروع. تم اختيار مشروع تنفيذ "محطة مرسيط" الريفية إلنتاج الكهرباء بالطاقة 

كتم جنتوب غترب طترابلس كحالتة دراستية, مركتزا  علتى  200قعتة علتى بعتد الشمسية,  الوا
مشتتكلة يمكتتن تحديتتدها بتتأن التخطتتيط غيتتر الستتليم وعتتدم الفهتتم التتدقيق للتخطتتيط الهندستتي 

 يؤدي إلى فقدان السيطرة على مكونات التحكم في المشروع الهندسي.
إن تعثتتر إنجتتاز مشتتروع كهربتتة وادي وخلصتتت الدراستتة إلتتى مجموعتتة متتن النتتتائج أهمهتتا: 

مرسيط يعود إلى عدم اعتماد القائمين على تخطيط المشتروعات علتى مقومتات التخطتيط 
الهندسي كأساس لنجاح خططهم, وأن التخطيط غير السليم وعدم الفهتم التدقيق للتخطتيط 
الهندستتتي يتتتؤدي إلتتتى فقتتتدان الستتتيطرة علتتتى مكونتتتات التتتتحكم فتتتي المشتتتروع الهندستتتي, وأن 

أكثتتر النمتتاذج فعاليتتة فتتي   EVMنمتتاذج الحديثتتة مثتتل نمتتوذج أستتلوب القيمتتة المكتستتبة ال
ضتتبط تكتتاليف المشتتروع وقيتتاس انحرافتته, وأن تطبيتتق أستتلوب القيمتتة المكتستتبة أستتهم فتتي 
ضتتبط تكتتاليف المشتتروع ومعرفتتة تكتتاليف المنفقتتة علتتى كتتل نشتتاط متتن نشتتاطات المشتتروع, 

 ارة ضبط وتكاليف المشروع.وأن النظام المحوسب المصمم ساعد في إد
: األستتاليب الهندستتية, التخطتتيط الهندستتي, القيمتتة المكتستتبة, مشتتروع الكلمااات المفتاحيااة

 .التشييد, إدارة المشروع

mailto:m_hkoma2017@yahoo.com
mailto:m_hkoma2017@yahoo.com
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 مقدمة -1
تشهد الفترة الحالية تطورات متنامية في تنفيذ مشاريع التشييد الهندسية بأحجامها المختلفة 
وملكياتها المتنوعة نتيجة للتطورات العديدة في االحتياجات اإلنسانية واالجتماعية 
واالقتصادية والسياسية. ويلعب االعتماد على أساليب وأدوات إدارة المشاريع الهندسية في 

ريع التشييد الهندسية دورا  مهما  لما تحققه من فوائد وخدمات عديدة مثل: تنفيذ مشا
االلتزام بالفترة الزمنية, وسبل  تطبيق المواصفات لآلليات والتقنيات, والعمليات للسيطرة 
على تطورات أوامر التغيير, والمخاطر التي قد تقلل من تكلفة وتقليص وقت المشروع 

 [. 1في الربحية] المساهمة في إحداث تحسينات
أسلوب  ضمنها من أساليب إدارة المشاريع الهندسية, من صناعة التشييد مجموعة تمارس

 أنشطة إلى يحتاج المشروع فإن وبالتالي القيمة المكتسبة في إدارة تكاليف المشروع,
 واآلخر منفردا   أداُءه يمكن إلى آالف المهام, بعضها تصل قد ومتعددة متنوعة ومهام
 من الموارد, مجموعة إلى التنفيذ وتحتاج عملية األنشطة, من غيره على أداُءه يعتمد

 وجود وبسبب والوقت, حساب دقيق للتكلفة من تتطلبه وما الموارد تلك لمحدودية وبالنظر
 أساليب األساليب العلمية وخاصة استخدام األمر يتطلب لالستخدام القيود الخاصة

عادة المواردتخصيص  في العمليات, بحوث  لضمان االستخدام األمثل تخصيصها واا
 [.2التكلفة] المشروع وبالتالي تنفيذ وقت بتقليل األداء عمليات وتحسين

 
 المراجعة النظرية -2

 أواًل: األساليب الهندسية في تنفيذ مشاريع التشييد
العديد من التطبيقات تستخدم في المشاريع الهندسية, وسيتم تناول بعضها بهدف  توجد

التعرف على فعالية التخطيط الهندسي في إدارة المشاريع. ومن هذه التطبيقات التي 
سيتم شرحها هي أسلوب التحليل الشبكي, وأسلوب جانت, وأسلوب تقييم ومراجعة 

تتركز هذه الدراسة بالشرح والتفصيل ودراسة المشاريع, وأسلوب هندسة القيمة, فيما س
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حالة أحد المشروعات المنفذة فعليا  باستخدام أسلوب القيمة المكتسبة لتقييم األداء وضبط 
 تكاليف المشروع.  

 GHANTأسلوب جانت  .1
 Loadingوالتحميل  Schedulingيعد مخطط جانت من أقدم وأبسط أساليب الجدولة 

أحد رواد الحركة العلمية وما  –المستخدمة في الحياة العلمية. وقد قدمها هنري جانت 
زالت تستخدم حتى اآلن في الصناعة وفي مراكز الخدمات مثل المدارس والمستشفيات. 
وهو عبارة عن تصوير بياني يمكن به تخطيط وجدولة إنجاز بع  العمليات المتتابعة 

جي واحد أم عدة مراكز إنتاجية مختلفة. كما  يمكن سواء كان ذلك على مركز إنتا
استخدام مخطط جانت كأداة لتتبع األداء الذي يتم لكل عملية, ومعرفة مدى تطابق 
التشغيل الفعلي مع الجداول الموضوعة. ويعد مخطط جانت من األساليب الرقابية 

يوضح ( 1قم )[. والشكل ر 5]1900الوصفية والتقليدية التي شاع استخدامها منذ عام 
 طريقة رسم أسلوب جانب

 
 GHANTنموذج يوضح طريقة رسم أسلوب جانب  :1شكل 

    Network Analysisأسلوب التحليل الشبكي .2
 المشاريع, والتي إدارة في نسبيا   األساليب الحديثة إحدى أسلوب التحليل الشبكي يعد

 طريقة بالذكر ونخص سبقتها, التي الطريقة تلبيتها عن عجزت نتيجة لحاجات ظهرت
 شبكات أساليب من مجموعة الخمسينات نهاية في ظهرت . لذلكGHANTجانت 

 مدخل تقديم إلى األسلوبين من كل , ويهدفCPM/PERTأسلوبي  وأهمهما األعمال
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 األزمنة تصور في مدير المشروع مدير يساعد يساعد المشاريع, وتخطيط لجدولة بياني
 الوقت وبالتالي تقدير بينها, الفنية العالقات وتحديد إلنجازها المتوقع والوقت الالزمة
 في التنفيذ تقدم متابعة من يمكن منهما كل فإن المشروع, كذلك من لالنتهاء المتوقع

 الالزمة اإلجراءات واتخاذ االنحرافات عن والكشف األداء سير على األزمنة للتعرف
 نموذج , وهوGERTأسلوب  هو آخر أسلوب ظهر وقد األداء. كما سير حسن لضمان

 CPM/PERT[3.]السابقين  األسلوبين من معدل
 على والسيطرة التنفيذ التخطيط, عملية عن المسؤولة اإلدارة فهي المشروع إدارة أما 

 المشروع, تنفيذ وقت وضغوطات الكلفة لمواجهة المعدات, المواد(  الموارد )العاملين,
 لضمان اإلدارية االنشطة جميع ممارسة عن المسؤولة بأنها اإلدارة عرفها آخرون كما

 والمتابعة االشراف عملية خالل من الوقت المحدد وضمن بأقل تكلفة المشروع انجاز
 اإلدارة  استخدام على أن المشروع. لذلك نفهم التعريفين إلدارة هذين الفعالة. من

 وجدولة التخطيط عملية مزاولة العمليات في بحوث أساليب وخاصة العلمية األساليب
 تلك ومقابلة المتاحة على الموارد للسيطرة الفعال واإلشراف التنفيذ المشاريع ومتابعة

 تنفيذ مجال في اإلدارة لها تتعر  التي الضغوطات التكاليف ومواجهة بأقل االحتياجات
[. ويبين 4المحدد] الوقت في التنفيذ عملية عائقا أمام تقف وعقبات متغيرات من المشروع
 أسبوع. 32( مخطط بسيط ألحد المشاريع ينتهي في 2الشكل )

 
 مخطط ألحد مشاريع التشييد :2شكل 
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 CPMأسلوب المسار الحرج  .3
 والمعقدة, الضخمة المشروعات ومراقبة وتنفيذ لتخطيط طريقة المسار الحرج أداة تعد

 األنشطة مجموعة تحديد أساس على فقط, وتقوم لكل نشاط واحد زمني عامل باستخدام
 وقت في إكمال المشروع ألن والتنفيذ, في التخطيط خاصا   اهتماما   تعطى أن يجب التي

 المسار على الواقعة األنشطة على كبيرة درجة إلى يعتمد محددة, وبتكاليف محدد
 الذي المسار أنه الشبكة, أو خالل مسار أطول ويقصد بالمسار الحرج هو [.5الحرج]

 النهاية.  حدث إلى حدث البداية من المشروع إلنجاز وقت أقصى يستغرق
في شركة  J.E. Keelyم من قبل المهندس  1957عام  في األسلوب هذا ظهر

Emington–Rand  والمهندسM.R. Walker  في شركةDupont لغر  وذلك 
 ستخداما الكيميائية. وبدأ المواد مصنع في الصيانة التوقفات بسبب عمليات جدولة

 وبل موتورز وجنرال فورد  للسيارات شركة قبل من الحرج والمسار بيرت األسلوبين
 القوات المسلحة قبل م من 1973عام  الحرج المسار أسلوب استخدم كما للتلفونات,
 بناء م في 1975عام  العراق في مرة ألول واستخدم السويس قناة عبور في المصرية

 [.6حمرين] سد
 أسلوب انه أي اإلنجاز وقت من التام التأكد األسلوب هذا من الرئيسي إن الغر 

 أن الحرج المسار أسلوب يفتر  ؛ إذPERTبعكس أسلوب  Deterministicتقديري 
 الموارد بين والعالقة المشروع معروف إلتمام المختلفة العمليات المتوقع أداء الوقت

 أيضا . معروفة المختلفة العمليات ألداء والوقت لمطلوب المستخدمة
 PERTأسلوب مراجعة وتقييم المشروعات  .4

كان الهدف األساس من هذا األسلوب هو تصميم طريقة يتم بها تخطيط مشروع إنتاج 
بشكل يمكن من إحكام الرقابة على التنفيذ حتى يتم إنجاز المشروع  Polarisالصاروخ 

 Project Evaluation andفي موعده المحدد. وأوضحت نتائج التطبيق أن أسلوب 
Review Technique (PERT)  في هذا المشروع, قد أدى إلى تخفي  فترة

المشروع المقدرة أصال  بواسطة المهندسين )بحوالي عامين كاملين(, وتم إنجاز هذا 
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ونظرا   المشروع في أربعة سنوات بعد أن كان التقدير المبدئي إلنجازه هو ست سنوات.
استخدام هذا األسلوب, فقد ذاع صيته في كثير من المشروعات للنجاح الكبير في 

قد أصبح شائع االستخدام من قبل جميع  PERTالمدنية والعسكرية حتى أن أسلوب 
 .[7المقاولين الذين يتعاملون مع وزارة الدفاع األمريكية]

 Value Engineering (VE)أسلوب هندسة القيمة  .5
من  مكون كل وفحص وتحليل دراسة في يتبلور (VE)القيمة  أسلوب هندسة جوهر إن 

 تحقيق إمكانية مدى لتحديد وذلك إنتاجه, مراحل من مرحلة وكل الخدمة, مكونات
 التكلفة مثل القيمة مثلها [. وتطبق هندسة8الخدمة] تكاليف إلجمالي خف  حقيقي

ن الخدمة, تصميم في مرحلة Target Costing (TC)المستهدفة   يالرئيس المفهوم واا
 في ستحدث ولكنها بعد, تحدث التي لم المصممة هو التكلفة (VE)مدخل  في للتكلفة

 محل االختيار. بالتصميم اتخاذه تم الذي القرار على بناء   المستقبل,
 [:31بطريقتين] (TC)المستهدفة  التكلفة تحقيق (VE)القيمة  هندسة  لتت ويمكن

 المنتج, وتطوير تصميم على إدخالها يمكن التي التحسينات الطريقة األولى:  تحديد
 األساسية. ومواصفاته بوظائفه التضحية بدون والتصنيع تكلفة المنتج, خف 

 تعقيد ودرجة تكلفة من تزيد التي الضرورية غير الوظائف الطريقة الثانية: استبعاد
 المنتج.

 قيمة تضيف ال التي األنشطة من والحد خف  في (VE)القيمة  هندسة تبحث كما
 التكلفة مسببات بخف  وذلك قيمة, تضيف ال التي التكاليف ثم ومن أو الخدمة, للمنتج

 في أكبر كفاءة تحقيق على القيمة أيضا   هندسة قيمة. وتركز ال تضيف التي لألنشطة
 تكلفتها خف  لغر  تضيف قيمة, التي األنشطة

  Earned Value Method (EVM)أسلوب القيمة المكتسبة  .6
تطوير مدخل القيمة المكتسبة الناشئة عن كل من أسلوب مراجعة وتقييم المشروعات  تم

 Cost( CSCS( ومعيار نظام السيطرة على جدولة التكلفة )PERT/Costوالتكلفة )
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schedule control system criteria  في الواليات المتحدة األمريكية في عام
 .[9لغر  تكامل الزمن والتكلفة] 1967
م هذا األسلوب لقياس وتقييم أداء المشروع المنجز, بمقارنة حجم العمل المخطط يستخد

له مع المنجز الفعلي, بهدف تحديد فيما إذا كان المشروع على المسار الصحيح. وعلى 
الرغم من أن حسابات القيمة المكتسبة يتم إجراؤها عادة   باستخدام الحاسوب, فإن من 

 ابية وفهم ما تعنيه. المهم معرفة أسس كل عملية حس
 [:10والخطوة األولى في تحليل القيمة المكتسبة هي تحديد القيم الثالث التالية]

  القيمة وفق الخطةPlanned value: 
تحديد حجم  وهي الكلفة المخططة للعمل المراد القيام به خالل فترة زمنية محددة. ويتم

القيمة المخططة من خالل جمع تقديرات كلفة األنشطة المراد إكمالها في فترة زمنية. 
 Budgeted Cost of Workوتدعى هذه الكلفة أيضا  بجدول موازنة تكلفة العمل 

Scheduled (BCWS). 
  القيمة المكتسبةEarned value : 

منية محددة, وهي مقياس لقيمة وهي الكلفة المخططة للعمل المنجز فعليا  في فترة ز 
الدينار للعمل المنجز فعال , ويتم تحديد حجم القيمة المخططة من خالل جمع تقديرات 
كلفة األنشطة التي تم االنتهاء منها فعال  في فترة زمنية محددة, وتدعى هذه الكلفة أيضا 

 Budgeted Cost of Workبجدول موازنة األعمال المنجزة 
Performed(BCWP). 

  الكلفة الفعليةActual Cost : 
هي الكلفة المتحققة لقاء تنفيذ العمل الذي أنجز فعال خالل وقت محدد, ويتم تحديد هذه 
الكلفة بجمع النفقات المترتبة عن األعمال المنجزة في فترة زمنية محددة, ويجب أن 

تدعى هذه تشتمل هذه الكلفة على أنواع الكلف التي تم إدراجها في الموازنة فقط. و 
 Actual Cost of Workالكلفة أيضا الكلفة الفعلية للعمل المنجز 

Performed(ACWP) [11]( يوضح قياس التقدم وهو منحني 3. والشكل رقم )
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(Baseline)  الحتساب نسبة التقدم في المشروع في كل من الوقت والكلفة وهو ما
 .S- Curveيسمى ايضا بمنحنى 

 قياس التقدم في المشروع في الوقت والكلفة :3شكل 
 

( أنتته يقتتوم بقيتتاس التقتتدم المتتادي علتتى األر  عتتن طريتتق حستتاب 3يالحتتظ متتن الشتتكل )
التكلفتتتة الفعليتتتة مقابتتتل الوقتتتت الفعلتتتي المبتتتذول للوصتتتول إلتتتى إنجتتتاز المحطتتتات الرئيستتتية 

(Base line) ,ستتاب ومتتن ثتتم مقارنتتته متتع التقتتدم المفتتتر  والمخطتتط لتته عتتن طريتتق ح
 (Scheduled Time)مقابتتل الوقتتت المجتتدول  (Budgeted Cost)الكلفتتة المقتتدرة 

ومتتتن هنتتتا تتتتم تطتتتوير فكتتترة القيمتتتة  ((Milestoneللوصتتتول إلتتتى نفتتتس محطتتتات االنجتتتاز 
  (Earned Value)المكتسبة 

 [:12( فإننا نقوم بحساب كل القيم كاآلتي]4من الشكل رقم )
  تكلفة العمل المنجزBudgeted Cost Work Performed 

 BCWP = Actual Time × Budgeted Cost 
  التكلفة وفق الخطةBudgeted Cost Work Scheduled  

BCWS = Scheduled Time × Budgeted Cost 
 للعمل المنجز التكلفة الفعلية Actual Cost Work Performed 
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ACWP = Actual Time × Actual Cost  
 

 
 القيمة المكتسبة : مخطط4شكل 

 
حالما يتم تحديد هذه القيم, يصبح باالستطاعة استخدامها في معادالت حسابية مختلفة 
كمقاييس لمعرفة فيما إذا كان العمل قد تم إنجازه كما هو مخطط له. وقبل التطرق إلى 
هذه المقاييس يتطلب األمر تعريف بع  الرموز المستخدمة في المعادالت الحسابية 

 [:11ي]كالتال
- Schedule Variance (SV) وهي االنحراف في الجدولة : 
- Cost Variance (CV) وهي االنحراف في التكلفة :  
- Schedule Performance Index(SPI)  مؤشر أداء الجدول : هي 
- Cost Performance Index(CPI)  مؤشر أداء الكلفة : هي 
- Earned Value (EV)  هي القيمة المكتسبة : 
- Planned Value (PV)   هي القيمة  المخططة :  
- Actual Cost (AC)   هي القيمة  الفعلية :  
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وفيما يلي عرض المعادالت الحسابية المستخدمة في قياس أداء  مشاريع التشييد 
 وضبط  تكاليفها:

 : Schedule Varianceانحراف الجدول  .1
المكتسبة من القيمة المخططة. ويقيس هذا االنحراف الفرق بين  يتم تحديده بطرح القيمة

العمل المخطط والعمل المنجر فعليا . والنتائج اإليجابية الناجمة عن ذلك تعني أن العمل 
في المشروع  يتقدم على ما هو مخطط له, فيما تعني النتائج السلبية أن المشروع 

 متأخر عما خطط له:
PVEVSV  

 
 : Cost Varianceانحراف التكلفة  .2

يتم تحديد انحراف الكلفة بطرح القيمة المكتسبة من الكلفة الفعلية. ويقيس هذا االنحراف 
الفرق بين الكلفة المخططة والكلفة الفعلية للعمل المنجز. وتعني النتائج االيجابية 

ين أن النتائج الناجمة عن ذلك أن المشروع يعمل باقل من الموازنة المرصودة, في ح
 السلبية تعني أن المشروع يعمل بأعلى من الموازنة المرصودة:

ACEVCV  
حالما يتم احتساب هذه الحسابات, فإن مؤشرات أو نسب االنحراف يمكن استخدامها 

الكفاءة معلومات قيمة يمكن  لتقييم حالة عمل المشروع وفاعليته. وتقدم مؤشرات
 استخدامها للرقابة على المشروع. أما أكثر المؤشرات شيوعا  فهما :

 : Schedule Performance Index(SPI)مؤشر أداء الجدول   .3
وهو نسبة العمل المنجز إلى العمل المجدول. ويمكن احتساب ذلك المؤشر بقسمة القيمة 

ذا  المكتسبة على القيمة المخططة. وُتعتبر هذه النسبة بمثابة قياس لكفاءة الجدول. واا
( فإن ذلك يعني أن المشروع قد انتهى بأقل مما هو 1كانت القيمة أقل من الواحد )

( فإن هذا 1مخطط له, وأنه متأخر عن الجدول. أما إذا كانت القيمة أكثر من الواحد)
ليل مؤشر األداء يعنى أن المشروع متقدم على الجدول. إن القيام, ولمرات عدة, بتح
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المجدول خالل سير المشروع سيكون بمثابة مؤشر إلى كيفية أداء المشروع مقارنة مع 
خطة المشروع. عالوة  على ذلك, فإنه يمكن أيضا  االستفادة من هذا المؤشر للتنبؤ 

 [.4بموعد االنتهاء من المشروع]

PV

EV
SPI 

 
 : Cost performance Index (CPI)مؤشر أداء التكلفة  .4

ويمثل نسبة موازنة التكاليف إلى الكلفة الفعلية. ويتم احتساب المؤشر المذكور من خالل 
قسمة القيمة المكتسبة على الكلفة الفعلية.  وتعتبر هذه النسبة بمثابة قياس لكفاءة 

( فهذا يعنى أن العمل يكلف أكثر مما قدر له. أما 1الكلفة. فإذا كانت القيمة أقل من )
( فإن هذا يعني أن العمل الذى يتم القيام به يكلف أقل مما قدر 1إذا كانت أكثر من )

يعني أنه مقابل كل دينار تم  0.67له. وكمثال على ذلك, فإن مؤشر أداء الكلفة لتت 
من القيمة. وتحليل مؤشر أداء الكلفة عدة  0.67إنفاقه على المشروع فإنه يتم إنتاج 

 [.4مؤشرا حول اتجاه المشروع فيما يتعلق بالكلفة المالية] مرات خالل المشروع يقدم

AC

EV
CPI 

 
إن هذه المؤشرات تقدم لمحة سريعة عن فاعلية المشروع عند نقطة محددة من وقت 
محدد. ورغم ذلك, فإنها تكون أكثر قيمة عندما يتم استخدامها, دوريا, خالل دورة حياة 

اهات واتخاد اإلجراءات التصحيحية الالزمة, عالوة على المشروع من أجل تتبع االتج
أنها تشتمل على العنصر الذى يتم استخدمه في إجراء الحسابات التالية من أجل التنبؤ 

 [.14باكتمال المشروع]
 : Budget at Completion(BAC)حساب الميزانية عند االنتهاء من المشروع  .1

وهى الكلفة الكلية المقدرة للمشروع عند انتهائه. ويتم احتسابها من خالل جمع كلفة جميع 
 األنشطة المذكورة في هيكلية تجزئة العمل.

 : Estimate to Complete(ETC)حساب التقديرات لالنتهاء من المشروع  .2
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نة تكاليف وهي الكلفة اإلضافية المتوقعة المطلوبة إلكمال المشروع. وتحتسب بطرح مواز 
العمل المنفذ من القيمة المكتسبة, ثم قسمة الناتج على مؤشر أداء الكلفة. ويبين هذا 

 BACالتقدير الكلفة اإلضافية المتوقعة المطلوبة إلنهاء المشروع, بما في ذلك تعديالت 
 المستندة إلى أداء المشروع حتى الوقت الحاضر.
 

CPI

EVBAC
ETC




 
 : Estimate at Completion(EAC)االنتهاء من المشروع  حساب التقديرات عند .3

وهي الكلفة الكلية المتوقعة للمشروع عند انتهائه. ويتم احتسابها بجمع الكلفة الفعلية 
استنادا  إلى  BACوكلفة التقديرات لالنتهاء. وهي تتضمن التعديالت التي أجريت على 

 [.14األداء حتى الوقت الحاضر ]
ETCACEAC  

 النتائج والمناقشة
 الحالة الدراسية .1

شماال(  30 59  14تقع قرية وادي مرسيط ضمن بلدية مزدة على تقاطع خط عر  )"
 كم في إتجاه 95شرقا (, وتبعد عن مدينة مزدة حوالى  13  28  38مع خط الطول )"

كم تقريبا  من  15الجنوب الشرقي, ويتم الوصول إليها عبر طريق ترابية صعبة بطول 
كم  60الطريق المعبد. وتعد منطقة "وادي مرسيط" أحد القرى النائية التي تبعد حوالي 

كم من أقرب  110كيلو فولت لشبكة الكهرباء الرئيسة, و 11من أقرب نقطة ربط لجهد 
ن تزويد الطاقة الكهربائية كيلو فول 66نقطة ربط لجهد  ت من الشبكة العامة للكهرباء. واا

نشاء محطات توليد  لهذه القرية خالل مد خطوط كهرباء من الشبكة العامة للكهرباء واا
طاقة تقليدية أمر مكلف وغاية في التعقيد, عالوة على التلوث البيئي الناتج عن صناعة 

قامت الشركة العامة للكهرباء  2000الكهرباء جراء الوقود المستخدم.  وفي عام 
بتوصيل مولد كهربائي لتوفير الطاقة الذي يعمل بوقود الديزل ولمدة خمس ساعات فقط 
في اليوم. وعالوة على ذلك تشير التقارير الفنية على تكرار األعطال وأعمال الصيانة 
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واآلخر  للمولد الوحيد المتوفر, مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بين الحين
ولساعات طويلة. األمر الذي جعل األهمية بمكان البحث في مشاريع بديلة وصديقة 
للطاقة لحل مشكالت انقطاع التيار الكهربائي للمناطق الريفية بليبيا ومن بينها تنفيذ 

 مشروع محطة وادي مرسيط الريفية موضوع الدراسة.
دولة بيانات المشروع في فبعد االطالع على عقد مشروع الحالة الدراسية أمكن ج

 ( على النحو اآلتي:2( و )1الجداول التالية رقم )
 : بيانات عقد مشروع البحث1جدول 

 بيانات العقد البيان ت
 2-2000 رقم العقد 1
 مشروع كهربة وادي مرسيط بالطاقة الشمسية اسم المشروع 2
 د.ل 2,802,112.279 قيمة المشروع 3
 شهر 12 مدة تنفيذ المشروع 4
 م 2009.03.22 تاريخ التنفيذ 5

 %76 نسبة اإلنجاز 6

 
( يوضح أنشطة المشروع والمدة الزمنية وتكاليفها وفقا  للعقد مقسمة إلى 2والجدول رقم )

  ( نشاط إلكمال المشروع.21)
 أنشطة المشروع والمدة الزمنية وتكاليفها: 2جدول 

كود  ت
 النشاط

 وصف النشاط
 زمن 

)أسبوع( 
النشاط 
 )أسبوع(

 التكلفة د.ل

1 A 35326.470 5  تجهيز واعداد موقع المشروع 
2 B  25430.000 4 تصميم الخرائط الهندسية 
3 C  922325.34 7 1التوريدات

8 4 D 15725.249 3 تنفيذ أعمال الحفر والردم 
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( يوضح حساب تكاليف القيم المخططة ألنشطة المشروع واألوقات 3والجدول رقم )
 المبكرة والمتأخرة.

5 E  تنفيذ األعمال الخرسانية الخاصة
 بهياكل المسطحات

3 16438.475 
1412702.7 9 2التوريدات  ب 6

25 7 G لوضع وتركيب  بناء غرفة التحكم
منظمات الشحن والبطاريات ومغيري 

 التيار واألجهزة والملحقات المساعدة فيها

5 68652.000 
8 H 25794.990 2 تركيب هياكل المسطحات 
9 I 45842.479 1 تركيب وتوصيل صفيف  المسطحات 

 19304.477 2 تركيب وتوصيل البطاريات ت 10
11 K 15326.386 1 تركيب وتوصيل مغيري التيار 
12 L  التوصيالت الكهربائية الداخلية لصفيف

 من المسطحات
2 12328.453 

13 M 13347.614 2 تركيب وتوصيل منظمات الشحن 
14 N 17325.487 1 تركيب منظومة القياس والتسجيل اآللي 
15 O  14513.000 2 ك.ف.أ(  75تركيب مولد ديزل )بقدرة 
16 P    15845.847 2 تركيب منظومة التأري 
17 Q  توصيل المسطحات بغرفة التحكم عن

 طريق مد كوابل أرضية
1 12947.374 

18 R  التوصيالت الكهربائية بين منظمات
 الشحن والبطاريات

2 13722.535 

19 S  التوصيالت الكهربائية التي تربط بين
 صفيف المسطحات ومنظمات الشحن

3 14608.627 

20 T 70350.000 1 تركيب أنظمة إنارة الشوارع 
21 U  توصيل المنظومة المركزية بالشبكة

 الداخلية للقرية
3 14254.743 
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 حساب تكاليف القيم المخططة ألنشطة المشروع واألوقات المبكرة والمتأخرة :3جدول 

 
يوضح حساب تكاليف القيم الفعلية ألنشطة المشروع موزعة على ( 4أما الجدول رقم )

 األسابيع
 : حساب تكاليف القيم الفعلية ألنشطة المشروع موزعة على األسابيع4جدول 
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( مخطط جانت بعد إدخال تقنيات تخطيط إدارة المشروعات 5كما يبين الشكل رقم )
 والقصد هنا استخدام العالقات التسابقية وفق لتسلسل األنشطة.

 
  مخطط جانت بعد إدخال تقنيات تخطيط إدارة المشروعات :5شكل 

 
( يبين تصميم وتخطيط شبكة المشتروع معتمتدة فتي ذلتك تقنيتات العالقتات 6والشكل رقم )

 .التسابقية
  : المخطط الشبكي لمشروع البحث6شكل 
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يتضح من المخط الشبكي أعاله إن زمن المسار الحرج وهو زمن انجاز المشروع الذي 
المشروع وفق العقد ( أسبوع باستخدام تقنيات التخطيط الشبكي بدال  من زمن 39بلغ )

( أسبوع, علما  بأن المسار الحرج لشبكة المشروع هي 60المبرم والذي بلغ)
(A,C,E,F,H,J,M,P,S,T,U.) 

 ضبط تكاليف المشروع باستخدام القيمة المكتسبة  .2
أمكن الرقابة والتحكم في مشروع كهربة وادي مرسيط من خالل التخطيط الفع ال  

شروع وهي الميزانية الكلية لمراحل المشروع المختلفة خالل للبيانات المتوفرة من عقد الم
د.ل(, وكذلك مقابلة المهندسين المشرفين عليه  2,208,112.277فترات االنجاز وهي)

من مركز بحوث الطاقة الشمسية والتشاور والنقاش حول تكلفة مشروع كهربة وادي 
عرف  بأسلوب القيمة مرسيط. حيث تم تطبيق إحدى أساليب إدارة المشاريع والتي ت

المكتسبة, حيث يستخدم هذا االسلوب الوحدات المالية لغر  تقييم اداء المشروع 
بواسطة قياس المحددات الثالثة لألداء المشروع وهي )التكلفة والجدول الزمني واألداء 
الفني(. ُيَمك ن هذا األسلوب القائمين على  المشروع من التحليل الزمني ألداء المشروع 

الماضي والحاضر والمستقبل, وكذلك قياس االكتمال الفني للعمل قيد اإلنجاز وهو  في
 ما يطلق عليه بالقيمة المكتسبة.

إن حساب القيمة المكتسبة يتطلب تصميم برنامج حاسوبي باستخدام اإلكسل  أو 
(, لذلك تم تصميم MS project , primaveraاستخدام إحدى برامج الحاسوب مثل ) 

لكترونية باستخدام اإلكسل لمتابعة اإلنفاق الفعلي خالل فترات المشروع منظومة إ
المختلفة. هذه المنظومة تقوم بحساب القيمة المكتسبة للمشروع التي سيتم تناولها بقدر 

 من التفصيل.
 ولحساب القيمة المكتسبة يجب معرفة اآلتي:

 ( التكلفة المخططةBCWS:)  وهي التكلفة المخططة للعمل المراد القيام به خالل
 فترة زمنية محددة. 
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 ( التكلفة الفعليةACWP هي التكلفة المتحققة لقاء تنفيذ العمل الذي أنجز فعال :)
 خالل وقت محدد. 

 ( تكلفة العمل المنجزBCWP :) هي تكلفة أنشطة ميزانية المشروع )التعاقد( وفق
 العمل المخطط له. 

  المكتسبة القيمة(EV) وهي التكلفة المخططة للعمل المنجز فعليا  في فترة زمنية :
( الذي تم 7محددة. وهي مقياس لقيمة الدينار للعمل المنجز فعال . والشكل رقم )

اقتباسه من حسابات المنظومة اإللكترونية للتكاليف المخططة والفعلية وكذلك 
لسرعة إنجاز حساب القيم و كل. القيمة المكتسبة لكل نشاط وألنشطة المشروع ك

( تم استخدام برنامج اإلكسل. ولضبط تكاليف 6المشار إليها في الشكل رقم )
المشروع عند فترة زمنية محدده لمعرفة ما إذا كان المشروع ضمن التكلفة المحددة 
أو تجاوز الميزانية المقدرة, كذلك معرفة ما إذا كان المشروع ضمن الجدول الزمنى 

ه أو هناك تأخير؛ فقد تم استخدام مؤشرات األداء وحساب هذه المؤشرات المخطط ل
( 7من خالل المعدالت التي تم اإلشارة إليها سلفَا. فمثال  يالحظ من الشكل رقم )

أنه عند ضبط التكاليف في األسبوع الثاني عشر وجد أن إجمالي التراكمي للتكلفة 
( د.ل, وأن إجمالي التراكمي 998,809.068حسب الميزانية )المخططة( بلغت )

( د.ل, وأن إجمالي التراكمي لتكلفة القيمة 1,254,667للتكلفة الفعلية بلغ )
( د.ل. كما أن انحراف التكلفة لألسبوع الثاني 891,533.087المكتسبة بلغت )

( د.ل؛ مما يعني أن المشروع يعمل بأعلى من الموازنة -363,133.912عشر )
د.ل؛ مما يعني أن  107,275.9805-)الجدولة بلغ )المرصودة, وأن انحراف 

(, وهذا يعني أن 0.71وأن مؤشر أداء التكلفة بلغ ) المشروع متأخر عما ُخطََّط له,
المشروع يكلف أكثر مما قدر له؛ ويعني ايضَا أنه مقابل كل دينار تم إنفاقه على 

دولة بلغ ( من القيمة, وأن مؤشر أداء الج0.71المشروع؛ فإنه يتم إنتاج )
(؛ فإن ذلك يعني أن المشروع قد انتهى بأقل مما هو مخطط له, وأنه 0.89)

متأخر عن الجدول. وأن التكلفة الكلية المتوقعة للمشروع عند انتهائه لألسبوع 
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(. 0.63( د.ل, وأن مؤشر جدولة التكلفة بلغت)3,943,452الثاني عشر بلغت )
م وعدم الفهم الدقيق للتخطيط الهندسي وهذا ما يؤكد فرضية إن التخطيط غير السلي

 . يؤدي إلى فقدان السيطرة على مكونات التحكم في المشروع الهندسي
( يبين منحنيات قيم التكلفة المخططة والمكتسبة والفعلية, حيث 7والشكل التالي رقم )

تجاوز التكلفة  تشير نتائج التحليل للتكاليف المذكورة للمشروع كهربة وادى مرسيط
 ومتأخر عن الجدولة المخططة وفقا  لضبط التكاليف عند األسبوع الثاني عشر.

 
 حساب التكاليف المخططة والفعلية والقيمة المكتسبة :7شكل 

 
 منحنيات قيم التكلفة المخططة والمكتسبة والفعلية( 8كما يشير الشكل رقم )
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 منحنيات قيم التكلفة المخططة والمكتسبة والفعلية: 8شكل 

دارة المشروع وضبط تكاليفه والشكل  وفي هذا السياق أمكن تصميم منظومة لتخطيط واا
.( يوضح واجهة المنظومة التي يحاكي واقع المشروع الحالي9التالي رقم )  

 واجهة المنظومة اإللكترونية التي تحاكي تقدم المشروع :9شكل 
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 النتائج:
أظهرت النتائج أن إدارة مشروع كهربة وادي مرسيط اعتمدت التخطيط غير الجيد  .1

 12في تقديرات الجدولة الزمنية حيث بلغت المدة الزمنية المخططة وفق العقد 
, وهذا ما أدى إلى (Finish to Start)شهرا  وذلك اعتماد على العالقة التسابقية 

 المشروع.التخطيط غير الدقيق لجدولة 
وأن إدارة المشروع استخدمت أسلوب جانت في تخطيطها وهو األسلوب الهندسي  .2

 الوحيد الذي يدركه القائمين على المشروع.
يعد التخطيط الشبكي وشبكات األعمال وسيلة فعالة تساعد متخذي القرار على  .3

 التخطيط ومراقبة المشاريع.
المحدد بوثائق العقد وهذا جله  لم يتمكن المقاول من إنجاز المشروع وفق الموعد .4

 راجع لعدم تطبيق األساليب العلمية في إدارة المشروع من باديته.
وأن عدم وجود أفراد متخصصين في استخدام تقنيات التحليل الشبكي وال أسلوب  .5

 60أسبوع( وليس ) 39المسار الحرج الذي أنتج أن زمن تنفيذ المشروع هو )
 لمشروع.أسبوع( كما جاء تقديرات عقد ا

ن النماذج الحديثة مثل نموذج أسلوب القيمة المكتسبة  .6 أكثر النماذج   EVMواا
 فعالية في ضبط تكاليف المشروع وقياس انحرافه.

ن استخدام البرامج الحاسوبية مثل برنامج اإلكسل وبرنامج  .7 وبرنامج  Primaveraواا
Ms. Project  ا لتعدد وتعقد في التخطيط ومراقبة المشاريع لها أهمية كبيرة وهذ

 المشروع.
عداد الجدولة تتطلب الخبرة والمعرفة في كيفية استخدام  .8 ن عملية التخطيط واا واا

األساليب العلمية ومنها أسلوب بحوث العمليات والواضح أن الشركة المنفذة 
 للمشروع اعتمدت في تقديراتها على الخبرة الشخصية.

ن تعثر إنجاز كهربة وادي مرسيط يعود إلى عدم .9 اعتماد القائمين على تخطيط  واا
 المشروعات على مقومات التخطيط الهندسي كأساس لنجاح خططهم.
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ن التخطيط غير السليم وعدم الفهم الدقيق للتخطيط الهندسي يؤدي إلى فقدان  .10 واا
 السيطرة على مكونات التحكم.

وأن تطبيق أسهم أسلوب القيمة المكتسبة في ضبط تكاليف المشروع ومعرفة  .11
 لمنفقة على كل نشاط من نشاطات المشروع.تكاليف ا

 وأن النظام المحوسب المصمم ساعد في إدارة ضبط وتكاليف المشروع. .12
 التوصيات:

من خالل النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة فيما يلي جملة من 
 االقتراحات منها:

على تزويد القائمين على مشروعات الطاقة الشمسية بمعلومات كافية عن  العمل .1
استخدام أساليب التخطيط الهندسي ونماذج شبكات األعمال ومدى أهميتها في 

نجازها بأقصر وأقل وقت وكلفة ممكنة.  تخطيط المشروعات واا
 إعطاء أهمية كبيرة لتطبيق أساليب ونماذج شبكات األعمال. .2
 متطور إلدارة وتخطيط التكاليف في مشاريع التشييد.بناء نظام إداري  .3
إضافة إلى تحديد مسؤوليات  CPM – PERTتبني عملية استخدام أسلوبي  .4

تنفيذ المشروع بشكل واضح فضال  عن اختيار المدير من ذوي المواهب 
 واإلمكانات العلمية إلدارتها.

مواد التشييد المطلوب في الوقت المناسب تجنبا  لحاالت التأخير التي  توفير .5
يمكن أن تحدث وبذلك تقلل من أثر القيود الخاصة بالموارد وبصفة خاصة 

 الوقت والتكلفة.
تطبيق نموذج القيمة المكتسبة لضبط تكاليف المشروع وقياس انحراف قبل البدء  .6

 في المشروع.
 Earned Value Method (EVM)لقيمة المكتسبة يجب االهتمام أكثر بإدارة ا .7

هذه األخيرة التي يعتمد عليها في تحليل جميع تكاليف المشروع, وجميع   
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المؤشرات التي تقيس تقدم أو تأخر المشروع, وكذلك المؤشرات التي تقيس 
 االنحرافات التي يتعر  لها المشروع خالل فترة دورة حياة المشروع. 

بية متخصصة للقائمين على مشاريع الطاقة الشمسية على القيام بدورات تدري .8
دارة المشاريع باستخدام التقنيات الحاسوبية.  أساليب التخطيط الهندسي واا

إدراج مادة إدارة المشاريع الهندسية ضمن متطلبات التعليم الهندسي بالجامعات  .9
 والمعاهد العليا التي تدرس العلوم الهندسية.  

 المراجع
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 السائقون الااشااباب والسالمة على الطرقات

م.إيناس محمد التيجاني 
 الفقي

د.حنان محمد  م.خالد عبد اهلل الوافي م.أمير علي القالي
 دوزان

المعهد العالي للعلوم 
, طرابلس , الشموخ التقنية
 ليبيا 

المعهد العالي للتقنيات 
الهندسية/طرابلس, 

 ليبيا

المعهد العالي للتقنيات 
 الهندسية/طرابلس, ليبيا

المعهد العالي 
للعلوم والتقنية , 

 سوق الجمعة 
 طرابلس, ليبيا

75@gmail.comenassmohammed9 

 الملخص 
تشهد ليبيا ارتفاعا متزايدا في معدالت حوادث الطرقات, ولقد بات واضحا أن عدد 
الضحايا من الوفيات والجرحى والمعاقين بسبب الحوادث المرورية تتجاوز عدد الذين 
يقتلون أو يتأثرون سنويا بمختلف أشكال الصراعات والمنازعات األمنية, ورغم كل 

حد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب يوميا في الجهود المبذولة من طرف الدولة لل
مآسي للعائالت حيث ال يمر يوم دون تسجيل العشرات من الحوادث في مختلف 
المناطق مما جعل ليبيا تحتل المرتبة االولى عربيا في حوادث المرور التي راح ضحيتها 

ور احدى مئات اآلالف من األرواح حيث تعتبر اإلصابات الناجمة عن حوادث المر 
 عاما.  29-15االسباب الرئيسية لوفيات الشباب الذين تتراوح  أعمارهم من 

حوادث المرور, ليبيا, السالمة المرورية, الفئة العمرية, حقائق عالمية, : الكلمات الدالة
 حقائق محلية

Abstract 

 Libya is witnessing an increase in the rates of road accidents, and 

it has become clear that the number of victims of deaths, wounded 

and disabled due to traffic accidents exceeds the number of people 

who are killed or affected annually by various forms of security 

conflicts and disputes, and despite all efforts made by the state to 
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reduce this dangerous phenomenon that causes daily Tragedies for 

families where a day does not pass without recording dozens of 

accidents in various regions, which made Libya ranks first in the 

Arab world in traffic accidents, which claimed the lives of 

hundreds of thousands of lives. Where traffic injuries are one of 

the main causes of death for young people aged 15-29 years. 

Key words: Traffic accidents, Libya, traffic safety, age group, 

global facts, local facts. 

 المقدمة .1
 وأمنها المجتمعات حياة تهدد التي الكوارث أبرز أحد المرورية الحوادث تعتبر

 حيث للدولة, والمادية البشرية الموارد إلستنزاف األسباب أهم من تعد فهي ,واقتصادها
, األخيرة العقود في الفتاكة األوبئة أهم كأحد العالمية الصحة منظمة قبل من تصنيفها تم

وتشكل إصابات حوادث الطرق على الصعيد العالمي السبب الرئيسي لوفاة الشباب 
 أهمية التوعية في مشروعا التفكير يجعل ( عاما مما24-10الذين تتراوح أعمارهم بين )

 .عامة بصفة المدني والمجتمع خاصة بصفة الشباب السائقين بين المرورية
 

 [1]عالميا  الحالي حول السالمة المروريةالوضع  1.1
وهي السبب  مليون شخص سنويا  حتفهم نتيجة لحوادث المرور 1.35يلقى نحو 

السبب االول ( سنة, و 29-5الرئيسي لوفاة االطفال والشباب من تتراوح اعمارهم من )
 100لكل  22سنة  حيث بلغ ( 19-15لوفاة الذكور المراهقين اللذين تتراوح اعمارهم )

 . (1كما هو موضح بالشكل).  [2] الف نسمة
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 100لوفيات المراهقين حسب نوع الجنس والسن  لكل   الرئيسية( االسباب الخمسة 2شكل )
 الف نسمة

% من مجموع وفيات حوادث الطرق تقع في صفوف مستخدمي الطريق,  41وحوالي 
باإلقليم  الدخل متوسطةوان اكثر الدول التي تتضرر من حوادث المرور هي البلدان 

% من 3( وتبلغ تكلفتها في معظم الدول حوالي 2شرق المتوسط كما موضح بالشكل )
 [3] .الناتج المحلي االجمالي

 
 ( وفيات الطرق حسب دخل البلد2شكل)
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 [4]الوضع الحالي حول السالمة المرورية محليا  2.1
 38.4تصدرت ليبيا القائمة الدولية لمعدالت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بمعدل 

  2000من  ووفاة أكثر (, 3الف نسمة كما هو مبين في الشكل) 100حالة وفاة لكل 
% من اعداد الوفيات وقعت في 28اشخاص يومتيا. حيث ان  7بمعدل  شخص سنويا

حوادث الطرق  وتعتبر اته, س/جفارة(.منطقة )طرابلس, مصر  72مناطق من اصل  3
بلغ عدد , كما 2016بين االناث لسنة  19هي السبب الخامس لوفاة الذكور والسبب 

 . (4قتيل, كما موضح بالشكل ) 24,339سنوات  10الوفيات خالل 

 
)من عمل الباحث(الف نسمة لبع  الدول العربية 100( معدل الوفيات لكل 3شكل )  

 
 (2018 -2009اعداد الوفيات في ليبيا من سنة )( تطور 4شكل )

18.1 

28.8 

9.7 

26.1 

22.8 

19.6 

7.8 

28 

8.6 

38.4 

12.7 

10.7 

 االمارات

 السعودية 

 مصر

 ليبيا

 تونس 

 المغرب

 حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية

 حسب سجالت حوادث المرور

2301 

2499 

1128 

3020 

3606 

2866 
2616 

2414 
2059 

1830 

2009 2011 2013 2015 2017 
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( 24-15% بالنسبة لعدد السكان لمن تتراوح اعمارهم بين) 17بلغت نسبة الشبابكما 
 (,6,5% لنفس الفئة العمرية كما موضح بالشكل )22سنة بينما كانت نسبة الوفيات 

 
 

( 24-15) عمر الشباب نسبة( 5) شكل
 السكان لعدد بالنسبة

 حوادث( نسبة وفيات الشباب في 6شكل )
 لعدد السكان( بالنسبة 24-15المرور عمر )

 
% من مجموع وفيات حوادث المرور تقع في صفوف مستخدمي الطريق المعرضين 22

% من الوفيات بسبب حوادث المرور لمن تتراوح 58(, 7للمخاطر كما موضح بالشكل )
. 2017( لسنة 24-14للفئة العمرية ) % من الوفيات31عاما .  44إلى  15اعمارهم 

 (.8كما موضح بالشكل )

 
  م2017لسنة  مستخدمي الطريق( توزيع الوفيات حسب 7شكل )
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 2017الفئة العمرية والنوع لسنة  حسب المرورية( اعداد وفيات الحوادث 8شكل )

 اهم االسباب وسلوكيات الشباب المؤدية للحوادث المرورية  في ليبيا .2
من اهم االسباب المؤدية للحوادث المرور في ليبيا حسب سجالت حوادث المرور 

 مفرط وعدم قانونا بشكل   المحددةالسرعة  العامة للمرور والتراخيص هو تجاوز باإلدارة
بصفة خاصة حيث ان الشباب المزدحمة بالسكان والعمران   تهدئتها بالقرب من األماكن

% من الحوادث المرورية تقع في  50لذا نجد ان حوالي  مفرطة, يميلون للقيادة بسرعة 
% من وفيات حوادث المرور في ليبيا في سنة  68, وان ليبيا بسبب السرعة الزائدة

 .(9كانت بسبب تجاوز السرعة كما موضح بالشكل ) 2016

البد من مراقبة السرعات على الطرق وتفعيل القانون ومعاقبة المخالفين, حيث ان لذا 
 % من عدد30% يمكن ان يؤدي الي الحد بنسبة 5توسط السرعة بنسبة خف  م

لقيادة في سن مبكر دون حوادث  الطرق القاتلة. ومن السلوكيات المسببة للوفاة هو  ا
هم دون  2017% من وفيات السائقين لسنة 4الحصول على رخصة قيادة, حيث ان 

 2016حادث لسنة  89يص و بلغ عدد حوادث المرور بسبب القيادة بدون ترخ 18سن 
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تكثيف الحمالت المرورية بصفة دائمة وتشديد حالة وفاة. لذلك يجب 13من بينهم 
. والجدير العقوبات علي من ال يحملون رخص قيادة وعلي المخالفين بشكل خاص

% ومن 50بالذكر ان استخدام حزام االمان يقلل من خطورة االصابات بنسبة 
أقل  أن السائقين من الشباب الذكور % , ووجد 60-40االصابات القاتلة بنسبة 

% هم من يستخدمون حزام االمان في ليبيا. 5. واستعماال ألحزمة المقاعد من غيرهم
 .ومعاقبة المخالفين توجب إستعمال أحزمة المقاعد التي قوانينتفعيل اليجب لذا 

 
 2016في ليبيا لسنة  ( اسباب وفيات الحوادث المرورية9شكل )

 الحلول والتدابير التي يجب تنفيذها لتحسين السالمة على الطرقات .3
 إدارة السرعة 1.3

 الطرق, حوادث عن الناجمة اإلصابات في الرئيسية الخطر عوامل أحد السرعة تمثل
. متوسط اوكلم عليها المترتبة العواقب في وكذلك الحوادث وقوع خطر في تسهم حيث

  [ 5]الحوادث احتماالت وقوع المرور, ازدادت حركة سرعة زاد
 -وللتغلب على هذه المشكلة يجب ان نتبع الخطوات التالية:

10 210 410 610 810 1010 1210 1410

 القيادة بدون ترخيص
 القيادة بحالة سكر

 تجاوز السرعة المحددة قانونا
 عدم ترك مسافة األمان
 عدم مراعاة ممر المشاة

 االجتياز في وقت غير مناسب
 عدم التزام اليمين أثناء السير

 عدم ربط حزام األمان
 استعمال الهاتف النقال

 أسباب أخرى
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 المحلي, والمستوى المستوى الوطني, على السرعة حدود قوانين وتنفيذ وضع .1
على  للسرعة مالئمة حدود وتنفيذ تحديد الحل هذا المدن ويتضمن وفي

 تحديد وذلك من خالل والمحلية. والحضرية الوطنية الطرق على المستويات
 ساعة/كم 30 و  ساعة/كم 50 ب الطرق الحضرية على المركبات سرعة

 المشاة كبيرة لحركة أحجام بها تختلط التي المواقع وفي السكنية في المناطق
 المركبات.  مع وراكبي الدراجات

 

 
 
 لثانية( مسافات التوقف بسرعات مختلفة )بما فيها زمن ردة الفعل المقارب 10شكل )

 [6] واحدة( 
 

 تهدئة تدابير المرور وذلك بأخذ حركة تهدئ التي الطرق تعديل أو تنفيذ .2
الطفيفة, مرورا  التغيرات بع  إدخال من بدءا   متعددة المرور أشكاال   حركة

 وعمليات المنطقة على مستوى التغيرات إلى وصوال   المحلية, الشوارع بتعديل
 . الكبرى اإلنشاء إعادة

 بالتعديل جديدة حيت تقوم السيارات بتركيب تكنولوجيا تصنيع شركات إلزام .3
 المركبة, إلى السرعة بحدود المعلومات الخاصة بإضافة للسرعة الذكي

المالئم. يستخدم  السرعة حد بشأن  القرارات على اتخاذ السائق لمساعدة
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 السرعة حدود تم تسجيل بالمركبة مدمجة رقمية طرق خريطة المعياري النظام
ويأخذ  الصناعية األقمار طريق عن المواقع نظام تحديد إلى باإلضافة عليها,

 األشكال المركبة أحد سرعة في للتحكم النظام به يتدخل الذي المستوى
 :التالية

 تجاوزها عند وتنبيهه بحدود السرعة الخاصة بالمعلومات السائق تزويد يتم إرشادي: -
 ما يختار السائق ولكن الموجودة بالمركبة, التحكم بأجهزة النظام ربط اختياري: يتم -

 .اإللغاء توقيت ويختار النظام تفعيل في إلغاء يرغب كان إذا
 .النظام تفعيل إلغاء إمكانية تتوافر ال :إلزامي -

 
 التحتية وتحسينها البنية تصميم 2.3

 قد بلدا   60 في الطرق من كيلومتر  250000مسافة على يزيد لما مؤخرا   اجري تقييم
 العبء في كبير وتسهم بشكل الطرق تصميم تشوب التي العيوب على سلط الضوء

 الخاضعة من الطرق % 50 من أكثر كانت عن حوادث الناجمة لإلصابات العالمي
 الدراجات وراكبي للمشاة اآلمنة للحركة األساسية الالزمة التحتية البنية إلى تفتقر للتقييم

  نحو من الممكن الوقاية من أنه بالذكر جديرال و  .المركبات وركاب والدراجات النارية
 الطرق من % 10 تحسين تم إذا إصابة خطيرة مليون 40 و وفاة حالة مليون 3.6 

 ممرات خالل توفير من وذلك عاما , 20 مدار على بلد كل في المخاطر األعلى ذات
 على السيارات توقف أماكن وحارات الدراجات, ورصف وحواجز السالمة, المشاة,
  [7]الطرق.  جوانب
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 ( اوضاع البنية التحتية المحفوفة بالمخاطر11شكل )

 
 المركبات بأمانالمتعلقة  المعايير 3.3
المركبات اآلمنة دورا  كبيرا في تجنب الحوادث والحد من احتماالت وقوع  تلعب

اإلصابات الخطيرة. وهناك عدد من أنظمة األمم المتحدة المتعلقة بمأمونية المركبات, 
التي إذا ما ُطبقت على معايير البلدان الخاصة بالتصنيع واإلنتاج ستؤدي إلى إنقاذ 

نظمة مطالبة مصنعي المركبات بالوفاء بالقواعد العديد من األرواح. وتشمل هذه األ
دراج نظام التحكم اإللكتروني في الثبات )لمنع  الخاصة بالصدمات األمامية والجانبية, واا
فرط االنحراف(, وضمان تزويد جميع المركبات بالوسائد الهوائية وأحزمة األمان. ويؤدي 
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ي مخاطر وقوع اإلصابات الناجمة عدم تطبيق هذه المعايير األساسية إلى زيادة كبيرة ف
ولحل  .عن حوادث المرور, بالنسبة إلى األشخاص الموجودين داخل المركبة وخارجها

 هذه المشكلة يتم اتخاذ االجراءات االتية:
 كالتنظيمات المحركات ذات بمأمونية المركبات المتعلقة وتنفيذ تنظيمات المعايير وضع

أن  وتعمل على الركاب تحمي األمامي والجانبي. بالتصادم الخاصة بالمعايير الخاصة
 على اختبارها عند الجانبي والتصادم األمامي التصادم حوادث تأثير السيارات تتحمل

 في وفقدان التحكم السيارة انزالق يمنع الثبات في اإللكتروني معينة, والتحكم سرعات
 استخدام تتضمن المشاة حماية , كما انتوجيه المقود نقص أو المقود توجيه فرط حاالت
دخال أكثر مرونة صدمات ممتص مثل  (األمامية للمركبات األطراف على تعديالت واا

 [8] .بالسيارة المشاة اصطدام شدة من يقلل , مما) الضرورية غير الصلبة الهياكل إزلة
 بأحزمة المركبات تزويد تكفل تثبيت ومشابك األمان بأحزمة المعنية وكذلك التنظيمات

 تأثير األمان تثبيت أحزمة مشابك تتحمل أن وتضمن وتجميعها, تصنيعها أثناء األمان
إلى  األمان أحزمة انفالت بخطر الوصول بهدف الحادثة. وذلك أثناء يقع الذي التصادم

 الحوادث. وقوع حالة في من مقاعدهم بأمان الركاب إخراج ضمان وبهدف األدنى الحد
 وسائل تثبيت لمشابك بنقاط المركبة يتم تجهيز أن تكفل األطفال حركة تقييد ووسائل

 بهيكل الحركة مباشر ة تقييد وسائل تربط ISOFIX لمعيار طبقا   حركة األطفال تقييد
 البالغين. أمانحزام  مع الموضع نفس الطفل في مقعد تثبيت من بدال   وذلك المركبة,

 ومصابيح النارية مكابح الدراجات انغالق بمنع المعنية التنظيمات كما ان وضع وتنفيذ
 استخدام المكابح. وهي أثناء االنغالق من العجالت األجهزة هذه تمنعالنهارية  اإلضاءة

 عند توجيهها في والتحكم دراجتهم ثبات الحفاظ على على النارية الدراجات قائدي تساعد
 ذات اآلليات الموجودة في للعجالت السماح طريق عن وذلك بقوة, استخدام المكابح

 حاالت وفي الطريق. سطح مع جذبي على احتكاك بالحفاظ بالطاقة العاملة العجلتين
 كما .للتوقف المسافة الالزمة تقليل في المكابح انغالق منع نظم تساعد طوارئ معينة,

    (.12موضح بالشكل ) هو
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اجل مركبات اكثر  ( خريطة طريق البرنامج العالمي لتقييم السيارات الجديدة من12شكل )
 2020سالمة عام 

 
 تنفيذ القوانين  4.3

 في الطرق حوادث عن الناجمة باإلصابات المتعلقة السلوكية الخطر عوامل أهم تتمثل
أو  األمان أحزمة استخدام وعدم الخوذات, ارتداء الكحول, وعدم تأثير تحت القيادة
 الكحول تأثير تحت والقيادة السرعة على يترتب .والسرعة األطفال, حركة تقييد وسائل

األمان  أحزمة استخدام عدم يؤثر حين في التعر  للحوادث, خطر في كبيرة زيادة
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 ويعد .الحوادث على العواقب المترتبة شدة على األطفال حركة تقييد ووسائل والخوذات
من  الحد في فعاال   أمرا هذه الخطر لعوامل الالزمة للتصدي القوانين وتنفيذ وضع

 أن البحوث أظهرتحيث  .المرتبطة بها واإلصابات الطرق حوادث عن الناجمة الوفيات
 بها وتنفيذها األخذ تم إذا الطرق, مستخدمي سلوك تحسين تؤدي إلى المرور قوانين

المتعلقة  الممارسات أفضل لمعايير ملخصا   (13) ر  الشكلعيست .فعال نحو على
  .الرئيسية السلوكية الخطر بعوامل

 

 
( المعايير الخاصة بأفضل الممارسات في التشريعات المعنية بالمرور على 13شكل )

 الطرق
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 االستنتاجات .4
 مما سبق يتبين لنا:

 عاما. 29-15ان السبب الرئيسي لوفيات الشباب الذين تتراوح  أعمارهم من  .1
ان مراقبة السرعات على الطرق وتفعيل القانون يمكن ان يؤدي الي الحد بنسبة  .2

 .حوادث  الطرق القاتلة من عدد% 30
 2016حادث لسنة  89سنة  تسبب في 18القيادة بدون ترخيص  لمن هم دون  .3

 .حالة وفاة13من بينهم 
 الف نسمة. 100لكل  22بلغ وفاة الذكور المراهقين  .4
تفعيل قوانين المرور ومعاقبة مرتكبي الحوادث يحسن من سلوك مستخدمي  .5

 الطريق.
 التاوصياات .5

السالمة المرورية في المناهج واألنشطة الموجهة للشباب واألطفال في مراحل  إدراج  .1
  التعليم األساسي والعام والعالي وبصورة متطورة وشمولية

في تنفيذ برامج وخطط السالمة المرورية الموجهة لهم, كما يجب دعم الشباب  إشراك .2
 .مبادرات التوعية الشبابية الموجهة لهم وفيما بينهم

إعداد دراسات وبحوث موجهة في مجال السلوكيات السلبية للشباب على ضرورة  .3
 .الطرق, وسبل الحد منها ومنع انتشارها

تشجيع التعاون اإلقليمي والدولي في مجال السالمة المرورية ونقل الخبرات والتجارب  .4
  .المتميزة والناجحة وأفضل التطبيقات خاصة تلك الموجهة للشباب

قواعد البيانات والمعلومات واإلحصاءات المرورية بشكل عام وتلك االهتمام بتوفير  .5
 .المتعلقة بالشباب بشكل خاص

دعم الجهات األمنية في تشديد العقوبات واإلجراءات القانونية و حتى القضائية على  .6
كل المخالفين للقوانين المرورية والمتسببين في حوادث خطيرة نتيجة اإلهمال و 

 التهور.
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 لمجتمع المدني في مكافحة حوادث الطرقاتتفعيل دور ا .7
ف الجميع إلعداد برنامج وطني ووضع السالمة كأولوية عمل و كهدف ثضرورة تكا .8

 مستقبل لتقليل الحوادث سنة بعد أخرى وعقد بعد أخرى .   
 المراجع .9

[1] Global status report on road safety. Geneva, World Health 

Organization, 2015. 

 [2] Global status report on road safety. Geneva World Health 

Organization, 2018    

 المراهقين إرشادات صحة أجل العالمي من العمل تسريعمنظمة الصحة العالمية, " [3] 
 موجز – البلدان في التنفيذ لدعم

 ليبيا-اإلدارة العامة للمرور والتراخيص ]4[

الطرق,  على للسالمة تقنية مجموعة - األرواح الصحة العالمية, إنقاذ منظمة [5] 
2017 

[6] Speed management. Paris, Organization for Economic Co-

operation and Development, 2006 

[7]   Road safety manual: a manual for practitioners and decision 

makers on implementing safe system infrastructure. Paris, World 

Road Association, 2015. 

[8]  Policy update 2017 – democratizing car safety: road map for 

safer cars 2020. London, Global NCAP, 2017. 
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 الملخص

, ( لتعريف المساكن ذات األوضاع الفقيرةSlumsاٌستخدم مصطلح العشوائيات )
عميق ومبعثر, فله عدة معاني ومحتويات ومقيد  العشوائياتواليوم مصطلح  ,والمتدهورة

بمجموعة من المؤثرات والمتغيرات في كافة جوانب الحياة. ففي الوقت الذي تشير فيه 
وسكانها يعانون  متهالكةالدراسات العلمية واالجتماعية إلى أن معظم المناطق العشوائية 

كل المناطق  أظهرت دراسات أخرى أن ليس ,ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة
حيث هناك مناطق عشوائية يعيش سكانها ظروفَا اجتماعية واقتصادية  ؛العشوائية فقيرة

لهذه  لبيئة العمرانيةالمالمح العامة لاألمر الذي انعكس بصورة جيدة على  .أفضل
وهذا يعبر على أن هناك عدة أوجه ومالمح لتلك المناطق ال نستطيع أن  ,المناطق

 نحددها جميعا بشكل واحد أو نضعها في نموذج موحد. 
من هذا المنطلق جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على نموذج مختلف لمفهوم 

لتعرف العشوائيات أطلق عليه بالعشوائيات الفاخرة, وذلك بهدف إتاحة فرصة أكبر ل

mailto:Fathea.Gumma@uob.edu.ly
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مكانية االستفادة منها كنماذج وتجارب دراسية تتيح  على حقيقة تلك المناطق وفهمها, واا
 أفاقا  جديدة في الدراسات العمرانية الحديثة والمستقبلية. 

  الكلمات الدالة
 العشوائيات اليائسة. -العشوائيات المرجوة -العشوائيات الفاخرة -النمو العمراني

Abstract 

The term of slums is used to define housing with poor and 

deteriorating conditions, and today the term slums is deep and 

dispersed. It has many meanings and contents and is bound by a 

set of influences and variables in all aspects of life. While 

scientific and social studies indicate that most slums are decrepit 

and their populations suffer from difficult social and economic 

conditions, other studies have shown that not all slums are poor; 

where there are slums, whose residents live in better social and 

economic conditions. This reflected well on the general features of 

the built environment of these areas, and this means that there are 

many aspects and features of these regions that we cannot all 

define in one form or put them into a unified model. 

From this standpoint, this research paper came to highlight a 

different model of the concept of slums called by luxury slums, in 

order to provide a greater opportunity to get to know and 

understand the realities of these areas, and the possibility of 

benefiting from them as models and study experiences that allow 

new perspectives in modern and future urban studies. 

Key words 

Urban Growth, Luxury Slums, Slums of Hope, Slums of Despair. 

 المقدمة
من أكثر العمليات التنموية والمكانية التي تناقش وتحاور في موضوع العشوائيات  اعتبر

فأخذت مفاهيم عدة  ,والتي تؤثر بمظاهرها في ساكنيها في حياتهم اليومية ,مجتمعاتنا
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وكذلك علماء  اختلفت في جوانبها من نظرة المخططين والمطورين والمفكرين والباحثين
وأصحاب المصالح الشخصية وصوال إلى الناشطين في هذه المناطق. هذا التنوع  ,البيئة

لنظر والرأي من قبل العديد  مناسب جدا  في عدم إمكانية من االختالفات في وجهات ا
 ,تحديد توصيف هذه الظاهرة بالوصف الدقيق والمحدد في كونها فقط أنها متعددة الوجوه

ولكنه غير مناسب من جهة أخرى؛ لعدم إيجاد المفهوم الواضح والمحدد مما صعب من 
-UN) ماعية والطبيعيةتقدير حجم هذه الظاهرة وتأثيراتها االقتصادية واالجت

HABITAT, 2011). فهو يتقاطع  ,لقد اعتبر موضوع العشوائيات موضوعا معقدا جدا
ذلك ألنه يخص مئات الماليين من المساكن العشوائية بشكل  ,مع عدٍد من الضوابط

ومن جانب آخر وبشكل غير مباشر يخص  االقتصاد والمجتمعات   ,مباشر من ناحية
من أهم التغيرات  يعتبروجدت؛ إضافة إلى ذلك  العشوائياتالمحلية  والعالمية حيثما 
واالجتماعية  ,واالقتصادية ,والقانونية ,فالمالمح الطبيعية ,العالمية في وقتنا الحالي

ُعرفت على أنها الجزء المهمل قد  لعشوائياتللعشوائيات مختلفة تماما. وبالرغم من أن ا
والمبنية بطريقة غير قانونية وبدون حقوق والممتدة على  حدود وأطراف  ,من المدن

 ,UN-HABITAT) والمساكن فيها وكافة عناصر الحياة اليومية فقيرة جدا ,المدن
وأنه هناك عشوائيات غير أنه َثم ة حقيقة وهى أنه ليس كل العشوائيات فقيرة؛  ,(2011

أخذت في مفهومها وشكلها العام والخاص اتجاها  خاصا  ومختلفا  عما هو متعارف عليه 
أنها ذات طابع خاص وظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية مختلفة  . حيثالعالمفي 

ام, األمر الذى أعطى لهذا النوع من العشوائيات يجب أن تؤخذ بعين االعتبار واالهتم
اختص بخصائص  للعشوائياتتعريفا  خاصا  ومختلفا  عما هو متعارف عليه بشكل عام  

بناء فاخر ومكلف, حيث سمى في كثير  جعلته ينفرد عن كثير من دول العالم أهمها:
 .(2015)العريبى, من المناطق بعشوائيات القصور الفاخرة 

 الدراسة أهداف 
على دراسة نموذج مختلف  تسليط الضوء هذه الورقة البحثية الهدف من

لما  , واعتبارها أحد النماذج لمشاريع المستقبل,العالميللعشوائيات ومفهومها 
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تحمله من مالمح وخصائص يمكن أن تضيف أفكار جديدة ومتنوعة في 
 العمراني.مجاالت التخطيط والتصميم 

 هيكلية الدراسة 
 :التالية األساسية النقاط في تنحصر البحثية الدراسة هذه
  من وجهة نظر عامة.العشوائيات 
 .أنواع العشوائيات, واهم مالمحها 
  (.بنغازيالعشوائيات الفاخرة )نموذج مدينة 
 الخالصة. 

  العشوائيات .1
المساكن ذات األوضاع الفقيرة, مصطلح العشوائيات اطلق على األحياء الفقيرة؛ لتعريف 

وغير الصحية, المالجئ القليلة األهمية وما فيها من جرائم, والرذيلة وانتشار المخدرات 
وغيرها مما يعيث فسادا في المساحات الحضرية. حيث استخدم ألول مرة في إنجلترا في 

تر( لوصف منطقة في لندن )وست منس 1850حوالي عام  القرن التاسع عشر الميالدي
( والذي كان أول موقع إزالة لألحياء Devil's Acreالمعروفة باسم )فدان الشيطان( )

في القرن العشرين الميالدي و  .(Kropf, 2012)الفقيرة مع إنشاء شارع الملكة فيكتور
جعلت المصطلحات الخاصة بتلك األحياء الفقيرة ضمن إطار الطلب بشكل واضح 

الطوابق واألحياء الفقيرة, والمجاورات السكنية المتدهورة ودقة, مثل المساكن المتعددة 
بالقضاء  1930 إلى 1890وسمحت التشريعات التي صدرت من سنة  ,والسيئة الحال

وفى نفس الوقت التغيرات والتحوالت . على ما يدعى باألحياء الفقيرة وبحد ة التعامل معها
عات السكنية إلعادة وتأهيل االجتماعية قدمت مصطلحات إضافية وجديدة مثل المجتم

. (2015)العريبى,  بالعشوائيات هذه المناطق العشوائية بدال من إعادة تسميتها
عميق اليوم أصبح ( Slums) أو ما يعرف بالعشوائيات مصطلح األحياء الفقيرةو 

والدراسات العلمية المؤثرات  من بمجموعةومبعثر, فله عدة معاني ومحتويات ومقيد 
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لما له من تأثيرات مستقبلية على الحياة بصفة عامة وعلى البيئة والمختلفة  الدقيقة
ومن األرجح والواضح أن هذه  (.UN-HABITAT, 2003) العمرانية بصفة خاصة

وهى مستمرة في االزدياد   1990 الظاهرة بدأت في االزدياد بشكل سريع وكبير في عام
حيث سوف يرتفع عدد المساكن  ,2030م ين  القادمة حيث بحلول عافي السنوات الثالث

في هذه المناطق ليصبح حوالي  بليونين ما لم يكن هناك رد فعل وحازم تجاه التعامل 
شكلين التنموية حيث شملت هذه العملية  .(UN-HABITAT, 2011)مع هذه الظاهرة 

 أساسين من النمو:
 ظهور أحياء سكنية عشوائية داخل المخططات الحضرية للمدن  األول: الشكل

وخاصة في أواسط المدن حيث المراكز الحضرية للمدينة. والذي نراه واضحا 
في التجاوزات في عمليات البناء ومخالفة المواصفات والمعايير, والتعديات 
على المرافق الحيوية للمدينة كالمناطق الخضراء والمفتوحة, وغيرها من 
المخالفات التي أثرت بصورة مباشرة وسلبية على سلوكيات المجتمع وعلى 

 .البيئة العمرانية المحلية

  :وهو الشكل الناتج من عملية النمو الحضري, والتوسع العمراني الشكل الثاني
خارج  بالعشوائياتخارج حدود المدن بصفة غير رسمية والذي يسمى 

 .م(2010)جمعة,  المخططات الحضرية للمدن

أن هناك  ومن خالل الدراسات واألبحاث التي أجريت على العشوائيات ومفهومها حيث
 :العشوائياتوجهتا نظر مختلفتان حول مفهوم 

 :وجهة نظر سلبية تمحورت في المشاكل التي تعانى منها تلك المناطق  األولى
خارج شرعية الدولة فهي غير  نتيجة لكونهاسلبية وما ينجم عنها من آثار 

 منهم كثيرا   المناطق تلك يعيشون الذين والمجتمعات األفراد وأن ,معترف بها
: البشرية للحياة األساسية االحتياجات أبسط إلى تفتقر صعبة حياة يواجهون

 للمرافق والوجود ,الصحي الصرف خدمات وانعدام ,أحيانا وانعدامها المياه قلة
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 عالوة التحتية؛ البنية انعدام وكذلك ,والمدارس كالمستشفيات: العامة والخدمات
 تنعدم بيئات المناطق تلك من يجعل مما األمن وانعدام األمرا  انتشار على
 The) المالئمة العمرانية بالبيئة الخاصة واألسس المعايير فيها

International Bank for Reconstruction & Development, 
2008.) 

 :النظرة اإليجابية فهي أخذت البعد اإلنساني أساسا  ومقياسا  في فهم  الثانية
القيمة االجتماعية و  ,التنمية الحضرية تلك المناطق والذي يتلخص في التالي:

 ,والشعور بالمسؤولية ,المشاركة الشعبيةو  ,الموارد والجهود ذاتيةو  ,ذات المنفعة
 .(2015)العريبى,  ل واألحسنالرغبة في األفضو  ,البيئة العمرانية التلقائيةو 

واعتبر هذه المناطق نصرا كبيرا للجهود الفردية الذاتية لذوى الدخل المحدود 
وهى أيضا تدل على قدرة األفراد على حل مشاكلهم دون اللجوء  ,والمنخف 

إلى الدولة للمساعدة. وعندما نريد تعريفا حقيقيا لقيمة اإلسكان على أنها قيمة 
فإن  ,اجتماعية ذات منفعة والتي تعبر عن  قيمة االستخدام الحقيقي والفعلي

والتي تعبر عن  قيمة االستخدام الحقيقي  العشوائيةمناطق الالكثير من 
 -والفعلي دون المستوى من الخدمات المادية لمكوناتها تكون أفضل بمراحل

عن المشاريع النموذجية لإلسكان الجماعي. وفى هذا  -اجتماعيا واقتصاديا
 ,العشوائيةمناطق الالسياق ُيرى إن السياسات السكنية التي ال تعترف بحقيقة 

مكانية ال ال تؤدى في الغالب إال إلى زيادة نموها وسرعة  -تعامل معهاواا
قامتها في مناطق منتقاة وبنائها  ,انتشارها ومن َثم  البد من التخطيط لها واا

بإنشاءات تسمح بتحسينها مع الوقت حسب المعايير الدنيا للتصميم والذي 
 .(2008)ريحان, ( Upgradingيطلق عليه ) 
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 أنواع العشوائيات واهم مالمحها .2
 الصعب من أنه دراستها إحدى في البشرية للمستوطنات المتحدة األمم أوضحت لقد

 تختلف فهي واالقتصادية, االجتماعية ومستوياتها وخصائصها العشوائيات أشكال تحديد
 لقلة نتيجة وذلك المدينة, أو الدولة نفس في وأحيانا أخرى, دولة إلى دولة من

 The) المناطق تلك العامة المالمح لتحديد عليها الحصول وصعوبة المعلومات
International Bank for Reconstruction & Development, 2008 .)إال 

 التالية:  التقييمية المؤشرات من مجموعة وفق العشوائيات من نوعين تصنيف يمكن انه
  عمرانيةمؤشرات 

, وتحديد العشوائيةمناطق لالبيئة العمرانية ل من خالل التعرف على مالمح وذلك
أهم المشاكل العمرانية التي تعانى منها هذه المناطق, وكذلك التعرف على 

 : وفق المؤشرات التالية اإليجابية لها المقومات واإلمكانيات
 .المواقع التي يتم اختيارها إلنشاء تلك المناطق ومدى خطورتها 
  األر  وملكيتها.اإلجراءات القانونية لحيازة 
 المرافق العامة, والصرف الصحي,  مدى توفر الخدمات األساسية (

 والكهرباء والبنية التحتية (.
  نوع المساكن ومدى تطابقها مع المواصفات والمعايير الخاصة باألنظمة

 المعمارية واإلنشائية. 
 .مقاييس الكثافة السكانية ونسبها 
  نوع البيئة وصالحيتها للحياة العام(UN-Habitat, 2003). 

 مؤشرات اجتماعية 
 العشوائيةمناطق لمن خاللها يتم توضيح المالمح العامة للبيئة االجتماعية ل

 والمرتبطة بحياة السكان لتلك المناطق وسلوكياتهم في التعايش وفقا  لما يلى:   
 .الخصائص االجتماعية للسكان 
 .توزيع السكان من حيث العمر والجنس 
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 .حجم األسرة, ونوعية تركيبها 
 .نسبة التعليم من حيث النوع والعمر, ومعدل األمية بين السكان 
 .معدالت المشاكل االجتماعية 
 )نسبة السكان من حيث نوع العمل )حرفيين/ مهنيين/ موظفين 

(Hussein, 1989). 

 اقتصادية مؤشرات 
, وأهم العشوائيةمناطق الوالتي من خاللها يتم تحديد المستوى المعيشي لمجتمعات 

 االقتصادية المتوفرة في هذه المناطق وذلك لما يلى: واألنشطةالموارد 
 .متوسط دخل األسرة, ومتوسط دخل الفرد 
 ,ومعدالت البطالة. نوعية النشاط االقتصادي السائد بالمنطقة 
 رف التقليدية في المنطقةمدى توفر الح (Hussein, 1989). 

 لتلك المناطق يمكن تلخيصها على النحو التالي:وبشكل عام فإن المالمح العامة 
 ألنماط وتشكيل  ,تعبر عن ظهور المدن التي النهاية لها في نموها وامتداداته

 .خاصة في المناطق الزراعيةعمرانية مختلفة الكثافة في المناطق الحضرية 

  لموارد األر  من قبل سكان المناطق الحضرية المتزايد االستهالك تمثل
 .وانخفا  حصة السكان الذين يعيشون ويعملون داخل المراكز الحضرية

  في الكثافة الحضرية على مسافات مختلفة من وسط  في التغيرات السريعةتأثر
وحجم  ,المدينة, وعلى معدل أو نسبة التنمية خارج المنطقة الحضرية القائمة

 .وطريقة الطلب على النقل

  تمثل القدرة على تحمل تكاليف السكن والمساواة في فرصة الحصول على
وفرصة تنوع الوظائف واالستخدام  ,وانعدام المركزية في العمل ,االستقرار

 وتنوع الخدمات.  ,المختلط والمتنوع لألراضي
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 (Slums of Hope)  وةالمرج العشوائيات .1.2
 األفراد, على والمعتمد والطبيعي الجديد بالبناء تتميز والتي المتطورة المساكن وهى
 التطوير عملية خالل من شرعية حاليا أصبحت أو قانونية غير تكون أن إما وهى

 تنظيمية خطوط وله جيد بشكل مخطط اإلسكان من النوع وهذا. والتحسين والتنمية
 والبنية الصحي كالصرف العامة والمرافق الخدمات بع  فيه وتتوفر معتمدة
 إنارة ولها المرصوفة الشوارع بع  به وتوجد والهاتف, الكهرباء وخطوط التحتية

والتي من  ,(UN-HABITAT, 2003) العمرانية الناحية من مقبول ما حد والى
 أبرز مالمحها:

 لألراضي المختلط االستعمال. 
 السكنية الوحدات من العمراني والرصيد العمرانية القيمة. 
 المتناثرة العمرانية التنمية. 
 المناسب السكن لتوفير والبديل النموذج. 
 والتحسين التطوير في الرغبة. 

 

والتي يطلق عليها بالمناطق في اليونان التي ظهرت  للعشوائيات المرجوة تلك وكنموذج
حيث البناء على قطع أراضي صغيرة ((  Informal Settlementsغير الرسمية ))

مملوكة قانونا  في مناطق غير مخططة حضريا , والتي ما يتم فيها البناء بسهولة بدون 
المناطق حصيلة العديد من األسباب لعل أهمها هذه الحاجة إلى تراخيص البناء. وتعتبر 

عدم كفاية التخطيط المكاني, والتشريعات القديمة والمعقدة, واالفتقار إلى سياسة 
اإلسكان, والبيروقراطية, وهيكلية اإلدارة العامة والتي عفا عليها الزمن. وتحاول الدولة 

ت الحضرية دمج هذه المستوطنات في وضع قانوني من خالل توسيع المخططا
 ,Chryssy POTSIOU)الرسمية, ولكن هذا اإلجراء مكلف ويستغرق وقتا  طويال  

في اليونان ال تعاني من نقص في البنية التحتية  هذه المناطقمعظم ف .(2006
األساسية مثل المياه العذبة والكهرباء وشبكة الطرق األساسية, ولكن أكثر المشاكل 
البيئية الناجمة عن التحضر السريع غير المخطط والتنمية غير الرسمية والتي بازدياد 
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دارة النفاي وازدحام المرور  ,المعالجةو  تامعدل نموها تزداد الحاجة إلمدادات الطاقة, واا
الحجم الحقيقي لمشكلة المناطق غير الرسمية في اليونان إال أن ومشاكل الفيضانات.  

وحتى اآلونة األخيرة يقدر أن عدد  ,من الصعب تقدير حجمها بسبب نقص المعلومات
المساكن غير الرسمية في اليونان ما يقارب من ربع عدد المساكن التي شيدت مؤخرا 

  ي اليونان من دون أي تراخيص بناء والتي تقدر بحوالي مليون مسكن.ف
( 1500 -1000)ويقدر الجيل الجديد للمناطق غير الرسمية على مساحة تقدر من 

في  )العشوائيات(المناطق غير الرسمية  تصنفو  ,متر مربع للقطعة السكنية الواحدة
 اليونان إلى أربعة أنواع:

 مناطق الحضرية.مناطق غير رسمية داخل ال 
  المناطق غير الرسمية خارج المخططات الرسمية ضمن المخططات الحضرية

 الواسعة أو منطقة نفوذ المدينة.
  المستوطنات غير الرسمية داخل المنطقة الساحلية )المنطقة الساحلية في

 اليونان ضمن قانون الملكية العامة(.
 غير الرسمية خارج هذه المناطق, كما هو الحال في المناطق ذات  المناطق

االستخدامات الخاص, مثل المناطق الصناعية, مناطق الغابات وغيرها من 
 . (Chryssy POTSIOU, 2006)المناطق األخرى 

 

      
 من المناطق المخططة (: المباني غير الرسمية ) العشوائية( بالقرب1شكل )
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 (Slums of Despair)العشوائيات اليائسة  .2.2
 طريقهما في األساسية والخدمات البيئي الوضع فيها والتي المنهارة المساكن وهى
 التخطيط في بالتنظيم يتسم وال مملوكة غير أراضي على وأقيمت التدهور, إلى

 The)  رقابية قوانين ألى خاضع وغير األساسية الخدمات إلى ويفتقر
International Bank for Reconstruction & Development, 2008), 

 والتي من أبرز مالمحها:

  للبناء المناسبة وغير الخطيرة المواقع. 
 الشرعية غير الصفة. 
 الصحية والخدمات المرافق انعدام. 
 المالئمة غير والمساكن العالية, السكانية الكثافة. 
 االقتصادية السيئة. الظروف 
 .انعدام األمن 

في مدينة القاهرة احدى نماذج العشوائيات اليائسة فى جمهورية وتعتبر منشأة ناصر 
فالمباني السكنية ضيقة المساحة حيث   ,من المناطق المتدهورة عمرانيا  فهي  ,مصر

فات سيئة الحال ومخالفة للشروط والمواص وهى ,متر مربع 50تصل مساحة الوحدة إلى 
النسيج العمراني لهذه التجمعات السكنية غير منتظم فهو شبكي و  واإلنشائية.المعمارية 

 أنهإلى  إضافة ,متر 4 -2ومتزاحم والشوارع ضيقة وغير مستقيمة يتراوح عرضها من 
ال توجد حيازة لألراضي فمعظمها تم االستيالء عليها بوضع اليد. وتعانى المنطقة من 
ارتفاع معدل التلوث البيئية بسبب انعدام الفراغات المفتوحة والمسطحات الخضراء 

مع وجود أكبر تجمع لجمع القمامة في  ,ومشاكل الصرف الصحي والبنية التحتية السيئة
يعانون ظروفا معظم سكان منشأة ناصر ف الظروف المعيشية وبالنظر الي القاهرة فيها.

مع تدنى  ,جنيها 300: 100يبلغ متوسط دخل األسرة من معيشية صعبة حيث 
ويرتفع معدالت المشاكل   ,لمستوى التعليمي والصحي في المنطقة بشكل عامل

 .(2007)كامل, االجتماعية ولعل من أبرزها ارتفاع معدل الجريمة 
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 التطوير عمليات في الحضري التجديد وأسلوب اإلحالل لة استخدام أسلوبوتحاول الدو 
 والسكان ,الحكومي اإلداري الجهاز منها جهات عدة مع لهذه المناطق بالمشاركة

 وتوفير تنسيق بهدف وذلك الدولية المنظمات مع بالتعاون المدني المجتمع ومنظمات
  .للمنطقة المحسنة الخدمات

 
 القاهرة في(: عشوائيات منشأة ناصر 2شكل )

 (بنغازيالعشوائيات الفاخرة )نموذج مدينة  .3
تعتبر العشوائيات الفاخرة هي احدى نماذج العشوائيات التي تعبر عن مفهوم جديد 

 ,ومختلف لمعنى العشوائيات والذى حمل في طياته مفاهيم البؤس والفقر وانعدام الحياة
ال يمكن أن و  ,والتي عبرت عن أن هذه الظاهرة وليدة المكان والظروف المحيطة به

ولكن يمكن أن نعرفه عندما نراه  ,أو نوضحه العشوائياتنضع معيار محددا لتعريف 
بسرعة معدالت النمو  ةمتعلق العشوائياتوبالتالي اقترح أن  ,بموقعه ووضعه الحقيقي

 ,Levy) را االستخدام الفردي للمساحات الواسعةوالنمو االقتصادي وأخي ,السكاني
حيث تنتشر الضواحي  ,إن القرن العشرين المتمد ن ترك بصمة كبيرة في العالم. (2009

كل هذا كان له التأثير على  ,وأصبح االمتداد العمراني يشبه التطور أو التنمية الحضرية
وكذلك على حياتنا بصفة  ,االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية بصفة عامة

خاصة. فالنمو الحضري انتشر في كل مكان من العالم, ولكن في صور مختلفة من 
والى الرغبة في  ,أنواع االنتشار, و يرجع ذلك التي التغيرات االقتصادية والسياسية

على السكن األفضل والحياة المستقرة في بيئة صحية بعيدة عن الضوضاء  الحصول
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واالزدحام والمساكن الضيقة وانعدام المساحات الخضراء المفتوحة داخل المدن؛ لذا 
 ,Sthle) من أحد التحديات األساسية في التصميم الحضري المستقبليهذا أصبح 
احدى  العشوائيات الفاخرة خارج المخطط الحضري لمدينة بنغازيوتعتبر  .(2008

 العام وشكلها مفهومها في أخذت والتي ,النماذج الحديثة للسكن ولكن بطريقة عشوائية
 أنها حيث ؛العالم في للعشوائيات عليه متعارف هو عما ومختلفا   خاصا   اتجاها   والخاص

 جعلتها تختص مختلفة وبيئية واجتماعية اقتصادية وظروف خاص طابع ذات
 :أهمها العالم دول من كثير بها عن تنفرد بخصائص

  رسمية غير بصورة ولكن العمرانية التنمية عمليات أبرزتمثل العشوائيات الفاخرة, 
حدى  في والتنموية التخطيطية العملية بها مرت التي والتغيرات التقلبات تلك نتائج واا

 خاص. بشكل بنغازي مدينة وفى عام بشكل ليبيا
 فهي  ,القصور بعشوائيات المناطق من كثير في سمى حيث ,ومكلف فاخر بناء

 تفوق قاطنيها شخصية عن تعبر جمال وذات ,عظيمة وقدرات إمكانيات تمثل
 قاطنيها. تمثل ال التي الحكومية اإلسكانية المشاريع

 مناطق وكأنها العشوائية المناطق هذه من بع  مع التعامل يتم األحيان بع  في 
 األنشطة فيها وتزاول الخدمية بالمرافق تزويدها يتم حيث ,مخالفتها رغم شرعية ذات

 .(2015)العريبى, والمتنوعة  المختلفة

 
خارج المخطط الحضري لمدينة  (: اتجاهات النمو العمراني العشوائي3شكل )

 بنغازي
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 بنغازيلمدينة  الحضري(: المناطق العشوائية خارج المخطط 4شكل )

  أسباب وعوامل ظهور العشوائيات الفاخرة .1.3
 إدارة استعماالت األراضي داخل المخططات الحضرية, إضافة إلى ضعف  سوء

أجهزة الدولة الرقابية في عمليات المتابعة للمشاريع المنظمة للبناء خارج 
 (.2012, العمرانيالمخططات المعتمدة )مصلحة التخطيط 

  تأخر تنفيذ المخططات نتيجة مرورها بعدة تحوالت إدارية وسياسية في نظام الحكم
في ليبيا, تسبب في عدم استقرار العملية التخطيطية في ليبيا, وكذلك عدم وجود 
سياسات واستراتيجيات تنظيمية توجه عمليات التخطيط والتنظيم, وعمليات التوسع 
العمراني, وعدم ادراك المواطن بالمخططات ومدى أهميتها وخاصة أن سياسيات 

ية, مما أدى إلى تجاهل المواطنين الدولة في التخطيط كانت مركزية ولم تكن محل
 (.2014للمخططات ومخالفتها والبناء بالطرق غير الرسمية )جمعة, 

  صعوبة الحصول على مسكن داخل المدينة, والقرب من المدينة وسهولة التنقل
وتوفر المواصالت الخاصة ساعد في عملية االنتقال إلى خارج المدينة دون تردد 

 (.2009)مشروع الجيل الثالث, 
  همال تمركز الخدمات اإلدارية والتجارية والتعليمية والصحية في المدن الرئيسية واا

الريف, ساهم في ارتفاع معدل البطالة والهجرة من الريف إلى المدينة, وسيطرة 
قطاع النفط؛ ضعف من القاعدة االقتصادية للمدن وعدم وجود أرا  حضرية 

  (.2008لوطني, للتنمية المستقبلية )المكتب االستشاري ا
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 المالمح العامة للعشوائيات الفاخرة  .2.3
تلبية الحتياجات العشوائيات الفاخرة خارج المخطط الحضري لمدينة بنغازي جاءت 

ومعبرة عن طموحاته االقتصادية واالجتماعية التي  ,اإلنسان ومتطلباته األساسية
عجزت الدولة عن تحقيقها رغم كونها مشكلة عمرانية. وفى نظرة إيجابية لهذه المناطق 
كان لها الدور الفعال والكبير في المساهمة في حل مشكلة اإلسكان مقارنة بدور الدولة 

ة دون االلتزام بالجوانب والقطاعات األخرى في كونها اعتمدت على الموارد الذاتي
 ,التخطيطية المعتمدة في عملية العمران بما هو متبع داخل المخطط الحضري للمدينة

لمواطن للمشاركة في حل المشاكل وتحسين األوضاع ا إضافة إلى ذلك استعداد
والرغبة في تحقيق الذات والتعبير عنها والذي يدفعه إلى الرغبة في  ,المعيشية والبيئية

ترجمة هي  . فالعشوائيات الفاخرةج والمساهمة في عمليات التطوير والتنميةاإلنتا
ن كان التخطيط السليم والتنظيم هوما ينقصها وهى  ,صادقة الحتياجات قاطنيها واا

 ,في المناطق النموذجية همناطق مفعمة بالحيوية والنشاط بشكل اكبر مما هو علي
ضافة إلى ذلك أن أهم ما تتميز به  القائمة لما تحمله من  العمرانية ناطقهذه المواا

مالمح وخصائص يمكن أن تضيف أفكار جديدة ومتنوعة في مجاالت التخطيط 
خالل الدراسات التي أجريت على  فمن .(2015)العريبى,  والتصميم العمراني

العشوائيات خارج المخطط الحضري لمدينة بنغازي ووفقا للمؤشرات التقييم للعشوائيات 
التي تم ذكرها مسبقا فإنه يمكن تلخيص المالمح العامة لهذه المناطق من خالل 

 الجوانب التالية:
 في  إنشاؤها% من هذه المباني تم 67نسبة : الجوانب العمرانية، والتخطيطية

شرعية  ذات حيازة% من هذه األراضي 88مواقع مناسبة للبناء, وخاصة أن نسبة 
% من هذه المساكن تلتزم في أغلبها بقواعد بنائية 93ألصحابها, وأن نسبة 

 ومواصفات بمعايير البيئة العمرانية التلقائية لهذه المناطق تميزتو وتخطيطية. 
 تحديد حيث من ,وثقافته وخصوصياتها الليبية األسرة احتياجات مع مناسبة

)جامعة بنغازى بالتعاون مع مكتب العمارة لالستشارات  والخاصة العامة الفراغات
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 بمحاور هذه المناطق مرتبط في السائد العمراني النسيجو  .(2007الهندسية, 
 حدودها وترسيم بنغازي لمدينة الحضري بالمخطط السريعة للطرق الرئيسية الحركة

 النسيج: رئيسيين نوعين الي العمراني النسيج أنواع تقسيم ويمكن. الخارجية
 .المنتظم غير العمراني والنسيج ,المنتظم العمراني

 
 

 بنغازيلمدينة  الحضري(: المساكن العشوائية خارج المخطط 5شكل )

  :6.85متوسط حجم األسرة بالمناطق غير الرسمية بلغ الجوانب االجتماعية%, 
 واالجتماعية االقتصادية ظروفهم تعتبر المناطق تلك سكان من% 88 نسبةو 

 األصلية إقامتهم من سكان هذه المناطق تعود% 83 عن قليال   يزيد ما وأن ,جيدة
مساكنهم  وشيدوا ,غير الرسمية للمناطق واتجهوا منها انتقلوا حيث بنغازي, لمدينة

 .مساكنهم فيها شيدوا التي باألحياء الساكنين أغلب استقرار ذلك على ويدل. فيها
)جامعة بنغازى % متعلمين ويحملون مؤهالت 82الحالة التعليمية فشكلت أما 

 . (2007بالتعاون مع مكتب العمارة لالستشارات الهندسية, 

  
 العشوائية قبالمناطالخدمات التعليمية والصحية (: 6شكل )
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  :وخاصة  ,تعتبر الظروف االقتصادية لسكان هذه المناطقالجوانب االقتصادية
% من سكان هذه المناطق شيدوا مساكنهم بالتمويل الذاتي 88بالنظر إلى أن 

 اإلدارية المهن يمتهنون المناطق تلك سكان من والمقدرة الشخصية. كذلك عدد
 العام القطاع في يعمل المناطق تلك سكان من وبع  بنسبة الخاصة والتجارية

وبالنظر الي تلك المناطق  .الخاصة الذاتية موارده له كانت اآلخر بعضهم بينما
 والثقافية التجارية والخدمات كالسكن ,األراضي استعماالت في تجد التنوع

 خدمات جلها في تعتبر والتي -خاصة خدمات أنها رغم -والتعليمية والصحية
 منها بع  والتي% 52.74 بنسبة الطرق شبكة خاصة. وتتوفر حيوية ومرافق

 الكهرباء خدمات إضافة إلى توفر .اإلنارة وأعمدة المشاة ممرات وبها ,مرصوف
 متوفرة الشرب بمياه التغذية وخدمات ,المناطق تلك موزعة على% 81.80 بنسبة
 %.60.84 بنسبة

 
 

 (: الطرق والخدمات التجارية بالمناطق العشوائية7شكل )
 

وبالرغم من ذلك فإن هذه المناطق تعانى العديد من المشاكل لكونها خارج شرعية 
 :التالي فيالمخططات الحضرية وبعيدا  عن أجهزة الدولة ومؤسساتها متمثلة 

 توجه هذه المناطق وسرعة نموها بعيدة عن التوجهات التخطيطية  سياسة
والعمرانية المنظمة للبيئة العمرانية, وخاصة فيما يتعلق باستعماالت األراضي 

 وتنظيم سوق العقارات خارج المخططات الحضرية.
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  المخالفة للتشريعات الصادرة بشأن تنظيم البناء خارج المخططات, وذلك ببناء
 الحصول على أذونات أو تراخيص البناء.  المساكن دون

  سياسة الزحف على األراضي الزراعية واألراضي ذات الموارد الحيوية
والطبيعية, وما ينجم عنه أبعاد بيئية خطيرة تتمثل في تلوث للبيئة, وضرر 

 لالقتصاد العام.
  انعدام خدمات الصرف الصحي واالعتماد على اآلبار السوداء يسبب في

  .والحضرية ,اضي الزراعيةتلوث لألر 
  النقص في خدمات الكهرباء والماء بشكل يتالءم مع االحتياجات الفعلية

  .(2014)جمعة, لسكان تلك المناطق 
 

 
 (: المؤشرات اإليجابية والسلبية للمناطق العشوائية 9شكل )

 خارج المخطط الحضري لمدينة بنغازي
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 الخالصة
مما سبق دراسته نستنتج أن إطالق مصطلح العشوائية أو توصيف ظاهرة النمو 

دراستها وفهمها عن قرب يوجه فكرة مباشرة نحو  فيبالعشوائية دون التعمق  العمراني
السلبيات ويقتل من البداية النظرة لإليجابيات واإلمكانيات, وفي سياق هذا الموضوع أن 

ح المجال لمناقشتها بأسلوب علمي دون أحكام وصف هذه الظاهرة بوصف محايد يفت
مسبقة, وأفضل تسمية لهذه الظاهرة هي )اإلسكان غير الرسمي( أو )اإلسكان 
المجتمعي( لكونها نتجت من نشاط المجتمع دون تدخل القطاع العام )الدولة( أو القطاع 

نبه المتعلقة وبالتالي من المهم دراسة النمو العمراني للعشوائيات من كافة جواالخاص. 
بأسباب وعوامل ظهوره ونموه ويجب أيضا  تحديد أشكاله وأنماطه كجزء أساسي من 
الدراسة بحيث تتيح فرصة أكبر للتعرف على حقيقة تلك المناطق ومدى إمكانية التعامل 
معها وتطويرها, واالستفادة منها كنماذج وتجارب بحثية تتيح أفاقا  جديدة في الدراسات 

ذا أخذنا بعين االعتبار البعد اإلنساني على أنه األساس حديثة والمستقبلية. العمرانية ال واا
والمقياس في فهم تلك المناطق فإنه يمكن أن نلخص أهمية العشوائيات الفاخرة تتلخص 

 في القيم التالية:
  دور فعال وكبير في حل مشكلة اإلسكان تساهم هذه المناطق ب: القيمة العمرانية

دور الدولة بالمقارنة مع  خاصة   رسميةغير غير مباشرة و  ولو أنها بصورة
في كونها اعتمدت وذلك  ,المتخصصة في مجال اإلسكانوالقطاعات األخرى 
مناطق النموذج والبديل والذى يعكس في هذه الوباعتبار  .على الموارد الذاتية

حقيقية طياته بيئة عمرانية تلقائية تعبر عن الظروف االجتماعية واالقتصادية ال
 المداخل من جدوى أكثر يعتبر بتطويرها وتحسينها الحفاظ عليها فإن ,لسكانها

 األخرى.
 

 والتي تتركز في القيمة االجتماعية للمباني السكنية ذات : القيمة االجتماعية
مكانيةوبالشعور بالمسؤولية تجاه بيئتهم  ,المنفعة تطويرها وحل المشاكل التي  واا

حل مشكالتهم في تواجههم وذلك من خالل المشاركة بين سكان تلك المناطق 
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وتلبية احتياجاتهم في حدود الموارد المتاحة, ويتضح ذلك في أخذهم لزمام 
المبادرة وقدراتهم التنظيمية وسلوك االكتفاء الذاتي المتمثل في الجهود الفردية 

 راءات الجماعية لتوفير الخدمات التي تحتاجها المنطقة.إلنشاء مساكنهم واإلج
 

 المناطق قيمة اقتصادية ال يتم تقديرها تقديرا  حيث أنه لهذه : القيمة االقتصادية
العديد من  حيث تحوي ,حقيقيا  أو االستفادة منها بسبب وضعها غير القانوني

التي ترتبط بعالقات متبادلة مع األنشطة  اإلنتاجيةالصناعات الصغيرة واألنشطة 
والتي تمثل مركزا  مهما  للطاقة البشرية العالية  ,االقتصادية الرسمية في المدن

والتي تتيح المجال لخلق مراكز حضرية جديدة وفرص  ,والقدرات الهائلة
 استثمارية للتنمية االقتصادية.

أن  المناطق ومعرفة كيف يمكناألمر الذى يتطلب األخذ بعين االعتبار أهمية هذه 
اذا ما تم  تساهم في توفير بيئة طبيعية عمرانية مالئمة بأقل جهد وبمدى زمني قصير

كافة تطوير بيئتها العمرانية بالصورة الحضرية المثلى في توجيهها و التعامل معها 
يكون واالجتماعية واالقتصادية. وتبنى سياسات ومناهج للتعامل معها جوانبها العمرانية 
مبدأ المشاركة إضافة إلى  ,محورا  أساسيا فيها بمجتمعاتها المحلية القبول واالعتراف

حكومية محلية تتسم بالقدرة والكفاءة والشفافية, وشاملة لألطراف  إدارةبقيادة المجتمعية 
المعنية المحلية, ومشمولة بالدعم من قبل الهيئات القومية, وفي بع  الحاالت الهيئات 

  الدولية.

 تحقيق أجل بين الجزء والكل من متكاملة كتنمية مع هذه المناطق يتم التعامل أنو 
 ذات االحتياجات وبين ,العامة من جهة والخدمات رانيةالعم البيئة بين تحسين التوازن

  .العشوائية من جهة أخرى المحليين بالمناطق للسكان األولوية
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 العالقة السببية بين التداول النقدي والناتج المحلي اإلجمالي في ليبيا

The causality relationship between Money Supply and GDP in 

Libya 

 د. محمد على الحرير
 السياسية جامعة الزيتونةقسم االقتصاد كلية االقتصاد والعلوم 

malharair@yahoo.com 

 
 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد طبيعتة العالقتة بتين عتر  النقتود  المتداولتة فتي االقتصتاد 
الليبتتتتتي بتتتتتالمفهوم الضتتتتتيق والنتتتتتاتج المحلتتتتتى اإلجمتتتتتالي باألستتتتتعار الجاريتتتتتة ختتتتتالل الفتتتتتترة 

النظتتتري لهتتتا وتحديتتتد ( وتحليلهتتتا, وذلتتتك متتتن ختتتالل استتتتعرا  اإلطتتتار 1980-2014)
اشتتكالية البحتتث, استتتخدمت الدراستتة اختبتتار التكامتتل المشتتترك لمعرفتتة اتجتتاه التكامتتل فتتي 
المتتتدى القصتتتير والطويتتتل واستتتتخدمت أيضتتتا اختبتتتار انختتتل غرانجتتتر للعتتتالق الستتتببية بتتتين 
متغيراتهتتتتا, وتوصتتتتلت  الدراستتتتة التتتتى عتتتتدة نتتتتتائج منهتتتتا عتتتتدم وجتتتتود تكامتتتتل مشتتتتترك بتتتتين 

 الختبتتار فرضتتية( VARلي استتتخدمت اختبتتار االنحتتدار التتذاتي للمتجتته )متغيراتهتتا وبالتتتا
الدراستتتة والتتتتي تشتتتير التتتى وجتتتود تتتتأثير لعتتتر  النقتتتود علتتتى النتتتاتج المحلتتتى اإلجمتتتالي إذ 
استتنتجت عتتدم وجتود تتتأثير لعتر  النقتتود بتتالمعنى الضتيق والواستتع علتى النتتاتج المحلتتى, 

عكستتية بتتين عتتتر  النقتتود والنتتتاتج  كمتتا يشتتير اختبتتتار غرانجتتر التتى وجتتتود عالقتتة ستتتببية
هتتو المتغيتتر المتتؤثر فتتى عتتر  النقتتود ولتتيس العكتتس, ويعتتزى  GDPالمحلتتى بمعنتتى أن 

الباحتتتث ذلتتتك التتتى طبيعتتتة االقتصتتتاد الليبتتتي التتتذى يشتتتكل التتتنفط مجمتتتل ناتجتتته المحلتتتى. 
وتوصتتى الدراستتة بضتترورة اتبتتاع سياستتات ماليتتة ونقديتتة ذات فاعليتتة فتتي تنويتتع مصتتادر 

قتصاد الليبي وتطوير قطاع االقتصاد المصرفي من اجل الرفع من مستوى الدخل في اال
 مساهمته في الناتج المحلى.
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Abstract: The objective of this research is to examine the 

relationship between money supply Libyan economy and GDP per 

capital during the period (1980-2014) and analysis, and through 

review of the theoretical framework and its identification 

problematic research study used a co-integration test to see the 

direction of integration in short and long term also used Angel 

Granger test of the relationship of causality between the variables, 

the study reached several conclusions, including the absence of a 

joint integration between variables and therefore used (VAR) to 

test the study hypothesis, which indicates the presence of the 

impact of money supply to GDP, It concluded there This study 

aimed to determine the relationship between the money supply in 

the is no impact for  money supply narrow and wide on the gross 

domestic product, as well as, the Granger test indicates that there is 

causal relationship between money supply and gross domestic 

product, thus GDP is the variable influencing the money supply, 

and attributed the researcher to the nature of the Libyan economy, 

which is an oil the overall domestic product. The recommendation 

of the study is the need to follow the effectiveness of fiscal and 

monetary policies to diversify income sources in Libyan economy 

and development of the banking sector for increasing the level of 

its contribution to GDP                                                                        

 المقدمة:
تهتتتدف السياستتتة النقديتتتة التتتى تحقيتتتق االستتتتقرار االقتصتتتادي فتتتي أي دولتتتة وتختلتتتف كيفيتتتة 
استتتخدام هتتذه السياستتة بتتاختالف الظتتروف السياستتية االقتصتتادية ألى بلتتد, وُيعتتد التتتداول 
النقتتدي األداة الرئيستتية التتتي يستتتخدمها البنتتك المركتتزي فتتي توجيتته سياستتته نجتتو االستتتقرار 

يبيتتتا يعتتتانى النظتتتام النقتتتدي متتتن مجموعتتتة متتتن المشتتتاكل والصتتتعوبات التتتتي النقتتتدي, وفتتتى ل
محدوديتة أداء المصتارف التجاريتة علتى الترغم متن انتشتار تعتر  عر  النقد من بينها,

عدد كبير من الفتروع والوكتاالت للمصتارف التجاريتة العاملتة فتي معظتم المتدن والقترى إال 
نهتا, كمتا أن تقنيتتات التربط بتين الفتروع وبتتين أنهتا ال تتزال تقتدم ختدمات غيتتر متكاملتة لزبائ
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المصتتارف عتتن طريتتق الشتتبكات واالنترنتتت ال تتتزال غيتتر مستتتعملة, ضتتعف ستتوق األوراق 
الماليتتة وذلتتك لحداثتتة تأسيستته وفيتته يتتتم التعامتتتل متتع االئتمتتان قصتتير األجتتل والتتتي يقتتتوم 

عمتل بهتا فتي المصرف المركزي بإصدار شهادة إيداعات لفترات زمنية قصتيرة, وقتد بتدأ ال
لتتتذلك ال تتتتزال هتتتذه السياستتتة ضتتتعيفة وكتتتذلك ضتتتعف ستتتوق األوراق الماليتتتة  2007ستتتنة 

الليبتتتي ألنتتته فتتتي طتتتور اإلنشتتتاء, ولقلتتتة عتتتدد الشتتتركات المدرجتتتة فيتتته وانخفتتتا  التتتتداوالت 
عليها, األمر الذي يجعله بعيتدا  عتن التتأثير الجتدي علتى االقتصتاد فتي الوقتت الحاضتر, 

األفراد الدى يمكن قياسه بارتفاع نسبة الودائع تحت الطلب  ضعف الوعي المصرفي لدى
إلى عتر  النقتود كتذلك ارتفتاع نستبة المتدفوعات التتي تستتخدم الصتكوك بتدال  متن النقتود 

% ستتتتنة 51.7الورقيتتتتة الحاضتتتترة, إذ بلغتتتتت نستتتتبة الودائتتتتع الجاريتتتتة إلتتتتى عتتتتر  النقتتتتود 
ن  2007حستتب مؤشتترات األداة ستتنة  1998% ستتنة 43.3, 1995 كتتل هتتذه النستتب واا

في مجملها هي مرتبات موظفي القطاع العتام التذي يستتخدمون الصتكوك لستحب مرتباتته 
متتتتتن المصتتتتتارف وال زال استتتتتتخدام الصتتتتتكوك محتتتتتدود جتتتتتدا  بتتتتتين عتتتتتدد قليتتتتتل متتتتتن األفتتتتتراد 

 والمؤسسات.
ويترى الباحتث ضترورة دراستتة أثتر التتداول النقتتدي علتى النمتو االقتصتتادي فتي ليبيتا ختتالل 

 (.2014-1980الفترة )

 مشكلة الدراسة: 
يمكتن تحديتتد مشتتكلة الدراستة متتن ختتالل بيتان أثتتر التتتداول النقتدي علتتى النمتتو االقتصتتادي 
ممثل في الناتج المحلى االجمالي في اقتصاد ريعي يعتمد علتى التنفط فتي تمويتل نشتاطه 
االقتصادي حيث ان االحتياطي النقدي من العملة االجنبية الذى يتأتى من هذا المصتدر 

 عد مصدر الثقة في التداول النقدي الليبي.يُ 

 : أهمية الدراسة
استتخدام التغيتر فتي التتداول النقتدي بهتدف التتأثير فتي متدى أمكانيتة  الدراستة أهميةتكمن 

 على النمو االقتصادي باستخدام سياسة التحكم في العر  النقدي.
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 m1تهتتدف الدراستتة التتى معرفتتة تتتأثير العتتر  النقتتدي بتتالمعنى الضتتيق  هاادف الدراسااة:
علتتى النتتاتج المحلتتى اإلجمتتالي باألستتعار الجاريتتة  m2والعتتر  النقتتدي بتتالمعنى الواستتع 

GDP. 

( والنتتاتج المحلتتى  ,m1m2ال توجتتد عالقتتة ستتببية بتتين عتتر  النقتتود ) فرضااية الدراسااة:
 .GDPاالجمالي باألسعار الجارية

 السابقة: الدراسات
, قتتتام ختتتالل هتتتذه الدراستتتة باختبتتتار العالقتتتة بتتتين كميتتتة النقتتتود ((Miller,1991دراساااة 

المتداولة مع الدخل الحقيقي وستعر الفائتدة فتي المتدى الطويتل متن ختالل اختبتار التكامتل 
المشترك واختبار انخل غرانجر للستببية  اعتمتادا علتى بيانتات االقتصتاد األمريكتي ختالل 

(, وتوصتتتتتلت الدراستتتتتة التتتتتى وجتتتتتود عالقتتتتتة ستتتتتببية بتتتتتين متغيتتتتترات 1987-1959الفتتتتتترة )
هتدفت هتتذه الدراستتة التى تحديتتد طبيعتة العالقتتة بتتين  دراسااة )بااوعتروس، دهااان(الدراستة, 

-1970كميتتتة النقتتتود والنتتتاتج المحلتتتى اإلجمتتتالي فتتتي االقتصتتتاد الجزائتتتري ختتتالل الفتتتترة )
للنمتتتوذج المقتتتدر والتكامتتتل  ( ولقتتتد قامتتتت الدراستتتة بتتتإجراء االختبتتتارات التشخيصتتتية2005

المشترك واختبار غرانجر, وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة سببية ذات اتجاه واحد من 
وكتذلك متن النتاتج المحلتى اإلجمتالي التى  m1الناتج المحلى اإلجمالي الى عر  النقود 

تناولتتت هتتذه الدراستتة تطتتور الودائتتع  (:2005دراسااة )حجار،سااعد،, m2عتتر  النقتتود 
لنقود( في االقتصاد اللبناني متن ختالل دراستة العوامتل المتؤثرة فتي القاعتدة النقديتة )خلق ا

ودراستتتة تطتتتور الودائتتتع متتتن ختتتالل متتتدى مستتتاهمة المضتتتاعف النقتتتدي فتتتي عتتتر  النقتتتود 
ودراستتتة المضتتتاعف المتعلتتتق بتتتالقرو  المصتتترفية ومتتتدى تأثيرهمتتتا علتتتى النتتتاتج وميتتتزان 

الجنبيتتتة علتتتى القاعتتتدة النقديتتتة وتتتتأثير المتتتدفوعات, كتتتذلك دراستتتة أثتتتر صتتتافى األصتتتول ا
االئتمتان عليهتا, كمتا قتام الباحتث بتقتدير العالقتة بتين تفضتيل الجمهتور للستيولة متع ستعر 
الفائدة الدائنة والناتج المحلتى اإلجمتالي الحقيقتي, باإلضتافة التى تقتدير العالقتة بتين نستبة 

نسبة الودائتع تحتت الطلتب االحتياطي اإللزامي والفائ  )الكلى( إلى إجمالي الودائع مع 
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إلتتتى إجمتتتالي الودائتتتع وستتتعر الفائتتتدة الدائنتتتة, وتوصتتتلت الدراستتتة التتتى ان العالقتتتة كانتتتتت 
ضتتعيفة وأن اللبنتتانيين ال يفضتتلون استتتثمار أمتتوالهم فتتي الودائتتع المصتترفية كمتتا ان قيمتتة 
المضتتتاعف النقتتتدي ضتتتعيفة بينمتتتا كانتتتت قتتتيم المضتتتاعف المتعلتتتق بتتتالقرو  ستتتالبة  فتتتي 

 ات الدراسة.أغلب سنو 

 تطور الكتلة النقدية في ليبيا )المجاميع النقدية(:   
المعدنيتتة الموجتتودة ختتارج الخزينتتة  النقتتودوتعتتر ف بأنهتتا مجمتتوع األوراق النقديتتة المصتتدرة  

والمصتتارف وكتتذلك الودائتتع لتتدى البنتتك المركتتزي والمصتتارف المتخصصتتة باإلضتتافة التتى  
الودائع اآلجلة وودائع التوفير  والودائع بالعملة األجنبي والصناديق المختلفة في األسواق 

 ،(150,ص 2013)عبتتداهلل إبتتراهيم نتتور التتدين,النقديتتة تكتتون متتا يستتمى بتتالعر  النقدي
يق يشمل العملة المتداولة خارج القطاع المصترفي  مضتافا  C وعر  النقود بالمعنى الض 

 + M1 = Cعر  النقود بالمعنى الضيق  M1عليه فأن  D إليها الودائع تحت الطلب
 CD بينمتتا عتتر  النقتتود بتتالمعنى الواستتعM2  يشتتمل العملتتة المتداولتتة ختتارج المصتتارف

أي بمعنتتى إن هتتذا النتتوع يشتتمل  Tلتتب وكتتذلك الودائتتع اآلجلتتة والودائتتع الجاريتتة تحتتت الط
تستتمد الكتلتة النقديتة قوتهتا فتي التتأثير علتى األوضتاع و  , M= M1+Tعلتى أشتباه النقتو 

االقتصادية العامة في البالد من كتون العملتة هتي وستيلة للتتداول تمثتل قتوة شترائية معينتة 
يستتتطيع حاملهتتا االستعاضتتة عنهتتا بستتلعة أو خدمتتة معينتتة, كمتتا أنهتتا تستتتخدم فتتي ستتداد 

براء الذمم, وفي منح القرو  والتسهيالت لآلخ رين, وفي عمليات االدخار عتن الديون واا
طريتق االحتفتتاظ بهتتا إلتتى موعتتد الحاجتتة الستتتخدامها. وعلتتى هتتذا فتتإن حجتتم الكتلتتة النقديتتة 
يتتؤثر القتتوة الشتترائية فتتي األستتواق, وفتتي أستتعار الستتلع والختتدمات, كمتتا يتتؤثر فتتي عمليتتات 

. فازديتتاد الكتلتتتة النقديتتة يمكتتن أن يتتدفع المستتتتهلكين إلتتى المزيتتد متتتن االستتتثمارو  االدختتار
فتتي التتبالد إذا كانتتت  النشتتاط االقتصتتادييرفتتع  شتتراء الستتلع والختتدمات, وبالتتتالي فتتإن ذلتتك

هذه الستلع والختدمات متتوافرة ويمكتن إنتاجهتا فتي األمتد القصتير أمتا إذا كانتت هتذه الستلع 
يمكتن  القتوة الشترائيةفإن زيادة حجم الكتلة النقدية وبالتالي والخدمات محدودة في كمياتها 

أن يتتؤدي إلتتى ارتفتتاع أستتعارها, إال أن هتتذا يمكتتن أن يتتدفع المستتتثمرين إلتتى إقامتتة معامتتل 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=290&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=290&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14445&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12794&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8664&vid=34
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لي تنفيتتذ استتتثمارات جديتتدة إلنتتتاج هتتذه الستتلع والختتدمات باعتبتتار أن هنتتاك جديتتدة, وبالتتتا
حاجتتة لهتتا, وأن ارتفتتاع أستتعارها أدى إلتتى وجتتود هتتامش ربحتتي أكبتتر فتتي إنتاجهتتا وبيعهتتا, 
يستتتخدم االقتصتتاديون فتتي قيتتاس الكتلتتة النقديتتة مؤشتترات مختلفتتة, منهتتا متتا يتعلتتق بنستتبتها 

لنستتبة, ومنهتتا متتا يتعلتتق بمعتتدل زيادتهتتا الستتنوية إلتتى مجمتتل النتتاتج المحلتتي وتطتتور هتتذه ا
مقارنا  مع معدالت زيادة مجمل الناتج المحلي السنوية, ومنهتا متا يتعلتق بمقارنتة معتدالت 
زيادتهتتا متتتع معتتتدالت زيتتتادة األستتعار. وتهتتتدف هتتتذه المقتتتاييس إلتتى تحليتتتل ومعرفتتتة اآلثتتتار 

تهالكية ومؤشتتتترات االستتتتتخدام المتبادلتتتتة بتتتتين الكتلتتتتة النقديتتتتة والمؤشتتتترات االنتاجيتتتتة واالستتتت
 .( 147,ص 1984)صبحى تادريس قريصة,  واألسعار األخرى

 ( الكتلة النقدية في ليبيا1جدول )

 السنة
C  عملية

خارج 
 المصرف

D  ودائع
تحت 
 الطلب

المجموع 
MS1 

T  ودائع
 زمنية

الكتلة 
النقدية 
MS2 

معدل 
 MS2%نمو

1980 685.7 2213.2 2898.9 1205.7 4104.6 - 

1984 767.2 1943.8 2711.4 1464.3 4175.7 1.2 
1988 899.6 2112 3011.6 1700.6 4712.2 - 
1992 1982.2 3186 5168.2 1745 6913.2 14.5 
1996 2419.8 4298.7 6718 2851 9569 7 
2000 2699.2 5070 7769.2 3165 10934.2 -2.6 
2004 2612.7 7923.9 10536.6 2598.9 13135.5 13.6 
2008 5608.3 28806.3 34414.6 5329.9 39744.5 47 
2012 13397 45311.9 58708.9 5131.6 63840.5 10 
2014 17174.9 49557.8 66732.7 2672 69404.7 0.6 

 المصدر: اعداد الباحث اعتمادا على احصائيات مصرف ليبيا المركزي
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 معدل كفاية االحتياطيات الدولية للكتلة النقدية:                                                          
تستتتخدم االحتياطيتتات متتن العملتتة األجنبيتتة كغطتتاء للعملتتة المحليتتة المعروضتتة, وبالتتتالي 

هتو يعتد فإن نسبة االحتياطي األجنبي لعر  النقود مهم في منح الثقتة للعملتة المحليتة, و 
مقيتاس لدرجتتة الثقتتة فيهتتا وكتتذلك مقيتتاس لمتتدى كفتتاءة النظتتام المصتترفي, فتتإذا كانتتت نستتبة 
االحتيتتاطي األجنبتتي إلتتى عتتر  النقتتود كبيتترة, فتتإن هتتذا يمتتنح عنصتتر االستتتقرار النقتتدي 
والثقة والعكس صحيح, ومن خالل الجدول الستابق فتإن نستبة االحتياطيتات األجنبيتة إلتى 

حيتث وصتلت  1980كانتت مرتفعتة جتدا  ستنة  (FR/MS2)واستع عر  النقتود بمعنتاه ال
% ثم أصبحت تضعف تدريجيا  بستبب انخفتا  أستعار التنفط ختالل تلتك 100إلى نسبة 

% ثتم أصتبحت ترتفتع تتدريجيا  لتصتل إلتى أكثتر متن 27.3إلتى  1988الفترة ليصل ستنة 
% ستتتتنة 177ومتتتتن تتتتتم  2012% ستتتتنة 264لتصتتتتل إلتتتتى نستتتتبة  2004% ستتتتنة 270

والتتتذي يعنتتتي أن النقتتتود المصتتتدرة فتتتي ليبيتتتا يمكتتتن تغطيتهتتتا بالكامتتتل بتتتالعمالت ,  2014
األجنبية, كذلك يمكن للسلطات النقدية إصدار نقود جديدة إذا ما كان الحاجة للزيادة فتي 

 عر  النقود لتوفر االحتياطي من العمالت األجنبية

 النقدية( يوضح نسبة كفاية االحتياطي الدولية إلى الكتلة 2جدول )

 
   المصدر: اعداد الباحث اعتمادا على احصائيات مصرف ليبيا المركزي
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 نتائج التحليل القياسي للدراسة:
يستتخدم للكشتف عتن Unit Root Test: السالسال الزمنياة اختباار جاذر الوحادة -1

عتتدم استتتقرار السالستتل الزمنيتتة التتتي تشتتير متتن خاللتته إلتتى وجتتود جتتذر الوحتتدة وقتتد 
هذا االختبار ليكشف وجود أو عدم وجود جذر الوحتدة  (Dickey & Fuller)اقترح 

متتتتتتن خاللتتتتتته نقتتتتتتوم بحستتتتتتاب  االنحتتتتتتدار  Ytإذ يفتتتتتتتر  وجتتتتتتود المتغيتتتتتتر العشتتتتتتوائي 
علتى اختبتار  D.Fويقوم اختبتار   (Dickey, D and Fuller. W. 1999)الذاتي
 قبتتول الفرضتية عتتدم االستتتقرار ووجتتود جتتذر بمعنتتى  A  =1فيمتتا إذا كانتتت  Aقيمتة 

يعنتي قبتول االستتقرار وعتدم وجتود جتذر  H0قبتول الفرضتية ،  H1 :A  =1الوحتدة 
الجدوليتتة  tالمحستتوبة ومقارنتهتتا متتع  tوذلتتك بحستتاب قيمتتة  H0 :A < 1الوحتتدة 

 وإلجراء هذا االختبار يجب تحديد شكل النموذج كما يلى:
 ( اختبار جدر الوحدة3جدول )

( 3جدول )  Variables LN(GDPUR) LN(M1) LN(M2) 

Level 

Intercept 
ADF 1.433 2.172 2.450 

Prob. 0.999 0.999 0.999 

Trend & 

Intercept 

ADF -2.180 -0.636 1.377 

Prob. 0.484 0.970 0.999 

1
st
 

differ. 

Intercept 
ADF -4.277 -4.984 -4.003 

Prob. 0.002 0.000 0.004 

Trend & 

Intercept 

ADF -3.986 -4.478 -5.045 

Prob. 0.024 0.008 0.002 

Integrated 

 LN(GDPUR) LN(M1) LN(M2) 

Intercept I(1) I(1) I(1) 

Trend & Intercept I(1) I(1) I(1) 

تشتتتتير نتتتتتائج اختبتتتتار جتتتتذر الوحتتتتدة باستتتتتخدام ديكتتتتي فتتتتولر الموستتتتع إلتتتتى أن المتغيتتتترات 
  )1ln(,2),( MMInGDPIn  غيتتتتتتر مستتتتتتتقرة عنتتتتتتد مستتتتتتتوياتها عنتتتتتتد المقطتتتتتتع األول
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(Intercept)  واتجتتتتتتاه التتتتتتزمنTrend إذ أن جميتتتتتتع القتتتتتتيم المقتتتتتتدرة لتتتتتتت ,(T-Statistic) 
 (Intercept)أقل من القيمة الجدولية عنتد المقطتع   ADFباستخدام ديكي فولر الموسع 

استتتقراريه جميتتتع بعتتتدم  (Ho), وبالتتتالي يتتتتم قبتتول فرضتتتية العتتدم (Trend)واتجتتاه التتتزمن 
 (Level)التتتي تتتنص علتتى استتتقراريه المتغيتترات عنتتد المستتتوى  (H1)المتغيتترات, ورفتت  

. وعنتتد أختتذ الفتترق األول لهتتذه المتغيتترات نجتتد أن كليهمتتا I (o)وعنتتد الدرجتتة الصتتفرية 
عنتد  (Trend)واتجتاه التزمن  (Intercept)عنتد المقطتع  I(1)مستقرة من الدرجة األولى 

التتتتتي تتتتتنص علتتتتى عتتتتدم  (Ho)%( بمعنتتتتى رفتتتت  فرضتتتتية العتتتتدم 5متتتتن )احتماليتتتتة أقتتتتل 
والتتي تتنص علتى أن  (H1)استقراريه المتغيرات عند الفرق األول وقبتول الفرضتية البديلتة 

 %(. 5وعند احتمالية أقل من ) I(1)جميع المتغيرات مستقرة عند الفرق األول 
 االختبارات التشخيصية: -2

تشتتتير نتتتتائج الجتتتدول أن القيمتتتة االحتماليتتتة الختبتتتار التوزيتتتع الطبيعتتتي للبتتتواقي بعتتتدم 
(, بمعنتتى قبتتول فرضتتية 0.404معنويتتة االختبتتار إذ كانتتت قيمتتة احتماليتتة االختبتتار) 

العتتدم التتتي تتتنص علتتى أن بتتواقي النمتتوذج موزعتتة توزيعتتا  طبيعيتتا . أمتتا نتتتائج اختبتتار 
( وهتي 0.718ت التباين بلغت قيمته االحتماليتة)عدم تجانس الخطأ العشوائي أو ثبا

والتتتي تتتنص علتتى عتتدم تجتتانس  (H0)غيتتر معنويتتة احصتتائيا, ممتتا يشتتير إلتتى قبتتول 
  ئيالقائلة بتجانس الخطأ العشوا (H1)تباين الخطأ العشوائي ورفص 

 
 ( االختبارات التشخيصية4جدول )

Lagrange multipliers statistics 

Serial Correlation 

Test 
Normality test 

Heteroskedasticity 

Test 

Prob. F-statistic Prob. Jarque-bera Prob. 
F-

statistic 

0.001 13.257 0.404 1.8120 0.718 0.335 
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فيما يتعلق باختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء العشتوائية فقتد أظهترت نتتائج التقتدير  أما
( وهتي معنويتة إحصتائيا  وتشتير إلتى وجتود 0.001أن القيمة االحتمالية لالختبتار بلغتت )

( والتتي تتنص Hoعالقة ارتباط ذاتي تسلسلي بين األخطاء العشوائية وبالتالي تم رف  )
ة ارتبتاط ذاتتي تسلسلتي بيتتن األخطتاء العشتوائية وقبتول الفرضتية البديلتة بعتدم وجتود مشكلت

(H1 والتتتي تؤكتتد وجتتود مشتتكلة االرتبتتاط التتذاتي التسلستتلي, ولمعالجتتة هتتذه المشتتكلة تتتم )
االعتمتتاد علتتى خصتتتائص نمتتاذج السالستتتل الزمنيتتة فتتتي تقتتدير معلمتتتات نمتتاذج االنحتتتدار 

بعد أن تم معالجة  (Serial Correlation Test), وبإجراء االختبار AR(1)التسلسلي 
(, 0.614للنمتتوذج بلغتتت القيمتتة االحتماليتتة لالختبتتار حتتوالي ) AR(1)المشتتكلة بإضتتافة 

( التي تنص على وجود مشكلة ارتبتاط ذاتتي H1والتي تشير إلى رف  الفرضية البديلة )
 تسلسلي.

 اختبار فترات التباطؤ الزمنى: -3

 التباطؤ( اختبار  فترات 5جدول )

 
 *. تشير إلى فترة التباطؤ الزمني األمثل.

 ( حسب معيار1فترة التباطؤ الزمني األمثل هي )
 Schwarz information criterion 

 اختبار التكامل المشترك: -4
أظهتتترت نتائتتتج استقتتترار السالستتتل الزمنيتتتة لمتغيتتترات النمتتتوذج , أنهتتا مستتتقرة         

عنتتد احتماليتتة  (Trend)واتجتتاه التتزمن  (Intercept)عنتتد الفتترق األول عنتتد المقطتتع 
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, وهتي قتد تشتير إلتى إمكانيتة I(1)%(, بمعنتى أنهتا متكاملتة متن الدرجتة 5أقل متن )
نتتج عنته عالقتة بيتنهم فتي األجتل الطويتتل وجتود تكامتل مشتترك بتين هتذه المتغيترات ي

(ومتن أجتل الكشتف عتن هتذه 29,ص2007,محمد بن يوزيان, بن عمر عبد الحتق)
( 6)للتكامتل المشتترك ويوضتح الجتدول  (Johansen)المشكلة تم استتخدام اختبتار 
واختبتار  (Maximum Eigen values Test Max)نتائج اختبتار الجتذر الكتامن 

 %.5لبيان وجود عالقة طويلة األجل عند مستوى معنوية  (Trace)األثر 
 

 ( اختبار التكامل المشترك6جدول )

 
للتكامتل المشتترك لمتغيترات النمتوذج إلتى عتدم وجتود  (Johansen)وتشير نتائج اختبار 

متجه تكاملي بين المتغيرات مما يعني أن العالقة بين هذه المتغيرات فتي األجتل القصتير 
(Short Run)  عليه يتم قبتول فرضتية العتدم(Ho)  التتي تتنص علتى عتدم وجتود مشتكلة

والتتي تتنص علتى وجتود مشتكلة  (H1)تكامل مشترك بين المتغيرات في النمتوذج ورفت  
%, وبالتتتتالي ستتتيتم تقتتتدير 5تكامتتتل مشتتتترك بتتتين متغيتتترات النمتتتوذج عنتتتد مستتتتوى معنويتتتة 

األجتل القصتير باستتخدام غرانجتر للستببية فتي (Granger's Causality Test)اختبتار 
 .(VAR)نموذج 

 

Hypothesized 
Trace Test Max-Eigen Test 

Trace 
Statistic 

Critical 
Values 5 % 

Max-Eigen 
Statistic 

Critical 
Value 5% 

None 34.99841 42.91525 21.04264 25.82321 
At most 1 13.95578 25.87211 8.704231 19.38704 
At most 2 5.251545 12.51798 5.251545 12.51798 
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 (Granger's Causality Testغرانجر للسببية )اختبار 
ُيعتتد اختبتتار غرانجتتر متتن أكثتتر االختبتتارات المستتتخدمة لتحديتتد اتجتتاه العالقتتة الستتببية بتتين 

, وعنتتتتد إجتتتتراء هتتتتذا (F-Statistic)المتغيتتتترات, إذ يعتمتتتتد بشتتتتكل رئيستتتتي علتتتتى اختبتتتتار 
االختبتتار يجتتب تحديتتد عتتدد فتتترات التبتتاطؤ الزمنتتي وتتتم ستتابقا  إجتتراء هتتذا االختبتتار حيتتث 

( فتتترة ابطتتاء حستتب معيتتتار 1بلغتتت قيمتتة عتتدد فتتتترات التبتتاطؤ لنمتتوذج الدراستتة بمقتتتدار )
(SC)  والجتتدير بالتتذكر أن هنتتاك ثتتالث حتتاالت للستتببية, فأمتتا أن تكتتون العالقتتة الستتببية

تجتتاه, أو عالقتتة ستتببية متبادلتتة, أو أنتته ال توجتتد عالقتتة بتتين المتغيتترات بمعنتتى أحاديتتة اال
استتتتتقاللية المتغيتتتترات, ويتتتتتم  متتتتن خاللتتتته تقتتتتدير المعادلتتتتة أو النمتتتتوذج باستتتتتخدام طريقتتتتة 

 Cromwell. J.B,Hannan. M.J, Labys.W.C and المربعتتات الصتتغرى
Terraza. M. 1994, 429).): 

 
ttt GXBYB  )()(Y 21t   

 
 


q

L

p

L

i

i

L

zi BBBBQ
1 1

112 )(,)(  

يتتم  SCR1ثم يحسب مجموع مربعات انحرافات القيم الفعلية عن المقدرة والتي يرمز لهتا 
ttبعدها تقدير المعادلة التالية EYB  )(Y 1t   ثتم يحستب مجمتوع مربعتات انحرافتات

-Fبعتتدها يتتتم حستتاب إحصتتائية االختبتتار  SCR2القتتيم الفعليتتة عتتن المقتتدرة ويرمتتز لهتتا 
statistic: 

)(

/

1

12

NMSCR

PSCRSCR
F




 

),(,29 qPMaxTMPN  
عتتتتدد فتتتتترات التبتتتتاطؤ الزمنتتتتي للمتغيتتتترات  Pعتتتتدد المشتتتتاهدات أو الستتتتنوات Tحيتتتتث أن: 

 عدد فترات التباطؤ الزمني للمتغيرات الخارجية qو الداخلية
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Trend Causality Lag F Statistic Prob Decision 
)()1( GDPInMIn  1 0.41252 0.5257 NO 
)1()( MInGDPIn  1 6.74056 0.0146 Yes* 
)ln()2( GDPMIn  1 0.21088 0.6495 No 
)2()( MInGDPIn  1 8.73573 0.0061 Yes * 

)1()2( MInMIn  1 0.00260 0.9597 No 
)2()1( MInMIn  1 1.48126 0.2334 No 

 
يالحتتتظ متتتن الجتتتدول أن نتتتتائج اختبتتتار غرانجتتتر للستتتببية للنمتتتوذج المقتتتدر أظهتتترت وجتتتود 

( GDPعالقتتة ستتببية ذات اتجتتاه واحتتد بتتين النتتاتج المحلتتي اإلجمتتالي باألستتعار الجاريتتة )
(, وذلتك ألن القيمتة االحتماليتة فتي العالقتة بتين M1قتود بتالمعنى الضتيق )نالى عتر  ال

والتتي تتنص  (Ho)%, لذلك تتم رفت  5أقل من  F-Statisticالمتغيرين حسب اختبار 
التتتي تتتتنص علتتى وجتتود عالقتتتة  (H1)بعتتدم وجتتود عالقتتتة ستتببية بتتين المتغيتتترين, وقبتتول 

 (GDP)ستتتببية بينهمتتتا, وبالتتتتالي فتتتإن زيتتتادة النتتتاتج المحلتتتي اإلجمتتتالي باألستتتعار الجاريتتتة
ة النمتو فتي ( ممتا يتدل علتى أن زيتادM1تؤدي إلى زيادة عر  النقتود بتالمعنى الضتيق )

, مما يعنى رفت  فرضتية M1الناتج المحلي اإلجمالي تؤدي إلى زيادة نمو عر  النقود
الدراسة القائلة بأن التتداول النقتدي يتؤثر فتي النتاتج المحلتى اإلجمتالي, إذ ان النتيجتة هنتا 
عكسية بمعنى أن الناتج المحلى اإلجمتالي هتو متن يتؤثر فتي عتر  النقتود, كتذلك هنتاك 

( GDPذات اتجتتاه واحتتد بتتين النتتاتج المحلتتي اإلجمتتالي باألستتعار الجاريتتة ) عالقتتة ستتببية
(, وذلتك ألن القيمتة االحتماليتة فتي العالقتة بتين M2الى عر  المقود بتالمعنى الشتامل )

والتتي تتنص  (Ho)%, لذلك تتم رفت  5أقل من  F-Statisticالمتغيرين حسب اختبار 
التتتي تتتتنص علتتى وجتتود عالقتتتة  (H1)ل بعتتدم وجتتود عالقتتتة ستتببية بتتين المتغيتتترين, وقبتتو 

 (GDP)ستتببية بينهمتتتا, وبالتتتتالي فتتإن زيتتتادة النتتتاتج المحلتتي اإلجمتتتالي باألستتتعار الجاريتتتة 
( ممتا يتدل علتى أن زيتادة النمتو فتي M2تؤدي إلتى زيتادة عتر  النقتود بتالمعنى الواستع )
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, ممتتا يعنتتى رفتت  فرضتتية M2النتتاتج المحلتتي اإلجمتتالي تتتؤدي إلتتى زيتتادة عتتر  النقتتود
الدراسة القائلة بأن التتداول النقتدي يتؤثر فتي النتاتج المحلتى اإلجمتالي, إذ ان النتيجتة هنتا 

يتضتح عكسية بمعنى أن الناتج المحلى اإلجمالي هو متن يتؤثر فتى عتر  النقتود, عليته 
التذى مما سبق أن الناتج المحلى اإلجمالي هو المتغير المستقل في الدراسة وهو المتغير 

يوثر فى عر  النقود  ويعزى الباحث السبب في ذلك إلى طبيعة االقتصاد الليبتي التذى 
يعتمتتد كليتتا علتتى اإليتترادات النفطيتتة وهتتى المتغيتتر المتتؤثر فتتي كتتل المتغيتترات االقتصتتادية 

 المحلية األخرى.

 (:VAR)اختبار 
غيتتتر معنتتتوي   T-Statisticتشتتتير نتتتتائج الجتتتدول التتتتالي إلتتتى أن قيمتتتة اختبتتتار       

إال أنتتته معنتتتوي  lnM1,lnM2إحصتتتائيا  بالنستتتبة لعتتتر  النقتتتود بتتتالمعنى الضتتتيق والواستتتع
ممتتا يشتتير إلتتى أن العالقتتة بتتين عتتر   GDPإحصتتائيا  عنتتد فتتترة التبتتاطؤ األول للمتغيتتر 

النقود الناتج المحلى اإلجمالي وعر  النقتود ليستت ستببية وبالتتالي فإنهتا غيتر متؤثرة بتل 
لتتتتى اإلجمتتتتالي هتتتتو المتغيتتتتر المتتتتؤثر فتتتتي عتتتتر  النقتتتتود بتتتتالمعنى الضتتتتيق أن النتتتتاتج المح

والواسع ويعزى الباحث السبب في ذلك إلى طبيعة االقتصاد الليبي الريعية والتتي يستيطر 
 فيها النفط على جل النشاط االقتصادي.

 Vector Auto regression Estimatesار ( اختب7جدول )
        
 LN_GDP_CU

R LN_M1 LN_M2 

        LN_GDP_CUR(-1) 0.928149 0.253073 0.183457 
 (0.12171) (0.08621) (0.06966) 
 [ 7.62616] [ 2.93567] [ 2.63342] 

LN_M1(-1) - 0.657247 - 0.232795 0.173634 
 (0.65973) (0.46730) (0.37763) 
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 [ 0.99623] [ 0.49817] [-0.45980] 
    

LN_M2(-1) 0.584881 0.608921 1.030035 
 (0.65650) (0.46501) (0.37578) 
 [-0.89091] [ 1.30948] [ 2.74104] 
C 0.299009 1.13842 -0.433042 
 (0.83220) (0.58946) (0.47635) 
 [ 0.35930] [-1.93130] [-0.90908] 
        R-squared 0.977435 0.985668 0.988455 

F-statistic 404.2821 641.8975 799.1031 

 :نتائج وتوصيات الدراسة
توصلت الدراستة التى ان هنتاك عالقتة ستببية بتين عتر  النقتود بتالمعنى الضتيق والواستع 
والنتتتاتج المحلتتتى اإلجمتتتالي فتتتي االقتصتتتاد الليبتتتي وأن النتتتاتج المحلتتتى اإلجمتتتالي باألستتتعار 

كميتة النقتود المتداولتة الجارية هو المتغيتر المستتقل التذى يستبب عتر  النقتود بمعنتى أن 
فتتتي الستتتوق الليبتتتي والودائتتتع المصتتترفية هتتتي عوامتتتل تتتتتأثر بالنتتتاتج المحلتتتى اإلجمتتتالي فتتتي 

ال توجتد عالقتة  تتنص علتى أنته  والتتي( H0المدى القصير, وعليه نرف  فرضية العدم)
,  GDP( والنتاتج المحلتى االجمتالي باألستعار الجاريتة ,m1mسببية بين عر  النقتود )

( التتتتي تتتتنص علتتتى وجتتتود عالقتتتة ستتتببية, اال انهتتتا فتتتي االمتتتد H1ونقبتتتل الفرضتتتية البديلتتتة)
يعتزى الباحتث هتذه النتيجتة إلتى طبيعتة و  القصير فقط  وهى عالقة عكستية وليستت قويتة,

االقتصتتاد الليبتتي الريعيتتة والتتذى يمثتتل التتنفط فيهتتا المصتتدر الوحيتتد لتمويتتل النمتتو والتنميتتة 
حتتتتث بضتتتترورة استتتتتخدام هتتتتذا المصتتتتدر فتتتتي تمويتتتتل القطاعتتتتات االقتصتتتتادية ويوصتتتتى البا

االختترى متتن أجتتل تنويتتع مصتتادر دختتل اختترى تجنتتب التتبالد اآلثتتار الناجمتتة عتتن تقلبتتات 
اسعار النفط في االسواق العالمية كذلك علتى الستلطات النقديتة التتحكم فتي عتر  النقتود 
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النتاجيتة ولتيس مصتدر بالمستوى التذى يجعلته منته مصتدر لتمويتل النمتو والتنميتة وزيتادة ا
 ت.االرتفاع أسعار السلع والخدما
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 اإلنشائية المشاريع إنجاز تأخير في المؤثرة اإلدارية العوامل

 البناء والتشييد بمدينة طبرق()دراسة تطبيقيه على بعض شركات  
 منصور حسن بومثينينة العبيديأ.

 المعهد العالي كمبوت للعلوم اإلدارية والمالية/ طبرق

info.himfs@gmail.com 

 
  :الملخص

 إنجاز المشاريع تأخير في المسببة اإلدارية العوامل على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 بمدينة البناء و التشييد شركات بع  على تطبيقيه وذلك من خالل دراسة اإلنشائية

وتم توزيع , االساليب االحصائية الوصفية بشكل عام على الدراسة اعتمدت , وقدطبرق
في الشركات العامة مبحوث من ذوى الخبرة والمعرفة  75استمارة االستبيان على عدد 

 .والخاصة العاملة بمدينة طبرق
 -وهي: فرضيتيناستبيان تحتوي علي  الباحث بإعداد استمارة قامحيث 

 إلى االفتقار إلى يرجع للمشاريع إنجازها في المقاوالت شركات تأخر :الفرضية االولي 
 يرجع للمشاريع إنجازها في المقاوالت شركات تأخر :الفرضية الثانيةالكفاءة القيادية, 

 .اإلدارية الكفاءة إلى االفتقار إلى
 من عالية شريحة لدى إداريا   خلال   هناك-1 :النتائج من مجموعة الدراسة إلى توصلت

 في ضبابية هناك-2للمشاريع,  إنجازها تأخر إلى أدى الشركات عينة الدراسة مما
 األولويات فهم عدم عنه نتج المشاريع بشركات المقاوالت عينة الدراسة إدارة لدى الرؤية

 قبل اغلب من مستمر ذاتي تقييم اليوجد-3غيره,   من أكثر عليه التركيز يجب وما
حلها,  على والعمل أسبابها ودراسة ضعفها نقاط للوقوف على الشركات عينة الدراسة

 المقاولين بالشركات عينة الدراسة. اغلب لدى بالوقت اإللتزام ثقافة في خلال   يوجد -4
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 ومجالس المقاوالت شركات مؤسسي قيام ضرورة-1 :ييل بما الدراسة أوصت وقد
 هذه إدارة إليها يسند التي البشرية العناصر اختيار والتمحيص في بالتحري إداراتها

 أمام عائقا المقاوالت شركات قبل من المدفوع المادي األجر يكون ال أن-2الشركات, 
 األكاديميات إنشاء في التوسع-3واإلدارية,  القيادية الكفاءة ذات اختيار العناصر

 العمل-4والنظرية,  العلمية التشييد الخبرات بقطاع العاملين إلكساب للتدريب المهنية
 مديري تدريب-5استثماره,  وكيفية وقيوده الوقت بأهمية الوعي مستوى رفع على

 والجودة التكلفة للمشروع وهى الثالثة المخرجات بين التوازن تحقيق على المشاريع
المنطقية  الزمنية جالبرام ووضع للمشاريع الجيدة بالدراسة االهتمام ضرورة-6والوقت, 
 العاملين مختلف جهود في التكامل تحقيق على العمل-7مشروع,  كل لطبيعة المناسبة

 بينها. فيما االتصال انسيابية وتحقيق العمل المنسجمة فرق بتكوين وذلك

Abstract: 

 This study aimed to identify the administrative factors causing 

delay in the completion of construction projects through a study of 

its application on some construction and construction companies in 

Tobruk city. The study relied on descriptive statistical methods in 

general, and the questionnaire form was distributed to 75 

respondents with Experience and knowledge in public and private 

companies operating in Tobruk. 

Where the researcher prepared a questionnaire form that contains 

two hypotheses: - 

The first hypothesis: the delay of contracting companies in the 

completion of projects due to the lack of leadership competence, 

the second hypothesis: the delay of contracting companies in the 

completion of projects due to the lack of administrative efficiency. 

The study reached a set of results: 1-There is an administrative 

defect in a high segment of the study sample companies, which led 

to delayed completion of projects, 2-There is a blurry vision in 

project management in contracting companies. The study sample 
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resulted in a lack of understanding of the priorities and what 

should be focused on more than others, 3- There is no self-

evaluation It is continued by most companies, the study sample, to 

find out their weaknesses, study their causes, and work to solve 

them, 4- There is an imbalance in the culture of time commitment 

among most contractors in companies, the study sample.  

The study recommended the following: 1- The necessity for the 

founders of contracting companies and their boards of directors to 

investigate and scrutinize the selection of the human elements to 

which the management of these companies is entrusted, 2- That the 

material wage paid by contracting companies should not be an 

obstacle to the selection of elements with leadership and 

administrative competence, 3- Expanding the establishment of 

professional academies For training to provide workers in the 

construction sector with scientific and theoretical expertise, 4- 

Working to raise awareness of the importance of time, its 

limitations and how to invest it, 5- Training project managers to 

achieve a balance between the three project outputs, which are 

cost, quality and time, 6- The need to pay attention to a good study 

of projects and develop logical time programs appropriate to the 

nature of each project, 7 - Work to achieve integration in the 

efforts of the various workers by forming harmonious work teams 

and achieving smooth communication between them. 

 :مااقاادماااااااااااااااه -1
 يكون واألفراد,  قد الدول على ضخمة خسائر يشكل المشاريع تأخر أن المالحظ من 

 تنظيم سوء من شركات المقاوالت تمارسها التي الخاطئة اإلدارية السياسات سببه ذلك
 إدارة في للتكلفة, وضعف تقدير وسوء المستقبلية, لالحتماالت إدراك وعدم

 يمكن والذين قبل المالكين من المتبعة اإلدارية السياسات إلى إضافة الخ,....الموارد
 المشروع يسعى أهداف ثالثة هناك أن كما ،المقاوالت لشركات الخارجية البيئة اعتبارهم
 حيث وقت أقصر و تكلفة, وأقل جودة, أعلى الى الوصول وهي إلى تحقيقها اإلنشائي

 .المشاريع تنفيذ عملية حوله تتمحور الذي األساس المخرج هو يعتبر الزمن
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في  المسببة اإلدارية العوامل دراسة وتقييم في وتأخذ هذه الدراسة  درجة من االهمية
العاملة  المقاوالت لشركات الداخلية البيئة واقع من اإلنشائية المشاريع إنجاز تأخير

 الشركات إخفاق في أثر لها من وما ها,مالمح على التعرف نحاول وفيها بمدينة طبرق,
 الزمنية. الناحية من بتعاقداتها االلتزام في
مشروع التشييد علي مشروعات المباني  ال يقتصرمفهوم مشاريع البناء والتشييد:  -2

السكنية فقط ولكن تطلق كلمة مشروع التشييد علي جميع المنشآت والمشروعات التي 
تقام علي سطح االر  و يمكن تقسيم المشروعات من حيث انواعها اي عده اقسام 

مشروعات  -2مشروعات مباني سكنية,  -1: (2006)ابراهيم بن الرشيد نصير منها 
مشروعات تشييد  -3غير سكنية مثل المباني االدارية والخدمية والتعليمية, مباني 

 التشغيل مثل الطرق, المطارات, محطات التحلية وغيرها.

 في:  تنحصر (2007) نصيرالمقاول  قبل من اإلنشائي المشروع إدارة -2-1
 لتنفيذ عليه المتفق المحدد بالوقت االلتزام-2إليه,  الموكلة األعمال بتنفيذ االلتزام-1

 بتنفيذ االلتزام-4الصنعة,  أصول وفق األعمال تنفيذ نفقات بتحمل االلتزام-3المشروع, 
 المالكة. الجهة قبل من والتعليمات التوجيهات

 وتحقيق واستثماره الوقت حسن استغالل هي الوقت إدارة :الوقت إدارة مفهوم -3
قادم  هو ما إلى ترمي عملية هي الوقت , إدارة(1995)هالل منه  استفادة ممكنة أقصى
 2007) .وحريز )جلدة

 بحيث الموارد إدارة يقتضي جيد نحوٍ  على الوقت إدارة إن: الوقت إدارة أهمية -3-1
 (.2000الحضيري )إنجاز ألقصى وتحقيقا   للوقت توفيرا   يحقق بما وتتناسق وتتناغم تتفاعل

 إطار في تتحدث اتالدراسات موضوعتناولت العديد من : الدراسات السابقة -4
 ومنها.الدراسة  هذه من متقارب
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 القياسية ( بعنوان: المعاييرShrief Mohamed Hafez2001 (دراسة -1
 ضرورة إلىوقد توصل في دراسته  ,األعمال ألداء كمؤشر المصرية التشييد لصناعة

 استمرار وأن الصناعة, هذه في المبكر تجنبا  للفشل المالية للنسب الجيد بالتحليل األخذ
 األداء لتقييم المالية النسب على قائم نموذج استنتاجي إلى يحتاج وتعاظمها المنشآت
 في الهائل للتقدم مواكبة ليست حاليا   المالي المستخدمة التحليل نماذج وأن المالي,
 .والتشييد البناء صناعة

 ااوان:نباعا Abdul Karim Abdul Rahim Salama (2009)دارسة -2

 على شركات تطبيقية دراسة) المقاوالت أعمال تطوير في وأثرها اإلدارية السياسات
 االلتزام بضرورة الدراسة أوصت وقد (قطر بدولة الهندسية االستشارات ومكاتب البناء

 بين االستشارية والمكاتب الشركات موائمة التعاقدية, وضرورة والشروط بالمواصفات
 ومواكبة المهارات وتنمية بالتدريب االهتمام تعاقداتها, وضرورة وحجم إمكانياتها

 .التكنولوجيا

 تقييم ااوان:نباعا Khalid Abdul Razak Abu Alathm (2007) دارسة  -3
 األردن في البناء المشاريع مقاولي أداء على المؤثرة والبيئية التنظيمية العوامل

ثم  والمهنية النظرية المعرفة توفير على العمل ضرورةالدراسة إلى هذه وتوصلت نتائج 
المقاوالت  شركات بين والمتابعة للتنسيق تنظيمية جهات وتأسيس بالتدريب, صقلها

 بالدولة. المالكة والجهات

الختيار عينه تمثل مجتمع الدراسة تمثيال  جيدا بحيث يشمل  :الدراسة التطبيقية -5
 العاملة في مدينة طبرق سواء عينة الدراسة اتالمجتمع المهندسين والفنيين في الشرك

, الذين تتوافر فيهم الخبرة الكهرباء أعمال أو والمياه المجاري أو الطرق أو كانت البناء
 .سنة 35إلى  10والدراية المسبقة و تتراوح خبرتهم من 
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سة, ستبيان باالتصال المباشر بعينة الدراالتم توزيع نموذج استمارة ا االستبياااااان: -6
 اإلدارية العوامل تتضمن استمارة االستبيان مجموعه من األسئلة تهدف للتعرف على

تم توزيع  في الشركات عينة الدراسة,اإلنشائية  المشاريع إنجاز تأخير في المسببة
اإلجابات التي  والمعرفة بهدف تجميع مبحوث من ذوى الخبرة 75ستمارة على عدد الا

وكانت االجابات علي فقرات المحاور وفق تساعد علي تحقيق الهدف من الدراسة, 
وتم تقسيم االستبيان الي ثالث (, 1)مقياس ليكارت الخماسي كما موضح بالجدول رقم

 شركات تأخر -2, منه الشخصية للمستقصييتكون من البيانات  -1 -اقسام كآتي :
 تأخر -3الكفاءة القيادية,  إلى االفتقار إلى يرجع اريعللمش إنجازها في المقاوالت

                                            .اإلدارية الكفاءة االفتقار إلى إلى يرجع للمشاريع إنجازها في المقاوالت شركات

 مقياس ليكارت الخماسي( 1رقم ) جدول

 

 معامل تم احتساب -1الدراسة:  في المستخدمة االحصائية األساليب -6-1
  60%.  كرونباخ ألفا لمعامل إحصائيا   القيمة المقبولة كرونباخ وتعتبر ألفا المصداقية

 إلجابات التكراري التوزيع الوصفية: تضمنت األساليب اإلحصائية األساليب -2
 .المبحوثة الوحدات

 أسئلة عبارات لجميع المبحوثة الوحدات إجابات متوسط إلى ولالوسيط: للوص تقدير-3
 ليكرت مقياس استخدام المركزية وتم للنزعة كمقياس الوسيط استخدام االستبانة تم

 محايد درجات, 4 = أوافق درجات, 5 = بشدة أوافق التالي: النحو على الخماسي وذلك
  .واحدة درجة = بشدة أوافق ال درجتان, = أوافق ال درجات, 3 =

 اإلحصائية الداللة الختبار االختبار هذا استخدام تم (تربيع كاى) اختبار استخدام -4
  5%.معنوية عند مستوى الدراسة لفرو 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
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 االحصائية برنامج الحزمة  استخدم االستبانة تم اسئلة بيانات التحليل -5

Social Science Statistical Package for (spss  ) 
من خالل اإلجابات المتنوعة لألفراد العاملين في الشركات عينة : االستقصاءنتائج  -7

  -الدراسة استبيان تم تفريغ اإلجابات والتعبير عن مضمونها من خالل االتي:

االسئلة االول والثاني والثالث تبين التعرف على الشركة وصفة المستقصي منه  -7-1
 .  2وسنوات الخبرة لدية كما موضح بالدول 

 ( يبين سنوات الخبرة وصفة المستقصي منه في الشركات عينة الدراسة2الجدول )
رمز 
 الشركة

سنوات  الاااصااافااة
 الخبرة

رمز 
 الشركة

سنوات  الاااصااافااة
 الخبرة

A 35 رئيس االتحاد العام بالشركة F 17 مشرف موقع 
B  15 رئيس قسم التخطيط G 22 مهندس تنفيذي 
C 13 استشاري هندسي H 28 مدير المشروعات 
D 25 مفوض الشركة K 25 مهندس معماري 
E 27 مدير فرع الشركة M 12 الشؤون الفنية 

 االفتقار إلى يرجع للمشاريع إنجازها في المقاوالت شركات تأخر: االول العامل -7-2
 إلى اإلفتقار-1التالية:  الفرعية بالمتغيرات العامل هذا قياس تم وقد الكفاءة القيادية إلى

 في الصحيحة للمعايير اإلفتقار-3القيادية,  المهارات إلى اإلفتقار-2القيادية,  القدرات
-5 لألداء, التكاملية العناصر بمفهوم الوعى إلى اإلفتقار-4البشرية,  العناصر اختيار

 وامكاناته. وقيوده الوقت مع التعامل مهارة إلى اإلفتقار

 إلى القيادية واالفتقار القدرات إلى في فقرتي االفتقار الدراسة عينة آراء نتائج يلى وفيما 
 .3 القيادية كما موضح بالجدول رقم  المهارات

 



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   108 

 
 

 القيادية المهارات إلى القيادية و اإلفتقار القدرات إلى ( اإلفتقار3جدول رقم )

 اإلفتقار
 إلى

 القدرات
 القيادية

 النسبة% العدد االجابة
 اإلفتقار

 إلى
 المهارات
 القيادية

 العدد االجابة
النسبة 

% 

 85.2 64 اوافق 74.2 56 اوافق

 9.3 7 محايد 20.1 15 محايد

اوافق ال 5.5 4 ال اوافق  4 5.5 

 100 75 المجموع 100 75 المجموع

 العناصر اختيار في الصحيحة للمعايير اإلفتقار الدراسة عينة آراء نتائج يلى فيما
 4لألداء كما موضح بالجدول رقم التكاملية العناصر بمفهوم الوعى إلى البشرية اإلفتقار

 الوعى إلى البشرية و اإلفتقار العناصر اختيار في الصحيحة للمعايير ( اإلفتقار4جدول رقم )
 لألداء التكاملية العناصر بمفهوم

 اإلفتقار
 للمعايير

 الصحيحة
 اختيار في

 العناصر
 البشرية

النسبة العدد االجابة
% 

 اإلفتقار
 الوعى إلى

 بمفهوم
 العناصر
 التكاملية

 لألداء

 العدد االجابة
النسبة 

% 

 82.6 53 اوافق 86.7 65 اوافق

 17.4 7 محايد 9.3 7 محايد

اوافق ال 4 3 ال اوافق  15 0 

 100 75 المجموع 100 75 المجموع

 وقيوده الوقت مع التعامل مهارة إلى الي اإلفتقار الدراسة عينة آراء نتائج يلى فيما
 . 5 وامكاناته كما موضح بالجدول رقم

 وامكاناته وقيوده الوقت مع التعامل مهارة إلى ( اإلفتقار5جدول رقم )
 النسبة% العدد االجابة
 82.6 62 اوافق
 17.4 13 محايد

 0 0 ال اوافق
 100 75 المجموع
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 نسب من خالل األهمية حسب القيادية الكفاءة عناصر عبارات ترتيب يمكننا عليه و
 التالي: النحو علي 1العبارات كما موضح بالشكل رقم  لهذه الموافقة اإلجابات

 

 األهمية حسب القيادية الكفاءة عناصر عبارات ( ترتيب1شكل رقم )

اإلفتقار  إلى يرجع للمشاريع إنجازها في المقاوالت شركات تأخر الثاني: العامل -7-3
 بناء إلى اإلفتقار-1 :التالية بالعبارات العامل هذا قياس تم وقد اإلدارية الكفاءة إلى

للمقاول,  الداخلية للبيئة الدقيق الفهم إلى اإلفتقار-2والمتناغم,  المنسجم العمل فريق
 عالقاتٍ  إلى اإلفتقار-4الخارجية,  األطراف مع التعامل في جيدة رؤية إلى اإلفتقار-3

 والعاملين. االدارة بين جيدةٍ  إنسانيةٍ 

والمتناغم كما موضح  المنسجم العمل فريق بناء إلى اإلفتقار عينة آراء نتائج يلى وفيما 
 . 6بالجدول رقم 

68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88

اإلفتقار 
للمعايير 

الصحيحة في 
اختيار 

العناصر 
 البشرية

اإلفتقار إلى 
المهارات 

 القيادية

اإلفتقار إلى 
مهارة التعامل 

مع الوقت 
وقيوده 
 وامكاناته

اإلفتقار إلى 
مهارة التعامل 

مع الوقت 
وقيوده 
 وامكاناته

86.6 
85 

82.6 

74.6 
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 الوعى إلى والمتناغم و اإلفتقار المنسجم العمل فريق بناء إلى ( اإلفتقار 6جدول رقم ) 
 لألداء التكاملية العناصر بمفهوم

 إلى اإلفتقار
 فريق بناء

 العمل
 المنسجم
 والمتناغم

 إلى اإلفتقار النسبة% العدد االجابة
 الفهم
 الدقيق
 للبيئة

 الداخلية
 للمقاول

 العدد االجابة
النسبة 

% 

 76.0 57 اوافق 78.7 59 اوافق
 24.0 18 محايد 20.1 15 محايد

اوافق ال 1.2 1 ال اوافق  0 0 
 100 75 المجموع 100 75 المجموع

 إلى الخارجية واالفتقار األطراف مع التعامل في جيدة رؤية إلى اإلفتقار نتائج يلى وفيما
 . 7والعاملين كما موضح بالجدول رقم  االدارة بين جيدةٍ  إنسانيةٍ  عالقاتٍ 

 إلى الخارجية واالفتقار األطراف مع التعامل في جيدة رؤية إلى ( اإلفتقار7جدول رقم )
 والعاملين االدارة إنسانية جيدة بين عالقات

 إلى اإلفتقار
 جيدة رؤية

 التعامل في
 األطراف مع

 الخارجية

 إلى اإلفتقار النسبة% العدد االجابة
 عالقات  
 إنسانية  

 بين جيدة  
 االدارة

 والعاملين

 العدد االجابة
النسبة 

% 

 56.0 42 اوافق 80 60 اوافق
 34.7 26 محايد 14.5 11 محايد

اوافق ال 5.5 4 ال اوافق  7 9.3 
 100 75 المجموع 100 75 المجموع

 نسب من خالل األهمية حسب اإلدارية الكفاءة عناصر عبارات ترتيب يمكننا وعليه
 التالي: النحو علي 2العبارات كما موضح بالشكل رقم  لهذه الموافقة اإلجابات
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 األهمية اإلدارية حسب الكفاءة عناصر عبارات ( ترتيب2شكل رقم )

 للمشاريع إنجازها في المقاوالت شركات تأخراراء عينة الدراسة في المحورين:  -7-4
 8االدارية كما هو موضح بالجدول رقم  والكفاءة الكفاءة القيادية إلى االفتقار إلى يرجع

 االدارية والكفاءة الكفاءة القيادية إلى ( االفتقار8جدول رقم )

 الي االفتقار
 الكفاءة
 القيادية

 النسبة% العدد االجابة
 الي االفتقار

 الكفاءة
 االدارية

 العدد االجابة
النسبة 

% 

 72.6 218 اوافق 80 300 اوافق
 23.2 70 محايد 13.1 49 محايد

اوافق ال 6.9 26 ال اوافق  13 4.3 
 100 301 المجموع 100 375 المجموع

 

 على الحكم بهدف حدى على كل فرضية نتيجة سيتم تفسيرت: اختبار الفرضيا -8
 :التالي النحو على وذلك اإلحصائي العام التحليل إلى استنادا   صحتها من عدمه
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 حيث عبارات االستبيان من عبارة لكل الوسيط استخدام يتم حيث : الوسيط استخدام اوال  
 والدرجة أوافق, لإلجابة كوزن 2 والدرجة بشدة, أوافق إلجابة كوزن 1 الدرجة اعطاء يتم
 لإلجابة 5 والدرجة أوافق, ال لإلجابة كوزن 4والدرجة  محايد, لإلجابة كوزن لإلجابة 3
 .بشدة أوافق ال

 الدراسة على عينة أفراد إجابات في الفروق داللة لمعرفة تربيع كاى استخدام :ثانيا  
 فرضية. كل عبارات

 االنشائية للمشاريع إنجازها في المقاوالت شركات تأخر األولى إن الفرضية -8-1
 الوحدات على التالية العبارات طرح تم وقد القيادية الكفاءة اإلفتقار إلى إلى يرجع

 : المبحوثة

  3-1من  العبارات القيادية وتقيسه القدرات إلى اإلفتقار -1

  6-4من  العبارات وتقيسه القيادية المهارات إلى اإلفتقار -2

 9-7من العبارات وتقيسه البشرية العناصر اختيار في الصحيحة للمعايير اإلفتقار -3

  12-10من  العبارات لألداء وتقيسه التكاملية العناصر بمفهوم الوعى إلى اإلفتقار -4

 15-13من  العبارات وتقيسه وامكاناته وقيوده الوقت مع التعامل مهارة إلى اإلفتقار-5

 اتجاه الفرضية لمعرفة عبارات لجميع الوسيط تقدير أوال   سيتم الفرضية هذه ثبات وال
والمحايدين  الموافقين أعداد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة, والختبار عينة
بين  الفروق لداللة كاى مربع اختبار استخدام تم أعاله, للنتائج الموافقين وغير

 تربيع كاى وقيم الوسيط قيم تقدير يوضح الذي 9الجدول رقم  يلي اإلجابات, وفيما
 :األولى لعبارات الفرضية
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 األولى: الفرضية عبارات إلجابات تربيع كاى وقيم الوسيط ( 9جدول رقم ) 
 كاى قيمة الوسيط العبااااااااارات

 تربيع
 لإلنجاز والقياس القابلة األهداف تحديد إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -1

 .لها السليم والتخطيط
4 36.76 

 9.84 4 العقلي واالستنباط التحليل على القدرة إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -2
 4.48 4 .القرار واتخاذ والمبادأة المبادرة إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-3
 35.28 4 والمشاركة والتفوي  االلتزام مبدأ ترسيخ إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-4
 20.72 4 والتحفيز الدعم مبدأ ترسيخ إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-5
 26 4 .بين األفراد واالبتكار اإلبداع روح نشر إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-6
 55.28 4 خبيرة ادارية كوادر إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-7
 20.24 4 خبيرة مالية كوادر إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-8
 14.92 4 .الكفاءة واالنتاجية عالية وعمالية فنية كوادر إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-9

 50.96 4 التكلفة عنصر بأهمية الوعى إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-10
 13.52 4 المحددة الفنية بالمواصفات التقيد إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-11
 57.6 4 األداء على المستمرة الرقابة إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-12
 11.68 4 .وآثارة التنموية الوقت بقيمة الوعى إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-13
 37.24 4 المحتملة التأخيرات حساب إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-14
الوقت  وتقليص المنتج الوقت تحسين إلى تفتقر المشاريع إدارة إن-15

 .المهدر
4 7 

للعبارة  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -1
 الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيم وهذه 9.84, وللعبارة الثانية  36.76األولى

 إلى يشير ذلك فإن وعليه ,9.34 والبالغة 5% داللة ومستوى 3حرية  درجات عند
 أن على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين إحصائية داللة فروق ذات وجود

لها  السليم والتخطيط والقياس لإلنجاز القابلة االهداف تحديد إلى تفتقر إدارة المشاريع
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العقلي في العبارة  واالستنباط التحليل على القدرة إلى في العبارة االولي, وتفتقر ايضا  
 الثانية.

للعبارة الثالثة  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -2
 داللة ومستوى 2حرية درجات عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه 4.48
 بين إحصائية داللة فروق ذات وجود إلى يشير ذلك فإن وعليه ,7.4والبالغة    %5

 والمبادأة المبادرة إلى تفتقر إدارة المشاريع على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات
 .القرار واتخاذ

للعبارة الرابعة  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -3
 عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيم وهذه 20.72, وللعبارة الخامسة 35.28
 وجود إلى يشير ذلك فإن وعليه , 9.34 والبالغة 5%داللة  ومستوى 3حرية  درجات

إدارة  على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين إحصائية داللة فروق ذات
والتفوي  في العبارة الرابعة وتفتقر  والمشاركة االلتزام مبدأ ترسيخ إلى تفتقر المشاريع

 والتحفيز في العبارة الخامسة. الدعم مبدأ ترسيخ إلى ايضا  

للعبارة  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -4
 من أكبر القيم , وهذه20.24وللعبارة الثامنة  55.28, وللعبارة السابعة 26السادسة 

 وعليه ,9.34 والبالغة 5%داللة ومستوى 3حرية  درجات عند الجدولية كاى مربع قيمة
 ولصالح العينة أفراد إجابات بين إحصائية داللة فروق ذات وجود إلى يشير ذلك فإن

األفراد في  بين واالبتكار اإلبداع روح نشر إلى تفتقر إدارة المشاريع على الموافقين
خبيرة في العبارة السابعة, وتفتقر ايضا   إداريةٍ  كوادر العبارة السادسة, وتفتقر ايضا  الي

 خبيرة في العبارة الثامنة. ماليةٍ  كوادر الي
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للعبارة  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -5
 2حرية  درجات عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه 14.92التاسعة 
 داللة فروق ذات وجود إلى يشير ذلك فإن وعليه ,7.4والبالغة  5% داللة ومستوى

 تفتقر الي المشاريعإدارة  على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين إحصائية
 .واالنتاجية الكفاءة عالية وعمالية فنية كوادر

للعبارة العاشرة  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -6
 الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه  13.52, وللعبارة الحادية عشر50.96

 إلى يشير ذلك فإن وعليه ,9.34 والبالغة 5% داللة ومستوى 3حرية  درجات عند
إدارة  على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين إحصائية داللة فروق ذات وجود

 التكلفة في العبارة العاشرة, وتفتقر ايضا  الي عنصر بأهمية الوعى تفتقر الي المشاريع
 عشر.المحددة في العبارة الحادية  الفنية بالمواصفات التقيد

للعبارة الثانية  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -7
 ومستوى 4حرية  درجات عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه 57.6عشر
 إحصائية داللة فروق ذات وجود إلى يشير ذلك فإن , وعليه11.14والبالغة  5% داللة

 المستمرة تفتقر الي الرقابة إدارة المشاريع على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين
 .األداء على

للعبارة الثالثة  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -8
 كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه 37.24, وللعبارة الرابعة عشر 11.68عشر 

 يشير ذلك فإن وعليه ,7.4والبالغة  5% داللة ومستوى 3حرية  درجات عند الجدولية
 على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين إحصائية داللة فروق ذات وجود إلى

التنموية للعبارة الثالثة عشر, وتفتقر  وآثاره الوقت بقيمة تفتقر الي الوعي إدارة المشاريع
 المحتملة في للعبارة الرابعة عشر.  التأخيرات ايضا  الي حساب
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للعبارة  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -9
 درجات عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه 37.24الخامسة عشر 

 فروق ذات وجود إلى يشير ذلك فإن , وعليه7.4والبالغة  5% داللة ومستوى 2حرية 
تفتقر الي  إدارة المشاريع على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين إحصائية داللة

 المهدر. الوقت وتقليص المنتج الوقت تحسين

 تم تلخيص االولى الفرضية عبارات لجميع إجمالية بصورة الفرضية صحة من وللتحقق
 كما بالفرضية االولى الخاصة العبارات على الدراسة عينة أفراد لجميع الكلية االجابات

 . 10بالجدول رقم  موضح هو

 األولى: الفرضية عبارات إلجابات التكراري ( التوزيع10جدول رقم )
 % النسبة العدد اإلجابة

 30.9 116 بشدة أوافق
 49.0 184 أوافق
 13.4 49 محايد

 6.2 24 ال اوافق
 0.5 2 بشدة ال اوافق

 100 375 المجموع

 الفرضية عبارات على موافقة الدراسة عينة % من79.9نسبة أن الجدول من يتبين
 إجابات لم يبدو الذين % أما6.7ذلك  على موافقين الغير نسبة بلغت بينما األولى
 %.13.4 نسبته بلغت فقد محددة

 الموافقة اإلجابات أعداد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت وقد

 القيمة ( وهذه300األولى ) الفرضية عبارات بجميع ما جاء على موافقة والغير والمحايدة
%( والبالغة 5داللة ) ( ومستوى4حرية ) درجة عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   117 

 
 

 اإلجابات لصالح إحصائيةٍ  داللة ذات فروق وجود إلى يشير ذلك فإن ( وعليه11.14)
 األولى. الفرضية عبارات بجميع جاء ما على الموافقة

 االنشائية للمشاريع إنجازها في المقاوالت شركات تأخر الثانية إن الفرضية -8-2
 الوحدات على التالية العبارات طرح تم وقد االدارية الكفاءة اإلفتقار إلى إلى يرجع

 : المبحوثة

 18-16والمتناغم وتقيسه العباران من  المنسجم العمل فريق بناء إلى االفتقار

 21-19للمقاول وتقيسه العباران من  الداخلية للبيئة الدقيق الفهم إلى االفتقار

 24-22الخارجية وتقيسه العباران من  األطراف مع التعامل في جيدة رؤية إلى االفتقار

 27-25العباران من والعاملين وتقيسه  االدارة بين جيدةٍ  إنسانيةٍ  عالقاتٍ  إلى االفتقار

 عينة اتجاه الفرضية لمعرفة عبارات لجميع الوسيط تقدير أوال   سيتم الفرضية هذه والثبات
 والمحايدين وغير الموافقين أعداد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة, والختبار

اإلجابات, بين  الفروق لداللة كاى مربع اختبار استخدام تم أعاله, للنتائج الموافقين
لعبارات  تربيع كاى وقيم الوسيط قيم تقدير يوضح الذي 11الجدول رقم  يلي وفيما

 :الثانية الفرضية

 :الثانية الفرضية عبارات إلجابات تربيع كاى وقيم الوسيط (11جدول رقم )
 كاى قيمة الوسيط العباااااارات

 تربيع
 27.92 4 لألفراد المحددة بالمهام اإللتزام إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -16
 30.04 4 األفراد بين اإلتصال انسيابية إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -17
 49.48 4 .بروح الفريق والعمل األفراد بين التعاون إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -18
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 الفنية  والمادية اإلمكانيات بين المواءمة إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -19
 تنفيذها على المتعاقد المشاريع حجم وبين

4 5.92 

لدى  السلوكية والدوافع الثقافات فهم إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -20
 .العاملين

4 47.32 

 7.72 4 لدى األفراد الطاقات واستغالل استكشاف إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -21
والموردين  للمصنعين فنيا   جيد انتقاء إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -22

 الخارجيين والخبراء الباطن ومقاولي
4 14.48 

 فخ الوقوع في تجنبها مساعدة ذاتية موارد إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -23
 الباطن مقاولي على الرئيسي االعتماد

4 38.48 

الرئيسي  المقاول بين الجيد التنسيق إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -24
 لها الالزم والوقت األعمال تتابع حيث من الباطن ومقاولي

4 36.08 

للعاملين  الئق سكنى مستوى توفير إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -26
 وصحيا   معيشيا  

4 20.08 

 19.8 4 الرواتب صرف بمواعيد االلتزام إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -26
 بين االدارة والتالحم التقارب روح غرس إلى تفتقر المشاريع إدارة إن -27

 .والعاملين
4 14.96 

للعبارة  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -1
 3حرية  درجات عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه 27.92األولى

 داللة فروق ذات وجود إلى يشير ذلك فإن وعليه , 9.34والبالغة 5%  داللة ومستوى
 إلى تفتقر إدارة المشاريع أن على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين إحصائية

 .لألفراد المحددة بالمهام االلتزام

للعبارة الثانية  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -2
, 47.32وللعبارة الخامسة  ,5.92الرابعة  , وللعبارة49.48, وللعبارة الثالثة 30.4

حرية  درجات عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه 7.72وللعبارة السادسة
 داللة فروق ذات وجود إلى يشير ذلك فإن وعليه , 7.4والبالغة  5% داللة ومستوى 2
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 إلى تفتقر المشاريعإدارة  أن على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين إحصائية
 بروح والعمل األفراد بين التعاون إلى االفراد للعبارة االولي, وتفتقر بين اإلتصال انسيابية

 حجم وبين والمادية الفنية اإلمكانيات بين المواءمة إلى الفريق في العبارة الثالثة, تفتقر
 والدوافع الثقافات فهم إلى تنفيذها في العبارة الرابعة, وتفتقر على المشاريع المتعاقد

 الطاقات واستغالل استكشاف العاملين في العبارة الخامسة, وتفتقر ايضا   لدى السلوكية
 .األفراد في العبارة السادسة لدى

للعبارة  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -3
, وللعبارة العاشرة 36.08وللعبارة التاسعة , 38.48وللعبارة الثامنة  ,48.14السابعة 
 ومستوى 3حرية  درجات عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه 20.08

 إحصائية داللة فروق ذات وجود إلى يشير ذلك فإن وعليه ,9.34والبالغة  5% داللة
 فنيا   جيد انتقاء اليتفتقر  إدارة المشاريع على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين

 الخارجيين للعبارة السابعة, وتفتقر الي والخبراء ومقاولي الباطن والموردين للمصنعين
الباطن في  مقاولي الرئيسي على االعتماد فخ في الوقوع تجنبها مساعدة ذاتية موارد

 حيث من ومقاولي الباطن الرئيسي المقاول بين الجيد التنسيق العبارة الثامنة, وتفتقر الي
معيشيا   للعاملين الئق سكني مستوى توفير لها, وتفتقر الي الالزم والوقت األعمال تتابع

 .وصحيا في العبارة العاشرة

للعبارة الحادية  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -4
 ومستوى 4حرية  درجات عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه 19.8عشر
 إحصائية داللة فروق ذات وجود إلى يشير ذلك فإن وعليه ,11.14والبالغة  5% داللة

 اإللتزام تفتقر الي إدارة المشاريع على ان الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين
 .الرواتب صرف بمواعيد
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للعبارة الثانية  الدراسة عينة أفراد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت -5
 3حرية  درجات عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه 14.96عشر

 داللة فروق ذات وجود إلى يشير ذلك فإن وعليه ,9.34والبالغة  5% داللة ومستوى
 تفتقر الي غرس إدارة المشاريع على الموافقين ولصالح العينة أفراد إجابات بين إحصائية

 .والعاملين اإلدارة بين والتالحم التقارب

 تم تلخيص الثانية الفرضية عبارات لجميع إجمالية بصورة الفرضية صحة من وللتحقق
 كما بالفرضية الثانية الخاصة العبارات على الدراسة عينة أفراد لجميع الكلية االجابات

 . 12بالجدول رقم  موضح هو

 الثانية: الفرضية عبارات جميع إلجابات التكراري ( التوزيع12جدول رقم )
 % النسبة العدد اإلجابة

 21.3 64 بشدة اوافق
 51.2 154 اوافق
 23 70 محايد

 3.5 11 ال اوافق
 1 3 بشدة ال اوافق

 100 300 المجموع

 الفرضية عبارات على موافقة الدراسة عينة % من72.6نسبة أن الجدول من يتبين
 إجابات لم يبدو الذين % أما4.5ذلك  على موافقين الغير نسبة بلغت بينما األولى
 %.23 نسبته بلغت فقد محددة

 الموافقة اإلجابات أعداد بين الفروق لداللة المحسوبة كاى مربع قيمة بلغت وقد

 القيمة ( وهذه218)األولى  الفرضية عبارات بجميع ما جاء على موافقة والغير والمحايدة
%( والبالغة 5داللة ) ( ومستوى4حرية ) درجة عند الجدولية كاى مربع قيمة من أكبر
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 اإلجابات لصالح إحصائيةٍ  داللة ذات فروق وجود إلى يشير ذلك فإن ( وعليه11.14)
 الثانية. الفرضية عبارات بجميع جاء ما على الموافقة

 كاالتي:   الدراسة في هذه النتائج نلخص اهم :النتائج -9

 إلى أدى الشركات مما من عالية شريحة لدى عاما   إداريا   خلال   هناك أن اظهرت الدراسة -1
 للمشاريع. إنجازها تأخر

 نتج بشركات المقاوالت المشاريع إدارة لدى الرؤية في ضبابية هناك أن اظهرت الدراسة -2
 بإصالحه البدء وما يجب غيره من أكثر عليه التركيز يجب وما األولويات فهم عدم عنه

 فورا .
 أسبابها ودراسة ضعفها نقاط للوقوف على الشركات قبل من مستمر ذاتي تقييم يوجد ال -3

 حلها. على والعمل
 المقاولين. من جمعٍ  لدى بالوقت اإللتزام ثقافة في خلال   يوجد -4

 التالية: التوصيات تقديم بمكن الدراسة، هذه نتائج ضوء في التوصيات: -10

 اختيار والتمحيص في بالتحري إداراتها ومجالس المقاوالت شركات مؤسسي قيام ضرورة -1
 الشركات. هذه إدارة إليها يسند التي البشرية العناصر
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األدوية األساسية لمرض فشل القلب في صيدليات القطاعين العام  توافر
 والخاص في بعض مناطق جبل نفوسة

The availability of Essential Medicines for Heart Failure at 

Some Areas in Nafosa Mountain 

 أ.خالد إبراهيم ملحس            أ.دالل علي األشهب
 يفرن -كلية التقنية الطبية 

Khaled.milhs@gmail.com 
 الملخص 

غير أن  توافر األدوية األساسية لفشل القلب أحد أهم أهداف سياسات األدوية الوطنية,
عدم توافرها مازال يعتبر مشكلة رئيسية في البلدان النامية والمتطورة, ويهدف هذا البحث 

الحالي من األدوية األساسية لمعالجة الفشل القلبي في مناطق جبل إلى قياس التوافر 
أدوية أساسية لعالج فشل القلب  7نفوسة. في هذه الدراسة تم إجراء مسح حول توافر 

, وتم نت مدة الدراسة هي ثالثة أشهركا و صيدليات القطاعين العام والخاص في
اختيار بع  المدن في جبل صيدليات خاصة بحيث تم  5صيدليات عامة و 5اختيار 

األصابعة, جادو. وتم اختيار األدوية على أساس  نفوسة منها: غريان, يفرن, الزنتان,
أظهرت هذه الدراسة أن نسبة توافر  حيث فشل القلب. أهميتها في معالجة مرضى
%, وفي القطاع الخاص 37.14في القطاع العام كانت  األدوية األساسية لفشل القلب

%, 11.67%, ونسبة األدوية منتهية الصالحية في القطاع العام كانت 79.99كانت 
%؛ وأن توافر األدوية األساسية لفشل القلب في 5بينما في القطاع الخاص كانت 

؛ ووجد أن أكثر دواء متوافر أعلى منه في الصيدليات العامةالصيدليات الخاصة كان 
  ثمنه وسرعة تأثيره. بسبب رخصFurosemide في القطاعين العام والخاص هو

mailto:Khaled.milhs@gmail.com
mailto:Khaled.milhs@gmail.com
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معالجة األسباب الجذرية النخفا  توافر يوصى باستنادا الى نتائج هذه الدراسة, 
األدوية األساسية لفشل القلب في القطاع العام والخاص من الممكن أن يؤدي إلى 

بالفحص الدوري لصالحية األدوية وخاصة في  كما يوصى أيضاتحسينات كبيرة. 
 القطاع العام.

Abstract 

Although the availability of essential medicines for heart failure is 

one of the most important goals of national medicines policies, 

their unavailability still considered a major problem in the 

developing and development countries. This research aimed to 

measure the availability percentage of essential medicines for heart 

failure in Nafosa mountain area. A survey was conducted on the 

availability of 7 essential medicines to treat heart failure in public 

and private sectors in the period of 3 months. 5 public and 5 

private pharmacies were selected from 5 different cities: Gheryan, 

Yefren, Zentan, Asabaa, Jadu. The medicines were selected based 

on their importance on heart failure treatment. This study showed 

that the availability of essential medicines for heart failure was 

37.14% in public pharmacies and 79.99% in private pharmacies. 

The percentage of expired medicines was 11.67% in public 

pharmacies and 5% in private pharmacies. On conclusion, the 

availability of essential medicines for heart failure was higher in 

the private sector than public sector؛ Also furosemide had the 

highest availability percent in both public   and private sector and 

the reasons for that might be its fast effect and cheap price. 

According to the results, the underlying causes of low availability 

of essential medicines for heart failure should be eliminated. As 

well as, the expiry date of these medicines should be checked 

between time to time in both public and private sectors. 
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  Introductionمقدمة
ضخ كمية الدم الحالة التي تحدث عندما يعجز القلب عن فشل القلب يستخدم لوصف 

. في الحاالت الخفيفة جدا  يكون النتاج القلبي كافيا  خالل الراحة التي تلبي حاجة الجسم
ويغدو غير كاٍف فقط عندما تزداد المتطلبات االستقالبية خالل الجهد أو خالل بع  

 .(2009أشكال الشدة األخرى )شبلي,
ينجم فشل القلب بشكل شائع )ولكن ليس دائما( عن خلل في التقلص وعندئٍذ يكون  كما

من المالئم تسميته بفشل العضلة القلبية. وقد ينجم هذا الخلل في التقلص عن شذوذ 
بدئي في العضلة القلبية كما يحدث في حالة اعتالالت العضلة القلبية أو في حالة 

في بع  الحاالت يصيب القلب الطبيعي بشكل االلتهاب الفيروسي لعضلة القلب. و 
مفاجئ عبء ميكانيكي يفوق قدرته كما يحدث في نوبة ارتفاع الضغط الشرياني الحاد 

 .(.2006)شبلي, أو في التهاب الشغاف
الزلة التنفسية والزلة الليلية:  حيث أن الزلة التنفسية تم اعرا  فشل القلب تتضمن 
فشل القلب أثناء الجهد فقط, وعندها تشكل ببساطة تفاقما  مالحظتها في المراحل الباكرة ل

لضيق التنفس.  بينما الزلة اإلنتيابية )الليلية( عبارة عن نوبات ضيق التنفس الشديدة 
والسعال والتي تحدث في الليل عموما , وهي عادة ما توقظ المري  من نومه وقد تكون 

شائعة وغير نوعية مرتبطة بوجود التعب والضعف أيضا يعتبران أعرا  مرعبة جدا . 
 (.2009نقص تروية للعضالت الهيكلية )بلة,

 Electrocardiogramيتم تشخيص فشل القلب من خالل تخطيط القلب الكهربائي )
(ECG,( وصورة الصدر الشعاعية تستخدم للتحقق من تضخم القلب 1992)دوبن

 Walkerالدم الكامل وغيرها )والفحوصات الدموية التي تشمل اإلنزيمات القلبية وتعداد 
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& Whittlesea,2007).  تخطيط صدى القلب الذي يستخدم للتحقق وأيضا من خالل
 (.Scott & Solomon,2007من حجم وشكل القلب)

دام المدرات البولية باستخ Treatment of Heart Failureتم عالج فشل القلب ي
Diuretics  الجليكوسيدات القلبية وCardiac Glycosides Digoxin  حاصرات و

 Angiotensinومثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين β-Blockersمستقبالت بيتا 
Converting Enzyme (ACEI ) Inhibitors  حاصرات المستقبل و

IIلألنجيوتنسينAngiotensin II receptor blockers (ARBs)(.2007,)جوخدار 

Essential Medicines for Heart Failure 
هناك سبعة أدوية أساسية لعالج فشل القلب والتي يجب أن تكون متوفرة في كل  

وهذه  ىالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأسعار تناسب القدرة الشرائية لكل المرض
 األدوية هي:

1. Hydrochlorothiazide (Low-ceiling diuretics). 

2. Furosemide )High-ceiling diuretics). 

3. Spironolactone (Potassium-sparing agents). 

4. Digoxin (Cardiac glycosides). 

5. Bisoprolol (-blockersβ). 

6. Enalapril   ) Angiotensin-converting enzyme inhibitors). 

7. Losartan (Angiotensin II receptor blockers).  
 Literature Reviewدراسات سابقة 

األدوية حول توافر  Shandongأجريت دراسة في الصين في منطقة  2005في سنة   
ضعيفة جدا  في القطاعين العام   Losartanنسبة األساسية وجد في هذه الدراسة أن
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فكانت  Hydrochlorothiazide (HCT)% وأما نسبة 0والخاص حيث كانت النسبة 
 (Qiang,2005).% 80في القطاعين العام والخاص أعلى من 

وفي دراسة إحصائية أجرتها سوزان وزمالئها حول نسبة توافر مجموعة من األدوية   
اإلحصائية أن نسبة  , أوضحت هذه2005لعالج األمرا  المزمنة في عدة دول في 

كانت ضعيفة في جميع  Losartanكانت منخفضة جدا . ونسبة توافر HCTتوافر 
 Gelders et%)100ث كانت نسبة توافره الدول قيد الدراسة باستثناء المغرب حي

al.,2005.) 
حول توافر  2007في سنة  WHOفي دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية 

مجموعة من األدوية األساسية لألمرا  المزمنة في ثالثة دول ذات دخل متوسط 
)البرازيل, باكستان, سيريالنكا( وثالثة دول أخرى  ذات دخل منخف  )بنجالديش, 

وي, النيبال(, أوضحت الدراسة أن نسبة توافر هذه األدوية في القطاع العام كانت مال
في القطاع  HCTأقل من نسبة توافرها في القطاع الخاص حيث كانت نسبة توافر 

%, 21, والنيبال بنسبة  88%%, ومالوي بنسبة85الخاص في بنجالديش بنسبة 
, أما في القطاع العام 100%% والبرازيل بنسبة 98, وسيريالنكا بنسبة 7%وباكستان

 10%% والنيبال بنسبة  100% وسيريالنكا5فكانت نسبة توافره في بنجالديش بنسبة 
وغير متوافر في باكستان, كما أظهرت الدراسة أن نسبة   85%والبرازيل 70%ومالوي

وفي  76%في القطاع الخاص في سيريالنكا كانت بنسبة  Enalaprilتوافر دواء 
وبنجالديش  100%% والبرازيل بنسبة 46% وفي النيبال بنسبة 81مالوي بنسبة 

%بينما في القطاع العام كان متوفر في باكستان بنسبة 98% وباكستان بنسبة65بنسبة 
وسيريالنك بنسبة 10% % وبنجالديش  والنيبال بنسبة 40% وفي البرازيل بنسبة30

 (.Mendis et al,.2007وغير متوافر في مالوي) %20
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, Enalaprilفي ماليزيا على مدى توافر أدوية  2007أجري مسح في سنة 
Furosemide ,HCT  وجد أن توافرEnalapril  و56في القطاع العام كان %      

 Furosemide100%   وHCT 0 وفي القطاع الخاص كانت نسبة %             
 Enalapril34و % Furosemide81.3 و %HCT 46.9 ( %Babar et 
al.,2007.) 

أدوية مختلفة لألمرا  الوعائية القلبية  5حول توافر  2010 أجريفي سنةمسح أخر في 
دولة متوسطة ومنخفضة الدخل, بينت الدراسة أن نسبة توافر هذه األدوية كانت  36في 
 (.Mourik et al.,2010% في القطاع الخاص)57% في القطاع العام و26

حول توافر األدوية  2009سنة  Hubeiجريت في الصين في منطقة وفي دراسة أ
 %, وكانت نسبة 0العام والخاص هي  ينفي القطاعLosrtan األساسية وجد أن نسبة 

HCT 80-50من( في القطاعين العام والخاص %Yang et al.,2009). 
في الصين حول توافر  Shaanxi ةأجريت دراسة أخرى في منطق 2010وفي عام   

في القطاعين العام  HCTو Enalaprilاألدوية األساسية أظهرت هذه الدراسة أن نسبة 
في القطاع العام أيضا ضعيفة   Digoxin% وكانت نسبة0والخاص ضعيفة جدا  بنسبة 

في القطاع  Losartan% ونسبة توافر دواء 25-1% وفي القطاع الخاص من 0بقيمة 
 .   (Jiang et al.,2010)%50-26ي القطاع الخاص من % وف25-1العام من 

في السودان تم إجراء إحصائية عن توافر األدوية األساسية فكانت  2013وفي سنة   
% وفي القطاع الخاص كانت أكثر من 75-50في القطاع العام  Furosemideنسبة 

75 %.(Mousa,2013) 
 Haitiمنطقة ريت إحصائية حول توافر األدوية األساسية في ايضا أج 2013في سنة   

 و%35.2في القطاع العام بصفة عامة  Enalapril في أمريكا الشمالية فوجد أن نسبة



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   129 

 
 

 Enalapril بينما في القطاع الخاص كانت نسبة 11.1ملجم كانت  5بجرعة .%
Enalapril  ونسبة 85.7بصفة عامة %Enalapril  82.9ملجم كانت  5بجرعة %

% 77.1% وفي القطاع الخاص 38.9في القطاع العام  Furosemideوكانت نسبة 
 Ghahal).65.7% وفي القطاع الخاص 38.9في القطاع العام  HCTوكانت نسبة 

et al.,2013) % 
عن توافر أدوية القلب الوعائي وجد  2014أجريت في سريالنك في  أخرىوفي دراسة   

% أما في القطاع الخاص  فكانت نسبة 29لقطاع العام في اDigoxin أن نسبة توافر 
% في 100% في القطاع العام و98فكانت نسبة توافره  Enalapril%, أما 33توافره 

% في القطاع 67% في القطاع العام وHCT 98القطاع الخاص, ونسبة توافر 
%في القطاع 100% في القطاع العام و91كانت  Furosemideالخاص, ونسبة 

% في 72% و38في القطاع العام كانت  Spironolactoneالخاص, أما نسبة 
 (Dabare et al.,2014).القطاع الخاص

 Study Designتصميم الدراسة 
لرصد وتقييم   WHOأجريت الدراسة باستخدام الحزمة التشغيلية لمنظمة الصحة العالمية

 WHO Operational Package( 2007ني في البلدان )اإلصدارالوضع الصيدال
for Assessing Monitoring and Evaluating country pharmaceutical 

situation (versio2007) استمارات جمع البيانات  ىكدليل مع بع  التعديل عل
ب ارها على أساس أهميتها في معالجة مر  فشل القليلتشمل األدوية التي تم اخت

(WHO,2007.) 
لتسهيل   WHOمنظمة الصحة العالمية دراسةالمنهج المستعمل أقتبس من نظام

المسح األول في الصيدليات العامة والمسح الثاني في , المقارنات بالبلدان األخرى
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الصيدليات الخاصة, حيث تم جمع معلومات حول التوافر الحالي من األدوية األساسية 
 لعالج فشل القلب.

 Area of Studyالدراسة منطقة 
جبل نفوسة )الجبل الغربي(:هي سلسلة جبال تقع في المنطقة الشمالية الغربية لليبيا   

ومن أهم مناطقها: غريان واألصابعة ويفرن وجادو والرجبان والزنتان وكاباو والرحيبات 
وتستمر  وغيرهم من مناطق جبل نفوسة وهي تبدأ من تونس وتجتاز الحدود حتى نالوت

كم مربع, 76717ألف نسمة, ومساحته  304,159وصوال  إلى غريان, عدد سكانه 
 (.2012)حمود, 2كم/نسمة 1.72والكثافة السكانية 

 Areas Selectionاختيار المناطق 
 غريان وجادو.و تم اختيار بع  المناطق من جبل نفوسة وهي يفرن والزنتان واألصابعة 

 Pharmacies Selectionاختيار الصيدليات 
 10حيث تم اختيار  ,تم اختيار الصيدليات بحيث تشمل القطاعين العام والخاص

صيدليات خاصة ؛بحيث تم اختيار  5صيدليات عامة و 5صيدليات ألجل الدراسة 
 .صيدلية خاصة وصيدلية عامة من كل مدينة قيد الدراسة

-Outخارجيين ىضتم اختيار المؤسسات الصحية العامة بمراعاة أن يكون لديها مر 
patient   مؤسسات صحية عامة بواقع  5 كان وتملك منطقة توزيع للدواء. المجموع

مؤسسة صحية عامة واحدة لكل منطقة. تم اختيار المستشفيات العامة الرئيسية في 
المناطق المختارة وهي )مستشفى يفرن العام ومستشفى غريان التعليمي العام ومستشفى 

 فى األصابعة العام ومستشفى جادو العام(.الزنتان العام ومستش
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وتم اختيار الصيدليات الخاصة بحيث تكون األقرب إلى كل مؤسسة صحية عامة 
صيدليات خاصة بحيث تم اختيار صيدلية خاصة  5في المسح. المجموع كان تضمنت

من كل منطقة وهي صيدلية الجبل في يفرن, صيدلية الحنان في الزنتان, صيدلية 
 فبراير في غريان, صيدلية جادو في جادو. 17الشعلة في األصابعة, صيدلية 

 List of Surveyed Medicinesقائمة األدوية التي شملتها الدراسة 
األدوية المختارة يجب أن تكون موجودة في قائمة األدوية األساسية الوطنية المشار إلية 
في المالحق. وان تكون األكثر أهمية بشكل عالجي ومستند على تعليمات المعالجة 
الوطنية أو على األقل على إجماع الخبراء. باإلضافة الى استعمالها على نحو واسع 

 المعايير.والتي تقابل أعلى 
أدوية من قائمة األدوية األساسية لمنظمة الصحة  7في الدراسة تم اختيار

على  1كما هو واضح في الجدول رقم  WHO Essential Medicines listالعالمية
 أساس أهميتها في معالجة الفشل القلبي في منطقة جبل نفوسة.

 يوضح قائمة األدوية التي شملتها الدراسة 1جدول 
Essential medicines for heart failure 

Digoxin .1  

Losartan .2  

Enalapril .3  
Bisoprolol .4  
Furosemide .5  
Spironolactone .6  
Hydrochlorothiazide .7  

 



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   132 

 
 

 Data Collectionجمع البيانات 
وهم طالب قسم الصيدلة من المعهد العالي , جامعين للبيانات 5فريق المسح شمل 

للعلوم والتقنيات الطبية بيفرن. كل الجامعين للبيانات تلقوا تدريب في طرق المسح 
جراءات جمع البيانات. تم إتباع اإلجراءات والطرق التي تعلمها فريق المسح من  واا

تجميعها من الفترة الحزمة التشغيلية لمنظمة الصحة العالمية أثناء التدريب. البيانات تم 
 (.3/62017/) ( إلي الفترة14/11/2017)

 طريقة تعبئة االستبيان
تم تعبئة نموذج المسح الخاص بنسبة توافر أدوية فشل القلب بالكشف على الرفوف 
ومعرفة أي من األدوية األساسية التي أدرجت في القائمة متوافرة في المؤسسة وقت 

ا كانت متوافرة في المؤسسة والتدقيق إذا كانت المسح. تم فحص أدوية فشل القلب إذ
هناك أدوية فشل قلب أساسية منتهية الصالحية كما هو واضح في نموذج االستبيان 

 .  2الجدول رقم الموجود في 

 نموذج االستبيان 2جدول 
األدوية األساسية 
 لمعالجة فشل القلب

[A] 

 فرامتو 
 0ال=  ،1نعم= 

[B] 

 على الرفوفاألدوية منتهية الصالحية 
 0، ال= 1نعم= 

[C] 
Digoxin .1   

Losartan .2   
Enalapril .3   

Bisoprolol .4   
Furosemide .5   
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Spironolactone .6   
Hydrochlorothiazi

de .7 
  

 [B1] مجموع=B [C1] مجموع=C 

(2B=متوافر%=) 
B1÷7×100= 

[C2] منتهية الصالحية%=
C1÷B1×100= 

 
دوية األساسية لفشل القلب " إذا كانت هناك أي كمية من األ1وضع "  [B]في العمود 

" إذا كانت هذه األدوية غير متوافر 0متوافرة في المؤسسة في يوم الزيارة, وتم وضع "
حسبت النسبة المئوية  [B1].في الصيدلية وقت الزيارة. أضيف المجموع في األسفل 

على سبعة )العدد الكلي  [B1]بتقسيم مجموع األدوية المتوافرة  [B2] لألدوية المتوافرة
 .100لألدوية قيد الدراسة( ويضرب في 

" إذا كانت هناك أي كمية من األدوية األساسية لفشل 1يوضع رقم " [C]في العمود 
 ة" في حالة لم تكون هذه األدوية منتهي0القلب منتهية الصالحية, ويوضع رقم "

. حسبت النسبة المئوية لألدوية منتهية [C1]لمجموع في األسفل الصالحية, أضيف ا
على العدد الكلي  [C1]بتقسيم مجموع األدوية المنتهية الصالحية  [C2]الصالحية 

 . 100ويضرب في  [B1]لألدوية المتوافرة 

 Data Analysisتحليل البيانات 
جمع البيانات تم حساب النسب المئوية لتوافر األدوية بكل صيدلية وبعدها تم  بعد

حساب متوسط التوافر لكل قطاع وتم وضع النسب في جداول توضيحية, وتم مقارنة 
 بيانات القطاع العام ببيانات القطاع الخاص.
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   Results & Discussionالنتائج والمناقشة

 Resultsالنتائج 
سة حول توافر أدوية فشل القلب األساسية في القطاعين العام والخاص أجريت هذه الدرا

 مدن في جبل نفوسة )يفرن, الزنتان, جادو, االصابعة, غريان(.  5في 
صيدليات بحيث تضمن المسح صيدلية عامة وصيدلية خاصة من كل  10المسح شمل 

لفشل القلبي في متوسط التوافر لألدوية األساسية ل -مدينة, فكانت النتائج كاآلتي:
 %, والصيدليات الخاصة كانت37.14الصيدليات الصحة العامة لجبل نفوسة كانت  

%, مقارنة بالقطاع الخاص التوافر الكلي لألدوية في القطاع العام كان أقل في 79.99
 .3كل المناطق كما هو مبين في الجدول رقم 

 

 األدوية األساسية واألدوية منتهية الصالحية في القطاع العام نسبة توافر 3جدول 
 

 المتغير
  القطاع العام

 مستشفى المتوسط
 يفرن

مستشفى 
 األصابعة

مستشفى 
 غريان

مستشفى 
 الزنتان

مستشفى 
 جادو

 37.14 42.86 57.14 28.57 28.57 28.57 %التوافر

األدوية  %
منتهية 
 الصالحية

0 0 0 25 33.33 11.67 

 

( وجد أن أعلى نسبة توافر ألدوية 2بعد تحليل النتائج وكما هو موضح في الجدول )
%, يليها 57.14فشل القلب في القطاع العام كانت في مستشفى الزنتان العام  بنسبة 

بينما كانت أقل نسبة توافر في مستشفى %, 42.86مستشفى جادو العام بنسبة 
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من خالل هده النتائج أيضا تبين أن أعلى %؛ 28.57األصابعة وغريان ويفرن بنسبة 
% يليها مستشفى 33.33نسبة لألدوية منتهية الصالحية كانت بمستشفى جادو بنسبة 

بينما باقي المستشفيات لم توجد بها أي أدوية منتهية الصالحية.  ,%25الزنتان بنسبة 
 ( يوضح النسب المذكورة سابقا.1الشكل )

 

 توافر األدوية األساسية واألدوية منتهية الصالحية في القطاع العام نسبة .1.الشكل

اما نسبة توافر االدوية األساسية في القطاع الخاص كانت كالتالي كما هو مبين في 

 (4الجدول )

 توافر األدوية األساسية واألدوية منتهية الصالحية في القطاع الخاص نسبة 4جدول 
 

 المتغير
  القطاع الخاص

صيدلية  المتوسط
 الحنان

صيدلية 
 الشعلة

 صيدلية
 فبراير 17

صيدلية 
 جادو

صيدلية 
 الجبل

 79.99 71.43 100 85.71 85.71 57.14 % التوافر
% منتهية 

 الصالحية
25 0 0 0 0 0 

0

10

20

30

40

50

60

 منتهية الصالحية%   التوافر %  

 مستشفى يفرن

 مستشفى األصابعة

 مستشفى غريان

 مستشفى الزنتان

 مستشفى جادو
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في القطاع الخاص, كانت أعلى نسبة توافر ألدوية فشل القلب في صيدلية جادو بنسبة 
% 85.71فبراير بنسبة  17( تليها صيدلية الشعلة وصيدلية 3% حسب الجدول )100

% بينما صيدلية الحنان كانت لها اقل نسبة 71.42ثم صيدلية الجبل بنسبة 
% 25األدوية منهية الصالحية كانت %؛ من خالل النتائج تبين أيضا أن نسبة 57.14

( يوضح نسبة 2% في باقي الصيدليات. الشكل )0في صيدلية الحنان بينما كانت 
 توافر االدوية األساسية واألدوية منتهية الصالحية في القطاع الخاص.

 

 نسبة توافر األدوية األساسية واألدوية منتهية الصالحية في القطاع الخاص .2ل .الشك

نسبة توافر أدوية فشل القلب بين القطاعين العام والخاص وحسب الموجود بمقارنة 

( وجد أن نسبة التوافر كانت أعلى في القطاع الخاص منه في القطاع 5بالجدول )

% بينما سجلت اقل 100العام, فسجلت أعلى نسبة توافر في القطاع الخاص بنسبة 

 %. 28.57نسبة توافر في القطاع العام بنسبة 

0
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 مقارنه نسبة التوافر بين القطاعين العام والخاص 5ل الجدو
 

 المتغير
  نسبة التوافر في القطاعين

 المتوسط
 يفرن غريان األصابعة جادو الزنتان

 37.14 28.57 28.57 28.57 42.86 57.14 القطاع العام
 79.99 71.43 85.71 85.71 100 57.14 القطاع الخاص

  الصالحيةنسبة األدوية منتهية  
 11.67 0 0 0 33.33 25 العام القطاع

 5 0 0 0 0 25 القطاع الخاص
 

كما وجد أيضا أن متوسط توافر األدوية األساسية لفشل القلب في صيدليات القطاع 
%, 79.99وفي صيدليات القطاع الخاص كانت  37.14%العام بجبل نفوسة كانت

% وفي 11.67ومتوسط األدوية منتهية الصالحية في صيدليات القطاع العام كانت 
( يوضح المقارنة في نسبة التوافر بين 3%. الشكل )5صيدليات القطاع الخاص كانت 

 القطاعين العام والخاص.

 

 العام والخاص يوضح مقارنة نسبة التوافر بين القطاعين .3.الشكل 
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بمقارنة نسبة توافر أدوية فشل القلب كال  على حدا في الصيدليات العامة وحسب 
يمتلك أعلى نسبة توافر بنسبة  Furosemide( وجد أن 6الموجود في الجدول )

 Losartanو Spironolactoneو Digoxin % بينما نسب توافر 100
% على التوالي, في حين 20% و20% و60%و60كانت  Hydrochlorothiazideو

 %.0كانت لهما اقل نسبة بقيمة  Enalaprilو Bisoprololأن ال 

 نسبة توفر أدوية فشل القلب كاًل على حدا في الصيدليات العامة والخاصة .6 .الجدول

نسبة التوافر في القطاع  سم العالجا
 العام 

نسبة التوافر في القطاع 
 الخاص 

Bisoprolol 0% 100% 
Enalapril 0% 100% 

Hydrochlorothiazide 20% 40% 
Losartan 20% 60% 

Spironolactone 60% 80% 
Digoxin 60% 80% 

Furosemide 100% 100% 
 

وبمقارنة نسبة توافر أدوية فشل القلب كال  على حدا في الصيدليات الخاصة, وجد أن 
% 100بنسبة  Furosemideو Enalaprilو Bisoprololأعلى نسبة توافر كانت ل 

% وأخيرا  60بنسبة  Losartan% ثم 80بنسبة  Digoxinو Sprinolactoneيليها 
Hydrochlorothiazide  ( يبين نسبة كل عالج 4%. الشكل )40بأقل نسبة بقيمة
 على حدا في القطاعين. 
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 االفرق في نسبة توافر األدوية في القطاعين العام والخاص كال  على حد يوضح. 6.الشكل 

 Discussionالمناقشة 
وجد في هذه الدراسة أن نسبة توافر أدوية فشل القلب األساسية في القطاع العام كانت   

هذه النسب بنسب  ةقارن%, وتمت م79.99% وفي القطاع الخاص كانت 37.14
بع  الدراسات السابقة في مناطق مختلفة من العالم. حيث أظهرت هذه الدراسة أن 

% وهي نسبة متشابهة لتوافره في القطاع 0في القطاع العام كانت  Enalaprilنسبة 
العام في مالوي حيث تعتبر هذه النسبة ضعيفة جدا  إذا ما قورنت بتوفره في القطاع 

% وفي البرازيل 10ى حيث كان متوفر في بنجالديش والنيبال بنسبة العام في دول أخر 
(. وكذلك إذا مقارن ا هذه Mendis et a.,2007% )30% وباكستان بنسبة 40بنسبة 

في أمريكا الشمالية حول توفر األدوية األساسية  Haitiالنسبة بمسح أجري في منطقة 
 Enalapril% و35.2العام بصفة عامة في القطاع  Enalaprilوجد أن نسبة توفر 

 (.Ghahal et al.,2013% )11.1ملجم بنسبة  5بجرعة 
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في سيريالنكا حول توفر أدوية القلب الوعائي  2014وكذلك مسح أخر أجرى سنة   
(. Dabare et al.,2014% )98العام كان  قطاعفي ال Enalaprilوجد أن توافر 
 في القطاع العام في هذه الدراسة بنسبة توافره في ماليزيا سنة Enalaprilوبمقارنة نسبة 

% 65نجد أن نسبته ضعيفة جدا  حيث كانت في ماليزيا في القطاع العام  2007
(Babar et al.,2007 وفي دراسة أخرى أجريت في الصين في منطقة .)Shaanxi 

ة التي قمنا بها حيث كانت متشابهة مع نسبة توافره في الدراس Enalaprilنجد أن نسبة 
 (.Jiang et al.,2010% )0كانت النسبة 

% وهي نسبة 100في القطاع الخاص فكانت  Enalaprilأما نسبة توافر دواء   
% ومتقاربة لنسبة توافره في 100متشابهة لنسبة توافره في القطاع الخاص بالبرازيل 

% ومالوي 76نكا % وسيريال65%, وأعلى من نسب توافره في بنجالديش98باكستان 
 Dabare(. وفي المسح الذي قام بهاMendis et al.,2007% )46% ونيبال 81

في القطاع الخاص  Enalaprilفي سيريالنكا كانت نسبة توافر  2014سنة  وزمالئه
ونسبة (. Dabare et al.,2014% )100متشابهة لنسبة توافره في هذه الدراسة بنسبة 

Enalapril في منطقة  2013الذي أجري سنة  بصفة عامة في المسح
Haitiو 85.7كان %Enalapril  82.9ملجم  5بجرعة( %Gelders et 

al.,2013 ووجد في الدراسة التي قام بها إبراهيم وزمالئه في ماليزيا أن نسبة توافر.)
Enalapril 34في القطاع الخاص كانت(%Babar et al.,2007 كما أظهرت .)

في الصين حول توافر األدوية األساسية أن  Shaanxiدراسة أخرى أجريت في منطقة 
 (.Jiang et al.,2010% )0في القطاع الخاص كانت  Enalaprilنسبة 
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% وهي 60في القطاع العام كانت Digoxin أظهرت هذه الدراسة أن نسبة توافر دواء 
 في الصين حيث Shaanxiنسبة جيده مقارنة بنسبة توافره في القطاع العام في منطقة 

. وفي دراسة أخرى Jiang et al,2010)% )0كانت نسبة توافره ضعيفة جدا  بقيمة 
القطاع في Digoxin نسبة كانت  2014سنة أجريت في سيريالنكا 

 . (Dabare et al., 2014)%29العام

% وهي نسبة جيده 80 في هذه الدراسة  Digoxinأما في القطاع الخاص فكانت نسبة
% 25.1حيث كنت نسبته  Shaanxiمقارنة بنسبة توفره في الصين في منطقة 

(Jiang et al,2010 وفي الدراسة التي قام بها  .)Dabare حول توافر أدوية  وزمالئه
% 33في القطاع الخاص كانت ضعيفة بنسبة  Digoxinالقلب الوعائي وجد أن نسبة 

((Dabare et al.,2014. 
% و في القطاع 20في القطاع العام  Losartanالدراسة أن نسبة هذه كما أظهرت   

 Shandong الصين في منطقة ي % وهي نسبة أعلى من نسبة توافره ف60الخاص 
(. وفي المسح الذي Qiang,2005)غير متوفر في القطاعين   Losartanحيث كان

في  Losartanوجد أن نسبة  2009في الصين سنة Hubei أجري في منطقة 
كما أظهرت  .Yang et al,2009)% )0القطاعين العام والخاص ضعيفة جدا  بنسبة 

 في الصين أن نسبة  Shaanxi وزمالئه في منطقة Jiangالدراسة التي أجراها 
Losartan لنسبة توافره في هذه الدراسة حيث كانت في القطاع العام  كانت مقاربة

 .Jiang et al.,2010)% )50-26% وفي القطاع الخاص من 125-من

% 20الخاص كانت في القطاعين العام و  HCTكما وجد في هذه الدراسة أن نسبة توافر
على التوالي, وهي نسبة ضعيفة جدا  مقارنة بنسبة توافره في مناطق مختلفة من  %40و
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% 70% ومالوي 100العالم حيث كانت نسبة توافره في القطاع العام في سيريالنكا 
% وغير 5% وبنجالديش 10%, وأعلى من نسب توافره في النيبال بنسبة 85رازيل والب

% ومالوي 85متوافر في باكستان وفي القطاع الخاص كانت نسبة توافره في بنجالديش 
% 7% وأعلى من نسب توافره في باكستان 100% والبرازيل 98% وسيريالنكا 88

 (.Mendis et al.,2007% )21والنيبال 
نجد أن نسبة  2014ذا ما قارن ا هذه النسبة بدراسة أجريت في سيريالنكا سنة وكذالك إ

HCT  67وفي القطاع الخاص  %98في القطاع العام %(Dabare et al.,2014.) 
الصين أن نسبة  في Hubeiفي منطقة  2009كما أظهرت دراسة أخرى أجريت سنة 

HCT  80-50في القطاع العام والخاص كانت من( %9Yang et al.,200 وفي .)
في ماليزيا حول توفر األدوية األساسية وجد أن نسبة  2007مسح أخر أجري سنة 

HCT46.9% وفي القطاع الخاص 0قي القطاع العام ضعيفة جدا  بنسبة%Babar et 
al.,2007) .) 

في كال 100% كانت  Furosemideفي هذا االستبيان وجد أن نسبة توافر   
اربة مع نسبة توافره في الدراسة التي أجريت في سيريالنكا في القطاعين وهي نسبة متق

وفي القطاع الخاص  91%حيث كانت في القطاع العام  2014سنة
100(%(Dabare et al.,2014. وبمقارنة هذه النسبة بالمسح الذي أجري فيHaiti  

% وفي القطاع الخاص 38.9في القطاع العام  Furosemideنجد أن نسبة 
77.1(%(Ghahal et al.,2013 في  2013. وفي الدراسة التي أجريت في سنة

% وفي القطاع 75-50في القطاع العام من  Furosemideالسودان وجد أن نسبة 
 وفي مسح أخر أجري في ماليزيا سنة .Mousa,2013)% )75الخاص أكثر من 

في القطاع العام  Furosemideحول توافر األدوية األساسية وجد أن نسبة  2007
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% وهي نسبة متشابهة لنسبة توافره في هذه الدراسة بينما في القطاع الخاص 100كانت 
 (. (Babar et al.,2007%81.3كانت أقل بقليل حيث كانت  

% في 80% في القطاع العام و60في هذه الدراسة فكانت  Spironolactoneأما نسبة
حيث  2014فره في سيريالنكا في سنة القطاع الخاص وهي نسبة جيدة مقارنة بتوا

 Dabare et) 72%% وفي القطاع الخاص 38كانت نسبته في القطاع العام 
al.,2014.) 

في القطاع العام كانت ضعيفة جدا  Bisoprololكما أظهرت هذه الدراسة أن نسبة توافر 
ولم يتم إيجاد أي  2017في سنة 100%وفي القطاع الخاص كانت ممتازة بنسبة 

 هذا الدواء لكي تتم المقارنة بها. لسة سابقة حو درا

 Conclusion االستنتاج
خالصة هذا البحث أن نسبة توافر األدوية األساسية لمرضى فشل القلب في القطاع 

% 37.14الخاص أكثر بكثير من القطاع العام, فكانت نسبة التوافر في القطاع العام 
نسبة مقبولة مقارنة بدراسات سابقة  % وهي79.99ونسبة التوافر في القطاع الخاص 

أجريت في مناطق مختلفة من العالم, ونسبة توافر األدوية منتهية الصالحية في القطاع 
%, بينما في القطاع العام كانت أعلى 5الخاص كانت ضئيلة جدا حيث ال تتجاوز 

 %.11.67بنسبة 
%, 100بنسبة  Furosemideفقد وجد أن أكثر دواء متوافر في القطاع العام هو   

%. 0بنسبة  EnalaprilوBisoprolol وأما األدوية األقل توافرا  في القطاع العام هي 
 Enalaprilو Bisoprololأما األدوية األكثر توافرا  في القطاع الخاص كانت 

 %, وأقل دواء متوافر في القطاع الخاص كان100بنسبة  Furosemideو
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Hydrochlorothiazide  وحظ أن أكثر دواء متوافر في القطاعين %. ول40بنسبة
 وذلك بسبب رخص ثمنه وسرعة تأثيره. Furosemideالعام والخاص هو 
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 Appendixesالمالحق 
 يفرن –المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية

 قسم الصيدلة
 مسح )استبيان( نموذج

  المؤشر: نسبة توافر األدوية األساسية واألدوية منتهية الصالحية لفشل القلب
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 التاريخ_______________                       المؤسسة_____________

 الباحث________________     المنطقة______________                 

األدوية األساسية لمعالجة فشل 
 القلب
[A] 

 فرامتو 
 0،ال= 1نعم= 

[B] 

األدوية منتهية الصالحية على 
 الرفوف

 0، ال= 1نعم= 
[C] 

Digoxin .1   
Losartan .2   
Enalapril .3   

Bisoprolol .4   
Furosemide .5   

  Spironolactone .6   

Hydrochlorothiazide .7   
  [B1] مجموع=B [C1] مجموع=C 

(2B=متوافر%=) 
 B1÷7×100= 

 

 [C2] منتهية الصالحية%=
C1÷B1×100= 
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في  دراسة مقارنة معدالت تآكل حديد التسليح المنتج محليًا والمستورد
 وساط مائية مختلفة

 
 3أ. عائشة محمد القالل 2أ. خالد عبد المجيد سويب 1أ. سالم علي جبريل

 3مصراته -كلية العلوم والتقنية 2جامعة مصراته   -كلية العلوم  1مصراته كلية التقنية الصناعية
Salemjeb@gmail.com

1 
 

 الملخص:
في هذه الدراسة تم حساب معدالت التآكل  لحديد التسليح المحلي والمستورد الموجود 
بالسوق المحلي في األوساط المائية  التالية ) ماء الشرب , ماء المطر , ماء البحر ( 

( ساعة في درجة حرارة الغرفة , حيث  960 - 192بطريقة فقد الوزن في األزمنة )  
يها أن أعلى معدل تآكل  لحديد التسليح  بنوعيه المحلي أشارت النتائج المتحصل عل

والمستورد كان في ماء البحر , كما أشارت  النتائج أيضا  أن حديد التسليح المحلي أقل 
تآكال من حديد المستورد بفارق بسيط  في جميع األوساط المائية المستخدمة في هذه 

هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائية  كما تمت دراسة تأثير اضافة مركب أحاديالدراسة  , 
( كمادة مثبطة Sodium di hydrogen phosphate monohydrateالهيدروجين )

للتآكل لحديد التسليح  بنوعيه المحلي والمستورد  في ماء البحر باعتباره الوسط األكثر 
شراسة  في تآكل الحديد,  حيث أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة كفاءة المثبط في حديد 
التسليح المحلي والمستورد  كانت متقاربة, حيث  وصلت في الحديد المحلي  إلى 

أيام (, وفي الحديد المستورد وصلت إلى  8ساعة   )  192%  عند زمن 84.23
أيام ( ,  ثم بدأت تتناقص كفاءة المثبط بمرور  8ساعة )  192% عند زمن 83.53

يد التسليح المحلي %  لحد79.03% و 79.94زمن التعر  حيث وصلت إلى 
يوم( وبالرغم من ذلك تعتبر  40ساعة ) 960والمستورد على التوالي عند زمن التعر  

 ذات فاعلية عالية نسبيا  , يمكن استخدامها كمادة مثبطة للحد من التآكل.
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حديد التسليح ,فقد الوزن,  التآكل, كفاءة المثبط, المحلي ,  الكلمات المفتاحية: 
 المستورد .

 مة :المقد
يعتبر التآكل من الظواهر الطبيعية التي ال يمكن منعها ولكن يمكن الحد منها. ويعد 
تآكل حديد التسليح من أهم المشاكل التي تعاني منه معظم بلدان العالم مما يسببه من 
انهيار المنشئات الصناعية كالمباني والجسور و المنشآت البحرية, وأيضا المنشآت 

الجوفية التي تحتوي على أيونات الكلوريدات التي تؤدي إلى المعرضة الى المياه 
انفصال طبقات من سطح أسياخ حديد التسليح,  والتي ينتج مشاكل عنها ال حصر لها. 
كما أن للتآكل تأثيرات سلبية على البيئة كتلوث التربة و مياه الشرب. وأيضا يترتب على 

دة األمريكية على سبيل المثال تقدر  التآكل تكاليف مادية ضخمة, ففي الواليات المتح
مليون دوالر نتيجة لمشاكل التآكل 150تكلفة التآكل  السنوية في العقد الماضي بحوالي 

في المباني والجسور بسبب إذابة الجليد باستخدام الملح. وفي بريطانيا أيضا  تقدر تكلفة 
جنيه إسترليني     مليون 616إصالح الجسور نتيجة للتآكل في حديد التسليح بحوالي 

[1.] 
يعرف التآكل بأنه" فشل يصيب سطح المعدن ينتج بسبب عوامل كيميائية أو بسبب 
عوامل كيميائية تساعدها عوامل ميكانيكية متوفرة في الوسط الذي يعمل في المعدن 

["2.] 
 ويعرف أيضا بأنه تلف أو تحلل المواد المعدنية كيميائيا  بصورة تدريجية مما يؤدي لفقد

لقوتها ومتانتها متحولة الى مواد هشة نتيجة لتفاعلها الكيميائي أو الكهروكيميائي مع 
األوساط المحيطة في وجود وسط مساعد مثل الحرارة و الرطوبة  أو األمالح وأيضا  هو 
رد فعل كهروكيميائي للمعادن المحاطة بمواد كيميائية من التربة أو الماء و هذه تشكل 

الكهرباء نتيجة فرق الجهد الطبيعي بين المعادن و الذى ينتج عنه  خاليا توصيل تولد
 [.6 -3ذوبان المعدن  األكثر نشاطا  ]
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 ويمكن تقسيم التآكل, نسبة إلى العوامل المسب بة له, على النحو اآلتي:

, ينتج عن تأث ر سطح الماد ة بالعوامل الفيزيائي ة, مثل الحرارة والرطوبة  -أ تآكل فيزيائي 
 غوط المرتفعة واإلجهادات الميكانيكي ة, وغير ذلك.والض

, ينتج عن تأثير األوساط الكيميائي ة الفع الة, السائلة أو الغازية على  -ب تآكل كيميائي 
 سطح الماد ة, مثل الهواء الجوي  واألحما  والقواعد, وغيرها.

, ينجم عن تأثير الكائنات  الحية الدقيقة, كالبكتري -ج ا والفطريات, على تآكل بيولوجي 
 سطح الماد ة.

وبما أن  التآكل المعدني  هو تفاعل بين المعدن والوسط التآكلي  )الوسط المحيط( لذا ال 
 [.  2بد  من الوقوف على نوعي ة المعدن وطبيعته من حيث قابليته للتآكل ]

يادية وبشكل عام فأن معدل تآكل الحديد في المحاليل المائية عند درجات الحرارة االعت
يعتمد بشكل كبير على كمية األكسجين المذاب,  أيضا تلعب االمالح دورا مهما  في 
معدالت تآكل  المعادن سواء سلبا  أو إيجابا  في عديد من الحاالت , ومن أهم األمالح 

 [.7التي تودي الى زيادة معدالت التآكل امالح الكلوريدات في األوساط المائية ]
اب وثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء وبع  الشوائب كما أن لألكسجين المذ

 األخرى تأثير واضح على معدل التآكل, لذا فإن التآكل بواسطة الماء يصنف كنوعٍ 

 [.8من أنواع التآكل الكهروكيميائي  ]
استخدمت المثبطات للحد من عملية التآكل, وهي مواد كيميائية عضوية أو غير 

جدا لوسط التآكل حيث بإمكانها تمنع أو تقلل من حدوث  عضوية تضاف بتراكيز قليلة
عملية التآكل الحادث في قضبان التسليح, وبالتالي تؤدي لزيادة عمر المنشأة 

 [.1الخرسانية]
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وفى اآلونة األخيرة ازداد االهتمام باستخدام المثبطات كمواد معيقة لعملية التآكل بشكل 
سة تأثير الملوحة ودرجة الحرارة على معدل عام وفي حديد التسليح بشكل خاص ففي درا

تآكل حديد التسليح أظهرت النتائج  المتحصل عليها أن جميع األوساط المائية قيد 
الدراسة أدت الى زيادة معدل التآكل بنسب متفاوتة وكان معدل التآكل  في ماء البحر 

ة درجة الحرارة, كما هو األعلى , وأشارت النتائج أيضا  إلى أن سرعة التآكل تزداد بزياد
أشارت النتائج الى فاعلية مركب بنزوات الصوديوم  كمادة مثبطة لتآكل حديد التسليح 

% في الوسط المائي العذب بينما تراوحت بقية  100حيث وصلت نسبة كفاءتها الى 
 [.9(% ]94-65النسب لألوساط المائية األخرى) 

ث التي تم فيها استخدام العديد من وعلي أي حال هناك العديد من الدارسات واألبحا
المواد  المثبطة للحد من عملية التآكل في الحديد منها ثبييط معدل التآكل في حديد 

[,  واستخدام مثبط 7التسليح باستخدام مادتي فوسفات الصوديوم وسليكات الصوديوم  ]
 [.10عضوي كمستخلص مائي من أشجار النخيل ]

ة الى مقارنة معدالت التآكل الحادثة في حديد التسليح تهدف هذه الدراسهدف الدراسة: 
المحلي والمستورد الموجودة بالسوق المحلي في األوساط المائية   المختلفة بطريقة فقد 
الوزن والحد من التآكل فيهما باستخدام  مركب أحادي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائية 

 الهيدروجين كمادة مثبطة .

 األجهزة و المواد المستخدمة:  
 استخدمت في هذه الدراسة األجهزة التالية:   

  ميزان دقيق وحساس من نوع(Balance Sartorius Gmbh Gohngen) 
 .9.999بدقة 

 .قدمة ذات ورنية 
 .فرن تجفيف 
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كما استخدمت المواد التالية: أسياخ من حديد التسليح المحلي المنتج من الشركة الليبية 
للحديد والصلب بمدينة مصراته و الحديد المستورد التركي الموجود بالسوق المحلي 
بالمدينة, واستخدمت المواد الكيميائية التالية: أحادي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائية 

(                                                                          Sodium di hydrogen phosphate monohydrateالهيدروجين   )
((NaH2PO4-1- H2O   من شركة 99بنقاوة %BDH  2)ومحلول %Cr O3   و

H3PO4  5% .) 
 

  العينات:تهيئة 
استخدمت في هذا الدراسة  نماذج من أسياخ  حديد التسليح المحلي والمستورد) التركي(  

ليبيا, وتم  –مم , تم الحصول عليها من السوق المحلي بمدينة مصراته  10ذي قطر 
نماذج لكال  منهما, وذلك بتقطيع حديد التسليح على هيئة   7نموذجا  أي  14تهيئة 

مم  وقد عولجت أسطح  العينات بعملية التجليخ    10مم وبقطر 50اسطوانات بطول 
(Grinding والسنفرة إلزالة الخشونة السطحية والزوايا الحادة غير المرغوب فيها وقد تم )

ترقيم تلك العينات,  وأرسلت بع  النماذج للشركة الليبية للحديد والصلب  بمدينة 
لكيميائي باستخدام مصراته . ألجراء التحليل الكيميائي لمعرفة تركيبها ا

 (  . 1و النتائج موضحة بالجدول رقم )  Emission Spectroscopyجهاز

( التحليل الكيميائي لعينات لحديد التسليح المحلي والمستورد المستخدمة في هذه 1الجدول ) 
 الدراسة

Element\% S P Mn Si C Fe 
Local Iron 0.015 0.028 0.800 0. 160 0.200 Bal 

Imported Iron 0.020 0.018 0.830 0.146 0.320 Bal 
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 تنظيف العينات قبل عملية الغمر:
% ( , قبل H3PO4  5و    %  Cr O3 2تم تنظيف العينات باستخدام المحلول   )

عملية الغمر في الوسط التآكلي , وُجففت باستخدام فرن التجفيف عند درجة حرارة  
 درجة مئوية .70

 أوساط التآكل:
لتر مياه البحر من   شواطئ منطقة الجزيرة بمدينة مصراته ومياه    20حواليتم جمع 

لتر من مياه االمطار  20الشرب من شبكة مياه مدينة مصراته وأيضا تم جمع حوالي 
( 1م. و يبين الجدول رقم   )2017التي هطلت على المدينة في شهر يناير للعام 

كل المستخدمة في هذه الدراسة الذي تم اجراءه التحليل الفيزيائي والكيميائي ألوساط التآ
 في مركز الرقابة عن األغذية واألدوية بمدينة مصراته .

 ( التحليل الفيزيائي والكيميائي ألوساط التآكل المستخدمة في هذه الدراسة2الجدول )  

Properties 
 

Drinking water Rain water Sea water 

Total hardness (mg/l) 711 417 5810 
PH 8 8.07 7.52 

Electrical 
conductivity(EC) 

567 694 775 

(Mg+2) (mg/l) 0.03 0.07 323 
(Ca+2) (mg/l) 51.25 44.68 104.4 
NH4

+(mg/l) 0.04 0.09 - 
(Cl¯) (mg/l) 210 120 19,370 
SO4 -2 (mg/l) 195 64 - 
HCO3

- (mg/l) 262 213 - 
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 التآكل:حساب معدل 
استخدمت في هذه الدراسة طريقة فقد الوزن والتي تدعى أحيانا  بالطريقة الوزنية لحساب 
معدالت تآكل الحديد, ومن مزايا هذه الطريقة سهلة المناولة, وتعطي نتائج متقاربة, 
معتدلة في سرعة االستجابة للمتغيرات ومطبقة في أنواع عديدة من التآكل, كالتآكل 

[ , حيث تم غمر نماذج من حديد التسليح 2عي والتآكل الرطب ]المنتظم والتآكل الموض
مل في األوساط المائية المستخدمة في هذه الدراسة وذلك  200المحلي والمستورد في 

مل بعد تعليقها بخيط  معزول كهربيا , وفي درجة حرارة  250في دوارق مخروطية سعة 
واسطة الميزان الحساس في تلك الغرفة, وتم تعين  كتلتها  قبل وبعد عملية الغمر ب

يوما  ( , و بعد كل عملية  40,32,24,16,8األوساط المائية لفترات زمنية محددة )
غمر يتم سحب العينة وتنظف من طبقات الصدأ الناتجة باستخدام فرشاة ناعمة والماء 

(  H3PO4  5%و    Cr O3% 2المقطر أوال ثم يتم تنظيفها باستخدام المحلول  )
الطبقات المتآكلة دون المساس بالمعدن, وتجفيفيها باستخدام مجفف عند درجة  لتنظيف
مئوية, بعد ذلك يتم اعادة وزنها ثم يحسب معدل التآكل لكال عينات حديد 70حرارة  

 [.11التسليح المحلي والمستورد من خالل العالقة التالية ]

(1) 
tA

W
CR

*


 

 حيث :

ΔW :  ( الفرق في الوزن.(mg 

C R  ( معدل التآكل   بوحدات :mg.cm-1.hr-1 . ) 

A   المساحة السطحية للعينة بوحدات :(cm2) . 

t  ( زمن التعر   بالساعة :hr . ) 
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 وتم حساب المساحة السطحية باستخدام العالقة التالية :

(2) A=2π
2+2πrL 

r( نصف قطر األسطوانة بوحدات : . (cm  

Lطول : ( األسطوانة بوحداتcm. ) 

 حساب كفاءة المثبط   :

 [ 12تم حساب كفاءة التثبيط لحديد التسليح المستور والمحلي  باستخدام المعادلة التالية ]

 (3) 
100% X

C

CC
IE

O

O

R

RR 
  

                                                                                    
 حيث:   

 :IE% % كفاءة المثبط  

: CRO  .معدل التآكل بدون مثبط  

: CR  بالمثبط.معدل التآكل   

 النتائج و المناقشة
يختلف معدل التآكل في األوساط المائية باختالف درجة العدوانية لوسط التآكل والتي 

(  1تزداد بزيادة نسبة االمالح ودرجة تركيزها في وسط التآكل , ويبين الشكل رقم )
العالقة بين معدل التآكل والزمن لحديد التسليح المستورد والمحلي في ماء الشرب و من 

(  نالحظ أن معدالت التآكل للحديد المحلي  أقل  1في الشكل )خالل النتائج المتحصل 
من معدالت التآكل للحديد المستورد في ماء الشرب,  وربما يعود ذلك إلى نسبة الكربون 
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في الحديد المحلي أقل من نسبة الكربون في الحديد المستورد, كما ذكر في الجدول رقم 
يعزى كذلك لنسبة الكبريت,  وأيضا [13,12( ونتائجا هذه تتفق مع ما ذكره  ]1)

فعنصر الكبريت  يعتبر من اكثر العناصر التي تسبب التآكل بسبب ميله لالتحاد مع 
 عنصري الهيدروجين و االكسجين .

 
العالقة بين معدل التآكل والزمن للحديد المستورد والمحلي في ماء الشرب عند  .(1الشكل )

 درجة حرارة الغرفة

(  أن معدل التآكل لحديد  التسليح المحلي 2المتحصل عليها في الشكل )وتشير النتائج 
أقل من حديد التسليح المستور بفارق بسيط وخصوصا  في األيام األخيرة  من التعر  

 لوسط التآكل.
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العالقة بين معدل التآكل والزمن للحديد المستورد والمحلي في ماء المطر عند  .(2)الشكل 

 درجة حرارة الغرفة

( نالحظ أن معدالت التآكل للحديد 3ومن خالل النتائج المتحصل   في الشكل  )
المحلي والمستورد في ماء البحر  تزداد  حتى اليوم السادس عشر من عملية الغمر ثم 

تبدأ  في االنخفا   بمرور الزمن, ويعزى  ذلك  لتكون طبقة من أكسيد الحديديك  
تفاعل المعدن مع وسط التآكل وأيضا بسبب  ومخلفات التآكل التي  تقلل من سطح 

 [.16-14نقصان كمية األكسجين المذابة في الماء ]
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( العالقة بين معدل التآكل والزمن للحديد المستورد والمحلي في ماء االبحر عند  3الشكل )  

 درجة حرارة الغرفة

( نجد أن معدل التآكل في حديدي التسليح المحلي والمستورد 3,2,1وبمقارنة األشكال )
في وسط التآكل  )ماء البحر(  أعلى من معدل التآكل في أوساط التآكل ) ماء الشرب 
والمطر (, ويعزى ذلك لكون ماء البحر يعتبر وسطا فعاال  في التفاعل الكهروكيميائي 

ركيز عال في ماء البحر تؤدي لنشر التفاعل في معظم فوجود أيونات الكلوريد بت
المساحات السطحية من خالل مقدرة التوصيل الكهربائي لتلك األمالح , ومن خالل 

(  نالحظ أن تركيز أيونات الكلوريد في ماء البحر أعلى من بقية  2الجدول رقم ) 
حيث تقوم أيونات األوساط األخري , وهذا له دورا  مهما  في زيادة معدالت التآكل 

الكلوريد بكبح المقاومة النوعية لوسط التآكل من خالل زيادة خاصية التوصيل الكهربائي 
ليصبح وسط التآكل أكثر شراسة على عينات الحديد  وبالتالي تؤدي الى زيادة  فيه 

 [.8معدل التآكل ]
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تشير  إن زيادة زمن التعر  لوسط التآكل له ثأتير واضح على معدالت التآكل حيث
النتائج المتحصل عليها أن معدل التآكل يقل تدريجيا بزيادة زمن التعر  لوسط التآكل 

(, ويعزى ذلك إلى بطء أو ضعف سرعة التفاعل 3,2,1كما هو واضح في األشكال )
الكهروكيميائي مع استمرار زمن التعر  عما كان عليه في بدء التفاعل ويعود ذلك 

تشكل هذه المخلفات أغشية واقية تقلل من تفاعل سطح  لوجود مخلفات التآكل التي قد
المعدن مع وسط التآكل  مع استمرار الزمن حيث تجعل المعدن أقل نشاطا في الوسط 

. هذه من ناحية ومن ناحية أخرى عملية فقدان الوزن مع زيادة [17]المسبب للتآكل 
نما ث متل معادلة من الدرجة زمن التعر  ال ثمتل عالقة خطية فهي ليست ثابتة دائما واا

بسبب وجود طبقات التآكل المتكونة على سطح  [18]الثانية أو الثالثة كما ذكر الباحث 
, ويعزى  [19]الصلب والتي تعييق استمرار فقد الوزن مع تغير الزمن بمعدل ثابت 

أيضا إلى عملية نفاذ األكسجين المذاب في الماء الذي يؤدي في البداية لزيادة سرعة 
اعل الكهروكيميائي ويسجل معدالت تآكل عالية إال أنه بمرور زمن التعر  تقل التف

نسبة االكسجين المذاب في الماء مما يؤدي الى زيادة تركيز أيونات الهيدروجين أي 
 [.10] زيادة حامضية وسط التآكل

 كفاءة الثبيط لمركب أحادي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائية الهيدروجين:
( العالقة بين كفاءة مركب أحادي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائية 4قم )يبين الشكل ر 

كمادة مثبطة لمعدالت التآكل  مع زمن التعر   لحديدي التسليح المحلي والمستورد  
في ماء البحر حيث يالحظ أن أعلي كفاءة للمثبط  للحديد بنوعيه المستورد والمحلي 

تبدأ في التناقص مع زيادة زمن التعر ,  كانت عند نهاية فترة التعر  األولى , ثم
ويعزى ذلك ربما  إلى تكون طبقة من مخلفات التآكل على سطح العينات تعمل كأغشية 
واقية تحجب سطح المعدن عن وسط التآكل, إال أنها تبقى ذات فاعلية عالية نسبيا  وهذا 

 [.16أمرجيد يشجع على استخدامها كمادة معيقة للتآكل ]
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( عند استخدام أحادي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائية  4الشكل ) كما يالحظ من
( في ماء البحر أن حديد التسليح المحلي و 30ppmالهيدروجين كمادة مثبطة  بتركيز )

حديد التسليح المستورد أن نسب الكفاءة متقاربة حيث وصلت نسبة كفاءة إلى  
للحديد المستورد وصلت أيام ( للحديد المحلي  8ساعة )  192% عند زمن 84.23

 أيام ( . 8ساعة )  192% عند زمن 83.53الى 

 
( كمادة مثبطة  30ppm( بتركيز ) NaH2PO4-1- H2O( العالقة بين كفاءة )4الشكل )

لمعدالت التآكل  مع زمن التعر   لحديد التسليح بنوعيه المحلي والمستورد  في ماء البحر 
 عند درجة حرارة الغرفة

 :و االستنتاج الخالصة
أظهرت نتائج الدراسة أن معدالت تآكل حديد التسليح  المحلي و المستورد تختلف -

باختالف أوساط التآكل , وأشارت أن  اعلى معدل تآكل  كان في ماء البحر 
 للحديد بنوعيه المحلي والمستورد وأن التآكل فيهما  من النوع المنتظم .
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بينت نتائج الدراسة أن حديد التسليح المحلي كان األقل تآكال  من حديد التسليح  -
 المستورد بفارق بسيط  في األوساط المائية المستخدمة في الدراسة .

أشارت نتائج الدراسة لفاعلية مادة أحادي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائية  -
الهيدروجين كمادة مثبطة لتآكل حديد التسليح في األوساط المائية المختلفة, فكانت 
نسب كفاءة ثبيط لحديد التسليح  بنوعيه المحلي والمستورد متقاربة, حيث وصلت 

أيام( وفي  8ساعة ) 192التعر   % عند زمن84.23في حديد التسليح المحلي 
 % عند نفس زمن التعر .83.53الحديد المستورد, وصلت الى 

انخفضت كفاءة الثبيط  لمادة أحادي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائية  -
%   79.03% و 79.94الهيدروجين بزيادة زمن التعر  حيث وصلت إلى 

 960ي عند زمن التعر  لحديد التسليح بنوعيه المحلي والمستورد على التوال
يوم ( وبالرغم من ذلك تعتبر ذات فاعلية عالية نسبيا , حيث يمكن  40ساعة ) 

 استخدامها كمادة مثبطة للحد من التآكل.
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 طرق وتقنيات التحكم و التمثيل  للنظرية الالخطية

Methods and techniques control and simulation in nonlinear 

theory 
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 الملخص
 األنظمة الالخطية لها أهمية كبيرة في مجال الفيزياء والهندسة ودراسة الطقس واإلدارة 

ابسط طرق تمثيل  واالقتصاد والنمو السكاني والعديد من الظواهر الطبيعية. ولعل من
نظام ألخطي هو استخدام البندول المعكوس. ومنذ حوالي الستينات أصبح البندول 

 المعكوس من أهم وابسط النماذج التي تستخدم لتمثيل ودراسة األنظمة الالخطية.
في هذه الورقة يتم استعرا  أهم طرق التحكم المستخدمة للسيطرة علي األنظمة 

 يتم االستعانة بها لتحقيق أفضل النتائج.الالخطية والتقنيات التي 
هذه الورقة هو إجراء مسح لتطبيقات طرق وتقنيات التحكم باستخدام  والغر  في

 المحتملة التيالبندول المعكوس متضمنا مقارنة بينها وتوقع االتجاهات المستقبلية 
 يمكن تصورها استنادا علي ذلك.

الالخطية, بندول معكوس, طرق تحكم, المنطق الضبابي,  المفتاحية : الكلمات
 أسراب العناصر, الشبكات العصبية. مستعمرة النمل ,

 
Abstract 
Nonlinear systems have great importance in physics, engineering, 

weather, management, economics, population growth and many 

natural phenomena. Perhaps the simplest way to represent a 

mailto:sedegmb1@gmail.com
mailto:a.elghodban41@gmail.com
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nonlinear system is to use the inverted pendulum. Since about the 

1960s, the reverted pendulum has become one of the most 

important and simplest models used to represent and study 

nonlinear systems. This paper reviews the main control methods 

used to control nonlinear systems and the techniques used to 

achieve the best results  

Keywords: nonlinearity, inverted pendulum, control methods, 

fuzzy logic, ant colony, Particle Swarm, neural networks. 

 

 المقدمة .1
تمثل العديد من األنظمة والعالقات في مجاالت شتي  والتي لها األنظمة الالخطية 

أهمية كبيرة مثل الفيزياء والهندسة ودراسة الطقس واإلدارة واالقتصاد والنمو السكاني 
ويعتبر البندول المعكوس هو مثال كالسيكي لنظام غير  والعديد من الظواهر الطبيعية.

 مستقر بطبيعته.
ر البندول المعكوس بقياس توازن عصا طويلة علي إصبع وبعبارة بسيطة, يمكن تفسي

واحد. وتمثل أنظمة البندول المعكوس فئة كبيرة من األنظمة الميكانيكية غير الخطية 
تحت التشغيل, وهي مناسبة تماما للتحقق وممارسة األفكار الناشئة في نظرية التحكم و 

 [.Slavka-2013الروبوتات ]
الماضية  50من العمل علي البندول المعكوس منذ السنوات أل  وقد تم الكثير

[2013-Vijayanandوقد تم وصف الحل األول لتحقيق االستقرار .]  في أنظمة الحلقة
ثم من قبل  [J. K. 1960من قبل أوبيرج ] 1960المفتوحة غير المستقرة في عام 

يعود تاريخها إلي مرجع  100[. وألكثر من J.F-.1966] 1966شيفر وكانونفي عام 
, تم تجميعها لتقديم مسجل ألفكار الناشئة والمشاكل الصعبة في نظرية 1960عام  

 Olfaالتحكم غير الخطية التي تم إنجازها والتحقق منها باستخدام هذا النظام اآللي ]
2012.] 

وعلي األقل منذ خمسين عاما يصنف البندول المعكوس كمعيار األكثر شعبية, من بين 
 [.Olfa- 2012أخرى, يستخدم في نظرية التحكم غير الخطية ] أمور
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البندول المعكوس هو مسألة قياسية في نظام التحكم ويطبق في مجاالت التحكم الدقيق 
طالق الصواريخ,  و الروبوتات. تم تطبيق هذا المفهوم إلبدال روبوتات عالية الدقة, واا

(, والقمر الصناعي, VTOL) والسيطرة علي اإلقالع العمودي والهبوط للطائرات
واستقرار الطائرات خالل تدفق التيارات الهوائية المضطربة وتثبيت المقصورة في السفينة 

[Vijayanand-2013.] 
وهناك مجال آخر مهمة جدا حيث يتم استخدام هذا المفهوم هو مجال التعليم. حيث 

جيدة جدا من خالل هذا التطبيق الكالسيكي  يمكن للطالب الجدد الحصول علي فكرة
[Vijayanand-2013.] 

ونضرا لتكوينها البسيط, يعتبر البندول المعكوس هو المعيار األساسي من بين أكثر 
( وفوروتا Pendubot( وبيندوبوت )Acrobotمعايير الروبوت  شيوعا مثال كروبوت )

(Furuta قالع (  ونظام VTOLوهبوط الطائرات )( وبندول وموبندول العجلة والدراجة واا
   .[2012 -Olfa]( TORAالقنطرة و الكرةوتورا )

وكثيرا ما يستخدم نظام البندول المعكوس النموذجي غير الخطي غير المستقر كمعيار 
[. Velchuri June- 2014لدراسة تقنيات التحكم المختلفة في مجال هندسة التحكم ]

توازن, في حين تناولت بعضها التحكم في وقد ركزت معظم البحوث أساسا علي ال
 [.Vijayanand-2013الحركة وتخطيط المسار ]

يمكن تصنيف عائلة أنظمة البندول المعكوس إلي أنظمة البندول المعكوس المفردة, 
المزدوجة من النوع المتوالي, وأنظمة البندول المعكوس وأنظمة البندول المعكوس 

ويعتبر من األنواع األكثر شهرة من البندول المعكوس هو البندول  المزدوجة الموازية.
Olfa-أحادي الذراع, عربة البندول المعكوس والبندول المعكوس المزدوج] الدوار

واإلصدارات األقل شيوعا هي البندول الدوار ثنائيا الرتباط, البندول المعكوس  [.2012
لبندول المعكوس الرباعي والبندول ثالثي الثنائي المزدوج , البندول المعكوس الثالثي, ا

 [.Olfa- 2012( أو الكروي]3D)   اإلبعاد
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[. والشكل التالي Rod-2011البندول المزدوج هو مثال معروف للسلوك الفوضوي ]و 
 البندول المعكوس ذو العربة. وضح ي  (1)رقم

 
 ( البندول المعكوس ذو العربة1شكل رقم )

 المعكوس؟لماذا التركيز على البندول  .2
أهم أسباب اختيار البندول المعكوس كنظام يستخدم في مجال نظرية التحكم غير 

 -الخطية هي: 
 ( لالستخدام المعملي. النظام األكثر سهولة المتاح )في معظم األوساط األكاديمية 
  نظام غير خطي والذي يمكن معالجته ليكون خطي دون الكثير من الخطأ

 ارات.لمجموعة واسعة جدا من الخي
 .أنه يوفر ممارسة عملية جيدة للمهندسين في مجال التحكم المحتملين 
 .البندول المعكوس ضروري في تقييم ومقارنة نظريات التحكم المختلفة 
 .يمكن اعتباره أبسط نظام وربوتي, بعنصر واحد فقط ومفصل دوران واحد فقط 
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 البندول المعكوس هو نظام جيد لشرح استخدام نظرية التحكم ذو التغذية  نظام
الراجعة, والغر  من ذلك هو تحقيقا الستقرار في النظام ذو الحلقة المفتوحة غير 

 المستقر.
 تقنيات وطرق التحكم: .3

تصميم وحدة تحكم هو المحتوى الرئيسي لنظام البندول المعكوس, وتستخدم وحدات 
االستقرار في النظام غير المستقر وجعله قوي ضد االضطرابات. وقد التحكم لتحقيق 

استخدمت العديد من التقنيات لتحقيق الشيء نفسه, علي سبيل المثال , تقنية النمط 
المنزلق, المنطق الضبابي, خوارزميات التحكم المستوحاة من األنظمة والسلوكيات 

التحكم في الوقت الحقيقي والشكل البيولوجية )شبكات األعصاب, خوارزميات ألجين(, 
 ( يوضح مخطط نظام التحكم للبندول المعكوس.2رقم )

 

 
 ( مخطط نظام تحكم لعربة البندول المعكوس2الشكل رقم )

 



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   171 

 
 

 فيما يلي استعراض ألهم طرق وتقنيات التحكم المستخدمة:
 [PIDالتفاضلي] -التكاملي -المتحكم التناسبي -1.3

التفاضلي هو نظام التحكم الذي له خرج, متغير القيمة المتحكم التناسبي التكاملي 
(CV( ويستند عموما علي الخطأ, )e( بين القيمة المحددة من قبل المستخدم )SP )

 [.2012 -Olfa( ]PVوالقيمة  المقاسة )
( يعطي الحل األبسط واألكثر فعالية PIDالتفاضلي )-التكاملي-المتحكم التناسبي

 [.Lal-2012لعالم الحقيقي ]لمختلف مشاكل التحكم في ا
يعتبر متحكم تقليدي ويستخدم  التناسبي التكاملي التفاضليالمتحكم  ذو األطوار الثالثة 

كثيرا إلجراء مقارنات و مفاضالت  مع أنواع أنظمة التحكم األخرى ومن أمثلة ذلك 
 Nnochiri  -Eyabi 1999  -2010 -Xiao -2010 Laith] البحوث التالية:

[BinYusof,2013  -,2014. ( يوضح3والشكل رقم ) [مخطط لنظام تحكمPID] 
 

 
 [PID( مخطط لنظام تحكم]3الشكل رقم )
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 [LQRالمتحكم ألتربيعي الخطي ] -2.3
هو أحد الطرق الحديثة للتحكم باستخدام  معادالت فضاء الحالة الخطية لتحليل األنظمة 

مناسبا لتحليل النظم الديناميكية  يعتبر التمثيل في فضاء الحالةمثل البندول المعكوس. 
ولتمثيل األنظمة   ]June-2014[الخطية متعددة المدخالت والمخرجات والتحكم بها.

الديناميكية يتم استخدام معادالت خطية تفاضلية  والكلفة يتم تحديدها باستخدام دالة 
 [. 2002-Jianqiang( ]LQتربيعية ولذلك سمية خطية تربيعية )

تطبيق هذا األسلوب هو أيجاد نظام تحكم مثالي يؤدي إلي تقليل دالة الكلفة الهدف من 
 [..Velchuri June- 2014التربيعية ]

وتصميم متحكم تربيعي خطي يعتمد علي نظام التغذية الراجعة وذلك يؤدي إلي تقليل 
 [.2013-K. December( ]Jدالة الكلفة )

المنظم التربيعى الخطى تعطى أداء أفضل مثل  ووفقا  لنتائج المحاكاة وجد أن طريقة
 زمن الترسيخ, الخطأ عند حالة االستقرار وتجاوز الهدف مقارنة مع الحاكمة التقليدية

PID ة]ذا يدل على تفوق طريقة المنظم التربيعى الخطى على الحاكمة التقليديهو-K.
2013]. 

 [Fuzzy logic controllerمتحكم المنطق الضبابي ] -3.3
المنطق الضبابي  يوفر طريق سهل للوصول الي نتائج محددة معتمدا علي متحكم 

[ , و .J-1960]  مدخالت ضبابية ومبهمة وغير دقيقة ومشوشة أو معلومات ناقصة
هو أسلوب للتحكم يحاكي أسلوب البشر التخاذ القرار. خوارزمية المنطق الضبابي 

[.   Velchuri-.2014] كذا(تتمثل في صورة الجملة الشرطية )إذا كان كذا..إذا  
[ , وتم تطبيقه Olfa- 2012ومتحكم المنطق الضبابي يعتبر حاليا أشهر تقنية تحكم]

 [.Li-Xin-1996بنجاح في الكثير من المنتجات التجارية واألنظمة  الصناعية]
المجموعة الضبابية هي جيل من نظرية األنظمة العددية العادية التي طورها  نظرية

.  وهي وسيلة مريحة لتعيين مساحة اإلدخال 1965الدكتور لطفي زاده في عام 
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والتكوين األساسي للمنطق الضبابي يتألف من  [.Ankur- 2011ومساحة اإلخراج ]
 أربعة أجزاء رئيسية هي: 

 ويل المدخالت العددية إلي قيم لغوية.( التغمي  وفيه يتم تح1
 ( قاعدة المعرفة وتحتوي علي القوانين والشروط. 2
 ( منطق اتخاذ القرار حيث يتم معالجة المدخالت وتحديد النتائج.3
                 Dipraj( إزالة التغمي  حيث يتم تحويل القيم اللغوية إلي قيم عددية.4

2011] -Ankur, July -2012.] 
أداء أفضل مثل زمن الترسيخ, والخطأ عند حالة أثبت متحكم المنطق الضبابي  وقد

 .االستقرار و زمن االستجابة وتجاوز الهدف مقارنة مع الحاكمة التقليدية
  (Hمتحكم الالمتناهي ) -4.3

تصميم بواسطة حل فضاء الحالة التي تستخدم ل( هو تقنية Hمتحكم الالمتناهي )ال
 ةالمتانترددي لضبط األداء وخصائص المعتمدة على المجال التستخدم دوال الترجيح 

مدخالت والمخرجات وتعكس التبعية والمقارنة للوتستخدم داالت الترجيح هذه لتطبيع 
المكانية والترددية الضطرابات الدخل ومواصفات أداء متغيرات الخرج )الخطأ(. 

[2015-Johne.] 
يضمن الثبات واألداء العالي من  الالمتناهيمن خالل التحاليل تم مالحظة أن متحكم و 

عالية في  ةاستقراري يوفر مقاومة عالية لالضطرابات وللخطاء وكذلك حيث الحساسية 
يمكن استخدام نظام معادالت الديناميكية الترددية و [. Ankit - 2013] أي حالة تشغيل

ر  إلثارة غير المتحكم جيد للنظم التي تتع هذا , ويعتبر بسهولة في هذا المتحكم
 .[2015 - الغصين معروفة. ]
 (Bang Bang controlمتحكم بانغ بانغ ) -5.3

إستراتيجية المتحكم بانغ بانغ تتطلب حسابات معقدة وتحكم في المتغيرات بواسطة 
 .[Olfa- 2012التحويل المفاجئ بين حالتين]
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تعتبر هذه الطريقة فعالة عندما يكون معيار األداء للمتحكم تابعا للزمن. لذلك يكون 
 -الغصين] الحل من خالل تطبيق قوة تحكم ال محدودة في فترة متناهية الصغر.

2015.] 
  Sliding Mode Control) (المتحكم بالنمط المنزلق -6.3

في األنظمة ذات العناصر الغير  القياسي (SMC)يستخدم المتحكم ذو النمط أالنزالقي 
معروفة وفي وجود حاالت عدم تيقن كبيرة, والنتائج تكون بكسب تبديل عالي وسعة 

 نطاق أعلى من التذبذب أوقد تكون متباعدة تماما.
يتم تطبيق نهج المتحكم ذو النمط المنزلق في الحاالت التي تتطلب ظروف االستقرار 

 بشكل جيد وغالبا ضمان أداء قوي. 
المتحكم لديه استجابة جيدة لتحقيق السمة المطلوبة مقارنة بالمتحكم التربيعي 

 [.2006-Nawawi] .( LQRالخطي)
 ( Neural Networksالخاليا العصبية الصناعية ) -7.3

االصطناعي وفيه يتم محاكاة الكيفية األسلوب المستخدم يندرج تحت ما يسمي بالذكاء 
التي تتصرف بها الخاليا العصبية البيولوجية لدى اإلنسان الستخراج القواعد واألنماط 

بع  الباحثين يعتبرون أن الشبكة العصبية و  من مجموعات من البيانات.
( هو الخيار األفضل لتصميم وحدة تحكم, حيث يمكن للمرء ANNاالصطناعية)

.  (PID) المتحكم التقليدي ستجابة تحكم متفوقة وأعلي دقة منالحصول على ا
2013]-Lalithamma.] 
هي نوع نظام ديناميكي مستمر مع ارتفاع الالخطية وقدرة تعلم جيدة.  العصبيةالشبكة 

[1996-Hagan].  ميزة الشبكة العصبية هي طبيعتها غير الخطية للتنبؤ بالخطية و
ومتحكم الشبكة العصبية لديه بناء بسيط وعادة ما يتم  .[Sudeep-2012النظام. ]

. و لبساطته فهو يعتبر حاليا أكثر تقنيات  تجنب الحسابات غير الضرورية والطويلة
ومن تطبيقات الشبكات العصبية االصطناعية متعددة  [.Sarat-2013التحكم شهرة. ]

http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_networks
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الطبقات تحقيق تحسينات في كفاءة التحكم في السرعة لمتغيرات صغري وكبري 
 [.Lalithamma-2013] لبارمترات المحرك الكهربائي وحاالت الحمل.

 [Model Predictive Controlالمتحكم التنبؤي ] -8.3
ا مبنية على النماذج الرياضية, حيث يتم استخدام  (MPC)تقنية التحكم التنبؤي  نموذج 

 .ا يصف النظام. وهذا النموذج يعطي الخرج المستقبلي كتابع للدخل الحاليرياضي  
من القرن الماضي, وأصبح له استخدام  70تم تطوير تقنية التحكم التنبؤية في أواخر

 [.Stephen- 2014. ]80واسع االنتشار, وخاصة في صناعة التكرير, في إل 
( اهتماما متزايدا في PCوفي العقود القليلة الماضية, اجتذبت تقنية التحكم التنبؤي )

مجال البحوث, وقد استخدمت على نطاق واسع في الصناعات نظرا ألن لها ثالثة مزايا 
رئيسية هي: التنبؤ في الوقت الحقيقي وعملية التحسين المباشر وتصحيح التغذية 

[. خوارزمية التحكم التنبؤي هي بالتأكيد أفضل WONG-2005الراجعة المباشر. ]
خيارين جميع خوارزميات التحكم المتقدمة المتاحة حتى اآلن والميزة األكثر أهمية التي 

 [. Boo-2006تميزها عن خوارزميات التحكم األخرى هو مفهوم التنبؤ بعيد المدى. ]
 [EBCالمتحكم المستند علي الطاقة ]   -9.3

الطاقة واألساليب الهجينة تعتبر من أقوي أساليب التحكم الطرق المعتمدة علي 
ويتم التحقق  Lyapunov ))  المستخدمة للبندول المعكوس والتي يتم فيها تطبيق أدوات

 .[Olfa- 2012]من حاالت االستقرار رياضيا|.  
  ,[ACOمستعمرة النمل ] ,[ GAطرق التحسين: خوارزمية الجينات ] -10.3

 [PSOأسراب العناصر ]
في السنوات الحالية العديد من طرق التحسين المختلفة المستندة علي القوانين و 
السلوكيات الطبيعية مثل خوارزميات مستعمرة النمل للتحسين و خوارزميات أسراب 
العناصر للتحسين و الخوارزميات الجينية للتحسين وخوارزميات الشبكات العصبية 

أفضل الحلول ألنظمة علمية وهندسية معقدة للتحسين أخذت اهتمام واستخدمت إليجاد 
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  [ و كطرق للتحسين مقارنة مع الحلول الرياضية المعقدة.W.-C- 2009ومختلفة ]
2009 ]-2013 ] [ J. Van-2012] [ K.-Mahbubeh[  

 
 المناقشة .النتائج و4

تم ]astranj[ -2012] -]Lal []2012-Azimi-[2012 في العديد من األبحاث
استخدام أنظمة تحكم متعددة تدعم بعضها البع  وذلك  لالستفادة من ميزات كل نظام 

لضبط وتعديل متغيرات أنظمة التحكم وحل مشاكل و  للحصول علي أفضل النتائج.
التحسين لألنظمة الالخطية تعتبر الطرق المستوحاة من الخوارزميات و السلوكيات 

مستعمرة النمل و أسراب العناصر خوارزميات الحيوية مثل الخوارزميات الجينية و 
تحسين واعدة نظرا ألنها تقلل من االحتياج إلي الحلول الرياضية المعقدة. فالعديد من 

Adrian-2011 تم فيها استخدام طرق التحسين الحيوية لدعم أنظمة التحكم] األبحاث
2016-Sen] 
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  ملخصال
البالطات الخرسانية والصفائح القشرية عبارة عن عناصر إنشائية التي قد تكون على 

المباني وكذلك قد تكون أجزاء من سفن  حصيرية فيهيئة بالطات أسقف أو أساسات 
أو طائرات أو أجزاء من آلة. البالطات تتكون من مواد موحدة الخواص وأخرى غير 

فائحية  مركبة. كذلك تصنف البالطات من موحدة الخواص وأحيانا تكون من مواد ص
حيث السمك بالبالطات الرفيعة ذات الهبوط البسيط والبالطات الرفيعة ذات الهبوط 

 .         البالطات السميكةالكبير وأيضا 
تتطرق هذه الورقة إلى تحليل البالطات غير الموحدة الخواص عند الحدود المستمرة 

كوسيلة  finite difference methodالمتناهي وذلك باستخدام طريقة االختالف 
للحل. المعادلة التفاضلية العامة للبالطات غير الموحدة الخواص من الدرجة الرابعة 
التي تم استنتاجها و معامالتها باستخدام الشبكة غير متساوية الفراغات التي أنشأت 

المستنتجة للبالطة  للبالطة, كما تم إعداد برنامج كمبيوتر لحل المعادلة التفاضلية
المعرضة ألحمال مختلفة باختالف نسبة بواسن ومعامل المرونة في االتجاهين السيني 
والصادي. قد كان لتغيير نسبة بواسن تأثير مهم في عزم االنحناء على هذه البالطات. 
في نهاية هذا البحث تم توضيح جداول ومنحنيات يمكن استغاللها إليجاد قيم قوى العزم 

 جهادات بهذه البالطات إذا ما أراد المهندس االستفادة منها. واإل

ABSTRACT: 

   Plates are structural members that can be a slab, raft foundation 

in building. They can be also part of  vessels, airplanes or parts of 
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some machines. Plates can be formed by isotropic materials or 

orthotropic materials or sometimes laminated composite materials. 
Plates are flat structural elements for which the thickness is much 

smaller than the other dimensions. Plates may be classified into       

three groups (1- Thin plate with small deflection 2- Thin plate with 

large deflection 3- Thick plate ). 

 This paper is devoted to the analysis of orthotropic rectangular 

plates of continuous boundaries using finite difference method as a 

tool for such analysis. General forth order differential equation for 

orthotropic plate equation and its corresponding coefficient 

patterns of unequal spacing mesh were developed for the plate.     

A computer program was prepared and used to analyze the plates 

subjected to different loading with the variation of different 

Poisson’s ratio and different modulus of elasticity in x&y 

directions. It was found that the value of deflection decreases when 

the Poisson’s ratio increases. It was concluded that the Poisson's 

ratio has a significant effect on bending moment of the plate.                                                                             

More sets of conclusions will be listed by illustrating them in 

tabulated format and / or graphical diagrams that can be helpful to 

the engineers that need to benefit from these contribution.  

 

KEYWORD: Raft Foundation, Finite Difference, Rectangular 

Plates, Orthotropic Plate, Boundary Condition. 
 

INTRODUCTION: 

Since Navier[1] in 1820 solved Lagrange equation of the isotropic 

plate bending problems employed the double Fourier series for      

a load and deflection relationships.  Later an important approach 

was developed by M. Levy [1] in 1900.  When his solution is 

compared with the Navier’s method instead of a double series he 

dealt with a single series. Other important solution for the 

problems of plate bending is the energy method by Ritz[1]. 
    Many references were assigned as text books for plate analysis 
such as Timoshenko [2], but with the high speed of personal 
computers, orthotropic plates began to grasp engineering attention 
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looking for exact analysis of plates to reach better economy of 
material usage and high accuracy. 
In literature review solution of an orthotropic simply supported 
rectangular plate with uniform distributed load was illustrated in 
details[2,3]. 
    This paper is devoted to the analysis of continuous boundaries 
for rectangular orthotropic plates using finite difference method as 
analysis tool. General forth order differential equation for 
orthotropic plate equation and its corresponding coefficient 
patterns of unequal spacing mesh were developed.  A computer 
program was prepared and used to solve plates with different 
loadings with variations in Poisson’s ratio and different modulus 
of elasticity in x&y directions [4].   
 

FINITE DIFFERENCE METHOD: 
The method of finite differences is a tool to write sets of equations 
for a specific purpose. In our case solution of Lagrange equation is 
modified for an orthotropic plate as shown in Eq.  (1). 
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                                                 (1)                                                                      

yxyx GDH 2                                                                         (2) 

 
Where  
          
                 

yx DD ,        are flexural rigidities of an orthotropic plate. 
                      

yxG        torsional rigidity of an orthotropic plate.                 
                       q,        intensity of load per unit area. 
 
     This method is applied here to replace the plate governing 
differential equation and the expressions defining the boundary 
conditions with equivalent difference equations. The solution of 
the bending problem thus reduces to the simultaneous solution of a 
set of algebraic equations written for every nodal point within the 
plate. 
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Coefficient Patterns of Rectangular Mesh for Orthotropic 

Plate: 

The coefficient patterns of rectangular mesh are diagrammatically 
shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1. Coefficient patterns of rectangular mesh for orthotropic plate[1] 

Rectangular Plate Pattern for Continuous Boundary Edges: 

The following Figure 2. Shown a rectangular plate for continuous 

boundary edges. Two edges are simply support and the other two 

edges are fixed support. 

 

 



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   191 

 
 

 

 
Figure 2. Rectangular Plate Pattern for Continuous Boundary Edges 

 

Typical Problem for Orthotropic Plate:  
Consider a simply supported orthotropic rectangular plate for all 

edges as shown in Figure 3. of side dimensions of a  b where a = 

6 m, b = 4 m, subjected to a uniform load of q per unit area equal 

10 KPa, plate thickness equal 0.12 m, , modulus of elasticities in 

x&y direction are Ex = 18 GPa and Ey = 12 GPa, and the Poisson's 

ratio in x&y direction are x = 0.3and  y  = 0.2 are considered.     

A computer program named Ortho was developed for computing 

the deflections w, bending moments M x , M y , and stresses  x  ,

 y at a grid of points with an even number of intervals along 

each side of the rectangular plate. Tables 1 show the central 

deflection, central bending moments in x&y directions, central 

stresses in x&y directions. Results and accuracy convergence were 

demonstrated and are given in the form of tables and graphs. 

Discussion of these results is listed in below. Four different 

numbers of elements will be used for the problem.                           
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Figure 3. Orthotropic rectangular plate simply supported at all sides 

subjected to a uniform distributed load. 

 

Convergence test using finite difference method:  

The following table 1. Shows the results of orthotropic plate 

simply supported at all sides under uniform distributed load. W, 

M x , M y ,  X ,  Y  at center of the plate. 

Orthotropic factors { Ex, Ey,  x ,  y  }. 

 

Table 1. Results of problem  at center of plate. 
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The following Figure 4. Shows the percentage of error for 

variation the number of element for deflections and bending 

moments in x&y directions at a center of orthotropic simply 

supported plate at all sides. 

 
Figure 4. Convergence of deflections and bending moments in x&y 

directions at center of orthotropic simply supported plate at all sides 

subject to uniform load with  variation of number of elements. (Finite 

difference Vs. Analytical solution). 

Number of 

Grid spacing 

Nx    Ny 

Total number of 

elements 

W at center 

m 
Mx at center 

N.m 

My  at center 

N.m 

4  4 16 0.88357E-02 0.83350E+04 0.10182E+05 

8  8 64 0.88900E-02 0.85479E+04 0.10567E+05 

12  12 144 0.88986E-02 0.85896E+04 0.10642E+05 

18  18 324 0.89041E-02 0.86104E+04 0.10678E+05 

Analytical solution 0.89106E-02 0.87328E+04 0.10767E+05 

Number of 

grid spacing 

Nx    Ny 

Total number of 

elements 
 X  at center 

Pa 

 Y at center 

Pa 

4  4 16 0.34729E+07 0.42426E+07 

8  8 64 0.35616E+07 0.44028E+07 

12  12 144 0.35790E+07 0.44340E+07 

18  18 324 0.35877E+07 0.44490E+07 

Analytical solution 0.36387E+07 0.44863E+07 
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Figure 4 Indicates that for 16 elements the percentage of error of 

central deflection is equal 0.84 % and is reduced to 0.23 % for 64 

elements and to 0.12 % for 144 elements and 0.07 % for 324 

elements. It is clear that as the number of elements are increased 

the percentage of error is decreased significantly and convergence 

is smooth, also in this figure indicates for 16 elements the 

percentage of error of central bending moment in x-direction is 

closer to 4.6 % this error is reduced until reach 1.4 % for 324 

elements, while the curve of central bending moment in y-direction 

indicates that for 16 elements the percentage of error 5.4 % which 

is more than the error for central bending moment in x-direction 

for 16 elements, but at 324 elements the percentage of error is  

0.83 % which is lesser than the percentage of error for the central 

bending moments in x-direction for 324 elements. 

 

Typical seven problems results for Number of grid spacing   

Nx    Ny equal 324: 

In this section seven problems of orthotropic rectangular plates as 

shown in Figure 5. with the same dimensions a = 6 m, b = 4 m,      

t = 0.12 m, and the same properties Ex = 18 GPa, Ey = 12 GPa,   

x = 0.3, y  = 0.2. But with different boundary conditions and 

different types of loadings will be illustrated below by using 

computer program named ortho. that was made particularly for this 

study, number of grid spacing Nx    Ny equal 324 elements will 

be used for each problem. table 2. will show the central deflection, 

central bending moments in x&y directions, central stresses in x&y 

directions, and the bending moments at the center of the fixed edge 

of the plate. Results and accuracy convergence were demonstrated 

and are given in the form of tables and graphs. Discussion of  these 

results are listed in this paper.          
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Figure 5. Case1. simply supported orthotropic rectangular plate subjected 

to    uniform load of q per unit area.. 

 

                                          

 

 
Figure 5. Case 2. simply supported orthotropic rectangular plate 

subjected to triangular load of q per unit area. 

 

 



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   196 

 
 

 
Figure 5. Case3. simply supported orthotropic rectangular plate subjected 

to linear  trapezoidal load of q per unit area. 

 

 

 

 

 
Figure 5. Case 4.Two edges simply support and two edges fixed 

subjected to uniform load of q per unit area. 
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Figure 5. Case 5. Two edges simply supports and two edges fixed 

subjected to triangular load of q per unit area. 

 

 

 

Figure 5. Case 6. Three edges simply supported and the forth edge is 

fixed under uniform load 

 

Divide the rectangular plate into 324 elements and by using           

a computer program the results are shown at a center of plate as 

shown in table 2. 
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Figure 5. Case 7. Rectangular plate fixed at all sides subjected to a 

uniform   distributed load 
 

Table 2. Results of seven cases of orthotropic rectangular plates with 

different boundary condition under different types of load. 

 

 

 

Cases 

 

      Nx    Ny 

Number of 

grid spacing 

Total number 

of elements 

w center 

m 
Mx  center 

N.m 

My  center 

N.m 

Case 1    18  18 324 0.89041E-02 0.86104E+04 0.10678E+05 

 Analytical solution 0.89106E-02 0.87328E+04 0.10767E+05 

Case 2           18  18 324 0.44521E-02 0.43052E+04 0.53389E+04 

 Analytical solution 0.44553E-02 0.43664E+04 0.53837E+04 

Case 3            18  18 324 0.13356E-01 0.12916E+05 0.16017E+05 

 Analytical solution 0.13366E-01 0.13099E+05 0.16151E+05 

Case 4    18  18 324 0.32970E-02 0.33849E+04 0.60655E+04 

Case 5    18  18 324 0.16485E-02 0.16925E+04 0.30328E+04 

Case 6    18  18 324 0.53148E-02 0.52493E+04 0.77301E+04 

Case 7    18  18 324 0.27871E-02 0.38018E+04 0.51941E+04 

 

Cases 

 

Nx    Ny 

Number of 

grid spacing 

Total number of 

elements 
 X  center 

Pa 

 Y center 

Pa 

My at point c 

N.m 

Case 1 18  18 324 0.35877E+07 0.44490E+07 No point c 

 Analytical solution 0.36387E+07 0.44863E+07 No point c 

Case 2 18  18 324 0.17938E+07 0.22245E+07 No point c 

 Analytical solution 0.18193E+07 0.22432E+07 No point c 

Case 3 18  18 324 0.53816E+07 0.66736E+07 No point c 

 Analytical solution 0.54579E+07 0.67296E+07 No point c 

Case 4 18  18 324 0.14104E+07 0.25273E+07 - 0.12532E05 

Case 5 18  18 324 0.70520E+06 0.12637E+07 - 0.62662E04 

Case 6 18  18 324 0.21872E+07 0.32209E+07 - 0.16309E05 

Case 7 18  18 324 0.15841E+07 0.21642E+07 - 0.11089E05 
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Discussion of effect of different edge conditions of a plate 

subjected to uniform load: 

Deflection effect 

From the previous problems, Table 2. Shows the results of 

deflections for rectangular orthotropic plate simply supported at all 

sides (Case1), the results of deflections for rectangular orthotropic 

plate fixed at one edge and the other three edges simply supported 

(Case6), the results of deflections for rectangular orthotropic plate 

fixed at two edges and the other two edges simply supported 

(Case4). Lastly the results of deflections for rectangular 

orthotropic plate fixed at all edges (Case7).  

It is clear that the values of deflections are decreased significantly 

with increasing the length of fixation as shown in Figure 6. 

 

Figure 6. The values of deflection at center of plate for four different 
cases of boundary condition under uniform distributed load per unit area. 
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Figure 7. The values of bending moment in y-direction at center of plate 

for four different cases of boundary condition under uniform distributed 

load per unit area. 

Bending effect 

From the previous problems Table 2. Shows the results of bending 

moments in y-direction for rectangular orthotropic plate simply 

supported at all sides (Case1), the results of bending moments in y-

direction for rectangular orthotropic plate fixed at one edge and the 

other three edges simply supported (Case6), the results of bending 

moment in y-direction for rectangular orthotropic plate fixed at 

two edges and the other two edges simply supported(Case4). 

Lastly the results of bending moment in y-direction for rectangular 

orthotropic plate fixed at all edges Case7). It is clear that the 

values of bending moment in y-direction are decreased 

significantly with increasing the length of fixation as shown in 

figure 7. It can be also noted that when the number of elements is 

increased for rectangular orthotropic plate simply supported at all 

sides the values of deflection and bending moment increase until 
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approximately reach to the exact solution, while when the number 

of elements for rectangular orthotropic plate fixed at all sides is 

increased the values of deflection and bending moment decrease 

until approximately reach to the exact solution. 

Stresses effect: 

From the previous problems, Table 2 shows the results of stresses 

in y-direction for rectangular orthotropic plate simply supported at 

all sides (Case1), the results of stresses in y-direction for 

rectangular orthotropic plate fixed at one edge and the other three 

edges simply supported (Case6), the results of stresses in y-

direction for rectangular orthotropic plate fixed at two edges and 

the other two edges simply supported (Case4). Lastly the results of 

stresses in y-direction for rectangular orthotropic plate fixed at all 

edges(Case7). 

It is clear that the values of stresses in y-direction are decreased 

significantly with increasing the length of fixation as shown in 

Figure 8.                     

 
Figure 8. The values of stresses in y-direction at center of plate for  four 

different cases of boundary condition under uniform distributed load per 

unit area 
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CONCLUSIONS: 

This paper was devoted to the analysis of orthotropic plates with 

different boundary conditions and for different types of loadings. 

   Finite difference method was used as a tool for the analysis. 

Variation of Poisson’s ratio and modulus of elasticity in x&y 

directions were considered.   

From this paper which depends on solving of numerical 

problem of orthotropic plates major findings are listed as 

follows:                                                                                      

1. Finite difference method is a good tool to solve orthotropic 

plates                                                                                        

2. If the value of Poisson’s ratio increases this will decrease the 

value of deflection.                                                                    

3. The effect of increase in Poisson’s ratio has more effect on 

the bending moments in the   long direction of the plate 

(bending moments in x-direction).                                               

4. The values of deflections are decreased significantly with                         

increasing the length of fixation. 

5. The values of bending moment in y-direction are decreased           

significantly with increasing the length of fixation. 

6. When the number of elements is increased for rectangular 

orthotropic plate simply supported at all sides the values of 

deflection and bending moment increase until approximately reach 

to the exact solution, while when the number of elements for 

rectangular orthotropic plate fixed at all sides is increased the 

values of deflection and bending moment decrease until 

approximately reach to the exact solution.                           

7. The values of stresses in y-direction are decreased significantly 

with increasing the length of fixation. 
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 الملخص
تاثرت جميع القطاعات وخصوصا قطاع  COVID-19خالل جائحة كورونا       

التعليم حيث أغلقت جميع المؤسسات التعليمية في كل دول العالم. تم تطبيق التعليم 
بعد في بلدان مختلفة ولكن في ليبيا ال تزال إلى هذه اللحظة معظم المؤسسات  عن

التعليمية مغلقة تحت توصيات من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ومنعا 
الفيروس. يقوم هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي حيث يتم دراسة  نتشارال

البحوث التي تطرقت لتجارب الدول التي طبقت نظام التعليم عن بعد وكيفية 
التعليم في ظل جائحة كورونا وكيف تم التغلب على هذه األزمة. تم جمع  استمرار

والجامعات   ستهدف المدارسالبيانات عن طريق االستبيان االلكتروني الذي ا
ليبيا التي طبقت نظام التعليم عن بعد بنجاح. بعد جمع -مدينة بنغازي في  الخاصة 

. أظهرت النتائج أن Spssالبيانات تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل االحصائي 
ناجحة للمدارس الخاصة التي طبقت التعليم عن بعد بالرغم من وجود  التجربة كانت

الصعوبات. أخيرا يقدم هذا البحث بع  التوصيات المستخلصة من الدراسات بع  
لتنفيذ التعليم عن بعد   وتجارب بع  الدول و المدارس والجامعات الخاصة السابقة

 .كأفضل حل بديل للطوارئ

Abstract 

    Education sector has been affected by COVID-19 pandemic and 

all the educational Institutions have been closed, not only in Libya 

https://www.unicef.org/press-releases/light-covid-19-crisis-un-officials-call-immediate-release-all-children-detention
mailto:Aisha.hamed@uob.edu.ly
mailto:Nadia.senussi@uob.edu.ly


 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   205 

 
 

but also everywhere around the world. Most of the developed 

countries around the world have been immediately transitioned to 

remote learning fluently, on the other hand, there are 

other countries that are closing their educational institutions and 

facing the difficulty of transition to online learning just like Libya. 

The study used a descriptive analytical method through the review 

of the literature conducted on the experience of some countries and 

how they deal with the pandemic in saving education and using 

distance education as an alternative solution. Online questionnaires 

were then developed to collect the necessary data targeting 

the students, parents and teachers whose private school and 

university implemented distance education in Benghazi Libya. 

After data was collected, it was analysed using the SPSS statistical 

analysis software. The results showed that the experience went 

successful for private schools and universities that have applied the 

remote learning even if there were some difficulties. Finally this 

research provides a basis for the implementation of distance 

education as the best alternative Emergency solution, supporting 

the argument that learning need not be stopped, too in Libya. 

Keywords: Distance learning, online study, education, 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19)  

Introduction 

    According to World Health Organization (WHO) Coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) is “an infection disease caused by a 

newly discovered coronavirus” (WHO, 2020) even though there 

was not any case recorded in the beginning of the second semester 

of the 2020 year (spring), the schools and the universities were 

closed. They were closed due to rapid exposure of the virus in the 

neighbouring countries and the country is not ready for this 
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situation. The learning process in Libya was totally stopped from 

the 14 of March 2020 by the recommendation of the Ministry of 

Education, until the time this paper was written June 12 (2020) to 

avoid the rapid spread of the virus but with no alternative solution 

while this closing is affecting millions of children and youth of 

Libyan’s student population.  

-Impact of coronavirus on education 

      Most countries of the world were affected by COVID-19. The 

Coronavirus crisis has a big Impact on the education sector; for 

instance, many universities and schools are closed and moved 

towards distance learning. However, education in Libya is based 

on traditional methods only and requires the students to attend the 

school classes every day, and have never used the e-learning tools 

before.  Therefore, to change the education system in the schools 

those were based on basic methodology like a traditional 

classroom (where teacher use books and blackboard) into remote 

learning that based on technology there are some aspects and 

challenges that should be considered like: Infrastructure Support, 

Staff Readiness, Student Accessibility,  (Wahab, A. 2020). During 

coronavirus distances learning has become part of the curriculum 

in many schools and universities (Plancher KD, Shanmugam JP, 

Petterson SC, 2020) worldwide and should be in Libya. 

 -Shift to online study and e-learning during the pandemic 

     How long will this pandemic be there and why should we 

immediately begin the transition to e-learning for no further waste 

of time? No one knows! The country needs a solution for this 

situation since no one knows for how long this situation will 

continue.  The traditional studying way is the used way in the 

education system with no support of technology. This made a big 
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hole in the education system when the pandemic occurred. Now it 

is the time that the country should use the technology to support 

the educational process which should be supported by the 

government to ensure its success. Libya is a low resource country 

not well prepared Or rather saying not ready yet to fully rely on 

online education for a full school year. Only one way can make 

this happen if the government completely supported distance 

education by providing full access to high network speed and 

supporting families who are unable to provide devices and 

equipment for studying online. “Different countries worldwide 

have introduced various solutions during the pandemic to continue 

the education process. Online libraries, TV broadcasts, guidelines, 

resources, video lectures, online channels were introduced in 

at least 96 Countries” (Basilaia, G. & Kvavadze, D. 2020). 

-Opportunities and Challenges  

      The new generations use technology very much and spend 

most of their time on smartphones, tablets and social media so it’s 

the government opportunities to support the use of technology in 

the learning process. The integration of technology into the 

education process has become a worldwide trend. Providing 

educational materials through the mobile devices of this generation 

is a very attractive method of learning more than the traditional 

way. “The use of mobile learning allows learning anytime, 

anyplace, and anywhere. Mobile Learning is an unavoidable 

alternative during COVID-19” (Naciri, A., Baba, M. A., Achbani, 

A., & Kharbach, A. 2020). Moreover, the learning by using mobile 

devices can be effective and “helps students to develop 

technological skills, conversational skills, find answers to their 

questions, develop a sense of collaboration, and allow knowledge 

sharing “(Naciri, A.Baba, M. A, Achbani, A., & Kharbach, A. 
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2020). Today, most of the universities use what are called 

"learning management systems." In light of the Corona crisis 

experienced by the world; the majority of educational institutions 

have moved towards e-learning as a more appropriate alternative 

to ensure the continuity of the educational process. The use of 

online video chatting applications such as Zoom, Google, Meeting, 

and WebXmate has increased significantly in different parts of the 

world (Perez, S. 2020). According to Perez; the downloading of 

these programs reached 62 million times between 14-21 March 

2020 (Perez, S. 2020) that was, with the start of the movement 

bans in many countries. The use of many educational applications 

and programs have also Doubled as shown in figure (1). Such as 

Google Learning Case, Office 365 ″, Apple applications, 

evaluation service sites and interactive activities. According to the 

same site techcrunch.com  (Perez, S. 2020); IOS, Google software 

downloads increased by 45% in a week and the growth of 

downloading video conferencing apps has increased exponentially 

in different parts of the world as shown in (figure 2and 3). 

 

Figure.1.Downloading of business apps during COVID-19            

Pandemic (Perez, S. 2020) 

https://techcrunch.com/author/sarah-perez/
https://techcrunch.com/author/sarah-perez/
https://techcrunch.com/author/sarah-perez/
https://techcrunch.com/author/sarah-perez/
https://techcrunch.com/author/sarah-perez/
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Figure.2.Growth in downloading of video conferencing apps during the 

COVID-19   pandemic in (US, UK, France, and Germany)             

(Perez, S. 2020) 

 
Figure.3. Growth in downloading of video conferencing apps during the 

COVID-19   pandemic in (Spain and Italy) (Perez, S. 2020) 

    Despite the positives of the use of e-learning, is it a total 

alternative solution to the traditional methods and the extent of 

preparation for that? What are the challenges facing e-learning? 

https://techcrunch.com/author/sarah-perez/
https://techcrunch.com/author/sarah-perez/
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 E-learning challenges in light of the pandemic 

1 - Internet coverage and accessibility   

     Despite the widespread use of the Internet in the region, many 

countries have not previously tested the technologies offered by E-

learning.  According to the World meter elaboration of the latest 

United Nations data, the current population of Libya is 6,866,054 

as on Friday, June 12, 2020. “There were 5.10 million internet 

users in Libya in January 2020”(Kemp, S.2020) as shown in figure 

(4). “The number of Internet users in Libya increased by 600 

thousand (+13%) between 2019 and 2020. Internet penetration in 

Libya stood at 75% in January 2020.”(Kemp, S.2020).  Moreover; 

“There were 11.40 million mobile connections in Libya in January 

2020; the number of mobile connections in Libya in January 2020 

was equivalent to 167% of the total population.” (Kemp, S.2020) 

as shown in figure 4. 

 
Figure.4.Total population of Libyan people and percentage of mobile 

internet and social media users in Libya (Kemp, S. 2020) 

     Even Though, the Statistics of Internet users in Libya are very 

promising that most Libyans can benefit from it in continuing the 
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educational process; Most of them are invoking the bad speed of 

the internet service and the high price of subscribing to the 

network. The numbers compared to the rest of the countries are 

good, but what is required is to take advantage of this growth in 

the number of users of the Internet and the country should work on 

building an electronic educational platform that is appropriate for 

the Libyan culture to take advantage of the Internet use and to 

communicate knowledge and support exist educational Platforms. 

In addition, when teachers and students have sufficient 

understanding to the types of online learning, then transferring to 

the remote learning in Libya  would be facilitated Types of online 

learning are: “Knowledgebase, online support, asynchronous 

training, synchronous training, Hybrid training”(Basilaia, G, & 

Kvavadze, D. 2020) 

2 - Readiness of the teacher 

     The involving of the ICT in the education domain helps in 

enhancing lessons delivery and that because the technology 

supports staff members (teachers) in the lesson preparation and 

delivery. Though, some of the staff members at universities and 

schools willing to integrate the  ICT tools in their lessons 

especially during lectures and tutorials and some of them unwilling 

using technology because of different reasons one of them is the 

Confidence. The administration of the different tools and learning 

platforms could be the reason for the lack of confidence. 

Therefore, staff members also need to have the ability to use the 

ICT tools effectively to submit lessons in such a mode (Wahab, A. 

2020). Moreover, the Ministry of Education should look for 

teacher’s need to be supported technically, socially and morally so 

that they can effectively deliver online classes (Wahab, A. 2020). 
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This could be by setting up courses and workshops to develop the 

teaching staff to remain ready to use technology in education, 

especially in such circumstances. 

Opportunities for improvement 

    The current crisis has a major role in highlighting the role of 

smart education in saving time and preserving the environment not 

only in the educational process but also in various forms of life. In 

addition, it is playing a major role in changing educational 

roles between the student, teacher and parent, and the role of smart 

education in supporting and developing educational institutions. 

The remote learning environments promote supplemental learning 

experiences where students can interact, collaborate, and take 

ownership of their own learning at their own pace and 

time (Wahab, A. 2020). Moreover, in online classes can drive and 

monitor who receives web training, when, how many times, and in 

what succession. The online learning system can provide a 

satisfactory result, especially in the condition of higher education 

when educators manage time and implement smooth programming 

that helps to reduce their frustration while maximizing their 

productivity (Wahab, A. 2020). 

Related work  

      There are many studies touch on the same topic as this 

research. Be specifically on the topic of the transition to distance 

education as an alternative solution at present and dealt with it 

from different perspectives. These studies have varied between 

Arabic and others. In addition, this study will review a number of 

studies that have been used with reference to the most prominent 

features with a comment on it that includes aspects of agreement, 

difference and statement of the scientific gap addressed by the 

current study. We would like to point out that the studies that will 
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be reviewed came in the time period in which many countries were 

imposed a curfew between March and April 2020 and included a 

number of countries and regions, which indicates their temporal 

and geographical diversity. From those studies a study was done 

by Basilaia, G & Kvavadze, D, which was focusing on the 

transition of education in Georgia to distance education and how it 

was? The authors mentioned that “the capacities of the country and 

its population to continue the education process at the schools in 

the online form of distance Learning”.  This study was focused on 

the situation in general education in Georgia. The authors explain 

how the state of Georgia experience in distance learning was very 

successful through a case study that was conducted for some 

private schools that have successfully applied the system. Such an 

experiment should be able to encourage the country to 

immediately transfer to remote learning before losing more time. 

“Based on the first-week statistics of the online teaching process at 

one of the private schools in Georgia, we can conclude that 

transition from the traditional to the online education systems at 

the school was Successful.” (Basilaia, G., & Kvavadze, D. 2020). 

Moreover, the authors suggested “easy way to use Google’s G 

Suite for education to make an addition to the existing school 

management system for video conferencing” (Basilaia, G., & 

Kvavadze, D.2020).  

     In another context and a different experience from one of the 

Arab countries, the Egyptian Ministry of Education took care of 

the problem of interactivity, and launched for this purpose Edmodo 

website.(Edmodo.org) This platform was launched in March 2020 

and the Ministry of Education was interested in providing a guide 

for student and teachers  in how to use  and  deal with the online 

platform, such as how to create classes and others.  The platform 
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allows students and teachers to communicate about lessons. The 

Libyan Ministry of Education should follow the example of the 

Egyptian Ministry of education and support distance education, not 

necessarily creating new educational platforms, but with the 

support of existing ones.   A Corona crisis would lead to a change 

in the way the world views distance education. Despite its 

disadvantages, which observers believe are only temporary and 

will be overcome in the future, distance education remains an 

alternative to traditional education in critical situations. 

     In addition, to the previous study there was another study that 

was done by Professors Seth C. Oranburg Assistant Professor 

of Law “Distance Education in the Time of Coronavirus: Quick 

and Easy Strategies “the author provides some strategies for 

distance education in this time of coronavirus. The professor 

indicates  an introductory technology section for the teachers who 

are required now for shifting from traditional to remote education, 

and it provides easy steps to start quickly teaching 

online.  Moreover, the author clearly states that this study is not 

only useful for law school but for every school (Oranburg. 2020). 

Furthermore, there is another study in India that was done by Dr. 

Kavita Saxena (2020) "Coronavirus Accelerates Pace of Digital 

Education in India". This study pictured the experiences and 

government support shifting to remote learning by offering the 

cost of the education suitable to raise (Massive Open Online 

Courses) (MOOCs). However, the author has mentioned 

some challenges that Indian educational institutions are facing 

shifting their teaching to online learning platforms under the 

pandemic of coronavirus circumstance “Converting teaching 

resources and material into digital formats in such a short time was 

a challenge. It was a difficult task to move the class of more than 
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50 students to the e-learning platform in the middle of the 

trimester” (Saxena, K. 2020)  In addition, she laid some of the ICT 

tools that the educational institution used like  Google Hangouts, 

Skype, Adobe Connect, Zoom and directed some advice or tips 

that they learned from their experience of teaching online, one of 

them was “ Create smaller groups for discussion/classroom 

activities by using appropriate features like Zoom’s Breakout 

Room, this will help the faculty to track students’ participation in 

the assigned tasks” (Saxena, K. 2020). Moreover, she navigated 

students' experiences in learning online that divided into two 

trends, some of them found that learning online more interactive, 

empowering, comfort and increased their concentration in the 

course, on the other hand, some of the students found impediment 

on the speed and connectivity of the internet. The essence of this 

paper, after the encounter with some challenging of shifting into e-

learning, effectively using these digital tools that can create an 

interactive and enjoyable learning environment for both teachers 

and students (Saxena, K. 2020). After reviewing all these previous 

studies, we draw one important thing, which we fully support and 

agree with, that the government has a large and very effective role 

in supporting distance education, which is necessary to move 

toward it to preserve the remainder of the school year. 

 Data collection 

    The descriptive-analytical method was used and 

online questionnaires targeting 200 students, parents and Teachers 

as participants. The study was conducted on a group whose private 

school and universities implemented distance education. Some of 

them are International University of Medical Science, Harvest 

International School and Young Genius School were the 

first private university and schools that implement distance 
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education in Benghazi Libya. The participants 

were chosen randomly from those institutions. The sample was 

about 200 persons, including students, teachers, and 

Parents what concerns us in this study is the opinion of students 

and parents as shown in figure(5). The opinion of the parents is 

very important since this study focusing not only private 

universities but more on private schools. 

 

Figure.5. shows that most of the participants are student and parents 

    Data were collected using questionnaires that 

included  questions related to distance education, for instance but 

not Limited,  if it was the first experience for participants, if they 

have faced any difficulties, what kind of devices they have  used 

for distance learning, and finally if it was a successful experiment. 

The validity of the questionnaire was assessed in two ways face 

and content validity. Test-retest method and internal consistency 

were used for questionnaires reliability. Data was collected and 

analysed by SPSS 25 software. 
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Result and discussion 

      After exploring the different cases of how different countries 

driving their educational process during the COVID-19 pandemic, 

We are looking for rolling down the best and successful method 

that has been used so far in Different countries. Many countries, 

according to previous studies, have implemented the immediate 

and compulsory transition of distance education as an ideal 

solution to save the rest of the school year. The successful 

experiment in the actual transition to distance education was not 

only global, but there are local experiences. There are private 

schools and universities that have adopted distance education as an 

alternative solution, although the number is very limited and some 

of them have only finished the curriculum and the final Exams 

have not taken place yet, but it is a successful, relative, and close 

example for distance education as a temporary Solution.  The 

infrastructure is very weak. There is a weakness in the internet, 

blackouts, and a high price for internet service. All these are the 

reasons for the difficulties students facing in obtaining distance 

Education. Figure (6) shows that most of the participants were 

facing difficulty with distance learning Not only difficulty but also 

obvious from figure (7) that this is the first experience for most of 

the participants with distance education. On the other hand, despite 

the existence of difficulties, a very large percentage of respondents 

confirmed that the experience was very successful figure (8). 
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Figure.6. shows that most of the participants were facing difficulty 

 

 

Figure.7. shows that this is the first experience for most of the 

participants 
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Figure.8. shows distance learning went successful 

    Results confirm that the rapid transition to distance learning 

went successful as shown in figure (8). The experience and studies 

can be useful for other schools and universities with big support 

from the government. Quick and emergency transition to distance 

learning must be considered by the ministry of education to finish 

the school year. Because of the financial issues that the private 

schools are facing with their client's payments, they can follow 

their own methods of how to solve the problem of completing the 

school year due to the Pandemic even though by using a very 

simple ITC tool.  Nevertheless, public schools must be supported 

by the government with all Possibilities. The government must 

ensure the establishment of an electronic educational platform to 

support e-learning and support pre-existing educational platforms. 

Best example is the experience of the state of Georgia in the 

United States of America in the application of smart distance 

education in a record period during the crisis in Corona. Likewise, 

the need for concerted efforts of all sectors from private companies 

to provide support by providing computers for students and 
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provide software for all educational levels to facilitate the process 

of distance education, as happened in the United States of America 

where Microsoft and Google had a major role in the success of the 

educational process in these circumstances. Internet service 

providers have to improve services and obtain government 

support. The Internet can be made at the expense of the 

government when entering the online educational platform, as 

happened in some countries. Where the government should 

supported free browsing in the event of entering the electronic 

learning platform. 

     The government should improve the use of technology in 

education and distance education approach if it follows the 

guidelines that some  organizations represent in the time of 

pandemic such as the International Society for Technology in 

Education (ISTE) "these organizations published suggestions 

for  how to use remote education to benefit students during the 

COVID-19 pandemic."(Morgan. 2020) 

Conclusion and Recommendations 

     In Libya, COVID-19 pandemic and social distancing imposes 

educational institutions to close and stop face to face learning 

without alternative solutions until June 12 2020. Subsequently, 

they should roll down emergency remote teaching even by basic 

ICT tools.  At least the public schools should get support from the 

government, but the private schools had to find their way to 

continue the education process online. The world is changing and 

developing rapidly, and is being matched by a rapid development 

in technology. On the other hand, the Libyan government must 

keep pace with development and support distance education, not 

only for this pandemic, but for any emergency that may happen. 
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Therefore, all students in different social classes can continuing 

learning and finish their degree on time that is why we 

recommended that:- 

-Higher education institutions and schools in Libya need to have 

requisite ICT Infrastructure to effectively deliver distance learning. 

-Teachers and students need appropriate guidelines for using 

technology to make the educational process more efficient and 

convenient. 

-The Ministry of Education needs to have basic ICT Infrastructure 

to effectively introduce online learning.  

-Universities and schools need to confer with internet dealer to 

help supply access to online learning for students as well as 

teachers for free or at least a cheaper rate. 

-The Ministry of Education must study and evaluate the experience 

of distance education, which was conducted by the International 

University of Medical Sciences and some private schools in 

preparation for transition to distance learning for the rest of the 

Libyan schools and universities.    

   More research needs to be done about applying distance learning 

and the future study would be the quality of the remote learning 

after the first experience to get an accurate result. Last but not least 

more research needed for distance education for people with 

special needs. 
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 الطوبولوجي للمجموعات في الفضاءات التقريبيةالتصنيف 

 ليبيا –جامعة الزاوية  –كلية العلوم  –قسم الرياضيات -انتصا ر األمين محمد عمر

 

 الملخص العربي: 

هذا البحث على انه تصنيف للمجموعات في بع  الفضاءات يمكن النظر الى 
التقريبية باستخدام البنية الطوبولوجية العامة.  نعتمد في طريقتنا على طوبولوجيا عامة 
تم انشاؤها بواسطة عالقة ثنائية لتوليد فضاء جديد يسمى الفضاء التقريبي المسبق 

حديثة لالستدالل حول البيانات,  والذي يعتمد على مجموعات ما قبل الفتح, وهي طريقة
وقد حقق هذا الفضاء الجديد نجاحا عظيما في العديد من المجاالت في تطبيقات الحياة 
العملية, كما قمنا بتوضيح أنواع مختلفة من المجموعات المعرفة, باإلضافة الى ذلك 

الل تمثيل فإننا ميزنا هذا الفضاء التقريبي باستخدام مناطق جديدة مختلفة معرفة من خ
مفهوم معين مؤكد, وتوصلنا الى ان هذا الفضاء أكثر دقة وتعميم لفضاء بوالك وذلك 
ألننا استطعنا تعريف وتحديد بع  العناصر ومناطق الحدود  والتي كانت غامضة في 
فضاء بوالك. هذه التقنية المقدمة مفيدة الن مفاهيم وخصائص الطوبولوجيا المولدة يتم 

ة المجموعات التقريبية وهذا يفتح المجال لتطبيقات طوبولوجية أكثر تطبيقها على نظري
في هذا السياق. إضافة الى ذلك قمنا بتقديم العديد من الخصائص مدعمين ذلك 

 .بالبراهين والكثير من األمثلة التوضيحية

 

mailto:entsaralamin77@gmail.com
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Abstract: 

              This paper can be viewed as a classification of sets in 

some approximation spaces using general topological structure. 

Our approach depends on a general topology generated by binary 

relation to generate new approximation space called Pre-

approximation space, which depends of pre-open sets and it is a 

recent approach for reasoning about data, this space has achieved a 

great success in many fields of real life applications. The different 

types of definability of sets are explained. In addition, we 

characterize the approximation spaces with different regions by 

representing certain concept of interest .The introduced technique 

is useful because the concepts and the properties of the generated 

topology are applied on rough set theory and this open the way for 

more topological applications in rough context. Several properties 

and examples are provided. 

Keywords: Lower approximation, Upper approximation, Rough 

sets, Definable sets, Pre-rough sets. 

1.Introduction: 

              In a classical set theory, a set is uniquely determined by 

its elements. In other words, it means that every element must be 

uniquely classified as belonging to the set or not. That is to say, the 

notion of a set is crisp (precise). On otherwise precise reasoning 

would be impossible. Rough set theory proposed by pawlak [9, 13] 

is an extension of set theory for the study of intelligent systems 

characterized by inexact, uncertain or insufficient information. 

Many researchers are interested to generalize this theory in many 

fields of applications [1, 2, 10, 11 and 12]. The topology induced 

by binary relations is used to generalize the basic rough set 

concepts. The suggested topological Structure open up the way for 
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classification of sets and applying rich amount of topological facts 

and methods in the process of granular Computing. 

         A new space of sets with a general relation which is 

introduced and studied by Entesar [3], this new space is 

approximation space through a pre-open sets which is studying by 

Abd-EL Monsef [5]. The study of pre-approximation space is 

deeper than the study of Pawlak space, because some elements in 

this space will be defined well, while these points was undefinable 

in Pawlak space. This paper is organized as follows:  In Section 2, 

we give basic concepts of Pawlak space. The concept of rough sets 

in topological approximation spaces will be discussed in Section 3. 

Section 4 is devoted to study the definability in general 

approximation spaces. The main goal of section 5 is to introduce 

classification of sets in pre-approximation spaces. The paper's 

conclusion is given in Section 6. 

2. Definable sets in Pawlak space: 

              Motivation for rough set theory has come from the need to 

represent sub sets of a universe in terms of equivalence classes of 

partition of the universe. The partition characterizes a topological 

space; called approximation space (𝑈, 𝑅), where 𝑈 is a set called 

the universe and 𝑅 is an equivalence relation [6, 9]. The 

equivalence classes of 𝑅 are also known as the granules, 

elementary sets or blocks, we will use  

𝑅𝑥 = [𝑥]𝑅 to denote the equivalence classes containing 𝑥. 

         In the approximation Space, we consider two operators, the 

upper and the lower approximations of subset 𝑋 ⊆ 𝑈 as follows: 

𝑅(𝑋) =  {𝑥 ∈ 𝑈: 𝑅𝑥  ∩  𝑋  ≠ ∅} ,  

𝑅(𝑋) =  {𝑥 ∈  U: 𝑅𝑥 ⊆  𝑋  }. 

Boundary, positive and negative regions  are also defined as 

follows: 
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𝐵𝑅(𝑋) =  𝑅(𝑋) −  𝑅(𝑋), 𝑃𝑂𝑆𝑅(𝑋) = 𝑅(𝑋),  

NE𝐺𝑅(𝑋) =  U − 𝑅(𝑋). 

 Definition 2.1 Let (𝑈, 𝑅) be an approximation space, 𝑋 ⊆ 𝑈. 

Then: 

1-𝑋 is a rough set with respect to 𝑅 if and only if  𝑅 (𝑋) ≠ �̅�(𝑋) 

≠ 𝑋. 

2-𝑋 is R- definable (exact) set with respect to 𝑅 if and only if  

 𝑅 (𝑋) = �̅�(𝑋) = 𝑋. 

From this definition, we can conclude immediate the following 

proposition. 

Proposition 2.1 Let (𝑈, 𝑅)  be an approximation space,   𝑋 ⊆ 𝑈 . 

Then: 

1- 𝑋 is a rough set with respect to 𝑅 if and only if  𝐵𝑅(𝑋) ≠ ∅ 

2- 𝑋 is 𝑅 - definable (exact) set with respect to 𝑅 if and only if  

𝐵𝑅(𝑋) =∅  

Corollary 2.1 Let (𝑈, 𝑅)  be an approximation space,  𝑋 ⊆ 𝑈. 

Then: 

1- 𝑅 (𝑋) and  �̅�(𝑋) are definable (exact) sets. 

2- [𝑥]𝑅 is definable (exact) set. 

          The degree of completeness can be also characterized by the 

accuracy measure in which |𝑥| represents the cardinality of  𝑋  as 

follows:  ∝𝑅  (𝑋) =  
|𝑅(𝑥)  |

|𝑅 (𝑋)|
 ,    𝑋 ≠ ∅ . 0bviously (o ≤ ∝𝑅  (𝑋) 

≤1). 

Proposition 2.2 Let (𝑈, 𝑅) be an approximation space, 𝑋 ⊆ 𝑈. 

Then: 

1- 𝑋 is 𝑅 - definable (exact) set with respect to 𝑅 if  ∝𝑅  (𝑋) =1. 

2- 𝑋 is rough set if (o ≤ ∝𝑅  (𝑋) <1). 

Proof: It is obvious. 
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 Rough set can be also introduced using rough membership 

functions [9],  Namely    𝜂𝑋
𝑅 (𝑥) = 

|[𝑥]𝑅∩𝑋|

|[𝑥]𝑅|
,   𝑥 ∈ U . 

           Different values defines Boundary (o < 𝜂𝑋
𝑅 (𝑥) <1), 

Positive  

(𝜂𝑋
𝑅 (𝑥)=1) and Negative ( 𝜂𝑋

𝑅 (𝑥) = o ) regions. The membership 

function is a kind of conditional probability and its value can be 

interpreted as a degree of certainty to which 𝑥 belongs to 𝑋.  

3. Rough sets in topological spaces:  

           The reference space in rough set theory is the 

approximation space whose topology is generated by the 

equivalence classes of  𝑅. This topology belongs to a special class 

known by clopen topology. In which every open set is closed. 

Clopen topology is called quasi-discrete topology. We will use 

topology, in other words, the "approximation space" is a 

topological space.  

Definition 3.1 A topological space [4] is a pair (𝑈, 𝜏) consisting of 

a set 𝑈 and a family 𝜏 of subsets of 𝑈 satisfying the following 

Conditions: 

1) 𝑈 ∈ 𝜏 and ∅ ∈𝜏.   

2) 𝜏  is  closed under arbitrary union. 

3) 𝜏 is  closed under finite intersection. 

The elements of  𝜏 are called points of the space and the subsets of 

𝑈 belonging to 𝜏 are called open sets in the space and the 

complement of these sets are called close sets in the space, the 

family  𝜏 of open subsets of 𝑈 is called a topology for 𝑈. 

 Definition 3.2  A family 𝛽 ⊆  𝜏  is called a base for (𝑈, 𝜏) if every 

non-empty open subset of 𝑈 can be represented as a union of 

subsets of 𝛽 . Clearly, a topological space can have many based. A 
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family S ⊆ 𝛽  is a sub base for (𝑈, 𝜏) if and only if the family of all 

finite intersections is a base for (𝑈, 𝜏).  

Definition 3.3 The interior of a subset 𝐴 ⊆ 𝑈:  

𝐴𝑜 = 𝑈{𝐺 ⊆ 𝑈; 𝐺 ⊆ A and 𝐺is open }. Evidently, 𝐴𝑜 is the union 

of all open subsets of 𝑈 which containing in 𝐴 . Note that 𝐴 is open 

iff  𝐴 = 𝐴𝑜.  

Definition 3.4 𝐴 =∩ {𝐹 ⊆ 𝑈; 𝐴 ⊆  𝐹 𝑎𝑛𝑑 𝐹 𝑖𝑠 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑}  is called 

the closure of  subset  𝐴 ⊆ 𝑈.  Evidently, 𝐴 is the smallest closed 

subset of 𝑈 which contains 𝐴 . Note that 𝐴 is closed iff  𝐴 = 𝐴.  

And 𝐵(𝐴) = 𝐴 − 𝐴𝑜 is called the boundary of a subset 𝐴 ⊆ 𝑈.  

From definition 2.1 and definition 3.3, we have the following 

proposition.  

Proposition 3.1 Let (𝑈, 𝜏) be a topological space 𝑋 ⊆  𝑈, let  𝑋, 𝑋𝑜 

and 𝐵(𝑋) be closure, interior and boundary points respectively. 

Then: 

(i) 𝑋 is exact if  𝑋 = 𝑋𝑜. Its clear that 𝑋 is exact iff   𝐵(𝑋) = ∅.  

(ii) 𝑋 is rough if  𝑋 ≠ 𝑋𝑜and so 𝐵(𝑋) ≠ ∅. 

Example 3.1 Let 𝑈 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑},  

 𝜏 ={𝑈, ∅,{a,b,c},{b,c,d},{d},{b,c}}. Then we get to 𝑋1 =

{𝑎, 𝑏, 𝑐}, 𝑋2 = {𝑑} are exact sets. And  𝑋 is rough set, ∀ 𝑋 ∈

 𝑃(𝑈), 

 𝑋 ≠ 𝑋1, 𝑋 ≠ 𝑋2.Where 𝑃(𝑈) is the power set of 𝑈. 

Proposition 3.2 If τ is the quasi-discrete topology, then 

Proposition 3.1 concedes with Pawlak space.  

Proof: In quasi-discrete space, every open set is closed and thus 

the base of 𝜏 is a partition that yields an equivalence relation, 

which is basic tools in Pawlak space.  

Remark 3.1 If 𝜏 is a general space, not quasi-discrete, then 
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 𝑋=𝑋 ⟶ 𝑋𝑜=𝑋 is not generally true. The following example 

ensures this fact.  

Example 3.2 Let 𝑈 = {1,2,3,4,5},  𝑋 = {1,2}, 

𝜏={ 𝑈, ∅,{1,2},{2,3,4},{5},{2},{2,5},{1,2,3,4},{1,2,5},{2,3,4,5}}  

We have  𝑋 = {1,2,3,4}, and 𝑋𝑜 = {1,2}, then 𝑋 = 𝑋𝑜, 𝑋 ≠ 𝑋.  

According to remark 3.1 and example 3.2, our approach is a 

generalization of Pawlak approach.  

Remark 3.2 In Pawlak space, a subset 𝑋 ⊆ 𝑈 has two possibilities; 

rough or exact. For general topological space, 𝑋 ⊆ 𝑈 has the 

following types of definability:  

(i)- 𝑋 is totolly definable if 𝑋 is exact set �̅� = 𝑋 = 𝑋𝑜. 

(ii)- 𝑋 is internally definable if   𝑋 = 𝑋𝑜 , 𝑋 ≠ 𝑋. 

(iii)- 𝑋 is externally definable if   𝑋 ≠ 𝑋𝑜 , 𝑋 = 𝑋. 

(iv)- 𝑋 is undefinable if   𝑋 ≠ 𝑋𝑜 , 𝑋 ≠ 𝑋. 

Example 3.3 Let 𝑈 = {1,2,3,4,5}, 𝑋1 = {1,2,3,4}, 𝑋2 = {1,2}, 

𝑋3 = {1,5},

𝑋4 = {1,3},𝜏 =

{𝑈, ∅, {1,2}, {2,3,4}, {5}, {2}, {1,2,3,4}, {1,2,5}, {2,3,4,5}, {2,5}}.  

and  then we get to 𝑋1 is exact set , 𝑋2 is internally definable set, 

𝑋3 is externally definable set , and 𝑋4 is undefinable set . 

Proposition 3.3 If 𝐴 is an exact set in a topological space  (𝑈, 𝜏) 

and 𝜏 ⊆   𝜏 ̀ , then 𝐴 is exact with respect to  𝜏 ̀ . 

Proof: since 𝐵 𝜏 ̀ (𝐴)  ⊆  𝐵𝜏(𝐴) 𝑎𝑛𝑑 𝐵𝜏(𝐴) = ∅. Then 𝐵 𝜏 ̀ (𝐴) = ∅ 

and A is exact with respect to  𝜏 ̀ . In other words, if A is 𝜏 − exact 

then   

A is 𝜏 − 𝑐𝑙open and consequently 𝜏 ̀ − 𝑐𝑙𝑜𝑝𝑒𝑛. Hence A is 𝜏 ̀ −

𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡. 

It is easy to have examples for a 𝜏 `_exact set which is not 𝜏 

_exact.  
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Example 3.4  

Let 𝑈 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑}, 𝜏 ` = {𝑈, ∅, {𝑎}, {𝑏}, {𝑏, 𝑐, 𝑑}, {𝑎, 𝑏}} and  

τ = {𝑈, ∅, {a}, {a,b}}, where 𝜏 ⊆ 𝜏 `. Then {a} and {b,c,d} are 

𝜏`_exact but not 𝜏 _exact.  

The following proposition gives the condition for 𝜏 `_exact sets to 

be  𝜏 _exact sets. 

Proposition 3.4 If (𝑈, 𝑅) is a space and 𝜏 ⊆ 𝜏 `, then each exact A 

in 𝜏 ` is exact in 𝜏 iff 𝑐𝑙𝜏A=𝑐𝑙𝜏 `A.  

Proof:  If A is 𝜏 `_exact then 𝐴 ∈ 𝜏 ` and 𝑐𝑙𝜏 `A =𝐴 and 𝑐𝑙𝜏A =A, 

hence 𝑐𝑙𝜏A =𝑐𝑙𝜏 `A.  

Conversely: if 𝑐𝑙𝜏A =𝑐𝑙𝜏 `A and A is 𝜏 `_exact. Then A is 𝜏 _exact. 

 

           The topology 𝜏 defines the equivalence relation 𝐸(𝜏) on the 

power set 𝑃(𝑈) given by the condition: 

 (𝑋, 𝑌) ∈ 𝐸(𝜏) 𝑖𝑓𝑓 𝑋𝑜 = 𝑦𝑜𝑎𝑛𝑑 𝑋 = 𝑌 .             (3.1) 

The equivalence 𝐸(𝜏) can be defined in an alternative way:  

(𝑋, 𝑌) ∈ 𝐸(𝜏) 𝑖𝑓𝑓 𝑋𝑜 = 𝑦𝑜𝑎𝑛𝑑 𝑏(𝑋) = 𝑏(𝑌).            (3.2) 

Remark 3.3 Let 𝑈 be a finite non-empty universal. Then the pair 

(𝑈, 𝐸(𝜏)) is Pawlak approximation space, where 𝐸(𝜏) is an 

equivalence relation on 𝑃(𝑈) and defined by (3.1) or (3.2). 

4- Definability of sets in a general approximation space  

              Our approach depends on the concept of after and fore 

sets. Let the non-empty set 𝑈, then the after set (resp. the fore) set 

of element 𝑥 ∈ 𝑈 is the class 𝑥𝑅 = {𝑦 ∈ 𝑈: 𝑥𝑅𝑦} (resp. 𝑅𝑥 =

{𝑦 ∈ 𝑈, 𝑦𝑅𝑥}), and the pair (𝑈, 𝑅) is called a general 

approximation space (GAS) where R is a binary general relation. 

Definition 4.1 Let (𝑈, 𝑅) be a GAS and 𝑋 ⊆ 𝑈. Then 𝑋 is called 

"after composed" (resp. after– c composed) set if 𝑋 contains all 
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after (resp. fore) sets for all elements of its i.e., ∀𝑥 ∈ 𝑋, 𝑥𝑅 ⊆ 𝑋 

(resp. 𝑅𝑥 ⊆ 𝑋). 

The class of all after (resp. after - c composed) sets in (𝑈, 𝑅) is 

defined by the class 𝜏𝑅 = {𝑋 ⊆  𝑈: ∀𝑥 ∈ 𝑋 ;  𝑥𝑅 ⊆ 𝑋}(𝑟𝑒𝑠𝑝.  𝜏𝑅
∗ =

{𝑋 ⊆  𝑈: ∀𝑥 ∈ 𝑋 ; 𝑅𝑥 ⊆ 𝑋}). 

           Pawlak space can be considered as special case of general 

approximation space, which the class 𝜏𝑅 in this case is coinciding 

with the class of composed sets in Pawlak space. 

Proposition 4.1 let (𝑈, 𝑅) be a GAS. Then the class 𝜏𝑅 (resp. 𝜏𝑅
∗ ) 

in (𝑈, 𝑅) forms a topology on 𝑈. 

Proof: Obvious 

We have the following theorem, see [4] for more details. 

Theorem 4.1 Let (𝑈, 𝑅) be a GAS. Then  𝜏𝑅 is the complement 

topology of 𝜏𝑅
∗ and vice versa. 

Definition 4.2 Let (𝑈, 𝑅) be a GAS and  𝑋 ⊆  𝑈.   𝑋 is called 𝑅-

definable (exact) set in (𝑈, 𝑅)  if 𝑋 and 𝑋𝑐 are after composed set. 

Otherwise, 𝑋   is called   𝑅 -undefinable (rough) set. The lower 

(resp. the upper) approximation of any subset 𝑋 ⊆  𝑈 is  given by: 

𝑅(𝑋) =∪ {𝐺 ∈ 𝜏𝑅: 𝐺 ⊆ 𝑋} (𝑟𝑒𝑠𝑝. �̅�(𝑋) =∩ {𝐻 ∈ 𝜏𝑅
∗ : 𝑋 ⊆ 𝐻}). 

 

           The boundary, the internal edge of 𝑋 and the external edge 

of 𝑋 regions are also defined as follows: 

The boundary set of 𝑋 is given by  𝐵(𝑋) = 𝑅(𝑋) − 𝑅(𝑋) . 

The internal edge of 𝑋 is given by  𝐸𝑑𝑅 (𝑋) = 𝑋 −  𝑅(𝑋). 

The external edge of 𝑋 is  given by 𝐸𝑑̅̅̅̅
𝑅 (𝑋) = 𝑅(𝑋) − 𝑋. 

Remark 4.1 

1-It is easy to notice that the lower 𝑅(𝑋) (resp. the upper 𝑅(𝑋)) 

approximation of a subset 𝑋 in GAS (𝑈, 𝑅)  is exactly the interior 

𝑋𝑜 (resp. the closure 𝑋) of 𝑋  in the topology 𝜏𝑅. 
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2- It is clear that 𝐵(𝑋) = 𝐸𝑑𝑅 (𝑋) ∪ 𝐸𝑑̅̅̅̅
𝑅 (𝑋). 

3-The best lower (resp. upper) approximation of any subset is 

given when the internal (resp. the external) edge of its tends to 

empty set, that is: if 𝐸𝑑𝑅 (𝑋) =    ∅ (𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝐸𝑑̅̅ ̅̅
𝑅 (𝑋) = ∅). 

4- 𝑅(𝑋)(𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑅(𝑋)) is the largest after (resp. smallest after-c) 

composed set contained in 𝑋 (resp. contain 𝑋). 

5- 𝑋 is after (resp. after-c) composed set iff  𝑅(𝑋) =  𝑋 

 (𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑅(𝑋) = 𝑋). 

 Remark 4.2   We can get the  approximation operators as follows: 

1-Get the family of after sets  𝑥𝑅  from the given relation  𝑥𝑅 =

{𝑦 ∈ 𝑈: 𝑥𝑅𝑦}   

2-Using the class of all after sets  𝑥𝑅 as a sub-base 𝑆 =

{𝑥𝑅, 𝑥 ∈ 𝑈}  for the topology 𝜏   as shown in the following 

example. 

Example 4.1 let 𝑈 = {0,1,2,3,4,5}, 𝑜𝑅 = 1𝑅 = {0,1,2},2𝑅 =

3𝑅 = {2,3}  ,4𝑅 = {3,4} , 5𝑅 = {5}. Then the set  

𝑆 = {{0,1,2}, {2,3}, {3,4}, {5}} is a sub base and  

𝛽 = {{0,1,2}, {2,3}, {3,4}, {5}, {2}, {3}, ∅  } is a base for the 

following topology  

𝜏 = {𝑈, ∅, {0,1,2}, {2,3}, {3,4}, {5}, {2}, {3}, {0,1,2,3}, {0,1,2,3,4}, 

 {0,1,2,5}, {2,3,4}, {2,3,5}, {3,4,5}, {2,5}, {3,5}, {2,3,4,5}}.  

𝐿𝑒𝑡 𝑋 = {0,1,2,3}, 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑅(𝑋) = 𝑋𝑜 = {0,1,2,3}, 𝑅(𝑋) = 𝑋 =

{0,1,2,3,4}, 𝑆𝑜 𝑋 𝑖𝑠 𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑠𝑒𝑡.   𝑃𝑂𝑆𝑅(𝑋) = {0,1,2,3}, 𝐵(𝑋) =

{4}, NE𝐺𝑅(𝑋) = {5}, 𝐸𝑑𝑅 (𝑋) = ∅  , 𝐸𝑑̅̅̅̅
𝑅 (𝑋) = {4}.      

Definition 4.3 Let  (𝑈, 𝑅) be a GAS. Then the subset 𝑋 ⊆  𝑈 is 

said to be:  

(i)Totally-definable (exact) set if 𝑋 = 𝑅(𝑋) = 𝑅(𝑋) 

(𝑖. 𝑒. , 𝐵(𝑋) = ∅). 

(ii) Internally definable set if  𝑋 = 𝑅(𝑋), such that  𝐸𝑑𝑅 (𝑋) = ∅. 
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(iii) Externally-definable set if 𝑋 = 𝑅(𝑋), such that 𝐸𝑑̅̅̅̅
𝑅 (𝑋) = ∅. 

(iv) Undefinable or (rough) set if  𝑋 ≠ 𝑅(𝑋) ≠ 𝑅(𝑋) 

 (𝑖. 𝑒. , 𝐵(𝑋) ≠ ∅). 

Remark 4.3 In the above definition  𝐵(𝑋) ≠ ∅ in cases (ii), (iii).  

Example 4.2 In Example 4.1, 𝐸𝑑𝑅 (𝑋) =  ∅  , 𝐸𝑑̅̅ ̅̅
𝑅 (𝑋) = {4}. So 

 𝑋  is internally-definable set, let 𝑌 = {3,4,5}, 𝑊 = {4,5} and 

Z={0,1,2,4},we have  𝑌 is Totally-definable (exact) set, , 𝑊  is 

Externally-definable set and Z={0,1,2,4} is undefinable or (rough) 

set.  

Lemma 4.1 Let  (𝑈, 𝑅) be a GAS and 𝑋 ⊆  𝑈. Then: 

(i) X is internally definable set if and only if it is after composed 

set.  

(ii) X is externally definable set if and only if it is after-c 

composed set.  

Proof: Obvious. 

Proposition 4.2 Let  (𝑈, 𝑅) be a GAS and 𝑋 ⊆  𝑈. Then: 

 (i) 𝑋 is exact set if and only if 𝑋 is internally and externally 

definable set.  

(ii) 𝑋 is rough set if and only if 𝑋 is neither internally nor 

externally definable set.  

Proof: By Lemma 4.1, the proof is obvious. 

Remark 4.4  From the above proposition and lemma, we have:  

(i) 𝑋 is exact iff it is after and after-c composed set.  

(ii) 𝑋 is rough iff it is neither after composed nor after-c composed 

set.  

 

              By considering 𝜏𝑅 of a GAS(𝑈, 𝑅), forms a topology on 

U, then we can reformulate Definition 3.1 by a topological view as 

follow: 

 Definition 4.4 Let  (𝑈, 𝑅) be a GAS with a topology 𝜏𝑅 on 𝑈, 
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  𝑋 ⊆ 𝑈. Then: 

(i) 𝑋 is said to be internally (resp. externally, totally) definable set 

if 𝑋 is    open (resp. closed, clopen) set in𝜏𝑅. 

(ii) 𝑋 is said to be R-undefinable (rough) set if 𝑋 neither open nor 

closed set in 𝜏𝑅. 

Remark 4.5 According to Definition 3.2, we have seen how the 

topology represents the magic box for definability of sets. Thus, 

the collection of open and closed sets represents the golden tools to 

measure exactness or the roughness of sets 

5. Classification of sets in pre-approximation space 

 In [3] has been introduced the new concept of pre-

approximation space, which based on the class of pre-open sets 

and deal with general binary relations. This new space based on 

topological operators. 

We have the following definitions, see [3,5] for more details. 

Definition 5.1 Let (𝑈, 𝜏) be a topological space. The subset 𝑋⊆𝑈 

is called pre-open if 𝑋 ⊆ 𝑖𝑛𝑡(𝑐𝑙(𝑋))  . The complement of a pre-

open set is called pre-closed, the family of all pre-open sets of 

(𝑈, 𝜏) is denoted by 𝑃𝑂(𝑈, 𝜏) and the family of all pre-closed sets 

of (U, 𝜏) is denoted by 𝑃𝐶(𝑈, 𝜏). 

Definition 5.2 Let 𝑈 be a finite nonempty universal. Then the pair 

(𝑈, 𝑅𝑃)   is called a pre-approximation space, where 𝑅𝑃 is a 

general relation referes as a subbase for topology, 𝜏 and used to 

generates a class of pre-open sets 𝑃𝑂(𝑈, 𝜏). 

Pre-rough classification 

Definition 5.3  Since for any 𝑋⊆𝑈, we have 

𝑖𝑛𝑡(𝑋) ⊆ 𝑝. 𝑖𝑛𝑡(𝑋) ⊆ 𝑋 ⊆ 𝑝. 𝑐𝑙(𝑋) ⊆ 𝑐𝑙(𝑋).     (5.1) 

and based on the lower (interior) and upper (closure) 

approximation, also pre-interior and pre-closure. The universe 𝑈 se 



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   236 

 
 

can be divided into 12 regions with respect to any  𝑋 ⊆𝑈 as 

follows: 

 

 (1) The internal Edg of 𝑋  : 

𝐸𝑑(𝑋) = 𝑋 − 𝑖𝑛𝑡(𝑋). 

 (2) The pre-internal Edg of 𝑋 : 

𝑃𝑟𝑒. 𝐸𝑑(𝑋) = 𝑋 − 𝑝. 𝑖𝑛𝑡(𝑋). 

 

 

 

 

 
From (1) and (2) observe that we can be written (1) as: 

))int()int(.()(Ed pre.)(Ed XXpXX   . 

(3) The external Edg of 𝑋  :   XXX  )(cl)(Ed . 

 (4) The pre-external Edg of  𝑋:  XXpX  )(cl.)(Ed.pre . 

Also, we can be written (3) as: 

))(cl.)(cl()(Edgpre.)(Edg XpXXX  
. 

(5) The boundary of 𝑋  : )int()(cl)( XXXB  . 

 (6) The pre-boundary of 𝑋: )int(.)(cl.)(. XpXpXBp  . 

(7) The exterior of 𝑋  : )(cl)( XUXex  . 

 (8) The pre-exterior of 𝑋: )(cl.)(. XpUXexp  . 

 (9) )int(.)(cl XpX  . 

(10) )int()(cl. XXp  . 

(11) )int()(i. XXntp  . 

(12) )(cl.)(cl XpX  . 
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Remark 5.1: As shown in Figure (5.1). The study of pre-

approximation space is deeper than the study of approximation 

space and generalization for it. Because of the elements of the 

region (11) will be defined well in 𝑋, while these points was 

undefinable in Pawlak approximation space. In addition, the 

elements in (12) is not belong to 𝑋, while these elements was not 

well defined in Pawlek space. In our study, we replace the 

boundary of 𝑋  (5) by Pre-boundary of 𝑋 (6). Also, we extend 

exterior of 𝑋 (7) by pre-exterior of 𝑋 (8). 

Proposition 5.1 For every 𝑋⊆𝑈, we have: 

(i) )(.)int(.)(cl. XBpXpXp  . 

(ii) )(Ed.)(Ed.)(. XpXpXBp  . 

Remark 5.2 For every subset 𝑋⊆𝑈, we have: )()(. XBXBp   

and )(.)( XexpXex  . 

           As an approximations space, we can define the pre-lower 

and pre- upper approximations (respectively) as follows: 

Definition 5.4 [3] let (𝑈, 𝑅𝑃) be a pre-approximation space, the 

pre- lower and pre-upper approximations of a non-empty subset X 

of 𝑈 is defined as: 

 0( ) { ( , ) ; }pR X P U X    
 

 
( ) { ( , ), }P cR X N P U X N  

 
 Its obviously, one can see the pre-lower and pre-upper 

approximations are pre-interior and pre-closure of any set as 

shown in Figure (5.2). 
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Definition 5.5 The pre-boundary of 𝑋 is denoted by 𝑃. 𝐵(𝑋) is 

given by
( ) ( ) ( )ppp b X R X R X  

. 

 Properties of this new space has been established and 

studied by Entesar (see[3]). 

          From the relation (5.1) and definition 5.2, we have the 

following theorem.  

Theorem 5.1 Let (𝑈, 𝑅𝑃)    be a pre-approximation space, 𝑋⊆𝑈 

we have: 𝑅(𝑋) ⊆ 𝑅𝑃(𝑋) ⊆ 𝑋 ⊆ �̅�𝑃(𝑋) ⊆ �̅�(𝑋). 

Proof:  𝑅(𝑋) =∪ {𝐺 ∈ 𝜏𝑅: 𝐺 ⊆ 𝑋}  ⊆  ∪ {𝐺 ∈  𝑃𝑂(U, τ), 𝐺 ⊆ 𝑋} =

𝑅𝑃(𝑋)  ⊆ 𝑋 , that is 𝑅(𝑋) ⊆ 𝑅𝑃(𝑋) ⊆ 𝑋. Also, �̅�(𝑋) =∩

{𝐻 ∈ 𝜏𝑅
∗ : 𝑋 ⊆ 𝐻}   ⊇ ∩ { 𝐻 ∈ 𝑃𝑐(U, τ): 𝑋 ⊆ 𝐻} = �̅�𝑃(𝑋) ⊇   𝑋. 

So  𝑅(𝑋) ⊆ 𝑅𝑃(𝑋) ⊆ 𝑋 ⊆  �̅�𝑃(𝑋) ⊆ �̅�(𝑋).         

Definition 5.6 Let (𝑈, 𝑅𝑃)    be a pre-approximation space, and let 

𝑋⊆𝑈, then we define pre-boundary of   as follows:  

)()()(. XRXRXBp pp  . 

Definition 5.7  Pre-strong membership and pre-weak membership 
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 Let  (𝑈, 𝑅𝑃)    be a pre-approximation space and 𝑋 ⊆ 𝑈, 

then there are memberships pp  ,  call them pre-strong 

membership and pre-weak membership respectively which defined 

by:  

(i) Xx p iff )(XRx p ,  where Xx p  means x  surely belongs to  

X . 

(ii)  Xx p  iff )(XRx p ,  where Xx p  means x  possibly belongs 

to  X . 

Remark 5.3 According to above definition, the pre-lower and pre-

upper approximation can be written to: 

}:{)( XxXxXR pp   and }:{)( XxXxXR pp  . 

Remark 5.4 If Xx  then Xx p  and Xx p  implies Xx  but 

the converse is not true in general as it can be seen by following 

example. 

Example 5.1 Let  dcbaU ,,,  and R is defined as 

   cbRbaRa ,,  Then the topology which associated with 

this relation is  },,{},,{},{,, cbacbaU  . If 

 dcaX ,, ,we have 𝑅(𝑋) = {𝑎}, �̅�(𝑋) = 𝑈  , 

 dcaXR p ,,)(   and  dcaXRp ,,)(  .Then Xc p   but 

Xc , while,  Xb   and  Xb p . 

Pre-rough sets: 

Definition 5.8 Let (𝑈, 𝑅𝑃) be a pre-approximation space, 𝑋 ⊆ 𝑈.  

Then: 

 1- 𝑋  is called pR definable ( pre- exact)  whenever 

)()( XRXR pp  . 

2-  𝑋 is a pre- rough  whenever )()( XRXR pp  . 
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Remark 5.5 It is easy to notice that the pre-lower 𝑅𝑃(𝑋) (resp. the 

pre-upper 𝑅𝑝(𝑋)) approximation of a subset 𝑋 in pre-

approximation space (𝑈, 𝑅𝑃)  is exactly the pre-interior 𝑝. 𝑖𝑛𝑡(𝑋) 

(resp. the pre-closure  𝑝. 𝑐𝑙(𝑋)) of 𝑋  in the topology 𝜏𝑅. 

Definition 5.9 Let ),( pRU  be a pre-approximation space, UX   

then: 

 (i) X  is a pre- exact if  )(cl.)int(. XpXp  . 

(ii) X  is a pre- rough if  )(cl.)int(. XpXp  . 

Proposition 5.2 Let ),( pRU  be a pre-approximation space,

UX   then:  

1) X  is called pR definable iff )(. Xbp  

2)  𝑋 is a pre- rough whenever )(. Xbp  . 

Corollary 5.1 Let ),( pRU be an a pre-approximation space,  

 𝑋 ⊆ 𝑈. Then: 𝑅𝑃(𝑋) and upper 𝑅𝑃(𝑋) are  definable (exact) sets. 

Example 5.2  In an example 2.1; }.,{ dcaX   is a pre- exact , 

},{ baY   is a pre- rough set . 

Proposition 5.3 Every indiscrete approximation space is a quasi-

discrete pre-approximation space. 

Proof: Obvious. 

Proposition 5.4 Let ),( pRU  be a pre-approximation space, then: 

(i)  Every exact set in U  is pre-exact. 

(ii) Every pre-rough set in U  is rough. 

Proof: Obvious. 

From Proposition 5.4 and Corollary 5.1, we have: 

Corollary 5.2 Let ),( pRU be a pre-approximation space,  𝑋 ⊆ 𝑈. 

Then: 𝑅𝑃(𝑋) and 𝑅𝑃(𝑋) are  pre-definable (pre-exact) sets. 
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Remark 5.6 In above proposition, the converse need not be true as 

it can be seen by the following example. 

Example 5.3 In an example 2.1, if },,{ dcaX  , }{)( aXR    and 

UXR )(  then 𝑋 is a rough set but )(},,{)( XRdcaXR pp   

which means that X  is not a pre- rough, ( X  is a pre- exact). 

Example 5.4 In an indiscrete spaceU , for every UX  , we have  

XX )(cl    and )int(X  which means that X  is a rough set , 

but )(cl.)int(. XpXXp  , then 𝑋 is not a pre- rough set ( X  is a 

pre-exact ) 

Definition 5.10:  Let (𝑈, 𝑅𝑃)  be a pre-approximation space, 𝑋⊆𝑈. 

Then the pre-positive region of 𝑋 is denoted by 𝑃𝑂𝑆𝑃(𝑋) and 

defined by 𝑃𝑂𝑆𝑃(𝑋) =  𝑅𝑃(𝑋). Also the pre-negative region of 𝑋 is 

denoted by 𝑁𝐸𝐺𝑃(𝑋), and defined by 𝑁𝐸𝐺𝑃(𝑋) =𝑈−�̅�𝑃(𝑋). 

Proposition 5.5 Let (𝑈, 𝑅𝑃)  be a pre-approximation space, 𝑋⊆𝑈. 

Then the following statements are true: 

1-𝑃. 𝐵 (𝑋)  ⊆  𝐵(𝑋). 

2- 𝑁𝐸𝐺 (𝑋) ⊆ 𝑁𝐸𝐺𝑃(𝑋). 

Proof: 1- 𝑃. 𝐵 (𝑋)  = �̅�𝑃(𝑋) − 𝑅𝑃(𝑋)⊆ �̅�𝑃(𝑋) − 𝑅(𝑋) ⊆ �̅�(𝑋) − 

𝑅(𝑋) = B (𝑋). 

2- Since  �̅�𝑃((𝑋) ⊆ �̅� (𝑋) ⟹ 𝑈−�̅� (𝑋) ⊆𝑈− �̅�𝑃 (𝑋) and 

𝑁𝐸𝐺 (𝑋)=𝑈− �̅�(𝑋) ⊆𝑈− �̅�𝑃 (𝑋) = 𝑁𝐸𝐺𝑃 (𝑋), then 

 𝑁𝐸𝐺 (𝑋) ⊆ 𝑁𝐸𝐺𝑃 (𝑋). 

Remark 5.7  We can get the pre-approximation operators by 

following the steps in remark 4.2, after that is found the pre-open 

sets from the topology 𝜏   to get the family 𝑃𝑂(𝑈, 𝜏) as follows: 

Example 5.5 Let 𝑈 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑}, and 𝑅 be a general relation 

where: 
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𝑅 = {(𝑎, 𝑎), (𝑎, 𝑐), (𝑐, 𝑏), (𝑐, 𝑐), (𝑐, 𝑑), (𝑑, 𝑏), (𝑑, 𝑑)}, then 

𝑆={{𝑎,𝑐},{𝑏,𝑐,𝑑},{𝑏,𝑑}}, 𝜏 ={𝑈,𝛷,{𝑎,𝑐},{𝑏,𝑐,𝑑},{𝑏,𝑑},{𝑐}}. 

𝑃𝑂(𝑈, 𝜏) ={𝑈,𝛷,{𝑏,𝑑},{𝑏,𝑐},{𝑎,𝑐},{𝑏},{𝑐},{𝑑},{𝑐,𝑑},{𝑎,𝑏,𝑐}, 

{𝑏,𝑐,𝑑}}, 

 𝑃𝐶(𝑈, 𝜏)= 

{𝑈,𝛷,{𝑎,𝑐},{𝑎,𝑑},{𝑏,𝑑},{𝑎,𝑐,𝑑},{𝑎,𝑏,𝑑},{𝑎,𝑏,𝑐},{𝑎,𝑏},{𝑑},{𝑎}}.  

If 𝑋={𝑎,𝑐,𝑑} then 𝑅 (𝑋)={𝑎,𝑐}⇒ 𝑅𝑃(𝑋))={𝑎,𝑐,𝑑}, �̅� (𝑋) =𝑈 ⟹ 

 �̅�𝑃(𝑋)=𝑈. Also, 𝑃. 𝐵(𝑋) = {𝑏} ⊆  𝐵(𝑋) = {𝑏, 𝑑}. 

Definition 5.11 Let (𝑈, 𝑅𝑃)  be a pre-approximation space, 𝑋⊆𝑈 

Then the pre accuracy of 𝑋 is denoted by 𝜂𝑝(𝑋) and defined by: 

 𝜂𝑝(𝑋) =
|𝑅𝑃(𝑋)|

|�̅�𝑃(X) |
, where | �̅�𝑃(𝑋) |≠𝛷. 

Proposition 5.6 Let (𝑈, 𝑅𝑃)  be a pre-approximation space, 𝑋⊆𝑈. 

Then: (𝑋) ≤  𝜂𝑝(𝑋). 

Proof: Obvious. 

Example 5.6 Using the same general relation as in (Example 5.4) 

If 𝑋= {a, c, 𝑑}, then  𝜂(𝑋) =  
|𝑅 (X)|

|�̅� (X)|
= 

1

2
 and 𝜂𝑝(𝑋) = 

|𝑅𝑃(𝑋)|

|�̅�𝑃(X) |
= 

3

4
 . 

Thus (𝑋) ≤  𝜂𝑝(𝑋). 

            Original rough membership function is defined using 

equivalence classes. It was extended to topological spaces 

[3,7,8,11,12], namely, If 𝜏 is a topology on a finite set 𝑋⊆𝑈, where 

its base is 𝛽, then the rough membership function is 𝜇𝑋
𝑃(𝑥) =

  
|{∩Bx}∩X|

|{∩Bx}| 
 , 𝑥∈𝑋, where 𝐵𝑥 is any member of 𝛽 containing 𝑥 . 

 

         We introduce the following definition for a pre-rough 

membership function to express 𝑃. 𝐵(𝑋), 𝑃𝑂𝑆𝑃 (𝑋),  𝑁𝐸𝐺𝑃 (𝑋), for 

a subset 𝑋⊆𝑈. 

Definition 5.12 Let (𝑈, 𝑅𝑃)  be a pre-approximation space, 𝑋⊆𝑈. 

Then the pre-rough membership function on 𝑈 is: 
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𝜇𝑋
𝑃(𝑥):⟶ [0,1], and it is defined by 

𝜇𝑋
𝑃(𝑥) = {

1,                   if 1 ∈ B𝑥(X)
minB𝑥(X,        otherwise

,        𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒  

 B𝑥(X) = {
|B∩X|

|B|
  :  𝐵 𝑖𝑠 𝑎 𝑃re-𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑡, 𝑥∈𝐵}. 

Definition 5.13 The pre-rough membership function may be used 

to define pre-approximations and pre-boundary region of a set, as 

shown below: 

𝑅𝑃(𝑋) ={ {𝑥∈𝑈: 𝜇𝑋
𝑃(𝑥))=1},   �̅�𝑃(𝑋)={𝑥∈𝑈: : 𝜇𝑋

𝑃(𝑥)) >0}, 

𝑃. 𝐵(𝑋) ={𝑥∈𝑈: 0 <  𝜇𝑋
𝑃(𝑥) <1}. 

Definition 5.14 Let (𝑈, 𝑅𝑃)  be a pre-approximation space, 𝑋⊆𝑈. 

Then we have:- 

 𝑃𝑂𝑆𝑃 (𝑋)  = {𝑥∈𝑈: 𝜇𝑋
𝑃(𝑥) =1}. 

𝑁𝐸𝐺𝑃 (𝑋) = {𝑥∈𝑈: 𝜇𝑋
𝑃(𝑥)=0}. 

 𝑃. 𝐵(𝑋)= {𝑥∈𝑈: 𝜇𝑋
𝑃(𝑥)<1}. 

Example 5.7 Let 𝑈={𝑎,𝑏,c,𝑑 } , 𝑅={(𝑐,𝑐),(𝑏,𝑏),(𝑏,𝑑)}, 

𝑆={{𝑐},{𝑏,𝑑}}, So  𝜏 ={𝑈,𝛷,{𝑐},{𝑏,𝑑},{𝑏,𝑐,𝑑}}. If 𝑋= {𝑎,b,c}, 

then we get 𝜇𝑋
𝑃(𝑎)=1,  𝜇𝑋

𝑃 (𝑏) = 1,  𝜇𝑋
𝑃 (𝑐) = 1, 𝜇𝑋

𝑃 (𝑑) = 0.  

From pre-membership function, we get 𝑅𝑃(𝑋)={𝑎,𝑏,𝑐},  

 �̅�𝑃(𝑋 )={𝑎,𝑏,𝑐}, 𝑃. 𝑏(𝑋) =𝛷, 𝑃𝑂𝑆𝑃 (𝑋)  ={𝑎,𝑏,𝑐}, 𝑁𝐸𝐺𝑃 (𝑋) 

={𝑑}. 

Thus, 𝑋 is a 𝑃re-𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑃re-𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡) set. 

Proposition 5.8 In every pre-approximation space ),( pRU  the 

following hold: 

(i)  The intersection (union) of two exact sets is exact. 

(ii)  The complement of an exact set is an exact. 

(iii)The difference between two exact sets is an exact 

Proof: Using the properties of clopen sets, the proof is obvious.          

Proposition 5.7 is not satisfied in the case of pre-exact sets. We can 

see that in the following example. 
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Example 5.8 In an Example 5.1, the set  dcaX ,,  and 

 dbaY ,,  are pre-exact sets, while  daYX ,  is not pre-

exact.  It is pre-rough set. 

 Definition: 5.15 Let  ),( pRU  be a pre-approximation space. Then 

 𝑋 ⊆𝑈 is said to be:  

(i) Totally pre-definable (exact) set if 𝑋 = 𝑅𝑃(𝑋) =  �̅�𝑃(X ) 

 (𝑖. 𝑒. , P. 𝐵(𝑋) = ∅). 

(ii) Internally pre- definable set if  𝑋 = 𝑅𝑃(𝑋), such 

that  P. 𝐸𝑑𝑅 (𝑋) = ∅. 

(iii) Externally pre-definable set if 𝑋 = �̅�𝑃(X ), such that 

𝑃. 𝐸𝐷̅̅ ̅̅
𝑅 (𝑋) = ∅. 

(iv) pre-Undefinable or (pre-rough) set if  𝑋 ≠ 𝑅𝑃(𝑋) ≠  �̅�𝑃(X ) 

(𝑖. 𝑒. , P. 𝑏(𝑋) ≠ ∅) 

6. Conclusion:  

             In this paper, we initiated a topological structure based on 

a binary relation to classification of sets in generalization of 

approximation spaces that open the way to more topological 

applications in rough set context and help in formalizing many 

application. In addition, using pre-approximation space, we can 

obtain (12) dissimilar granules of the universe of discourse. Our 

approach is the largest granulation based on pre-open sets in 

topological spaces. Some important concepts and properties of 

Pawlak rough sets and rough membership function are generalized, 

we have seen how the topology represent the magic box for 

definability of sets and the golden tools to measure exactness or 

the roughness of sets 

 

. 
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Abstract 

  In this paper  reviews the  researches  into the impact weather 

condition on solar Photovoltaic output , which are have direct 

influence to reduce of electric power which produced by PV cells . 

And there are many reasons impact on PV output such of dust 

deposition, temperature and clouds, furthermore, display influence 

of solar radiation variation on solar PV system. It was used a 

Matlab/SIMULINK to find the results achieved.                              

 الملخص
طاقة المتجدد والنظيف ولالهتمام نظرا لألهمية الكبيرة للخاليا الشمسية كمصدر لل

المتزايد علي هذا المصدر تتناول هذه الورقة الخاليا الشمسية في شرح مبسط علي 
تركز علي تأثير العوامل الجوية علي الخاليا الشمسية من شدة التركيبها ومكوناتها ثم 

اإلشعاع الساقط علي الخاليا كذلك علي تأثير حركة السحب وتأثير ظاللها علي 
وتوضيح ذلك بالتجربة العملية  ,المسطح الشمسي وكيفية التغلب علي هذه المشاكل

 وباستخدام برنامج الماتالب.        

1. INTRODUCTION 

One of the most desirable outcomes from modern science and 

engineering is developing a clean and renewable energy. 

mailto:sedegmb1@gmail.com
mailto:a.elghodban41@gmail.com
mailto:a.elghodban41@gmail.com
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Photovoltaic energy is a promising upcoming energy resources, 

one of the main important reasons behind its popularity is pollution 

free. add to that the solar energy is one of the most promising 

energy resources in the word now. However, there are many 

problems can be facing these renewable-energy sources (solar PV) 

which are from the weather such as cloud moving, temperature and 

effects of solar radiation variation and other problems. 

 

2. Solar Panels (PV) 

    Solar panels contain an array of closely interconnected solar 

cells. Solar cells are typically semiconductor devices. solar panels 

(PV) is compound from [1]                                                                

 PV cell – thin, semiconductor wafer that converts sunlight 

to DC current. 

 PV module – series and parallel cell circuits sealed in a 

protective laminate. 

 PV panel – two or more modules assembled as a pre-wired, 

field-installable unit. 

 PV array – complete it power-generating unit that consists 

of the required number of modules/panels. 

 

Components of Solar PV Systems 

1. PV Array 

2. Battery charge controller 

3. Combination of charger and inverter 

4. Back-up generator 

5. DC and AC load 

Figure (1) explains Installation method of work solar PV systems.  

[1].                                                                                                       
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Figure (1) method of work solar PV systems. 

3. cloud moving on Solar PV Output: 

    The functioning of solar PV is impacted by temperature, solar 

irradiance, shading and array configuration. Wholly or partially 

Shade can be caused by obstructions such as moving clouds, 

chimneys, trees, or nearby buildings. The situation is of special 

interest in case of big PV installations such as those used in 

distributed power generation systems. Under partly shaded 

conditions, the photovoltaic characteristics get more complex with 

more than one peak. Yet, it is very crucial to understand and 

predict them in order to draw out the maximum possible power. [2]  

 To understand affect the shading of PV system should be know  

the equivalent circuit model for a PV cell without shading which is 

consists of a real diode in parallel with an ideal current source and 

for a more realistic representation to the equivalent circuit we can 

add resistance in parallel to give effect of leakage current (RP) and 

resistance at the series to give effect of internal ohm's resistance 
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(RS) and as with any diode, there is an associated capacitance [3], 

so the equivalent circuit of  PV system is as in the figure (2) 

below.                                                                                                  

 
Figure (2) equivalent circuit of  PV system 

 

However, this capacitance is relatively small, so the effects on the 

output can often be neglected. So the equivalent equation [4] and 

circuit of  PV system current is as the following in the figure (3): 

 q v IRs V IRS
Ipv Isc Io 1 1

KT RP

  
     

 
 

 
Figure (3) equivalent circuit of  PV system current 

 

With a shadowed module degrades the performance of the entire 

array and drops the voltage from Voltage (V) to different voltage 

(DV), The equations explain that. [4,5] 
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The voltage drop problem in shaded cells could be corrected by 

adding a bypass diode across each cell. So a shaded cell 

experiences a drop as current is diverted through the parallel and 

series resistances.                                                                                

A bypass diodes can mitigate the effects of shadows but they do 

not solve the issue completely. The following curve Figure (4) 

explain the effect of shading one cell in an n-cell module, no 

shading and affect bypass diode at shaded [4,5,6].                            

      

 

Figure (4) explain the effect of shading one cell 

4. Solar Radiation Variation on solar PV system: 

  With no pollutant emission, Photovoltaic cells convert sunlight 

directly to electricity. In fact, when sunlight hits the cell, the 

photons are absorbed by the semiconductor atoms, freeing 
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electrons from the negative layer. This free electron finds its path 

through an external circuit toward the positive layer                        

 resulting in an electric current from the positive layer to the   

negative one.                                                                                       

For calculates the PV cell photocurrent which depends on the 

radiation as in Equation number (2) below and By using the 

MATLAB/SIMULINK model of the this equation. [7,8,9] as in 

the figure (5) below:                                                                     

 
ß

Iph Isc Ki T 298 5
1000

       

Ki=0.0017 A/.C is the cell's short circuit current temperature 

coefficient. 

ß are the solar radiation (W/m2) 

   

 

Figure (5) Iph Matlab/SIMULINK, subsystem for varying solar 

radiation. 

5. Impacts of cloud moving and Solar Radiation Variation 

on Solar PV Output 

  To know the effect of radiation and clouds on solar PV system, it 

is used the following equipment, which consists of system for 

solar PV, a bypass diodes with daystar-meter of measurement 
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radiation. It consists of a rheostat ,two digital multi-meters of 

measurement Current and Voltage, Watt-meter of Measurement 

Power and measurement cloud motion by (Develop a program 

that simulates the passage of clouds) as in the following figure (6) 

explain that and from the following table (1) shows the results 

obtained from previous experience. 

 

 

Figure (6) Practical circuit components 

Table (1) the results obtained from previous experience. 

 

Here the MATLAB-based modeling and simulation scheme are 

used to estimate the I-V, P-I and P–V characteristics of a 

solar 

radiation(mW/sq.cm) 

Max 

Voltage  

(V) 

Max 

Current (A) 

Max 

Power  

(W) 

100 (1 sun) 16.9 3.3 55.77 

80 16.6 2.5 41.5 

60 15.4 2.1 32.34 

40 15 1.24 18.6 

20 16.4 0.6 9.84 
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photovoltaic array under different cases due to partial shading. It 

can also be used for acquiring and assessing new maximum power 

point tracking methods, especially for partially shaded conditions. 

Moreover, it can be used as a means to study the effects of shading 

patterns on PV panel shaving dissimilar forms. It is followed that, 

for a set number of PV modules, the array configuration (refers to 

the number of series and parallel connections) importantly bears 

on the maximum usable power under partially shaded conditions.    

We assume that solar PV with number of cell in one case is under 

full sun and get shadowed partially in the other cases S= (100, 80, 

60, 40, 20) mW/sq.cm.                                                                       

  Figures (7), (8), (9) shows the simulation results which will be 

discussed in the next section                                                               

 

 
fig 7: Effect of partial shading on I-P characteristics of a single PV 

module 
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Fig8: Effect of partial shading on PV characteristics of a single PV 

module. 

 
Fig 9: Effect of partial shading on I-V characteristics of a single PV 

module and different solar radiations. 

 

6. Result discussion 

 From experience and curved, can be finding following: 

 In the table shown the solar  radiation was  

 S = (100, 80, 60, 40, 20) mW/sq.cm respectively  

 From the figures above can be clearly seen  the relationship 

between  V-I , V-P & I-P curves. 
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 Figure (7) shows that the short circuit current (i.e. maximum 

current) generated by a solar cell or module is directly 

proportional to the solar irradiance with short circuit current 

level increasing as irradiance increases. 

 The output voltage is also dependent on irradiance and 

increases slightly as irradiance increases which can be seen 

in figure (8). 

 We can get the maximum power in each case by multiplying 

the maximum voltage in the fig (7) with maximum current 

in fig (8):       *  6P max V max I max   

   1  6.9 * 3.3 55.77P max w   

 From table (1) it can be see the results obtained with this 

model for different amounts of radiation,  the Max Current 

has decrease from  0.6A to 3.3A  when the solar radiation 

increased from 20mW/sq.cm to100mW/sq.cm and power 

increase from 9.84W to about 55.77W.  

 

7. Conclusions and comment: 

1) The measurements find that rapid cloud movement on solar PV 

system decrease their maximum power output from full power 

to about one-third of full power in approximately five seconds, 

which cause the problem of voltage flicker on distribution 

feeders. 

2) The most severe condition in PV generation is encountered 

when sudden passage of a cloud bank sweeps the entire PV 

generator, resulting in large power.  This condition can be 

further deteriorated if complete covering of PV arrays is 

associated with a sudden sharp change to load demand. 

3) Cloud movement on solar PV system Lead to a change in the 

value and direction of the power on sub transmission and 
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transmission may result in overloaded or under loaded lines. 

This lines and equipment may cause physical damage, and 

shorten equipment life. Because the Power relaying devices 

intended to allow one directional power flow may be falsely 

triggered. Under loaded lines may give cause for unacceptable 

voltage flickering or loss of service to the load. If the changes 

are rapid and significant, the utility may have difficulty 

adjusting to the changes in a timely fashion. These results are 

accompanied by high operating and productive costs for the 

utility to maintain its regulatory capacity. 

4) To solve the effects of the shadows problem, we can use bypass 

diodes that increase the value of the electric current by using 

alternating current paths but do not completely solve the 

problem. so we can used small motors to control the direction of 

the solar panels. 
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 الملخص:

يتم التركيز فى هذه الورقة العلمية على اشباه الموصالت العضوية التى بأمكانها أن 

تزيح اشباه الموصالت الغير عضوية  فى العديد من التطبيقات مثل الخاليا الشمسية و 

صمامات الثنائية الباعثة للضوء و الترانزوسترات و ذلك الن هذا النوع من المركبات ال

العضوية يمتلك مرونة و استقرار عالى و كفاءة لونية عالية و طاقة فجوة صغيرة و 

تكلفة اقتصادية اقل مقارنة بنظيرتها الغير عضوية. المركب المستخدم فى هذه الورقة 

ن الثيوفين أظهر خصائص الكترونية و ضوئية جيدة من هو احد المركبات المشتقة م

خالل أختبارة بالطريقة الكهربية و الطريقة الضوئية )االشعة الفوق البنفسجية و 

الضوئية( حيث اعطى مركبا )البولمر( له سلسلة مترابطة طويلة و  قمة امتصاص عند 

ومير) قبل عملية طول موجى عالى و طاقة فجوة صغيرة مقارنة بحالتة فى حال المون

البلمرة( و هذا يقلل من درجة االلتواء فى المركب و يقلل المسافة بين باند التكافؤ و باند 

التوصيل )طاقة فجوة( مما يعطى أمكانية أستخدام هذا النوع من المركبات فى التطبيقات 

 السابق ذكرها أعاله.

ABSTRACT:  

The research in this Paper is focused on creating organic materials that 

can match the inorganic semiconductors in terms of performance and 

stability. A new thiophene derivatives -2-(2.3-dihydro-7-(2,3-

dihydro-[1,4]diselenino[2,3-c]thiophen-7-yl)-[1,4]diselenino[2,3-

c] thiophene-5-carboxamido)-4-methylpentanoic acid have been 

characterized by absorption spectroscopy and cyclic voltammetry. 

The processes were made with H2O and sodium phosphate 

(Na3PO4) as supporting electrolyte), at scan rate of 0.1 Vs
−1

 on a 

glassy carbon working electrode Ag wire reference electrode and 

mailto:Saadeldinlamin@yahoo.co.uk
mailto:S.taher@tu.edu.ly
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Pt counter electrode. The absorption maximum for the monomer 

was appeared two peaks at 265 and 345 nm, which corresponds to 

a π-π* transition from the conjugated material, the monomer was 

grown successfully on the electrode surface throughout repetitive 

cycling and shown polymer has ( λmax ) peak at 690nm indicative 

the extension of conjugated chain length in the polymer than the 

monomer. 

Key-words: Thiophene derivatives, conjugated materials, 

electronic and electrochemical properties.  

INTRODUCTION 

An incorporation of extra oxidation and reduction active 

components into conjugated materials is an attractive purpose for 

several reasons. The treatment of the parent polymer’s energy gap 

is one key advantage for device applications.
1
 Polythiophene and 

its derivates have been studied widely for their use in several 

applications, such as electroluminescence,
 2, 3

 photovoltaics,
 4, 5

 

field effect transistors
6
, electrochromics

7,8,9 
and sensors

10,11,12
. The 

electronic properties of thiophene derivatives depend on the 

effective conjugation length along the polymer chains. Organic 

conjugated compounds are able to exhibit semiconducting 

behavior as they have delocalised π-electrons take place at all the 

conjugated double bonds and this allows them to exhibit electro 

activity in the main chain of the polymer.
13,14

 Polyethylene-3,4-

dioxythiophene (PEDOT) and poly3,4-ethylenedithiothiophene 

(PEDTT) are considered one of the most famous polythiophene 

derivatives used for device applications, owing to its outstanding 

hole injection properties, high oxidation stability and 

conductivity
15,16

. PEDOT has exposed lower oxidation potential 

and tiny energy gap than PEDTT because of an increase in the 

number of sulfur atoms in the polymer chain of PEDTT, which can 
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be caused a distortion interring conjugation
17,18

. An increase the 

degree of planarity and higher oxidation stability have been shown 

in Poly (3,4-ethylenediselena thiophene (PEDST) comparing to 

PEDTT owing to Stronger inter chain contacts between Se atoms. 

The electrochemical and optical properties of PEDST have 

revealed an agreement with PEDOT.
19

 The syntheses of the 

polythiophene can be achieved by electropolymerisation to produce 

polyaromatic conjugated materials. The material can be grown 

anodically through the oxidation of the monomer. The advantages of 

electropolymerisation include growth without a catalyst and the ability to 

control the film thickness. The formation of a polythiophene chain is 

achieved through the combination of thiophene cation radicals.
13,20

 This 

paper talk about compound contains bis EDST units attached with 

carboxamido)-4-methylpentanoic acid. The chemical structure of 

this compound is illustrated in Figure 1.  

O

N
H

O

OH
S

SeSe

S

Se Se
2

 

Figure1. Chemical structure of 2-(2,3-dihydro-7-(2,3-dihydro-

[1,4]diselenino[2,3-c] thiophen-7-yl)-[1,4]diselenino[2,3-c]thiophene-5-

carboxamido)-4-methylpentanoic acid  

EXPERIMENTAL 

1- Materials: 

Ethylenediselena thiophene (EDST) was used as analyte 

(Monomer) at a concentration of ca. 10
-4

 M. Fc/Fc
+
 redox couple 

as an internal standard. H2O and sodium phosphate (Na3PO4) as 
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supporting electrolyte). All solutions were degassed (Ar) during a 

reduction experiment. 

2- Equipments and Cells 

Cyclic Voltammetry (CV) is a technique commonly used to measure the 

redox properties of materials, the materials can be measured in solution 

or solid state. Cyclic voltammetry measurements were achieved by using 

bio analytical system voltametric analyzer CV-50W. The 

electrochemical cells consisted of three electrodes: a platinum 

working electrode, a platinum wire counter electrode and a silver 

wire as the reference electrode.  Electronic absorption spectra were 

recorded at room temperature on a JENWAY 7310 UV/vis 

spectrophotometer.   

RESULT AND DISCUSSIONS 

The electronic absorption spectrum of monomer was recorded in 

H2O and is shown in Figure 2.    
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Figure 2. UV-V is spectra of the monomer measured 
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The spectrum of the monomer gives two main peaks at 265 and 

345 nm. The first peak in this monomer is attributed to a π -π* 

transition, while the peaks at 342 nm in this monomer is assigned 

to the conjugated system.  

Electropolymerisation this compound was achieved through 

repetitive cycling over the first oxidation peak of the monomer, 

consequently the polymer was grown between  0 to +1.1 V 

referenced to Fc/Fc
+ 

 To determine the HOMO and LUMO energy 

levels and then the electrochemical HOMO-LUMO gap, by subtracting 

the onset of the first oxidation and reduction waves from the HOMO of 

ferrocene (-4.8 eV). The growth of the polymer was monitored 

through the increase in current with each cycle and the 

development of a new peak at lower potential as showed in Figure 

3.  
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Figure 3. Polymer growth process using glassy carbon working electrode 

(Ag) wire reference electrode and (Pt) counter electrode 
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The electrochemical behavior of the polymer was analyzed by 

cyclic voltammetry. The polymer shows irreversible oxidation 

peaks at +0.36 V. The oxidation will be the removal of an electron 

from EDST group to forming a radical cation. The reduction of the 

polymer showed an irreversible peak at -2.29 V, which was 

attributed to the reduction of the attached unit. Both the oxidation 

and reduction cycles of the polymer are shown in Figures 4 and 5. 
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Figure 4. Oxidation Process of the polymer  
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Figure 5. Reduction process of the polymer  
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The optical band gap of the polymer was determined by growing 

the polymer onto a piece of ITO-coated glass slide, the film of the 

polymer has shown higher stability on the slide rather than Pt 

working electrode surface. The polymer was grown by cycling 

between 0 and +0.79V vs. Fc/Fc
+
 (500 segments) then de-doped 

between -0.6 and -0.2 V. The spectrum shows an absorption 

maxima peak of 690 nm, which corresponds to red shift 

(bathochromic shift) for the π-π* transition when compared to the 

monomer (342nm). The absorption spectrum for this polymer is 

shown in Figure.6.  
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Figure 6.Solid state absorption spectrum of the polymer on ITO-coated 

glass  

The optical band gaps of the polymer and monomer were calculated from 

the onsets of the longest wavelength absorption peaks. The data for all 

the absorption maxima and the optical band gap values are summarized 

in Table 1. The optical HOMO-LUMO gap of the monomer is 2.7 eV, 

while the optical band gap of the polymer is 1.47 eV. This also supports 

the assumption that the monomer of this compound has inferior 

conjugation chain compared to its polymer.   



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   266 

 
 

Table 1 Optical absorption data for monomer and the Polymer 

 Main absorption peak / nm Optical band gap / eV 

Monomer 345 2.7 

Polymer 690 1.47 

CONCLUSION 

The aim at this paper was to analyze compound using two 

techniques; cyclic voltammetery, and UV-V is spectroscopy to 

calculate and determine properties such as the oxidation and 

reduction potentials of the monomer and polymer and changes in 

absorption spectra through p- and n-doping. In conclusion the bis 

EDST units attached to carboxamido-4-methylpentanoic acid have 

been prepared and successfully electropolymerised when coated on 

to an Indium Tin Oxide (ITO) covered glass slide yielding a 

polymer with absorption maxima peak of (690 nm). The monomer 

of this compound has displayed a lower absorption maxima peak 

(345 nm) and higher optical HOMO-LUMO gap (2.7 eV) compared 

to its polymer (690 nm) (1.47 eV) respectively, due to the 

extension of conjugated length along the polymer chain. 
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 الملخص
ان مشكلة االحتباس الحراري قد تساهم في جعل المباني القائمة غير فعالة وغير 
صالحة للسكن و بالتالي فأنها ستفتقد اهليتها لالستخدام بشكل كبير ليس فقط في الوقت 

ايضا في المستقبل, حيث تستهلك المباني جزءا كبيرا من الطاقة حول الحاضر و انما 
العالم في اغرا  التبريد و التدفئة. لألسف  معظم المباني في المستقبل القريب و التي 
ستكون قائمة في العقود القادمة قد تم بناؤها بالفعل دون االخذ بنظر االعتبار استهالكها 

لسكان و البيئة. ان تقنية النانو الخضراء توفر امكانية للطاقة و تأثيرها السلبي على ا
تحسين اداء المباني القائمة و التأثير عليها لتطويرها نحو تحقيق االستدامة وذلك  
للتقليل من المشاكل البيئية المستقبلية و لتوفير بيئة داخلية بجودة افضل. من المتوقع 

النانو بشكل كبير في حماية البيئة من ان تساهم مواد و منتجات و تطبيقات تكنولوجيا 
خالل توفير المواد الخام و الطاقة و تقليل غازات االحتباس الحراري. إن هذه الورقة 
تهدف الي عر  االمكانيات و التطبيقات التي يمكن ان توفرها تكنولوجيا النانو للمباني 

اسة تطرق البحاث القائمة لجعلها اكثر صداقة للبيئة. من اجل تحقيق الهدف من الدر 
الي بع  الدراسات النظرية السابقة ذات الصلة في هذا المجال. ان تطبيقات تكنولوجيا 
النانو ليست فقط مفيدة في االنشاءات الجديدة, بل هي اكثر فائدة في المباني القائمة 

و دون ان يترتب  بالفعل و بالتالي ستساهم بشكل مباشر او غير مباشر في استدامتها
 لك اي إضرار للمبنى نفسه.على ذ

 .القائمة, مواد النانو, تقنية النانو, االستدامة  المباني الكلمات المفتاحية:

mailto:salwa.yousef@uob.edu.ly
mailto:rabeia.elfaitori@uob.edu.ly
mailto:rabeia.elfaitori@uob.edu.ly
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ABSTRACT 

The problem of global warming is likely to make the buildings 

increasingly inefficient, and uninhabitable, not only in the present 

time, but also in the future, as a significant part of global energy is 

consumed by buildings for cooling and heating purposes. 

Unfortunately, most of the buildings that will be exist in the 

coming decades are already built without taking into account their 

energy consumption in addition to their impact on the inhabitant 

and the environment. Green Nanotechnology offers potential to 

improve existing building performance and influence their 

development toward sustainability to prevent future environmental 

problems and provide better indoor quality. Nano technologies, 

materials, products, and applications are anticipated to contribute 

impressively to environmental protection by saving crude 

materials, energy as well as by decreasing greenhouse gases.  

 This paper intends to address the possibilities and applications 

offered by nanotechnology for existing building to make them 

more environmentally friendly. In order to achieve the study aim 

the researcher will consult relevant literatures in the field. 

Nanotechnology applications are not only extremely useful in new 

constructions but also more beneficial in existing buildings which 

will directly or indirectly contribute to its sustainability without 

invasive intervention and consequent damage to the building itself. 

 

KEYWORDS: Existing buildings, nanomaterials, nanotechnology, 

sustainability.  

1. INTRODUCTION:  

The prefix "Nano comes from a Greek word Nanos which means 

Dwarf “extremely small”. So, nanotechnology is the science and 

technology of small things that are less than 100nm in size [One 

nanometer is 10-9 meters long].  Nanomaterials have significant 

different features than same materials on large scale, therefore, 

unlimited potentials for improved structures, materials and 
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equipment. Nanotechnology has many benefits in the resources 

saving. It provides in the production stages opportunities to reduce 

the use of materials that have a large environmental footprint by 

replacing them with other materials have fewer effects and 

therefore the most efficient use of raw materials. The revolution of 

Nanotechnology is not only bringing significant developments in 

the performance, energy efficiency, and sustainability of new 

buildings but also has a major influence in improving existing 

building. Sustainable environmental design standards are easy to 

implement in the design of new constructions but are difficult to 

apply to building that already exist, although, it is no longer 

difficult after the invention of nanotechnology. 

2. Applications of Appropriate Nanotechnology for the 

Sustainable Development of Existing Buildings 

Since the last decades, the global market of nanomaterials has 

raised rabidly. Nanotechnology is expected to be a mature industry 

by 2025 (Helal, 2016). The applications of nanotechnology in 

today's construction is more related to green 

design.Using nanoparticles to typical building materials can result 

in stronger, more durable, self-healing, heatinsulating, 

air purification, fire-resistant, and easier to clean products. Nano 

materials also improve the durability and performance of 

construction components, safety and energy efficiency of the 

buildings as well as providing increased living comfort. The line 

chart below shows the dramatic growth of Nano technology 

market.  
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Figure1. Growth of nanotechnology market since 1970 

Nanotechnology can alter the nature of existing building and its 

relationship with users and environment.  At this stage we are 

going to illustrate some building materials and technologies that 

could be used on existing buildings to improve their efficiency of 

performance.  

1- Air purification  

The internal environment in the building is one of the elements 

that must be characterized by a high level of quality to achieve the 

appropriate level of comfort for the occupants. So it should be free 

of any contaminants, whether dust, bacteria or odors. The level of 

humidity and temperature also greatly affect the performance of 

the users. Many factors that affect indoor air quality, including the 

environment surrounding the building, building construction 

techniques and sources of pollution such as building materials, 

furnishing and activities inside and outside the building. The 

shortage of indoor air quality because of harmful organic 

molecules leads eventually to the symptoms of sick buildings 

syndrome or buildings related illness. An important number of 



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   272 

 
 

Nano-engineered materials and products have been emerged in 

order to purify and improve the indoor air. These products are vary 

and differ in how they work such as:  

1-1 Paint protection system ,nanowood and nanostone 

Paint protection system, nanowood and nanostone relay on the idea 

of using mixture of nanomaterial which can be painted, sprayed, 

rolled or in case of smaller objects they can be sunk into solution. 

The product is environmentally friendly. So, alcohols or vo;atic  

organic compounds (VOCs) are not released during application, as 

well as suitable for all surfaces such as floors, furniture and walls. 

  

Figure2. Nanostone and naowood applications, 

1-2 Photocatalysis  nanotechnology for the development of  

filters equipment's 

According to Son Le, et al, (2015), There are many traditional 

methods for air pollution treatment such as adsorption, separation 

or using chemical disinfectants, but they have the same weakness, 

pollutants just move from one place to another without being 

thoroughly resolved or there is the potential formation of by-

products toxic for human health. 

 Lately, the photocatalytic pollution treatment method using 

nano-TiO2 (titanium dioxide) material has been discovered and is 
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considered as a breakthrough solution. "Nanostructured titanium 

dioxide has been widely researched for application towards the 

photocatalytic treatment of purification of water and air, “self-

cleaning” and uperhydrophilic coatings for surfaces, and dye-

sensitised voltaic cells". (Byrne, et al, 2006) 

Titanium dioxide when being irradiated with ultraviolet (UV) 

light destroys chemical. Compounds as well as bacterial cells to 

form CO2 and H2O. Table (1) presents a comparesion between 

tradional purification systems with photocatalyst method. 

Table 1.  Purification technologies comparison 

 

  HEPA
1
 

ES 

Filter
2
 

Ozone UV
3
 

Minus-

Ion 
Photocatalyst 

Mold Good Normal Good Good Normal Excellent 

Germs Excellent Normal Good Good Normal Excellent 

Virus Normal Normal Normal Normal Normal Excellent 

Dust Mite Excellent Good Normal Normal Normal Normal 

Toxicant Normal Normal Good Good Normal Excellent 

Odor Normal Normal Good Normal Good Excellent 

Smoke Good Good Good Normal Excellent Good 

VOCs Normal Normal Good Good Normal Excellent 

Allergen Good Good Good Normal Excellent Excellent 

Note: 1
 High Efficiency Particulate Air Filters 

2
 Electrostatic Filters 

3
 Ultraviolet 
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1-3Photocatalytic activity of nanostructured coating  

More energy is require by Current air-cleaning technologies , but a 

promising new solution is being developed. Window glass with 

nanostructured coating based on titanium dioxide TiO2 uses 

sunlight energy to  destroy organic pollutants from indoor air by 

passing it between the inner panes of the window in a process 

called photocatalysis. 

"Recently, pavement blocks of titanium-dioxide-impregnated 

cement have been used to mitigate air pollution from outdoor 

pollution in cities"( Stefanov, 2015). Figue 3 illustrates the 

Working mechanism of TiO2- coated window glass. 

 

 

 

 

 

Figure 3. Windows with nanostructured coatings can cure 'sick' 

buildings. 

 

2- Nano Insulation Materials for Energy Efficient Buildings 

A considerable fraction of the total energy is consumed by 

building and, consequently have a large potential for conservation. 

For this reason, mankind are forced to think seriously about 

reducing the energy usage wherever possible. According to the 
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World Meteorological Organization (WMO) "buildings represent 

the largest energy-consuming sector with nearly 40% of global 

electricity consumed, and therefore, they are also responsible for 

about36% of global carbon emissions (CO2), mainly because of 

inefficient thermal insulation  systems." For existing buildings, 

renovation has a high priority in many countries, because these 

buildings represent a high proportion of energy consumption and 

they will be present for decades to come. Several studies have 

shown that the best way to reduce the energy consumption in 

buildings remains the reduction of heat losses through the 

envelope" (Ibrahim & Biwole, 2015). 

The design and construction of building envelopes traditionally 

involve the use of multiple layers of different materials to achieve 

a number of functionalities , including strength , light filtering , 

thermal insulations , sound insulations , weather resistance and 

architectural appearance (Lalbakhsh, E. & shirazpour, P., 2011). 

Reduction in heat losses through the envelope by thermal 

insulation materials  is an ideal ways to decrease the annual energy 

demand of buildings for heating and cooling purposes.                   

"Nanotechnology promises to make thermal insulation more 

efficient, less reliant on non-renewable resources as an important 

strategy on the pathway to green buildings.The application of nano 

insulation materials to limit the wall thickness is one of the 

greatest potential energy-saving characteristics for the existing 

buildings" (Božić, 2015). 

Nanotechnology-based thermal insulation materials generally have 

a better thermal insulation quality than traditional materials. They 

have a higher heat transfer resistance than traditional thermal 

insulation materials. U-value (Thermal transmittance) can be 
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reduced by nanotechnology-based materials such as  EPS 

Graphite, aerogel insulations, vacuum insulation panels which 

have a lower thermal conductivity than the traditional materials. 

(Bozsaky, 2016 ). 

In vacuum insulation panels VIP (figure4), the interfaces of silica 

crystals are very small, which causes difficulties in thermal 

conduction. It is one of the most effective heat insulation materials 

in the future. Thermal conductivity of VIP is in the range of only 

0.003 to 0.004 W/mK, which is ten times better than conventional 

materials such as min eral or glass fibers or polystyrene  

 

 

 
Figure 4. Vacuum insulation panels 

 

Aerogels are becoming one of the most promising materials for 

building insulation because of  their highly insulating features. 

"due to its low thermal conductivity (0.015 W/mK), only 10 mm 

aerogel based insulation panel is needed to achieve the same level 

of insulation of 25 mm thickness of standard Expanded 

Polystyrene Panel" (Guinoaa, 2017).  
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The coating was manufactured by mixing natural lime with 

granular aerogel manually in different percentages, see figur (5). 

Nowadays,  aerogel-based materials cost remains high because of 

raw materials expense. "This cost is expected to decrease in the 

following years as a result of the advancement in the aerogel 

production technologies as well as the large-scale material 

production leading to lower unit costs." (Ibrahim &  Biwole, 

2015).   

Three U.S. firms, Aspen Aerogel, Cabot, and American Aerogel al

ready have consumer products on the market, and their production 

levels are on  rising.  Meanwhile, current research efforts aim to 

bring about significant cost reduction in high-performance 

insulation manufacturing. If these efforts are successful, aerogels 

may become competitve over the next few years with existing 

thermal insulation technololgies (Shukla, Et al, 2012) 

 

  
Figur 5. Aerogels application as a thermal insulation for inner wall, 

 

Aerogel is also used as nanoporous translucent glass. It is 

preferably used as a thermal insulating window like curtain walls, 

skylight window and  transparent partition wall. In addition to 

having excellent performance for thermal and solar gains, aerogel 

is a good acoustic insulation material could be used in existing 

buildings. See figure (6). 
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Figure 6. Aerogel as nanoporous translucent glass 

 

 

3- Self Cleaning feature 

In designing or selecting buildings materials, surface properties 

are fundamental importance. The need  for surfaces that are easy to 

clean (self-cleaning) or that have antibacterial or antimicrobial 

properties is fundamentally important in the design. 

Many nano-based products designed for self-cleaning using 

coatings, paints or films containing nanoparticles and added to 

traditional materials, although certain formulation may include 

surface layers through which nanoparticles are specifically blended 

into the raw material, two primary techniques were used to achieve 

self-cleaning feature (Schodek, Et al, 2009) 

The ability to make : 

- Hydrophobic( water-repelling) surfaces "Lotus Effect". 

- Hydrophilic ( water- attracting) surfaces " Photocatalytic 

nanotitanium dixide(TiO2)". 

3-1 Self-cleaning I  - the "Lotus Effect": 

In Asian countries the louts flower has long been a sign of 

innocence. Thogh rising in muddy waters, its leaves still look 

clean.The plants' leaves are superhydrophobic, i.e. drops of water 

roll off free of remains, taking any  dirtiness with them. 
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Lotus plants leaves are coated with teeny wax crystals around 1nm 

in diameter which repels water, droplets falling onto them bead up 

and, if the surface slopes slightly, will roll off. Lotus effect is now 

one of Nanomaterials, best-known ways of modeling surface. 

Self-cleaning behavior is normally achieved using hydrophobic 

surfaces with nanostructured features, see figure (7). These are 

influenced by the Lotus flower leaves which integrate  nanoscale 

surface roughness with water repellent wax. It can be engineered, 

or imitated, using nanocomposite materials made up of 

nanoparticles in a polymeric matrix. 

  
Figure 7. Self-cleaning I  - the "Lotus Effect 

 

 

"Lotus-Effect" products include ceramic roof tiles, architectural 

glass and a spray for industrial use which makes surfaces 

temporarily non-wettable and self-cleaning, using those products 

in existing buildings could seviously reduce the cleaning 

requirement, and surfaces that are frequently exposed to water 

remain clean (Jobs, Nano, et al, 2011). 

 The advantages are self-evident: a cleaner appearance and 

considerably reduced maintenance demands.Products based on the 
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lotus effect are best used where there is frequent general washing 

from rain or other sources. 

3-2 Self-cleaning II – photocatalytic nanotitanium dioxide 

(TiO2) 

This kind of self-cleaning action comes from coatings with 

thicknesses at the nanoscale that have particular photocatalytic and 

hydropilic properties, normally titanium dioxide (TiO2). 

A coating of nanotitanium  is exactly the opposite manner to a 

surface whose self-cleaning properties are based on the "Lotus-

Effect". Due to its high surface strength, titanium dioxide is 

hydrophilic, thus water does not shape drops on a surface covered 

with it, but rather a sealed water film. Coating thickness is on the 

order of 15nm, it is also transparent and can therefore be used on 

glass, see figure (10).  

The way TiO2   coating works: 

- Coatings of thin titanium dioxide show hydrophilic and 

photocatalytic action. 

- When the coatings are subjected to ultraviolet (UV) light, the 

photocatalysis process oxidizes foreign particles such as, for 

example, fats, oils, soot or plant materials and decomposes 

them. 

- When the coating are subjected to washing or rain, the 

hydrophilic action then causes dirt particles to be carried 

away, (Schodek & Daniel, 2009). 

A further advantage is that light transmission for glazing and 

translucent membranes is improved as daylight is obscured less by 

surface dirt and grime. Energy costs for lighting can be reduced 

accordingly, also odors caused by dirt are broken down and 
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reduced as they are organic molecules oxidized by the process of 

photocatalysis. 

 

 
Figure 8.  Self-cleaning II – photocatalytic nanotitanium dioxide (TiO2) 

Photocatalytic processes  based on UV light are obuiously 

promarily suitable for exterior surfaces of existing buildings where 

sunlight is present, outdoor building finishing materials such as 

glass wood and tiles,and works  into cement or apply in a layer on 

concrete, see figure (9). 

 

 

Before  

On conventional tiles, water 

forms droplets that dry 

leaving behind dirt deposits. 

 

After  

On the hydrophilic surfaces 

of photocatalytic tiles, water 

forms a film that runs off 

taking any loose dirt deposits 

with it 

Figure 9. Conventional tiles, Photocataly tiles, 
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4- Energy coating  

The sun offers us a continuous source of clean, free energy. 

Solar represents less than 5 percent of today's energy market, but is 

growing 30 percent annually, and buildings use almost 40 percent 

of all energy used in the world(Elvin, 2007). Similar to how a plant 

absorbs sunligh and transforms it into chemical energy to support a 

plant's growing, energy coatings capture sunlight and indoor light 

and turn it into electrical energy  (Hemeida, 2010). 

 

      4-1 Thin film solar  

Solar collection devices often rely on silicon technology, but 

new solar nanotechnologies based on thin film materials, 

nanocrystalline materials, and conducting polymeric films offer the 

prospects of cheaper materials, higher efficiency, and flexible 

features. These solar modules capable of converting light into 

electrical power with more than 50% efficiency instead of the 

current 20% or so, (Green, 2006), see figure (10). 

 

 
Figure 10. Efficiency and cost projections for first-, second-, and third-

generation photovoltaic technology (wafers, thin films, and advanced 

thin films, respectively 
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A thin-film solar cell is made by depositing one or more thin 

layers, or thin films (TF) of photovoltaic material on a substrate, 

such as glass, plastic or metal. Film thickness varies from a few 

nanometers (nm) to tens of micrometers (µm). 

The nature of these ultra thin film cells allows them to also be 

flexible, lightwaight and have less drag of friction then traditional 

silicon-based solar cells. They can be used in building integrated 

photovoltaics and as a semi-transparent, photovoltaic glazing 

material that can be laminated onto windows, see figure (11).  

These thin-film solar cells can be easly integrated into existing 

buildings facades, roofs,windows , fabrics, tents, sails, glass,and 

all sort of surfaces, "Nanotechnology could turn rooftops into a sea 

of power-generating stations" (Carlstrom, 2005). 

 

  
Figure 11. Thin-film solar cells, 

 

 

 

5- Lighting  

Artificial lighting plays a significant role in daily light, both for 

indoor and outdoor lighting installations as lighting and other 

devices use one-third of the energy used in building (Elvin, and 

George,2007), and according to the International Energy Agency, 

nearly 20 percent of conducted electricity worldwide is used for 

lighting purposes.  
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   5-1 Ultra Low Energy High Brightness Light 
Nanotechnology may significantly reduce the amount of energ

y used for lighting.This will change the way existing 

buildings use lighting absolutely, " said Professor Ravi Silva of the 

University of Surrey's Advanced Tecnology Institute, the 

developers of such a project. "Ultra Low Energy High Brightness 

Light (ULEHB) will produce the same quality light as the best 100 

watt light bulb,but using only a fraction of the energy and last 

many times longer"( Elvin, 2007). 

 

These new ultra-low energy lighting devices will be produced 

using organic carbon nanotube composites. ULEHB lignting can 

provide cost-effective and safe alternative options of 

fluorescent lamps not only for new and existing buildings, also for 

signage, displays, street lighting, and commercial 

lighting. The technology can also be used for low- 

cost development  

 of solar cells(Fahmy, 2010). 

 

 

5 -2 Nanotechnology-based lighting systems: Organic light-

emitting diode (OLED) 

Their function is based on nanotechnology-structured organic 

semiconductor materials. According to experts, this novel lighting 

technology will revolutionize both interior and exterior lighting as 

well as the display area (TVs, monitors, telephones) in the near 

future and in part replace existing systems. 

OLEDs are large-area light sources, offering new design options 

with respect to lighting, such as large-area illumination of rooms, 

flexible luminous foils, flexible monitors or transparent light 

sources (BMBF 2012). They are particularly suitable for monitors 

(e.g., TVs, computer screens, monitors) and displays (e.g., for 

mobile phones and digital cameras). As such, they are already 

widely used on the market. In contrast to conventional 

technologies, their advantage is that the organic semiconductor 
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material at the same time acts as image emitter and light source, 

achieving better energy efficiency and high resolution. 

 The light emitted by OLEDs contains neither infrared nor UV 

radiation, making it especially suitable for sensitive areas, such as 

museums. OLED lighting products have been available on the 

market since 2010. OLED lighting systems might partly replace 

conventional lighting systems in existing buildings (US DOE 

2011). 

They provide brighter, crisper displays on electronic devices 

and use far less energy than LEDs. TVs will be less than ¼ inch 

thick and will be able to be rolled up when not in use. OLEDs can 

be applied to any surface, flat or curved, to turn it into light source. 

In the future, light panels will replace light bulbs –walls, floors, 

ceilings, curtains, cabinets and tables could all become sources of 

light (Fahmy, 2010). 

 

6-Environmental Sensing: 

Nanosensors are nanoscale devices that measure physical 

quantities and convert those quantities to signals that can be 

detected and analyzed, capable of collecting and transmiting large 

amounts of information about our environment and its users. 

There are already sensors with equal or lower diameters than 

1μm, 2.5μm, and 10 μm  that detect airborne pollutants, such as 

carbon monoxide, in and around a house. 

It also could collect information on environmental conditions 

such as humidity and air temperature (Elvin, 2007). 

By using these nanosensors in existing buildings can save 

enerty and resources throw gathering and transmitting data on 

temperature, humidity and other factors influemcing indoor air 

quality. 

Existing constructions must integrate a rich network of 

interactive, intelligent objects, from light-sensitive photochromic 

windows to use conscious appliances;   they must constantly shift, 
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as their components communicate continuously with their 

customers, their environment and each other 

7-CONCLUSION 

Nanotechnology is an advanced application of sustainability and 

green architecture applications, as nanotechnology products and 

applications provide architectural solutions to all environmental 

problems related to existing buildings and even raise their 

efficiency in all stages of the building life cycle. It can also  assist 

to solve some problems related to energy issues in building 

consumption and generation . Among its benefit  is that it is used 

in improving the internal environmental conditions as it helps to 

protect the environment and improves pollution detection and 

treatment. Moreover, nanotechnology seems to be expensive to 

some extent ,but it is more economically efficient in the long term,  

and it reduces the cost of building maintenance. Fortunatelly, the 

costs of nano products  is expected to decrease in the following 

years as a result of the advancement in the production technologies 

as well as the large-scale material production and hence its 

widespread use in the market. 
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   Abstract  

In this work, a heat equation was solved by Applying boundary 

condition without time dependence by using a Laplace operator 

and Modified Bessel's function. Considering a problem of heat 

equation and the solution of this problem implement in computer 

programming. 

From the results we noted that, the solutions of heat equation with 

initial conditions according to the results obtained that dependent 

on M. 

 الملخص
في هذا العمل قمنا بإيجاد الحل لمعادلة الحرارة باستخدام دالة بيسل المعدلة و معامل  

المعادلة باستخدام برنامج ماتالب, ووجدنا انه  نتائج لهذهالبالس و قد تم الحصول على 
 تتغير النتائج المتحصل عليها .  M=√(2h⁄tk) حيت    𝑀عند تغيير 

Keywords: Bessel function, Laplace operator, partial differential 

equations, Modified Bessel's function and heat equation. 

1. Introduction  

Bessel’s and modified Bessel’s equation can be used to find solution of 

Laplace’s equation [1] which is can solved by Laplace’s transform [2] 

mailto:Amera.mshaiab@gmail.com
mailto:k.shuayb@zu.edu.lym
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and in [3] using Laplace transformation for solving heat conduction 

equation. 

The following are definition and basic properties of modified Bessel’s 

function. 

The modified Bessel’s function  𝐼𝑣(𝑥)  and 𝑘𝑣(𝑥)  are the solutions of 

the modified Bessel’s equation. Figure (1). illustrated the modified 

bessl's function of the second kind when 𝑣 = 0,1,2,3,4.  

𝑥2
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+ 𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ ((𝑖𝑥)2 − 𝑣2)𝑦 = 0. 

 

Fig.1. Modified Bessel’s function 

 

Equivalently 

𝑥2
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+ 𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
− (𝑥2 + 𝑣2)𝑦 = 0.  

The solution of the modified Bessel equation can be written as  

𝑦(𝑥) = 𝑐1𝐼𝑣(𝑥) + 𝑐2𝑘𝑣(𝑥). 

Here 𝐼𝑣(𝑥), 𝑘𝑣(𝑥) are called the modified Bessel function of the first 

kind and the second kind respectively of order 𝑣 (you can see [4]) 

Where 
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𝐼𝑣 =  ∑
(

𝑥

2
)

𝑣+2𝑛

𝑛! 𝛤(𝑣 + 𝑛 + 1)

∞

𝑛=0

  

And 

𝑘𝑣 =  
𝜋[𝐼−𝑣(𝑥) − 𝐼𝑣]

2 sin 𝑛𝜋
       , 𝑛 = 0,1,2, … 

 Where the Gamma function (you can see [4],[5]) is defined by [3],[4] 

𝛤(𝑝) =  ∫ 𝑒−𝑥𝑥𝑝−1 𝑑𝑥     , 𝑓𝑜𝑟      𝑝 ≠ 0, −1, −2, …
∞

0

 

This has the following properties  

1. 𝛤(1) = 1. 

2. 𝛤(𝑝 + 1) = 𝑝𝛤(𝑝). 

3. 𝛤(𝑝 + 1) = 𝑝!   𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑝 . 

In this paper, we use a modified Bessel’s functions to solve a heat 

equation and how these functions can be applied to finding the vibration. 

2. Preliminaries  

Throughout this paper, we consider the eigenvalue for the Laplacian on a 

bounded domain𝛺, 𝜆 called an eigenvalue of the laplacian and the 𝑣 𝜖 𝛺 

function called the Eigen function satisfied  

{
∆𝑣 + 𝜆𝑛 = 0 𝑖𝑛 𝛺,

𝑣 = 0 𝑜𝑛 𝜕𝛺.
 

Definition 2.2 [2] 

The solution of the Laplace equation  

∆𝑣 =  
1

𝑟

𝜕𝑣

𝜕𝑟
+

1

𝑟2

𝜕2𝑣

𝜕𝜃2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
, 

is  
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𝑣 =  ∑ ∑ 𝑓𝑛,𝑚𝑒𝑖𝑛𝜃 cos (
𝜋𝑚

2𝑎
 𝑟 ) (

𝐼𝑛(𝑘𝑚𝑧)

𝐼𝑛(𝑘𝑚𝑅)
) ,

𝑚𝑛

 

Where 𝑓𝑛,𝑚 given by  

𝑓𝑛,𝑚 =
1

2𝜋𝑎
∫ 𝑑𝜃

2𝜋

0

∫ 𝑓(𝜃, 𝑟)𝑒𝑖𝑛𝜃 cos (
𝜋𝑚

2𝑎
) 𝑑𝑟.

𝑎

−𝑎

 

 

Which satisfying the equation  

1

𝑟

𝜕𝑅

𝜕𝑟
− (𝑘𝑚

2 +
𝑛2

𝑧2
) 𝑅 = 0    

Where  𝑘𝑚
2 =

𝜋𝑚

2𝑎
  𝑎𝑛𝑑 𝑅 =

𝐼𝑛(𝑘𝑚𝑧)

𝐼𝑛(𝑘𝑚)
. 

3. Solving a heat equation by using a modified Bessel’s 

function  

We study the following problem  

{
−∆𝑣 =  𝜆𝑣.

𝑣(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥),
 

we solve a version of the problem without time dependence and we will 

use the polar coordinates. 

we use the eigenvalue problem  

 

{
−∆𝑣 =  𝜆𝑣                                            

𝑣 = 0                                          

(1)
(2)

 

Start with  
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∆𝑣 =
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑣

𝜕𝑟
) +

1

𝑟2

𝜕2𝑣

𝜕𝜃2
, 

i.e. 

∆𝑣 =
1

𝑟

𝜕𝑣

𝜕𝑟
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑟2
+

1

𝑟2

𝜕2𝑣

𝜕𝜃2
, 

from 𝑣(𝑟, 𝜃) = 𝑣(𝑟)𝑇(𝜃), 

∆𝑣 = 𝑣′′(𝑟)𝑇(𝜃) +
1

𝑟
𝑣′(𝑟)𝑇(𝜃) +

1

𝑟2
𝑣(𝑟)𝑇′′(𝜃), 

by applying (1), we find  

𝑣′′

𝑣
+

1

𝑟

𝑣′

𝑣
−

1

𝑟2

𝑇′′(𝜃)

𝑇(𝜃)
= 𝜆, 

This is 

𝑟2
𝑣′′

𝑣
+ 𝑟

𝑣′

𝑣
−

𝑇′′(𝜃)

𝑇(𝜃)
= 𝜆𝑟2 

It assumes that  
𝑇′′(𝜃)

𝑇(𝜃)
= −𝑚2, then  

𝑣′′ +
1

𝑟
𝑣′ − (𝜆 +

𝑚2

𝑟2 ) 𝑣 = 0  

Then we get  

𝑟2𝑣′′ + 𝑟𝑣′ − 𝑟2 (𝜆 +
𝑚2

𝑟2 ) 𝑣 = 0  

Then  

𝑟2𝑣′′ + 𝑟𝑣′ − (𝑟2𝜆 + 𝑚2)𝑣 = 0  
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The last equation is a modified Bessel’s equation, if we assume that  

 𝜇 = √𝜆𝑟, then 

𝜆𝑣𝜇𝜇 + 𝜆
1

𝜇
𝑣𝜇 − 𝜆 (1 +

𝑚2

𝜇2 ) 𝑣 = 0  

𝑣𝜇𝜇 +
1

𝜇
𝑣𝜇 − (1 +

𝑚2

𝜇2 ) 𝑣 = 0  

This is modified differential equation of order m.  

considered one particular example in heat transfer. 

The energy balance of heat differential volume can be stated as  

−𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑟
|

𝑟
= −𝑘𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑟
|

𝑟+𝑑𝑟
+ ℎ𝐴𝑐(𝑇 − 𝑇∞) 

Where 𝐴 difined by 2𝜋𝑟𝑡 , 𝐴𝑐 = 2(2𝜋𝑟𝑑𝑟),  

𝑘 = 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦, 

ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡, 𝑟 is the radial coordinate 

and 𝑇∞ is the air temperature 

Substituting in the area parameters and rearranging gives  

𝑟
𝑑𝑇

𝑑𝑟
|

𝑟+𝑑𝑟
− 𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
|

𝑟

𝑑𝑟
−

2ℎ𝑟

𝑡𝑘
(𝑇 − 𝑇∞) = 0. 

When 𝑑𝑟 → 0, this relation becomes  

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
) −

2ℎ𝑟

𝑡𝑘
(𝑇 − 𝑇∞) = 0. 

Whish can be written as  

𝑟2
𝑑2𝑇

𝑑𝑟2
+ 𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
−

2ℎ𝑟2

𝑡𝑘
(𝑇 − 𝑇∞) = 0. 
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Which is modified Bessel differential equation of order 0. 

The last equation can be simplified and put in form, first we introduce 

the shifted temperature and let �̃� = √2ℎ 𝑡𝑘𝑟⁄  and let 𝜃 = 𝑇 − 𝑇∞ 

The last relation becomes  

�̃�2
𝑑2𝜃

𝑑�̃�2
+ 𝑟

𝑑𝜃

𝑑�̃�
− �̃�2𝜃 = 0. 

Which is the standard form of the modified Bessel of order zero. 

Thus, the solution is given by  

𝜃 = 𝑐1𝐼0(𝑀𝑟) + 𝑐2𝐾0(𝑀𝑟). 

Where 𝑀 = √2ℎ 𝑡𝑘⁄  and 𝑐1, 𝑐2 are arbitrary constants to be determine 

by two boundary conditions.  

Consider the specific problem with temperature boundary conditions  

𝜃(𝑟1) = 100, 𝜃(𝑟0) = 10. 

Using the general solution into these two conditions gives  

𝑐1𝐼0(𝑀𝑟1) + 𝑐2𝐾0(𝑀𝑟1) = 100. 

𝑐1𝐼0(𝑀𝑟0) + 𝑐2𝐾0(𝑀𝑟0) = 10. 

These boundary condition equations represent two equations for the two 

constants 

𝑐1 and  𝑐2. . 

The equation system can be easily solved by using Cramer’s Rule (see 

Kreyzig, p298) to be  

𝑐1 =
100𝐾0(𝑀𝑟0) − 10𝐾0(𝑀𝑟1)

𝐼0(𝑀𝑟1)𝐾0(𝑀𝑟0)−𝐼0(𝑀𝑟0)𝐾0(𝑀𝑟1)
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𝑐2 =
10𝐼0(𝑀𝑟1) − 100𝐼0(𝑀𝑟1)

𝐼0(𝑀𝑟1)𝐾0(𝑀𝑟0)−𝐼0(𝑀𝑟0)𝐾0(𝑀𝑟1)
  

Thus, the solution for temperature is completed. 

Now we want to see the results graphically by using MATLAB to 

evaluate and plot the temperature distribution for the particular case with 

𝑇∞ = 50, 𝑟1 = 1 and 𝑟0 = 5 and three different values of M. 

The results are given in the figure below and the associated MATLAB 

code is listed in the text box. 

 

Figure 2, Temperature distribution  
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MATHLAB example   

clc;clf;clear all  

r1=1;r0=5;Tin=50; 

r=[r1:0.1:r0]; 

for M=[0.1,0.5,1] 

    I1=besseli(M,M*r1);I0=besseli(M,M*r0); 

    k1=besselk(M,M*r1);k0=besselk(M,M*r0); 

    c1=(100*k0-10*k1)/(I1*k0-I0*k1); 

    c2=(10*I1-100*I0)/(I1*k0-I0*k1); 

    

th=Tin+c1*besseli(M,M*r)+c2*besselk(M,M*r); 

    plot(r,th,'k','linewidth',0.2) 

    xlabel('r'),ylabel('temerature T') 

    title('Temperatrue distribution') 

    grid on;hold on; 

end 

text(2.1,110,'M=0.1') 

text(2.6,85,'M=0,5') 

text(3.1,62,'M=1.0') 

 

4. Conclusion 

In this paper, the solutions of heat equation with initial conditions 

according to the results obtained that dependent on 𝑀, where 

𝑀 = √2ℎ/𝑡𝑘    we take three different values on 𝑀 as we see in the 

figure 2 when 𝑀 = 0.1 ,0.5 , 1 and every time we get different 

solution to the heat equation, we used  MATLAB computer 

programming to draw figure 1,2. 
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 الملخص
, االمتياز النفطيتم تقييم الخصائص البتروفيزيائية لتكوين الواحة في حقل رالح      
لحو  سرت, من خالل تحليل بيانات تسجيالت اآلبار المسجلة لستة آبار  6رقم 

سجالت من خالل استخدام بع  المخططات تتحليل هذه الاستكشافية وتطويرية. تم 
تقييم ل (IPالمتقاطعة واستخدام مخرجاتها للتعامل مع برنامج البتروفيزيائية التفاعلية )

المكونات الصخرية ومعامالت تشبع السوائل. نتائج المخططات الصخرية تشير إلى أن 
مع بع  مستويات الرمل  فطنتكوين الواحة الطباشيري العلوي هو أساس ا حامل لل

الحاملة للماء بسمك يتراوح من صفر على قمم المرتفعات الطبوغرافية القديمة إلى أكثر 
ا أن السحنات الصخرية تتكون أساس ا من  45من  متر ا على جوانبها. يكشف التقييم أيض 

الحجر الجيري مع القليل من الطفل. الحجر الجيري هو في الغالب أسمر مصفر إلى 
 للمعامالتهياكل الكالسيجيرية. يوضح التوزيع الجانبي تسند يبات بيضاء حب

 البتروفيزيائية أن تكوين الواحة هو صخر مكمن جيد ويعتبر خزان ا رئيسي ا في حقل رالح.

Abstract  
     Petrophysical characteristics of the Waha Formation in Ralah 

oil field, Concession 6 of Sirte basin, have been evaluated through 

the analysis of well-logging data recorded for six exploratory and 

development wells. These records have been analyzed through 

utilizing some cross-plots and use their outputs for controlling the 

interactive petrophysics software (IP) in order to evaluate the 

mailto:a.Kushlaf@zu.edu.ly
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lithological constituents and fluid saturation parameters. The litho-

saturation cross-plot results indicated that the Upper Cretaceous 

Waha Formation is mainly oil-bearing with some water-bearing 

sand levels with thickness ranging from zero on the crests of the 

paleo topographic highs to over 45 m on their flanks. The 

evaluation reveals also that the lithological facies consists mainly 

of limestone with few shales. The limestone is predominantly of 

tan to white grain supported skeletal calcarenite. The lateral 

distribution of the petrophysical parameters portrays that the Waha 

Formation is a good reservoir rock and considered a major 

reservoir in the Ralah field. 

Keywords: Waha Formation, Ralah field, petrophysical 

parameters, well logging 

 

 Introduction 

     The Sirte Basin covers an area of 500,000km
2
 in central Libya 

and contains a basin-fill which reached a thickness of 7500m. The 

basin is characterized by a basin-fill which is entirely Mesozoic 

and Cainozoic in age, and by the presence of a series of platforms 

and deep troughs.  Orogenic movement affects most of North 

Africa Plate during the Early Cretaceous (Aptian). Due to this 

movement, the Sirte Basin was rifted figure 1 [1,2]. The formation 

of NW-SE faulting system of horst and graben patterns started in 

the early cretaceous and reached a peak during the Paleogene. A 

Cenomanian marine transgression flooded and drowned all but 

major horst block highs in the basin. The sea continued to advance 

south wards, and by the end of Maastrichtian only few scattered 

crests remained above the sea level as isolated islands [3]. From 

the Maastrichtian to upper Eocene, the basin was characterized by 

significant basin subsidence and continued transgression with 

minor regression. Throughout this time period, all the source 

rocks, reservoirs and seals were formed. Traps and migration of 

hydrocarbon from source rocks were developed in the final 

structure stage to be accumulated in the different reservoirs during 

the early Oligocene to the Pleistocene epoch [4]. 

https://www.omicsonline.org/open-access/waha-reservoir-characterization-and-distribution-in-the-ralah-field-concession-6-sirte-basin-libya-108789.html#1
https://www.omicsonline.org/open-access/waha-reservoir-characterization-and-distribution-in-the-ralah-field-concession-6-sirte-basin-libya-108789.html#2
https://www.omicsonline.org/open-access/waha-reservoir-characterization-and-distribution-in-the-ralah-field-concession-6-sirte-basin-libya-108789.html#3
https://www.omicsonline.org/open-access/waha-reservoir-characterization-and-distribution-in-the-ralah-field-concession-6-sirte-basin-libya-108789.html#4


 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   303 

 
 

 

 
Figure 1. Structure elements " Horst –Graben Patterns'' of the Sirte Basin 

and the location of the study area (Sirte Oil company, 2005) 

 

    The Sirte basin accumulation history can be related to three 

successive rifting events that have been classified into Pre-rift, 

Syn-rift and Post-rift successions [5]. The Pre-rift and Post-rift 

sediments are dominated by clastic, whereas the Syn-rift (Late 

Cretaceous to Late Eocene) sediments are represented by mainly 

marine deposits. These sediments were deposited in different 

depositional environments due to the change of sea level 

fluctuation (transgression or regression) and controlled by NW-SE 

oriented horst and graben structures. The cretaceous sediments 

overlay the gargaf formation. These sediments are represented by 

multi age lithology, the Bahi, Waha, Sirte Shale, Arshad and 

Kalash formations. The Bahi, Waha and Arshad formations are 

considered as principal reservoirs whereas the sirte shale formation 

is the source rock. The kalash formation is widespread in some 

places of central sirte basin and acts as a cap rock in the study area 

https://www.omicsonline.org/open-access/waha-reservoir-characterization-and-distribution-in-the-ralah-field-concession-6-sirte-basin-libya-108789.html#5
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[6]. All the events, formations and ages are summarized in figure 

2. 

 

Figure 2. Generalized columnar stratigraphic section of concession 6, 

showing Pre, Syn and Post-rift sediments. (Modified after Barr and 

Weegar. 1972) 

https://www.omicsonline.org/open-access/waha-reservoir-characterization-and-distribution-in-the-ralah-field-concession-6-sirte-basin-libya-108789.html#6
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    The Raleh field is located in the Sirte Basin which has been 

formed by subsidence and block faulting in the NW-SE direction, 

commenced during the late Cretaceous and continued through to 

the Miocene time. The field is one of the concession 6 fields 

operated by Sirte Oil Company. It is located in the southern part of 

the Sirte Basin (Libya), approximately 200 km south of the 

Mediterranean Sea. Geographically it is located between latitude 

28°42′12″ and 28°51′40″ North and longitude 19°51′ 58″ and 

19°59′57″ East figure 3. The Ralah field area is separated from the 

Nasser field by an apparent undrilled and hitherto hydrocarbon-

barren region, which is at intermediate structural levels between 

the Nasser and Ralah accumulations. The upper cretaceous Waha 

formation in the Ralah field is the main producing interval for 

cretaceous sediment units and has a complex facies stacking of 

mixed carbonate-clastic, siliciclastic and limestone facies. It 

overlies the pure sandstone of the Bahi formation, separated by an 

unconformity; the Waha formation is capped by the tight, 

argillaceous limestone of the Kalash formation. Reservoir 

distribution over the Ralah field which has structural and 

stratigraphic complexity. 

 

Figure 3. Location map of study area, Concession 6, Libya 
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   The Waha Formation is a shallow facies of sandy limestone or 

Calcareous sandstone. The limestone is predominantly of tan to 

white grain supported skeletal calcarenite. The grain consists 

mainly of fossil debris including fragment of rudistids [2]. The 

organic fragments are predominant in the upper part of the 

sequence: the quartz grain increases in the lower part of section. 

The Waha Formation varies in the thickness from a few feet to 300 

feet and is controlled by the underlying paleontography. The Waha 

Formation is considered a major reservoir in the Ralah field and is 

conformably overlain by the Kalash Formation. The porosity in the 

Waha Formation is mainly intergranular and vugular porosity. The 

intergranular porosity is best developed in the calcareous 

sandstone in the lower part of the section and vugular porosity is 

best developed within the skeletal limestone in upper part [2]. 

   The present paper is devoted to study the petrophysical 

parameters and hydrocarbon potentialities of Waha Formation in 

Ralah oil field. A comprehensive analytical formation evaluation 

program has been applied on the available well log data to identify 

the lithological constituents, petrophysical and fluid saturation 

parameters using interactive petrophysical (IP) software. The 

hydrocarbon potentialities have been evaluated through integration 

of the well logging and core data in order to deduce the 

petrophysical parameters. The log data comprise resistivity, sonic, 

neutron, density, spontaneous potential, caliper, gamma ray and 

natural gamma ray spectrometry logs, where the geological data 

are represented by composite logs. 

Methodology and processing 
     Several specific analysis steps are employed in the well logging 

data in the study area for interpretation process: 

 

1) Filtering the raw log response data to remove and correct 

anomalous data points. 

2) Correcting neutron, sonic, density and resistivity logs for mud 

filtrate invasion. 

https://www.omicsonline.org/open-access/waha-reservoir-characterization-and-distribution-in-the-ralah-field-concession-6-sirte-basin-libya-108789.html#6
https://www.omicsonline.org/open-access/waha-reservoir-characterization-and-distribution-in-the-ralah-field-concession-6-sirte-basin-libya-108789.html#6
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3) Normalizing logs from all selected wells to determine the 

appropriate ranges of porosity, clay content, water resistivity, etc. 

 

    The processing of the well logging data in this study has been 

carried out utilizing constructing Pickett cross-plot for deriving 

formation water resistivity (Rw), cementation factor (m). These 

parameters were used as input parameters for the interactive 

petrophysics software to evaluate Waha reservoir. The cut off 

petrophysical parameters used for discriminating between pay and 

non-pay were: Vshale ≤ 40%, Porosity ≥12% and Sw ≤ 50%. 

These cut-off percent were determined from the inspection of the 

logs and cross plots of the porosity versus Vshale. The output 

results are presented in the form of litho-saturation cross plots.  

Analytical formation evaluation 

     The Pickett plot, devised by Pickett [7], represents one of the 

simplest and most effective methods in use. It solved Archie’s 

equation differently and plotted deep resistivity and porosity, both 

on logarithmic scales. This plot has been applied in many oil fields 

in Libya and has shown it effectiveness [8,9]. In the Pickett plot, 

the water saturation lines are parallel. Substituting the Archie 

equation solution for water saturation and rearranging the 

relationship becomes: 

 

logΦ = log Rt −mlog Sw+ log (arw) 

 

     This technique is based on observation that true resistivity (Rt) 

is a function of porosity (Ø), water saturation (Sw) and 

cementation factor (m). The straight line (100% water saturation) 

represents wet resistivity (R0). The slop of this line is 1/m. It 

intercepts a resistivity value equals to Rw. Figures 4 and 5 

represent selective example of the Pickett plot for Waha Formation 

in wells DD13-6 and DD2-6. The slope of the parallel (Sw) lines is 

equal to "2", which means that cementation factor (m) is equal to 

"2". "n" has been taken as "2" as obtained from core data (Waha 
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oil operation). The intercept of the Rₒ line with the horizontal axis 

is at 0.025, which represents (aRw). 

Accepting the value of "1" for (a) gives Rw that is equal to 0.025 

Ω·m
2
. The available core data for DD13-6 well supports the 

validity of the results obtained from the Pickett plot for this well. 

The core Rw is 0.024 Ω·m
2
, which matches very well with that 

obtained from the Pickett plot 0.025 Ω·m
2
?  The available core 

data for DD2-6 well, support the validity of results obtained from 

Pickett plot for this well. According to core measurements the core 

Rw is 0.026 .m
2
which match very well with that obtained from 

the Pickett plot (0.027 .m
2
). 

 

 
Figure 4. Pickett Plot for Waha formation at DD13-6 Well, Libya 
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Figure 5. Pickett Plot for Waha formation at DD2-6 Well, Libya 

     

On the other hand, the matrix parameters for porosity logs 

(ma,tma) have been obtained from Hingle cross-plot, which is 

the oldest of the resistivity versus porosity cross-plot methods [10]. 

In this study, the matrix values have been determined by the 

intersection of Rₒ line and the scale of x-axis in the porosity units. 

Discriminating examples are portrayed in figures 6 and 7 for wells 

DD13-6 and DD2-6, respectively. The results indicated that the 

average ρma value is 2.71 g/cm
3
 and tma is 47.6. 
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Figure 6. Hingle cross-plot for Waha Formation at DD13-6 
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Figure 7. Hingle cross-plot for Waha Formation at DD2-6 
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Also the Hingle plot for this well give the same Rw  (0.027 .m
2
) 

and can be calculated as: 

            

F = I /0.088
2
 = 129 

Rw = Rₒ/F =3.5/129 =0.027 .m
2
 

 

Moreover, porosity cross plot between ρb versus ФN is used for 

evaluating matrix lithology and porosity using M-N plot. The 

lithological facies for Waha formation in DD13-6 well consists 

mainly of limestone matrix figure 8. 

 

Figure 8. porosity ρb vs Øn cross-plot for Waha Formation for DD13-6 

well, Ralah oil Field 
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The IP litho-saturation results of Waha formation  

     The IP output results were presented in the form of 

lithosaturation cross plots for Waha Formation in the study area. 

This formation have its own petrophysical parameters (Vsh, Sw, 

Sh and ). These parameters are varying from well to well. These 

percentages have been discussed for some selected wells only for 

illustration as discussed below.  

     The calculated effective porosity of the DD13-2 well figure 9 

ranges from 13.2 % to 17.8 % with an average of 14%. The water 

saturation ranges from 13.3 % to 63.4 % with an average of 45 %. 

The top of Waha Formation is at 7769 ft with a net pay thickness is 

25 ft.  

 

Figure 9. IP results for Waha Formation, DD13-6 well, Ralah Oil Field 
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Figure 10. IP results for Waha Formation, DD2-6 well, Ralah Oil Field 

 

Areal distribution of Waha reservoir  

    The deduced petrophysical parameters are represented by a 

number of iso-parameteric maps showing the lateral distribution of 

Waha Formation. The net pay thickness contour map indicates a 

maximum recorded thickness of 29ft at well DD12-6 figure 11, 

while it decreases gradually from the center to the south and 

recording the minimum value of 13ft at DD11-6 well. The total net 

pay thickness results of each well are tabulated in table 1. 
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TABLE 1. average of total Net pay (%) is ranging from 13% to 29% 

in the Waha reservoir across the Ralah Oil Field 

well Net pay (%) 

DD02-C6 18 

DD10-C6 24 

DD11-C6 13 

DD12-C6 29 

DD13-C6 25 

DD14-C6 15 

 

   The effective porosity contour map of the Waha reservoir shows 

a regular pattern of distribution with a general increasing towards 

SW of the area figure 12, recording a maximum value of 18% at 

well DD11-6. Table 2 summarizes the total porosity results of each 

well. 

TABLE .2 average of total porosity (%) is ranging from 12% to 18% 

in the Waha reservoir across the Ralah Oil Field  

well Average porosity (%) 

DD02-C6 18 

DD10-C6 17 

DD11-C6 18 

DD12-C6 15 

DD13-C6 14 

DD14-C6 12 

 

   The water saturation contour map of the reservoir illustrates a 

considerable distribution pattern with a general increasing towards 

NW and NE of the study area figure 13, and recording a maximum 

value of 45% at wells DD2-6 and DD13-6. This value decreases 

gradually towards SW of the study area recording a minimum 

value of 25% at well DD11-6. The average water saturation (Sw) 

values of each well are summarized in table 3. 
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TABLE 3. average of water saturation (%) ranging from 25% to 

45% in the Waha reservoir across the Ralah Oil Field 

well Average Sw (%) 

DD02-C6 45 

DD10-C6 33 

DD11-C6 25 

DD12-C6 37 

DD13-C6 45 

DD14-C6 42 

 

 

Figure 11. Net Pay thickness contour map for Waha reservoir in 

Concession6 



 

  Volume 22  العدد

 July  2020  يوليو

International 

 Science and Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   317 

 
 

 

Figure 12. Average effective porosity contour map for Waha reservoir in 

Concession6 

 

Figure 13. Average water saturation contour map for Waha Reservoir in 

Concession 6 
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Conclusions 

   This research paper is focused on studying the petrophysical 

parameters and hydrocarbon potentialities of Waha Formation in 

Ralah oil field, concession 6, Sirte basin, Libya. The analytical and 

graphical formation evaluation reveals that the reservoir consists 

mainly of limestone. The petroleum system in the study area 

consists of source rock representing Sirte Shale and cap rock of 

Kalash -Hagfa The results indicated that the Waha reservoir is 

mainly oil-bearing. The lithosaturation cross-plots resulted through 

IP program indicated that the average porosity between 15% and 

27%, the regional oil water contact based on DD13-6 at -

7271(7810) feet subsea, the average of water saturation is about   

25% to 45% and average net pay of 30 ft with (delete) using cutoff 

porosity about 12%. the core analysis porosity shows about 20% 

and fit with sonic log while permeability up to 10 md. The 

correlation between wells DD13-6 and DD2-6 in teams of 

reservoir quality shows DD13-6, which is better reservoir quality 

and the DD13-6 is the best reservoir quality in the field. The 

isoparametric maps indicated that the northern part of the area of 

study contained the main productive wells. 
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 الملخص

( هو مر  التهابي داخل العظم النخاعي والقشري و تأثيره شائع OMإلتهاب العظم )
العظمي للوجه. أسبابه متعددة ولكن العدوى السنية ُتعد من جدا  في الفك السفلي للهيكل 

إلى التهاب العظم الحاد  األسباب األكثر شيوعا.. قد يؤدي فشل عالج العدوى السنية 
(AOM وبذلك يتحول إلى ما يسمى ) ( بالتهاب العظم المزمنCOM مسببا  األلم )

فراز الصديد من خالل الجيوب األنفية داخل الفم أو  والتورم المرتبط بالتقيح المزمن واا
على النتائج السريرية واإلشعاعية ويكتمل بصورة  COM خارج الفم. يعتمد تشخيص

الكمبيوتر. يتم عالج هذا المر  جراحيا بحيث يشمل التقشير للطبقة الخارجية لعظم 
الفك المصاب و نزع جزء العظم المصاب بااللتهاب, ثم يأتي بعد ذلك العالج 

الحيوية. هذه الدراسة تقدم حالة مصابة بالتهاب العظم القيحي المزمن بالمضادات 
والمصاحب بُخراج داخلي داخل الفم حيث تم عالج الحالة بنجاح باستخدام عملية إزالة 
القشرة الخارجية و نزع جزء العظم الُملتهب و استخدام المضادات الحيوية عن طريق 

 الفم.

Abstract 

Osteomyelitis (OM) is an inflammatory disease within the 

medullary and cortical bone, most commonly affecting is the 

mandible within the maxillofacial skeleton. OM of the jaws is 

usually a polymicrobial infection. Its etiology is multifactorial 

whose odontogenic infections are the most common causes. 

Failure of treatment of the odontogenic infection, may cause acute 

mailto:m.rohuma@zu.edu.ly
mailto:m.rohuma@zu.edu.ly
mailto:fbushina@gmail.com
mailto:fbushina@gmail.com
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Osteomyelitis (AOM)to become chronic Osteomyelitis (COM). 

COM presents clinically with pain and swelling associated with 

chronic suppuration and pus discharge through an intraoral or extra 

oral sinuses. Diagnosis of COM is based on clinical and 

radiograghic findings and completed with a Computer topography 

scan. The treatment usually consists of corticotomy, 

sequestrectomy and removal of the infected tissues, followed by 

antibiotic therapy. We present a case of chronic suppurative 

Osteomyelitis associated with an intraoral fistula which was 

successfully treated with surgical decorticaion, sequestrectomy and 

oral antibiotics. 

Keywords: Osteomyelitis of mandible, Suppurtive Osteomyelitis, 

Osteomyelitis of the Jaw 

Introduction 

The Word Osteomyelitis (OM) originates from the ancient Greek 

words osteon (bone) and muelinos (marrow), means infection of 

medullary portion of the bone [1][2][3]. OM of the jaws is defined 

as an inflammatory condition of the bone that begins in the 

medullary cavity, spreads rapidly to the Haversian systems, 

extending eventually to involve the periosteum of the infected 

areas, causing the decrease of the blood supply, leading to 

ischemia, and subsequently to aextensive tissue necrosis of the 

bone[1][2][3][5]. 

The mandible is more affected in comparison with maxilla,as 

OMin the maxillais very rarely seen [1][2].The maxilla is 

considered higher vascular (bone spongy). While the mandible,has 

one blood supply via inferior alveolar blood vessels, and thick 

cortical bone [9].The most common sites affected by OM in 

relation to the Mandible are; the body, followed by the symphysis, 

angle, ascending Ramus and condyle [1][2][4][12].
 

OM is usually classified clinically to acute and chronic, depending 

on the duration and severity of symptoms [11][12]. A OM 

symptoms lasting less than one month with the nature of the 

symptoms benign severe, while COM the symptoms persist for 
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more than a month [3][9][10] Other studies classified OM to 

supportive and non-supportive. Supportive OM is by far the most 

common type of OM [3], which is caused by odontogenic 

infections (bacterial invasion due to pulpal or periodontal 

infection), extraction wounds, and infected fractures, early 

termination of antibiotic therapy, inappropriate selection of 

antibiotics, trauma[8][4].Pus, fistula and sequestration are the 

characteristic clinical features of this type. Non-supportive OM 

does not have the tendency of pus or fistula formation and it is 

usually a chronic inflammatory process of unknown etiology [11], 

and could be associated with actinomycotic and radiated patients 

[6]. 

Incidence of OM has decreased after antibiotics have evolved and 

the further development of medical and dental care [1][3][4]. 

However, OM can still be found among immune compromised 

patients, people with metabolic disorders including; diabetes 

mellitus, fibrous dysplasia, Paget disease,  malnutrition, [6].This 

article reports a case of a patient who developed OM in the lower 

jaw following odontogenic infection associated with the lower 

incisors 

Case report 

A 74 years old male reported to the maxillofacial clinic, Gamal 

Dental Clinic, Azzawia city- Libya, having dull pain in the anterior 

part of the lower jaw and salty discharge for 4 months. 

On clinical examination, the surrounding mucosa was normal in 

color and texture, except of a small fistula surrounded with red 

margins and oozing pus been seen in the lower central incisor 

region ‘region 41’(figure.1). 
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Figure1. Preoperative photo shows small fistula 

Preoperative investigations were performed. The vitality test was 

done and shows negative in the central and lateral incisors. The 

canines were vital. No lymphoadenopathy was detected in 

submental and submandibular group. Panoramic radiograph was 

taken, which revealed heterogeneous sclerotic appearance 

extended to   medial aspect of lower canines. Further 

investigations included Computer topography scan was performed 

to examine the extension of necrotic bone, which shows a clear 

radiopaque area surrounded by radiolucency (osteolytic area) 

(Figure. 2).Based on clinical and radiographic presentation, a 

diagnosis of chronic Osteomyelitis (COM) was made. 
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Figure 1.Necrotic bone seen as radio opaque and surrounded by 

osteolytic (Radiolucency area) 

The treatment plane included surgical decorticaion and 

sequestectomy. Under local anesthesia (bilateral mental nerve 

block and infiltration lidocaine with adrenaline 1:200000), a 

marginal incision was performed between first premolars with two 

release incisions distally, full mucoperiosteal flap was elevated, 

then cutting the labial bone plate using piezosurgery between 

lateral incisor and canine (figure 3. A).Connecting both vertical 

osteotomies with the horizontal one, caudally to the level of 

sequstrium, the labial bone plate was separated by using chisel and 

periostael elevator (figure 3. B). 

The sclerotic bone was clearly seen with yellowish color and bad 

odor (figure 3 C). All incisor teeth removed using forceps, 

complete separation of the sclerotic bone from healthy bone was 

done by piezosurgery. Surgical debridement was done to see the 

lingual bone plate.  
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The mandible was checked to ensure that all necrotic bone was 

removed and a healthy vascularized bone was observed (figure 3. 

D).The wound was closed by vicryl3.0. Postoperative care 

included oral antibiotics (Augmentin  [amoxicillin and 

clavulanate] 1gram) twice daily for two week and analgesics 

(Voltarin 50mg 3 times a day for a week), rest and hydration 

advise . Sign of wound dehiscence and no clinical signs of 

recurrent infection were reported with during close observation of 

the wound for 3 months. 

 

Figure3. (A). Piezosurgery is used to cut the labial bone plate, bone 

fistula is clearly seen. 

(B).Remove of the labial bone plate using chisel and periosteal elevator. 

(C). expose necrotic bone clearly seen after remove of the labial bone 

plate, 

(D). Situation after remove of the necrotic bone and teeth associated. 
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Discussion 

Chronic suppurative Osteomyelitis of the jaws is an inflammatory 

disease which affects the bone marrow and extends to the 

compacted bone then to periosteium [1].The mandible is more 

commonly effected than the Maxilla due the bone quality and the 

blood supply of the mandible via inferior alveolar nerve-vascular 

bundle [1][12]. Researchers reported that the most common cause 

of chronic Osteomyelitis of the mandible (COM) is odontogenic 

infection cause by the spread of inflammation from pulp tissue or 

peridontium deep to periapical area or inoculation of 

microorganisms directly by trauma [1][2][5][8] .Consistent to 

other studies the probable cause of disease in our case was chronic 

periapical infection related to lower anterior teeth. Clinical 

findings in relation to COM include pain, tenderness, painful or 

painless swelling, purulent discharge, intraoral fistula, skin fistula, 

trismus, hypoesthesia of the inferior dental nerve, and pathologic 

fracture [1][3][8]. In the present case the patient suffered from dull 

pain related to the lower incisor region and salty taste due to pus 

discharge via intra oral fistula. Panoramic radiograph disclosed 

mixed area of radiopaque and radiolucency in the lower anterior 

part of the mandible, further more computer topography of the 

mandible gave us an accurate extension of sequestrium. Based on 

the clinical examination and radiographic investigations the 

diagnosis of COM was made. 

The treatment of chronic suppurative Osteomyelitis includes 

surgical treatment (considered the gold key) and antibiotic therapy 

the same as what was completed in this case [1][8]. The surgical 

treatment includes remove the cause, incision and drain in the case 

of abscess, decortications to increase the blood supply in the 

infected area, sequstrectomy [6][10]. H Toker [1] used Fibrin rich 

plasma and Ozone to accelerate the wound healing after performs 

of sequstrectomy. In our case surgical decorticaion and 

sequestectomy was carried out, oral antibiotics were described, and 

the patient was called for a postoperative follow-up. Patient was 
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under interval observation for one year; completely relieved of 

symptoms and had no complaints. 

Conclusion 

Despite the rare occurrence of chronic Osteomyelitis (COM) of the 

mandible, and the great advancement of antibiotics, chronic 

Osteomyelitis continues to be a serious health problem, reported 

with high recurrences. Therefore, the management of chronic 

Osteomyelitis is based mainly on correct diagnosis and surgical 

treatment to ensure recovery and decrease recurrence rates. The 

present case shows that surgical debridement combined with 

antibiotic therapy is a definitive method of treating chronic 

suppurative Osteomyelitis of the mandible, as well as long follow 

up, is the key to successful treatment. 
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