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دائما وكعهده باجلامعة البيئة وتنمية املجتمع خدمة قطاع إن
والبحوث الدراسات منٹدليل اجلديدة الطبعة بهذه يستهل معكم
وتطبيق نقلٹ هو أال وجديد متميز بيئى نهج وتطبيقاتها البيئية
أمهات باطن من اجلامعة رجال وفكر بعقول يدورٹ ملا عملىٹ
خدمة ألغراض ذلك وتسخيرٹ وتو�يف جتاربهم ونتائج كتاباتهم
لكلٹاألجيالٹحاضرها موارده واحلفاظٹعلى البيئة وتنمية املجتمع

متزنةٹومتوازنة. بيئية منظومة ومستقبلهاٹفى
دليل حتديث إلى يهدف وتطبيقاتها البيئية والبحوث للدراسات اخلامس الدليلٹ هذا إن
قطاع - اجلامعة بني ليزدادٹاالتصالٹوالتواصل البحوثٹالتطبيقية مجاالت فى اجلديدة الدراسات
والصناعية الزراعية املجاالت فى البيئة وحماية التنمية وقضايا - البيئة وتنمية املجتمع خدمة

والتنموية. والبيئية
ودفعٹعجلة البيئة حماية مجاالت فى بسيطًا مرشدًا الدليل بهذا يتقدم أن القطاع ويسعد
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اجلامعة رئيس الدمياطى منٹقبلٹأ.د/ٹماهرٹمحمدٹعلىٹ بالتكليف شرفنا لقد
بأن املجتمع وخدمة البيئة لشئون اجلامعة رئيس نائب - جعفر يوسف وأ.د/طارق
تخصصاتها إختالف على البحثية اجلامعة أنشطةٹكليات عن مطبوعة إلصدار نعد
وهيئاته املجتمعٹ تواجه التى البيئية للمسائل والتطبيقية العلمية للمساهمة

والرسمية. ومؤسساتهٹاألهلية
املشروعات متابعة إدارة من مجموعات ُأرسلت واملفهوم املضمونٹ هذاٹ ومن
كلياتومكتبات البيئةٹإلى املجتمعٹوتنمية خدمة لقطاع التابعة البحثيةٹوالتطبيقية
فىٹمجاالتٹالبيئة رجاالتٹاجلامعةٹوعلمائها به قام ما عن وتنقب لتبحث اجلامعة
بحوث صورٹ فى نفذت والتى والعملية التطبيقيةٹ والبحوث الدراسات وجمعتٹ
صور وفىٹ املتخصصة واملجالت املؤمترات فى وللنشر العلمية الدرجاتٹ لنيل
جمعت ولقد أجنبية أو محلية مختلفة هيئات مع اجلامعة جتريهاٹ بحثية مشاريع
القابلة إستخالصٹالنتائج وفصولٹومت حتتٹعناوين وبوبت وصنفت البحوث هذه

للتطبيق.
أجل منٹ معًا املسيرة لنكملٹ متتالية إصدارات الله ومبشيئةٹ تتوالى وسوف
ونقائها بخيراتها لننعم عليها نحافظ مثلى صورة فى لتصبح جميعًا نتعاون بيئة

وطهارتها.
البيئية والبحوث الدراسات (دليل اإلصدارة هذهٹ إستعراض فى جند ولسوف
قليلة التنفيذ بسيطة أنها سنرى والتى والنتائج املعارف من الكثير وتطبيقاتها)
ليس حقوق نصبٹاألعني واضعة للتلوث واملواردٹومعاجلة للبيئة حافظة التكاليف
املستدامة التنمية يسمى شامًال فيماٹأصبحٹتعبيرًا املقبلة األجيال بل اجليلٹاحلالى

املشترك. ومستقبلنا



واألستاذ الدمياطى على ماهرٹمحمد أ.د/ حتتٹإشراف هذاٹالعمل متٹإجناز وقد
العمل مجموعة وكذلكٹ املستمرة وتوجيهاتهم جعفر يوسفٹ طارق الدكتور/
األستاذ والسيدٹ اجلامعة عام أمني - السالم عبد حسنى السيد/ من املكونة
الكليات وكالء والسادة الزراعة بكلية -ٹاألستاذ املغاورى مجدى أحمد الدكتور/
البيئة مساعدٹشئون أمني فول- أبو سمير محمد املهندس/ والسيد لشئونٹالبيئة
متابعة وإدارة املشروعات, عام مدير - الظواهرى محمد رشيد األستاذ/ والسيد
هذه أصبحت حتى واجلهد الوقت أعطوا الذين والتطبيقية البحثية املشروعاتٹ

أيديكم. بني التى صورتها فى اإلصدارة
جهد نرحبٹبكل كما وإقتراحاتكم ومالحظاتكم مساهماتكم إنتظار فى وأننا
األدلة أعداد تأتى حتى وتنميةٹالبيئة املجتمع خدمة شئون قطاع مع به تساهمون
واملجتمع الفرد خلدمة للتنفيذ القابلة وأفكاركم وإجتاهاتكم آرائكم عن معبرة املقبلة
يطلبها من لكل املعرفة أبواب وتفتح دورها أداء من ُتفعل أن اجلامعة تستطيع وحتى

أبوابها. يطرق وملن
والتطبيقية. البحثية املشروعات متابعة بادارة بالعمل القائمون
ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ شحاتـــة ١ٹ-ٹالسيدةٹ/ٹسلـــــــوىٹمحمــــــود

صابــر الفتـــــاح عبد زغلولـــــة السيدة/ - ٢
مرعــى ابراهيم محمــــد فاتن السيدة/ - ٣
منصـور محمد أحمد سمير السيـــــد/ - ٤
خليـــفــةٹحســـــــن عفـــــــــــاف السيدةٹ/ - ٥
الشريف هاللى أحمد أمينة / السيدة - ٦
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والبحوث البيئية للدراسات جديدًا دليًال أيديكم بني
من أجالء أساتذة بإجرائها قامٹ والتىٹ والتطبيقية العلمية
بالدور منهم إميانا اجلامعةٹ بكلياتٹ التدريس هيئةٹ أعضاءٹ
والبحث باملجتمع وتواصلهاٹوإندماجها للجامعة اإليجابى
ودليًال علميًا منبرًا وتكون البيئية للمشاكل احللول عن

املجتمع. وخدمة بالبيئة املهتمني بحثيًاٹلكل
دفع على معًا ونعمل املجتمع ملشاكل املناسبة احللول لنجد أيديكم معٹ أيدينا
ومصرنا خاص بوجه الشرقاوى مجتمعنا فىٹ والعلمية الثقافية التنمية حركة

عام. بوجه العزيزة
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: 5��Uا�� ا��Uدة vا�
والتى القيمة العلمية أبحاثكم بتلخيص قمت عندما السعادة أشد سعدت لقد
كليات من وصلتنى قد وهذهٹاألبحاث , املجتمع خدمة وتعملٹعلى تخدمٹالبيئة
التجارة - الصيدلة - البشرى الطب - العلوم احلقوقٹ-اآلداب- - التربية - الزراعة

النوعية. -ٹالتربية اإلنتاجية الكفاية - التمريض - البيطرى الطب -
أهم البيئة وتنمية املجتمع بخدمة املهتمني وأيدى أيديكم بني تكون ويسعدنىٹأن
حلولٹومعاجلة تبحثعن األبحاث هذه إليهاٹوكل توصلنا التى والتوصيات النتائج

البيئية. املشاكل
وأ.د/ اجلامعة رئيس - الدمياطى ماهر أ.د/ إلى الشكر بخالص وأننىٹأتوجه
الغالية لثقتهم املجتمع وخدمة البيئة لشئونٹ اجلامعة رئيسٹ نائب جعفر- طارق

. الفريد الشيق العمل لهذا بتكليفى
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اإلعدادية املرحلة تالميذ بني األطعمة منطٹاستهالكٹوتفضيل دراسة احلالية الدراسة تضمنت
ألسرهم. االجتماعية باملتغيرات وعالقتها الشرقية مبحافظة

: من كل شملت باحملافظة مناطقٹمختلفة عشوائيةٹمن عينات أختيار مت وقد
احلضرية. املنطقة الزقازيقٹحيثٹمتثل منطقة - ١

حضرية. الشبه املنطقة متثل حيث القمح منيا منطقة - ٢
الريفية. حيثٹمتثلٹاملنطقة بلبيس منطقة - ٣

بنات) ٢٦٩ , بنني (٢٣١ٹ شملت حيث وتلميذة تلميذ ٥٠٠ من العينةٹ تكونتٹ وقد
سنة. ١٤ - ١١ بني ما تراوحتٹأعمارهم

: اآلتى وجد العينة ألسر واالجتماعية احلالةٹاالقتصادية وبدراسة
أعمارهـــم تتراوح ألباء التوالى على والبنات للبنني ٣ر٨٠%) , %٧١) العينة أغلبيـــة أن
سنة عـــنٹ٥٠ أبائهم أعمار الذينٹتزيد التالميذ نسبـــة تتعــــد لم ,ٹبينما ٥٠ٹسنة - ٤٠ بني مـــــا
نسبةٹالتالميذٹوالتلميذات فبلغ لألمهات بالنسبة أما العينتني لكلتا ٣ر٩%) و (٨ر١٣% نسبة
للبنني ٣ر٦١%) و سنةٹ(٦ر٦٠% ٤٠ - ٣٠ من العمرية فىٹاملرحلة أعمارٹأمهاتهم تقع التى
نسبة سنة ٥٠ عن أمهاتهم أعمار تزيد الذين التالميذ لمٹتتعدٹنسبة بينما علىٹالتوالى والبنات

التوالى. على للعينتني وٹ٩ر١%) (٩ر٠%
الو�ائف يعملٹآبائهمٹفى الذين للتالميذ املئوية بلغتالنسبة فقد األبوين لو�يفة بالنسبة أما
بينما للعينة, أغلبية حيثٹمتثل التوالى على والبنات للبنني (٥ر٣٠%) (٨ر٣٦%), احلكومية
على ٢ر٢%)ٹللعينتني (٥ر٣%, نسبة التدريس فى آبائهم يعمل الذين التالميذ نسبة لمٹتتعد
للبنني (%٦١, (٤ر٥٥% بيوتٹفبلغت تعملٹأمهاتهمٹكربات التالميذٹالذين أماٹنسبة التوالى
للتالميذ نسبة أقل بلغت بينما ,ٹ العينة أغلبية النسبة متثلٹهذه حيث التوالى والبناتٹعلى

العينتني. لكلتا ٥ر١%) , (٧ر١% الزراعة أعمال فى أمهاتهم يعمل الذين
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بندارى محمد كامل أحمد صفاء
األطعمةٹوالتغذية علوم قسم

املنوفية جامعــــة - املنزلى االقتصاد كلية
١٩٩٧ املاچستيرلسنه





٤ر٢٩%) بنيأمهاتالتالميذ(٤ر٢٦%, األمية ,ٹفقدٹبلغتنسبة األبوين لتعليم أماٹبالنسبة
للعينتني (%٦ (٢ر٥%ٹ, بلغتٹحوالى فقد اآلباء األميةٹفى نسبة أما , للبننيٹوالبناتعلىٹالتوالى

عالى. تعليم أبوينٹذو العينهٹمن أغلبية كانت بينما أقلٹنسبة متثل التوالىٹحيث على
٧ من٤- أفرادها عدد أجمالى ألسر أغلبيةٹالعينة وجدٹأن فقد األسره أفراد لعدد بالنسبة أماٹ

٣ٹفردًا. - عددٹأفرادهاٹ٢ اجمالى ألسر األقلية فردًا,ٹبينما
بني ما الشهرى دخلها يترواح منٹأسر العينة كانتٹأغلبية فقد الشهرى للدخل وبالنسبة

شهريا). مصرى جنيه ٤٠٠ - ١٥١)
يعيشونٹفى الذين النسبةٹاملئويةٹللتالميذ أن وجد الصحيةٹفقد املسكن لظروف بالنسبة أما
حوالى أن إلى باألضافه هذا التوالى على العينتني لكلتا (٦ر٥%,٧ر٦%) مرحاض بدون منازل
لعدم الطلمبات مياه على أسرهم تعتمد التوالى على والبنات البنني من ٢ر٨%) (١ر٩%,

منازلهم. إلى املياه دخول
سيئة �روف فى يعيشون للذين املئويةٹ النسبة قدرت فقد املنزل لنظافة وبالنسبةٹ

التوالى. على للبننيٹوالبنات (٨ر٣٢,٢٣ر٢٨%)
كما , األقدام سيرًاٹعلى املدرسة إلى تذهب (١ر٦٧%,٩ر٦٩%) العينة أغلبية أن وجد كما
للبنني (٢ر٥٠%,٤٨%)ٹ مرضهم عند حكومى مستشفى إلى تذهب التالميذ معظم أن وجد

التوالى. على والبنات
احليوانى البروتني أستهالك بنيٹ إيجابىٹ أرتباط وجود عنٹ الدراسة نتائج أوضحت كما
األرتباطٹسلبيًا كان بينما لألبوين التعليمه واحلالة الشهرى الدخل من احليوانيةٹوكل والدهون

األخوهٹواألخوات. وعدد أفرادٹاألسرة عدد من كل مع
عدد كلٹمن والكربوهيدراتٹوبني النباتى البروتني أستهالك بني إيجابى أرتباط كماٹوجد
واحلالة الشهرى الدخل مع سلبيًا األرتباط كان بينما , واألخوات وعددٹاألخوة األسره أفراد

لألبوين. التعليمية
واحلالة الشهرىٹ الدخلٹ من وكل النباتية الدهون استهالك بني إيجابىٹ أرتباط وجد كما

واألخوات. األخوة وعدد األسره أفراد وعدد لألبوين التعليمية
التعليمية واحلالة الشهرى الدخل من وكل الكلية السعرات أستهالك بني إيجابى أرتباط وجد بينما
بالنسبةٹألستهالك األخوهٹواألخوات.ٹأما وعدد األسرة أفراد معٹعدد سلبيًا أرتباطًا أرتبط ولكنه لألبوين
لم بينما لألبوين التعليمية واحلالة الشهرى الدخل مع إيجابيًا أرتباطًا أرتبط فقد واحلديد (جـ) فيتامني

واألخوات. األخوة األسره,ٹوعدد عددٹأفراد من كل مع أىٹأرتباطٹمعنوى يوجد
ونظافته. السكن تزاحم منٹدرجه وكل السابقة العناصر تلك بني أرتباطٹمعنوى أى يوجد لم كما
أرتباط هناك أن وجد فقد اجلسمية باملقاييس الغذاء أستهالك أرتباط لنتائج بالنسبة أما
كل وبني الكلية والسعرات الكربوهيدرات, , الدهون , البروتني أستهالك من كل بني إيجابى



الطول مع واحلديد (جـ) فيتامني من كل بنيٹاستهالك إيجابى أرتباط وجد كما والطول منٹالوزن
والوزن. العنصرين هذين بني معنوى أرتباط أى يوجد لم ولكنه , فقط

الدخل من وكلٹ والطول الوزن بنيٹ إيجابى أرتباط وجود عن الدراسة نتائج أوضحت كما
أفرادٹاألسره عدد من وكل الوزن سلبىٹبني األرتباط كان بينما , لألبوين التعليمية واحلالة الشهرى
السابقني. املتغيرين وهذين الطول بني أىٹارتباطٹمعنوى يوجد لم بينما , واألخوات األخوه وعدد

ونظافته. املسكن درجةٹتزاحم من وكل والوزن , الطول بني معنوى أىٹأرتباط يوجد لم كما
البروتني, العناصرٹالغذائية من التالميذ ألستهالك املئوية النسبة أن النتائجٹعلى دلت وقد
احلالة مختلفة املجموعات فى الدولية بالتوصيات مقارنة واحلديد فيتامني(جـ) السعرات,

كالتالى: واألجتماعية األقتصادية
من استهالكهم يزيد املرتفعة واالجتماعية االقتصادية احلالة األسرٹذات تالميذ أغلبية أن
, األمريكى القومى البحوث مجلس بها يوصى التى القياسية القيم عن السابقة العناصر هذه
عن يقلٹاستهالكهم املنخفضة واالجتماعية االقتصادية احلالة ذات األسر تالميذ أغلبية بينما

املذكوره. القياسية القيم هذه
كاآلتى: التالميذ الكليةٹبني السعرات من للطاقة املولده العناصر نسبة أن النتائج كذلكٹأوضحت
احلالة ذات األسر تالميذ مرتفعةٹبني كانت الكلية السعرات والبروتنيٹمن الدهون أنٹنسبة
بينما , املنخفضة االقتصادية احلالة ذات األسر تالميذٹ عنٹ املرتفعة واالجتماعيةٹ االقتصاديةٹ
احلالة منخفضة األسر تالميذ بني الكلية السعرات من الكربوهيدرات استهالك نسبةٹ كانت

األخرى. االسر االقتصاديةٹمرتفعةٹعنٹتالميذ
أن وجد االقتصاديةٹ احلالة مختلفة املجموعات تالميذ بنيٹ االستهالكى النمط وبدراسة
كاألطعمة الثمن مرتفعة أطعمة يستهلكون االقتصادية احلالة مرتفعة املجموعات تالميذ أغلبية
أغلبية أن وجد بينما , الغازية واملشروبات كرمي األيس عصائرٹالفواكه, ومنتجاتهاٹ, احليوانية
كاحلبوب الثمن رخيصة أطعمة يستهلكون االقتصادية احلالة منخفضةٹ املجموعات تالميذ

والبقول. ومنتجاتها
التالميذ أغلبية أن وجد السابقة املجموعات تالميذ بني األطعمة دراسةٹتفضيالت أماٹعند
تالميذ معظمٹ يفضل حيث دائمة بصفة أستهالكهاٹ على أعتادوا التىٹ األطعمة يفضلون
األطعمة على يقبلون بينماٹال الثمن مرتفعة األطعمة املرتفعة االقتصادية ذاتٹاحلالة املجموعات
تفضل االقتصادية احلالة منخفضة املجموعات تالميذ أغلبية أن وجد بينما الثمنٹ, منخفضة
تلك األقليةٹمن أن وجد كما بصفةٹدائمة, تناولها أعتادواٹعلى التى الثمن رخيصة األطعمة
األطعمة لهذه استهالكها عدم من الرغم على الثمن مرتفعة األطعمة بعض تفضل املجموعات

الفاكهة. ,ٹوعصائر كرمي األيس , الغازية املشروبات مثل مستمرة بصفة



واملقاييس الغذائية للعناصرٹ املعيارية واالنحرافات املتوسطات على احلصول مت كذلكٹ
إجراء مت وقد املختلفة واالجتماعية االقتصادية احلالة ذات واملجموعات العينة من اجلسميةٹلكل
البنات وعينة البنني عينة بني املعنوية الفروق إليجاد اإلحصائية الداللة ألختبار أختبارٹ«ت»
بني املعنوية الفروق إليجاد التباين حتليلٹ اختبار إجراء مت بينما السابقني, املتغيرين تلكٹ فى
االقتصادية, املتغيرات منٹ كل فى املختلفة واالجتماعية االقتصادية احلالةٹ ذات املجموعات

واجلسمية. الغذائية , االجتماعية



والثانوية اإلعداديةٹ املدارس طالبات لإلناث الغذائية احلالة دراسة البحثٹ هذا إستهدفٹ
اآلتية: لألهداف الغربية مبحافظة طنطا مبدينة

للطالبات. واإلجتماعى املستوىٹاإلقتصادى دراسة - ١
مستمرة. بصفة املستهلكة األطعمة التعرفٹعلى - ٢

املستهلكةٹمن األطعمة مكونات بتقدير وذلك الغذائيةٹاملتناولة العناصر مستوى حتديد - ٣
بالتوصياتٹالغذائيةٹاملقررة. العناصر هذه قيم العناصرٹالغذائيةٹومقارنة

والعالماتٹالطبيعية. اجلسمانية املقاييس باستخدام الغذائى املستوى تقييم - ٤
الصحى. املستوى تقدير - ٥

يلى: كما البحثية املتغيرات بني العالقات دراسة ٦ٹ-
الغذائى. واملستوى واالجتماعى االقتصادى املستوى بني العالقة - أ

الغذائى. واملستوى الصحى بنيٹاملستوى العالقة - ب
الغذائى. واملستوى الغذائية احلالة مقيمات - جـ

بنيٹاملتغيرات. املتداخلة العالقات دراسة - ٧
٢٠٠ فى متمثلة والثانوية العامةٹاإلعدادية املدارس طالبات من عشوائية عينة أختيرت وقد
على للحصول واالستبيان الشخصية املقابلة طريق عن عنهن البيانات جمع مت وقد طالبة,

والصحية. الغذائية واحلالة واإلجتماعى اإلقتصادى باملستوى املرتبطة املناسبة املعلومات

-:WO�Uا�� ZzU�Mا� WFL�ا*� ا��U�UOت أ�dNت bو�
ربات , ويكتنب يقرأن , أميات كن األمهات معظم أن وجد فقد العائلة خصائص الى بالنظر
أن وجد أيضا ,ٹ يدويني الفنينيٹوعمالٹمهرة العمال من كانوا اآلباء ومعظمٹ يعملن, بيوت,

ميتلكونها. منازل فى يسكنوا العالئالت معظم

W???Iا�d??*ا s??� v???� c??O�ö�K� W???Ozاc??Gا� W????�U??(ا r????OOI�
WO�UL��ôوا Wد�UB��ôا qا�uFا� iF� dO�Qو�

عوض أوسة صبحى فيوليت
األطعمة وعلوم التغذية قسم

املنوفيــة جامعــــة املنزلىٹ- االقتصاد كلية
١٩٩٥ املاچستير



فمعظم باإلضافةٹلذلك أفراد منٹ٣-٨ العائالتٹتتكون فمعظم األسرة حلجم بالنسبة أما
حجرات. ٣- ١ بني ما يتراوح احلجرات من عدد فى يعيشون العائالت

. %١٥ بنسبة السكر مرض يعانىٹمن معظمهم وجدٹأن فقد الصحىٹللعائلة للتاريخ بالنسبة أما
عالى تعليم ذات أمهات فئة من معظمهم األمراض هذه إلىٹ ينتمون الذين أنٹ وجد وقد

وتعمل. وتقرأ تكتب مجموعة ويتبعها وتعمل
ومعظمهن سنة بني١١-١٤ يتراوحٹما عمرهن أن النتائج بالنسبةٹللطالباتفقدٹأ�هرت أما
يتناولن ضئيلة نسبة أن فىٹحني الغداء الوجبةٹالرئيسيةٹهى وجباتٹيوميًاٹوكانت ثالث يتناولن

تعمل. وال أمية مجموعة فى تقع وكانت أساسية كوجبة وجبةٹالعشاء
وتعمل العالى التعليم ذواتٹ ألمهات كن األفطار وجبةٹ يتناولن الالتى الطالبات ومعظم
من إستهالك أعلى الى باإلضافة - املجموعة بنفس الوجبات بني الطعام يتناولن وأيضًاٹالالتى
املولدة لألغذية وبالنسبة التعليم من العالى املستوى ذو األمهات تخصٹ األربعة املجموعات
وحوالى للكربوهيدرات بالنسبة التوصيات من أقل تستهلك %٤٨ العينة نصف حوالى للطاقة
أقلٹمن يستهلكن ٥ر١١% بينما تستهلكٹطبقًاٹللتوصياتٹبالنسبةٹللبروتني منٹالعينة %٥٥

بالنسبةٹللبروتنيٹاحليوانى. التوصيات
الغذائية للتوصيات مالئمة يستهلكنٹكمية العينة فقطٹمن %٩ و %١٧ أن أيضًا وجد وقد

التوالى. على واأللياف , بالنسبةٹللدهون
مجموعة من معظمها الرياضة متارس النسبةٹالتى وجدٹأن فقد الرياضة ملمارسة بالنسبة أما
صحية عالمات وذوات الطفيلية مصابنيٹباألمراض غير وأيضًا العالى التعليم ذوات األمهات

. املربع باملتر /(الطول) كجم للوزن بالنسبة مثالى مستوى ذوات وأيضًا طبيعية
يوم / ساعة ٧ ٤ٹ: بني ما يتراوح منٹالساعات عدد يذاكرن الطالبات أنٹمعظم وقدٹوجد

يوم. ساعاتٹكل ٨ من وينامونٹأقل
انتباهًا األكثر الطالبات أن وجد فقد الطالبات فى ورأىٹاملدرسة واإلنتباه املوا�بة إلى بالنظر
يستذكرن كن وكذلك العالى التعليم املجموعةٹذات ألمهات كن املدرسة من تقديرًا واألكثر

الغياب. أيام فى وأقلٹعدد أكثر ساعات عدد
العالىٹكن املجموعةٹذاتٹالتعليم أن وجد اإلستيعابٹباملدرسةٹفقد على للقدرة بالنسبة أما

املدرسة. عن تغيبًا املذاكرةٹوأقل ساعات عدد فى وأكثر الفصل فى للتعليم تقبًال أكثر



وقد العالم مستوى على الهامة الصحية املشاكل من الوبائى الكبدى مشكلةٹااللتهاب تعد
جيد نظام إتباع عدم أو املمرضات خبرة قلة منها كثيرة لعوامل نتيجة املشكلةٹ هذه ازدادت
السليمة الطرق مبعرفة وذلك العدوى حدوث ملنع فعال بدور أنٹتقوم للممرضة وميكن للتعقيم

املرض. انتشار من للحد
Y�ا�bNف �s ا��

الكبدىٹالوبائى. االلتهاب مبرضى للعناية املمرضة وممارسات معلومات تقييم هو
الزقازيق. جامعة مبستشفيات الباطنة أقسام فى الدراسة إجراءٹهذه مت

:Y�ا�� WMO�
الباطنة أقسام فى تعملن ١٠٠ٹممرضة من مكونة

: Y�ا�� أدوات
٣٣ vK� ا��uت bو� W��Uا�� W�dF0 WLLB� و W{dL*ا s� ا��U�UOت lL' ا���UOن -ا��ULرة I

:v�üU� XL�� �Rال
سنوات الدراسى, املؤهل , السن وتشملٹ للممرضة الشخصيةٹ البيانات عن أسئلة (١

التدريبية. الدورات ,ٹحضور الباطنة بأقسام اخلبرة ,ٹسنوات عام بوجه اخلبرة
الكبد, وتشملٹو�ائف الوبائى الكبدى عنٹااللتهاب املمرضة مبعلومات خاصة أسئلة (٢
, للمرض عرضة األكثر األشخاص , احلضانة فترة , طرقٹالعدوى , الكبدى االلتهاب أنواع

التمريضية, العناية , العالج , املرض مضاعفات , التطعيم
:qLAو� WE�ö� رةULا�� - II

,ٹتوفير املريلة,ٹاملاسك , اجلوانتى ارتداء مثل التمريضية أثناءٹالعناية فى املمرضة ١)ٹدور
بالكربوهيدرات الغنى الغذاء ,ٹإعطاء للمريض بالنظافةٹالشخصية االهتمام للمريضٹ, الراحة

والسكريات.
باالدوات العناية , العزل قواعد مراعاة الدواء, اعطاء اثناء املمرضة دور مالحظة (٢

v{d0 W�UMFK� ا*U{dLت وU2ر�Uت �U�uKFت rOOI�
vzU�uا� ا�b�Jى اUN��ôب

هويداٹكميلٹزيتون
واجلراحة الباطنة قسم

الزقازيق جامعــــة التمريض- كلية
٢٠٠٣ املاچستيرٹلسنه



الفضالت, باملفروشات,ٹطرقٹالتخلصمن العناية للمعمل, العينات جمع , واملوادٹاملستهلكة
الدم. نقل عملية اثناء ادائها مالحظة باملريضوكذلك احمليطة بالبيئة والعناية

:v� Y�ا�� ا�S� ZzU�Mن أ�UO�u� rت }uء vKو�
للممرضات. تدريبية دورات عمل (١

االداءٹالو�يفى. مبستوى لإلرتقاء املستهلكة واألدوات املواد ٢)ٹتوفير
التمريضية. واملهارات املعلومات للنهوضٹمبستوى األبحاث من املزيد (٣
الوقاية). وطرق للمرض (ٹالعواملٹاملسببة املرض عن إعالمية وسائل (٤



٤%ٹمنٹاألفرادٹفى : ١ عن يقل ال ما يصيب منه. شفاء ال مزمن مرض هو السكرى مرض
اجلسم قدرة عدم أو األنسولني هرمون إفراز على البنكرياس قدرة بعدم ويتميز العالم بالد اغلب

. الهرمون االستفادةٹمنٹهذا على
-: Y��s ا�� ا�bNف

عيادة املترددينٹعلى املدارس طلبه بني الذاتية ممارساتٹالعناية لتقييم البحث يهدف
املشاكل ومعرفة , السكرى مبرض الزقازيقٹواملصابني الصحىٹمبدينة للتأمني السكر

تواجههم. التى
-:W�b�و�dق ا���Y ا*�� qzUو�

السكر عيادة علىٹ يترددون سنه ١٨ - ٨ سنٹ من وطالبة طالب ستني الدراسة شملت
الزقازيق. مدينة فى للمدارس الصحى للتأمني

-:á£°SGƒH åëÑdÉH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ™ªL ” óbh
لألسرة واالقتصادية االجتماعية احلالة بيانات شملت استبيان استمارة -ٹ ١
الغذاء مثل الذاتية العناية وممارسات للطالب واحلالى السابق املرضى والتاريخ
األنسولني حقن وإعطاء والدم البول فى السكرٹ نسبة وحتليل والرياضة والعالجٹ
املصابني الطلبة تواجه التى املشاكل أيضا وشملت واألسنان والقدمني باجللد والعناية
املدرسة إلىٹ والذهابٹ والعالجىٹ الغذائى بالنظام اخلاصة املشاكل مثل بالسكرى

زمالئهم. مع وعالقتهم
حتليل ونتيجة وزنٹالطالبٹوطوله على الصحيةٹللطلبةٹوحتتوى احلالة لتقييم -ٹاستمارة ٢

والبول. بالدم السكر نسبة

�W????�K ا*?????bارس q????�U??Aو� W???Oا�c???ا� W???�U???MFت ا�U??ر�U??2
oز�U�eا� WM�b� v� ا��dJى d0ض 5�UB*ا

عبدٹالغنى جمالتٹمصطفى
املجتمع صحــة قسم

الزقازيق جامعــــة التمريض- كلية
٢٠٠٢ املاچستيرٹلسنه



-:á«JB’G äÉ«°UƒàdG ìGÎbG ” åëÑdG èFÉàf Aƒ°V ≈∏Yh
مبكرا. السكر حاالت الكتشافٹوعالج , املدارس لطلبة الدورى الفحص - ١

املستشفيات. أو املدارس فى سواء , بالسكرى املرضى للطلبة علىٹتقدميٹالرعاية املمرضات تدريب - ٢
, الذاتية الصحية الرعاية عن , بالسكرى املصابني صحيةٹللطلبة تثقيفية برامج عمل - ٣

للطلبة. والثقافى االجتماعى املستوى مراعاة مع
الرسمية اجلمعيات خالل من , املرضى االجتماعيةٹٹللطلبة املساندةٹوالرعاية -ٹضرورة ٤

والغيرٹرسمية.
األولية علىٹوسائلٹاإلسعافات , باملدارس واملدرسني الصحةٹاملدرسية ممرضات تدريب ٥ٹ-

السكرى. مرضى لطلبة
املعلوماتٹالصحيةٹعن تقدمي فى فعال دور , املختلفة األعالم يكونٹلوسائل أن يجب - ٦

السكرىٹووسائلٹالرعايةٹالصحيةٹالالزمةٹله. مرض



العدد ُسبع حوالى أى املجتمع من كبير قطاع املدرسة قبل ما سنٹ فىٹ األطفال ميثل
ألنها خاصة عناية إلى حتتاج التى احلرجة املجموعاتٹ من وهمٹ مصر. لسكان اإلجمالى
وأمراض الهضمى واجلهاز التنفسى اجلهاز أمراض مثلٹ الصحية للمشاكل عرضة أكثر
واملشكالت اجللدية واإلصاباتٹواحلوادث,ٹاألمراض , الطفيلية واألمراض سوءٹالتغذيةٹ,

باألسنان. اخلاصة
:Wرا�bه ا�c� s� ا�bNف

بدورٹ امللحقني , قبلٹاملدرسة ما سن فى األطفال بني املنتشرة األعراضٹاملرضية أهم معرفة هو
احلاالت. لتلك األمهات بها تقوم التى والرعاية احلضانة

املختلفةٹفى للقطاعات عشوائياٹوممثلة اختيرت حضانة أربعٹدور على الدراسة أجريت وقد
وقبلن املدرسة قبل ما سن فى أطفال لديهن أم ٢١٥ من البحث عينة وتكونت مدينةٹالزقازيق.

البحث. فى املشاركة
W�U)ا ا��U�UOت lL' �Rال  ٢٨  s� W�uJ� W��Uا�� W�dF0 XLL� ا���UOن ا��ULرة X�b�ا�� bو�

أ�eاء:- W�ö� vإ� و�� b�XL اUL��ôرة - ا_�UNت s� Wرا�b�U�
من كل عمر مثل الطفل اخلاصةٹبأسرة اخلصائصاالجتماعية على ويشتمل : ا_ول ❊ ا'eء
وسائل , االزدحام معدل , األسرة دخل , األسرة وتعليمهماٹ,ٹحجم وو�يفتهما , األبٹواألم
باحلضانة املوجود الطفل وكذلكٹمعلوماتٹعن . واحلالةٹالبيئيةٹللمنزل وترفيهية إعالمية
املدرسة قبل سنٹما فى األطفال عدد , ألخوته املولودٹبالنسبة ترتيب عمرهٹوجنسهٹ, مثل

األسرة. فى
الطفل. لدى املوجودة املرضية الشكاوى يتضمن : v�Uا�� ا'eء ❊

املوجودة املرضية بالشكاوى للعناية األم به قامت الذى بالدور يختص : Y�Uا�� ا'eء ❊
األطفال. لدى

W???ر�b??*ا q???�� U??� s???� v???� لU???H�_ا 5??� ا*d???A�Mة W???O{d???*ا ا�U??JAوى
rN� W�UMFK� ا_�UNت q�bو� oز�U�e�U� W�UC(ا �b� 5IورK*وا

محمدٹشحاته الفتاح أزهارٹعبد
املجتمع صحــة قسم

الزقازيق جامعــــة التمريض- كلية
٢٠٠٢ املاچستيرٹلسنه



-:v� Y��UO�uت ا�� rأ�
-: sLC�� W�UC(ا v� 5K�UFا� qJ� W��UM� WOر��b� Zا�d� qL� ❊

املدرسةٹ. قبل ما األطفالٹفىٹسن احتياجات -
بيئةٹاحلضانة. واألمانٹفى السالمة توفير -

العمريةٹ. املرحلة تلك األطفالٹفى لدى النموٹوالتطورٹالطبيعى -
وكيفيةٹالتعاملٹمعها. البسيطة املرضية الشكاوى أهم -

-: sLC�� �U�xء v�� nOI�� Zا�d� ادbإ� ❊
املدرسة. قبل ما سن فى األطفال فى الطبيعى والنمو والتطور األطفال احتياجات -

وأهمية املعدية األمراض من األطفال حماية وكيفية لألطفال الشخصية والعناية النظافة -
األطفال. على الدورى الفحص وكذلك التطعيمات

املرضية للشكاوىٹ األوليةٹ الصحية والرعايةٹ األولية االسعافات على األمهات تدريب -
قبلٹاملدرسة. ما سن األطفالٹفى بني املنتشرة البسيطة

.WHK��ا* اö�ùم qzUو� �öل s� Wر�b*ا q�� s��U� W�UMFا� s� dO�UL'ا �b� vىBا� v�uا� dA� ❊



خروج عنه ينتج الرحم عضالت فى عنٹانقباضٹوارتخاء عبارة بأنها الطبيعية الوالدة تعرف
أال حالة فى طبيعية الوالدة وتعتبر اخلارج إلى األم رحم من األمنيوسى والسائل اجلننيٹواألغشية
بهامة املجىء يكون أن أسبوع) ٤٠) النمو يكونٹاجلننيٹكامل وأن ساعة املدةٹأكثرٹمنٹ١٢ تزيد
الوالدة تسبب أال , العجانى الشق عدا ما تدخل دون تلقائية الوالدة تكونٹعملية أن الرأس,

واجلنني. أضرارٹلألم
واتساع الوالدة فى تقدم يحدث وعندما باأللم مصحوبة الرحمية االنقباضات عادةٹتكون
أثناءٹالوالدةٹلعدةٹعواملٹأهمها األلم فى السبب يرجع األلم. وقوة شدة من يزيد الرحم عنق فى
وُيحسٹاأللم شدةٹاأللم. من يزيد مما الرحم عنق فى املوجودة الليفية األعصاب على الضغط

والبطن. أسفلٹالظهر املنطقة فى أثناءٹالوالدة
عن عبارة وهى الدوائيةٹ الطريقة ... وهما الوالدة أثناء األلم لتخفيفٹ طريقتني ويوجد
الوسائل وهىٹعبارةٹعنٹاستخدام دوائية الغير الطريقة . األلم تخفيف فى استخدامٹالعقاقير
الظهر أسفل التدليك واالرتخاءٹ, التنفس مترينات : مثل الوالدة أثناء لتخفيفٹاأللم الطبيعية
املوسيقى, سماع , األلم تخفيف فى الدافىء واستخدامٹاملاء االستحمام اجلسم, وباقىٹأجزاء
دوائية الغير الطريقة وتعتبر األلمٹأثناءٹالوالدة. تخفيف فى املثلج أو الدافىء باملاء والكمدات

مكلفة. وغير واجلنني لألم اآلمنة الطرق أكثر من (الطبيعية)

:Wرا�bا� s� ا�bNف
الوالدة. أثناء األلم تخفيف فى دوائية الغير اإلجراءات تأثير تقييم - ١

واجلنني. األم على دوائية الغير اإلجراءات دراسةٹتأثير - ٢
البحث أخذٹعينة ومت الزقازيقٹاجلامعى. الوالدةٹمبستشفى قسم فى متتٹهذهٹالدراسة وقد

الوالدةٹأيضا. قسم من بالدراسة اخلاص

r?????�_ا n?????OH��� W??????F��*ا اd?????�ùاءات dO????�Q?????�
.dO�UIFا� ا���bام �bون ا�ôuدة أ�UMء

بدوى أحمد سامى أمانى
والرضيع األم صحــة قسم

الزقازيـــــق جامعــــة التمريض- كلية
٢٠٠٢ لسنه دكتـــــوراه



:o�d� s� Y���U� W�U)ا ا*U�uKFت lL� - b�
الشخصية. البيانات استمارات - ١

(البارتوجراف) البيانات الوالدةٹخريطة ومتابعة بتقدم اخلاصة البيانات استمارات - ٢
األلم. درجة قياس استمارات - ٣

الوالدة. حديثى الطفل تقييم استمارات - ٤

: Y�ا�� �UO�uت rأ�
بني واالرتخاء متريناتٹالتنفس وتعليمهن احلمل متابعة أثناء الوالدة قبل األم حتضير -حتسني ١

الرحمية. االنقباضات
الوالدةٹ. أثناء األلـم تخفيــف فـــى دوائيــة الغــير الطبيعيــة للطــرق إرشـاديــة كتيبــات عمــل - ٢
األلم. تخفيف دوائيةٹفى الغير الوسائل استخدام علـى للممرضـات دوراتٹتدريبيـة عمـل - ٣
الوالدة. أثناء الرعاية لتسهيل األلـم شـدة قيـاس مسطرة استخدام املمرضات وتدريب تعليم - ٤



استمرار على تساعدٹاألم التى العوامل أهم من فترةٹاحلمل أثناء وصحتها األم تعتبرٹتغذية
مشاكل أى اجلننيٹمن وحلماية الطبيعى لنموه الغذاء من يحتاجه ما بكل اجلنني وإمداد احلمل
إلجناب أهميةٹخاصة ذات احلمل قبل حياتها فترات خالل األم تغذية وتعتبرٹأيضا قدٹتواجهه.

مشاكل. أية دون جيدة بصحة يتمتعون أطفال
األم, رحم فى اجلنني فىٹتطور كبيرة أهمية له احلمل فترة أثناء غذاء من األم تتناوله ما وكل
حدوث للجننيٹوتقليل حدوثٹالتشوهات خطورة وتقليل تأخرٹالنمو من اجلنني يحمى أنه كما

احلمل. فترة فى لألم اإلجهاض
اجلنني يعرض هذا فإن احلمل أثناءٹفترة الغذاء من الكميةٹالكافية لمٹحتصلٹاألمٹعلى وإذا
مماٹيعرضه الوالدة حديث وزنٹالطفل من ويقلل , مبكرة والدة حدوث منٹاحتمال ويزيد للوفاة

وخطيرة. جسيمة مشاكل إلى

: Y�ا�� s� ا�bNف
احلمل. أثناء الغذائية األم حالة تقومي -١

احلمل. أثناءٹفترة احلامل الوزنٹلألم الزيادةٹفى علىٹمدى -ٹالتعرف ٢
ومعرفة الوالدة حديث فترةٹاحلملٹوحالةٹالطفل األمٹفى تغذية بني العالقة مدى معرفة - ٣

ووزنه. الصحية حالته

: Y�ا�� �uDات
مت البحثٹ وإلجراءٹ بالزقازيق. اخلاصة واملستشفيات اجلامعة مبستشفى البحث تنفيذ مت
يلدن لم األمهاتٹالالتى من العينة هذه بحيثتكون أم ١٥٠ وعددهن األمهات من عينة اختيار
الصحية احلالة وتكون عضوى أىٹمرض وليسٹلديهن والدةٹلهن هذهٹأول وتكون , قبل من

غرفةٹالفحص. الوالدةٹفى قبل األمهات مع الشخصية املقابلة وقدٹمتت ثابتة.

q???L(ا أ�U???Mء �????úم W????Ozاc???Gا� W???�U???(ا 5???� W???�ö???Fا�
ا�ôuدة. Y�b� qHDا� W�و� ووزن

جنيد الغنى عبد سعد أمينة
والــوالدة النســاء قسم

الزقازيق جامعــــة للتمريض- العالى املعهد
١٩٩٦ لسنه الدكتـــوراه



:v�üا Y�ا�� أدوات XMLC� bIو�
املعملية التحليالت أيضا وتضم باألمهات اخلاصة املعلومات جلمع خاصة استمارة -ٹ ١

األمهات. وأطوال أوزان وقياس جلوبني الهيمو وشملتٹحتليل
وزن على وتشتمل الوالدة حديث بالطفل اخلاصة املعلومات جلمع خاصة استمارةٹ - ٢
خمس وبعد واحدة دقيقة بعد أبجار ودرجات والرأس الصدر ومحيط الطفل وطول الطفل

دقائقٹووزنٹاخلالص.

: ا��U????????????????O�uت
رعاية مراكز طريق عن لهن غذائىٹ برنامج وتنفيذ احلامل األم احتياجات اكتشافٹ - ١

والطفولة. األمومة
أثناء الطبيعية الزيادة على تساعدها والتى لها الغذائيةٹالالزمة باملعلومات األم -ٹإمداد ٢

األم. رحم داخل الطبيعى لنموه يحتاجهٹاجلنني ما كل وتوفير احلمل
األمومة رعاية مبراكز األمهات على وتوزيعها احلديد وأقراص الفيتامينات توفير - ٣

االقتصادية. لظروفهم يستطعنٹشرائهاٹنظرا ال الالتى وخصوصاٹاألمهات والطفولة
األمومة رعاية مبراكز احلمل ومتابعة احلمل فترة أثناء األمهات الدورىٹعلى الكشفٹ -ٹ ٤
واجلنني. األم حلماية مبكرة أعراض أى الكتشاف عليها والكشف باستمرار األم والطفولةٹووزن



التمريضية الرعاية مجال فى يعملنٹ الالتى للممرضات تدريبى تعليمى برنامج تنفيذ
الوزن. وناقصى املبتسرين لألطفال

عنٹعمره النظر أقلٹبصرف أو جم ٢٥٠٠ وزنه يبلغ الذى هوٹالطفل الوزن الطفلٹناقص
باألطفال اخلاصة الرعايةٹ وحدات فى العاملني األشخاص مهارة لزيادة وكنتيجة الرحمى
فى قلت قد الوزن ناقصى األطفال فى الوفيات نسبة أن األحصائيات أثبتت فقد املبتسرين

املبتسرين. باألطفال اخلاصة الرعاية وحدات
تقدمي فى األساسى تعتبرٹالعنصر أنها متريضاألطفالٹاذ مجال فى هاما دورا تلعبٹاملمرضة
عناية الى يحتاجون األطفال هؤالء أن حيث الوزن ناقصى لألطفال اجليدة التمريضية العناية
للعناية التمريضية املعلومات مستوى فإرتفاع بها ميرون التى احلرجة للظروف نظرا خاصة
ووزنهم يولدون الذين وخاصة منهم الناجني نسبة على تاثيرٹكبير له الوزن ناقصى باملواليد
ذوى إلىٹممرضنيٹوممرضات يحتاجون الوالدة عند الوزن ناقصى فاألطفال جمٹ, ١٥٠٠ من أقل
أن عليهم ويجب بواجباتهم القيام على القدرة ولهم التخصص ذلك فى ومؤهالت معلومات
القيام على املهارة وكذلك الوزن ناقصى األطفال هؤالء باحتياجات دراية وذوى ملمني يكونوا
أن ميكنٹ املتميز املستوى ذات التمريضة بالعناية خاص تعليمى تدريبى برنامج وتوافر بها
منهمٹوجتنيبهم كثير عليهٹإنقاذ ويترتب األطفال بهوالء للعناية أدق إسلوب ايجاد فى يساعد

الوالدةٹاملبكرة. مضاعفات

: Y�ا�� أ�bاف
باألطفال العناية كيفية عن للممرضات خاص تعليمى تدريبى برنامج وتنفيذ وضع - ١

معلوماتهن. تقييم أساس على الوزن ناقصى
املمرضات. وأداء ملعلومات التعليمى التدريبى البرنامج نتائج تقييم - ٢

األطفال. لهؤالء التمريضية العناية عليه تكون أن يجب الذى املستوى متحيص - ٣

WOC�dLا�� W�U�dا� �Uل� v� sKLF� v�öا� �U{dLLKت vر��b� vLOKF� Z�U�d�

oز�U�eا� WM�b0 WO�uJ(ا �v ا*��UOHAت �vB�U ا�uزن �ú�UHل

الفتاح حسنيٹعبد أحالمٹمحمد
األطفـــــال متريض قسم

الزقازيق جامعــــة التمريض- كلية
٢٠٠٢ لسنه دكتـــــوراه



-: t�UJو� Y�ا�� �dق
ومستشفى الزقازيق جامعة مبستشفى املبتسرين األطفال وحدة فى الدراسة تلك متت وقد

البرنامج. هذا اخلاصةٹبتطبيق البيانات وضع مت وقد , العام الزقازيق

: W????????�ö)ا
يلى:- ما الرسالة موضوع البرنامج وتطبيق البحث نتائج من تخلص

كافية غير كانت الوزن وناقصى املبتسرين رعايةٹاألطفال ملمرضات واملهارات املعلومات أن
األداء. حتسني إلى أدى قد البرنامج هذا وتنفيذ تطبيق أن حني هذاٹالبرنامجٹفى قبلٹتطبيقٹوتنفيذ

-: ا��UO�uت
اآلتية:- التوصيات نستخلص السابقة البحث نتائج ضوء وعلى
والسهر. بعدٹالظهر نوبتجيات فى املمرضات عدد زيادة - ١

دوريا. الوزن وناقصى املبتسرين األطفال عن املمرضات متابعةٹمعلومات - ٢
املبتسرين األطفال رعاية وحدات فى يعملن الالتى املمرضات ومهارات أداء متابعة - ٣

البرنامج. تنفيذ بعد وحتسنت إرتفعت ولكنها غيرٹكافيةٹقبلٹالبرنامج كانت
الو�يفة. أثناء وكذا العمل استالمهن قبل للممرضات تدريبية دورات إقامة ضرورة - ٤

الوحدات بهذه خصوصا أدائها وإجراءات التمريضية للطرق ارشادية كتيبات عمل - ٥
مقبول. مستوىٹادائى إلى للوصول املساعدة بغرض احلساسة

والعدد للخبرة تبعا اليوم ساعاتٹ طوالٹ النوبتجيات أثناءٹ املمرضاتٹ توزيع مراعاة - ٦
نوبتجية. كل فى املطلوب

وأدائهنٹ. معلوماتهن مدى للممرضاتٹللوقوفٹعلى الدورى التقييم ٧ٹ-
رعايةٹاألطفالٹاملبتسرين وحدات فى نتائج من أعطى ملا البرنامج هذا بتطبيق النصح - ٨

وناقصىٹالوزن.



العناية وحدة داخلٹ الرعاية من خاص لنوع واملبتسرينٹ الوالدة حديثى األطفال يحتاجٹ
وذلك العدوى اللتقاط عرضة أكثر الطفل هذاٹ قدٹجتعل العناية وهذه الوالدة حلديثى املركزة
األجهزة من االختراق لوسائل وتعرضه الرحمى منوه اكتمال ,ٹعدم املناعى بسببٹضعفجهازه
الخ ... الصناعى التنفس أجهزة ,ٹ الرايل طريق عن التغذية ,ٹ الوريدية احملاليل أدوات مثل
يكونٹهذا ان يتطلب لذا املتعاملنيٹمعه األشخاص منٹقبل خاصة رعاية الطفل هذا يحتاج لذلك

كافيًا. تدريبًا ومتدرب مؤهل الشخص
طرق عنٹ للممرضات تعليمىٹ برنامج وتنفيذ وضع إلى الدراسةٹ هذه تهدفٹ
املركزة الرعاية وحدة داخل املستشفى من الناجتة البكتيرية العدوى فى التحكم
املمرضاتٹاملهارى أداء على هذاٹالبرنامج تقييمٹتأثير وكذلك الوالدة حديثى لألطفال
الوالدة لألطفالٹحديثى املركزة الرعاية بوحدة الدراسة أجريتٹهذه وقد واملعرفى.
١٤ و طفل ٧٥ , ممرضة املمثلةٹ١٤ العينة شملت وقد الزقازيق جامعة مبستشفىٹ

الوحدة. مختلفٹمن مكان

-: Y�ا�� و�dق qzUو�
ا*U{dLت : ❊

واستخدامها للممرضات الو�يفى األداء بعض وأخرىٹملالحظة استبيان استمارة إعداد مت ٭
التعليمى. وبعدىٹلتقييمٹالبرنامج قبلى كاختبار

وأنفٹاملمرضات. ,ٹاأل�افر احللق من سطحيه مسحات أخذ مت ٭
: ❊ ا_�???U????????Hل

للوحدة. دخوله عند الطفل حالة لتقييم استبيان استمارة إعداد مت
شرجٹالطفل. منطقة وكذلك السرة ,ٹ اإلبط , األذنٹ,ٹاألنف من سطحية مسحات أخذ مت

U???NO� r??J�ا�� و�??dق W??�d?O�Jا�� ا*��U??OHAت �???bوى W??E�ö?* v???LOKF� Z??�U??�d??�
oز�U�eا� WF�U� vHA��0 ا�ôuدة v��b� �ú�UHل ا*e�dة W�U�dا� و�bة qدا�

السيد نافع محمد هدى
األطفـــال قسم

جامعــــةٹالزقازيــــق التمريضٹ- كلية
٢٠٠٣ لسنه دكتــــوراه



: W?????????????�Oا�� ❊
الرضاعة. أدوات وكذلك ,ٹوأرضياتٹوشبابيكٹاحملاضن األرضيات من عينات أخذ مت

وبعد قبل احملضن بيئة ,ٹاملمرضاتٹوكذلك لألطفال بالنسبة املسحات أخذ نظام تطبيق مت
شهور. بثالثة انتهائه وبعد مباشرة البرنامج

-:v�üU� W��Uا�� Xأو� Wرا�bا� UN� XK�u� vا�� ZzU�Mا� vK� و�UMء
على فقط واملتبسرين الوالدة لألطفالٹحديثى املركزة بوحداتٹالرعاية العمل اقتصار - ١

التمريض. كليات خريجات
أعمالهم. قبلٹتسلمهم بهذهٹالوحدات للعاملني شامل ومعملى عملٹفحصطبى - ٢

(ب) الوبائى الكبدى االلتهاب وخاصة املعدية األمراض ضد بالوحدة العاملني تطعيم - ٣
إجبارى. املستشفى نفقة على

العدوى فىٹ التحكم قائمنيٹعلى أشخاص مبعرفة أشهر ٦ كل بكتيرى فحص عمل - ٤
فيها. التحكم وطرق لهم املناسبة احليوية واملضادات املوجودة البكتريا أنواع على للوقوف

الرعاية وحدات داخل املستشفيات املمرضاتٹعنٹعدوى معلوماتٹومهارات تقييم - ٥
من لتقدميهاٹلهن واملهارية النظرية احتياجاتهن على للوقوف باستمرار حديثىٹالوالدة املركزة

الغرض. لهذا مؤهلني أشخاص قبل
التقييم. هذا على بناء احلوافز وإعطائهم السنوى أداءٹاملمرضات تقييم - ٦



األطفال يقومٹبها االشياءٹالتى ويتعلمٹويؤدى انٹيلعب يستطيع لم اذا معاقا الطفل يعتبر
عمره. الطبيعينيٹفىٹنفس

اجل من مساعدة فىٹحاجةٹالى جتعله العجز من قدر لديه طفل بأنه املعاق ويعرفٹالطفل
األمثل. االستخدام واستخدامها تطويرٹطاقته

: Y???????????�ا�� �????????bف
ذوى األطفال األطفالٹ( بني اإلعاقة حلاالت االكتشافٹاملبكر تقييمٹمعلوماتٹاملمرضاتعن

السنطة. مدينة فى املعوقني) - االحتياجاتٹاخلاصة

: Y?????????�ا�� و�????????dق W????MO�
العام السنطة مستشفى فى يعملن الالتى املمرضات من علىٹ٣١٠ الدراسة أجريت وقد
السنطة. مدينة فى الصحة ومكتب األطفال عيادات بالسنطةٹوكذلك ومركزٹرعايةٹاألمومة

: Y??????????????????????�ا�� إداة
عن معلوماتها وكذلك البحث محلى باملمرضة اخلاصة البيانات جلمع استبيان استمارة

اخلاصة. االحتياجات ذوى لألطفال تقدم التى املبكرٹوالرعاية االكتشاف

-:v�üU� Wرا�bا� v�u� ZzU�Mا� vK� و�UMء
للحاالتٹواملتابعة املبكر االكتشاف فى بدورهن لتعريفهن للممرضات دوراتتدريبية إعداد - ١

فىٹاملجتمع. اخلاصة االحتياجات لذوى والتعليميةٹاملتوفرة الصحية وكذلكٹاخلدمات والتأهيل
وأنواعها اإلعاقة تعريف عن وكتيبات علمية نشرات وتوزيع تدريبية دورات عقد - ٢

لها. املبكر واالكتشاف

d????J�*ا اU????A��ôف s????� �U??????�u??KFت ا*U??{d????Lت r??????OOI�
WDM�ا� WM�b� v� ا_�UHل 5� W�U�ùا )ôUت

عــــامـــــر السبــــــاعـــــى أمــــــل
االطفـــــال قسم

جامعــــةٹالزقازيــــق التمريضٹ- كلية
٢٠٠٣ املاچستيرٹلسنه



علىٹالزواج. املقبلني جلميعٹ الطبى الفحص أهمية عن الصحى الوعى نشر - ٣
وكذلك وبعده احلمل أثناءٹ الطبية الرعاية أهمية عن احلوامل األمهات تثقيفٹ -ٹ ٤

للطفل. الالزمة التطعيمات
معاق. التىٹلديهاٹطفل لألسر تثقيف برامج إعداد - ٥

حاالتٹاإلعاقة منع عنٹكيفية اإلعالمٹاملختلفة وسائل خالل من الصحى الوعى نشر - ٦
احلاالت. لتلك املجتمع فى املتوفرة والتعليمية الصحية واخلدمات



العيوبٹاخللقية. ذوى األطفال بني األنواعٹشيوعًا أكثر تعتبرٹمن اخللقية القلب أمراض إن
.(٢٠٠٠ , األطفالٹ(هوفمان فى اخللقية العيوب من %٣٠ اخللقية القلب أمراض متثل

نتيجة الطفولة فترةٹ فى الوفاةٹ حلدوث الثانى السبب هى اخللقية القلب أمراض إن
واختالل اجلنينى التكوين أثناء التىٹحتدث واألوعيةٹالدموية للقلب طبيعى الغير للنمو

الدم. مجرى فى

: W�U�dا� s� ا�bNف
فى األطفالٹاملتواجدين بني اخللقية القلب أمراض أنواع على بهدفٹالتعرف الدراسة أجريت

املقدمةٹلهؤالءٹاألطفال. األسرية الرعاية على والتعرف الزقازيق جامعة مستشفيات

:W�b�ا*�� Y�ا�� و�dق qzUو�
لديهن أم أربعون ) اخللقية القلب بأمراض مصابني أطفال لديهن أم ستني الدراسة شملت
أجريت سنوات ٧ - ٤ سن فى أطفال لديهن القلبوعشرونٹأم فى جراحة لهم جترى أطفالٹلم

بالقاهرة. الريش أبو مبستشفى القلب جراحة بقسم القلب جراحةٹفى لهم

: WO�üا ا��UO�uت - ا��dاح Y�ا�� ZzU�� }uء vKو�
الزواج. قبل الفحص ضرورة - ١

جتنب - الدورى الفحص أهمية عن الصحية التوعية ) وتشمل احلمل أثناء العناية -ٹ ٢
فى الطبيب رعاية حتت الوالدة - الصحية التغذية - السلبى والتدخني لإلشعاع التعرضٹ
التطعيم- - السكرى البول مرض مثلٹ احلمل أثناء حتدث التى األمراض عالجٹ - املستشفى

.( النسل حتديد وسائل
اخللقية. القلب بأمراض املصابني بأطفالهم العناية عن لآلباء تثقيفى برنامج إعداد - ٣

V????KIا� �?d??�Qاض 5??�U??B*ا �?ú�U??Hل W???�d???�_ا W??�U??�d??ا�
oز�U�eا� WF�U� ���UOHAت v� WOIK)ا

شرخٹبسام أبو سماحٹالعوضى
متريـــضٹاالطفــــــال قسم

جامعــــةٹالزقازيــــق التمريضٹ- كلية
لسنه٢٠٠٢ املاچستير



القلب بأمراض املصابني باألطفال يعتنون الالتى للممرضات تثقيفى برنامج إعدادٹ - ٤
جتنبٹالعدوى) األنشطة. , الدورى الفحص , الشخصية النظافة , التغذية عنٹ( اخللقية

للمرض). املسببة العوامل ) املرض عن إعالمية وسائل - ٥
املجتمع. فى الفرد معيشة حتسني - ٦



التعرض أن على الدالئل من يكفى ما ويوجد للصحة خطورة ميثل للضوضاء التعرض إن
النوم فى واضطراب الشرايني وتصلب الدم ضغطٹ وارتفاع سمعية إعاقة يحدث للضوضاء
اجلهاز كاضطراب األخرى التأثيرات بعض أن غيرٹ لألطفال الدراسى التقدم تأخر وكذلك

محدودةٹالدالئل. وتشوهٹاألجنة املناعى
ويعتقد النامية والدول الصناعية الدول من كل فى حجمًا التعرضللضوضاء مشكلة وتزداد

خطيرة. صحية مشكلة والعشرين الواحد القرن فى متثل الضوضاءٹسوف مشكلة أن
كثافة وارتفاع والتحضر معٹتنامىٹالقطاعٹالصناعى فىٹمصر بيئية مشكلة , الضوضاء ومتثل

املرورية. واالختناقات السكان

-:Wرا�bا� �bف
عمال منٹبني للضوضاء للتعرض املختلفة الصحية املشاكل لدراسة البحث هذا أجرى وقد

والنسيج. الغزل صناعة
مبدينةٹالزقازيق. (شارتكس) والنسيج الغزل مصنع على الدراسة هذه أجريت وقد

التعرضللضوضاء حيث النسيج) بقسم عامل ١٠٠) العمال من ٢٠٠ البحثعلى إجراء مت وقد
ديسيبل. ٨٥ من أقل للضوضاء التعرض حيث عاملٹبإدارةٹاملصنع) ١٠٠) ٨٥ٹديسيبلٹو يفوق

العمال. بني للسمع األجهزةٹالواقية استعمال أنعدم البحث وكماٹتبنيٹمن
للمشاركني والسابق احلالى املرضى والتاريخٹ واملهنى الشخصى التاريخ استبيانٹ متٹ وقد

اإلكلينيكىٹالعام. الكشف وكذلك بالبحث
منخفضة بروتيناتٹدهنية , ثالثية (كوليسترولٹ,ٹدهنيات بالدم الدهون نسبة قيست كما

املشاركنيٹبالبحث. لكل الكثافة) عالية دهنية بروتينات , الكثافة
اختيارٹ٢٥ بحيثٹمت عشوائية بطريقة اختيارهم مت عامًال ٥٠ سمعىٹلـ مقياس إجراء مت كما

اإلدارة. مجموعة من عامًال ٢٥ و , النسيج قسم مجموعةٹعمال عامًالٹمن

Z??O�Mوا� ا�e??Gل W??�U??M� �U??Lل 5??� W??O�Bا� d?�U??�ا*
.WOzUو� Wء.درا�U{uCK� 5{dF*ا

محمدٹالطيب إيهابٹمحمدى
واألمراضٹاملهنية الصناعات طب قسم
جامعةٹالزقازيــق ٹ- الطب كلية

٢٠٠٢ لسنه دكتوراه



-: W????????????را�bا� Z???????????????zU��
عمل أيام فى مرات ثالث املختلفةٹللمصنع األقسام فى الضوضاء شدة نسبة متٹقياس وقد
قسم عدا فيما ديسيبل ٨٥ من أقل جميعها كانت وقد الضوضاء شدة قياس بجهاز مختلفة

.(١٠٣± (٥ر٠ الضوضاء شدة مقياس النسيجٹكان
عنه ديسيبل (١٠٣± بقسمٹالنسيجٹ(٥ر٠ شدةٹالضوضاء زيادةٹفى الدراسة أ�هرت وقد

إحصائيا. دال وبفارق ديسيبل (٦٧± ٢ ) االدارة قسم فى
النسيج قسم مجموعةٹعمال بني تدخني انتشـار نسبة فى وجودٹزيادة الدراسة أ�هرت قد
معرضة الغير املجموعة ) اإلدارة مجموعة عن %٣٨ بنسبة للضوضاء) املعرضة (املجموعةٹ

دالٹإحصائيا. ٢٩%ٹبفارق للضوضاء)ٹبنسبة
الصداع, , األذن (آالم األعراضٹالسمعية انتشار نسبة فى زيادة وجود الدراسة أ�هرت وقد
فى (%١٨ ,%٩٦ , %٧١ , كاآلتى:ٹ(٧٥% النسب وكانت االتزان) وعدمٹ , األذن صفير
. إحصائيا دال ٣%)ٹوبفارق , %٥ , اإلدارةٹ(١٤%,ٹ٢٢% مجموعة عن النسيج قسم مجموعة
القلق, األرقٹ, ) األعراضٹالغيرٹسمعية انتشار نسبة فى زيادة وجود الدراسة أ�هرت وقد
عن النسيجٹ قسمٹ مجموعة فى (%٦٩%,٦٨%,٥٢) كاآلتى: النسب وكانت النوم) عدم

إحصائيا. دال وبفارق (%٢٢%,٢١%,٢٢) اإلدارة مجموعة
مجموعة فى (%٣٥) الدم ضغط ارتفاع انتشار نسبة فى زيادة وجود الدراسة أ�هرت وقد

إحصائيا. دال وبفارق (%١٩) اإلدارة مجموعة عن النسيج قسم
٨ر١٤٥) ± (٣ر١٦ٹ االنقباضى الدم ضغط فى زيادة وجود الدراسة أ�هرت وقد
اإلدارة مجموعة فى عنه النسيجٹ قسمٹ مجموعة فى ٧٨ر٩٦)ٹ (٩١ر١٠±ٹ واالنبساطـــى

إحصائيا. دال وبفارق ±٣٥ر٨٦) (٣ر١٢ , ±٢ر١٣٤) (٥ر١٦
سمعيا املعاقة املجموعة بني الدم ضغط ارتفاع انتشار نسبة فى زيادة الدراسة وقدٹأ�هرت

إحصائيا. دال غير بفارق ولكن (٤ر٢٩%) سمعيا معاقة الغير املجموعة (٤ر٣٦%)ٹعن
النسيج(٣ر١٥±٦ر٨٥) قسم القلببنيٹمجموعة فىضربات زيادة الدراسة أ�هرت وقد

إحصائيا. دال وبفارق (٢ر٨ٹ±٥ر٧٥) اإلدارة مجموعة فى عنه
, الكوليسترول نسبة مستوى فى إحصائيا دال فارق وجود عدم الدراسة أ�هرت وقد
النسيج قسم مجموعة بني الكثافة عالية بروتيناتٹدهنية , الكثافة منخفضة دهنية بروتينات.
اإلدارةٹ(٣ر٤٦ ومجموعة ±١ر٤٠) (٩ر٥ , ±٨ر١٠٨) (٣ر٣٩ , ±٢ر١٦٥) (٤٣ر٢٠

(٦ر٨±٤ر٣٩). , ±٦٦ر١١١) ٣٧) ±٧ر١٦٩),
اإلدارة مجمــــوعة بني الثالثيـــــة الدهون نسبة فـــىٹ زيـــادة الدراســــة أ�هــرت حيــن علــىٹ

إحصائيا. دال وبفارق (٣٠ٹ±٢ر٨٧) قسمٹالنسيج مجموعة فى ±٩٥)عنه (١ر٤٠



(%٩٦) النسيج مجموعةٹقسم بني السمعية اإلعاقة فىٹنسبة زيادة الدراسة أ�هرت وقد
السمعية اإلعاقة خلطر التعرض نسبة وأن , إحصائيًا دال وبفارق (%٣٦) اإلدارة مجموعة عن
للضوضاء املعرضنيٹ لغير عنه مرة ٦ر٤٢ أخطرٹ كانٹ النسيج) (قسم للضوضاء للمعرضني

اإلدارة). (قسم
السمعية اإلعاقة مجموعة بني السكر مرض انتشارٹ نسبة زيادة الدراسة أ�هرت وقد
نسبة وان إحصائيا. دال وبفارق (٩ر٥%) سمعيا معاقة الغير املجموعة عن (٤ر٣٦%)
لغير مرة ١ر٩ اخطر كان للضوضاءٹ املعرضني السكرٹ مرضى بني السمعية لإلعاقة التعرض

السكر. مبرض املصابني
فى فأكثرٹ عامٹ ٣٥ من العمرية الفئة عمال نسبة فى زيادة الدراسة أ�هرتٹ وقدٹ
عمال نسبة أن فىٹحني املجموعة هذه من ٨ر٨١% حيثٹميثلون سمعيا املعاقة املجموعة
بفارق ولكن املعاقنيٹسمعيا بني من ٢ر١٨% متثل كانت عاما ٣٥ من العمريةٹأقل الفئة

إحصائيا. دال غير
دالٹإحصائيا. وبفارقٹغير السمعية واإلعاقة التدخني بني عالقة تظهرٹالدراسة ولم

- : ا��U?????????????????O�uت
للتعرض الصحية املخاطرٹ لتقليل اآلتية بالتوصيات اخلروج مت الدراسة هذه إجراءٹ وبعد

والنسيج: الغزل مصانع فى للضوضاء

: WO�bM� إ�dاءات :ôأو
وكذلك للصوت عازلة مبوادٹ املصنع جدران وتغطية األقسام بقية عنٹ النسيج ماكينات عزلٹ
أقل. ضوضاء تصدرٹمستوى تكنولوچيا متقدمة بأنواع جتديدها وإعادة للماكينات املستمرة املتابعة

: W�O� إ�dاءات : UO�U�
أولى سمع ورسم اجلددٹ للعمال متكامل طبى كشف بإجراء للعمال الطبية الرعاية
األذن أمراض فى أسرى تاريخ لهم الذين أو السمعية باالعاقة املصابنيٹ العمال واستبعادٹ
وقياس النسيج قسم مجموعة وخاصةٹ املعرضني للعمال دورى طبى إجراءٹكشفٹ وكذلك
املخاطر عن العمل وأصحاب واملشرفني العمال تثقيف . دورية بصفة والسكر الدمٹ ضغط
وكيفية منها الوقاية وأهمية العمل أثناء الضارة الصحية وأثارها للضوضاء للتعرض الصحية

املبكرٹعنها. الكشف



:Wاءات إدار�dإ� : U��U�
قانونًا. به املسموح األقصى جتاوزتٹاحلد إذا للعمال للضوضاء التعرض تخفيضٹساعات -
٨٥ الى املصرى) للقانون (طبقًا ديسيبل ٩٠ من للضوضاء للتعرض األقصى خفضاحلد -

احلديثة. العلمية للدراسات طبقا ديسيبل
النسيج). (قسم اخلطرة األقسام على دوريةٹالعمال نظام تطبيق -

العمل. أثناء استخدامها على والتنبيه للعمال لألذن الواقية األجهزة توفير -

ٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ



اخلدمات نظام قواعدٹوأسس على بناءا الصحية) املشكالت حل (منهجية مشروع �هر
حتسنيٹاألداء. طريق اخلدماتٹالصحيةٹعن كفاءة لرفع استخدم األوليةٹوقد الصحية

واستمرارية الصحى النظامٹ تطوير إلى الصحية املشكالت حل منهجية نظام ويهدف
مستوىٹالصحة رفع لضمان اخلدمة من املستفيدين جلميع املقدمة الصحية اخلدمات فى اجلودة

واملجتمعات. العائالت األفراد, املنتشرةٹبني األمراض على والسيطرة
الريفية املناطق فى واملقارنة الوصف على تعتمد والتى املقطعية الدراسة هذهٹ أجريت وقد
حلٹاملشكالت منهجية نظام تطبقان ريفيتني صحيتني وحدتني اختيار مت حيث الشرقية. مبحافظة
وذلك وميتمعال) النظام(فراشة هذا تطبقان وحدتنيٹال مع مقارنة عياضوقرملة) (بنى الصحية
السريع. الصحى التقييم باستخدام األسرة وتنظيم والطفولة األمومة حيثٹخدماتٹرعاية من

حلٹاملشكالتٹالصحية منهجية نظام تطبيق تأثير مدى ملعرفة الدراسة بهذه القيام مت ولقد
شهر نهاية حتى مارس شهر بداية من الفترة خالل وذلكٹ املقدمة الصحية اخلدمات على

أغسطسٹعامٹ٢٠٠٤.

:o�d� s� ا��U�UOت lL� - bو�
استبيان. استمارة طريق عن الوحدات لبنية تقييم عمل -

لغيرٹاملنتفعات وكذلك الصحية باخلدمة املنتفعات رضاء مدى الستطالع استبيان استمارة -
املنازل). (فى باخلدمة

الصحية. باخلدمة القائمني مع مقابلة -
الصحية. باخلدمة القائمني أداء لتقييم مالحظات استمارة -

والطفولة األمومــة رعاية بخدمــــات واخلاصة بالوحــــدات املتاحــــة السجـــالت مراجعــة -
وتنظيمٹاألسرة.

WO�NM� �dAوع o�D� vا�� WOH�dا� WO�Bات ا�b�uK� l�d� rOOI�
WO�dAا� WE�U�� v� WO�Bا� ا*öJAت q�

الصيفى سمير أمنية
املجتمع وطب العامه الصحــه قسم
الزقازيــق جامعـة - الطــــــب كلية

لسنه٢٠٠٥ املاچستيـــر



أن: bو� ا��U�UOت qOK% bFو�
:WO�Bات ا�b�uا� rOOI� - ôأو

, مناسب موقع ذات كانت الصحية املشكالت حل منهجية تطبق التى أنٹالوحدات وجد
والطفولة األمومة برعاية اخلاصة املعداتٹالطبية وكذلك مجهزة املعامل صحيةٹ, احمليطة والبيئة

وتنظيمٹاألسرة.

:WO�Bا� W�b)U� ا*UFH�Mت -UO�U�
وكذلك , مو�فات , الوحدات بها توجد التى القرى نفس من املنتفعات معظم كانت
املشكالتٹالصحية. حل منهجية التىٹتطبق الوحدات أقلٹفى األمية وكانتٹنسبة أزواجهن

هذا تطبق التى الوحدات فىٹ للمنتفعاتٹ األول االختيارٹ هى الصحية الوحدات قدٹكانتٹ
خدمة أكثر هو األطفال تطعيم كان كذلك تطبقه. ال التى األخرى بالوحدات النظامٹباملقارنة
جميع فى وذلك املستخدمة اخلدمات أقل هى احلوامل متابعة وكانت املنتفعات بني مستخدمة
للوحدات أعلىبالنسبة نسبة ذات مراتٹفأكثر) املتكررةٹ(٥ الزيارات كانت وقد الوحداتٹ,

الصحية. املشكالت حل منهجية تطبق التى
الوصولٹبالنسبة سهلة الصحية املشكالت حل منهجية تطبق التى الوحدات أن لوحظ وقد

األخرى. باملقارنةٹبالوحدات املترددات ملعظم
بالوحدة الطبيب تواجد على هذاٹالنظام تطبق بالوحداتٹالتى املنتفعات من أكدت(٤٦%)
املتردداتٹفى وكانتمعظم بالوحداتٹاألخرى. املنتفعات من بٹ(٤٠%) الوقتٹباملقارنة طول

للكشف. الوحداتٹيفضلنٹطبيبة جميع
على املترددات من (٥ر٥٥%) لٹ بالنسبة مرضية الطبى الكشفٹ توقيع مدة كانت وقدٹ
على املترددات من (%٤٠) باملقارنةٹب الصحية املشكالت حل منهجية تطبق التى الوحدات

األخرى. الوحدات
عامةٹعن بصفة كنٹراضيات النظام هذا تطبق التى الوحدات املتردداتٹعلى وجدٹأن وقد

االنتظار. عنٹمكان وكذلك املقدمة الصحية اخلدمة
األخرى القرى فى يقمن الالتى وكذلكٹ العالى التعليم ذواتٹ املنتفعات أن لوحظ وقد
أن أيضا وجد وقد املقدمة. اخلدمة عن رضاء أقل كن املنهجية تطبق ال التى للوحدات املجاورة
التى الوحدات فىٹ اخلدمة األكثرٹرضاءٹعنٹ أكثر)ٹكن أو مرات ٥) املتكررة الزياراتٹ ذوات

النظام. هذا تطبق
ثم بالوحدات, األدوية توفير إلى متجهة املترددات مطالبواحتياجات من نسبة كانتاكبر

الصحية. جميعٹالوحدات وذلكٹفى طبيبة وجود



الطبية املعدات توفير االنتظار, أماكن حتسنيٹ , الصحية الوحدة مبنى ونظافة جتديد كان
بالنسبة للمترددات املطالب منٹأهم طبيبٹأخصائى الطبيبطوالٹالوقتوكذلكٹوجود ووجود

منٹالوحداتٹاألخرى. أعلى بنسبة الصحية املشكالت منهجيةٹحل تطبق التىٹال للوحدات

: (∫RÉæŸG ≈a) áeóÿÉH äÉ©ØàæŸG ÒZ : ÉãdÉK
وذلكبسبب عنها رضائهن عدم الصحيةٹبالوحداتهو اخلدمة استخدام سببلعدم أهم كان
املسافةٹعن بعد وكذلك طوالٹالوقت الطبيب , الطبية املعدات وجود عدم حالةٹاملبانى, سوء
الصحية. املشكالت منهجيةٹحل تطبق ال التى بنسبةٹأعلىٹبالوحدات وذلك مكانٹالوحدة.

التى األماكن (فى بالوحدات الصحية باخلدمة املنتفعات غيرٹ مطالب معظم كانت وقد
وتوفير الوحدات مبانى جتديد األدوية, توفير النظام):ٹ هذا تطبق ال التى الوحدات تخدمها

الكشف. وقت زيادة احلديثةٹوكذلك الطبية املعدات

: á«ë°üdG áeóÿG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG : É©HGQ
:AGOC’G º««≤J (CG

النظام هذا تطبق التى الوحدات بني الصحية باخلدمة القائمني أداء بني اختالف هناك كان
بنسبة الصحية باخلدمة واملنتفعات املرضى مع التعامل لطريقة بالنسبة تطبقهٹ ال التىٹ وتلك
كانتٹنسبتها حيث للمتابعة املعطاة عداٹالنصائح فيما وذلك تطبقه الوحداتٹالتى فى أعلى

الوحدات. جميع فى منخفضة
:á«ë°üdG áeóÿÉH ÚªFÉ≤dG ™e á∏HÉ≤ŸG ( Ü

بنسبة وذلك سنوات) ٦ من (أكثر خبرة سنوات ذو الصحية اخلدمة مقدمى معظم كان
(%١٠٠) التدريبية الدورات إلى بالنسبة وكذلك النظام. هذا تطبق التى بالوحدات أعلى
أخصائيني أطباء يوجد ال كان كما . النظام(٤ر٧١%) هذا تطبق ال التىٹ بالوحدات مقارنةٹ

تطبقٹنظامٹاملنهجية. ال التى بالوحدات
معدل راضنيٹعن املنهجية نظام تطبق التى بالوحدات الصحية باخلدمة القائمني معظم كان
هى التردد النخفاضٹ األسبابٹ أهمٹ وكانت األخرى. بالوحداتٹ مقارنة الوحدة على التردد
بالنسبة أما املسافة. وبعد الفقر هى نظرهم وجهة من النظام هذا تطبق ال التى الوحدات على

اخلدمة. العلمٹبوجود عدم فكان النظام هذا التىٹتطبق للوحدات
عن متاما راضيني املنهجية نظام تطبق التى بالوحدات الصحية باخلدمة القائمني كان وأيضا
أفراد مع وكذلكٹالتعاون بالوحدة الصحية اخلدمة مستوى , الطبية املعدات توفر مكانٹالوحدة,

هذاٹالنظام. تطبق ال التى بالوحدات مقارنة الوحدة به توجد الذى املجتمع



تطبقٹنظامٹاملنهجية ال التى بالوحدات الصحية باخلدمة القائمني مطالب معظم كانت وقد
توفيرٹاملعداتٹالطبية. وكذلك املواصالتٹواالتصاالت وسائل توفير املبانى, وجتديد تطوير هى
األدوية كمية زيادة كان وقد املمرضات.ٹ عدد زيادة فكان األخرى للوحدات بالنسبة أما

الوحداتٹالصحية. جميع فى عام وتنوعهاٹمطلب
الصحية املشكالت حل منهجية تطبق التى الوحدات فى الصحية باخلدمة القائمني جميع وقدٹأشاد

مصر. أنحاء بجميع الريفية الصحية الوحدات جميع فى بتطبيقه وأوصوا النظام هذا بفاعلية

-:W??O�Dا� ا���????öت :U��U�
الصحية, الوحدات معظم فى البيانات وكاملة واضحة دقيقة الطبية السجالت كانت
النظام هذا منهجية تطبق التى بالوحداتٹ مناسبة بالسجالتٹكانت االحتفاظ طريقة كذلك

مقارنةٹبالوحداتٹاألخرى.
ا_�U???????Nت: ❊

.٢٠٠٣ عام خالل «قرملة» الوحداتٹماعداٹوحدة كل تعتبرٹمرضيةٹفى كانت متابعةٹاحلوامل -

خضعتٹللدراسة. السنواتٹالتى خالل ميتٹمعالٹ" وحدة " فى خطر حمل حاالت تسجل لم -
عامٹ٢٠٠٣, خالل وذلك «فراشة» وحدة فى احلوامل فى األنيمياٹ أكثرٹحاالتٹ كانتٹ -

عامٹ٢٠٠٤. من األولى اشهر الستة «قرملة»ٹخالل وحدة األكثرٹفى كانت بينما
عام خالل عياض» «بنى وحدة فى التيتانوس بتطعيم للحوامل متابعة نسبة أعلى كانت -

عامٹ٢٠٠٤. من األولى الستةٹاشهر خالل «قرملة» وحدة فى كانتٹاألعلى بينما ,٢٠٠٣
ا_�U???????????Hل : ❊

فى سنٹاملدرسة قبل ولألطفال عياض» «بنى وحدة فى الرضع ترددٹلألطفال أعلى كان -
للدراسة. خضعت التى السنوات «قرملة»ٹوذلكٹخالل وحدة
الوحدات. كل فى %١٠٠ التطعيمات تغطية كانت -

حل منهجية تطبق الٹ التى الوحدات فى األطفال بنيٹ الوزن نقص حاالتٹ تسجل لم -
خضعتٹللدراسة. التى السنوات خالل الصحية املشكالت

خالل وذلك وحدةٹ«قرملة» فى املدرسة سن قبل األطفال فى األنيميا حاالت أكثر كانت -
للدراسة. خضعت التى السنوات

ا_�dة: rOEM� ❊
السنواتٹالتى خالل «قرملة» وحدة فى األسرة تنظيم خدمة على للتردد معدل أعلى كان -
واقل , الوحدات جميع وذلكٹفى احلقن هى املستخدمة الوسائل للدراسة,ٹكانتٹأكثر خضعت
فى الذكرى والواقى املنهجية تطبقٹنظام التى فىٹالوحدات اللولب كانت استخداما الوسائل



الستة خالل الوحدات جميع في ٢٠٠٣ٹوالواقىٹالذكرى عام خالل وذلك األخرى الوحدات
. ٢٠٠٤ عام من األولي أشهر

بني الطبيعية الزيادة معدل ) انتقالية مجتمعات كانت للوحدات التابعة املجتمعات كل -
من أقل الطبيعية الزيادة معدل ) متوازنة كانت بينما ٢٠٠٣ عام خالل وذلك ٥ر١-٥ر٢)
فيٹوحدة األمهات تسجيلٹوفيات مت وقد عامٹ٢٠٠٤ٹ, من االولي أشهر الستة خالل ( ٥ر١
أشهر الستة خالل املنهجية التيٹتطبق الوحدات جميع ,ٹوفي ٢٠٠٣ عام خالل ٹفقط "قرملة"
السنوات خالل وحدةٹ"فراشة" في الرضع االطفال وفيات تسجيل مت ٢٠٠٤ٹ, عام من األولي

. خضعتٹللدراسة التى

: �dCورة Wرا�bا� v�u� وأ�dOًا
الريفية الصحيةٹ الوحدات جميعٹ فى الصحية املشكالت حل منهجية نظامٹ تطبيق -١

. الصحية اخلدمة ملقدمى اإلدارية املهارات لتحسني الشرقية مبحافظة
. باخلدمةٹالصحية القائمني أعدادٹوخبرات زيادة -٢

. والوالدة النساء ألمراض طبيبة وجود -٣
للتاريخ االهتمام وإعطاء والعالجية التشخيصية املهارات لتحسني املستمر التدريب -٤

. املتابعةٹللمرضى وأهمية العام الكشف , املرضى
. الوحداتٹالصحية جميع في ونوعيةٹاالدوية كمية زيادة -٥

مباني جتديد : الصحية املشكالت حل منهجية تطبق ال التي للوحدات بالنسبةٹ ٦-ٹ
املهارات عليٹ املستمر والتدريب أخصائيني وجود , احلديثة الطبية املعدات الوحدات,ٹتوفير

. اآلخرين مع التواصلية



يتأثر السيداتٹولكن معظم فى تدخل حتدثٹدون عمليةٹفسيولوچية والوالدة احلمل يعتبر
وجود أن وجد وقد والطبية والبيولوجية اإلجتماعية العوامل مثل العوامل من بالعديد احلمل ناجت

خاصة. رعاية يحتاجٹإلى ولذلك عالية خطورة ذو احلمل يجعل اكثر أو العوامل هذه أحد

:Y�ا�� و�dق أ�bاف
ترددت سيدة ٢٥٠ فى احلمل ناجت على العوامل بعض تأثير تقييم الدراسةٹإلى تهدفٹهذه
يونيو إلى ٢٠٠٠ أكتوبر من بجامعةٹالزقازيق والوالدة النساء بقسمٹأمراض وحدةٹاحلوادث على
الطفل. أو لألم بالنسبة بهٹسواء مرغوب غير ناجت وجود أساس على احلاالت حتديد ومت ٢٠٠١

: Y�ا�� ZzU��
:vK� ULO� Y�ا�� ZzU�� h�K��

-:WOا�dGو� WO�ULا�� qا�u� - أ
عن مرات ٣ أعلى الريفيات السيدات مالئمٹفى حملٹغير حدوثٹناجت فى اخلطورة كانت -

املدن. فى السيداتٹاملقيمات
العامالت. وغير املتعلمات وغير منخفض اجتماعى مستوى من احلاالت معظم كانت

منها أكثر اخلطورةٹبينهن وكانتنسبة ٢ر٨٧% كانتنسبتهن يعملن ال الالتى السيدات -
العامالت. السيدات بني

اخلطورة. عوامل اوضح من كانوا والدخل التعليم مستوى انخفاض -
�ôu�Uدة: - W�U)ا WOÇu�uOا�� qا�uFا� - ب

فأكثر سنة ٣٠ ٢٠ٹعاماٹأو اقلٹمن السيدات يلىٹ: فيما احلملٹاتضح ناجت على السن تأثير -
. علىٹالترتيب ٤ٹمرات ١٣ٹ, ارجحية مبعدل مالئم حملٹغير ناجت لديهن كان

WO�UFا� ا(uDرة ا)qL ذو "U� vK� ا*d�Rة qا�uFا� iF� rOOI�
o???????ز�U?????�e??????ا� W????????F�U?????????� ���U????????OHAت v??????�

أحمد سيد محمد عيسى شيرين
العامـة الصحــة قسم

الزقازيــق جامعـة - الطــب كلية
٢٠٠٣ لسنه الدكتــــوراه



ناجتٹاحلمل. واضحٹعلى تأثير لمٹيكنٹلها بنيٹالزوجني القرابة صلة -
من (أكثر منٹاألطفال العديد لديهن الالتى السيدات فى أعلى كان غيرٹاملالئم احلمل ناجت -

٢ر١٨. ارجحية مبعدل (٥
والعديد اخلطورةٹفيهن٣٥ر٣, كانتنسبة احلمل متابعة خدمة يستخدمن لم الالتى السيدات -

٣٣ر٢. مبعدلٹارجحية القياسى من أقل الزيارات عدد كانت حملهن مبتابعة قمن الالتى من
مرات ٥ فيهن اخلطورة نسبة كانت سابق مرضى تاريخ لديهن كان الالتى السيدات -

الدم. وضغط السكر مرضى وخصوصا

:W�bI*ا WO�Dا� W�U�dا� - ???�
فى منها أقل مجموعةٹاحلاالت فى اخلدمةٹالطبية تلقى قبل السيدات انتظار فترة كانت -

احلاالت. فى أطول الكشف املستغرقٹفى الوقت كان بينما املنضبطة املجموعة
ارجحية مبعدل جيدة طبية تلقنيٹرعاية الالتى السيدات فى عالية كانت اخلطورة نسبة -

٥ر١٥. ارجحية مبعدل عالى الطبية اخلدمة تأدية أثناء األطباء أداء كان ٦ر١٤٥وكذلك

:tأ� hK���� o�U�ا� s�
وازدياد االجتماعى املستوى انخفاض احلمل ناجت فى تأثيرٹواضح لها كان التى العوامل من
الصحية الرعاية انتظام عدم أو وتعذر واآلخر احلمل التباعدٹبني وقصرٹفترة احلمل عددٹمرات
الرعاية من عالىٹ مبستوى كانٹمصحوبا املالئم غيرٹ احلمل ناجت أن وجد احلملٹوكذلك أثناءٹ

لألطباء. عالى واداء احلوامل للسيدات املقدمة الطبية

: ا��U???????????O?�uت
وكذلك فىاحلملوتقييمها اخلطورة نسبة لتحديد متكامل نظام نوصىٹبإيجاد أن مماٹسبقميكننا

اخلصوص. وجه على واألمهات العموم وجه على األفراد صحة لترقية املجتمع صحة حتسني



السمنة انتشار ومعدل العالم مستوى التغذيةٹانتشارًاٹعلى أمراض أنواع أكثر هى السمنة إن
األساسى والسبب وبائيةٹ, طريقة إلى ليصل سنواتٹاملاضية العشر مدار على فائقة بطريقة زاد
الوقت نقصٹ فمثًال احلياة أسلوب تغير يكون أن ميكن لكن بعدٹ يتحدد لم الزيادةٹ هذه فى
همٹاألسباب يكونوا أن املستهلكةٹممكن احلرارية السعرات زيادة إلى باإلضافة الرياضة ملمارسة

الكافيةٹحلدوثها.
اجلهد. توفير بأدوات زودتنا التى التكنولوچيا وتطور مساعدة بيئية عوامل نتيجة زادت العوامل هذه
السمنة مجتمعنا.ٹ فى املزمنة األمراض معظم تتضمن للسمنة املصاحبة الصحية العواقب
إلى تؤدى وأيضًا كثيرة بلدان فى القاتل املرض يعد الذى القلب أمراض إلى املؤدية العوامل أحد
الوزن فقد املفاصل. وإلتهاب الدم فىٹ الدهون واجللطةٹوزيادة والضغط السكرى الداء مرض
. املزمنة األمراض هذه حدوث معدل فى بنقصشديد مصحوبًا يكون أن ممكن %١٠ بنسبة

للسمنة. املصاحبة لتقييمٹاألمراض وفعال بسيطة طريقة األردافٹيعتبر إلى محيطٹالوسط
العمرٹفى متوسط فى سيدة قوامهاٹ٣٦٠ عينة على مقطعيةٹنفذت دراسة هى هذهٹالدراسة
اجلسم الدهونٹفى توزيع منط نوع بهدفٹحتديد مبستشفياتٹجامعةٹالزقازيق اخلارجية العيادات

للسمنة. الصحيةٹاملصاحبة تقييمٹاملشاكل فى تساعد كطريقة
معلومات جلميع استبيان استمارة استخدام طريقة البياناتعن هىٹجتميع املستخدمة الوسائل

الغذائية. والعادات املرضى التاريخ - العائلى والتاريخ واالقتصادية االجتماعية احلالة عن
األرداف محيطٹ - (متر) الطول - الوزن(كجم)ٹ (مم)-ٹ الذراع جلد سمكٹ قياس مع

لألرداف. الوسط ومحيط اجلسم كتلة مؤشر حساب محيطٹالوسطٹمع -
: أن وجد اجلسم متوسطٹكتلة باستخدام أنه البياناتٹوجد حتليل بعد

منٹالعينةٹسمنهٹمــنٹدرجــةٹأولـــــى. ٢ر٥٧% ٭

الثانية. الدرجة من سمنة العينة من ١ر٣٢% ٭

الثالثة. الدرجة من سمنة العينة من ١ر١٠% ٭

vK� ا*�dددات اU�ùث vK� WML�K� W��UB*ا WO�Bا� d�U�*U� R�M�K� WKO�u� r�'U� نu�bا� lز�u� j/
oز�U�eا� WF�U� ���UOHAت v� WOر�U)ا ا�UOFدات
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وسط فى متركز أنٹالدهون وجد العينة من ٢ر٧٣% أن وجد الوسطٹللحصر نسبة باستخدام
األطراف. فى توجد الدهون وجدٹأن العينة من ٨ر٢٦% اجلسم

الكلية الكمية لزيادة عامل أهم السن أن وجد واالقتصادية االجتماعية الصفات حيث من
اجلسم كتلة متوسط زيادة من ذلك اجلسمٹوتبيني وسط فى الدهونٹاملتجمعة وكذلك للدهون
مع تزيد أنها وجد اجلسم فىٹمنطقةٹوسط الدهون معٹزيادةٹالعمر. الوسطٹإلىٹاألرداف ومحيط
أخرى سمنة حاالت وجود مع املتزوجات العامالت غير والسيدات األقل فى التعليمى املستوى
يوميا الوجبات وعدد احلمل مرات بعدد الٹيتأثر أنه الطفولةٹفى فى وتاريخٹمنحه العائلة فى
التعليمى باملستوى تتأثر ال املختلفة السمنة ودرجات غذائية كمية وأتباع الرياضةٹ وممارسة
تتأثر لكنها العائلة فى أخرى سمنة حاالت وجود أو عددٹاالطفال االجتماعية والو�يفةٹواحلالة

الطفولة. فى سمنة تاريخ هناك كان إذا
فى وجدٹ فقد املزمنةٹ األمراض بحدوث وعالقته باجلسم الدهونٹ توزيع لنمط بالنسبة أماٹ
املرارة أمراضٹ العقم- -ٹ التاجى الشريان وأمراض والضغط السكرى الداءٹ مرض أن الدراسةٹ

اجلسم. فىٹمنطقةٹوسط الدهون متركز من يعانون الذين هؤالء مع تتزايد
-:t???????????أ� ا��U???????�Mج s????J1 o???????�� U??L???�

املزمنة. وحدوثٹاألمراض الدهون توزيع منط بني عالقة -ٹتوجد ١
شيوعًاٹفى أكثر اجلسم منتصف منطقة حول ومتركزها الكلية الدهون كمية زيادة إن ٢ٹ-

رقيًا. األقل املجتمع طبقات

-:v�üU� v�u� WI�U�ا� ZzU�Mا� s�
الفرز. اختبارات من هام لألردافٹكاختبار الوسط محيط استخدام ٹأهمية - ١

واتباع الرياضة أهميةٹممارسة على التأكيد مع احلياة نظام لتغيير برنامج قطبني أهمية -٢
االرشاداتٹالغذائية.

األسهل. االختيارات هى الصحية األختيارات جلعل احمليطة البيئة من التعاون ٣ٹ-



عالجها. ونتائج طرق فى كبيرا أحدثٹتغيرا قد اجلراحةٹالعامة الليزرٹفىٹمجال استخدام إن
الليزر اكتشاف فكرة وبداية لإلشعاع األبثارى االنبعاث طريق عن الضوء تكبير هو الليزر
خصائصٹعدة له الليزر وشعاع إلينشيتني الكم نظرية على عاماٹمعتمدة ثالثني أكثرٹمن كانت

الشعاع. ومتاسك التباعد عدم , اللون وحدة منها

:vو� WO�Uأ� d�UM� s� ا�eOKر أ�eNة و��uJن ❊
أوٹغازية. وسائلة , صلبة فعالةٹنشطةٹوميكنٹأنٹتكون مادة : ôأو

الفعالة. املادة الحتواء جتويف : UO�U�
أوٹحرارى. ضوئى , كهربى إثارة �U��U:ٹمصدر

عالجها. للمنطقةٹاملراد لتوصيلٹاإلشعاعٹالضوئى جهاز : UFرا�
من املستخدم الليزر نوع منها كثيرة عوامل على يعتمد األنسجة على الليزر ضوء تأثير
واإلصابةٹاجللدية. األنسجة خصائص على يعتمد كما تشغيله ومدة املوجهٹوالقوة طول حيث
أكسيد ثانى ليزر العامةٹمثل اجلراحة فىٹمجال الليزر أجهزة من مختلفة أنواع وتستخدم
النيودميوم ليزر ,ٹليزرٹروبى, النحاس بخار ليزر , املنغمة الصبغة ليزر , أرجون ليزر , الكربون

ألكسندريت. وليزر , جارنيت األلومنيوم - اليوتريوم -
موجة طول مثل الفعالة املادة علىٹنوع تعتمد الليزر أجهزةٹ عن الناجتة الضوء طولٹموجه
وعمق نانوٹمتر ٤٨٨ أرجون ١٠٦٠٠ٹنانوٹمترٹ,ٹطولٹموجةٹليزر الكربون ثانىٹأكسيد ليزر
ومن الليزر هذا عن الناجتة الضوء موجة طول على يعتمد األنسجة فى الليزر ضوء اختراق
ألجهزة املستخدم الطبى الطاقمٹ أعضاء علىٹجميع يجب الليزر القصوىٹمن االستفادة أجل
حتدثٹأثناء أن ميكن التى األخطار إلى باإلضافة الليزر تشغيل وطرق وأنواع طبيعة معرفة الليزر

حرائق. العنيٹواجللدٹوحدوث إصابة منها التشغيل
مثل: الهضمى اجلهاز أمراضٹ مثل األمراض من الكثير عالج فى الليزر ويستخدم هذا
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عالج وكذلك باملرىء. (باريث) مرض وكذلك مراحلهٹاملتقدمة فى وخصوصا املرىء سرطان
القولون لسرطان املبكر التشخيص فى استخدامه أيضا وميكن القولون وسرطان سرطانٹاملعدة
فى الدموية لألوعية اخللقية التشوهات عالج فى الليزر استخدام ميكن وكذلك واملستقيم.
أنواعها. الشرجىٹبكافة والناسور البواسير عالج فى استخدامه ميكن وكذلك القناةٹالهضمية
أثناء أيضا املراريةٹويستخدم القنوات حصوات عالج فى بنجاح الليزر يستخدم وكذلك

الكبد. فى الثانوية األورام عالج وكذلك باملنظار املرارة عمليةٹاستئصال
جراحات فىٹ وكذلك الثدى منٹ عينة كأخذ الثدىٹ جراحات فىٹ أيضا الليزر ويستخدمٹ
فى أيضا ويستخدم درقية واجلار الدرقية الغدةٹ جراحاتٹ فى ويستخدمٹأيضا الثدى استئصالٹ

لألطراف. الدموية الدورة فى القصورٹاملزمن حاالت مثل الدموية األوعية مجالٹجراحات
وإزالة الدموية وحماتٹاألوعية كعالج التجميل مجالٹجراحات فى أيضا وميكنٹاستخدامه
الصلع مرض كعالج الشعر زراعة فى استخدامه ميكن وكذلك والرقبة الوجه من التجاعيدٹ

منوه. فيها مرغوب الغير فىٹاملناطق الزائد إزالةٹالشعر فى استخدامه ميكن وكذلك
مت طاملا قدميا متبعة كانت األخرىٹالتى طرقٹالعالج تفوق قد بالليزر العالج أن مماٹنستنتج

حده. على كلٹحالة املناسبةٹلعالج والطريقة املريضٹاملناسب اختيار



السيدات من كثيرا تقابل احلملٹلديهنٹمشكلهٹطبية وتأخر السيدات أنٹعقم فيه شك ال مما
ونفسيه اجتماعية مشكلة وهى املتزوجات مجموع من %١٥ إلى %١٠ حوالى تتجاوزٹنسبتهن
بالنسبة مثال الزوجني من اإلجنابٹتتعلقٹبكل لعدم عدة أسباب أيضاٹوهناك واقتصادية وطبية
فالوب قناتىٹ أو الرحم) جسم أو عنق (سواء الرحم أو باملبيض تتعلق هناكٹأسباب لزوجني
ويقتسم هامٹجدا الذكرى أنٹالعامل شكٹفيه ومماٹال الصماء الغدد بجهاز تتعلق أخرى وأسباب

احلمل. فىٹأسبابٹتأخر التبعية
فى السيدات فى اإلجناب على القدرة لعدم املختلفة األسباب دراسة إلى البحث هذا ويهدف

تلكٹاملشكلة. فىٹوجود األكثر هى األسباب أى وبيان الزقازيق

Y�ا�� و�dق qzUو�
الفترة فى الزقازيق مبستشفياتٹجامعة والتوليد النساء أمراض قسم البحثٹفى هذا أجراء مت
من يعانني سيدة عددٹثالثمائة على البحث اشتمل ولقد ديسمبرٹ١٩٩٩ حتى إبريلٹ٩٧ من

مجموعتني: إلى قسم القدرةٹعلىٹاإلجناب عدم
أولى عقم من سيدةٹيعانني ٢٠٠ عدد على -ٹاشتملت :vا_و� W�uL�ا*

ثانوى. عقم من يعانني سيدة ١٠٠ عدد على اشتملت -:WO�Uا�� W�uL�ا*
التىٹكان للزوجٹواستثنتٹاحلاالت منوى سائل حتليل إجراء مت احلاالت جميع مستوى وعلى

احلاالت: جلميع اآلتى إجراء مت ولقد احلمل لتأخر السبب هو الزوج عامل
كامل. مرضى تاريخ - ١

حدوثٹالتبويض مجهرياٹملعرفة وحتليلها بيومني الطمث قبل الرحمية البطانة من عينة - ٢
الرحمية. البطانة وطبيعة

فالوب. وقناتى للرحم صبغى تصوير - ٣
التبويض. متابعة وكذلك الصوتيةٹللحوضٹوالبطن فوق فحصٹباملوجات - ٤
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الوقت األقلٹفى على بساعتني اجلماع بعد الرحم عنق مخاط لعينة املجهرى الفحص - ٥
اخلواص دراسة وكذلك املنوية احليوانات وحيوية عدد بدراسة وذلك التبويض حلدوث املتوقع

اللزوجةٹواخللوية. مثل الرحم عينة ملخاط الطبيعية
الداخلية. التناسلية األعضاء لدراسة احلاالت الرحمٹبعض أوٹمنظار البطن فحصٹمبنظار متٹإجراء - ٦

وغيره. البروالكتني مثل الدم فى الهرمونات بعض نسبة قياس - ٧
حلاالتٹاملبيضني. نسيجى فحص - ٨

W???را�bا� Z?????zU��
احلمل تأخر أسباب ترتيب مت البحث فى املشاركني للمرضى األبحاث جميعٹ عمل بعد

كاآلتى: لديهن
تأخرٹأسبابٹاحلمل معظم الرحم وقناتى التبويض منٹعاملى احتلٹكل

كلية بنسبة حالة ٩٠ فى احلمل فىٹتأخر السبب حيثٹكان الصدارة املبيضٹاحتل -ٹعامل ١
املبيض (٢٥%)ٹوكان ثانوى عقم حالة أولىٹوٹ٢٥ عقم (٥ر٣٢%) : ٦٥ٹحالة منهم %٣٠

(٨ر٧٧%). حالةٹبنسبة: ٨٥ معظمٹاحلاالت السببٹالرئيسىٹفى هو األكياس عديد
كلية بنسبة حالة ٩٠ فى أيضا احلمل تأخر فى السبب فالوبٹكان قناتى عامل وكذلك - ٢
.(%٣٥) بنسبة ثانوى عقم : حالة وٹ٣٥ بنسبةٹ(٥ر٢٨%) أولى عقم : حالة ٥٥ منهم %٣٠

-:v�üU� �u�Uب v�UMI� vG�Bا� d�uBا�� ZzU�� X�Uو�
(٣ر٢٣%). حالةٹ: ٢١ للرحم لقناتىٹفالوبٹمالصق انسداد (أ)

(٤ر١٤%). حالةٹ: ١٣ الرحم عن بعيدا فالوب انسدادٹلقناتى (ب)
(٧ر١٦%). ١٥ٹحالةٹ: مالصقٹللرحم فالوب قناتى من واحدة قناة انسداد (ج)
(٦ر٨%). : حاالت ٨ الرحم عن بعيدا فالوب قناتى من واحدة قناة انسداد (د)

(٧ر٣٦%). ٣٣ٹحالة األنابيب حول التصاقات (هـ)
-:v�üU� sDا�� UEM0ر h�Hا� ZzU�� X�Uو�

(١ر٢١%). حالة ١٩ عدد مالصقٹللرحمٹفى فالوب لقناتى انسداد (أ)
(٣ر١٣%). حالةٹ: ١٢ الرحم عن بعيدا فالوب انسدادٹلقناتى (ب)

(٤ر١٤%). ١٣ٹحالةٹ: مالصقٹللرحم فالوب قناتى من واحدة قناة انسداد (ج)

(٦ر٦%). : حاالت ٦ الرحم عن بعيدا فالوب قناتى من واحدة قناة انسداد (د)
(٨ر٣٧%) : حالة األنابيبٹ٣٤ التصاقاتٹحول (هـ)

:ٹ(٧ر٦%). حاالت ٦ عدد درنٹباألنابيب (و)
احلاالت. من ٣ر٨% : بنسبة ٢٥ٹحالة فى متثل فقد الرحم لعامل بالنسبة - ٣

كاآلتى: للرحم الصبغى التصوير نتائج



%٨ : ٢ خلقيةٹبالرحمٹ(حالتني) (أ)ٹعيوب
.%٢٨ : حاالت ٧ ليفية (ب)ٹأورام

:ٹ٣٢% حاالت الرحمٹ٨ التصاقاتٹداخل (ج)
:ٹ٣٢% ٨ٹحاالت الرحمية ٹزوائدٹبالبطانة (د)

حاالتعقم ٥ و (%٣) أولى عقم حاالت حالةٹ٦ فىٹ١١ متثل فقد عنقٹالرحم أماٹعامل ٤ٹ-
كاآلتى: اجلماع ماٹبعد اختبار وكانتٹنتائج ثانوىٹ(٥%)

حاالت. ٨ الرحم عنق التهابات - أ
حاالت. ٣ املنوية للحيوانات مضادة أجسام - ب

وثالث شيهان متالزمة حاالتٹمن ٥ هناك فقدٹكانت الصماء الغدد لعامل بالنسبة -ٹأما ٥
النخامية. الغدد أورام من حاالت

مجهولة حالةٹ ٤١ هناك كانت فقد الروتينية الفحوص جميع إمتام من الرغم على - ٦
حالة(١٩%)ٹحالة ٣٨ و (%٣) ثانوى عقم حاالت ثالث ٹمنهم كليةٹ٧ر١٣% بنسبة السبب

أولى. عقم
هذاٹالبحث. حاالت (٧ر١١%)ٹمن حالة ٢٥ عدد فى احلمل لتأخر منٹسبب أكثر وجد - ٧



العصبى اجلهاز وأحياناٹيصيب واملفاصل القلب يصيب ما كثيرا مرض احلمىٹالروماتيزمية
وتنتشر القلب وخاصة مرة أول أصيبت التى األجهزة يزدادٹمقدارٹتلف وبذلك تتكرر ما وعادة
ومن األطفال ألمراضٹالقلبفى املباشر السبب وتظل العالم جميعٹأنحاء فى الروماتزمية احلمى
والوفاة املرض حدوث فى أساسيان عامالن هما القلب الروماتزميةٹوروماتزم احلمى أن املعروف

الثالث. العالم دول فى
املدارس تالميذ بني انتشارٹامراضالقلبٹالروماتزمى تظهرٹمعدل الرسالةٹأجريتلكى وهذه

الزقازيق. مركز فى سنة ١٥- ٦ سن من
مدرسة ٢ , الزقازيق مبركز تلميذٹمنخمسمدارسٹحكومية على٨٦١ أجريتٹالدراسة وقد

: موزعةٹكاالتى املدارس زراعىٹوهذه ثانوى إعدادى,ٹومدرسة مدرسة ٢ و إبتدائى
الزقازيق. ريف من مدرسة ٢
الزقازيق. حضر من مدرسة ٣

الظروفٹاإلقتصادية - النوع - اخلاصبالبحثٹوالذىيحتوىعلىٹالعمر اإلستبيان ملء وقدمت
وعملهم). -ٹتعليمٹاألبٹواألم أفرادها عدد - األسرة دخل ) حيث من واإلجتماعية

أفراد الغرفٹوعدد وعدد السرير فى املشاركنيٹله عدد منٹحيث املعيشة مكان تقييم ثمٹمت
اإلزدحام. معدل حلساب األسرة

فحصشامل. عمل للطلبة مت -
للفحصمتٹعملٹ: اإليجابية للحاالت للقلب,ٹوبالنسبة فحصٹبالسماعة -

والقلب. الصدر على عادية أشعة - ١
الكهربائى. القلب تخطيط - ٢

الترسيب. سرعة ومنها طبية حتاليل - ٣
تليفزيونيةٹعلىٹالقلب. ثمٹعملٹأشعة - ٤
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مصطفى سليم أحمد عفت
األطفـال طــب قسم

الزقازيق -ٹجامعـة الطـــب كلية
٢٠٠٠ املاچستيرعام



: W�U�dا� �cه s� Z�� bو�
مرض انتشار معدل أن أيضا وقدٹوجد الروماتزمى. القلبٹ مرض من تعانى (٤)ٹحاالت

األلف). فى (٦ر٤ الدراسة هذه فى الروماتزمى القلب
بالصمام ضيق من تعانى وتلميذه امليترالى بالصمام وضيق منٹارجتاع تلميذةٹتعانى (٢)

األورطى. بالصمام امليترالىٹوارجتاع بالصمام ارجتاع من يعانى وتلميذ امليترالى
وجد العمرٹوقد من سنة ١٥ حول الفتيات بني احلاالتٹكانت معظم أن منٹالدراسة تبني وقد
منٹالريف. احلاالت ومعظم إنتشارا اإلصابات أكثر كان امليترالى الصمام وارجتاع ضيق أن أيضا
واجلهلٹوسوءٹالتهويةٹباملنازل الفقر مع انتشارا أكثر املرضى انتشار معدل أن أيضا تبني وقد

عددا. الكبيرة األسر وفى

:W�U�dا� s� ا�bروس ا*��UHدة sو�
الفصولٹبالتالميذ تكدس وعدم باملدارس اجليدة التهوية ملراعاة للطلبة الصحى التثقيف ٭

جديدة. مدارس ببناء وذلك
. للمرض احلقيقى املعدل على التعرف نستطيع حتى بإستمرار ميدانية دراسات عمل يجب ٭
الفحصٹالطبى يتم سنٹاملدارسٹحتى قبل األطفال تشمل أن يجب التأمنيٹالصحى مظلة ٭
إلتهاب من تعانىٹ التى احلاالت عالج وكذلكٹ لهم الالزمةٹ الفحوصات وعمل لهم الدورىٹ

الروماتزمى. القلب حلاالت املبكر واإلكتشاف باحللق
اإلحتياج يقلل الناجح التحكم برنامج الن الروماتزمية احلمى فى للتحكم برنامج يجبوضع ٭
العالج. الوقايةٹأقلٹتكلفةٹمن كانت لذا ومضاعفات مخاطر من جراحاتٹالقلبٹوماٹيتبعها إلى

الفقيرة. األسرة دخل برفع وذلك املعيشة مستوى رفع ٭
األمية. على والقضاء التعليم مستوى رفع ٭

القدمية. املدن والتكدسٹفى الزحام نتغلبٹعلى لكى السكنٹبها على جديدةٹوالتشجيع مدن بناء ٭



هذه أجريت املهمة.ٹوقد األمور من بعدها وما اخلامسةٹوالثالثني فىٹسن أصبحٹاحلمل لقد
األم لها التىٹتتعرض املخاطر توضيح مع السن هذه فى للسيدات اإلجنابى األداء لتقييم الدراسة

السن. هذه فى احلمل عند والطفل
مبستشفيات والتوليد النساء لقسم العياداتٹاخلارجية البياناتٹمبراجعةٹسجالتٹ جمعٹ مت
الوالدة. حديثى واألطفال للوالدة الداخلية وكذلكٹالسجالت احلوامل ملتابعة الزقازيق جامعة
بعدها وما والثالثني اخلامس سن فى بنيٹالسيدات زيادةٹفىٹالوالدات هناك أن لوحظ وقد
السيداتٹمقارنة هؤالء بني األجهاضمرتفع حدوث معدل ١٩٩٧ٹوكان ١٩٩٥ٹوحتى عام منذ
بـ مقارنة ٩٥ر٤٤ كان حيث والثالثني) اخلامسة سن دون هم (ممن الضابطة املجموعة بعينةٹ

بالتتابع. الضابطة محلٹالدراسةٹوالعينة للعينة املائة فى ٨ر٣٣
الضابطة العينة من أكثر احلمل منع لوسائلٹ الدراسةٹ محل السيدات إستخدام وكان

احلمل. منع أقراص إستخدام وخصوصا
الدم وارتفاعٹضغط السكر مثل املزمنة األمراض إنتشار معدل الدراسةٹأن هذه وقدٹأوضحت

الضابطة. املجموعة املجموعةٹعن هذه بني عاليا كان والكلى القلب وأمراض
عن الدراسة مجموعة بني سائدة كانت للجنني طبيعية الغيرٹ األوضاعٹ أن أيضا اتضح
بـ مقارنة ٢ر٦٧% وميثل النسبة فى منخفضا كان الرأس وضع أن حيث الضابطةٹ املجموعة

بالترتيب. والصغار الكبار للسيدات ٨ر٨٤%
بعدها. وما والثالثني اخلامسة سن فى السيدات بني النسبة هوٹاألعلىٹفى املقعدة وضع بينماٹكان
فى السائد هو كان والتدخلٹباألدوات القيصرية العمليات :ٹفإن وبالنسبةٹلطريقةٹالوالدة
مع احلوض مالئمة عدمٹ القيصرية العمليات إلجراء األسباب أهم وكانت الدراسة مجموعة
للجنني. والوضعٹالغيرٹمالئم والنزف املتكررة القيصرية , الدم أمراضضغط , الرأس حجم

الدم ضغط أرتفاع , احلمل حدوثٹسكر كان فقد احلمل أثناء للمضاعفات بالنسبة أماٹ
املضاعفات. أهم هم للمشيمة املعيب اإلنغماس وكذلك امليعاد قبل والوالدة
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على أبو على مبروكةٹعبدٹاحلليم
والتوليد النساء أمراض قسم
الزقازيــق جامعـة - الطـــب كلية

٢٠٠٠ املاچستيرعام



النزف وحدوث املشيمة ,ٹإنحباس الوالدة طول , الطفل إجهاد حدوث فإن أماٹأثناءٹالوالدة
السائدة. املضاعفات من الوالدة بعد

يلدن السيداتٹالالتى بني أعلى النمو ناقصى نسبة كانت فقد الوالدة حلديثى بالنسبة أما
السن. هذه مثل فى

عالية. كانت الوالدة حول ما فترة فى والوفيات اخللقية, اجلنني تشوهات وكانت
الضابطة. املجموعة فى منهن كانتٹأعلى الدراسة مجموعة األمهاتٹفى فإنٹوفيات النهاية وفى

:v�üا إ���öص sJ1 o�� U2و
واجلنني علىصحةٹاألم كثيرة مخاطر من له ملا والثالثني اخلامسة بعدٹسن يستحباحلمل ال ٭

فقدٹإتضحٹأن:
الكلى. أمراض والضغطٹوكذلك السكر املصاحبةٹللحملٹمثل األمراض حدوث نسبة زيادة - ١

العملياتٹالقيصرية. معدل وإرتفاع املبكرة الوالدة حدوث نسبة زيادة - ٢
نسبة زيادة وباملثل الرحم داخل اجلنني ووفاة تشوهاتٹفىاألجنة حدوث نسبة زيادة ٣ٹ-

املركزة. العناية وحدة إلى السيدات لهؤالء حديثىٹالوالدة دخولٹاألطفال



معظم يقضون الذين األطفال بصحة مباشرة عالقة كليهما) الوالدينٹ(أحدهماٹأو لتدخني
عالقة دراسة هو الدراسة الهدفٹمنٹهذه كان لذا املدرسة قبل ما سن فى خاصة باملنزل أوقاتهم
وكذا األطفالٹ فى السفلى التنفسىٹ اجلهاز بأمراض كليهما) أو (أحدهما الوالدينٹ تدخني
ذات احملببة البيضاء واخلاليا (هـ) الكلية املناعية األجسام احلساسيةٹمثل دالالت بنشاط عالقته

(اإليزنوفيل). احلمراء الصبغة
بني أعمارهم تتراوح وطفلة طفل ١٥٠ على ١٩٩٨ عام الدراسةٹخالل هذه أجريت
مبحافظة الدهتمون) (قرية لها التابعة القرى وإحدى كبير أبو مدينة فى سنوات) ٥ - (يوم
الطفولة رعاية ومراكز الزقازيق جامعة مبستشفيات األطفال قسم بني بالتعاون الشرقية
وقد عشوائية البحثبطريقة محل األطفال اختيار مت وقد اإلجتماعية. الشئون لوزارة التابعة

مجموعتني: إلى تقسيمهم مت
السلبى. للتدخني معرضني أنثى) و٥٠ ذكر ٥٠) طفل تضمنت١٠٠ : vا_و� W�uL�ا*

للتدخنيٹالسلبى. املعرضني غير من ٢٥ٹأنثى) و (٢٥ٹذكر طفل تضمنت٥٠ : WO�Uا�� W�uL�ا*

للتدخني تعرضهم تاريخ أخذ وكذلكمت إكلينيكياٹشامًال فحصا األطفال فحصجميع وقدٹمت
شعبى) التهاب / رئوى (التهاب السفلى التنفسى للجهاز أمراض حدوث وتاريخ السلبى/
إضافة املقابلة. إلجراء السابق العام خالل السفلى التنفسى للجهاز إصابة أعراض إلى باإلضافة

على: التىٹاشتملت املعملية األبحاث إلى
البول. فى الكوتينني نسبة (١

الفحص). إيجابية احلاالت كل استبعاد كاملٹ(مت بولٹوبراز حتليل (٢
نوعٹاإليزونفيل. من البيضاء كراتٹالدم عد (٣
. (هـ) الكلية املناعية األجسام معدل قياس (٤

الصدر. على عادية أشعة (٥
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الكردى حسن هشام
طـبٹاألطفـال قسم

الزقازيق جامعـة - الطـب كلية
٢٠٠٠ لسنه الدكتــــوراه



:vK� U� vإ� ZzU�Mا� أ�Uرت bو�
فىٹاألطفال البول فى نسبةٹالكوتينني داللةٹإحصائيةٹعاليةٹفى ذات زيادة هناك كانت (١
إيجابية عالقةٹ الزيادة لهذه وكان املعرضنيٹ غير األطفال فى عنهاٹ السلبىٹ للتدخني املعرضني
فى (أكبر يوميا لدخانها يتعرضون التى السجائرٹ ولعددٹ البيت فى املدخنني بعدد ومباشرةٹ
١٠ لـ يتعرضون الذين فىٹاألطفال عنها يوميا أكثر أو ١١ٹسيجارة لـ الذينٹيتعرضون األطفال
تقل الذين األطفال وفى اإلناث فى منها أعلى الذكور فى الزيادة وكانتٹنسبة أوٹأقل). سجائر

سنتني. عن الذينٹتزيدٹأعمارهم األطفال من أعلى سنتني عن أعمارهم
بينما دراستهاٹ متٹ التى احلاالتٹ من %٨٦ والوحيدٹفى الرئيسى املدخن هو األب كان (٢
التى منٹاحلاالت أى فى مدخنا األم ولمٹتكن احلاالت من %١٤ فى األخ اجلدٹأو مع األب كان

دراستها. مت
األطفال فىٹ (هـ) الكلية املناعيةٹ األجسام فى إحصائية داللة ذات زيادة هناكٹ كانتٹ (٣
الذكور فى الزيادة نسبة وكانتٹ املعرضني غير األطفال فى عنها السلبى للتدخني املعرضني
تزيد الذين األطفال من أعلى عنٹسنتني أعمارهم تقل األطفالٹالذين اإلناثٹوفى فى منها أعلى

سنتني. عن أعمارهم
فى األيزونفيل نوع من الدمٹالبيضاء خاليا فى إحصائية داللة زيادةٹذات هناك كانت (٤
ذو هناكٹفرق ولمٹيكن غيرٹاملعرضنيٹ... األطفال فى عنها السلبى املعرضنيٹللتدخني األطفال
والذينٹتزيد عنٹسنتني أعمارهم الذينٹتقل األطفال بني أو واإلناث إحصائيةٹبنيٹالذكور داللة

سنتني. عن أعمارهم
التنفسىٹالسفلى اجلهاز أمراض حدوث نسبة فى إحصائية داللة ذات زيادة هناك كانت (٥
الزيادة لهذه وكان املعرضني... غير عنهاٹفىٹاألطفال للتدخنيٹالسلبى املعرضني األطفال فى
السجائر ولعدد املنزل فى املدخنني ولعدد البول فى الكوتينني بنسبة وإيجابية مباشرة عالقة
األطفال وفى اإلناث منهاٹفى الذكور أعلىٹفى نسبةٹالزيادة وكانت لدخانهاٹ... يتعرضون التى

عنٹسنتني. أعمارهم تزيد الذين منٹاألطفال سنتنيٹأعلى عن أعمارهم تقل الذين

: ا��U??????????????O�uت
كماٹأن أطفالهم, صحة على السيئة التدخني آثار عنٹالتدخنيٹلتجنب االمتناع علىٹاآلباء
التدخني عن االمتناع عليهم أن كما يقلدوهم ال أمامٹأبنائهمٹحتى التدخني عن االمتناع عليهم
احلمل. فترة فى السيما التدخني االمتناعٹعن األمهات وعلى املغلقة والغرف حجراتٹالنوم فى
مضار الٹوشرح أم السلبى املريضيتعرضللتدخني الطفل إذاٹكان معرفة األطفال أطباء وعلى
فى املثل وضرب التدخني عن علىٹالتوقف اآلباء وتشجيع األطفال علىٹصحة السلبى التدخني



التدخني. فيها ممنوع أماكن ومستشفياتهم عياداتهم وجعل التدخني عن االمتناع
مراكز فى نهائيا التدخنيٹ متنع التى التعليماتٹ وإصدارٹ السياسات وضع احلكومة وعلى
الضرائب وزيادة املختلفة اإلعالم وسائل الدعايةٹللسجائرٹفى ومنع املدارس وفى األطفال رعاية
التدخني. مضار لشرح جميعٹالوسائلٹاملمكنة حمالتٹالتوعيةٹبواسطة وزيادة السجائر على

اU???????�M��ôج:
كان األطفالٹفإذا املخالطنيخصوصا على جدا سيئة آثار للتدخني أن هذهٹالدراسة من يستنتج
سيئة هناكٹآثار وتكون إرادة دون مدخنا أيضا يكون املنزل محيط فإنٹالطفلٹفى األبٹمدخنا

السفلى. اجلهازٹالتنفسى صحة السيما صحته على
ٹٹٹٹٹ



التعرف مت حيث , ١٩٨٩ عام حتى (سى) الكبدى لاللتهاب الفيروسٹاملسبب عزل يتم لم
احلقن. طريق عن ينتقل أنه وإثبات عليه

العـدوى إنتشـار وطـرق (سى) الكبــدى لإللتهــاب اإلكلينيكيــة الصــورة فــإن اآلن وحتــى
خفيفة أعراض تعانىٹمن املصابةٹبالعدوى معظمٹاحلاالت حيثٹأن , قاطع بشكل تزال بهٹال

الصفراء. تظهرٹفيه ال والكثيرٹمنها
وكذلك جنينها إلى احلامل األم من الفيروس إنتقالٹ املقترحة املرض إنتشار أشكالٹ ومن
إلىٹاملزيد يحتاج ذلك وإنٹكان اجلنسية طريقٹاملخالطة ,ٹوعن العائلة بنيٹأفراد الفيروس إنتشار
طريق ومشتقاتهٹوعن الدمٹامللوث نقل ينتقلٹعنٹطريق أنٹالفيروس الثابت ولكن البحث. من

األعضاء. طريقٹنقل وأيضاٹعن احلقن
الطويلٹإلى علىٹاملدى يؤدى أنه حيث األمراض أخطر (سى)ٹمن الكبدى اإللتهاب أن وحيث
إلى ماسة حاجة فى فإننا مصر, فى األمراضٹاملتوطنة من أنه وحيث الكبد. وسرطان الكبدى التليف

املشكلة. هذه حجم على للوقوف األطفال فى هذاٹاملرض مدىٹإنتشار حول منٹاألبحاث املزيد
: W???????را�bا� �????bف

أطفال فى (سى) الفيروسى الكبدى اإللتهاب إنتشار مدى توضيحٹ إلى الدراسة تهدف
اإلبتدائية. املدارس

: W???I�dDت وا�U????�u{u*ا
تاريخهم أخذ حيثمت محافظةٹالشرقية فى اإلبتدائية املدارس أطفال من طفل إختيارٹ١٥٠ مت

لهم: التالية الفحوصات إكلينكياٹوإجراء فحصهم مت كما املرضى
:qLAو� b�Jا� nzU�و - ١

واملباشرة. الكلية الصفراء نسبة ٭
األلبيومني. وبروتني الكلى البروتني نسبة ٭

القلوى. وإنزميٹالفوسفات لألسبارتات الناقل اإلنزمي , اإلنزميٹالناقلٹلالالنني ٭

أ�U?????????Hل v??????� )v???????�( v????????و�dO??????Hا� ا�b??????????�Jى اU????????N��ùب
W?????O�d?????Aا� W?????E�U?�0 W?????Ozاb????��ôا ا*???????bارس

صفاءٹحمدىٹأحمد
طــبٹاألطفــال قسم

الزقازيق جامعــــة - الطــــــب كلية
٢٠٠٢ لسنه الدكتــــوراه



األنزميى. التقييم طريق عن (سى) للفيروس املناعية االجسام اختبار - ٢
الفيروســـى النــووىٹ للحـامـض البلمــرة متعــــددة املتسلســـل التفاعـــــــل اختبــار - ٣

(سى). للفيروس
تاريخهم وأخذ خطرٹ عوامل لتوضيحٹوجود اإليجابيني األطفال دراسةٹعائالتٹ -ٹمتت ٤
إختبار مت كما (سى)ٹ للفيروس املناعية األجسام وإختبار إكلينيكيا فحصهم مت كماٹ املرضىٹ

. (سى) للفيروس الفيروسى البلمرةٹللحامضٹالنووى متعدد املتسلسل التفاعل

:vإ� Wرا�bه ا�c� XBK� bو�
بإستخدام ولكن األطفال من %٢ فى (سى) للفيروس املضادة االجسام إكتشاف - ١
أى يكتشف لم كما نتيجةٹإيجابية. أ�هروا منٹاألطفال ٧ر٠% فإن البلمرة إنزمي تفاعل سلسلة

اجلنسني. بني أو السن بني إحصائيا هام فرق
تكن بينماٹلم باألبر والوخز الدم نقل املرضهى إنتقال املؤثرةٹفى عواملٹاخلطر أن -ٹوجد ٢

املرض. إنتقال فى املؤثر بالعامل اجلراحية العمليات
لون فى وتغير بالصفراء كانتمصحوبة ٹ(ٹسى) الفيروسى الكبدى باإللتهاب اإلصابة - ٣
منٹأعلى االمين اجلانب فى باملرضٹواأللم اإلصابة بني إحصائيا فرقا يكنٹهناك لم بينما البول

والغددٹالليمفاوية. والطحال وتضخمٹالكبد البطن
ملحو�ًا إرتفاعا للفيروس املناعية بالنسبةلألجسام اإليجابيني األطفال لدى أن -ٹوجد ٤
نسبة فى وأيضا القلوى الفوسفات وإنزمي لألسبارتات لألالننيٹواإلنزميٹالناقل الناقل اإلنزمي فى

واملباشرة. الكلية الصفراء
كانت فقط واحد طفل والدة أن وجد اإليجابينيٹ االطفال عائالت افراد بدراسةٹ - ٥ٹ
التفاعل طريق عن وأيضا اإلنزميى طريقٹالتقييم (سى)ٹعن للفيروس املناعية لألجسام إيجابية

(سى). للفيروس البلمرةٹللحامضٹالنووىٹالفيروسى متعدد املتسلسل

الظروف حتسني محاوالت مع الفيروس إنتقال وسائل فى بالبحث األهتمام يجب لذلك
منٹاملجتمع. املكتسبة العدوى إنتقال وسائل لتجنب البيئية



ومتٹإختيار عمر ومنشيةٹأبو وسعود املفتاح وتل البياضني عرب قرى فى الدراسة هذه متت
البلهارسيا مرض إنتشار مدى على الرىٹ قنوات تغطية تأثيرٹ لدراسة البياضني عرب قرية
املدارس طالب لكل البرازيكونتيلٹ من الوقائية اجلرعةٹ لتقييم اآلخرين قرى ٣ الـٹ دراسةٹ ومت

.(٢٩٤ واألعدادية ١١٥٢ = (االبتدائية
مدى الهدفمنهٹدراسة وكان الزقازيق مبستشفياتجامعة األطفال البحثبقسم هذا متٹعمل
البياضنيٹوتلٹمفتاح عرب بقرية اإلبتدائيةٹواإلعدادية بنيطالباملرحلة مرضالبلهارسيا انتشار
أمامها رى قناة لوجود نظرا القرى اختيارٹهذه ومت الشرقية مبحافظة عمر أبو وسعودٹومنشية
دواءٹالبرازيكونتيلٹوقد الوقائيةٹمن اجلرعة الطالب إعطاء وبعد القنوات هذه تغطية قبل وذلك

التالى: الوجه على البحث هذا أجرى وقد وطالبة طالب البحث١٤٤٦ شمل
التعليمى واملستوى األب مهنة وخاصة وطالبة طالب لكل الشخصية البيانات أخذ مت - ١
ومدى املنزلية واألغراض للشرب املستخدم املياه مصدر على التركيز مع واألم األب من لكل
املنزلية. األغراض أو أوٹاإلستحمام الوالد مع للعمل كان الرىٹسواء ملياهٹقناة الطالب تعرض

القرى أطفالٹ بني البلهارسيا مرضٹ انتشار مبعدل اخلاصة البيانات على احلصولٹ مت - ٢ٹ
وذلك الصحة مديريةٹ من الرى قناة وتغطية العالج من الوقائية اجلرعة إعطاء قبل األربعة
على قناةٹالرى وتأثيرٹتغطية الوقائية اجلرعة أثر يتمٹتقييم البحثٹبحيث هذا بنتائج ملقارنتها

املرض. لهذا معدلٹاإلنتشار
إعطاءٹاجلرعة شهور)ٹبعد طالبٹ(٣-٦ لكل وبراز يشملٹحتليلٹبول معملى فحص مت - ٣
كاتزٹللبراز. وطريقة للبول املركزى والطرد الترسيب بطريقة البلهارسيا بويضات الكتشاف الوقائية

:vK� U� UNM� hK�و��� �bاول v� ZzU�Mا� l{و -
االبتدائية. فى عنه االعدادية املدرسة مرضٹالبلهارسياٹفي انتشار معدل زيادة - ١

يعملونٹبالزراعة. آبائهم للذين بنيٹأطفالٹاملدارس انتشارٹاملرض حاالت عدد زيادة - ٢

U?????????Oر�U????????NKا�� إ��U????????Aر v??????K� 5???????{U???Oا�� �?????????dب W???????�d??????� أ�???????Uم ا�???????dى �u???????Mات W???????ODG� dO??????�Q????????�

أيـوب مصطفـى عايـدة
طــبٹاألطفــال قسم

الزقازيق جامعة - الطـــب كلية
٢٠٠٠ املاچستيرعام



سنة)ٹ. -ٹ١٦ ١٠) بني األعمارٹما فى املرض انتشار معدل -ٹزيادة ٣
اإلناث. عنهاٹفى فىٹالذكور املصابة احلاالت عدد -ٹزيادة ٤

املدارس. أطفال بني املرض واألمٹوانتشار األب تعليم مستوى بني قوية عالقة يوجد ٥ٹ-
تغطية وبعد (٣-٦شهور) من العالج العالجٹوبعد املرضقبل فىٹانتشار اختالف يوجد - ٦
البياضني. عرب قرية فى البلهارسيا مرض إستئصال إلى أدت الرى قناة تغطية حيث الرى قناة

: v??????�üU� `?????BMو�
املدارس على التركيز مع وعالجها بلهارسيا حاالت اجلهودٹإليجاد بذل فى االستمرار - ١

واالعداديةٹوالثانوية. االبتدائية
الريفية. فىٹاملناطق الذينٹيعيشون لألشخاص األقل على شهور ٦ كل للبراز دورى فحص يجب - ٢
البيئة تنقية على تركيزا أكثر يكون أن ويجب الصحى التعليم برنامج فى النظر إعادة - ٣

الصحى. ملياهٹالشربٹوالصرف الصحى اإلمداد وخاصة
للمرض واالنتشار اإلصابة انخفاض إلى أدى البلهارسيا فى للتحكم العاملى -ٹالبرنامج ٤
وشدة باملرض اإلصابة نستبعد أن نستطيع الرى قنوات تغطية طريق عن ولكن اإلصابة انتقال
تغطية وأيضا وإعادته للعالج اجلانبية األعراض جتنب إلى باإلضافة املرضٹ من والوفاة املرض

لها. بالتكلفةٹاالقتصادية باملقارنة البعيد املدى على كبيرة فائدة لها الرى قنوات
فى عنهٹ الوقائية اجلرعة وإعطاء العالج من شهورٹ ٦ بعد املرض انتشار معدل زيادة -٥

الوقائية. اجلرعة منٹإعطاء ٣شهور



العناية بوحدات يعملن الالتى املمرضات معلوماتوأداء لتقييم وصفيةٹمعدة ارتباطيه الدراسة هذه
الزقازيق. جامعة مستشفيات فى املفتوح القلب عمليات بعد املرضىٹفيما بتمريض ويقمن املركزة

القلب عمليات بعد ما املرضى متريض مجال فى يعملن ممرضة ٣٠ من البحثٹتكونت عينة
الزقازيق. جامعة املركزةٹمبستشفيات املفتوحٹبالعناية

W?????????را�bا� أدوات
-:WK��_ا l{و o�d� s� ا*U{dLت �U�uKFت lL' ا���UOن ا��ULرة - ١

مشرفات من التمريض بكالوريوس علىٹ احلاصالت للممرضات معدة االستمارة وتلكٹ
من االستمارة التمريضوتتكون علىٹدبلوم احلاصالت وكذلكٹاملمرضات االمتيازٹ, ومشرفات

: التالية النقاط تغطى والتى سؤال ٥٠
خبرتهن سنوات عدد وكذلكٹ املمرضات ومؤهل وسن اسم عن شخصية معلومات (أ)

املركزة. العناية داخل
بعد فيما للمرضى العنايةٹالتمريضية عليه تشتمل كلٹما عن املمرضات (ب)ٹمعلومات

املفتوح. القلب عمليات

ا*e�dة:- W�UMFا� qدا� WOLKFا� ا*U{dLت �UNرات WE�ö� ا��ULرة - ٢
أداء لتقييم وذلك بالبحث املتعلقة املراجع مراجعة بعد وذلك الباحث بواسطة أعدت

املفتوح. القلب عمليات بعد فيما املرضى بتمريض اخلاص املمرضات

ا*????????????e?????????????�dة W????????�U?M????????Fا� و�???????????????bات v?????????????� s???????????KLF� v?????????�ö???????????ا� ا*U???????????{d??????????Lت وأداء �U????????????????�u??????????????KFت r??????????????????OOI�
ا*u???????�Hح V??????KIا� �U????????OKLت b??????F� U???� W?????K�d?????� v?????� v??????{d?????*ا i?????�d?????L�� s??????LIو�

o??????ز�U????�e????ا� W??????F�U??????� تU??????OHA��� v?????�

زيتون إبراهيمٹعبدٹالفتاح هالة
واجلراحه الباطنة قسم

الزقازيق جامعــة - التمريض كلية
٢٠٠٢ عام املاچستير



ا��???????U??????????????O�uت

-:á«JB’G äÉ«°UƒàdG ™°Vh ” ó≤a èFÉàædG ≈∏Y AÉæH
معلوماتهن. فى النقص مدى ملعرفة وذلك املمرضات وأداء استمرارٹتقييمٹمعلومات - ١

عمليات بعد للمرضىٹفيما التمريضية العناية يخص ما كل على حتتوى كتيبات إعداد - ٢
املفتوح. القلب

املهاراتوذلك بهذه اخلاصة للمعلومات مالزم التمريضية تعليمٹاملهارات يكون أن البد - ٣
وإزالةٹالقلق. لسهولةٹالتعليم

بعد فيما املرضى بتمريض والقائمات التمريض دبلوم على احلاصالت املمرضات - ٤
بعناية معلوماتهنٹوأدائهنٹاخلاص لتحسني حاجة فى املركزة بالعناية املفتوح القلب عمليات

املرضى. هؤالء
يختصٹبتمريض فيما وذلك املستجدات للممرضات تدريبيةٹمستمرة دورات عمل - ٥

املفتوح. القلب عمليات بعد فيما املرضى
رسم تدريبيةٹعلى لدورات حاجة فى املركزة العناية فى العامالت املمرضات جميع ٦ٹ-
أخذ - للمريض احلالةٹالعصبية تقييم - احلنجرية األنبوبة من التشفيط أثناء التعقيم - القلب

املفتوح. القلب عمليات بعد فيما للمرضى النفسية احلالة مراعاة - الدم غازات عينات
للعمل التمريض بكالوريوس علىٹ احلاصالت املمرضات وتدريب تعيني استمرار - ٧

املركزة. بالعناية



ومن , املريضوتكلفته عالج تؤثرٹفى التى العوامل أهم املستشفياتواحدةٹمن عدوى تعتبر
الفريق أعضاءٹ كأحد واملمرضة العدوى, هذه انتشار من واحلد منع الصحى الفريق مسئولية
بدورها تؤثر ,ٹوالتى هذهٹالعدوى من والوقاية التحكم فىٹعملية فعالٹومؤثر دور لها الصحى

املريض. صحة على
ومما الكلوى, الفشل عالج فى الطرقٹاملستخدمة أحدٹ البريتونى الكلوى االستصفاء يعد
واملمرضة , املستشفيات بعدوى لإلصابة عرضة أكثر الكلوى الفشل مرضى أن فيه شك ال
نفسها, وجتاه زميالتها جتاه , ذاتٹمسئوليةٹجتاهٹاملرضى الكلوى االستصفاء بوحدة تعمل التى
عدوى بخطورة كافية دراية على تكون وأن اجليد األداءٹ مستوى على احملافظة عليها فيجب
وميكن اخلطورة. بهذه الصحى والفريق املرضى إصابة عدم على واحلرصٹوالتأكد املستشفيات
واالحتياطات اإلجراءات باتباع العدوى هذه انتشار من الوقاية فى التحكم الصحى للفريق
نظافة على احملافظة , السليمة التعقيم طرق اتباع , جيدًا األيدى غسيل تشملٹ: السليمةٹوالتى
ذلك على عالوة صحيًا, وتثقيفه املريض حلالة املستمر التقييمٹ , والوحدة األدوات وتطهير

امليكروبات. ملنعٹتكاثر جيدًا الوحدة وتهوية الشخصية النظافة على احملافظة يجب

:Wرا�bا� أ�bاف
:vإ� Wرا�bا� �c� X�bه

البريتونى. الكلوى االستصفاء بوحدة العدوىٹاملكتسبة حدوث تقييمٹمعدل (١
الوحدة. داخل املتبعة والوقاية التحكم إجراءات تقييم (٢

منها. الوقاية وكيفية املكتسبة العدوى جتاه الوحدة داخل املمرضات ومهارات معلومات تقييم (٣
العدوى جتاه املمرضات ومهارات تعليمىٹعلىٹمعلومات برنامج تأثير وتقييم تطبيق (٤

منها. الوقاية وكيفية املكتسبة
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عطية محمد عطية فتحية
اجلراحى الباطنى قسم

الزقازيق -ٹجامعـة التمريض كلية
٢٠٠١ لسنه الدكتــوراه



: W???????را�bت ا�U????????{اdا��
البرنامج. تطبيق قبلٹوبعد املمرضات فىٹمعلومات إيجابية فروق وجود (١
البرنامج. تطبيق قبلٹوبعد املمرضات فىٹمهارات إيجابية فروق وجود (٢

حيثٹمت الزقازيق, جامعة مبستشفيات الكلوى االستصفاء الدراسةٹبوحدة هذه أجريت وقد
إلى سنة من الوحدة داخل لهن سنواتٹاخلبرة يتراوح بنفسٹالوحدةٹ, يعملن اختيارٹ٣٠ٹممرضة
يتراوح الوحدة على املترددين من مريض ٣٠ على الدراسة عينة أيضًاٹاشتملت , سنوات عشر

عام. منٹ٤٥ وأكثر سنة ١٥ بني أعمارهم

: W??????????را�bا� أدوات
الشخصية. املقابلة طريق عن املمرضات جلمعٹمعلومات استبيان استمارة (١

الوحدة. داخل العملية املمرضات مهارات استمارةٹمالحظة (٢
الوحدة. داخل العدوى التحكمٹفى لطرقٹوسائل مالحظة استمارة (٣

والوحدة واملرضى املمرضات من وعينات سمات أخد مت حيثٹ : معملية فحوصات (٤
واحمللول , الدم , األ�افر (األنف, البريتونى الكلوى االستصفاء أثناء املستخدمة واألدوات

االستصفاء). بعد املستخدم

ا��??????????U???????????O�uت

:WO�Uت ا��UO�uا�� l{و - bI� ZzU�Mا� vK� �UMء
الدراسة منهج فى منهاٹ الوقاية وكيفية املستشفيات بعدوى خاصٹ منهج إضافة يجب ٭

التمريض. والعملىٹلطالباتٹمدارس النظرى
التخرج بعد التدريبية البرامج فى ومشاركتهن للممرضات اجليد التدريب يجب ٭

اجلديدة. الطبية واملهارات املعلومات إلكسابهن
العملية. للوائحٹواملهارات املستمر والتقومي والتقييم للتعليم جلنة وجود ضرورة ٭

وحدة فى بالعمل احلاقهن سيتم التى للممرضات واملعملى الطبى إجراءٹالفحص ضرورة ٭
بعد. أشهرٹفيما ستة كل الدورى الفحص وإجراء العمل, قبلٹاستالمهن الكلوى االستصفاء

األيدى, ,ٹغسيل املعقمة األدوات باستعمال اخلاصة اإلرشادات وتوضيح مناقشة يجب ٭
اخلاصة التمريضية العناية وكذلك البريتونى,ٹ الكلوى االستصفاءٹ بقسطرة العناية كيفيةٹ

الكلوى. االستصفاء مبريض



فى تساعد التى التمريضية واملهارات املطهرات أفضل لتحديد مستقبليةٹ إجراءٹدراسة ٭ٹ
البريتونى. الكلوى االستصفاء صحةٹقسطرة على احملافظة

خدمات فى هام جزءًا تكون أن البد املستشفيات عدوى فى والتحكم من كيفيةٹالوقاية ٭
املختلفة. املستشفى أنشطة

والتى الكلوى االستصفاء وحدة داخل احلديثة واملراجع والدوريات الكتيبات توفير ٭
اجلديدة والقواعد املمرضاتٹباألساسٹالعلمى لتزويد املرضى بهؤالء العناية كيفية على حتتوى

التخصص. هذا فى
بطرق اخلاصة فيديو علىٹشرائط حتتوى التى باملكتبات الكلوى االستصفاء مراكز ٭ٹتزويد
داخلٹالوحدة. املستشفيات عدوى ملنع إتباعها يجب التى واالحتياطات السليمة, التعقيم

وضع مراعاة يجبٹ الكلوى)ٹ االستصفاء وحدة ) الوحدات هذه مثل تصميم عند ٭
وامللوثة. واملعقمة النظيفة األدوات سرير,ٹأماكنٹحفظ لكل املخصصة املساحة , األحواض

مستقبلية دراسة إجراء مع االستافيلوكوكز ميكروب حلاملى نظامٹالعالجٹالوقائى اتباع ٭
الوحدة. داخل املستشفيات عدوى حدوث وبني الكامنة امليكروبات بني العالقة لتحديد

ٹٹٹٹٹٹٹ
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إلى عنٹأسرته طويلة فترات وغيابه باخلارج, للعمل األسرة لرب الهجرةٹاملؤقتة أدت
السلطةٹومصدر رمز بغيابه األسرة حيثٹفقدت األسرةٹ, داخل له الو�يفى الدور اختالل
انعكس مما االستقرار عدم حالةٹمن باألسرة يحيط وأصبح , الرئيسى حمايتهاٹومقررها
اجتماعية, أو اقتصادية قرارات كانت سواء بها واخلاصة الهامة القرارات طبيعةٹ على
من نوع حدث كما األسرة, أفراد بنيٹ والترابط التعاون روح فى ذلكٹضعفٹ وصاحبٹ
,ٹفاألبناء للعملٹباخلارج املهاجر األسرة األسرةٹورب أفراد من كل بني الوجدانى االنفصال
أدى مما زمنية, كلٹفترة املال من لهمٹمبلغًا يرسل شخص مجرد أنه على لألب ينظرون
العالقة وهنت .كما فقط التمويل مفهومٹ إلى األبناء نظر فى األبوة مفهومٹ حتويل إلى
التوجيه األمٹفى دور يتقبلون ال األبناء ,ٹإذٹأن األسر من كثير فى وأمهاتهم بنيٹاألبناء
عائقًا يكون املراهقة مرحلة فىٹ وخاصة األبناء سن كبر أن كما ,ٹ والتقومي واإلرشاد
,ٹوهذاٹجعلها معًا األمٹواألب وقيامهاٹبدور أبنائها قراراتهاٹعلى فرض األمٹفى أمام كبيرًا
أسلوب على أثره له كان مما تعددٹأدوارها والصراعاتٹنتيجة املشكالت من تتعرضلكثير
اجلوانباالقتصادية من يختصبكل ما أهمها من والتى اخلاصةٹباألسرة اتخاذهاٹللقرارات

لألسرة. واالجتماعية
والقرارات لربٹاألسرة املؤقتة بنيٹالهجرة العالقة عن حولٹالكشف تدور احلالية والدراسة

اآلتية: التساؤالت اإلجابةٹعلى خالل من وهذا األسرة داخل
األسرةٹ? داخل اتخاذهاٹللقرارات األسرةٹفى أسلوبٹربة على األسرة لرب املؤقتة الهجرة أثرت هل
األسرة, ربةٹ تعترض التى املشكالتٹ نوعية على األسرة لرب املؤقتة الهجرة أثرتٹ هل

كلٹمنها? ودرجةٹحدة
األسرةٹاملصرية? داخل القرارات سلطةٹاتخاذ لربٹاألسرةٹعلى املؤقتة الهجرة أثرت هل

ا_�??????????dة q??????دا� ا�d??????Iارات �??????Uذ�U??????� U??????N�U???????�ö??????و� ا_�????????dة �??????????dب W????????��R????????*ا �??????dةNا�

الرحمن عبد على إميان
املنزل إدارة قسم

املنوفية جامعـة - االقتصادٹاملنزلى كلية
١٩٩٦ املاچستيرلسنه
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بحل القراراتٹاخلاصة أسلوبٹاتخاذ على األسرة لرب املؤقتة الهجرة أثر على التعرف ١ٹ-
البحث. أسرٹعينتى لدىٹربات املشكالت

باألسرة اخلاصة املشكالت نوعية على األسرة لرب املؤقتة الهجرة أثر الكشفٹعن - ٢
البحث. عينتى أسر ربات لدى حدتها ودرجة

أسر داخل القراراتٹ اتخاذ سلطة على األسرة لرب املؤقتة الهجرة أثرٹ عن الكشف - ٣
البحث. عينتى

التعليمى للمستوى تبعًا داخلٹاألسرة القرارات سلطةٹاتخاذ فى الفروق على التعرف - ٤
باخلارج. للعمل أزواجهن هاجر الالتى لرباتٹاألسر

اتخاذ سلطة فى العامالتٹ وغير العامالت األسر ربات بنيٹ الفروق على التعرفٹ - ٥
باخلارج. أربابهاٹللعمل هاجر التى األسر داخل القرارات

ربات لدى والريفية احلضرية األسر بني القرارات سلطةٹاتخاذ فى الفروق على التعرف - ٦
باخلارج. املهاجرٹأزواجهنٹللعمل األسر

: Y?????�ا�� W??????OLأ�
السبيل هى األسرية احلياة مجاالت جميع فى باألسرة اخلاصة القرارات اتخاذ عملية تعد
للتعرف مدخًال تعد األسرية القرارات فدراسة أهدافهاٹ, وبلوغ املتنوعة األسرة حاجات إلشباع
التى املشكالت مدى عن الكشف فى تساعد كما القرارات. اتخاذ فى األسرة ربة اسلوب على
وما القرارات على وانعكاساتها , باخلارج للعمل األسرة هجرةٹرب نتيجة األسرة لها تتعرض
ملمارسة أكثر السلطةٹوحرية من األسرة لربة أتاحته وما , األسرة أفراد بني تفاعل من تظهره
كافة تتحملٹ األسرة ربة تاركًا األول مقررها هاجر حيث أسرتها,ٹ داخل القرارات اتخاذ
القرارات لدراسة حاجةٹمتزايدة هناك أن إلى هذاٹباإلضافة األسرة. شئون إدارة فى املسئوليات
ولتوضيحٹالتغير ومتاسكها, األسرة توازن على تؤثر والتى والسلبية اإليجابية بأنواعها األسرية

واألسرة. املجتمع على األسرة قرارٹالهجرةٹلرب والسلبىٹالتخاذ اإليجابى

: Y????�ا�� �????????bود
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األسر, لرباتٹ مجموعتنيٹ إلى تنقسم ,ٹ أسرة ربةٹ ٢٦١ على البحث عينتى اشتملت
متثل أسرة ربة ١٢٣ الثانية واملجموعة , التجريبية العينة متثل ربةٹأسرة األولىٹ١٣٨ املجموعة



وعامالت , مختلفة منٹمستوياتٹتعليمية األسر ربات تكون أن روعى العينةٹالضابطة.ٹوقد
من البحث عينتى أسر تكون ,ٹوأن املراهقة مرحلة فى أبناء لديهن يكون وأن , عامالت وغير

مصرٹالعربية. وريفٹجمهورية حضر

: Y�ا�� ZzU��
: vK� U� Y�ا�� ZzU�� tM� XHA� U� rأ�

املشكالت اتخاذٹالقراراتحلل فى ربةٹاألسرة علىٹأسلوب لربٹاألسرة املؤقتة الهجرة أثرت
من السلبى األسلوب من أسلوبها حيثحتول , للعملٹباخلارج زوجها أثناءٹهجرة تواجهها التى

املوضوعى. غير اإليجابى األسلوب إلى األسرة داخل
نوعيةٹ اختلفت حيث األسرة ربة تواجه التى املشكالت على املؤقتة الهجرة أثرتٹ كما
للعمل أربابها املهاجرٹ األسر فىٹ املشاكل معدالت زادت حيث , حدتها ودرجة املشكالت
باألبناء, اخلاصة واملشكالت , األسرة ربةٹ بدور املتعلقةٹ املشكالت فى تتمثلٹ والتى باخلارج
وذلك , األسرة برب اخلاصة واملشكالت , األسرة أفراد بنيٹ بالعالقات اخلاصة واملشكالت

التالى: النحو على يتضح
معاناتها زادت حيث , ربةٹاألسرة اخلاصةٹبدور املشكالت بوضوحٹفى أثرٹالهجرة يظهر ٭
قلقٹوضيق, من تعانيه ما بجانب داخلٹاألسرة, تقومٹبها التى واألدوار مسئولياتها وتعددت

املجتمعٹاخلارجى. فى األمان بعدم تشعر معاناتهاٹوجعلتها وتصاعدت
يعمل الذين األبناء صفة الالمباالة وأصبحت , املتعلقةٹباألبناء معدالتٹاملشاكل زادت ٭
الدراسة فى الغير,ٹوالتأخر على واالعتماد املسئولية, حتمل عدم يظهر حيث باخلارج, أباؤهم

االنحرافات. بعض فى مماٹتسبب األم لتوجيهات االنصياع وعدم
قيمة فقد مع األسرة داخل العالقاتٹ ضعف على األسرة لرب املؤقتة الهجرةٹ أثرتٹ كما
مشاركة فينعكسذلكعلى األبناء على وضعفٹسلطةٹاآلباء أفرادٹاألسرة بني والتفاعل املشاركة
األسرة, فىٹشئون واألقاربٹ األهل تدخل مع األسرة داخلٹ القرارات اتخاذٹ فى األسرةٹ أفراد
مبستواه املجتمعٹاخلارجى فى إقامته نتيجة األسرة اخلاصةٹبرب املشكالت على أثرت وكذلك
ضعفٹالعالقة هجرتهٹإلى أدت كما علىٹاألبناء, انعكسٹأثره وترفٹمما بذخ من املرتفع املعيشى

أسرته. أفراد وبني بينه
حيث األسرة, داخل القرارات اتخاذ سلطة على األسرة لرب املؤقتة الهجرة أثرت كما
القرارات اتخاذ انعكسعلى خارجهما واآلخر الوطن داخل أحدهما انقسمتٹاألسرةٹإلىٹجزئني
الهجرة كماٹساهمت األسرة بشئون منٹالقراراتٹاملتعلقة الكثير باتخاذ األسرة ربة انفردت إذ

بهم. املتعلقة القرارات اتخاذ فى األسرةٹألبنائها ربة مشاركة فى



سلطةٹاتخاذٹالقرارات فى إحصائية داللة ذات فروق هناك أن البحث نتائج أوضحت كما
, لهن للمستوىٹالتعليمى تبعًا باخلارج أزواجهنٹللعمل املهاجر رباتٹاألسر األسرةٹبني داخل

ومتوسط. عالى تعليمى مستوى على احلاصالت األسر ربات وذلكٹلصالح
األسرةٹ القراراتٹداخل اتخاذ سلطة فى ذاتداللةٹإحصائية هناكٹفروق الدراسةٹأن نتائج من وتبني
العامالت. لصالح باخلارج أزواجهنٹللعمل هاجر والالتى العامالت وغير العامالت األسر ربات بني

بني األسرة القراراتٹداخل اتخاذ فىٹسلطة ذاتٹداللةٹإحصائية فروق هناك أن أيضًا وتبني
احلضريات. لصالح احلضريات األسر وربات الريفيات األسر ربات

للعمل أربابها املهاجر شئونٹاألسر فى يتدخلون واألقارب األهل أن الدراسة أ�هرت كما
األسرة ربة شئون فى يتدخلون أربابها,ٹكما املهاجر غير باألسر باملقارنة مرتفعة باخلارجٹبنسبة
األسرة ربة شئون فى تدخلهم أقلٹمن بنسبة والعالى املتوسط التعليمى املستوى ذات العاملة

املتوسط. من أقل املستوىٹالتعليمى ذات العاملة غير

: ا��U???????O�uت
منها الهامة القرارات األسرةٹوخاصة داخل املتخذة القرارات بأهمية األسرة توعيةٹربة - ١
اتخاذٹالقراراتٹباألسلوب لها اخلبرةٹالتىٹتكفل لها تتاح حتى اتخاذها فى مشاركتها أهمية مع

زوجها. غياب املوضوعىٹأثناء اإليجابى
منٹالضرورة كان وإن , الهجرةٹألهميته قرار اتخاذ األسرٹبالتروىٹفى أرباب ننصح - ٢
مع األسرة فليهاجرٹرب ذلك الظروفٹ تتح لم فإذا , بأكملها األسرةٹ هجرة فلتكن الهجرة

عنٹأسرته. كثيرًا هجرته فترة تطول أال مراعاة
للعمل زوجها هجرة أثناء تواجهها قد التى املشكالت بنوعية األسرة ربة توعيةٹ -ٹ ٣

اإلعالمٹاملختلفة. ووسائل الندوات طريق عن وذلك حلها لطرق وإرشادها باخلارج,
للدور تبعًا ,ٹكًال باألسرة اخلاصة القرارات اتخاذ فى األسرة أفراد جميع مشاركة أهمية - ٤

األسرة. أفراد بني والتفاعل جوٹاحلب إليجاد يقومٹبه,ٹوذلك الذى



حياةٹالطفلٹوذلك أهمٹالفتراتٹفى قبلٹاملدرسةٹمن ما أوٹعمر املبكرة الطفولة مرحلة تعتبر
سلوك فى التىٹتؤثر هذهٹاملرحلةٹهى أن كما معٹالبيئةٹاخلارجية, الصحيح التوافق الطفل الكتساب
لسلوك املميز األسلوب استئصالةٹويصبح يصعب الطفولة فى ماٹيغرس ذلكٹألن فيماٹبعد الطفل
خبراتداخل على الطفل حيثيحصل طفل لكل ضرورة يعتبر الروضة الطفل ودخول الشخص.
قد ولكن منوهٹوتوافقه, على تساعده والتى املنزل الكيفيةٹفى تتوافرٹبنفس أن ميكن ال الروضة
يرجع وقد , االنفصال بقلق يعرف ما وهو بالروضة, التحاقه عند اخلوف أو بالذعر الطفل يصاب
باخلوف إشعارٹالطفل وأيضًا علىٹالكبار واعتماده الزائدةٹللطفل, احلماية إلى ذلك السببٹفى
به. احمليطني منٹقبل املتوقعة األخطار من املفرطة الطفل وكذلكحماية الوالدين عليهٹمنٹقبل الزائد

لهم. إرشادى إعدادٹبرنامج خالل من ورعاية اهتمام إلى محتاجون األطفال فهؤالء لذلك

: W???????را�bا� W???OLأ�
الروضة). (سن املبكرة الطفولة مرحلة هى النمو مراحل من هامة مبرحلة الدراسة تهتم -

اإلنسان. حياة من حاسمة تكوينية فترة وهى
الباحثة. حدودٹاطالعات -ٹفى املجال هذا فى العربية ندرةٹالدراسات -
لديه. االنفصال قلق علىٹخفض يعمل إرشادىٹللطفل برنامج إعداد -

لدى االنفصال قلق فىٹخفض أفضل كان كلما مبكرة اإلرشادية املساعدة قدمت -ٹكلما
كما , اضطراباتٹالرشد من عنٹكثير املسئول االنفصال قلق اضطراب يعتبر حيث األطفال,

االجتماعى. وانسحابه الدراسى باملدرسةٹويسببٹفشله االلتحاق عن الطفل يعوق

: W???را�bا� أ�???????????bاف
: vK� ULO� WO�U(ا Wرا�bا� أ�bاف �bد��

إرشادى. برنامج إعداد خالل من الروضة أطفال لدى اإلنفصال خفضٹقلق -
مع التعامل من متكنهم السلوكيةٹواملعرفية املهاراتٹ بعض واملعلمات األمهات إكساب -

األطفال. لدى اإلنفصال قلقل لتجنب األطفال رياض الطفلٹعندٹدخوله

W????????{وd??????????ا� أ�U??????????Hل �??????bى اU????????BH�ôل o???????????K� i??????H) دىU????????????إر� Z???????�U??????�d??????� W???????O�U???????F�

سليمان على محمد محمد ميار
النفسية الصحة قسم

الزقازيـق جامعـة - النوعيةٹ التربية كلية
٢٠٠٣ املاچستيرٹلسنه



: Wرا�bا� WMO�
: WO�Uا�� ا�UMOFت vK� Wرا�bا� X�dأ�

املتكاملة اخلدمات مركز بروضة الروضة أطفال من طفال قوامهاٹ(٣٢) األطفال :ٹعينة ôأو
: هما متساويتني مجموعتني إلى تقسيمهم ومت , بالزقازيق

عليهم) اإلرشادى تطبيقٹالبرنامج مت (١٦)ٹطفًالٹ( وتتكونٹمن التجريبيةٹ: -ٹاملجموعة ١
اإلرشاد). من نوع أى تتلق لم ) منٹ(١٦)ٹطفال :ٹوتتكون الضابطة املجموعة - ٢

االجتماعى واملستوى , والذكاء , العمر : متغيرات فى املجموعتني املجانسةٹبني وقدٹمتت
االنفصال. وقلقل االقتصادى,

البرنامجٹاإلرشادى. تنفيذ فى اشتراكهم ومت األطفال أمهات : U???O�U�
تنفيذٹالبرنامجٹاإلرشادى. فى اشتراكهم ومت معلمات (٦) األطفالٹقوامها معلمات : U???��U�

W????را�bا� �U???O�uت

من التى التوصيات بعض الباحثة تقدم احلالية, الدراسة عنها أسفرت التى النتائج فىٹضوء
رعاية تطويرٹأساليب فى تسهم كما األطفال, لدى االنفصال خفضٹقلق فى تسهم أن شأنها

يلى: فيما التوصيات تلك إيجاز وميكن الروضة أطفال وتربية

W{وdل ا�UH�أ d�Q� W�U� تUO�u�
أهم إلى وإرشادهم للطفل الوالدين مبعاملة يتعلق فيما لتوجههم تدريبية -ٹعملٹبرامج ١
ليتم أطفالهم مع بها يتعاملوا أن يستطيعوا حتى ألبنائهم االجتماعية للتنشئة السوية األساليب

املرغوبة. غير السلوكيات عن واإلقالع فيها املرغوب السلوكيات إكسابٹالطفل
واملشاركة, التعاون يسوده , أسرىٹآمن توفيرٹمناخ يعملٹأفرادٹاألسرةٹعلى ضرورةٹأن - ٢
حتى أوٹأصدقائه, معٹإخوته, اجلماعية ,ٹواملهام باألنشطة علىٹالقيام مبساعدةٹالطفل ويسمح
داخلٹاألسرة. له املساندةٹاالجتماعية من جو توفير وكذلك معهم, اجليد التفاعل فرص يتاحٹله
إعداد طرق وتعليمهن أطفالهن السليمةٹلالنفصالٹعن األساليب األمهاتٹإلى -ٹإرشاد ٣
االنفصال. وقلقل التعلق فريسةٹالضطرابات يقع ال حتى , لالنفصال نفسيا الطفلٹوتهيئته

املختلفةٹالتىٹتساعد التعليمية والوسائل واألدوات, األلعاب, بتوفير األسرة تهتم أن - ٤
املنزلية األنشطة فى واالشتراكٹ اآلخرين مع األلعاب من العديد فى االشتراك على الطفل

واالجتماعية. االستقاللية مهاراته تنمية فى يساهم مبا املختلفة,
أطفالهم. لدى االنفصال قلق خلفض إرشادية برامج فى واملعلمني الوالدين إشتراك ضرورة - ٥



بحيث التربوية والبرامج اإلعالمية التوعية برامج من كل خالل من األسرة دور دعم ٦ٹ-
األدوارٹاألسرية. االسرةٹومتطلباتٹأداء قيمة واألبناء الوالدين من يدركٹكل

ر�Uض ا_�UHل *ULKFت �UO�uت
ميكن حتى وإمكاناتهم, قدراتهم تناسب التى األنشطة األطفالٹفى بإدماج االهتمام ١ٹ-

بهم. احمليطني مع االجتماعىٹاإليجابى التفاعل على ومساعدتهم لهم, النجاح فرص توفير
التفاعلٹاالجتماعى اآلخرينٹلتنمية مع احلرة ملمارسةٹاألنشطة لألطفال الفرصة إتاحة - ٢

لديهم. االنفصال قلق من للخفض وبالتالى أقرانه, مع
مناخ فى باألمن هؤالءٹاألطفال يشعر حتى السلوكٹاإليجابى, تعزيز مبدأ على -ٹاالعتماد ٣

بها. املكلفني واألنشطة املهام األطفالٹعلىٹإجناز هؤالء وملساعدة الروضة,

: W�uHDا� ��uن vK� 5LzUIK� �UO�uت
على األطفال مساعدة شأنها من أخرى, تعليمية ووسائل األنشطة, بتوفير االهتمام ١ٹ-

األطفال. بني االجتماعى التفاعل خالل من التعلم
األطفال مجالٹرياض فى الدراسة ومقررات برامج ضمن االجتماعية باملهارات االهتمام - ٢

االطفال. لدى النفس على لتنميةٹاالعتماد
األساليب بأهم الطفولة,ٹلتعريفهم مجال تدريبيةٹللعاملنيٹفى دورات وتنظيم إعداد - ٣
فى وسائلٹالتكنولوچياٹاحلديثة على تدريبهم إلى باإلضافة الروضة, أطفال تربية فى الصحيحة

التعليمية. العملية



W????????را�bا� h?????�K�
فنى, (موسيقى, التفوق هذا كان سواء أنواعهم, باختالف األطفالٹاملتفوقون ميثل
عدم املجتمع واجب ومنٹ األهمية, غاية فى وطنية ثروة الخ) ... رياضى, لغوى,
واستثمار املبكر باكتشافهم مطالب املجتمع إن بل وانعدامٹالرعاية, باإلهمال تبديدها

أبنائه. تفوق
للمتفوقني ومادام األمة, لدى اإلبداع مبنافع العناية على دليل باملتفوقني العناية إن حيث
التنقيب والدارسني الباحثني من تتطلب لذا غيرهم, طفولة عن كثيرة مظاهر فى تختلف طفولة
لهم املخطط السليم مسارهم فى ليسيروا خصائصهم على والتعرف األطفال هؤالء مثل عن

املتفوقني. هؤالء فى خسارة الٹحتدث حتى
فى هامةٹجدًا املدرسة) دخوله (قبل الطفل حياة من األولى املبكرة السنوات أن وخاصةٹ
هذه فى قراره يأخذ املتطور اللغوى النمو ألن , لغويًا املتفوقني األطفال عن املبكر الكشف
ثم ومن اللغوية, واملهارات للقدراتٹ املبكر بالتطور إما وفعال حاسم القرار وهذا السنوات,

اللغوى. التأخر أو اللغوى التفوق
بني تزداد واإلبداع التفوق على الطفل أنٹقدرة إلى أشار حيث ذلك على أكدٹتورانس ولقد
تؤخذ لم ما مرة املدرسةٹألول الطفل عندٹدخول االنحدارٹفجأة وتأخذٹفى واخلامسة الرابعة سن

األطفالٹاملتفوقني. هؤالء الكتشاف املناسبة التربوية بالرعاية
قدراته استغالل على الطفل قدرة عن ينتجٹ اللغوى التفوقٹ �هور أن بالذكر اجلدير ومن
بشخصية تتعلق شخصية) (متغيرات من: واملتغيرات العوامل بعض فىٹ�ل اللغوية ومهاراته
(متغيرات الخ, االجتماعىٹ... والتفاعل واالستقاللية بالنفس كالثقةٹ نفسه املتفوق الطفلٹ

الخ واألصدقاء.... والروضة كاألسرة بالطفل حتيط بيئية)
وبعض الروضة ألطفال اللغوى التفوق العالقةٹبني مدى على الضوء إلقاء يجب كان هنا ومن

املتغيراتٹالشخصيةٹوالبيئية.

W?????????????????D��d????????????*ا W????????????????????O�Oوا�� W?????????????????OB�Aا� ا*�dO??????????????Gات i??????????????F�� W???????????????????درا�
W?????????{وd?????ا� _�U???????????Hل ا�u???????????GKى �?????????u????????H��Uق

عمر على صالح أبو أمنية
النفسية الصحة قسم

الزقازيـق جامعـة - النوعية التربية كلية
٢٠٠٥ املاچستيرلسنه



:Wرا�bا� WKJA�
شعبةٹرياض الثالثةٹوالرابعة للفرقتنيٹ العملية التربية على اإلشراف أثناء الباحثة الحظت
ستة ملدة استمر والذى سابقا الباحثة عمل خالل من وأيضا النوعية, التربية األطفالٹبكليةٹ
اهتمامًا ولكنهمٹالٹيلقون لغويا املتفوقني األطفال من عددًا هناك أن - روضة كمعلمة شهور
بالنفس, (الثقة الشخصية باملتغيرات املعرفة عدمٹ بسبب وذلك املعلمات أو اآلباء سواءٹمن
بيئة وأبعاد الثقافىٹلألسرة, االقتصادى االجتماعى (املستوى والبيئية االجتماعى) والتفاعل
الروضة,ٹاإلمكانيات) فى والعالقات الروضة, وإدارة واألنشطة, املعلمة, دور : من الروضة

الروضة. ألطفال اللغوى) وخاصة( بالتفوق املرتبطة
والبيئية الشخصيةٹ املتغيرات هذه بعض دراسة أهمية الباحثة أدركت ذلك على وبناء
على العمل ثم ومن مبكرا, اكتشافهم يساعدٹعلى مما الروضة ألطفال اللغوى املرتبطةٹبالتفوق

اخلاصة. قدراتهم تنمية
اآلتية: التساؤالت الدراسةٹفى مشكلة وحتديد صياغة ميكن سبقٹ, ما على وبناء

العاديني لغويًاوأقرانهم املتفوقني الروضة أطفال درجات متوسطى بني فروق توجد هل - ١
االجتماعى (املستوى والبيئية االجتماعى) والتفاعل بالنفس, (الثقة الشخصية املتغيرات فى
الروضة, وإدارة املعلمة,ٹواألنشطةٹ, :ٹدور من بيئةٹالروضة وأبعاد لألسرة, الثقافى االقتصادى

الدراسة? موضوع اإلمكانيات) الروضة, فى والعالقات
لغويًاٹفىٹكل املتفوقني الروضة أطفال من اجلنسني درجات متوسطى بني فروق توجد هل ٢ٹ-

فىٹالدراسة? املتضمنة والبيئية الشخصية املتغيرات من متغير
املتغيرات من متغير وكل الروضة ألطفال اللغوى التفوق بني ارتباطية عالقة هلٹتوجد - ٣

املتضمنةٹفىٹالدراسة?
من متغير كل فى منٹدرجاتهم الروضة ألطفال اللغوى التفوق بدرجة التنبؤ ميكن هل -٤

الدراسة? فى املتضمنة املتغيرات

:W????????را�bا� أ�????????bاف
يلى: فيما احلالية الدراسة أهداف تتحدد

متغير وكل الروضة ألطفال اللغوى التفوق ارتباطيةٹبني وجودٹعالقة مدى -ٹالكشفعن ١
الدراسة. فى املتضمنة والبيئية الشخصية املتغيرات من

الدراسةٹبني فى املتضمنة والبيئية الشخصية املتغيرات فى الفروق داللة عن الكشف - ٢
العاديني. املتفوقنيٹلغويًاٹواقرانهم األطفال

املتغيرات فى لغويًا املتفوقني األطفال من اجلنسني بني الفروق داللة عن الكشف ٣-ٹ



الدراسة. فى املتضمنة الشخصيةٹوالبيئية
اللغوى التفوق بدرجة تنبؤية قدرة لها التى والبيئية الشخصية املتغيرات عن الكشف -٤

الروضة. أطفال لدى
الغرض. لهذا فيماٹبعد به األستفادة ميكن الروضة ألطفال بالنفس الثقة مقياس -ٹإعداد ٥
ميكن الروضة ألطفال اللغوى بالتفوقٹ املرتبطة الروضة بيئة ملتغيرات مقياسٹ إعداد ٦ٹ-

الغرض. لهذا بعد فيما به االستفادة
: W????را�bا� WOLأ�
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والوطنٹالعربى مصر فى خاصة رعاية إلى حتتاج الفئاتٹالتى املتفوقونٹمن األطفال يعد - ١
التى األوربية معٹالدول ومتشيًا كبيرة, بصورة املجتمع تؤثرٹفى التى الفئة هذه أهمية تتناسبمع
فىٹهذه املتفوقون يلقاه الذى االهتمام هذا من وبالرغم , املتفوقني األطفال بهؤالء اهتمامًا تبذل
التى األسباب أهم ومن يفقدهمٹاملجتمع, املتفوقني من فاقدٹكبير يوجد أنه إال األخيرة, األونة
لهم. والبيئيةٹاملميزة الشخصية املتغيرات على والوقوف املبكر اكتشافهم عدم ذلك إلى تؤدى
لغويًا, املتفوقني األطفال قضايا على للتركيز بحثية محاولة هى احلالية الدراسة إن -٢
فقط, واملتفوقني بالتفوق والدهشة عندٹحدودٹاإلعجاب التىٹتقف العامة النظرة من والتحول
اللغوى بالتفوق املرتبطة والبيئية الشخصية واملتغيرات للخصائص املبكر االكتشافٹ إلىٹ
فى وخاصة قدراتهم تنمية على بعد يساعدناٹفيما مما تفوقهم منٹانطفاء بدًال الروضة ألطفال

الفرد. حياة فى وأثرٹكبير أهمية من املرحلة ملاٹلهذه األطفال, رياض مرحلة
شأنهاٹاكتشاف من يكون هذهٹالدراسةٹعلىٹتلكٹالعواملٹالتى خالل من التعرف ميكن -٣

ورعايتهم. لغويًا األطفالٹاملتفوقني
االجتماعى) والتفاعل بالنفس, (الثقة الشخصية «املتغيرات املؤشرات هذه تسهمٹ - ٤
دور من: الروضةٹ بيئة وأبعاد لألسرة,ٹ الثقافى االقتصادى االجتماعى (املستوىٹ والبيئية
الرعاية تقدميٹ فى اإلمكانيات)» الروضة, فى والعالقات الروضة, وإدارة واألنشطة, املعلمة,

رعايةٹموهبتهم. شأنها من يكون التى اخلدمات وتقدمي األطفال, لهؤالء املالئمة
:Wرا�bا� WMO�

الطفل روضات أطفال من وطفلة طفًال قوامها(٨٠) عينة علىٹ الدراسة أجريتٹ
الزمنية أعمارهم وتراوحت بالزقازيق, املؤمنني على,ٹأم العزيز عبد غرب, لغات السعيد,
تطبيق وبعد املعلمات, بترشيحات األخذ على بناء تقسيمهم ومت سنوات, ٥-٦ بنيٹ
مجموعتني إلى (١٩٩٦ وآخرون, إسماعيل الدين عماد محمد (إعداد: اللغة مقياس

وهما: متساويتني



أعلى على حصلوا والذين لغويًا املتفوقني األطفال مجموعة وهى األولى: املجموعة - ١
لغويا متفوقًا طفال ٤٠ قوامها وكانت اللغة مقياس على األول) األعلى- (االرباعى الدرجات

اجلنسني. بني الفروق لبحث , أنثى ٢٠ ذكر, ٢٠ منهم
املتوسط على حصلوا والذين األطفالٹالعاديني مجموعة وهى الثانية: املجموعة - ٢
٤٠ قوامها كانتٹ والتى اللغة مقياسٹ على والثالث) الثانىٹ (اإلرباعى الدرجات منٹ

عاديا. طفال

:Wرا�bا� ZzU��
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أطفال درجات متوسطى بني ٠١ر٠ إحصائياٹعندٹمستوى دالة جوهرية فروق وجود - ١
الروضة فى والعالقات االجتماعى والتفاعل بالنفس الثقة فى والعاديني لغويًا املتفوقني الروضة

املتفوقنيٹلغويًا. األطفال لصالح الروضة الكليةٹلبيئة والدرجة
لغويًا املتفوقني الروضةٹ أطفال درجاتٹ متوسطى بني إحصائيا دالة فروق توجد ال -٢
فى املقدمة واألنشطة واملعلمة لألسرة الثقافى االقتصادىٹ االجتماعى املستوى فى والعاديني

الروضة. واإلمكانيات)ٹكابعادٹلبيئة الروضة الروضةٹوإدارة
الروضة أطفال من اجلنسني درجات متوسطى بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ٣-ٹال
املستوى شخصية, كمتغيرات االجتماعى) التفاعلٹ , بالنفسٹ الثقة فى( لغويًا املتفوقني
, إدارة , أنشطة (معلمة, الروضة بيئة وأبعاد لألسرة, الثقافى االقتصادى االجتماعى

بيئية. كمتغيرات الروضة لبيئة الكلية والدرجة إمكانيات) وعالقات,
أطفال درجات بني ٠١ر٠ مستوى عند إحصائيا دالة موجبة ارتباطية عالقة توجد - ٤
االجتماعى, والتفاعل علىٹالثقةٹبالنفس ودرجاتهم علىٹمقياسٹاللغة لغويا املتفوقني الروضة

الروضة. فى العالقات وبعد
أطفال درجات بني ٠٥ر٠ مستوى عند إحصائيا دالة موجبة ارتباطية عالقة توجد - ٥

الروضة. بيئة ملقياس الكلية ٹاللغةٹوالدرجة مقياس على لغويا املتفوقني الروضة
علىٹ املتفوقنيٹلغويًا أطفالٹالروضة درجات بني دالةٹإحصائيا ارتباطية عالقة توجد ال -٦
من وكًال لألسرة الثقافى االقتصادى االجتماعى املستوى اختبارات على اللغةٹودرجاتهم مقياس

الروضة. بيئة كأبعادٹملقياس واإلمكانيات) واإلدارة واألنشطة املعلمة )
بنسبة اللغوى التفوق بدرجة بالنفسٹ الثقة من الشخصيةٹ املتغيرات تنبأت -٧
عند داالن وهم ٤ر٣٢%ٹ مساهمة بنسبة االجتماعى التفاعل ٣ر٨١%, مساهمة

٠٠١ر٠. مستوى



بدرجة الروضة بيئة أبعاد كأحد الروضة فى العالقاتٹ من البيئية املتغيرات تنبأت - ٨
٢ر٩% مساهمة بنسبة الروضة لبيئة الكلية الدرجة ٥ر١٦%, مساهمة بنسبة اللغوى التفوق

٠٥ر٠. مستوى عند وهماٹداالن
واألنشطة املعلمة من وكل لألسرة, الثقافى األقتصادى االجتماعى املستوى يتنبأ -ٹلم ٩
بنسب اللغوى التفوق درجة فى الروضة لبيئة كأبعاد الروضة فى واإلمكانيات الروضة وإدارة

إحصائيًا. دالة
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حياةٹالطفلٹوذلك أهمٹالفتراتٹفى قبلٹاملدرسةٹمن ما أوٹعمر املبكرة الطفولة مرحلة تعتبر
فى تؤثر التى هى املرحلة كماٹأنٹهذه , اخلارجية البيئة مع الصحيح التوافق إلكسابٹالطفل
األسلوب ويصبح استئصاله يصعب الطفولةٹ فىٹ يغرسٹ ما ألنٹ ذلك بعد فيما الطفل سلوك
يحصلٹالطفل حيث لكلٹطفل ضرورة يعتبر الروضة الطفل الشخص,ٹودخول املميزٹلسلوك
منوه على تساعده املنزلٹوالتى فى الكيفية بنفس تتوافر أن ميكن ال الروضة داخل خبرات على
ذلك السببٹفى يرجع وقد بعضجوانبٹاإلدراك, فى منٹقصور يعانىٹالطفل ولكنٹقد وتوافقه
احلرية ترك عدم وكذلك األطفال, لدى اإلدراك تنمى التى واأللعاب األنشطة توفير عدم إلى
من ورعاية اهتمام إلى محتاجون األطفال لذلكٹفهؤالء يفضلونها التى األلعاب ملمارسة لألطفال

اللعبٹاملوجهٹلهم. على قائم عالجى برنامج إعداد خالل

:Wرا�bا� WKJA�
حياتهم على يؤثر قد الذى األمر اإلدراك جوانب بعض فىٹ قصور من األطفالٹ بعض يعانى
للطفل. العقلى البناء على السلبى تأثيره اإلدراك ولقصور بشكلٹخاص, منوهم وعلى عام بشكل
ينتج حيث خطورة اآلثار أكثر الروضةٹمن أطفال لدى اإلدراك قصور املترتبةٹعلى األثار وتعد

العمر. نفس فى أقرانه عن تأخره إلى باإلضافة والعلمى, الدراسى فشله عنه
علىٹ معٹاألطفال.ٹوبناء الباحثة جتريها كانت التى املقابالت خالل من أيضا ذلك الحظت
اللعب طريق عن الروضة أطفال لدى اإلدراك جوانب بعض تنمية أهمية الباحثة أدركت ذلك
وهو واللمسى, والشمى والسمعى واملفاهيم واألحجام واأللوان األشكال إدراكٹ مثل املوجه
املوجه اللعب على يقوم عالجى برنامج فى اشتراكهم خالل من يتحقق أن ميكن الذى األمر

الروضة. أطفال لدى اإلدراك بعضجوانب قصور لعالج

V??????????ا�u???????� i?????????F� �u??????????????Bر �?????????????öج v?????????� t????????????�u????????*ا V??????????FK� Z????????????�U???????�d???????� W???????????O�U???????????F�
W???????????{وd???????????ا� أ�U???????????Hل �?????????????bى اùدراك

سليمان على محمد محمد مروة
النفسية الصحة قسم

الزقازيـق جامعـة - النوعية التربية كلية
٢٠٠٤ املاچستيرلسنه
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الروضة), (سن املبكرة الطفولة مرحلة هى النمو مراحل من هامة مبرحلة الدراسة تهتم -

البشرى. للفرد جلميعٹجوانبٹالسلوك تنموى كمدخل باعتبارها وذلك
كلما وذلكٹألنه الروضة عندٹأطفال جوانبٹاإلدراك لبعض املبكر العالج على التأكيد -ٹ

للطفل. أفضل كان كلما مبكرة املساعدة متت
أطفالٹالروضة. لدى االدراك قصوربعضٹجوانب على فىٹالتغلب األطفال رياض معلمات مساعدة -
اإلدراك جوانب عالج تناولت التىٹ - الباحثة علم حدود فى -ٹ العربية الدراسات قلة -

الروضة. أطفال لدى خاصة

: Wرا�bا� أ�bاف
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الروضة. لدىٹأطفال اإلدراك بعضجوانب قصور عالج فى املوجه للعب برنامج فعالية معرفة -
الروضة. ألطفال اإلدراك بعضجوانب عالج فى املبكر التدخل أهمية اختبار -

: Wرا�bا� ZzU��
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درجات رتب متوسطى بنيٹ ٠١ر٠ مستوى عندٹ إحصائيةٹ داللة ذات فروق وجودٹ - ١
(أبعاده اإلدراكى النمو مقياس على البعدىٹ القياسٹ فىٹ والضابطة التجريبية املجموعتني

التجريبية. املجموعة لصالح الروضة, ألطفال الكلية) والدرجة
درجات رتب متوسطى بنيٹ ٠١ر٠ مستوى عندٹ إحصائيةٹ داللة ذات فروق وجودٹ - ٢
(أبعادهٹوالدرجة اإلدراكى مقياسٹالنمو على والبعدى القياسنيٹالقبلى فى التجريبية املجموعة

لصالحٹالقياسٹالبعدى. ألطفالٹالروضة, الكلية)
التجريبية املجموعة درجات رتب بنيٹمتوسطى داللةٹإحصائية ذات فروق ٹوجود -عدم ٣
ألطفال الكلية) والدرجة (أبعاده اإلدراكى النمو مقياس على والتتبعى البعدى القياسني فى
إحصائية داللة ذات وجدتٹفروق فقد السمعى) (اإلدراك اخلامس البعد عدا فيما الروضة,
البعدىٹوالتتبعى القياسني فى التجريبية املجموعة درجات متوسطى بني ٠١ر٠ مستوى عند

التتبعى. القياس لصالح
بعض قصور عالج املوجهٹفى اللعب القائمٹعلى العالجى البرنامج فعالية النتائجٹيتبني من

الروضة. اإلدراكٹلدىٹأطفال جوانب
مجال فى منها ميكنٹاالستفادة التى التربوية التوصيات من مجموعة وضع إلى وانتهتٹالدراسة



لذلك باإلضافة الطفولة شئون على والقائمني واملعلمات لألسرة توصيات وضعت كما الطفولة,
احلالية. الدراسة بدأته ما تستكمل أن مجموعةٹمنٹالبحوثٹاملقترحةٹالتىٹميكن صياغة متت فقد

Wرا�bت ا�UO�u� : UO�U�

من قدمته وما نتائج من الباحثةٹ إليهٹ توصلت وما احلاليةٹ الدراسة إجراءات ضوء فىٹ
مت وقد الفئة, والنهوضٹبهذهٹ العون يد يقدم أن يريد من لكل أنهاٹضرورة ترىٹ , تفسيرات

إلى: التوصيات تقسيم
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أطفالهم لدى العقلى اجلانب يتعلقٹبنمو فيما للوالدينٹلتوجيههم تدريبية عملٹبرامج - ١
اللعبٹواألنشطة. طريق عن لدىٹأطفالهم اإلدراك جوانب كيفيةٹتنمية إلى وإرشادهم

املختلفةٹالتىٹتساعد التعليمية والوسائل , واألدوات األلعاب, بتوفير األسرة تهتم أن - ٢
أطفالهم. اإلدراكٹلدى جوانب منوٹجميع علي

أطفالهم. لدى اإلدراك لتنمية عالجية برامج الوالدينٹفى إشتراك ضرورة - ٣
وذلك اجلماعية األلعاب فى علىٹاألشتراك ألطفالهم واألمهات اآلباء تشجيع ضرورة - ٤

أطفالهم. لدى اإلدراك لتنمية
وكذلك الطفل معينةٹعلى ألعاب فرض وعدم االستقالل على ألطفالهم اآلباء تشجيع - ٥

مبفرده العابه اختيار على تدريبه
بحيث التربوية والبرامج اإلعالمية التوعية برامج من كل خالل من األسرة دور دعم ٦ٹ-

الروضة. فىٹمرحلة خاصة األطفال لدى جوانبٹاإلدراك أهميةٹتنمية الوالدين يدرك
ا_�UHل: ر�Uض *ULKFت �UO�uت - ب

والذى املرحلة هذه فى باللعب منه وخاصةٹماٹيتصل التربوى النشاط تنويع ضرورة - ١
األطفال. لدى اإلدراك تنمية فى يساهم

قدراتهمٹاإلدراكية. اآلخرينٹلتنمية مع احلرة ملمارسةٹاألنشطة لألطفال الفرصة إتاحة - ٢
ميكن حتى وإمكاناتهم قدراتهمٹ تناسبٹ التى األنشطةٹ فى األطفال بإدماج االهتمام - ٣ٹ

اإلدراكى. النمو على ومساعدتهم لهم, النجاح فرص توفير
واألنشطة املهام إجناز على األطفال ملساعدة اإليجابى السلوك تعزيز علىٹمبدأ االعتماد - ٤

بها. املكلفني
حاجاتهم واستخدام األطفال واهتماماتٹوميول األطفال رياض برامج بني الربط تأكيد - ٥

إدراكهم. ومنو للتعلم كدوافع



مثل: التعليمية واأللعاب الوسائل على األطفال رياض برامج تشتمل أن ضرورة -ٹ ٦
التعليمية. واألفالم والصورٹاملتحركة واملجسمات, األدوار, ولعب التمثيليات,

:W�uHDا� ��uن vK� 5LzUIK� �UO�uت - ?�
اإلدراك تنمية منٹشأنها تعليميةٹأخرى ووسائل واأللعاب, األنشطة بتوفير االهتمام - ١

الروضة. أطفال لدى
األطفال رياض مجالٹ فى الدراسة ومقررات برامج ضمن العقلية باجلوانب االهتمام - ٢

األطفال. لدى اإلدراكية لتنميةٹالقدرات
واأللعاب بالوسائل وتدعيمها املدرسة قبل ماٹ مرحلةٹ أطفال ببرامجٹ االهتمام زيادة - ٣

اليومية. بحياتهم املرتبطة البسيطة التعليمية
املختلفة واخلامات واألدوات باملواد الروضات وإمداد الالزمة املوارد تدبير على -ٹالعمل ٤

املختلفة. األنشطة علىٹممارسة تساعد التى
األساليب بأهم الطفولة,ٹلتعريفهم مجال تدريبيةٹللعاملنيٹفى دورات وتنظيم إعداد - ٥
فى وسائلٹالتكنولوجياٹاحلديثة على تدريبهم إلى باإلضافة الروضة, أطفال تربية فى الصحيحة

التعليمية. العملية



هوٹالنظام الزواج ليكون زوجًا حواءٹفكانا خلق ٹثم واحدًا فكان آدم تعالى خلقٹالله لقد
األسرة تكوينٹ أجل منٹ اجلنسني بني العالقةٹ لتنظيمٹ وتعالىٹ سبحانه الله خلقه الذى اإللهى

لقولهٹتعالى: وذلك األبناء وتنشئة
وبثٹمنهماٹرجاًال زوجها منها وخلق نفسواحدة من خلقكم الذى ربكم «يأيهاٹالناسٹاتقوا

.(١ آية: النساء (سورة ونساًء» كثيرًا
الدين نظمٹيحددها وفق ويتم واملرأة, بنيٹالرجل املشروعة العالقة هو يعتبرٹالزواج هنا ومن
هىٹامليالد األحداث تلك اإلنسان حياة فى الكبرى األحداث منٹأهم املجتمعٹوهوٹواحد ويقرها
خارج شىء فهو املوت وأما فيه, يد لنا يكون أن دون لنا يحدث فإنه امليالد أما واملوت. والزواج
أنه كما مبنٹسيتزوج, يقرر فاإلنسان بالزواج يتعلق فيما كذلك ليس األمر ولكن إرادتنا, عن

شكلٹهذاٹالزواج. يرتب
آخر. معنى على تقوم مما أكثر والعاطفية الروحية املعانى على تقوم مقدسة فالزواجٹرابطة لذلك
الناس يقدم أن الطبيعى فمـن لإلنسان,ٹ العمريةٹ بالفترةٹ يرتبط أهدافــهٹ بحكم والزواج
النفسية الزواج مسئوليات حتمل مـن ميكنهـم الـذى والرشد الشباب سن فىٹ الزواج على

األوالد. مسئولياتٹتنشئة اإلجنابٹوحتمــل مـــن ميكنهـــم واجلسمية.كمـا
يصيبه قد أو الزوجني بني التوافق يحالفه األسرةٹقد تكوين فى األولى اخلطوة فالزواجٹهو

الشرط. هذا جانبه إذا الفشل
البدء يعتبر لذلك املجتمعـات تتكون وخليـتهٹاألولـى,ٹوباألسر املجتمع نواة هى واألسرة
الفرد من لكل بالغة ذاتٹأهمية أحداث الزواجى, منٹاالرتباط أوٹالتخلص مشروعٹالزواج فى
حتكمه التى املعاييرٹواالجتاهات اإلجتماعيةٹفإن الـزواج ألهمية ونظرًا إليه ينتمى الذى واملجتمع

. االجتماعية مبؤسساته ترتبط كما للمجتمع الثقافى اإلطار فى تتعمق
أن إلى عامة بصفة اإلحصائية ,ٹوتشيرٹالبيانات آخر إلى مجتمع الزواجٹمن ويختلفٹسن
,١٨٩٠ عام بني املمتدةٹما الفترة فى العالم بعضبلدان فى تدريجيا تناقصًا قدٹشهد الزواج سن
تعقد مدى فى وتزايدًا سريعًا الفترةٹتغيرًاٹاجتماعيًا هذه فيه شهدت التى الوقت فى ١٩٥٠

وتشابكٹأمورٹاحلياة.

v??????????????????وا�e???????????ا� o??????????????????ا�u?????????��U????????� t???????????????��ö??????????و� ا*???????dا�U????????????????Iت زواج

طلبــة علــى السيــد فــاديـة
النفسية الصحة قسم

الزقازيـق جامعــة - التربيــة كلية
٢٠٠٢ املاچستيرلسنه



القرن منذٹمنتصفٹ املراهقني عددٹزيجات فى تزايد منٹ نشهده ما إرجاع البعض ويحاول
الزواجٹاملبكر أن ويبدو - الفترة فىٹهذه أعدادهم طرأتٹعلى التى الضخمة الزيادة احلالىٹإلى
مستوى إلى وصلٹ قد يكن لم نضجهم نظرًاٹألن املشتركنيٹفيه, أو مشكلةٹللمنخرطني ميثل
لم الذى الوقتٹ ففى متطلباته, مع التعايش وإمكانية الزواج بإلتزامات بالوفاء لهمٹ يسمح
مشكالت فإنٹ العالم,ٹ بلدان من كثير فى ١٩٥٠ عام منذ الزواج سن متوسط فيهٹ يتناقصٹ
الزيجات ألطرافهذه وخطيرةٹبالنسبة مشكالتٹحادة غدتمتثل قد السن الزيجاتصغيرات

. سواء ومجتمعاتهمٹعلىٹحد
الوازع إال علىٹأنفسهم سلطان العهدٹالقدميٹبهمٹفال على الريف أهل أن جند مازلنا ولكننا
على اإلقدام فى بعضهم أسرف لقد بل والظروف, االعتبارات بكلٹمنهمٹمن وماٹيحيط الدينى
وخبراتهم وأعمالهم لمٹتؤهلهمٹأجسامهم ممن شاكلتهم على هم ومن األطفال, فزوجوا الزواج
تزال ال هذا الزواج,ٹومع سن وحتديد التدخل إلى اضطرٹالشارعٹاملصرى حتى الزوجية, للحياة

. أحكامه من اإلفالت على منهمٹتعمل طائفة
من عصمة يعدٹالزواجٹاملبكر حيث مصر السماتٹاملميزةٹللزواجٹفى أهم من املبكر فالزواج
توسيعٹنطاق إلى الطريق هو الزواج أن اخلطأ,ٹكما فى الوقوع من والفتاة للشاب وصيانة الزلل

.)١٨٧ ،١٩٧٤ �ULOK� rOKن: Wد�U�( واجتماعيًا اقتصاديًا قوتها األسرةٹوتدعيم
املراهقات زواج بني العالقة حتديد الباحثة حتاول وفيها الدراسة مشكلة جاءت هنا ومن

لديهن. الزواجى والتوافق
املراهقة فالفتاة هنا والتجارب,ٹومن اخلبرة قليل املراهقةٹطور أنٹمرحلة الباحثة ترى حيث

ناجحة. زوجية حياة فى للدخول مؤهلة غير
تضمن قيم وتأسيس الرشد مرحلة إلى االنتقال هو للمراهقني الرئيسية املهامٹ أحد وأن
احلكم ٹاملراهقة مرحلة خالل واملراهقة املراهق ويتعلم احلياة شريك فىٹاختيار احلكيم القرار

مدىٹاحلياة. وكذلك احلاضر. للوقت بالنسبة نسبيًا مهم هو وما هوٹمهم ما على
الزيجات هذه وتنطوى للغاية, ضئيلة احتماالت املراهقني زواج جناح احتماالت تبدو لذلك
فيها, تنشئتهم واألبناءٹالذينٹجترى أطرافهاٹوأسرهم من لكل كبيرة وتهديدات مخاطر على
ومهنية, جوانبٹأكادميية من الشخصية هذه تتضمنه مبا الشخصية نقصنضج مع يتعذر حيث
عالقة االنخراطٹفى خالل أنٹيحققهٹمن ينبغى الذى اإلشباع مستوى حتقيق من الفرد يتمكن أن

الزواجٹوتكوينٹاألسرة.
: كاآلتى وهى املبكر الزواج املترتبةٹعلى النتائج لتؤكد �Uى(  )�Uرز، دراسة جاءت ولقد

املبكر. الزواج احتمال زاد كلما االجتماعية الطبقة انخفضت كلما - ١
الزوجني. قبل من املتشددة األفعال بسبب تفككه احتمال زاد مبكرًا كانٹالزواج كلما - ٢



التأثيراتٹالسلبية. احتمال زاد مبكرًا الزواج كلماٹكان - ٣
الزوجني. لدى التعقيدات إحتمال زاد االجتماعية الطبقة إنخفضت كلما - ٤

على املترتبة السلبية التأثيرات وجود إحتمال زاد االجتماعية الطبقة إنخفضت كلما - ٥
املبكر. الزواج

:WO�Uط ا��UIMا� vK� ا��u��Uن �ôRء  lLأ� bو�
الزوجية. السعادة إلى الٹتؤدى مبكرة سن فى تتم التى الزيجات أن -١

أوٹحتديًا غيرٹسعيد منزل من ذلكهروبًا يفضلون صغيرة سن فى منٹيتزوجون أنٹمعظم - ٢
األبوين. لسيطرة

وسن سنة ٢٠ من أقل الزوجة إذاٹكانٹسن عالية الزوجني,ٹوجدٹبنسبة بني التوافق ضعف - ٣
الطالقٹأقل. معدل ذلكٹكان من أكثر عندٹالزواج السن كان سنة,ٹوكلما ٢٣ من أقل الزوج

حتسني منٹإمكانية فيحرم تعليمه مواصلة عن الفرد إعاقة مبكر سن فى أضرارٹالزواج من وأن
بينما الزوجيةٹ بالقيود يرتبطون الشباب يجعل املبكر الزواج أن كماٹ االقتصادى, مستواه
وبالنسبة زواجهم على املترتبة املسئوليات خطورة مدى تقدير لهم يتيح الذى النضج ينقصهم
زوجته حببتٹإليه التى فإنٹالصفات دراسته مبواصلة �روفه له وسمحت مبكر سن فى تزوج ملن
بشكل إليها نظرتهٹ فتتغير تعليمه استكمال بعد تقديره فى تتغير قد استكمالٹتعليمه قبل
تثير التى األسباب من الزواج عند السن أن إلى باإلضافة هذا السعادةٹالزوجية, على يؤثر قد
من مرحلة أنٹيبلغوا شئونهمٹإلى جميع فى ويتدخلون أمورهم األهل فيتولى األسرية املشكالت

. أنفسهم على باالعتماد لهم يسمح مركز فى ويصبحوا املالية مواردهم تتحسنٹفيها العمر
املراهقات زواج بني العالقة معرفةٹ حملاولة احلالية الدراسة مشكلة أهمية جاءت هنا ومن

هذاٹالتوافق. فى تسهم قد التى والعوامل والتوافقٹالزواجى

:Wرا�bا� WKJA�
:≈g ä’DhÉ°ùàdG øe áYƒª› ≈a á«dÉ◊G á°SGQódG á∏µ°ûe πãªàJ

املراهقات) وغير (املراهقات الزوجات الزواجٹلدى عند السن بني عالقة توجد هل - ١
وتوافقهنٹالزواجى?

منٹ: وكل الزوجني بني السن فارق عالقةٹبني توجد هل - ٢
املراهقات)? وغير (املراهقات الزوجات تدركها كما الزوجية املعاملة أساليب أ-

املراهقات)? وغير (املراهقات الزوجات لدى الزواجى التوافق - ب
املراهقات) وغير (املراهقات الزوجات لدى التعليمى املستوى بني هلٹتوجدٹعالقة - ٣

وتوافقهنٹالزواجى?



وغير (املراهقات الزوجات لدى واالقتصادى االجتماعى املستوى بني عالقة توجد هل - ٤
الزواجى? وتوافقهن املراهقات)

فى املراهقاتٹ وغير املراهقات الزوجاتٹ بنيٹ إحصائية داللة ذات فروق توجد هل - ٥
االنفعالى? النضج

فى املراهقاتٹ وغير املراهقات الزوجاتٹ بنيٹ إحصائية داللة ذات فروق توجد هل - ٦
الزوجات? كماٹتدركها املعاملةٹالزوجية أساليب

فى املراهقاتٹ وغير املراهقات الزوجاتٹ بنيٹ إحصائية داللة ذات فروق توجد هل - ٧
الزواجى? التوافق

وتكشفٹعن التوافقٹالزواجى فى املتطرفة احلاالت متيز شعورية ال عوامل توجد هل - ٨
وصراعاتهن? النفسية وحاجاتهن شخصيتهن

:W???????را�bا� أ�?????bاف
:v????إ� W????O�U(ا W????را�bا� �b???Nف

مقياس خالل من الزواجى وتوافقها املراهقة سن فى زواجٹالفتاة بني العالقة على التعرف -
الباحثة. أعدته الذى الزواجى التوافق

ومدىٹمساهمة املراهقات لدىٹالزوجات الزواجى علىٹالتوافق تؤثر التى العوامل دراسة -
واملستوى التعليمى,ٹ املستوى الزوجني, بني السن فارقٹ الزواج, عند الزوجةٹ سن منٹ كل
الزواجى التوافق فى الزوجية املعاملة وأساليب االنفعالى, والنضج واالجتماعى, االقتصادى

املراهقات. الزوجات لدى
النضج فى املراهقات وغير املراهقات الزوجات بني فروق هناك كانت إذا ما معرفة -

الزواجى. والتوافق , وأساليبٹاملعاملةٹالزوجية االنفعالى,
والتى الزواجى التوافق فى املتطرفة احلاالت وراء التىٹتقف الالشعورية العوامل معرفة -

النفسية. وصراعاتهن وحاجاتهن شخصيتهن عن تكشف
والزواجى. واألسرى مجالٹالتوجيهٹواإلرشادٹالنفسى فى تفيد نتائج إلى التوصل -

املتزوجات لرعايةٹ إرشادى برنامجٹ سياسة رسم فى تفيد التىٹ التوصيات بعضٹ وضع -
الزوجية. احلياة فى التوافق على ومساعدتهن نفسيًا السن صغيرات

: W?????????????را�bا� W????OLأ�
بالتوافق املراهقاتوعالقته وهىٹزواج تتناولها التى الظاهرة منٹطبيعة احلالية الدراسة أهمية تأتى

والبحوث. الدراسات من مزيد إلى الزواجىٹمازالٹبحاجة التوافق مجال أن حيث الزواجى.



على خاصة الزواجى التوافق عوامل دراسة مجال فى ثغرة لتسد احلالية الدراسة وجاءت -
املراهقات لدى الزواجى والتوافق الزواج سنٹ بني العالقة توضيح منٹخالل احمللى. املستوى

فيه. تؤثر التى والعوامل
بهدف لتحقيقهاٹ تسعى التى السابقةٹ األهدافٹ خالل من الدراسة أهمية تظهر كما -
فى وتطبيقات توجيهات إلى للتوصل الزواجى التوافق مجال فى جديدة نتائج على احلصول

واألسرى. الزواجى اإلرشاد مجال
منها:- عديدة فئات احلاليةٹتفيد الدراسة نتائج كماٹأن -

واملراهقات. والزوجات علىٹالزواج املقبالت املراهقات - رعايةٹاألسرة على القائمني األسرةٹ-

: Wرا�bا� �UتKDB�
: ا*dا�UIت زواج - ١

هو املبكر والزواج الثانىٹمنٹالعمر العقد من األولى السنوات فى هوٹالزواج املراهقة زواج
عاما. عشرين عن والزوج الزوجة سن فيه يقل الذى الزواج ذلك

الزواج من بدًال املراهقات زواج لقب الظاهرة تلك على أطلقٹالبعضٹمنهم كما
قبل ما سن فى الفتاة زواج احلالية الدراسة فى املراهقات بزواجٹ ويقصد املبكر

(الباحثة). العشرين
:vوا�eا� oا�uا�� - ٢

بينها والعالقة الزواج نحو باجتاهها اخلاصة الزوجة استجابات احلالية فىٹالدراسة به ويقصد
عن والرضا , األسرى والتوافق واالنفعالى, العاطفى والنضج اجلنسية, والعالقة زوجها, وبني
واألوالد. والدخلٹواالجناب االجتماعية, والعالقات الشخصية, والعالقات الزوجية, حياتها

الزواجىٹ(الباحثة). التوافق يقيسهاٹمقياس كما
:v�UFH�ôا ZCMا� -٣

على واالعتماد النسبى لالستقالل الفرد حتقيق احلاليةٹ الدراسة فى به ويقصد
املختلفة. االجتماعية باألدوار والقيام املسئولية وحتمل القرارات اتخاذ فى النفسٹ
عالقات وتكوين إيجابى. بشكل اليومية مشكالته وحل مواجهة على والقدرة
فى عليها يسير ثابتة وقيم مبادىء لديه يكون وأن اآلخرين مع طيبةٹ اجتماعيةٹ

حياته(الباحثة).
:WOوا�eا� WK�UF*ا VO�Uأ� - ٤

مودة منٹ تتضمنه مبا الزوجني بني التعاملٹ وأشكال احلاليةٹصور الدراسة فى بها ويقصد
(الباحثة). وأهمال ونبذ وقسوة, وتسلط وحماية وتدليل ورحمة,



:Wرا�bا� �bود
:vK� U0 WO�U(ا Wرا�bا� �bد��

حيث العام نفس أغسطسٹمن شهر إلى ٢٠٠٠ عام مايو شهر من :ٹبدأت WO�Uز� �bود - ١
البحث. عينة أفراد على الدراسة أدوات تطبيق جرى

ميت مركز الدقهليةٹوتضمنت محافظة فى امليدانية الدراسة إجراء وتشمل :WO�UJ� ودb� - ٢
املجاورةٹله. والكفور والقرى غمر

مجموعتني: إلى تنقسم زوجة ٢٤٦ عينةٹالبحثٹوهىٹتتكونٹمن فى وتتمثل : W�dA� �bود - ٣
-١٨) بني ما أعمارهن تتراوح زوجة ١١٨ وعددهنٹ العشرين سن قبل املتزوجات أـٹ
بني التعليمىٹما مستواهن أوالد, األقلٹولديهنٹجميعًا على زواجهنٹعامني على مر ٣٨سنة)

واملنخفض. املتوسط بني ما واالقتصادى االجتماعى ومستواهن واملنخفض, املتوسط
٢١-٤٢) بني أعمارهنٹتتراوح زوجة ١٢٨ وعددهن العشرين بعدٹسن املتزوجات - ب
بنيٹاملتوسط ما التعليمى املستوى أوالد, جميعًا ولديهن األقل على زواجهنٹعامني على مر سنة)

املتوسطٹواملنخفض. بني ما واالقتصادى االجتماعى واملنخفضومستواهن
:vو� W�b�ا*�� �U_دوات Y�ا�� و���bد - ٤

استمارةٹبياناتٹعامةٹ(إعدادٹالباحثة). -
الباحثة). (إعداد للزوجات الزواجى التوافق مقياس -

الرحمن). عبد السيد اإلنفعالىٹ(إعدادٹدويتٹجٹديانٹوترجمةٹمحمد مقياسٹالنضج -
خليل). بيومى محمد / (إعداد الزوجة تدركها كما الزواجية املعاملة أساليب مقياس -
خليل). بيومى ومحمد دسوقى كمال (إعداد واالجتماعى االقتصادى استمارةٹاملستوى -

الباحثة). (إعداد منظمة مقابلة -
. T.A.Tاختبارٹ بعضصورٹمن -



التى املشكالت من وغيرهاٹ واقتصادية, واجتماعيةٹ نفسيةٹ , باملشكالت مليئة احلياة إن
من وميرٹببعض إال علىٹاألرض يعيش إنسان يوجد اإلنسان,ٹفال حياة على تؤثر شأنهاٹأن من
الهوية أزمة باسم ماٹيعرف هو املشاكل تلك أخطر وإن حياته. دفة على تؤثر التى املشكالت
يتوقف أزمة وهى حلياته, معنى فهم على الفرد قدرة عدم من تنشأ التى .Identity crisis

سوى. بشكل استمرارٹنضوجٹالفرد حلها على
أبعاد من برفضٹالكثير الشباب شعور هى األزمة لتلك األساسية األسباب وقدٹتكون
يعد لم الواقع ألن حولهم يجرى ما لكل والرفض واالعتراض فيهٹ يعيشون الذى الواقع
يكون وقد خيالهم, فى يرسمونه عماٹ متخلف واقع هوٹ بل ورغباتهم, أحالمهم يحققٹ
القيمٹالسائدة ومحتوى الشباب, لدىٹجيل محتوىٹالقيم بني الواضح التباين هو السبب

املجتمع. فى
وحدته عن باالنفصال يحياٹ ألنه بالهوية, اإلحساسٹ إلى يحتاج عاقل كائن فاإلنسان
أى باملسايرة, يقابل احلاجة تلك وعدمٹإشباع منٹأناس. حوله ومبن الذاتى, بالوعى العضوية

وباآلخرين. بنفسه وعىٹالفرد دون اآلخرين اتباع
مثل الظروف أسوا فى حتى البقاء بفاعليةٹعلى اإلنسانٹ يساعد أن ميكن شىء يوجد فال
يكونٹعليه, أن يريد بنيٹالواقعٹوما فجوة لديه فالفردٹحتدث حياته. فى معنى هناك بأن معرفته
التفاعلٹبني يحققٹ مما معنويةٹ, ديناميات من التحقيق هذا وماٹيصاحب يحققه أن يريد وما

الهدف. أو املعنى حتقيق على قدرته وبني يريده, وما اإلنسان
من يشكو أو واملعنى, القيمة فقدان احلياةٹعندماٹيعانىٹمن تلك فى فاإلنسان تقدم ما وبكل
الالمباالة. من حالة فى ويصبح النفسى باخلواء ويشعر بقائه أسباب يفقد قد فإنه الفراغ, وقت
فهو تعاش, أن تستحقٹ احلياة أنٹ يجد فقدٹ وعندئذ حياته,ٹ معنىٹ ليكتشف يسعى فاإلنسان
قيمة يصبح املعنى,ٹفاملعنى هذا حتقيق أيضاٹمنٹأجل ميوت وقد معنى, حتقيق أجل من يعيش

ذاتها. احلياة من أغلى

W???????????????O�HMا� h??????????zU?????????B)ا i?????????????F� q?????�b????F� v??????� v??????????MF*U?????� ا�ö?????????????Fج �U???????????OMت W?????????O�U????????F�
ا�U???????????????�Aب s??????????� u?????????????????$U????????ا�� v????????????�U?????????F?�*

االتـربـــى طـــه محمـد رضــا
النفسية الصحة قسم

الزقازيـق جامعـة - التربيــة كلية
٢٠٠١ املاچستيرٹلسنه



املوت ومبعنى املعاناة مبعنىٹ يقترن «فرانكل» لدى احلياة معنى أن بالذكر جدير هو ومما
سلبياٹوإمنا شيئا ليست ملعظمٹالوجوديني وبالنسبة «فرانكل» لــ بالنسبة املوت وحقيقة أيضا,
حتمية يعىٹاإلنسان فعندما , احلياة معنى يعتمدٹعليهٹإلثراء إيجابى عامل فهى علىٹالعكس
يعيشه الذى الزمن واستغالل له, تلوح فرصة كل استغالل على مجبرًا نفسه يجد فإنه املوت

( Kovacs ,1982 :3) ممكن أقصىٹمدى إلى
بل , والقيمة املعنى عليها ويضفى اإلنسان حياة فىٹإثراء يسهم مفهوما املوت أصبح فلقد

وداللة. معنى هوٹماٹيكسبها احلياة زوالية إن
الشعور إلى يؤدىٹبه احلياة فى املعنى إلى يفتقد عندما اإلنسان أن على "فرانكل" ويؤكد
والعدوان إلىٹاإلكتئاب يؤدى والذى Existential Frustration الوجودى باإلحباطٹ
اإلنسان افتقاد هو األعراض فىٹهذه "فرانكل" عليه يؤكد املهمٹالذى اجلانب إن بل واإلدمان.
وأنٹإنسان كاحليوان, قيادته ميكن اإلنسانٹال أن حيثٹيرى , Meaninglessnessللمعنىٹ
حيثوصل القليلة, البيئية القيمٹالتقليديةٹواملثيرات منٹحيث األعوامٹاملاضية إنسان اليومٹغير

منه. يريدٹاآلخرون عمله,ٹويتساءلٹعما يريد ما الٹيعرف الذى احلد إلى اليوم إنسان
أدى تزايدٹوانتشارٹمما فى اجلامعى الشباب وبخاصة الشباب لدى املعنى بانعدام فالشعور
�اهرة امللحة, املشكالت تلك ومن املشكالت من العديد و�هور التوازن عدم من حالة إلى بهم
حدود عند آثارها تقف ال إنسانيةٹضارة �اهرة املشكلة تلك وتعد تعاطىٹاملخدرات, نحو االجتاه

ككل. املجتمع إلى تأثيرها فى متتد اخلاصةٹوإمنا الفردية احلياة
وتعاطى والتطرف التعصب من متعددة مصرٹ-ٹصورًا فى - فىٹالفترةٹاألخيرة إنتشرت ولقد
حيث الشباب بني املخدرات وإدمان تعاطى �اهرة بإنتشار العصر هذا متيز فلقد املخدراتٹ.

. اإلدمان حاالت من %٧٠ يشكلون الشباب أن إلى الدول مختلف في اإلحصاءات تشير
املرضى التأكيد أو التقليد من كنوع الباجنوٹ, تعاطى نحو االجتاه إلى الشباب بعض جلأ ولقد

. ومشكالته منٹالواقع هربا أو للذات
إنسانيته, وعيهٹوتتشوه ويتزيف عقله يفقد اإلنسان يجعل التعاطي أن من بالرغم وذلك
معنى أو قيمة بال عالم - الوهم من عالم في بذلك نفسه ويضع واقعه عن اإلنسان حيثٹيبتعد
الواقع االنفصالٹعن هذا وتكرار . مبجتمعه ارتباطه معه وينسى , وفضائله وجوده معه ينسى -
شخصيته ,ٹويحطم العصبى جهازه فينهش يتعاطاه, الذي للسم تبعية حالة املتعاطىٹفي يجعل
. معنى ويصبحٹبال وعقله جسده في مريضًا , فاقدًاٹلالرادة ذويهٹ, وعلى نفسه على ويصبحٹعالة
تدعو بصورة أجمع والعالم املصريٹ املجتمع في املخدرات تعاطى انتشر فقد ذلكٹ ورغم
الباجنو, وهو ,ٹأال الصغيرٹوالكبير يدمر , داهم خطر الساحة برزٹعلى ,ٹوفىٹهذاٹالعصر للقلق
من األخرى األنواع ثمنٹ ارتفاع مقابلٹ ثمنه لرخص وذلك مثيلٹ, مالها بسرعةٹ انتشر الذي



هو ومما , اإلعدادية املرحلة اليومٹطفل الباجنو فلقدٹشرب احلصولٹعليه وسهولة , املخدرات
باطن فى الباجنو زراعة تتم حيث , سيناء هى املخدر املناطقٹزراعةٹلهذا أكبر من أن بالذكر جدير
منٹالباجنو املضبوطة الكميات أن رغم الزراعة تلك على القضاء مهمة من يصعب مما الصحراء
هذا علي القضاء أجل من القوى جميع تضافر من بد ال لذا . فيٹأزدهار انتشاره أن إال فيٹازدياد

. املخدرات أنياب بني وإنتشالٹالشبابٹمن الوباء
بني كبير بشكل انتشرت والتي الباجنوٹ- تعاطى - الظاهرة تلك لدراسة الدافع كان منٹهنا

. الشباب فئات سيما وال الشعبٹاملختلفة طبقات وبعض , الفئات بعض
مدىٹفعالية الكشفعن طريق عن الظاهرة تلك عالج فى اإلسهام بالباحثمحاولة حدى مما
يعتبر حيث اإلنسان في الدافعة األساسية القوى إلىٹإطالق الذيٹيسعى , باملعنى العالج منحى
وبالتالي املعنى فهم إلى يدفعه مما لوجوده, معنى عن البحث في يتمثل أول دافع له اإلنسانٹ

. املمكنة اإلمكانات حتقيق
وكذلك لإلنسان الروحية اجلوانب يغوصٹفى أن الذىٹيستطيع االسلوب هو باملعنى فالعالج
وإجراءات فنياتٹ استعارة ميكنه حيث ,ٹ فائقة مرونة من العالجىٹ املنحى هذا بهٹ يتميز ملا
عن ينجحٹفىٹالكشف أن أنٹاملهم حيث - حتليلى جشطالتيٹ, - مدرسةٹأخرى أى من عالجية

. حياته في يجدٹمعنى وأن صورة بأفضل عامله في االنسان وجود
العالج منحي بإستخدام الظاهرةٹ تلك دراسة إمكانية عن الكشف أهميةٹ الباحث رأى لذا
حالة من اخلروج على ومساعدته , الباجنو ملتعاطى النفسية اخلصائصٹ بعض ليعدل باملعني
. حلياته معني فىٹالبحثعن األمل لديه ويجدد احلياه في ويشعرهٹبقيمته يعيشها التى الالمباالة

: Wرا�bا� �bف
تعديلٹبعض في مدىٹفعاليةٹبرنامجٹللعالجٹباملعني الكشفٹعن الى الدراسة هذهٹ تهدف
وذلك ٹ. والالمبااله , احلياة فى املعني وتقدير , التعاطي شدة في النفسيةٹاملتمثلة اخلصائص
املنحى هذا أهمية مدي إلىٹتوضيح أيضا تهدف كما . الشباب الباجنوٹمن متعاطى من عينة علي

االخرى. النفسية ضمنٹالعالجات حدٹما العتبارهٹجديدًاٹإلى نظرًا العالجى

:Wرا�bا� WOLأ�
حيثٹيعد لدراسته, الباحث يتصدى اجلانبٹالذى فىٹأهمية احلالية الدراسة أهمية تكمن
متعاطى لدى بعضاخلصائصالنفسية فىٹتعديل باملعنى للعالج برنامج الستخدام محاولة مبثابة

التعاطى. نحو ,ٹوخاصةٹاجتاههم الشباب الباجنوٹمن
الواليات أرجاء انتشرٹفى قد - باملعنى العالج - منٹالعالج النوع أنٹهذا إلى اإلشارة وجتدر



عالجية معاهد تنشىء الدول جعلٹهذه الذى احلد ,ٹإلى وكندا , وأوربا األمريكيةٹ, املتحدة
املعنى اكتشاف إعادة فى الفرد مساعدة وجوديًاٹيقومٹعلى عالجا باعتباره العالج خاصةٹبهذا

املفقودٹفىٹحياته.
ومساعدتهم الشباب, لهؤالء إعادةٹتقديرٹاملعنىٹفىٹاحلياة فى احلالية أهميةٹالدراسة تأتى كما

منٹحالةٹالالمباالة. للخروج
فنيات من بعضا فيه يستخدم والذى العالجى, البرنامجٹ لهذا يكون أن يرجىٹ لذا
من الباجنو ملتعاطى النفسية بعضاخلصائص تعديل فى تتمثل عالجية العالجٹباملعنى,ٹفائدة
من واخلروج , احلياة فى ,ٹواملعنى التعاطى نحو اجتاههم تعديل تتمثلٹفى الشباب,ٹوالتى
العالج الظاهرةٹباستخدام لهذه والتصدى حياتهم, دفة على سيطرت حالةٹالالمباالةٹالتى

باملعنىٹاملقترح.

: Wرا�bا� �UتKDB�
:WO�Uا�� ا��UH�dFت tدرا�� v� Y�Uا�� vM��
Logotherapyٹ: : vMF*U� ا�öFج - ١

 erapy throught meaning املعنى  خالل من العالج به يقصد عالجى منحى هو
منٹالعالج املنحى ويركزٹهذا Meaning تعنىٹ«املعنى» اغريقية  Logos كلمة أن حيث
للعالج وطبقا , املعنى هذا عن اإلنسان بحثٹ إلىٹ باإلضافةٹ اإلنسانى,ٹ الوجود معنىٹ على
كلمة أن كما , له األولية الدافعة القوةٹ هو الفرد حياة املعنىٹفى إليجاد الدافع فانٹ باملعنى,
حيثٹأنهما  Nooloical املعنوية أوٹالناحية  Spiritual الروحانية أيضا تعنى  Logos

اإلنسانى. هاماٹفىٹالوجود بعدًا ميثالن

: vMF*U� �öFKج dآ� n�dF�
أن اعتبار على املشكلة صاحب عقل مخاطبة على يعتمد الذى العالج من املنحى هذا هو
للسلطةٹبشتى املضادة القوة مبثابة وهو العاطفة, أو االنفعال فىٹمقابل توضع قوةٹبشرية العقل

الالعقالنى. األسطورى التفكير آثار كل التخلصمن جاهدة التىٹحتاول مظاهرهاٹوهى
:á«dÉàdG á«FGôLE’G äGƒ£ÿG ≈∏Y ≈æ©ŸÉH êÓ©dG óªà©jh

املشكلة. إليهاٹوسببت يفتقر التى مبجموعةٹاملعانى املشكلة صاحب تبصير -١
املعنى. حتمل املشكلةٹعلى تعويدٹصاحب - ٢

وحتملٹاملسئولية. اإلرادة تو�يف - ٣
. فيه واالشتراك القرار اتخاذ ٤ٹ-



:á«°ùØædG ¢üFÉ°üÿG - 2
هذهٹالدراسة: بهاٹالباحثٹفى ويقصد

الالمباالة) احلياة, فى املعنى , التعاطى نحو (اإلجتاه
:v�UFا�� u�� اU&ôه - أ

تعاطىٹالباجنو. عقلىٹميثلٹإقبالٹالشابٹعلى موقف هو
:IÉ«◊G ≈a ≈æ©ŸG - Ü

مما يدركها جعله إلى الباحث يسعى منٹأجلهاٹوالتى الشاب يحيا التى الهدف أو القيمة هو
عنٹالتعاطى. إقالعه فى يساعد

:I’ÉÑeÓdÉH ó°ü≤j - `L
احلاضر فى احلياة جتاهٹ باملسئولية الفرد لدى اإلحساس فيها ينعدم التى احلالة تلك

واملستقبل.
:v?????�U?????Fا�� - ٣

أو نحوٹمخدرات األشخاص بعض يظهرها طبيعية غير رغبه » بأنه املخدرات تعاطى يعرف
أو املنبهة أو املخدرة أو املسكنة آثارها على - طريقٹاملصادفة عن أو -ٹإراديا تعرفوا سامة مواد
فى متدرجة زيادة إلى بصاحبها تدفع ما كثيرا مستبدة عادة إلى بسرعة تتحول رغبة املنشطة,
. واجتماعيًا ونفسيا جسميا بالفرد تضر اإلدمان من حالة النهاية فى ويسبب , املتعاطاة الكمية
التعاطى بني ليبنيٹالفرق الصددٹ, هذا حتت وجوبٹسردهما الباحث رأى وهناكٹتعريفان

واالعتماد. واإلدمان
اùد�??????????????????Uن: - أ

شديد انشغالٹ عن يكشف املدمن أن لدرجة مخدرة ملادة املتكرر التعاطى به ويقصد
عليه تظهر تعاطيه,ٹوكثيرًاٹما لتعديل أو النقطاع أوٹرفض عجز عن يكشف بالتعاطى,ٹكما
إلىٹدرجة التعاطى حتتسيطرة املدمن حياة التعاطىوتصبح عن ماٹانقطع إذا االنسحاب أعراض

يأتى: ما مظاهرٹاإلدمان أهم ومن آخر. نشاط إلىٹاستبعادٹأى تصل
املادةٹاملتعاطاة. جرعة زيادة إلى امليل - ١

واضحة فسيولوجية مظاهر - ٢
مزمنة. أو عابرة تسمم حالة -٣

. بأىٹوسيلة املادةٹاملخدرة على احلصول محاولة على املدمن ترغم رغبةٹقهرية - ٤
: اU????????????????L��ôد ب -

وتتسم مخدرة ومادة بنيٹكائنٹحى تنتجٹمنٹالتفاعل عضوية تكون وأحيانا نفسية حالة هو
يتعاطى أن فىٹ القاهرة الرغبة عنصرٹ على سلوكياتٹحتتوى أو استجابات بصدور احلالة هذه



وأحيانا النفسيةٹ, يخبرٹالفردٹآثارها وذلكلكى , دورى أساسٹمستمرٹأو على مادةٹمعينة الفرد
الشخص أن كما يصحبها ال أو حتمل يصحبها وقد افتقادها, على املترتبة املتاعب يتحاشى لكى

أكثر. أو واحدة مادة على يعتمد قد
: u?????????$Uا�� - ٤

ويتراوح , يزرع أوٹ تلقائيا ينموٹ برى نباتٹ وهو ,ٹ الهندى القنبٹ نبات منٹ الباجنو ينتج
بسيطة وهطولٹاألمطار,ٹوأوراقه األرض جلودة تبعا , ونصف ومترين متر بني ما شجيراته طول
ذات منتظمة احلجمٹ صغيرة اجلنس فهىٹوحيدة أزهاره أماٹ أذينات, ذاتٹ الساق على متبادلة
فى وينتج البذورٹ على يحتوىٹ الذى هو املؤنثٹ النبات وزهر , اللون أخضر زهرى غالف
أما املخدرات, من نسبة أكبر على باحتوائها النبات سائر على متتاز مادةٹراتنجية نفسه الوقت
وحتتوى كاألنثى الراتنجية تنتجٹاملادة ال ولكنها علىٹبذور وحتتوى فتزهر الذكرية الشجيرات

املوادٹاملخدرة. نسبةٹضئيلةٹمن على أجزاؤها

فــى أمـــا , التعاطــىٹ حلقاتٹ فى جلوسهم أثناء ضوضـــاء التينيــةٹمعناهـــا «قنب» وكلمـــة
امليالد. قبل السابـع القرن إلــى تاريخها يرجــع آشورية كلمــة «قنب» كلمة فإن العربية اللغة

Program �Z�U�d :ٹ - ٥
تقدمي إلى تهدف مخططــة خدمة تتضـمن التى املنظمـــةٹ اإلجـــراءات مــن مجموعـة هو

. معهــا التوافق أو حياته فى يقابلها التى املشكــــالت حتـــى , للفـــــرد املتكاملـــــة املساعـــــدة
مدى ليبني وذلك باملعنى العالج وفنيات وركائز أسس على يعتمد والباحثٹبصددٹبرنامج

الشباب. الباجنوٹمن متعاطى النفسيةٹلدى اخلصائص بعض تعديل فى البرنامج هذا فاعلية

: Wرا�bا� �bود
متعاطى من عينة عالج فى العالجٹباملعنى فنيات بعض استخدام الدراسةٹعلى هذه تقتصر
وبلغ , سنةٹ (٢٤ - (١٨ٹ بني أعمارهم تتراوح بالعريشٹ التربية بكلية الشباب منٹ الباجنو
, تشتتٹاالنتباه فنية املتناقض�اهرياٹ, املقصد (فنية هى الفنيات وهذه طالبا, (٢٠) عددهم

السقراطى). احلوار , باملوت الوعى
االجتاه وهى املتعاطني لدى ثالثخصائصنفسية تعديل على الدراسةٹأيضا هذه كماٹتقتصر
الباحثلهذهٹاخلصائصدون ويرجعٹاختيار والالمباالة , احلياة املعنىٹفى وتقدير , التعاطى نحو

الشباب بني شيوعها إلى غيرها



حياة تهدد التى الظواهر أخطر من أصبحت قد واالنفعاالت احلياة أنٹضغوط الثابت منٹ
لكثير تعرضاإلنسان احلياةٹتعقيدا زادت فكلما , نفسية جروح من تخلفه وما املعاصر اإلنسان
احلصول صعوبة إلى باإلضافة حتقيقٹرغباتهٹوإشباعٹحاجاته, واإلحباطٹفى الفشل مواقف من
ذلك كل يتطلبه وما منٹالضروريات, فشيئا شيئا التىٹأصبحت والكماليات الضروريات على
النفسية الضغوط وطأة اإلنسانٹحتت مماٹأدىٹإلىٹوقوع وجسمىٹ, وجهدٹعقلىٹونفسى عناء من
هذاٹالعصر على بعلماءٹالنفسٹأنٹيطلقوا الذىٹحدا األمر نشاط, كل على االنفعاالت وسيطرة

واالنفعاالت. الضغوط عصر
التحكم على القدرة لعدم إدراكهٹ مع الضاغطة لألحداث الفرد تعرضٹ تكرار أنٹ كما
إصابته إلى يؤدى قد مما الذات تقدير وانخفاض القيمة وعدم بالفشل يجعلهٹيشعر واملواجهة

االكتئاب. ومنها النفسية باالضطرابات
الشائع» عليهٹ«البرد يطلق أنه حتى شيوعا النفسية االضطرابات أكثر من ويعتبرٹاالكتئاب
معظم لدى معنى حتولٹذات نقطة اإلصابةٹبه,ٹكماٹأنهٹميثل نطاق Commonالتساع Cold
وبخاصة - الناس لبعض االجتماعى الشخصى النمو ويصاحب يتداخل املجتمع,ٹألنه فئاتٹ

إلىٹاالنتحار. الفرد قدٹيقود ألنه الوجدانية االضطرابات أخطر من ويعد - منهم املثقفون

:W????را�bا� W??????KJA�
أنهاٹسبب على احلياة أحداث لضغوط ينظر البعض أن فى الدراسةٹاحلالية مشكلة تكمن
ثالثة نظر وجهة وهناك لالكتئاب, نتيجة باعتبارها إليها ينظر اآلخر والبعض االكتئاب فى
حيثٹحتاول الدراسة مشكلة �هرت ومنٹهنا , آنٹواحد فى ونتيجة سبب الضغوط تعتبرٹأن
ومتغيرات واالكتئاب احلياة أحداثٹ ضغوط بني العالقة يوضح سببى منوذج تصميم الباحثة
وضعٹهذه بغرضحتديد الضغوط وأساليبمواجهة االجتماعية املساندة مرتبطةٹبهماٹهى أخرى

النموذج. فى املتغيرات

W????????O�U?????????L��ôا وا*�????????b?????????�Uة ا)U????????????Oة أ�????????????bاث }u????????????Gط 5??????� W??????�ö?????FK� v???????????���ا� ا�u??????LMذج
ا�u??????????????????????????GCط W???????????????????????Nا�u??????????????????� V??????????????????O�U??????????????????????وأ�

W?????F�U?'ا �????öب �????bى واU?????���ôب

صقر السيد محمد إميان
النفسية الصحة قسم

الزقازيـق جامعــة - التربية كلية
٢٠٠١ لسنه دكتــــوراه



: W????را�bا� W??????OLأ�
متغيرات عدة بني سببىٹللعالقة منوذج لتصميم محاولة أنها فى الدراسة هذه أهمية تكمن
أنها واالكتئاب.ٹكما , املساندةٹاالجتماعية , مواجهتها أساليب , احلياة أحداث ضغوط : هى
الضغوطٹوالتغلب مجابهة الفردٹعلى واالجتماعيةٹالتىٹتساعد النفسية املتغيرات على تركز
بغرضٹاحملافظة وذلك العصر» «مرض رأسهاٹاالكتئاب وعلى النفسية االضطرابات بعض على

والنفسية. اجلسمية الفرد صحة على
اجلامعة طالب وهى تتناولها التى الشريحةٹ أهمية من أهميتهاٹ الدراسة هذه تستمد كما
أو أسريةٹ أو أكادميية ضغوطا كانت سواء للضغوطٹ مستهدفة عينة يعتبرون أنهمٹ حيث
على ينعكس مما املهنى املستقبل اآلخرينٹأوٹبتحديد مع بالعالقات تتعلق ضغوطا اقتصادية,ٹأو

النفسية. الدراسىٹوعلىٹصحتهم أدائهم
أداةٹلقياسٹأسلوب وضع الباحثة محاولة العلمىٹفى املستوى الدراسةٹعلى أهمية وتتحدد

الدراساتٹالسابقة. ضوء فى وذلك معها والتعامل ضغوطٹاحلياة مواجهة فى الفرد
ميكن نفسية متغيرات من تتناوله فيما احلالية للدراسة التطبيقية األهميةٹ تتمثل كما
املرتفعة املعاناة لذوى والنفسى العالجى اإلرشاد لعمليات التخطيط فى نتائجها من االستفادة
تلكٹالضغوط مواجهة فى السلبية األساليب الستخدام مييلون والذين احلياة ضغوطٹأحداث من

اكتئابية. أعراض من يعانون والذين

: W??????را�bا� أ�???????bاف
احلياة أحداث ضغوط بني العالقة سببىٹيوضح منوذج إلىٹتصميم أساسا الدراسة هذه تهدف

طالبٹاجلامعة. لدى واالكتئاب االجتماعية واملساندة مواجهتها وأساليب

: W????را�bا� �????UتKDB�
الباحثة تكتفى وسوف احلالية, الدراسة املستخدمةٹفى للمصطلحات تعريفاتٹعديدة توجد
التعريفات, هذه أحد تتبنى تقدمٹالتعريفٹاإلجرائىٹأو ثم مصطلح. لكل أوٹتعريفني بتعريف
للدراسة النظرى اإلطار فىٹ للمصطلحات أخرى تعريفات عرض الباحثةٹ ستستكمل وأيضا

عليها: الضوء من مزيد إللقاء وذلك
Life Stress Events : WD�UCة ا�UO(ا أ�bاث - ١

فقدان أو املزمن مريحةٹكاملرض غير بخبرة ملروره نتيجة اإلنسان كاهل يثقل هىٹأىٹحرمان
الخ. ... الزوجى الصراع أو املهنة



هى: أحداثٹاحلياةٹالضاغطة أمناطٹمن ثالثة وهناك
والزالزل. كالفيضانات الطبيعية الكوارث -

ذات السيارات كحوادث اإلنسانٹ: صنع من التى املقصودة) (غير العرضية الكوارث -
حريقٹكبير. طائرةٹ, حتطم اخلطير, اجلسمى األذى

إطالق أو بالقنابل, كالقذف : لإلنسان واملخططٹ املتأنى الفعل عن الناجتة الكوارث -ٹ
فىٹمعسكر. املوت االغتصابٹ, , والتشويه التعذيب , الرصاص

العقلية). لالختالالت واإلحصائى التشخيصى (الدليل

:vzاd�ùا n�dFا��
بالشدة تتسم اخلارجيةٹ أوٹ الداخليةٹ البيئة فى مثيرات أى هىٹ الضاغطةٹ احلياة أحداثٹ
تزداد وعندما التكيف, على القدرة وعدم بالتوتر الشعور إلى بالفرد وتؤدى , واالستمرارية
والنفسيةٹوذلك اجلسمية علىٹصحته يؤثر مما السلوكىٹوالنفسى اتزانه الفرد يفقد قد حدتها

باملقياسٹاملستخدم. تقاس كما
Social Support : WO�UL��ôا ا*�b�Uة -٢

والتفاعالت الروابط يتضمنٹمجموعةٹمن الذى النظام بأنهاٹ: Caplanٹ كابالن يعرفها
وقت بها والثقة عليها االعتماد املدى,ٹوميكن طويلةٹ بأنها وتتسم اآلخرين, مع االجتماعية

العاطفى. بالسند لتمده إليها باحلاجة الفرد إحساس
: vzاd�ùا n�dFا��

فيهم, يثق للفردٹأن ميكن الذين توفرٹاألشخاص وجودٹأو مدى عن االجتماعية املساندة تعبر
يقدرونه وأنهم , به يعتنوا أن فىٹوسعهم بأن لديهٹانطباعا يتركون الذين األشخاص أولئك وهم

هما: أساسيني مكونني على املفهوم هذا ويشتمل ويحبونه,
احلاجة. عند إليهم يرجع أن حياتهٹميكن فى األشخاص من كافيًا هناكٹعددًا يدركٹالفردٹأن أن -
الباحثةٹهذا تبنت وقد املتاحة. املساندة هذه عن الرضا من الفردٹدرجة لدى يكون أن -

االجتماعية. للمساندة ساراسون مقياس الستخدامها التعريف
Coping Styles ٹ:  WNا�u*ا VO�Uأ� - ٣

الفرد بهاٹ يتصدىٹ التىٹ الوسائل أوٹ األساليبٹ من مجموعة بأنها شعبان رجب يعرفها
معها. ويتكيف للضغوط

خطوات واتخاذ , منها الهروب أو حتدىٹاملشكلة هى : بقوله مايرسٹ ج. داڤيد يعرفها كما
التجنب. أو املقاومة أوٹاإلحجام, أنٹتتضمنٹاإلقدام املمكن ومن , مرةٹأخرى حدوثها ملنع



: v???zاd�ùا n????�dFا��
الوعىٹباألخطارٹالداخلية مع احلياةٹ, وضغوط القلق من حتمىٹالفرد تلقائية دفاعات هى
أفعال ردود العالقةٹبني املواجهة وتتوسطٹأساليب , وعىٹبها على الفرد يكون ال التى واخلارجية
آخر جانب من الداخلية) أو (اخلارجية والضغوط جانب, من يواجهها التى والصراعات الفرد

باملقياسٹاملستخدم. تقاس كما وذلك
: Depression اU���ôب -٤

املزاج الرئيسىٹوتشمل: االكتئاب ضوئهاٹصورة تتحددٹفى التى املتزاملة األعراض من هو
اختالالت على وتشتمل , املعتادة األنشطة معظمٹأوٹكل فى واملتعة االهتمام وفقدان الكدر,
التفكير, أو وصعوبةٹالتركيز الذنب, أو األهمية ومشاعرٹعدم الوزن فى وتغير للطعام, الشهية

انتحارية. أوٹمحاوالت واالنتحار املوت وأفكارٹحول
العقلية). لالختالالت واإلحصائى التشخيصى (الدليل

:vzاd�ùا n�dFا��
الشعور خالل من وتتضح الفردٹ بها يشعر التى واحملزنة املؤملةٹ األعراض من مجموعةٹ هو
الذات, احترام وتدنى ,ٹوصعوباتٹمعرفية,ٹوالشعورٹبالذنب, اجلسمية الطاقة مستوى بتدنى
يقاس كما وذلك الغضب وسرعةٹ احلزين واملزاج بالعجز والشعور , والتشاؤم واالنطوائية

باملقياسٹاملستخدم.



العصر فى واملجتمعات األمم تواجه التى االجتماعية املشكالت أخطر من التدخني
متتلكه ما أغلى هىٹ التى البشريةٹ والقدرات بالطاقات التدخنيٹيعصف أن حيث احلديث.
فى النار انتشار األخيرة الفترة فى شبابنا بنيٹ التدخني انتشرٹ وقد واملجتمعات. الشعوب
عام إلحصائية وفقا مصر فى املدخنني عدد بلغ فقد املراهقة. مرحلة فى السيما الهشيم
استهالك تؤكدٹأن العاملية منظمةٹالصحة أنٹإحصائيات كما شخص.. مليون ٩ نحو ١٩٨٠
١٢ سن الذكورٹفوق بني التدخنيٹ نسبة متوسط وأن , باضطراد يزداد مصر فى السجائر
.%٢ إلى فتصل لإلناث بالنسبة أما فىٹالعالم, نسبةٹتدخني أعلى وهى إلىٹ٣١%, تصل سنة
منٹالذكور %٣٧ حوالى إلى وصلتٹعامٹ١٩٨٧ ذلكٹإلىٹأن بعد نسبةٹاملدخنني وارتفعت

وحوالىٹ١%ٹمنٹاإلناث.
املدارس فى يوجد أنه تبني مصر فى املدارسٹالثانوية أجريتٹعلىٹطلبة التى الدراسة وفى
.١٩٨٨ الدراسى العام فى هذاٹ السجائر, يدخنون تلميذًا  ٣٩٤٥٠ املصرية الثانوية
يوجدٹواحد البنني الثانوية تالميذٹاملدارس من تالميذ عشرة كل فى أنه الدراسةٹإلى وخلصت
فأكثر يستهلكعشرينٹسيجارة واحد يوجد مدخنني خمسة كل بني وأنٹمن يدخنٹالسجائر,
الثانوية املدارس تالميذ من عينة أجريتعلى التى )١٩٨٩ s�dوآ� bO�ا�( يوميًا.ٹووجدتدراسة
املدارس طالب بني نسبةٹالتدخني أن .١٩٨٦,١٩٧٨ عامى الكبرىٹبني القاهرة مبدينة العامة
٨ر١٦%. إلى نسبةٹالتدخني وصلت مبصروفات اخلاصة املدارس وفى وصلت١٠%, احلكومية
والفنى العام الثانوى طالب من عينةٹ على أجريت التى )  ١٩٨٩ s�dوآ� gدرو�( دراسة أما
إلى وصلت قد العام الثانوى طالب بني التدخني نسبة أن فوجدتٹ الكبرى, القاهرة مبدينةٹ
دراسة وفى ٨٨ر٤١%. إلى التدخني وصلتٹنسبة الفنىٹفقد التعليم طالب بني ٢٠ر٣٨%.ٹأما
الكبرى العامةٹمبدينةٹالقاهرة الثانوية املدارس تالميذ من عينة على أجريت )�١٩٨٩n�u(التى
التى )١٩٨٩ bO�ا�( دراسة فى أما السجائر. يدخنون أنهم الكلية العينة أفراد ١٨%من ذكر
مدارس , التجارية,ٹالصناعية , (الزراعية الفنية الثانوية املدارس تالميذ من عينة على أجريت

v???????????????ا�c????????????ا� j??????????????�Cوا� ا�????????????????cات W??????????O�U??????????F� W??????????????OLM�� إر�??????????????Uدى Z???????????�U?????????????�d????????�
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علىٹابراهيم عبدٹالله على
النفسية الصحة قسم

الزقازيـق جامعـة - التربية كلية
٢٠٠٠ املاچستيرٹلسنه



أنهمٹيدخنونٹالسجائر. العينة أفراد من ٥ر٢٤% ذكر فقد الكبرى, مبدينةٹالقاهرة املعلمني)
بني التدخني الذكورٹبلغتٹنسبة طلبةٹاجلامعات عينةٹمن أجريتٹعلى التى دراسةٹ فى وكذلك

.%٢٥ العينة أفراد
أن يزيدٹاألمرٹخطورة والذى عليه. النفسى االعتماد أخطرها سالبة نفسية آثار وللتدخني
عليه. واالعتماد اإلدمان يشتد لكى النيكوتني مركزات للسجائر تضيف التدخني شركات
الوالياتٹاملتحـــدة فى األطباء كبير وقدٹأعلن التبغ. اإلدمانٹفى تسبب التى املادة هو والنيكوتني

الهيروينٹوالكوكايني. مثل لإلدمان مسببة مادة النيكوتني أن
إليها-ٹفإن الرئيسى املدخل باعتباره - األخرى املوادٹالنفسية ببعض التدخني ماٹاقترن وإذا

العصبية. األمراض مختلف فى داللة وذات عاليـة تكون النفسى باملرض ارتباطه درجة
الرئة يسببٹسرطان أنه حيث خطيرة أضرارٹصحية من للتدخني ما أحدٹ على يخفى وال
احلوامل األمهات بني واإلجهاض املثانة وأورام الدموية واألوعية القلب وجلطات واحلنجرة

منٹاألمراض. واملدخناتٹوغيرها
سنويًا. العالم فى فرد مليون ٥ر٢ وفاة إلى يؤدى التبغ أن العاملية الصحةٹ منظمة وتقدر
الفعالة اإلجراءات تتخذ وإذاٹلم املقبلة. العشرينٹسنة فى الرقم يتضاعفٹهذا أن احملتمل ومن
أن بلٹ التالى. القرن فى الوبائيةٹ األمراض أفتك كثانى باأليدزٹ يلحق أنٹ يحتمل التبغ فإن
والكوكايني األيذر مثل األخرى الهالك أسبابٹ من أىٹسبب آثار يتجاوزٹبكثير التدخني أثر
املوت يؤدىٹإلى الواقع فى إنه بل السيارات. وحوادث واحلرائق واالنتحار والقتل والهيروين
املجال فىٹ فادحة أضرار التدخنيٹمن يسببه ماٹ إلى باإلضافةٹ هذا مجتمعة. منها أكثر املبكر

واالجتماعى. االقتصادى
بعد إلـىٹالتدخني املدخن يرتد ولكىٹال إرادة. وقوة عزمية يحتاجٹإلى التدخني عن واالقالع
اخلارجية, والضغوط الداخلية اإلحباطـات علىٹمواجهة القدرة لديه يكون أن فالبـد عنه اإلقـالع
انخفاض عن ينتج عنهٹ اإلقالع بعد إليه العودة أو التدخني, عن اإلقالع فى الفشل أن حيث
لديهم كان الذين علىٹأن ٹ, آخرين و من كل بني فهنـاكٹاتفــاقٹفىٹالرأى الذات. مستوىٹفعالية
إقالعهم أخرىٹبعد مرة عودةٹللتدخني أكثرٹوأسرع الذاتٹكانوا فعالية من منخفض مستوى

الذات. فعالية من أفضل مستوى املمتنعون حقق بينما عنه,
مفهوم أن حيث املدخنني. الذاتٹلدى فعالية تنمية هى أنٹتكون يجب البداية نقطة أن أى
ففعالية اإلنسانية, وتفسيرٹالقوة حتديد فى رئيسيا مركزا التىٹحتتل منٹاملفاهيم الذات فعالية
مستوى ارتفع العاطفية,ٹوكلما واإلثارة والتصرفات, , أمناطٹالتفكير فى تؤثر املدركة الذات

االستثارةٹاالنفعالية. وانخفضت اإلجناز بالتالى ارتفع الذات فعالية



لتغييرٹوقائع شىء عمل على يقدرون أنهمٹ يعتقدون عاليةٹ ذات بفعالية يتمتعون فالذينٹ
إلىٹأنفسهمٹباعتبارهمٹعاجزين ينظرون فإنهم منخفضة ذات الذينٹيتصفونٹبفعالية البيئة,ٹأما

ونتائجه. لهٹآثاره سلوك إحداث عن
منٹتدريبٹاملفحوصني بد فال النجاح هذا على املجالٹواحلفاظ هذا فى جناح حتقيق يتم ولكى
العامل تصرفاتناٹتعتبرٹهى على حتقيقٹالضبطٹالصارم على الذاتى.ٹفالقدرة الضبط مهارات على
من العديد فإن الراهنة,ٹولسوءٹاحلظ املعقدة املجتمعات ومنجزةٹفى فعالة حياة لتحقيق املفسر
يتمنون... كما فعالة حياة يحيون ال فإنهم ولذا , الذاتى الضبط مهارات يفتقدون األشخاص
يوجه لكى حياته مدار على سلوك عليهٹمن يتدرب لكلٹما الضبط يزيد أن منا كل ويستطيع

التىٹيختارها. األهداف نحو نفسه
متعددة مواقف على إمكانيةٹتعميمها إلى مماٹيؤدى للتعلم قابلة مهارة أنٹالضبطٹالذاتى كما

املشكل. السلوك عالج فى استخدامها على املرشدين وتدريب

: Wرا�bا� WKJA�
من وغيرهم الثانوية املرحلة بطالب واحتكاكه التدريس, مبهنة الباحث عمل خاللٹ من
آخذه املراهقني بني املدخنني اعداد وأن , السجائر يدخنون منهم كبيرا عددا أن له تبني املراهقني,

باضطراد. الزيادة فى
أكثر التدخني عن اإلقالع حاولوا قد منهم كثيرا أن وجد بعضهم, الباحث ناقش وعندما
مستوى وانخفاضٹ بأنفسهم, ثقتهم لنقص وذلكٹ , ثانيةٹ مرة إليه عادوا ولكنهم مرةٹ من
املواجهة مهارات الذاتى,ٹوافتقارهمٹإلى الضبط مهارات لديهم,ٹوافتقارهمٹإلى الذات فعالية
الذات فعالية لتنمية برنامجٹإرشادى تصميم إلى الباحث ماٹدفع وهذا الضاغطة. املواقف فى

املشكلة. تلك حل فى منه التدخنيٹإسهاما عن اإلقالع ملساعدتهمٹفى الذاتىٹ, والضبط
املدخنني بني الفروق توضح التى التساؤالت على اإلجابة فى احلالية الدراسة مشكلة وتتمثل
دراسة كذلك و ومستوىٹالتدخني الذاتى والضبط الذات فعالية من فىٹكل البرنامج وبعد قبل

املتغيرات. هذه فى توقفه بعد للبرنامج املمتد التأثير
W????را�bا� أ�????????bاف

:≈∏j Éª«a á«dÉ◊G á°SGQódG ±GógCG OóëàJ
املدخنني. املراهقني لدى الذاتى الضبط و الذات فعالية التنمية برنامج إعداد - ١

والتعرف التطبيق بعد املدخنني املراهقني فعاليةٹالذاتٹلدى تنمية فى البرنامج أثر اختبار - ٢
تابع. كمتغير خفضسلوكٹالتدخني مستقلٹعلى الذاتٹكمتغير تنميةٹفعالية أثر انعكاس على

البرنامج. منٹاستمراريةٹأثر التأكد - ٣



:W??????را�bا� W????????OLأ�
-:WO�Uا�� ا�UIMط v� Wرا�bا� WOLأ� ��bو

الفرد. حياة فى حتول كمرحلة املراهقة أهميةٹمرحلة - ١
وامتداد واقتصادية صحية و واجتماعية نفسية أضرار من له التدخنيٹ,ٹملا سلوك خطورة - ٢

املدخنني. غير من للمدخن املخالطني إلى أثره
الدراسات كثرة الرغمٹمن فعلى ٹ بالعالج التدخني مشكلة تناولت التى الدراسات ندرة - ٣
بيئتنا فى السيما بالعالج الذىٹتناولها هو اليسيرٹمنها أنٹالنذر إال املشكلة, هذه تناولت التى
فى ملحو�ا جناحا أحرزت قد املماثلة البرامج أن كما الباحث. علم حدود وهذاٹفى , العربية

املصرية. البيئة تتالءمٹمع برامج ذلكٹبتصميم االستفادةٹمن يدعوٹإلى مما الغربى العالم

:Wرا�bK� WOzاd�ùا �UتKDB*ا
ا�??????cات : W??????O�UF� - ١

توقع بأنها « �bMورا » ويعرفها ماٹبنجاح أداءٹسلوك على قدرته بخصوص الفرد اعتقاد هى
معني. موقف فى فيها مرغوب نتائج يحقق الذى السلوك أداء على قادر بأنه الفرد

:vا�cا� j�Cا� - ٢
ينخرط عندما يظهر ماٹ بأنهٹ االجتماعىٹ التعلم نظرية خالل من الذاتى الضبطٹ يعرفٹ
الضبط يتضح املثال سبيل فعلى الراهنة. استجاباته من أقل احتماليته تكون سلوك الشخصٹفى
يفرط الشخص ماكان إذا أو ذلك. فى يستمر ولم السجائر يدخن شخص هناك كان إذا الذاتى
الضبط حالة ففى معتدلة. حمية أو يقومٹبرجيم اعتداالٹأو أكثر أصبح اآلن ولكنه األكل فى
سارة غير تكون بشكلٹمعتدل) األكل عدمٹالتدخني, املرغوبةٹ(مثل االستجابة تكون الذاتى
(ٹمثل الراهنة األستجابة أن حني فى البعيد. املدى على مرغوبة تعطىٹنتائج ولكنها فورى بشكل
البعيد. املدى على سيئة نتائج تعطى ولكنها , الفورية السعادة حتقق األكلٹالزائد) أو التدخني

: 5??????�bا�� - ٣
لفائــفٹالسجائر. فى املوجــــود التبغ احتراق عن الناجت للدخان املدخن الفرد استنشاق هو

:Wرا�bا� �bود
:á«dÉàdG OÉ©HC’ÉH á«dÉ◊G á°SGQódG ∫É› Oóëàj

الثانى الصف طالب من طالبا ١١ قوامها عينة على احلالية الدراسة أجريت ا��dAى: bFا�� - ١
العام. الثانوى

القمح منيا بإدارة للبننيٹ الثانوية األلفى مدرسة من العينة اختيار متٹ : vا�dG'ا bFا�� - ٢
الشرقية. مبحافظة التعليمية



الذات فعالية مقياس للذات,ٹ العامةٹ الفعاليةٹ مقياس الباحثٹ استخدمٹ :ٹ v�NM*ا bFا�� - ٣
البرنامج التدخني, لسلوك الذاتى التقرير استمارة , الذاتى الضبط مقياس , للمدخننيٹ

فروضٹالدراسة. من اإلرشادىٹللتحقق
حتى ١٩٩٩/١١/٢٥ مــن احلــاليـة الدراسيـــة فــــى الزمنــى البعد ميتد : v???M�eا� b??Fا�� - ٤
والتتبعى. البعدى القياسني إجراء مت وكذلك البرنامج, تنفيذ الفترةٹمت هذه ٢٠٠٠/٤/١٣وفى



الطبية فىٹاخلدمات للتقدم ونتيجة ستنيسنة. فوق األفراد إلى عمومًا السن كبار تشيرٹكلمة
عن الشيخوخة مرحلة حتى عاشوا كثيرون أناس فإن العالية والتكنولوجيا اجلديدة والعقاقير
العقلية القدرات تدهور من ناشئة مختلفة مشاكلٹ إلى السن كبار يتعرض سابق, وقت أى

األولى. السنوات مرتٹفى التى والعضوية

-: W????را�bا� �????cه �????bف
بواسطة املقدمة العناية حتديد وكذلك السن لكبار واالجتماعية الصحية املشاكل هوٹحتديد

لهم. االسرة أعضاء
مسن شخص ٣٠٠ من مكون بسيط عشوائى منوذج على البحث اجراء مت قد الغرض ولهذا
بواسطة السن لكبار املنزلية الزيارة طريق عن انثى و١٨٤ ذكر ١١٦ إلى وينقسموا الستني فوق
الشرقية. محافظة - فاقوس مدينة فى والطفولة االمومة الىٹمراكزٹرعاية يحضرن الالتى االناث

-: WO�Uا�� ا��U�UOت lL' pوذ� ا�eاء W�ö� s� W�uJ� vو� WOB�Aا� WK�UI*ا ا��ULرة UM�b�ا�� p�c�
للمسن. واجتماعية سكانية شخصية سمات - ١

السن. كبار تواجه التى العضوية الصحية املشاكل - ٢
للمسن. األسرة الرعايةٹاملعطاةٹبواسطة - ٣

-:v�üU� Wرا�bا� v�u� ZzU�Mا� vK� و�UMء
احتياجات عن األمومةٹوالطفولة رعاية مراكز للسيداتفى التثقيفالصحى برامج عقد - ١

والنفسية. والبدنية الطبية الناحية من السن كبار ورعاية
والعاملنيٹبالصحة. للطبيب تدريبية برامج تعد أن يجب - ٢

اخلفيفة والوجبات املناسبة النقل بوسائل وتزويدهم للمسنني إجتماعى نادى بناء - ٣
التمريضٹاملنزلية. الشاملةٹوخدمات واخلدماتٹالطبية

و�يفة أى فىٹ أو والهوايات االجتماعية احلياة فى يشاركوا أن السن كبار تشجيع - ٤
املستشفيات. أو االبتدائى أو الروضة مدارس على كاالشراف لقدراتهم مناسبة

�?????????u??????????????�Uس W????????M�b?????????� v???????????� 5??????????M�*ا q??????????�U????????????A* W??????????OK????zU???????????Fا� W?????????????�U??????????MFا�

حسني أبو محمد على رندا
املجتمـع صحـــة قسم

الزقازيـق جامعة التمريض- كلية
٢٠٠٢ املاچستيرعام



شاملة متعددة مراحلٹفحص خالل من لألمراض املبكر لالكتشاف منتظم طبى فحص - ٥
املناسبة. املتابعة مع

االعالم. وسائل عبر املسنني عن الصحى التثقيف برامج عقد - ٦
للمسن البيولوجى السن على لتبنى تبدأ أن يجب (التقاعد) للمعاش االحالة سياسة - ٧

القانونى. السن على وليس الصحية) حالته حسب (أى



حالياٹمصطلح Handicappedكماٹيستخدم اإلجنليزية اللغة فى يقابلها معاق كلمة أن
من شكال اإلعاقة ومتثل العجز أو البدنى الضررٹ منٹ حالة وهى القادر غير أى disabled
امكاناته من امكانية أو اعضائه من عضو فقدان صاحبها معها يستشعر والقصور العجز اشكال

العاديني. أقرانه من غيره بها ويتمتع اإلجتماعية اهميتها لها
ارتفع املعاقني عدد أن العامليةٹإلى الصحة منظمة عن درويش عدنان «محمودٹعنان» ويشير
باملعاقني اإلهتمام الضرورى من أصبح لذلك العالم. سكان من % ١٣ إلى وصل حتى %١٠ من
ممارسةٹاألنشطةٹالرياضية وتعتبر املجاالت. كافة فى لهم الالزمة اخلدمات وتقدمي ومشكالتهم
قدرات وجتديد بناء اعادة فى فلسفتها تظهر التى الهامة التربوية الوسائل إحدى بدنيا للمعاقني

املجتمع. مع وتكيفه بدنيا املعاق
النفسى البروفيل مع يتشابه املعاق لالعب النفسىٹ البروفيل أن عنان» «محمود ويذكرٹ
النفسية منٹالضغوط متباينة لدرجات يتعرض السليم الشخص كمثل فاملعاقٹمثله لألصحاءٹ

إثابة. أو تلقىٹتقديرا وال فعالة غير جهوده أن يشعر وخاصةٹعندما

: t�OLوأ� Y�ا�� WKJA�
التحاقه واعادة وتأهيله تهيئته ينبغى املجتمعٹ فى إنسانية طاقة يعتبر املعاقٹ اإلنسان
أنٹتسهم يتوقع لذلك للمجتمع. وافادتهم استفادتهم حتىٹميكن به احمليط املجتمع ببنية
الرياضية املنافسات وتعتبر للمعاق الشخصية وتكوين تشكيل فى الرياضية املمارسةٹ
فيه نشاطٹيحاول هىٹاال ما الرياضية فاملنافسةٹ رياضى نشاط لكل وضروريا هاما عامال
واملهارية البدنية قدراته القصى استخدامه يتطلبضرورة الذى الفوز احراز الرياضى الفرد

والنفسيةٹوالنجاح.

U???????????????O�d?????????????� 5???????????�U????????????F*ا 5??????????????O{U???????????????�d??????????????ى ا�b??????????????� W??????????????O�HMا� ا�u????????????????GCط

خضر محمد أحمد فايزة
واإلجتماعية التربوية العلوم قسم

الزقازيـق جامعة - بنات الرياضية التربية كلية
٢٠٠٢ عام بحث



:Y�ا�� أ�bاف
:vإ� Y��bNف ا��

الرياضيني. من حركيا املعاقني لدى النفسية الضغوط على للتعرف مقياس بناء - ١
فردية- (رياضات املمارسة لنوع وفقا املعاقني استجابات بني الفروق على الوقوف -ٹ ٢

النفسية. الضغوط لعوامل جماعية) رياضات
حركيا. املعاقني والبنات البنني لدى النفسية الضغوط فى الفروق -ٹدراسة ٣

:Y???�ا�� ��???Uؤôت
لدىٹاملعاقنيٹحركيا? النفسية أهمٹالضغوط هى ما - ١

ملمارسة وفقاٹ حركيا املعاقني لدى النفسية الضغوط فى فروق توجد مدى أىٹ إلى - ٢
جماعية)? -ٹرياضات فردية (رياضات

-ٹبنات). للجنسٹ(بنني وفقا حركيا املعاقني النفسيةٹلدى الضغوط فى فروق توجد مدى أى إلى - ٣

املسحية) الوصفىٹ(الدراسات املنهج الباحثة استخدمت : ZNM*ا

: W?????MOFا�
كاآلتى: تقسيمهم مت وقد وانديةٹمختلفة منٹمراكز للبحث الكلى ميثلٹاملجتمع

معاقا. العبا (١٠٨) وتشمل التقنني عينة - ١
معاقا (٢٧٣)ٹالعبا وتشمل االساسية -ٹالعينة ٢

�lL ا��U�UOت: أدوات
الباحثة) (تصميم حركيا للمعاقني مقياسٹالضغوطٹالنفسية -

اU�UO�K� WOzUB�ùت W'UF*ا
: إلى وتنقسم

الوصفى اإلحصاء - ١
األلتواء. - املعيارى -ٹاألنحراف -ٹالوسيط املتوسطٹاحلسابى

املقارن. اإلحصاء - ٢
العاملى أيتا٢ٹ-ٹالتحليل ت لقيمة التأثير قوة أختبار - (ت) معامالتٹاالرتباطٹ-ٹإختبار



: ا_��U�U�Mت
املعاجلاتاإلحصائية إليه أشارت وما العينة وحدود هدفالبحثواإلجراءاتٹاملتبعة فىضوء

التالية: استخالصٹاألستنتاجات البياناتٹمت عرضٹوتفسير خالل ومن املستخدم للمنهج
باملعامالت يتصفٹ الباحثة قبل من واملعد حركيًا للمعاقني النفسيةٹ الضغوط مقياس - ١

للمعاقنيٹحركيًا. الضغوطٹالنفسية كأداةٹلقياس به ويعتد العلمية
تضارب عامل فى والبنات البنني إستجابات بني إحصائية داللة ذات فروق توجدٹ -ٹ ٢

باجتاهٹاألسرة. املرتبطة الضغوط , الالعبٹاملعاق برعاية اخلاصة املعنية اجلهات

: ا��U????????O�uت
التالية:- إلىٹالتوصيات الباحثة البحثٹتوصلت نتائج ضوء فى

أدائه و�روف املعاقٹ الالعب لها يتعرض التى الضغوط أسباب بدراسة االهتمام -ٹ ١
احللول. واقتراح دراستها على والعمل التنافسى

املمارسني عدد حيث من مناسبة تكون بحيث للتدريب املخصصة األماكن إعداد - ٢
لالستخدام. صالحيتها منٹناحية وكذلك

أماكن األدواتٹوجتهيز توفير مع صيانتها على والعمل واألجهزة باألدوات االهتمام ٣ٹ-
إعاقتهم. درجة تناسب باملرافقٹالتى خلعٹاملالبسٹمجهزة لوحدات

لالعبني. النفسية االحتياجات ملقابلة الرياضى النفسى األخصائى -ٹإعداد ٤
املعاق. الالعب تقابل التى الشخصية العقبات إزالة على العمل - ٥

املختلفة األعالم وأجهزة وسائل مناشدة مع برياضاتٹاملعاقني اإلعالم اهتمامٹوسائل - ٦
ومسبباتها. اإلعاقة مبشكلة اجلمهور لتوعية منٹاجلهد املزيد ببذل

واحلوافز. املكافآت حيث من السوى الالعب معاملة املعاق الالعب معاملة - ٧
امليسرة. احلركة من املعاقني متكن التى والتنظيمية املعمارية التسهيالت توفير ٨ٹ-

املعاق حلاجة نظرا املعاقني مجال فى للعاملني ومعنوىٹ مادى مشجع جو خلق - ٩
الصحيةٹواليومية. مهتمنيٹبأحواله ومهنيني للمتخصصني



: W�bI*ا ôأو
فى التالميذ قدرات وتطوير تنمية فىٹ وفعاًال مؤثرًا دورًا املدرسية الرياضية التربية تلعب
تربوى نشاط أنها بإعتبار واالجتماعية والنفسية والعقلية البدنية املتعددة جوانبها جميعٹ
التربية إلى وصوًال السابقة النواحى مختلف فى التالميذ على مباشرة تأثيرات وموجهٹله هادف

والشاملة. املتزنة

الطفل تزويد فى هاماٹ دورا تلعبٹ احلركية التربية إن  Gallahue uO�öيضيف� كما
فعال أسلوب تأسيس منٹخالل وتطويرها احلركة تدعيم على تعمل التى احلركية باخلبراتٹ
التعليمية األساليب أفضل من احلركية التربية تعتبر لذا املتعلم الفرد بحياة وثيقا ارتباطا يرتبط
تعمل األطفالٹوالتى رياض مرحلة خاصة فاملراحلٹاملختلفة وتدريبهم األفراد تعلم تستهدف التى
املنافسات. عن بعيدا بها للتقدم الفرصة له وتتيح باحلركة اخلاصة باملعلومات الطفل تزويد على
على أساسا املبنى األساسى التعليم ملرحلة احلديث االجتاه هى احلركية التربية وبرامج
احلركية حتقيقٹاللياقة إلى تهدف والتى الطفل لدى املتاحة الطبيعية حركية النفس اإلمكانات
املشكالت وحل االبتكارى التفكير على قدراته وتنمية حركى احلس- وإدراكه للطفل والبدنية

له. النفسى لتحقيقٹالتكيف االبتكار نحو دوافعه وزيادة
احلركية األنشطة منٹ مختلفة صور لتقدمي ومناسبًا خصبًا حقًال االبتدائية املدرسةٹ وتعتبر
باعتبارها املهاراتٹاحلركية األساسيةٹلتعلم القاعدة االبتدائى مرحلةٹالتعليم تعتبر حيث احملببة

حياته. ميارسهٹطوال قد ما واكتساب مرحلةٹتكوين
الطفل قدرات تنمو املرحلة هذه ففى اإلنسان حياة فى منٹأهمٹاملراحل فاملرحلةٹاالبتدائية
أن إذ املستقبل فى اجتاهاته وحتديدٹ والتشكيل والتوجيه للتأثير قابًال ويكون مواهبه وتنضج
هو وتربيتهم األطفال إعداد أن كما األمةٹكلها مبستقبل فىٹالواقعٹاهتمام بالطفولةٹهو االهتمام

التطور. تفرضهاٹحتمية التى احلضارية التحديات إعدادٹملواجهة

W????????????O�b???????ا�� ا�U??????????HBت i?????????F� W?????????????OLM� v????????K� �u??????????Bر W?????????O�d?????????� W??????????O�d?????� Z?????????�U?????????�d????????� dO????????�Q???????�
r?????????Jا�� r????????Bا� c?????????O�ö???????�K� v??????�d?????(ا U??????????{d?????وا�

عبدٹاحلليم سامى إميانٹمحمود
التدريس وطرق املناهج قسم

الزقازيـق جامعة - بنات الرياضية التربية كلية
٢٠٠٤ املاچستير



اجلديدة احلركية املهارات تثبيت سرعة مقدوره فى يصبح بأنه يتميز املرحلة هذه وتلميذ
النمو تطور فإن آخر ومنٹجانب أولٹوهلة التعلمٹمن عمليةٹ بدورهٹفى يسهم وهذا املكتسبة
حسن على التلميذ يساعدٹ املخ لقشرة بالنسبة وبخاصة املركزى العصبى اجلهاز فى احلادث

تعلمها. السابق منٹاملهاراتٹاحلركية االستفادة
وأجنحها لألطفال احلركية التمرينات إعطاء طرقٹ أحدث املصورة احلركيةٹ القصة وتعتبر
والفرح البهجة من كبيرًا قدرًا لهم حتقق أنها عن فضًال ورغباتهم, وميولهم لطبيعتهم ملناسبتها
اجلديد وإكتساب التقليد وحب واحملاكاة واإلدراك التخيل إلى النزوع فيهم وتشجع , والسرور

الرياضية. واملعلومات الثقافة من
التربوية الوسائل من الصغيرة األلعابٹ أن إلى �UDب �Uدل bL�� يشير الصدد هذا وفى
وبدنيا عقليًا متزنًا كامال منوًاٹ ينمو أن فى الفرد تساعد والتى والناجحة الهامة والتعليمية
اجلسم. ألجهزة الو�يفية تنميةٹالقدرة فى كبير بقدر عنٹإسهامها فضًال واجتماعيًا ونفسيًا

متهد أنها إذ التربوية بقيمتها تتميز الرياضية األلعاب أن إلى �öوى s�� bL�� يشير كما
تنمية فىٹ تسهم الرياضية لأللعاب املتعددة فاملجاالت واإلراديةٹ اخللقيةٹ التربية نحو السبيل

الفوز. سبيل فى النفسٹوالكفاح واالعتمادٹعلى التعاون سمات

: Y??????�ا�� W???????KJA� : UO�U�
لقصوره نتيجة بالنقص شعوره األصمٹاألبكمٹيتنامى التلميذ أن العقاد محمد ويشيرٹأحمد
اجتماعيا عائقًا يشكل مما إليها ينتمى التى البيئة أفراد مع التفاهم ألساليب وافتقاره العضوى
باإلضافة والعزلة اإلنطوائية إلى الذىٹيؤدىٹبه األمر وقلق وتوتر ارتباك ذلكمن يترتبعلى وما
وبذلك البكم بالصم اخلاصة -ٹالتخاطب- التواصل لغة الٹنعرف أنناٹأفرادٹاملجتمعٹاألسوياء إلى
مما بالتالى حرم حواسه من حاسة أوٹفقد أنٹمنٹحرم اجتماعيًا,ٹكما عنا عزلهم على نحن نعمل
املرئية بيئتنيٹمتعارضتنيٹأولهما بني محاصر األبكم فالطفلٹاألصم انطباعات من عليها يترتب
وهذاٹيشكل السمع على قدرته عدم صنعتها والتى لألذن املبهمة املسيطرةٹوالثانية وهى للعني

االجتماعى. توافقه على عائقًا
والتعليمى التربوى للعمل الهدفالسامى لتحقيق هامة وسيلة يعتبر الرياضية ودرسالتربية
للفرد الشاملة التربية فتعتبر والنامية املتطورة للمجتمعاتٹ املتكاملة الشخصية تكوين وهو
من العديد الرياضية التربية أهداف عن وينبثق ككل املجتمع ارتقاء يتأسسعليها حيوية مسألة
الو�يفية بالكفاءة االرتقاء مثل حتقيقها محاولة إلى التربيةٹالرياضية درس يسعى األغراضٹالتى

احلركية. املهارات واكساب البدنية وبالصفات اجلسم ألجهزة
السوية, السلوكٹ وأساليب والصحية الرياضية املعارف واكتساب الرياضية والقدرات



والتعليم التربية أهداف حتقيق فى بنصيب يسهم أن الرياضية التربية درسٹ يستطيع وبذلك
املجتمع. فى

درس فى تشمل أو اجلوانب املتعددة الصفاتٹالبدنية بتحسني تهتم قد الصغيرة واأللعاب
شكل على تكون وهى املرتبطةٹبالفعالياتٹالرياضيةٹوترقيتها احلركية املهارات تطوير خاص
يستخدمٹاأللعاب الرياضيةٹالذى التربية درس أن فيه شك ال األفرادٹوما بني وسباقات منافسات
التمهيدية األلعاب وكذلكٹ تتضمنها التى واملنافسات السباقاتٹ على تعتمد منه الصغيرة
التى الرياضية التربية دروس أجنح من تعتبر والترويحية الفكرية واأللعاب الكبيرة لأللعاب

احلديثة. التربوية األهداف حتقيق إلى ترمى
الطبيعية ميوله وتستميل املادةٹ إليهٹ وحتبب الطفل طبيعة مع تتمشى احلركية والقصةٹ

غيرٹمباشرة. بطريقة الطفل منٹخبرات وتزيد بنيٹاملدرسٹوالطفل الصلة وتقوى وعواطفه
ألبنائها خدمات املتحضرةٹإلىٹتقدمي الدول تتسابق ولهذا األمم لدى الثروات أغنى فالبشر
واملعاقٹعلى السوى يكون وبهذا وفئاتهم وسنهم وثقافتهم فهمهم اختالف النظرٹعن بصرف
وعليهٹواجبات السوى فهوٹاألنٹيتمتعٹبحقوق املجتمع على عبئًا املعاق يعد لم حيث سواء حد
من ماٹتقدمه مبقدار تقاس األمم حضارة جندٹأن احلالى عصرنا ففى , إعاقته تسمحٹبه ما ضوء فى

املعاقني. وخاصة ألبنائها رعاية
أنه ويكتشف باآلخرين نفسهٹ مقارنة إلى يلجأ حينما سمعيًا املعاق لدى املشكلة وتتفاقم
ينتابه وكثيرًاٹما لآلخرين بالنسبة أيةٹمشكلة مواقفالٹتشكل فى بالعجز يشعر وأنه مختلفٹعنهم
أو اآلخرين عن واالبتعاد إخفائها فيحاول اجلسمية شوهتٹصورته عاهته ألن باخلجل اإلحساس

السلوكٹالالتوافقى. من أمناطٹمختلفة إلى يدفعه وقد النفسى بناءه يزعزع وهذا عليهم احلقد
إلى ومييل خجول أنه كما اآلخرين, مع التعامل على القدرة لديه تقل املعاقٹسمعيًا والطفل
يؤدى الفئة هذه السمعٹلدى فقد أن كما والعاطفى البدنى االتزان فى ويتصفٹبضعف االنطواء

احمليطنيٹبه. عنٹالناس والعزلة بالوحدة والشعور باآلخرين فقدٹاالتصال إلى
املصابني فمعظم البدنية اجلوانب بعض فى قصور من يعانون الفئة هذه أفراد من وكثير
األذن فى الدائرى شبه اجلزء فى خللٹ هو حدوثه فى السببٹ يكون السمع وضعف بالصمم
من بكل وثيقة عالقة للتوازن أن إلى 5�U�� v��� bL�� أشار ,ٹولقد بالتوازن واخلاصة الوسطى

وتكملها. األخرى تخدم منهم صفة كل وأن الرشاقةٹوالتوافق
حل بأسلوب معدةٹ خبرات هى احلركية التربية أن vL�UL(ا bL�و� v�u)ا أ�5 ويشير
الطفل برامجهاٹيتعلم خالل فمن تقليدية, بطريقة البدنية التربية عن مييزها ما وهو املشكالت
وتعتمد لديه. عديدة مهارات تنمى ثم ومن جسمه أعضاء حتريك أمناطٹ فى يتحكم كيف
التى األولية املادة مبثابة فهى الطفل, لدى املتاحة احلركةٹاألصليةٹالطبيعية على احلركية التربية



احلركة وإسهامات تأثيرات فى التربوية معطياتها تكمن ولكن واألنشطة, البرامج منها تشكل
واإلجتماعىٹوالتحصيلى. السلوكى املستوى على

حركاته الفردٹعن عنٹرضا يعبر مصطلح الرضاٹاحلركى أنٹ إلى ��ö� sوى bL�� ويشيرٹ
الذات, مفهوم ومصطلح اجلسم صورة مصطلح عن يختلف وأنه والبدنية, احلركية وصفاته
والثقةٹفى والفخرٹواالحترام والرضا للسعادة العامة املشاعر عن يعبر احلركى الرضا أن كما
يظهر حيثٹ للفرد االنفعالية واحلالة الذات مفهوم بني التوافق عن يعبر وأنه البدنية, الذات
أنٹالرضا جانب رياضية,ٹإلى عملٹأوٹمهاراتٹأوٹتدريبات من يؤديه نتيجةٹما فىٹسلوكه ذلك
بالنفس والثقة اإلجناز دافعية : مثل األخرى والنفسية اإلدراكية العمليات ببعض يرتبط احلركى

واالجتاهاتٹوغيرها. وامليول
البدنية الصفات تنمية فى املصورة احلركية والقصة الصغيرة تتضحٹأهميةٹااللعاب سبق مما
حركية تربية برنامج مدىٹتأثير على للتعرف وذلك دراستها إلىٹإجراء الباحثة دعا األمرالذى

البكم. الصم للتالميذ والرضاٹاحلركى بعضٹالصفاتٹالبدنية تنمية مصورٹعلى

: Y?????????�ا�� أ�????????????bاف : U��U�
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البكم. الصم للتالميذ البدنية الصفات بعض تنمية على البرنامج تأثير -
البكم. الصم للتالميذ احلركى الرضا على البرنامج تأثير -

البكم. الصم التالميذ لدى البدنيةٹبالرضاٹاحلركى الصفات عالقة -

: Y?????????????�ا�� �dوض : U????????Fرا�
الصفاتٹالبدنية تنمية على إحصائيًا دال إيجابى تأثير له احلركيةٹاملصورة التربية برنامج -

مجموعةٹالبحثٹالتجريبية. لدى
احلركى الرضا تنمية على إحصائيًا إيجابىٹدال لهٹتأثير املصورة التربيةٹاحلركية برنامج -

مجموعةٹالبحثٹالتجريبية. لدى
التجريبية. املجموعة لدى احلركى والرضا البدنية الصفات بني إحصائيا إرتباطيةٹدالة عالقة توجد -

: Y�إ�dاءات ا��
: ا*��??�bم ZNM*ا

إحداهما ملجموعتني البعدى القبلى القياس بإتباع التجريبى املنهج الباحثةٹ إستخدمت
الدراسة. هذه لطبيعة ملناسبته ضابطة واألخرى جتريبية



: Y?????��W????????MO ا��
للصم األمل مبدرسة الرابعٹاالبتدائى الصف تالميذ البحثٹمن عينة باختيار الباحثة قامت
األولى إلىٹفئتني تقسيمهم ومت وتلميذة تلميذ ٥٠ على وإشتملت بالشرقية السمع وضعاف
٤٠ األساسيةٹوقوامها البحث عينة واألخرى عليهم اإلستطالعية الدراسة إلجراء تالميذ عشرة
منهما كل وقوام ضابطة والثانية جتريبية األولى مجموعتني إلى تقسيمهن ومت تلميذٹوتلميذة
قد والتى املتغيرات بعض فى البحث لعينة التجانس بإجراء الباحثة قامت كما تلميذٹ, ٢٠ٹ

سمعهم. ودرجة الوزن, السن,ٹالطول, مثل علىٹاملتغيرٹالتجريبى تأثير لها يكون

: ا��U�UOت lL� وأدوات qzUو�
: WO�bا�� اU���ôرات

(بالثانية). متر ٣٠ العدو باختبار وتقاس السرعة -
(بالسم). منٹالوقوف باختبارٹثنىٹاجلذع وتقاس املرونة -

الثباتٹ(بالسم). من العريض الوثب باختبار وتقاس القدرةٹالعضلية -
(بالدرجة). اجلانبى اخلطو باختبار وتقاس الرشاقة -
(بالثانية). املرقمة الدوائر باختبار وتقاس التوافق -

(بالثانية). القدم مشط على الوقوف بإختبار ويقاس التوازن -
: v�d(ا U{dا� �UOIس

والبدنية. احلركية وصفاته عنٹحركاته رضاٹالفرد التعرفعلىٹدرجة إلى يهدفهذاٹاملقياس
بعض وتعديل وحذف �öوىٹبإقتباسه s�� bL�� وقام Allen آلن ,Nelson �KO�uن وصممه
خماسى واملقياس عبارة ٣٠ العبارات عدد فأصبح املصرية البيئة معٹ تتناسبٹ لكى العبارات
قليلة بدرجة بدرجةٹقليلةٹ- - متوسطة بدرجة كبيرة- بدرجة - (بدرجةٹكبيرةٹجدًا التدريج
بتطبيقه الباحثة تقوم وسوف (١٥٠) من والدرجة (٥-٤-٣-٢-١) الدرجات وتأخذ جدًا)

-ٹالثبات). (الصدق العلمية إجراءٹاملعامالت بعد

: ا*d�Iح Z�U�dا�� ��uى�
البرامج لوضع ضوءٹاألسسالعلمية فى املقترح احلركية التربية برنامج بإعداد الباحثة قامت
على البرنامج اشتمل وقد السابقة والدراسات العلمية للمراجع بالرجوع وكذلك , الرياضية
حملتوى مطابقتها للتأكدٹمن ومتٹعرضهاٹعلىٹاخلبراء ومرسومة مصورة قصصحركية عددٹعشر
إشتمل وقد الدراسةٹاإلستطالعيةٹ, خالل من البكم الصم التالميذ على عرضها ومت البرنامج
الوحدة أسبوعيًاٹوزمن مرات ٣ وحدةٹتكرر كل ١٠ٹأسابيع وحدةٹتطبقٹملدة ٣٠ على البرنامج



عشرة ومدته بدنى وإعداد دقائق, إحماءٹومدتهٹخمسة إلى احلصة قسمت ,ٹوقد دقيقة ٤٥
دقائق. خمسة ومدته واخلتام , دقيقة وعشرون خمسة ومدته الرئيسى واجلزء , دقائق

واملراجعٹالعلمية البحوث على اإلطالع وبعد املتاحة والبشرية املادية اإلمكانات حدود وفى
الرياضية, التربية مجال فى خبراء عرضهٹعلى ومت , البرنامج حتديدٹمحتوياتٹ مت املتخصصة
وقدٹاشتمل اخلبراءٹ, ومقترحات آلراء طبقا البعضٹاآلخر احملتوياتٹوحذف بعض تعديل مت وقد
احلجل والسريعٹ- البطىء كاملشى انتقالية حركات فى متمثلة مترينات على البدنى اإلعداد
والسريع البطىء اجلرى -ٹ القدمنيٹ وعلى واحدة قدم على احلجل - وجانبًاٹ وخلفاٹ أمامًا
السقوط : وتشملٹ االنتقالية غيرٹ واحلركات الوثب - الوثب - االجتاه تغيير -ٹ الدوران -
اجلرى ألعاب مثل األلعابٹالصغيرة على الرئيسى اشتملٹاجلزء وقد اجلذب الدفع- التكورٹ- -
احلركية والقصة والتصويب والقف الرمى وتشمل: الكرات ألعاب والتتابعات- كالسباقات
لألمام الوثب - واإلنزالق واحلجل واجلرى املشى مثل إنتقالية حركات على املصورةٹوتشمل
محاور وحركاتحول - اإلنثناء - املرجحات - الدوران مثل إنتقالية الغير وألعلى,ٹواحلركات
حيوانات أوٹ أشخاص تقليد خالل من اجلسمٹ أجزاء جلميع حركات على تشتملٹ أىٹ اجلسمٹ

تقليدها. ومحاولة املرسومة الصور مشاهدة خالل من وذلك

:WO�U�_ا Wرا�bا�
:vK�Iا� ا�UOIس

ومقياس املستخدمــه البدنيــةٹ اإلختبــارات وثبــات صــدق مــــن الباحثة تأكـــدت أن بعـــد
حتى ٢٠٠٣/١٠/١م من الفترة فىٹ القبلى القياس بإجراء الباحثةٹ قامت احلركى الرضا
البدنية االختبارات بتطبيق وذلكٹ والضابطة التجريبية البحثٹ عينة على ٢٠٠٣/١٠/٢م

والضابطة. البحثٹالتجريبية عينة التأكدٹمنٹتكافؤ بغرض احلركىٹوذلك الرضا ومقياس
:Z�U�dا�� cOHM�

من الفترة فى التجريبية البحــث عينــة علــــــى البحـــثٹ جتربـــة بتنفيـــذٹ الباحثـــــة قامـــت
كل تكرر وحداتٹجتريبية عشر خالل وذلكٹمن ٢٠٠٣/١٢/١١م حتى /٢٠٠٣م ١٠/٤
البرنامج تطبيق ومت احلركيةٹاملصور, التربية برنامج تطبيق يتم حيث أسبوعيًا ٣ٹمرات وحدة

أسبوعيًا. مرات ٣ ومبعدل أسابيع ١٠ وملدة املجموعةٹالضابطة على باملدرسة املتبع
ا��bFى: ا�UOIس

البحث عينة على البعدى القياس بإجراء الباحثة قامت التجربة تنفيذ فترة من االنتهاء وبعد
مت والذى احلركى الرضا ومقياس البدنية االختبارات نفس يتمٹإجراء حيث والضابطة التجريبية
ملعاجلتهاٹإحصائيًا. متهيدًا معدةٹلذلك كشوف فى النتائج ومتٹتفريغ تنفيذٹالتجربةٹ, قياسهمٹقبل



ا��UO??????�uت
الصفات تنميةٹ على إيجابى تأثير منٹ له ملا احلركية التربية برنامجٹ استخدامٹ ضرورة -

البكم. الصم للتالميذ احلركى والرضا البدنية
من الفئة هذه احتياجات خلدمة تربوية برامج وإعداد بتصميم الباحثني اهتمام ضرورةٹ -ٹ
والرضا فعالعلىٹالصفاتالبدنية, تأثير من املوجهة التربوية البرامج لهذه ملا البكم الصم التالميذ

اإلنسانية. احلقوق كل لها املجتمع شرائح من شريحة التالميذٹباعتبارهم احلركىٹلهؤالء
مراحل فى الفئة خصائصهذه متخصصةٹلدراسة كوادرٹعلمية إعداد نحو االهتمام توجيه -
املميزة اخلصائص تتناسبٹمع والتى حركية - النفس واملناهج البرامج ووضع عمريةٹمختلفة

والنضج. السن ملستويات
للتربية بالنسبة وبخاصة املهمة النفسيةٹ املوضوعات كأحد احلركى بالرضا االهتمام -

الرياضيةٹاملدرسية.
بأهمية اخلاصةٹ التربيةٹ إدارة فى الرياضى النشاط على القائمني اهتمامٹ توجيه ضرورة -

البكم. الصم التالميذ من الفئة لهذه الرياضىٹاملوجهٹواملقصود النشاط وقيمة
البكم. الصم من مختلفة سنية مراحل على دراسةٹمماثلة إجراء -



وقيمة ذاٹأهمية سنة ٦-١٤ سنيًاٹمن يترواح الذى مصرٹللقطاع فى التعدادٹالسكانى أصبح
السائدة الظروف ومع . (١٩٨٠ (اليونيسفٹ, مليونٹنسمة ١٧ حوالى بلغ وقد , كبرى
منٹاملستحيل أنه الواضح من يبدو مصر مثل النامية الدول داخل الريفية املناطق فى وخاصة

للفقر. األخرى النتائج عن التغذية سوء فصل
تعرضا املجموعات أكثر من املناطق هذهٹ مثل فى اإلبتدائيةٹ املدارس أطفال يعتبر
خاصة والرعاية اإلهتمام منٹ املزيد ينالواٹ أن يجبٹ لذلك الظروف هذه من للمعاناة
بالغني ويصبحوا ينموٹ لن األطفال فهؤالء الغذائية, واإلحتياجات الصحية الرعاية
النمو هذهٹاملرحلةٹاحلرجةٹمن فى الغذاء نقص أو التغذية مصابنيٹبسوء كانوا إذا أصحاء

والبدنى. العقلى
املعروف ومن النامية, البالد وخاصة كثيرة لبالد أحدٹاألغذيةٹاألساسية ويعتبرٹاخلبز
املأخوذة الكلية السعرات كمية ٧٢%ٹمن حوالى اخلبز ميثل الناميةٹ البلدان هذه فىٹ أنه
من %٥٠ أكثرٹمن ميثل اخلبز احلقيقةٹفإن وفى , الغذاء فى الكلى البروتني من وحوالىٹ٧٠%
تستهلكه الذى للغذاء %٩٠ إلى تصل وهذهٹالنسبةٹقد للمصريني يوميا الغذاءٹاملستهلك

العمال. طبقة
البالغني, إلى باإلضافة الفطام مرحلة فى وخاصة غذاءٹشائعًاٹلألطفال البسكويت ويعتبر
بعض فى أيضًا إستخدامه وميكن لألكل)ٹ معد (كغذاء ضرورى البسكويت يعتبر وبالشك

بالبروتني. كغذاءٹمدعم أو اخلاصةٹكالطوارىء احلاالت
والطلبٹيتزايد الكبرى الغذائية الصناعات من واحدة البسكويت صناعة مصرٹتعتبر وفى

عامٹألخر. من عليهٹباستمرار
من كنوعٹ والبسكويت اخلبز من مدعم نوعٹخاصٹ وتقييمٹ إلنتاج البحث هذا صمم وقد

سنة). ٦-١٤) لألطفال املتزن الغذاء
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السيد املجيد الرحمنٹعبد هشامٹعبد
املنزلى اإلقتصاد قسم

غمر مبيت - النوعية التربية كلية
١٩٩٥ املاچستيرعام



:vK� UL� UNBO�K� sJ1 Y�ا�� �cا v� UNOK� qB�ا*WLN ا*� ZzU�Mا� rEF�
ملكونات طبقا مختلفة صفات الدراسة حتت للعينات الريولوجية الصفات أ�هرت (١)

العينات. هذه
الدسم املنزوع الصويا فول دقيق وإضافاتهٹأن لدقيقٹالقمح الكيميائى احملتوى (٢)ٹأ�هر
والكالسيوم والرماد للبروتني املصادر أعلى من الطازج والبيض الدسمٹ منزوع البودرة واللنب

للكربوهيدرات. املصادر أقل من يعتبروا بينما , واحلديد
الطازج الدسمٹوالبيض منزوع البودرة واللنب الدسم الصوياٹمنزوع فول دقيق إضافة (٣)
والرماد واأللياف والدهن البروتنيٹ منٹ احملتوى إرتفاع إلى أدى الدراسة حتت اخللطات إلى

الكربوهيدرات. من احملتوى من هذهٹاإلضافات بينماٹقللت واحلديد والكالسيوم
: من املصنوع اخلبز (٤)

, الدسم منزوع بودرة لنب %١٠ , الدسم منزوع صويا فول %١٠ , قمح ٧٠%ٹدقيق (أ)
طازج. بيض %١٠

بيضطازج. %١٥ , الدسم منزوع صويا فول %١٥ , قمح دقيق %٧٠ (ب)
املقبولة. احلسية والصفات الغذائية القيمة إلى بالنظر العينات أحسن أعتبارهم ميكن

على: احملتوية وخلطاته , القمح دقيق من املصنوع البسكويت (٥)
بيض %١٠ , الدسم منزوعٹ بودرة لنب ,ٹ١٠% الدسم منزوعٹ صوياٹ فول دقيق (أ)ٹ١٠%ٹ

قمح. ٧٠%ٹدقيق طازج,
قمح. دقيق %٧٠ , بيضطازج %١٥ , الدسم منزوع صويا فول دقيق %١٥ (ب)

املقبولة. احلسية والصفات لهم الغذائية للقيمة طبقا البسكويت عينات أفضل إعتبارهم ميكن
الغذائية اإلحتياجات من العاملية الصحةٹ منظمةٹ حددتهاٹ التى للمستوياتٹ طبقا (٦)
جم ٦٤٠ ٹأن ميكنٹإستنتاج واحلديد والكالسيوم والطاقة الضرورية األمينية األحماض من
منزوعٹالدسمٹ, صويا فول دقيق %١٠ من املصنعان البسكويت من ٦١١جم أو اخلبز من
يغطوا أن ميكنٹلهم قمحٹ. دقيق %٧٠ , طازج بيض %١٠ , منزوعٹالدسم بودرة لنب %١٠
لألطفال واحلديد والكالسيوم والطاقة الضرورية األمينية األحماض من اليومية االحتياجات

سنة). ١٤- ٦)



اجلنبٹالرأسٹيصنع مصر,ٹومعظم فى املنتشرة اجلافة اجلنب أنواع وأكثر اجلنبٹالرأسٹأهم تعتبر
واجلاموسى. البقرى اللنب من خليط اللنبٹالبقرىٹأو من

لذلكٹفأنه جدا كبيرة اجلنب من النوع هذا صناعة فى تدخل التى اللنب كميات ألن ونظرا
تغيرٹصفات إلى أحيانا يؤدى قد الذى اللنبٹاألمر من كمياتٹكبيرة وتخزين جتميع يتطلب
توحيد عدم مرغوبةٹكذلك الغير والطعوم النكهات بعض �هور من ذلك يترتبٹعلى وما اللنب
لنب كجم ١٢٠ إلى لتصنيعهٹ٨٠ يلزم الواحد اجلنب قرص أن املعروف ومن الناجت. اجلنب صفات

جنب. كجم ٨-١٢ من وزنه قرص لينتج
خاصة الكبيرة األقراص حجم اجلنبٹأن من النوع هذا تواجه املشاكلٹالتى من أنه وجد وقد
فى سواء اجلنب عرض يتمٹبها التى والتخزينٹوكذلكٹالطريقة منٹالتسوية احمللية الظروف مع
ونظرا جيدة تكونٹغير فىٹأغلبٹاألحيان الظروف فأنٹمعظمٹهذه التجزئة أو اجلملة محالت
من كبيرة كميات تلف يحدث غالباٹما ألنه صغير حجم ذات جنب الحتياجٹالسوقٹالىٹإنتاج
من كامل قرص وأيضاٹتلف أكبر التالف القرصٹيكون حجم زاد كلما أقراصٹاجلنبٹوجندٹأنه

للمنتج. كبيرة اقتصادية خسارة الكبيرٹميثل احلجم
فأنهٹيصعب اخلاصة الغذائية االحتياجات منٹذوى وهم املستهلكني من فئة هناك فأن وكذلك

اجلنب. من الكبيرٹلتلبيةٹاحتياجاتهم احلجم من أقراصجنب إنتاج أنٹيتم
يرغب كماٹ للجنب استهالكهمٹ فى خاصة أذواق لهم املستهلكني من فئة أيضا وهناكٹ
اإلبلٹواألغنام ألبان صغيرةٹمثل منه املنتجة الكمية وتكون األلبان من معني نوع فى املستهلك

اخلاصة. والنكهات الطعوم بعض إضافة فى املستهلك يرغب أو واملاعز,
قرصٹواحدٹمن استهالك يتم فأنهٹغالباٹال بالتجزئة محالتٹالبيع فى ماٹنراه علينا يخفى وال
النموات �هور الى يؤدى وهذا , واحد يوم ألكثرٹمن يصلٹأحيانا اليومٹبل الكبيرٹفى احلجم
الذىٹيصاحبه االمر القرص, من والتالف الفاقد زيادة وبالتالى امليكروبى احلمل وزيادة الفطرية

املستهلك. على نتائجٹصحيةٹسلبية كماٹيؤدىٹالى اقتصادية خسارة
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هاشـــم إسماعيلٹأحمد محمد
األغذية علوم قسم

الزقازيق جامعة - الزراعة كلية
٢٠٠٢ عام دكتوراه



Mini Ras احلجم صغير رأس إنتـاجٹجنب نحو اجتهتٹهذهٹالدراسة ذلكٹفقد على وبناء
بالنوع ومقارنتها عليه حسية وكذلك وكيماوية ميكروبيولوجية دراسات وإجراء cheese
مرغوبة بصفات يتميز أنه احلجم الرأسٹصغير اجلنب فى روعى وقد املقارنة فى التقليدىٹواملتمثل

باآلتى: يتميزٹهذاٹالنوع حيث إليها االشارة سبق التى املشاكل على ويتغلب كثيرة
كثيرة. أماكن فى والعرض والنقل التخزين سهولة - ١

واخلمائر. الفطريات ملشاكلٹمنو تعرضه عدم - ٢
قليلة. لنب كمية األقراصٹمن من كبير عدد تصنيع إمكانية - ٣

االستهالك. زيادة الصغيرٹوهذاٹيشجع احلجم من قرصاٹكامال يأخذ أن للمستهلك ميكن - ٤
البيعٹوالتوزيع. أثناء تقليلٹالفاقد - ٥

والتوزيع. التقطيع أثناء واخلمائر بالفطريات ملوث جنب استهالك عن الصحية املشاكل جتنب - ٦
اخلاصة. األذواق وذوى اخلاصة الغذائية االحتياجات رأسٹيلبى تصنيعٹجنب سهولة - ٧

املميز. واملظهر والنكهة الطعم حيث من الناجت اجلنب مواصفات توحيد - ٨

-:vاء و�eأ� WFأر� v� Wرا�bا� و�Uءت �cه
افضل ومعرفة وجاموسى بقرى خليط لنب احلجمٹمن رأسصغير جنب :ٹتصنيع ا_ول -ا'eء ١

واجلاموسى. البقرى اللنب خلطٹبني نسب
صغير جنبٹرأس إلنتاج امليكروبيولوجية التسوية إسراع طرق أحد ا��v�U:ٹاختيار ٢ٹ-ا'eء

حرارية. لصدمة معرضة بادئات استخدام مت حيث وقتٹقصير فى ومسوى احلجم
مالئما يكون مما الدهن نسبة فى ومنخفض احلجم صغير إنتاجٹجنبٹرأس :Y�Uا�� -ا'eء ٣

اخلاصة. االحتياجاتٹالغذائية لذوى
بعض أذواق وذلكٹملالئمة امللح نسبة ومنخفضفى احلجم رأسصغير :ٹإنتاجٹجنب lا�dا� -ا'eء ٤

الدم. ارتفاعٹضغط لتغذيةٹمرضى أو تصنيعٹنواجتٹغذائيةٹأخرى فى استخدامه أو املستهلكني
: ا_ول ا'eء

جاموسى , بقرى خليط ولنب بقرى لنب احلجمٹمن صغير رأس جنب متٹتصنيع اجلزء هذا فى
معامالت خمس تصنيع مت املرحلة هذه وفى للنب نسبةٹخلط افضل واختيار بنسبٹخلطٹمختلفة

كالتالى: وهى
كجم. ٥ التقليدى احلجم لنبٹبقرى كنترول - ١
Miniٹ٥٠٠ٹجم. Ras بقرى كنترول -ٹلنب ٢

جاموسىٹ٥٠٠ٹجم. بقرىٹ:ٹلنب ١ٹلنب : ١ خليطٹنسبة لنب - ٣
٥٠٠جم. جاموسى لنب : بقرى :١ٹلنب نسبةٹ٢ خليط -ٹلنب ٤



جاموسىٹ٥٠٠ٹجم. بقرىٹ:ٹلنب ٢ٹلنب : ١ خليطٹنسبة لنب - ٥
التالى: فى وتتلخص املعدلة (١٩٧٠) وآخرون احلوفى بطريقة املعامالت كل تصنيع مت

البادىء. إضافة ٣٢م إلى التبريد ثم ث ١٥ ملدة ٧١م الى اللنب تسخني
Streptococcus salivarius susp thermophillus
Lactobacillus delbreukii subs bulgaricus

املستخدم اللنب كمية من %١ ونسبة بينهما ١:١ خلط وذلكٹبنسب -
١٩ر٠% الى حتىٹترتفعٹحموضته اللنب يترك -
لنب. مبعدلٹ٣٠مل/١٠لتر املنفحة -ٹتضاف

الىٹ٤٥مٹ اللنب حرارة درجة وترتفع اجلنب بسكاكني وأفقيا رأسيا اخلثرة تقطع التجنب بعد
دقيقة. ٣٠ ملدة هذهٹالدرجة على اخلثرة وحتفظ
.%٢ بنسبة امللح ويضاف الشرش -يصفى

األربعٹساعات /ٹبوصةٹمربعةٹملدة فىٹقوالبٹويتمٹالكبسٹعلىٹ١٦٠ٹرطل اخلثرة تعبأ -
بوصة / رطل ١٠٠٠ وزنٹالكبسٹالى زيادة ساعةٹمع ٢٤ ملدة الكبس فى واالستمرار األولى

اليوم. باقى الكبس ويستمر مربعة
لتجف اجلنب ترك -

التقليب. مع أيام ٧ ملدة اجلاف التمليح يتم -
%٨٥ نسبية ورطوبة ١م + ١٢ على التسوية حجرة الى األقراص ونقل التشميع يتم -

شهور. ٣ وذلكٹملدة
التسوية من يوم ٦٠-٩٠- ٣٠- -ٹ١٥ فىٹاألوقاتٹالتاليةٹ:ٹطازجة عيناتٹالتحليل تؤخذ
احلسى التحكيم اختبارات وكذلك وامليكروبيولوجية الكيماوية التحليالتٹ إلجراءٹ وذلك

:vK� UL� UNOK� qB�ا*� ZzU�Mا� rأ� X�Uو�
بني يتراوحٹ وكان املعامالتٹ جميع فـىٹ متقارب كانٹ للبكتريا الكلى العدد - ١ٹ
من يوم خاللٹأولٹ١٥ كبيرة بسرعة العدد هذا وتناقص جنب) /جم ٦ ١٠ (١٦٨-١٧٨ٹ*

التسوية. فترة نهاية حتى وتدريجيا التسوية
أكثر الثانية املعاملة وكانت العيناتٹالطازجة الكوليفورمٹفى بكتريا من أعداد �هرت - ٢

يوم. بعدٹ٦٠ تالشت حتى تناقصت ولكنها العينات
ويليهاٹفى للبروتني احملللة البكتريا عدد فى ارتفاعا العينات أكثر املقارنة عينة جاءت - ٣
املعامالتٹفى أكثر أيضا الرابعة املعاملة فكانت للدهن احملللة البكتريا أما الرابعة املعاملة ذلك
للبروتني احملللة البكتريا من كل والثالثةٹولوحظٹتناقصأعداد ويليهاٹاألولى البكتريا أعدادٹهذه

التسوية. فترة نهاية حتى املعامالت فىٹكل والدهنٹتدريجيا



وكانت التســـويةٹ مـــــن يــــــوم ٦٠ حتى واخلمائر الفطر مــــــــنٹ أعــــداد أىٹ يظهــر لم - ٤
بني يوم ٩٠ عمـــر عنــــد أعــــــدادها وتراوحت املعامــــالت باقــــــى عــــن الكنترول مرتفعــةٹفى

الترتيب. على األولىٹواخلامسة املعاملتني فى جرام لكل ٢ ١٠ ٥ر٢٣ٹ* - ٤٥
املعاملةٹ كانت بينما الرطوبة نسبة فى انخفاضا املعامالت اكثر املعاملةٹاخلامسة كانت - ٥
بسيطة. بينهم االختالفات كانت األخرى واملعامالتٹالثالث الرطوبة فى انخفاضا املعامالت أقل األولى
والرابعةٹوالثانية الثالثة الدهنٹويليها فىٹنسبة اخلامسة ارتفاعٹاملعاملة النتائج أ�هرت - ٦

الترتيب. على األولى ثم
فىٹكل وذلك فترةٹالتسوية نهاية الى الطازج اجلنب فى نسبةٹامللح فى زيادة -ٹكانتٹهناك ٧

امللح. نسبة فى متقاربة املعامالت وكانت املعامالت
كانت بينما املعامالت باقى عن الرابعة املعاملة فى ارتفاعا ا�هر الكلى النيتروجني - ٨ٹ
فى ارتفاعا الرابعةٹاألكثر املعاملة كانت وأيضا الكلى النيتروجني العينات فى اقل املقارنة عينة
فى املقدمة فىٹ املقارنة عينة املعامالتٹوجاءت اقلٹ الثانيةٹ املعاملة وكانتٹ الذائب النيتروجني

الرابعة. املعاملة ويليها النيتروجينى غير البروتني نسبة
كانت جميعٹاملعامالتٹوان فى نهايةٹالتسوية الطازجٹالى فىٹاجلنب احلموضة تطورت - ٩

الطازج. اجلنب فى احلموضة فى ارتفاعا املعامالت اكثر األولى املعاملة
وكانت األولى املعاملة الطيارةٹفى الكلية الدهنية األحماض فى ارتفاع هناك أن ١٠-ٹلوحظ
فى ارتفاعا األخرى العينات كل من أكبر وكان للكنترول املعامالت أقرب هى املعاملةٹالرابعة

الطيارة. الدهنيةٹالكلية األحماض
خليط لنب بنسبة ٤ رقم املعاملة من الناجت اجلنب جودة احلسى ١١-ٹأ�هرتٹنتائجٹالتحكيم
من العام واملظهر والقوامٹوالتركيب النكهة حيث من وتقاربتٹخواصه جاموسى :ٹ١ بقرى ٢

. (كنترول) املقارنة عينة

:v�Uا�� ا'eء
Wار�d� W�bB� W{dF� �UدUzت �bام��U� r�ا) dOG� ا'6 ا�dأس W�u�� إ�dاع

استخدام مت حيث األول اجلزء منٹ عليها متحصل نتائج افضل استخدامٹ مت اجلزء هذا وفىٹ
الطرق احدى استخدام وتطبيق ١ : ٢ٹ بنسبة واجلاموسى البقرى اللنب بنيٹ خلط نسبة افضل
Lacto- حرارية لصدمة املعرضة التالية البادئات باستخدام التسوية فىٹاسراع امليكروبيولوجية
فرز لنب فى هذهٹالبادئات تنمية حيثٹمت bacillus heveticus. Pediococcus acidilactis
احلفاظٹعلى ضرورة مالحظة مع ساعات ملدةٹ١٠ ٣٧مٹ - علىٹ٣٢ والتحضني مسترجع مجفف

جزئني. للصناعةٹالى يتمٹتقسيمٹاللنبٹاملعد اجلنب تصنيع وعند ٦ حدود فى PH الـ ثبات



ثم ٧٠م الى الثانىٹيسخنٹ واجلزء م ٩ه الى يبرد ثم م ٧٠ه الى اللنبٹ يسخن األول اجلزء
قد البادىء يكون وبذلك مباشرة األول اجلزء فى املبرد اللنب يضافٹإليه ثم البادىء اليه يضاف

احلرارية. للصدمة تعرض
ذكرها احلجمٹبالطريقةٹالسابق الرأسٹصغير اجلنب من ٤ٹمعامالت تصنيع مت هذاٹاجلزء وفى

املعامالتٹكالتالى: وكانت األول اجلزء فى
اليوغورت. اليهٹبادىء اضيف كنترول (I) : األولى املعاملة

معامل L.helveticus بادىء +ٹ يوغورت بادىء اليه اضيفٹ (II) الثانية: املعاملة
احلرارية. بالصدمة

معامل P.acidilactis +ٹبادىء يوغورت بادىء مضافٹاليها (III) الثالثة: املعاملة
احلرارية. بالصدمة

من كل من ١:١ بنسبة خليط + يوغورت بادىءٹ إليهاٹ مضاف (IV): الرابعة املعاملة
L.helveticus.P. acidilactis احلرارية للصدمة املعرضني البادئني

التالية: املواعيد عيناتٹفى أخذ مع يوم ٩٠ حتى التسوية غرف والتخزينٹفى التصنيع ومت
وامليكروبيولوجية الكيماوية االختبارات إلجراء وذلك يوم ٩٠ - ٦٠ - ٣٠ - ١٥ - طازجة

يلى: فيما عليها املتحصل النتائج ايجاز وميكن احلسى والتحكيم
باقى عن والرابعة الثالثة املعاملة فى ملحو�اٹ ارتفاعاٹ سجل للبكترياٹ الكلى العدد - ١
نهاية حتى تدريجى االنخفاض و�ل التسوية من يوم ١٥ أول خالل وانخفضبسرعة املعامالت

املعامالت. جميع فى متقاربة االعداد كانتٹفيها التسويةٹوالتى فترة
يوما ٦٠ عمر وتالشتٹنهائياٹعند وانخفضتبسرعة القولون بكتريا من �هرتٹاعداد -٢

. التسوية فترة نهاية وحتى
وكانت للدهن احملللة البكتريا من قليال أعلى أعدادا احملللةٹللبروتني البكتريا سجلت - ٣
انخفضت والتى للبروتني واحملللة للدهن احملللة البكتريا أعداد فى العينات اكثر الثالثة العينة

التسوية. فترة نهاية حتى جميعا
جدا. قليلة وبأعداد التسوية ٧٠ٹيومٹمن اكثرمن إالٹبعد واخلمائر الفطريات تظهر لم - ٤
وكذلكٹعن عينةٹاملقارنة عن الرطوبة نسبة فى بسيطا انخفاضا الثالثة املعاملةٹ سجلت ٥ٹ-

الترتيب. األولىٹعلى ثم والرابعة الثانية العينة وتليها العينات باقى
ارتفاع مع املعامالت باقى عنٹ الثالثة للمعاملةٹ الدهنٹ فىٹنسبة طفيف ارتفاع لوحظٹ - ٦

املعامالت. كل فى وذلك التسوية فترة الدهنٹتدريجياٹخالل نسبة
التسوية. من ٩٠ٹيوما وبعد الطازج اجلنب فى العينات كل ٹامللحٹفى نسبة تقاربت - ٧

العينة العيناتٹولوحظٹارتفاع باقى عن الكنترول عينة فى النيتروجنيٹالكلىٹانخفض - ٨



بروتينى الغير النيتروجني وكذلك الذائب النيتروجني الكلى, النيتروجني من كل فى الرابعة
بروتينى والغير الذائب النيتروجني فى (كنترول) األولى املعاملة وتالها املعامالت باقى عنٹ

الترتيب. على
التسوية. فترة نهاية فى وكذلك الطازجة اجلنب فى وذلك نسبةٹاحلموضة فى العينات تقاربت - ٩
الثالثةٹعن املعاملة فى الطيارة الكلية الدهنية األحماض معدل فى ارتفاع أيضا لوحظ -١٠
التسوية. فترة نهاية عند الكنترول من أعلى والرابعة الثانية املعاملة وكانت املعامالت باقى

أعلى وكانت نتائج افضل أعطت الثالثة املعاملة أن احلسى ١١-ٹأوضحتٹنتائجٹالتحكيم
حيث وذلكٹمن التسوية من يوم ٦٠ بعد التحكيمٹاحلسىٹوذلك نتائج فىٹ املقارنة منٹعينة
للصدمة الثالثةٹاملعرض املعاملة فى املستعمل البادىء وبالتالىٹفان والتركيب والنكهة الطعم

احلجم. صغير يعطىٹخواصٹحسيةٹجيدةٹللجنبٹالرأس أن احلراريةٹميكن

: Y�Uا�� ا'eء
s�bا� W��� v� iH�Mو� r�ا) dOG� �6 رأس lOMB�

كالتالى: وكانت معامالت ٤ تصنيع مت اجلزء هذا وفى
يوغورت. بادىء مع %٣ نسبةٹدهن به فيها املستخدم اللنب كان (Tr1) األولىٹ: املعاملة

يوغورت. بادىء مع ٥ر١% دهن نسبة فيهاٹبه املستخدم اللنب (Tr2)ٹكان الثانية: املعاملة
زبادى. بادىء مع ٥ر١% نسبةٹدهن به فيها املستخدم اللنب كان (Tr3) : الثالثة املعاملة

بادىء مع ٥ر١% دهن نسبة بهٹ فيها املستخدم اللنب كان (Tr4) الرابعة: املعاملة
الزبادى. بادىء + احلرارية بالصدمة P.acidilactisٹمعامل

كما احلرارية املعرضللصدمة البادىء وبإعداد األول فىٹاجلزء السابقة بالطريقة التصنيع ومت
الكيماوية التحليالت اجراء مع ٣ٹشهور ملدة التسوية غرف فى اجلنب تخزين ثم الثانى اجلزء فى
٩٠يوم - ٦٠ - -ٹ٣٠ ١٥ - طازجة اجلنب كانت عندما احلسية واالختبارات وامليكروبيولوچية

التسوية. من

:UNOK� qB�ا*� ZzU�Mا� rأ� X�Uو�
اجلنب فى وذلك للبكتريا الكلى العدد فى املعامالت أعلى الرابعةٹ املعاملة سجلت - ١ٹ
السريعٹلألعداد االنخفاض ولوحظ تعددا املعامالت اقل الثانية املعاملة كانت بينما الطازجة

فترةٹالتسوية. نهاية حتى تدريجيا وقلت يوم أولٹ١٥ خالل
بسرعة األعداد هذهٹ وقلت الكوليفورم بكتريا من جدا قليل أعداد �هورٹ لوحظ - ٢

يوم. ٦٠ عمر عند نهائيا وتالشت
والرابعة والثالثة الثانية فىٹاملعامالت نسبيا أعلى للبروتني�هرتٹبأعداد احملللة البكتريا - ٣



للدهن احملللة البكتريا أعداد من أيضا وكانتأعلى املقارنة عينة عن الدهن) نسبة فى املنخفضة )
البكترياٹاحملللة أعداد فى املعامالت كل من األولىٹأعلى املعاملة جاءت بينما املعامالت نفس فى

التسوية. تقدم مع والبروتني للدهن احملللة أعدادٹالبكتريا ولوحظٹانخفاض للدهن
املعاملةٹاألولى التسويةٹوكانت من يوما ٦٠ مرور بعد إال واخلمائر الفطريات تظهر -ٹلم ٤

واخلمائر. فىٹأعدادٹالفطريات املعامالت أكثر
حيث باقىٹاملعامالت عن واضحا املعاملةٹاألولى فى فىٹالرطوبة االنخفاض معدل كان - ٥

التسوية. بتقدم الترتيب على األربعة املعامالت فى الرطوبة انخفضٹمعدل
فىٹاملعامالت جدا واضحة بصورة اجلافةٹمنخفضا املادة الى كانتنسبةٹالدهنٹكذلكالدهن -٦

التصنيع. فى املستخدم فىٹاللنب الدهن الىٹانخفاضٹنسبة راجع والرابعةٹوهذا الثانيةٹوالثالثة
نهاية فى وأيضا الطازجة اجلنب فى وذلك املعامالت كل فى امللح محتوى تقارب لوحظ ٧ٹ-

التسوية. فترة
فى املنخفضةٹ املعامالت باقى عنٹ املقارنة عينة فى منخفضا كان الكلى النيتروجني - ٨
الذائب النيتروجني معدل فى زيادة هناك كانت ولكن الذائب وكذلكٹالنيتروجني الدهن نسبة
النيتروجني من كل فى الرابعة املعاملة ارتفاع ولوحظ األولى املعاملة فى الكلى النيتروجني على

واملقارنة. املعامالت باقى عن بروتينى الغير النيتروجني الذائبٹوكذلك
الترتيب علىٹ املعامالت باقى عن والرابعة الثالثة املعاملة فى احلموضة ارتفاع لوحظٹ - ٩

املعامالت. جميع عن الثانية انخفاضٹاملعاملة ولوحظ
باقىٹاملعامالت عن فىٹاملعاملةٹاألولى الطيارة الدهنيةٹالكلية األحماض زيادة لوحظ -١٠
املعامالت. وباقى املقارنة الفرقٹواضحاٹبني وكان وبعدٹنهايةٹالتسوية الطازج اجلنب وذلكٹفى
البادىء عوملتٹبإضافة والتى املعاملةٹالرابعة تقارب احلسى التحكيم نتائج ا�هرت -١١
املقارنة عن قلت العامٹوان واملظهر والطعم النكهة فى املقارنة منٹجنب لصدمةٹحرارية املعرض
فىٹاملعامالت النتائج اعطتٹافضل الرابعة انٹاملعاملة كماٹلوحظ والقوام التركيب درجات فى

الدهن. فىٹنسبة املنخفضة

:lا�dا� ا'eء
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ذوى رأسٹيالئم جنب لتصنيع التطبيقات كأحد السابق اجلزء إلى باإلضافة يعتبرٹهذاٹاجلزء
جاموسى : بقرى ٢:١ بنسبة خليط لنب متٹاستخدام اجلزء اخلاصةٹوفىٹهذا االحتياجاتٹالغذائية

كالتالى: وكانتٹاملعامالت املعامالت كل فى اليوغورت بادىء استخدام مع
أيام. ٧ ملدة للخثرةٹومتليحٹجاف ملحٹبنسبةٹ٢% (A)ٹإضافة األولىٹ: املعاملة



أيام. ٧ ملدة جاف ومتليح للخثرة %١ بنسبة ملح إضافة (B) : الثانية املعاملة
أيام. ٣ ملدة جاف ومتليح للخثرة %١ بنسبة ملح إضافة (C) : الثالثة املعاملة

جاف. متليح وبدون ١%ٹللخثرة بنسبة ملح إضافة (D) الرابعةٹ: املعاملة
التسوية غرف فى الناجت اجلنب وتخزين األول فىٹاجلزء ذكرها السابق بالطريقة ومتٹالتصنيع
فى وذلك احلسى التحكيم وكذلك وامليكروبيولوجية الكيماوية للتحليالت عينات أخذ مع

التسوية. من ٩٠ٹيوم - ٦٠ - ٣٠ - ١٥ - طازج التاليةٹ: األوقات

:UNOK� qB�ا*� ZzU�Mا� rأ� X�Uو�
الىٹحد أقل الكنترول كانتعينة وأن للبكتريا الكلى العدد فى متقاربة العينات -ٹكانت ١
للبكتريا الكلى العدد فى العينات أعلى الرابعة املعاملة كانت الطازجٹبينما اجلنب فى وذلك ما

التسوية. فترة خالل تدريجيا األعداد وانخفضت
يومٹ بعدٹ٦٠ تالشت املعامالت كل متقاربةٹفى بأعدادٹقليلة �هرت الكوليفورم بكتريا -٢

املعامالت. كل فى
األولى املعامالت فىٹ للدهنٹ واحملللةٹ للبروتني احملللة البكتريا أعداد فى زيادة لوحظ - ٣
التسوية. فترة نهاية حتى املعامالت كل فى تدريجيا انخفضت وقد باقىٹاملعامالت عن والثانية
وذلك التسوية من ٣٠ٹيوم بعد مبكرا و�هورها واخلمائر الفطريات أعداد زيادة لوحظ - ٤
التسوية من يومٹ ٦٠ مرور بعدٹ اال منها أى تظهرٹ فلم املعامالتٹ باقىٹ أما الرابعة املعاملة فى

األعداد. فى املعامالت أقل األولى املعاملة وكانت
وكانتٹاملعاملة املعامالت باقى عن األولى املعاملة فى الرطوبة محتوى انخفاض لوحظ - ٥
التسوية. نهاية فى وكذلك اجلنبٹالطازج فى وذلك الرطوبة نسبة فى املعامالت اكثر الرابعة

ارتفاع ولوحظ الدهن فىٹنسبة باقىٹاملعامالت نسبياٹعن أعلى األولى املعاملة -ٹجاءت ٦
املعامالت. كل فى التسوية بتقدم الدهن نسبة

عنٹجنب الترتيب على والثانية والثالثة الرابعة املعامالت فى امللح انخفاضٹنسبة -ٹلوحظ ٧
أثناءٹالتصنيع. امللح نسبة راجعٹالنخفاض وذلك املقارنة

باقى عن الثانية ثم األولى املعاملة مرتفعاٹفى بروتينىٹكان والغير النيتروجنيٹالذائب - ٨
الغير النيتروجني وكذلك الكلى النيتروجني الى الذائب النيتروجني وكذلكبحساب املعامالت
عن والثانية األولى املعاملة فى أيضا مرتفعا كان كالهما أن جند الكلى النيتروجني بروتينىٹإلى

انخفاضا. املعامالت أقل الرابعة املعاملة وجاءت املعامالت باقى
أقل املقارنة وكانت املعامالت كلٹ عن الرابعة املعاملة فى احلموضة ارتفاع لوحظٹ - ٩

حموضة. املعامالت



يليها الطيارة الكلية األحماضٹالدهنية املعامالتٹفى أعلى (كنترول) العينة ١٠-ٹكانت
الكليةٹالطيارة الدهنية األحماض نسبة فى املعامالت اقل الرابعة املعاملة وكانت الثانية املعاملة

التسوية. نهاية حتى
والنكهة القوام حيث من افضل األولى املعاملة احلسىٹكانت التحكيم لنتائج بالنسبة -١١
احلسى درجاتٹالتحكيم أقلٹالعيناتٹفى الرابعة املعاملة وكانت الثانية املعاملة يليها واملظهر

بدايةٹالتسوية. من يوم ٣٠ حتى مقبولة نتائج كانتٹسجلت وان

:v�üU� Y�Uا�� v�u� UNOK� qB�ا*� ZzU�MK� UI��و
جيدة ميكروبيولوجية وخواص حسية صفات ذو احلجم صغير جنبٹرأس تصنيع ميكن - ١
القرص وزن يكون بحيث ١:٢ بنسبة واجلاموسى البقرى من خليط لنب باستخدامٹ وذلكٹ

جم. ٥٠٠ حوالى
حرارية لصدمة معرضة بادئات باستخدام احلجم صغير رأس جنب تسوية إسراع ميكن - ٢
٦٠يوم عندٹعمر جيدين وقوام نكهة البادىء هذا يعطى حيث P.acdilactis بادىءٹ خاصة

التسوية. من
مع يتناسبٹ بحيث الدهن نسبة فى ومنخفض احلجم صغير رأس جنب إنتاج ميكنٹ - ٣
بادىء إلى باإلضافة الزبادى بادىء باستخدام وذلك اخلاصة الغذائية االحتياجات ذوىٹ
جيدة. خواصحسيةٹوميكروبيولوچية أعطت والتى حرارية املعرضٹلصدمة P.acidilactis
االحتياجات لذوى يصلح امللح نسبة احلجمٹومنخفضٹفى صغير جنبٹرأس إنتاج ميكن - ٤
منو مشكلة تالشى ميكن حتى والتغليف التشميع عملية بإحكام الباحث ويوصى اخلاصة

١٢م. من أقل حرارة درجة حفظٹاجلنبٹعلى يكون أن على بسرعة الفطريات



فىٹجميع تصيبها التى النخيل أنواع جلميع ومدمرة خطيرة آفة احلمراء النخيل سوسة تعتبر
فى العربية مصر جمهورية فى مرة ألول تسجيلهاٹ مت ولقد إليها. دخلت التى العالم بلدان

١٩٩٢م. عام أواخر فى الشرقيةٹواإلسماعيلية محافظتى
الهامة الفطريات لعزلٹأحد التخطيط مت فقد اآلفة هذه عن املتوفرة املعلومات لنقص ونظرا
جمعها عيناتمت ٹمن Beauveria bassianaاألبيض املسكردين فطر وخاصة تصيبها التى
لها هامة بيولوجية مكافحة كوسيلة الستخدامه متهيدًا القصاصني مبنطقة مصاب نخيل من
وذلك الفطر متتاليةٹوعزل أجيال لعدة صناعية بيئة على معمليا احلشرة تربية بالفعل مت ولقد -

اخلطيرة:- هذهٹاآلفة برامجٹالسيطرةٹعلى فى قدٹتفيد النقاطٹالتاليةٹالتى لدراسة
للسوسة. املختلفة األطوار على للفطر املمرضة القدرة - ١
السوسة. احلياة) (تاريخ بيولوجية على الفطر تأثير - ٢

الدم. صورة على الفطر تأثير - ٣
الكيوتيكل. طبقة سمك على الفطر تأثير -٤
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, اليرقات عمر وكذلكٹ اجلرِاثيم) (عدد الفطر بتركيز اليرقات موت نسبة ترتبطٹ - أٹ
فى وتسعون (LC50) خمسون , (LC 25) وعشرون خلمسة املميتةٹ التركيزات كانت
± ٧ ١٠* ٥ر٦ , ٦±٤٧ر٠ ١٠ ٧ٹ* هى التمهيدية فىٹالتجارب األفراد املائةٹ(LC90ٹ)ٹمن

الترتيب. على مل ٩ٹ±٤٧ر٠ٹجرثومة/ ١٠ ٥ر٤ٹ* ٤٧ر٠,
املعاملٹأقلٹمن الغذاء تقدمي طريق عن املقدرة فكانتٹقيمتها الرئيسية التجارب فى أما - ب

غمرٹاليرقات. طريق عن املقدرة مثيالتها
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هيكل أحمدٹحسن نور
النبات وقاية قسم

الزقازيـق جامعة - الزراعة كلية
٢٠٠١ عام املاچستيـــر



العمر يرقات عاليةٹفى موت نسبة يحدث األبيض بأنٹفطرٹاملسكردين القول ميكن - جـ
اليرقيةٹاألخرى. األعمار ببقية مقارنة قابليةٹلإلصابة األكثر الثانى
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مقارنة %٢٠ إلى يصل (٣٥ر٣٢%)ٹمبعدل بالفطر املعامل البيض فقس تنخفضٹنسبة - ١

(١٨ر٥٢%). املعامل بغير
بغير مقارنة يوما ±١ر٠) بالفطرٹ(٣٦ر٣ البيضٹاملعامل فى اجلنينى النمو فترة -ٹتطول ٢

يوما. (٤ر٢ٹ±٠٣ر٠) املعامل
املعامل. البيض من (فقسها) خروجها مبجرد الفقس حديثة بعضٹاليرقات متوت - ٣

العذراء طور إلى تصل حتى إنسالخات ١١ بالفطرٹ٨ٹ- الغيرٹمعاملة اليرقات تنسلخ - ٤
اليرقى فترةٹالطور اإلنسالخاتٹوطول لعدد تبعًا مختلفة مجموعات أربعة إلى وأمكنٹتقسيمها

يلى:- ما العذراءٹإلى قبل مرحلةٹما متضمنًا
يومًا. بهاٹ٥٧ر٤٥ٹ±٢٥ر١ اليرقى الطور يستغرق لهاٹ٨ٹأعمارٹيرقية يرقات أ-

يوما. ٤٦ر٥٦ٹ±٧١ر١ بها اليرقى الطور يستغرق يرقية أعمار لهاٹ٩ يرقات - ب
±ٹ٢٣ر٢يومًا. ٠٠ر٧٥ اليرقىٹبها يستغرقٹالطور أعمارٹيرقية ١٠ لها يرقات - جـ
يوما. ٠٠ر٨٥±٧٩ر١ بها اليرقى الطور يستغرق أعماريرقية ١١ لها يرقات - د

أمكن التعذير) فى حتىٹعذرت(جنحت احلياة قيد على و�لت بالفطر اليرقاتٹاملعاملة - ٥
اليرقى:- الطور مدة وطول اإلنسالخات لعدد تبعًا فقط إلىٹمجموعتني تقسيمها

يومًا. ٤٥ر٢ ± ٧٤ر٦ بها اليرقى الطور ويستغرق إنسالخات ٧ تنسلخ يرقات - أ
يومًا. ٢١ر٣ ± ٤١ر٠ بها اليرقى الطور ويستغرق إنسالخات ٨ تنسلخ يرقات - ب

فى اليرقىٹ والطور األخير اليرقى للعمرٹ مكملةٹ تعتبرٹ والتىٹ العذراء قبلٹ ما مرحلةٹ - ٦
١٤ر٧, إلى بالفطر املعاملة اليرقى الطور فى تزيد أيام, ٦ - ٤ تستغرق معاملة الغير اليرقات

التوالى. على إنسالخات أو٨ التىٹتنسلخٹ٧ اليرقات فى يومًا ٨٠ر٧
التى احلشرات يومًاٹفى بالفطرٹ٠٠ر٨ الغيرٹمعاملة فىٹاليرقات طورٹالعذراء ٹيستغرق - ٧
فى يومًا ٥٠ر٥ إنسالخات, ٩ تنسلخ التى اليرقات فى فى ٢٥ر٦يوما , ٨ٹإنسالخات تنسلخ
طور فماتتٹفى إنسالخا ١١ إنسلخت أماٹاليرقاتٹالتى إنسالخات, ١٠ تتسلخ التى اليرقات

طبيعيًا. كاملة اخلروجٹكحشرات منٹ تتمكن العذراءٹولم
يوما إلىٹ٠٠ر١١ ليصبح الطورٹالعذرى مدة طالت فقد املعاملةٹبالفطر اليرقات حالة فى أما
إنسالخات. ٨ إنسلخت التى يوماٹلليرقات ٦٠ر٩ ٧ٹإنسالخاتٹو إنسلخت لليرقاتٹالتى
٣٣ر٥٨%. بالفطر غيرٹمعاملة يرقات من الناجتة الكاملة احلشرات خروج نسبة - ٨



املعاملةٹبالفطر. عن ناجتة منٹعذارى الكاملة احلشرات خروج نسبة نقصشديدٹفى لوحظ - ٩
منٹمرحلة كال فى بالفطر املعاملة بعد اليرقات على الفطر وتطور منو متٹمتابعةٹمراحل -١٠

الرمية. اإلجبارىٹواملرحلة التطور
فى أما ٣٦ر٨ٹيوما بالفطر معاملة الغير اليرقات فى العذراء قبل ما إستغرقتٹمرحلة - ١١

٢ر٦يوم. منها أقل فكانت بالفطر املعاملة حالة
يوم. ٠٠ر١١ فبلغ املعاملة فىٹاليرقات ,ٹأما يوم ٣١ر١٠ العذراء طور وإستغرق

إلى تصل حتى البيض منذٹوضع احلشرة تأخذها التى (الفترة احلياة وبحسابٹدورة -١٢
أماٹفى , يومًا ٨٠ر٧٨ تستغرق أنها فوجد مرة) ألول البيض ووضعها الكاملة احلشرة طور

٧٤ر٧٤يومًا. تستغرق وجدٹأنها بالفطرٹفلقد املعاملة احلشرات
جرثومة/ ٨ ١٠ ٤ٹ* تركيز فى بعدٹغمرها احلشراتٹالكاملة فى العمر طول بتقدير -١٣
مرحلة فى بالفطر اإلصابة أعراض متابعة ومت املعاملة, من ٧ٹأيام جميعًاٹبعد موتها ,ٹلوحظ مل

املوت. بعد الرمية املرحلة اإلجبارىٹوكذلك التطفل
أنثى ذكر:ٹ٥٫٥ ٹ١ أنها وجد بالفطر املعاملة من الناجتة اجلنسيةٹللحشرات النسبة بحساب -١٤
أنثى) %٤٩: ذكر %٥١) ١ٹأنثى : ذكر كانت١ أنثى),ٹبينما ذكر:٨٤٫٦٢% %١٨٫٣٨)

معاملةٹبالفطر. حالةٹالغير فى
غير يرقات من الناجتة الكاملة احلشرات فى البيض وضع قبل ما فترة بحساب -١٥
حالة فى أما , يومًا ±ٹ٩٩ر٠ ١٠ مقداره مبتوسط يوما ماٹبنيٹ٢-١١ تتراوح معاملةٹوجدٹأنها
مبتوسطٹمقداره يوم ١٣ - بنيٹ٤ تتراوح أنها فوجد بالفطر معاملة يرقات من الناجتة احلشرات

±٦٢ر١يومًا. ٧
تستغرق لفترة البيض وضع فىٹ بالفطر معاملة الغيرٹ احلشرات تستمر -١٦

بالفطر. املعاملة احلشرات يومًاٹفى ±٢٨ر٧ ٢ر١٩ كانت حني فى ٤٤ر٩٤±٤٢ر٧يوم
-٢ حتتاج بالفطر معاملة الغير احلشرات البيضٹوجــــدٹأن وضـــع ماٹبعد فترة بحســـاب -١٧
١ٹ-٢يوم, بني تتراوح بالفطر كانتٹاملعاملة حني فى يومًا ١١ر٣ ± ٥٢ر١٧ مبتوسط ٦٨يومًا

بالكنترول. مقارنة البيض تضعٹفيها ال قصيرة فترة بالفطر املعاملة احلشرات تعيش
مبتوسط (٢٩-١٨٨يومًا) أطول مدة بالفطــر معاملـــة الغير احلشرات تعيش -١٨
مبتوسط ٥٥يومًا) -١) بالفطر معاملة يرقات من الناجتة يومًاٹمقارنةٹبتلك ٢١ر٥ ٠٥ر١٢٧±

±٠٠ر٣ٹيومًا. ٨٨ر١٠
يرقاتٹمعاملة من الناجتة احلشرات حالة فى أنه اإلناثفوجد تضعه البيضالذى عدد قدر -١٩
بني األولى فى تراوح بالفطرٹحيث معاملة يرقاتغير من الناجتة احلشرات حالة فى أقلٹمنه بالفطر



يرقاتٹغير من الناجتة احلشرات فى أما بيضة, ±٩٠ر١٠ ٨٠ر٣٠ مقداره مبتوسط بيضة ٥-٦١
بيضة. ±٣٣ر٢٢ ٨٩ر٣٠٦ بيضةٹمبتوسط ٥٢٦ ٤٩ٹ- بني فتراوح بالفطر معاملة

�U�d� vت ا)dLاء: ا�bم �uرة vK� iO�_ا sد�dJ�*ا dD� dO�Q� - U��U�
أكولة), غيرٹمهاجمةٹ(غير كخاليا ,ٹيوجد منٹخالياٹالدم أنواع وجودٹ٩ النتائج أوضحت
خاليا اإلزينوفيلية وخالياٹالدم ,Oenocytoids التوتية الدم خاليا الدمٹاألولية خاليا وهى
الدم خاليا وهى مهاجمة دم كخاليا ويوجد ,Spherulocytes املستديرة أو الكرويةٹ الدم
,Micronucleocytes الدم وخاليا ,Macronucleocytes النـواة كبيرة والدم املغزلية

.Podocytes األميبية وخالياٹالدم البالزمية أو اإلنتقالية الدم خاليا
, ,ٹ٣ ١ بعد , الذكر سابقة الدم خاليا فى السيتوبالزم وعرض قياساتٹلطول عمل مت ولقد

املعاملة. غير مبثيالتها قورنت التى املدة يومًاٹمن ٩ٹو١١ ٧ٹ, , ٥
وأيضا بالفطر املعاملة اليرقات نسب فى معنوية اختالفات وجود النتائج ولقدٹأوضحت
الفجوات ووجود , مثلٹاستطالةٹاخللية بالفطر اليرقاتاملعاملة فى الدم تغيراتمورفولوچية وجود
بني الفطر هيفات من كبير عدد ويتواجد والنواة السيتوبالزم يصبح كما اخللية, سيتوبالزم فى

بالفطر. املعاملة اليرقات دم فى يالحظ الذى وهو خالياٹالدم يوجد قد كما خالياٹالدم,



اإلنسان لها التىٹيتعرض املشاكل أهم من الفطرية بالسموم واألعالف األغذية يعتبرتلوث
الفطرية بالسمومٹ ملوثةٹ تكون العالمٹ فىٹ احلبوب من %٢٥ من أكثر أن وجد فقد واحليوان

والبنسليوم. الفيوزاريوم, , االسبرجلس سمومٹفطريات خصوصا
حدوث أن اللحوم,كما فى العلفوكذلك مواد فى امليكروتوكسينات من العديد وجد مصر فى
لها امليكروتوكسينات اكتشافهٹ متٹ األوكراتوكسني بواسطة لالنسانٹ البولى اجلهاز سرطان
تأثيرات - للخاليا تسمم - مزمن تسمم - حادٹ (تسممٹ البيولوجية التأثيرات منٹ العديد
على تأثير - سرطانى تأثير - طفرى تأثير تشوهىٹ- تأثير - للمناعة قابع تأثير - عصبية
الرئيسى التأثير أن وجد فقد آخر إلىٹ سم من تختلف التأثيراتٹ هذه أن ووجد التناسل).
والزيرالينون الكلى, على واألوكراتوكسنيٹيكون والكلى, الكبد على لألفالتوكسيناتيكون

للغذاء. ورفض فيحدثٹقىء نيفالينول الدوكسى بينما األعضاءٹالتناسلية, على يكون
تنتقل ولكنها فقط احليوانات على تتوقف ال تاثيراتها أن هى امليكروتوكسينات مشكلة

اللنبٹواللحم. طريق عن لإلنسان

: u� Wرا�bه ا�c� s� ا�bNف
ادمصاص على الكاؤلني) ,ٹ البنتونايت , (الطفلة املصرية معادنٹالطني قدرة دراسة - ١

معمليًا. املائىٹوالذرة احمللول من الزيرالينون , Aاألوكراتوكسنيٹ , B1 األفالتوكسني
ادمصاص البنتونايتعلى أو خالياٹاخلميرة جدران من أنواع ٣ , املنشط الفحم مقدرة دراسة - ٢

.PH الـ من مختلفة درجات عند معمليا نيفالينول الدوكسى , الزيرالينون , A األوكراتوكسني
امللوثني. القمحٹوالشعير فى نيفالينول الدوكسى تقليل على تأثيرٹالغربلة دراسة - ٣

اسابيع) ٤ عمر - أسابيع ٨ عمر (بالغةٹ- األرانب أداء دراسةٹمقدرةٹالطفلةٹعلى - ٤
.B1 باألفالتوكسني ملوثة عليقة على املغذاة

والبنتونايت املعدلة اخلميرة خاليا جدران أو املعدلة اخلميرة خاليا جدران مقدرة دراسة - ٥
نيفالينول. بالدوكسى عليقةٹملوثة املغذاةٹعلى أداءٹاخلنازير على
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شحاته محمد احلافظ صبرىٹعبد
احليوانـى اإلنتــاج قسم

الزقازيق جامعـة - الزراعـــة كلية
٢٠٠٢ عام دكتوراه
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املدمصة. املادة بزيادة يزداد والكاؤلني والبنتونايت بواسطةٹالطفلة االدمصاص أن وجد - ١
أكبر ,ٹوالزيرالينون Aاألوكراتوكسني , B1ادمصاصاألفالتوكسني على الطفلة قدرة -٢

والكاؤلني. البنتونايت قدرة من
الناعم. االدمصاصٹبالطحن على املادةٹاملدمصة قدرة تزداد - ٣

التحصني. طولٹفترة بزيادة االدمصاصٹيزداد - ٤
الذرة. من أسهل املائى امليكروتوكسيناتٹمنٹالوسط ادمصاص - ٥

من أكبرٹ يكون والكاؤلني البنتونايتٹ الطفلة, بواسطة الزيرالينونٹ ادمصاص - ٦
.A منٹاألوكراتوكسني B1ٹأكبر األفالتوكسني

البليـون)ٹوالـزيـرالينـون فـى جـزء ١٠٠)A لـألوكـراتـوكسـني كـامـل ادمصـاص حـدث - ٧
املنشطٹ(١ر٠%). املليون)ٹبواسطةٹالفحم فى جزء ٣٠)

فحم -ٹ٥ر٢%) (١ر٠ بواسطة املليون) (٣٠جزءٹمن نيفالينول الدوكسى -ٹادمصاص ٨
.(PH) ورقمٹاحلموضة الفحم مستوى على متوقفا ( %٩٩ - منٹ(٤٧ تراوح منشط

اخلميرة جدران من أنواع ٣ بواسطة البليون) من (١٠٠جزء Aادمصاصاألوكراتوكسني -٩
كانٹ٥٤ر٢٧%. بواسطةٹالبنتونايت االدمصاص حسبٹالنوع. ( ٧ر٤١% - (١٦ر٣١ من تراوح
خاليا بواسطةٹجدران يتأثر املليون)ٹلم جزءٹمن ٥ , ١٦ , ٣٠) نيفالينول الدوكسى -١٠

البنتونايت. أو اخلميرة
تنخفضٹالنسبة حيث النظيفة فىٹاحلبوب الدوكسىٹنيفالينول تقلل الغربلة أن وجد -١١

.%٣٤ الشعيرٹبنسبة وفى %٦٠ بنسبة النظيفة القمح حبوب لهٹفى املئوية

: ا)u????Oان v????K�
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البالغة. األرانب ووزنٹ املأكول ينقصٹ البليون) فى جزءٹ ٥٠٠) B1 األفالتوكسني - ١
الوزن. فقد وتقلل الغذاءٹاملأكول تزيد حيث األفالتوكسني تأثير الطفلةٹتقلل إضافة

تركيز , لالسبرمات والفردية احلركةٹاجلماعية , القذفة حجم ينقص األفالتوكسني - ٢
والغير امليتة عدداالسبرمات ويزيد القذفة اخلارجةٹفى الكلىٹلالسبرمات العدد , االسبرمات

السائلٹاملنوى. مواصفات حتسن الطفلة إضافة األرانبٹالبالغة. لذكور طبيعية
كانت املوت) حتى علىٹالعليقةٹامللوثة التغذية أيام لألرانبٹالبالغةٹ(عدد احلياة فترة -٣
يوما ٣٣ر٥٨ إلى وزادت البليون) فى جزء ٥٠٠) B1 أفالتوكسني املغذاة لألرانب يومًا ٤٣

طفلة. %١ + أفالتوكسني للمغذاة



والرئتني ,ٹالكليتني ,ٹالقلب للكبد الوزنٹالنسبى فى يحدثٹزيادة B1األفالتوكسنيٹ - ٤
التأثير. ذلك تقلل الطفلة وإضافة

املغذاة لألرانب فترةٹاحلياة البالغة. لألرانب كانٹمشابه أسابيع ٨ عمر األرانب أداء -ٹ ٥
يوما ٣٣ر٣٠ إلى وزادت يوماٹ ٦٧ر٢٣ كانت البليون) فى جزءٹ ٥٠٠) B1 أفالتوكسني

طفلة. %١ + أفالتوكسني للمغذاه
كانت احلياة فترة أسابيع. ٨ للحيواناتٹعمر مشابه كان أسابيعٹ ٤ عمر األرانب -ٹأداء ٦

طفلة. %١ + أفالتوكسني للمغذاة يوما ٥ر١٤ , للمغذاةٹأفالتوكسني ٥ر١٣ٹيوما
اليومى الوزن عائد , اجلسم وزن خفض البليون) فى جزء ١٢٥)B1 -ٹاألفالتوكسني ٧
عائدٹالوزن, حسن ١%)ٹطفلة ٥٠ر٠, , (٢٥ر٠ بنسبة الطفلة أسابيع.ٹإضافة ٤ لألرانبٹعمر
,ٹأفالتوكسني, للمعامالت(كونترول (جرام) اليومى الوزن عائد متوسط الوزن, عائد متوسط
كان ١%ٹطفلة) + ,ٹأفالتوكسني طفلة ٥ر٠% + طفلة,ٹأفالتوكسني ٢٥ر٠% + أفالتوكسني

التوالى. على ٤٩ر١٣,ٹ٦٥ر١٧ٹ,ٹ٩٢ر١٨ٹ,ٹ٨٤ر١٩ٹ) (٤٢ر٢٨,
٥ر٠% أو ١ املأكول.ٹإضافة الغذاء ينقص البليون) فى جزء ١٢٥) B1 األفالتوكسني - ٨

معنويا. املأكول الغذاء تزيد طفلة
منخفضةٹعن طفلةٹكانت بدون أو مع ملوثة عليقة لألرانبٹاملغذاة الغذاء حتويل كفاءة - ٩
٢٥ر٠%). (٥ر٠, عن منخفضة كانت طفلة %١ عندٹإضافة الغذائى التحـويل كفاءة الكونترول. عليقة
معامل حسن طفلة (٢٥ر٠%) إضافة اجلافة. املادة ينقصٹمعاملٹهضم األفالتوكسني -١٠
معامالت االختالفاتٹبني فإن عموما معاكس. اجتاه أخذ ( ولكنٹ(٥ر٠,ٹ١% اجلافة املادة هضم

معنوية. تكن لم الهضم
٤٧ر٦١, , (٩٤ر٦٤ٹ كان مئوية) (كنسبةٹ املهضومة الغذائية املركبات مجموع -١١
٢٥ر٠% +ٹ األفالتوكسني , األفالتوكسني , للكونترول ٣٨ر٥٨%) , ٦٨ر٥٩ ٠٣ر٦٤,

التوالى. على طفلة %١ + طفلة,ٹاألفالتوكسني ٥ر٠% ,ٹاألفالتوكسنيٹ+ طفلة
٦٢ر١٢, , ٧٩ر١٢ كان( مئوية كنسبةٹ للمعامالت املهضوم اخلامٹ البروتنيٹ ١٢-ٹ
, األفالتوكسنيٹ+ٹ٢٥ر٠%ٹطفلة , األفالتوكسني , للكنترول ( ٧٤ر١١ , ,ٹ٢١ر١٢ ١٣ر١٢

التوالى. طفلةٹعلى %١ + األفالتوكسني , +ٹ٥ر٠%ٹطفلة األفالتوكسني
األفالتوكسني. علىٹ املغذاه لألرانب منخفضةٹ كانت املأكولةٹ الغذائيةٹ الوحدات -١٣
٢٥ر٦٧, ٢٣ر٥٥, (٦٤ر٨٠,ٹ كانت (جم/رأس) املأكولة الغذائية املركبات مجموعٹ
, ٣٤ر١١ , (٨٨ر١٥ كان رأس) (جمٹ/ املهضوم اخلام البروتني بينما ٥٤ر٧١ٹو٣٣ر٦٨)
طفلة, ٢٥ر٠% األفالتوكسني+ , األفالتوكسني , للكونترول ٦٤ر١٣) و ٦٤ر١٤ , ٩٣ر١٢

. التوالى على طفلة %١ األفالتوكسنيٹ+ , ٥ر٠%ٹطفلة + األفالتوكسني



طفلة ٢٥ر٠% إضافة السيرم. فى واأللبيومني الكلى البروتني انقص األفالتوكسني -١٤
الطفلة مستويات كل تأثير.ٹ بدون كانت طفلة ( %١ (٥ر٠, ولكن الكلىٹ البروتني حسن

األلبيومني. حسنت
طفلة. ٢٥ر٠% بإضافة وحتسن باألفالتوكسني انخفض اجللوبيولني - ١٥

طفلة. بدون أو مع باألفالتوكسني ينخفض الكولسترول -١٦
بالكنترول. مقارنة الطفلة بدون معٹأو معنويًاٹباألفالتوكسني والكرياتيننيٹيزداد البيلروبنيٹالكلى -١٧
طفلة. بدون معٹأو أفالتوكسني املغذاة فىٹاألرانب معنويًا ازداد فوسفاتيز األلكالني -١٨

أمينيز ترانز بيروفيك واجللوتاميك أمينيز ترانز أوكسالوأستيك انزمياتٹاجللوتاميك -١٩
بدونٹطفلة. أو مع أفالتوكسني املغذاة األرانب نشاطهاٹفى انخفض

ولكن والرئتني اخلصيتني , الكلية , الطحال للكبد, املطلق أنقصٹالوزن األفالتوكسني -٢٠
ازداد. اجلسم لوزن بالنسبة مئوية كنسبة األعضاء هذه وزن

األفالتوكسني على التغذية حالةٹ فىٹ مرتفع كان األعضاء داخل األفالتوكسني متبقى -٢١
األنسجة. < الكلى < القلـــب < الكبد فـــى األفالتوكسني متبقى الطفلة. + باالفالتوكسني مقارنة
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املأكول, الغذاء , اليومى الوزن خفضعائد ملجم/كجم) (٧ر١ نيفالينول الدوكسى - ١

الغذائى. التحويل كفاءة
املهضومة الغذائية املركبات مجموع العضوية, املادة , اجلافة املادة هضمٹ معامل - ٢

نيفالينول. الدوكسى بواسطة يتأثر لم املهضوم اخلام والبروتني
البيضاء. الدم ينقصكرات نيفالينول الدوكسى - ٣

ترانز بيروفات اجللوتاميك نشاطٹ , األلبيومني تركيز ينقص نيفاليول الدوكسى -٤
اليوريا, نيتروجني وتركيزات , فوسفاتيز االلكالني , فيريز اجلاماٹجلوتاميكٹترانز , أمينيز

العضوى. غير والفوسفور املاغنسيوم الكالسيوم الصوديوم, , الكولسترول الكرياتينني,
يزداد أمينيز ترانز أستيك كسالو اجللوتاميكٹأو ونشاط , الكلى البيلروبني تركيز - ٥

نيفالينول. الدوكسى بواسطة
امللوثةٹبالدوكسى العليقة البنتونايتإلى + اخلميرةٹاملعدلة جدران أو املعدلة اخلميرة جدران إضافة -٦

كفاءةٹالتحويلٹالغذائى). , املأكول الوزنٹاليومى,ٹالغذاء ) اخلنازير أداء يحسن لم نيفالينول
للعليقة البنتونايت + املعدلة اخلميرة جدران أو املعدلة اخلميرة جدرانٹ إضافة - ٧
, اخلام األليافٹ العضويةٹ, املادة ,ٹ اجلافة املادة هضم زادٹمعامل نيفالينول بالدوكسى امللوثة

الذائبة. والكربوهيدرات



مجموع زاد البنتونايت + املعدلةٹ اخلميرة جدران أو املعدلة اخلميرة جدران إضافة - ٨
املركباتٹالغذائيةٹاملهضومة.

خروج يزيد البنتونايت + املعدلةٹ اخلميرة جدران أو املعدلة اخلميرة جدران إضافة - ٩ٹ
البول. فى نيفالينول الدوكسى



برنامج أثناء مبيداتٹاآلفات من بعدد احلقلية واحملاصيل اخلضر محاصيل تلوثٹبعض درس
حيثوجدتمساحات الرشبالطائرات, باستخدام القطن فىمحصول القطن ورق دودة مقاومة
كماٹوجدت بالطائرة, املرشوشة القطن مساحة داخل والبامية واللوبيا بالفلفل مزروعة صغيرة
بالقطـــن. املزروعةٹ املساحة بجانبٹ الشامية والذرة والطماطم باخليارٹ مزروعة أخرى مساحات

النحوٹالتالى:- على الطائرة باستخدام رشات ثالثة بالقطن املزروعة رشٹاملســاحة مت وقـــد
: v????????ا_و� W?????�dا�

مستحلبٹ٧٢% (كوراكرون) بروفينونسوس فيها استخدم وقد ١٩٨٠/٧/٥ ومتتٹفى
فدان. لكل جرامٹمادةٹفعالة ٥٤٠ بتركيز

: W??????????O�Uا�� W??????�dا�
مستحلب (سوموسيدين)ٹ فينفاليريست فيها استخدم وقد ١٩٨٠/٧/٢٣ فىٹ ومتت

. فدان فعالةٹلكل مادة جرام بتركيزٹ١٢٠ %٢٠
: W???????????��Uا�� W????�dا�

قابل مسحوق (دورسبان) كلوربيريفوسٹ فيهاٹ استخدم وقدٹ ١٩٨٠/٨/١٢ فى ومتت
لكلٹفدان. فعالة مادة جرام ٤٨٠ بتركيز للبللٹ٤ر٣٨%

املزروعة التربةٹ فى وأيضا املذكورة النباتات وفى على املبيدات متبقياتٹهذه قدرت وقد
بالقطن املساحةٹاملزروعة رش وذلكٹبعد نفساملنطقة فى الواقعة الفلفيلة ترعة مياة وفى بالقطن
وعلى وذلكٹبعدٹالرش بها املبيدات للتحليلٹوتقديرٹمتبقى العينات اخذ مت وقد بالطائرةٹ.

. بالطائرة الرش يوماٹمن ٧ٹ,ٹ١٤ , ٣ ١ٹ, , ساعة بعد فترات
-: vK� ULO� تUO�uا�� hO�K� sJ1و

املرشوش. باملبيد كلهٹ البيئى الوسط تلوثٹ يسببٹ احلشريةٹ للمبيدات الهوائى الرش أن
القطن نباتاتٹ ويتلوثٹ , الرش حدود من متر ٢٥ مسافة حتى الرش أثناء الهواءٹ فيتلوثٹ
املرشوش القطن بجوار املنزرعة واخلضروات الذرة أو الرش نطاقٹ فى املزروعة واخلضروات

اU?????????????????????????????????�üت b????????????????????????O�0ات W??????????????????????????????�Oا�� �??????u???????????????????????Kث

رمضان الرحمن عبد راضى
النبـات وقايــــة قسم

الزقـازيـق -ٹجامعــة الزراعــــة كلية
١٩٨٢ عام دكتوراه



وملياهٹالرىٹفىٹترعةٹالفلفيلة. للتربة تلوث يحدث كذلك . الرش حدود من مترا ٢٥ وملسافة
ان يجب االهتمام فان للمبيداتٹاحلشريةٹ اجلانبية التأثيرات عن تتزايد معلوماتنا وملاٹكانت
متبقيات لتقليل اآلفات عملياتٹمكافحة وترشيد احلشرية املبيدات استخدامٹ لترشيد يوجه

البيئى. الوسط احلشريةٹفى املبيدات



املشاكل من العديد حدوث إلى اآلفات مكافحة بهدف للمبيدات الواسع اإلستخدام أدى
املائية البيئة وكذلك الزراعية التربة تلوث هو املشاكل هذه وأحد املختلفة البيئية النظم فى
أثناء مباشرة غير بطريقة أو التربة معاملة أثناء مباشرة بطريقة إليها تصل التى اآلفات مببيدات

واألرضى. الهوائى الرش
أخطر من للنباتات والثمرية اخلضرية األجزاء فى املوجودة مبيداتٹاآلفات بقايا تعتبر كما

الزراعى. املنتج جودة على وكذلك وعلىٹالصحة املستهلك على تؤثر التى املشاكل
وغير البيولوجية التحول لعمليات تخضعٹ وهى نشطةٹ كيماويات هى اآلفات ومبيدات
الفعالة املادة تركيب تغيراتٹفى عنه ينتج احليوية)ٹمما الكيمائية (الكيماويةٹ- البيولوجية
دورًا تلعب الفيزيوكيميائية العمليات فإن ذلك على عالوة السمية إزالة أو خفض إلى تؤدى
عمليات املستهدفةٹوتعتبر للكائنات تعرضِا أقل فتصبح الكيماوية التفاعالت تقليل هامًاٹفى
على القدرة لها أن الهامةٹحيث العمليات من الدقيقة احلية الكائنات بإستخدام احليوى التحطم
خفض إلى يؤدى مما إستخدامها من بعدٹفترة اآلفات مكافحة فى املبيداتٹاملستخدمة حتطيم
النظم فىٹ اآلفات مبيدات ثوابتٹسلوك معرفةٹ أن إلى إضافةٹ البيئى.ٹ التلوث مشاكل وإزالة
فى أمان يضمن مبا اآلفات مبيدات إستخدام إلستراتيجية التخطيط عند كثيرًا يفيد البيئية

حلياةٹاألنسان. البيئيةٹاألساسية النظم على لآلفاتٹواحلفاظ جيدة ومكافحة التطبيق
إلى بالتوصل يهتم الذى هذاٹالبحث إجراء مت فقد أعيننا أمام هذهٹاألسسٹالعامة واضعني
بيئية نظم ثم آفات) مبيدات هنا (وهى الكيميائية امللوثات تطبيقهاٹإلزالة فعالةٹيسهل وسائل

الزراعية. والتربة ومائية نباتية
ا_ول: ا�bNف و�Uن

, السطحى النشاط ذات باملواد , الصنبور مباء (الغسيل والفيزيائية الكيماوية املعامالت معرفةٹتأثير
الفاصوليا الساخنوالتجميد)إلزالةٹتلوثثمار باملاء وأيضًا الغسيلبالهيبوكلوريتوبيكربوناتالصوديوم

بروفينوفوس). ميثيل, - (الكربوسلفان,ٹبيرمييفوس احلشرية اآلفات بقاياٹمبيدات من اخلضراء

W??????????????HK��� W????????????????????O�O� r?????????????????????E� X??????????????% اU??????????????�üت ��b?????????????Oات i?????????????F�� ا��??????u?????????????Kث W????????????????إزا�

أحمدٹعلىٹعلىٹرميح
النبـات وقايــة قسم

الزقازيـق الزراعـــةٹ-ٹجامعة كلية
١٩٩٩ عام دكتوراه



الوسط الكربوسلفانٹفى متبقيات إزالة اإلدمصاصٹعلى معرفةٹتأثيرٹمواد : uN� v�Uا�� ا�bNف Uأ�
النباتاتفى سميةٹمبيداتحشائش اإلدمصاصعلىٹتقليل مواد تأثير دراسة إلى باإلضافة املائى

املعملية حتتٹالظروف الزراعية التربة
املواد حتطم على الزراعية التربة من املعزولة الدقيقة احلية الكائنات قدرة : uN� Y�Uا�� أ�U ا�bNف

املعملية. الظروف حتت مائى نظامٹبيئى فى السامة

-:vK� UL� UNOإ� q�uا�� - vا�� ZzU�Mا� rأ� hO�K� sJ1و
:UO�u�UHا� �ULر vو� vK� W�dA(ا ا*�bOات iF� U�UI� ثuK� Wإزا� أ(

- والبروفينوفوس ميثيل - البيرمييفوس مبيدات من املتبقىٹ كمية أن وجد - ١
أقل إلى وصلت حتى الوقت مبرور اخلضراءٹتناقصت الفاصوليا ثمار وفى على والكربوسلفان

الرش. من يوم ١٥ بعد دوليًا بها املسموح احلدود من
ميثيلٹوبروفينوفوسحيثكانتمعدالت منٹبيرمييفوس- أقل كربوسلفان معدلحتطم كان -٢

ساعةٹللكربوسلفان. ٧٢ هى (DT50) الفعالة املادة ٥٠%ٹمن الالزمٹلتحطم والوقت التحطم
لبروفينوفوس. التوالى على ٦٤ٹساعة كانت بينما -ٹميثيل بيرمييفوس ملبيد ٥٦ساعة وكانت
واضحةٹمن العادىٹيزيلٹكميات الصنبور مباء اخلضراء الفاصوليا ثمار غسيل وجدٹأن ٣ٹ-

. والكربوسلفان ميثيل - والبيرمييفوس للبروفينوفوس الكلية املتبقيات
-ٹ٥٦ر٢٤%) (٠٥ر٦٨ منٹنسبة تتراوح إزالةٹنسبة إلىٹأن %١ الغسيلمبحلولٹالصابون يؤدى - ٤
ثمار فى ميثيل - والبيرمييفوس للبروفينوفوس الكلية املتبقيات من ٢٩ر١٨%) - و(١٣ر٧٣
١٥ بعد وللبقايا مباشرة الرش بعد املترسبة للكمية وذلك علىٹالترتيب اخلضراء الفاصوليات

املعاملة. من يوم
إزالة إلى %٣ الصوديوم وببيكربونات ١ر% الصوديوم بهيبوكلوريت الغسيل يؤدى - ٥
الكلية املتبقيات من ٠٤ر٢٥%) - (٦ر٧٧ و ٤٤ر٢٣%) - (٤١ر٤٥ بني تتراوح نسبة
(٤١ر٨٤-٠٢ر٣٩%) و ٢٧ر٢٩%) (٧٧ر٨١- و اخلضراء الفاصوليا للبروفينوفوسفىٹثمار

املعاملة. بعد يوم صفرٹ-ٹ١٥ فترة بعد بالنسبةٹللبيرمييفوسٹ-ٹميثيل
بنسبة إختزال إلى الصنبور مباء الغسيلٹ بعدٹ الساخنٹ املاءٹ فىٹ السلق عملية تؤدى - ٦
الكلية املتبقيات من و(٠٥ر٥٧-٥٣ر١١%) ٣٧ر٨٥%) - (٣١ر٨٠ و (٨ر٨٦-١٨ر٤٤%)
والكربوسلفان ميثيل - البيرمييفوس و للبروفينوفوس التوالى على الفاصولياٹاخلضراء ثمار فى
الفاصوليا ثمار فى ميثيلوالكربوسلفان البروفينوفوسوالبيرمييفوس- كانتنسبالفقدٹلبقايا

األخرى. الغسيل مبعمليات مقارنة الساخن املاء فى السلق عملية بواسطة أفضل اخلضراء
بنسبٹتتراوحٹمن وكربوسلفان ميثيل وبيرمييفوس بروفينوفوس متبقيات إنخفضت - ٧



حفظت عندما التوالى على (٣٤ر٧-٦٣ر٦١%) و (٦ر١٥-١٦%) و (٧٣ر١٤-٣٥ر٤%)
يوم). ٣٠-٩٠) لفترات فىٹالديبٹفريزر امللوثة ثمارٹالفاصوليا

التجميد, , الصابون مبحلول الغسيل , بالبيكربونات الغسيل , السلق كانتٹعملية - ٨
فى بروفينوفوس متبقيات من التخلص معامالتٹ أفضل هى الصوديوم بهيبوكلوريت املعاملة
السلق هى إزالتها عمليات أفضل وكان ميثيل - البيرمييفوس بقايا أما اخلضراء ثمارٹالفاصوليا
الصابون مبحلول والغسيل الصوديوم بهيبوكلوريت والغسيل الصوديوم والغسيلٹببيكربونات

تنازليا. التوالى على التجميد عملية وبواسطة
ا*UOه ا*UHK�u�dJ�U� W�uKن: �uKث Wإزا� ب(

مببيد تأثرتٹبشدة فقد +٢.ر.جم) (١جم األبيض النيلى البلطى أصبعيات أن وجد - ١
جزء و٦٠ (٢٣ر. القاتلٹ٩٠%ٹهى والتركيز التصفى القاتل وكانتٹقيمٹالتركيز الكربوسلفان
بعــــد املليون) فـــــى جـزء ٥٨ و (١٨ر. كانت بينما التعرض من ساعة ٢٤ بعد املليون) فى

التوالى. على التعرض من ساعة ٩٦
املليون فى ٥٨ر٠ٹجزء باملستوى الكربوسلفان من امللوثة املياه إلى النشط الفحم إضافة يؤدى - ٢
موادٹاإلدمصاص من أكبر بكفاءة املائى الوسط من الكربوسلفان بقايا إزالة القاتلٹ٩٠%)ٹإلى (التركيز

الكربوسلفان. سمية إلبطال كافيًا املاء فى ٠١ر% بتركز الفحمٹالنشط وكانٹإضافة األخرى
١ر% عند البلدىٹ والسماد والبنتونيتٹ األرز قش حرقٹ وناجت الكاؤلني إضافة يؤدى - ٣ٹ
٥٢ر١٨, (٤ر٤٤, بنسب الكربوسلفان بواسطة احلادث املوت تقليل إلى حدهٹ على كًال

التعرض. من ٢٤ٹساعة بعد علىٹالتوالى ٥٢ر١,١٨ر١١%
خاللٹأعمدةٹ(كوملن) الكربوسلفان من مللجم/لتر ١ بـ امللوثة املياه ترشح أدتعملية - ٤
موادٹاإلدمصاص بنسبةٹ١٠٠%ٹبينماٹفشلت إلىٹإزالةٹسميةٹالكربوسلفان الفحمٹالنشط من

ٹفىٹإحداثٹدرجةٹمقنعةٹمنٹاملعاجلة. األخرى
لسمية إختزال إحداثأى فى املليون برمنجاناتٹالبوتاسيومٹعندٹ١ٹجزءٹفى فشلتإضافة - ٥
باملقارنة. مقارنة %١٠٠ إلى املوت نسبة زادت العكس وعلى البلطى إلصبعيات الكربوسلفان

:á«JÉÑædG äGƒªæ∏d (QhòL äÓeÉ©e) ¢ûFÉ°û◊G äGó«Ñe ¢†©H á«ª°S ∞«ØîJ (ê)
%٥٠ مبقدار الساق الالزمٹإلنقاصطول احلشائشاألنيلوفوس مبيد تركيز كان - ١
١ر. ٢١رٹ, ٢٣رٹ, ) رملية , جيرية طينيةٹطمييةٹ, تربة فى املزروع للقمح (GR50)
الالزمٹإنقاص فلوروكسيبير احلشائش مبيد تركيز بينما التوالى على املليون) جزءٹفى
(٤٥ر) كان الطميية الطينية التربة ٹفى (GR50) %٥٠ للفولٹمبقدار اجلاف الوزن

املليون. فى جزء



أضرارًا املليون فى جزء ٢ تركيز عند والفلوروكسيبير األنيلوفوس منٹ كال أحدث -٢
على منه أكبر القمح بادرات على التأثيرٹالضارٹلألنيلوفوس وكان املختبرة النباتات لكل كبيرة
وجد كما الذرة من الفاصولياٹأكبر الضارٹللفلوروكسيبيرٹعلى كانٹالتأثير بينما الذرة بادرات
كالٹاملبيدين تركيز وكان اجلذرى املجموع من أكبر اخلضرى علىٹاملجموع كالٹاملبيدين تأثير أن
باألنابيب. الرائق جتاربٹاألجار وذلكٹفى املختبرة النباتات آمنٹلكل املليون فى جزء ١ر. عند
التربة وزنٹ من كجم / اإلدمصاص ملواد ( ١جمٹ , (٥٠ر. تركيزين إستخدام أدى - ٣

األنيلوفوسٹلنباتاتٹالقمح. سمية إختزال إلى الطينية الطميية
القمح فىٹ الساق طول فى اإلختزال لنسبة طبقا تنازليًا اإلدمصاص موادٹ ترتيب مت وقدٹ

األرز. قش حرق ناجت ثم الكاؤلني البلدى, السماد , الفحمٹالنشط : كالتالى
ملواد بالنسبة (K Value ) اإلدمصاص درجة أو اإلدمصاص سعةٹ ترتيب أمكن -ٹ ٤
البلدى السماد , (٩٤ر) النشط األنيلوفوسٹتنازلياٹكالتالىٹالفحم ملبيد املختلفة اإلدمصاص
n/ٹ١) امليلٹ( كان بينما التوالى على (٠٩ر) والكاؤلني قشٹاألرز(٤٦ر) حرق ناجت (٥٣ر)
حرق لناجت ,(٩٧ر٢) النشط للفحم (٢٢ر٣) (KP) التوزيع معامل وكان ( من(ٹ٩ر١-٧ر٣
(-F) الطاقة فى التغير وكان للكاؤلني ( (٣٢ر٢ و البلدى للسماد (٧٣ر٢) األرز, قش

حرارة. بإطالق مصاحبة عملية أنه اإلدمصاص كانتٹسالبًاٹوأ�هر
الفول بادرات حماية إلى طينية طميية تربة إدمصاص/كجم مواد جم ١ إستخدام أدى - ٥
مبيد مستويات من مستوى املليونٹوحتتٹكل فىٹ جزء ٢,١ عند الفلوروكسيبير سمية من
الفول حمايةٹبادرات على القدرة قشٹاألرز حرق ناجت كان املختبرة اإلدمصاص ومواد احلشائش
كانت حيث الكاؤلني وأخيرًا النشط الفحمٹ ثم البلدى السمادٹ ثم الفلوروكسيبير سمية من

التسممٹبالفلوركسيبير. من الفول بادرات فىٹحماية ضعيفة قدرته
:  Trichoderma Viride dD� WDا�u� ��iF ا*�bOات ا)uOى rD�ا�� د(

كانٹاألشدٹتأثيرًا األلديكارب بينما الفطر على تأثير أقل أنه األنيلوفوس مبيد أ�هر - ١
امليسليوم منٹمنو %٩٠ التركيزٹالذىٹيثبط٥٠%, خاللٹحساب وذلكمن املختبرة املبيدات بني
(EC50) الفطريةٹ النموات من تثبطٹ٥٠% التىٹ التركيزاتٹ .كانت (EC50 , EC90)
فى )جزء ٣٥,٣١,٢٥,٢٢) والفلوروكسيبيرٹهى واألنيلوفوس والفلوميتيرون لأللديكارب
, ٧٦ ,٦٨ هى( النمو منٹ %٩٠ تثبط التى التركيزات كانت التوالىٹوبالتبعية على املليون

فىٹاملليون. جزء ١١٥ٹ) ,٩٥
للفلوميتيرون, ( ٤٩ر٥٧ ,(ٹ لأللديكارب ( (٦٥ر٦٦% (IF) التثبيط معامل كان

للفلوروكسيبير. ٦٢ر٤٤%) لألنيلوفوس,( (٢١ر٤٨)
البيئة فىٹ وذلك التحطم علىٹ قدرتها حيث من تنازليًا اآلتية املبيدات ترتيبٹ أمكن -٢



الوقت وكان الديكارب - فلوميتيرون أنيلوفوسٹ- فلوروكسيبيرٹ- بالفطر املعاملة السائلة
بينما ٢٣ٹيومًا)ٹعلىٹالتوالى (٦,ٹ١٢,١٠, (DT50)ٹ املبيدات هذه من %٥٠ فيه يتحطم الذى
وجد الترتيبٹكما معاملةٹبالفطرٹعلى الغير السائلة البيئة فى ٦٦ٹيومًا)ٹ , ٧٢ كانت(١١,ٹ٥٥,
,ٹ٧٥ر١%) ر٤٥ ٦١ ٥٧ٹ, ٨٩ر , (٦٨ر٧٣ ٨ٹيوم اجلافٹبعد امليسليوم وزن فى نسبةٹالزيادة أن

األلديكارب. ثم للفلوركسيبيرٹ-ٹأنيلوفوسٹ-ٹفلوميتيرون التوالى على
فلوميتيرون - أنيلوفوس - للفلوروكسيبير DT50 , التحطم معدل كان - ٣
١٠-٦ * ٠٦٦ر١ Trichoderma املعاملةٹبالفطر الطمييةٹالطينية التربة فى الديكارب
*١٠-٦ث-١(DT50 =٢٨يوم),٩٩ر*١٠-٦ث-١ٹ ,ٹ٨٨٩ر (DT50=٢٠يوم) ١ ثٹ-
-١٠ ٣٣ر١ٹ* كانت بالفطر معاملة الغير التربة فى بينما التوالى. على (DT50 =٢٤يوم)
-١٠ ٥رٹ* , =٩٢يوم) ٹ DT50) ١٠-٦ث-١ * ٥٣ر , يوم) ٢٦ -١ٹ(DT50 ٹ= ٦ث

التوالى. ١٠٠ٹيوم) على  < DT50) ٦ث-١
بفطر املعاملة الطينية الطمييةٹ التربة فىٹ السابقةٹ مبيدات الثالثٹ حتطم معدل وكان

بالفطر. املعاملة غير فىٹالتربة نظائرها من أسرع Trichodermaٹ الترليكودرما
الوزن واألنيلوفوسٹإختزالٹفى فلوركسيبير , فلوميتيرون احلشائش مبيدات أحدثت - ٤
وجود فى Trichoderma بالفطر التربة لقحت عندما لكن املختبرة النباتات لبادرات الطازج
والقمح. بادراتٹالفول احلشائشضد ملبيد السام األثر تخفيف إلى أدىٹذلك احلشائش مبيدات

: وا_�u�uKOس �UHK�u�dJKن ا)uOى rD�(ا�� ?�
السائلةٹامللقحة البيئة فى وضوحًا أكثر ونواجتٹحتطمه الكربوسلفان معدلٹحتطم كان - ١
أو Chaetomium spالفطر مع مخلوط أو وحده Aspergillus niger ٹ بالفطر

بالفطر. غيرٹامللقحة مقارنتهاٹبالبيئة عند وذلك Pythiumٹ spٹ الفطر مع مخلوط
امللقحة غير السائلة البيئة فى املركبٹDT50ٹ٢٠يومًا من %٥٠ لتحطم الالزم الوقت وكان
A.nigerالفطر خلط حالة .ٹوفى A.niger بــ امللقحة البيئة فى يوم كانت٨ر٤ بينما بالفطر
يوم. ٣ من أقل كانت .Pythium sp مع A. nigerخلط أو .Chaetomium spمع
امللقحة غير البيئة فى الكربوسلفان)ٹ حتطمٹ (ناجت الكربوفيوران تركيز تدريجيًا زاد -٢
امللقحة السائلة البيئة فى زيادة حدثت بينما املعاملة بعد يوم ١٨ التجربة نهاية حتى تدريجيًا
أيام حتىٹستة زاد Chaetomium بــٹ .Aمخلوط nigerالفطرٹ أو وحده A. niger بالفطر

التجربة. نهاية قلٹحتى ثم املعاملة بعد
الهوائية العضوية بالبكتريا امللقحة السائلة البيئة فى أسرع الكربوسلفان كانٹحتطم - ٣

غيرٹامللقحة. عنهٹمنٹالبيئة جرامٹأوٹبالبروتوزوا السالبةٹلصبغة
البروتوزوا أو بالبكتريا امللقحة السائلة البيئة منٹاملركبفى لتحطم٥٠% الوقتالالزم وكان



وقد التوالى. على ( ١٥,ٹ١٩يومًا ,١٦) امللقحة غير البيئة فى كان بينما يومًا (٤,١٦,٥)
إستمرار على يدل مما املعاملة) من يوم ٩) التجربة نهاية حتى تدريجيًا الفيوريدان تركيز زاد

البروتوزوا. أو بالبكتريا امللقحة البيئة فى كربوسلفان األولى التحطمٹللمركب عملية
Aspergillus ٹ Flavus بالفطر امللقحة السائلة البيئة فى األنيلوفوس تناقصٹتركيز ٤ٹ-
لم يوم ١٨ وبعد التحضني يومٹمن ٩ بعد ٤٧رٹميكروجم/ملى إلى ميكروجم/ملى منٹ١٢
* ٦٦ر٢ ) A.Flavusٹ بواسطة حتطمٹأنيلوفوس معدل وكان املبيد لهذا بقايا أى قياس ميكن
الوقت وكان بالفطر غيرٹامللقحة البيئة فى ١٠-٦ث-١). (٨ر٣ٹ* بـ مقارنة ١٠-٥ث-١).
بإستخدام احليوى التحطم حتتٹ�روف ٤ٹيوم هو  (DT50) املركبٹ من %٥٠ الالزمٹلتحطم

املعاملة. غير فىٹاملقارنة يومًا ٤٦ بـ ٹمقارنة A. Flavus الفطر



إذٹيبدأ الطفل حياة فى هامة وهى سنوات ٣-٦ من العمرية املرحلة هو املدرسة قبل ما سن
قبل ماٹ سن مرحلة وتتميز له الشخصية بالعناية يقوم أن ويحاول نفسه على االعتماد فيها

واإلبداع. علىٹالتخيل والعاطفيةٹوالقدرة االجتماعية املهارات من بالعديد املدرسة
البلوغ حتى منٹاحلمل تبدأ مستمرة ديناميكية عملية هى اجلسمانى الطفل منو وعملية
املرحلة هذه فى الطول ويزداد والذراع والرأسٹ الصدرٹ ومحيط والوزن الطول تغير وتشمل

الوزن. من أكثر العمريه
مثل االجتماعيةٹواالقتصادية منهاٹالعوامل وتطورٹالطفل منو فى تؤثر عوامل عدة وهناك
وترتيب واألخوات األخوة وكذلكٹعدد فىٹاملسكن االزدحام لألسرةٹوحجمهاٹومعدل الدخل
حيثٹيشكل واألم األب لتعليم الثقافيةٹبالنسبة أيضاٹالعوامل وهناك , ألخوته بالنسبة الطفل
منٹحيث به اخلاصة سلوكٹالطفلٹوالعناية فى شديدة واألمٹأهمية لألب بالنسبة عاملٹالتعليم

اليومية. والرعاية التغذية

-:Y�ا�� s� ا�bNف
يهدفٹالبحثٹالى:

املدرسة. قبل سنٹما لألطفالٹفى اجلسمانى النمو تقييمٹمعدل - ١
النمو معدل على وتأثيرها واالقتصادية االجتماعية العوامل بني العالقة دراسة - ٢

املدرسة. قبل ما سن فى لألطفال اجلسمانى
-: Y�ا�� و�dق WMO�

اليومية الرعاية مبراكز املدرسة قبل ماٹ سنٹ فىٹ األطفالٹ على الدراسة هذهٹ أجريت وقد
ســن بني ما وطفله ٣٣٦ٹطفل العينة وتشمل اإلسماعيلية مدينة فى (احلضانات) لألطفال

سنوات. ٣-٦
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سليمان محمد حنان
املجتمـع صحــة قسم

الزقازيـق جامعة التمريض- كلية
٢٠٠٢ املاچستيرعام



- : W???????�ö)ا
والنمو االقتصادية االجتماعية احلالة بني عالقة هناكٹ ان الدراسة هذه من اتضح لقد
النمو حتسن كلما للعائالت االجتماعىٹاالقتصادى املستوى ازداد كلما وانه لألطفال اجلسمانى

لألطفال. اجلسمانى

-:v�ôU� Wرا�bا� v�u� Y���ZzU ا�� vK� و�UMء
لآلباءٹكاآلتى:- الصحى التثقيف األطفالٹعنٹطريق صحة على احملافظة -ٹيجب ١

متد التى الغذائية العناصر املتكاملة الوجبات حيث من للطفل املقدمة السليمة للتغذية أ-
التىٹيحتاجهاٹاجلسم. الفيتامينات الطفلٹبالطاقةٹوجميع

الطبيعى. عنٹاملعدل تغيير أى الكتشاف وذلك لألطفال معدلٹالنموٹاجلسمانى متابعة - ب
الدورى. الطبى والفحص طريقٹالتحصني األمراضٹعن من األطفال وقاية ج-

اآلتى:- طريق عن باحلضانات للعاملني الصحى التثقيف -٢
وتوفيــر اجليــــد الصحــى والصــــرف والتهويـة الضــــوء حيث مـــــن باملبانـــى العناية أ-

واألمن. السالمة
املجهز الفناء وتوفير لهم ترفيهية رحالت وتنظيم لألطفال املناسبة األلعابٹ توفيرٹ - ب

لألطفال. املناسبة باأللعاب
الفسيولوچية. الطفل احتياجات وكذلك العمرية لتلكٹاملرحلة الطبيعى النمو شرح - ج

األولية. اإلسعافات على باحلضانات للعاملني تدريب عمل د-
احلضانة طفل لها يتعرض التى البسيطة الصحية املشاكل عنٹأهم لهم الصحى التثقيف - هـ

معها. التعامل وكيفية
حضانة. دار صحيةٹبكل زائرة وممرضةٹمؤهلةٹأو الطبيب تواجد ضرورة و-
لألطفال. النفسية االحتياجات ملعرفة نفسى أخصائى تواجد ضرورة ز-

ملـرحلـة الطبيعـى النمـو وشـرح املختلفـة اإلعالم وسـائـل طـريـق عـن الصحـى الـوعـى نشـر -٣
وكيفية لها يتعرضون التى واملشاكلٹالصحية الفسيولوجية احتياجاتهم وكذلك املدرسة قبل ما

معها. التعامل



دولة سبعني من فيماٹيقرب اخلطيرة الصحية املشكالت أحد من مرضٹالبلهارسيا يعد
آخرين مليون ٤٠٠ ويهدد مليونٹفرد ٢٠٠ يصيب وحيث بأكملهٹ, كله العالم فى نامية
ومينعٹتقدمها الدولة موارد يضرٹبالصحةٹويستنزف السنني املرضٹآلالف �ل مصر وفى

السنني. مـــر على

: Y�ا�� s� ا�bNف
انتشارٹالبلهارسيا علىٹمعدل صحى تثقيفى برنامج أثر الدراسةٹلتقييم استهدفتٹهذه وقد

الشرقية. محافظة فى املعوية

: Y�ا�� WMO�
محافظةٹالشرقية. - مركزٹالنخاس اإلصالح عزبة فى الدراسة أجريت قد

االشتراك قبلوا بينهمٹالذين من االختيار ثم (٥٠٠ٹشخص) العينةٹالكلية وتضمنت
العينة من فرد ١٥٠ االختيارٹبعدد حتدد فقد الكاملٹالعينة التمثيل أجل البحثٹمن فى
من ,ٹ٥٠ أمهات ,ٹ٥٠ صغارٹالبالغني ثالثةٹمجموعاتٹ(٥٠ٹمن تقسيمهاٹإلى الكليةٹثم

املدارس). طالب

: Y?????�ا�� أدوات
الدميجرافية, البيانات جلمع مصممةٹ استبيان استمارة املستخدمةٹ البحث إداة كانت
والتحكم العدوى يختصٹبوسائل فيما التىٹلدىٹالعينة املعلومات , باملنزل احمليطة الظروف
البرنامج فى اإلشتراك فى الترعةٹوالرغبة مياه اخلاصةٹباستخدام الصحية ,ٹواملعتقدات فيها

البحث. منٹأجلٹامتام التثقيفى

WE�U�� v� W�uF*ا UOر�UNKا�� ا��U??Aر �b??Fل v??K� )l??L��LK� t???�u?�( v??�� v??HOI�� Z??�U??�d?� d???أ�
)W??????????O�ö??????????Dا�� W??????????????????درا�( W???????????????O�d???????????????Aا�

كامل وفيق وجيدة
املجتمـع صحــة قسم

الزقازيـق جامعة التمريض- كلية
٢٠٠٢ عام دكتوراه



انتشار مدى ملعرفة (kato-katz) كاتو-كتز بطريقة وفحصها البراز عينة جتميع مت
من واحدة جرعة املرضى جميع اعطاء قدٹمت البراز نتيجةٹفحص على وبناء املستقيم بلهارسيا

الفرد. وزن من جرام كيلو لكل ٦٠مجم بواقع (بلترسيد)
تطبيقه. من ثالثةٹشهور ثمٹبعد مباشرة البحث اداة نفس البرنامجٹاستخدام بعدٹتطبيق مت فقد

ا��??????????U??????????????????O�uت

من مختلفة ميكنٹتطبيقهٹعلىٹمناطق الصحى للتثقيف مماثل برنامج يعد بأن الباحثة أوصت
الهامة. الصحية منٹاملشاكل احلد فى تأثيرٹكبير له سيكون مما الريفية املجموعات



الرى,ٹإال مياه مصادر من مباشرةٹكمصدر املجارى مياه استخدام على الناس كثيرٹمن دأب
ملوثات من املجارى مياه حتتويه ملا نظرًا , باخلطر ينذر هذاٹاالستخدام املوسعٹفى اإلنتشار أن
أو حيوان أو إنسان سواءٹكان األحياء علىٹكافة جسيم لهاٹضرر والتى عضوية وغير عضوية
العذبة املياه من مرتقب نقص من البلدان من كثيرًا يهدد الذى اجلسيم نبات.ٹونظرًاٹللخطر
آمنة. بطريقة ولكن املجارى مياه استخدام إعادة من األمر النامية,ٹلذلكٹلزم البلدان خاصةٹفى
املجــــارى» مياه طحلبيةٹمللوثات أنــــواع بعــض «إستجابة عنوانٹالرسالـــة جاء ماسبق على وبناء
بهاٹإلى مكلفةٹوالوصول بيولوجيةٹغير بطريقة املجارى مياه معاجلة فى جديد وإسلوب كنمط
منٹعزالتطحلبية ملجموعة اإلمنائية القدرة إختيار ولتحقيقهذاٹالهدفمت آمن. مستوىمعيارى
أنابيناٹفلوس , فرتيليزميا آنابينا ,Sp نوستوك ريفيوالرى, نوستوك لينيكا, نوستوك وهىٹ:
أوسيالتوريا هارفيانا, نوديوالريا سفيرونوستكميكروسكوبيكم, , سبيرويدى أنابينا , أكوا
أناسيتس فورمىٹ, نوستوكٹسبوجنى موسكورمٹ, فورموديومٹرتييزاى,ٹنوستوك , سبتيليزميا
, كبريكورنيومت سيلينسترم وكذلك املزرقة اخلضراء الطحالب شعبة تتبع والتى نيديوالنس
تتبع التى كوادريكودا سكندسمس , بيرنييدويزى ,ٹوكلوريال كلوريالفوجلارز كيرشينيرال,
جتميعها, مت والتى مياهٹاملجارى من مختلفة تركيزات فى النمو ,ٹعلى اخلضراء طائفةٹالطحالب
إلى وبتخفيفها , خاللٹمرشحٹبكترى من بترشيحها أتبع رملى مرشح باستخدام وترشيحها
سالفة حقنهاٹبالطحالب حتضيتهاٹبعد ٹثم ١٠٠%ٹ) , ٨٠ , ,ٹ٦٠ ٤٠ , ٢٠) التركيزات
احلساسٹمنهاٹولقد الظروفٹدون لتلك املقاومة الطحالب وذلكٹالختيار أيامٹ, ١٠ ملدة الذكر

اآلتية: النتائج على التجربة هذه دللت
:vو� ا�dEوف ��c� qه v� uLMا� qL% vK� ا�bIرة rN�b� �Uن V�U�Dا� s� أ�uاع W�� �UMك أن UOK� - �bا ١
أناسيستس , موسكورم نوستوك فورمى, إسبوجنى نوستك , أكوا ميكروسيستسٹفلوس
كلوريالبيرنييدويزى, , ,ٹكلوريالفوجلارس املزرقة اخلضراء الطحالب طائفة من نيديوالنس

الطحالبٹاخلضراء. طائفة من كودا سكندسمسٹكوادرى

ا*�?????????????????Uرى �U?????????????????????Oه *U?????????????�u??????????????Kت W????????????????O�K�� أ�???????????uاع i???????????F� W??????????�U????????�إ��

محمد صالح عبدٹالفتاح
النبـات قسم

الزقازيـق جامعة العلــــــومٹ- كلية
١٩٩٩ عام دكتوراه



:W'UF*ا q�� رىU�ا* *UOه ا�ULOJوى qOK�ا�� - ٢
:v�üU� v� ا�U�UMIت WD�*UOة � WOzUOLOJا� أن ا(uاص Wرا�bا� أ�dNت

الكيمـــاوى املتطلــــب - مليجرام/لتر) (٤٩ر٩٠ لالكسجــني احليـــوى املتطلــب
الفينوالت مليجرام/لتر) ١٥٢) الكلـــــى النيتروجني مليجرام/لتر), لالكسجنيٹ(٤ر٤١٢
الكالسيوم , /لتر)ٹ (٥ر١٣مليجرام الكلى الفوسفور مليجرام/لتر) (٢ر١٢ٹ الكلية
مليجرم/لتر), (٨٦ر٢ النيكل (٦٩ر٢٢مليجرام/لتر), (٥ر٦٧مليجرام/لتر),املاغنسيوم
(٧مليجرام/لتر), الزنك (٧٥ر٣مليجرام/لتر), احلديد , (٦٢ر٠مليجرام/لتر) النحاس
املئوية النسبة ,ٹ مليجرام/لتر) ٤٤٩٠) الكلية الذائبات مليجرام/لتر) (٧١ر٠ٹ املنجنيز

(٩٣ر٢٤). هى الفوسفور : للنيتروجني

ا'Uف : �v ا�uزن dOGا�� - ٣
كلوريال , كلوريالفوجلارس نيديوالنسٹ, أناسيستس اآلتية الطحالب أن أوضحتٹالدراسة
جميع فى الكثيف علىٹالنمو القدرة كانٹلديها كودا, سكندسمسٹكوادرى , بيرنييدويزى
بينما %١٠٠ التركيز عند اجلاف ,ٹوسجلٹأعلىٹقيمةٹللوزن املجارى ملياه املختلفة التركيزات
وكذلك تركيزٹ٨٠% عند ,ٹنوستوكٹإسبوجنىٹفورمى أكوا فلوس ميكروسيستس من كال منى

.%٦٠ موسكورمٹعند طحلبٹنوستوك منى

: W'UF*ا bF� رىU�ا* *UOه WOzUOLOJوا� WOFO�Dا� ا�UHBت v� ا��dOGات - ٤
لالكسجني احليوى املتطلب نقصٹفى إلى الدراسة محل املجارىٹبالطحالب مياه معاملة أدت
-ٹالفوسفور الفينوليه الكلىٹ,ٹاملواد النيتروجني - اآلمونيا لالكسجنيٹ- الكيماوى املتطلب -
األمثل احلد إلىٹ الكبرى أو الصغرى سواء العناصر فى نقص وكذلك الكلية الذائباتٹ -

بيولوجيًا. باملياهٹالغيرٹمعاجلة قورنت ما إذا لالستخدام

 AGPT V�U�DK� ا)uOى اU���ùر - ٥
باستخدام املعاجلة املياه إختبارٹجودة بني كبيرًا متاثًال هناك اإلختبارٹأن نتائجٹهذا أوضحت
باستخدام استكشافها وبنيٹ الكيميائية التحاليل طريق عن سواء الدراسة محل الطحالب
وإزالة املجارى مياه تنقية على الدراسة محل الطحالب كفاءة على دليل وهذا احليوية املقاييس

بها. القاطنة امللوثات



:W'UF*ا WOKL� v� W�b�ا*�� V�U�DK� WO�u�uO�Hا� dO�UF*ا - ٦
- اجلاف الوزن شملت حيوية أسس على املعاجلة املياه جودة وتقنني بتقييم الدراسة عنيت
نشاطات التغيرٹفى وكذلك الدهون - النيتروجني - العديدة السكريات محتوى - الكلوروفيل

اآلتية: النتائج الدراسة أوضحت حيث االنزميات بعض
زيادة - املجارى ملياه املختلفة علىٹالتركيزات إمنائها عند املختارة اجلافٹللطحالب الوزن زيادة
العديدة السكريات الطحالبمن محتوى زيادة ولوحظ أ,ب,كاروتينويد) ) الكلورفيللى احملتوى
إستخدام أن بالذكر واجلدير البروتني. الذائبٹوكذلكٹزيادة والنيتروجني - الكلى والنيتروجني -
الكلية الدهون زيادة لوحظٹ كما اآلمونيا. تراكم إلى أدى الطحالبٹ إلمناء التركيزات هذه

املجارى. مياه فى النمو عند اإلجهاد كمسلكٹملقاومة املفسفرة الدهون فى واملتعادلةٹونقص

: أن k?�u?� ا*��???Uرة اU????1e�ùت i??F� v???K� ا*U???Oه �?????cه dO�Q� v??????إ� و�U????????�ùUرة - ٧
نشاطٹ زيادة فلوحظ ٹ ATP-ase إنزميٹ نشاط على دراماتيكى تأثير امليــاه لهــــذه كــــان
نشاطه على يستدل لم وكذلك األجناسٹاألخرىٹ, فى ونقصه األجناس, بعض فى االنزمي هذا
هذا وكان Protease إنزمي تثبيط إلى تؤدى هذهٹاملياه أن كماٹشوهد , فىٹأجناسٹأخرى
القاعدى أو احلامضى سواء فوسفاتير انزميى نشاطات زيادة وكذلك البروتني. بتراكم مصحوبًا

. nitrate reductase إنزمي نشاط زيادة وكذلك , منها



محاكاة على وقدرتها الصماء الغدد على الكيماوية املواد عددٹمن تأثير اكتشاف حديثاٹمت
املواد هذه انطالق بعد االكتشاف هذا وكان الكائنات فى الداخلية الهرمونات عمل طرق

طويلة. البيئةٹمبدة الكيميائيةٹإلى
هكسا - وهماٹ(جاما الكيماويات هذه من اثنني إلستكشافٹتأثير البحث هذا أجرى لهذا
الذكور من لكل الفم طريق جتريعهماٹعن منٹخالل هكسانٹوكذلكبيسفينول-أ) كلوروٹسيكلو
هكساكلور (اجلاما من مليجرام تعادلٹواحد بجرعات اخلنزيرٹالغينى حليوانات احلوامل واألناث
كيلوٹجرام لكل وذلك حدة على كل فينول-أٹ) منٹبيس ميكروجرامات وعشرة سيكلوٹهكسان

اآلتية: منٹالدالالتٹالبيوكيميائية كل تركيزات متٹقياس حيث يوميًا احليوان وزن من
الدم. فى وحمضٹالبيروفيكٹواللبنيك اجللوكوز - ١

هرمون واألناث, الذكور من كل للحويصالتفى احملفز والهرمون الكورتيزول هرمون - ٢
اإلناث. فى اإلستروجني وهرمون الذكور فى التستستيرون

الكبد. أنسجة فى الدهيد املالون - ٣
تركيز وكذلك املختزل واجللوتاثيون مؤكسد الفوق اجللوتاثيون إنزميى من نشاطٹكل - ٤

الكبد. أنسجة فى واملختزلٹواملؤكسد الكلى اجللوتاثيون من كل
واألبناء. اآلباء من كل فى الكروموسومات فى طبيعية الغير التغيرات دراسة - ٥

الهرمونية والتغيرات الكربوهيدرات أيض بني عالقةٹوثيقة يوجد أنه الدراسة هذه اثبتت
به املتعلقة واإلنزميات وكذلكحالةٹاجللوتاثيون الكبد للدهونٹفى تأكسدية الفوق والتفاعالت

الكروموسومية. التغيرات جانب إلى
الدالئل إختالل زاد كلما املعامالتٹ فترة زادت كلما أنه إلى النتائج أشارت ولقدٹ

ذكرها. البيوكيميائيةٹالسابق

ا(u??????????????????????Kى r???????????????????L�وا�� v???????????zU???????????????OLO�u??????????????????????Oا�� dO??????????????????�Q?????????????????ا�� �??????????????????????????uل W???????????????????????????درا�
W?????????�Oا�� v???????????� ا�U???????�u????????�d???????Nت ��U???????????????NOت i????????F��

بزالو البدرى محمد صالح محمد
احليوية الكيمياء قسم

الزقـازيـق جامعـة البيطرىٹ- الطــب كلية
٢٠٠٢ عام دكتوراه



نتائج أهم من يعتبر والذى ألدهيدٹ املالون تركيزٹ أن أكدت التى املالحظة على إستناداٹ
لتجريعٹاحليوانات نتيجة ملحوظ إرتفاع فىٹحالة دائما للدهون) تأكسدية التفاعالتٹالفوق
املقارنة عند وذلك ( أ- فينول بيس مادة أو سيكلوهكسان كلور هكسا - ٹاجلاما مبادة سواء
تأثير لهما الكيمياويتني املادتني هاتني أن تؤكد امللحو�ة هذهٹ فإن , الضابطة باملجموعات
تركيز وارتفاعٹ املختزل اجللوتاثيون تركيز النخفاض نتيجة بجالء اتضح والذى تأكسدى

نسبة إنخفاض مماٹأدىٹإلى املؤكسد اجللوتاثيون
ٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ

اللبنيك وحمض اجللوكوز تركيزى من كل بارتفاع مصحوبة السابقة النتائج هذه وكانت
احتمالية إلى النتائج هذه أرجعت ولقد البيروفيك حمض تركيز فى انخفاض مع الدم فى
معدل ارتفاعٹ إلىٹ أدى مما لألنسولني حاسةٹ غير جعلها مماٹ للخاليا اخللوىٹ اجلدار تكسيرٹ
كلور هكسا - (اجلاما مادتى من كًال أن أو للطاقة آخر كمصدر فىٹاجلسم استهالكٹالدهون
لهرمونات موازى تأثير األنسولنيٹأو لفعل مضاد تأثير لهما أ) فينولٹ- وبيس هكسان سيكلو
من تقوى أبحاث العثورٹعلى يتم لم معٹأنه نفرين النورٹءابى أو ( واإلبىٹنفرين (اجللوكاجون
لها يكون قد الواحدة الكيميائية املادة أن ذكرت التى األبحاث بعض هناك أنه بيد االجتاه هذا

تأثيراتٹهرمونيةٹمتعددة.

فى الكورتيزول هرمون أن حيواناتٹالتجارب فىٹدماء الهرمونات تركيزات أوضحت ولقد
كلوروسيكلو هكساٹ (اجلاما من بكل احليوانات لتجريع مباشرة كنتيجة مستمر إرتفاع حالة
الهرمون تركيز أما احلوامل. واإلناث الذكور من كل وذلكفى البيسفينول-أٹ) وكذلك هكسان
بعدم هذاٹاالنخفاضمصحوبا وكان الذكور فى ملحو�ًا فقدٹانخفضانخفاضا للحويصالت احملفز
هكساكلور (اجلاما الذكورٹمبادة هذه التستستيرونٹعندٹمعاملة فىٹتركيزٹهرمون أىٹتغير حدوث
إفراز تنشيط على القدرة املادةٹلها هذه أساسأن على اجلزئية هذه مناقشة مت )ٹوقد هكسان سيكلو
التأثير دومنا الغدةٹالنخامية من للحويصالت احملفز الهرمون إفراز يثبط والذى (اإلنهينب) هرمون
أماٹفى التستستيرون. إفراز عن األولى بالدرجة واملسئول (LH) األصغر اجلسم هرمون علىٹإفراز
قد التستستيرون أنٹتركيزٹهرمون اتضح -ٹأٹ)ٹفلقد فينول مبادةٹ(بيس جرعت التى الذكور حالة
االنخفاض هذا وكان -أٹ) فينول (البيس مادة عن املعروف االستروجينى للتأثير نتيجة انخفض
إرجاعه مت والذى للحويصالت احملفز الهرمون تركيز فى بزيادة مصحوبًا التستستيرون هرمون فى
ثاالمث الهيبو من كل على التستستيرون لهرمون املنخفض للتركيز املوجب التأثيرٹالرجعى إلى

للحويصالت. احملفز الهرمون إفراز فى زيادة إحداث إلى يؤدى والذى النخامية والغدة

املختزل اجللوتاثيون
املؤكسد تاثيون اجللو



-أ) فينول وبيس (اجلاماهكساكلورسيكلوهكسان املادتني هاتني أن الدراسة أثبتت لقد
للكروموسوماتوكذلك الطبيعى التركيب على سلبى تأثير لهما الدراسة هذه فى املستعملتني

للكروموسومات. إلىٹالتكسيرٹالكامل يؤديان قد فإنهما

تأثيرٹآخر لها الصماء الغدد تأثيرٹعلى لها التى املواد أن هذهٹالدراسة اتضحٹمن فقد لهذا
بحثية طرق استحداث على الدراسة هذه توصيات إنصبت لهذا اجلسم أعضاء باقىٹ يشمل
واحليوان البيئة صحة على تأثيرها ومدى املواد هذه مثل عمل طرق على للوقوف متطورة
التخلص وطرق املواد هذه مثل إلنتاج املنظمة واللوائح القوانني تشريع وكذلك واإلنسانٹ
على جديد هو ما كل ومتابعة املواد هذه مخاطر عن االجتماعية التوعية مراعاة مع منها السليم

للهرمونات. املوادٹاملشابه بهذه يتعلق ما يخصكل فيما العالم مستوى



ولذلككان تلوثٹاملياهٹباملبيدات هى مصر السمكيةٹفى تواجهٹالثروة التى املشاكل أهم من
جليفوسات احلشائش مببيدٹ التلوث تأثير دراسة هو البحث هذا إجراء من األساسى الهدف
تعيني وقدٹمت النيلية. القراميط بأسماك أسماكٹاملياهٹالعذبةٹممثلة على املالثيون احلشرى واملبيد
النصف والتركيز ملجم ٥٥ أنه تبني حيث للجليوفوسات ساعة ٩٦ فى النصفٹمميت التركيز

القراميط. أسماك املليون/لترٹفى من جزء ٠٤٤ر٠ أنه تبني حيث للمالثيون مميت

مجموعات إلى مقسمة اجلنسني كال من القراميط أسماك من سمكة ١٨٠ استخدمت ثم
مبيد. لكل املميتة منٹاجلرعة املميتةٹ,ٹ١٠/١ اجلرعة من ٥/١ بتركيزات

املاء سطح من قريبًا العومٹ وأهمها اإلكلينيكية األعراضٹ بعضٹ األسماك على �هر وقد
املخاط من وجودٹكميات احلركةٹوالتنفسمع فى وصعوبات الشهية فقدان مع التوازن واختالل

واجللد. اخلياشيم على

اخلياشيم فى احتقان أهمها تغيرات عنٹوجود لألسماك التشريحية الصفة أ�هرت كما
التركيز فىٹ النفوق نسبة وكانت واملخ والطحال والكلى الكبدٹ خاصةٹ الداخليةٹ واألحشاء

التجربة. مدار على ٥ر١٢% للمالثيون األعلى

فى ونزيفٹ واحتقان تنكسات وجود عن لألسماك امليكروسكوبى الفحص أ�هر كما
ارتشاح و�هور فىٹاألنسجة معٹتآكل اخلياشيم فى احتقان وجد كما والقلب. الكبدٹوالكلى
زيادة واجلهازٹالهضمى.ٹمع اجللد فى قرح وجد كما للخياشيم. الدموية األوعية احتقان مع
وجدٹارتشاح كما الدمٹالبيضاء. وجتمعٹخلاليا األنسجة فى ارتشاح وجود مع املخاطية اخلاليا
املخ تنكساتٹفى وجد كما للخصية. اخلالياٹاملبطنة على وتأثير التناسلى فىٹاجلهاز واحتقان

للخالياٹالليمفاوية. جتمع مع واألعصاب
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الباجورى مصطفىٹزكى هوايده
الباثولوجيـــا قسم

الزقازيـق جامعة - البيطرى الطـب كلية
٢٠٠٠ املاچــستيرعام



: WO�Uا��  Z??????zU�Mا� XBK�و�???????b ا��
فى سامة آثار للمياهٹويترك تلوث يسبب ومبيداتٹاحلشائش احلشرية استخدامٹاملبيدات إن

املاء. فى تعيش التى الكائنات كل
. املائية األحياء فى نفوق يسبب وأنه احلشائش مبيد احلشرىٹأكثرٹسميةٹمن املبيد وأن

اإلنسان. صحة لهاٹتأثيرٹعلى أنٹيكون ميكن وبالتالى السمك عضالت فى تتركز املبيدات هذه وأن



األبقار أمراض من الكثير لعالج الفعال التأثير ذات األدوية من احليوية املضادات تعتبر
غذاء إلى باضافتها يقومون املاشية أنٹبعضٹمربى كما مرضٹالتهابٹالضرع واجلاموسٹخاصة
استخدامها إلى بعضاملربني جلأ األدوية هذه النتشار ونتيجة زيادةٹالنمو. فى للمساعدة احليوان
وبذلك فتراتٹ وعلى اللنب فى تظهرٹ األدويةٹ هذه بقايا جتعل مدروسة غير عشوائيةٹ بطريقة
عند وخاصة احلساسية أمراض �هور إلى يؤدى مما متواصلة صغيرة جلرعات املستهلك يتعرض
فضال املضادات. بعضهذه ضد مناعة اكتسبت امليكروبات من أجيال وكذلك�هور األطفال.
األلبان خاصة منتجاتٹاأللبان فىٹصناعة عديدة يسببٹمشاكل هذهٹالبقايا وجود هذاٹفإن عن

مادية. خسائر إلى مماٹيؤدى املنتجات لهذه الالزم البادىء العاقةٹمنو نتيجة املتخمرة

حساسية واألكثر لتحديدٹالطريقةٹاملثلى - مبكان األهمية من الدراسة بهذه القيام لذلككان
وبعضٹمنتجاته. اللنب فى احليوية املضادات بقايا تواجد للكشفٹعن

باألسواق املباع اللنب اخلامٹوشملتٹ٥٠ٹعينةٹمن اللنب من عينة علىٹمائة الدراسة أجريت
املزارع. ألبان من عينة وخمسني

مضاداتٹحيوية. من بها يوجد قد لبيانٹما جمعها مت التى العينات فحص الدراسة استهدفت
٢٥ و البودرة اللنب من عينة األلبانٹوشملت٥٠ مائةٹعينةٹمنٹمنتجات أيضاٹعلى وأجريت
يوجدٹبها قد ما الفائقةٹلبيان احلرارة بطريقة املبستر منٹاللنب ٢٥ٹعينة و املبستر عينةٹمنٹاللنب

حيوية. مضادات من

ألبان فى احليوية املضادات بعض تواجد مدى عن الكشف أيضا الدراسة اشتملت كما
يستمر التى املدة احلقنٹبالعضلٹلتحدد طريق عن هذهٹاألدوية اعطائه الذىٹمت احلالب اجلاموس

اللنب. فى هذهٹاملواد فيهاٹافراز
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السيد اخلالق أحمدٹعبد
األغـذية مراقبـة قسم

جامعةٹالزقـازيـق الطـبٹالبيطرىٹ- كلية
٢٠٠٣ دكتوراه



:WO�üا ZzU�Mا� s� Wرا�bا� أ�dHت bو�
ا�6K ا(Uم: v� W�uO(ا ا*UCدات U�UI� bا�u� :ôأو

املزارع منٹعيناتٹألبان (%٨) عينة فىٹ٤ احليوية بقاياٹاملضادات تواجد عن الكشف مت -
األسواق فى املباعة األلبان عينات من عينةٹ(٦%) فىٹ٣ احليوية املضادات بقايا تواجدت بينما

.Delvo باستخدامٹاختبارٹ

�Uت ا_��Uن:�M� iF� v� W�uO(دات اUC*ا U�UI� bا�u� : UO�U�
البودرة منٹعيناتٹاللنب (%٤) عينة فىٹ٢ احليوية بقاياٹاملضادات تواجد عن الكشف مت -
املبسترة واأللبان املبسترة األلبان فى احليوية املضادات وجود يكشفعن ولم األسواق فى املباعة

. امليكروبيولوجى باستخدامٹاختبار األسواق املباعةٹفى الفائقة احلرارة بطريقة

ا'u�Uس �öج v�  W�b�ا*�� W�uO(ا ا*UCدات أ�uاع  iF� U�UI� bا�u� vK� WO��d�ا�� Wرا�bا� :U��U�
:WO�ö� تU�d� UNzUD�U� بö(ا

٦ٹحيوانات فى منها كل احليوية منٹاملضادات مركبات ٣ حقن اشتملتٹالدراسةٹعلى -
هذه لنب احليويةٹفى تلكٹاملضادات تواجد إختبار العالجيةٹومت باجلرعات سليمة حالب جاموس

يلى: ما على النتائج دلت وقد مركبٹفىٹاللنبٹ. افرازٹكل مدة احليواناتٹوحتديد
البقاياٹفى تواجد عليهاٹلوحظ املنصوص باجلرعات العضل فى بحقنٹانروفلوكساسني - ١

امليكروبيولوجى. باختبار أيام ٨ ملدة اللنب
املنصوص باجلرعات العضلٹ فىٹ وامبسلني تتراسيكلنيٹ أوكسى من كال بحقن -ٹ ٢
باستخدام أيام ملدةٹ٤ الثانى وبقايا أيام ٨ ملدة اللنب فى األول بقايا عليهاٹلوحظٹتواجد

امليكروبيولوجى. إختبار
بقايا أخطارٹتواجد من املستهلك لوقاية اتباعها الواجب الباحثٹاالقتراحات ناقش وقد هذا

وبعضٹمنتجاته. األلبان فى احليوية املضادات



املاضى القرن من األربعينيات بداية فى الزراعة فى الكربونية املبيدات إدخال أحدث لقد
النسيج فى وتختزن بسرعة متتص املبيدات فهذه خطيرة, ملبيدات بقايا منها عديدة مشاكل
هناك لذلك بها. املسموح القليلة املستويات فى حتى آمنة غير مماٹيجعلها وتفرزٹببطء الدهنى
العديد سن إلى أدى الذى األمر البقايا.ٹ من اخلالية األغذيةٹ على املستهلك من متزايد إقبال
هذه مستويات من ذلكٹاإلقالل عن فنتج البقايا بهذه األغذية تلوث فى للتحكم القوانني من
تنازليًاٹتدريجيا عدًا هناك أن ومع املاضى. القرن من األخير العقد خالل الطعام فى املبيدات
محسوسة تستعملٹبكميات مازالت فىٹأفريقياٹإالٹأنها الكلورنية املبيدات هذه إستعمال فى
أكثر تى دى دى ال ويعتبر مصر. ومنها عديدة بالد فى كثيفةٹ بصورة عليهاٹ التعرفٹ ومت
وقد األلدرين. وأخيرًا اإلندرين ثم اتش سى اتش ثم الدايلدرين يليه إستعماًال املبيدات هذه
الغذائيةٹاألفريقية فىٹكثيرٹمنٹاملنتجات وٹالدايلدرين دىٹدىٹتى من عالية نسبة إكتشاف مت
على إلحتوائها وذلك جدًا مهمة الكلورنية بالبقايا ومنتجاتها اللحوم تلوث دراسة وتعتبر
لتعرض الرئيسى فهىٹاملصدر ثم ومن العاملى اإلستهالك معدل الدهونٹوإلزدياد من عالية نسبة
يوميًاٹبواسطة املأخوذة ٨٥%ٹمنٹهذهٹالبقايا إلى الكلورنيةٹحيثٹأنٹ٦٠ البقايا لهذه اإلنسان
األلبان.ٹوفىٹهذاٹالسياق ومنتجات ومنتجاتها اللحوم طريق عن منها كبير جزء يتم اإلنسان
معلب مستورد,ٹ٢٥ معلبٹبيفى ٢٥ كاآلتى: اللحومٹمقسمني معلبات من عينة مائة متٹحتليل
هذه جتميع مت وقد محلى,ٹ النشون عينة ٢٥ ,ٹ محلى بيفى معلب ٢٥ , مستورد النشون
, دايلدرين األلدرين, للبقاياٹالكلورنية: كميًا حتليلها ومت اجليزةوالقاهرة أسواق العيناتٹمن

تى. دى ودى اللندان, األندرين,

-:v�üا ZzU�Mا� أ�dNت bو�
من نتائجٹإيجابية أعطت عينات خمس توجد كانت معلبٹبيفىٹاملستوردة عينات أنٹفى
وخمسعينات املليون), جزءٹمن ٠٣ٹ املسموحٹ(٠٢٥,ٹ٠٢٥, احلد فوق ثالثمنها األلدرين,
عينات أربع املليون), من جزء ٠٢٥) املسموح احلد فوق منها واحدة الدايلدرين, من إيجابية

ا*U??????????????????�KFت )??????????????????????uم v????????????� W???????????�d????????????A(ا ا*�b??????????????????Oات i????????????????F� U?????????????�U???????????????I�

موسى نورى رشدى يوحنا
األغــذية مراقبــة قسم

الزقازيـق جامعـة البيطرىٹ- الطـب كلية
٢٠٠٣ عام املاچــستير



ثالث املليون), من جزء ١ر٥ ٤ٹ,٥ر٦, ,٣) فوقٹاحلدٹاملسموح جميعها منٹاألندرين إيجابية
احلد من أكثر منها إثنان , دىٹتى الٹدى من وستٹعيناتٹإيجابية اللندان من إيجابية عينات
أ�هرت فقد الالنشونٹاملستورد معلب عينات فى أما منٹاملليون). جزء ١ر٥ , املسموحٹ(٣ر٥
احلد جميعهاٹحتت كانت األلدرين من إيجابية نتائج أعطت عينات خمس توجد أنه النتائج
من (٢٥.جزء احلدٹاملسموح منهاٹفوق واحدة الدايلدرين إيجابيةٹمن عينات خمس املسموح,
,٠١٧ ,٠١٥ ,٠٢) املسموح احلد فوق منها ثالث األندرين إيجابيةٹمن عينات أربع املليون),
واخيرًاٹال به احلدٹاملسموح حتت اللندانٹجميعها إيجابيةٹمن عينات خمس , املليون) من جزء
فى أما منٹاحلدٹاملسموح. أكثر واحدة أىٹمنهم فى تكن لم سبعٹعينات فى �هر دىٹتى دى
, منٹاأللدرين إيجابية عينات سبع توجـد أنه النتائج أ�هرت فقد احمللى البيفى معلب عينات
٧ر١ , ٣ر١ , ١٥ر١ , ٠٢٣ ,٠٥) به املسموح احلد أكثرٹمن كميات على حتتوى خمسٹمنها
أكثر كميات منهاٹحتتوىٹعلى خمس , الدايلدرين من إيجابية ستٹعينات , املليون) جزءٹمن
إيجابية عينات ست , منٹاملليون) ٢ر١ٹجزء , ,ٹ٠٩ ١ٹ,٠٧٣ , ٠٥ بهٹ( املسموح احلد من
,٠٩٥ , ٠٢ (ٹ٠٧٥, املسموحٹبه احلد من أكثر كميات حتتوىٹعلى منها خمس األندرين من
املسموح احلدٹ حتتٹ جميعهاٹ اللندان منٹ إيجابية عينات أربعٹ املليون), من جزء ٢ر١ ,٠٨
أكثر كمية على حتتوى فقط منها واحدة تى, دى دى الـ من إيجابية عينة عشر إحدى وأخيرًا
النتائج أ�هرت احمللى عيناتٹالالنشون املليون),ٹفيماٹيخص من جزء (١ر٥ املسموح منٹاحلد
من جزء ٠٢٥) احلدٹاملسموح من فقطٹأكثر منها واحدة عيناتٹ, ثمانى فى يوجد األلدرين أن
املسموح احلد من أكثر علىٹكمية حتتوى منها إثنان عينات ثمانى فى الدايلدرين ,ٹ املليون)
املسموحٹ(٠٩, فوقٹاحلد جميعها عينات ست فى املليون),ٹاألندرين من ٠٢٣ٹجزء ,٠٢٥)
احلد حتت جميعها عينات خمس فى اللندان , املليون) جزءٹمن ٥ر١ , ,ٹ٠٧ ٠٥ ٠٣ٹ, , ١
احلدٹاملسموح فوق فقط تسعٹعيناتٹواحدةٹمنها تىٹموجودٹفى دىٹدى ال وأخيرًا به املسموح

جزءٹمنٹاملليون). (١ر٥

الكلورنية البقايا بهذه التلوث مصدر منها عديدة نقاط مناقشة الدراسة هذه فى أيضًا مت كما
النهائى املنتج جودة على الناجت والتأثير الكلورنية البقايا على احلرارة النهائىٹوتأثير املنتج فى

املنتجات. لهذه املستهلك علىٹصحةٹاإلنسان الكلورنية وتأثيرٹالبقايا

الكورنية. منٹاآلثار عاليةٹوخالى جودة ذو حلوم منتج املقترحةٹإلنتاج مناقشةٹالتوصيات أيضًاٹمتت



مخلفات (سماد العضوية ثالثةٹأنواعٹمنٹاملخلفات مع جيرية لتربة حتضني جتربة أجريت
٨٠ٹيوما) و ٤٠ (٢٠ٹو التحضني وكانتٹمدة ,ٹ٤% ٢ مبعدلٹصفر, ( واملدن اخلرافٹوالبيوجاز

الفوسفاتى. الصخر وجود فى وذلك

-: v�üU� X�Uو� W�d�ا���5C ا�� ��dات bF� W�dا�� �UMOFت WOzUOLOJا� ا(uاص iF� : �bرت ôأو
سم. ٢٠-٣٠ الطبقة عند أعلىٹقيمةٹللملوحة زيادةٹأعمقٹوكانت مع التربة ملوحة زادت -
الصخرى. الفوسفات وجود مع احلموضة لرقم قيمة أعلى %٢ املعدل البيوجازٹعند أعطىٹمخلف -
أو وجود العضويةٹفى املادة حملتوى قيمة أعلى سم ١٠ - ٠ عند البيوجاز مخلف أعطى -

الصخرى. الفوسفات وجود عدم
البيوجاز. مخلف وجود فى التحضني من يومًا ٤٠ بعد الىٹالنيتروجني الكربون لنسبة قيمة أعلى -
مخلفاخلراف باستخدام امليسر للنيتروجني قيمة أعلى كانت التحضني من ٢٠ٹيوما بعد -

الفوسفاتى. الصخر وجود عدم فى
التحضني. يومًاٹمن ٨٠ وبعد الفوسفاتى الصخر وجود فى للفوسفورٹامليسر قيم أعلى كانت -

الصخرٹالفوسفاتى. وجود فى وذلك امليسر زادٹاحلديد التحضني فترة زيادة مع -
من يوما ٢٠ , ٨٠ بعد امليسر للمنجنيز قيم أعلى والبيوجاز اخلراف مخلف -أعطى

التوالى. على التحضني
للزنكٹامليسر اعلىٹقيمة الفوسفاتى الصخر وجود بدون %٤ مبعدل املدن مخلف أعطى -

التحضني. من يوما ٤٠ بعد

: v�üU� ZzU�Mا� X�Uو� �uCى dOGا� ا�uH�uHر �uر : �bرت UO�U�
الغير الفوسفور صور تركيز زيادةٹفى أعطى الصخرٹالفوسفاتى اضافة أن النتائج أوضحت

استخدامه. عدم حالة فى عنه عضوى
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سليمانٹعامر فايزٹخليل
األراضـــى علــــوم قسم

الزقازيـق -ٹجامعـة الزراعــة كلية
٢٠٠٤ املاچــستيرعام



زمن ازديادٹ مع Labile-P الفوسفات صورة تركيز فى نقص البيوجاز مخلف أعطىٹ
يوما. ٨٠ حتى ٢٠ من التحضني

املليون) فى (٥١ر٠ٹجزىء Al-P الفوسفور لصورة تركيز اخلرافٹأعلى مخلف أعطى
املليون) جزىءٹفى Ca-P(٥ر٩٤ للصورة قيمة أعلى كانت أيضا التحضني. من يوما ٨٠ بعد

التحضني. من يوما ٢٠ بعد
املليون) فى (٧٩ر٠ٹجزىء Fe-P لصورةٹالفوسفور أعلىٹقيمة أعطى مخلفٹاملدن أن النتائج أوضحت

التحضني. ٢٠يوماٹمن بعد



مبحافظة واحلكومية اخلاصة األسنان عيادات من عشوائية علىٹعينة الدراسة هذه أجريت
مجال فى السليمة املمارسة وطرق العدوى مكافحة ملعايير احلالى الوضع وذلكٹملعرفة الشرقية

األسنان. طب
اختيارها مبحافظةٹالشرقيةٹمت أسنان عيادة مائة على الدراسة األهدافأجريتهذه ولتحقيقهذه

الدراسة. فىٹهذه املختارة العينة من عيادة كل من أسنان طبيب شارك وقد عشوائية. بصورة
بها العاملني األطباء ومقابلة املختارة للعيادات ميدانية علىٹزيارة الدراسة اشتملتٹهذه وقد

الرئيسيةٹالتالية: الستبيانٹالنقاط
األسنان. لطبيب واملهنية البياناتٹالشخصية - ١

املمارسةٹاملهنية. طرق - ٢
األسنان. عيادات فى املتبعة الوقائية األساليب - ٣

املهنية. العدوى مخاطر - ٤
العيادات. داخل العدوى فى التحكم - ٥

:v�üU� Y�ا�� ZzU�� rأ� X�Uو�
حيثٹكانت وسائلٹالوقايةٹالشخصية, استخدام معدالت فى فروق وجود الدراسة أ�هرت
بينما الدراسة محل األطباء من %٩٦ منٹقبل تستخدمٹدائما الواحد ذاتٹاالستخدام القفازات
كانت حيث بكثير العنيٹأقل واقى و الواقية واملالبس األقنعةٹالواقية كانتٹمعدالتٹاستخدام

التوالى. على %١٧ و %٣٩ و %٣٨
يحتمل مرضى مع تعاملوا قد أنهم سجلوا الدراسة محل األطباء من منٹأنٹ٩٤% وبالرغم
املكتسبة املناعة نقص ومرض الوبائى الفيروسى الكبدى كااللتهاب بأمراضٹمعدية إصابتهم

ب. الوبائى الكبدى ضدٹااللتهاب أخذواٹالتطعيم منهمٹقد فقط %٥٧ فإن
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املوجودٹهمام عبد رحاب
والصحةٹاملهنية طبٹالصناعات قسم
الزقــازيـق جامعـــة - الطـــب كلية

املاچــستير



لو كما مرضاهم مع يتعاملون أ�هرتٹأنٹ٨٣%ٹمنٹاألطباء قد منٹأنٹالدراسة الرغم وعلى
مبرضاهم اخلاصة العينات كل مع يتعاملون أيضا منهم %٩٧ وأن معدية حاملنيٹألمراض كانوا
الدراسةٹيتخلصونٹمن محل األطباء من %٦٦ فإن ذلك من معدية.ٹعلىٹالرغم كانت لو كما

املهمالت. سلة فى بإلقائها صحيحة غير بطريقة املستخدمة احلادة واآلالت اإلبر
معدية بأمراض أصيبوا قد الدراسة محل األطباء من ٦%ٹ أن أيضا الدراسةٹ هذه بينت قد
فى اإلبر بوخز لإلصابة تعرضوا أنهم سجلواٹ قد منهم ٤٢%ٹ وأن املهنية مبمارستهم متعلقة

للدراسة. السابق الشهر
كان يوميا.ٹوقد تطهيرها الدراسةٹيتم محل العيادات منٹ فقط %٧٥ أن اتضحٹأيضا وقد
وقد العيادات. هذه من فىٹ٥٦% االستخدامٹحيثٹأنهٹيستخدم فى شيوعا األكثر هو الكلور
العيادات فىٹ تعقيمٹاآلالت تستخدمٹفى مختلفة طرق أنهٹتوجد أيضا الدراسةٹ هذه أوضحت

والغلى. واألوتوكالف احلارة واألفران الكيميائية املطهرات كاستخدام الدراسة محل
بينما خاصة حاويات فى نفاياتها من التخلص يتم العيادات من %٢٩ أن الدراسة أوضحت
أنهم الدراسة األطباءٹمحل من %١٩ وذكر العادية. النفايات مع منها التخلص يتم %٧١ فى
يعرفون ال إما األطباءٹ هؤالء باقىٹ بينما املستشفيات محارق فى عياداتهم نفايات يحرقونٹ

الطلق. الهواء فى بحرقها يقومون وإما عياداتهم نفايات مصير
النفايات من والتخلص العدوىٹ ومكافحة املهنية السالمة ملقاييس العام املؤشر وبدراسة
بني إحصائية داللة ذات اختالفات توجد ال أنه أوضحٹ فقد الدراسة باملتغيراتٹمحل وعالقتهٹ
فى كانٹأعلى حيث التخلصٹمنٹالنفايات مبقياس العالقة عدا ما واحلكومية العياداتٹاخلاصة

اخلاصة. عن العياداتٹاحلكومية
تلكٹاملوجوده فىٹالريفعن املوجودة العيادات بني احصائية أيضاٹاختالفاتذاتٹداللة وجد

الكلى. املقياس العدوىٹوفى مكافحة متوسطٹمقياس فى احلضر فى

: ا��UO�uت
مساعديهم و األسنان أطباء من لكل تدريبدورية برامج إجراء بضرورة أوصتهذهٹالدراسة
ضدٹااللتهاب بالتطعيم أوصت وكذلك العدوى. مكافحة إلجراءات العاملية ليواكبواٹاملقاييس
غسل وسائل الشخصيةٹوبتطوير الوقاية لوسائل الدائم وباالستخدام (ب) الوبائى الكبدى
بالتخلص اآلمنة الطرق األطباء إتباع بضرورة أيضا أوصت وقد والتعقيم. والتطهير األيدىٹ
وسائل توفير بضرورة قدٹأوصت خطرة.ٹوكذلك أنهاٹنفايات األسنانٹعلى عيادات نفايات من
بيئة على منٹاحلصول للتأكد اآلالت تعقيم فى املستخدمة واألجهزة واملواد الشخصية الوقاية

األسنانٹومرضاهم. طب فىٹمجال العاملني من لكل آمنة



اإلنسانٹفمصاباحلروق يتعرضلها التى االصابات أخطر واحدةٹمن احلروق تعتبر
فإن فيه شك ال ومما االقامةٹباملستشفى, فى طويلة متخصصوفترات إلىٹعالج يحتاج
أو للجسم امليكروب مهاجمة وهى بالعدوى لإلصابة أكثرٹعرضة احلروق مصاب
املرضية احلالةٹ �هور إلى يؤدى فإنه امليكروب هذا تكاثر حدوث وعند , منه جزء
زيادةٹتكاليفالعالج. املريضباملستشفىفضالعن إقامة مدة من يزيد ومضاعفاتهاٹمما
أحد أحدٹالزائرينٹأو املريضأو يكتسبها التى العدوى بأنها تعرف املكتسبة والعدوى
من أيضًا املستشفى ٹفى العدوىٹاملكتسبة تكونٹمصادر ,ٹوقد باملستشفى العاملني
والتى املختلفة امللوثةٹبامليكروبات واملعدات واألجهزة األشياء مثل غيرٹحية مصادر
اجلروح طـريـق عـن اجلسـم تـدخـل أو مبـاشـرة اإلنسـان جلسـم املخـاطـى الغشـاء تـالمـس
فى هامًا دورًا املمرضة وتلعب وغيرها. الوريد وأجهزة البولية القسطرة أوٹاستعمال
منعٹانتشارٹالعدوى على يساعد التثقيفٹالصحىٹالذى وفى منٹانتشارٹالعدوى احلد
العدوى فى التحكم بوسائل كاملة دراية على تكون أن املمرضة على يجب لذلك

عمليا. تطبيقها وكيفية
:Wرا�bا� أ�bاف

تعليمىٹعلىٹمعلوماتٹومهارات برنامج وتقييم وتطبيق هذهٹالدراسةٹإلىٹتصميم هدفت
احلروق. بوحدة منها الوقاية وكيفية املكتسبة العدوى جتاه املمرضات

:Wرا�bت ا�U{اdا��
البرنامج. تطبيق وبعد معلوماتٹاملمرضاتٹقبل فى إيجابية وجودٹفروق - ١
البرنامج. تطبيق وبعد املمرضاتٹقبل مهارات فى إيجابية وجودٹفروق - ٢

:Wرا�bا� WMO�
وتشملٹاملستشفى اجلامعيةٹباملنصورة احلروقٹباملستشفيات بوحدات الدراسة طبقتٹهذه
ممرض ٣٠ علىٹ البحثية العينة واشتملت اجلامعى, الطوارىء ومستشفى اجلامعى الرئيسى
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اللطيف محمدٹشبلٹعبد أمانى
علومٹالتمريض قسم

الزقـازيـق التمريـــض-ٹجامعـة كلية
٢٠٠٣ عام دكتوراه



التمريض علىٹدبلومٹفى احلاصلني من منهم ٢٥) بالوحدات العاملني جميــع وهــم وممــرضــة,
العشرين سن بني أعمارهمٹ تراوحت وقد التمريض), بكالوريوس على احلاصلنيٹ منٹ و٥

سنوات. بنيٹسنةٹوعشر خبراتهم تراوحت كما , واألربعني

:W????را�bا� أدوات
الباحثة بواسطة صممت أدوات ثالث باستخدام البيانات جتميع مت الدراسة هدف لتحقيق

اشتملتٹعلى: املتخصصةٹحيث العلمية املراجع إلى الرجوع بعد وذلك
جزئني وتضمن العدوى مكافحة فى املمرضة معلومات :ٹلقياس -ٹبعدى اختبارٹقبلى - ١
يلى: ما تضمنت التى البعدى القبلى االختبار وأسئلة , البحث اخلصائصٹالدميوجرافيةٹلعينة هما:
الرابع السؤال إلى األول السؤل من األسئلة وشملت , األسئلة من األول اجلزء مفردات - أ
وكيفية املستشفيات عدوى عن البحثيةٹ العينةٹ معلوماتٹ قياسٹ إلى وهدفت , واخلمسون

فيها. التحكم
واخلمسون اخلامس السؤال من األسئلة وشملت , األسئلة من الثانى اجلزء مفردات - ب
والعدوى احلروق العينةٹعن معلومات قياس إلى هدفت وقد , السادسٹوالستون السؤال إلى

تصيبها. التى
: العدوى فى التحكم عن احلروق بوحدة املهارى األداء لتقييم مالحظة استمارة - ٢
اخلاصة األولية ,ٹوالعناية علىٹبيئةٹآمنة احملافظة هىٹ: مهاراتٹرئيسية أربعة وقدٹتضمنت
القبلى االختبارٹ من تطبيقٹكال ومت الوريدية.ٹ والتغذية ,ٹ احلروق على والغيار , باحلروق
البرنامج تطبيق بعد ثم البرنامج, تطبيق قبل مرات ثالث املالحظة واستمارة البعدى -

ثمٹشهرين. مباشرةٹ,
املعلومات متضمنًا تعليمى كتيب هيئة على تصميمه مت وقد التعليمى: البرنامج -٣
وكيفية عنٹالعدوى احلروق وحدة فى املمرضةٹأثناءٹعملها تكتسبها أن يجب التى واملهارات
محتوياته دراسة من العينة تتمكن لكى العربية باللغة البرنامج كتابة ومت , مكافحتهاٹ

معها. والتفاعل
العدوى(تعريفها مكافة عن مقدمة التاليةٹ: البرنامجعلىٹاملعلوماتواملهارات ويحتوىهذا
كل فى حتقيقها املرجو األهدافٹ , للبرنامج واخلاصة العامةٹ األهداف , وأنواعها , وأسبابها
ملكافحةٹالعدوى املختلفة لألساليب التفصيلى الشرح ثم البرنامج, تطبيق جلسات جلسةٹمن
بوحدة ,ٹوالعدوى احلروق ومعلوماتعن , املستشفيات مثلٹاالحتياطاتٹالعامةٹلتجنبعدوى

احلروقٹوكيفيةٹمنعها.



: ا��U??????O�uت
مكافحة ,ٹوتشجيعٹفريق العدوى اخلاصةٹملكافحة تنفيذٹاإلجراءات بضرورة توصىٹالدراسة
لتحديد احلروقكل٦شهور العاملنيبوحدة لكل الفحصالدورى العيناتوإجراء العدوىألخذ
للممرضات التدريبٹاملستمر وأيضًا املصاب. الشخص ومعاجلة انتشارها ومنع العدوى مصدر
واآلالت اإلمكانات وتوفير , والفعال املمرضةٹالهام دور على والتأكيد املجالٹ, هذا فى واملتابعة

مكافحتها. وكيفية العدوى عن وتوعيتهم والزائرين املريض من كل وإرشاد الالزمة



فى ومنتشرة عيوبهٹشائعة أن حيث معقم مجال حتضير طريقة على الدراسة هذه أجريت
مدة طول إلى للمريضٹوذلكٹيؤدى مضاعفات حدوث إحتمال قدٹيؤدىٹإلى مما املستشفيات

املريضٹواملستشفى. كلٹمن املستشفىٹوزيادةٹالعبءٹعلى فى إقامته
وذلك واملضاعفات العدوى حدوث ملنع ومهم فعال بدور القيام للممرضات ميكنٹ
لتحضير السليمة الطريقة ومعرفة امليكروب وجود ملنع دقيقة بطريقة اإلجراءات باستخدام

معقم. مجال

: Y???�ا�� �???cا s???� ا�b???Nف
املسئولية. جتاه أدائهن وتقييم معقم مجال وجتهيز وتعقيم إعداد عند املمرضات معلومات تقييم هو
وهما الزقازيق التابعةٹملستشفياتٹجامعة املستشفيات من أثنني فى الدراسة هذه متٹإجراء
اجلراحة غرفة وهى للعمليات إختيارٹثالثٹغرف مت حيث اجلراحة السالمٹومستشفى مستشفى

الثانى. املستشفى فى العظام األولٹوعمليات املستشفى فى األعصاب وجراحة العامة
ممرضة ١٥ منهن املذكورة العمليات بحجرات يعملن حيث ممرضة البحث٤٠ شملتعينة

بالعظام. ممرضة ١٢, باألعصاب ممرضة العامةٹ,ٹ١٣ اجلراحة عمليات بحجرة يعملن

: Y�ا�� أدوات
املمرضات املعلوماتٹمن اإلستماراتٹجلمع من نوعني على البحث إشتمل

وسائل جتاه ودورهن العمليات حجرة فى املمرضات عنٹ معلومات جلمع اختبار :vا_و�
التعقيم قبل األدواتٹواآلالت تنظيف كيفية , معقم مجال كيفيةٹحتضير والتطهيرٹ, التعقيم

سؤاال. لألسئلةٹ٤٤ املجموعٹالكلى وكان والتطهير

العملية املهارات لتقييم وذلك الباحثة بواسطة تصميمها مت مالحظة استمارة : WO�Uا��
تعقيم كيفية حول تدور وهىٹ املذكورة العمليات حجرات فىٹ يعملن الآلتىٹ للممرضات
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أحمد ابراهيم السيده
التمريض خدمة إدارة قسم

الزقـازيـق جامعــة للتمريض- العالى املعهد
١٩٩٥ عام املاچــستير



حتضير خطوات على اإلستمارة إشتملت وأيضا املعقمة اجلراحية القفازات لبس خطوات األيدى,
خطوة. علىٹ٤٥ والتطهيرٹواحتوت للتعقيم وحتضيرها اآلالت غسيل خطوات كذلك معقم مجال

: WO�üا ا��UO�uت l{و - bI� ZzU�Mا� vK� و�UMء
على يحتوى العمليات بحجرات يعملن الالتىٹ للممرضات تدريبى برنامج إعدادٹ -ٹ ١

معقم. مجال وجتهيز وتعقيم حتضير عند والعملية النظرية املعلومات
جلميع املهارات وتقييمٹ املعلوماتٹ لتحديد مستمرة تدريبية وبرامج دورات عمل -ٹ ٢

البرنامج. هذا نتائج تقييم إستمرار مع اجلراحة بأقسام حاليا يعملن الالتى املمرضات
بحجرة اخلاصة املهارات باداء املتعلقة اخلطوات شرح على حتتوى توفيركتيبات - ٣ٹ

. بهذاٹالشأن املمرضة تكتسبها ان الواجب املعلومات وتوفير العمليات
حجراتٹالعمليات. فى للقيامٹبالعمل الالزمه اآلالتٹواألدوات توفير - ٤

العمليات. حجرات فى العامالت املمرضات على باملستشفى التمريض هيئة من واملتابعة اإلشراف - ٥
العمليات. بحجرة اخلاصة والعملية النظرية التعليم مناهج مراجعة - ٦

ٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ



تقليل بعدٹالعملياتٹوبالتالى املضاعفات تقليل إلى اجلراحة وبعد قبل ما تهدفٹالرعاية
وعلىٹاملستشفى. املريض على العالج وتكلفة باملستشفى املريض بقاء مدة

ا�b?????Nف:
العمليات وبعد قبل اجلراحة ملرضى التمريضية للرعاية عملٹمعايير الدراسةٹإلى تهدفهذه
لألداء, حتديدها سبق معايير اجلراحةٹباستخدام أقسام فى املمرضات أداء وتقييم , اجلراحية
املمرضات احتياجات على مبنى تدريبى برنامج وتقييم وتنفيذ تصميم إلى أيضا وتهدف

اجلراحة. أقسام فى العامالت
:Y�ا�� �dق

ممرضة. ٦٠ فيها وشارك الزقازيق جامعة مبستشفيات اجلراحة أقسام فى الدراسة إجراء مت
أدائهن مالحظةٹلتقييم وقائمة املمرضات معلومات لقياس استبيان استمارة استخدام مت وقد
قياس على بناء لهن برنامجٹتدريبى عمل ومت العمليات. وبعد قبل اجلراحة مرضى رعاية فى
البرنامج وبعد قبل واألداء املعلومات ومتٹقياس , املمرضات هؤالء لدى التدريبية االحتياجات
مستوى وبني البرنامج قبل األداء بني إحصائية داللة ذو إيجابىٹ ارتباطٹ هناك كان ولكن

وبعدٹالبرنامج. املعلوماتٹقبل
:Y�ا�� W�ö�

قبلٹ بالرعاية يتعلق فيما املمرضات وأداء معلومات تطوير فى جنح التدريبى البرنامج أن
التحسن. مستوى على للحفاظ املستمر التمريضى للتعليم حاجة وهناك اجلراحةٹ, وبعد

W??????????ا�d?????????'ا أ��??????????????Uم v?????????????� ا*U???????????{d????????Lت أداء v??????K� v???????????ر��b????????ا�� Z????????�U???????�d?�?????ا� d?O??????�Q?????????�
o?????????????ز�U?????????�e???????ا� W???????????F�U???????� 0��U??????????????OHAت

أحمد عابدين عابدين مها
التمريض خدمة إدارة قسم

الزقازيـق جامعـة التمريـــض- كلية
٢٠٠١ عام دكتوراه



وبعد وأثناءٹ قبلٹ العمليات غرف فى املوجودة الكبيرةٹ املشاكل من العدوى أصبحت
وعدمٹاستخدام املقاومة قلة مثل : العوامل من العديد نتيجة تأتى العدوى نسبة إن العملية.
وانتقالٹالعدوى والعمال املمرضات خبرات نقصٹفى - باملستشفى اإلقامة وطولٹمدة التعقيم

العمليات. بغرف البيئة نظافة عدم وكذلك اجلراحى الطاقم بني

-: W�U�dا� �cه s� ا�bNف
الذين املمرضاتومساعديهن أداء على العدوى فى التحكم جتاه التدريبى البرنامج تأثير هو

الزقازيق. جامعة ملستشفيات التابعة العمليات بغرف يعملون
جراحًا وثالثني واحد إلى ينقسموا شخصًا عشر وأثنى مائة من البحث عينة تكونت وقد

عامًال. وعشرين , ممرضة وثالثني إحدى , مشرفًا وثالثني
-:W�b�و�dق ا���Y ا*�� qzUو�

التحكمٹفى وسائل ,ٹعن واملمرضات املشرفات معلومات لتقييم استبيانٹ استمارة - ١ٹ
معلومات لتقييم البرنامجٹمرةٹثانية بعد االستمارة هذه استخدام مت وقد البرنامجٹ, العدوىٹقبل

أشهر. ثالثة بعد استخدمتٹمرةٹأخرى ثم املمرضات
أما باملمرضاتٹ خاصةٹ والثانية باجلراحنيٹ خاصة األولى : األداء لتقييم استمارات ٣ -٢
االستمارة استخدام وقدٹمت العمليات. العدوىٹبغرف التحكمٹفى جتاه العمال أداء الثالثةٹلتقييم
مرة االستمارة متٹاستخدام ثم مباشرة التدريبى البرنامج بعد أخرى مرة املمرضات بأداء اخلاصة

ثالثةٹأشهر. بعد ثالثة
, املمرضات وأصابع أنف من مسحات متٹأخذ والبيئة: املمرضات من مسحات أخذ - ٣
وكذلكٹمن احلوائط ومن املختلفة األدواتٹاملعقمة من مسحات أخذ مت فقد للبيئة بالنسبة أما

العمليات. ترابيزة

ا��u???????????????Kث l???????????M� &???????????Uه s???????�b??????�U???????�*وا ا*U?????????{d???????????Lت �v?????????K أداء v?????????ر��b??????ا�� Z???????�U???????�d�????ا� dO??????�Q?????�
o??????ز�U?????�e?????ا� W??????F�U???????� *��U??????OHAت W??????F�U??????ا�� ا�U???????OKLFت �??????dات� v?????�

أحمد إبراهيم السيدة
التمريض خدمة إدارة قسم

الزقازيـق التمريــض-ٹجامعـة كلية
٢٠٠١ عام دكتوراه



:v�üU� W��Uا�� Xأو� Wرا�bا� UN� XK�u� vا�� ZzU�Mا� vK� و�UMء
جميع عن وعمال وممرضات أطباء, من العمليات بغرف العاملني جلميع تدريبى برنامج - ١

بغرفٹالعمليات. فىٹالعدوى بالتحكم اخلاصة احلديثة واالحتياطات اإلجراءات
بغرف املوجودة األساسية واملهارات املكان بسياسة للمعرفة توجيهى برنامج إعداد ٢ٹ-

بالعمل. االلتحاق قبل واملنقولني اجلدد والعمال للممرضات العمليات
عجز أو خلل أى لتحديد العمليات بغرف والعمال للممرضات مستمرة ومتابعة تقييم - ٣

لديهم. األداءٹأوٹاملعلومات مستوى فى
عملها. مجال فى أفضل وأداء التقدم أجل من املمرضة أنٹتتطور يجب - ٤

وكذلكيجبعلى أمامٹاملمرضات لألداء صورة أفضل فى يكونوا أن يجبعلىٹاألطباء ٥ٹ-
العدوى. نسبة لتقليل مساعديهن لدى احلسنة القدوة أنٹيكن املمرضات

العمليات. غرف داخل مسئوليتها حدود ممرضة حتىٹتعرفٹكل الو�يفى التوصيف وضوح - ٦
سليمة. بطريقة تؤدى حتى املختلفة املهارات ملعرفة العمليات كتيباتٹبغرف -ٹوجود ٧

اآلتى: مسئولةٹعن جلنة باملستشفىٹوهى العدوى فى جلنةٹالتحكم وجود - ٨
والسياسات. للمهارات املستمر التطور خالل العدوىٹمن اخلاصةٹبالتحكمٹفى املختلفة املهارات تطور -

العدوى. التحكمٹفى جلنة من املستمرة املرافقة -
البيئة وكذلكٹ العملياتٹ بغرف العاملني جلميع متساوية فترات على مسحات أخذ - ٩

مصدرٹالعدوى. لتحديد احمليطةٹبهم
اجلراحى بالطاقم العالقة امليكروباتٹ بني العالقة لتحديد مستقبلية دراسة عمل -ٹ ١٠

العمليات. بغرف املكتسبة والعدوى



نقص , العمل "عبء :ٹ فى التمريض هيئة أعضاء لدى النفسى الضغطٹ عناصر تتمثل
اخلبرة سنوات إنٹعدد العمل". تنظيم وعدم , األطباء الو�يفى,ٹالعالقاتٹبينهنٹوبني االسناد
أعضاء املهنىٹلدى النفسى الضغط زيادة فى تأثير لها العوامل تلك كل والراتب العمل ونوع

التمريض. هيئة
معدلٹدخول ألنٹمعظم الوحدة عمل عبء حتدد أن التمريض قسم رئيسة على ويصعب
وكذلك للمستشفىٹ الداخلى بالقسم املرضى عدد زيادة : بجانب توقعه ميكنٹ ال املرضى

عددهم. حتديد تستطيع ال الطارئة احلاالت استقبال

: W??????را�bا� أ�???????bاف
أنواع :ٹتقديرٹالعواملٹالتىٹتؤثرٹعلىضغطٹالعملٹللتمريضواكتشاف vإ� Wرا�bا� �cه �bNف

الزقازيق. مدينة مبستشفيات التمريضية أثناءٹاملمارسة تنتج األخطاءٹالتى

:W?????????????MOFا�
ممرضة وخمسني مائتني منٹ٢٥٠ تتكون عينة على البحث متٹإجراء األهداف هذه لتحقيق
العظام املسالك, , األطفال , النساء , الباطنة ,ٹ املختلفةٹ"اجلراحة باألقسامٹالداخلية يعملن
املستشفيات من قطاعات منٹثالثة إدارى قطاع كل من وأختيرتٹمستشفى " العامة واألقسام

. "ممرضة" تعملٹبو�يفة العينة معظم الزقازيق. مبدينة اخلاص" , الصحة , "اجلامعى

i??????????????????�d??????????Lا�� أ�U????????????????Dء v???????????K� q??????????????????LFا� �?????????????????Vء dO????????????�Q???????????�

على نصر أمانى
املجتمع متريضصحة قسم

الزقـازيـق جامعـة التمريــــض- كلية
٢٠٠٢ املاچــستير



: ا��UO�uت
:v????�üU� W??????را�bا� v�uو�

التمريضية. ومهاراتهم معلوماتهم لتحديث العمل داخل املستمرة الدورات إقامة ٭
ميكن. بأسرعٹما األدوية وتسجيل اخلطأ بتعديل التمريض تشجيع ٭

باملستشفيات. العمل بيئة وضبط التمريضى للفريق العمل جو تهيئة ٭
إعطائها. منٹاستالمهاٹحتى لألدوية الصحيحة وضوحٹالطرق ٭

فى العجز وسد بعضها مع املستشفى فى التمريض هيئة وتعاون العمل جداول ضبط ٭
ميكن. األقسامٹبأسرعٹما

جدًا. عاملٹمهم اجليد واحلوار للسلطة اجليد التفويض ٭
املختلف. التمريضى العمل لتخصصات مكتوب و�يفى توصيف وجود من البد ٭



والرئة البولى عدوىٹاجلهاز تتضمن التى وخاصة املستشفى طريق عن متثلٹالعدوىٹاملكتسبة
املادية. التكلفة وزيادة األمراض حدوث فى تأثيرًا وأكثرها انتشارًا العدوى أنواع أكثر والدم

املركزة العناية وحدة فى املرضى تهدد التى املضاعفات من العدوىٹاملكتسبةٹواحدة تعتبر
ولذلك ومستمرة هامة مشكلة أيضا ومتثل واإلنسانية املادية الناحية فى زيادةٹاخلسائر إلى وتؤدى
إجراءات استعمال فى يقظة أكثر يكن أن وخاصةٹاملمرضات الصحى الفريق علىٹأعضاء يجب

للمرضى. بالنسبة النتائج وحتقيقٹأحسن املكتسبة حدوثٹالعدوى لتقليل العدوى منع

:W???????را�bا� أ�?????????bاف
العدوى. منع بإجراءات املمرضاتٹاخلاصة تقييمٹمعلومات - ١

اإلجراءات. هذه بأداء التزامهن مدى حتديد - ٢

:Y�ا�� و�dق أدوات
مبستشفيات املركزة العناية وحدة فى تعملن ممرضة وثالثني خمسة من عينةٹمكونة دراسة مت
دبلوم على حاصالت منهن وعشرون ثمانية اجلديدة). اجلراحة الزقازيقٹ(مستشفى جامعة
وتتراوح سنتني عنٹ خبرتهنٹ وتقلٹ الصحى الفنى املعهد خريجات من وسبعة التمريض

سنة. واثننيٹوعشرين عشرة ثمانية بني أعمارهن

:vK� Y�ا��XKL أدوات ا�� bو�
العدوى. منع بإجراءات اخلاصة املمرضات معلومات استمارةٹلتقييم -

العدوى. منع بإجراءات اخلاصة املمرضات املالحظةٹلتقييمٹأداء استمارة -

W??????????????????���J*ا �l??????????????M ا�b????????????????Fوى إ�??????????dاءات &????????????Uه ا*U??????????{d?????????Lت وأداء �U???????????�u??????????K???Fت r???????????OOI�

o????ز�U????�e?????ا� W????F�U?????� ا*?????e?????�dة 0��U????????OHAت W????�U??????MFا� و�??????bة v????�

العزيز محمدٹعبد إميان
الباطنى اجلراحى التمريض قسم
الزقازيـق التمريـــضٹ-ٹجامعة كلية

٢٠٠٣ املاچــستيرعام



: ا��UO?????�uت
املستشفى. داخل العدوى فى للتحكم تشكيلٹجلنة ٭

تؤثر والتى املهنيةٹ األخطارٹ من باملستشفى الصحىٹ الفريق أعضاءٹ حلماية قسم إنشاءٹ ٭ٹ
الصحية نشاطها:ٹالرعاية املجالٹويتضمن هذا فى العاملية أسوةٹباملنظمات صحتهم على سلبيا
املستمر. وكذلكٹالتدريب بذلك اخلاصة بالسجالت واالحتفاظ التطعيمات وإعطاء املستمرة
بحيث ملنعٹالعدوى اتباعها يجب واإلرشاداتٹالتى القواعد كل على يحتوى كتيب إعداد ٭

املستشفى. أقسام كل فى يتوافر
ملنعٹالعدوى. تستخدم التى األدوات توفير ٭

املركزة. العناية وحدة وتعقيم بنظافة املستمرة العناية ٭
الكافية باملعلومات لتزويدهن التعيني حديثىٹ املمرضاتٹ لكلٹ توجيهى برنامج تطبيق ٭

العدوى. منع كيفية على والتدريب
. العدوى اخلاصةٹمبنع املعلوماتٹواملهارات املمرضات إلكساب مستمرة تدريبية برامج إعداد ٭

املمرضات. ألداء املالحظةٹاملستمرة منٹخالل والعقاب املكافأة نظام تطبيق ٭

ٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ



أسباب ويرجعٹأحد األطفال الكلىٹعند أمراض حدوث فىٹمعدل زيادة هناك أن املالحظ من
الرصاص وأهمها الثقيلة املعادن خاصة الكيميائية البيئةٹباملواد تلوث زيادة إلى الزيادة هذه

والزرنيخ. والزئبق
حدوث إلى البيئة فى املوجودة الثقيلة للمعادن التعرض نتيجة السامٹللكلى يؤدىٹالتأثير
املعادن هذه تكون أخرى.ٹورمبا أسباب الناجتةٹعن معٹتلك أعراضها الكلىٹتتشابه أمراضٹفى
.%٥٠ حوالى إلى نسبتها والتىٹتصل السبب معروفة الكلىٹغير أمراض بعض عن مسئولة

: vإ� Wرا�bا� �cه �bNف
الرصاص مستوى وقياس البيئة مبحافظةٹالشرقيةٹمللوثات األطفال تعرض مدى معرفة (١

واأل�افر. والشعر الدمٹوالبول كلٹمن فى والزرنيخ والزئبق
األطفال. هؤالء عند الكلى و�ائف وبني هذهٹاملعادن بني عالقة هناك كانت إذا )ٹمعرفةٹما ٢
سنة ١٢ إلى ٣ بنيٹ أعمارهم تتراوح طفل ٢٠٠ على الدراسة هذه أجريت وقدٹ

كاآلتى:- موزعني
بقسم للعالج إدخالهم ومت أمراضبالكلى من يعانون طفل ١٠٠ من تتكون : v{d*ا W�uL��
تأثير ذات أدوية يتعاطون الذين األطفال إستبعاد مت وقد الزقازيق. جامعة األطفالٹمبستشفى
والذين بالكلى اإلنسدادى اخللقيةٹواإلعتالل العيوب من يعانون الذين للكلىٹواألطفال سام

البولى. باجلهاز إلتهاب أو كلوى فشل يعانونٹمن

املرضى. بيئةٹاألطفال نفس من �اهريًا أصحاء طفل ١٠٠ من تتكون : Uً�d�U� ءU�ا_� W�uL��
البيانات شمل والذى املرضىٹواألصحاءٹ�اهريًا األطفال الصحىٹمن التاريخ متٹأخذٹ وقد

الوالدين.... و�يفة , العنوان , النوع , السن : اآلتية

ا_�U?????????????Hل v??????????????� v???????????KJK� W?????????????O�O� ��u??????????????Lم W?????????????KOIا�� ا*U????????????Fدن i???????????F� d??O????????�Q?????????�

طعيمه سليمان حسن فتحى
طبٹاألطفال قسم

الزقـازيـق جامعـة - الطـــب كلية
١٩٩٨ عام دكتوراه



: اآلتية املعملية التحاليل متٹعمل وقد
واأل�افر. والشعر والبول الدم فى والزرنيخ والزئبق الرصاص نسبة قياس -

الدم. مصل فى نسبةٹالكرياتينني قياس -
البول. فى ميكروالبيومني أو حتليلٹزالل -

فىٹالبول. ميكروجلوبيولني - ٢ بيتا مستوى قياس -

:WO�üا ZzU�Mا� Y�ا�� dN�أ bو�
ليس �اهريًا األصحاء األطفال جميع أن إتضح أجريت التى الكيميائية التحاليل خالل من
لدىٹهؤالء البول فى ,ٹوكانٹمتوسطٹميكروالبيومني طفلنيٹفقط ماعدا فىٹالبول زالل لديهم

مللجم/لتر. ±٩٥ر١ ٤٠ر٩ األطفال
واأل�افر,ٹبني الشعر من فىٹكل الرصاص مستوى فى دالالتٹاحصائية ذات فروق وجدت وقد
املرضى. األطفال فى العنصر هذا مستوى زاد حيث �اهريًا األصحاء املرضىٹومجموعة مجموعة
املرضى بنيٹمجموعة الدم, فى مستوىٹالزئبق احصائيةٹفى دالالت ذات فروق وقدٹوجدت

املرضى. األطفال فى مستوىٹهذاٹالعنصر �اهريًاٹحيثٹزاد األصحاء ومجموعة
الشعر من كل فى الزرنيخ مستوى دالالتٹاحصائيةٹفى فروقٹذات وجدت أيضًا وكذلك
العنصر هذا مستوى زاد حيث �اهريا األصحاء ومجموعة املرضى بنيٹمجموعة واأل�افرٹوالبول

املرضى. األطفال فى
داللةٹاحصائيةٹفى ذات زيادة وجدت فقد الدم مصل فى الكرياتينني ملستوى بالنسبة أما

املرضى. األطفال
ميكروجلوبيولني ٢ٹ- بيتا مستوى بني احصائية داللة ذات عالقةٹإيجابية وجدت وكذلك
واألطفال املرضى األطفال منٹ كل فى والبول واأل�افرٹ والشعر الدم فى الزئبق ومستوى
ومستوى ميكروجلوبيولني ٢ٹ- بيتا مستوى بني احصائية عالقةٹذاتداللة توجد ولم األصحاء.

واأل�افرٹوالبول. والشعر الدم من كل فى الزرنيخ
الرصاص البولٹومستوى فى الزالل نسبة بني احصائية داللة ذات إيجابية عالقة وقدٹوجدت

املرضى. فىٹاألطفال واأل�افر والشعر الدم من كل فى
البول فى ميكروالبيومني نسبة بني احصائية داللة ذات إيجابية عالقة وجدت وأيضاٹ

األصحاء. األطفال أ�افر فى الزرنيخ مستوى وكذلك الدم فى ومستوىٹالرصاص
ضارٹعلى تأثير له يكون قد للمعادنٹالثقيلة املزمن التعرض أن السابقة منٹالنتائج يتضح
علينا يحتم والذىٹ بيئتنا فى اخلطيرٹ التلوث مستوى يعكس مما األطفال عند الكلى و�ائف

بصفةٹعاجلة. للبيئة الكيميائى مكافحةٹالتلوث



رعايةٹاألمومة برامج بها تقوم التى الهامة األنشطة من الزواج قبل الطبى والفحص التوعية
, إرشادهم بغرض الزواج على املقدمونٹ أو الزواج راغبى إلى تقدم اخلدمةٹ وهذه والطفولة,
قبل التوعية يعتبرون الزواج راغبى من قليل وعدد سليمة أسرة لتكوين وإعدادهم تعليمهم
والو�يفةٹالتناسليةٹواإلجنابيةٹضعيفة والفتياتٹللزواج أعدادٹالشباب ألنٹفرص ميزة الزواج

مجتمعنا. فى جدا
التوعية نحو الزقازيق جامعة فى ومقارنةٹمعلوماتٹالطالب معرفة إلى الدراسة تهدفهذه ٭

الزواج. قبل الطبى والفحص (املشورة)
الزواج. قبل التوعية نحو والنظرية العملية الكليات طالب اجتاهات مقارنة كذلك ٭
قبلٹالزواج. التوعية واجتاهاتهمٹنحو الطالب معلومات على املؤثرة العوامل دراسة ٭

.W��U�و V�U� ٤٠٠٠ s� ا��dOت ١٠٥٩ v� Y�ا�� WMO� XKLا�� bو�
عامٹ٢٠٠٠. ابريل إلى ١٩٩٩ نوفمبر من الفترة فى الدراسة من العملى اجلزء وأجرى

اختبار استبيانٹومت استمارة باستخدام قبلٹالزواج التوعية عن اخلاصة املعلومات جمع وقدٹمت
البحث. عينة من متٹاستبعادها طالبٹوطالبة منٹ٢٠ مكونة صغيرة علىٹعينة االستمارة

األم وتعليم اإلقامة محل األسرةٹ, أفراد وعدد اجلنس, (السن, االستمارةٹعلى هذه وحتتوى
املوجودة الوراثية واألمراض , املنزل فى األعالم األسرةٹووسائل وكذلكدخل و�يفتهما واألب

الزواج. قبل الطبى والفحص التوعية نحو الطالب واجتاهات ومعلومات عائلتهم فى

: Y�ا�� �UO�uت rأ�
: منٹخالل املوضوع نحوٹهذا الزقازيق جامعة فى الطالب اجتاهات حتسنيٹمعلوماتٹوتغير
قبل الطبى والفحص التوعية عنٹموضوع سهلةٹوواضحة بطريقة املعلومات تكثيفٹ -ٹ أ

املوضوع. هذا علىٹأهمية والتركيز اإلذاعةٹوالتليفزيون الزواجٹفى
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الرحمن عبد إبراهيم سهام
صحةٹاملجتمع قسم

الزقازيق جامعـــة التمريـض- كلية
٢٠٠١ املاچستير



الشبابٹفى على هذاٹاملوضوع عن أساسية معلومات على حتتوى دورية نشرات توزيع بٹ-
( ..ٹالخ الثانوية املدارس (اجلامعات مثل التجمعات أماكن

أوسعٹ. بشكل والنظرية العملية الكليات فى املوضوع هذا دراسة - ج
نحو اجتاهاتهم وتغيير معلوماتهم الكلياتٹالنظريةٹلزيادة لطالب تثقيفية برامج اعداد - د

قبلٹالزواج. الطبى والفحص املشورة) ) التوعية



التحسن فى دوراٹكبيرا اخلدماتٹالطبيةٹواألدويةٹاحلديثة فى املتقدمة التكنولوچيا تلعب
املشاكل من السكر مرض ويعتبر السن. فى متقدمة أعمار إلى ووصولهم لألفراد الصحى
من واحدا أيضا ويعتبر املراحلٹالعمرية جميع فى االجتماعية احلياة تؤثرٹعلى التى العاملية
بني السكر مرض ويزدادٹمعدلٹإنتشار خطيرة. مضاعفات التىٹتؤدىٹإلى املزمنة األمراض
السكر العملىٹملرض واالداء املعلومات معرفة إلى يهدف هذاٹالبحث لذلكٹفإن السن. كبار
املعلومات لتحسني وتقييمها تعليمية خطة وضع وأيضا بالسكر السنٹاملصابني كبار لدى
كبار من عشوائية عينة للبحث أختير وقد السن. كبار السكر مرضى لدى العملى واألداء
ملستشفيات اخلارجية العيادة على املترددين السكر مرضى من سنة) ٦٠ (فوق الســن
مريض وخمسنيٹ ضابطة كعينة ومريضةٹ مريض خمسني إلى وصلت الزقازيق جامعة

جتريبية. كعينة ومريضة
نقصًاٹكبيرًاٹجدًا املسننيٹعندهم السكر مرض أن وجد هذهٹالدراسة لنتائج وطبقا
املضاعفات ومعاجلة جتنب وكيفية السكر مرضٹ فى التحكم وكيفية املعلومات فى

عنه. الناجتة
حصلت العينة نصف أن حيث التجريبية للمجموعة بالنسبة كفاءته البرنامج أثبت وقد
بينما (٥٠-٦٠) معتدله درجة منٹالعينةٹعلى وحصلٹ٢٨% (جيد) ٦٠ من أعلى درجة على
الضابطة للمجموعة بالنسبةٹ أما .(٥٠ (أقلٹمن ضعيفة درجة على العينةٹ من %٢٢ حصل

ضعيفة. درجة أفرادهاٹعلى كل فحصل
قنوات عبر بثها ملرضىٹالسكرٹيتم خصيصًا صحية تثقيفية برامج إعداد فإنهٹيجب لذلك
مناسبًاٹيؤهلهن إعدادًا املمرضات إعداد يجب كما الصحية املراكز ومنٹخالل املختلفة اإلعالم

السكر. مرضى إلى وتوصيلها البرامج تلك لشرح
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الله عبد شكرى إميان
صحةٹاملجتمع قسم

الزقازيق جامعــة التمريــض- كلية
٢٠٠١ دكتوراه



على تعود التى للفائدة نظرا الكثيرين انتباه البيوجاز واستخدام انتاج جذبتتكنولوچيا لقد
البيوجاز ويعتبر واحلضرٹ, بالريف العضوية للمخلفات االمثل االستخدام القومىٹمن االقتصاد
املكعب, للمترٹ سعر كيلو ٥٥١٣ٹ احلرارية طاقته الهواء من اخفٹ اللون عدميٹ سامٹ غير غاز
بعد تخزينها عند فسادها احلبوبٹومنع فقد لتقليل الضرورية العمليات إحدى يعتبر والتجفيف
التجفيف نقصٹأنظمة الى يرجع فىٹمصر األرز حصاد لتأخير الرئيسى أنٹالسبب احلصادٹاملبكر.

العالية. امليكانيكى احلصاد معدالت مع تتالئم والتى العالية والسعة الكفاءة ذات
مليون ٢ حوالى املنزرعة تبلغٹاملساحة اذ مصر فى احملاصيلٹالهامة من الذرة محصول يعتبر
املنزرعة تبلغٹاملساحة األرز حملصول بالنسبة أما سنويا. حبوب جرام ٥ٹتيرا حوالى فدانٹتنتج

سنويا. حبوب جرام تيرا تنتجٹحوالىٹ٩ر٤ فدان مليون ٤ر١ حوالى

:Wرا�bا� s� ا�bNف
بهدف احلبوبٹ أنواعٹ معظمٹ جتفيفٹ يناسب البيوجاز بطاقة يعمل ملجفف منوذج تصنيع
تقييم وكذلك الزراعية املخلفات من التخلص وكيفية العام مدار على إلستخدامها تخزينها

املختلفة. التشغيل �روف حتت متٹتصنيعه التى النموذج أداء
رقبة غرفةٹالعادمٹ, , النار غرفة املجفف, جسم اآلتية: األجزاء من يتكون املصنع النموذج
والعة الرطب, الهواء سحب ,ٹشفاط التجفيف هواء مروحةٹدفع , احلبوب قالب , املجفف
خزان , األشتعال بورى , احلبوب خزان , نقلٹاحلركة مجموعة , احلركة موتور , إشتعال

احلبوب. تغذية

ا)�uب: nH�� rOOI�� UNدرا�� X9 vا�� qا�uFا�
الرطوبى, احملتوى مثل املجففة احلبوب بعضٹصفات قياس خالل من املجفف أداء تقييم مت

تشغيلٹشملت: عوامل ونسبةٹالتشققٹحتت الصالبة, ودرجة
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الرحمن الرؤفٹعبد الرحمنٹعبد عبد
زراعية هندسة قسم

الزقازيق الزراعـــةٹ-ٹجامعـة كلية
٢٠٠٢ الدكتـوراه



شعير. أرز , (١)ٹنوعٹاحملصول:ذرة
دقيقة ٢٠-٨٠ تراوحتٹبني جتفيف أزمنة حتتٹ احلبوب جتفيف :ٹمت التجفيف زمن (٢)

الشعير. األرز حلبوب بالنسبة دقيقة ١٢٠- ٣٠ وبني الذرة حلبوب
كج/الدفعة. ٢-٦ كميةٹاحملصولٹ: (٣)

-ٹ٥٧٢م٣س صفر : التجفيف هواء ٢٥ر٣م/ثٹومعدل - التجفيفصفر سرعةٹهواء (٤)
الرطب: الهواء سحب ومعدل ٣م/ث صفرٹ- : الرطب الهواء سحب سرعة (٥)

٦ر١٠٢م٣/س. - صفر
٢٥ر٠-٧٥ر٠م٣/س. من الغاز إستهالك معدل (٦)

لفة/دقيق). ٠ر١٢ (٠ر٦,ٹ٠ر٩, ,ٹ٢١ر٠م/ث ١١ر٠,ٹ١٦ر٠ احلبوبٹكالتالى تقليب سرعة (٧)
. %٢٤ - كانٹ:١٨ للحبوب ٹ(٨)ٹاحملتوىٹالرطوبى

-:WO�Uا�� �WOKL ا��rOOI ا*d�Rات XKLا�� bو�
.,(%) الرطوبى (١)ٹاحملتوى

.(%) احلبوب تشقق (٢)ٹنسبة
صالبةٹاحلبوبٹ(نيوتن). درجة (٣)

(جنيه/ساعة). التشغيلٹلوحدةٹالزمن تكاليف (٤)
حبوب). جرام (جنيه/ميجا املنتجة للوحدة التشغيل تكلفة (٥)

:vK� U� UNOK� qB�ا*� ZzU�Mا� X�وأو}
احملتوى بنقص مصحوبا كان الشعير واألرز الذرة منٹحبوب التجفيفٹلكل زمن زيادة - ١
درجة زادت الذرة حلبوب دقيقة ٨٠ الى ٢٠ من الزمن بزيادة الصالبة, وزيادةٹدرجة الرطوبى
زيادة بنسبةٹكبيرةٹعند الكسر نسبة يزداد وبالتالى نيوتن ٧٨٨ر٠ منٹ٦٧٥ر٠ٹالى الصالبة

ذلك. من اكثر الزمن
نسبة إنخفاض عنه نتج ثابت جتفيف حتتٹزمن احلبوب من كمياتٹمختلفة استخدام - ٢
حتت ٣ر١٩% إلى ٢٥ القيمةٹاألبتدائية من الذرة حلبوب الرطوبة الرطوبةٹفبينماٹانخفضتنسبة
كج/دفعة ٦ تغذية معدل فقطٹعند الىٹ٨٨ر٢٣% بينماٹانخفضت كج/دفعة تغذية٢ معدل
...ٹنفسٹالسلوك ٧٢٢ر٠ٹنيوتن إلى منٹ٨٦٣ر٠ درجةٹالصالبة فى انخفاض ذلك عن ونتج
والى ٩٧ر١٢% مدى الى ١٨ من الرطوبة نسبة انخفضت حيث الشعير حبوبٹاألرز مع حدث
الى منٹ٢٨٦ر٠ الصالبة معدل التغذيةٹالسابقةٹوانخفضتٹقيم معدالت نفس حتت ٤٥ر١٦%

٩٩ر٥%. الى ٦٢ر٢٣ من التشقق نسبة قلت بينما نيوتن. ١٨٨ر٠



٢٤%ٹ.. ١٨ٹالى من والذرة الشعير األرز حلبوب األبتدائى الرطوبى احملتوى بأنخفاض - ٣
وبالنسبة ٧٩ر١٢% الى األرزٹ٤٥ر١٦ حلبوب النهائى الرطوبى احملتوى إنخفاض إلى ذلك أدى

الىٹ٠٦ر١٣%. ٦٥ر١٧ من الذرة حلبوب الرطوبى للمحتوى
زيادة الى أدىٹذلك ٢٥ر٣م/ث الى صفر :ٹمن املدفوع التجفيف هواء بزيادةٹسرعة -٤
الرطوبى احملتوىٹ انخفاض إلى أدى والذى ٥٧٢م٣/س.. الى صفر من الهواء دفع معدل
صالبة درجة ٤٥ر١٦%ٹوبالتالىٹزادت ٤٠ر١٨ٹ- إلىٹمدى منٹ٢٠% األرز حلبوب األبتدائى
األرز حبوب فىٹ التشقق نسبةٹ وزادت نيوتن ٨٨ر٢٣ الى منٹ١٩٥ر٠ الشعير األرزٹ حبوبٹ
هواء ومعدل التجفيف سرعةٹهواء من املعدالت نفس بزيادة بينما ٨٨ر٢٣%. الى ٠ر٦ من
حلبوب ٥٨ر١٧% - ٢٨ر١٨ مدى الى %٢٢ من األبتدائى الرطوبى احملتوى إنخفض التجفيف
حيثٹيتضح نيوتن ١٤٢ر١ الى ١٠١ر١ حبوبٹالذرةٹمن صالبة درجة وزادت األذرة محصول

هواءٹالتجفيف. دفع معدل بزيادة يزداد الرطوبى احملتوى نزع عملية ان
معدل زيادة الى ذلك أدى ٣م/ث الى صفر من الرطب الهواء سحب سرعة بزيادة -٥
احملتوى درجة إنخفاض الى ذلك ادى .. ٦ر١٠٢م٣/س الى صفر من الرطب للهواء سحب
انه حيث ٧٨ر١٩-٢٨ر١٧% مدى الى ٥ر٢٠%ٹ من الشعير األرزٹ حلبوب األبتدائى الرطوبى
٢٣٢ر٠ الى ١٧٥ر٠ من الشعير األرز حبوب صالبة درجة زادت الرطوبى احملتوى بانخفاض
عند بينما .. ٩٦ر١٥% الى ٠ر٥ من األرز حبوب فى نسبةٹالتشقق زادت ونتيجةٹلذلك نيوتن
الرطب الهواء سحب ومعدل الهواء سحب سرعة من املعدالت نفس عند الذرة حبوب جتفيف
درجةٹصالبة وزادت ١٨ر٢٠-٢ر١٧% الى ٥ر٢٠% من الذرة حلبوب الرطوبى احملتوى أنخفض
الرطوبة من التخلص عملية ان يتضح حيث نيوتن ١٤٨ر١ الى ٧٢٢ر٠ من الذرة حبوب

الرطب. الهواء بزيادةٹمعدلٹسحب تزيد للحبوب
كالتالى احلبوب سرعةٹقالب كانت احلبوبٹحيث لتقليب مختلفة باستخدامٹسرعات - ٦
انخفاض والذىٹأدىٹالى لفة/دقيقة)ٹ.. ٠ر١٢ وٹ٢١ر٠م/ثٹ(٠ر٠,٦ر٩, ١٦ر٠ٹ, ١١ر٠,
كما ٠ر١٣-٤٨ر١٣% مدى الى ٥ر٢٢% من األرزٹالشعير األبتدائىٹحلبوب الرطوبى احملتوى فى
انخفضت وكذلك نيوتن ٢١٢ر٠ الى الشعيرٹمنٹ٢٨٧ر٠ األرز حبوب درجةٹصالبة انخفضت
عندٹنفس جتفيفحبوبٹالذرة عند بينما .. الى١٥ر٢٩% ٤٢ر٢٩ من األرز حبوب تشقق نسبة
من األبتدائى الرطوبىٹ احملتوى إنخفض أن ذلك نتيجة كان السابقة احلبوب تقليب معدالت
صالبةٹحبوب درجة وانخفضت الذرة محصول حلبوب ١٣ر١٤-٦٤ر١٤% الىٹمدى ٥ر٢١%
للحبوبفى التقليب لفات كلماٹقلتٹعدد ان نيوتنٹ...ٹحيثيتضح ٤ر١ الى ٤٨ر١ من الذرة
احلبوب. من الرطوبة نزع يزيد وبالتالى القالب مع احلبوب تالمس زمن يزيد ذلك فأن الدقيقة
٢٥ر٠ من الشعيرٹوالذرة األرز محاصيل حبوب لتجفيف املستهلك الغاز معدل -ٹبزيادة ٧



الشعيرٹمن األرز حلبوب األبتدائى الرطوبى احملتوى انخفاض الى ذلك ادى , ٧٥ر٠م٣/س الى
استخدام عند الذرة حبوب لتجفيف بالنسبة بينما ٠٢ر١٣%... - ٢٨ر١٧ مدى الى %١٩
الى %١٩ من األبتدائى الرطوبى احملتوى انخفاض الى ذلك ادى املستهلك الغاز املعدالت نفس
الغاز معدل بزيادة احلبوب منٹ الرطوبة نزع يزداد انه يتضحٹ حيث ٣ر١٧-١٣ر١٤% مدى

املستهلكة. احلرارية الطاقة لزيادة املستهلكٹنتيجة
٣١١ من والذرة األرز حبوبٹمحاصيل جتفيف عند التجفيف هواء حرارة درجة بزيادة - ٨
األرز حلبوب األبتدائى الرطوبى احملتوى انخفض , ٠ر٥٤٦م) كلفنٹ(٠ر٣٨- ٣١٩ٹدرجة الى
الشعير األرز منٹحبوب الرطوبةٹاملفقودة وزادت -ٹ٢٨ر١٧% ٨ر١٩ مدى الى %٢٠ من الشعير
درجة نفسٹمعدالت عند الذرة حبوب لتجفيف بالنسبة بينما ... الىٹ٢٣ر٠كج ٠٣ر٠ من
٤٤ر١٩- ٢٠%ٹالى من الرطوبى احملتوى الىٹانخفاض الزيادة هذه أدت التجفيف هواء حرارة
١ر٠ الى منٹ٠٣ر٠ الذرة منٹحبوب املفقودة الرطوبة كمية الىٹزيادة ذلك ادى مما ٢ر١٧%
احلراريةٹاملستهلكة الطاقة كمية تزداد التجفيف هواء حرارة درجة بزيادة يتضح حيث كجم..

احلبوب. من الرطوبة نزع يزداد وبالتالى
(البوتاجاز) البيوتان غاز , (البيوجاز) امليثان غاز استعمال مت لقد : املستخدم الغاز نوع - ٩
الى %٢٠ تراوحٹمن األرز حبوب جتفيف محتوىٹرطوبىٹعند التوصلٹالى مت ولقد الدراسة. فى
إلستخدام بينماٹبالنسبة ... للطاقة كمصدر البيوجاز غاز إستخدام ٠٦ر١٣%ٹعند ٠ر١٨- مدى
%٢٠ من أعطىٹمحتوىٹرطوبى الشعيرٹ, األرز حبوب جتفيف عند للطاقة كمصدر البوتاجاز غاز
بتغير تأثرت الشعير األرز حلبوب التجفيفٹ عملية انٹ يتضح حيث ١٨-٩٧ر١٢%ٹ مدى الى
غاز انتاجهٹبعكس تكاليف وقلة محليا إلنتاجه البيوجاز غاز إستخدامٹ يفضل لذلك الغاز نوعٹ
٩٧ر٢٥ البيوجازٹحوالى باستخدامٹغاز (الطن) جرام امليجا جتفيف انٹتكلفة حيث البوتاجاز...

جرام. /ميجا جنيه ٣ر٣٣ تكلفته كانت البوتاجاز غاز استعمال بينما جرام جنيه/ميجا
وبالتالى صالبتها منٹدرجة يزيد التجفيفٹمما احلبوبٹبعدٹعملية صالبة أرتفعتدرجة -١٠

للكسر. مقاومتها تزيد
أختلفت حيث .. للحبوب الرطوبى احملتوى بنقص احلبوب فى التشقق نسبة أرتفعت -١١
, التغذية ومعدل الرطوبى احملتوى وأختالف احلبوب جتفيف زمن أختالف مع التشقق نسبةٹ
فى نسبةٹالتشقق بأن ,ٹعلما الغاز ومعدل الرطب الهواء ومعدلٹسحب هواءٹالتجفيف ومعدل
ذات فىٹاحلبوب أقلٹمنها الىٹ٢٤% منٹ٢٢ تتراوح األعلىٹوالتى الرطوبى ذاتٹاحملتوى احلبوب

الىٹ٩٧ر١٢%. ٤٥ر١٦ من والتىٹتتراوح األقل الرطوبى احملتوى
اجلزئى التجفيف عملية الى تؤدى مختلفة تغذية دفعات على تعتمد التجفيف عملية -١٢
التجفيف عملية استكمال يتمٹ ثم ١٨%ٹ الى ١٧ من يتراوحٹ رطوبىٹ محتوى ذات للحبوب

.%١٢ ١٤ٹ- بني يتراوح رطوبى محتوى الى للحبوب



منٹبني املقترح امليكانيكى للمجفف احلراريةٹتراوحت الكفاءة ان النتائج ١٣-ٹأوضحت
معٹعدمٹحدوث %٢٥ الرطوبى احملتوى حبوبٹالذرةٹذات جتفيف حالة فى الىٹ٥ر٦٨% ٣٦ر٥٦
احملتوى ذات األرز حبوب حالة فى أما متصلة تشغيل ساعة ٢٤ مدى على التشغيل أعطالٹأثناء

٥ر٧٢%. - ٥ر٥٩ بني احلرارية الكفاءة ٢٢%ٹفقدٹتراوحت الرطوبى
احملتوىٹالرطوبىٹاالبتدائى الشعيرٹمن األرز جتفيفٹحبوب تكلفة أن الدراسة أ�هرت -١٤
أرز جرام جنيه/ميجا ٩٧ر٢٥ حوالى الىٹ وصلتٹ النهائىٹ١٨%ٹ الرطوبى احملتوى الىٹ %٢٤
الساخن الهواء دفعٹ بخاصية يعمل الذى املقترحٹ النموذج حالة فى جرام جنيه/ميجا ٣ر٣٠

ميجاٹجرام. جنيه/ ٥٦ر٢٩ كانت الدورانى امليكانيكى باملجفف بينما

ا��UO�uت:
البيوجاز غاز باستخدام الشعير واألرز الذره حبوب جتفيف عملية التوصيات أشتملت
ومعامالت احلصاد بعد احلبوب لتداول خاصة هناكٹمعامالت فكانت , للطاقة كمصدرٹجديد

التالية: التشغيل وكانتٹهذهٹاملعامالت احلبوب تخزين خاصة

التخزينالتداولاملعامالت

مصرياٹ(٢٠٠٢م). جنيها ٥٨ر٤ = األمريكى ٭الدوالر

دقيقة , التجفيف زمن
الدفعة,كج فى احلبوب كمية
الهواء,ٹم٣/س معدلٹتدفق

الرطب,م٣/س الهواء سحب معدل
القالب,م/ث(لفة/دقيقة) سرعة

الغاز,م٣/س معدل
(٥م) التجفيف,كلفن هواء حراراة درجة

:UNOK� qB�ا*� ZzU�Mا�

%, للحبوب الرطوبى احملتوى
نيوتن , درجةٹالصالبة

% , التشقق نسبة
جرام /ميجا جنيه جتفيف, تكلفة

٤٠-٦٠
٤-٥

٣٥٣-٥٢٩
٣٤-٥٩

١٦ر٠-٢١ر٠(٩-١٢)
١٥٧ر٠-٢٥ر٠

(٤٠-٤٢)٣١٣-٣١٥

٥ر١٦-٥ر١٧
(٧ر٠-١),(١٨ر٠-٢ر٠)

-٦ر٩ ٩ر٥
٩ر١٢-١٥ر١٥

٨٠-١٢٠
٢-٣

٥٦٢-٥٧٣
٨٥-١٠٢

(٩-٦) ١٦ر٠-٢١ر٠
٤٧ر٠-٧٥ر٠

(٤٤-٤٦)٣١٧-٣١٩

١٣-١٤
(١ر١-١٦ر١),(٢ر٠-٢٨ر٠)

٩ر١٠-٢٨
-٣٧ر٣٧ ٣ر٣٢



الطاقة باستخدام مياه حتلية جهاز واختبار تصنيع إمكانية دراسة إلى البحث هذا يهدف
وتشغيله اجلهاز تصنيع مت وقد املياهٹاملاحلة. من القريبة أو الساحلية املناطق فى للعمل الشمسية
املوسم فى ومتتٹاالختبارات الزقازيق جامعة الهندسة بكلية امليكانيكية القوى بقسم واختباره

,ٹ٢٠٠٠م. ١٩٩٩م الشتوىٹلعامى
التحلية فى الشمسية الطاقة استخدام على تؤثر التى العوامل بعض تأثير دراسة مت كما
التكاليف تخفيض اإلنتاجيةٹمع لزيادة وذلك اجلهاز داخل احلرارة درجات رفع إلى تؤدى والتى
املستخدم, املاء فى الكلية األمالح وتركيز السطح, نوع دراسة :ٹ مثل ممكن حدٹ أدنى إلى
, والهواء املياه التبريدٹباستخدام وتأثير , امليل وزاوية زجاج, لوحني استخدام تأثير وكذلك
مع , اإلنتاجية على السابقة العوامل كلٹمن املاحلة,ٹوتأثير املياه مضخة كميةٹتصرف وتأثير

والتكاليف. األداء حساب

:v�Uا�� u�Mا� vK� UNOإ� q�uا�� - vا�� ZzU�Mا� rأ� hO�K� sJ1و
:á«LQÉÿG IQGô◊G áLQOh ≈°ùª°ûdG ´É©°TE’G ÒKCÉJ - 1

احلرارة درجة علىٹرفع كبير تأثير ذات اخلارجية الشمسىٹودرجةٹاحلرارة اإلشعاع أن وجد -
اإلنتاجية. وبالتالىٹزيادة , طولٹاليوم اجلهاز داخل
:RÉ¡÷G ≈∏Y §bÉ°ùdG ≈°ùª°ûdG ´É©°TE’G Ió°T ÒKCÉJ -CG

منتصفٹالنهار فى قيمةٹله إلىٹأعلى يصل الزمن معٹزيادة اإلشعاعٹالشمسى شدة زيادة -
الزمن. زيادة مع ذلكٹفىٹاالنخفاض ١٢)ٹثمٹيبدأ (الساعة

اجلهاز. أداء على تأثيرٹواضح الساقط اإلشعاعٹالشمسى كانٹلطبيعة -
: êÉLõdG í£°S IQGôM áLQO - Ü

عن األولى) الطبقة (سطح اخلارجى الزجاجٹ سطح حرارةٹ درجة بني كبير فرق وجد -
الزجاج سطح منٹدرجةٹحرارة أقل اخلارجى الزجاج حرارةٹسطح درجة كانت حيث الداخلى.

الوقت. طول الداخلى

ا*U???????????????????????Oه W?????????????????????OK��� W?????????????????????????O�LAا� W?????????????????????�U????????????????????Dا� إ��???�??????????????????????bام

عـاطـــفٹفتــحىٹغنـــدور
الزراعية الهندسة قسم

الزقازيق الزراعــــةٹ-ٹجامعــة كلية
٢٠٠١ الدكتـــوراه



اجلهاز) منتصف فى الثانية الطبقة (سطح الداخلى الزجاج سطح حرارة لدرجة بالنسبة -
الزجاجٹالداخلى. سطح درجةٹحرارة اخلارجىٹأكبرٹمن حرارةٹسطحٹالزجاج درجة فإن

ا'UNز: vK� UF� وا�uNاء �U*Uء r� �U*Uء ، �uNKاء ا*v�UHء b�dا��� dO�Q� - ٢
:)5�u��*ا vK�( UIKD� �qOGA ا*Uء �bون أ-

علىٹالسطح A النقط ففى اجلهاز داخل النقط كل فى جدا عالية احلرارة درجات كانت -
F, E, Dللنقط ٨ر٦٥هم ٧٨ٹهو و ذلكٹ٨٠ه وأقلٹمن ١٠٨هٹم احلرارةٹالى وصلتدرجة األسود

الزجاج. علىٹسطح التوالىٹوذلك على
:jI� ا_�uد `D�ا� vK� ا*Uء qOGA� l� - ب

انخفض A النقطة ففى اجلهاز النقطداخل كل فى فىٹدرجاتاحلرارة حدثٹانخفاضحاد -
١ر٢٥هم. الى هم ١٠٨ من

يتم لم وبذلك عليه البخارٹ تكثف منع إلى األوسط للزجاجٹ العالية احلرارة أدتٹدرجة -
املاء. على احلصول

:UF� 5�D�ا� vK� ا*Uء qOGA� W�U� v� -??�
الزجاج علىٹسطح وكذلك F, E, D ٹ النقط درجاتٹحرارةٹ فى انخفاضٹكبير لوحظ

٣ٹدقائق. خالل املاء التغيرٹأدىٹإلىٹتكثف وهذا .L1األوسط
إلىٹ٢٥٠سم٣/م٢ساعة. يصل ومبعدل

ا�uNاء : lد� Wو�d� qOGA� l� UF� 5�D�ا� vK� ءU*ا qOGA� W�U� v� - د
الهواء. دفع مروحة تشغيل الرغمٹمن السابقةٹعلى النتيجة نفس أعطت -

باستخدامٹالهواء. منٹالتبريد أفضل الزجاجٹالداخلىٹباملياه سطح تبريد أن وجد وبذلك -
:W��M*ا ا*UOه W�uK� vK� هUO*ا W�uK� ���U�uت dO�Q� - ٣

كالتالى: كانت حتليتها مت التى املياه فى األمالح نسبة -
املياه فى األمالح تركيز املليونٹكان فى جزء ٥٥٠٠ أمالح بتركيز عندٹاستخدامٹمياه -
فى اجلهاز كفاءة أن وجد السابقة التجربة خالل املليون.ٹمن فىٹ جزء ٥٥٠ (املنتجة) احملالة

.%٩٠ األمالحٹكانت من التخلص
املياهٹاحملالة فى األمالح تركيز كان فىٹاملليون ١٠٥٠٠ٹجزء أمالح مياهٹبتركيز استخدام عند -
٩ر٩٢%. كانت االمالح من التخلص فى اجلهاز كفاءة أن وجد املليون. فى جزء ٧٥٠ (املنتجة)
فى األمالح تركيز كان املليون فى جزء ١٥٥٠٠ أمالح بتركيزٹ مياه استخدامٹ عند -
التخلصمنٹاألمالح فى اجلهاز كفاءة أن وجد املليون. جزءٹفى (املنتجة)ٹ١٠٥٠ احملالة املياه

٢٣ر٩٣%. كانت



فى األمالح تركيز كان املليون فى جزء ٣٥٠٠٠ أمالح بتركيزٹ مياه استخدامٹ عند -
التخلصمنٹاألمالح فى اجلهاز كفاءة أن وجد املليون. جزءٹفى (املنتجة)ٹ١٨٧٠ احملالة املياه

٦٦ر٩٤%. كانت
بزيادة تزيد األمالح من التخلص فى اجلهاز كفاءة أن وجد السابقة التجربةٹ خاللٹ من -

املستخدمة. املياه ملوحة
: WO�U��ùا vK� qO*ا Wزاو� dO�Q� -٤

األفقىٹ٣٣ه. معٹاملستوى للجهاز ميل زاوية مع كانت أفضلٹإنتاجيةٹللجهاز أن وجد
:WO�U��ùا vK� `D�ع ا�u� dO�Q� - ٥

األملس. األسود السطح استخدام من كانٹأفضل ٢ر١سم بسمك أسود نسيج استخدام -
:WO�U��ùا vK� �UNزK� WKا�bا� W(U*ا ا*UOه ا���bام �bFل dO�Q� - ٦

. ٥ر٧ٹلتر/ٹدقيقة كانت اجلهاز خالل املاحلة تصرفٹملضخةٹاملياه معدل أفضل أن وجد -
يوم. لتر/ ٠٦ر٥ قدرها إنتاجية أعطت حيث

C.O.P. ٹ: �q�UF ا_داء - ٧
املختلفة. حتتٹالعوامل اجلهاز كفاءة لقياس األداء معامل تقدير مت -

٢ر٥ وإنتاجية ٧٧ر٨١%ٹ أداء معٹمعدل ٥٣٣ للجهازٹكانت ميل زاوية أفضلٹ أن وجد -
لتر/م٢يوم.

اUB��ùدى: rOOIا�� - ٨
٠٢٤ر١٠جنيه/م٣. مربع واحدٹمتر مساحة من واملنتج املياهٹاحملالة املكعبٹمن املتر تكلفة كانـت



أنظار اليها توجه أن يجب املشاكلٹالبيئيةٹالتى أحد مصر فى املجارىٹاملائية تلوث يعتبر
املائية املجارىٹ فانٹ للمياه الشديدة واحلاجة فىٹمصرٹ الزراعية الرقعة لتزايد ونظرًا األبحاث
سوفيكون املائية باملجارى أىٹتلوث فإن وبالتالى األراضى هذه رى فى األساسى العامل تشكل
احملاصيل عبر اإلنسان إلى امللوثات هذه تأثير إنتقال خالل اإلنسانٹمن صحة على بالغ تأثير له
التى السمكية الثروة البالغٹعلى التأثيرٹ إلى باإلضافة هذا املياه بهذه تروى التى والزراعات

فىٹمصر. االقتصاد مصادر من كبير مصدر تشكل
ومبدأه ٥ر١٠٦ٹكم طوله يبلغ والذى الدلتا مصارفشرق أكبر من البقر مصرفٹبحر يعتبر
واملخلفات مصادرٹالتلوث لتعدد ٹومصرفٹبلبيسٹونظرًا الرئيسى مصرفىٹالقليوبية التقاء عند
وشبرا القاهرة لشرق الصحى وخاصةٹالصرف التصرفٹالفعلى من هائلة نسبة تشكل والتى
املصارفٹتلوثا أكثر من يعتبر بحرٹالبقر فان الزراعىٹوالصناعى الصرف إلى باإلضافة اخليمة
املتوسط البحر فىٹ تصب التى املنزلة بحيرة فى البقر بحر مصرف ويصب الدلتا شرقٹ فى
تلوث منٹمشكلة البحيرة وتعانى السمكية للثروة إنتاجا املصرية البحيرات أكبر من وهى
يعتبر البقر بحر مصرف ألن وميكروبياٹونظرًا ملوثةٹكيميائيا البحيرة وتعتبرٹاسماك هائل
املتصرفةٹعلى الكلية املصادر ٤٥%ٹمن حوالى حيثٹيشكل البحيرة على يصرف مصب أكبر

عليه. الدراسة الجراء البقر بحر مصرف اختيار فقدٹمت البحيرة
وبالفعل االيكولوجية الدورة فىٹ تسهم التى العناصر أهم منٹ النيتروجني مركبات تعتبر
باملركبات كبيرا تأثرا تتأثر لها احمليطة املائيةٹوالبيئية لألنظمة البيولوجية اخلصائصٹالبيئية فان
فى االمونيوم أيونٹ ادارةٹ دراسة مت فقدٹ ولهذا النوعية فى املؤثرٹ لدورهم نظرا النيتروجينية

البقر. بحر مصرف
للتلوث املتكاملة واإلدارة للمحاكاة رياضى منوذج الستحداثٹ البحث هذا يهدف
األثر لتقليل ومصبه البقر بحر فى االمونيوم أيون املصارفٹوبالتحديد أحواض النيتروجينىٹفى

املنزله. بحيرة على الضار البيئى

W????????????????????????????O�O???ا�� r?????????????????????????????E?Mا� وإدارة q???????????????????????????????OK%

الباز العزيز عبد عمرو
البيئية الهندسة قسم

الزقازيق جامعــة - الهندسة كلية
٢٠٠٣ الدكتـــوراه



:5�K�d� vK� pذ� ا�dاء - bو�
ضمنٹبيانات الى باالضافة املائى الوسط فى املادة سريان استحداثٹمنوذج مت : vو�ôا WK�d*ا

املائى. بالوسط الوثيقة وعالقتهم نظراٹالرتباطهم الصلب الهوائى, الوسط عن
:WO�Uا�� hzUB)ا ا�uLMذج sLC� bو�

النيتروجني. حركةٹوحتول لتحديد االعتبار فى متصل الغير والزمن أخذٹاملسافة - ١
التفاعالت - اإلسقاط - الترسيب - (البخر مثلٹ املختلفة البيئية الظواهر تضمن - ٢

احليوية). والكيميائية البحرية بواسطةٹالنباتات الغذائية املشاركة - الكيميائية
احمليط. بالوسط وعالقتهم النظام ومخرجات مدخالت التىٹتصنف التحول داالت -ٹاضمان ٣
منوذج الستحداث وذلك الكمبيوتر قواعد باستخدام املادة سريان صياغة عمل مت وقد
وحتول حركة عن صورة واعطاء املادة النسياب كامل حتليل عمل يتم منٹخالله محاكاةٹالذى

املعنية. امللوثات
مقاسة بيانات مقارنة مت وقد عنٹاداءٹالنظام إعطاءٹصورةٹعامة الى النموذج هذا وتؤدىٹنتائج
لتحقيق وذلك املستحدثٹ النموذج بنتائج , البقر بحر , بلبيس , القليوبية ملصارف فعليةٹ
النموذج فى الثقة الىٹحتقيق املقارنة أدت وقد للتطبيق قابليته ومدى النموذج هذا من الفائدة

للتطبيق. قابليته ومدى
امللوثات إلدارة استراتيجيات إلستحداث الكتلة تكامل تقنيات إستخدامٹ : WO�Uا�� WK�d*ا
املتغيراتٹاملثلى بإدخال منوذجٹتخليقى احملاكاةٹوالتحليلٹالى منوذج بتحويل ذلك حتقيق مت وقد

املختلفة. لالستراتيجيات وإدخالٹمناذج
اقتصادية , اجتماعية , فنية �روف حتت السلبى البيئى االثر مشكلةٹتقليل صياغة مت وقد
أفضل حتديد يتم البرنامج هذاٹ خالل ومن خطى غير مثالى برنامج صورة فى وتشريعية

املشكلة. حلل استراتيجيات
Lingo برنامج بإستخدام املختلفة اإلدارية النماذجٹالرياضيةٹواإلستراتيجية صياغة وقدٹمت

مختلفةٹومتنوعة. حاالت لوصف للتعديل قابل وهو

:Y�ا�� UNOإ� q�u� vا�� ا��UO�uت rأ� sو�
والكيميائية. الفيزيائية عالقتهم فىٹاالعتبار األخذ مع عناصرٹمتعددة لسريان دراسةٹوحتليل - ١
يوصى ولهذا علىصرفاألمونيوم بالغ تأثير لها التى القطاعات تشمل تفصيلية دراسة - ٢
دراسة إجراء ميكن فإنه املثال سبيل القطاعاتوعلى لهذه الستحداثمنوذج تفصيلية بدراسات
القطاع. هذا وحتوالتهمٹضمن النيتروجني عناصر ملتابعة منوذجٹتفصيلى إلستحداث زراعية

النموذج بتعديل وذلك :ٹ اإلعتبار فى واالقتصادية احلديثة التكنولوجيات ضمن - ٣



التكنولوجيات الى باإلضافة التكنولوجيات هذهٹ يتضمن حتى املتكامل اإلدارىٹ الرياضى
فىهذهٹالرسالة. اإلعتبار فى املأخوذة

التحليلية اإلدارية اإلستراتيجيات على ركز البحث هذا : والتشغيل اجلدولة - ٤
بإجراء يوصى فإنه النظام مدخالتٹ فى الديناميكيةٹ التغيراتٹ على وبالتعرف والتصميمية.ٹ

املقترحة. لالستراتيچيات املجدول للتشغيل نطاق أمثل دراساتٹلتحديد
وذلك املنزلة لبحيرة تفصيلى منوذجٹرياضى بإستحداث :ٹيوصى البحيرة ٥-ٹمنذجة
احلياة وأيضا املختلفة للملوثات التركيز توزيع على مختلفة مصبات تأثير لوصف

البحيرة. فى البحرية



وتساهم القومى, فىٹاالقتصاد دورها ويزداد احلديثة, املجتمعات فى اخلدمات أهمية تتزايد
القطاعات علىٹمساهمة يزيد بنصيب ج.م.ع احمللىٹفى الناجت إجمالى فى اخلدمية القطاعات
يتزايد أنٹ املنطقى من كان فقد احلديثة املجتمعات فى أهميةٹاخلدمات تزايد ومع , السلعية
السلعية. املنظمات فى احلال هو مثلما - اخلدمية املنظماتٹ فىٹ التسويقٹ بو�يفة االهتمام
فى أقلٹمنه التسويقٹفىٹاملنظماتٹاخلدمية بو�يفة االهتمام أن املالحظ ذلكٹفمن من وبالرغم

املنظماتٹالسلعية.
: Y�ا�� �u{uع WFO��

فى الصحى القطاع تواجه تسويقيةٹ مشاكل وجود عن تنم التى املظاهرٹ من العديد هناك
االهتمام عدم منهاٹإلى جانب فى ترجع قد والتى املستشفيات من كثير فى والتىٹتظهر , مصر

املستشفيات. فى التسويقى بالنشاط الكافى
استكمال فى يتمثل ,ٹوالذى املستوىٹاألكادميى : مستويني أهميتهٹعلى البحث ويستمد
إطارٹعلمى وتقدمي , املصرية البيئة فى الصحية اخلدمات بتسويق املتعلقة الدراسات فى النقص
بتسويق متعلقة مستقبلية أليةٹدراسات للتطبيق كأساس يصلح الصحية اخلدمات لتسويق عام
, التطبيقى املستوى على أهميته البحث يستمد أيضا , املصرية فىٹالبيئة الصحية اخلدمات

املستشفيات. فى التسويق لو�يفة الكبيرة األهمية حيث
: Y??????�ا�� أ�????bاف

اخلدمات تسويق ملفهوم الشرقية املستشفياتمبحافظة مديرى إدراك مدى التعرفٹعلى - ١
املستشفياتٹلفلسفةٹالتوجيه مديرى تبنى ومدى املستشفيات, فى التسويق وأهمية الصحيةٹ,
االحتياجات بدراسة املستشفيات قيام والتعرفٹعلىٹمدى الصحية, اخلدمات من باملستفيد
على التعرف وكذلك الصحية, اخلدمات على الطلب بحجم والتنبؤ للمستفيدين, الصحية

للمستفيدين. التسويقىٹالصحىٹالذىٹتقدمهٹاملستشفيات املزيج عناصر

ا*��U?????????OHAت v????????K� o????????????O�D��U� W????????????Oا�b?????????????O� W?????????????درا� - W?????????????O�Bا� ا(??????????U????????�bت o?????????�u?????????�� "

" W?????????O�d????????Aا� W????????E�U???????�0

حميد الله محمدٹعبد أحمد أمل
األعمال إدارة قسم

الزقازيق جامعــة - التجارة كلية
٢٠٠٤ الدكتـــوراه



يتعلق فيما واخلاصة احلكومية املستشفيات بني االختالف أو التشابه علىٹمدى التعرف -٢
للمستفيدين. الصحية خدماتها بتسويق

عند بنيٹاملستشفيات املفاضلة فى املستفيدون عليها التعرفٹعلىٹاملعاييرالتىٹيعتمد - ٣
: باختالف املعايير بهذه املستفيدين اهتمامٹ درجة اختالفٹ ومدى ,ٹ الصحية خدماتها طلب

املطلوبة. الصحية اخلدمة ونوع املستشفىٹ- ونوع - لها املميزة الدميوغرافية اخلصائص
املزيج عناصر وعن , عامة بصفة عنٹاملستشفيات املستفيدين رضاء التعرفٹعلىٹدرجة - ٤
خدمات من املستفيدين رضاء أسباب اختالف أو تشابه ومدى لهم, املقدم الصحى التسويقى

واخلاصة. احلكومية املستشفيات

: ZzU�Mا�
: vK� U� Y�ا�� UNOإ� q�u� vا�� ZzU�Mا� rأ�

(الشامل) العلمى الشرقيةٹاملفهوم مديرىٹاملستشفياتمبحافظة معظم ذهن فى الٹيتضح - ١
إيجابية. املستشفيات فى التسويق أهمية نحو اجتاهاتهم وأن الصحيةٹ, لتسويقٹاخلدمات

معنويا أكبر بدرجة اخلاصةٹمفهومٹتسويقٹاخلدماتٹالصحية املستشفيات مديرو يدرك - ٢
صحيا برنامجًاٹتسويقيًا اخلاصة املستشفيات وتقدم , احلكومية املستشفيات مديرى إدراك من

احلكومية. املستشفيات تقدمه مما شموال أكثر
معنويا اختالفًا املستشفيات بني املفاضلة مبعايير املستفيدين اهتمامٹ درجة تختلف - ٣ٹ
اخلدمةٹالصحية. ونوع - املستشفى ونوع - لهم املميزة :ٹاخلصائصٹالدميوغرافية باختالف

بشكل راضني- غير ,ٹوأيضًا عامة املستشفياتبصفة غيرٹراضنيٹعن املستفيدين ٤ٹ-ٹمعظم
املستشفيات. تقدمه الصحىٹالذى املزيجٹالتسويقى عناصر عن - عام

عوامل إجمالى عن - معنويا رضاء أكبر خدماتٹاملستشفياتٹاخلاصة -ٹاملستفيدونٹمن ٥
. احلكومية املستشفيات منٹخدمات املستفيدين من - الرضاء

ا��UO�uت:
التسويق. و�يفة طبيعةٹوأهمية نحو باملستشفيات العليا اإلدارة اجتاه تطوير ضرورة - ١

إنشاء املصريةٹفى باجلامعات اإلدارة وأكادميياتٹومعاهد التجارة كليات توسع ضرورة - ٢
النظرى اجلانب بني يحققٹالربط مبا الدبلوم هذا مناهج تخطط وأن , املستشفيات إدارة دبلوم
أن تضمنٹبها محددة الصحيةٹآلية الشئون ومديريات املستشفيات تضع وأن العملى, والواقع
ومحاولة زمالئهمٹ, إلى حديثة وتسويقية إدارية مفاهيم من تعلموه ما الدبلوم هذا خريجى ينقل

بها. يعملون التى املستشفيات فى تلكٹاملفاهيم تطبيق



يختص (إدارة/قسم) جهاز نحوٹإنشاء باملستشفيات العليا تطويرٹنظرةٹاإلدارة -ٹضرورة ٣
التسويقية. باألنشطة بالقيام

يساهم الشرقية مبحافظة مستوىٹاملستشفيات استشارىٹعلى جهاز فىٹإنشاء النظر - ٤
وطبيعة - الطلب و�روف - الصحى السوق اجتاهات : عن ببيانات املستشفيات تزويد فى
كيفية بشأن االستشاراتٹللمستشفيات يقدم وأيضا , العامة البيانات من وغيرها ... املنافسة

بها. التسويق أجهزة إنشاء
مدى على للتعرف بعملٹاستقصاءات - دورى وبشكل قيامٹاملستشفياتٹ- -ٹضرورة ٥
التسويقى املزيج عناصرٹ عن رضائهمٹ ومدى , املستشفيات خدمات عن املستفيدين رضاء
الرضا حملاولةٹتوفيرٹأسباب الرضاٹ, /ٹعدم أسبابٹالرضا والتعرفٹعلى لهمٹ, املقدم الصحى

عدمٹالرضا. وإزالةٹأسباب



: Wرا�bا� WKJA� WFO��
: s� qJ� oKF�� ULO� Wدار�ùا ا_د�UOت ZzU�� tز�dأ� ا�cى s�Uء ا���u{ v�

التنظيمية. البيئة فى التنظيمى اخلفض سياسة تنفيذ جتاه الباقية العمالة ردودٹأفعال - ١
ذات األدبياتٹاإلدارية اقترحتها التى احملددات بني والنتيجة السبب عالقة عدمٹوضوح - ٢

التنظيمية. البيئة داخل الباقية العمالة واستجابات الصلة
ردود بغرضٹقياس Spreitzer & Mishra منوذجٹ على احلالية الدراسة فقدٹاعتمدت
فى الوزن ذات املتغيراتٹ رصد وكذلك , بينها فيما التباين وتفسير الباقية العمالة أفعال

األعمالٹاملصرية. بيئة داخل توجيهها
فـــى اإلداريةٹ العمالة من مفردة ٤١٨ قوامها عينة على امليدانية الدراسة إجراء مت حيثٹ
للصناعــات القابضة للشركة تابعة شركات سبعة داخل واألدنى األوسط التنظيمى املستوى
املستقلة املتغيرات : وهى أساسية متغيرات ثالثة احلاليةٹ الدراسة عرفتٹ ولقد ; الكيماوية
الباقية العمالة أفعال (ردود التابعة واملتغيرات (Spreitzer & Mishra (مدخالتمنوذج
تضمنت فقد كذلك . الشخصية) (البيانات الضابطة واملتغيرات املصرية) البيئة داخلٹ
إلى تقسيمها جرى (التى الدراسة عينة على اختبارهما مت أساسينيٹ فرضني احلالية الدراسة
باستخدام وثانية) أولى ضابطة (مجموعةٹ إلى باإلضافة وثانية)ٹ أولى جتريبية مجموعة

اإلحصائيةٹاملناسبة. األساليب

: W??????را�bا� Z????????????????zU��
املجموعة مستوى على األول الفرض قبول :ٹ إلىٹ الدراسة فرضى إختبارٹ نتائج تشير
ردود خمسة Spreitzer & Mishra منوذج استخدام أفرز حيث األولىٹوالثانية. التجريبية
مستوى على وثالثة األولى التجريبية املجموعةٹ مستوى على الباقية للعمالة مختلفة أفعال
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إسماعيل متولى سعيد شريف
األعمال إدارة قسم

الزقازيق جامعــة - التجارة كلية
٢٠٠٥ ماچـستير



الثانى للفرض قبولٹجزئى مت ,ٹكذلكٹفقد املصرية العمالة بيئة فى الثانية التجريبية املجموعة
حددها التى (املتغيرات) املدخالت بعض أنٹ يعنى ومبا املصرية األعمال بيئةٹ داخل للدراسة
فتنعدمٹعنده البعضٹاآلخر أما العمالةٹالباقية أفعال التنبؤٹبردود على لهاٹالقدرة الدراسة منوذج

والثانية. األولى التجريبيتني للمجموعتني بالنسبة القدرة هذه

: W?????را�bا� �U??????????O�uت
املستخدم علىٹنفسالقطاع وامليدانية) (الوصفية الدراساتاملستفيضة من املزيد إجراء - ١

مشابهة. أخرى قطاعات أو احلالية الدراسة فى
املراحلٹالتمهيدية من فىكل التنظيمية العمل بيئة (مكونات) عناصر جودة من التأكد - ٢

جناحه. فرص وتعظيم فعاليته التنظيمىٹلضمان اخلفض إلجراءات التنفيذٹالفعلى عند أو
والشركاتٹالتابعة عامة, بصفة األعمال لشركاتٹقطاع البنيةٹاملعلوماتية تطوير حتمية -٣

خاص. بشكل الكيماوية للصناعات القابضة للشركة
التجريبىٹ(املعتدل). للمنهج وفقا التنظيمى إجراءاتٹاخلفض تنفيذ - ٤



أن حيث املستهلك لدى املرغوبة الغذائية الوجبــات مكونات أهـــــم من اللحــومٹ تعتبرٹ
ألف ٧٥٢ حوالى فهوٹ اللحوم من املستهلكني حاجة لسد يكفى ال مصر فى احمللى اإلنتاج
فقط احلكومية للمجازر داخل (١٩٩٨ (عام طن ألف ٨٩٩ أصبح وقد (١٩٩٤ (عام طن
�روف توفير لصعوبة ونظرا .(١٩٩٩) لإلحصاء املركزى العربية.ٹاجلهاز (جمهوريةٹمصر
فإنها املجمدة املستوردة اللحوم لتداول واآلمنة السليمة الظروف وصعوبةٹفهم الالزم التجميد
على يؤثر قد مما احمللى السوق احلرارةٹأثناءٹتسويقهاٹفى درجة من مختلفة تتعرضٹلظروف قد
بعض تقييم على الضوء إللقاء البحث هذاٹ يهدف ولذاٹ لالستهالك. وصالحيتها جودتهاٹ
احمللى السوق من عليها واملتحصل مختلفة شركات بواسطة املنتجة املختلفة اللحوم منتجات
تقييم متٹ كما وامليكروبيولوجية. الكيميائية الناحية من الشرقية محافظة - الزقازيق ملدينة
املجمدة اللحوم باستخدام البقرى) البرجر - (السجق معمليا املصنعة اللحوم منتجات بعض
خالل وامليكروبيولوجية الكيميائية الناحية من وذلك القمح وردة البركة حبة اليها واملضاف
املنتجات هذه جودة درجة وذلكللتعرفعلىٹمدى يوما. ٤٥ وملدة املجمدة احلالة على التخزين
الدراسة حتت العينات قسمت ولذا التخزين. فترة خالل اآلدمى لالستهالك صالحيتها ومدى

يلى:- كما التخزين لظروف وتعرضت أقسام ثالثة إلى
متمثلة الشرقية مبحافظة احمللى السوق منٹ جتميعها مت القسمٹاألول لعينات بالنسبة ١ٹ-
مختلف من واملعلبات والبسطرمة والالنشون والكفتةٹ البقرى والبرجر السجق عينات فى
٢٠هم وجمدتٹعلىٹ- (٢٠-٢٥هم) الغرفة حرارة درجة �روف وضعتٹحتت وقد الشركات

. بيولوجيا وميكرو كيميائيا حتليلها ومت
البرجر من كل فى , البركة حبةٹ %٣-٥ إضافة مع متٹتصنيعها الثانى اجلزءٹ عينات - ٢
وجتميدها والسجق). البرجرٹالبقرى من لكل كنترول عينة (باالضافةٹالى والسجق. البقرى

التخزين. من يوما ١٥ للتحليلٹكل عينة يوماٹأخذت ٤٥ ملدة -٢٠هم على
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النبى محمدٹالعربىٹعبد غادة
األغذية علوم قسم

الزقازيق جامعــــة - الزراعـــة كلية
٢٠٠٤ ماچـستيرٹعام



البقرى البرجر من كال فى القمح ردة %٥-١٠ إضافة مت الثالثٹ اجلزءٹ عينات - ٣
بعد جتميدها و البقرى). والبرجر السجق منٹ لكلٹ كنترول عينة إلى والسجق.(باإلضافة

تخزين. كل١٥ٹيوما عينةٹللتحليل أخذ مع يوما ملدةٹ٤٥ م ٢٠ه علىٹ- التصنيع
الدراسة حتت للعينات الكيميائية الصفات فى التغيرات تقدير على الدراسة تركزت وقد
البروتنيٹالكلى, , احلموضةٹالكلية ,PH وقيمة الرطوبى احملتوى كلٹمن خاللٹتقدير وذلكمن
ثيوبربتيوك, حامض رقم , الدهن , الكلى املتطاير النيتروجني , احلرة األمينية األحماض

احلرة. الدهنية األحماض
العدد من كل تقدير خالل من للعينات امليكروبيولوجية التغيرٹفىٹالصفات تقييم مت بينما
القولون الساملونيال-ميكروبStaphylococci,ٹمجموعاتبكتريا بكتريا - للبكتريا الكلى

والفطريات. واخلمائر البرودة احملبه والبكتريا والدهن منٹالبروتني لكل احملللة والبكتريا
-:vK� ULO� UNOK� qB�ا*� ZzU�Mا� hO�K� sJ1و

-: ≈∏ëŸG ¥ƒ°ùdG øe á©ªéŸG äÉæ«©∏d ihÉ«ª«µdG π«∏ëàdG èFÉàf -: k’hCG
الكليــةٹوالبروتني PHواحلموضــة و الرطوبه من تقديراتٹكال كانٹمتوسط -: السجق - ١
٣٠ر٦, , النيتريتوامللحهىٹعلىٹالتوالى٥٨% وFFAو TBA و FANٹوٹTVNٹوالدهن و
,ٹ٢٧ر٢%, ٨٣ر١/كجــم ٣ر٤٠%, , ١٠٠جم ١ر١٣جــم/ , ١ر٤% , ,ٹ٦٠ر٣٩% ٦٤ر٠%

اجلاف. بالوزن مقدره %٢٨ ٦ر املليون, جزءٹفى ١٠٩ ر ٨
٨ر٥٧%, الترتيب بنفس السابقة التقديرات من كل متوسط كان - : البقرى البرجر - ٢
, ٤ر٢% ٥٨ر٠/كجم, ,ٹ٣١%, جم ١٠٠ جمٹ/ ٨ ,ٹ٣ر٢%, ٥ر٥٤% , ٠٨ر٠% , ٥٦ر٦

اجلاف. بالوزن مقدره ٤ر٩% , فىٹاملليون ٥ر٢٨ٹجزء
٦٣ر٦, الترتيبٹ٢ر٦٢%, السابقهٹبنفس التقديرات كلٹمن متوسط :-ٹكان الكفتة -٣
,ٹ٥ر١٩٩ ٥ر١% , ٨ر٢/كجم ٩ر٣٣%, , ٦ر٢٠جم/١٠٠جم , ٤ر٧% , ١٣ر٠%,ٹ٢ر٤٢%

اجلاف. بالوزن مقدره ١ر٨% , املليون فى جزء
٨ر٥٨%, الترتيب بنفس السابقةٹ التقديرات من كل متوسط كانٹ - : البسطرمة - ٤
, ٥٢ر٠/كجم ٣ر٣٩%,ٹ , ١٠٠جم ٩ر٢١جم/ ٨ر٦%, , ٧ر٤٥% , ١٩ر٠%ٹ ٧٨ر٥,

بالوزنٹاجلاف. مقدره ٧ر٧% فىٹاملليونٹ, جزء ٨ر١٩ ٥ر٤%,
٠٢ر٦, بنفسالترتيب٧ر٥٢%, السابقه التقديرات من متوسطكل كان -: الالنشون - ٥
,ٹ١ر٢٤ ٢ر٦% , ١٦ر١/كجم ٧ر٤٦%, , ١٠٠جم جم/ ٣ر١٧ , ٢١ر١% ٦٦ر٠%ٹ٣ر٢٥%

اجلاف. بالوزن مقدرة %٣ , املليون فى جزء
٥٥ر٥, ٣ر٥٦%, الترتيب بنفس السابقة التقديرات من كل متوسط كان : املعلبات - ٦
, ٩٨ر١% , ٢ر٤٤%,ٹ٧٠٢ر٠/كجم , ١٠٠جم ٤ر٢٤جم/ ٠٩ر٢%ٹ, ٤ر٤٦%, , ٠٩ر٠%

مقدرةٹبالوزنٹاجلاف. ٨ر٥% , املليون فى جزء ٤ر٢٣٣



:vK;ا ا��uق s� WFL�ا* �UMOFKت v�u�uOو�dJO*ا qOK���ZzU ا�� : UO�U�
فكانتٹفى خلية/جمٹ ١٠ه تخفيف فى املختلفة البكتريا اعدادٹ تقديرٹ مت : السجق ١ٹ-
العينات بعض فى ١ واخلمائرٹوالفطريات ٢٣ الى ٣٦ه,. بني تتراوح للبكتريا الكلى العدد
احملللة والبكتريا العينات أحد فى ٤٠ر١ القولون وبكتريا ٢٥ر٠ أقصاها LAB وبكتريا
فى أىٹمنوات تظهر ٦٠ر٦ٹولم الى ١٩ر٠ احملبةٹللبرودةٹمن والبكتريا ٣٠ر٣ اقصاها للبروتني

للدهن. احملللة ,ٹالبكتريا  S-S ,ٹمجموعة Staphمنٹ كل
فكانتٹفى خلية/ٹجم ١٠ه تخفيف فى املختلفه البكتريا أعدادٹ تقديرٹ مت الكفتةٹ: ٢ٹ-
احملللة البكتريا ٦٦ر١, الى ٥٥LABر٠  وبكتريا ٥٢ر١ الى ٦٧ر٠ٹ للبكتريا الكلى العدد
احملللة البكتريا , S-Sمجموعةٹ Staph من كل فى منوات اى تظهر ولم ١٠ر١ للدهنٹاقصاها

والفطريات. واخلمائر للبرودة واحملبة للبروتني
فكانتٹفى ٤١٠ٹخلية/جم فىٹتخفيفٹ املختلفه البكتريا اعداد تقدير :ٹمت البقرى البرجر ٣ٹ-
والبكتريا ١٠ القولونٹأقصاها ١٢ٹوبكتريا إلى ١LABٹ, الى٦٠ر٤ ٢٠ر١ للبكترياٹ الكلى العدد
٣٠ر٨ للبرودة احملبة ٣٠ر٠ٹوالبكتريا أقصاها والبكترياٹاحملللةٹللدهن ٩٠ر٠ للبروتنيٹأقصاها احملللة

والفطريات. اخلمائر , S-S ,ٹمجموعه Staphمنٹ فىكل أىٹمنوات ولمٹتظهر ٢٥ الى
فكانتٹفى ١٠هٹخليه/جم تخفيف فى أعدادٹالبكترياٹاملختلفه تقدير مت : البسطرمة ٤ٹ-
الى ٤٠ر٠ القولون وبكتريا ٣٩ الى ٢٠ LAB ٠٥ر٢, الى ٠٥٥ر٠ للبكتريا الكلى العدد
منوات أى تظهر ولم ٩ر٠ أقصاها للدهن ٢٠ر٠ٹواحملللة أقصاها للبروتني والبكترياٹاحملللة ٣٠

احملبةٹللبرودة. والبكتريا والفطريات اخلمائر ,S-S مجموعه , Staph من كل فى
فكانت جم خليه/ ١٠ه تخفيف فى املختلفهٹ البكتريا اعداد تقدير مت الالنشون:ٹ -ٹ ٥
٤٠ر٠ القولون وبكتريا ٢٢ اقصاها  LAB , ٦٩ر٠ ٣٤ر٠الىٹ للبكتريا الكلى العدد فى
, Staphمنٹ كل فى منوات أى تظهر ولم ١ر٠ اقصاها للبروتني احمللله والبكتريا ٢٠ر٣ الى

احملللةٹللدهن. والبكتريا للبرودة احملبة والبكتريا والفطريات اخلمائر ,S-S مجموعه
فكانتٹفى خليه/جم ٤١٠ تخفيف املختلفةٹفى البكتريا أعداد تقدير ٹمت : املعلبات - ٦
LAB , للحرارة احملبه كلٹمنٹبكتريا فى منوات أى تظهر ولم ٦٢ الى ٢ الكلىٹللبكتريا العدد

والبروتني. للدهن احملللة والبكتريا الهوائية للجراثيم املكونة والبكتريا

-:lMB*ا o��K� وىULOJا� qOK% ZzU�� : U��U�
ردة %٥ (٢ر٦٨%), البركة حبة %٣ عينة فى كانت حيث الرطوبة نسبة فى زيادة - ١
عينة فىٹ الرطوبة فى انخفاض ,ٹوحدث للكنترولٹ(٦ر٦٣%) وبالنسبة القمحٹ(٥ر٦٧%)
للمحتوى انخفاضٹتدريجى لوحظ وقد بالكنترول مقارنة القمح ردة وٹ١٠% البركة حبة %٥

التخزين. فترة الرطوبىٹخالل



ردة عينات فى وانخفاضها البركة حبه عينات فى الكلية احلموضة قيمة فىٹ زيادةٹ -ٹ ٢
ملدة التخزين فترات خالل انخفاض لوحظ وقد هذا الكنترول. بالعينة مقارنةٹ (%٥) القمح
فى القمح العينات١٠%ٹردة فى لها زيادة العينات.وبالعكسحدثت جميع يوماٹفى ٣٠ , ١٥

التوالى. على ٤٨ر٠% إلى منٹ٢٣ر٠% السابقة التخزين فترات نفس
فى انخفاضهاٹ ولكن القمح ردة عينات فى PH قيمة فى ملحو�ة زيادة أ�هرت -ٹ ٣
التخزين خالل PHقيمةٹ زيادة بينما الكنترولٹ(٢٤ر٥) بالعينة البركةٹمقارنة حبه عينات
٢٠ر٦ من انخفضت القمح.ٹحيث العينةٹ١٠%ٹردة ماٹعداٹفى جميعٹالعينات فى يوم ٣٠ ملدة
طفيف انخفاض بينماٹلوحظ التوالى على تخزين يوم ٣٠ , ١٥ خالل وٹ١٥ر٦% ٧٥ر٥% إلى
القمح ردة %١٠ العينة عدا التخزينٹفيما يومٹمن ٤٥ العيناتٹبعد كل فى PH الــ قيمة فى

بالتخزين. نفسٹاالجتاه فى زادت حيث
العينات جميع فى البروتني نسبة فى إلىٹانخفاض أدى طويلة لفترة للعينات التخزين - ٤

مقارنةٹبالكنترول. العينات فى نسبةٹالبروتني زيادةٹفى لوحظ بينما
ماعدا (٥٦ر٠%) بالكنترول العيناتمقارنة جميع فى احلرة األحماضاألمينية نسبة فى -ٹزيادة ٥

تدريجيًا. التخزين فترات خالل زادت ثم (٢٨ر٠%) القيمة من أقل كانت البركة ٥%ٹحبه العينة
مقارنةٹبالعينةٹالكنترول العينات جميع فى املتطاير الكلى النيتروجني قيمة فى زيادة - ٦
, ٨,ٹ٧ تدريجيًا التخزين خاللٹ البركة حبة %٥ العينة فى قيمته فى انخفاضٹ حدث ولكن

٤٥ٹيوم. ١٥ٹ, , ٣٠ , صفر التخزين فترات خالل علىٹالتوالى ١ر٤% ٢ر٥,
حدوث مع ولكن الكنترول بالعينة مقارنة العينات جميع فى الدهون نسبة فى زيادة - ٧

فترةٹتخزين. مدار على انخفاضٹتدريجى
مقارنة القمح ردةٹ فىٹعينات وزيادتها البركة حبة عينات فى  TBA قيمة فىٹ انخفاض -٨
فترات أفضل أن النتائج أ�هرت وقد التخزين فترة امللحو�ةٹخالل الزيادة جند بينما الكنترول. بالعينة
األسواق. فى بالعيناتٹاملوجودةٹواملصنعة مقارنة يوما ١٥ هىٹحتى TBA قيمٹ حيث من التخزين
ردة %١٠ العينة عدا ما العينات جميع فى احلرة الدهنية األحماض نسبةٹ فى زيادة - ٩
يوم ٣٠ التخزين بعدٹفترة انخفاضها مع (٤ر١%) الكنترول مقارنةٹبالعينة (٩٣ر٠%) القمح

القمح. ردة %١٠ العينة عدا فيما العينات جميع فى

-:lMB*ا o�ا�� v� vÇu�uOو�dJO*ا qOK�: ��ZzU ا�� UFرا�
القمح, وردة البركة حبه %٥ من كًال فى للبكتريا األعدادٹالكلية تدريجيةٹفى زيادة - ١
التخزين فترات بعدٹ العينات جميع فى ذلك بعد انخفضت وقد الكنترول. بالعينةٹ مقارنة

٤٥ٹيوم. ملدة التخزين بعد خاصة



واخلمائر القولون ومجموعة ٹ Staphylococci من كلٹ فى منو أى يحدث لم - ٢
التخزين. بعد أو قبل العينات كل فى والساملونيال والفطريات

أعلى وكانت املخزنة العينات فى والبروتني للدهون احملللة امليكروبات أعداد انخفاض - ٣
العينات فى أىٹمنو لمٹيالحظ ولكن الكنترول العينة تليها ردةٹالقمح %١٠ العينة فى معدل
وقد التحليل بداية فى خلية/جم ٤١٠ ٢*ٹ للدهون احملللةٹ البكتريا كانتٹ حيث األخرى,
التخزين التحليلٹوبعد بداية فى خليةٹ/جم ٤١٠ ر١ٹ* القمح. ردة %١٠ ذلكٹفى بعد اختفت

العينات. جميع فى ذلك اختفتٹبعد ثم البركة ٣%ٹحبه العينة فى يوم ٣٠ ملدة
العينةٹ٥% فى زادت التخزينٹبينما خالل الالكتيك حامض بكتريا فى انخفاض حدث ٤ٹ-
بعد ١٠%ٹردةٹالقمح , ٥ فى وزيادتها ذلك. بعد انخفضت ثم تخزين. يوم البركةٹبعدٹ١٥ حبة

ذلك. بعد منوات أى تظهر ولم يوم ٣٠ ملدة التخزين
خالل انخفاضها مع ردةٹالقمح عينات فى للبرودة احملبة البكتريا فى منو أى يالحظ لم - ٥
فى ٤١٠ٹوزيادتها * ٢٦ البركة حبه %٥ العينة ٤١٠ * ٤٨ الكنترول العينة التخزينٹفى فترة
ذلك. منوٹبعد أى التخزينٹولمٹيالحظ من يوم ١٥ بعد ٤١٠ * البركةٹالىٹ٩٥ حبة %٣ العينة

:lMB*ا �d�d�K ا��dIى vzULOJا� qOK���ZzU ا�� : U��U�
انخفاض حدث عدا ما مقارنةٹبالكنترول العينات كل الرطوبىٹفى احملتوى زيادةٹفى - ١
الرطوبى تدريجىٹللمحتوى انخفاض لوحظ البركةٹ.ٹكما حبة %٥ نسبة املضافٹلها العينة فى

التخزين. فترة خالل
بالكنترولٹمع مقارنة العينات جميع فى الكلية احلموضة فى ملحوظ انخفاضتدريجى - ٢

بالتدريج. التخزين فترة خالل القمح ردة إليها املضاف العينات زيادتهاٹفى
الكنترول بالعينة مقارنة العيناتٹاملخزنة جميع قيمة PHفى فى تدريجية لوحظٹزيادة - ٣
%٥ إليها املضاف العينات فى PH قيمة انخفاض .ٹولكن التخزين فترات مع زيادة وأيضا

. التخزين مدة زيادة مع قمح ردة
كانت حيث الكنترولٹ بالعينة مقارنة العينات جميع فى الكلى البروتني فى زيادة - ٤
بنسبة البركة حبة إليها املضافٹ العينة كانت الكلى البروتني قيمة فى وأعالهاٹ (٦ر١٨%)

كانتٹ(٨ر٢٣-٣ر٢٥%). حيث %٣-٥
مع ضئيلة بقيمٹ التخزين فترة خالل تدريجيًا الكلى البروتني فى انخفاض حدث بينما
مثال منٹالتخزين معينة فترات العيناتٹخالل بعض قيمتهاٹفى ثبات أو بها تغير حدوث عدم
الشىء ونفس %٣ بنسبة حبةٹالبركة إليها فىٹعيناتٹاملضاف منٹالتخزين يوم ١٥ ٨ر٢٢%ٹبعد
٣ر٢٣%. �لت البركةٹحيث حبة %٥ تخزينٹفىٹالعينات يوم ١٥ مرور القيمةٹبعد ثبات فى



بالعينة مقارنة العينات جميع فى احلر األمينى النيتروجني قيمة فى انخفاض حدث - ٥
للـ قيمة أقل سجلتٹ كما التخزين فترة خالل تدريجيًا زيادتهاٹ بينما البركة حلبه الكنترول
فترة خالل البركةٹ(٤ر٦%) ٥%ٹحبة العينة تليها البركةٹ(٥ر٢%) ٣%ٹحبة العينة فى FAN

يوم. تخزينٹملدةٹ٤٥ ٹبعد FAN القيمٹللـ أفضل كانت التخزينٹوقد
البركة, ٥%ٹحبةٹ العينة فى (TVN)ُ املتطاير الكلى للنيتروجني قيمة أقل سجلت - ٦
تخزين. يوما بعدٹ٤٥ ثمٹ٧% %١١ تخزينٹإلى ٣٠ٹيوما بعد لوحظٹانخفاضٹبها ولكن ١ر١١%
تخزين بعدٹ١٥ٹيوما حبةٹالبركةٹمنٹ١ر١٦% TVNٹفىٹالعينةٹ٣% انخفاضٹفىٹقيمة أيضا
فترات خالل قيمتها زادت التوالىٹبينما على تخزين ٤٥ٹيوما , ٣٠ بعد ١ر٩% و ٩ر١٤% إلى

األخرى. العينات باقى فى التخزين
حبة عينات فى وخاصة الكنترول للعينةٹ بالنسبة العينات جميعٹ فى الدهن نسبة زيادة - ٧
خالل الدهن نسبة فى تدريجى انخفاض لوحظ وقد , الزيوت من محتواها الرتفاع نتيجة البركة
البلورات وتسببتكوين األنسجة التىٹتدمر البكتريا الدهنىٹبواسطة للتحلل نتيجة التخزين فترات

فىٹاخلاليا. سيولةٹالدهون أو ونزول امليكانيكىٹلألنسجة علىٹالتهتك تعمل التى الثلجية
الكنترولٹ(٢١٨ر٠ٹفى للعينة بالنسبة العينات جميع فى TBA قيمة -ٹانخفاضٹفى ٨
العينات فى أخرى مرةٹ زيادتها مع التخزين من يوما ١٥ حتى انخفاضها الكنترول)ٹ العينة
يوما ٣٠ بعد القمح ردة عينات فى TBA قيمة فى انخفاض بينما البركة حبة لها املضاف

ذلك. أخرىٹبعد مرة معٹزيادتها تخزين
الكنترول بالعينةٹ مقارنةٹ العينات جميع فى احلرة الدهنية األحماض قيمة فى زيادة - ٩
العينة القمحٹتليها ردة %٥ فىٹالعينة قيمة أقل التخزين.ٹوكانت فترات خالل الزيادة وأيضا

تدريجيًا). ٨٣ر٠% و (٥٦ر٠% القمح ردة %١٠
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بعد انخفضت يوماٹثم ٣٠ حتى التخزين خالل الكلية البكتريا أعداد فى زيادة -ٹلوحظ ١
تدريجية زيادة حدثت ولكن البركة حبة %٣ والعينة الكنترول العينة فى التخزين من يوما ٤٥
فى للميكروبات الكلية األعداد انخفضتٹ بينما التخزين خاللٹ البركة حبة ٥%ٹ العينة فى

التخزين. خالل القمح ردة عينات
القولونٹأوٹالساملونيال أو Staphylococci لبكترياٹ سواء للبكتريا منو أى يوجد لم -٢

البقرى. البرجر والفطرياتٹفىٹعينات اخلمائر أو
فى التخزين خالل والبروتني للدهون البكترياٹاحملللة فىٹأعداد ملحوظ انخفاض حدث -٣
احملللة للبكتريا منو أى تظهر لم بينما القمح ردة %١٠ و البركة حبة %٥ عيناتٹالكنترولٹو



وأيضًا القمح ردة ,ٹ١٠% القمح ردة %٥ و البركة حبة %٥ , البركة ٣%ٹحبة العينة فى للبروتني
القمح. ردة البركةٹو٥% حبة %٣ عينات من كل للدهونٹفى للمحللة

عينة من كل فى التخزينٹ خالل الالكتيك حامضٹ لبكتريا تدريجى انخفاض لوحظ -٤
٥ر٠ ٣ر٠و البركةٹمن حبة %٣ عينة فى زيادة حدثت بينما , القمح ردة %١٠ و٥%ٹ, الكنترول
يالحظ التخزينٹولم يوماٹمن ٣٠ , وبعدٹ١٥ بدايةٹالتحليل عند /ٹجم خلية *ٹ٥١٠ ٩ر٠ إلى

التخزين. من يوما ٤٥ بعد منو أى
يوما ١٥ التحليلٹوبعد عملية بداية فى للبرودة البكترياٹاحملبة أعداد حدثٹانخفاضفى -٥
البكتريا أعداد فى حدثتٹزيادة كما القمح. ردة %٥ عينة عدا العيناتٹما كل فى التخزين من
على جم خلية/ ٥١٠ * ٢ر ٥١٠ٹإلى * ١ر٠ من التخزين من ٤٥ٹيوما , ٣٠ بعد للبرودة احملبة
حبة %٣ والعينة الكنترول عينة فى التخزين من يوما ٣٠ بعد منوات أى تالحظ ولم التوالى.
القمحٹأيضًا ردة %٥ عينة فى يوما ١٥ وبعد التخزين فترة بداية فى البركة حبة %٥ البركةٹو

القمح. ردةٹ %١٠ فىٹعينة التخزين فترة مدار منوٹعلى أى يالحظ ولكنٹلم
الكيماوى التقييم فى التباينٹالواضح ميكنٹالقولٹأن عليها املتحصل السابقة النتائج ومن
من االنتاج فى املتبع الصحى املستوى اختالفٹ تؤكد املستخدمة للعيناتٹ وامليكربيولوجى
ونوعية مصنع كل بواسطة االنتاجٹاملتبعة طريقة فى التباين أيضًا يوضح أخرىٹوهذا الى شركة
ألماكن الدورية واملقابلة ضوابطٹلالنتاج وضع يستوجب االمرٹالذى وهو املضافة املواد وكمية

الصحيةٹاملالئمة. تطبيقٹالشروط من بهاٹللتأكد والعاملني االنتاج



البيئة, وزارة بإنشاء قامتٹاحلكومةٹفىٹمصر العالمٹفقد فى التلوث مشكلة لتفاقم نتيجة
هذا ومن كثيرة. مصادر الثقيلةٹبتأثير باملعادن األسماك تلوث هو الغذاء أسبابٹتلوث أحد وأن
الطازجة فىٹاألسماك الثقيلة العناصرٹ مستويات لتقييم قدٹأجريت الدراسة هذهٹ املنطلقٹفان
التونة,ٹالسهلية , ,ٹاملاكريل املكرونة , (البورى,السردين واملدخنةٹواملعلبة واململحة واملجمدة
املجمد املاكريل وكان كبير. وأبو حماد أبو , الزقازيق فى محلية أسواق ثالث فى والرجنة)
وكانت ومستوردة محلية عينات كانتٹ السردين وٹ املاكريل , املعلبة التونةٹ أما مستوردا.
السمك عينات كانت كذلك واملكرونة) السردين , (البورى الطازجةٹمحلية األسماك عينات
عالى (الفسيخ اململح والبورى املعلبة) املدخنة الرجنة وشرائح مدخن رجنةٹ (سمك املدخن

مصنعةٹمحليا. كلها والسهليةٹاململحة اململح السردين التمليح), ومتوسط
القواعد تقدير متضمنة الطزاجة اختباراتٹ وعمل الكيماوىٹ التركيب تقدير مت وقد
حامض قيمة (TMA) أمني ميثيلٹ والتراى (TVB-N) الكلية الطيارةٹ النيتروجينيه
الكادميوم ,Pb (الرصاصٹ الثقيلة العناصر تقديرٹ ومت . (TBA-value) التيوباربتيورك
الذى حتليلٹميكروبيولوچى أجراء ذلكٹمت على عالوة األسماك. حلم فى (Hg الزئبق و Cd
(PBC) املنخفضة احلرارة لدرجات احملبة والبكتيريا (TBC) بكتيرىٹكلى عد على اشتمل

.(HPB) للهستامني املنتجة البكتيريا وكذلك (HBC) للملوحة احملبة والبكتيريا

-:¤ÉàdG ≈a É¡°ü«î∏J øµÁ É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” ≈àdG èFÉàædGh
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سمك احتوى والرماد البروتني من مختلفة مقادير على الطازجة األسماك احتوتٹ ١-ٹ
الطازج السردين ثمٹ الطازج البورى يليه ثم الرطوبة من محتوى أعلى الطازجٹعلى املكرونة
املكرونة سمك أن �هر ولقد الرطوبة. من محتوى أقل على املجمد املاكريل احتوى بينما
الطازج البورى أن حني فى دهن) (٩ر٠%-٥ر١% على يحتوى فهو الدهن قليل الطازجٹسمك
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ابراهيم أحمد السعيد رباب
األغذية علوم قسم

الزقازيق جامعة - الزراعـــة كلية
٢٠٠٢ ماچـستير



الدهن. من متوسطىٹاحملتوى كانا (٩ر٤%-٧ر٥%) الطازج دهن)ٹوالسردين (٢ر٤%ٹ-٦ر٥%
(٥ر١١- على فهوٹيحتوى الدهن عالى سمك املستورد املجمد املاكريل سمك أن �هر بينما
التركيب على تأثير لها ليس أنها يبدو احمللىٹ السوق منطقة أنٹ تبني ولقد . ٥ر١٢%دهن)ٹ

الطازجة. لألسماك الكيميائى
اململحة األسماك أن اتضح فقد (اخلام) الطازجة باألسماك اململحة املنتجات ومبقارنة -٢
االستثناءات. من قليل مع والرماد الدهون فى عالية لكنها البروتني وقليلة الرطوبة قليلة كانت
مقارنة والرماد والدهن البروتني فى رطوبةٹأقلٹوارتفاع على احتوت فأنها املعلبة األسماك أما
متوسط البورى ا�هر كما املختلفة. لألسواق أيضا االستثناءات من معٹقليل املدخنة باألسماك
بسمك باملقارنة والرمادٹ الدهن فى وانخفاضٹ والبروتني الرطوبة من كل فى ارتفاع التمليح

التمليح. عالى البورى
الكيميائى التركيب على املدينة لسوق التأثير بعض وجود الوقتٹ نفس فى اتضح وقد
فى والبروتني للرطوبة معدل أعلى أن وجد وقد , االستثناءات بعض مع اململحة لألسماك
الزقازيق. مدينة ملنتجاتٹ للدهنٹ معدل اعلى كان كذلك كبير. أبو ملدينةٹ اململحة األسماكٹ
فى ودهن رطوبة محتوى أقلٹ وكان حماد. أبو مدينة منتجات فى رمادٹ معدل أعلى وكانت
األسماك فى والرماد البروتني من محتوى أقل كان بينما حماد أبو ملدينة اململحةٹ املنتجات
البروتني االعتبارٹمحتوى فى األخذ ومعٹ أيضا االستثناءات بعض مع الزقازيقٹ مبدينة اململحة
باألسماكٹاململحة. مقارنة املدخنةٹأعلى األسماك املعلبة, لألسماك فأنٹالقيمةٹالغذائية والرماد
أقل ودهن وبروتني عالية رطوبة على املعلب والسردين املعلب املاكريل من كل احتوى -٣
مكان أن ومبا مستورد) أو (محليا التصنيع مكان االعتبار فى األخذ دون املعلبة بالتونة مقارنة
املعلبة.ٹوغالبا األسماك اختالف حسب فردى بشكل الكيميائية املكونات يؤثرٹعلى اإلنتاج
املاكريل احتوى بينما مرتفعة رطوبة على املستوردة املعلبة احتوتٹالتونة استثناءاتٹقليلة, مع
محتوى وكانٹ احمللية, باملنتجات مقارنة أقل رطوبة على املستورد والسردين املستورد املعلبٹ
املعلب املاكريلٹ احتوىٹ بينما عاليًا البروتنيٹ من املستورد والسردين املستوردةٹ املعلبة التونة
املستورد املاكريلٹ كان محليا. املعلبة املنتجات مع مبقارنته وذلك أقل بروتني علىٹ املستورد
التونة فى الدهنٹمنخفضا كان بينما الدهن مرتفعةٹمن نسبة على يحتويان املستوردٹ والسردين

محليًا. املعلبة بالعينات باملقارنة املستوردة
املعلبة التونة فى ومنخفض , واملستورد املعلب املاكريل فى مرتفع الرماد النهايةٹكان وفى
السوق تأثير وكان محليا املعلبة باملقارنةٹباملنتجات وذلك املستورد والسردينٹاملعلب املستوردة

املعلبة. واملستوردة احمللية املنتجات من لكل علىٹالتركيبٹالكيميائى مالحظة أقل
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القياسية للمواصفاتٹ طبقا به املسموح احلد منٹ أقل كان الرصاصٹ مستوى أن وجد أ-
مللجرام/كجم), (٠٣٢ر٠-٠٥ر٠ البورىالطازج فى فكان (٠ر١مللجرام/كجم) املصرية
الطازج املكرونة سمك فى مللجرام/كجم) (٠٥٨ر٠-٠٦٣ر٠ الطازج السردين وفى
(٠٦ر٠-٠٦٣ر٠ املستوردٹ املجمد املاكريل وسمك مللجرام/كجم)ٹ (٠٥٨ر٠-٠٦١ر٠
نوع بينما الرصاص فى مستوى أعلى (املاكريل) السمكٹاألخير نوع وكان . مللجرام/كجم)
الطازجة واملكرونة الطازج السردينٹ كان بينما ذلك فى أقلهم كانٹ (البورى) األول السمك

السابقة. لألسماك بالنسبة متوسطىٹاملستوى
الرصاص من مستوى العينات أغلب فى (الفسيخ) التمليح عالى البورى ا�هر - ب
املدخنة والرجنة اململحة والسهلية اململح السردين أما التمليح فىٹاملنتجاتٹمتوسطة عنه أعلى
كان لذلك الفسيخ. من أعلى رصاص حتتوىٹعلى فكانت املعلبة املدخنة الرجنة وكذلكٹشرائح

به. املسموح احلد من رصاصٹاقل على يحتوى الفسيخ
املكرونة الطازجٹ, البورى أ�هر فقد واضحا يكن لم السوق منطقة تأثير أن بالرغمٹمن - ج
املدخنة الرجنةٹ شرائح وكذلك املدخنة الرجنة , اململحة والسهلية , اململح والبورى ,ٹ الطازجة
الزقازيق. مدينة سوق فى أقل وكانت كبير أبو مدينة سوق فى الرصاص من مستوى أعلى املعلبة
مرتفع بها الرصاص مستوى أن وجد املستوردة املنتجات فان املعلبة لألسماك د-ٹوبالنسبة
احمللية حالةٹاملنتجات العينات),ٹبينماٹفى من منٹالعيناتٹالتسعٹ(٤٤ر٤٤% خمس فى وذلك
ملكانٹالشراء, واضح تأثير يظهر ولم العينات), من (٦ر٥٥% مرتفعًا الرصاصكان معدل فإن

به. احلدٹاملسموح أقلٹمن العينات جميع الرصاصٹفى مستوى وكان
ملستوى بالنسبة مقبولة دراستها مت واملصنعةٹالتى الطازجة األسماك جميع أن يتضح ومنٹهذا

بها. الرصاص

. Cd Ωƒ`«eOÉ``µdG (2)
املجمدة واألسماك واملكرونة) السردين (البورى, الطازجة األسماك كل أن وجد أ-
مللجرام/كجم) مرتفعةٹ(٢٩ر٠-٤١ر٠ كادميوم معدالت على حتتوى (ماكريل) املستوردة
مللجرام/ (١ر٠ وهى (١٩٩١) املصرية القياسية للمواصفات طبقاٹ به املسموح احلد عن
وتراوحت واضحًا به املسموح احلد مع املئويةٹللكادميومٹباملقارنة النسبة ارتفاع كجم)ٹوكان

موجود. غير الشراء ومكان األنواع تأثير )ٹوكان %٣١٠- %١٩٠) من
سمك , السردين , التمليح) ومتوسط عالى (الفسيخ اململح للبورى وبالنسبة -ٹ ب



أعلى مستويات أ�هرت فقد املعلبة املدخنة الرجنة وشرائح املدخنة الرجنة , اململحة السهليةٹ
تعبئة زيت احتوى مللجرام/كجم).ٹوقد (١٤ر٠-٤٨ر٠ به املسموح احلد من الكادميوم من
(٠١ر٠- به املسموح احلد منٹ أقل الكادميوم منٹ معدلٹ على املعلبة املدخنة الرجنة شرائح
معدل كان املعلبة األسماك لكل أوساطٹالتعبئة بالذكرٹأن اجلدير ومن مللجرام/كجم) ٠٢ر٠
أنواع بالنسبةٹلتأثير املصرية القياسية للمواصفات طبقا به املسموح احلد من اقل بها الكادميوم

واضحة. أىٹاختالفات يظهر فأنهٹلم الكادميوم علىٹمستوى وأماكنٹالشراء األسماك
املنتجات فى الكادميوم أ�هرتارتفاعٹمستوى حتليلها ثلثىٹاملنتجاتالتىٹمت أن وجد وقد ج-
من مستوىٹأقل احتوتٹعلى فقد التعبئة أوساط أما محليا املصنعة األسماك عن املستوردة املعلبة
السردينٹاملعلب(١٩ر٠- فى مستوىٹالكادميوم أن وقدٹوجد الكادميوم. من احلدٹاملسموحٹبه
فى منه أعلى مللجرام/كجم) (٢ر٠-٥ر٠ املاكريلٹاملعلب وفى , كجم) مللجرام/ ٥١ر٠
غير الشراء ومكان األسماك أنواع مللجرام/كجم)ٹوقدٹكانٹتأثير (٣ر٠-٤ر٠ املعلبة التونة

تقديرها. مت التى الكادميوم مستويات على أوٹمؤثرًا واضح

.Hg o???????????�zeا� )٣(
الزئبق مستوى إلى بالنسبة رفضها ميكن ال الطازج البورى سمك عيناتٹ أن وجد أ-
املواصفات فىٹ به املسموح احلد منٹ أقل أو مساوىٹ وهو مللجرام/كجم)ٹ ٥ر٠ٹ (٤٦رٹ- به
(٥٤ر٠- كان فقد السردينٹالطازج أما .(١٩٩١) (٥ر٠ٹمللجرام/كجم) املصرية القياسية
املجمد املاكريل مللجرام/كجم)ٹو (٥١ر٠-٥٥ر٠ الطازجة املكرونة , مللجرام/كجم) ٦ر٠
املسموح احلد من زئبقٹأعلى على كانتحتتوى كلها مللجرام/كجم) (٦١ر٠-٦٥ر٠ املستورد
السردين يليه املستورد املجمد سمكٹاملاكريل موجودٹفى للزئبق مستوى أعلى كان وقد به.
اقل وكان البورىٹالطازج. فى كان للزئبق مستوى أقل أن وجد وقد وٹاملكرونةٹالطازجة. الطازج
حمادٹتالها أبو مدينة سوق فى املوجودان الطازجة واملكرونة البورىٹالطازج للزئبقٹفى مستوى
الطازج السردين وفىٹحالة كبير. أبو مدينة بسوق مستوى أعلى كان ,ٹثم الزقازيق مدينة سوق
وسوق كبير أبو مدينة سوق فى مرتفع بهما الزئبق مستوى كان املستورد املجمد واملاكريل

مدينةٹالزقازيق. سوق فى أقل كان بينما أبوٹحماد مدينة
على احتوت املعلبة املدخنة الرجنةٹ وشرائح املدخنة الرجنة , اململحة األسماك -ٹجميع ب
احلدٹاملسموح أعلىٹمن مللجرام/كجم)ٹوهذا الزئبقٹ(١٠ر٠-٦٢ر٠ مرتفعةٹمن مستويات
للزئبق مستوى أقل الرجنةٹاملدخنةٹاملعلبة) (شرائح األخير املنتج تعبئة وسط أ�هر بينما بهٹ.
أال حماد أبو مدينة الزقازيقٹوسوق مدينة سوق فى مللجرام/كجم)ٹوذلك (٤٥ر٠-٤٧ر٠

(٥٦ر٠ٹمللجرام/كجم). كبير مدينةٹأبو سوق بهٹفى احلدٹاملصرح عن مرتفعة أنها



اعلىٹمن زئبق مستوى على احتوى التمليح عالى الفسيخ أن وجد قد هذاٹاخلصوص وفى
, اململحة األخرى األسماك الزئبقٹمن مستوىٹ فى أقل كالهماٹ وكان التمليح املنتجٹمتوسط
(٩٨ر٠-٠ر١مللجرام/ مرتفع زئبق معدل على السهلية احتوت كما املعلبة املدخنة أو املدخنة
املدخنة الرجنة يتبعها املعلبة. املدخنة الرجنة أوٹ املدخنةٹ الرجنةٹ و اململحةٹ األسماك بني كجم)
مستوى اقل الزئبق.ٹوكان من مستوىٹأقل اململح أ�هرٹالسردين بينما املعلبة, والرجنةٹاملدخنة

للفسيخ. سجل املنتجات من املذكورة فىٹاملجموعة للزئبق
اململح فىٹالسردين أعلى أنٹمستوىٹالزئبقٹكان الشراءٹبالرغمٹمن تأثيرٹلسوق يحدث ولم
اعلى أن وجدٹ وقد حماد.ٹ وأبو الزقازيقٹ سوقٹ كبيرٹعن أبو مدينةٹ بسوق اململحةٹ والسهلية
سوق فى التمليح عالية األسماك فى وكذلك واملعلبة املدخنة الرجنةٹ فى كان للزئبق مستوى
التمليح الفسيخٹمتوسط حالة وفى حماد أبو مدينة سوق فى اقل كانت كبيرٹوالتى أبو مدينة
حماد أبو يليهٹسوقٹمدينة الزقازيق مدينة بسوق مرتفع الزئبق مستوى املدخنةٹوجدٹأن والرجنة

كبير. أبو مدينة سوق منتجات فى اقل مستواه كان وقد
الزئبق مستويات كانت الزيت فى املعبأة التونة وعينات املعلبة لألسماك بالنسبة إما ج-
كبير أبو مدينة سوق فى املستوردة ماعداٹالعينات مللجرام/كجم) (١ر٠-٤٦ر٠ مقبولة بها
احلد من أعلى زئبق مستوى �هرٹبها فقد -٦٥ر٠ٹمللجرام/كجم) (٥٢ر٠ الزقازيق ومدينة
مقبولة(٣٣ر٠-٤٨ر٠ معدالتها كانت املعلب املاكريل عينات فانٹكل وباملثل به. املسموح
ذلك ورغم مللجرام/كجم) (٥٥ر٠ كبير أبو مبدينة املعلب املاكريل ماعدا مللجرام/كجم)
املسموح احلد من أعلىٹ زئبق حتوىٹ املعلب السردين من واحمللية املستوردة العيناتٹ كلٹ فان
والسردين املستوردة املعلبة التونة كل أن اتضح ولقد مللجرام/كجم) (٥١ر٠-٦٣ر٠ به
األنشطة أن على دليل وذلك احملليةٹ املنتجات من اعلى الزئبق من مستوياتٹ بها واملاكريل

كثيرةٹفىٹالبالدٹاألجنبية. الصناعية
ومستورد)ٹوالتونة املعلبٹ(محلى واملاكريلٹ مستورد) (منتج املعلب للسردين وبالنسبة
الزقازيق مدينة كبيرٹيليها فىٹمدينةٹأبو أعلىٹمستوىٹللزئبقٹبها مستورد)ٹكان (منتج املعلبة
املعلب للسردين وبالنسبة أخرى جهةٹ ومنٹ حماد. أبوٹ عيناتٹ فى مستوى أقل كان بينما
منتجات بينما كبير مدينةٹأبو عينات فى بها للزئبق مستوى أقل املعلبةٹكان (محلى)ٹوالتونة

الزئبق. من مرتفعة مستويات بها �هر حماد وأبو الزقازيق سوقى
والبعض غيرٹمقبولة األسماك األسماكٹومنتجات بعض أن مالحظة النهايةٹميكن وفى د-
منٹناحيةٹنسبة مقبولة العينات كل الزئبقٹبها.ٹوكانت مستوى ناحية من اآلخرٹمقبولٹوذلك
الحتوائها الكادميوم ناحية من غيرٹمقبولة متٹحتليلها التى العينات بينماٹجميع بها. الرصاص
عام به املصرىٹاملسموح احلد أن مراعاة مع مصر. فى به املسموح عنٹاحلد مرتفع معدل على



/كجم)ٹوعليه مللجرام (١ر٠ حالةٹالكادميوم مشدداٹفى قاسيًا حدًا يشترط (١٩٩١)ٹالذى
الدراسة.ٹهذا فى الثالثة لألسواق بالنسبة مقبولة غير دراستها متت التى العينات كل تكون
منظمة من كل قبل من بها املسموح احلدود أن خصوصا فيه النظر إعادةٹ يجب املصرى احلد
األسترالية واملعدالت , (٥ر٠مللجرام/كجم) هو (١٩٩٢) عام WHO العاملية الصحة
وهى مللجرام/كجم) (٠ر١ (١٩٩٦) واألسبانية مللجرام/كجم) (٩ر٠ هو عامٹ(١٩٩٤)

املصرىٹ(١ر٠ٹمللجرام/كجم). احلد من كثيرا أعلى
كجم/ (٢٥ر٠ٹ لألسماك املنخفضٹ األسبوعى االستهالك االعتبار فى األخذ عند - هـ
الرصاص من بكل األسماكٹ لتلوث الضارة التأثيرات تكون أن املتوقع من فأنه أسبوع)
الرصاص من أسبوعياٹ احتمالهٹ ميكن الذى احلد أن حيث مؤثرة.ٹ غير والزئبق والكادميوم
بناء وذلك الترتيبٹ علىٹ (%٨٣) ,(%٢٦-٣٢) ,( (٥٧ر٠% يكون والزئبقٹ والكادميومٹ
احلد هو وذلك (١٩٧٢) عام WHOالعامليةٹ الصحة ومنظمة FAO األغذية منظمة على
لسكانٹاملناطق خصوصا غيرٹذلك قدٹيكون احلال بينما لإلنسان. أسبوعيا بتناوله املسموح
وهى املشوية األسماك امعاء تناول يتم وعادة مرتفع األسماك استهالك يكون الساحليةٹحيث

الثقيلة. بالعناصر تلوثا األجزاء أكثر
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مللجرام/ (٠٧ر١١-٣٥ر١١ الطازج البورى الطيارةٹفى الكلية النيتروجينية القواعد أ-
(٦ر١٢-٨٢ر١٢ املكرونة بسمك اخلاصة تلك يليها املستوياتٹ اقل وهى ١٠٠جم)
. املجمدٹ(٢٧ر١٤-٣٠ر١٤ٹمللجرام/١٠٠جرام) املاكريل سمك ثم , مللجرام/١٠٠جم)
وكانت (٣٩ر١٥-٤٢ر١٥ٹمللجرام/١٠٠جم) الطازج السردين القيمٹفى اعلى كانت بينما
املالحظ من وكان (٢٠ر١١-٤٢ر١٥مللجرام/١٠٠جم) بعضها من متقاربة القيمٹاملعطاه كل
أعلىٹمستوياتٹالقواعد �هرٹأن ولقد (٣٠مللجرام/١٠٠جم). املسموحٹبه احلد من اقل أنها
الطازجة البورى اسماك فى وذلك كبير أبو مدينة سوق فى كانت الطيارة الكلية النيتروجينية
أسماك العاليةٹفى كانتٹاملستويات حماد أبو مدينة سوق فى املستورد.ٹأما املجمد واملاكريل
الزقازيق مدينة بسوق فكانت املستوياتٹاملنخفضة أما , واملكرونةٹالطازجة الطازج السردين
واملكرونة. الطازج السردين فى كانت كبير أبو مدينة سوق وفى املستورد املجمد املاكريل فى

البورىٹالطازج. سمك فى حماد أبو سوقٹمدينة وفى
القواعد منٹ عالية مستويات على حتتوى كانت اململحة األسماك عيناتٹ جميعٹ - ب
(١٩٩١) املصرية للمواصفات طبقا املسموحٹبه احلد من الطيارةٹأعلى النيتروجينيةٹالكلية



القواعد مستوياتٹ كانت التمليح ومتوسطة التمليح عالية البورى أسماك فى لوحظٹأن وقد
كانت حيث حماد كبيرٹوأبو وأبو الزقازيق من كل بأسواق عالية الكليةٹالطيارة النيتروجينية
على ١٠٠جم) مللجرام/ ٨٨ر٤٧ , ٨٦ر٤٩ٹ ٦٢ر٥١,ٹ ١٩ر٣٩, ٦٠ر٤٤, (١٥ر٤٥,
الرجنة وشرائح الرجنةٹاملدخنة فى الطيارة الكلية النيتروجينية القواعد الترتيبكانتمستويات
النيتروجينية القواعدٹ من مستوياتها كانت احمللى السوق منٹ عليها احلصول مت والتى املعلبة
, ٣٠ر٢٢) الى (٢٤ر٢٠ من تتراوح املستويات وهذه به املسموح احلد من اقل الكليةٹالطيارة

التوالى. على ( مللجرام/١٠٠جم ١٨ر٢٥ الى (٣٦ر٢٢ من
(٨٠ر٢٥- كان املعلبة احمللية التونة فى الطيارة الكلية النيتروجينية القواعد مستوى - ج
(٣٥ر١٦- املستوردة العينات فى مما أعلى مستواها وكان مللجرام/١٠٠جم) ٥٥ر٢٦ٹ
اسماك أما به. املسموح احلد عن منخفضٹ كان وكالهماٹ مللجرام/١٠٠جم) ١٠ر١٧
(٨٤ر٢٠-٠٧ر٢٣ مقاديرها كانت ٹفقد ومستورد املعلبٹ(محلى والسردين املعلب املاكريل
املستويات وهذه التوالى على جم) ١٠٠ مللجرام/ ٤١ر١٧-٦٤ر١٩ ١٠٠جم, مللجرام/

مللجرام/١٠٠جم). بهٹ(٣٠ املسموح احلد عن منخفضة ايضا كانت

.(TMA) أ�5 qO�O� ا��dاى - ٢
تتراوح الطازجةٹكانت األسماك عينات جميع فى أمني ميثيل القيمٹللتراى متوسط كان أ-
فهى املجمد املاكريل فى مرتفع كان مقداره أن إال جم) مللجرام/١٠٠ (٣٠ر١-٥٦ر١ من
طبقا به املسموح احلدٹ من اقل املستويات وهذه ( مللجرام/١٠٠جم ٢ر٤ الى (٥ر٣ منٹ

(١٠مللجرام/١٠٠جم). كانت حيث (١٩٩١) املصرية للمواصفات
احلد من أعلى كانت اململحة األسماك فىٹعينات أمني ميثيل التراى مستويات كانت بٹ-
فى كماٹكانٹمستواه ( الىٹ٨ر١١ٹمللجرام/١٠٠جم (٢ر١٠ من بهٹحيثٹتراوحت املسموح

املدخنةٹمنخفض. الرجنة
بهٹمبتوسط املسموح احلد عن املعلبةٹمنخفضا األسماك فى أمني ميثيل تركيزٹالتراى كان ج-
وفى مللجرام/١٠٠جم) الىٹ٥٥ر٢ (١١ر١ من ومستورًا املعلبةٹ(محليا التونه فى يتراوح
على املعلب ١٠٠جم)ٹكماٹاحتوىٹالسردين مللجرام/ ٨ر١ٹالىٹ٧١ر٣ منٹ( املعلب املاكريل
أقل الناجتة القيم كل وكانت أمني ميثيل التراى من ( مللجرام/١٠٠جم ٤٢ر٢ الى (٢٥ر١

به. املسموح احلد من

ا��U�uOر��uOرك (TBAٹ). i�U� WLO� - ٣
األمان حد عن منخفضة الطازج السمك عينات فى الثيوباربتيورك حامض قيم كانت أ-
فقدٹاحتوى (٥ر٤مللجرام/كجم) الى تصل والتى القياسيةٹاملصرية للمواصفات طبقا الوارد



حامض من (٢١ر٠-٣١ر٠ٹمللجرام/كجم) على الدهن) سمكٹقليل (وهو املكرونة سمك
(٥١ر٠-٦١ر٠ على احتوى فقد دهنى) نصف (سمك الطازج البورى بينما الثيوبربتيورك
علىٹ(٤٧ر١-٥ر١ٹمللجرام/كجم). املستورد املجمد املاكريل احتوى كما . مللجرام/كجم)
مقدار على أنهاٹتدل السمكٹحيث جودة حامضٹالثيوباربتيوركٹتدلٹعلى أنٹقيم املعروف ومن

بها. الدهون اكسدة
٤٩ر٢ الى منٹ(٠٧ر١ اململحة األسماك فى الثيوباربتيوركٹ حامض قيمة تراوحت -ٹ ب

الثيوباربتيورك. حلامض االمان حد من اقل كانت والتى مللجرام/كجم)
الثيوباربتيورك حامض قيم كانت دراستها متت التى املعلبة األسماكٹ منتجات جميع ج-
كانت مستوردًا أو كانت محليًا املعلبة التونة فى القيم فمتوسط به احلدٹاملسموح من أقل لها
كانت ومستوردًا) (محليا املعلب املاكريل سمك وفى مللجرام/كجم) (٧٧ر٠-٣ر١
مللجرام/ ٧٥ر٢ إلى منٹ(٨٦ر١ املعلب السردين وفى مللجرام/كجم). (١٣ر١-٥١ر١
الثيوباربتيورك حامض قيم على احتوت محليا املعلبة األسماك عيناتٹ أن ويالحظٹ . كجم)

املنتجاتٹاملستوردة. فى منها اعلى

:WHK��� وا*dD� WK�UFق وا*��uردة WOK;ا �UL�úك WO'uOو�dJO*ا WO�UMا� s� ا'uدة د-
 . TBC .vKJا� ا��dO�Jى bF١ - ا�

متٹاحلصول أو طازجة أكانتٹاألسماك سواءٹ  (TBC) الكلىٹ العدٹ معدالت تتأثر لمٹ -ٹ أ
٧١٠* (٢ر٩ٹ املكرونة سمك فىٹ الكلى العد معدل ارتفع فقد احمللى.ٹ السوق من عليها
(٣١ر٦*٤١٠ ملحو�ة بطريقة أنخفض بينما الزقازيق مدينة بسوق مستعمرة/جم)
الكلى كانٹالعد فقد كبير أبو مدينة فىٹٹسوق وكذلك - حماد أبو سوق مستعمرة/جم)ٹفى
الكلى العد كان السوق نفس فى بينما مستعمرة/جم) املجمـد(٨ر٩*٣١٠ للماكريل
فى املكرونة لسمك الكلى العد كان بينما مستعمرة/جم). مرتفع(٤ر٧*٦١٠ للسردين
وذلك مستعمره/جم) ٧١٠* (٣١ر٦*٤١٠-٢ر٩ ارتفاعا اكثر كان السابقة الثالثة االسواق
اسماك فى اما مستعمرة/جم).ٹ (٢ر١٥*٣١٠-٣ر١*٥١٠ الطازج البورى بسمكٹ مبقارنته
( *٣١٠-٥ر٨*٤١٠ ٢ر١٥ اقل( كلى علىٹعد حتتوى أنها تبني أبوٹحمادٹفقد مدينة سوق
العد االٹأن *٥١٠ٹمستعمرة/جم) (١ر٥ على احتوى فقد املستورد املجمد فيماٹعداٹاملاكريل

مستعمرة/جم). ٣١٠ * كبير(ٹ٨ر٩ مدينةٹأبو ماكريلٹسوق اقلٹفى كان الكلى
مرتفعٹفى بها الكلى العد معدل كان اململح اململحٹوالسردين البورى من بالنسبةٹلكل بٹ-
منٹاملنتجاتٹمتوسطة أعلى كلى عد على التمليح عالية األسماك احتوت فقد الطازجة العينات
متوسطٹالتمليح البورى من أعلى الكلى العد بكتريا على اململح السردين احتوى كما التمليح.



عن بصرفٹالنظر اململح السردين من اعلى الكلىٹبها العد كان اململحة السهلية أن حني فى
التمليح عالى فىٹالبورى املنتجاتٹاململحة الكلىٹفى للعد نسبة أعلى كانت البيع سوق تأثير
ما دائما وهذا السوق اململحٹبنفس لهاٹفىٹالسردين مستوى أقل كان بينما كبير أبو فىٹسوق
اململحةٹكان األسماكٹ فى الكلى العد وكانٹ الطزاجة. الختباراتٹ عالية بقيم مصحوبا يكون
من قليل كبيرٹمع سوقٹأبو فى منخفضا الزقازيقٹبينماٹكان سوق حمادٹيليه بسوقٹأبو مرتفعا
السمك عن الكلى العد انخفاضفى فىٹالغالب فقدٹا�هرت املدخنة األسماك .ٹأما االستثناءات
لألسماك الكلى العدد كان البكتريا. من عدد اقل املدخنٹاملعلبعلى املنتج احتوى بينما اململح
كان أنه أال أبوٹحماد ثمٹسوق الزقازيق فىٹسوقٹمدينة مرتفعا املعلبة املدخنة واالسماك املدخنة

أبوٹكبير. سوق منخفضٹفى

.PBC WCH�M*ا ا)dارة Wر�b� W�;ا U�d�Jا�� - ٢
الزقازيق مدينة بورىسوق فى (PBC) املنخفضة احلرارة لدرجة احملبة البكتريا عدد ارتفع أ-
سوق .ٹوكان كبير أبو فىٹسوقٹمدينة (البورى) بنفسٹصنفٹالسمك لها عدد كانٹاقل بينما
العينات أن كما احلرارةٹاملنخفضة. لدرجة احملبة بالبكتريا السمك بتلوث عالقة له ليس البيع
اعداد على احتوت التى تكنٹهى لم منخفض مرتفعٹأو الكلىٹللبكتيريا العدد بها �هر التى

املنخفضة. احلرارة لدرجة احملبة البكتريا من اقل او اعلى

.HBC W�uKLK� W�;ا U�d�Jا�� - ٣
مرتفعة فىٹاملنتجات عنه كلى عددٹبكتيرى علىٹأعلى التمليح البورىٹمتوسط احتوى أ-
بالتمليح مقارنة للبكتيريا العددٹالكلى من يقلل ارتفاعٹالتمليح أن على دليال وذلك التمليح
عنه مرتفع (HBC) للملوحة محبة التمليحٹعلىٹبكتريا متوسط البورى ويحتوى املتوسط.
مع األسماكٹاملدخنةٹاملعلبة فى منه أعلى وغالباٹماٹتكون والسهليةٹاململحة اململح السردين فى
للملوحة محبة بكتريا على املعلب املدخن املنتج احتوى حماد)ٹحيث أبو (منتج وحيد استثناء
األسماك فى للملوحة محبة بكتريا أما االستثناء, من قليل مع املنتجٹاملدخن منخفضعن مبعدل
فى لكنهٹأقل حماد أبو سوق تبعه ثم الزقازيق بسوق جميعًا بها مرتفعًا كان واملدخنة اململحة

كبير. أبو سوق
للملوحة احملبة والبكتريا للبكترياٹ الكلى العدد حدود طبقتٹ اذا ما حالة فىٹ - ب
على مستعمرة/جم) ١*٥١٠) وجد اململحة املنتجات علىٹ (١*٦١٠مستعمرة/جم)
أنٹاألسماك كما تقبل. وال ترفض سوف حتليلها التىٹمت املنتجات اغلب فأن املدخنة األسماك
أنها (أى أعلىٹنسبيا للملوحة وبكترياٹمحبة للبكتريا كلىٹ عدد على حتتوى املعلبة املدخنةٹ



عمليات أكثرٹاثناء عناية اتباع يجب أنه داللةٹعلى وهذا البكترياٹاخلضرية) من خالية ليست
املنتجات. هذه مثل وتداول وتخزين انتاج

. HPB 5�U��NK� W��M*ا U�d�Jا�� -٤
منتجات فى واألقل األعلى املستويات منها �هرت (HPB)للهستامني املنتجة أ-ٹالبكتريا
املاكريل وفى مستعمرة/جم) املكرونة(٣٤ر١٢*٧١٠ سمك فى كبير أبو مدينة سوق
علىٹمستوى يؤثر ال البيع أنٹسوق داللةٹعلى )ٹوذلك (٦٢ر٧*٣١٠ٹمستعمرة/جم املجمد
البكتريا عدد بها التى والعينات السمك. بصنف يتأثر لم وكذلك املنتجةٹللهستامني البكتريا
الناحية من ترفض ال مرفوضٹاالٹأنها عنٹ(١*٦١٠ٹمستعمرة/جم)ٹ للهستامنيٹمرتفع املنتجة
وقيمة الطيارة,ٹالتراىٹميثيلٹامني الكلية النيتروجينية القواعد الكيميائيةٹنتيجهٹإنخفاضٹقيم

به. املسموح احلد عن الثيوباربتيورك حامض
من أقل للهستامني املنتجة البكتريا من عددٹ علىٹ اململح والسردين البورى احتوى ب-
منتجة بكتريا على التمليح متوسط البورى واحتوى االستثناءات بعض مع الطازجة األسماك
احتوت فقد اململحة السهلية أما التمليح- عالى البورى فى التى تلك عن للهستامنيٹمرتفع
األعداد تلك عن مرتفعا وكالهماٹكانا اململح السردين مرتفعٹعن للهستامني منتجة بكتريا على
الزقازيق. مدينة سوق منتجات فى ذلك االستثناءٹفى وكان التمليح متوسط البورى فى املوجودة
(بورى- اململحة األسماك من للهستامنيٹاعلى منتجة بكتريا على السمكٹاملدخن يحتوى
من يخلو لم املدخنٹاملعلب السمك أن كما الزقازيق. بسوق تلك عدا فيما سهلية) سردين
للهستامني). املنتجة منٹالبكتريا خضرية خاليا على يحتوى (فهو للهستامني املنتجة البكتريا



جامعة الزراعة كلية - احليوانى اإلنتاج بقسم الدواجن مزرعة فى الدراسةٹ هذه أجريت
بحوث مبركز والدواجن احليوان معملٹتغذية فى التحليلٹالكيماوى متٹإجراء بينما الزقازيق.

القاهرة. املطرية الصحراءٹ-
التصنيع مخلفات لبعضٹ الغذائية الهضميةوالقيمة القيمة تقدير الدراسةٹ استهدفت
دراسة الدواجنٹوكذلك السكر)ٹفى بنجر -ٹتفل الزيتون تفل البركةٹ- (كسبٹحبة الزراعى
العليقة تركيب من (%١٢ ,٩ , ٦ ,٣) املخلفات هذه استخدامٹمستوياتٹمختلفةٹمن تأثير
وتأثيرها الذبيحة. بعضٹصفات إلى باإلضافة واالقتصادية الغذائية والكفاءة النمو معدل على

التجريبية. العالئق فى الغذائية املركبات معدلٹهضم على
١٣ إلى الكتاكيت عمرٹأسبوعٹوقسمت من ٨١٩ٹكتكوتٹهبرد على التجربة أجريت
فى ومتقاربة متساويةٹالعدد مكررات ٣ على موزعة كتكوت ٦٣ بكلٹمعاملة جتريبية معاملة

اجلسم. وزن
:vK� ULO� UNOK� qB�ا*� ZzU�Mا� hO�K� sJ1و

�UHKت:LK� WOzاcGا� WLOIوا� WOLCNا� WLOIا� - ١
:WOLCNا� WLOIا� - ١-١

اخلام, الدهن , اخلامٹ والبروتني , العضوية للمادة الهضمية القيمة فى الفروق كانتٹ
تفلٹالزيتون البركةٹ- حبة (كسب بني معنوية األزوت من اخلالى واملستخلص اخلام واأللياف
العضوية للمادة معاملٹهضم أحسن البركة حبة كسب أعطى وقد .ٹ السكر) بنجر تفل -
التوالى. على ٥٢ر٨٥%,ٹ٧١ر١٨%) (٣٠ر٦٨%ٹ, حيثٹكانت اخلام واأللياف والدهنٹاخلام
األزوت من اخلالى واملستخلص اخلام للبروتني هضمٹ معامل أحسن الزيتونٹ تفل أعطى بينماٹ
بدرجة الهضم معامل فى قيمة أقل بنجرٹالسكر تفل سجل بينما ٧٨ر٨٢%) (٠٥ر٨١%,

v?????????????????را�e???????????????ا� l?????????????????????????OMBا�� �U??????????????????????HKت� i?????????????????F??�� v????????????????zاc???????????????Gا� r??????????????????OOIا��
5???????L�ا�� �b???????????� W????????�c?????????Gارى v???????� U??????????Nا�b??????????�وا��

املقصود عبد عبداحلميد أحمدٹعبدٹاملقصود
احليوانى اإلنتـاج قسم

الزقازيق الزراعـــةٹ-ٹجامعـة كلية
٢٠٠١ عام دكتوراه



واملستخلص اخلام الدهن اخلام, البروتني العضوية, املادة من لكل (عندٹمستوىٹ٠١ر٠) معنوية
اخلالىٹمنٹاألزوت.

: WOzاcGا� WLOIا� -١-٢
والطاقةٹاملمثلة املهضوم القيمٹللبروتني أعلى وتفلٹالزيتون البركة حبة كسب من كل أعطى
و(٦٣ر٣١٤٩, بروتنيٹمهضوم ٨٤ر٧%) , (٣٣ر٢٦% كانت حيث كالورى/كجم) (كيلو
قيمة أقل السكر بنجر تفل أ�هرٹ بينما التوالى. على كالورى/كجم)ٹ كيلو ٨٤ر٢٣٨٥
كالورى/كجم). كيلو (٠٥ر١٢٨٦ التمثيلية والطاقة (٤٧ر٤%) املهضوم اخلام للبروتني

:v(ا r�'ا ٢-وزن
أىٹمستوى على الكتاكيت تغذية أن العمر) من أسابيع ٧ (عند التجربة فىٹنهاية وجد
(٥٨ر١٥٣٦جم).ٹبينما وزنٹجسم أعلى أ�هر قد والناهى عالئقٹالبادىء فى الزيتون تفل من
وتفل , (٢٦ر١٤٦٦جم)ٹ البركة حبة كسب على غذيت التى للكتاكيت اجلسم وزن كان
التسمني بدارى عالئق فى زيتون تفل %٣ مستوى وأعطى , (٢٠ر١٣٩٩جم) السكر بنجر
بنجر تفل من %١٢ مستوى أدى بينما جم) (٥٤ر١٥٨٢ اجلسم وزن فى معنوية أعلىٹزيادة

(٩٢ر١٢٣٤جم). معنوية بدرجة وزنٹاجلسم فى التقليل إلى السكر

ا�uزن: v� ا�U�eدة - ٣
كسبٹحبة استخدام أن النتائج أوضحت العمر من أسابيع ١-٧ من التجربة خاللٹفترة
أحسن أعطى قد %٦, ٣ بنسبة السكر الزيتونٹوتفلٹبنجر تفل من كل أو %٣ بنسبة البركة
معدالت كانت أخرىٹحيث معاملة منٹأى ٠١ر٠) (عندٹمستوى وزنٹاجلسم فى زيادةٹمعنوية
جم/يوم) ,٣٥ر٣٣ ٨٤ر٣٣ٹ , ,٥٠ر٣٤ ٠٠ر٣٥ , (٠٠ر٣٥ الوزن فى اليوميةٹ الزيادة

الترتيب. على املذكورة للمعامالت

:WIOKFا� ا��öNك - ٤
كمية نقص إلى %١٢ بنسبة التسمني بدارى فىٹعالئق البركة استخدامٹكسبٹحبة أدىٹ
أسبوع ١-٧ من الكاملة التجريبية والفترة الناهى فترة معنويةٹخالل بدرجة املستهلكة العليقة
كميةٹالعليقةٹاملستهلكة. فى معنوية زيادة إلى %١٢ بنسبة الزيتون أدىٹاستخدامٹتفل بينما

WOzاcGا� ا�UHJءة - ٥
حتسن إلــى التسمني بـــدارى عـالئق فــــى %٣ بنسبــــة البركة حبة كســـب استخــدام أدى
%٣ مستوى بينماٹأدى التجربةٹ(٣٦ر٢). فترة معنويةٹخالل بدرجة الغذائى التحويل معامل



القيم حيثٹكانتٹ الغذائى التحويل معامل خفض إلى الزيتون تفل أو السكر بنجرٹ تفلٹ من
التوالى. ٥٥ر٢)على , (٥٣ر٢

ا��dو�5 : s� �bFل اUH��ôدة - ٦
فى بنجرٹالسكر الزيتونٹأو أوٹتفل البركة حبة استخدامٹكسب التجربةٹأدى فترةٹ خالل
كفاءة حتسني إلى الكلية التجربة فترة خالل العليقة ٦%ٹمن أو ٣ بنسبة التسمني بدارى عالئق
١٣ر١) (١٤ر١, و ,١٢ر١) (١٢ر١ ١١ر١), , منٹالبروتنيحيثكانت(٢١ر١ االستفادة
عالئق فى البركة حبة أنٹاستخدامٹكسب عليها املتحصل النتائج أ�هرت وقد , التوالى على
التجربة. وخاللٹفترة الناهى خالل البروتني من االستفادة معدل من حسن قد التسمني بدارى

:W�UDا� s� اUH��ôدة �bFل - ٧
أوٹتفل البركة حبة استخدامٹكسب أدى العمر من أسابيع ١ٹ-٧ من التجربة خاللٹفترة
معدل أفضل إلىٹ ,٦%ٹ ٣ مبستوى التسمني بدارى عالئق فى السكر بنجر تفل أو الزيتونٹ
, ٤٦ر١٣ ٦٧ر١٣ٹ, ٦١ر١٣, ٦٢ر١٣ٹ, , (٥٩ر١٢ كانت املمثلةٹحيث الطاقة استفادةٹمن
أحسن التسمني عالئقٹبدارى فى البركة كسبحبة %٣ مستوى أعطى , التوالى على ٦٢ر١٣)

. (٥٩ر١٢) الطاقة من لالستفادة معدل

:uLMا� qOد� - ٨
لدليل قيم فيٹتغذيةٹبدارىٹالتسمنيٹإلىٹأفضل البركةٹبنسبةٹ٣% حبة كسب استخدام أدى
تفل استخدام أدى التجربة.ٹبينما فترة وطول الناهى فترة خالل ,ٹ٧ر٦٦%) (٨٦ر٥٩% النمو
فترةٹالبادى خالل معدلٹمنو قيم إلىٹأحسن فىٹالعليقة (%١٢ , ٩ ٦ٹ, ٣ٹ, بنسب( الزيتون

علىٹالتوالى. ٠٥ر٣٠) ٦١ر٣٠, , ١٩ر٣٠ , كانتٹ(١٩ر٣٠ حيث
: W�uO(ا - ٩

للكتاكيت احليوية نسبة فى مستوى٠٥ر%) (عند معنوية فروق وجود عدم النتائج أ�هرت
فى املختلفةٹ باملستويات السكر بنجرٹ تفل أو الزيتونٹ تفل أوٹ البركة حبة كسب إحالل عند

املختلفة. التجريبية العالئق

: W�O�cا� �UHت -١٠
السكرٹفى بنجر %١٢ الزيتونٹو تفل أو البركة حبة ٩%ٹلكسب مستوى استخدام أدىٹ
عليقة ماعدا األخرى باملعامالت األجزاءٹاملأكولةٹمقارنة نسبة زيادة إلى التسمني بدارى عالئق
املجهزة الذبيحة وزن زيادة إلى العليقةٹ فىٹ الزيتونٹ تفلٹ %١٢ مستوى أدى وقد الكنترول
التسمني بدارى تغذية بينما (٨٨ر٧٩%) املفرغة الذبيحة ووزن معنويةٹ(٦٢ر٧٤%) بدرجة



والقلب الكبد على معنويًا تؤثر لم املخلفات على محتوية عالئق أو الكنترول عليقة على
البطن. ودهن والقانصة

: WOzاcGا� WLOIوا� rCNا� �ö�UFت - ١١
:WOLCNا� WLOIا� -١١-١

السكر بنجر تفل أو الزيتون تفل أو بركة حبة كسب %٣ على التسمني كتاكيت تغذية أدى
٤٢ر٨٣, (٦٩ر٨٣, العضوية املادة هضم معامل فى معنوية زيادة إلى الكنترول عليقة وأيضا
٤٧ر٨٨%) ,ٹ٢٢ر٨٤, ٦٦ر٨٥ (٤٨ر٨٤, اخلام ,ٹوالبروتني التوالى ٦٢ر٨٤%)ٹعلى , ١٥ر٨٤
الدرجة حسن قد الزيتون منٹتفل ٩,ٹ١٢%) , ٦ ,٣) احتواءٹالعليقةٹعلى أن كما التوالى. على
علىٹالتوالى ,ٹ١١ر٩١%) ٦٦ر٩٢ , ٣٠ر٩٠ , (٩٥ر٩١ اخلام الدهن هضم فىٹمعامل املعنوية
تفل أو البركة حبة كسب من علىٹ٣% احملتوية العالئق أ�هرت بينما األخرى. باملعامالت باملقارنة

التوالى. ٤٨ر١٨%)ٹعلى (٤٩ر١٨ٹ, األلياف معاملٹهضم معنويةٹفى زيادة الزيتون
)كسب %٦ أو ٣ مستوىٹ( على حتتوى التى أوٹ املخلفاتٹ اخلاليةٹمن العالئق -ٹأ�هرتٹ
األزوت من اخلالية املادة هضم فى معنوية زيادة السكر بنجر تفل أو الزيتون تفل أو البركة حبة
,ٹ٤٨ر٨١%) ٩٦ر٨٧ , ٤٨ر٨٣ ٩٣ر٨٠ٹ,ٹ٠٤ر٨٦, , ٠٥ر٨٧ , كانتٹ(٣٨ر٨٧ حيث

التوالى. على

:WOzاcGا� WLOIا� -١١-٢
مهضـــوم خــــام بروتني املخلفـــات(٣٦ر١٦%) مـــن اخلاليـــة للعليقـــة الغذائية القيمــة كانت
املخلفات على احملتوية العالئق من أفضل عليقة) ممثلة/كجم طاقة كالورى كيلو (٤٥ر٣٠٦٧ و
الغذائيةٹ(٨٤ر١٣%)ٹللبروتنيٹاخلام القيم سكر بنجر تفل %١٢ احملتويةٹعلى العليقة أ�هرت

ممثلة/كجم). طاقة كالورى (٢٥ر٢٥٤١كيلو املهضوم

:ájOÉ°üàb’G IAÉØµdGh ƒ‰ ºéc /á≤«∏©dG áØ∏µJ -12
فترة خالل االقتصادية الكفاءة وزيادة العليقةٹ تكلفةٹ خفض إلى املخلفات استخدام أدى
,٩ , ,ٹ٦ بنسبةٹ(٣ البركة حبة كسب استخدام أدى , العمر من أسبوع -ٹ٧) التجربةٹ(١
١٣ر١, , ١٧ر١ (ٹ العليقة تكاليف خفض إلى التسمني بدارى عالئق تكوينٹ فى ١٢%)ٹ
, كانتٹ(٢٥ر٢٦٥ االقتصاديةٹحيث الكفاءة وحتسني عليقة) جنيه/كجم ٠٩ر١ ١٤ر١,

علىٹالتوالى. ٩٠ر٢٨٩%) , ,ٹ٨١ر٢٧٢ ١١ر٢٧٦
وتفلٹالزيتونٹكانت البركة حبة لكسب الغذائية والقيمة الهضمية إنٹالقيمة وبصفةٹعامة
أعلى أعطت الزيتون علىٹتفل احملتوية بدارىٹالتسمني عالئق وأن السكرٹ, بنجر تفل من أعلى



البركة حبةٹ كسب زيادة بينما , العلف استهالكٹ فى وزيادة وزنية زيادة ومعدل جسم وزن
وخفضٹمن النمو ومعدل البروتني من االستفادة كفاءة منٹقيمة وحسن العليقة استهالك قلل
فى املخلفات انخفاضمستوى االقتصاديةٹللعلف.ٹومع القيمة كفاءة حسن مما العليقة تكاليف
هضمية قيمة وأعطتأحسن اخلام والبروتني , العضوية املادة هضم معامل العالئقٹحتسنتٹقيمة

املمثلة. ومحتوىٹالطاقة املهضوم اخلام للبروتني



احلارة وشبه احلارة املناطق فى خاصة عالئقٹاألسماك ملوثات أخطر من األفالتوكسني يعتبر
لألفالتوكسني املعرضة األسماك أن إلى باإلضافة السمكية الثروة فى خسائر إلى يؤدى حيث

األسماك. وآكالت اإلنسان صحة على خطورة تشكل
-ٹمنٹبعض األنواع سمكةٹمختلفة ١٥٠ , األسماك عالئق من عشوائية عينة جمعتٹ٧٠
فىٹعالئق السموم هذه نسبةٹتواجد لدراسة واألهلية احلكومية العذبة املياه مزارعٹأسماك
سمكة ٢٤٠ إستخدام بجانب املزارع. أسماك أنسجة فى السموم بقايا وكذلك األسماك
األفالتوكسني تأثيرٹ لدراسة سمكة جم/ٹ منٹ١٥٠-٢٠٠ أوزانها تراوحت نيلىٹ قرموط
وفيتامنيٹهـ (٢٠ٹجم) ٹالنشط الفحم من كل إستخدام مت جتريبيًا.ٹولقد األسماك هذه على
األفالتوكسني تأثيرٹسموم من احلد إمكانية لدراسة جافة عليقة كجم ملليجرام)/ ٢٤٠)

النيلية. القراميط أسماك على

:vK� U� Wرا�bا� ZzU�� X�و�bI أو}
فى ,ٹ٢٩ر٣٥% ٠ر٤٠% , ٦٦ر٤١% , األفالتوكسني٨٥ر٤٢% سموم تواجد -كانتنسبة
بالعباسة السمكى الكبيرٹواملفرخ التل املزارعٹاألهليةٹومزرعة من جمعت عالئقٹاألسماكٹالتى
فى األفالتوكسني كميات وكانت , التوالى على بالعباسة األسماك لبحوث املركزى واملعمل

فىٹاملليون. جزء إلىٹ٢٦٠٠ ماٹبنيٹ٤٠ تتراوح الدراسة محل العالئق
فى النسبة وكانت , عضالتها فى األفالتوكسنيٹ تختزن الدراسة أسماك منٹ %٢٤ أن -وجد
,ٹوكانتكميات %٢٤ النيلية وفىٹالقراميط %١٨ املبروكٹالعادى وفى %٣٠ النيلى أسماكٹالبلطى
طبقًا املليون) فى (٢٠ٹجزء به املسموح احلد من أعلى هذهٹاألسماك األفالتوكسنيٹاملتبقيةٹفىٹحلوم

الدولية. والزراعة األغذية ملعاييرٹمنظمة
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أبوٹطالب محمد زينبٹمحمد
األسماك ورعاية أمراض قسم

الزقازيق جامعة - البيطرى الطــــب كلية
٢٠٠٠ عام دكتوراه



بجرعات البريتونى الغشاء فىٹ احملقونة النيلية القراميط أسماك نفوق معدالت كانت -
التوالى على ,%٧٠ أيام ١٠ خالل اجلسم وزنٹ منٹ أفالتوكسني/كجم ملليجرام ٢ , ٥ر١
٢ر٠ٹملليجرام ملوثةٹبـ عليقه على تغذت التى األسماك ٩٠%ٹفى النفوق معدالت بلغت ولقد
فى %١٠ إلى ٥ر٧% من النفوق معدالت قلت بينماٹ شهر. ملدةٹ عليقة أفالتوكسني/كجمٹ
, شهر ملدة ملليجرام/كجمٹعليقة) باألفالتوكسنيٹ(٥ عليقةٹملوثة على تغذت األسماكٹالتى

شهور. ٣ ٢٩ر٣٥%ٹملدة
القراميط ألسماك الغشاءٹالبريتونى فى احملقون لألفالتوكسني النصفٹمميتة اجلرعة -ٹكانت

اجلسم. وزن من ١٦٥ر١ٹملليجرام/كجم أيامٹهى عشرة خالل فى النيلية
باألفالتوكسني املسممه للقراميطالنيلية والصفاتالتشريحية -متتسجيلاألعراضٹاملرضية

بالتغذية. أو جتريبيًاٹباحلقن
للكبد الو�ائفاحليوية وكذلك األسماك وزن على ضارًا تأثيرًا باألفالتوكسني اإلصابة أ�هرت -
فىٹمستوى معنوى إرتفاع وكذلك البروتنيٹالكلىٹ فى معنوى نقص هيئة على واخلياشيم والكلى

فىٹالدم. واليوريا والكرياتنني فيرايز ترانس ,ٹاألسبرأمينو فيرايز أمينوترانس األالنني إنزميى
القراميط املناعىٹألسماك اجلهاز على ضارًا تأثيرًا كذلك باألفالتوكسني اإلصابة أ�هرت -
من املعزولة نشاطٹاخلالياٹاألكو(ماكروفاج) فى معنوىٹملحوظ نقص فى ذلك ومتثل النيليةٹ-
ممثلة الكلى اجللوبيولني مستوى فى معنويا نقصًا النتائج أ�هرت كما والطحال. األمامية الكلية

جاما. ,ٹبيتاٹ, ,ٹألفاٹ-٢ ألفاٹ-١ فى
القراميط حلومٹأسماك فى بقاياٹاألفالتوكسني بني طردية عالقة وجود النتائج أوضحت -

التعرضٹلألفالتوكسني. وفترات معٹجرعات النيلية
املعدة- -ٹالقلبٹ- الكلى - (الكبد الداخلية لألحشاء الفحصالنسيجى نتائج تسجيل -مت

باألفالتوكسني. املصابةٹجتريبيًا للقراميط اخلياشيم) - األمعاء
النشط الفحم من مبخلوط باألفالتوكسنيٹ امللوثة العالئق معاملة أن النتائــج أوضحـت -
يختزل أنهٹال إال -ٹ القراميط علىٹ السموم لهذه الضار التأثير إنخفاضٹ إلى أدىٹ هـٹ وفيتامني
للمستهلك بالغا ضررًا املتبقيات هذه ومتثل -ٹ األسماك هذه حلوم فى السمومٹ من املتبقى

األسماك. تلك وآكالت



ا_ز�?????????????Uت إدارة
خاللٹتقدمي من بأنواعها األزمات إلدارة العامة املؤسسات مساعدة إنٹالهدف : ا�bNف - ôًأو

املتعددة. مبراحلها املعاصرة النماذج بعض

ومظاهر السكانية الزيادة أن شك وال , كافيًا اهتماما تلق لم األزمات إدارة ا*uNHم:ٹإن UO�U�
عرض السريعة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية السياسية والتحوالت اجلو وتقلبات العوملة

بأنواعه. اخلطر إلى الناس

عنٹطريق االزماتٹبكفاءة إدارة مسئولية العامة املؤسسات جميع على إن : WOL�_ا - U��U�
ومعاجلتها. األزمات لتحليل الالزمة واخلبرة باملعرفة املؤسساتٹالعامة مو�فى تأهيل

والتعافى. , االستجابة , اإلعداد التخفيفٹواملنعٹ, مراحلٹهى أربع فى يتمثل : - ا�uLMذج UFرا�
األحيان. بعض فى بعضها مع متداخلة عمليات وهى

خالل من اخلطر تقييم األزمات دورة وتتضمن متكاملة عملية األزمات إدارة :ٹتعد ا��UO�uت
مديرى العامة املؤسسات مو�فى ويعد , األزمة وبعد وأثناء لهٹقبل الناس اخلطرٹوتعرض حتديد
وحتديد , األزماتٹواالستجابةٹالفعالةٹلها شاملةٹملواجهة خطة إعداد مسئولية أزماتٹوعليهم
الالزمة املوارد جميع وتأمني املمكنةٹ, االحتماالت جميع االعتبار فى األخذ مع املناسبة اآللية
وتعدٹاألزماتٹفرصةٹلتطوير , إدارةٹاألزمات على املو�فني تدريب منٹخالل األزمة آثار ملواجهة

أزماتٹاملستقبل. مواجهة املهاراتٹفى

W????????????????�U??????????????Fا� وا*U???????????????????????LEMت ا*???????????????????�R�U??????????????????????ت دور وا_ز�????????????????????????Uت ا�u?????????????????????????Jارث إدارة

بنٹأحمدٹالشلقان عادل
العسكرية خالد امللك

٢٠٠٥ عام بحث
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ذلك من وعلىٹالرغم الكبيرة األهمية ذات املوضوعاتٹاملعاصرة من موضوع األزمات إدارة
السكانية الزيادة إن كثيرٹمنٹاألحيان. فى العامة املنظمات من الكافى االهتمام يلقى ال فإنه
والسياسية االجتماعية والتغيرات والتحوالت الطقس أحوال وتقلبات والتنمية والعوملةٹ
على الضوء وسلطت املخاطرٹ, إلى الناسٹ تعرض من العواملٹزادت من وغيرها واالقتصادية
,ٹوأوضحت البشرية العوامل أو الطبيعية العوامل بفعل منها وقع ما سواء , واألزمات الكوارث
البحث هذا األزمات. إدارة نحو ومسؤوليتها وواجبها العامة املنظماتٹواملؤسسات دورٹجميع
الطبيعة بفعل وإشكاليتها املعاصرة األزمات إدارة فى العامة املنظمات لدور حتليًال يقدم
تقييم وهى , مبراحلهاٹاملتعددة مراجعةٹالنماذجٹاملعاصرة يتم وسوف اإلنسانٹ, (اخلالق)ٹأو
والتطوير واملراجعة والتعافى واالستجابة للمواجهة واالستعداد والتخفيفٹ والوقايةٹ األخطار

األزمات. مواجهة فى العامة املنظمات لدور وشرح
التمدن وزيادة السكان زيادة األزماتٹمثلٹ: تفاقم على يساعد العواملٹقد من عدد وهناك
ونتيجة , فىٹإدارتهاٹومواجهتها وصعوبة تعقيدا أكثر يجعلها مما التقنية على االعتماد وزيادة
أكبر وبذلٹجهود عددها من التقليل على للعمل وملحًا ضروريًا أصبح عددٹالكوارث لزيادة
أصبح األزمات تكاليف من واحلد التحتية والبنية للممتلكات التدمير وتقليل األنفس إلنقاذ

.( Farazmand, 2001 .P.7) مضى وقت منٹأى أهمية أكثر

األزمات مبواجهة املهتمني مقدمة فى تكون أن العامة املنظمات واجب من وأصبح
ملواجهة منها قويًا تدخًال يتطلب وهذا أمٹبشريةٹ, طبيعية , صغيرة أم كبيرة أكانت سواء
بشرية أخطاء بسبب األزمات فيها احلاالتٹالتىٹتكون فى حسبٹمسؤوليته كل األزمات
العامة املنظمات أن فى أمل وهناك , املبانى وانهيار الزيت الطيرانٹوتسرب حوادث مثل
وفى املستقبلٹ, فى متشابهة أزمات الٹتتكرر حتى األزماتومعاجلتها أسباب ملعرفة ستتدخل
من أخرى أنواعًا هناك إلىٹأن ويشار , املعنية األزمة على املترتبة مواجهةٹاآلثار نفسه الوقت
واهتماما تدخًالٹعاجًال يتطلب املتعمد والتخريب الشغب حوادث مثل البشرية األزمات

أمنيًاٹخاصًا.

وسيكون عليهاٹ, املترتبة وآثارها لألزمات والطبيعية البشرية العوامل يتناول البحث هذا
مراحل وحتليلٹ عرض وسيتم , األزمات إلدارة املعاصرة النماذجٹ بعضٹ تقدمي خالل من ذلك
والتعافى واالستجابة واالستعداد والتخفيف والوقاية األخطار تقييم مراحلٹ وهى األزمات

هذهٹالعمليات. فى املنظماتٹالعامة ودور واملراجعة



األزمات أنٹعدد والعشرين منٹالقرنٹاحلادى األول العقد من األولى يالحظٹفىٹالسنوات ما
ومن . وخطورة جسامة عليهاٹأكثر املترتبة اآلثار يجعل مما وصعوبة أكثرٹتعقيدًا وتصبح يزداد
,ٹولذلكفمن املقبلة السنوات األزماتفى من عددًا سوفتواجه العامة املنظمات جميع املتوقعٹإن
, األزمات الالزمةٹإلدارة والدراسات واخلبراء واملعارف للعلوم العامة املنظمات تطور أن الضرورى
فىٹإدارةٹاألزمات. العامة املنظمات دور حول املعلومات قاعدة لتوسيع إضافة البحث هذا ويعد

ا_ز�Uت : إدارة - ا_ز�Uت II
والكوارث الطوارىء مفاهيم فى عادة يستخدم األزمات إدارة أدبيات ضمن األزمة مفهوم

كوارث. أو طوارىء التىٹتكون األزمات يواجه من عادة ويشعرٹبآثارها
حدث أية بأنها لألزمة  ( WHO,1999, P.5) العاملية الصحة منظمة تعريف جاء ولذلك
املجموعة املنطقةٹأو إلنقاذ سريعًا عمًال تتطلب أمراضا ينشر أو ضحايا يوقع أو دمارًا يسبب
دون األزمة تعريف على تؤكد األزمة ملصطلح احلديثة املفاهيم أن من الرغم وعلى بها. املتأثرة
املناسب الوقت حتديد تؤكدٹعلىٹأهمية تعريفاتعديدة هناك إالٹأن , مكانٹمحدد حتديدٹوقتأو
األزمة أن (Rosenthal, Charles & t Hart, 1989, P.10) ملواجهةٹاألزمة,فمثًالٹيرى
فى وللقيم األساسى للنظام حقيقى تهديد بأنها تعرف التى الكوارث أنواع من نوع عن عبارة
قراراتٹحاسمة, اتخاذ ,ٹمماٹيستوجب واضحة غير فىٹ�روف تؤثر الوقت ومبرور , املجتمع
. مفاجئة أو تدريجية كانت سواء أحدٹمحاورٹمفهومٹاألزمة واالستجابةٹالعاجلة الزمنى والضغط

-: يأتى فيما األزمات أسباب حصر ميكن
واملواصالت ٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ٣-ٹاالتصاالت ٹ ٹ ٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ٢ٹ-ٹالبشرٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ ٹ املنـــــاخ - ١

والوقود. واالضطراباتٹٹٹٹٹٹ٦-ٹالطاقة املدنى العصيان - ٥ ٹٹٹٹٹٹ ٹ الصحة - ٤
أو أزماتٹطبيعية إلى هوٹتقسيمها األزمات بني للتمييز شيوعًا الطرق أكثر تكون ورمبا

فىٹاجلدول: موضوح هو بشرية,ٹكما



خواصها األزماتٹحسب لتصنيف مقترح منوذجٹ بتقدمي (Perry, 1985, P.187) قام
هى: , رئيسيةٹلألزمات خواص وحددٹخمس وآثارها

األزمة. املترتبةٹعلى اآلثار - ١
األزمة. سرعة - ٢

األزمة. وآثار مدة - ٣
اجلانبية. اآلثار - ٤

مستقبال. ملواجهةٹاألزمة االجتماعى -ٹاالستعداد ٥
التصنيف: هذا يوضح التالى واجلدول

األزمة نوع

طبيعية

بشرية

أمثلــــــــــــــــــة

وغيرهاٹمما الزالزل , احلرائق , اجلفاف , ,ٹالطوفان ,ٹالبراكني األعاصير مثل
العنصرٹالبشرى تدخل اليكونٹبسبب

والقطارات حوادثٹالطيران التصرفمثلٹ: اإلهمالٹوسوء عن الناجتة األخطاء
وغيرها. املبانى وإنهيار , واإلرهاب الزيت, وتسرب والسفن

اخلاصية

األزمة آثار

األزمة سرعة

وآثار مدة
األزمة

اجلانبية اآلثار

االستعداد
االجتماعى
(التنبؤ)

واألمثلـــــة الوصــــــف

أثر يبلغٹ مدى أى وإلى لألزمة املكانى البعدٹ بهٹ يقصد األزمة,ٹ مدىٹ أو األزمة آثار
مبنى, فى حريق أو مبنى انهيار أوٹ سيارة انفجار مثلٹ محدودة أزمات األزمة,فهناك

املياه. وتسميمٹنظام واحلرائق الفيضانات مثل تأثيرِاً أكبر وهناكٹأزمات
فهناك األزمة. انعكاسات حدوث قبل للتهديد فترة هناك يكون مدى أى إلى ترجع
النوويةٹواالنفجارات, واحلوادث الزالزل مثل فاملفاجىء مفاجىء, أو تدريجى تهديد
التدرج البطىء والتدريجى والعواصف, الفيضانات فمثل التدرج السريع التدريجى أما

واملجاعات. األمراض مثل
لألزمة, احلقيقية واآلثار املدة بأنهاٹطول وتعرف لألزمة هىٹالبعدٹاآلخر األزمة وآثار مدة
تقعٹاألزمة بعضاألحيان ففى األزمة, ملعاجلة الالزمة بأنهاٹاملدة عرفوها آخرين أن حني فى
اآلثار البراكني,وهناك انفجار بنيٹ(٥-٢٠)ٹسنةٹمثل متعاقبة فترات فى حتدث ثوان ملدة
البعيدة اآلثار وهناك املبانى, وانهيار واالنفجارات, األعاصير,ٹ مثلٹ املدى القصيرة

والغذاء. والهواء املاء فى وحرائقٹالغاباتٹوالتلوث النووية احلوادث مثل املدى
مثل األزمات تسببه دمار أى أو وفياتوجرحى حدوث مثل مباشرة آثار لها كلٹاألزمات

املشعة. اخلطرة وتسربٹاملواد احلرائق اشتعال مثل جانبية آثارًا لها أن كما الزالزل
واملجتمع العامة املنظمات مواجهة يعتمدٹعلى معاجلتهاٹ وصعوبة وآثارها األزمة شدة
أو األعاصير, مثل املفاجئة األزمات تشمل بها التنبؤ التىٹميكن األزمات فبعض لها.
ميكنٹالتنبؤ الزالزل منٹأن املجاعاتٹوالفيضانات,وعلىٹالرغم التدريجيةٹمثل األزمات
متدنيًا يكون االجتماعى االستعداد أن إال املستقبلٹ فى ما وقت فى ستحدث بأنها
التىٹحتدث األزمات مع احلال وكذلك الزلزالٹبدقة, وقوع التنبؤٹمبوعد صعوبة بسبب

حدوثها. حتديدٹموعد صعوبة متدنيًاٹبسبب االستعدادٹلها ويكون بفعلٹاإلنسان



املخاطر تقييم مرحلة وتعد , األزمات فى املخاطرة عنصرٹ يشكالن لها والتعرضٹ فاملخاطر
اجلدولٹالتالى. يوضح ,ٹكما األزمات إدارة دورة فى مرحلةٹمهمة لها والتعرض

األزمات) (دورة األزمات إدارة عناصر

العنصر

التخفيف
والوقاية
(املنع)
االستعداد
لألزمة

االستجابة
لألزمة

من التعافى
األزمة

األمثلـــــة

وتعرضٹالناسٹلها األخطار قبلٹحدوثهاٹوتقليل األزمة ملنع عمل اتخاذ يشمل
املخاطر. لهذه تقييمًا هذا ويتطلب

من للتقليل اتخاذٹخطوات ولكنٹميكنه , األزمات كل أنٹمينع اإلنسان يستطيع ال
اإلخالء خطط ذلك وقوعهاٹويشمل األزماتٹقبل آثارٹومخاطر

الرئيسيةٹواجلانبية األزمة ومخاطر وأثناءٹآثار قبل املتخذة اخلطوات جميع يشمل
الصحية. الرعاية وتقدمي احلرائق وإخماد الضحايا ويشملٹإنقاذ

املباشرة وغير املباشرة األزمة ومخاطر املدىٹآلثار البعيد التأهيلٹوالبناء يشملٹإعادة
. الوضعٹإلىٹاحلالةٹالطبيعية إعادة بهدف

قبل سواء , األزمات إدارة مبرحلةٹمنٹمراحل مباشرة صلة ذو عمليةٹإدارةٹاألزمات فى عنصر كل
فترةٹالعالجٹمنٹاألزمة. خالل أو األزمة أثناء األزمةٹأو
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حدوثها, قبل األزمة منع بهدف اإلنسانى التدخل يشمل إدارةٹاألزمات والتخفيفٹفى الوقاية
قبل األزمة دورة فى مرحلتان آثارهاٹالسلبية,ٹوالوقايةٹوالتخفيفٹهما من التقليل األقل أوٹعلى

املعاجلة. خاللٹفترة وكذلك األزمة, حدوث
ويجب الوقايةٹوالتخفيف, فىٹمرحلة الريادة العامة املنظمات تأخذ أن مبكان األهمية من وإنه
وقيم حاجات املثلى,ٹومراعاة التطوير سياسات على والتخفيف الوقاية إستراتيجية تعتمد أن
إنٹمرحلتى (Ozerdem & Barkat, 2000, P.430; Tandon, 2000, P.27) املجتمعٹ

: هى , عمليات ثالث على والوقايةٹتشتمالن التخفيف
املخاطر. تقييم عملية - ١

الوقايةٹوالتخفيف. عمليةٹإستراتيجية - ٢
للمخاطر. واالستعداد التخطيط عملية - ٣



: d�U��rOOI� WOKL ا* -١
وتقييم حتديد العملية هذه فـى ويتم األزمـات, إدارةٹ فـى للتخفيف أساسى مطلب هـو
احمليطة والبيـئة للناسٹ دمارًا أو انقطاعًا تسبب �اهرة أنها على املخاطر وتعرف , املخاطر
املتسبب ولكنها نفسهاٹ األزمة أو احلدثٹ هىٹ ليستٹ املخاطر .(WHO,1999, P.31) بهم
األزماتٹهو إدارة حنيٹأنٹالتعرضٹفى ,ٹفى اخلطر هو تقديرٹالزالزل ٹفى اخلطأ فمثًال األزمـة, فـى
,ٹوهناك محددة مخاطر بسبب أذى أو معينةٹمنٹضياع مجموعة تعانى أن ميكن مدى أى إلى
التى - املجتمع فى - العوامل والقبولٹيعنى املقاومة, أو القبول هما للتعرضٹللمخاطر عنصران
مواجهةٹاخلرابالذى على املجتمع قدرة فهى ,ٹأماٹاملقاومة طوارىء يسببحالة أن باخلطر تسمح
. (WHO,1999,P.30;Mcentire, et al,2002,P.273والكوارث الطورىء حالة تسببه
عدد وهناك اخلطر. توصيف , اخلطر :ٹحتديد مرحلتنيٹهما من تتكون اخلطر عمليةٹتقييم
هذا فى السابقة الطوارىء وحاالت األزمات تاريخ فى منها:ٹالبحث اخلطر لتحديد الوسائل من
من اخلطر ويحددوا يتوقعوا أن ميكن الذين الكوارث مجال فى باخلبراء وذلكباالستعانة املجال,
دراسات وعمل املجتمع, فى األخطار عن الناس آراء استطالعٹملعرفة وكذلكٹعمل نظرهم, وجهة
ناحية من املخاطر توصيف تأتىٹمرحلة املخاطر على التعرف ومبجرد اخلطر, وحتديد ملعرفة ميدانية
والكوارث األزمات وإدارة املخاطر. وتوقيت احملتملة وآثارها تكرارها ومدى وحجمها شدتهاٹ
,ٹوتعرف التعرض تقييم وهى التالية اخلطوة تأتى ثم اخلطرٹوآثاره تسمحٹبتقليل بطريقةٹإنسانية
وببساطة , (Mcentire, et al, 2002, P.273)تذكرٹ مقاومة دون اخلطر عاليةٹمن درجة بأنها
اخلطر أوٹتقللٹمن متنع أن ميكن التى العوامل وتقييم احملدد اخلطر إلى املجتمع تعرض مدى تعنى
وتركيبته وثقافته للمجتمع توصيفًا ذلك ويتطلب وصعوبة تعقيدًا املراحل أكثر من وتعد
مخاطر بسبب للدمار عرضة أكثر مجموعات فهناك , احمليطة وبيئته واقتصاده السكانية
املجتمع منٹ جزءٹ يكون رمبا أوٹ مثال اإلرهاب ملخاطر تتعرض أخرىٹ مجموعات منٹ الزالزل
يكونون األنهار ضفاف على الذينٹيسكنون فمثًال , غيره من املخاطر وتأثرًاٹبهذه أكثرٹعرضة

اجلبال. فى يعيشون الذين من أكثر للفيضان معرضني
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وهى األزمة من الناجتة اآلثار تقليل أوٹمحاولة إستراتيجيةٹمنع تأتى املخاطر تقييم عملية بعد
من أوٹالتخفيف الوقاية عملية أن اثبتت السابقة والتجارب الدراسات إن قابلةٹللتطبيق. عملية
واالجتماعية واالقتصادية العواملٹالسياسية ,ٹبسببتشابك تعقيدًا وأكثرها العمليات أصعب
التى املطمئنة اإلستراتيجيات من قائمة إلى الوصول مبكان السهولة من يكون وقد والثقافية,
األنسب اإلستراتيجية حتديد األصعب ولكن لها, الناس وتعرض األزمات مخاطر من تقلل
لتطبيقٹاالستراتيجية عائقًا تعد الزمنى والضغط املالية االعتمادات مثل عوامل إن . للتطبيق



حتديد وعملية معني, قرار اتخاذ عند الصحيح مكانها فى األولويات توضع أن ,ٹويجب املناسبة
تصورات ألن , أمرٹصعب هو اإلستراتيجية حتديد عند الصحيح مكانها فى ووضعها األولويات
الناس يكون وعندما الدراسات. بعض إليه وهذاٹماٹأشارت , املخاطرٹاملتعددة جتاه مختلفة اخلبراء
املنظمات مع يتعاونون يجعلهم ذلك فإن , عليهم يقع احملدد واهتمامٹبأنٹاخلطر وإميان قناعة ذوى
أن فيه الٹشك ومما .(Tierney et al, 2001, P.158) األزمة ملعاجلة درجة أقصى إلى العامة
للخطر. الناس تعرض يزيدٹمن صحيح غير املخاطرٹتنتجٹبناء من للتقليل املرجتلة اإلستراتيجية
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كلتا االستعداد. وعمليةٹ (املنع) والتخفيف الوقاية عملية بني واضح تداخل يوجد
احملددة. األزمات على املترتبة اآلثار تقليل إلى وتهدف , املخاطر تقييم تتضمنٹ العمليتان
للتدخل ميكن التى املجاالتٹ على تركز والتخفيف الوقاية عملية أن هو اجلوهرى االختالفٹ
والتخطيط االستعداد أنٹمرحلة حني فى اخلطرٹ, منع إيجابًاٹفى يؤثر يخففٹأو أن اإلنسانى
اآلخر واالختالف طاقةٹاإلنسان فوق يكون عادة وهو اخلطر املتوقعٹمن الضرر تقليل على تركز
االستعداد عملية الصدمةٹأما وبعد الصدمة مرحلةٹقبل والتخفيفحتدثفى الوقاية عملية أن هو

.( Boddy, 2002, P.32 Levitin, 1998, P.5) الصدمة قبل فتحدث لألزمة
السابقة األزمات من واالستفادة والتدريب التخطيط عمليات يشمل لألزمة االستعداد إن
عن تصورٹ إعطاء إلى وتهدف , األزمةٹ ملواجهة شاملة خطة بتكوين ويبدأ تتكرر, الٹ حتى
ومسؤوليات لتحديدٹواجبات اخلبراتٹالسابقة على وتعتمد , األزمة ملواجهة الفعالة االستجابة

األزمة. ملتطلبات لالستجابة العمل وآلية
خطة وتشمل احملتملة,ٹ واألزماتٹ التهديدات جلميع خطط وضع إلى تسعى وكذلك
الضرورية واالتصاالت واملتطلبات األدوات وجميع للتدريب وخطة لإلخالء وخطة للطوارىء

العالقة. العامةٹذات املنظمات جميع مع والتنسيق

:Wز�ú� W�UFHا� W�U���ôا - IV
والتجهيز والتأهب الكافى االستعداد أن إلى السابقة والتجارب الدراسات أدبيات تشير
كلها كفيلة األزمة على املترتبة اآلثار وتخفيف منع وإستراتيجية املخاطر تقييم على املبنى
الرئيسية واآلثار بالصدمة مباشرة عالقة ذات واإلستجابة , لألزمة فعالة استجابة إلى بالوصول
ومتر , عليها املترتبة واآلثار األزمة لنوع وفقا اإلستجابة هذه وتختلفٹ , لألزمة واجلانبية

التالية: باخلطوات االستجابة
واملؤسسات املنظماتٹ جميعٹ وإبالغ , الفورية لالستجابة واملعدات األفراد حتريك -ٹ ١

ملواجهةٹاألزمة. األولى الصفوف فى وضعها التىٹميكن العامة



لالستجابة. املناسبة اإلستراتيجية وضع ثم ومداها وشدتها ونوعها األزمة طبيعة تقييم - ٢
اإلمكانات حتديدٹ ويشمل , املناسبةٹ واإلستراتيجيات اخلطط فى األولوياتٹ ترتيب - ٣

احلاجة. حسب وتوزيعها
معينة جهة هناك كانت لو حتى العالقةٹ ذاتٹ األخرىٹ باملنظمات االتصالٹ ضرورة - ٤

مواجهةٹاألزمة. مسؤولةٹعن
فوضى من أحيانًا يتبعها وما الصدمة آثار للتخفيفمن , وضرورى مهم باجلمهور -ٹاالتصال ٥
لتأمنيٹسالمتهم. واملالجىء باملعلومات وتزويدهم الصدمة آثار من للتقليل وذلك , وإصابات

اجلديدة التهديدات على للتغلب , بإستمرارٹ لألزمة االستجابة إستراتيجية تعديل - ٦
. (Koehler, Kress & Miller, 2001, P,300) األزمة بسبب

:WFا�d*وا Wا_ز� s� v�UFا�� - V
واجلانبية املستمرةٹالرئيسية اآلثار توضيح إلى األزمات لدورة والعالج التعافى تهدفعملية
قبل الطبيعى إلىوضعه العودة املجتمعٹفى مساعدة ثم لألزمة, املباشرة اآلثارٹغير وكذلكتوضيح
(Stehr, 2001, P.420; Furlong & Scheberle, 1998, P.375) أمكن ما األزمة
إلى التىٹتهدف املراجعة تأتىٹمرحلة ثم , ومداها سنواتحسبشدةٹاألزمة املعاجلة تتطلب وقد

املخاطر. لتقييم اخلطة تعديل أو تطوير وإمكانية فعاليتها ومدى لألزمة االستجابة تقييم
ألنٹعليها , العامة واملؤسسات للمنظمات حتديًا يعد ومداها وتكرارها إنٹحجمٹاألزمات
منٹمنظمات يتوقعون الثقافات جميع فى آثارٹاألزمات.ٹإنٹاألفراد ملعاجلة املجتمع أمام مسؤولية
تكونٹمستعدة أن وعليها األزمة, وقوع العامٹالتفاعلٹوالتعاملٹاملناسبعند القطاع ومؤسسات
إنٹعملية النهاية فى وقوعها. حني االستجابةٹلألزمة من تشتملٹعلىٹأكثر األزماتٹالتى إلدارة
املخاطر منٹتقييم وتداخلٹمراحلها األزمة دورة تشمل عمليةٹشاملة هى الفعالة إدارةٹاألزمات
جميع حتقيق على قادرة تكون حتى والعالجٹوالتعافىٹواملراجعة واالستجابة واالستعداد والوقاية
على وقوعهاٹأو األزماتٹومنع على األخطارٹاملترتبة جتنب على مباٹيساعد بها املنوطة األعمال

ونتائجها. منٹآثارها التقليل األقل



عاملية دراسة من جزء تعتبر مصر املائيةٹفى االحتياجات على املناخ فى التغير تأثير دراسة
املوضوع. نفس فى العالم بلدان معظم شملت

هذه فىٹمثل للبلدانٹاملشاركة دولية خطط إنشاء هو الدراسات منٹهذه الرئيسى الهدف إن
للتأثيرٹااليجابى اجليد وتعظيمٹاالستخدام املناخية للتغيرات السلبى التأثير لتقليل الدراسات

دولة. فىٹكل االنشطة مختلف على املناخية للتغيرات
ثم فىٹمصر املياه تستهلك التى والقطاعات املياه مصادر على الضوء الدراسةٹاحلاليةٹتلقى
تأثير مستقبليةٹتهمل دراسة أى وذلكٹالن املائية االحتياجات على املناخ فى التغير تأثير دراسة

جادة. وغير فىٹاملناخٹتعتبرٹدراسةٹخاطئة التغير

Wرا�bا� أ�bاف
املياه مصادر وعلى الرى الغراض املائية علىٹاالحتياجات املناخ فى تأثيرٹالتغير ١-دراسة

مصر. مستقبل على ذلك وتأثير
وخالفه. املياه ومصادر السكان وتعداد الفوتوغرافية تتضمن بيانات قاعدة تأسيس -٢

املستهلكة القطاعات وباقى خاصةٹ الزراعةٹ وقطاع الرىٹ فىٹ جديدة سياسات اتباع -٣
. للمياهٹعامة

املناخيةٹعلىٹالبيئة. التغيرات تأثير مدى دراسة -٤

:Wرا�bا� lدوا�
درجة الرتفاع السلبية التأثيرات لعددٹمن القادمة العقودٹ فى مصر تتعرض أن املتوقع من

اجلو. فى امللوثة عنٹزيادةٹتركيزٹالغازات الناجتة حرارةٹالكون
: Wرا�bا� l�uو� Y�ا�� WI�d�

وتستهلك النيل نهر منطقةٹالدلتاٹوحول فى خاصة االولى الدرجة من بلدٹزراعية مصر تعتبر
الرى. أغراض فى لديها املياه ميزانية ٨٤%ٹمن حوالى مصر
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عبدٹالله أميمةٹسليمان
املائية واملنشآت املياه هندسة قسم
الزقازيق -ٹجامعة الهندسة كلية

بحــث٢٠٠٣



والقطن القمحٹوالذرة هى محاصيل لثالثة (ETOنتح) التبخر حسابٹقيم مت الدراسة هذه فى
CROPWAT and WATER برنامجى استخدام طريق عن املصرية الدلتا فى سخا محطـة فى
مرة حسابه ثم العادية الظروف �ل فى لهذهٹاحملاصيل ETO حساب مت لقد  PROGRAM
. CCCM, GFD3 and GFO1 وهى املناخ فى للتغير سيناريوهات تأثيرٹثالثة أخرىٹحتت
الفعليةٹاملرصودة االقربٹالىٹالقيم ٹهى CROPWAT منٹ ETO احملسوبة قيم كانت
بنفسٹالبرنامج املناخ التغيرٹفى حتتٹتأثير ETO قيمٹ حساب مت ولذلك العادية الظروف فى

بينها. واملقارنة السابقة حاالت لالربع املائية االحتياجات حساب ثم

ETOحلساب تستخدم التى املختلفة املعادالت متٹشرح احلالية فىٹالدراسة : UNOK� qB�ا*� ZzU�Mا�
فقطٹوهى: معادالت ثالث استخدام مت قد فأنه الدراسة املناخيةٹملنطقة البيانات حملدودية ونظرا

ETO Correctedحلسابٹقيم Penman, Doorenboss and Penman-Monteit
الناجتة ETO أنٹقيم وجد وقد , الدراسة منطقة فى للمحاصيل املائية ثمٹاالحتياجات ومن
بعد املرصودة. الفعلية للقيم قيمةٹ أقرب ٹهى PENMAM-MONTEITH معادلة من
قيم فأن عامٹ٢٠٥٠ بحلول اله تبني الدراسة ملنطقة املناخية البيانات على النماذجٹالثالثة تطبيق

التالية. باملعدالت فىٹمصرٹسوفٹتزيد املائية االحتياجات
مبقدارٹ١٠% سوفٹتزيد والقمح الذرة حملصول املائية :ٹاالحتياجات CCCM ذجuLMا� : ôأو

.%١٣ يكون معدلهٹسوف فأن القطن حملصول حالة فى بينما
تصل بينما %٥ مبقدار تزيد سوف القمح حملصول املائية GFD3االحتياجات ا�uLMذج  : UO�U�

التوالى. و١٦%ٹعلى %١١ والقطنٹالى الذرة
وحملصول %٨ تزيدٹمبقدار سوفٹ القطن حملصول املائية GFO1ٹاالحتياجات ا�uLMذج : U��U�
السابقة النتائج ومن . %١٢ الى القمح محصول فى الزيادة وتصل %٩ مبقدار تزيد سوف الذرة
%١٠ ٩%ٹو والقطن)ٹهى (القمحٹوالذرة الثالثة للمحاصيل معدالتٹالزيادة متوسط أن جند

علىٹالتوالى. و١٢%
فقط الزراعة قطاع فى املائية االحتياجات على املناخ فى التغير تأثير تناولت احلالية الدراسة
االخرى املياه مصادر على املناخ فى التغير تأثير تناولت التى للدراسةٹالسابقة استعراضنا ومن

:v�ôU� ZzU�� rأ� hO�K� sJ1
بالتغيراتٹاملناخية. ٹلنٹتتأثر العميقةٹفىٹالبلدان اجلوفية املياه -

وأى املناخية بالتغيرات تتأثر سوف والدلتا الشمالى الساحل فى الضحلة اجلوفية -ٹاملياه
سطحٹالبحر. مستوى ارتفاعٹفى

التغير تأثير حتت تتأثرٹكميتهاٹوحدتها سوف علىٹالساحلٹالشمالى تسقط التى االمطار -
املناخ. فى



وحدتها تتأثرٹكميتها سوف االحمر والبحر سيناء وشمال تسقطٹعلىٹوسط التى األمطار -
املناخ. تأثيرٹالتغيرٹفى حتت

ولكن املناخ فى بالتغير يتأثر سوف النيل نهرٹ وهو مصر فى للمياه الرئيسى املصدر -
املناخيةٹ(٣٥). بالتغيرات املصدر بلدان تأثير دراسة نظراٹلعدم مجهولةٹوذلك بصورة



الشرب مياه تلوث وخاصة تواجهٹالبشرية التى املشاكل أهم من مشكلة املياه تلوث يعتبر
لذا املسموحة النسبة عن تزيد لإلنسانٹعندما بالنسبة ضارة التىٹتسببٹآثارًا الثقيلة باملعادن
العامه الصحة على حفا�ًا واملنجنيز) (احلديد منها بالذكر وحتص املعادن هذه منٹإزالة فالٹبد
الطرق هذه أهم من ولكن املعادنٹ إزالة فى إستخدمت التى الطرق من هناكٹالكثير لإلنسان.
على امللوثة باملياه املوجودة العناصر إدمصاص على الطريقة هذه وتعتمد اإلدمصاصٹ تقنيةٹ هى
, ,ٹمصاصٹالقصب اخلشب (نشارة البحث هذا فى إستخدمت التى املواد ماصةٹمنها مواد سطح
مختلفة منٹاحملاليل مجموعة على الدراسة أجريت مرحلة أول فى املشمش) نوى البلح, نوى
لإلدمصاصهما معادلتني دراسة مت تركيزاتها. من واسع مجال فى واملنجنيز احلديد من التركيز
فى التغير وتأثير املاصة للمادة الوزن فى التغير تأثير دراسة أجريت كما وفراندليش جنمير ال
دراسة ومت أعمدة فى الرمل من استخدامٹمرشح مت كما إدمصاص ألعلى للوصول الالزم الزمن
للتخلصٹمن الطبيعية املواد أنهٹميكنٹإستعمالٹهذه النتائج وأ�هرت جوفيه مياه على ذلك أثر

تركيزاتها. من واسع مجال فى واملنجنيز احلديد
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احلميد محمدٹوجدىٹعبد رباب
البيئية الهندسة قسم

الزقازيق -ٹجامعة الهندسة كلية
بحــث٢٠٠٣



احملاصيل ومخلفات العضويةٹ األسمــدة لدفـــن املبسطــة اآللــة هذه وتصنيع تصميم مت
سم ٤٠ إلى تصل مختلفة أعماق على وذلك التربة داخل املطحونة) ) املجزئة الزراعيةٹ

سم). (٤ٹ-ٹ٥ٹ-٦ٹ-ٹ٨ٹ-١٠ وبسمك
اآللة. لهذه والتوضيحية التصميمية الرسومات جتهيز ومت

مبعهد اخلاصة باملزرعةٹاإلرشادية وذلك تربةٹطمييةٹسلتيةٹ, على اآللة هذه وتقييم إختبار مت
الزقازيق. جامعة اإلنتاجيةٹ- الكفاية

مثل: اآللة هذه علىٹأداء املؤثرة العوامل بعض متٹدراسةٹتأثير
/ساعة). كم ٩ر٢ - (٢ر٢ٹ-ٹ٥ر٢ األداء سرعة - ١

لفة/دقيقة)ٹ ٢٠٠ - السماد(١٠٠-١٢٠-١٤٠-١٧٠ نقل ملضارب السرعاتٹالدورانية - ٢
(فدان/ساعة) اآللة إنتاجية (م٣/ساعة),ٹمعدل املادةٹاملدفونة من اآللة تصرف منٹمعدل قياسٹكال ومت
, االنزالق نسبة للمضارب, الكينمايتيكة احلركة معامل واتساعة/فدان)ٹ, املطلوبةٹ(كيلو الطاقة

تكلفةٹالفدان. وكذلك املكعب ,ٹوتكلفةٹتشغيلٹاملتر احلقلية الكفاءة
:v�üU� UNOK� qB�ا*� ZzU�Mا� rأ� X�Uو�

العضوية املادة نوع منهاٹ عوامل عدة علىٹ يتوقف العضويةٹ املادة من اآللة تصرف معدل
الطبقة سمك , الدورانية املضارب سرعةٹ , التلقيم فتحةٹ مساحة وأحجامها, املستخدمة
اآللة لهذه اإلنتاجية معدل أيضا قلٹ بينما لآللةٹ األمامية السرعة وكذلكٹ املطلوب املدفونة

التشغيل. عمق وكذلك الطبقةٹاملدفونة سمك بزيادة
السرعةٹ وكذلكٹ التربة نوع , التشغيل عمق على تعتمد اآللة لتشغيلٹ املطلوبة الطاقة

لآللة. األمامية
وأيضاٹعلى التشغيل وعمق اإلنتاجية معدلٹ تتوقفٹعلى اآللة تشغيل تكلفة فإنٹ كذلك

املدفونة. الطبقة سمك
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ورد حسن ابراهيم محمد
الزراعية الهندسة قسم

الزقازيق جامعة - اإلنتاجية الكفاية معهد
بحــث٢٠٠٣



تناسب إنها حيث املصرية البيئة �روف اآللةٹحتت هذه باستخدام -: WO�uا�� sJ1 o�� U2و
وعمق التربة نوع حسب املستخدم اجلرار قدرة مراعاة مع الثقيلةٹواخلفيفة األراضى أنواع معظم

اآلتية: لألسباب التشغيل
بزيادة تدريجيا ويقل سمكٹ(٤-٥سم) مع (٥ر٠)ٹفدان/ساعة حوالى إنتاجية معدل - ١

اإلنتاجية. معدل اآللةٹلزيادة صندوق سعة زيادة وميكن السمك
والتشغيل. والصيانة اإلصالح بسهولة متيزها الصغيرةٹمع مناسبةٹللحيازات التشغيل تكلفة - ٢
التلوث من البيئة حماية فىٹ يساهم مما املزرعة مخلفاتٹ من التخلص على تساعد - ٣
درجة ورفعٹ بالرطوبة واالحتفاظ التربة خواص حتسني على تساعد العملية هذه فإن وكذلك
األولى. خاصةٹفىٹاملراحل اإلنبات عملية فى ويسرع يحسن مما اجلذور منطقة قليالٹفى احلرارة



املواد من كبيرة نسبة أكسدة فى الدقيقةٹ احلية الكائنات البيولوجيةٹعلى املعاجلةٹ تعتمد
عملية تتم كما الصحى الصرفٹ مبياه املوجودة الدقيقة املعلقة املواد وكذا الذائبة العضوية

هذهٹاملعاجلةٹأيضا. ضمن املوادٹالنيتروجينية أكسدة
هما متتاليتنيٹ. مرحلتني تتكونٹمن املوادٹالنيتروجينيةٹعمليةٹهوائية أكسدة عملية وتعتبر
فى العملية هذه وحتدث نيترات إلى النيتريت أكسدة ثم نيتريت إلى وحتولها األمونيا أكسدة

امللتصق. ذاتٹالنمو املفاعالت أو املعلق النمو ذات املفاعالت
أساسية مشكلة النيتروجينية أكسدةٹاملواد املسئولةٹعن للبكتريا البطىء النمو وميثلٹمعدل
�ل فى والسيما التقليدية بالطرق فىٹمحطاتٹاملعاجلة البيولوجيةٹوخاصة املعاجلة عملية فى

املائية. املصارف على صرفها ميكن التى املياه خصائص على املفروضة القيود
للحصولٹعلى للمعاجلة جديدة الستحداثٹتقنيات مؤخرا األنظار اجتهت األسباب لهذه
والنمو املعلق النمو ذات املفاعالت بني اجلمع ومنٹهذهٹالتقنيات مناسبة بتكلفة عالية كفاءة
واجلمع علىٹحدة مفاعل كل القصورٹاملوجودٹفى للتغلبٹعلى وذلك واحد مفاعل فى امللتصق

واحد. مفاعل املفاعلنيٹفى من كال مميزات بني
امللتصق - املعلقٹ النموٹ ذات املشتركةٹ املفاعالت وتقييم دراسة إلى البحث هذا ويهدفٹ
هذا مت وقد النتروجينية املواد أكسدةٹ عملية فى التقليدية غيرٹ الطرق من واحدة باعتبارهاٹ

النتروجني. املؤثرةٹعلىٹعمليةٹأكسدة العوامل بعض دراسة خالل التقييمٹمن
واملاء احلمأة من إعادةٹكل مكثاملياهٹباملفاعلٹونسبة فترة فى التىمتتٹدراستها العوامل تنحصر
إلى الداخل املاء فى األمونيا تركيز نسبة وكذلك املفاعل إلى النهائى خزانٹالترسيب من اخلارج
األمونيا نسبةٹإزالة هذهٹالعواملٹعلى تأثير متتدراسةٹ وقد اخلزان فى هواء ضخ تأثير اخلزانٹوأخيرًا
الهيدروليكى املسار ملعرفة جتربة إجراء مت ذلك إلى باإلضافة والنيترات النيتريت إنتاج ونسبة

املخرج. وتتبعهاٹعند اخلزان مدخل عند وحقنها صبغة استخدام طريق عن للمفاعل
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صحى صرف مبياه تغذيته ومت معملى منوذج إنشاء العملىٹللبحثٹعلى اجلزء اشتمل وقد
الصرفٹالصحى معاجلة محطة من ابتدائية) معاجلة ) االبتدائى الترسيب حوض بعد مأخوذة

الشرقية. محافظة - بالعصلوجى
تدورٹبسرعة دائرية أقراص وبه الشكل أسطوانى قاعه خزان من املعملى النموذج ويتكون
وأثناء أنابيب األقراص هذه فى ومثبت تقريبا مغمورةٹملنتصفها الدقيقة), فى لفه بطيئةٹ(١٠
مركزٹاألقراصبحيث فى املثبت الدوران اسفلٹعامود إلى مغمورة األقراص هذه تكون التشغيل
ذات هذهٹاألقراصٹاملفاعل ومتثل الدوران أثناء املياه فى سطحها مساحة من %٤٠ حوالى ينغمر
يوجدٹخزان أنه كما اخلزان, داخل هواء لضخ ماسورة اخلزان قاع فى ويوجد امللتصق النمو
اشتمل وقد البحث موضوع املفاعل إلى واملاء احلمأة ومنهٹتعاد اخلزان هذا يلى زجاجى ترسيب

ا���Uرب. s� 5��uL�� على العملى اجلزء
تهوية وجود فى وذلك األمونيا إزالة ناحية من املفاعل أداء تقييم مت وفيها vا_و� W�uL�ا*

. داخلٹاملفاعل ( هواء طريقٹضخ (عن
تهوية. وجود عدم فى أداءٹاملفاعل متٹتقييم ا��WO�Uٹوفيها W�uL�ا*

عند صبغة إضافةٹ طريق عن للمفاعلٹ الهيدروليكى املسار دراسة متت ذلكٹ إلى إضافة
نسبة الدراسة خالل من تبني وقد املخرج عند الصبغة تلك تركيز وتسجيل النموذج مدخل
املسار ومعرفة النموذج داخل اخللط حالة وكذلكٹ الكلىٹ احلجم إلىٹ بالنموذج امليتٹ احلجم

له. الهيدروليكى



يستجيب ال امللوثات تلكٹ من الكثير أن حيث خطيرة بيئية مشكلة املياهٹ تلوث يعتبر
احلاالت من العديد فى نسبيًا مكلفًا يعتبر منها التام التخلص أن كما احليوى بسرعةٹللتحليل
الصحة على خطرًاٹحقيقيًا امللوثاتٹيشكل هذه من التام التخلص عدم فإن ناحيةٹأخرى ومن
أقصى يتعدى بحيثٹال تركيزهاٹ خفض أو امللوثاتٹ هذه إزالة من بد ال فإنه ولذلك العامه.
الثقيلة الفلزات إلزالة عديدة طرق وهناك الدولية. القياسية املستويات بهٹفى مسموح تركيز
فقد اإلمتزاز. تقنية إستخدام هىٹ واإلقتصادية الفعالةٹ الطرق هذه إحدى امللوثة,ٹ املياه من
إجتاه وهناك عالية. تكلفة ذو ولكنه امللوثات إزالة فى كفاءة أكثر وهو املنشط الكربون إستخدم
الدراساتٹالسابقةٹأن أثبتت ورخيصة.ٹوقد متوافرة أنٹتكون بشرط أخرى نحوٹإستخدامٹبدائل
مقارنةٹبالطرق الطرق أفضل هى املائية امللوثات تلك معاجلة فى الطبيعية املواد بعض إستخدام
من أماكنٹمختلفة من جمعت طينية طفلة إستخدام مت البحث هذا وفى األخرى الكيميائية
إلزالة طبيعية وأسوانٹكمواد والفيوم والبحيرة والصف سيناء العربيةٹوهى مصر جمهورية

امللوثة. املياه من الثقيلة العناصر بعض
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املصنعة التربة مختلفةٹلبعضمحسنات تركيزات أثرٹاستخدام لبحث الدراسة هذه أجريت
مياه فى مذابة كمحاليل عندٹاالستخدام أميدٹوميلكأنهيدريت.. اإلكريلى منٹعديدات(بوملر)
ملحية. طينية ألرض الطبيعية التربة وبعضخواص األمالح غسيل على ذلك الرىٹوبيانٹأثر

: اإلضافة املركبٹاألولٹكانتمعدالت فمن .. بخمستركيزات استخدمتٹاحملسنات وقد
: إضافته كانتٹمعدالت الثانى املركب ومن لترٹ, ملليجرام/ ٢٠٠ ١٢٠ٹ, , ٤٠ , ٢٠ , صفر
مياهٹالرى فى مذابة املعدالت هذه ...ٹواستخدمت املليون فى جزء ٢٠ ,١٥, ١٠ ٥ٹ, , صفر
زراعى جبس إضافة مع أو إضافة ذلكٹبدون متٹجتربة وقد ملحية.. طينية طميية أرض لغسيل

فدان. طن/ ١ مبعدل للتربة
أضافة معدل بزيادة زادت قد التربة راشحٹ فى األمالحٹ كمية أن النتائج أ�هرتٹ وقد
نهاية التربةٹفى إنخفاضٹمللوحة حدث الذائبٹوبالتالى للصوديوم ونفساالجتاهٹكان احملسنات.
اخلاصةٹبإزالة التأثير أفضلية الرىٹوكانت ملاء املضاف املركب نوع على ذلك وتوقف , التجربة
وخاصة ملليجرام/لتر ٢٠٠ تركيز أميدٹعند اإلكريلى التربةٹملركب والصوديومٹمن األمالح

زراعى. إليهاٹجبس املضاف األراضى فى
جم),(٨٤-٤٢جم) ٢-٨٤) القطر ثباتٹالتجمعاتٹذات فى حتسن النتائج أ�هرت كما
ثبات على وضوحًا األكثر املعامالت وكانت , الرى مياه مع احملسنات إضافة طريقة باستخدام

الرى. قبل للتربة الزراعى اجلبس فيها أضيفت التى تلك التجمعاتٹالكليةٹهى
مسام تأثرت حيث للمسام احلجمى التوزيع على احملسنات تأثير وضح أخرى ناحية ومن
احملسنات إلىٹمساهمة أدى مما للمياه.. التربة حفظ مسام وكذا احلجمية) (املسمام الصرف
للتربة الزراعى اجلبس وجود فى استخدامهاٹوخاصة التربةٹمع من األمالح بغسيل التعجيل فى

الدراسة. محل امللحية
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