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خالد رمضان الزلیطني. أمحمد ساسي عمراند.أ
جامعة الزاویة–كلیة التربیة الزاویة جامعة الزاویة–كلیة التربیة الزاویة 

:الملخص
التعرف البحثهدف یالعناصر في الوالء المدرسي، حیث یعد المدیر من أهم 

مدیر المدارس الثانویة لمدارسهم من وجهة نظر وعدم والءة والءعلى مدى أهمی
، وتكونت البحثلتحلیلي لمالءمته بطبیعة ستخدام المنهج الوصفي االمعلمات، وتم ا

معلمة اختیرت بطریقة عشوائیة بسیطة من مدارس التعلیم الثانوي، ) 50(العینة من 
ضمنت في الباحثاناستبانة من إعداد الباحثاناستخدم البحثولتحقیق هدف 
عیة فقرات، وللتأكد من ثباتها تم تطبیقها على عینة استطال) 10(صورتها النهائیة 

).0.84(حیث بلغ معامل الثبات ، البحثنة یقبل التطبیق على ع
عن وجود والء لمدیري المدارس الثانویة لمدارسهم بدرجة البحثوتوصلت نتائج 

إلى عدة توصیات ومقترحات من أهمها الباحثانعالیة وفي ضوء هذه النتائج توصل 
صالحیات اإلداریة والتربویة في منحها الاختیار المدیر من ذوي التخصص التربوي و 

.القرارات اتجاه المعلمین وتقویم أدائهماتخاذ 
:المقدمة

هم أصحاب الوالء في المؤسسات التعلیمیة، ویعكسون مدیرو المدارس
احتیاجات أّولیًا وقویا لالنتماء إلى المدرسة وقد یكون لدیهم حاجة إلى التقبل من قبل 

نهم یؤمنون اآلخرین أو حاجة إلى العنایة باآلخرین أو خلیط من االحتیاجین، كما أ
بوجوبیة المساهمة عن طریق العمل كوسیلة إلظهار انتمائهم إلى المدرسة، وٕان 

.المنزلة االجتماعیة في المدرسة ال تكتسب إال عن طریق جهود الفرد الذاتیة
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بقیمتهم االجتماعیة حین االنضمام إلى المؤسسة كما مدیرو المدارس ویشعر
وتتبلور صورة المتمیز بالوالء عن ذاته في كونه تابعًا المؤسسةیخشون عدم الوالء 

.لمؤسسة مدرسیة
ویقدر أصحاب الوالء داخل المدرسة كتقدیرهم لإلنجازات التي یتوصلون إلیها 
عن طریق التعاون مع اآلخرین ویقدرون أبضًا العضویة التي تكتسب عن طریق 

خرین، كما یبحثون عما یجب الخدمة التعاونیة التي یؤدونها دون االعتماد على اآل
علیهم القیام به مؤمنین بأن قیامهم بواجباتهم سیضمن لهم المكانة واالستمراریة في 
المؤسسة ونجدهم یمن دون اهتماما بتأسیس المجموعات والمحافظة علیها ویقیدون 
والءهم بأعراف وتقالید الجماعة رغبة في الحصول على المكانة في المؤسسة ومن 

ستمتاع بالمسؤولیات المرتبطة بالمكانة المرموقة والمیل لاللتزام بالواجب سماتهم اال
ن یتركز في كیفیة التعامل مع الجانب أوالسلطة وااللتزامیة أّن والء المدیر ینبغي 
المدرسة واإلنتاجیة ال تزید إال في أهدافاإلنساني في تحقیق أقصى ما یمكن من 

ات الطموح من تالمیذ ومعلمین في المدرسة ضوء مراعاة االهتمام بحاجات ومستوی
فیعمل المدیر من أجل الكشف عن الطرق التي عن طریقها یمكن تنظیم سلوكهم 
الفردي حتى یكون أكثر إنتاجیة، وأكثر تصحیحا لنفسه بطرق تبادلیة، والمدیر الفعال 
هو الذي یحقق معلمین أداء عالیا كما یحقق هو رضا عالیا لدى هؤالء المعلمین

.)1(ویجب ان یتصف بالقدرة على تنظیم العمل وأیضًا بالحساسیة ُتجاه المعلمین
:البحثمشكلة 

الوالء وهو ارتباط المدیر باإلدارة بصورة غیر رسمیة وال تخضع للقوانین واللوائح 
المتعرف علیها بحیث یستطیع المدیر الذي یتمیز بالوالء التفاني في سبیل المصلحة 

إلى توافق سلوكه مع أهداف المؤسسة التعلیمیة، ویرجع ذلك إلى الشخصیة مما یؤدي
ارتباط المدیر باألهداف العامة للمؤسسة التعلیمیة، : ان الوالء یتمیز بمظهرین هما

.والثاني، استمراریة النظام والمحافظة علیه داخل المؤسسة التعلیمیة
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دراكه للغرض الذي ن الوالء المدیر للمدرسة ممكن أن یكون محدودًا بقیمة وإ إ
ما إذا أة تقبله ألهداف المدرسة، ییؤثر فیه والؤه للمدرسة عالیا سیتم قراراته بمصداق

كما في دراسة كان والؤه للمدرسة ضعیفًا فستؤثر نزعاته الشخصیة في كفاءته اإلداریة 
).Siman(سیمان 

درسة، أو بمعنى أن المدیر یمكن أن یكون كثیر الوالء للمهنة وكثیر الوالء للم
قلیل للمهنة وقلیل الوالء للمدرسة أو كثیر الوالء إلحداهما وقلیل الوالء 

على لدى ن هناك صراعًا بین الوالء للمهنة والوالء للمدرسة أ،وهذا یبین)2(لآلخرین
ان یختار إحداها وال یستطیع الجمع بینهما، وبالرغم من ان العالقة بین الوالء المدیر 

، فإن العالقة بین هذین النمطین من الوالء خصباً للمدرسة كانت مجاالمهنة والوالء لل
لم تحظ بنفس القدر من االهتمام ومن خالل ذلك التعلیمیة واألداء في المؤسسات 

مدیري والء هل :تمكن مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن السؤال الرئیس التالي
؟یحسن من العملیة التعلیمیةالمدارس الثانویة 

:البحثأهمیة 
إن هدف المدیر ُیعّد من أهم العناصر في الوالء المدرسي، وُیعّد ذا أهمیة كبیرة 
بالنسبة لسلوكه في المدرسة، إال أن جمیع أعضاء المدرسة سیتفهمون هدف المدیر 
بدرجات متفاوتة وسیؤثر ذلك على سلوكه، فإذا كان للهدف أي منفعة یلمسها المدیر 

ل عمله الیومي سیزید ذلك من تقدیره واحترامه حتى یصبح ذو الذي یهتم بها خال
.ه والء للمدرسة واهتمام ببقائها ونمائهایشخصیة إضافة إلى أّنه سیتولد لدقیمة

العمل اإلداري والتربوي محصلة لعدد من الخبرات في مدیر للمدرسة الیعد والء و 
احه اإلداري أو فشله في المرتبطة بالعمل، ومن تقدیره للعمل وٕادارته ومن مدى نج

.تحقیق األهداف التعلیمیة
:من خالل النقاط التالیةالبحثوتتضح أهمیة 

توضیح صورة واقعیة عن والء المدیر للمدرسة.
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تعد مهمة بسبب ندرتها وألنها من واقع المیدان.
تلفت أنظار المسؤولین لالهتمام بوالء المدیر للمدرسة.

:التطبیقیة في اآلتيوتتمثل أهمیته
فتح مجال أمام الدراسات األخرى ترتبط بهذا الموضوع.
 المدارسيمعالجة المعوقات التي تتعرض سیر العمل اإلداري والتربوي لمدیر.
الخروج بعدد من النتائج والتوصیات یمكن االستفادة منها من قبل االختصاص.

:البحثأهداف 
من حیث والء المدیر الثانویة مدارسلیة لتهدف الدراسة إلى تحدید صورة واقع

للمدرسة، وأن مصیر التربیة بشكل عام والمدرسة بشكل خاص یتطلب والء المدیر 
للمدرسة لیكون في مستوى مسؤولیة لتحقیق األهداف التربویة واإلداریة، ومن هنا 

:تحدد أهم أهداف الدراسة وهي على النحو التالي
.لمدیر للمدرسةوالء اأهمیةالتعرف على مدى-1
.والء المدیر للمدرسةأسباب عدمالتعرف على -2

: البحثتساؤالت 
والء المدیر للمدرسة تعد نقطة االنطالق في تطویر نحو األفضل لمعالجة إنَّ 

.اوجه القصور فیها، وتتمحور
:ویتفرع من مشكلة الدراسة واألهداف األسئلة التالیة

والء المدیر للمدرسة كمؤسسة تعلیمیة؟أهمیةما درجة-1
والء المدیر للمدرسة كمؤسسة تعلیمیة؟أسباب عدمدرجة ما -2

:البحثحدود 
:لهذه الدراسة مجموعة من الحدود التي تحد من تعمیم نتائجها، ومنها

دینة مدیــــري المـــــدارس الثانویـــــة لمدارسهم بمءمــــــــــــــدى وال: الموضوعیةالحدود -1
الزاویة
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طبقت الدراسة على عینة عشوائیة ممثلة من المعلمین في : الحدود البشریة-2
.المرحلة الثانویة

.من مرحلة التعلیم الثانويمدارس تقتصر الدراسة على : الحدود المكانیة-3
.2019في العام أجریت هذه الدراسة : الحدود الزمانیة-4

:البحثمفاهیم 
:تحدیدًا إجرائیًا دقیقًا لما تعنیه هذه المفاهیم لهذه الدراسةالمفاهیم الباحثانیحدد 

على أّنه صورة من التقبل االجتماعي، یمثل رغبة المدیر في العمل أي : الوالء-1
هو آخرویعني قوة الرغبة في المحافظة على عضویة والتمسك بالعمل بها، وبمعنى 

.الشعور والتعلق واالستقرار في العمل
خص الذي یرأس اإلدارة المدرسیة، وهو المسؤول التربوي واإلداري هو الش: المدیر-2

الذي یتصف بخصائص ومهارات تربویة وعلمیة وفنیة، ویقوم بدورة الفعال الموكل له 
.من إدارة التعلیم المحلي لتسییر العملیة التعلیمیة داخل المدرسة

من المعلمین وهي مؤسسة تعلیمیة واجتماعیة وتربویة وتحتل غالبًا : المدرسة-3
والطلبة والعاملین بها، وتتمیز هذه المدرسة بذات مستوى متوسط في التدریس والتعلیم 
الثانوي وتأتي في متوسط السلم التعلیمي من أنشطتها العلمیة والفنیة وتربویة والثقافیة 

.المختلفة وتكون مدى الدراسة فیها ثالث سنوات استعدادًا للمرحلة الجامعیة
:ثالبحأدبیات

:والء المدیر للمدرسة- أوالً 
نظرًا ألهمیة اإلدارة التعلیمیة ومكانتها، ودورها الرئیس في تحقیق أهداف العلمیة 
التعلیمیة التعلمیة، والذي ُیعد من المواضیع الحیویة التي یلزم إعطاؤها األهمیة الكبیرة 

یهم اإلدارة هو أن في اإلدارة، نظرًا لعنایتها بالجانب المعنوي للمدیر، فقد كان ما 
یكون أداء األفراد مرضیا دون األخذ بعین االعتبار إن كان الفرد شخصیًا راضیا عن 

.عمله أو غیر راضي عنه
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وتعود بدایات االهتمام بموضوع الوالء وتأثیره في سلوك األفراد إلى محاولة 
عندما بدء محاوالته لزیادة كفاءة المؤسسات ) Taylor(فریدریك تایلور 

)Organization Efficiency( ودعا إلى التعاون وتقاسم المسؤولیة بین اإلدارة
- 1910(والعمال لتحقیق هذا الهدف، فالعالقة بني اإلدارة والعمل تأثرت في الفترة 

إلى تلخصألصحاب المصانع، والتي )Taylor(باألفكار التي قدمها تایلور) 1930
ة، ومن ثم أرباح القائمین علیها عن طریق إمكان زیادة إنتاجیة العاملین في أیة منش

أن الوالء للعمال سوف یتحقق ویزداد ) Taylor(تحسین أدائهم للعمل، واعتقد تایلور 
.كلما انخفضت درجة التعب أو ازداد األجر

ویرتبط نجاح المدیر في عمله مباشرة بمدى والئه عن ذلك العمل، فكلما كان راضیا 
به والبیئة المحیطة به، والمزایا التي تمنحها جهة عمله عن طبیعة العمل الذي یقوم 

.)3(أدى إلى ارتفاع مستوى األداء والتمیز في نوعیة النتائج التي یسعى إلیها
من هنا یتبین أن المدیر ركیزة العملیة التربویة، ویتوقف نجاحها على هذه 

ه، وهذا ال یأتي إلى من على أكمل وجواإلداریةالركیزة، وقیام المدیر بواجباته التربویة 
خالل الوالء الوظیفي عنده، الذي یأتي نتیجة حتمیة من خالل منحه حقوقه كاملة 
وتنظیم واجباته ومهامه، وتحدیدها؛ مما یدفعه إلى الخلق واإلبداع والتطویر، وكل هذا 
یؤدي إلى تحسین مخرجات العملیة التعلیمیة، وتحسین نظام التعلیم عامة، وتبعًا لذلك 

ن ثیالباحقد حظي مفهوم الوالء بتفسیرات متعددة الختالف وجهات نظر ف
ن ثیالباحوالمتخصصین، وعلى الرغم من هذا االختالف فقد اتفق معظم هؤالء 

والمتخصصین على أن الوالء الوظیفي أحد أهم العناصر التي تساعد على زیادة 
.)4(إنتاجیة الفرد التي یعمل فیها وزیادة فاعلیتها وكفایتها

:أسباب عدم والء المدیر للمدرسة-ثانیاً 
كلما كان غیر راضیا عن عمله ال یتحقق له اإلشباع المناسب لحاجاته وكانت 
مشاعره نحو هذا العمل سلبیة ودرجة أرضًا عن العمل بهذا المعنى تمثل سلوكًا 
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ترًا یمكن في وجدان المدیر وقد تظل هذه المشاعر كامنة في نفسه،تضمنیًا أو مس
وقد تظهر في سلوكه الخارجي الظاهر، ویتفاوت المدیر في درجة التي ینعكس بها 

الخارجي الظاهر، ویمكن سلوكه اتجاهاته النفسیة الكامنة في نفسه، وقد تظهر في 
القول بصفة عامة أن قوة المشاعر ودرجة تراكمها تؤثران في درجة انعكاسها في 

من العمل قویة كلما زاد احتمال ظهور سلوك المدیر، فكما كانت مشاعر االستیاء
.)5(هذا االستیاء على سلوكه یعزونه عن العمل اإلداري في المدرسة

حتى تستطیع المدیر فیها نحو عملهفي أي مؤسسة تحاول معرفة شعور 
أن تطور سیاستها ألنه فیها تقدمها وتطورها، باالختالف أنواعها تسعى المؤسسة 

دائما إلى زیادة إنتاجها وتحقیق األهداف التي تسعى إلیها فالبد من اهتمامها برضا 
ویؤدي إلى تعطیل استخدام ُیعّد مؤشرًا سلبیًا على عدم إنتاجرضاء ، ألن عدم المدیر

لها، وعدم التركیز على ضلمواقف التي یتعر الفرد لذكائه وٕامكاناته في معالجة ا
األعمال التي یقوم بها، فله آثار سلبیة تنعكس على إنتاجه العملي، عندما یكون غیر 

قد ال یتأقلم مع مسؤولیته الموكلة إلیه، ویعود بآثار المؤسسة راضیا عن العمل داخل 
:)6(والتي من بینهاهنا قد یرجع إلى عدة أسباب مرضیة غیر 
.كفایة المرتبعدم -1
.عدم وجود حوافز مادیة ومعنویة-2
.نقص الشعور باإلنجاز الشخصي-3
.عدم الشعور بأمان واالستقرار اإلداري-4
.شعور عام بالتعب الشدید نتیجة تضارب األدوار وازدیاد حجم العمل-5
.للمدرسةخاصةعدم وجود اختصاصات مالیة-6

وتجعله أقل اندفاعًا في درسةللمال تحقق والء المدیر قد نالحظ أن هذه األسباب 
في الكتب النقص بعض المدارس من من ما تعانیه ،كما نالحظ القبول بعمله
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المدرسیة والمقاعد، والمقاصف وأعمال النظافة كل ذلك له تأثیر على والء المدیر 
.للمدرسة
:ت البحثإجراءا

یتطلب تعرف على والء المدیر للمدرسة، وهذا السعى إلى یالبحثنظرًا ألن 
استخدام منهج مناسب یحقق الهدف الذي ترمي إلیه الدراسة وتقوم بمعالجة نتائجها 

:على النحو التالي
و المنهج الوصفي التحلیل المنهج المتبع في هذه الدراسة ه:البحثمنهج -

ه لطبیعة وتوعیة هذه الدراسة، وهو المنهج الذي یدرس الظاهرة كما هي في تلمالءم
عند مجرد جمع المعلومات والحقائق بل یهتم بتصنیفها وتحلیلها ثم الواقع، وال یقف 

.استخالص النتائج منها
في المرحلة التعلیم الثانوي، مدارس أشتمل مجتمع الدراسة من :البحثمجتمع -
، معلمًا من المجموع الكلي) 68(المعلمینعدد لى مستوى مدینة الزاویة، وقد بلغع

.بجمع البیانات علیهمیان ع استببتوزیالباحثانثم قام 
من هذا الباحثانأخد للمدارس بعد أن تم تحدید المجتمع األصلي :البحثعینة -

استمارة استبیان لكل ) 68(، وعند التطبیق تم توزیع لدراستهمالمجتمع ما یناسبه 
%) 30(استمارة أي بنسبة ) 50(مدرسة، وبذلك قد تم رد على االستمارات وعددها 

.مجتمع الدراسةمن
بتطبیق عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة البسیطة على المعلمین الباحثانوثم قام 

من مجموع المدارس الثانویة، حیث استطلع آراءهم بشأن والء المدیر للمدرسة، 
متغیرات الدراسة الباحثانبطریقة االستبانة، وقد راع على اإلجاباتالباحثانوحصل 

استخدام أسلوب االستماع ولمقابلة مع الباحثانمع العلم بأن ؛في هذا الجانب
.المعلمین أثناء التطبیق وٕارشادهم نحو تعبئة االستمارات
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بتصمیم استبانة لجمع البیانات على عینة الدراسة حول الباحثانقام : البحثأداة-
معلمًا، من ) 50(مشكلة الدراسة المتمثلة في والء المدیر للمدرسة البالغ حجمها 

) 10(وقد تضمنت هذه االستمارة جانبین وشملت عل التعلیم الثانوي،بمدارس معلمي 
.المدیر للمدرسةوالء مدى أهمیةفقرات معلقة وتعلق بوالء المدیر للمدرسة، و 

:كل من األدوات التالیة في هذه الدراسةالباحثانواستخدم 
.تصمیم استبیان لقیاس والء المدیر للمدرسة كمؤسسة تعلیمیة-
.والء المدیر للمدرسةمدى أهمیةتصمیم استبیان لقیاس -
).نعم، أحیانًا، ال(ت وهو ر والمدى المستخدم في هذا االستبیان هو مدى لیكا-

:الخطوات التالیةإتباعولتحقیق ذلك تم 
.فحس الكتب والدوریات التربویة-
دراسة استطالعیة ومراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة -

.الحالیة
عرضت على مجموعة من المحكمین إلیجاد صدق االستبانة وبعد تعدیلها -

زعت على أفراد العینة، وبعد وٕاقرارها تم اختیار الثبات للتأكد من صالحیتها تم و 
.وترتیب على ذلكجمع البیانات واآلراء ثم معالجتها إحصائیاً 

.تفسیر النتائج ومناقشتها-
.تقدیم بعض التوصیات والمقترحات-
من أجل التحقق من صدق األداة باستخدام الصدق الباحثانقام :صدق األداة-

األساتذة ى متخصصین من الظاهري بعرض االستبانة بصورتها األولیة، عرضت عل
من كلیة التربیة، بجامعة الزاویة لیحكموا على بقسم التربیة وعلم النفس الجامعیین 

االستبانة على المعنى المقصود، ثم  إجراء بعض التعدیالت نتیجة لمالحظات 
.المحكمین حتى تم وضعها في صورتها النهائیة، وأصبحت صالحة للتطبیق
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تباط بین كل عامل الذي یمكنه إضافة إلى إیجاد حیث ثم إیجاد معامل االر 
مدى أهمیةمعامل االرتباط لمجموع الكلي لوالء المدیر للمدرسة للجانبین الوالء و 

وتراوحت قیمة معامل االرتباط ) 1(الوالء للمقیاس بحسب ما توضح في الجدول رقم 
إحصائیًا ما یدل وهذه القیمة دالة ) 0.85(إلى ) 00.71(بین فقرات الدراسة من 

.على وجود درجة عالیة من االتساق الداخلي
)1(جدول رقم 

لمدیر المدرسة معامل االرتباط بین كل جانب االوالء مدى أهمیةالجوانب الوالء و 
المقیاس والمجتمع الكلي للجانبي المقیاس

المجموع الكليعدد الفقراتالجوانبم
50.71جانب الوالء1

50.85الوالءأهمیةمدى جانب 2

كما تم التحقق من الصدق الذاتي للمقیاس بعد إیجاد قیمة الثبات للمقیاس ذلك 
:باستخدام المعادلة التالیة

0.87√= الصدق الذاتي 
من الباحثانبذلك تحقق،صدق عاليلموهو معا) 0.93(ن معامل الصدق وكا

.صدق الذاتي
ونباخ والصیغة الثبات عن طریق معامل الفا كر یاس لقالباحثاناستخدم :ثبات األداة

:المستخدمة في استخراجه
س2/ ف32-1= ر ك ل : ص

حیث أن 
عدد فقرات األداة= ك
التباین في االستجابات على كل فقرة من فقرات المقیاس = ف 2ع
التباین في االستجابات على المقاییس ككل، وهي مربع االنحراف = س2ع

.االستجابات على  المقیاسالمعیاري في 
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على معامل ثبات الباحثانبصیغته أعاله حصل ) ألفا(وبعد تطبیق معامل 
والء المدیر للمدرسة، مدى أهمیةوذلك عن طریق والء المدیر للمدرسة و )0.84(

:ذلك) 2(وكذلك للقیاس ككل یوضح جدول رقم 
)2(جدول رقم 

یبین معامالت الثبات
)ألفا(االرتباط معامل عددالمقیاس

50.86والء المدیر للمدرسة

50.82الوالء مدى أهمیة

100.84الكل

.وهي نسبة ثبات عالیة جدًا ألغراض البحث العلمي
:للبحثاألسلوب اإلحصائي 

التكرارات والنسبة المئویة وهي من األسالیب اإلحصائیة الباحثاناستخدام 
إلجراء التحلیل اإلحصائي ألسئلة الدراسة، ومحاولة معرفة المناسبة والتي تم اختیارها 

ة المستخدمة للمعلمین كما استخدام أسلوب ادى إتقان االستجابات واختالفها لألمد
ترتیب أهمیة العبارات بالنسبة لمعرفة والء المدیر للمدرسة كمؤسسة تعلیمیة وأیضًا 

.علیمیةترتیب األهمیة لمعرفة والء المدیر للمدرسة كمؤسسة ت
:في سبیل ذلك استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیةالباحثانویتبع 

لتحدید نسبة االستجابة: النسبة المئویة.
لتحدید متوسط اإلجابات: المتوسط الحسابي.
لتحدید مدى تشتت االستجابات عن المتوسط: االنحراف المعیاري.

:نتائج البحث
من قبل أفراد عینة علیهفیما یلي عرض لنتائج الدراسة التي تم الحصول 

.الثانویة لمدارسهمالمدارسيمدیر والء بالدراسة والمتعلقة 
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:وتفسیرهالبحثتحلیل فقرات -
والء المدیر للمدرسة من :النتائج وفقًا لفقرات الدراسة والمتعلقة بالسؤال األول-1

أجل القیام بالتحلیل اإلحصائي إلجابات العینة حول فقرات االستبیان بحسب كل 
باستخراج عدد اإلجابات والنسبة المئویة لكل إجابة على الباحثانفقرة، فقد قام 

).نعم، أحیانًا، ال(الثالثيفقرات المقیاس 
)3(جدول رقم 

لدراسة بحسب وجهات نظرهم في الفقرات المتعلقة التوزیع التكراري ألفراد عینة ا
.بوالء المدیر للمدرسة

الفقرات
اإلجماليالأحیاناً نعم

والء المدیر للمدرسةأهمیةمدى-أّوالً 

یرغب في االستمرار في مهنة التعلیم-1
472150ك
%9442100

یشعر بأنه سیخسر كثیرًا لو ترك مهنة -2
.التعلیم

2220850ك
%444016100

یكون من الصعب علیه التكیف إذا انتقل إلى -3
.أخرىمدرسة 

3310550ك
%702010100

.یهمه نجاح المدرسة التي یعمل بها-4
407350ك
%80146100

یحافظ على ممتلكات المدرسة كممتلكاته -5
الشخصیة

2418850ك
%433816100

من المعلمین حلول الفقرات البحثیبین وجهة نظر عینة ) 3(جدول رقم 
:المتعلقة بوالء المدیر للمدرسة ویالحظ ما یلي

معلمًا 47وجد أن )  یرغب في االستمرار في مهنة التعلیم()1(بالنسبة إلى الفقرة
%) 4(من إجمالي أفراد العینة أجابوا بنعم، في حین أن معلمي بنسبة %) 94(بنسبة 
أجاب بال، وهذا یعني أن نسبة قلیلة من %) 2(، في حین أن معلمًا، أحیاناً ـــ أجابوا ب
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ة في العمل داخل المدرسة أو تقدیم أي العینة ترى أن المدیر لیس لدیه الرغبة الحقیقی
عمل أخر یزید من الرغبة في االستمرار في مهنة أخرى، بذلك نستنتج أن أعلى نسبة 

من إجمالي أفراد العینة یرون بأن یرغب المدیر في االستمرار في مهنة %) 94(
.التعلیم

 وجد أن ) مكثیرًا لو ترك مهنة التعلیسیخسر یشعر بأنه () 2(بالنسبة إلى الفقرة
معلمًا 20من إجمالي أفراد العینة أجابوا بنعم، في حین %) 40(معلمًا بنسبة 22

أجاب بال، %) 16(معلمین بنسبة 8أحیانًا، في حین أن ـــ أجابوا ب%) 40(بنسبة 
ن مدیر المدرسة هو المكان الذي یشعر أوهذا یدل فعًال أن نصف العینة ال تجد 

من إجمالي أفراد %) 44(م، بذلك نستنج أن أعلى نسبة بخسارة لو ترك مهنة التعلی
.العینة یرون بأن یشعر بأنه سیخسر كثیرًا لو ترك مهنة التعلیم

 یكون من الصعب علیه التكیف إذا انتقل إلى مدرسة () 3(بالنسبة إلى الفقرة
10من إجمالي أفراد العینة أجابوا بنعم، في حین %) 70(معلمًا 35وجد أن ) أخرى

أجابوا بال، وهذا %) 10(معلمًا 5، في حین أجابوا أحیاناً %) 20(لمین بنسبة مع
یعني ان نسبة قلیلة من العینة ترى المدیر یكون من الصعب علیه التكیف إذا انتقل 

جمالي أفراد العینة إمن %) 70(على نسبة أإلى مدرسة أخرى، وبذلك نستنتج أن 
.تكیف إذا انتقل إلى مدرسة أخرىیرون بأن یكون المدیر من الصعب علیه ال

 معلمًا 40أنوجد ) یهمه نجاح المدرسة التي یعمل بها() 4(بالنسبة إلى الفقرة
أجابوا %) 14(معلمًا 7من إجمالي أفراد العینة أجابوا بنعم، في حین %) 80(

من %) 80(أجابوا بال، بذبك نستنتج أن أعلى نسبة %) 6(معلمًا 3أحیانًا، في حین 
لي أفراد العینة، وبما یرجع هذا إلى الراحة النفسیة داخل المدرسة، قرب المدرسة إجما

من محل اإلقامة، التكیف مع أسرة المدرسة وجود ترقیة إلى أعلى، اكتساب خبرات 
وتجارب جدیدة، ویرجع إلى سمعة المدرسة االرتیاح وحسن التعامل من قبل أسرة 

.المدروسة
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 وجد ) یحافظ على ممتلكات المدرسة كممتلكاته الشخصیة() 5(بالنسبة إلى الفقرة
من إجمالي أفراد العینة أجابوا بنعم، في حین أن معلمي %) 43(معلمًا بنسبة 24أن 

أجابوا بال، بذلك نستنتج %) 16(أحیانًا، في حین أن معلمًا ــ أجابوا ب%) 38(بنسبة 
فظ المدیر على ممتلكات یرون یحايمن إجمالي أفراد العین%) 43(ن أعلى نسبة أ

المدرسة كممتلكاته الشخصیة، یرجع إلى أنَّ المدیر یتمتع بصفات قیادیة وشخصیته 
كافیة بالنواحي اإلداریة والفنیة وبشؤون المدرسة، ویسود المناخ إلمامًا قویة وملم 

.المدرسي جو من االحترام والتقدیر داخل المدرسة
)4(جدول 

للفقرات المتعلقة بوالء المدیر للمدرسةالمئويالوسط المرجح والوزن 

ترتیب الفقرة الفقراتت
بحسب األهمیة

الوسط 
المرجح

الوزن 
المئویة

12.9297.33یرغب في االستمرار في مهنة التعلیم.1

یشعر بأنه سیخسر كثیرًا لو ترك مهنة .2
التعلیم

22.6086.66

یكون من الصعب علیه التكیف إذا انتقل .3
أخرىإلى مدرسة 

42.2876.00

51.2642.00یهمه نجاح المدرسة التي یعمل بها.4

یحافظ على ممتلكات المدرسة كممتلكاته .5
الشخصیة

32.4084.66

یبین الترتیب بحسب األهمیة النسبة إلى الفقرات الخاصة بوالء ) 4(جدول رقم 
من المعلمین ومن الجدول نالحظ البحثالمدیر للمدرسة وذلك من وجهة نظر عینة 

:ما یلي
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 تحتل ) یرغب في االستمرار في مهنة التعلیم(إنَّ الفقرة األولى والتي تنص على
وذلك ) بوالء المدیر للمدرسة كمؤسسة تعلیمیة(المتعلقة الترتیب األّول من بین الفقرات 
%).97.33(لحصولها على اكبر وزن مئوي 

 یشعر بأنه سیخسر كثیرًا لو ترك مهنة (إنَّ الفقرة الثانیة والتي تنص على أن
تحتل الترتیب الثاني من بین الفقرات المتعلقة وذلك لحصولها على الوزن ) التعلیم

%).86(المئوي 
 َّیحافظ على ممتلكات المدرسة كممتلكاته (الفقرة الخامسة والتي تنص على إن

تحتل الترتیب الثالث من بین الفقرات المتعلقة بوالء المدیر للمدرسة، وذلك ) الشخصیة
%).84.66(لحصولها على الوزن المئوي 

 یكون من الصعب علیه التكیف إذا انتقل إلى (إنَّ الفقرة الثالثة والتي تنص على
مدرسة أخرى تحتل الترتیب الرابع من بین الفقرات المتعلقة بوالء المدیر للمدرسة 

%).76.00(كمؤسسة تعلیمیة وذلك لحصولها على أقّل وزن مئوي 
 تحتل ) یهمه نجاح المدرسة التي یعمل بها(ان الفقرة الرابعة والتي تنص على

المدیر للمدرسة كمؤسسة الترتیب الخامس واألخیر من بین الفقرات المتعلقة بوالء 
%).42.66(تعلیمیة، وذلك لحصولها على وزن مئوي 

)5(جدول رقم 
التوصیف اإلحصائي لمقیاس والء المدیر للمدرسة

%التكرار الواقعيالدرجة النظریةمستویات والء المدیر للمدرسة
7612.00-4غیر مناسب

101836.00-8مناسب أحیاناً 

122652.00-11مناسب

20100.00المجموع

الوسط 
الحسابي

الوسط 
النظري

الوسیط
االنحراف 
المعیاري

التفرطحااللتواء
أقل 
درجة

أعلى درجة

1.428111.7500.716-0.620-712
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من المعلمین البحثیبین مستویات القیاس من وجهة نظر عینة ) 5(جدول رقم 
:تعلیمیة، ومن الجدول نالحظ ما یأتيحول مدى والء المدیر للمدرسة كمؤسسة 

 من أفراد عینة الدراسة ترى أن والء المدیر بصفة %) 12(معلمین بنسبة 6إن
.عامة یكون والئه غیر مناسبًا للمدرسة كمؤسسة تعلیمیة

 من أفراد عینة الدراسة ترى أنَّ والء المدیر بصفة %) 36(معلمًا بنسبة 18إن
.یانًا للمدرسةعامة یكون والئه مناسبًا أح

  والء المدیر بصفة من أفراد عینة الدراسة ترى أنَّ %) 52(معلمًا بنسبة 26إن
.عامة یكون والئه مناسبًا للمدرسة

وباستخدام مقاییس النزعة المركزیة والتشتت تبین أن قیمة المتوسط الحسابي 
، 11لوسیط وقیمة ا10.42لوجهة نظر عینة الدراسة من والء المدیر للمدرسة عامة 

وما دامت قیمة الوسیط قریبة المتوسط الحسابي وانخفاض قیمة االنحراف المعیاري 
مما ) -0.620(ح وانخفاض قیمة التفرط) -0.776(وانخفاض قیمة االلتواء 1.750

یوضح من والء المدیر للمدرسة من وجهة نظر عینة الدراسة تقترب في توزیعها من 
.التوزیع الطبیعي

المدیر أسباب عدم والء: سؤال الثانيالوفقًا لفقرات الدراسة والمتعلقة بالنتائج-2
.للمدرسة
التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة بحسب وجهات نظرهم في الفقرات )5(جدول 

.الوالء المدیر للمدرسةأسباب عدم المتعلقة 
الفقرات

اإلجماليالأحیاناً نعم
والء المدیر للمدرسةأسباب عدم -أّوالً 

.مهم في المدرسة التي یعمل بهایشعر بأنه غیر-6
144550ك
%2890100

.یشعر بتعب عند القیام بالمهام داخل المدرسة-7
3182950ك
%63658100
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.عمله من المدرسةإنهاءیشعر بضغط عند -8
9311050ك
%186220100

مهنة التعلیم یقلل من یشعر بأن العمل في-9
.قدراته

8222050ك
%164440100

.یشعر بندم عند ممارسة لمهنة التعلیم- 10
3192850ك
%63757100

من المعلمین حول الفرات المتعلقة البحثیبین وجهة نظر عینة ) 6(جدول رقم 
:والء المدیر للمدرسة، ویالحظ ما یليمدى أهمیةب
 إنوجد ) التي یعمل بهاالمدرسة مهم في غیر یشعر بأنه ) (6بالنسبة إلى الفقرة
معلمین 4ن في حین أن بال من إجمالي أفراد العینة أجابوا %) 90(معلمًا 45

، بذلك نستنتج أن أعلى نسبة بنعمأجاب%) 2(أحیانًا، ومعلم ــ أجابوا ب%) 8(
والء المدیر للمدرسة یرجع إلى مدى أهمیةمن إجمالي أفراد العینة یرون بأن %) 90(

.طیبةمع المجتمع المدرسي، المدرسة لها تاریخ جید وسمعة المدیر صعوبة التكیف 
 وجد أن ) عند القیام بالمهام داخل المدرسةبتعبیشعر ) (7(بالنسبة إلى الفقرة
%) 36(معلمًا 18، في حین بالمن إجمالي أفراد العینة أجابوا %) 58(معلمًا 29

، بذلك نستنتج أن أعلى نسبة بنعمأجابوا %) 6(معلم 3أحیانا، في حین أن ــ أجابوا ب
عند القیام بالمهّم داخل براحة من إجمالي أفراد العینة یرون بأن یشعر %) 58(

القدرة على معالجة و المدرسة، یرجع إلى القدرة على تفهم األمور الخاصة بالعمل 
.هاالمواقف الطالب على اختالف

 10وجد أن ) یشعر بضغط عند إنهاء عمله من المدرسة) (8(بالنسبة إلى الفقرة

%) 62(معلمًا 31، في حین بالمن إجمالي أفراد العینة أجابوا %) 20(معلم 
، بذلك نستنتج أّن أعلى نسبة بنعمأجابوا %) 18(معلمین 9أحیانا، في حین :أجابوا

ن یشعر بضغط عند إنهاء عمله من من إجمالي أفراد العینة یرون بأ%) 62(
.المدرسة یرجع ذلك إلى مناقشة المشكالت الموجودة داخل المدرسة
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 وجد )من قدراتهیقلل یشعر بأن العمل في مهنة التعلیم ) (9(بالنسبة إلى الفقرة ،
%) 44(معلمًا 22، في حین بالمن إجمالي أفراد العینة أجابوا %) 40(معلمًا 20أنَّ 

نسبة أعلى، بذلك نستنتج أن بنعمأجابوا %) 16(معلمین 8نًا، في حین أحیا: أجابوا
من قدراته یرفع من إجمالي أفراد العینة یرون بأن العمل في مهنة التعلیم %) 44(

.لهاحترام الطالب و بعض المعلمین احترام یرجع إلى 
 ن أ، وجد )عند ممارسة لمهنة التعلیمبندمیشعر ) (10(بالنسبة إلى الفقرة
%) 37(معلمًا 17، في حین بالمن إجمالي أفراد العینة أجابوا %) 57(معلمًا 28

نسبة أعلى، بذلك نستنتج أن بنعمأجابوا %) 16(معلمین 3أحیانًا، في حین ــ أجابوا ب
من إجمالي أفراد العینة یرون بأن العمل في مهنة التعلیم من قبل المدیر %) 57(

.في بعض الموادالممیزین عدد المعلمین ازدیادیرجع إلى 
)7(جدول 

والء المدیر للمدرسةعدم أسبابالوسط المرجح والوزن المئوي للفقرات المتعلقة 

الفقراتت
ترتیب الفقرة 

بحسب األهمیة
الوسط 
المرجح

الوزن 
المئویة

مهم في المدرسة التي غیریشعر بأنه .6
یعمل بها

12.8896.00

بالمهام داخل عند القیام بتعب بشعر .7
المدرسة

22.5284.00

42.2474.66عمله من المدرسةإنهاءیشعر بضغط عند .8

من یقلل یشعر بأن العمل في مهنة التعلیم .9
.قدراته

52.0267.33

32.5082.00عند ممارسة لمهنة التعلیمبندم یشعر .10

والء المدیر بعدمیبین الترتیب، بحسب األهمیة النسبیة الخاصة ) 7(جدول رقم 
من المعلمین، ومن الجدول نالحظ ما البحثللمدرسة، وذلك من وجهة نظر عینة 

:یلي
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 مهم في المدرسة التي غیر یشعر بأنه (إنَّ الفقرة السادسة والتي تنص على
والء المدیر بعدم تحتل الترتیب األّول من بین الفقرات المتعلقة ) یعمل بها

%).96(أكبر وزن مئوي للمدرسة وذلك لحصولها على
 عند القیام بالمهام داخل بتعب بشعر (إنَّ الفقرة السابعة والتي تنص على

والء المدیر بعدم تحتل الترتیب الثاني من بین الفقرات المتعلقة ) المدرسة
%).84.00(للمدرسة وذلك لحصولها على وزن مئوي 

 هاء عمله من المدرسةنإیشعر بضغط عند (والتي تنص على الثامنة إنَّ الفقرة (
والء المدیر للمدرسة وذلك بعدم تحتل الترتیب الثالث من بین الفقرات المتعلقة 

%).82.00(لحصولها على وزن مئوي 
 من یقلل یشعر بأن العمل في مهنة التعلیم (والتي تنص على التاسعة إنَّ الفقرة

والء المدیر للمدرسة بعدمتحتل الترتیب الرابع من بین الفقرات المتعلقة ) قدراته
%).74.66(وذلك لحصولها على وزن مئوي 

 یشعر بندم عند ممارسة لمهنة التعلیم(والتي تنص على العاشرة أن الفقرة (
تحتل الترتیب الخامس من بین الفقرات المتعلقة والء المدیر للمدرسة وذلك 

%).67.33(لحصولها وزن مئوي 
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)8(جدول رقم 
لمقیاس عدم والء المدیر للمدرسةالتوصیف اإلحصائي

%التكرار الواقعيالدرجة النظریةمستویات والء المدیر للمدرسة
7918-4غیر مقبول

102142-8مقبول أحیاناً 

122040- 11مقبول 

50100.00المجموع

الوسط 
الحسابي

الوسط 
االنحراف الوسیطالنظري

أقل التفرطحااللتواءالمعیاري
درجة

أعلى 
درجة

9.668101.8130.194-1.394-712

من معلمین البحثیبین مستویات القیاس من وجهة نظر العینة ) 8(جدول رقم 
:والء المدیر للمدرسة، ومن الجدول نالحظ ما یليعدمحول 

 والء المدیر عدم من أفراد عینة الدراسة ترى أن %) 18(معلمین بنسبة 9إن
.مقبولللمدرسة یكون غیر 

 والء المدیر عدم من أفراد عینة الدراسة ترى أن %) 42(معلمًا بنسبة 21إن
.مقبول أحیاناً غیر للمدرسة یكون 

 والء المدیر عدم أنمن أفراد عینة الدراسة ترى %) 40(معلمًا بنسبة 20إن
.مقبولغیر للمدرسة یكون 

المتوسط الحسابي وباستخدام مقاییس النزعة المركزیة والتشتت تبین أن قیمة
وقیمة ) 9.66(والء المدیر للمدرسة بصفة عامة عدم من البحثلوجهة نظر عینة 

، وما دامت قیمة الوسیط قریبة من قیمة المتوسط الحسابي وانخفاض 10الوسیط 
وانخفاض ) -0.194(وانخفاض قیمة االلتواء ) 1.813(قیمة االنحراف المعیاري 

والء المدیر للمدرسة من وجهة عدم ضح أن بیانات مما یو ) -1.394(قیمة التفرطح 
.نظر عینة الدراسة تقترب في توزیعها من التوزیع الطبیعي
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وعدم یبین من خالل ذلك أن العالقة االرتباطیة بین مؤشر والء المدیر للمدرسة 
.والء المدیر للمدرسة من وجهة نظر عینة الدراسة

)8(جدول رقم 
الوالء من وجهة نظر عینة وعدم والء المدیر للمدرسة معامل االرتباط بین مؤشري 

الدراسة
والء المدیر للمدرسةعدموالء المدیر للمدرسةالمؤشرات

0.811**1والء المدیر للمدرسة

0.8111**والء المدیر للمدرسةعدم 

).0.01(تعني أن معامل االرتباط معنوي عند مستوى ** 
)Person(والتي تظهر معامل االرتباط بیرسون) 9(تشیر نتائج الجدول رقم 

یبین مؤشري والء ) 0.01(ومعنوي عند مستوى داللة ) 0.811(أّنه یوجد ارتباط قوي 
.الوالء المدیر للمدرسةوعدم 

رسة كانت نتائج والء لهم دمما یؤكد أّنه كلما كان والء المدیر مناسبا إلى الم
.للمدرسةعالیة مما ترتب علیه والء المدیر 

:التوصیات-
:بالنقاط التالیةالبحثمن خالل نتائج الباحثانیوصي 

.ضرورة اختیار المدیر من ذوي التخصص التربوي-1
.لمدیري المدارس دة المرتبات والحوافز التشجیعیة زیا-2
.ضرورة إعطاء المدیر المكانة االجتماعیة الالئقة وتحسین نظرة المجتمع له-3
.المدیر مجموعة من الصفات الشخصیة والقیادیةضرورة أن تتوافر في -4
.اختیار المدیر على أسس تربویة وفنیة ولیس على ضوء األقدمیة-5
إعطاء الصالحیات اإلداریة والتربویة في اتخاذ القرارات وتقویم أداء ضرورة-6

.المعلمین
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:المقترحات-
:التاليالباحثانیقترح البحثمن خالل نتائج وتوصیات 

عن مدى ارتباط المدیر بمجتمعه وتطلعاته وأهدافه التي ةمیدانیعمل دراسة -1
.یصبو إلیها

.دراسة عن مواصفات المدیر الناجح وكذلك المدیر الفاشل في قیادته-2
.مماثلة على بیئات مختلفةدراسة عمل -3
.مماثلة على مراحل تعلیمیة مختلفةعمل دراسة-4
.عن كیفیة زیادة والء المدیر للمدرسةدراسة عمل -5
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Abstract
The process scheduling, is one of the most important tasks of

the operating system. We present in this paper some types of
scheduling algorithms of CPU. One of the most common
scheduling algorithms used by the most operating systems is the
Round Robin method in which, the ready processes waiting in
ready queue, seize the processor for a short period of time known
as the quantum (or time slice) circularly. But the most important
issue in RR algorithm, which highly affects its efficiency. It
determines the amount of the time quantum. Assigning very
small and very large values for this parameter, will lead to
performance decrease due to increasing context switching
overhead, and degradation of the RR method to FCFS algorithm
consequently. We will suggest a solution of allocated time
quantum.

Index Terms:
Job Scheduling, CPU Scheduling, Multilevel feedback

queue, Process
Scheduling, Time quantum, turn-around-time, waiting-

time, context-switching,
MLFQS(Multilevel Feed Back Queue Scheduling) and MLQS
(Multilevel
Queue Scheduling).

1- Introduction
Operating system performs variety of tasks in which scheduling
is one of the basic task. Scheduling is heart of any computer
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system since it contains decision of giving resources between
possible processes. Sharing of computer resources between
multiple processes is also called scheduling [11]. Process is a
smallest work unit of a program which requires a set of
resources for its execution that are allocated to it by the CPU.
These processes are many in number and keep coming in a
particular fashion, different scheduling techniques are employed
that enable faster and efficient process execution thereby
reducing the waiting time faced by each process and increasing
CPU utilization A process has five basic states namely NEW,
Ready, Running, Waiting and Terminate [6]. Throughout its
lifetime a process migrates between various scheduling queues
by different schedulers until it gets terminated. These queues
mainly contain the ready queue which contains set of processes
ready for CPU response. The second queue is the device or the
I/O queue which contains all the processes that are waiting for
I/O response . The operating system must select processes for
scheduling from these queues in a specific manner. This
selection process using a particular scheduling technique is
carried out by schedulers.

2- Over View Scheduling
Scheduling refers  to the set of policies and mechanisms that

and OS support for deterring  the order of execution of  pending
jobs and processes A scheduler is an OS module , that
determines the next pending  job to be admitted into the system
for execution or next ready process to dispatched to RUN state
[11].The basic idea of scheduling  is to keep the CPU busy as
much as possible by executing a (user) process until it must wait
for an event, and then switch to another process.

Central processing unit (CPU) scheduling is the mechanism by
which operating systems (OS) allocate the CPU resources to
processes. Scheduling is required for multiprogramming, and it is
one of the fundamental of OS activities [1] [17].
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The operating system (OS) is the most important program
needed for starting up.Managingthe tasks each of whichare
performed by one of the management units. The process
management, is one of these management units, allocates the
processor to the processes using several allocating algorithms. The
scheduling criterion is to give fairness to each process and to
provide efficiency in CPU usage.

One of the most common algorithms in processor allocation is
the Round Robin (RR) algorithm in which, the ready processes
waiting in ready queue, are dispatched sequentially and allocate
the processor for certain period of time known as time quantum
(q) or time slice. If a process is finished during its time quantum,
releases the processor, otherwise the processor is pre-empted by
the OS and is allocated to the next ready process waiting in front
of the ready queue and the current process will be moved to the
end of the this queue . The value of the quantum parameter is
selected in 10-100 milliseconds range [8]. Each value will lead to
a specific performance and will affect the algorithm's efficiency by
affecting the processes' waiting time.

3- Previous Works
The importance of the problem has already raised the attention

of the researchers and study in this field still continues. Some
more important works are listed below :

Albielmona [2] did an overall review over many scheduling
algorithms. Proportional share scheduling algorithm proposed is
combining the small overhead of the RR method by protecting the
short processes [10]. The capability of re-adjusting the weights
enables the algorithm to have a more fair behavior. Nieh et al [13]
proposed a new scheduling algorithm known as Virtual Time
Round-Robin (VTRR) with complexity of O(1). By combining
fair queuing algorithms with the RR scheduling algorithm. Nayak
et al [12]. developed a new scheduling algorithm called Improved
Round Robin (IRR) by dynamically calculating the time quantum
value in order to decrease the average waiting time of the
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processes and total number of context switches. Siregar [16]. used
Genetic Algorithm to determine optimum time quantum value in
Round Robin CPU scheduling algorithm to minimize the average
waiting time of the processes.

4- BASIC CONCEPTS
The following steps describe these concepts:

– Utilization: keep the CPU as busy as possible (from 0% to
100%).

– Throughput: number of processes that complete their
execution per time unit.

– Waiting time: sum of the periods spent waiting in the ready
queue.

– Turnaround time: amount of time to execute a particular
process; which is the interval from time of submission of a
process to the time of completion.

– Response time: amount of time it takes from when a request
was submitted until the first response is produced.

– Time quantum: also known as time slice, the amount of time
that a process captures the processor.

– Context Switching: Switching the processor from the current
process to next ready, includes storing and retrieving the values
of flags and some important registers.

– Starvation: occurs if a low priority process never runs[9].

5-TYPES OF SCHEDULING
5-1 Long-term Scheduling:

Long term scheduling is performed when a new process is
created. It is shown in the figure below. If the number of ready
processes in the ready queue becomes very high, then there is a
overhead on the operating system (i.e., processor) for
maintaining long lists, context switching and dispatching
increases[6]. Therefore, allow only limited number of processes
in to the ready queue. The "long-term scheduler" managers this.
Long-term scheduler determines which programs are admitted
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into the system for processing. Once when admit a process or
job, it becomes process and is added to the queue for the short-
term scheduler.

In some systems, a newly created process begins in a
swapped-out condition, in which case it is added to a queue for
the medium-term scheduler scheduling manage queues to
minimize queuing delay and to optimize performance.

The long-term scheduler limits the number of processes to
allow for processing by taking the decision to add one or more
new jobs, based on FCFS (First-Come, first-serve) basis or
priority or execution time or Input/Output requirements. Long-
term scheduler executes relatively infrequently as shown in
figure (1).

5-2 Medium-term Scheduling
Medium-term scheduling is a part of the swapping function.

When part of the main memory gets freed, the operating system
looks at the list of suspend ready processes, decides which one is
to be swapped in (depending on priority, memory and other
resources required, etc) [6]. This scheduler works in close
conjunction with the long-term scheduler. It will perform the
swapping-in function among the swapped-out processes.
Medium-term scheduler executes somewhat  more frequently as
shown in figure (1).

Figure (1): types of scheduling
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into the system for processing. Once when admit a process or
job, it becomes process and is added to the queue for the short-
term scheduler.

In some systems, a newly created process begins in a
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minimize queuing delay and to optimize performance.

The long-term scheduler limits the number of processes to
allow for processing by taking the decision to add one or more
new jobs, based on FCFS (First-Come, first-serve) basis or
priority or execution time or Input/Output requirements. Long-
term scheduler executes relatively infrequently as shown in
figure (1).

5-2 Medium-term Scheduling
Medium-term scheduling is a part of the swapping function.

When part of the main memory gets freed, the operating system
looks at the list of suspend ready processes, decides which one is
to be swapped in (depending on priority, memory and other
resources required, etc) [6]. This scheduler works in close
conjunction with the long-term scheduler. It will perform the
swapping-in function among the swapped-out processes.
Medium-term scheduler executes somewhat  more frequently as
shown in figure (1).

Figure (1): types of scheduling
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Medium-term scheduler executes somewhat  more frequently as
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5-3 Short-term Scheduling
Short-term scheduler is also called as dispatcher. Short-term

scheduler is invoked whenever an event occurs, that may lead to
the interruption of the current running process. For example
clock interrupts, I/O interrupts, operating system calls, signals,
etc. Short-term scheduler executes most frequently. It selects
from among the processes that are ready to execute and allocates
the CPU to one of them. It must select a new process for the
CPU frequently [6]. It must be very fast   as shown in figure (1).

6- Scheduling Classification
6-1 Preemptive

In this type of scheduling execution of process is preempted
before the completion of the burst time of process and any  other
process may starts its execution whose priority is higher than the
first arrived process in system. E.g.: Round Robin [3].
6-2  Non Preemptive

A non-preemptive scheduling algorithm picks a process to
run and then just lets its run until it blocks or until it voluntarily
released by CPU. E.g.: FCFS, SJF [3].
7- SCHEDULING ALGORITHMS
7-1-First-Come, First-Served Scheduling Algorithm(FCFS)

FCFS is one the non-preemptive; it is the simplest CPU
scheduling algorithm. The process that requests the CPU first is
allocated the CPU first. The average waiting time under FCFS is
long [5] as shown in figure 2.

Example:
Process Burst Time
P1 24
P2 3
P3 3

Figure (2): (FCFS) scheduling algorithm
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Case1:
Suppose that the processes arrive in the order: P1 , P2 ,

P3 all at time 0.
The Gantt Chart for the schedule is:

P1 P2 P3
0                            24          27         30

– Throughput: 3 processes/30 milliseconds = 1/10
– Turnaround time for P1 = 24; P2 = 27; P3 = 30
– Average turnaround time:  (24 + 27 + 30)/3 = 81/3 = 27
– Waiting time for P1 = 0; P2 = 24; P3 = 27
– Average waiting time:  (0 + 24 + 27)/3 = 51/3 = 17

Case 2:
Suppose that the processes arrive in the order P2 , P3 , P1 all

at time 0
The Gantt chart for the schedule is:

P2 P3 P1
0          3       6     30

– Throughput: 3 processes/30 milliseconds = 1/10
– Turnaround time for P1 = 30; P2 = 3; P3 = 6
– Average turnaround time:  (30 + 3 + 6)/3 = 39/3 = 13
– Waiting time for P1 = 6;P2 = 0; P3 = 3
– Average waiting time:   (6 + 0 + 3)/3 = 9/3 = 3

Much better than case1!
7-2-Shortest Job First Scheduling algorithm(SJF)

This algorithm associates each process the length of the next
CPU burst[15]. Shortest-job-first scheduling is also called as
shortest process next (SPN). The process with the shortest
expected processing time is selected for execution, among the
available processes in the ready queue. Thus, a short process will
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jump to the head of the queue over long  jobs. If the next CPU
bursts of  two processes are the same then FCFS scheduling is
used to break the tie.SJF scheduling algorithm is probably
optimal. It gives the minimum average time for a given set of
processes. It cannot be implemented at the level of short term
CPU scheduling.

There is no way of knowing the shortest CPU burst.SJF can
be preemptive or non-preemptive.

A preemptive SJF algorithm will preempt the currently
executing process if the next CPU burst of  newly arrived
process may be shorter than what is left to the currently
executing process [15].

A Non-preemptive  SJF algorithm will allow the currently
running process to finish. Preemptive SJF Scheduling is
sometimes called Shortest Remaining Time First algorithm as
shown in figure 3.

Example:
Process Arrival Time Burst Time

P1 0.0 7
P2 0.0 4
P3 0.0 1
P4 0.0 4

Suppose that the processes arrive in the order: P1 , P2 , P3 ,
P4 all at time 0.

Figure (3): (SJF) Scheduling

algorithmSJF) Scheduling algorithm
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The Gantt Chart for the schedule is:

P3 P2 P4 P1
0             1              5             9            16

– Throughput: 4 processes/16 milliseconds = 1/4
– Turnaround time for P1 = 16; P2 = 5; P3 = 1; P4 = 9
– Average turnaround time:  (16 + 5 + 1 + 9)/4 = 31/4 = 7.75
– Waiting time for P1 = 9;P2 = 1;P3 = 0 ; P4 = 5
– Average waiting time: (9 + 1 + 0 + 5)/4  = 15/4 = 3.75

7-3-Round-Robin Scheduling algorithm(RR)
The Round Robin is one the pre-emptive, it is similar to FCFS,

but preemption is added to switch between processes. Each
process gets a small unit of CPU time (time quantum or time
slice), usually 10-100 milliseconds. After this time has elapsed,
the process is preempted and added to the end of the ready queue.
After the time slice is expired an interrupt will occur and a context
switch[6].Round Robin algorithms based on the average time for
waiting and turn-around and number of context switches [4].

Example:

RR with Time Quantum = 20
Process Burst Time Waiting Time of each Process

P1 53 0+(77-20)+(121-97)=81
P2 17 20

P3 68 37+(97-57)+(134-117)=94
P4 24 57+(117-77)=97

P1 P2 P3 P4 P1 P3 P4 P1 P3 P3
0         20            37          57           77            97          117 121
134         154      162
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The average Waiting Time calculates as (81+20+94+97) / 4 = 73.
7-4-Priority Based Scheduling

In this scheduling algorithm each process has a priority
associated with it and as each process hits the queue it is sorted in
based on its priority so that process with higher priority are dealt
with first. It should be noted that equal priority process are
scheduled in FCFS order.

The main advantage is the important jobs can be finished earlier
as much as possible [15]. Priorities can be defined either internally
or externally:
1) Internally use of some measurable quantity or quantities to
compute the priority of a process. For example, memory
requirements, number of open files, ratio of average I/O burst to
average CPU burst have been used in computing priorities.
2) Externally priority is set by criteria that are external to the
O.S, such as importance of     the process.
Example:

set of processes with given priorities and burst time assumed to
arrive at time 0

ProcessPriorityBurst time
P1 3                  8
P2 2                  2
P3 1                 14
P4 4                  6

P1’s waiting time = 16
P2’s waiting time = 14
P3’s waiting time = 0
p4’s waiting time = 24
Average waiting time= (16+14+0+24)/4=13.5milliseconds
Turnaround time =burst time +waiting time
P1’s  turnaround  time=6+16=22
P2’s turnaround time=2+14=16
P3’s turnaround time=14+0=14
P4’s turnaround time=6+24=30
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Average turnaround time = (22+16+14+30)/4=20.5
milliseconds

Limitation :The problem occur when operating system gives a
particular task very low priority so it sits in queue for a larger
amount of time ,not being dealt with by the CPU.

7-5- Multilevel Queue Scheduling
Ready queue is partitioned into separate queues such as:-

1) foreground (interactive)
2) background (batch)

Scheduling must be done between the queues, as listed below:
1) Fixed priority scheduling; i.e., serve all from foreground then

from background. Possibility of starvation.
2) Time slice – each queue gets a certain amount of CPU time
which it can schedule amongst its processes80% to foreground
in RR; 20% to background in FCFS[15].

The processes are permanently assigned to one queue, generally
based on some property of the process, such as memory size,
process priority, or process type. Each queue has absolute priority
over lower-priority queues and also each queue has its own
scheduling algorithm. The foreground queue might be scheduled
by an RR algorithm, while the background queue is scheduled by
an FCFS algorithm. For example, as shown in the figure
below, interactive process and batch job may use round robin
scheduling method and FCFS
method respectively [14].
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7-6- Multilevel Feedback Queue Scheduling(MFQ)
Multilevel Feedback Queue (MFQ) algorithm allows the

processes to switch between the queues depending on their burst
time. For which the processes which are in ready queue come to
first queue using Round Robin (RR). It comes to next queue when
burst time is greater than quantum. Queues may have their own
scheduling policy (such as RR, Shortest Job First (SJF) or First
Come First Serve (FCFS) [7].

Like multilevel scheduling, a process can move between
various queues; aging can be implemented this way. If a process
waits too long in a lower-priority queue may be moved to a
higher-priority queue (this form of aging to prevent starvation). If
a process uses too much CPU time, it will be moved to lower-
priority queues. This leaves I/O bound and interactive processes in
the higher-priority queues[15].

The example below has shown this method, as the three queues
listed below:
Q0   time quantum 8 milliseconds
Q1   time quantum 16 milliseconds
Q2 FCFS

A new job enters queue Q0 which is served FCFS. When it
gains CPU, job receives 8 milliseconds. If it does not finish in 8
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milliseconds, job is moved to queue Q1. At Q1 job is again served
FCFS and receives 16 additional milliseconds. If it still does not
complete, it is preempted and moved to queue Q2.

8- The Proposed Model
In this section, we will presented and propose new model for

optimizing the time quantum value in RR scheduling algorithm.
In the proposed model, it is assumed that :

1) There is n number of ready processes waiting in the ready
queue.

2) Ready queue is divided into two queues.
3) Queue number one is for short processes and allocated time

quantum (Q1).
4) Queue number two is for long processes and allocated double

Time Quantum (Q2).
Q2= 2*Q1.

The following example shows the proposed model:
Considering that the Proposed Model algorithm for four

compute-bound processes. If we have four processes P1 (takes 53
seconds), P2 (takes 17 seconds), P3 (takes 68 seconds), and
P4(takes 24).

Figure (5): (MFQ) Scheduling algorithm

SJF) Scheduling algorithm
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Process Burst Time
P1 53

P2 17
P3 68

P4 24

Assume Time Quantum =Sum (Burst Time) / Number of process.
Time Quantum= (53+17+68+24 40⋍4 ) /
TQ1=40, TQ2= 2*40.

Figure (6) shows the average Waiting Time for the proposed
model as (0+17+41+94) / 4 = 152 / 4=38.
By combining between RR method and the proposed method we
get that the average waiting time diminish in the last method, and
thisdecline returns to dividing the queue of ready processes into
two queues Q1 for short processes and Q2 for long processes, and
duplicated time quantum of Q2.
6- Conclusions

The main goal of the CPU scheduling is distribution of the
CPU time among the ready processes, and to give fairness to each
process. Also, to provide efficiency in CPU usage. In this paper,
we proposed new model developed to solve the problem. By
allocated time quantum in Round Robin process to minimize the
average waiting time of the processes.

Figure (6):shown the proposed method
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Evaluation of isomeric nucler 

Dalal Mobarak abomalasa Fatima Salim albaskarei

Abstract:
Isomer triggering rafers to the possibility to excite the long

lived isomeric nuclear state to a higher level which is associated
with freely radiating  states and therefore releases the energy of
the met stable state.

Triggering by continuous spectrum radiation might be
characterized by the integrated cross-section , that defines the
absolute abundance of the process and finally the efficiency of
such scheme .

The isomeric state of 178 Hf  is considered to be the 2.4 MeV ,
16+ ,31 year this isomeric state, designated 178m2 Hf  . If one have
the capability to trigger its decay so that the nuclear dump all
their 2.4 MeV of gamma-ray energy in a fraction of a second
rather than gradually over 31 years , one would have a powerful
trigger able source of very high energy content.

The evaluation of the full decay width and the number of
atoms that will decay spontaneously with a full decay width also
obtained in this study .

The effective temperature or the average electron energy and
the maximum ion energy also given in this study.

:الخالصة-
قدح االیزومیرات تشیر إلي إمكانیة استثارة الحالة النوویة االیزومیریة طویلة 
العمر إلي مستوي اعلي وهده االستثارة تكون متزامنة مع الحاالت اإلشعاعیة الحرة 

القدح بالطیف اإلشعاعي المستمر یتمیز . شبه المستقرةنطلق الطاقة للحالةوبذلك ت
.والذي یعرف التواجد المطلق للعملیة وكفاءة هذا المسار، بمساحة المقطع التكاملي
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178الحالة االیزومیریة للنظیر  Hf 2.4تتمثل بالطاقة MeV ،16 + ، والعمر
178m2سنة ویرمز لهذه الحالة بالرمز 31الزمني  Hf .

بذلك تستطیع األنویة ، مقدرة علي قدح انحالل هذا النظیرعندما تكون هناك ال
في جزء من الثانیة بدل ( MeV 2.4 )التخلص من مخزونها من طاقة أشعة جاما 

قدرة للقدح یحتوي علي وبذلك یمكن الحصول علي مصدر عالي ال، سنة31من 
وتقییم عدد األنویة ، لفوتونیة للنواةثارة اتقییم مساحة المقطع المؤثر لالست. طاقة عالیة

. التي ثم قدحها ثم إعطائها في هذه الدراسة 
نویة التي یتم انحاللها تلقائیا بالعرض وعدد األ، تقییم العرض الكلي لالنحالل

. الكلي لالنحالل ثم التوصل إلیه في هذه الدراسة 

Introduction:
Triggering of long-lived isomeric states via coupling to the

atomic shells in the process of nuclear excitation by electron
capture ( NEEC ) , occurring  in highly charged ions can excite
the isomeric state to a triggering level that subsequently decay to
the ground state [ 1] .

NEEC is the time-reversed process of internal conversion
(IC) and is related to other processes that couple nuclear
transitions to the electronic shell such as nuclear excitation by
electron transition ( NEET ) and bound internal conversion
(BIC) .

While for broadband photo excitation of isomers with
bremsstrahlung photons knowing the existence or exact position
of the triggering level is not necessary , for resonant processes
such as ( NEEC ) or ( NEET ) this is a more sensitive matter [2].

Although the idea of using powerful ultra short laser pulses to
accelerate ions and trigger nuclear reactions was put forward as
early as the year 1987 [4,5 ] .
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An advantage of ions is that , unlike electrons , they can
participate in strong interactions , and therefore have much larger
cross sections for nuclear transformations [3] , high energy ions
are generated by the coulomb explosion [3,6] , which means that
the ions are accelerated by the electrostatic field due to the
charge separation .

This field results from the ejection of electrons from the region
of intense laser field .

In particular , for most nuclear reactions , an energy of several
MeV is required along with fairly large numbers of ions with
these entries [3].

2. Aims of the work :-
[1] Evaluation of the reduced probabilities for the electric

nuclear transition for the different transition energies and
different multipolarties for the elements from 191

76Os to 198

80Hg.
[2] Evaluation of the radiation width of the electric nuclear

transition for different transition energies and different
multipolarities for the elements under study .

[3] Evaluation of the Maxwell distribution of the laser induced
plasma electrons for different electron energies.

[4] Evaluation of the probabilities of finding an electron and a
hole at the upper and lower atomic levels respectively .

[5] Evaluation of the effective cross-section of the nuclear photo
excitation at different transition energies and different
multipolarities .

[6] Evaluation of the number of the triggered atoms for different
transition energies and different multipolarities .

[7] Evaluation of the full decay width of the nuclear level for
different transition energies and different multipolarities .

[8] Evaluation of the number of atoms that will decay
spontaneously at different transition energies and different
multipolarities.
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[9] Evaluation of the effective temperature or the average
electron energy at different laser intensities and different laser
wavelengths .

[10] Evaluation of the maximum ion energies at different laser
intensities and different laser wavelengths .

Permissible:1
Nuclear electromagnetic transitions :
Nuclear excitations by electron transitions (NEET) :-

A process for transferring energy from electron or muon
atomic shells into nuclear excitation , NEET has offered the
promise for controllable modulation of the nuclear properties . It
is very attractive to use NEET for nuclear isomers triggering
because of the high cross section for the electron shell excitation
in different processes . The NEET process consists of the
electron shell excitation energy being transferred to the nucleus
without photon emission . But , for the effective realization of
the NEET scheme , it is necessary to compensate for the
differences in energy ( ∆	 	) and multi – polarity ( ∆	L	)
between the electron shell and nuclear transition .
Nuclear excitation by electron capture :-

In the resonant process of NEEC, a free electron is
captured into a highly- charged ion with the simultaneous
excitation of the nucleus . NEEC is the time-reversed process of
internal conversion ( IC ) and is related to other processes that
couple nuclear transitions to the electronic shell such as nuclear
excitation by electron transition ( NEET ) and bound internal
conversion ( BIC ) .

Evaluation of NEET in 235 U plasma at local thermodynamic
equilibrium

Nuclear Excitation by Electronic Transition ( NEET ) [7]
designates a mechanism of nuclear excitation induced by a
transition between two bound states of the atomic system .
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Experimental works in 197 Au [8] and 189 Os [9,10] reveal that the
probability for a NEET event to occur is very small. Theoretical
considerations indicate that an optimization of the NEET process
depends on two essential parameters : the mismatch in energy ẟ
defined as the difference between the energy of the atomic and
nuclear transitions , which must be small , and the matrix
element characterizing the coupling between the initial and final
states of the nucleus-atom system ,theoretical and experimental
arguments [11,12] indicate that the coupling of the nucleus to the
atomic electron system critically depends on the degree of
ionization of the atom , and more generally on its electronic
environment .
Internal conversion :

Internal conversion ( IC ) is an electromagnetic process in
which the excitation energy of the nucleus is transferred , via a
virtual photon , to the electron cloud . This process has been
known for a long time and has been studied by many groups
theoretically as well as experimentally [13,14].  This nuclear
decay mode is the dominant mechanism for the decay of most of
the low-lying nuclear isomeric states .

Permissible : 2
Laser induced nuclear transitions
Laser induced nuclear transitions :-

The unique possibilities afforded by present-day
techniques for generating ultra short laser pulses open up
avenues to their practical application in nuclear physics. They
have been demonstrated , for example , in experiments on the
laser acceleration of electrons and ignition of nuclear reactions
by accelerated electrons . Although the idea using powerful ultra
short laser pulses to accelerate ions and trigger nuclear reactions
was put forward as early as the year 1987 , practical steps to its
implementation have been undertaken only recently.
Experimental data indicate that ions with energies = 0.5 MeV are
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generated as a result of a laser pulse acting on a gaseous target at
wavelengths of 1.06 and 0.53μm with an intensity of   5 x 1018

Wcm2 and pulse width of 400-600 f s.
Laser plasmas :

Plasma-nuclear interactions in hot , dense laser plasmas
can result in nuclear-photonic and nuclear-electronic excitations.
Strong laser fields can serve as an additional bridge between
atomic and nuclear physics . It has been proposed , for example,
that in laser assisted NEET a possible mismatch between the
atomic and nuclear transition energies can be compensated by
the simultaneous emission or absorption of laser photons.

Nuclear excitation of isomers using a laser accelerator
source

Nuclear isomer research has the potential to lead to a
series of novel ground-breaking technologies in the near future .
firstly , isomers of stable nuclei provide a clean and switchable
form of nuclear energy as they have a very high-energy per mass
unit ratio in the region of ~ MJ mg-1 . Indeed some long-lived
isomers can store 104 times more energy per gram than available
from chemical compounds and may release this energy cleanly
without the production of radioactive by-products.

Laser-induced plasma can cause many electrons to be stripped
from atoms reducing the total internal conversion rate of the
transitions that can subsequently increase the lifetimes from
nanoseconds to microseconds equivalent to narrowing the line
width of the transition .

In addition , the investigation of internal conversion processes
in strongly ionized atoms could lead to new and exciting nuclear
physics, for example the investigation of higher order processes ,
which couple atomic electrons to nuclear levels via so-called
electronic bridge mechanisms.
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Permissible:3
Triggering of isomeric nuclei
Triggering :

The ability to trigger emission of gamma rays from an
isomer like 178m2 Hf is the key to utilizing these high-energy
density materials for most applications . Scientists have long
sought to control the energy stored with the nucleus , but only
since the invention of the laser in 1961 have there been any real
concepts for triggering bursts of gamma rays without production
of radioactive by-products. Nevertheless, a large number of
potential trigger mechanisms have been proposed and
investigated both theoretically and , where possible ,
experimentally. The primary mechanism of interest has been
called triggered ( or induced ) gamma emission and requires the
irradiation of isomeric materials with x-rays to initiate the
release of energy from the isomers.

Of course , for practical purposes it seems that the most
attractive trigger events would require the smallest possible
energy for trigger in comparison with the amount of energy
contained in the particular isomer.
Isomer triggering via nuclear excitation by electron capture
:

The search for practical methods to change the internal
state of atomic nuclei has been the subject of a number of
investigations in the last years. In particular , isomer triggering
refers to the possibility to excite the long-lived isomeric nuclear
state to a higher level which is associated with freely radiating
states and therefore releases the energy of the met stable
state,NEEC is resonant process in which the collision of a
highly-charged ion with a free electron with matching kinetic
energy leads to a resonant capture into an atomic orbital with
simultaneous excitation of the nucleus. Low-lying triggering
levels are desirable for obtaining high energy gain and
facilitating the excitation to the triggering level .
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Release of energy of isomer :-
Triggering by continuous spectrum radiation might be

characterized by the integrated cross-section ( ICS ) , that defines
the absolute abundance of the process and finally the efficiency
of such scheme.

The isomer triggering is presumed to be a two-step process,
when an intermediate state " m " is excited after photon
absorption by the isomer "i " , and then the state " m " decays
spontaneously to the ground state "g" with emission of isomeric
energy plus the absorbed photon energy in a form of γ photons or
( and ) conversion electrons . In such scheme the yield of
triggering is defined by the absorption cross-section and by the
branching probability for the level " m " decay to ground state.
178m2 Hf isomer triggering mechanisms , production and
available sources

The main problem of 178m2 Hf isomer triggering is that any
available theoretical calculations cannot predict such high cross-
section for the experimentally observed effect and the
discrepancy is the orders of magnitude . From all the proposed
mechanisms including the classical Nuclear Excitation by
Electron Transition ( NEET ) , electronic bridges (both elastic
and non-elastic ones ) , resonant internal conversion and NEET
through auto ionization state that could explain the results of
178m2Hf isomer triggering experiments the classical NEET is
considered as the most probable [ 15 ].

Conclusions :-
For the elements given in this study we can conclude the

following:
1- The reduced probability varies between the values of 67.66 e2

fm4 for the E2 transition to 64.02 e2 fm4 for the
E2 transition.
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2- 		shows a maximum radiation width of the electronic
nuclear transition with the value of 2.05 E-24 eV, and  a mixed
transition of M4+E5 .
3- 		has a maximum value of the Maxwell distribution of
the plasma electrons with the value 0.476 , and an electron
energy of 12 KeV.
4- 		gives a maximum value of the probability of finding
an electron and a hole at the upper and lower atomic levels
respectively with a value of 0.40 E-07 with a transition energy of
37.09 KeV .
5- 			has a maximum value of the effective cross-section of
the nuclear photo excitation with a value of 0.15 E-08 cm2 and
with a transition energy of 604.411 KeV .
6- 		has a maximum value of the full decay width of the
nuclear level of o.647 KeV , transition energy of 1378.20 KeV
and a transition multipolarity of E3 .
7- has a maximum value of 1.50 E+14 atoms for the
number of the triggered atoms with a transition energy of
604.411 KeV  and a transition multipolarity M1+E2 .
8- has a maximum value of 6.47 E21 for the number of
atoms that will decay spontaneously ( with a transition energy of
1378.20 KeV and a multipolarity of E3 .
9- The maximum ion energy has a maximum value of 8.0 E10
MeV for Z=80 .
10- The effective temperature or the average electron energy
shows a stability at 6.30 eV for the laser intensity in the range of
1016 -1026 Wcm2 and the laser wavelength in the range of 0.31 E-
02 cm - 0.30E-08cm .
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سلیمان إبراهیم المخرم .نجاة عیاد الفالح                                  د.د
ةعیبسلانار یطةیلكریشغنبرصقةیبر تلاةیلك

الشارف محمد الشارف. أ
ریشغنبرصقةیبر تلاةیلك

:المستخلص
أحد أصبحنه أحیاة المجتمعات وتطورها كما فيعنصرا مهمایمثل التعلیم 

التنمیة االقتصادیةحاجاتيفراد لتلباألبإعدادتعنى يالت اإلنسانیة التاالمج
.نه یقدم خدمة اجتماعیة ضروریة لكل الناسألىفضال ع،واالجتماعیة والثقافیة

سكان النها لم تغط حاجةأال إمنطقة الدراسة فيالثانويانتشرت خدمات التعلیم 
ه الخدمات لم یكن ذن معظم هأه الخدمة كما ذهتقدیميوذلك لعدم التوزیع العادل ف

.وینقصها الكثیر من الضروریات، خاص بهايلها مبنى مدرس
مجتمع السماتحد أألنه أحد الخدمات األساسیة و هوبوصف،وألهمیة التعلیم

نه وسیلة تعین المجتمع على القیام مجتمع وألأليالبارزة لقیاس درجة التقدم والتطور 
لخدمات المكانيالدراسة بالتوزیع ذهقتصادیة والتنمویة فقد اهتمت هبواجباته اال

،المدارسروحص،صر بن غشیرقمنطقة يیع فز ا التو ذونوع ه،الثانويالتعلیم 
ومعرفة ه الخدمةذوكذلك تطور ه،ومعرفة أعداد الطالب والفصول والمعلمین

.م من مدارس وفصول2030سنة إلىاحتیاجات منطقة الدراسة المستقبلیة 
د من المتغیرات وذلك باستخدام العالقة بین العدیدبإیجاه الدراسة ذكما قامت ه

)اإلحصائيسلوب األ SPSS .والخرائطواإلشكالول االجدإنشاءوكذلك (
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:المقدمة
يفساسٌا بدراسة االختالفات المكانیة من حیث تركیز الظاهرة أتهتم الجغرافیا 

الكامنة وراء هذا التوزیع والنظر إلى واألسباب، خرآمكان يمكان معین واختالفها ف
تسیر علیها المنطقة يلوفرة ووضع الخطط المستقبلیة التأماكن النقص و القصور وا

ن أومن الواضح ،والخدمات والتنمیة التوزیع غیر المنظم فيلتالفى الوقوع 
یة من رویتهم األولى لمبررات التخطیط نحو تنمیة مكانینطلقونالمخططین اإلقلیمین 

دة فكل وحتى داخل المنطقة الواح،ىوأخر ساس االختالفات المكانیة بین منطقة أعلى 
مناطق يغیرها تمیل إلى التركیز فمأتعلیمیة مكانت صحیة أالخدمات سواء 

الریفیة مما یترتب علیه حرمان المدن الصغیرة والمناطق ،التجمعات السكانیة الكبرى
.السكانياء والتوزیع ئیة البنانها تتسم بعشو أمن تلك الخدمات خصوصٌا و 

بعین ذیأخعلميخطیط للخدمات وفق أسلوب همیة وضرورة التأيتأومن هنا ت
،المتوازن للخدمات داخل المناطق خصوصٍا الخدماتالجغرافيالتوزیع مبدأاالعتبار

، یوفر له إمكانیة أساسیة للمجتمعوظیفةكونه فيله التعلیم من أهمیة ثوذلك لما یم
كسب المعرفة وتعدیل السلوك وٕادراك الفرد بالبیئة المحیطة به مع مالزمة الخبرة 

فيتجعل الفرد مهمًا التيذلك یعمل على تكوین المیول واالتجاهات والقیم ، كالمعرفیة
)1( .بهتحیطتيیساعده على التكیف مع البیئة ال، كما مجتمعه

:اآلتیةالتساؤالت فيبحثلتكمن مشكلة ا
منطقة الدراسة ؟فيالثانويلمؤسسات التعلیم الجغرافيما واقع التوزیع .1
عبر الفترة المخصصة الثانويمراحل التعلیم فيما مدى تطور أعداد الطلبة .2

؟للبحث 
عبر الفترة المخصصةالثانويمراحل التعلیم فيالمعلمینما مدى تطور أعداد.3

؟للبحث
؟ومستوى حجم السكان ینسجم الثانويم یلمؤسسات التعلالمكانيهل التوزیع .4
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:البحثأهمیة
أداءلتحسین اكترها نجاحا و السبل أحسنإلىالوصول يفالبحثهمیةأتكمن 

منطقة الدراسة وكذلك الوقوف على وقعها الراهن فيالثانويخدمات التعلیم 
. الباحثإلیهاسوف یتوصل التيواالستفادة من النتائج والمقترحات 

:لىإالبحث هدف یو 
إحیائهاوعلى مستوى الثانويلمدارس التعلیم المكانيالتوزیع واقع ىالتعرف عل.1

السكنیة 
التعرف على قدرة منطقة الدراسة على تلبیة احتیاجات سكانها من الخدمات .2

.التعلیمیة
.التعرف على أعداد المدارس وأعداد الطالب والمدرسین خالل فترة الدراسة.3
لى سنة إالثانويدراسة من خدمات التعلیم التعرف على احتیاجات منطقة ال.4

م2030
:تحلیلها ثحایحاول البالتياتالفرضیما أ
.توزیع الخدمات التعلیمیة بین مناطق منطقة الدراسة فيهناك تباین .1
.توجد عالقة بین عدد الطالب وعدد المدارس.2
.توجد عالقة بین عدد الطالب وعدد المعلمین.3
توزیع المتقارب على نمط الالمكانيتوزیعها فيانویة ثخدمات المدارس التتخذ.4

كامل المسافة
سنة إلىالثانوياحتیاجات منطقة الدراسة من متغیرات خدمات التعلیم مدى .5

2030.
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:الدراسةحدود منطقة 
وهى تقع شمال غرب لیبیا بین منطقة قصر بن غشیر هي المستهدفة بالبحث 

شرقا13.09و 13.27شمال وبین خطى طول 32.48و 32.21عرض يدائرت
یحدها من الشمال مدینة طرابلس  

ب سوق ح ومن الجنو ئالسايسیديومن الشرق تاجوراء و ومن الجنوب الشرق
650يمساحة تقدر بحوالالو ،اسبیعةيوالجنوب الغربالخمیس ومن الغرب العزیزیة

،وخویلد،والعونین،وهى بئر التوتة وردود الزاویة ،كیلومتر مربع وتضم ست محالت
الخریطة انظر .كیلو متر 27وتبعد عن طرابلس بمسافة ،وسوق السبت،والمطار

.)1(رقم 
:المجال الزمني

ةالمیدانیمسواء المكتبیة منها أتم جمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة 
.م2018–2017سنة وتفریغ وتحلیل البیانات وتبویب النتائج في صورتها النهائیة

:مجتمع الدراسة
12بمنطقة قصر بن غشیر والبالغ عددها الثانويالتعلیم ویشمل جمیع مدارس

.)2(، وهي تمثل مجتمعنا لهذه الدراسة مدرسة
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)1( خریطة رقم 
موقع منطقة الدراسة

:استنــــادا إلى ینمن إعــداد الباحث// لمـــــــصدر ا
 م2008،منطقة قصر بن غشیر ، مجلــس التخطیط.
2009منطقة قصر بن غشیر مرئیــة فضائیة خاصة ب.
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)1( خریطة رقم 
موقع منطقة الدراسة

:استنــــادا إلى ینمن إعــداد الباحث// لمـــــــصدر ا
 م2008،منطقة قصر بن غشیر ، مجلــس التخطیط.
2009منطقة قصر بن غشیر مرئیــة فضائیة خاصة ب.
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)1( خریطة رقم 
موقع منطقة الدراسة

:استنــــادا إلى ینمن إعــداد الباحث// لمـــــــصدر ا
 م2008،منطقة قصر بن غشیر ، مجلــس التخطیط.
2009منطقة قصر بن غشیر مرئیــة فضائیة خاصة ب.
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:یة البحثمنهج
لدراسة تطور هده يالمنهج التاریخهدا البحث هداف أاستخدم الباحث لتحقیق 

یقوم بدراسة وتحلیل الظواهر يذاليالتحلیليوصفالالمنهجالخدمات ثم استخدم 
وصف وتحلیل تطور وتوزیع دراسة سبابها وذلك عن طریقأالجغرافیة ومعرفة 
. الخدمات التعلیمیة

اعتمد وقد،التوزیعيبراز االختالفات فإليكما استخدم منهج التحلیل المكان
(SPSS)يحصائالبرنامج اإلباستخداميوالكميحصائعلى التحلیل اإللبحثا

لى جانب ذلك إ لى نتائج دقیقة و إتحلیل البیانات الرقمیة للوصول يیفید فيوالذ
. يالبیانالتمثیلسلوب أاستخدم

:الدراسات السابقة
تالتعلیمیة لمدینة صنعاء حیت هدفم حول الوظیفة1995دراسة الفقیه في

)4( .ومدى تناسبها مع السكان  لیمیة وتوزیعها الجغرافيلى دراسة الخدمات التعإ

منطقة العجیالت للمدة من يیفة التعلیمیة فظدراسة عن تطور الو قامت الثابت ب
الخدمات التعلیمیة قدرة المنطقة على تقدیمإلىم وكانت تهدف 2003–1990

)5( . للمؤسسات التعلیمیة يلك التعرف على التوزیع المكانذوك. لسكانها 

ت لمركز الخدماالمكانيسعید قام بدراسة عن مدینة جادو بعنوان التوزیع 
كز جمیعها توسط تتر مهم نتائجها أن مدارس التعلیم الأوكانمدینة جادو فيالتعلیمیة 

تعتبر الظروف الطبیعیة للطلبة و االتشكإیسبب الذيمر مركز مدینة جادو األيف
)6( .للمؤسسات التعلیمیةالمكانيیر كبیر على التوزیع ثأللمنطقة ت

للخدمات المكانيم عن التباین 2015فى دراسة قامت بها أبو سعیدة عام 
لى إفى منطقة القربوللى وكانت تهدف يبالتوزیع السكانالصحیة والتعلیمیة وعالقته

يلجغرافللخدمات التعلیمیة ومدى مالمته للتوزیع ايالتعرف على التوزیع المكان
طن اقامة المو إنتائجها كلما زادت المسافة بین مكان أهم للسكان وكثافتهم ومن  
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وكذلك وجود . التعلیمیة قلت درجة انتفاعه من الخدمات المقدمة ومركز الخدمات 
)7(. مواضع الخدمات التعلیمیة يتباین ف

المرقب شعبیة يم بعنوان الخدمات التعلیمیة ف2013بو ناجى  سنة أودراسة 
مع نسبة توسط غیر متماثلممدارس التعلیم الهم نتائجها أن نسبة عددأوكان من 

)8( .الفصول عن المعدل العام كثافةفاع وارت،عدد السكان

:لثانويلخدمات التعلیم االنسبيالتوزیع 
)1( جدول رقم 

م2017عام لداخل منطقة الدراسة الثانويلخدمات التعلیم النسبيالتوزیع 
%النسبة  المدرسة المحلة

33.4
قصر بن غشیر

العونین
عمران بن رابحة

التحریر
بن العوامالزبیر 

33.4
عبد القادر الجزائري

المرزیقسوق السبت
الجیالننى

منصور الغاوى
16.6 القرضابیة بئر التوتة

االنتفاضة
8.3 خویلد الجدیدة خویلد
8.3 الرملة المطار
0 - ردود الزاویة

100 12 المجموع
البیانات الدراسة المیدانیةإلىاستنادا ینالباحثمن عمل :المصدر
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)1(شكل رقم 
م2017عام لداخل منطقة الدراسة الثانويلیم لخدمات التعالنسبيالتوزیع 

)1( الجدول البیانات إلىاستنادا ینثباحمن عمل ال- : المصدر 

محلة العونین و سوق السبت أنیتضح )1(والشكل ) 1(السابقمن الجدول
كل فيذ یتركز إداخل منطقة الدراسة النسبيوزیع التثمن حیاألولىالمرتبة تحتال

ول مدرسة ثانویة أحیث تم افتتاح يتعلیم الثانو من خدمات ال% 33.4محلة منهما 
منطقة فيه الخدمة ذم ومن تم توسعت ه1976–1975نة محلة العونین سفي

.الدراسة 
:يلخدمات التعلیم الثانو المكانيع التوزی

محلة العونین وهى فيمنها أربعمدرسة ثانویة)12(منطقة الدراسة فيتوجد 
ومدرسة عمران بن رابحة ومدرسة التحریر ومدرسة الزبیر بن مدرسة قصر بن غشیر 
)20171(محلة سوق السبت یوجد بها أمانسمة )19705(العوام وبلغ عدد سكانها 

زیق ومدرسة اومدرسة المر الجزائريمدرسة عبد القادر مدارسأربعأیضانسمة و 
من حیت الثانیةالمرتبة فيمحلة بئر التوتة وتأتىالغاويالجیالنى ومدرسة منصور 

فتوجد بها مدرستان مدرسة القرظابیة ومدرسة االنتفاضة ویبلغ عدد عدد المدارس 

…س

ود
رد

ية
او

لز
ا

…سل
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)1(شكل رقم 
م2017عام لداخل منطقة الدراسة الثانويلیم لخدمات التعالنسبيالتوزیع 

)1( الجدول البیانات إلىاستنادا ینثباحمن عمل ال- : المصدر 

محلة العونین و سوق السبت أنیتضح )1(والشكل ) 1(السابقمن الجدول
كل فيذ یتركز إداخل منطقة الدراسة النسبيوزیع التثمن حیاألولىالمرتبة تحتال

ول مدرسة ثانویة أحیث تم افتتاح يتعلیم الثانو من خدمات ال% 33.4محلة منهما 
منطقة فيه الخدمة ذم ومن تم توسعت ه1976–1975نة محلة العونین سفي

.الدراسة 
:يلخدمات التعلیم الثانو المكانيع التوزی

محلة العونین وهى فيمنها أربعمدرسة ثانویة)12(منطقة الدراسة فيتوجد 
ومدرسة عمران بن رابحة ومدرسة التحریر ومدرسة الزبیر بن مدرسة قصر بن غشیر 
)20171(محلة سوق السبت یوجد بها أمانسمة )19705(العوام وبلغ عدد سكانها 

زیق ومدرسة اومدرسة المر الجزائريمدرسة عبد القادر مدارسأربعأیضانسمة و 
من حیت الثانیةالمرتبة فيمحلة بئر التوتة وتأتىالغاويالجیالنى ومدرسة منصور 

فتوجد بها مدرستان مدرسة القرظابیة ومدرسة االنتفاضة ویبلغ عدد عدد المدارس 
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)1(شكل رقم 
م2017عام لداخل منطقة الدراسة الثانويلیم لخدمات التعالنسبيالتوزیع 

)1( الجدول البیانات إلىاستنادا ینثباحمن عمل ال- : المصدر 

محلة العونین و سوق السبت أنیتضح )1(والشكل ) 1(السابقمن الجدول
كل فيذ یتركز إداخل منطقة الدراسة النسبيوزیع التثمن حیاألولىالمرتبة تحتال

ول مدرسة ثانویة أحیث تم افتتاح يتعلیم الثانو من خدمات ال% 33.4محلة منهما 
منطقة فيه الخدمة ذم ومن تم توسعت ه1976–1975نة محلة العونین سفي

.الدراسة 
:يلخدمات التعلیم الثانو المكانيع التوزی

محلة العونین وهى فيمنها أربعمدرسة ثانویة)12(منطقة الدراسة فيتوجد 
ومدرسة عمران بن رابحة ومدرسة التحریر ومدرسة الزبیر بن مدرسة قصر بن غشیر 
)20171(محلة سوق السبت یوجد بها أمانسمة )19705(العوام وبلغ عدد سكانها 

زیق ومدرسة اومدرسة المر الجزائريمدرسة عبد القادر مدارسأربعأیضانسمة و 
من حیت الثانیةالمرتبة فيمحلة بئر التوتة وتأتىالغاويالجیالنى ومدرسة منصور 

فتوجد بها مدرستان مدرسة القرظابیة ومدرسة االنتفاضة ویبلغ عدد عدد المدارس 
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نسمة )25116(لرملة نسمة وتوجد بمحلة المطار مدرسة واحدة ا22738سكانها 
نسمة )5915(ءیقیم بهامحلة خویلد وهى خویلد الجدیة فيوكذلك مدرسة واحدة 

.)1(انظر خریطة 
مدارس تضم بنین )4(بنین و )5(مدارس بنات و)3(ن أ)2(یتبین من الجدول 

مثل األساسيمع التعلیم يالمبنى المدرسيالمدارس تشترك فهذن بعض هأوبنات و 
ن معظم أنالحظ كذلك.وغیرهاان بن رابحة والزبیر بن العوام واالنتفاضةمدرسة عمر 

ن معظم الخدمات التعلیمیة أأيمحالت العونین وسوق السبت يالمدارس الثانویة ف
.)2(انظر خریطة من منطقة الدراسةيوالجنوبالشرقييالجزء الشماليتتركز ف

)2( جدول رقم 
م2017منطقة الدراسة لعام بعدد ونوع وصفة المدرسة و توزیع

صفة 
المدرسة

الفترة نوع المدرسة المدرسة عدد المدارس االمساحة كم 
مربع

المنطقة

بنین صباحي ثانوي قصر بن غشیر

4
65 العونین

بنات صباحي
ومسائي

ثانوي
وأساسي

عمران بن 
رابحة

بنات صباحي
ومسائي

ثانوي التحریر

بنین صباحي
ومسائي

ثانوي
وأساسي

الزبیر بن 
العوام

بنین صباحي
ومسائي

ثانوي
وأساسي

عبد القادر 
الجزائري

4 185
سوق السبت

مختلطة صباحي ثانوي زیقاالمر
بنات صباحي

ومسائي
ثانوي

وأساسي
الجیالننى

بنین صباحي ثانوي منصور الغاوى
مختلطة صباحي ثانوي القرضابیة 2 130 بئر التوتة
مختلطة صباحي

ومسائي
ثانوي

وأساسي
االنتفاضة

مختلطة صباحي
ومسائي

ثانوي
وأساسي

خویلد الجدیدة 1 60 خویلد

بنین صباحي
ومسائي

ثانوي
وأساسي

الرملة 1 120 المطار

- 0 90 ردود الزاویة

ةالمیدانیلى البیانات الدراسةإاستنادا ینثمن عمل الباح:لمصدرا
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)2( خریطة 
م2017لعام بمنطقة الدراسة الثانويلمدارس التعلیم المكانيالتوزیع 

:استنــــادا إلى ینعــداد الباحثمن إ// المصدر
 م2008،منطقة قصر بن غشیر ، مجلــس التخطیط.

. 2009مرئیــة فضائیة خاصة بمنطقة قصر بن غشیر 
.تعلیم منطقة قصر بن غشیر بیانات غیر منشورةمكتب 
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)3( جدول رقم 
لعام بمنطقة الدراسة ثانويعدد المدارس والفصول والطالب والمعلمین بالتعلیم ال

م2017
عدد المعلمین عدد الطالب عدد الفصول المدرسة المحلة

104 524 19 قصر بن غشیر

العونین
143 790 24 عمران بن رابحة
129 292 11 التحریر
67 285 8 الزبیر بن العوام
81 276 10 عبد القادر الجزایرى

72سوق السبت 353 12 المرزیق
23 78 2 الجیالننى
21 138 5 منصور الغاوى
79 391 12 القرضابیة بئر التوتة
32 118 5 االنتفاضة
72 287 10 خویلد الجدیدة خویلد
15 30 1 الرملة المطار
0 0 0 - ردود الزاویة

لى البیانات الدراسة المیدانیةاستنادا إینمن عمل الباحث:المصدر
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)2(رقم شكل 
م2017لعام بمنطقة الدراسة ثانويعدد المدارس والفصول والطالب والمعلمین بالتعلیم ال

)3( الجدول رقمبیانات لى إاستنادا ینثمن عمل الباح: المصدر
موقع المدارس على طرق الموصالت بمنطقة الدراسة)4( جدول رقم 

عدد المدارس المدرسة موقع المدرسة

3
قصر بن غشیر الرئیسيعلى الطریق 

الجزائريعبد القادر 
الزبیر بن العوام

6
عمران بن رالحة الفرعيعلى الطریق 

التحریر
زیقاالمر 

القرضابیة
منصور الغاوى
خویلد الجدیدة

3 االنتفاضة السكانيالحيداخل 
الجیالنى

الرملة
استنادا إلى البیانات الدراسة المیدانیةینمن عمل الباحث: المصدر
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…المعلم
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)2(رقم شكل 
م2017لعام بمنطقة الدراسة ثانويعدد المدارس والفصول والطالب والمعلمین بالتعلیم ال

)3( الجدول رقمبیانات لى إاستنادا ینثمن عمل الباح: المصدر
موقع المدارس على طرق الموصالت بمنطقة الدراسة)4( جدول رقم 

عدد المدارس المدرسة موقع المدرسة

3
قصر بن غشیر الرئیسيعلى الطریق 

الجزائريعبد القادر 
الزبیر بن العوام

6
عمران بن رالحة الفرعيعلى الطریق 

التحریر
زیقاالمر 

القرضابیة
منصور الغاوى
خویلد الجدیدة

3 االنتفاضة السكانيالحيداخل 
الجیالنى

الرملة
استنادا إلى البیانات الدراسة المیدانیةینمن عمل الباحث: المصدر

الزاويةردودالمطارخويلدالتوتةبئرالسبتسوقالعونین
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)2(رقم شكل 
م2017لعام بمنطقة الدراسة ثانويعدد المدارس والفصول والطالب والمعلمین بالتعلیم ال

)3( الجدول رقمبیانات لى إاستنادا ینثمن عمل الباح: المصدر
موقع المدارس على طرق الموصالت بمنطقة الدراسة)4( جدول رقم 

عدد المدارس المدرسة موقع المدرسة

3
قصر بن غشیر الرئیسيعلى الطریق 
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الزبیر بن العوام

6
عمران بن رالحة الفرعيعلى الطریق 

التحریر
زیقاالمر 

القرضابیة
منصور الغاوى
خویلد الجدیدة

3 االنتفاضة السكانيالحيداخل 
الجیالنى

الرملة
استنادا إلى البیانات الدراسة المیدانیةینمن عمل الباحث: المصدر
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)2(مدارس )4(ن محلة العونین بهاأ)2(والشكل )3(نالحظ من الجدول 
مدارس منها تقع )3(منطقة الدراسةرس شمال شرقاالمدهذبنات وتقع ه)2(بنین و 

والزبیر بن العوام يئر اوهى قصر بن غسیر وعبد القادر الجز يسیعلى الطریق الرئ
.يفتقع على طریق فرعما مدرسة عمران بن رابحةأ

وزعین على وطالبة مبطالما بین )1891(تها اخداموتقدم هده المدارس 
. معلم ومعلمة ما بین )443(التدریس فیها بویقوم يفصل دراس)62(

ومدرسة بناتوواحدةمنها بنین 2مدارس )4(توجد بهافما محلة سوق السبت أ
تقع مدرسة عبد القادر و ،فى المبنىاألساسيالتعلیم فيمختلطة وتشترك مدرستان 

،على طریق فرعىوالغاويزیق ابینما تقع مدرسة المر ،يسیئئرى على الطریق الر االجز 
ما )845(لى إتهااه المدارس خدامذوتقدم ه.يفتوجد مدرسة الجیالنيالحما داخلأ

ما )197(ریس ویقوم بعملیة التديفصل دراس)29(طالب وطالبة موزعین علىبین 
.درس بها بنینمعلم ومعلمة بین 

هما احدإمختلطتان تقع مدرستانبهاتوجدفبئر التوتة ما یخص محلة فيما أ
كاملوتعمل مدرسة االنتفاضة دوام يداخل الحخرى واأليعلى الطریق الفرع

وطالبة طالبما بین 509لى إوتقدم خدامتها يساسشتراك مبناها مع التعلیم األال
.مة لمعلم ومعما بین )111(ها بويفصل دراس)17(موزعین على 

محلة يحدة لكل منهما ففامدرسة و ،عدد المدارسيد والمطار فلیخو اتلتشترك مح
يفيساسام كامل حیث تشترك مع التعلیم األخویلد توجد مدرسة مختلطة وتعمل بدو 

ما 72طالب وطالبة وما بین 287فصول دراسیة وبها10على يالمبنى وتحتو 
لموجودة فى بینما المدرسة ايه المدرسة على الطریق الفرعذمعلم ومعلمة وتقع هبین

فقط فى فصل واحد ویعمل ا،طالب30درس بهایيتقع داخل الحيمحلة المطار فه
ا تشترك نهأحیث كامالاوتعمل دواميالحلوتقع داخ.معلم ومعلمةما بین 15بها 

.يساسفى المبنى مع التعلیم األ
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أیةفال توجد بها كیلومتر مربع90تبلغ مساحتها تيوالمحلة ردود الزاویةأما
.غیر العادل بین محالت منطقة الدراسةالتوزیع ا یدل على ذوهيانو ثلتعلیم اللمدرسة 

.)2(والخریطة )4(و ) 3(انظر الجدول 
س الثانویة لیس لها مبنى السابق نجد أن بعض المدار يمن خالل التوزیع المكان

ه ذهوتمثليساسمع مدارس التعلیم األيسمدر مبنىفيوٕانما تشترك خاص بها
یعنى أن ذاوه’ منطقة الدراسة فيد المدارس من عد% )58.3( يحوالالمدارس

يمن عدم توفر المبنى المدرسيمنطقة الدراسة تعانفييخدمات التعلیم الثانو 
.الخاص بها 

:العالقة بین عدد المعلمین وعدد  الطالب
)5( جدول رقم 

عدد الطالب وعدد المعلمیننتائج تباین االنحدار لتحدید العالقة بین 

معامل 
االرتباط

معامل التحدید 
)R2(

قیمة الداللة 
اإلحصائیة

نسبة 
األثر

معامالت االنحدار

عدد الطالبالثابت

0.8480.7190.00071.9%25.2740.141

4.4513= الجدولیة F،   قیمة )   17، 1(درجات الحریة 43.568= المحسوبة Fقیمة 
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)3(شكل 
الطالب وعدد المعلمینالعالقة بین عدد 

لى البیانات الدراسة المیدانیةإستنادا اینثمن عمل الباح: المصدر
وجود عالقة معنویة ذات داللة ) 3(والشكل ) 5(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

إحصائیة بین عدد الطالب وعدد المعلمین، حیث كانت قیمة معامل االرتباط 
وتشیر إلى 0.05تساوي صفرًا وهي أقل من ، وقیمة الداللة اإلحصائیة)0.848(

معنویة العالقة بین المتغیرین، أي إن ازدیاد عدد الطالب ساهم في ازدیاد أعداد 
.المعلمین

) 43.568(تساوي Fولتحدید أثر عدد الطالب على عدد المعلمین، فإن قیمة 
اللة ، وكانت قیمة الد)4.4513(وهي قیمة مرتفعة قیاسًا  بالقیمة الجدولیة 
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وجود أثر معنوي ذي داللة ، وهذا یدل على 0.05اإلحصائیة صفرًا، وهي أقل من 
وكانت قیمة معامل التحدید  إحصائیة ألعداد الطالب على أعداد المعلمین،

أعداد المعلمین من التغیرات في %) 71.9(وهي تشیر إلى أن ما نسبته ) 0.719(
ر معالم نموذج االنحدار حسب معادلة ویمكن تقدی.یعود إلى ازدیاد أعداد الطالب

:االنحدار بالشكل التالي
Y=25.274 + 0.141X1 + ε

.الخطأ العشوائيεعدد الطالب،  X1عدد المعلمین، Y:حیث
:عالقة عدد الطالب بعدد المدارس

عدد الطالب وعدد المدارسنتائج تباین االنحدار لتحدید العالقة بین ) 6( جدول رقم 
معامل 
االرتباط

معامل التحدید 
)R2(

قیمة الداللة 
اإلحصائیة

نسبة 
األثر

معامالت االنحدار

عدد الطالبالثابت
0.8507220.06872.2%1.1310.002
10.128= الجدولیة F،   قیمة )   3، 1(درجات الحریة 7.793= المحسوبة Fقیمة 

عالقة غیر معنویة بین عدد الطالب وجود ) 6(أظهرت النتائج في الجدول رقم 
، وقیمة الداللة اإلحصائیة )0.85(وعدد المدارس، حیث كانت قیمة معامل االرتباط 

وتشیر إلى عدم معنویة العالقة بین 0.05وهي أكبر من ) 0.068(تساوي 
.المتغیرین

المحسوبة Fولتحدید أثر عدد الطالب على عدد المدارس بالمنطقة، فإن قیمة 
، وبالتالي فإن أثر أعداد )10.128(وهي أقل من القیمة الجدولیة ) 7.793(تساوي 

الطالب على أعداد المدارس هو أثر غیر معنوي، ویؤكد ذلك قیمة الداللة اإلحصائیة 
)P-Value) (0.068 ( والتي هي أكبر من)وهذا یشیر إلى الضعف )0.05 ،

.الناحیة اإلحصائیةنحدار الخطي منلنموذج االالتفسیري 
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:عالقة السكان بعدد المدارس
)7( جدول رقم 

ان وعدد المدارسكعدد السنتائج تباین االنحدار لتحدید العالقة بین 
معامل 
االرتباط

معامل التحدید 
)R2(

قیمة الداللة 
اإلحصائیة

نسبة 
األثر

معامالت االنحدار

عدد السكانالثابت
0.0230.0010.9660.1%0.8930

7.7086= الجدولیة F،   قیمة )   4، 1(درجات الحریة 0.002= المحسوبة Fقیمة 
عدم وجود عالقة معنویة ذات داللة ) 7(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

إحصائیة بین عدد السكان وعدد المدارس، حیث كانت قیمة معامل االرتباط ضعیفة 
0.05وهي أكبر من ) 0.966(الداللة اإلحصائیة تساوي ، وقیمة )0.023(جدًا 

.وتشیر إلى عدم معنویة العالقة بین المتغیرین
المحسوبة Fسكان على عدد المدارس بالمنطقة، فإن قیمة لولتحدید أثر عدد ا

، وبالتالي فإن أثر عدد )7.7086(وهي أقل من القیمة الجدولیة ) 0.002(تساوي 
رس هو أثر غیر معنوي، ویؤكد ذلك قیمة الداللة اإلحصائیة السكان على أعداد المدا

)P-Value) (0.966 ( والتي هي أكبر من)وهذا یشیر إلى الضعف )0.05 ،
نحدار الخطي من الناحیة اإلحصائیة، فقد لوحظ عدد السكان في لنموذج االالتفسیري 

سوق نسمة بدون مدارس، في حین مناطق ) 23690(منطقة ردود الزاویة یساوي 
ویة وكل منطقة السبت وقصر بن غشیر كان عدد السكان أقل من منطقة ردود الزا

ذا یؤكد على عدم وجود تخطیط علمي مدروس ومنظم للمدارس همدارس، و ) 4(فیها 
.حسب التوزیع السكاني
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:نمط التوزیع المكاني لخدمات المدارس الثانویة
)8(رقمجدول

التوزیع ألقرب جاریبین التوزیع المكاني لنمط 
المسافة ألقرب جار كم المدرسة المجاورة المدرسة

اقل من كم التحریر قصر بن غشیر
اقل من كم عمران بن رابحة التحریر
اقل من كم العوامالزبیر بن  عمران بن رابحة

6 االنتفاضة بیةاالقرض
4 يمنصور الغاو  عبد القادر الجزیرى
4 زیقاالمر  رىئالجزاعبد القادر 
3 زیقاالمر  منصور الغاوى
4 الجیالنى زیقاالمر 
5 خویلد الرملة

لى البیانات الدراسة المیدانیةإستنادا اینثمن عمل الباح- : المصدر 
منطقة الدراسة، تمت لتحدید نمط التوزیع المكاني للمدارس المستهدفة في

، وتم حساب قیمة ) 8(في الجدول رقم مقارنة قیمة قرینة  الجار األقرب مع البیانات 
:قرینة الجار األقرب من المعادلة 

72.0
650

9
*06.3*2*2 

a

n
XRn (9)

یمثل المسافة بین نقاط Xتمثل قیمة قرینة الجار األقرب، Rnحیث 
.مساحة منطقة الدراسةaیمثل عدد نقاط التوزیع، nالتوزیع، 
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)9( جدول رقم 
األنماط حسب قیمة قرینة الجار األقربتوزیع

النمطقیمة القرینةت
متجمع عنقوديصفر1
النمط متقارب0.5إلى أقل من 20
متقارب یتجه نحو النمط العشوائي1إلى أقل من 30.5
نمط متباعد غیر منتظم2إلى أقل من 41
نمط یأخذ الشكل المربع52
في منطقة الدراسةمتزاید بین النقاط الموزعةتباعد 2.15إلى أقل من 62
أقصى تباعد72.15

ن یتبین أ) 9(وبمقارنة قیمة قرینة الجار القرب مع البیانات في الجدول رقم 
.توزیع المدارس كان متقاربًا یتجه نحو النمط العشوائي

:توزیع الخدمات التعلیمیة بین مناطق منطقة الدراسةفيالتباین 
)10( رقم جدول

) 2012(التغیرات في عدد الطالب وعدد المعلمین وعدد السكان خالل الفترة من 
)2017(ولغایة 

المنطقة
2 0 1 22 0 1 7

نالتغیر في عدد السكانالتغیر في عدد المعلميبالتغیر في عدد الطال
نعدد السكاعدد المعلمینبعدد الطال)1(عدد السكان عدد المعلمینبعدد الطال

19503قصر بن غشیر 7 21506518914 4 317596-)3.12(%1 6 . 0 2 7%14.384

7تسوق السب 7 41 3 9162558 4 51 9 718391
8 . 4 0 2

%2 9 . 4 4 2%11.614

3ةبئر التوت 2 76 5144295 0 91 1 118961%35.7564 1 . 4 4 1%23.902

004دخویل 3 3 72 8 77 251981 0 0 %1 0 0 %%16.564

00182233المطار 01 5219831 0 0 %1 0 0 %%17.104

-00183600021267ةردود الزاوي - -- - -%13.669

2006على عدد السكان في سنتي اعتمد الباحثون2012دیر عدد السكان لسنة لتق
وحسب  الزیادة وفق المتوالیة العددیة2017و 
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تبین التغیر في أعداد الطالب في منطقة قصر بن غشیر ) 10(من الجدول رقم 
یجابي في أعداد المعلمین بنسبة إصاحبه تغیر %) 3.12-(كان سالبًا 

، أما في منطقة %)14.384(وتغیر إیجابي في أعداد السكان بنسبة %) 16.027(
وٕایجابیًا %) 8.402(سوق السبت فإن التغیر كان إیجابیًا في أعداد الطالب وبنسبة 

، وتغییر إیجابي منخفض في أعداد السكان %)29.442(في أعداد المعلمین وبنسبة 
، وفي بئر التوتة كان التغییر إیجابي في أعداد الطالب %)11.614(بنسبة مقدارها 
%) 41.441(وٕایجابي في أعداد المعلمین بنسبة بلغت %) 35.756(وبنسبة بلغت 

، أما في مناطق خویلد والمطار %)23.902(نسبة وتغییر إیجابي في عدد السكان وب
في أعداد الطالب %) 100(وتام بنسبة جابيیدود الزاویة، فكان التغییر إور 

والمعلمین وذلك بسبب فتح مدارس جدیدة، وتغییر في أعداد السكان بنسب 
على الترتیب؛ مما سبق نلحظ تغییر %) 13.669(، %)17.104(، %)16.564(

الب في منطقة قصر بن غشیر رافقه تغییر إیجابي في أعداد سلبي في عدد الط
مراعاة في توزیع المعلمین في منطقة الدراسة األمر الالمعلمین، مما یشیر إلى عدم 

منطقة الدراسةالتاحي توزیع الخدمات التعلیمیة بین الذي أدى إلى وجود تباین ف
.المستهدفة بالدراسة

)11( جدول رقم 
2017لسنة كان والمدارسالمعیاریة للطالب والمعلمین والسیبین الدرجات 

الدرجة المعیاریة للمدارسنالدرجة المعیاریة للسكانالدرجة المعیاریة للمعلميبالدرجة العیاریة للطالسالمدارنسكانوالمعلمالطالبالمنطقة
18914431970541رقصر بن غشي . 8 31 . 8 40 . 0 21 . 2 0

8451972017140تسوق السب . 3 50 . 3 50 . 0 91 . 2 0

-509111227382ةبئر التوت 0 . 1 2- 0 . 1 70 . 4 50 . 0 0

ل ی و 2877دخ 259151- 0 . 4 3- 0 . 4 1- 1 . 9 5- 0 . 6 0

301رالمطا 5251161- 0 . 7 9- 0 . 7 60 . 7 9- 0 . 6 0

-00236900ةردود الزاوي 0 . 8 4- 0 . 8 50 . 5 9- 1 . 2 0
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ن قصر بن أبینت ) 11(الجدول رقم یخص الطالب، فإن البیانات في ما فی
درجة ) 0.35، 1.83(ا عدد الطالب عن المتوسط بـ مغشیر وسوق السبت یزید فیه

معیاریة على الترتیب، في حین یقل في باقي المناطق عن المتوسط الحسابي بـ 
ن أأما بالنسبة للمعلمین فقد تبین درجة معیاریة،) 0.84، 0.76، 0.41، 0.12(

، 1.84(ا عدد المعلمین عن المتوسط بـ موسوق السبت یزید فیهقصر بن غشیر 
درجة معیاریة على الترتیب، ویقل في باقي المناطق عن المتوسط الحسابي بـ ) 0.35

ن فقد أظهرت درجة معیاریة، أما بالنسبة للسكا) 0.85، 0.76، 0.41، 0.17(
لتوتة والمطار ن مناطق قصر بن غشیر وسوق السبت وبئر اأالبیانات في الجدول 

، 0.79، 0.45، 0.09، 0.02(وردود الزاویة یزید فیها عدد السكان عن المتوسط بـ 
درجة معیاریة على الترتیب، في حین یقل في منطقة خویلد عن المتوسط ) 0.59

ن مناطق قصر أیة، وفیما یخص المدارس فقد تبین درجة معیار ) 1.95(الحسابي بـ 
درجة ) 1.2(ا عدد السكان عن المتوسط بـ مبن غشیر وسوق السبت یزید فیه

معیاریة، في حین یقل في مناطق خویلد والمطار وردود الزاویة عن المتوسط بمقدار 
درجة معیاریة، مما سبق یتبین؛ تركز الخدمات التعلیمیة في ) 1.2، 0.6، 0.6(

.ةمناطق قصر بن غشیر وسوق السبت ، وتقل في المناطق الباقی
م 2030منطقة الدراسة إلى سنة بثانويالمستقبلیة للتعلیم الالرؤیا 

منطقة الدراسة يم ف2012نة لقد كان عدد الطالب فى المرحلة الثانویة لس
3562صبح عدد الطالب أم 2017وطالبة وفى سنة طالبما بین 3051يیساو 

ر عدد الطالب فى سنة ن تقدیإوبناء على ذالك ف، %3.15بمعدل نمو یساوى 
للفصل فإن منطقة الدراسة بحاجة اطالب25وبمعدل االبط5328يم یساو 2030

.فصول للمدرسة 9مدرسة بواقع 24وهو ما یعادل ،ایدراسفصال213إلى 
بمنطقة الدراسة نجد إن المعدل يالتعلیم الثانو معلميومن خالل تطبیق المعیار على

20المحدد يمعلم وهو أقل من المعیار المحلى والعالم–طالب 5العام یصل إلى 
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ذلك يطالبا لكل معلم وهدا یفوق المتوقع ویعود السبب ف15يمعلم بحوال–طالبا 
غیر مدروس وعدم يى ارتفاع عدد التعیینات المعلمین بالمدارس بشكل عشوائإل

. يبالمعیار المحلى والمالك الوظیفااللتزام
:النتائج

منطقة فيالخدمات التعلیمیة يالمكانبتشخیص واقع توزیع بحثالاذاهتم ه
يلخدمات ونمط التوزیع الذه الهذيبالتوزیع المكانقصر بن غشیر حیث اهتمت 

مكانیا ثم ختمت الدراسة بتقدیرات الحتیاجات المنطقة من الخدمات حتى عام تهذاتخ
. م 2030

:اآلتيفيلعدة استنتاجات توجز ونلباحثتوصل اا البحثذومن سیر ه
 كافة منطقة الدراسة ولكن لم تغطيتطورت خدمة التعلیم الثانو.
اخاصیامدرسالیس لها مبنىيمن المدارس التعلیم الثانو 58.3نأثوجد الباح

.األساسيمبنى مشترك مع التعلیم فيطها نشاستمار إنمابها 
 بین محالت منطقة الثانويلخدمات التعلیم المكانيالتوزیع فيوجود تباین

.الدراسة 
ة ضعیفة بین عدد عالقة طردیة بین عدد الطالب وعدد المعلمین وعالقوجود

.الطالب والمدارس
 العشوائينمط توزیع المدارس كان متقارب یتجه نحو.
أسيع سوى التوسع الر غیر قابلة للتوسين خدمات التعلیم الثانو أللباحثاتضح

.األفقيأو
فصول 9مدرسة بواقع 24لى م إ2030ةسنمنطقة الدراسة إلى اجحتت

.للمدرسة
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:التوصیات
:باآلتيونمن خالل نتائج الدراسة یوصي الباحث

 منطقة الدراسةفيلثانويمرافق التعلیم ازیادة عدد.
 بین محالت منطقة الدراسةخدمات التعلیم الثانويفيالتوزیع العادل.
یحتاجها الطالب بنى الخدمات التعلیمیة وتوفیر األشیاء الضروریة التيصیانة م

.والمعلم
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:الهوامش
دار الكتاب ،ساسیة فى طرق التدریس العامةاألئ، المباديسلیمان الزبید)1

.21ص 1999الوطنیة لیبیا 
.7ص ،أمانة التخطیط، مصلحة المساحةاألطلس الوطني،)2
.م2017.مكتب تعلیم مراقبة قصر بن غشیر بیانات غیر منشورة)3
جادو ، لمراكز الخدمات التعلیمیة فى مدینة يعبد اهللا سعید ، التوزیع المكانعلى)4

.176–1، ص 2007رسالة ماجستیر غیر منشورة ،
، رسالة ماجستیر منطقة العجیالتفي، تطور الوظیفة التعلیمیة ابتثاليعلوداد)5

.277–28، ص 2004،)غیر منشورة(
شعبیة المرقب، رسالة ماجستیر في، الخدمات التعلیمیة يبو ناجأبشیر عمران )6

.2013)غیر منشورة(
الفقیه، الوظیفة التعلیمیة لمدینة صنعاء، كلیة التربیة ابن رشد جامعة نجاة حسن )7

.1995بغداد، 
علیمیة وعالقتها للخدمات الصحیة والتيالتباین المكانبو سعیدة ، أئشة رمضان عا)8

، 2015بوالى ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،امنطقة القر فييبالتوزیع السكان
.159–2ص 

9) https://slideplayer.ae/slide/17287829/, Friday: 27 November
27, 2020, 10:30pm .
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  علي شهوب منصور سعیدة. د

  كلیة التربیة قصر بن غشیر
  

 :مقدمة
في عملیات تعلیم الخدمة االجتماعیة،  أساسیایعد التدریب المیداني داعمًا 
خدمة المهارات في مختلف مجاالت الاكتساب وركیزة لتنمیة القدرات المعرفیة و 

  . االجتماعیة
من المهن التي تعتمد في تعلیمها  االجتماعیةولما كانت مهنة الخدمة 
 واألفرادالمیداني، والتواصل المباشر مع الجماعات وممارستها على الجانب التطبیقي 

الجزء العملي في عملیة تعلم (، والن التدریب المیداني )المجتمعيالنسق (والمؤسسات 
هو الوسیلة العلمیة والعملیة التي یكتسب من خاللها الطالب )الخدمة االجتماعیة 

في قاعات  تلقاهاتي القدرات والخبرات والمهارات على تطبیق المعارف النظریة ال
لنجاح العملیة التعلیمیة القائمة  مؤشرٍ  من التدریب المیداني هیمثللما و المحاضرات، 

  .اختصاصي اجتماعي ممارس لمهنة الخدمة االجتماعیة  إعدادعلى 
 فيالتدریب المیداني  أهمیةل ذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على لك

البحثیة من خالل  اإلشكالیةهذه  االجتماعیة ، متناولةعلیم الخدمة تحقیق جودة ت
، وتسجیل اهتم بوجهة نظر الطالب المتدربینالمیداني الذي  واإلطارالطرح النظري، 

تعلم مهنة الخدمة  في وأهمیتهاتجاهاتهم واستجاباتهم حول واقع التدریب المیداني، 
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ماعیة من خالل الجتتعلیم الخدمة افي تحقیق الجودة  إلىوصوال  ،االجتماعیة
  .التدریب المیداني 

  :البحثمشكلة 
ي عملیة تعلیم الخدمة یمثل التدریب المیداني الجانب العملي التطبیقي ف

تمكنهم  التيیستهدف اكتساب الطالب للخبرات والمهارات والمعارف  إذ ؛االجتماعیة
من ممارسة مهنة الخدمة االجتماعیة بكفاءة وفاعلیة، ویعمل من خالله المتدرب على 

ممارسة عملیة  إلى، المحاضراتقاعات  في تلقاهایق المعارف النظریة التي تطب
  . أهدافهاوتحقق  ،ومبادئ مهنة الخدمة االجتماعیة وأخالقیات، ،تنطلق من قیم

االختصاصي االجتماعي الممارس لهذه  قیه إعداد وفي الوقت الذي یتطلب
، فان ذلك یتطلب تحقیق جودة )المیدانیة(انب النظریة والعملیة بالجو  اإللمامالمهنة 
 في المطبق ، والذي یمثل فیه التدریب المیدانيالبرنامج التعلیمي المعتمد فيعالیة 

  .جانب األهمالمؤسسات االجتماعیة والتعلیمیة ال
التدریبي في  المیدانيالجانب  أهمیةمنصب حول اهتمام هذه الدراسة  فكان 

تحسین وجودة تعلیم الخدمة االجتماعیة، السیما وان العدید من الدراسات قد تناولت 
قویم البرنامج، تتعلیم الخدمة االجتماعیة من حیث  فيبرنامج التدریب المیداني 

وسوف نستعرض بعضا من هذه  ،األمثلوالمعوقات التي تحد من تنفیذه بالشكل 
  :الدراسات السابقة فیما یلي

  :)1986(المعاطي  أبودراسة ماهر  - 1
طالب الخدمة  إعداددراسة تقویمیة لمدى فاعلیة التدریب المیداني في ( :بعنوان
 إعدادهدفت الدراسة التعرف على مدى فاعلیة التدریب المیداني في ، و )االجتماعیة

نتائج  إلىالطالب، وما الصعوبات التي تواجه طالب التدریب المیداني، والوصول 
، وجود تفاوت واختالف إلىوتوصلت الدراسة . التدریب أخطاءیمكن من خاللها تقویم 

الكلیة، وبین الجانب المیداني المتمثل في  فيبین الجانب النظري الذي یتلقاه الطالب 
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غالبها نتاجا  فيهي وان ما یكتسبه الطالب من مهارات  الواقع، فيالممارسة المهنیة 
البیئة  إلىالتدریب  مؤسساتالتدریب، مع افتقار  أثناءیكتسبها  التيللخبرة القصیرة 
  .المناسبة للتدریب

  :)2006(عماد عبداللطیف  دراسة – 2
الجودة الشاملة في تطبیق مقررات التدریب  إلىمعوقات الوصول (بعنوان 

هدفت ، و )تماعیة، في جامعة القدس المفتوحةتخصص الخدمة االج فيالمیداني 
تحقیق الجودة  إلىعملیة الوصول  إعاقةالدراسة تحدید المعوقات التي من شئنها 
  .الخدمة االجتماعیة الشاملة في مقررات التدریب المیداني لطلبة 

محدودیة مجاالت التدریب المیداني في المؤسسات  إلىتوصلت الدراسة و 
على استیعاب الطلبة المتدربین، ، وعدم قدرة المؤسسات )مؤسسة التدریب(االجتماعیة 

على ) دربمال(عدم قدرة المشرف  إلىن زیادة عدد المتدربین من الطالب یؤدي أو 
یب وتحمیله منحهم الوقت الكافي للتدریب الجید، وكذلك عدم تفریغ الطالب للتدر 

  . ، وتؤثر على فاعلیة التدریبدراسیة تشتت جهوده أعباء
  :)2009(دراسة عائشة لملوم  – 3

هدفت ، و )دراسة تقویمیة للتدریب المیداني لطالب الخدمة االجتماعیة(بعنوان 
عدم  إلىتوصلت الدراسة و  ،واقع التدریب المیداني، وتقویمه التعرف على إلىالدراسة 

وجود ارتباط بین الجانب النظري والجانب المیداني التطبیقي، وعدم مناسبة المناهج 
  .النظریة للممارسة العملیة في التدریب المیداني 

  :)2002(هیام شاكر خلیل  دراسة – 4
 إلىهدفت الدراسة ، و )المیداني لطالب الدراسات العلیا واقع التدریب( :بعنوان

، هیكتسبها الطالب خالل التي، والمهارات وأهمیتهالتعرف على واقع التدریب المیداني 
ن هناك أ، و أهمیتهالذي یؤكد  األمر ،تتحقق أهدافللتدریب  أن إلىوتوصلت الدراسة 
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 واضحةعدم وجود خطة تدریب  أهمهاصعوبات كثیرة تواجه التدریب المیداني من 
  .لدى المتدربین

  :)1986(دراسة علي  – 5
التعرف  إلىهدفت الدراسة ، )ر مقترح لتطویر التدریب المیدانيتصو ( :بعنوان

التدریب  أهدافعلى فاعلیة التدریب المیداني، وتحدید الصعوبات التي تعیق تحقیق 
الدراسة  توصلتو  ،وضع تصور مقترح لتطویر التدریب المیداني إلىوصوال  ،المیداني

الذي یحد من  األمر، ظري والجانب المیدانيهناك تفاوت بین الجانب الن أن إلى
فاعلیة برنامج لتدریب المیداني ، وقدمت الدراسة عدد من المقترحات والتصورات التي 

  .تذلیل هذه العقبات وتحقیق فاعلیة التدریب المیداني  نهاأمن ش
 بمتغیرات هذه الدراسة،لدراسات السابقة التي لها عالقة اومن خالل عرض       

متن البحث، لم تتناول  فيلم تذكر  ممن هذه الدراسات وغیرها أناتضح للباحث 
نماموضوع الدراسة الحالیة بشكل مباشر،   إفادةلذلك كانت  .أخرىمن جوانب  وإ

 أهدافهاوصیاغة  ،صیاغة مشكلة الدراسة فيالدراسة الحالیة من الدراسات السابقة 
جراءاتها  أهمیة على تعرفال( فيیة، وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة المنهج وإ

  .)قیق جودة تعلیم الخدمة االجتماعیةحالتدریب المیداني في ت
   :البحث أهمیة

الدراسات التي اهتمت ببرنامج التدریب المیداني  من عدیدالتعد الدراسة ضمن  – 1
تسلیطها الضوء على جانب ارتباط  في أهمیتها وتأتي ،لطالب الخدمة االجتماعیة

  .  تعلیم الخدمة االجتماعیة فيالتدریب المیداني بتحقیق الجودة 
وجهة نظر طالب التدریب  طبیعة وواقع التدریب المیداني من بإبرازاالهتمام  – 2

  .المیداني
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التي تؤدیها عناصر التدریب المیداني، من مؤسسة  األدوارالوقوف على حقیقة  – 3
نجاح برنامج التدریب  في أهمیةالمشرفین على التدریب، لما لها من  إلىب التدری

  .المیداني، وبالتالي تعلیم الخدمة االجتماعیة
 إلىالعمل على تطویر تعلیم الخدمة االجتماعیة، والوصول فیها  فيالمساهمة  – 4

جوانبها النظریة والمیدانیة، من خالل تحدید مدى استفادة  في ،مرحلة تحقیق الجودة
  .االجتماعيصفات االختصاصي  واكتسابالب من برنامج التدریب المیداني، الط

  :البحث أهداف
التعرف على واقع التدریب المیداني، ( تحقیق هدف رئیسي  إلىتسعى الدراسة 

  .)الخدمة االجتماعیة  تعلیم في تحقیق جودة وأهمیته
  :الفرعیة  األهدافویتفرع منه عدد من      

  .الخدمة االجتماعیة  فيالتعرف على واقع التدریب المیداني  – 1
للمهارات والقدرات  الطالباكتساب  فيالتدریب المیداني  أهمیةالتعرف على – 2

  .المهنیة 
التعرف على معاییر تحقیق جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة من خالل التدریب – 3
  .لمیداني ا
التي تواجه تحقیق جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة من  الصعوباتالتعرف على  – 4

  .خالل التدریب المیداني
تحقیق جودة تعلیم الخدمة  فيتحدید لمقترحات التي من شئنها المساهمة  - 5

  .االجتماعیة من خالل التدریب المیداني 
  :البحث تساؤالت

ما أهمیة التدریب (المتمثل في  التساؤل الرئیسة إلى اإلجابة عن تسعى الدراس 
دد من التساؤالت وتتفرع منه ع) المیداني في تحقیق جودة تعلم الخدمة االجتماعیة

  :یةتالفرعیة اآل
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  .الخدمة االجتماعیة  فيهو واقع التدریب المیداني  ما – 1
  .للمهارات والقدرات المهنیة  الطالباكتساب  فيما التدریب المیداني  – 2
هي معاییر تحقیق جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة من خالل التدریب  ما – 3

  .المیداني 
وبات التي تواجه تحقیق جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة من خالل عالصما   – 4

  .التدریب المیداني 
یم الخدمة تحقیق جودة تعل فينها المساهمة ألمقترحات التي من ش هي ما - 5

  .االجتماعیة من خالل التدریب المیداني 
  :البحثمفاهیم ومصطلحات 

 :المیداني التدریب – 1
في  والترقيالفرد الستخدام  إعداد( بأنهبشكل عام  )Training(یعرف التدریب 

من قدراته حتى یحقق لنفسه  اإلفادةفرع من فروع النشاط، ومساعدته في  أي
 وتأهیلهم األفراد إعدادیمكن من مزایا، وبالتالي فانه یقوم على  ما أكثروللمجتمع 

وكفایة، وممارسة تخصصات تقتضیها طبیعة العمل  بإتقانمعینة  أعمال ألداء
   "1")المتطور

  :التدریب المیداني في الخدمة االجتماعیة 
جزء من التعلیم المهني للطالب، حیث یطبق الطلبة المعلومات ( بأنهیعرف 

الفصل الدراسي، في  فيوالمهارات المطلوبة من خالل ما یتلقونه من دروس 
 إشرافالممارسة المباشرة مع العمالء، بمجاالت الخدمة االجتماعیة، وتحت 

  "2".)هنيم
الهدف  وأخالقیةتربویة، علمیة،، و  أسسعملیة تعلیمیة تقوم على ( بأنهكما یعرف  -

منها تحقیق النمو المهني والشخصي لطالب التدریب، وذلك من خالل اكتسابهم 
خالل من الخبرات المیدانیة، والمهارات الفنیة، والسمات الشخصیة، وتتم هذه العملیة 
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هج تدریبي واضح بالنسبة لكل المشاركین فیها، یعرف كل فرد دوره ومسؤولیاته من
  "3".)ألهدافهیضمن تحقیقه  مستمر إشرافتجاه هذا العمل، ویستلزم وجود 

العملیة التي تتم من خالل الممارسة ( بأنه أیضا المیدانيما یعرف التدریب ك -
مساعدة الدارس على استیعاب  مستهدفةمتعددة،  أسسالمیدانیة، وتستخدم فیها 

المعارف، وتزویده بالخبرات المیدانیة، واكتسابه المهارات الفنیة والعملیة، وتعدیل 
نمو مهني من خالل ربط النظریة بالتطبیق، ومن  إلىسمات شخصیته، بما یؤدي 

  " 4".)مهني وبإشرافمؤسسات، البق في خالل االلتزام بمنهج تدریبي یط
  :للتدریب المیداني  اإلجرائيالتعریف  
  .االختصاصي االجتماعي  إلعدادالتدریب المیداني جزء من البرنامج الدراسي  - -
  .التدریب المیداني عملیة علمیة قائمة على منهج علمي  -
اكتساب المهارات والقدرات   برنامج مخطط له یسهم فيالتدریب المیداني  -

  . خدمة االجتماعیة مهنة ال أهداف، والتي تحقق الشخصیة المهنیة
 فيبرنامج یعتمد على عناصر ومكونات تتمثل  المیدانيالتدریب  -

  .، المشرف المتخصص، والمؤسسة )الطالب(المتدرب
  :مفهوم تعلیم الخدمة االجتماعیة – 2

المتخصصین في  إعدادلیات ومعاهد البرنامج التعلیمي في ك(بأنها تعرف      
، تأسیسیةالخدمة االجتماعیة، یتضمن تعلیما نظریا من خالل محاضرات لمواد 

 وتعلیما عملیا للتدریب على فنون الخدمة االجتماعیة، لربط التعلیم النظري بالتطبیق
  "5".)المیداني

  :بأنه إجرائیاویتحدد المفهوم 
 زمنيعملیة تعلیمیة تقوم على جانبین النظري والتطبیقي، وتنفذ وفق خطة وبرنامج  -

  .محدد ومدروس 
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من خالل ممارسة مهنیة  ،الواقع فيعملیة یتم من خاللها تطبیق المعارف النظریة  -
  .محترفة 

إلنجاح عملیة علمیة یكتسب من خاللها الطالب لمهارات علمیة ومهنیة مطلوبة  -
  "6" .التعلیمیة  أومؤسسات الرعایة االجتماعیة  المهنیة، في الممارسة

    :جودة التعلیم – 3 
 إلىهدف تنفیذها ی التي واإلجراءاتوعة من المعاییر، ممج( إلىتشیر جودة التعلیم 

المواصفات والخصائص في  إلىالتعلیمي، وتشیر كذلك  المنتجالتحسین المستمر في 
تتحقق من خاللها تلك المواصفات، مع  التي واألنشطة، وفي العملیات المنتجهذا 

متكاملة، تساعد المؤسسات التعلیمیة على تحقیق نتائج  وأسالیب أدواتفر اتو 
  "7".)مرضیة

  :مفهوم الجودة في الخدمة االجتماعیة -4
 نأضمان  إلىالفنیة الهادفة  واألسالیبواإلجراءات، العملیات ( بأنهاتعرف 

بالكفاءة  احتیاجاتهمالخدمات التي تقدمها مهنة الخدمة االجتماعیة للعمالء، تشبع 
  "8"  .)والتفوق المطلوب 

  التفاعلیةالنظریة : النظریة المفسرة للدراسة
ویقصد بالتفاعل وفقا لهذه النظریة، تلك العملیة التي یمكن من خاللها تحقیق 

جتمع، سواء أكان ذلك في الوسائل أو والجماعات والمؤسسات بالم األفرادالترابط بیت 
  "9". الوظائف أوالغایات، ویترتب على ذلك تعدیل في السلوك 

 في األفرادنسق من  إالهي  الجماعة ما أن فرضیةوتنطلق هذه النظریة من 
  .تفاعل مستمر

 أنفي هذه الدراسة، من حیث كون  التفاعلمن نظریة  اإلفادةوتبدو طبیعة 
عملیة تفاعلیة ترتبط  إالهي  ما ،عملیة التدریب المیداني لطالب الخدمة االجتماعیة

نسق واحد  إطاراعل في یكون التفض، فعقة متواصلة ومرتبطة مع بعضها الببحل
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 –المؤسسة  –الطالب (یتكون من مجموعة عناصر وهي عناصر التدریب المیداني
التدریب  أهدافوالتي تعمل مجتمعة لتحقیق  ،)مشرف المؤسسة – كادیمياألالمشرف 

المیداني بشكل عام، وتحقیق جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة بشكل خاص، حسب 
  .هذه الدراسة  أهداف

   :تعلیم الخدمة االجتماعیة في وأهمیتهالتدریب المیداني 
اعیة على قاعدة منهجیة ترابط الجانب النظري، یعتمد تعلیم الخدمة االجتم

كم المعارف النظریة التي یتلقاها طالب الخدمة االجتماعیة، بالجانب  فيالمتمثل 
 الخدمة االجتماعیة،الطالب في مجاالت  تدریبیتم فیه العملي المیداني، والذي 

  .اءةمارسة المهنة بكل فاعلیة وكفالمهنیة لماكتسابهم المهارات والقدرات و 
  : كما هو في اآلتيأهداف التدریب المیداني  وتتحد

الواقع الحیاتي  فيممارسة فعلیة  إلىترجمة المعارف النظریة  فيهدف عام یتمثل  -
  .المشكالت  مواجهة فيواستخدام النظریات العلمیة 

ومع  ،الحاالت الفردیة فياكتساب مهارات الممارسة المهنیة والیات التدخل  -
  .ق الخدمة االجتماعیة ائوعلى مستوى المؤسسات، من خالل تطبیق طر  ،الجماعات

الجتماعیة المستمدة من مهنة الخدمة ا وأخالقیاتاكتساب الطالب المتدرب قیم  -
  .السامیة مبادئها، وأهدافها

ومراعاة مبدأ  ،والوثائق ،اكتساب الطالب المتدرب مهارات التعامل مع السجالت -
  " 10" .ومعلوماتهم الشخصیة  ،السریة في التعامل مع العمالء

 أو لتنفیذ البرنامج أدواتفر البرنامج التدریب المیداني تو األهداف ویتطلب تحقیق هذه 
من  نشئهنا  إلیها اإلشارةیمكن  والتي ،)عناصر التدریب المیداني(یسمى  ما

  :االختصار وهي 
 إعدادهوهو الطالب المسجل بقسم الخدمة االجتماعیة، والمستهدف  :المتدرب -

  .للعمل بمهنة االختصاصي االجتماعي
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التعلیمیة التي یمارس فیها  أووهي المؤسسة االجتماعیة  :مؤسسة التدریب -
المؤسسات التعلیمیة، ومؤسسات (والتي تتنوع لتشمل  ،الطالب التدریب المیداني

  ) .لصحیةالرعایة االجتماعیة، وا
 اإلشرافعضو هیئة التدریس المتخصص والذي یتولى : األكادیميالمشرف  -

  .واالجتماع بهم داخل مؤسسات التدریب وتقییمهم  ،والمتابعة للطالب
االختصاصي االجتماعي العامل في  :مؤسسة التدریب فيمشرف متخصص  -

المؤسسة، ویضمن لهم بیئة  فيالتدریب، والذي یتولى التمكین للمتدربین  مؤسسة
دارة األكادیمي، ویكون على توصل مع المشرف مناسبةتدریب    "11".المدرسة وإ

، حیث األدوارنسق متكامل  إطاربرنامج التدریب المیداني یتم في  نأونرى 
هذا  في األدوارجمیع  تنفیذتم  ما إذا، أهدافهیتوقف نجاح التدریب المیداني ویحقق 

  .النسق بكفاءة ومهنیة عالیة
برنامج التدریب المیداني یتم تنفیذه على عدد من  أن إلىهنا  اإلشارةوتجدر 

محددة، وهذه المستویات  أهدافیختص كال منها بتحقیق  ،المستویات التدریبیة
  "12":هي

 المستوى المحتوى لهدفا
قبل ممارسة  لطالبالشخصي والذهني  اإلعداد

  ریبدالت
یتم فیه تهیئة  ،تدریب نظري في قاعة المحاضرة
  المتدرب لخوض الجانب المیداني

  األول

التعرف على مؤسسات الرعایة وتسجیل 
  المالحظات 

وتقتصر  ،یتصل فیه المتدرب بمؤسسات التدریب
  فیه عملیة التعلم على المشاهدة

  الثاني

ق الخدمة ائاستخدام طر  وأسالیبق ائتفهم طر 
 معالجةالنظریات االجتماعیة في و  ،االجتماعیة
  .المشكالت 

ویدخل فیه المتدرب  ،تزید فیه ساعات التدریب
مرحلة تطبیق المعارف النظریة على واقع 

  المؤسسیة فيالممارسة 

  الثالث

لشخصیة االختصاصي  اإلعداداستكمال 
االجتماعي الممارس لمهنة الخدمة 

  االجتماعیة 

ق ائام كافة طر واستخد ،الممارسة الفعلیة للمهنة
والنظریات والتدخل في  ،ةاالجتماعیالخدمة 

والعمل مع  ،تالجماعاوتكوین  ،الحاالت الفردیة
  المؤسسة 

  الرابع
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 لخدمةالتدریب المیداني في تعلیم ا أهمیةعلى  ومن ذلك یمكن الوقوف
  : كونه  االجتماعیة

تزویده بالمعلومات والمعرفة  في) طالب التدریب المیداني(بالنسبة للمتعلم  یسهم -
بطبیعة المؤسسات االجتماعیة التي تقدم خدمات الرعایة، بما فیها المؤسسات 

  .التعلیمیة والصحیة 
استقاها  التيالواقعي والمناسب لتطبیق المعلومات والمعارف النظریة  اإلطاریمثل  -

  .المتعلم في مجال الخدمة االجتماعیة 
لممارسة مهنة الخدمة  ،الخبرات والمهارات المهنیةیعد الوسیلة الكتساب  -

  .االجتماعیة 
الجتماعیة، اوالحاجات  ،على المشكالتیمنح الفرصة للمتدربین للتعرف عن قرب  -

والجماعات والمؤسسات، ومن ثم العمل على وضع الخطط والبرامج  األفرادالتي توجه 
  "13" .وتلبیة االحتیاجات  ،لحلحلة هذه المشكالت

  :الجودة في تعلیم الخدمة االجتماعیة 
 ألفضلالوصول  إلى ،والممتهنین لمهنة الخدمة االجتماعیة المتخصصینیتطلع 

مختلف  في ،مستویات الممارسة المهنیة  في تقدیم خدمات الرعایة االجتماعیة
 والتأهیل اإلعدادبرامج  فيالذي یتطلب تحقیق جودة وتحسین  األمرالمجاالت، 

تعلم الخدمة االجتماعیة، والذي  فين االجتماعیین الذین ینخرطون لالختصاصیی
، ولطالما كانت )المیداني(الكامل بجانبین النظري والتطبیقي  اإللمامیرتبط بضرورة 

جانبها المیداني محل اهتمام وبحث  فيقضیة جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة والسیما 
فقد : الدراسات المیدانیة لعلنا نذكر بعضها لالسترشاد  من عدیدال، حیث تناولتها 
المهني  األداء فيوجود ضعف  إلى) 2004 المعاطيأبو ماهر (توصلت دراسة 

عدم  إلىمجاالتها المختلفة، وارجع ذلك  فيللممارسین لمهنة الخدمة االجتماعیة، 
  . المهنیة وجود معاییر محددة للممارسة
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، حول تقییم جودة التعلیم العملي )2008ب شلبي الوها نعیم عبد(وفي دراسة 
وجود فجوة بین جانب  إلىالمجال المدرسي، توصلت  فيلطالب الخدمة االجتماعیة، 

قاعة المحاضرة، والجانب المیداني العملي،  فيالتعلیم النظري الذي یتلقاه الطالب 
  "14".بضرورة تحسین وتطویر برنامج التدریب المیداني وأوصت
االجتماعیین بالوالیات المتحدة  لألخصائیینالجمعیة القومیة  أوردتولقد  

 للخدمة االجتماعیة للممارسة المهنیة والمؤشرات ، مجموعة من المعاییر األمریكیة
  .والتي تركزت بشكل خاص في المجال المدرسي 

ویرى الباحث اعتماد هذه المعاییر والقیاس علیها في هذه الدراسة، كون مجتمع 
طالب التدریب المیداني قسم الخدمة االجتماعیة بكلیة التربیة قصر بن (اسة الدر 

وجاءت  المجال المدرسي فقط ، فيیتركز برنامج التدریب المیداني لهم ) غشیر
  :تيالمعاییر على النحو اآل

  .الممارسة   أثناءوقیم مهنة الخدمة االجتماعیة  بأخالقیاتمدى االلتزام  -
الجانب المیداني والتدریب  فيامتالك المعرفة النظریة، واستیفاء متطلبات الدخول  -

  .على ممارسة المهنة 
مختلف الحاالت  فيالقدرة على توظیف المعلومات، والنظریات االجتماعیة للتدخل  -

  .والتصدي لكافة المشكالت 
المناسب لها، والمبني على ، واتخاذ القرار  امتالك الممارس مهارة تقییم الواقع  -

  .معطیات علمیة مهنیة 
القدرة على التعامل مع السجالت والوثائق الخاصة بالعمالء، والمحافظة على  -

  .السریة لمبدأسریتها تطبیقا 
من المعلومات والخبرات التي  اإلفادةالمهني، والعمل على  األداءتطویر  فيالرغبة  -

  .یتلقاها 
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البیئات  فيالتعامل مع مختلف القافات، السیما  فيافیا بساعده یمتلك المامًا ثق أن -
  .الثقافي  ذات التعدد

القدرة على ممارسة القیادة، والمساهمة في تطویر مستوى خدمات الرعایة في  -
  .المؤسسة 

 أولیاءدرجات التواصل واالندماج مع المؤسسة، ومع  أقصىالقدرة على تحقیق  -
  .في المؤسسة األمور

تحقیق مبدأ المدافعة، وتمكین الطالب من الحصول على  فيالمشاركة الفعالة  -
مؤسسات الرعایة  فيحقوقهم داخل المؤسسة التعلیمیة ، والمستفیدین من الخدمات 

  .  األخرىاالجتماعیة 
القائمین  ولینللمسؤ هذه المعاییر تمثل مؤشرات مناسبة یمكن  أنویرى الباحث  
التعرف على  من في تعلیم الخدمة االجتماعیة، يالمیدانبرنامج التدریب  تنفیذعلى 

عداد تأهیل إلىنه الوصول برنامج التدریب ، والذي من شامدى فاعلیة وجودة   وإ
طیع تقدیم الخدمات المهنیة بكفاءة وقدرة للمستفیدین اختصاصي اجتماعي ناجح، یست

   .بشكل عام ىاألخر ة االجتماعیة المجال المدرسي بشكل خاص، ومجاالت الرعای في
الجانب المیداني من تعلیم الخدمة  فيضعفها  أوفر معاییر الجودة، اعدم تو  نأونرى 

یتم  ،وكلیات تعلیم الخدمة االجتماعیة أقسامیعد مشكلة مستمرة تواجه  ،االجتماعیة
  :اآلتیة لألسباب إرجاعها

لنشاطات المؤسسة المستهدفة في التدریب المیداني،  حالصحیفر التوصیف اعدم تو  -
بمعلومات طالب التدریب  إلمامویظهر ذلك في المجال المدرسي من خالل عدم 

  .كافیة حول العملیة التعلیمیة وعناصرها وبیئتها المدرسیة والمجتمعیة المحیطة 
ددة یمكن مح بأهدافمحدد، یرتبط  زمني إطارعدم االلتزام ببرنامج مخطط له في  -

   .من تحقیقها  والتأكدقیاسها 
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المؤسسي، مع وجود عدد من غیر المتخصصین  اإلشرافقلة خبرة القائمین على  -
  .اجتماعي بالمؤسسة التعلیمیة  كاختصاصيالخدمة االجتماعیة مكلفین بالعمل  في
 في وأهمیته ،التدریب المیداني بأهمیةمؤسسات التدریب  في ولینالمسؤ عدم اقتناع  -

  .اعدد الكوادر المتخصصة 
لمكتب  للوجودداخل المؤسسات، حیث  ةللممارسالمادیة  اإلمكانیات فيالنقص  -

  .الغالب  فيخاص بالخدمة االجتماعیة 
، وقلة ة المشكالت وحاالت التدخل المهنيمواجه فيعدم تطبیق النظریات العلمیة  -

  .هذا الجانب  فيخبرة المشرفین 
متدربین من الحصول على لل یتیح بما الالمتدربین لدى المشرف الواحد  زیادة عدد -

تحقق الجدوى التدریب لعدم  في ةالرغبهم تقل لدی وبالتالي ،فرص تدریب مناسبة
  "  .من التدریب المیداني واإلفادةالفعلیة 

  : المنهجیة للدراسة  اإلجراءات
   .دراسة وصفیة تحلیلیة میدانیة : نوع الدراسة

لوصف  األنسبكونه  ؛الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي اعتمدت :الدراسة منهج
ُ  إذوتحلیل موضوع الدراسة،  المنهج الوصفي طریقة یعتمد علیها الباحثون في  دعی

صور الواقع االجتماعي القائم، وتسهم في تعرف على المعلومات الدقیقة التي الت
    . تحلیل الظاهرة 
طالب التدریب المیداني بمستویاته  جمیعیتكون مجتمع الدراسة من : مجتمع الدراسة

، بقسم الخدمة االجتماعیة بكلیة التربیة قصر بن غشیر) الثاني، الثالث، الرابع(
استخدم الباحث طریقة المسح الشامل لمجتمع  طالب وطالبة، وقد) 60(وعددهم 
  .الدراسة 

والمعلومات لتحقیق  البیاناتمة في جمع هي الوسیلة المستخد األداة :الدراسة أدوات
    . الدراسة  أهداف



م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم   

 
88 

استخدام  ،التراث النظري حول موضوع الدراسةجانب  إلىوقد اعتمدت الدراسة 
من المحكمین المتخصصین، وذوى الخبرة، وتم  ، عرضت على عدداستبانهاستمارة 

  .مفردة ) 60(توزیعها على عدد 
  :خصائص مجتمع الدراسة

  العینة حسب الجنس أعضاءالتوزیع التكراري لنسبة – 1
  )1(جدول رقم 

 الجنس التكرار النسبة
  ذكر 6 10%
  أنثى 54 50%

  المجموع  60  100%
، %90مجتمع الدراسة بلغت  في اإلناثنسبة عدد  أن إلىیشیر الجدول  

على تخصص الخدمة  اإلناث إقبال نأیدل على  ، ما%10وجاءت نسبة الذكور 
  .من الذكور  أكثراالجتماعیة حسب مجتمع الدراسة 

  العینة حسب الفئة العمري أعضاءالتوزیع التكراري لنسبة  - 2
  )2(رقم  جدول

 الفئة العمریة التكرار النسبة
  24 إلى 20من  58 96.67%
  فما فوق 25من  2 3.33%
  المجموع  60  100%

تمثل الغالبیة العظمى  ،سنة 24 إلى 20الفئة العمریة من  أن إلىبشیر الجدول    
  .% 96.67بنسبة   ،مجتمع الدراسة في
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  العینة حسب مستوى التدریب أعضاءالتوزیع التكراري لنسبة  – 3
  )3(رقم  جدول

 مستوى التدریب التكرار النسبة
  2تدریب میداني  13 23.12%

  3تدریب میداني  15 26.785
  4میداني  تدریب  28  50%

  المجموع  56  99.9%
مستوى  فيیقعون  ،عینة الدراسة أفرادمن % 50نسبته  ما أنیتضح من الجدول     

، %26.78في المرتبة الثانیة بنسبة  ا جاء مستوى التدریب الثالثالتدریب الرابع، فیم
  .عدد الطالب المقبلین على التخرج ارتفاع في  إلىوهذا یشیر 

  .العینة حسب مؤسسة التدریب أعضاءالتوزیع التكراري لنسبة  – 4
  )4(رقم  جدول

 مؤسسة التدریب التكرار النسبة
  إحداثرعایة  60 100%

  طفولةرعایة  0 0%
  رعایة مسنین  0 0%
  رعایة معاقین  0 0%

  المجموع  60  100%
العینة یتدربون بمختلف مستویات التدریب في  أفرادجمیع  إنمن الجدول یتضح     

، وبالتالي فان المجال المدرسي هو %100، وجاء بنسبة )التعلیمي(المجال المدرسي 
 فيمجتمع الدراسة ، كما یبدو وان القسم یتحه  ألفرادالمجال المتاح للتدریب المیداني 

  .یةمجال الخدمة االجتماعیة المدرس فيمتخصصین  أعداد إلىمخرجاته 
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     :عرض وتحلیل بیانات الدراسة
من خالل لإلجابة على تساؤالت الدراسة یتم استعراض البیانات وتحلیلها       

  :المحاور التالیة 
  :بقسم الخدمة االجتماعیة طبیعة التدریب المیداني :  األولالمحور 

  )5(رقم  جدول
   مج
 ك

 ت العبارة أوافق أوافق ال أحیانا

 ك % ك % ك %  ك
یتحقق االرتباط بین الجانب  33 %55 5 %8.33 22 %36.67  60

 النظري والمیداني
1  

یقوم بتدریس مواد  52 %86.67 0 0 8 %13.33 60
 أساتذةالتخصص 
 متخصصین

2  

المقررات لنظریة تغطي  27 %47.26 3 %5.26 27 %47.36 57
 كافة متطلبات التدریب

3  

الفترة الزمنیة للتدریب كافیة  19 20.32% 14 23.72 25 44.06% 59
 لتغطیة متطلباته

4  

التدریب  فيیعمل الطالب  42 70% 4 6.66% 14 23.33% 60
 وفق خطة محددة

5  

وضع  فيیشارك الطالب  35 59.32% 2 3.38% 22 37.28 59
 خطة التدریب مع المشرف

6  

 األكادیميیتواجد المشرف  27 46.55% 3 5.17% 28 48.27 58
 التدریب في دوريبشكل 

7  

 األكادیميجد المشرف یتوا 21 35% 26 43.33% 13 21.66% 60
 بشكل عشوائي

8  
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یوجد مشرف متخصص  41 68.33% 1 1.66% 18 30% 60
  بالمؤسسة یشرف

9  

یتم عقد اجتماعات دوریة  34 58.62% 2 3.44% 22 37.93% 56
 مع المشرفین

10  

 فيیسهم التدریب النظري  53 88.33% 1 1.66% 6 10% 60
الطالب مهارات  إكساب
 التدریب المیداني إلنجاح

11  

هم مقرر التدریب المیداني النظري في یس( عبارة إنیتضح من بیانات الجدول      
، بنسبة )برنامج التدریب المیداني  إلنجاحاكتساب الطالب المهارات الالزمة 

) متخصصین أساتذةدریس مواد التخصص تیقوم على (فیما جاءت عبارة% 88.33
یعمل الطالب في مؤسسة التدریب (جاءت عبارة  ،%86.67الرتبة الثانیة بنسبة  في

یوجد مشرف (، وتحصلت عبارة %70في المرتبة الثالثة، بنسبة  )وفق خطة محددة 
، فیما كانت %86.33على المرتبة الرابعة، بنسبة ) التدریب ةمؤسس فيمتخصص 

الرتبة  في) التدریب فيقق االرتباط بین الجانب النظري والجانب المیداني یتح(عبارة 
  .، وهي نسبة منخفضة %55الخامسة، بنسبة 

ویعني ذلك بالنسبة لهذا المحور، تحقق النجاح لعملیة التدریب المیداني في       
من التدریب  واإلفادة، اإلشراف فيمتخصصین  أساتذةبعض جوانبه، من وجود 

، فیما یتأكد ضعف الرتباط وعدم االنسجام بین )من التدریب األولالمستوى (النظري 
 أكدته الجانب النظري لتعلیم الخدمة االجتماعیة وواقع التدریب المیداني، وهذا ما

ر هما(هذه لدراسة، كما هو الحال في  أوردنها التيالدراسات السابقة  من عدیدالنتائج 
  .2009، ودراسة عائشة لملوم 1986)  المعاطي أبو
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  :يالطالب من خالل التدریب المیدان المهارات التي یكتسبها - المحور الثاني
  )6(الجدول رقم 

 ت العبارة أوافق أوافق ال أحیانا ك   ج م

 ك % ك % ك %  ك
بسهم التدریب المیداني  50 83.33% 1 1.66% 9 15%  60

تكوین شخصیة  في
االجتماعي  األخصائي

 لدى الطالب

1  

یكتسب الطالب من  48 80% 0 0% 12 20% 60
التدریب المیداني مهارات 

 تكوین العالقات المهنیة

2  

یكتسب الطالب مهارات  37 61.66% 0 0% 23 38.33 60
جمع البیانات وتحلیلها 
من خالل التدریب 

 المیداني

3  

یكتسب الطالب مهارات  49 81.67% 0 0% 11 18.33% 60
تطبیق مبادئ الخدمة 

من خالل  ةاالجتماعی
 المیدانيالتدریب 

4  

 یكتسب الطالب مهارات 34 56.66% 0 0% 26 43.33% 60
العمل مع الحاالت الفردیة 
من خالل التدریب 

 المیداني

5  

 یكتسب الطالب مهارات 39 66.10% 0 0% 29 33.89% 59
مهنیة في العمل مع 

 الجماعات

6  

یكتسب الطالب مهارات  29 49.15% 2 3.33% 28 47.45% 59
الممارسة باستخدام 

  عطریقة تنظیم المجتم
 من خالل التدریب

7  
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یكتسب الطالب مهارات تطبیق مبادئ الخدمة (عبارة  نأمن الجدول یتضح     
، وجاءت %83.67، بنسبة األولى الرتبة في) االجتماعیة من خالل التدریب المیداني

، الثانیةالرتبة  فيجاءت ) یسهم التدریب المیداني في تكوین شخصیة الطالب(عبارة 
یكتسب الطالب خالل التدریب المیداني صفات (وكانت عبارة  ،%83.33بنسبة 

 لرابعةوفي الرتبة ا ،%81.66في الرتبة الثالثة ، بنسبة ) االختصاصي االجتماعي
الطالب مهارات تكوین العالقات المهنیة، من خالل التدریب  یكتسب(جاءت عبارة 

یكتسب الطالب االتجاهات التي یجب (تحصلت عبارة قد ، و %80بنسبة  ،)المیداني
، فیما .%75بنسبة  في المرتبة الخامسة )یتصف بها االختصاصي االجتماعي أن

لهذه الدراسة ، ویعني ذلك لى باقي الفقرات باستجابات ضعیفةتوالت االستجابات ع
 في وأساسي أصیل، باعتباره جزء ب المیدانيعلیها برنامج التدری ینطويالتي  األهمیة

یكتسب الطالب مهارات  43 41.66% 0 0% 17 28.33% 60
التواصل واالتصال مع 

من خالل  اآلخرین
 لتدریب المیدانيا

8  

الصفات بكتیب الطالب  49 81.66% 0 0% 11 18.33% 60
لألخصائي  لمهنیة

من خالل  االجتماعي،
 التدریب المیداني

9  

بسهم التدریب المیداني  39 65% 1 1.66% 20 33.33% 60
 اإلحساستنمیة  في

المهني لدى المتدرب 
 اآلخرینبمشاكل 

10  

 االتجاهاتیكتسب الطالب  45 75% 1 1.66% 14 23.33% 60
المهنیة التي یتصف بها 

  االجتماعي األخصائي

11  

یكتسب الطالب القدرة  35 58.33% 4 6.66% 21 35% 60
  لعلى استخدام التسجی

12  
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للطالب من مهارات واكتساب ، ولما یتحقق من خالله االجتماعیةعملیة تعلیم الخدمة 
ورد في الجانب النظري  یؤكده وینحو نحوه ما الذي األمر، المهنة وأخالقیاتلقیم 

، وما ورد في اعیةالتدریب المیداني في تعلیم الخدمة االجتم ألهمیةمن ذكر  ،للدراسة
  ).2002هیام شاكر (ا هو في دراسة ماسات كر بعض الد

  المبانيجتماعیة من خالل التدریب تحقیق جودة تعلیم الخدمة اال - المحور الثالث
  )7(جدول رقم 

   مج
 ك

 ت العبارة أوافق أوافق ال أحیانا

 ك % ك % ك %  ك
یتم استخدام النظریات العلمیة  28 47.45% 2 3.38% 29 49.15%  59

التدریب  أثناءالممارسة  في
 المیداني

1  

یكتسب الطالب القدرة على  17 28,81% 1 1.69% 41 69.49% 59
التحلیل والهم من خالل 

 التدریب المیداني

2  

 فيالقدرة على التدخل  یكتسب 43 74.13% 1 1.72% 14 24.13% 58
 الحاالت الفردیة

3  

القدرة على التدخل مع  یكتسب 38 65.51% 3 5.17% 17 29.31% 58
 الجماعات

4  

القدرة على التدخل  كتسبی 33 56.89% 1 1.72% 24 41.37% 58
باستخدام طریقة تنظیم 

 المجتمع

5  

ومبادئ  بأخالقیاتااللتزام  51 86.44% 1 1.69% 7 11.86% 59
 المهنة

6  
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القدرة على التعامل مع  43 72.88% 3 5.08% 13 22.03% 59
المواقف والمشكالت وفقا 

 والموارد المتاحة لإلمكانیات

7  

یتحقق التواصل بین المتدربین  40 67.79% 0 0% 19 32.20% 59
 األكادیميوالمشرف 

 والمؤسسة

8  

على سجالت  االطالعیتحقق  37 62.71% 4 6.77% 18 30.50% 59
وتقاریر خاصة بالعمالء 

 المستهدفین داخل المؤسسة

9  

 إشرافیةیتم عقد اجتماعات  29 54.71% 2 3.77% 22 41.50% 53
 منتظمة

10  

یسهم التدریب المیداني في  47 79.66% 3 5.08% 9 15.25% 59
العلمیة  الجلفةاستكمال 
 األخصائي بإعدادالخاصة 
 االجتماعي

11  

 فيیسهم التدریب المیداني  43 72.88% 1 1.69% 15 25.42% 59
دعم مهنة الخدمة االجتماعیة 
وتحقیق االعتراف المجتمعي 

 بها

12  

في الرتبة ) المهنة  بأخالقیاتااللتزام (جاءت عبارة  أنالجدول  نیتضح م     
یسهم التدریب المیداني في استكمال (، فیما جاءت عبارة %86.44وبنسبة  األولى

بالموافقة في الرتبة الثانیة ) االجتماعي  األخصائي بإعدادالحلقة العلمیة الخاصة 
یكتسب الطالب القدرة على ممارسة التدخل (تحصلت عبارة قد ، و %79.66بنسبة 

، فیما %74.13انت بالموافقة بنسبة وك ،على الرتبة الثالثة) في الحاالت الفردیة 
یسهم التدریب المیداني في دعم مهنة الخدمة االجتماعیة وتحقیق (جاءت عبارة 

، وكانت الموافقة، وكذلك % 72.88في الرتبة الرابعة وبنسبة ) االعتراف المجتمعي 
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 )والموارد تلإلمكانیاوفقا القدرة على التعامل مع المواقف والمشكالت (جاءت عبارة 
في ) یكتسب الطالب القدرة على التحلیل والفهم (في الرتبة الرابعة، وجاءت عبارة 

  ) .أحیانا(الرتبة السادسة وكانت بعبارة 
الطالب یكتسب المعارف والقدرات المهنیة  نأولعل ذلك یعني بالنسبة للدراسة     
یكون ممارسا متخصصا، وهو مطلب وجانب من  نأتمنحه الفرصة  أنیمكن  التي

جوانب تحقیق جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة، وان ورود جمیع االستجابات ذات 
یق تحق فيالتدریب المیداني  ألهمیةالطالب  إدراكالنسب المرتفعة بموافقة یدل على 

ي من النظر  اإلطار فيالذي یحاكي ما ورد  األمر، جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة
لقراءة االجتماعیین لمجموعة معاییر ومؤشرات  لألخصائیین األمریكیةتحدید الجمعیة 

  .ي وتحقق تعلم الخدمة االجتماعیة مدى فاعلیة برنامج التدریب المیدان
الصعوبات التي تواجه تحقیق جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة من خالل : المحور الرابع

  :التدریب المیداني
  )8(جدول رقم 

 ت العبارة أوافق أوافق ال أحیانا ك   ج م

 ك % ك % ك %  ك
  1 طالبالضعف االستعداد الذاتي والشخصي لدى  14 23.72 9 15.25 36 61.1%  59
عدد ساعات التدریب المیداني غیر كافیة الستكمال  31 52.54% 12 20.33% 16 27.11% 59

 عملیة التدریب المیداني
2  

قبول  أثناءفر الرغبة والمعرفة بالهنة اعدم تو  17 28.81% 11 18.64% 31 52.54% 59
 الطالب

3  

  4 عدم وجود توجیه مستمر من قبل المشرف 17 28.81% 14 23.72% 28 47.45% 59
  5 طلبة التدریبمع المؤسسة  إدارةعدم التعاون من  32 55.17% 9 15.51% 17 29.31% 58
 األكادیميعدم وجود تعاون بین المشرف  16 27.12% 17 28.81% 26 44.06% 59

 والمؤسسي
6  

للطلبة من قبل  مستمرة متابعةعدم وجود  24 40.67% 17 28.81% 18 30.50% 59
 المشرفین

7  

 أثناءلتوجه الطالب  اإلشرافیةقلة االجتماعات  28 47.46% 11 18.64% 20 33.89% 59
 التدریب

8  

 



م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم   

 
97 

 

  9 وجود خطة تدریب واضحة یلتزم بها الطالبعدم  30 50.84% 18 27.11% 13 22.03% 59
عدم وجود تقییم حقیقي لطالب المتدربین من قبل  23 38.98% 17 28.81% 19 32.20% 59

 والمؤسسي األكادیميالمشرف 
10  

یتمشى والقوة  عدد طالب التدریب بالمؤسسة ال 18 31.75% 11 19.29% 28 49.12% 57
 االستیعابیة لهذا الغدد

11  

  12 كافیة الفترة الزمنیة المخصصة للتدریب غیر 36 61.01% 7 11.86% 16 27.11% 59
والمهنیة  األكادیمیةمن الخبرات  اإلفادةعدم  18 30.50% 17 28.81% 24 40.67% 59

  العملیة التدریبیة إلنجاح
13  

الفترة الزمنیة غیر كافیة لتغطیة جوانب عملیة (عبارة  نأیتضح من الجدول     
وكانت بالموافقة، وكذلك % 61.1بنسبة  األولىجاءت فى الرتبة ) التدریب المیداني

) ضعف االستعداد الشخصي والذاتي لدى طالب التدریب(جاءت بنفس النسبة عبارة 
المؤسسة ا مع  إدارة عدم التعاون من(، فیما جاءت عبارة ) أحیانا(وكانت االستجابة 

، وكانت بالموافقة، وجاءت 55.175الرتبة الثانیة بنسبة  في) طالب التدریب المیداني
على الرتبة الرابعة ) قبول الطالب أثناءفر الرغبة والمعرفة بالمهنة اعدم تو (عبارة 
عدد ساعات التدریب (وكانت عبارة ، )أحیانا(، وكانت االستجابة %52.54بنسبة 

عدم (في نفس الرتبة الرابعة، فیما جاءت عبارة ) غیر كافیة الستیفاء التدریب المیداني
في الرتبة السادسة، بنسبة ) وجود خطة واضحة للتدریب یلتزم بها الطالب المتدرب

50.24. %  
، ت الموافقةاستجابات المبحوثین التي كانت مرتفعة في حاال أنویفهم من ذلك      

، وغیاب التعاون بین المؤسسة ترة الزمنیة المحددة للتدریبالف وتتركز على عدم كفایة
والمشرفین على التدریب المیداني، كما وغیاب الرغبة واالستعداد الذهني والشخصي 

قبول الطالب بقسم  آلیات إلى، الذي بدوره قد یرجع في عملیة التدریبلدى الطالب 
هذه الصعوبات فیما  وتتأكدفر البیئة المناسبة للتدریب، ا، وعدم تو ماعیةالخدمة االجت

ابقة التي تناولت معوقات الدراسات الس بنتائج اغلالجانب النظري من  فيورد 
التدریب المیداني  أهدافمن صعوبات تعیق تحقیق  أیضا، وما تم عرضه التدریب

  .وتحول دون استكمال العملیة التعلیمیة لطالب الخدمة االجتماعیة 
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یق جودة المقترحات التي تسهم في تطویر التدریب المیداني لتحق - المحور الخامس
  :تعلیم الخدمة االجتماعیة

  )9(جدول رقم 
   ج م
 ك

 ت العبارة أوافق أوافق ال أحیانا

 ك % ك % ك %  ك
  1 ارتباط التدریب المیداني ببدایة العام الدراسي 52 88.13% 7 11.86% 0 0%  59
من مجال خالل  أكثرتنوع تدریب الطالب في  49 83.05% 7 11.86% 0 0% 59

 المیداني فترة التدریب
2  

مع المشرف   الدوریةتكثیف االجتماعات  53 89.83 6 10.16% 0 0% 59
 األكادیمي

3  

المیداني  التدریبتعاون المؤسسة مع طالب  56 94.91% 3 5.08% 0 0% 59
 بالمؤسسةالممارسة المیدانیة  قرصهومنحهم 

4  

التدریب المیداني والعمل غلى  عملیةتواصل  49 83.05% 10 94%.،16 0 0% 59
 المیداني المتصل التدریبتنفیذ برنامج 

5  

والشهریة  المبدئیةالتقاریر  بإعداداالهتمام  48 82.75% 10 17.24% 0 0% 58
 . والختامیة لعملیة التدریب المیداني 

6  

جمیع الفقرات المقترحة جاءت بالموافقة وبنسب مرتفعة ،  نأیتضح من الجدول      
  .من المبحوثین  أخرىمقترحات  أيولم ترد 
تعاون المؤسسة مع طالب التدریب ومنحهم فرصة (حیث جاءت عبارة        

، فیما جاءت عبارة %94.91بنسبة  األولىفي الرتبة  )الممارسة المیدانیة بالمؤسسة
الثانیة في المرتبة ) األكادیميمع المشرف  اإلشرافیةیة تكثیف االجتماعات الدور (

ارتباط التدریب المیداني ببدایة العام الدراسي (، وجاءت عبارة %89.83بنسبة 
تنوع تدریب الطالب (، وجاءت عبارة %88.13المرتبة الثالثة بنسبة  في) للتالمیذ 

، وعبارة % 83.5سبة الرتبة الرابعة بن في) من مجال خالل فترة التدریب  أكثر في
جاءت  ) التدریب المیداني المتصل تواصل عملیة التدریب والعمل على تنفیذ برنامج(

 بإعداداالهتمام (، وجاءت عبارة %83.5والخامسة بنسبة  المبدئیةالمرتبة  في
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تطویر التدریب  فيمنها  اإلفادةلشهریة والختامیة التي یمكن المبدئیة وا التقاریر
  %.82.75في المرتبة السادسة بنسبة  )المیداني

ممارسة التدریب،  فيویدل ذلك على شعور طالب التدریب المیداني بالقصور      
وعدم القدرة على التواصل الجید مع مؤسسة التدریب، ورغبتهم في توفیر بیئة تدریبیة 
مناسبة یشترك فیها المؤسسة ومشرفي التدریب المیداني، وان یتم وضع التدریب 

عملیة  أولویاتلمیداني من ضمن الخطة الدراسیة بشكل فعلى، بحیث یكون في ا
  .االجتماعیة  الخدمةتعلیم 
   :البحثنتائج 

الخدمة  بأقسام الملتحقینعملیة اختیار وقبول  فيالدراسة وجود خلل  أظهرت - 1
وال المعرفة  تتوفر الرغبة في التخصص، االجتماعیة بكلیات التربیة، بحیث ال

  .بطبیعة مخرجاته لدى المتقدمین 
على مؤسسات التعلیم  المیدانيتبین من الدراسة اقتصار برنامج التدریب   – 2

  .دون غیرها مؤسسات الرعایة االجتماعیة ) المجال المدرسي(
تعلیم الخدمة  فيالدراسة، وجود ارتباط نسبي بین الجانب النظري  أظهرت – 3

ورد في عدید  الذي یؤكد ما األمرمیداني، االجتماعیة، والجانب العملي ال
  .استدلت بها الدراسة الحالیة التيالدراسات السابقة 

استخدام النظریات االجتماعیة لتحقیق التدخل في  فيالدراسة الضعف  أثبتت – 4
حل المشكالت، ومواجهة المواقف االجتماعیة ، وعدم اهتمام المشرفین بهذا 

  . الجانب
، والمؤسسي في عملیة األكادیميالدراسة ضعف الدور المهني للمشرف  أظهرت – 5

  .التدریب المیداني 
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في عملیة تعلیم الخدمة  كجزءالتدریب المیداني  أهمیةالدراسة  أثبتت – 6
في تهیئة البیئة المناسبة لتكوین شخصیة االختصاصي  وأهمیتهاالجتماعیة، 

  . االجتماعي
التدریب المیداني في تحقیق جودة تعلیم الخدمة  أهمیةالدراسة حقیقة  أثبتت – 7

  .االجتماعیة 
الدراسة انه ومن خالل برنامج التدریب المیداني، یكتسب الطالب  أظهرت – 8

  . األمثلالمهارات والقیم التي تمكنه من ممارسة المهنة بشكل 
مج اغلب الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفیذ برنا أنالدراسة  أظهرت – 9

تتركز في عدم تعاون مؤسسة التدریب مع الطالب، وعدم  ،لمیدانياالتدریب 
 فيالتدریب المیداني  بأهمیة إدراكهمعدم اهتمام الطالب بالتدریب وذلك بسبب 

  . حیاتهم المهنیة 
  .المخصص للتدریب المیداني  الزمنيالدراسة عدم كفایة الوعاء  أثبتت – 10
اهتمام بالتدریب المیداني سواء من قبل المؤسسة  الدراسة عدم وجود أظهرت – 11

من حیث عدم توفیر ابسط ومشرف المؤسسة،  األكادیمیینالمشرفین  أو
، وعدم تحدید )المؤسسة فيمكتب للخدمة االجتماعیة (المادیة  اإلمكانیات

  .محدد مخطط له  زمنيالتدریب ببرنامج 
من مستوى التدریب المیداني النظري، من حیث نجاحه  اإلفادةالدراسة  أظهرت – 12

  .مجال الممارسة المهنیة للمتدرب  فيالطالب نفسیا وشخصیا للدخول  إعداد في
 تحقیق جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة یرتبط بشكل كبیر نأالدراسة  أظهرت – 13

  .بنجاح برنامج التدریب المیداني 
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  :البحثتوصیات 
قصر  قسم الخدمة االجتماعیة بكلیة التربیة التبمدختوصي الدراسة باالهتمام  - 1

القدرات ومن  اختیارعلى  والتأكیدبالقسم، قبول الطالب الجدد ، من حیث بن غشیر
  .تتوفر لدیهم الرغبة 

ب التدریب المیداني التوسع في مؤسسات الممارسة لطال بأهمیةتوصي الدراسة – 2
، ولها عالقة بالفئة العمریة مثل غیر المجال المدرسي  أخرىمؤسسات اجتماعیة  إلى

مؤسسات رعایة الطفل،مؤسسات ذوي االحتیاجات الخاصة، مؤسسات رعایة (
  .) األحداث

عملیات  فيت االجتماعیة وضرورتها تطبیق النظریا بأهمیةتوصي الدراسة  – 3
الذي یتطلب  األمروالمجتمع،  والجماعةحاالت الفرد  فيمواجهة المشكالت، والتدخل 

  .مادة النظریات االجتماعیة ضمن البرنامج الدراسي العام للقسم  إدراج
توصي الدراسة بتفعیل برنامج التدریب المیداني المتصل، الذي یتفرغ فیه  – 4

  .الطالب لبرنامج التدریب المیداني فقط 
من خالل  دوريتوصي الدراسة بان یتم تقییم برنامج التدریب المیداني بشكل  – 5

، التي یتم من خاللها تقییم برنامج التدریب والشهریة واألسبوعیةالتقاریر الیومیة 
  .تحقیق جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة  إلى، وصوال األخطاءالمیداني وتقویم 
  : ویقترح الباحث

اییر ومؤشرات محددة تكون مقیاسا للوقوف من خالله على نجاح یتم تبنى مع أن -  
  برنامج التدریب المیداني

هدفة المؤسسات المست فيهیلیة للمشرفین العاملین أیتم تنظیم دورات تدریبیة ت -  
  .منها  واإلفادةمیین للمشاركة فیها یكادبالتدریب ودعوة المشرفین األ

عادةمقررات الخدمة االجتماعیة النظریة  فيالنظر  - تقییمها والعمل على تطویرها  وإ
   .بما یتماشى ومعاییر جودة تعلیم الخدمة االجتماعیة بشقیها النظري والمیداني 
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  :الهوامش
إبراهیم خلیل الهالالت، معوقات التدریب المیداني لدى طلبة العمل االجتماعي  – 1

، 42في الجامعة األردنیة، مجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، مجلد 
  .2015،  1ملحق 

إبراهیم محمد عبدالغني، معاییر جودة الممارسة المهنیة في الخدمة االجتماعیة  – 2
، مجلة دراسات فى الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة ، في المجال المدرسي

  2013،  ) 9( ، مجلد،)39(جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، العدد 
معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، مكتبة لبنان، بیروت،  احمد زكي بدوي، – 3

1982.  
لیبیا، منشورات العجیلي شركس، معجم مصطلحات العلوم التربویة والنفسیة،  - 4

  .1997جامعة السابع من ابریل،
، دلیل التدریب المیداني لطالب الخدمة االجتماعیة، وآخرون رفعت محمد قاسم – 5

  .2005مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان، 
سعید محمد الخوالي، أسالیب التدریب العامة، دار المالح للنشر والتوزیع،  – 6

  .2000عمان، 
شطیبة حسن زردة، معوقات التدریب المیداني، جامعة القدس، برنامج التنمیة  – 7

  .2011االجتماعیة واالسریة، 
عبدالرحمن إبراهیم رجب، أساسیات التدریب المیداني في محیط الرعایة  –8

  1995االجتماعیة والتنمیة االجتماعیة، القاهرة، مكتبة فرصة، 
دراسة في طریقة البحث وأسالیبه، اإلسكندریة، علي محمد، البحث االجتماعي،  –9

  .1996دار المعرفة الجامعیة، 
عماد عبداللطیف، برنامج التنمیة االجتماعیة واألسریة، جامعة القدس   - 10

  .2009المفتوحة، 
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ماهر ابوالمعاطي، جودة تعلیم ممارسة الخدمة االجتماعیة، الواقع وطموحات  – 11
لسابع عشر، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، التحدیث، المؤتمر العلمي ا

  .2004القاهرة،
محمد احمد محمود عبدالرحیم، معاییر تقییم ممارسة الخدمة االجتماعیة  – 12

بالمؤسسات التعلیمیة، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، 
  2001قاهرة، ، ال)30(جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، العدد 

هناء محمد مصباح، اتجاهات أعضاء هیئة التدریس الجامعي نحو استخدام  –13
تكنولوجیا المعلومات وعالقتها بالعملیة التعلیمیة للخدمة االجتماعیة، رسالة 

  .2017ماجستیر غیر منشورة، جامعة طرابلس، 
تواجه المشرفین في تحقیق جودة التدریب  التي، المعوقات نبیل محمود ابوحسن –14 

الخدمة االجتماعیة والعلوم  فيالمیداني بالمجال المدرسي، مجلة دراسات 
  .2011، القاهرة، )31(، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، العدد اإلنسانیة
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Carin



بسام فائق عبد الرزاق. أ
، جامعة الزیتونةكلیة التربیة

:الملخص
التحصیل والتفكیر في أنموذج كارینفاعلیةهدفت الدراسة إلى التعرف على 

الب كلیة التقنیة الهندسیة، ولتحقیق هذا الهدف اعتمد الباحث عینة قوامها طالمنتج ل
طالبًا من طالب كلیة التقنیة الهندسیة بمسالتة، وتم توزیعها عشوائیًا إلى ) 48(

أسُتْخِدم وقد طالبًا، ) 24(في كل مجموعة مجموعتین متساویتین ضابطة وتجریبیة
.)التجریبیة والضابطة(تصمیم المجموعتین العشوائیتین المنهج التجریبي القائم على

وبعد إتمام تطبیق البرنامج أجرى الباحث اختبار بعدي للمجموعتین، وأدخل 
" عیةالحزم اإلحصائیة للعلوم االجتما"درجات االختبارات في البرنامج اإلحصائي 

ذات داللة إحصائیة معنویةفروقوتوصلت الدراسة إلى وجود) SPSS(ومختصره 
أنموذج بعد تطبیق بین متوسطي درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة 

، مما لصالح المجموعة التجریبیةالفیزیاءفي مادة كارین في التحصیل والتفكیر المنتج
المجموعة التجریبیة في التحصیل البعدي ، وهذا یدل طالبیشیر إلى ترجح كفة 

.التحصیل والتفكیر المنتجفي أنموذج كارینعلى فاعلیة 
تطبیق بضرورة الباحثالنتائج التي توصلت إلیها الدراسة یوصيضوءوفي

أنموذج كارین في تدریس مقررات الفیزیاء األخرى ، لضمان ارتفاع مستوى التحصیل 
دریب أعضاء هیئة التدریس على أنموذج كارین وعلى المستویات عند الطلبة، و ت

المختلفة، إضافة إلى تشجیع الطالب على التفكیر بالمشكلة بأسالیب علمیة 
.ومساعدتهم على كیفیة وضع الحلول لها
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ABSTRACT:
The study aimed to identify the effect of Karen’s model in

raising the level of achievement and productive thinking for
students of the College of Engineering Technology. To achieve
this goal, the researcher adopted a sample of (48) students from
the College of Engineering Technology in Mesllate, and it was
distributed randomly into two equal control and experimental
groups in each group (24) students, and the researcher used the
experimental approach based on the design of the two random
groups (experimental and control).

After applying the program, the researcher conducted a post-
test for the two groups, and entered the test scores in the
statistical program "Statistical Packages for Social Sciences" and
its abbreviation (SPSS). The study found significant statistically
significant differences between the mean scores of the students
of the experimental and control groups after applying the Karen
model in achievement and productive thinking. In the electrical
course in favor of the experimental group, which indicates the
preference of students of the experimental group in post-
achievement, and this indicates the presence of the Karen model

in raising the level of achievement and productive thinking.
According to the results of the study, the researcher

recommends that the Karen model should be applied in teaching
other physics subjects, in order to raise the level of achievement
among students, and to train faculty members on the Karen
model at different levels, in addition to encouraging students to
think about the problem in scientific ways and to help them to
How to develop solutions to these problems.
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:المقدمة
تتطلب ثورة االختراعات في عصرنا الحالي توظیف المعلومات الحدیثة 

وفي مجال التكنولوجیا والعلوم، في مجال المعرفةالمتالحقةالمصاحبة للتغیرات 
، ففي اإلنسانوكذلك الحال في مجال التدریس والذي یرتبط ارتباطًا وثیقًا في حیاة 

ق التدریس التي ُتَمِكن ائالسنوات األخیرة ظهرت فلسفات حدیثة تعتبر أساسًا لطر 
ر في العملیة التربویة من أن تقف بوجه التحدیات الهائلة التي تدعو إلى إعادة النظ

عناصر ومكونات العملیة التربویة ابتداًء من عضو هیئة التدریس إلى المناهج 
على العملیة التربویة تطویر الضرورةالدراسیة وكذلك بیئة التعلم، فقد بات من 

للوصول إلى نجاح منظومتها التربویة والتعلیمیة لمواكبة التطور التكنولوجي السریع 
من إعداد متعلم مبدع وقادر على مواكبة هذا التطور منظومة التدریس التي ُتَمِكن 

).18، 2017،الجبوري(التكنولوجي 
األلفیة الثالثة لیواجه مجموعة من التحدیات والمتغیرات، التعلیم فيقد دخل ل

العلوم التعامل غیر التقلیدي مع هذه التحدیات، ویعتبر لمعلميالضرورةولذلك من 
ابلة تحدیات القرن الحادي والعشرین، و یجب أن نعترف التعلیم هو السبیل الوحید لمق

أن التغیرات التي حدثت في المؤسسة التعلیمیة في القرن األخیر مسألة ال نستطیع أن 
نتجنبها ، ومع ذلك فإن تغییر المفاهیم یصبح مسألة أساسیة لتخریج إنسان یعیش في 

.القرن الحادي والعشرین بعقلیة القرن الحادي والعشرین
ان انموذج كارین ُیَعْد من النماذج المبنیة على توجهات فكریة متعددة من 

د إن جالنظریة السلوكیة في التعلم والنظریة البنائیة، لذلك فعند تطبیق هذا األنموذج ن
إجراءاته هي مزیج من نماذج تدریسیة متنوعة كأنموذج دورة التعلم وهو عبارة عن 

سلوكي أنموذجدریس المباشر وهو عبارة عن التوأنموذجبنائي التوجه أنموذج
، 2017البیضاني، (.كارین من النماذج التكاملیة التركیبیة المتنوعةوأنموذجالتوجه، 
154 (.
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:مشكلة البحث
لعلم الفیزیاء ارتباطًا وثیقًا بما یحیط باإلنسان من متغیرات بیئیة األمر الذي إن

من أجل فهم الطبیعة والتغیرات المصاحبة جعل من تدریس هذه المادة أمرًا ضروریًا 
تقلیدیة مبنیة على أسالیبن الطرق المتبعة في تدریس علم الفیزیاء تعتمد على إلها، 
یعاني منها الطالب في القابلیة على ال حصر لهاالحفظ مما ولََّد صعوبات أساس

األمر الذي تسبب بهماستیعاب المادة العلمیة بسبب عدم ربط المادة بالبیئة المحیطة 
فقد أكدت الدراسات والبحوث في عدم توظیف ما تم تدریسه في الحیاة العملیة، 

التربویة والنفسیة أن التعلم الناتج عن الطرق التقلیدیة یؤدي إلى تعلم ضعیف القوة 
ن النتائج إوالمعنى، وقد ال یدوم أثره، في حین لو تم ربط المعلومات بالمفاهیم، ف

ومن ، )19، 2017الجبوري، (من التعلم بالطرق التقلیدیةأثراأبقى و أقوىستكون 
لهذه هناك صعوبة وعدم ارتیاح الطالب أنخالل تدریس الباحث لمادة الفیزیاء الحظ 

أثناء المحاضرات، األمر الذي شجع الباحث بالتفكیر في في وضعف فاعلیتهم المادة
م العلمي ورفع مستوى مهاراتهم التدریس من أجل ضمان زیادة تحصیلهأسلوبتغییر 

لدى الطالب وهو ما یعتمد علیه المنتجالفكریة؛ لذا فقد فكَّر الباحث بتفعیل التفكیر 
كارین لتحقیق استیعابًا كبیرًا في المفاهیم العلمیة بعیدًا عن األسلوب التقلیدیة أنموذج

ما فاعلیة :تيالمتبع، ومن هنا یمكن أن نلخص مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئیس اآل
أنموذج كارین في رفع مستوى التحصیل والتفكیر المنتج لدى طالب كلیة التقنیة 

الهندسیة في مادة الفیزیاء؟
:البحثهداف أ

إن التعرف على مدى ما یحدثه التغیر في محتوى البیئة الصفیة واشتمالها على 
كلیة التقنیة لدى طالب الفیزیائیةالمثیرات واألحداث التي تساهم في اكتساب المفاهیم 

وغیرها من األسالیب التي یتم استخدامها في هذا المجال، علیه سیقوم الهندسیة 
-:وهو یقصد من وراء ذلك ما یلياألنموذجبتطبیق هذا -إن شاء اهللا–الباحث 
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.الذي تستند علیها للدراسة الحالیةكارینأنموذجوفلسفة التعرف على مفهوم .1
.المقدمة لطالب العینة والتي تلتزم بها هذه الدراسةفیزیائیةالتحدید المفاهیم .2
أنموذج كارین على التحصیل والتفكیر المنتج لدى طالب التعرف على فاعلیة.3

.كلیة التقنیة الهندسیة في مادة الفیزیاء
:البحثأهمیة 

كارین الذي ُیَعْد أنموذجًا تدریسیًا متكامًال أنموذجأهمیة من أهمیتهاتنبع الدراسة 
متعدد األسالیب، حیث إنه یجمع بین النظریة المعرفیة أوزبل وخرائط المفاهیم ونظریة 

أهمیة الدراسة من التأكید على استخدام طرائق لتدریس أیضابیاجیه البنائیة، وتكمن 
د عن الطرائق التقلیدیة التي التي تؤدي إلى الفهم العمیق للمعرفة العلمیة والتي تبتع

تعتمد على الحفظ والتلقین، ومن المؤمل أن تسهم الدراسة الحالیة في تقدیم العون 
ألعضاء هیئة التدریس لتبني النماذج الدراسیة الحدیثة المعتمدة على النظریات 

.المعرفیة
:البحثفرضیات 

:اآلتیةضیة الرئیسیةالفر ختبار تسعى الدراسة اللإلجابة على التساؤالت السابقة 
ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات معنویةفروقوجود: الفرضیة الرئیسیة

بالطریقة (والضابطة )كارینأنموذجباستخدام (طالب المجموعتین التجریبیة
في االختبارین لصالح المجموعة التجریبیة، الذین درسوا مادة الفیزیاء)التقلیدیة

.التحصیلي والتفكیر المنتج
: ویتفرع منها الفروض الفرعیة اآلتیة

ذات داللة إحصائیة بین متوسطي معنویةفروقوجود: الفرضیة الفرعیة األولى
بالطریقة (والضابطة )كارینأنموذجباستخدام (درجات طالب المجموعتین التجریبیة

في االختبار لصالح المجموعة التجریبیةالفیزیاء، الذین درسوا مادة )التقلیدیة
.التحصیلي
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ذات داللة إحصائیة بین متوسطي معنویةفروقوجود: الفرضیة الفرعیة الثانیة
بالطریقة (والضابطة )كارینأنموذجباستخدام (درجات طالب المجموعتین التجریبیة

.في التفكیر المنتجلتجریبیةلصالح المجموعة ا، الذین درسوا مادة الفیزیاء)التقلیدیة
:البحثمنهج 

أستخدم الباحث المنهج التجریبي القائم على تصمیم المجموعتین العشوائیتین 
، وذلك باستخدام التصمیم التجریبي لالختبار القبلي و البعدي )التجریبیة والضابطة(

.كارین في التحصیل والتفكیر المنتجبأنموذجتحدید الفاعلیة التدریسیة للمجموعتین 
:البحثعینة 

بطریقة عشوائیة الهندسیة بمدینة مسالتةتم اختیار عینة من طالب كلیة التقنیة 
طالبًا، وقد راعى الباحث سنوات الرسوب واستبعد الطلبة الراسبین في ) 48(قوامها 

) 24(بواقع ) الضابطة والتجریبیة(هذه العینة إلى مجموعتین توزیعهذه المرحلة، وتم 
.في كل مجموعةطالب

:أداة المعالجة التجریبیة
من مفردات السنة الدراسیة األولى لتكون " الكهربائیة"اختار الباحث موضوع 

موضوع إلى الثم قّسم الباحث كارین، أنموذجموضوع الدراسة التجریبیة باستخدام 
في التحصیل وتحدید األسئلة المتعلقة الكهربائیةمحاضرات لتغطي موضوع ) 8(

ووضع توزیعًا الدراسةأنموذجخطوات التدریس المتعلقة في حدد، كما والتفكیر المنتج
زمنیًا لتدریس موضوعاته التي تم تحدیدها، كما تم وضع خطة التدریس حیث تبدأ 

الطالب یلي ذلك المقدمة وعرض المشكلة التي یتناولها المحاضرة بالتمهید وتهیئة 
الموضوع ومناقشة هذه المشكلة ثم عرض األفكار والحلول واختیار أفضل هذه الحلول 

.ثم تقدیم ملخص المحاضرة، ثم تقویم الدرس عن طریق اإلجابة على أسئلة النشاط
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:البحثحدود 
بمدینة الهندسیةاقتصرت الدراسة على طالب كلیة التقنیة : الحدود البشریة والمكانیة

.مسالتة
باستخدام الكهربائیةاقتصرت الدراسة على تدریس موضوع : الحدود الموضوعیة

.كارینأنموذج
للعام الدراسي كلیة التقنیة الهندسیة تم تطبیق الدراسة في طالب : الحدود الزمنیة

2016–2017
:البحثمصطلحات 

. بأنه مجموعة من المبادئ التي تزودنا بإطار یمكننا من فهم عملیة التعلیم: األنموذج
هو عبارة عن خطوات تدریسیة یتبعها عضو هیئة التدریس : والتعریف اإلجرائي

.لتمكین الطالب من اكتساب مفاهیم مقرر الفیزیاء
مبني تركیبي متكامل متنوع یتألف من أسالیب متعددة،أنموذجوهو : كارینأنموذج 

نظریة من التعلم ذي المعنى لدیفید أوزبل، والنظریة البنائیة لجان بیاجیه، أساسعلى 
.)258، 2013زایر وآخرون، . (تجعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة

فهو أنموذج یتكون من خطوات عدیدة، بدایًة من مراجعة :أما التعریف اإلجرائي
االستقصاء، المناقشة، التزود المعرفي ومن ثم التطبیق ، النظرة الكلیة، المعلومات، 

.على المجموعة التجریبیة لتحدید إمكانیة رفع مستوى التحصیل والتفكیر المنتج لدیهم
هو العلم الذي یهتّم بدراسة بنّیة المادة والتفاعالت بین عناصرها األساسیة، : الفیزیاء

الفیزیاء باألصل هي كلمة یونانیة، وكانت وهو علم الطاقة والمادة والحركة، وكلمة 
وتتضّمن جوانب الطبیعة كافة على المستویین سواء الذي نراه بالعین ُتسّمى فیسیكوس

ودراسة الفیزیاء ال تشمل فقط األجسام أو الكائنات التي تتعّرض المجردة أو بالمجهر
لقوة معینة، بل أیضًا تهتّم بدراسة الطبیعة وقوى الجاذبیة والكهرومغناطیسیة والقوى 
النوویة، والهدف من ذلك هو وضع مبادئ وقوانین لكل هذه الظواهر التي تحدث من 
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العلوم واختصاصها بشكل دقیق، جاء حولنا، والفیزیاء هي أساس العلوم، ومع تطور 
علم الفیزیاء لیختص بالعلم المادي المختلف عن تلك العلوم من البیئة والفلك 
والكیمیاء والهندسة، وقد جاءت الفیزیاء الفلكیة والحیویة والنفسیة أیضًا نتیجة التأثیر 

ا ألّنها ُتعّبر الهام للفیزیاء في العلوم الطبیعیة، فقوانین الفیزیاء تكون دقیقة بوضعه
)Richard, 2017, 6.(عن الریاضیات بشكل خاص

ویعبر عنه بمدى تحقق األهداف التعلیمیة لدى المتعلم في مادة : مستوى التحصیل
)13، 2011لفتة، . (دراسیة بعینها، وفي المواد الدراسیة جمیعها

یم والعمل من االنجاز أو الكفاءة أو األداء في التعلىوعرفه نصر اهللا بأنه مستو 
المدرسي یصل إلیه المتعلم خالل العملیة التعلیمیة التي یشترك فیها مجموعة من 
الطالب والمدرس ویجري تقدیر هدا التحصیل بواسطة المدرسین بصورة شفویة أو 

نصر اهللا ". (عن طریق استخدام االختبارات المختلفة المتخصصة لدلك
،401:2010(

وهو مقدار ما یكتسبه الطالب في كلیة التقنیة الهندسیة من :التعریف اإلجرائي
.المفاهیم الفیزیائیة بعد تطبیق أنموذج أعده الباحث لهذا الغرض

تطور مهم للتفكیر، وهو تطبیق "بأنه؛ ) Hurson , 2008(عرفه : المنتجالتفكیر 
هارات عملي یساعد أفراد في الفهم وتخطیط بطریقة واضحة وفعالة وهو یجمع بین م

.)2021:217،أسو"(جدیدةأفكاروالناقد إلنتاج اإلبداعيالتفكیر 
أفكارهو تفكیر ذو مردود إیجابي للطالب، یتم توظیفه إلنتاج : التعریف اإلجرائي

جدیدة في المفاهیم الفیزیائیة،ویقاس  بالدرجة التي یحصل علیها الطالب في 
.االختبار
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:الدراسات السابقة
) 2017(دراسة الجبوري -

في التحصیل والتفكیر ) Carin(كارین بأنموذجفاعلیة التدریس (عنوان الدراسة 
التعرف إلى المنتج لدى طالب الصف الثاني متوسط في مادة الفیزیاء، هدف البحث 

في التحصیل والتفكیر المنتج لدى ) CARIN(فاعلیة التدریس بأنموذج كارینىعل
طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفیزیاء، وللتحقق من هدف البحث صیغت 

: الفرضیتین الصفریتین اآلتیتین
بین متوسط درجات 0,05ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة . 1

خدام أنموذج كارین طالب المجموعة التجریبیة الذین درسوا مادة الفیزیاء باست
ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذین درسوا المادة نفسها بالطریقة 

.االعتیادیة في االختبار التحصیلي
بین متوسط درجات 0,05ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة . 2

في اختبار طالب المجموعة الضابطة الذین درسوا المادة نفسها بالطریقة االعتیادیة 
.التفكیر المنتج

طالبا تم اختیارهم بصورة عشوائیة، وزعوا ) 54(تكونت عینت البحث من 
طالبّا ومجموعة ضابطة ) 27(عشوائیّا علي مجموعتین مجموعة تجریبیة مكونة من 

: طالبا وتم إجراء التكافؤ بین طالب المجموعتین وبالمتغیرات اآلتیة) 27(مكونة من 
تحصیل الوالدین، والذكاء، ودرجات الكورس األول في مادة الفیزیاء، العمر الزمني، و (

). والمعلومات الفیزیائیة السابقة، واختبار التفكیر المنتج
فقرة موضوعیة من نوع االختیار ) 40(أعد الباحث اختبارّا تحصیلیّا مكونّا من 
التأكد من الخصائص موقف وتم ) 26(من متعدد واختبارّا للتفكیر المنتج مكونّا من 

.السایكومتریة لالختبارین
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وبعد تطبیق االختبارین، تم جمع البیانات ومعالجتها إحصائیّا باستخدام االختبار 
:ي لعینتین  مستقلتین وأظهرت النتائج ئالتا
وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في . 1

.الفیزیاء لمصلحة المجموعة التجریبیةاالختبار التحصیلي لمادة 
وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین طالب  المجموعتین التجریبیة والضابطة في . 2

.اختبار التفكیر المنتج لمصلحة المجموعة التجریبیة
وفي ضوء النتائج توصل الباحث إلي مجموعة االستنتاجات من التوصیات 

ن في تدریس مادة الفیزیاء، وٕاجراء دراسات والمقترحات، أهمها اعتماد أنموذج كاری
.مماثلة مع متغیرات تابعة أخرى ولمراحل مختلفة

)2016(دراسة الشكري -
اثر أنموذج كارین في تعدیل الفهم الخاطئ للمفاهیم الریاضیة (عنوان الدراسة 

، هدفت الدراسة إلى تحدید اثر أنموذج كارین في تعدیل )عند طالب الثاني المتوسط
الفهم الخاطئ للمفاهیم الریاضیة عند طالب الثاني متوسط، ومن أجل تحقیق الهدف 

:الذي تسعى الدراسة لتحقیقه فقد تم صیاغة الفرضیة الصفریة اآلتیة
بین متوسط ) 0,05(ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة معنویة "

ج كارین ومتوسط درجات درجات طالب المجموعة التجریبیة التي درست وفق أنموذ
طالب المجموعة الضابطة التي درست وفق الطریقة االعتیادیة في اختبار المفاهیم 

"الریاضیة
طالبًا، تم اختیارها عشوائیًا من متوسطة الهاشمیة ) 73(تكونت عینة البحث من 

) 35(، فكان التوزیع فصدیامدیریة قسم تربیة الهاشمیة، والتي تم اختیارها –للبنین 
تم استبعاد إذطالبًا في المجموعة الضابطة، ) 35(طالبًا في المجموعة التجریبیة و

طالب إحصائیا، وتمت المكافئة بین طالب المجموعتین البحثیتین في المتغیرات ) 3(
التحصیل السابق في مادة الریاضیات، اختبار العمر الزمني باألشهر، الذكاء:(اآلتیة
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لمعرفة الداللة ) t-test(، وتم استخدام اختبار )تشخیص المفاهیم الریاضیة
العملیات على (وتحددت المادة في  الفصول الخمسة األولى . اإلحصائیة

) المجموعات، العالقات، العملیات على األعداد النسبیة، الحدودیات، الجمل المفتوحة
–،جمهوریة العراق )2015/ 6ط ( من كتاب الریاضیات للصف الثاني المتوسط 

. وزارة التربیة
) 24(أصلمفهومًا ریاضیًا یحمل فهمًا خاطئًا من ) 18(تم الكشف عن إذ

، والتي اعتمدها الباحث معیارًا للمفهوم ذو الفهم %)34(مفهومًا وبنسبة خطأ تفوق 
خطة تدریسیة یومیة للمجموعة التجریبیة )  18(الخاطئ، كما وقام الباحث بأعداد

خطة تدریسیة یومیة للمجموعة الضابطة وفق ) 18(على وفق أنموذج كارین و
حرصًا -حث بتدریس المجموعتین البحثیتین بنفسه كما وقام البا. الطریقة االعتیادیة

منه على سالمة التجربة وضبط التأثیرات التي قد تؤثر في السالمة الداخلیة للتجربة 
–2015(طیلة مدة التجربة التي استمرت الكورس األول من العام الدراسي –

لمفاهیم ،كما قام الباحث ببناء األداة البحثیة والتي هي اختبار تشخیص ا)2016
:اشتملت على ثالث قوائم. فقرة) 54(الریاضیة والمكون من 

 فقرة مقالیه قصیرة لتعریف المفهوم الریاضي) 18(كانت مكونة من ) أ(القائمة.
 أ، ب، ج، د(فقرة موضوعیة بأربع بدائل ) 18(كانت مكونة من ) ب(القائمة (

.تمثلت بإعطاء مثال للمفهوم الریاضي
 تمثلت ) أ، ب، ج، د(فقرة موضوعیة بأربع بدائل ) 18(من تكونت) ج(القائمة

.بالتطبیق العملي للمفهوم الریاضي
) 1، 0(و أعطي الدرجات ) أ(لكل فقرة من القائمة ) 2، 1، 0(أعطي الدرجات 

وتم . درجة) 72(، فبلغت الدرجة النهائیة لالختبار )ب، ج(لكل فقرة من القائمتین 
صدق وثبات ومعامل صعوبة (متریة لالختبار من التأكد من الخصائص السایكو 

).والقوة التمییزیة وفعالیة بدائل
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وبعد االنتهاء من إجراء التجربة تم تطبیق االختبار على المجموعتین البحثیتین 
وتم تصحیح األوراق وجمع البیانات وتحلیلها ومعالجتها إحصائیا فكانت النتیجة بأن 

بین متوسط درجات ) 0,05(د مستوى داللة هناك فروق ذات داللة إحصائیة عن
المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار المفاهیم 

.الریاضیة  ولصالح المجموعة التجریبیة
)2015(دراسة العجرش وهندي -

اإلسالميكارین في تحصیل مادة التاریخ العربي أنموذجأثر (عنوان الدراسة 
آثر أنموذج (هدفت الدراسة إلى التعرف على ، )لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

كارین في تحصیل مادة التاریخ العربي اإلسالمي لدى طالبات الصف الثاني 
:اآلتیتین، وللتحقق من ذلك أختار الباحثان فرضیتین )المتوسط

ات تحصیل من متوسط درج)0.05(ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى.1
طالبات المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن مادة التاریخ العربي اإلسالمي علي 

وطالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن المادة ذاتها ،وفق أنموذج كارین 
.بالطریقة االعتیادیة

بین متوسط درجات احتفاظ )0.05(ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى .2
لتجریبیة الالتي یدرسن مادة التاریخ اإلسالمي علي وفق أنموذج طالبا المجموعة ا

.وطالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن بالطریقة االعتیادیة، كارین
للبنات في مركز محافظة بابل لتكون ) ثانویة الوائلي(حدد الباحثان عشوائیُا 

البة في كل من ط) 32(طالبة، وبواقع ) 64(إذ بلغ عدد الطالبات ، عینة لبحثهما
المجموعة التجریبیة والضابطة وأجرى الباحثان تكافؤ بین طالبات مجموعتي البحث 

والتحصیل الدراسي لإلباء، ، العمر الزمني محسوبّا بالشهور( في متغیرات عدة وهي 
والتحصیل الدراسي لألمهات، ودرجة نصف السنة لمادة التاریخ العربي اإلسالمي 

). 2014-2013(للعام 
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أعد الباحثان اختبارّا تحصیلیّا لقیاس مستوى تحصیل الطالبات بعد انتهاء 
فقرة من نوع ) 40(فقرة اختیاریة، كانت ) 50(ذ تكون االختبار من إالتجربة، 

فقرة اختبار مقالي من صدقة بعد عرضه علي مجموعة ) 10(االختیار من متعدد و
علي عینة استطالعیة من طالبات من الخبراء والمحكمین، وتحقق من ثباته تطبیقهما 

). 0.935(، وقد كانت قیمة االرتباط )متوسطة البشائر(
لعینتین الثانياالختبار : (ولتحلیل النتائج استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائیة اآلتیة

لحساب ثبات االختبار، مربع ) بیرسون(ذو النهایتین لعینتین مستقلتین، معامل ارتباط 
).وبة الفقرات، معادلة معامل تمییز الفقرةكاي، معادلة صع

:وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحثان بمجموعة من التوصیات منها
اعتماد أنموذج  كارین جعل الطالبات محور العملیة التعلیمیة ومنحهن الحریة في -1

.التعبیر عن آرائهن من غیر تردد، فانعكس ذلك علي تحصیلهن ایجابیاّ 
األنموذج في التدریس خلق اتجاهات ایجابیة مما شجع الطالبات استعمال هذا -2

علي المشاركة في فهم مفردات مادة التاریخ العربي اإلسالمي زد علي ذلك أن 
.الرغبة تعجل في سرعة الحفظ، وبالتالي زیادة التحصیل

: واقترح الباحثان إجراء الدراسات اآلتیة
ارین في التدریس في متغیرات أخرى دراسات أخرى حول استعمال أنموذج كإجراء-1

.عبر التحصیل مثل االستطالع العلمي والتفكیر العلمي
ضرورة تنمیة الوعي بأنموذج كارین من حیث أهمیته ، وأسالیب تطبیقه بالنسبة -2

.للطالبات، ومدرسات المواد الدراسیة
)2012(الدلیميدراسة -

كارین في تحصیل مادة األحیاء عند طالبات  أنموذجاثر (عنوان الدراسة 
أنموذجمعرفة اثر ، هدفت الدراسة إلى )الصف األول المتوسط وتفكیرهن المنظومي

كارین في تحصیل مادة األحیاء عند طالبات  الصف األول المتوسط وتفكیرهن 
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طالبة توزعت على مجموعتین تجریبیة ) 65(المنظومي ، وتكونت عدسة الدراسة من 
ابطة ، أما أدوات االختبار فكانت االختبار التفصیلي  واختبار التفكیر المنظومي وض

واعتمدت الوسائل اإلحصائیة القوة التمیزیة ومعامل الصعوبة  وفاعلیة البدائل الخاطئة 
داللة وومعامل ارتباط بیرسون ومعادلة ألفا كرونباخ ، وأظهرت النتائج وجود فرق ذ

في التحصیل والتفكیر المنظومي ولصالح المجموعة إحصائیة بین المجموعتین
.التجریبیة

)2010(دراسة العاشقي -
أثر أنموذج كارین في اكتساب المفاهیم الجغرافیة واستبقائها لدى (عنوان الدراسة 

لى معرفة أثر أنموذج كارین في ، هدفت الدراسة إ)طالبات الصف الرابع األدبي
واستبقائها لدى طالبات الصف الرابع األدبي وذلك من اكتساب المفاهیم الجغرافیة 

:خالل اختبار الفرضیات الصفریة االتیة 
بین متوسطات درجات ) 0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى .1

في اكتساب المفاهیم الجغرافیة في االختبار ) التجریبیة والضابطة(المجموعتین 
.البعدي

في متوسطات درجات ) 0,05(إحصائیة عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة.2
.في االختبار البعدي واالستبقاء) للمجموعة التجریبیة(اكتساب المفاهیم الجغرافیة 

في متوسطات درجات ) 0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى .3
.تبقاءفي االختبار البعدي واالس) للمجموعة الضابطة(اكتساب المفاهیم الجغرافیة 

اقتصر البحث الحالي على طالبات الصف الرابع األدبي في المدارس الثانویة 
للعام الدراسي /المدیریة العامة لتربیة بغداد الرصافة الثالثة إلىالتابعة واإلعدادیة

وعلى الفصلین الرابع والخامس من كتاب أسس الجغرافیة وتقنیاتها 2009/2010
الخرائط والتقنیات الجغرافیة (والمتضمن األدبيالمقرر على طالبات الصف الرابع 

). ،وحقول الجغرافیة 
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م التجریبي ذا الضبط الجزئي لمجموعتي البحث استعملت الباحثة التصمی
) السیدة نرجس(إعدادیةوتم اختیار ذا االختبار البعدي،)التجریبیة والضابطة(

المجموعة التجریبیة أحداهمالتطبیق التجربة واختارت شعبیتین لتمثل قصدیهبصورة 
طالبة ) 40(طالبة بواقع ) 80(العینة أفرادالمجموعة الضابطة وبلغ عدد واألخرى

الذكاء ،المعرفة السابقة (لكال المجموعتین، وكوفئت المجموعتان في متغیرات 
،باألشهر،التحصیل الدراسي السابق في مادة الجغرافیة،العمر الزمني محسوبا 

درست المجموعة التجریبیة على ) التحصیل الدراسي لألب ،التحصیل الدراسي لألم
مجموعة الضابط على وفق الطریقة االعتیادیة وفق أنموذج كارین في حین درست ال

.في التدریس ودرست الباحثة المجموعتین بنفسها
ولقیاس مدى اكتساب الطالبات للمفاهیم الجغرافیة أعدت الباحثة اختبارا 

فقرة من نوع االختیار من متعدد بأربعة بدائل ) 30(تحصیلیا لهذا الغرض مؤلفا من 
من األولىخاطئة  موزعة على المستویات الثالثة ىاألخر الصحیح والثالثة إحداها

تصنیف بلوم للمجال المعرفي ، وقد تحققت الباحثة من صدقه بعرضه على مجموعة 
الثبات فقد استخرج باستخدام معادلة كیورد ریتشاردسون  أمامن الخبراء والمحكمین  

باستعمال اإحصائیوبعد تطبیق االختبار ومعالجة البیانات ) 0.85( بلغ  إذ
لعینتین مستقلتین و لعینتین مترابطتین أسفرت النتائج عن ) t-test(االختبار التائي 

:األتي
بین متوسطات درجات ) 0،05(عند مستوى إحصائیةوجود فرق ذي داللة . 1

المجموعة التجریبیة التي تدرس على وفق أنموذج كارین ومتوسط درجات طالبات 
المجموعة الضابطة التي تدرس على وفق الطریقة االعتیادیة في اختبار اكتساب 

.المفاهیم الجغرافیة ولصالح المجموعة التجریبیة 
في متوسطات درجات ) 0,05(ة عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائی. 2

.اكتساب المفاهیم الجغرافیة للمجموعة التجریبیة في االختبار البعدي واالستبقاء
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بین متوسط درجات المجموعة ) 0،05(عند مستوى إحصائیةوجود فرق ذي داللة . 3
عدمإلىالضابطة  في االختبار البعدي واالستبقاء دال لصالح البعدي وهذا یشیر 

.استبقائهم للمعلومات 
:وفي ضوء نتائج البحث أوصت الباحثة باالتي 

استخدام أنموذج كارین في تدریس المفاهیم الجغرافیة للصف الرابع األدبي من . 1
.قبل المدرسین والمدرسات

على كیفیة استعمال النماذج الحدیثة القیام بدورات تدریبیة لمدرسي الجغرافیة. 2
.ین بضمنها أنموذج كار 

عدد من الدراسات المستقبلیة مماثلة لهذه الدراسة لمراحل تعلیمیة إجراءواقترحت 
.أخرى ولمواد دراسیة أخرى 

التعقیب على الدراسات السابقة-
تطابقت الدراسة الحالیة مع أغلب الدراسات السابقة في أهدافها، وذلك لتحدید 

التحصیل والتفكیر المنتج، وكذلك أثر فاعلیة أنموذج كارین في اختبار مستوى 
، واختلفت الدراسة الحالیة مع تطابقت في المنهج المتبع وهو اعتماد المنهج التجریبي

الدراسات السابقة بتطبیقها على الطلبة الجامعیین في حین أن الدراسات السابقة تم 
.تطبیقها على طالب المراحل الثانویة

:اإلطار النظري
:انموذج كارین

نظریة أطروحاتكارین من النماذج التولیفیة أي إنه مبني على أنموذجیعد 
مأخوذة من توجیهات فكریة متعددة كالنظریة السلوكیة في التعلیم والنظریة البنائیة كما 

نجد إن یظهرها فكر جان بیاجیه ونظریة التعلیم ذو المعنى لصاحبها دیفد أوزبل، لذا 
على إجراءات مأخوذة من نماذج تدریسیة متعددة تنفیذ التدریس بهذا النموذج ینضوي

.خریطة المفاهیموأنموذجالمنظم المتقدم وأنموذجكأنموذج التدریس المباشر 
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:كارینأنموذجخطوات تطبیق
وهما نظریتي أوزبل من نظریتینأكثركارین من النماذج المؤلفة من أنموذجُیًعْد 

أسلوب جمعت مع بعضها فكونت وأكثر من ) التعلم ذي المعنى، دورة التعلم لبیاجیه(
، 2015العجرش وهندي، (:كارین مزایا متعددة من أهمهاوألنموذج، كارینأنموذج
260(

تنشیط البنیة المعرفیة وذلك باستثارة وعي وادراك : مراجعة المعلومات السابقة. 1
الخبرات بموضوع التعلیم حیث یتم ربط المعارف السابقة ذات العالقة لدى الطلبة ب

.الطالب بفكرة المنظم المتقدم لتكوین بنیة معرفیة متكاملة
ویتم ذلك بتنظیم حقائق المحتوى على شكل خارطة : التنظیم الهرمي للمحتوى. 2

.العالقة بینهمامفاهیم أي تنظیم الحقائق األكثر عمومیة إلى األقل عمومیة وتوضیح 
المنظم المتقدم عبارة مصاغة تسبق الدرس بشكل یساعد : صیاغة المنظم المتقدم. 3

الدارس على تخزین واسترجاع المادة الدراسیة والمعلومات المراد تعلمها كما یساعد 
.على ربط محتوى المادة التعلیمیة

مفهوم منتظمة یشترط أن تكون العبارة المصاغة لتعریف ال: تعریف المفهوم. 4
.الخصائص الممیزة له

یعرض المدرس المنظم المتقدم على طلبته مكتوبًا : مرحلة تقدیم المنظم المتقدم. 5
.على السبورة وشفهیاً 

یمكن للمدرس أن یحتفظ بانتباه : االحتفاظ بانتباه الطلبة طوال مدة تقدیم التعلیمیة. 6
إثارة األسئلة المناسبة،، طرح : مثلالطلبة باستخدام العدید من التقنیات التعلیمیة

.المشكالت ، إعطاء األمثلة، استعمال الوسائل التوضیحیة
ُیًعْد التمایز التدریجي ثاني أهم مصطلحات : استعمال مبادئ التمایز التدریجي. 7

نظریة أوزبل وهو خطوة تلي خطوة تقدیم المنظم المتقدم والتمایز التدریجي عملیة 
بیرة إلى األفكار األقل فاألقل ویكون بإظهار الفروق والتمییز بین تحلیل األفكار الك
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األفكار ویستمر هذا التمایز تدریجیًا مع المفهوم العام أو الفكرة الكبیرة حتى یصل إلى 
.مجموعة المفاهیم واألفكار األولیة

ت وتهدف هذه المرحلة  إلى تثبیت وٕارسال المعلوما: مرحلة تقویة البنیة المعرفیة. 8
.الجدیدة في البنیة المعرفیة للطلبة

:كارینأنموذجمنظري 
:جان بیاجیه

وتوفى ، م في مدینة جینیف عاصمة سویسرا 1896أب 9ولد جان بیاجیه في 
م، ولد في بیت یمتلك الثقافة الغربیة والمتقدمة، أكمل دراسته فیها 1980فیها سنة 

التي یقع باألخطاءوحصل على شهادة الدكتوراه، صدرت له عدة مؤلفات، اخذ یهتم 
األخطاءأكثر من اهتمامه بما یمتلكونه، وسبب ذلك افتراضه أن هذه األطفالفیها 

،وتفاصیله الخاصة، إذ أن )quality(فكیر عند الطفلترشد الباحث على نوعیة الت
لكل طفل خاصیة تطوریة ذهنیة معرفیة، ثم توالت دراسته عن الطفولة والنمو المعرفي 

بالنمو المعرفي من وجه نظر بیاجیه االهتمامبشكل خاص، یتضمن االجتماعي
، 2015رش وهندي، العج.(؛ البنیة المعرفیة والوظائف الذهنیةهمـــاو عاملین معرفیین 

259(
:نظریة بیاجیه

تعتبر نظریة بیاجیه من النظریات المعرفیة وتنتمي إلى المدارس المعرفیة وتؤكد 
على كیفیة تعلم الفرد وكیفیة تذكر المعارف، وعن اختالف فرد عن فرد آخر من 

النمو أنخضعا لنفس الظروف التعلیمیة، ویرى بیاجیه إنهمامعارفه بالرغم من 
المعرفي هو نتیجة لتفاعل الفرد مع البیئة التي یعیش فیها، اذ ال یتعلم من خالل 
الخبرات المباشرة الناجمة عنه فحسب بل یتعلم مع البیئة ویلعب عامل العمر دورًا 

بأصلهامًا من خالل تأثره بعاملین هما النضج والخبرة، وقد أهتم بیاجیه منذ البدایة 
التي من خاللها تطور المعرفة ونظرًا لتخصصه في المجال المعرفة والكیفیة 
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توظیف مفاهیم ومبادئ الفهم ودراسة عملیات النمو إمكانیةالبیولوجي فقد أدرك 
المعرفي لدى األفراد وهكذا أنصب اهتمامه بالدرجة األولى حول مسألتین رئیسیتین 

وكیف یتغیر إدراكه هما كیف یدرك الفرد العالم والطریقة التي یفكر من خاللها ،
)37، 2017الجبوري  (. وتفكیره بهذا العالم من مرحلة عمریة إلى أخرى

:دیفد أوزبل
یعد دیفید أوزبل من أهم علماء النفس المعروفین الذین ینتمون الى المدرسة 

المعروف بــالتعلم اللفظي ذي ) 1969–1963((البنائیة، نشر أنموذجه بین عامي 
أهمیة في تأثیره على األكثرالعامل أنّ "یستند على افتراض مهم هو المعنى الذي 

التعلم هو مقدار وضوح المعرفة الراهنة وتنظیمها عند المتعلم، التي تتكون من 
الخام التي تتوافر اإلدراكیةالحقائق والمفاهیم والتعمیمات والنظریات والمعطیات 

أهمیة العرض الموجه المنظم في عملیة وبذلك فهو یؤكـــد على " للمتعلم في لحظة ما
التعلم والتعلیم، وعلى التتابع الدقیق للخبرات التعلیمیة، إذ إن الوحدة التي یتم تعلمها 

.ترتبط ارتباطًا واضحَا بما یسبقها
:للتعلم هيأنواعأربعةهناك أنوزبل أیعتقد 

المعلومات موضوع التعلم ویشیر الى عملیة تنظیم :ذو المعنىستباقياالالتعلم . 1
على نحو منطقي، وتقدیمها للمتعلم بصورتها النهائیة، فیقوم بربطها ودمجها في بنیته 

.المعرفیة
ویشیر إلى عملیة قیام المتعلم باكتشاف المعلومات :ذو المعنىاالكتشافيالتعلم . 2

.المعرفیةموضوع التعلم جزئیا أو كلیا ومن ثم یقوم بربطها ودمجها في بنیته 
عملیة تقدیم المعلومات المتعلم بصیغتها إلىویشیر :االستباقي اآلليالتعلم . 3

النهائیة، وبأي أسلوب كان، فیقوم بحفظها عن ظهر قلب، دون ربطها أو دمجها بنیته 
.المعرفیة
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ویشیر إلى عملیة قیام المتعلم، باكتشاف المعلومات جزئیا :االكتشافي اآلليالتعلم . 4
ا ومن ثم قیامه بحفظها عن ظهر قلب دون ربطها ، سواء كان استقباًال أو أو كلی

كتشافًا أو دمجها في بنیته المعرفیة وال یمكن حدوث التعلم ذو المعنى إلى إذا قام ا
)259، 2015العجرش وهندي، (.المتعلم بدمج المعلومات الجدیدة في أبنیته المعرفیة

:نىنظریة دیفد أوزبل في التعلم ذي المع
في مجال التعلم المدرسي المیدانیةأوزول من عدد من التجارب استطاع دیفد

معرفة كیف یعمل المخ البشري، وكیفیة تعلم المعلومات الجدیدة، وما یحدث 
للمعلومات بعد دخولها للمخ، ودراسة الحاالت التي یستطیع المتعلم أن یطبق ما 
تعلمه في المواقف الجدیدة ودور المعلومات الجدیدة في بنیته المعرفیة في عملیة 

یته التي تسند إلى مفاهیم ثالثة مهمة وهي البنیة المعرفیة التعلم، ووضع نظر 
)41، 2017الجبوري  (.والمنظمات المتقدمة وخریطة المفاهیم

:اإلطار العملي
:األسالیب اإلحصائیة المستخدمة

لقد تم استخدام بعض المؤشرات التي یمكن االعتماد علیها في وصف الظاهرة 
أو تنزع إلیها القیم، ومن حیث التعرف على مدى من حیث القیمة التي تتوسط القیم

لذا فإننا . تجانس القیم التي یأخذها المتغیر، وأیضا ما إذا كان هناك قیم شاذة أم ال
بحاجة لعرض بعض المقاییس اإلحصائیة التي یمكن من خاللها التعرف على 

ن أهم خصائص الظاهرة محل البحث، وكذلك إمكانیة مقارنة ظاهرتین أو أكثر، وم
:اآلتي، وقد تم استخدام مقاییس النزعة المركزیة والتشتتهذه المقاییس

وذلك درجات اختبار كل مجموعةلتحدید درجة تمركز یستعمل : المتوسط الحسابي ،
.ةیالدراسالمجموعاتمن مجموعةكل لتحدید مستوى

الطالب بین درجات لقیاس تشتت یستخدم االنحراف المعیاري : االنحراف المعیاري
.ومدى انحرافها عن متوسطها الحسابيفي االختبار
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 اختبار تي)Independent Sample T-Test( لتحدید الفروق في المستوى
.)الضابطة والتجریبیة(التحصیلي والتفكیر المنتج حسب المجموعات 

:صدق االختبار
التدریس بعد أن حدد الباحث االختبار عرضه على الخبراء من أعضاء هیئة

في الفیزیاء، وقد استمع الباحث إلى وجهات النظر المقدمة له وقد أجرى بعض 
التعدیالت بعد األخذ بنظر االعتبار العدید من المالحظات المهمة، وهذا یشیر إلى 

.صدق االختبار الذي وضعه الباحث
:تكافؤ مجموعتي البحث
بعض المؤثرات الهامة التي یمكن أن تؤثر على االختبارات لضمان االبتعاد عن 

التي أجراها الباحث، فقد تمت مراعاة حالة عدم الرسوب في العینتین التجریبیة 
كما تمت مراعاة المستوى التحصیلي لعینتي الدراسة استنادا إلى نتائج والضابطة، 

. االختبارات التي أجراها الباحث قبل تطبیق األنموذج
:ار الفرضیاتاختب

الختبار فرضیات الدراسة بتحدید معنویة الفروق بین المجموعة الضابطة 
البعدیة تم استخدام اختبار ت تجریبیة في االختبارات القبلیة و والمجموعة ال

)Independent Sample T-Test ( فتكون الفروق معنویة ذات داللة إحصائیة إذا
، وتكون الفروق غیر معنویة إذا كانت 0.05كانت قیمة الداللة اإلحصائیة أقل من 

.0.05قیمة الداللة اإلحصائیة أكبر من 
ذات داللة إحصائیة بین متوسطي معنویةفروقوجود: الفرضیة الفرعیة األولى

بالطریقة (والضابطة )كارینأنموذجباستخدام (درجات طالب المجموعتین التجریبیة
في االختبار لصالح المجموعة التجریبیةاء، الذین درسوا مادة الفیزی)التقلیدیة

.التحصیلي
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)1(جدول 
لتحدید معنویة الفروق في ) Independent sample T-Test(نتائج اختبار 

)الضابطة والتجریبیة(االختبار التحصیلي حسب المجموعة 

االنحراف المتوسطالعددالمجموعة
الداللة الفروقالمعیاري

اإلحصائیة
معنویة 
الفروق

2436.675.87التجریبیة
معنویة5.170.008

2431.56.92الضابطة
مادة في االختبار التحصیليإن متوسط ) 1(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

االختبار في حین كانت قیمة متوسط ) 31.5(للمجموعة الضابطة تساوي الفیزیاء
وكانت قیمة الفرق ، )36.67(تساوي للمجموعة التجریبیة الفیزیاء التحصیلي في مادة 

ولتحدید معنویة الفروق فإن قیمة الداللة اإلحصائیة لالختبار تساوي ، )5,17(
في التحصیلي االختباروتشیر إلى معنویة الفروق في 0.05وهي أقل من ) 0,008(

، لصالح المجموعة التجریبیةبین المجموعتین الضابطة والتجریبیة الفیزیاء مادة 
ذات داللة إحصائیة بین معنویةفروقوجود"لي قبول الفرضیة الفرعیة األولى وبالتا

والضابطة )كارینأنموذجباستخدام (متوسطي درجات طالب المجموعتین التجریبیة
في لصالح المجموعة التجریبیة، الذین درسوا مادة الفیزیاء)بالطریقة التقلیدیة(

،)2010والدلیمي ، 2017الجبوري(كل من ، وتتفق الدراسة مع "االختبار التحصیلي
سبب تفوق المجموعة التجریبیة إلى إن الطلبة في المجموعة إنالباحثویرى

من قدرة الطالب في التحلیل واالستیعاب زادت كارینأنموذجالتجریبیة بعد تطبیق 
.والتفتح الذهني

ذات داللة إحصائیة بین متوسطي معنویةفروقوجود: الفرضیة الفرعیة الثانیة
بالطریقة (والضابطة )كارینأنموذجباستخدام (درجات طالب المجموعتین التجریبیة

.في التفكیر المنتجلصالح المجموعة التجریبیة، الذین درسوا مادة الفیزیاء)التقلیدیة
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)2(جدول 
الفروق في لتحدید معنویة ) Independent sample T-Test(نتائج اختبار 

)الضابطة والتجریبیة(التفكیر المنتج حسب المجموعة 

االنحراف المتوسطالعددالمجموعة
الداللة الفروقالمعیاري

اإلحصائیة
معنویة 
الفروق

2437.585.413التجریبیة
معنویة3.620.036

2433.966.196الضابطة
الفیزیاءإن متوسط التفكیر المنتج في مادة ) 2(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

في حین كانت قیمة متوسط التفكیر المنتج في ) 33.96(للمجموعة الضابطة تساوي 
، )3.62(، وكانت قیمة الفرق )37.58(للمجموعة التجریبیة تساوي الفیزیاء مادة 

وهي ) 0.036(ولتحدید معنویة الفروق فإن قیمة الداللة اإلحصائیة لالختبار تساوي 
بین الفیزیاءوتشیر إلى معنویة الفروق في التفكیر المنتج في مادة 0.05أقل من 

لتجریبیة، وبالتالي قبول الفرضیة المجموعتین الضابطة والتجریبیة لصالح المجموعة ا
ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات طالب معنویةفروقوجود"الفرعیة الثانیة 

، الذین )بالطریقة التقلیدیة(والضابطة )كارینأنموذجباستخدام (المجموعتین التجریبیة
فق الدراسة مع وتت، "في التفكیر المنتجلصالح المجموعة التجریبیةدرسوا مادة الفیزیاء

رى الباحث إن سبب تفوق المجموعة التجریبیة إلى إن وی) 2017الجبوري (دراسة
كارین زادت من قدرة الطالب في أنموذجالطلبة في المجموعة التجریبیة بعد تطبیق 

الفهم واالستیعاب وارتفع مستوى المسؤولیة الفكریة في ضوء المعارف والخبرات التي 
.یكتسبها

ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات معنویةفروقوجود: رئیسیةالفرضیة ال
بالطریقة (والضابطة )كارینأنموذجباستخدام (لتجریبیةاطالب المجموعتین 

في االختبارین لصالح المجموعة التجریبیة، الذین درسوا مادة الفیزیاء)التقلیدیة
.التحصیلي والتفكیر المنتج
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)3(جدول 
لتحدید معنویة الفروق في ) Independent sample T-Test(نتائج اختبار 

)الضابطة والتجریبیة(مادة الفیزیاء حسب المجموعة 

االنحراف المتوسطالعددالمجموعة
الداللة الفروقالمعیاري

اإلحصائیة
معنویة 
الفروق

2437.133.791التجریبیة
معنویة4.40.001

2432.734.823الضابطة
للمجموعة الضابطة الفیزیاءمادة إن متوسط) 3(النتائج في الجدول رقم أظهرت 

للمجموعة التجریبیة الفیزیاءفي حین كانت قیمة متوسط مادة ) 32.73(تساوي 
، ولتحدید معنویة الفروق فإن قیمة )4.4(، وكانت قیمة الفرق )37.13(تساوي 

وتشیر إلى معنویة 0.05وهي أقل من ) 0.001(الداللة اإلحصائیة لالختبار تساوي 
بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة لصالح المجموعة الفیزیاءالفروق في مادة 

ذات داللة إحصائیة معنویةفروقوجود"الرئیسیةالتجریبیة، وبالتالي قبول الفرضیة 
)كارینأنموذجباستخدام (بین متوسطي درجات طالب المجموعتین التجریبیة

لصالح المجموعة التجریبیة، الذین درسوا مادة الفیزیاء)بالطریقة التقلیدیة(ضابطة وال
طالب ، ویرى الباحث إن سبب تفوقفي االختبارین التحصیلي والتفكیر المنتج

.المجموعة التجریبیة هو استخدام أنموذج كارین في تدریسهم
:النتائج

الضابطة والتجریبیة فإن الدراسة بعد تحلیل نتائج االختبارات للمجموعتین 
:توصلت إلى اآلتي

اختبار التحصیلذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجاتمعنویةفروقوجود. 1
لصالح المجموعة الفیزیاء، الذین درسوا مادة والضابطةطالب المجموعتین التجریبیةل

.التجریبیة
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التفكیر المنتجذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجاتمعنویةفروقوجود. 2
لصالح المجموعة الفیزیاء، الذین درسوا مادة والضابطةطالب المجموعتین التجریبیةل

.التجریبیة
في مادة الكهربائیةذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجاتمعنویةفروقوجود. 3
.المجموعة التجریبیةلصالح، والضابطةطالب المجموعتین التجریبیةل

:التوصیات
:باآلتيیوصيالباحثمن خالل النتائج المتحصل علیها فإن 

، لضمان في تدریس مقررات الفیزیاء األخرىالحرص على تطبیق أنموذج كارین .1
.ارتفاع مستوى التحصیل عند الطلبة

.تدریب أعضاء هیئة التدریس على أنموذج كارین وعلى المستویات المختلفة.2
. ضرورة تقبل األفكار المطروحة من قبل الطلبة واحترامها وعدم التقلیل من شأنها.3
اعتماد الدور اإلیجابي للطالب ومنحهم الفرص التي یمكن من خاللها حل .4

.مشكالتهم بأنفسهم بطرق التدریس
علیه بصورة واإلجابةعدم التقلیل من شأن أي استفسار موجه من قبل الطالب .5

.واضحة
على كیفیة ومساعدتهمطالب على التفكیر بالمشكلة بأسالیب علمیة التشجیع.6

.وضع الحلول لها
ضرورة االهتمام بوسائل تقویم مخرجات التعلم المتنوعة للطالب وتضمین أسئلة .7

.لدیهمالمنتجتقیس مستوى مهارات التفكیر 
:المستقبلیةالبحثمقترحات 

اقتراح مجموعة من الدراسات التي یمكن في ضوء نتائج الدراسة الحالیة، یمكن 
:أن تكون امتدادًا للدراسة الحالیة

.إجراء دراسات مماثلة أخرى لتطبیق أنموذج كارین على أقسام علمیة أخرى.1
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.إجراء دراسات مماثلة لتطبیق أنموذج كارین لمراحل تعلیمیة أخرى.2
التدریس وغیرها من طرق أنموذج كارینإجراء دراسات مقارنة بین فاعلیة .3

.الحدیثة
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:المراجع
:المراجع العربیة: أوالً 

التفكیر المنتج وعالقته بمهارات الرن الواحد ). 2021.(أسود، رافع مطلك.1
والعشرین لدة طلبة قسم الریاضیات في كلیة التربیة، دیان الوقف السني، مجلة 

.، العراق)63(واالجتماع، العدد اإلنسانیاتالفنون واألدب وعلوم 
في تحصیل طالب CARINأثر أنموذج). 2017.(البیضاني، ولید خالد عبد .2

الصف األول المتوسط لمادة الفیزیاء وتفكیرهم التأملي، مجلة البحوث التربویة 
.، العراق54والنفسیة، العدد 

المفاهیم أثر أنموذج كارین في اكتساب ). 2010.(جاسم، علیاء صباح .3
، رسالة ماجستیر، في الجغرافیة واستبقائها لدى طالبات الصف الرابع األدبي

.طرائق تدریس االجتماعیات، الجامعة المستنصریة، بغداد، العراق
كارین في تحصیل أنموذجأثر استعمال ). 2017.(الجبوري، جنان مزهر لفتة.4

مادة طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة واكتسابها لدى طلبة المرحلة الجامعیة، مجلة 
، الجزء األول، بغداد، العراق6كلیة التربیة للبنات 

التقویم اللغوي في الكتابة والتفكیر ). 2010.(الخوالدة، أكرم صالح محمود .5
.دار الحامد للنشر: عمان. التأملي

كارین في تحصیل مادة أنموذجاثر ). 2012.(میس محسن جاعد الدلیمي، ل.6
، رسالة سط وتفكیرهن المنظوميو المتاألولعند طالبات الصف األحیاءمبادئ 

ماجستیر في طرائق تدریس علم الحیاة، كلیة التربیة للعلوم الصرفة، بغداد، 
.العراق

راتیجیات الموسوعة الشاملة است). 2013. (زایر، سعد علي زایر وآخرون.7
.، دار المرتضى، بغداد، العراقوطرائق ونماذج واسالیب وبرامج
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كارین في تعدیل الفهم أنموذجثر أ). 2016.(الشكري، حامد شیاع خیر اهللا .8
، جامعة القادسیة كلیة الخاطئ للمفاهیم الریاضیة عند طالب الثاني متوسط

.التربیة، العراق
ر أنموذج كارین في اكتساب المفاهیم أث). 2010.(العاشقي، علیاء صباح جاسم .9

رسالة ماجستیر غیر . الجغرافیة واستبقائها لدى طالبات الصف الرابع األدبي
.، الجامعة المستنصریة، كلیة التربیة األساسیة، بغداد، العراقمنشورة

أثر انموذج كارین في ). 2015.(العجرش وهندي، حیدر حاتم ومریم سعدي .10
، العربي اإلسالمي لدى طالبات الصف الثاني المتوسطتحصیل مادة التاریخ 

.، العراق15، جامعة بابل، العدد واإلنسانیةمجلة كلیة التربیة للعلوم التربویة 

المراجع األجنبیة: ثانیاً 
1. Richard Tilghman Weidner, Laurie M. Brown, "Physics
SCIENCE" ،britannica, Retrieved 6-10-2017. Edited.
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غادة محمد سالمة. دمنى محمد بن عصمان . د

:ملخص الدراسة
طالب ير الخدمة االجتماعیة في تنمیة وعهدفت الدراسة التعرف على دو 

الجامعة بأهمیة استثمار وقت الفراغ، وتحدد مجال البحث بطلبة كلیة التربیة قصر 
بن غشیر بأقسامها كافة، ولتحقیق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي 

عبارة موزعة على ثالثة أبعاد كأداة ) 30(مكونة من انهاستبالتحلیلي، كما تم إعداد 
) 90(لجمع البیانات من عینة الدراسة التي تم اختیارها بطریقة عشوائیة وبلغ عددها 

.وطالبةً اً طالب
:جملة من النتائج أهمهاإلىالباحثتانوبعد جمع وتفریغ البیانات وتحلیلها توصل 

أوقات الفراغ لدى طالب كلیة التربیة قصر بن ن أكثر األنشطة شیوعًا أثناء إ* 
غشیر خالل تواجدهم بالجامعة تمثلت بالجلوس مع األصدقاء بینما أقل األنشطة 

.ممارسة األنشطة الریاضیة
حظ بان اســتثمار أوقــات فراغهم إذ نلوجود جانب سلبي مسیطر على الطلبــة في* 

یقضون وقت فراغهم بـدون فائدة أو جدوى هنالـك مجموعة من الطلبة ال یستهان بها 
) كاللقاء مع الجــنس اآلخــر، مشاهدة القنوات الفضائیة، اســتخدام الهاتف النقال للــهو(

.وغیرهــا مــن األمــور األخرى التي ال تجدیهم نفعا
نتائج الدراسة بأن أكثر المشاكل التي تنجم على سوء استثمار وقت الفراغ أكدت* 

طة رفاق السوء وما یترتب علیها من الوقوع في العدید من المشكالت هي مخال
.كاالنحرافات السلوكیة، والوقوع في الجریمة، كاإلدمان، والسرقة والعنف، وغیرها
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أكدت نتائج الدراسة على أهمیة دور الخدمة االجتماعیة في توعیة الشباب * 
لى الجامعة والكلیة التي وعالجامعي بأهمیة استثمار وقت الفراغ بما یعود علیهم 

.یها بالنفع والفائدةفیدرسون 
: المقــدمة

ق علمیة ائالتي تقدم بطر اإلنسانیةتمثل الخدمة االجتماعیة الجهود والخدمات 
علمیًا لتقدیم الخدمات إعدادهماجتماعیون تم أخصائیونمنظمة ومعروفة یمارسها 

كفرد أوًال اإلنسانبما تساعد على مقابلة احتیاجات واإلنمائیةالعالجیة والوقایة 
من خالل المؤسسات االجتماعیة التي یمارس من ثانیاوعضوًا في الجماعة والمجتمع 
.خاللها مهنة الخدمة االجتماعیة

إلنسـان بحاجـة فالعالم یشهد الیوم عدة تطورات وتغیرات متسـارعة هـذا مـا جعـل ا
ارتهـا عـن طریق تنظیم الوقت وآلیاته عبر مراحل وخطـوات فهـو مـن ٕادإلـى مواكبتهـا و 
إن لـم یكـن أهمهـا علـى اإلطـالق فقد بدأ التركیز على موضوع إدارة ،المـوارد الهامـة

الوقت فـي أواخـر الخمسینیات وبعـد هـذه الفتـرة وبالتحدید ازداد االهتمـام بـه أكثـر 
الكتـب فـي هـذا المجـال ن األبحـاث والدراسـات والمقـاالت و عدید مـوعلیـه تـم إجـراء ال

العالم بالتساوي أي لكل فرد ما مـورد یملكه العدید من األفراد والمجتمعات و فالوقـت 
كیف یدیرها، فهو علم وفن االستخدام سـاعة وكـل شـخص فیمـا یستغلها و 24یقدر ب

اإللمـام بكـل هـذا یسـاعد م والتحفیز و ى التخطیط والتنظیالرشید وهو عملیة قائمـة علـ
الشـخص علـى القیـام بمهامهـا وعـدم هـدرها وتحویلهـا وصـبها فیمـا یعـرف بوقـت 

لذلك ال یمكن اعتبار وقت الفارغ في الوقت الحاضر من المسائل الثانویة .الفـراغ
من الصور، غیر المهمة، وال یمكن التقلیل من أهمیته لإلنسان والمجتمع بأي صورة 
صبح وقت وال یمكن إهماله وعدم التخطیط له بغیة استثماره واالستفادة منه، فقد أ

، في د والجماعات والشرائح االجتماعیةیستهان به من األفراالفارغ بالنسبة لعدد ال
سة ار وشیئا ظاهر ومشكلة تحتاج إلى الدأقطار ومجتمعات مختلفة حقیقة ملموسة 
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غ مجرد وجود ساعات وقت ار لجات الموضوعیة، وال یقصد بالفكیر العمیق والمعاوالتف
خارج الساعات المحددة للوظیفة أو العمل الیومي المقرر، بل المقصود هو الوقت 

أي، مل ینجز أو غایة نرمي إلى بلوغهاالذي یضیع ویتسرب دون هدف یتحقق أو ع
ما یحدده الفرد من وقت للقیام بالعمل أو للقیام بالمسؤولیات ماهو الوقت الفائض ع

، وهو بمثابة الوقت الحر الذي یمارس فیه اإلنسان االلتزامات والواجبات المنوطة بهو 
غ ال یمكن أن یتم إال في ضوء ار اختیاریة، على أن تحدید وقت الفاألنشطة بطریقة 

.مفهوم العمل حیث أن كل منهما مكمل لآلخر
ویتطلب التخطیط الستثمار أوقات الفراغ للطالب فهم حاجاتهم ورغباتهم، وٕایجاد 
الوعي بأهمیة استثمار أوقات فراغهم وتدریبهم على حسن استثماره بوضع برامج 
تحقق لهم توازنًا انفعالیًا وعقلیًا وصحیًا، فیكسبهم أنماطا من السلوك االیجابیة تمكنهم 

.من التكیف االجتماعي
استثمار وقت الفراغ التحدي الذي یواجه العصر حیث أن الدول أصبحا ذل

استثماره وأشكالق ائر وقت فراغ فحسب بل تهتم بطر فاالمتقدمة حضاریًا ال تهتم بتو 
منظمة ینتمي أنهاولذلك لم تعد الجامعات في وقتها هذه مؤسسات تعلیمیة فقط بل 

شبع حاجاته یلینمي خبراته وهوایاته لإلیها الطالب خالل مرحلة من مراحل حیاته
ن طرح لذلك البد م؛ورغباته لما نقوم به من دور حیوي في تشكیل شخصیته

ر یقة سلیمة یعتبطربراغ لفت اقال أوشغدم عث أن حی، الموضوع فهو یستحق الدراسة
االنحرافاتمشكالت منها ن المر كثین عول ؤ لمساوهواالنحرافب سبان أسببا م

تدهورلى إیؤديما ل كدرات ولمخن امات وٕادلعصاباإلى ااالنضمامو الخالقیة ا
ستثماره فیما ینمي لذلك یجب ا؛لنفسیةراض اباألملإلصابةرض یعم ولقیق واالخالا

منه فیما یفید المجتمع وبالتالي تدني المشكالت االجتماعیة واإلفادةقدراتهم 
له دور فعال  یعود على یلجمما یسهم في بناء األخالقیةوالسلوكیات واالنحرافات 

. الفرد والمجتمع بالخیر والنفع
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:البحثة لمشك
یعد الوقت من أهم عناصر الحیاة علـى مسـتوى الفـرد والمجتمـع والعـالم ككـل 
فهو وعـاء لكـل عمل وٕانتاج فالوقت هو الحیاة و یختلــف عــن المــوارد األخـرى 

، وقـد أصـبحت إدارتـه مــن المعـاییر األساسیة للحكــم علـى )المــال، األجهــزة، العتاد(
االقتصادیة، (شـله وكــان ذلــك مـذكورا فــي جمیــع المجـاالت نجــاح العمــل أو ف

وعلـى ذكـر هـذا فقـد أكـدت السـنة النبویة علـى قیمة ) السیاسة، العلمیة، وحتـى الدیني
ال ""استثمار الوقت وكان ذلك جلیا في أحادیث الرسول صـلى اهللا علیـه وسـلم فقـال 

عـن عمـره فـي أفنـاه، وعـن شـبابه : یسـأل عـن أربـعتـزول قـدما عبـد یـوم القیامة حتى
.)1(یمـا أنفقه وعن علمه ماذا عمل بهفیمـا أبـاله وعـن مالـه مـن أیـن اكتسـبه وف

ولوقت الفراغ عدة خصائص من أهمها التحرر من الواجبات و االلتزامات 
دعق ذلك في العمل، كما یُ ما یتحقاألولیة فالفراغ ال تحفزه المنفعة بصورة أساسیة، ك

القدرة على اإلشباع من الحاجات األساسیة و اإلنسانیة التي تكون سبب في تحقیق 
، حاتم عزیز إلى أسلوب استثمار ت كدراسةالتكامل الشخصیة وتشیر بعض الدراسا

وقد تزداد أهمیة وقت ،األنشطة التي تمارس فیهاات الفراغ وكیفیة التعامل معها و أوق
في عندما یتعلق األمر بالطلبة الجامعیین هذه الشریحة التي تمثل فئة متمیزة الفراغ 

ات المجتمع موضوعیة تتلخص في كونها أكثر فئأي مجتمع بشري ألسباب ذاتیة و 
، كما تتصف فئة مصدرا من مصادر التغیر االجتماعيهوندحركة ونشاط ، ویع

فالمجتمع الذي یبتغي التقدم )2(تاإلبداع في مختلف المجاالالطلبة بالعطاء واإلنتاج و 
قضاء أوقات فراغهم التطور ال یمكن أن یغفل على هذه الفئة وتدریبه على كیفیةو 

التي واألنشطةتعد دراسة مشكلة وقت الفراغ وكیفیة التعامل معها ذاجابي، لیبشكل إ
إلنسان یمارسها الطلبة مدخًال أساسیًا لدراسة المجتمع والحكم علیه وٕاذا كان وقت ا

یتألف من وقت العمل الضروري ووقت الراحة فوقت الفراغ نفسه یمثل جزءًا من 
منظومة الوقت الكلیة، ولما كان التطور االجتماعي یقوم على التالزم بین وقت العمل 
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ووقت الفراغ سمة أساسیة من سمات المجتمعات المتقدمة بحیث یمكن استثمار وقت 
، لذا فإن تحقیق التوازن بین وقت العمل ووقت ملالفراغ من أجل تنمیة دوافع الع

الفراغ أمر أساسي لإلنسان فالترفیه الثقافي والروحي والجسدي ضرورة حیویة تمهد 
، وتعتمد سیاسة وقت الفراغ لذي طلبة الجامعة على مبدأ واإلبداعلحركة العمل 

یات بما إنساني یطمح إلى تحویل وقت الفراغ إلى وقت ممارسة األنشطة والفعال
، فیة وطبیعته االجتماعیة والنفسیةیناسب میول الطالب واتجاهاته وقیمه وظروفه وثقا

ثاكل تدفع الطالب إلى اللهو والعبوقد ینتج عن سوء استغالل وقت الفراغ مش
ومن واإلهمالویدفعهم إلى سوء المرافقة وقد یؤثر علیهم ویجعلهم یتمیزون بالالمباالة 

.  ثم لالنحراف والضیاع
ا تعمل الخدمة االجتماعیة من خالل طرقها الفنیة والمهنیة على تدریب ذل

الخدمة االجتماعیة أداة تنظیم دعولیة ومواجهة مشكالته كفرد وتُ الشباب لتحمل المسؤ 
وٕامكانیاتیوائم بین احتیاجات أنالمجتمع الذي یعیش فیه الشباب بحیث یستطیع 

تمع الذي یعیش فیه الشباب فهي بذلك تعمل مع الشباب وتعمل على تحدید المج
طاقات الشباب وتوجیهها إلى االتجاه الذي تهدف إلیه متعاونة مع غیرها من المهن 

)3(دینیا وخلقیا وثقافیا
.

وتأسیسًا لهذا العرض فإن الدراسة الحالیة تسعى إلى التعرف على دور الخدمة 
تنمیة وعي طالب الجامعة بكیفیة استثماره لوقت الفراغ من خالل االجتماعیة في 

الفعالیات واألنشطة الجامعیة لسد احتیاجات الشباب ومن هنا یمكن تحدید مشكلة 
الدراسة في التعرف على دور الخدمة االجتماعیة في تنمیة وعي طالب الجامعة 

.باستثمار وقت الفراغ 
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:البحثتساؤالت 
دور الخدمة االجتماعیة في "لة الدراسة في السؤال الرئیسي اآلتي ما تتحدد مشك

ویتفرع من هذا السؤال األسئلة " تنمیة وعي طالب الجامعة باستثمار وقت الفراغ
: الفرعیة اآلتیة

كیف یستثمر الطالب الجامعي وقت فراغه؟ -1
ما هي المشكالت الناجمة عن سوء استغالل وقت الفراغ؟ -2
ما دور الخدمة االجتماعیة في تنمیة وعي طالب الجامعة بأهمیة استثمار وقت -3

الفراغ؟ 
:البحثأهـــداف 

التعرف على دور الخدمة االجتماعیة (ي مفادهتسعى الدراسة لتحقیق هدف رئیس
عة من وتندرج منه مجمو ) في تنمیة وعي طالب الجامعة باستثمار وقت الفراغ

:فياألهداف الفرعیة متمثلة 
. طالب الجامعةىعلى كیفیة استثمار وقت الفراغ لدالتعرف -1
. التعرف على المشكالت الناجمة عن سوء استغالل وقت الفراغ-2
التعرف على دور الخدمة االجتماعیة في تنمیة وعى طالب الجامعة بأهمیة -3

. استثمار وقت الفراغ
:البحثأهمیة 

تهدف الجامعة إلى استثمار وقت الطلبة بشكل یحقق طموحاتها وطموحاتهم 
ألجل بناء إنسان قادر على مواجهة متطلبات الحیاة والمشاركة في بناء المجتمع 

مراكز االنترنت التي خالل القنوات التي توفرها من المكتبة واألندیة االجتماعیة و 
م في تحقیق أفضل النتائج وذلك من هیسإعداداهم في إعداد الطلبةینبغي أن تس

خالل مواقع الخدمات التي تقدم لهم الفرص للتعبیر عن قدراتهم وٕاشباع حاجاتهم 
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واستغالل طاقاتهم إلى أقصى حد ممكن، وتتبلور أهمیة الدراسة في مجموعة من 
:یة والتطبیقیة تتمثل فیما یلياالعتبارات النظر 

راغ بصورة صحیحة في العمل النافع بما توعیة الطلبة بأهمیة استثمار وقت الف-1
.یعود علیهم بالفائدة في حیاته التعلیمیة والعلمیة

تمكین الطالب من التعرف على كیفیة استثمار أوقات الفراغ بما ینمي لدیه -2
.المهارات والمواهب

. الطالب مهارة االتزان االنفعالي في أوقات الضجر والملل والفراغإكساب-3
تكوین صدقات وعالقات اجتماعیة عدیدة ناجحة مع الزمالء تمكین الطالب من-4

. بما یشبع حاجاته الضروریة والكمالیة ویبعده عند الملل والضجر والوحدة
الطالب والعمل على تطویرها وتنمیتها وٕامكانیاتالكشف عن رغبات ومیول -5

.  االجتماعي لدوره في ملء وقت فراغهاألخصائيأثناء ممارسة 
ب بأهمیة استثمار وقت الفراغ في المساهمة بتنمیة المجتمع من توعیة الطال-6

. خالل االستثمار األمثل لوقت الفراغ بما یبعدهم عن المشكالت
من نتائج هذا الدراسة في توفیر وتهیئة بیئة أفضل لشغل وقت الفراغ اإلفادة-7

.لطالب الجامعة
: مفاهیم ومصطلحـــات البحث

هو من المفاهیم السوسیولوجیة الجوهریة في تحلیل البناء واألداء الوظیفي :الدور-1
للنظم االجتماعیة، بما فیها من مركبات فردیة وجماعیة وتنظیمیة، ویعد كذلك 
على وجه الخصوص في دراسة التنظیمات والمؤسسات وعالقتهما ببقیة األنساق 

–حیث یعرف الدور. زمةالتي تتفاعل معها، في إطار مهامها وتخصصاتها المل
بأنه یتكون من تلك : الدور اصطالحاً ، وعرف)4("المهمة والوظیفة" بأنه –لغة

المعاییر التي یعتقد أنها تطبق على شخص ما یشغل مركز معینا وهو كذلك 
وظیفة یقوم بها الفرد في جماعة او الدور الذي یلعبه الفرد في الجماعة أو موقع 



م2021فبرایر–لثالثالعدد ا–مجلة علوم التعلیم 

139

على المكانة التي اءً مجموعة التعلیمات التي تتحدد بندوریعد الذا، ل)5(اجتماعي
.یشغلها الفرد 

یعد العمل الخیري ومساعدة اآلخرین واإلحسان إلیهم من : الخدمة االجتماعیة-2
األعمال التي ظهـرت مع اإلنسان وتجمعاته المختلفة، ولكن تنظیم النشاط الخیري 

دمة االجتماعیة، حیث عرفها أو االجتماعي في شكل مهنة وتخصص یسمى الخ
بأنها نوع من الخدمة تعمل من جانب على مساعدة الفرد أو ): ولیم هدسون(

جماعة األسرة التي تعاني مشكالت لتتمكن من الوصول إلى مرحلة سویة 
ومالئمة، وتعمل من جانب آخر على إزالة العوائق التي تعرقل األفراد على أن 

الخدمة االجتماعیة األنشطة دعتُ ذال،)6(»كانقدراتهم قدر اإلمیستمروا أقصى
.المنظمة التي تهتم بشكل مباشر بتحسین الموارد اإلنسانیة 

مجموعة الجهود المدبرة والمرسومة في كافة جوانب الحیاة تعرف بأنها: التنمیة-3
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسة أیضًا والهادفة إلى االنتقال بكافة 

بحیث تؤدي لتحقیق الرفاهیة األفضلالجماعات من حالة أخرى مغایره تكون هي 
إطارها فياألساسیةوالقدرة على تحسین نوعیة الحیاة وٕاشباع الحاجات 

الحاجات إشباععد التنمیة عملیات التغیر االجتماعي بهدف تُ ذال،)7(المعاصر
. االجتماعیة لألفراد وتنظیم سلوكهم وتصرفاتهم

إدراك اإلنسان لذاته ولما یحیط به إدراكًا مباشرًا، وهو "یشیر الوعي إلى :الوعي-4
اك، ویقصد بهذا كما یشیر الوعي إلى الفهم وسالمة اإلدر . أساس كل معرفة

اإلدراك إدراك اإلنسان لنفسه وللبیئة المحیطة به، ولعل هذا یعنى فهم اإلنسان 
لذاته ولآلخرین عند تفاعله معهم سعیًا إلشباع حاجاته، وقضاء مصالحه وهو 

لك ذل،)8("مدرك للعالقات بینه وبین اآلخرین والبیئة من خالل المواقف المختلفة
ت نظر ومفاهیم عن الحیاة من من أفكار ووجهااإلنسانالوعي ما یكون لدى دعیُ 

.حوله
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ق لطیم ولعلب الطیذي لب االطلالطالب الجامعي لغة هو ا: الطالب الجامعي-5
. )9(لبة طلب واالطلاجمعه ، لعاليم التعلیاحلة رفي مالدارس فًا على رع

على وشك فهوو من یمر في مرحلة نمو معینة ھ: ویعرف الطالب الجامعي
ومن ،)10(مرحلة المراهقة إن لم یكن قد تجاوزها فعال إلى مرحلة النضج أخرى إنهاء 

ذلك الطالب الجامعي هو شخص یتابع دروسا بالجامعة من اجل الحصول على العلم 
.وامتالك  شهادة معترف بها حتى یستطیع ممارسة حیاته العملیة فیما بعد 

قد عرف المادي وما یحققه من ربح و لجانبیعرف بأنه ما یتعلق با:االستثمار-6
، )11()الربحأوالدخل أوالمال بهدف تحقیق العائد توظیف(االستثمار بأنه 

الفارغة للطالب األوقاتءاالجتماعي من ملاألخصائيویقصد به كیفیة تمكن 
ووفقًا للمجتمع بما یعود علیهم بالنفع والفائدة ویؤدي بتفوقهم في التحصیل الدراسي 

.أخالقیاتهمقد توثر على أعمالاالنحراف سلبیًا أثناء أوقات الفراغ في وعدم 
وهو الزمن الذي یخلو : مقدار من الزمان: عرف الوقت في اللغة بأنه:وقت الفراغ-7

الوقت الفائض بعد " ، ویعرف وقت الفراغ بأنه)12(من الشغل أو العملاإلنسانفیه 
والعشرین ع ـبرألمن ااألخرىوالنوم والضروریات لــــللعمخصم الوقت المخصص 

لدى فأن وقت الفراغ هو الوقت الفائض عن وقت الطلبة الضروري . )13("ساعة
. ویكون فیه حریة التصرف بالنسبة للطلبة

:الدراسات السابقة
):2010(دراسة نجال فاروق، ومنار عبد الرحمن - 1

، "ريألساباالستقرارعالقته ولجامعي ب الشبادى الراغ لفت اقإدارة و"بعنوان 
على ك لر ذثوأفراغهمت قاإدارة أوعلى ب لشبادرة اسة قوهدفت هذه الدراسة إلى دار

، وكان من نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائیة میهدلري ألسرار استقاالة جدر
رات غیتبعا للمتارغ لفت ااقإدارة أوعلى ب لشبادرة اقن بی) 0.01(عند مستوى

د عنإحصائیةاللة ذات دجبة ویة مطتباارعالقة ود ج، وسةداربالددة لمحالمختلفة ا
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ن بیوسة داربالددة لمحافیة ار غویمدلت اار لمتغیض ابعن بی) 0.01،0.05(وى تمس
ب شبار سدى ألري ألسااالستقرارجة ن دربیارغ، ولفت اقإدارة وعلى ب لشبادرة اق
.لعینةا

):2009(ظم طارق كاد حیز، ویزعم جاسم سة حاتدار- 2
رف لتعالى إسة دارلت افده" لجامعةالبة دى طلارغ لفت اقار أوستثماا"وان بعن

ق فروق ولفاعلى رف لتعر أوقات الفراغ لدى طلبة الجامعة، واستثمااعلى كیفیة 
لبة دى طیني لدجه وتود جالتي توصلت الیها ولنتائج ن أهم امس، لجنر امتغی

على طر سلبي مسیب جان، ووجود هاراستثمایجابیة علینا إلنتیجة وتعد هذه الجامعة ا
إحصائیةاللة روق ذات دفود جراغ، كما تبین ولفت اقاظم أومعر ستثماالبة في طلا

س لمصلحة لجنر امتغیق فولجامعة على البة دى طلارغ لفت اقار أوستثماافي 
.الذكور

):2001(میمن لدراسة عثمان على ا- 3
واآلثاراالتجاهات السلوك –الشباب العربي اللیبي ووقت الفراغ "بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلي ، و "ة عنها في عملیة جامعة ناصراإلیجابیة والسلبیة المترتب
التعرف على اتجاهات أفراد العینة نحو وقت الفراغ وكذلك التعرف على األسالیب 

وتوصلت دراسة إلى أن معظم أفراد المعینة العینة وقت فراغهم،أفرادالتي یقضي بها 
،لقلق وأنه یجدد طاقة الفرد للعملیوافقون على أن وقت الفراغ یقضي على التوتر وا

وكذلك توصلت الدراسة إلى أن حسن تنظیم وقت الفراغ الشباب یجنبهم الوقوع فریسة 
للطلبة توصلهم أن األنشطة التي تنظمها الجامعةمراض النفسیة مثل القلق التوتر و لأل

. إلى تنظیم وقت فراغهم وتبصیرهم بكیفیة قضیته 
):2001(دراسة نبیهة السامراني، محمد الطقوس- 4

الهوایات المرغوبة، األسباب –امعة ناصرى طلبة جدأوقات الفراغ ل"بعنوان 
، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الهوایات التي یمارسها "المفضلةاألماكن، المانعة
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التي تمنعهم من ممارسة األسبابطالب وطلبات الجامعة في وقت فراغهم ومعرفة 
التي یفضلونها القضاء وقت فراغهم، أظهرت النتائج أن األماكنهذه الهوایات ومعرفة 

النسبة العالیة هي سلبیة حیث یكون نشاط الطالب فیه ضعیفًا مثل مشاهدة التلفزیون 
اإلبداعیةالمنخفضة نشاطات الطلبة االبتكاریة والفیدیو وسماع الموسیقي والنسب

.التي یندمج فیها الطالب بكلیته في القراءة ولعب الكرة والعمل الیدوي
):1999(دراسة صالح بن محمد الصغیر- 5

" وأهمیتهاالممارسة فیه طالنشاالشباب الجامعي ونوع ىوقت الفراغ لد"بعنوان 
إلى التعرف على الكیفیة التي یشغل بها الشباب الجامعة أوقات وهدفت هذه الدراسة

فراغهم من طلبة جامعة الملك سعود بالریاض، وكذلك التعرف على نوعیة النشاطات 
التي یمارسها الطلبة وأهمیتها أثناء وقت الفراغ والتعرف على أوجه التباین بین 

ن الطالب الذكور أراسة لفراغ، وتشیر نتائج هذه الدالطالب في استغالل وقت ا
األنشطةوهي ممارسة الفراغ ،منها ثالث نشاطات أساسیةیمارسون نشاطًا أثناء وقت 

، أما فیما یخص الطالبات وات الفضائیة وحفظ القرآن الكریمالریاضیة ومشاهدة القن
نشاطات أساسیة هي قراءة الصحف والمجالت أن لهنالنتائج إلى أشارتفقد 

. الفضائیة والذهاب لألسواقلقنواتومشاهدة ا
):1989(دراسة لیربرت-6

وهدفت الدراسة الى التعرف على اتجاه الشباب نحو " أوقات الفراغ "بعنوان 
الترویحیة ووسائلها وما هي الظروف المؤثرة في سلوكهم الترویحي، وأشارت نتائج 
الدراسة إلى أن االختالف في الجنس أحد العوامل المؤدیة إلى االختالف بین ایجابیة 

. ة من الذكورالنشاطات فاإلناث أقل انجذابا للریاض
:التعلیق على الدراسات السابقة

التي یقضي بها الطالب الجامعي أوقات فراغه األسالیبتناولت الدراسات السابقة *
.عن المشاكل الناجمة من سوء استثمار وقت الفراغأغفلتفي حین تجدها 
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عة اثبت الدراسات تباین واختالف في نوعیة النشاطات التي یمارسها طالب الجام* 
.في وقت الفراغ حسب نوع الجنس

ال توجد دراسة تشیر إلى دور الخدمة االجتماعیة في توجیه الطالب الجامعي * 
لكیفیة استثمار أوقات الفراغ والمشاكل التي یمكن أن تحدث نتیجة االستثمار 

.الخاطئ لوقت الفراغ
استفادة البحاثتان من الدراسات السابقة في الموضوع، وفي منهجیة البحث، *

. اإلحصائيوأسالیب التحلیل 
:اإلطار النظري للدراسة

:الطالب الجامعي ووقت الفراغ- أوال
یمر الطالب الجامعي بعدة تغیرات سواء كانت :خصائص الطالب الجامعي-1

تغیرات جسمیة أو معرفیة أو عقلیة، فهناك تغیرات یعیشها الطالب الجامعي في جمیع 
النواحي لیصل إلى النضج الذي یؤهله إلى أن یكون قادرا على تحمل المسؤولیة اتجاه 

ص خصائدة بعون یلجامعالبة طلیتمیز اذارته، والمجتمع الذي یعیش فیه، لنفسه، وأس
ظروف بق متعلو منها ما هم وهوحلة نمرساسا بمق أمتعلو منها ما هت سماو
:صلخصائهذه اأهمومن لجامعة و اهن واحد ومكام كة جمعهرجتماعیة مشتا
یه دما لدام ستخالجامعي في ب االطلاحاجة ر ال تنحص: وىلمستالعقلي عالي و انم
لعلمیة الى حیاته ك إلذى طیتخل بط، قسها فدرلتي یوم العلااقة عقلیة في ن طم
.ضیهریة حیاوب سلألى ل إصولتاغبة في رلوایة رلفكوا
فع بأنه ناور للشعج لجامعي محتاب االطلافع م دواهن أم: ذاتلر ایدفع تقدوا
.اآلخردي وذو قیمة وقادر على انجاز الموقف الذي یجلب له تقدیر مجو
یمي جامعي یمنحه الطالب عادة قدرا من إن بلوغ مستوى تعل: ن الثقةمر كبیدر ق

. الثقة بالنفس تجعل الطالب مستقال في أرائه
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وازعه نوفعه ن دواخلي بیدالافقه وافي تب الطلح انجادار مقن إ: الصحة النفسیة
ما فیها ص وشخان أفیها من في عالقاته ببیئته بموجي رلخاافقه واتالمختلفة، وفي 

له لها وقبونفسه ن عرد لفاضا رنفسیة هي لالصحة أدق ابمعنى ت عاوضومن م
.ظروفلر اتأثیر ولتغییامنمغرالعلىكهوسلدال عتر واتقبله لألخو
جذابة بیعة ر معها طهظلتي تایته ردفیته وشخصرد للفدد یحم یظتن) الذات: (الهویة
.)14(ز في الحیاة لممیاألسلوب اله دد لتي تحوا
لكل حاجات أساسیة ال یمكن أن نعیش بدون : احتیاجات الطالب الجامعي-2

إشباعها وهي تنبع من تكوینه البیولوجي والنفسي واالجتماعي، وتكمن أهمیة إشباعها 
في تأثیرها على تحقیق التكیف النفسي واالجتماعي، ویمكن تصنیف الحاجات لدى 

:األتيالطالب الجامعي في 
ن ما تتضمنه مولمجتمع ود اجولس ألساالثقافة هي ادعتُ : االجتیاحات الثقافیة

شبكة العالقات االجتماعیة، والتي وأساساد وقیم ومعتقدات ولغة، تقالیدات     وعا
جیل عن طریق المؤسسات االجتماعیة، ومن ضمنها إلىیتم تناقلها من جیل 

.المجتمعات األخرىلجامعي بثقافة ب االطلاالمؤسسة الجامعیة التي تزود
ت كانواء سوم لعلف اختلیع في مرلساجي ولولتكنطور التإن ا:یةلعلمااالحتیاجات

ن لجامعییالبة طلط اسار في أولكبیر األثاله ن كایة، جتماع، ابیةرونیة، طكتلیة، إتقن
ب المعرفة والتطور واإلبداع، ومحاربة الجهل، هذا ما جعل لى حم إحهوملیواكب ط

احتیاجاته العلمیة من جهة الطالب بحاجة إلى أن یبدع ویبتكر ویتعلم، حتى یشبع 
.ویفید مجتمعه من جهة أخرى

ب لشبااحلة رلجامعي مب االطلز التي تمیاحلة رلمم ابحك: االحتیاجات الریاضیة
لى ج إكیة فإنه یحتارلحالجسمیة واحاجته م بحك، لفعالةایة ولحیااقة طلر التي تعتبا
في ن مختصیلقبمن سة دروعلمیة مس سأعة على وضومت قاعاویاضیة وادي رن
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ف الریاضات، بما یحقق له لیاقة بدنیة سلیمة، كما هبه في مختلوامل الستغالل لمجاا
.تساعده على استغالل وقت فراغه

و ینامیكي فهدجتماعي ط اسوفي ش یعیب الطلدام اما : عیةالجتمات االحتیاجاا
ب جك ولذل، الجتماعيف التكیاه على دجتماعیة تساعب مهارات ابحاجة إلكسا

ل ه على حدجتماعیة تساعة احیان الجتماعیة بغیة ضمااحتیاجاته ع اشباإ
.)15(مشاكله

تزداد أهمیة الوقت عند الطالب كلما تقدم المجتمع والعالم : أهمیة وقت الفراغ-3
للترویحقتا ط وفقدعمة ال ُیدلمتقت المجتمعاافي ارغ لفت اقوفصناعیًا وحضاریًا 

في ن یمكت قولن امرة فتدعُیك لذفضال عنیضا ألكنه وى، لقدة استعام واالستجماوا
دعُیغ رالفت اقار أواستثماف، ملةشاونة زمتورة لشخصیة بصاتنمیة ر ویطونها توغض

ل بتشكیم الهتماجب اب الهامة التي تؤثر على نمو الشخصیة، لذلك یألسبان ام
كذلكالیجابیةرة السارات الخبرد الفب اكساإفي م تسهورة بصغ ار لفت اقوة طنشأ

نیة دلبوالصحیة ، والخلقیةد ائوالفن امد یدلعاتكسبه وشخصیته و على نمد تساع
.)16(لفنیةوا
: أنشطة وقت الفراغ-4
ف قوفي من یرآلخامع ل ة تشتمطبأنشرد لفم ابقیام لتي تتسا: الجتماعیةاة طألنشا

مع دث لتحرة، األسأفراد امع دث لتح، اجتماعیةت امناسباور حض(ل تفاعلي مث
).هارغیوء،قادألصا
قراءة (ل مثدة یدجت ماوضافة معلد إقصرد لفابها وم لتي یقوا: لثقافیةاة طألنشا
).هارغیون، ویزلتلفدة امشاهت، لمكتبااعلى ردد لتت، والمجالف والصحا
ها رغیزل ولمنابیئة ن عدا بعیروج بالخم لتي تتساة طألنشاهي و: یةولخلاة طألنشا
ول لتجوق، السافي ول لتجر، اللبب هاذلا(على ل تشتم، وسمیةرلت البیئان ام

).هارغیرة وبالسیا
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لثنائیة ب العاألوایاضة رلایاضیة على رلاة طألنشل اتشتمو: یاضیةرلاة طألنشا
، لسباحة، انجطرلشب العا، ألةواطلدم القرة اكب لعاأفي ك ار الشتا(ن أمثلتها مو
).لسلةرة اك، عةرلمصا، المالكمةا
نتیجة میله لها ردا بها منفم للقیارد لفب التي تجنت ایاوالهك اهي تلو: تیاوالها
، لفنیةل األشغاجمع الطوابع، ا(ت یاوالهن ابین مدوي ویب على جانل ما تشتمدة عاو
.)17(، )نجدوالابیة رت، ینةزلك اسماأبیة رت

:  مشكالت وقت الفراغ- ثانیا
العالم ل المشکالت التي تواجه شباب دوتُعد مشکلة وقت الفراغ من أکثر 

حدیثًا بسبب الثورة الصناعیة الهائلة التي أصبحت تسیطر على حیاة الشعوب حیث 
الحضارة المدنیة ته ما أنتجل إلى وصف هذا العصر بعصر األزرار ولعأدت 

وفاعلة في ءة بناائق الحدیثة هو زیادة أوقات الفراغ لدى شبابها دونما إیجاد طر
بالنفع والفائدة على المجتمع والفرد على ، هذه األوقات المهدورة بما یعوداستثمار 

العمریة تأثرًا بأوقات الفراغ ل مرحلة الشباب أکثر المراحل وتمثا سواء، حد
هذه المرحلة التي تتمیز بالحماسة والروح الثوریة على األوضاع صوصیة لخ

هذه المرحلة أهم أدوات ل مما یجعل إلى التغییر نحو األفضكید السائدة ومیلها األ
أن ما تتمیز به هذه كما التغییر االجتماعي واالقتصادي والفکري في المجتمعات 

المرحلة من حیویة وطاقة زائدة وتغیرات نفسیة  وبیولوجیة واجتماعیة مختلفة تزید 
.)18(من تأثرها بوقت الفراغ

: ینها ما یليبن مل لعط نقادة في عارغ لطالب الجامعة لفت اقومشكلة ل تتمث
و في نمم لتي تسهب والشبااها ذلتي یحباالیجابیة ایحیة رولتاة طألنشدام انعا

. عةدلمبم ااقاتهر طتفجیم وشخصیته
م یاتهومستوالجتماعیة م اخلفیاتهن لبة مهما تكطلظم امعد عنارغ لفت اقم وتقییدم ع
. لمهنیةوالثقافیة ا
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لبةطلانمر كبیدد یة لعدقتصااجتماعیة ت امشكالود جو .
یحرولتارغ والفت اقال وأولعمت اقان أوبیل لفصاعلى ب الطلدرة اقدم ع.
ارغلفاة طنشأعلى ل لعماة طنشل أتفضی.
ة طألنشدور الإدراكهمف ضعارغ ولفت اقر وستثماالبة بأهمیة طلافة رمعدم ع
م اقاتهطمضاعفة ولشخصیة م اسماتهر یطولبة في تطلااسهرلتي یماایحیة رولتا

. )19(اإلنتاجیة
:الخدمة االجتماعیة ومشكلة وقت الفراغ-ثالثا

الخدمة االجتماعیة في المحیط الجامعي عملیة تربویة تكمل رسالة الجامعة دعتُ 
طالبها الستقبال حیاتهم العلمیة وتهدف من ذلك إلى تكیف الطالب مع إعدادفي 

تهم مع توجیهیهم دراسیًا حیاتهم واكتشاف مواهبهم والتعرف على استعداداتهم وقدرا
التي یصلحون لها وبأهداف ، هذا إلى جانب تفهیم الطالب بأنفسهم وبالمهن ومهنیاً 

لیات بطابع االستمرار والتطور مع ، واحتیاجاته ومشاكله وتتم هذه العممجتمعهم
، ومساعدته فردیة سنة وجنسه وقدراته ومواهبهالتركیز على احتیاجات الطالب ال

لمواجهة الصعوبات ولوقایته من خطورة تطور تلك الصعوبات حتى یستحیل عالجها 
أي إنها في سبیل تحقیق ذلك لها طرقها وأسالیبها وعملیاتها التي تواجه بها تلك 

. )20(ت الفردیة والجماعیة والمجتمعیة بمنهج علمي المشكال
:شباب الجامعي في النقاط اآلتیةوتتمثل أهمیة الخدمة االجتماعیة لفئة ال

تسعى الخدمة االجتماعیة إلى تأكید األهمیة على فئة الشباب الجامعي في -1
ر األعداد التربوي السلیم له لتحمل مسؤولیات المستقبل فاالمجتمع وضرورة تو 

. والتصدي للمشكالت التي تعوق طاقتهم
تؤكد الخدمة االجتماعیة على تدعیم وتنسیق الجهود والخدمات المبذولة من -2

الجهات المعینة لشباب الجامعة ومساعدة تلك الجهات المتخصصة لتفعیل دورها 
. هذه الشریحةوٕانماءووقایة وحمایة 
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معرفة وتحدید المشكالت التي یعاني منها الشباب الجامعي وذلك من خالل -3
التعرف على أهم العوامل التي تسهم في حدوث تلك المشكالت بغیة الوصول إلى 

. مؤشرات تساعدهم في مواجهتها
بالمشكالت اإللمامالتعرف على أهم الخدمات والبرامج المقدمة لهم ومحاولة -4

. ي قد تعوق دون إشراكهم واستجابتهم لألنشطةالت
تهیئة بیئة صالحة ومناسبة تتیح للطالب الجامعین فرصة للعمل على زیادة -5

تحصیله الدراسي واكتساب الخبرات التي تساعد على تكیفه في مجتمعه 
.)21(الجامعي

الدراسة المیدانیة 
: اإلجراءات المنهجیة للدراسة- أوال

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، الذي یساعد على جمع :منهــج الـدراسة
.المعلومات، ورصد البیانات الالزمة لحل المشكلة

.دراسة میدانیة وصفیة:نـــوع الـدراسة
تمثلت مجتمع الدراسة في طالب كلیة التربیة قصر بن غشیر البالغ : مجتمع الدراسة

.2019-2018طالب للموسم الدراسي خریف 1800عددهم 
: عینة الدراسة

طالب وطالبة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة ) 90(تمثلت عینة الدراسة في 
اللغة العربیة، واللغة اإلنجلیزیة، (البسیطة وهم یتوزعون على اثني عشر قسم وهي 

والخدمة االجتماعیة، ومعلم فصل، وریاض األطفال، والریاضیات، واالحیاء، 
).والفیزیاء، والدراسات اإلسالمیة، والحاسوب، والجغرافیاوالكیمیاء،



م2021فبرایر–لثالثالعدد ا–مجلة علوم التعلیم 

149

یوضح أعداد عینة البحث حسب الجنس)1(جدول رقم 
%كالجنس
%2326ذكر
%6774أنثى

%90100المجموع
تشیر بیانات الجدول السابق إلى توزیع عینة البحث حسب الجنس، حیث جاءت 

، بینما جاءت نسبة الذكور %)74(نسبة اإلناث أكثر من ثلثي العینة وبلغة نسبتهم 
)26.(%

:أداة الدراسة
طالب كلیة التربیة قصر بن غشیر إلىقامت الباحثتان بإعداد استبانة موجهة 

بالنسبة لدور الخدمة االجتماعیة في تنمیة وعیهم بكیفیة استثمار آراءهمللوقوف على 
عبارة موزعة على ثالثة محاور على ) 30(وقت الفراغ، وقد تكونت أداة البحث من 

:األتيالنحو 
 عبارة) 12(كیف یستثمر الطالب الجامعي وقت فراغه.
 اتعبار ) 10(المشكالت الناجمة عن سوء استغالل وقت الفراغ.
 دور الخدمة االجتماعیة في تنمیة وعي طالب الجامعة بأهمیة استثمار وقت الفراغ
.عبارات) 8(

:صائیـــةحالمعالجة اإل
ان النسب المئویة لتحلیل تثتساؤالت الدراسة استخدمت الباحلإلجابة عن

العینة على فقرات االستبانة، ومن ثم مناقشة النتائج لكل محور من أفراداستجابات 
.محاور الدراسة واستخالص النتائج النهائیة
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:عرض وتفسیر مناقشة النتائج-ثانیاً 
بعد إجراء المعالجة اإلحصائیة للبیانات التي جمعت، تم رصد النتائج في صورة 

.جداول إحصائیة والتعلیق علیها وتفسیرها
یوضح إجابات المحور األول حول كیفیة استثمار الطالب الجامعي )2(جدول رقم 

وقت فراغه

العباراتم.ر
الأحیانانعم

النسبةالمجموع
%ك%ك%ك

%90100%67%89%7684الجلوس مع األصدقاء1
ممارسة األنشطة 

%90100%2427%3842%2831الریاضیة

%90100%1213%3640%4247القران الكریمقراءة 3

الذهاب الى المكتبة 4
%90100%1820%2528%4752للمطالعة

مشاهدة القنوات 5
%90100%910%2123%6067الفضائیة

استخدام الهاتف النقال 6
%90100%56%1618%6976للهو

األعمالالمشاركة في 7
%90100%2326%3842%2932التطوعیة

8
مساعدة الزمالء 
بتدریسهم وتقدیم المشورة 

لهم
2831%4146%2123%90100%

9
واألصدقاء األهلمرافقة 

والزمالء في الرحالت 
الترفیهیة

3438%3134%2528%90100%
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10

ممارسة الهوایات 
كالرسم، والشعر، (

... الیدویةواألعمال
)الخ

4954%3236%910%90100%

%90100%2528%2022%4550اآلخراللقاء بالجنس 11

استخدام الحاسوب 12
%90100%1011%2326%5763واالنترنت

یتضح من الجدول السابق أن أكثر األنشطة شیوعًا أثناء أوقات الفراغ لدى 
بالجلوس مع "طالب كلیة التربیة قصر بن غشیر خالل تواجدهم بالجامعة تمثلت 

وتعتقد الباحثتان بأن حصولها على المرتبة األولى یعود %) 84(بنسبة " األصدقاء
یسر السبل لقضاء أوقات الفراغ إلى طبیعة وخصوصیة الكلیة وٕاحساس الطلبة بأن أ

عن طریق مجالسة األصدقاء أو استخدام الهاتف النقال للهو التي جاءت بالمرتبة 
، وجاءت عبارة مشاهدة القنوات الفضائیة في الترتیب الثالث %)76(الثانیة بنسبة 

حیث نجد أن نسبة غیر قلیلة من عینة البحث تقـضي معظم أوقـات %) 67(بنسبة
وترجح الباحثتان الــسبب في ذلــك إلى نـــدرة،مـشاهدة القنوات الفضائیةاغهـا لفر 

كما إن الجانــب األمــني غــیر المــستتب یدعو أهالي ،المؤســـسات واألندیة الترفیهیة
الطلبـة إلى مـنعهم من الخـروج مـن منـازلهم خوفـا علیهم، وتأتي عبارة استخدام 

وهي نسبة لیست قلیلة وقد %) 63(الحاسوب واالنترنت في الترتیب الرابع بنسبة 
في واالنترنتعة یرجع السبب في ذلك الستخدام الطالب للحاسوب في أغراض الطبا

البحث العلمي إلنجاز ما یطلب منهم من واجبات ، في حین جاءت عبارة ممارسة 
من نصف العینة تقضي أوقات فراغها فيأكثرأنما یؤكد %)54(الهوایات بنسبة 
، )نبیهة السامراني ومحمد القطوس(دراسةمعقفالخاصة وهذا یتممارسة هوایاتهم

اغلب افرد العینة أنما یؤكد %) 52(تبة للمطالعة بنسبة وجاءت فقرة الذهاب للمك
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، وجاءت عبارة لممارسة هوایة القراءة والمطالعةأولغرض الدراسة أمایذهبون للمكتبة 
ومن خالل ذلك تـبین أن نصف أفراد عینة البحث %) 50(بنسبةاآلخراللقاء بالجنس 

ــر، وعلل الباحثــتان في ذلــك یقضون أوقات فراغهم في اللقاء مـــع الجـــنس اآلخـ
هقــة انعطافــا للمرحلــة العمریة الــتي ینتمــي إلیها هؤالء الطلبة، إذ تمثـل مرحلـة المرا

، إذ یحــاول المراهــق في هــذه المرحلــة إثبــات ذاتــه واالبتعاد عـن كبیرا في حیاتهم
ق أو مـع الجـنس اآلخـر، وجاءت أسـرته وتكوین عالقات جدیدة سـواء مـع جماعـة الرفا

مــن ذلــك نجــد أن هنالــك توجهــات لــدى %) 47(عبارة قراءة القران الكریم بنسبة 
، ویرجح الباحثتــان م وقـضاء معظم األوقات في تالوتهالطلبــة لقراءة القرآن الكـری

لى قراءة الــسبب في ذلك إلى طبیعة المجتمع الدینیة حیث یحث اإلباء أبنائهم ع
واألصدقاء والزمالء في الرحالت األهلالقرآن الكریم منذ الصغر، وتأتي عبارة مرافقة 

، %)32(التطوعیة بنسبة األعمال، وعبارة المشاركة في %)38(الترفیهیة بنسبة 
، وعبارة ممارسة األنشطة الریاضیة بنسبة %)31(وفقرة مساعدة الزمالء بنسبة 

نشطة التي یمارسها الطالب في أوقات فراغهم وترجح متقاربة وهم اقل األ%) 31(
الذكور هم أن، حیث نجد اإلناثالعینة من أفراداغلب أنالباحثتان السبب في ذلك، 

.میوال لمثل هذه النشاطاتأكثر
یوضح إجابات المحور الثاني حول المشكالت الناجمة عن سوء )3(جدول رقم 

استغالل وقت الفراغ
العباراتم.ر

الأحیانانعم
النسبةالمجموع

%ك%ك%ك

1

مخالطة رفقاء السوء والتورط 
معهم في السلوكیات المنحرفة 
كتعاطي المسكرات والمخدرات 

.واإلدمان علیها

7786%910%44%90100%

2
التسكع في الشوارع واألماكن 
العامة ومضایقة اآلخرین 

.وباألخص معاكسة اإلناث
5258%2528%1314%90100%
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3
استهالك مواد إعالمیة منحرفة 
تتضمن محتویات تتنافـى مع القیم 

.واألخالق
6269%2022%89%90100%

4
التورط في عملیات العنف 

%90100%1820%2528%4752.والسرقة والتخریب

5
الوقوع تحت سیطرة الجماعات 
المتطرفة لنشر وبث األفكار 

.المتعصبة بینهمالسلبیة 
7078%1719%33%90100%

عدم استثمار وقت الفراغ یؤثر 6
%90100%56%1618%6976.على الحالة النفسیة

7
عدم استغالل وقت الفراغ یشكل 
خلل في التكوین وال بناء العقلي 

والمهارى والنفسي واالجتماعي
6067%2325%78%90100%

8
قت الفراغ یؤدي و عدم استثمار 

الشعور بالالمباالة واإلهمال إلى
واإلحباط

6269%1820%1011%90100%

9

انتشار إلىالفراغ یؤدي 
السلوكیات الغیر مرغوب فیها في 
المجتمع كالتهور في استخدام 
السیارة، ومضایقة من هم أصغر 
عمرا، والمخالفات الجنسیة 

.الشاذة

5056%3134%910%90100%

10
عدم استثمار وقت الفراغ یؤدي 

%90100%1011%3033%5056.الوقوع في عالم الجریمةإلى

یتضح من الجدول السابق بأن اغلب عینة الدراسة تتفق على أن إهدار وقت 
وعدم استغالله فیما یفید یؤدي للوقوع في المشاكل، حیث جاءت عبارة مخالطة رفاق 

، ما یؤكد بأن مخالطة رفاق السوء یترتب %)86(السوء في الترتیب األول بنسبة 
ات السلوكیة، والوقوع في الجریمة علیه الوقوع في العدید من المشكالت كاالنحراف

الوقوع تحت سیطرة الجماعات المتطرفة لنشر وبث عبارةأما، وغیرهاواإلدمان
، ما یؤكد على %)78(في الترتیب الثاني بنسبة األفكار السلبیة المتعصبة بینهم تأتي
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األولى، بنما وهذا ما أكدت علیه العبارة ،طة الرفاق في السلوكیات واألفكارمخالتأثر 
نجد عبارة عدم استثمار وقت الفراغ یؤثر على الحالة النفسیة في الترتیب الثالث 

بأن أكدتحیث )عثمان علي المیمن(دت علیه دراسة وهذا ما أك%) 76(بنسبة 
، هم الوقوع فریسة لألمراض النفسیة، مثل القلق والتوترتنظیم وقت الفراغ للشباب یجنب

ة واإلهمال الشعور بالالمباالإلىقت الفراغ یؤدي و استثمار ینما جاءت عبارة عدم 
، وعبارة استهالك مواد إعالمیة منحرفة تتضمن محتویات %)69(واإلحباط بنسبة 

، وعبارة عدم استغالل وقت الفراغ یشكل %)69(ى مع القیم واألخالق بنسبة تتنافـ
، متقاربة %)67(عي بنسبة والنفسي واالجتماخلل في التكوین والبناء العقلي والمهارى

خلل في البناء حدوثإلىعدم استغالل وقت الفراغ بما یفید یؤدي أنجدا ما یؤكد 
الشعور بالالمباالة إلى، ما یدفع الشباب للجوء العقلي، والمهارى، والنفسي واألخالقي
ع استهالك مواد إعالمیة منحرفة مثل المواقإلىواإلهمال واإلحباط ما یدفعهم للجوء 

، في حین نجد عبارة التسكع في تتنافى مع الدین والقیم واألخالقاإلباحیة التي 
األخص معاكسة اإلناث بنسبة الشوارع واألماكن العامة ومضایقة اآلخرین وب

انتشار السلوكیات الغیر مرغوب فیها في المجتمع إلى، وعبارة الفراغ یؤدي %)58(
ن هم أصغر عمرا، والمخالفات الجنسیة كالتهور في استخدام السیارة، ومضایقة م

قوع في عالم الو إلى، وعبارة عدم استثمار وقت الفراغ یؤدي %)56(الشاذة بنسبة 
قة والتخریب بنسبة التورط في عملیات العنف والسر وعبارة،%)56(الجریمة بنسبة 

بالنسبة للشباب بدون هدف ، بنسب متقاربة ما یؤكد ان التسكع في الشوارع %)52(
ة مخالطة رفاق السوء الذي یؤدي بهم للقیام بسلوكیات غیر مرغوبإلىیؤدي 

التهور في قیادة السیارة ما یسبب عرقلة في أو،كالمعاكسات والمخالفات الجنسیة
الوقوع في عالم الجریمة إلىقد یدفعهم ، باإلضافة لذلكریةالطریق والحوادث المرو 

.كالسرقة والتخریب والعنف
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یوضح إجابات المحور الثالث حول دور الخدمة االجتماعیة في تنمیة )4(جدول رقم 
وعي طالب الجامعة بأهمیة استثمار وقت الفراغ

العباراتم.ر
الأحیانانعم

النسبةالمجموع
%ك%ك%ك

1
تشجیع الشباب على القیام باألعمال 
التطوعیة داخل المجتمع والمؤسسة 

.التعلیمیة
7482%1112%56%90100%

2
توعیة الشباب بمشكالت أوقات الفراغ 
من خالل إقامة محاضرات وندوات 

.توعویة
6370%2326%44%90100%

3
وضع برامج ثقافیة وتربویة وترفیهیة 
للشباب ذات طابع عصري بعید عن 

.التزمت وثیقة الصلة بالثقافة الوطنیة
5864%2528%78%90100%

4
الطالب على المشاركة في أي تحفیز

نشاطات قد تعود علیه بالفائدة وعلى 
.الجامعة والكلیة التي یدرس بها

5763%2326%1011%90100%

5

توعیة الطالب بأهمیة استثمار وقت 
الفراغ ودور األنشطة الترویحیة التي 
یمارسها الطلبة في تطویر سماتهم 

.الشخصیة

6067%2123%910%90100%

6

ترسیخ العمل الجماعي والتعامل بروح 
الجماعة في العدید من األنشطة التي 
تمارس وقت الفراغ مما یخفف مشاعر 

.العزلة واالنطواء

8392%56%22%90100%

توعیة الطالب بأهمیة التنویع في 7
%90100%67%1112%7381.األنشطة لتجنب الملل

8
ممارسة األنشطة تشجیع الطالب على 

الثقافیة كالتردد على المكتبة وقراءة 
.الصحف والمجالت وغیرها

7179%1415%56%90100%

جاب على العبارات ییتضح من الجدول السابقة أن اإلجابة جاءت جمیعها باإل
الخاصة بدور الخدمة االجتماعیة في توعیة الشباب الجامعي بأهمیة وقت الفراغ 
حیت جاءت عبارة ترسیخ العمل الجماعي والتعامل بروح الجماعة في األنشطة التي 
تمارس في وقت الفراغ مما یخفف مشاعر العزلة واالنطواء في الترتیب األول بنسبة 
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علیه مبادئ الخدمة االجتماعیة وتسعى لتحقیقه وهو تنمیة روح وهذا ما تأكد %) 92(
التعاون بین افرد جماعة النشاط لتحقیق الهدف المرجو منه، وتأتي عبارة تشجیع 
الشباب على القیام باألعمال التطوعیة داخل المجتمع والمؤسسة التعلیمیة في الترتیب 

رة السابقة في دور الخدمة تأكیدا على ما جاءت بیه العبا%) 82(الثاني بنسبة 
داخل الجامعة والمجتمع بصفة االجتماعیة في تنمیة روح التعاون والعمل التطوعي 

ونجد عبارة  توعیة الطالب بأهمیة التنویع في األنشطة لتجنب الملل في ،عامة
تحقیقه البرامج في مجال الخدمة إلىوهذا ما تسعي %) 81(الترتیب الثالث بنسبة 

حتیاجهم من هذه بحیث تتناسب مع كل الرغبات والمیول بما یشبع ااالجتماعیة 
وتأتي عبارة تشجیع الطالب على ممارسة األنشطة الثقافیة كالتردد ،البرامج المتنوعة

،%)79(ا في الترتیب الرابع بنسبة على المكتبة وقراءة الصحف والمجالت وغیره
كدت أنها من األنشطة التي أ) صالح بن محمد الصغیر(وهو یتفق مع دراسة

یؤكد على دور الخدمة االجتماعیة في تشجیع الطالب على ، و األساسیة للطالبات
ممارسة األنشطة الثقافیة بالجامعة من خالل المحاضرات والندوات التوعویة التي یقوم 

االجتماعي من اجل تشجیع الطالب على استثمار وقت الفراغ في ما األخصائيبها 
لكلیة والجامعة وهذا ما أكدت علیه عبارة توعیة الشباب بمشكالت یفید الطالب وا

وتأتي عبارة ،%)70(اضرات وندوات توعویة بنسبة أوقات الفراغ من خالل إقامة مح
توعیة الطالب بأهمیة استثمار وقت الفراغ ودور األنشطة الترویحیة التي یمارسها 

،وعبارة وضع برامج ثقافیة وتربویة %)67(الطلبة في تطویر سماتهم الشخصیة بنسبة 
وترفیهیة للشباب ذات طابع عصري بعید عن التزمت وثیقة الصلة بالثقافة الوطنیة 

وعبارة تحفیز الطالب على المشاركة في أي نشاطات قد تعود علیه ،%)64(بنسبة 
كد ؤ یبنسب متقاربة مما%) 63(بنسبة بالفائدة وعلى الجامعة والكلیة التي یدرس بها

على أهمیة دور الخدمة االجتماعیة في توعیة الطالب بأهمیة استثمار وقت الفراغ 
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بما یساهم في تطویر شخصیاتهم من خالل تحفیزهم على المشاركة في األنشطة 
. المتنوعة بما یتناسب مع ثقافة المجتمع ویعود علیهم وعلى كلیاتهم بالنفع والفائدة

:نتائج الدراسة 
نشطة شیوعًا أثناء أوقات الفراغ لدى طالب كلیة التربیة قصر بن أن أكثر األ

غشیر خالل تواجدهم بالجامعة تمثلت بالجلوس مع األصدقاء بینما أقل األنشطة 
.  ممارسة األنشطة الریاضیة

 وجود توجه دیني لدى طلبـة الجامعــة وهــذا مؤشــر جیــد علینا استثماره ألجل البناء
.ئــدي لــدى الطلبة بما ینسجم مع تعالیم الدین اإلسالميالفكــري والعقا

 مــن خــالل النتــائج الــتي توصلنا إلیها وجد نسبة كبیرة من طلبة الجامعـة كلیة
.التربیة قصر بن غشیر لدیهم توجهات في المطالعة

وجود جانب سلبي مسیطر على الطلبــة في اســتثمار أوقــات فراغهم إذ نالحظ بان
هنالـك مجموعة من الطلبة ال یستهان بها یقضون وقت فراغهم بـدون فائدة أو جدوى 

) كاللقاء مع الجــنس اآلخــر، مشاهدة القنوات الفضائیة، اســتخدام الهاتف النقال للــهو(
.وغیرهــا مــن األمــور األخرى التي ال تجدیهم نفعا

تنجم على سوء استثمار وقت الفراغ كدت نتائج الدراسة بأن أكثر المشاكل التي أ
هي مخالطة رفاق السوء وما یترتب علیها من الوقوع في العدید من المشكالت 

.كاالنحرافات السلوكیة، والوقوع في الجریمة، كاإلدمان، والسرقة والعنف، وغیرها
 اتضح من النتائج بأن عدم استثمار وقت الفراغ یؤثر على الحالة النفسیة، ویشكل

.في التكوین والبناء العقلي والمهارى والنفسي واالجتماعيخلل 
 أكدت نتائج الدراسة على أهمیة دور الخدمة االجتماعیة في توعیة الشباب الجامعي

بأهمیة استثمار وقت الفراغ بما یعود علیهم وعلى الجامعة والكلیة التي یدرسون بیها 
.بالنفع والفائدة
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:التوصیات والمقترحات
:اآلتیةمن خالل نتائج الدراسة یمكن تقدیم التوصیات والمقترحات 

 عمل استبیان لالستطالع اراء الطالب حول رغباتهم وتطلعاتهم واهم ومشكالتهم
.بما یتفق مع میولهم ورغباتهم وٕارشادهمبهدف توجیههم 

واالبتكار اإلبداعیتم تحفیز الشباب على التنظیم األمثل لقضاء أوقات الفراغ في أن
.الجدیة والمنظمةواألعمال

 إجــراء دراســة مقارنــة حول كیفیــة اســتثمار أوقــات الفــراغ لــدى الطلبــة بــین
.الجنسین

 وشؤون االجتماعیة وشؤون الطلبة، لتغطي ’زیادة عدد األنشطة المقدمة من الكلیة
االجتماعیة، الدینیة، مختلف مجاالت واهتمامات الطلبة سواء كانت الثقافیة،

الریاضیة، النفسیة، الطبیة، وغیرها وجدولة أوقات مختلفة تتناسب مع أكبر عدد 
.ممكن من الطلبة واإلعالن عنها بطرق فاعلة لضمان إعالم جمیع الطلبة بها

 حث الطالب على قضاء وقت الفراغ بمكتبة الكلیة واالستفادة من المراجع والكتب
.نحو اكتساب المعرفة في تحسین اتجاهاتهم

 حث الطلبة وتوعیتهم على المشاركة في أي نشاطات قد تعود بالفائدة على الطالب
.بحد ذاته وعلى الجامعة أو الكلیة التي یدرس بها

 تشجیع الطلبة على المشاركة في األنشطة البناءة والبرامج الهادفة داخل الجامعة
االجتماعیة، لالستثمار أوقات الفراغ بما یعود والتي تقدمها الكلیة، ومكتب الخدمة 

.علیهم بالفائدة لهم ولكلیتهم التي یدرسون بها
 تبني الجامعـة إقامـة رحالت علمیة وترفیهیة الغرض منها التنفیس وتغییر األجواء

.عنـد الطلبـــة وبنـــاء الروابط االجتماعیة فیما بینهم
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Electronic exams and their negative repercussions on general 

diploma students 
 

أمنة سلیمان ساسي. أهالة عبدالمجید كریدلة . أ
جامعة مصراتةصالحة علي الترهوني. أجامعة مصراتة 

جامعة مصراتة

:الملخص
یهدف البحث إلي معرفة االختبارات االلكترونیة وانعكاساتها السلبیة على طلبة 

مقابلة مع إجراءالشهادات العامة بالتعلیم بدولة لیبیا، ولتحقیق أهداف البحث تم 
أعضاء هیئة التدریس بقسم اللغة العربیة بكلیة التربیة جامعة مصراتة، وكانت أسئلة 

نعكاسات السلبیة لالختبار االلكتروني في اكتساب المقابلة مقننة تتمحور حول اال
عضو " 35"مهارات اللغة العربیة اإلمالء والخط والتعبیر، حیث بلغت عینة البحث 
التحلیل إجراءهیئة تدریس بقسم اللغة العربیة باستخدام طریقة العینة القصدیة، وبعد 

ي لهذه االختبارات على الستجابات أفراد العینة بلغت نسبة التأثیر السلباإلحصائي
موزعة على تساؤالت المقابلة، % 85اكتساب المهارات األساسیة في اللغة العربیة 

:وتوصلت نتائج البحث إلي
، )94.28(لدى طلبة الشهادات العامة بنسبة اإلمالئیةارتفاع معدل األخطاء -

.هم بالكلیاتمن استجابات عینة البحث واتضح ذلك جلیًا بعد التحاق) 33(وبتكرار 
مهارة التعبیر وهي عدم القدرة على عرض المعلومات وربط األفكار وذلك بنسبة -
محددة، إجابات؛ نظرًا القتصار هذا النوع من االختبار على )31(وبتكرار ) 88.5(
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وجاءت بالمرتبة . بطریقته الخاصةإجابتهوعدم إعطاء الفرصة للمتعلم في تدوین 
.من استجابات عینة البحث)30(بتكرار ) 85.71(الثالثة مهارة الكتابة بنسبة 

وفي ضوء ما توصل إلیه البحث من نتائج وضع الباحثون عددًا من التوصیات 
. والمقترحات سنوردها فیما بعد

االلكتروني، االختبارات الرقمیة، التعلیم االلكتروني، االختبار : الكلمات المفتاحیة
.الحقیبة اإللكترونیة

ABSTRACT:
of the research: The research aims to know the electronic tests

and their negative repercussions on students of general
certificates in education in the State of Libya, and in order to
achieve the research objectives, an interview was conducted with
the faculty members of the Arabic Language Department at the
Faculty of Education, University of Misurata. Arabic language
spelling, calligraphy and expression, as the research sample
reached "35" faculty members in the Department of Arabic
Language using the intentional sample method, and after
conducting statistical analysis of the responses of the sample
members, the negative impact of these tests on the acquisition of
basic skills in the Arabic language reached 85% distributed
among Interview questions, and the results of the research
reached:
- The high rate of spelling errors among students of general
certificates increased by (94.28), and repeated (33) of the
responses of the research sample.
- The skill of expression, which is the inability to present
information and relate ideas, at a rate of (88.57) and with (31)
repetition; Given that this type of test is limited to specific
answers, and the learner is not given the opportunity to record
his answer in his own way. Writing skill came in third place,
with a percentage of (85.71) repeated (30) responses from the
research sample.
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In light of the research findings, the researchers put forward a
number of recommendations and proposals, which we will list
later.
Key words: e-learning, electronic test, digital tests, e-bag.

:المقدمة
أثرت التطورات المتسارعة في التكنولوجیا وثورة االتصاالت على جمیع مناحي 
الحیاة، وامتدت انعكاساتها لتطال العملیة التعلیمیة، ودخلت وسائل التكنولوجیا في 

لطالب، وطریقة تعلمه، وباتت نظرة الطالب لنفسه تتأثر بمدى امتالكه لمهارات حیاة ا
التعامل مع تكنولوجیا الیوم، إذ یعتمد سلوك الطالب اعتمادا كبیرًا على معتقداته 

.وفاعلیته الذاتیة في مواجهة التحدیات الحدیثة
تكنولوجیة وفي إطار ذلك جاء التعلیم اإللكتروني وتطبیقه كنتاج للثورة ال

والمعلوماتیة، وتطبیقها في العملیة التعلیمیة، وهو یعني استخدام وسائل وتكنولوجیا 
المعلومات والشبكات المختلفة في عملیة التعلیم والتعلم، حیث یتضمن وسائط 

شبكات الحاسب اآللي، والوسائط المتعددة، ولمحتوي : وأسالیب جدیدة منها
هم في توسیع نطاق سلفصول المرتبطة باإلنترنت مما یُ إللكتروني، والتعلم عن بعد، واا

.العملیة التعلیمیة، وزیادة كفاءتها
توظیف التكنولوجیا في العملیة التعلیمیة ثورة طالت عملیة التعلیم، وذلك من دعویُ 

خالل الجمع بین مختلف األفراد ضمن بیئة تعلیمیة واحدة دون اعتبار للمسافات 
فضًال وكأننا في مكان واحد؛ كما أن المعلومات تصل إلى الجمیع في الوقت نفسه، 

ونشاطا على تجاربه الذاتیة، ثم الشعور دور المتعلم الذي سیصبح أكثر فاعلیةعن
بأهمیة المعلومات التي یحصل علیها، والجهد الذي یبذله في الحصول على 

والتعلیم كغیره من الخدمات أصبح له جزء ) 101، ص2015العمري، . (ماتالمعلو 
ق التعلم ائإلكتروني في ظل مجتمع إلكتروني، ویبحث دائما عن أحدث أدوات وطر 

سین عملیة التعلم والتعلیم، ومن هذه األدوات التعلم اإللكتروني، كأداة الجدیدة لتح
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حدیثة ومهمة بدأت بالظهور من بدایة تسعینیات القرن الماضي، ثم أصبحت من أهم 
. األدوات التي تعتمدها المؤسسات التعلیمیة الحدیثة ضمن منظومتها التعلیمیة

) 86، ص2007إیناس،، خلیفة(
فيالهائلمن التطوراإلفادةالمؤسسات التعلیمیة أهمیةمنالعدیدوأدركت

والفعالیة في العملیة الكفاءةتحقیقفيودورهاواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیا
عملیة تقویم الطالب، وقد إلىالتكنولوجیاإدخالإلىبهاحذاالذياألمرالتعلیمیة،

همت سأأدت النقالت السریعة في مجال التقنیة إلى ظهور أنماط جدیدة لالختبارات 
.في نشر ثقافة التعلیم اإللكتروني

ویعد التقویم بأنواعه وأشكاله من أهم الممارسات وأكثرها التي یمارسها المعلم مع 
د االهتمام ببناء االختبارات المقننة طلبته، وقد تشكل لدیهم مشكالت متنوعة، وبازدیا

تمكن القائمین على االختبارات من الحصول طرائقوالمقاییس النفسیة، والحاجة إلى 
على النتائج بدقة وسرعة، أصبح القیاس والتقویم تكنولوجیا قائمة بذاته، فالتقویم یحتل 

للتأكید على مكانة كبیرة في أي منظومة تربویة، وهو عملیة مستمرة وشاملة تهدف 
تحقیق األهداف التربویة، ولكي یتم اتخاذ القرارات بشكل سلیم، ثم الحكم على تحقیق 
هذه األهداف؛ ویجب أن یتم جمع البیانات باستخدام أداوت تتسم بالدقة ، وقد واكب 
هذا االهتمام تطور برامج محوسبة لها عالقة بالتطبیقات النظریة الحدیثة في القیاس، 

إمكانیة التخزین والتطبیق توافرظهور االختبارات اإللكترونیة، التي مما أدى إلى
.لالمتحانات

واالختبارات االلكترونیة من أهم أدوات التعلیم االلكتروني التي تقیس التحصیل 
الدراسي في الدول المتقدمة؛ حیث ساعدت التكنولوجیا على القیام بأسالیب تقییم 

التقییم الُمحوسب، والتقییم عبر االنترنت، والتقییم عن ُبعد حدیثة غیر تقلیدیة، مثل 
.وبنوك األسئلة
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:مشكلة البحث
اتخذت وزارة التربیة والتعلیم بالدولة اللیبیة العدید من اإلجراءات؛ لمواكبة 

منظومة إدخالالتطورات التكنولوجیة والتقنیة في مجال التعلیم والتي من بینها 
االختبار االلكتروني لطلبة الشهادات العامة، ولكن التقبل واالستخدام األمثل 
والمناسب للمستحدثات التربویة ال یؤول إلى نتائج ایجابیة بدون دراسات مسبقة تحدد 

على استیعاب هذه وٕامكانیاتهامدى تقبل الفئة المستهدفة واتجاهاتها وقدراتها 
ینعكس بشكل سلبي على العملیة التعلیمیة، وعدم قدرتها المستجدات، األمر الذي قد

وبالنظر إلى االختبارات ، على تحقیق األهداف التربویة والتعلیمیة المنشودة
االلكترونیة المطبقة في الشهادات العامة بالدولة اللیبیة ال تزال تعاني من قصور 

على المتعلمین االختبار بطریقة الكترونیة ویتم تطبیقهإعدادوضعف حیث یتم 
التعلم طرائقأن فضًال عنبالطریقة التقلیدیة، ویتم تصحیحها بالطریقة االلكترونیة، 

تتم بطریقة التقلیدیة، كل هذا التخبط والعشوائیة والتداخل، وعدم وضوح معالم ومالمح 
النظام التعلیمي في توظیف التعلیم االلكتروني له انعكاساته السلبیة سواء على المتعلم

األمر الذي استوقف الباحثین إلى معرفة أو على العملیة التعلیمیة ككل االلكترونیة
:عن السؤالین اآلتییناإلجابةاالنعكاسات السلبیة لالختبارات من خالل 

ما االختبارات االلكترونیة؟-
ما االنعكاسات السلبیة لالختبارات االلكترونیة على طلبة الشهادات العامة من -

نظر أعضاء هیئة التدریس بقسم اللغة العربیة بكلیة التربیة ؟وجهة
: أهداف البحث

:یهدف البحث إلى
.التعرف على االختبارات االلكترونیة، وممیزاتها وعیوبها، ومعوقات تطبیقها-
التعرف على االنعكاسات السلبیة لالختبارات االلكترونیة على طلبة الشهادات -

.اللیبیةالعامة بالدولة 
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:  أهمیة البحث
تكمن أهمیته في أهمیة الموضوع المبحوث والمتمثل في معرفة اتجاهات أعضاء 
هیئة التدریس بقسم اللغة العربیة حول االختبارات االلكترونیة المطبقة على الشهادات 

.العامة للوقوف على الجوانب السلبیة لهذه االختبارات والعمل على تفادیها وعالجها
:حدود البحث
.2020البحث خالل العام الجامعي خریفإجراءتم :الحدود الزمنیة

تناول البحث االختبارات االلكترونیة المطبقة على الشهادات :الحدود الموضوعیة
.)الشهادة الثانویة-اإلعدادیةالشهادة ( العامة بالدولة اللیبیة

اقتصرت حدود البحث على أعضاء هیئة التدریس بقسم اللغة :الحدود البشریة
.العربیة بكلیة التربیة جامعة مصراتة

.مته لموضوع البحثئاستخدم الباحثون المنهج الوصفي لمال:منهجیة الدراسة
:مجتمع البحث وعینته

نظرًا لصغر حجم مجتمع البحث فقد اشتملت عینة البحث على جمیع أفراد 
عضو من أعضاء هیئة التدریس بقسم اللغة " 35"البحث والبالغ عددهم مجتمع 

.العربیة بكلیة التربیة جامعة مصراتة بطریقة العینة القصدیة
:أداة البحث

.استخدم الباحثون المقابلة المقننة كوسیلة لجمع المعلومات الموجهة لعینة البحث
:نتائج البحث

:تساؤالت البحث والذي نص علىلإلجابة عن التساؤل األول من 
ما االختبارات االلكترونیة؟

البحث إلى مفهوم االختبارات االلكترونیة، قطر ولإلجابة عن هذا التساؤل تت
:وكذلك ممیزات وعیوب هذه االختبارات وفیما یلي بیان ذلك تفصیالً 
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االختبارات االلكترونیة إحدى التقنیات التي یمكن توظیفها للتغلب على ُتعد
، أو توظیفها )الورقیة(بعض الصعوبات التي یمكن أن تعیق االختبارات التقلیدیة 

لتوفیر قنوات أخرى لزیادة التحصیل العلمي لدى الطالب وترسیخ المعلومات، حیث 
یق االختیار العشوائي من بین األسئلة یتم تكوین االختبار في صورته النهائیة عن طر 

.المودعة في بنك األسئلة، وبصورة تكفل التمثیل المناسب ألبعاد االختبار كاملة
مجموعة من الفقرات أو المثیرات المعدة لتقیس : مفهوم االختبارات االلكترونیة

الختبار بطریقةّ  كمیة معینة ممثلة من السلوك الدال على الظاهرة النفسیة التي أعد ا
)9، ص2004العزاوي،". (لقیاسها

إحدى تقنیات الحاسب اآللي التي : االختبارات اإللكترونیة بأنهاویعرف الباحثین 
یمكن توظیفها للتغلب على بعض الصعوبات التي یمكن أن تعیق تنفیذ االختبارات 

لدى ، أو توظیفها لتوفیر قنوات أخرى لزیادة التحصیل العلمي )الورقیة(التقلیدیة 
.المتعلم وترسیخ المعلومات، وتنمیة مهارة التعلم الذاتي وقدرات التفكیر

ویعد التقویم بأنواعه وأشكاله من أهم الممارسات وأكثرها التي یمارسها المعلم مع 
طلبته، وقد تشكل لدیهم مشكالت متنوعة، وبازدیاد االهتمام ببناء االختبارات المقننة 

تمكن القائمین على االختبارات من الحصول طرائقحاجة إلى والمقاییس النفسیة، وال
على النتائج بدقة وسرعة، أصبح القیاس والتقویم تكنولوجیا قائمة بذاتها، فالتقویم 
یحتل مكانة كبیرة في أي منظومة تربویة، وهو عملیة مستمرة وشاملة تهدف التأكد 

شكل سلیم، والحكم على تحقق ولكي یتم اتخاذ القرارات ب. من تحقق األهداف التربیة
األهداف التربویة؛ یجب أن یتم بناء جمع البیانات باستخدام أداوت تتسم بالدقة، وقد 
واكب هذا االهتمام تطور برامج محوسبة لها عالقة بالتطبیقات النظریة الحدیثة في 

إمكانیة التخزینتوافرالقیاس، مما أدى إلى ظهور االختبارات اإللكترونیة، التي 
.والتطبیق لالمتحانات
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وقد ارتبطت االختبارات اإللكترونیة بالتعلیم المحوسب، إذ أن الكثیر من عملیات 
التربیة والتعلیم أصبحت محوسبة ومترابطة، فقد ترتبط برامج التخطیط المحوسبة، 
باختیار االستراتیجیات المناسبة، كما ارتبطت نتائج االختبارات اإللكترونیة بالتغذیة 

جعة، التي تعدل وتقوم مسار التعلیم، مما یجعل العملیة التعلیمیة التعلمیة تسیر الرا
في نظام مترابط، وعلى المعلم أن یمتلك مجموعة من الكفایات الحاسوبیة التي تمكنه 
من توظیف البرامج الحاسوبیة في التدریس، وتصنف الكفایات الحاسوبیة بعدة 

: تصنیفات، منها
وهي التي تحدد المعارف التي یمتلكها المعلم، والكفایات : الكفایات المعرفیة

المتعلقة بالقیم واالتجاهات، والكفایات األدائیة التي تشیر إلى الممارسات : االنفعالیة
التدریسیة التي یقوم بها المعلم، والكفایات اإلنتاجیة وهي التي تشیر إلى الطالب حیث 

)2006خضر، (. تحصیله المحصلة النهائیةُیعد
وأضاف زین الدین، أن هناك كفایات خاصة بالمعلم یجب أن یمتلكها لیؤدي 

كفایات عامة تتضمن المعرفة بجهاز الحاسوب من حیث مكوناته : دوره بنجاح منها
فضًال عنالمادیة، وكیفیة التعامل معها، وكذلك البرمجیات الضروریة إلتمام عمله، 

ب، وكفایات تتعلق بمهارة استخدام الحاسوب، المصطلحات المتداولة في علم الحاسو 
مثل إدخال البیانات، واستخراجها وتخزینها ونقلها بین الملفات، وأهم من ذلك مهارة 

والكفایات المتعلقة بتوظیف شبكة Office Microsof)(التعامل مع برامج
من إجادة االنترنت، كالبحث، والتعامل مع البرید االلكتروني، وما تتطلبه هذه المهارة

وقد وفرت الحواسیب ببرامجها الفرصة الكبیرة لبناء أدوات ومواد ، اللغة االنجلیزیة
تعلیمیة تعزز العملیة التعلیمیة، كحوسبة المحتوى التعلیمي للمواد الدراسیة، كما قامت 

حدیثة للتقویم تستخدم طرائقالقیاس والتقویم التقلیدیة وتوفیر طرائقبتطویر 
)2007زین الدین،(.إبداعیة في التقویمئقطراالحواسیب و 
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:ممیزات االختبارات اإللكترونیة1.4
یتمیز االختبار اإللكتروني بتوفیره الفرصة للمعلم على استخدامه لجمیع 
المفحوصین معا وهو ما یسمى االختبار الخطي المحوسب، أو بتقدیمه للطلبة وفق 

باالختبار التكیفي اإللكتروني وفي هذا قدراتهم بشكل تتابعي مرن وتسمى هذه الطریقة
النوع من االختبارات اإللكترونیة تبرز مرونة االختبارات اإللكترونیة بشكل واضح، 

بنكا لألسئلة المتتابعة التي یعتمد تتابعها على إجابة المفحوص، ویمكن تحدید توافرو 
:ممیزات االختبارات االلكترونیة في النقاط اآلتیة

لیم، حیث یقوم الطالب بقراءة األسئلة وحده ومن ثم یجیب عنها بمفرده، تفرید التع-1
وهذا یزید ثقته بنفسه، ویعزز قدرته على تحمل المسؤولیة، ویزید من میوله ورغبته في 

البحث وحب االستطالع
مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة، حیث یقوم الطالب باالنتقال من سؤال آلخر -2

.وفقًا لقدراته
.یصبح الطالب مشاركا نشطاً -3
تزوید الطالب بتغذیة راجعة فوریة مما یزید دافعیته للتعلم وتساعده على تصحیح -4

.أخطائه
تقوم استجابات الطالب مباشرة، وتكشف أخطاءهم وتوجههم نحو المعلومات -5

.المناسبة
.ال یشعر الطالب بالحرج عند وقوعه في الخطأ-6
م البیانات؛ نظرًا لتخزین البیانات الخاصة بتصحیح الواجبات سهولة استخدا-7

لذا فإنه یسهل تحلیلها وعرضها ضمن الجداول االلكترونیة والحزم ؛إلكترونیاً 
.األخرىاإلحصائیة



م2021فبرایر–لثالثالعدد ا–مجلة علوم التعلیم 

171

,Matti, Markus & Mikko(ویضیف كل من ماتي وماكوس ومیكو

:بعض الفوائد منها) 2014,14
تستخدم االختبارات اإللكترونیة لتدریب الطلبة على التهیؤ :الدعم والتدریب-1

والتكیف مع االختبارات، واالستعداد لالختبارات من خالل مراجعة المواد، والتعلم، 
.كما أنها وسیلة لتوجیه المعلمین ودعمهم

یمكن عرض األسئلة سؤاال والتعزیز المباشر :سهلة االستخدام وممتعة للطالب-2
.صحیحة، ووضع العالمات مباشرةلكل استجابة 

من الممكن توظیف اإلنترنت في عملیة تقییم الطلبة، ویتفق :استخدام اإلنترنت-3
متحان، واإلجابة عنه المعلم والطلبة على اسم المستخدم وكلمة المرور للولوج لال

.ن متفرقةكاوهم في أم
تتمیز االختبارات اإللكترونیة بسرعتها في تقدیم العالمة النهائیة :التقییم التلقائي-4

لالختبار، مما یوفر وقتا في التصحیح والتحلیل، وتقلل من قلق الطالب في 
.انتظار عالمته في االختبار

تمكن المعلم من توزیع الطلبة : الجدولة الزمنیة لالمتحانات اإللكترونیة --5
.جنب كثرة عدد الطالبلالختبار وفق جدول زمني لت

مثل المتوسطات الحسابیة وأعلى :تقدم للمعلم اإلحصاءات الالزمة لالمتحانات-6
..... عالمة، وأقل عالمة، واالنحراف المعیاري، وعدد الناجحین، ونسبة اإلتقان، 

..الخ
ألجهزة الحاسوب وبرامجه إمكانات كبیرة یمكن دمجها في :أرفاق مواد إضافیة-7

.عملیة التقویم مثل عرض الفیدیو والمقاطع الصوتیة واألشكال البیانیة وغیرها
تتسم االختبارات اإللكترونیة بنسب ثبات أعلى من االختبارات :ثبات النتائج-8

.التقلیدیة
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Schmidt)2009(وهذه االیجابیات التي أكدتها دراسة  al et, والتي هدفت
إلى معرفة اتجاهات كل من الطلبة والمعلمین نحو االختبارات المحوسبة مقارنة 

طالب ثم إعطاء الطلبة ) 49(باالختبارات التقلیدیة، تكونت عینة الدراسة من 
اختبارین احدهما لمنتصف الفصل وآلخر اختبار نهائي؛ بحیث یكون اختبار منتصف 

وحدة دراسیة؛ تم ) 11(قرة من نوع االختیار من متعدد شملت ف) 60(الفصل من 
ساعات كوقت لإلجابة ) 3(اختیارهم من بنك أسئلة معد مسبقًا، وقد أعطي الطلبة 

على فقرات االختبار، وتم تصحیح إجابات الطلبة یدویًا، أما االختبار النهائي فقد 
وحدة دراسیة؛ )11(طت فقرة من نوع االختیار من المتعدد غ) 60(تكون أیضا من 

تم  اختیارهم من بنك األسئلة في الكمبیوتر عشوائیًا، وقد أعطي الطلبة مدة أسبوع 
لإلجابة على فقرات االختبار كنوع من االختبارات البیتیة، ویسمح لهم بالرجوع 
لمصادر مساعدة لهم وتم تصحیح االختبار الكترونیًا، دلت أبرز نتائج الدراسة على 

یة العظمى من الطلبة یفضلون االختبارات المحوسبة على التقلیدیة؛ كونها أن الغالب
على فقرات االختبار، كما أنها تعطیهم الحریة االختیار الوقت المناسب عند اإلجابة 

هم في تخفیف مستوى القلق لدیهم، كما أن االختبار یوفر تغذیة راجعة مباشرة تس
فضال االختبار یشجع على الغش كونه بیتیاً منرغم بالللطلبة، أما بالنسبة للمدرسین ف

.أن أسئلة الطلبة غیر متشابهة؛ إال أنه فَعال في قیاس تعلم الطلبةعن ذلك
)228، ص2014عزمي،(:عیوب االختبارات االلكترونیة2.4

.من الصعب قیاس المهارات العلیا في االختبارات الموضوعیة-1
.كافیة في تكنولوجیا المعلوماتیحتاج الطالب إلى مهارات وخبرات-2
یتطلب إعداد االختبارات االلكترونیة الموضوعیة الجیدة مهارة وتدریبًا، وبالتالي -3

.فهي تستهلك وقتًا طویالً 
التمكن من فضال عن ذلكیحتاج المعلم إلي التدریب على تقییم طالبه إلكترونیًا، -4

.االمتحاناتوٕادارةمهارات تكنولوجیا المعلومات 
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األكادیمیون، فریق الدعم، (یجب أن تكون كل األطراف المعنیة باالختبارات -5
.   ضمن تنظیم عالي الكفاءة واألداء) خدمات الكومبیوتر، اإلداریون

البد من مراقبة أجهزة الكمبیوتر والبرامج بدقة؛ لتجنب األعطال أثناء أداء -6
.  االختبارات

، جیمس(والسلبیات في االختبارات اإللكترونیة التي أكدتها دراسة وهذه العیوب 
التي هدفت إلي معرفة اتجاهات الطلبة نحو استخدام االختبارات المحوسبة 2016)

في كلیة التربیة بقسم علم النفس بجامعة نیو انجلند بأسترالیا، تكونت العینة من 
، تم تطبیق استبیان یتكون )إناث176(،  و)ذكور45(طالبا  وطالبة بواقع ) 221(

فقرة سلم اإلجابة فیه خماسي حسب سلم لیكرت، دلت أبرز نتائج الدراسة )15(من 
على وجود تحدیات كثیرة تواجه الطلبة أثناء عقد االختبارات المحوسبة؛ تتعلق 
باألمور التقنیة من مثل وجود تحدیات خاصة بشبكة اإلنترنت، وسرعتها، ونظام 

عدم ضمان سریة فضال عننفسه، والمشكالت التقنیة المرافقة له، االختبارات
االختبارات لعدم وجود نظام آمن محكم یمكن الوثوق فیه لالختبارات المحوسبة، 
بالمقابل أجمع الطلبة على دور االختبارات المحوسبة في تخفیف مستوى القلق لدیهم؛ 

.ختباراتقلة التكالیف المادیة عند عقد هذه االفضال عن ذلك
:معوقات استخدام االختبارات االلكترونیة3.4

بالرغم من المیزات والفوائد التي یمكن تحقیقها من استخدام االختبارات 
:اإللكترونیة إال أنه یوجد معوقات تواجه استخدام االختبارات اإللكترونیة ومنها

.ارتفاع تكالیف استخدام الحواسیب بشكل فردي-1
االختبارات اإللكترونیة المقننة مرتفعة التكالیف وتحتاج وقت طویل وجهد كبیر -2

.إلعدادها
.للمعلم المهارة الالزمة إلعدادهاتوافرال ی-3
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ضعف قدرة بعض المعلمین على التعامل مع هذه البرامج سواء في إعدادها أو -4
.توظیفها بطریقة تحقق األهداف المرجوة منها

غیاب الوعي لدى بعض من المعلمین حول أهمیة توظیفها في التعلیم الذي -5
.دوًرا في توظیفهایؤدي

قلة البرامج المحوسبة والمعدة باللغة العربیة لتعلیم األطفال للمواد الدراسیة -6
األجهزة توافرمعوقات تتعلق بالتجهیزات المادیة من فضًال عن ذلكالمختلفة، 

ات التي تخدم معلمي المواد المختلفة دون التأثیر على تعلم مادة الكافیة، والمختبر 
)103، ص2004التوردي،.  (الحاسوب في مختبرها

)2011،بن حسن(وهذه المعوقات التي أكدت على تفادیها توصیات دراسة 
هدفت الدراسة إلى التعرف على أي من نمطي االستجابة على االختبارات اإللكترونیة 

كمتغیر یمكن أن یعود بفائدة على المتعلمین في ) ، إدخال نصواإلسقاطالسحب (
االندفاع أو (ویتناسب مع استعداداتهم ) طالب كلیة التربیة(مرحلة التعلیم العالي 

على االختبار األداءوذلك في ) االستجابة السریعة، والتروي ویعني االستجابة البطیئة
المنهج التجریبي لدراسة أثر اختالف نمط واستخدم الباحث. التحصیلي اإللكتروني

وأثر التفاعل ) مترويمندفع في مقابل (االستجابة ونمط األسلوب المعرفي للمتعلم 
وتشیر نتائج الدراسة إلى أن اختالف نمط االستجابة على . بینهما على أداء الطالب

في االختبار، حیث االختبارات اإللكترونیة یمكن أن یكون له تأثیرًا ایجابیًا على األداء
على مجموعة إدخال واإلسقاطتفوقت المجموعة التي اعتمدت على استجابة السحب 

النص، وذلك یعزى إلى أن عملیة إدخال النص تحتاج إلى جهد تفكیري وتركیزي 
كما أشارت نتائج الدراسة فیما یتعلق بأثر األسلوب . واإلسقاطأكبر من عملیة السحب 

له أثره اإلیجابي، ) التروي(إال أن األسلوب المعرفي ) ابل التروياالندفاع مق(المعرفي 
حیث أظهرت النتائج تفوق الطلبة المترویین على الطلبة المندفعین، ویعزى ذلك إلى 

.الطالب المندفعین یمیلون إلى السرعة دون التفكیر ملیا في البدائل المتاحةأن
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:  من أبرز التوصیات التي خرجت بها الدراسة.5
فادة من تقنیة االختبارات اإللكترونیة، فیر البنیة التحتیة الالزمة لالاالهتمام بتو -1

.نظرا لما تتمیز به هذه التقنیة من دقة وتوفیر الوقت والجهد
.مراعاة األسلوب المعرفي للطالب أثناء تصمیم المواقف التعلیمیة-2
مع المستحدثات تنمیة مهارات الطالب وأعضاء هیئة التدریس للتعامل-3

.التكنولوجیة
: ولإلجابة عن التساؤل الثاني من تساؤالت البحث والذي نص على

ما االنعكاسات السلبیة لالختبارات االلكترونیة على طلبة الشهادات العامة من 
وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس بقسم اللغة العربیة بكلیة التربیة؟   

على عینة -مقننة–احثون بإجراء مقابلة ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الب
البحث وتم استخراج التكرارات والنسب المئویة الستجابات عینة البحث، والجدول 

:اآلتي یوضح ذلك
یوضح التكرارات والنسب المئویة ألفراد عینة البحث)1(جدول رقم 

نوع ت
المھارة

موافق بدرجة العبارات
كبیرة

موافق بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 

قلیلة

المجموع

تسھم االختبارات االلكترونیة اإلمالء1
في زیادة نسبة األخطاء 

.اإلمالئیة

035ك2ك33ك

%94.28%5.72%0100

صعوبة اكتساب مھارة عرض التعبیر2
المعلومات وربط األفكار بعضھا 

.ببعض

035ك4ك31ك

%88.57%11.43%0100

صعوبة تقویم مھارة الكتابة الكتابة3
.والخط

035ك5ك30ك

%85.71%14.29%0100

بالنظر إلى الجدول السابق یتضح أنه لالختبارات االلكترونیة انعكاسات سلبیة 
.الخط–الكتابة -اإلمالء–في اكتساب وتعلم مهارات اللغة العربیة 



م2021فبرایر–لثالثالعدد ا–مجلة علوم التعلیم 

176

من ) 33(، وبتكرار %)94.28(األولي بنسبة جاءت مهارة اإلمالء في المرتبة
%) 88.57(استجابات عینة البحث، تلیها في المرتبة الثانیة مهارة التعبیر بنسبة 

بتكرار %) 85.71(، و جاءت في المرتبة الثالثة مهارة الكتابة بنسبة )31(وبتكرار 
المئویة السابقة من استجابات عینة البحث، بالنظر إلي هذه التكرارات والنسبة )30(

جاءت جمیعها تحت بدیل بدرجة كبیرة، أما البدیل الثاني تحصل على تكرارات ونسبة 
جاءت -بدرجة قلیلة-مئویة بدرجات جدًا منخفضة، وفیما یتعلق بالبدیل األخیر 

.المهاراتغیر محققة في جمیع أنواع
ساتها السلبیة ویفسر الباحثون هذه النتیجة أن لالختبارات االلكترونیة انعكا

وبدرجة كبیرة وخاصة في مهارة اإلمالء، ذلك ألن هذا  النوع من االختبار یعتمد على 
، وال یتیح هذا من اإلجابةالصحیحة بین عدد من بدائل اإلجابةاختیار الطالب 

بطریقته و أسلوبه في عرض المعلومات إجابتهاالختبار  حریة الطالب في تدوین 
انعكس علیه سلبًا كذلك في مهارته وقدرته على مهارة التعبیر و واألفكار، األمر الذي

ُمحكمة معروفة عند الطالب وعند المعلم دة و الكتابة، كذلك عدم وجود معاییر  محد
طرائق و أسالیب مالئمةفیما یتعلق بمعاییر التقییم والتقویم اإللكتروني، وعدم 

التقلیدیة وكذلك یمتحن بالطریقة التدریس مع برامج التقویم فالطالب یدرس بالطریقة
.التقلیدیة، ویكون التصحیح الكتروني

: الخالصة.6
من خالل العرض السابق لنتائج البحث تتضح االنعكاسات السلبیة لالختبارات 
االلكترونیة على طلبة الشهادات العامة بالدولة اللیبیة، وهذا ال یعني القصور في 
االختبار نفسه، ولكن هناك عدة عوامل یراها الباحثون قد أثرت سلبًا على المتعلمین، 

السلبیة لالختبارات االلكترونیة إال أنه لهذه و بالرغم من العیوب واالنعكاسات 
منها وخاصة بعد اجتیاح فیروس اإلفادةاالختبارات بعض من االمتیازات التي یمكن 

دول العالم األمر الذي فرض على المؤسسات التربویة والتعلیمیة -19كوفید -كورونا
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، وهذا یتوقف )ن ُبعدالتعلیم ع( التحول من التعلیم التقلیدي إلي التعلیم االلكتروني
:وأهمهاتوافرهاعلى عدة اعتبارات البد من 

حاجة الطالب للثقافة الحاسوبیة ومهارات التعامل مع تطبیقاته، والدروس المحوسبة -
.تتیح الفرصة للطالب للتعامل مع تطبیقاته وتعده للحیاة العصریة السائدة في المجتمع

.اذبة والدافعة نحو العمل واإلنجازیعد استخدام الحاسوب من الوسائل الج-
.یزید من القدرة على تحسین تنفیذ المناهج بطریقة تواكب التطورات العصریة-
التقلیدیة طرائقیساعد على حل المشكالت التي تواجه المعلم والتي ال تستطیع ال-

.حلها، مثل مراعاة الفروق الفردیة، ومشكلة ضیق الوقت، وزیادة عدد الطالب
.یحقق األهداف التعلیمیة والتربویة كتنمیة روح الفریق والعمل الجماعي-
.یطور من أداء المعلم ویثري معلوماته، وییسر له أداء عمله-
یمتاز توظیف الحاسوب في التعلیم بقدرته الكبیرة على مراعاة الفروق الفردیة، -

میة، فالطالب بطيء فیوفر الفرص للطلبة على مختلف فئاتهم إلتمام مهامهم التعلی
.التعلم یحتاج إلى وقت أكبر إلتمام مهامه

استخدام الحاسوب یجنب الطالب الخجل، والخوف، وبالتالي یعزز ثقته بنفسه من -
.خالل شعوره بالنجاح

:التوصیات.7
:في ضوء ما توصل إلیه البحث من نتائج یوصي الباحثون باآلتي

والتربویة عند وضع االختبارات االلكترونیة، وعدم مراعاة الجوانب األكادیمیة -
.االكتفاء بالجوانب الفنیة

العمل على تهیئة البیئة األساسیة للتعلیم االلكتروني، والعمل على تدریب المعلمین -
.والمتعلمین على كیفیة التعامل مع هذه المستحدثات التكنولوجیة
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ختبارات المحوسبة؛ وتتضمن إعادة توفیر بیئة صَفیة مثالیة مناسبة إلجراء اال-
تصمیم مكان عقد االختبارات المحوسبة، واالهتمام المتزاید بطریقة عرض االختبارات؛ 

.لكل من الطلبة والمدرسینمالئمةلكي تصبح أكثر 
العمل على وضع معاییر محددة للتقویم اإللكتروني في ظل جودة التعلیم -

.االلكتروني
.أسالیب التدریس أكثر تشویقًا للمعلمالعمل على جعل -
یرى الباحثون أن الطریقة الحدیثة لألسئلة االلكترونیة ال تنصف الطالب المتمیز -

مع الطالب المهمل، فیجب وضع طریقة اإلجابةفي یستويوال تعطیه حقه، حیث 
.ُمثلي یحقق بها الُمجتهد هدفه

.للقضاء على ظاهرة الغشضرورة التركیز على االمتحانات االلكترونیة؛ -
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  خشیمأبو إیمان صالح سلیمان .أ

  قصر بن غشیر- كلیة التربیة
  

  :الملخص
المتسلسالت غیر المنتهیة هي مجموع عدد غیر منتهي من  أنمن المعروف      

 )1998الزوام،( الطبیعیة اإلعدادأعضاء متتالیة معرفة بداللة دالة ما على مجموع 
ه هي متسلسلة ال نهائیة تعتمد على الدوال المثلثیة ویرجع اكتشافها ومتسلسلة فوریی

اعتمد على  الذيو ) 1830- 1768( للریاضي المهندس جان بانیست جوزیف فورییه
أي دالة اختیاریة معرفة على فترة ما یمكن دائما تحلیلها الى مجموع من الدوال  أن

ثلثیة لغرض حل معادلة مه للدوال البعد استخدامو  )دالة الجیب و جیب التمام(المثلثیة 
وعلى الرغم من اكتشاف العدید من  )1997علي عوین،( معدنیة الحرارة في لوحة

األسالیب المختلفة لتحدید مفهوم متسلسلة فورییه جلها یعتمد على األفكار واألدوات 
ل الریاضیة التي لم تكن متاحة في وقت فورییه والدي حدد فیه متسلسلة فورییه للدوا

الحقیقة واستخدم دالة الجیب وجیب التمام كأساس للتحلیل، كما أثبت العدید من 
 اآلنالصلة بمتسلسلة فورییه في المجال العام بما یسمى  ذاتالتحویالت األخرى 

معتمدة على  وهنا ستقوم الباحثة بدراسة لمتسلسلة فورییه ،بالتحلیل التوافقي لفورییه
وحددته في جمع وتحلیل متسلسالت فورییه  المنهج الوصفي التحلیليأسلوب 

النظري  اإلطارلك باالستعانة بالدراسات السابقة وكان ذوخواصها وبعض تطبیقاتها و 
أي  كیفیة تمثیل الدوال بداللتها ودراسة لبعض خواصها وتعمیم لمتسلسلة فورییه حول

ل دامها لحلكیفیة كتابة متسلسلة فورییه بالصیغة المركبة و استخ كذلك دالة دوریة
اتفقت الباحثة مع نتائج الدراسات  ، وبعد هدا التحلیلمشكلة حرارة في لوح معدني
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یمكن تمثیلها بامتداد و أهمها انه یمكن إیجاد متسلسلة فورییه ألي دالة دوریه  السابقة
نه یمكن تفاضل وتكامل متسلسلة فورییه كما تحلیلها التوافقي في لوح معدني وأدوري و 

  .تخدامها بالصیغة المركبة ولحل مسائل لقیم الحدیة بشروطهاانه یمكن اس
  :المقدمة

استعماالت كثیرة  لمتسلسلة فورییه أن نوالفیزیائییالریاضیین  علىكما ال یخفى       
 حلول وكذلكمسائل توصیل الحرارة  والهندسة كدراسةفي مجاالت الفیزیاء التطبیقیة 

 وانتقالها خاللتدفق الحرارة التحلیل التوافقي و  ئلوالحدیة كمسامسائل القیم االبتدائیة 
األوتار ومسائل  ومعادالت الجهدبحل المعادلة الموجیة  والمسائل المتعلقةقضیب 
ال الحصر حیث ال یسعني المجال للتطرق لها  الذكرسبیل  لك علىذو  واألغشیة

هي المصدر عة الدراسة المعمقة للطبی" اقتباس من العالم الریاضي فورییهو  اجمیع
كثر خلو من أسهولة و  أكثرالناضج للریاضیات واالكتشافات الریاضیة ولن توجد لغة 

، األشیاء في الطبیعة تتم صیاغة عالقات بین إنقبوال من  وأكثراألخطاء والغموض 
یتواجد  الذيتكشف على التشابه المخفي تجمع بین الظواهر األكثر تنوعا و فهي 
  ."بینها

  :هتال وتساؤ  البحثمشكلة 
البالغة في مجال الریاضیات  أهمیة ذاتمتسلسلة فورییه من المتسلسالت     

والفیزیاء التطبیقیة والهندسة لما لها من نتائج تقریبیة جدا لحل مسائل المعادالت 
  :اآلتیین ینتساؤلالیظهر  ، وهناباالستعانة بتحلیلها التوافقي الشرطیةالتفاضلیة 

 فورییه؟هي متسلسلة  ما 
 التحلیل التوافقي لفورییه؟ وما ه 
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  :البحث أهداف
  :إلى األتي تهدف هده الدراسة     

  ومعامالتهاالتعرف على متسلسلة فورییه. 
  وأنواعهاالتعرف على خواص متسلسلة فورییه. 
  فورییه التوافقي لمتسلسلةالتحلیل التعرف على. 

  :البحثأهمیة 
والفیزیاء والهندسة لریاضیات التطبیقیة أهمیة كبیرة في مجاالت ا ه الدراسةذله      
المتسلسالت  أحدعلى  وتسلیط الضوءالدراسات السابقة حول هدا الموضوع  لقلة

  .تحلیلها التوافقي وأهمیة البالغة األهمیة
  :البحثمصطلحات 

عالقة وصیغة ریاضیة معرفة  ذاتهي تجمع غیر منتهي من العناصر  :متسلسلة
  ).1998الزوام،( بها

أهمها متسلسلة  والتي مناسم عالم ریاضي شهیر اشتهر باكتشافاته  هو: فورییه
  )1997علي عوین،( فورییه نسبة له

رس تمثیل الدوال كموجات أساسیة هو فرع من فروع الریاضیات ید: التحلیل التوافقي
  )2020ویكبیدیا،(. یطلق علیها اسم التوافقیة التيو 

التحلیلي التفاقه مع  لمنهج الوصفياالباحثة على أسلوب اعتمدت  :البحثمنهج 
المتعلقة  واألجنبیةالعربیة  دبیات الدراسات السابقةأبمسح حیث قامت طبیعة الدراسة 

  .الدراسة موضوعب
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وتحلیلها وخواصها فورییه  وتحلیل متسلسلةفي جمع تتحدد هده الدراسة : البحثحدود 
  .شرطیةفاضلیة معادالت ت وتطبیقها لحلطرق استخدامها  وكذلك التوافقي

  :الدراسات السابقة
للدوال الدوریة متقطعة االتصال ان یكون لها  یمكن) 1985( باورز.ل.دیفد- 1

بشرط إزالة النقاط وتكوین امتداد دوري لها اعتماد على نهایتي الدالة  متسلسلة فورییه
الة د أليه یفوری وتكامل متسلسلةتفاضل  وانه یمكن النقاط،هده  والیسرى عندالیمنى 
  .لها امتداد دوري أوتكون دالة دوریة  أنبشرط 

یة من دالة مفكوك متسلسلة فورییه یعتمد على الدوال المثلث) 1998(الزوام دلة .2
وهدا المفكوك في بعض األحیان و اعتمادا  زوایاهامضاعفات الجیب و جیب التمام و 

  .دالة زوجیة او فردیةكانت  إذاد إیجاد متسلسلة فورییه لها ما على نوع الدالة المرا
  :النظري اإلطار

  :والدوال الدوریةمتسلسلة فورییه 
والفیزیاء والهندسة متسلسلة فورییه مهمة جدا في مجال الریاضیات التطبیقیة  تعد     

أي دالة اختیاریة معرفة  أنیث اعتمد على للعالم الریاضي فورییه ح ویرجع اكتشافها
تكون  أن ولیس بالضرورةمن الدوال المثلثیة  موععلى فترة ما یمكن تحلیلها الى مج

  )1998الزوام،( معطاةقابلة لالشتقاق عند نقاط معینة في فترة  أومستمرة 
الدالة في صورة  نمثل أننحاول  عندئذ2휋دالة دوریة بدورة  푓كانت إذانه إعلیه ف

  :ال نهائیة متسلسلة
푓(푥) = 푎 + ∑ (푎 푐표푠푛푥 + 푏 sin 푛푥)  

푎:   حیث ،푏 ، ثوابت푖 ≥   عدد صحیح 0
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sinالدوال  أنوبما  푥, cos 푥  ان دوریة، أيهي دوال:  
  

cos(푥 + 2푛휋) = cos 푥	  
sin( 푥 + 2푛휋) = sin 푥   

푥علیه فان هدا المجموع ال یتغیر بوضع  → 푥 + 2푛휋	, 푛 = 0,1,2, … 
휋−فورییه للدوال على الفترة  علیه فانه یكفي دراسة متسلسلة ≤ 푥 ≤ 휋   او على

0 الفترة ≤ 푥 ≤ 2휋.  
  مالحظات

 یقال لدالة	푓  انها دالة دوریة بدورة푝فانه لكل عدد صحیح푛اداكان 
푓(푥 ± 푛푝) = 푓(푥)  

  بین مثیالتها في المجاالت العلمیة واألكثر انتشاراالدوال المثلثیة هي دوال دوریة. 
 دوریة أیضادوال  كذلكهي  دوال الدوریةملیات الجبریة على الالع. 
 إلیجاد معامالت متسلسالت فورییه نحتاج لبعض التكامالت الهامة التالیة: 
 

∫ 퐶표푠	푛푥푑푥 = ∫ 푆푖푛	푛푥푑푥 = 0   

∫ 퐶표푠	푛푥푑푥 = ∫ 푆푖푛	푛푥푑푥 = 0   

∫ 퐶표푠	푚푥	퐶표푠	푛푥푑푥 = 0		(푚 ≠ 푛)   

∫ 푆푖푛	푚푥	푆푖푛	푛푥푑푥 = 0		(푚 ≠ 푛)   

∫ 퐶표푠 푛푥푑푥 = ∫ 푆푖푛 푛푥푑푥 = π   

∫ 푆푖푛	푚푥	퐶표푠	푛푥푑푥 = 0   
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  :صیغ معامالت فورییه
휋−دالة اختیاریة معرفة على الفترة 푓كانت إذا      ≤ 푥 ≤ 휋 كن إیجاد فانه یم

푎معامالت فورییه , 푎 , 푏على النحو:  
  

푎 = ∫ 푓(푥) 	푑푥   

푎 = ∫ 푓(푥) cos 푛푥	 푑푥			, 푛 = 1,2, …   

푏 = ∫ 푓(푥) sin 푛푥 	푑푥			, 푛 = 1,2, …   
یكون مجموعها مساویا  أنضرورة متسلسلة فورییه للدالة لیس من ال أنونالحظ     

  )1982تشرشل،(. منا المتسلسلةللدالة التي اشتقت 

  :ونستطیع التحقق من صیغ معامالت فورییه كما یلي    

∫ 푓(푥) 	
	 푑푥 =

∫ 	
	 푑푥 + ∑ 푎 ∫ 푐표푠	푛푥 	

	 푑푥 +

∑ 푏 ∫ 푠푖푛	푛푥 	 푑푥   

sin وحیث ان 푛푥	, cos 푛푥  دوال دوریة وان:  

∫ cos 푛푥	푐표푠	푚푥 dx = π
0			; 				푛 ≠ 푚
1		; 푛 = 푚 ≠ 0
2		; 푛 = 푚 = 0

�   

∫ sin 푛푥 cos푚푥 푑푥 = 0			; ∀	푛,푚   

∫ sin 푛푥	푑푥 = 0			; 	∀	푛   
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∫ sin 푛푥 sin푚푥 푑푥 = 휋
0			; 				푛 ≠ 푚
1			; 				푛 = 푚
0			; 푛 = 푚 = 0

�   

∫ cos 푛푥	푑푥 = 휋 0		; 푛 ≠ 0			
2			; 푛 = 0	

�   

  :علىنحصل 
푎 = ∫ 푓(푥) cos 푛푥	푑푥			; 푛 = 0,1,2, …   

푏 = ∫ 푓(푥) sin 푛푥	푑푥			; 푛 = 1,2, …   

푓(푥)عندئذ یقال      = 푎 + ∑ (푎 cos 푛푥 + 푏 sin 푛푥)  بمتسلسلة
푎فورییه و تسمى 			 ،푏 1982تشرشل،( بمعامالت فورییه(  

  مالحظات
푥عند" متقطعة " رة دالة غیر مستق 푓(푥)كانت إذا - 1 = 푥  فان معامالت فورییه

  :تحسب على الصورة 
푎 = ∫ 푓(푥) cos 푛푥	푑푥 + ∫ 푓(푥) cos 푛푥	푑푥   

  . 푏للمعامل بالنسبة وكذلك
푓(−푥)ان زوجیة، أيدالة  푓(푥)كانت إذا - 2 = 푓(푥)فان معامل فورییه푏 =

0	; 	∀	푛 = 1,2,   :حیث ما یسمى بمتسلسلة جیب التمام لفورییه وتنشأ لدینا		…
푎 = ∫ 푓(푥) cos 푛푥	푑푥 		; n = 0,1,2, …  

푓(−푥)أنأي  فردیة،دالة  푓(푥)ادا كانت- 3 = −푓(푥) ان معامل فورییهف푎 =
0		; 	∀	n = 0,1,2,   :حیثه ما یسمى بمتسلسلة الجیب لفوریی وتنشأ لدینا ..

푏 = ∫ 푓(푥) sin 푛푥	푑푥		∀	푛 = 0,1,2, …   
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 إذافمثال  دورة،أي  ذاتنستطیع توسیع فكرة متسلسالت فورییه الحتواء دوال     
  :كتابة لك یمكنذوب 푛بدال من 2푝ننا نستعملإف 2푝 دالة بدورة  푓(푥)كانت 

푓(푥) = 푎 + ∑ 푎 cos + 푏 sin   

푎−علیه فانه ادا كانت الدالة معرفة على الفترة < 푥 < 푎  فاننا نستطیع تركیب ،
  :باستعمال التعریف  2푎االمتداد الدوري و بدورة 

푓(푥) = 푓(푥)					; 	−푎 < 푥 < 푎   
푓(푥) = 푓(푥 + 2푎)			; 	−3푎 < 푥 < −푎   
푓(푥) = 푓(푥 − 2푎)			; 푎 < 푥 < 3푎   

  .األفقيعلى طول المحور  األصلیةعلى االمتداد الدوري للدالة  لك نتحصلذوب    
زوجیة  أمكانت فردیة  إذامهمة في الدوال الدوریة وهي ما وهنا تظهر لنا خاصیة     

كتابتها على  ولكن یمكن وال زوجیةاغلب الدوال هي دوال لیست فردیة  أنحیث 
  :یثح وزوجیة،صورة تركیبة من مجموع دالة فردیة 

푓(푥) = 푓(푥) + 푓(−푥) + (푓(푥) − 푓(−푥))   

  فورییهخواص متسلسالت 
  :هيفورییه المناظرة لها  وكانت متسلسلة2휋دالة دوریة بدورة  푓(푥)كانت إذا

푓(푥) = 푎 + ∑ (푎 cos 푛푥 + 푏 sin 푛푥	)   
  :فان
푐푎تلها المعامال 푓(푥)	푐 متسلسلة فورییه- 1 , 푐푎 , 푐푏 حیثc ثابت ودلك الن:  

푐푓(푥) = 푐(푎 + (푎 cos 푛푥 + 푏 sin 푛푥))   
푐푓(푥) = 푐푎 + 푐∑ (푎 cos푛푥 + 푏 sin 푛푥)   
푐푓(푥) = 푐푎 + ∑ (푐푎 cos 푛푥 + 푐푏 sin 푛푥)   
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푓(푥)معامالت فورییه لمجموع متسلسلتي فورییه المناظرة ل_2 + 푔(푥) هو مجموع
,푓(푥)لمعامالت فورییه  푔(푥)  حیث انه ادا كانت  

푓(푥) = 푎 + ∑ (푎 cos 푛푥 + 푏 sin 푛푥)   
푔(푥) = 퐴 + ∑ (퐴 cos 푛푥 + 퐵 sin 푛푥)   

  :  فان
푓(푥) + 푔(푥) = 푎 + 퐴 + ((푎 + 퐴 ) cos 푛푥 +

(푏 퐵 )sin 푛푥)   
 푓(푥)فان متسلسلة فورییه لتفاضل الدالةمتصلة، دالة دوریة و  푓(푥)كانت إذا - 3

  :  كانت إذاأي   푓(푥)تقترب الى
푓(푥) = 푎 + ∑ (푎 cos 푛푥 + 푏 sin 푛푥)   

푓(푥) :فان = ∑ (−푛푎 sin 푛푥 + 푛푏 cos푛푥)  

  
  .المشتقةوهنا یشترط اتصالیة الدالة لتقترب متسلسلة فورییه من 

أي ان تكون متصلة فیما عدا عدد "دالة دوریة منقطعة االتصال  푓(푥)كانت إذا - 4
الفترة  بحد علىورییه حدا فانه یمكن تكامل متسلسلة ف" محدود من الفترات 

푎 ≤ 푥 ≤ 푏بحیث:  
∫ 푓(푥)푑푥 = ∫ 푎 푑푥 + ∫ (푎 cos 푛푥 + 푏 sin 푛푥)푑푥   

푎دالة متقطعة االتصال على الفترة  푔(푥)ادا كان هناك وعلیه فانه ≤ 푥 ≤ 푏  
  :فان

∫ 푓(푥)	푔(푥) 푑푥 = ∫ 푎 푔(푥) 푑푥 + ∫
푎 cos 푛푥 +
푏 sin푛푥 푔(푥)푑푥   

 وحیدة،متسلسلة فورییه لها دالة دوریة متقطعة االتصال فان  푓(푥) كانت إذا - 5
  .معامالتها متساویة إنعلیه فانه عند تساوي متسلسلتي فورییه فانه من الضروري 
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تقترب الى دالة  فإنهااربة بانتظام في فترة دورة كانت متسلسلة فورییه متق إذا - 6
یكون لها  أنال یمكن  لإلزالةمتصلة الن الدالة التي لها انفصاالت غیر قابلة 

  .مجال لدلك ة بانتظام وهي خاصیة یطول شرحها ولیس هنامتسلسلة فورییه متقارب
فان متسلسلة دالة دوریة و متصلة و لها مشتقة متقطعة االتصال  푓(푥)كانت إذا - 7

  .푥رعلى كل محو   푓(푥) إلىبانتظام فورییه المناظرة لها تتقارب 
,푝−]فترة  أليیمكن تعمیم تعریف مسلسلة فورییه - 8 푝]حیث:  

푓(푥) = 푎 + 푎 cos + 푏 sin 		 ; 	−p ≤ x ≤ p   

  :حیث تصاغ المعامالت
푎 = ∫ 푓(푥) cos 푑푥			, 푛 = 0,1,2, …   

푏 = ∫ 푓(푥) sin 	푑푥			, 푛 = 1,2, …   

  
  :أمثلة

نظریة دریكلیه مثال خاص ل) موجة سن المنشار( :متسلسلة فورییه بسیطة .1
  )2020ویكبیدیا،( ي یقودنا هد الحل لمشكلة بازلذلالمتسلسلة فورییه و 

푓(푥) = 		 ; −휋 < 푥 < 휋   
푓(푥 + 2휋푘) = 푓(푥)		∀ − 휋 < 푥 < 휋	; 푘 ∈ 푍   

  :في هده الحالة فان معامالت فورییه توجد بواسطة
푎 = ∫ 푓(푥)퐶표푠	푛푥푑푥 = 0		; 푛 ≥ 0  

푏 = ∫ 푓(푥)푆푖푛	푛푥푑푥 = 퐶표푠	(푛휋) + 푆푖푛	(푛휋) =

( ) 		 ; 푛 ≥ 1   

  :  علیه فأن
푓(푥) = + ∑ [푎 퐶표푠	푛푥 + 푏 푆푖푛	푛푥]   
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푓(푥) = ∑ ( ) 푆푖푛푛푥	; 푥 ≠ 휋   

푥 عندما = 휋 وهو مثال على نظریة دیریشتلیث لمتسلسلة  0المتسلسلة من  تقترب
  .فورییه

متسلسلة فورییه على  إلىیتوضح لنا لمادا نحتاج  من المثال السابق: ع فورییهداف .2
ي كان دافع لفورییه لحل مشكلة ذمن التطبیقات األخرى و ال الرغم من وجود العدید

و ادا لم یكن هناك  πعلى شكل مربع طول ضلعه  الحرارة فادا اعتبرنا لوحة معدنیة
مئویة  0ثالثة من الجوانب األربعة عند درجة مصدر حرارة داخل اللوح تم االحتفاظب

,푇(푥وكان عند الطرف الرابع  푦) = 푥 توزیع الحرارة الثابت و المعطى بواسطة  فان
  :العالقة

푇(푥, 푦) = 2∑ ( ) Sin(푛푥) . 	( )
( )

  

 لفورییه التوافقيالتحلیل و  لك بفضل عمل فورییهذلة الحرارة و شكه الطریقة حل مذه
  )2020ویكبیدیا،(

  لة فورییه بداللة الصیغة المركبةمتسلس
  :لها متسلسلة فورییه و2πدالة دوریة بدورة  푓(푥)كانت إذا

푓(푥) = 푎 + ∑ (푎 cos 푛푥 + 푏 sin 푛푥)   
푒(المركبة لألعدادویلر الشهیرة ومن صیغة أ = cos 휃 + 푖 sin 휃			;	 푖 = 1 (

  :علیه فان 
	푒 = cos 휃 − 푖푠푖푛	휃   

sin :أنمنها نجد  휃 = (푒 − 푒 ) ،cos 휃 = (푒 + 푒 )  
  :ان للدالة، نجدوبالتعویض بهما في متسلسلة فورییه المناظرة 

푓(푥) = 푎 + 푎 (푒 + 푒 ) − 푖푏 (푒 − 푒 )   

푓(푥) = 푎 + (푎 − 푖푏 )푒 + (푎 + 푖푏 )푒   
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  :وهي 푓(푥)هنا نتحصل على معامالت فورییه للدالة و 

푐 = 푎 			, 푐 = (푎 − 푖푏 )	, 푐 = (푎 + 푖푏 )   

푐 :أنحیث  = ∫ 푓(푥) 푒 푑푥  

       
ه الصیغة المركبة ذه ،푛 الصحیحة األعدادصالحة لكل وهي صیغة شاملة و      

یمثل الوقت  푥 الهندسة الكهربائیة باعتبار ان المتغیري الفیزیاء و تستخدم غالبا ف
  )1997عوین،علي ( .تسلسلة فورییه تمثل الترددم عندها معامالت

  :القیم الحدیة في حل مسائل استخدام متسلسلة فورییه
في الریاضیات التطبیقیة، فهي  المستخدمةمتسلسالت فورییه من المتسلسالت      

من أهمها مسائل ،حل بعض المعادالت التفاضلیة تستخدم بعض األحیان في إیجاد
  )1985،دیفد(. القیم الحدیة

یم الحل او شروط حدیة تشمل قلة تفاضلیة عادیة و وهي مسائل مكونة من معاد     
  .یكون عدد الشروط مساویا لرتبة المعادلة التفاضلیةو أكثر و أمشتقاتها عند نقطتین 

  :كان لدینا مسألة القیم الحدیة إذا
+ 푝푢 = 푓(푥)		, 0 < 푥 < 푎				, 푢(0) = 0		, 푢(푎) = 0  

  :، أيتساوي متسلسلة الجیب لها푓(푥) أنلنفرض 

푓(푥) = ∑ 푏 sin , 0 < 푥 < 푎   

  :الدي له متسلسلة الجیب푢(푥)نبحث عن الحل 

푢(푥) = ∑ 퐵 sin , 0 < 푥 < 푎   

  :وحیث ان هده المتسلسلة یمكن تفاضلها مرتین لتعطي
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= ∑ − 퐵 sin ; 		0 < 푥 < 푎   

  :یض في مسألة القیم الحدیة نجد انوبالتعو 

∑ − 퐵 + 푝퐵 sin = ∑ 푏 sin 	 ; 0 < 푥 < 푎   

푝أن ومن خواص متسلسالت فورییه نجد − 퐵 = 푏كان  ، فادا

푝 푏لبعض القیم الموجبة فانه اما  = = 0	; 퐵   :و علیه فان=

푢(푥) = ∑ sin 		; 푝 ≠   

  :النتائج
푎−المعرفة على الفترة  푓(푥)متسلسلة فورییه للدالة  أن.1 ≤ 푥 ≤ 푎  تعطى

  بالعالقة 
푓(푥) = 푎 + 푎 cos + 푏 sinوهي وحیدة.  

التي  الةیكون مجموعها مساویا للد أنمتسلسلة فورییه للدالة لیس من الضروري  أن.2
  .اشتقت منها المتسلسلة

یمكن تكامل  وكذلكدالة دوریة متصلة،  أليیمكن تفاضل متسلسلة فورییه .3
  .متقطعة االتصال أودالة دوریة متصلة  أليمتسلسلة فورییه 

  .التركیب الموجيئل الموجات و باستخدام التحلیل التوافقي لفورییه یمكن حل مسا.4
  .اعتمادا على صیغة أویلر الشهیرة المركبة لألعداد یمكن إیجاد متسلسلة فورییه .5
  .شروطها وفورییه لحل مسائل القیم الحدیة  متسلسلة نستخدم.6
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  الحمید العاشق حنان العاشق عبد .أ
  قصر بن غشیر - كلیة التربیة

  
  :الملخص

في هذه الدراسة تناولت موضوع تأثیر زمرة على مجموعة وتطرقت للمجموعات 
퐺وتطبیقات إیجادهاالمستقرة والزمر الجزئیة االیزوتروبیة كذلك المسارات وكیفیة  −

푠푒푡  نظریات مهمة في الدراسة وختاما نظریات سیلو  إلىوحساباتها باإلضافة
  .رتبة عشرة إلىوتطبیقاتها في تصنیف الزمر المنتهیة 

  :البحثمقدمة 
تعمیم تحتل نظریة الزمر مكانة ممیزة بین موضوعات الجبر الحدیث نتیجة ال

 اكتسبت هذه النظریة عمقا واضحا من خالل مبرهنات لقد. والتجرید الذي تتسم به
هذه المبرهنات وتطبیقاتها یكمن في  إلىالذي قاد  سیلو وتطبیقاتها والمفهوم المهم

ى مجموعة الذي تم توضیحه في الدراسة ولقد استعنت في الدراسة مفهوم اثر زمرة عل
وقد  بكتب في الجبر المجرد عربیة وانجلیزیة التي ساعدتني في توضیح عدة مفاهیم

  .تم ذكر هذه الكتب في المراجع
  :والتساؤالت البحثمشكلة 

وتصنیف  رة على مجموعة مدخل مهم لنظریات سیلویعتبر موضوع تأثیر زم
وتوضیح  مهمة لزمر منتهیة أمثلةم هو ذكر ومن المه رتبة عشرة إلىالزمر المنتهیة 

  .بعض الخصائص المهمة لها كالتشاكل والتبدیل
  :كاألتيعلیها  اإلجابةالتساؤالت التي تناولت هذه الدراسة  أهمومن 

 مجموعة ؟تأثیر زمرة على دراسة  أهمیةما  -
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 ما هو تعریف المجموعات المستقرة والزمر الجزئیة االیزوتروبیة؟ -
 ماذا تعني المسارات ؟ -
푃تعني زمر  ذاما -  ؟ −
  نظریات سیلو وتطبیقاتها ؟هي ما  -
  :البحث أهداف
  :األتيفي الدراسة  أهدافتكمن  

 .على زمرةوعة دراسة تأثیر مجم توضیح مفهوم )1
 .الجزئیة االیزوتروبیة تعریف المجموعات المستقرة والزمر )2
 .تعریف المسارات وذكر مبرهنة بیرنساید  )3
퐺توضیح تطبیقات )4 − 푠푒푡وحساباتها. 
ذكر مبرهنات سیلو وتطبیقاتها في تصنیف الزمر المنتهیة الى رتبة عشرة مع  )5

  . المهمة األمثلةعرض وتوضیح بعض 
  :  البحث أهمیة

 .تأثیر زمرة على مجموعة دراسة أهمیة )1
مفهوم تأثیر زمرة على مجموعة ومنها حساب عدد  إلیهانتائج مهمة قادتنا  )2

 .المسارات
 .مبرهنات سیلو وتطبیقاتها في تصنیف الزمر المنتهیة الى رتبة عشرة )3

  :البحثمصطلحات 
ABوتمثل بالرمز  Aهي مجموعة جزئیة من  Bالمجموعة  :وعةالمجم   أي ان
BAوAهو عنصر  Bفي  عنصر .  
فان   Gعلى المجموعة  ثنائیةعملیة  )(مجموعة غیر خالیة و Gلتكن  :الزمرة
),(النظام  G  یسمى زمرة اذا حققت الشروط االتیة:  
GbaGba:خاصیة االنغالق -  , 
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 :بمعنى Gتنسیقیة على )(العملیة  -
cbacbaGcba  )()(,, 

 : بحیثGeتوفر العنصر المحاید  -
aeaeaGa  

 :معكوس بمعنىGلكل عنصر في -
eaaGaGa   11  

 퐺زمرة فان تأثیر الزمرة  퐺مجموعة و  푋كانت  إذا :زمرة على مجموعة تأثیر
:∗هو دالة )푋)group Action on a setعلى مجموعة  푋 × 퐺 → 푋  بحیث

  :یتحقق الشرطین التالیین
1- 푥푒 = 푥  لكل푥  في푋. 
2- 푥(푔 푔 ) = (푥푔 )푔  لكل푥  في푋  و푔 , 푔  في퐺 

퐺)بالرمز ) 푋على المجموعة  퐺تأثیر الزمرة (نعبر عن      − 푠푒푡)  ومن تم فان
푋   هي퐺 − 푠푒푡.  

  :نظریات سیلو
|퐺|زمرة منتھیة و  퐺لتكن  :)األولىمبرهنة سیلو (     = 푃 푚  حیث푛 ≥ و ال  1

 أي  푚یقسم 
(푃, 푚) =   :فان 1

1 - 퐺  تحتوي على زمرة جزئیة رتیتها푃  لكل푘  1بحیث ≤ 푘 ≤ 푛. 
هي زمرة جزئیة اعتیادیة من زمرة  푝ذات الرتبة  퐺من  퐻كل زمرة جزئیة  - 2

1حیث   푃جزئیة رتبتها  ≤ 푘 ≤ 푛. 
푃كانت  إذا ):مبرهنة سیلو الثانیة( , 푃 زمرتین سیلو الجزئیتین	푃  퐺من زمرة  −

푃منتهیة فان  퐺بحیث  , 푃  زمرتین جزئیتین مترافقتین في퐺.  
فان عدد الزمر  퐺یقسم رتبة  푃زمرة منتهیة و  퐺كانت  إذا ):مبرهنة سیلو الثالثة(

  .퐺ویقسم رتبة  푃السیلویة الجزئیة یكون مطابق للواحد بمقیاس
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 المنهج الوصفي الوضعي التحلیلي أسلوباعتمدت الباحثة على  :البحثمنهج 
السابقة العربیة  اتالدراس أدبیاتالتفاقه مع طبیعة الدراسة حیث قامت الباحثة بمسح 

  .المتعلقة بموضوع الدراسة واألجنبیة
تتحدد الدراسة في توضیح مفهوم تأثیر زمرة على مجموعة الذي قادنا  :البحثحدود 

  .مبرهنات سیلو وتطبیقاتها إلى
  :النظري اإلطار

  Group Action on a Set:مجموعةتأثیر زمرة على .1
على  퐺مرة فان تأثیر الزمرةز  퐺مجموعة و  푋كانت  إذا :تعریف 1.1

:∗هو دالة)푋)group Action on a setمجموعة 푋 × 퐺 → 푋  بحیث یتحقق
  :الشرطین التالیین

3 - 푥푒 = 푥 لكل푥 في푋. 
4 - 푥(푔 푔 ) = (푥푔 )푔 لكل 푥 في푋و푔 , 푔  في퐺 

퐺)بالرمز) 푋على المجموعة  퐺الزمرةتأثیر (نعبر عن  − 푠푒푡)  ومن تم فان
푋  يھ퐺 − 푠푒푡.  

퐺) متنوعة أمثلة 2.1 − 푠푒푡):  
퐺)مجموعة وهي نفسها زمرة فان 퐺باعتبار :مثال 3.1 − 푠푒푡) معرف بالدالة∗

(푔 , 푔 ) = 푔 푔 بحیث푔 في المجموعة퐺  و푔  ي الزمرةف퐺 ویتحقق ما یلي:  
1 - ∗ (푥, 푒) = 푥푒بحیث푥 ∈ 퐺  و퐺مجموعة نجد ان푥푒 = 푥 الن퐺  زمرة

 .ومتوفر لدیها لعنصر المحاید
2 - ∗ (푥, 푔 푔 ) = 푥(푔 푔  퐺وبالتالي  زمرة퐺وبما ان (

푥(푔تنسیقیةفان 푔 ) = (푥푔 )푔 على  퐺تأثیر الزمرة ∗هذه الدالةب  ∴
 .퐺المجموعة
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ذا  퐺على المجموعة 퐻یمكن ان نعتبر تأثیر الزمرة 퐺زمرة جزئیة من 퐻كانت وإ
∗معرف بالدالة (푔, ℎ) = 푔ℎ حبثℎ في퐻 و푔في퐺.  

퐻)هي 퐺فیمكن اعتبار 퐺 زمرة جزئیة من زمرة 퐻كانت إذا :مثال 4.1 − 푠푒푡) 
 : بحیث

∗ (푔, ℎ) = ℎ 푔ℎ	∀	푔 ∈ 퐺, ℎ ∈ 퐻 ونالحظ ان:  
1 - ∗ (푔, 푒) = 푒 푔푒 = 푔 حیث푔 في퐺. 
2 - ∗ (푔, ℎ ℎ ) = (ℎ ℎ ) 푔(ℎ ℎ ) = ℎ ∗ (푔, ℎ ) ℎ =∗ (∗

(푔, ℎ ), ℎ ) 
من هي عائلة المجموعات المرافقة الیمنى 푅و  퐺 زمرة جزئیة 퐻لتكن :مثال 5.1

푅 أي ان 퐻زمرة الجزئیة ل = {퐻푥: 푥 ∈ 퐺} حیث 퐻푥 = {ℎ푥: ℎ ∈ 퐻} 
퐺)هي 푅فان − 푠푒푡) حیث دالة التأثیر هي:∗ (퐻푥, 푔) = 퐻(푥푔)	∀푔, 푥 ∈
퐻 وذلك الن:  
1 - 퐻(푥푒) = 퐻푥 
2 - (퐻푥)푔 푔 = (퐻푥푔 )푔  

퐷)كان لدینا إذا :مثال 6.1 , 표) زمرة جزئیة من زمرة التبادیل푆 حیث  
퐷 = {휌 , 휌 , 휌 , 휌 , 휇 , 휇 , 푠 , 푠  رؤوسهي هي تماثالت المربع الذ {

푠 لألضالعزنا فاذا رم 1,2,3,4 , 푠 , 푠 , 푠 واالقطار 푑 , 푑  والمحور الراسي
푚 والمحور االفقي ,푚 ونقطة المركز푐  األضالع منصفاتونقاط  

 휌 	, 푖 = تقابل   휇و  푖تقابل دوران المربع ضد عقارب الساعة وبزاویة  1,2,3,4
푑المحاورانعكاس  ,푚 عكاس في القطرنیعني ا푑 للدوران فنجد ان بالنسبة.  

휌 = 1 2 3			
1 2 3			

4
4 	 , 휌 = 1 2 3			

2 3 4		
4
	1 ,   

휌 = 1 2 3			
4 1 2			

4
3  , 휌 = 1 2 3

3 4 1
			4
			2  
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  لالنعكاسوبالنسبة 

휇 = 1 2 3			
2 1 4		

4
3 	, 휇 = 1 2 3			

4 3 2		
4
	1 ,   

푠 = 1 2 3			
1 4 3			

4
2   ,   푠 = 1 2 3

3 2 1
			4
			4  

  أنونفرض 
푋 = {1,2,3,4, 푠 , 푠 , 푠 , 푠 ,푚 ,푚 , 푑 , 푑 , 푐, 휌 , 휌 , 휌 , 휌 }   

퐷)ھي 푋فان − 푠푒푡) االتي یعرف تأثیر الزمرة (1)والجدول퐷  على
  .푋المجموعة

  )1(الشكل 

  3          푠 휌       4 

  푑    푑 푠  

  휌      푚  c휌  

  푠      푚    

  2  휌  푠1  

  

푆)ھي 푋على فان 푋زمرة التبادیل 푆مجموعة و 푋لیكن :مثال 7.1 − 푠푒푡) 
 والتأثیر معرف بالدالة
∗ (푥, 휎) = 휎(푥) أي تأثیر التبدیلةσ على푋 .ولدینا:  
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1- ∗ (푥, 휎) = 휎(푥)حیثσ  التبدیلة المحایدة. 
2- ∗ (푥, 휎훽) = 휎 훽(푥) = 휎 ∗ (푥, 훽) = (∗ (푥, 훽), 휎) 

 :والزمر الجزئیة االیزوتروبیةالمجموعات المستقرة .2
퐹푖푥푒푑	푠푒푡푠	푎푛푑	퐼푠표푡표푟표푝푦	푠푢푏푔푟표푢푝푠	  

퐺)مجموعة  푋لیكن  − 푠푒푡) و푥  في푋 و푔  في퐺  نضع:  

푋 = {푥 ∈ 푋: 푥푔 = 푥}						, 퐺 = {푔 ∈ 퐺: 푥푔 = 푥}   

퐷)زمرة و퐷مجموعة و 푋كان إذا :مثال 1.2 − 푠푒푡) 6.1 المعطاة في المثال 
 فیكون لدینا 

푋휌 = {푐}, 푋휌 = {푥 ∈ 푋: 푥휌 = 푥}, 푋휇 =
{푠 , 푠 ,푚 ,푚 , 푐, 휌 , 휌 퐺اذا كانتو  { = 퐷 فان퐺 = {푔 ∈

퐺: 푑 푔 = 푑 } = {휌 , 휌 , 푠 , 푠 }, 퐺 = {휌 , 휇 }, 퐺 = {휌 , 푠 }.  
الجزئیة في المثال السابق هي تجزئ  퐺عائلة المجموعات أننالحظ  :مالحظة 2.2

تنتقل الى  {1,2,3,4	}ونالحظ كذلك ان عناصر المجموعة الجزئیة 퐺للمجموعة 
كل عنصر من  أنذلك  إلى وباإلضافة 퐷 نفس المجموعة الجزئیة تحت تأثیر

المجموعة الجزئیة بتأثیر تنتقل الى كل العناصر االخرى من  1,2,3,4العناصر
  .퐷عناصر مختلفة من

퐺)مجموعة 푋كانت إذا :مبرھنة 3.2 − 푠푒푡) فان 퐺 ھي زمرة جزئیة من퐺 لكل 
푥 في푋.  

  :البرھان
푥لیكن  ∈ 푋  و푔 , 푔 ∈ 퐺  فان푥푔 = 푥	, 푥푔 = 푥  

푥(푔 푔 ) = (푥푔 )푔 = 푥푔 = 푥  

  . 퐺مغلقة تحت عملیة  퐺 أنأي 
푥푒ولدینا  = 푥  ∴  	e ∈ 퐺  

푔كانت وإذا ∈ 퐺 فان푥푔 = 푥  علیھ فان푥 = 푥푒 = 푥(푔푔 ) =
(푥푔)푔 = 푥푔  

∴ 푔 ∈ 퐺   و푔  یمثل معكوس푔 .  
∴ 퐺  زمرة جزئیة من퐺 .  
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G)مجموعة Xلتكن :تعریف 4.2 − set)و	xفيX فان الزمرة الجزئیةG  تسمى
  ).X )Isotropy subgroupsالزمرة الجزئیة االیزوتروبیة للمجموعة 

  :퐎퐫퐛퐢퐭퐬المسارات.3
G)جموعةم  Xكنتل :مبرهنة 1.3 − set)x , x فيX ة على معرف) ~( والعالقة

xالنحو التالي  ~xاذا وفقط اذا وجدgفيG بحیث انx g = x  هي )~(ن إف
  .Xعالقة تكافؤ على

  :البرهان
푥푒نجد ان  푋في  푥لكل  = 푥 ∴ 푥~푥     عالقة عاكسة ~أي ان.  

푥أننفرض  اآلن ~푥 푥 푔 = 푥  لبعض푔  في퐺  ونالحظ ان푥 푔 = 푥
푥 = 푔 푥 푥 ~푥  متماثلة ~وعلیھ فان.  

푥كان  إذا ~푥   و푥 ~푥 فان푥 푔 = 푥  و푥 푔 = 푥  لبعض푔 , 푔  في
퐺  

(푥 푔 )푔 = 푥  푥 (푔 푔 ) = 푥    

  ∴ 푥 ~푥  ناقلة  ~أي ان.  

∴   . 푋عالقة تكافؤ على  ~

퐺)مجموعة 푋كانت إذا :تعریف 3.2 − 푠푒푡) فان كل فصل تكافؤ للعالقة)~( 
فان 푋في  푥واذا كانت. 퐺تحت 푋الموصوفة في المبرهنة السابقة تسمى مسار في

=أي انGXیسمى مسار ونرمز له بالرمز 푥على فصل التكافؤ الحاوي {푥푔: 푔 ∈
퐺} GX  

  .|푋|ھو  푋نذكر بان عدد عناصر المجموعة 

퐺)مجموعة푋لیكن :مبرھنة 3.3 − 푠푒푡) وكانت푥   في푋  فانGX =
[퐺: 퐺 ].  
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  :البرھان
GXمن ∅لنعرف العالقة 

푆حیث  푆الى المجموعة   = {퐺 푔: 푔 ∈ 퐺}   و
푆 = [퐺: 퐺   :بالقاعدة [

∅: GX → S   

푥푔 → 퐺 g   

푥푔لیكن    , 푥푔 ∈ GX  

퐺          (푥푔من تعریف  ( = 푥푔 푥 = 푥푔 푔 푔 푔 ∈ 퐺  

퐺 푔 = 퐺 푔   

  .دالة ∅وبھذا تكون 

퐺لیكن  푔 , 퐺 푔 ∈ 푆    واذا كان퐺 푔 = 퐺 푔  

퐺 푔 푔 = 퐺 푔 푔 ∈ 퐺   

푥푔 푔 = 푥푥푔 = 푥푔    

  ∴   .دالة احادیة ∅

퐺لكل  푔 ∈ 푆  یوجد푥푔 ∈ xG   بحیث∅(푥푔) = 퐺 푔  

∴   .دالة فوقیة ∅	

  دالة احادیة وفوقیة ∅وبتالي 

∴ |퐺 | = |푆| = [퐺: 퐺 ]   

∴ GX = [퐺: 퐺 ]   
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퐷)كنلت :مثال 4.3 − 푠푒푡)  حیث )1( مع الجدول 6.1المعطاة في المثال퐺 =
퐷  لدینافیكون  

퐺 = {휌 , 푠 }, G1 = {1,2,3,4}   

|퐺|وكان     = G1فان  8 = [퐺: 퐺 ] = 4  

퐺) تطبیقات.4 − 푠푒푡) وحساباتھا퐴푝푝푙푖푐푎푡푖표푛	표푓	퐺 − 푠푒푡푠	퐶표푢푛푡푖푛푔:  

퐺)المبرهنة التالیة توضح طریقة لحساب عدد المسارات في − 푠푒푡) .  
مجموعة 푋	و زمرة منتهیة 퐺كانت إذا :) 푩풖풓풏풔풊풅풆بیرنساند(مبرهنة  1.4

 퐺تحت 푋عدد المسارات في 푟و 푋على المجموعة 퐺 وتؤثر الزمرةمنتهیة 
|푟|퐺فان = ∑ 푋∈.  

  :البرھان
,푥) األزواج لنعتبر 푔) بحیث푥푔 = 푥 ولیكن푁عدد ھذه االزواجولكل푔 ي ف퐺  یوجد

  푔االزواج التي مركباتھا الثانیة ھي 푋من 

∴ 푁 = ∑ 푋∈   

퐺|یوجد  푋في 푥لكل إن أیضاونجد  بتالي كذلك 푥من االزواج المركبة االولى |
푁 = ∑ |퐺 |∈  

GXلكن  = [퐺: 퐺 ]  

GXأن أیضاونعلم  = |퐺| |퐺 |⁄ [퐺: 퐺 ] = |퐺| |퐺 |⁄   

|퐺 | = |퐺| |퐺 |⁄   

 اآلن
GX

GX أنفرضنا  فإذا في نفس المسار 푥نفس القیمة لكل لھا    = 푛 

  متساویةGXوجمیع  
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∑             أن كینتج عن ذل
GX

∈ =
GX

+
GX

+⋯  

                                 1  =푛 =			= + +⋯  

∴ 푁 = |퐺| 퐺تحت푋في	المسارات	عدد	 = |퐺|. 푟   

|푟|퐺 أنونجد  = ∑ 푋∈  

  فان 푋مجموعة منتھیة وتؤثر على 푋زمرة منتھیة و 퐺كانت إذا :نتیجة 2.4

)  퐺تحت  푋عدد المسارات في (
| |
∑ 푋∈ = 푟 .  

  :푻풉풆풐풓풆풎풔	푺풚풍풐풘 مبرھنات سیلو.5
تبدیلیة و  퐺واذا كانت |퐺|منتهیة تقسم 퐺نعلم بان رتبة الزمرة الجزئیة من زمرة     
푛عدد طبیعي بحیث푛 |퐺|⁄ في  فتوجد زمرة جزئیة퐺 رتبتها푛 . لكن نالحظ فیما بعد

 واألداة. الغیر تبدیلیةان هذه النتیجة غیر صحیحة على وجه العموم بالنسبة للزمر 
 أیضامبرهنات سیلو تعطینا  إن .اسة هذا الموضوع هو مبرهنات سیلوالمناسبة لدر 

المجموعة من الزمرة  퐺تشكل لتأثیر زمرة على مجموعة وفي هذه المرة أخرىتطبیقات 
في البند . عائلة من الزمر الجزئیة أونفسها فتكون عائلة فصول تكافؤ لزمرة جزئیة 

واالن ندرس كیفیة تكوین  퐺تحت푋عرضنا كیفیة حساب عدد المسارات في السابق 
 퐺تحت 푋	في 푥فاذا كان. 푋نتهیةمالمعادلة لحساب عدد عناصر المجموعة ال

:푥푔}هو 푔 ∈ 퐺} GX  فنفرض وجود푟 من المسارات في푋 تحت퐺 وكذلك 
{푥 , 푥 , … , 푥  푋وكل عنصر في 푋تحتوي على عنصر واحد من كل مسار في {

  :أن تجنیوضع في مسار واحد فقط فی
|푋| = ∑ GXi وقد یوجد في푋 مسار ذي عنصر واحد فقط.  

푋لیكن = {푥 ∈ 푋: 푥푔 = 푥∀푔 ∈ 퐺} فان푋  هو اتحاد المسارات ذات
من المسارات ذات العنصر الواحد  푆ولنفرض لدینا 푋العنصر الواحد الموجودة في
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0بحیث ≤ 푆 ≤ 푟 فان|푋 | = 푆  ومن تم نكتب المعادلة السابقة على النحو

|푋|:التالي = |푋 | + ∑ GXi  

  .انھ عدد صحیح اولي 푃نقصد بالرمز:تنبیھ 1.5

퐺)مجموعة푋	و 푃كانت زمرة رتبتھا إذا :مبرھنة 2.5 − 푠푒푡)  منتھیة
|푋|فان = |푋 |	(푚표푑)푃.  

  :البرھان

GXiلدینا = [퐺: 퐺 ]  

푠  إنونالحظ  + 1 ≤ 푖 ≤ 푟∀푃 GXi 푃 [퐺: 퐺 ]⁄  [퐺: 퐺 ] |퐺|⁄  

푃وینتج من المعادلة المذكورة قبل المبرھنة  |푋| − |푋 |⁄  

|푋|أنأي  = |푋 |(푚표푑	푃)	  

푃الزمرة  3.5 − :푃 − 퐺푟표푢푝푠:  

푷	ریف زمرتع 4.5 − )푷 − 푮풓풐풖풑풔:( تسمى الزمرة퐺 زمرة	푃 − 푃 −
퐺푟표푢푝)( كان كل عنصر في إذا퐺 له رتبة푃 )حیث عدد푃 اولي و푘 عدد

  .)صحیح
푃	تسمى زمرة جزئیة 퐺والزمرة الجزئیة من زمرة اذا كانت الزمرة الجزئیة  퐺ة للزمر  −

푃زمرةنفسها  −.  
لها  퐺فان |퐺|یقسم푃	زمرة منتهیة و 퐺كانت إذا :) 푪풂풖풄풉풚( مبرهنة كوشي 5.5

  .푃ونتیجة لذلك توجد زمرة جزئیة رتبتها 푃 عنصر رتبته
  :البرهان

  :على النحو التالي푋باعتبار معطیات المبرهنة تكون المجموعة 
푋 = {(푔 , 푔 , … . . 푔 ): 푔 ∈ 퐺, 푔 푔 … . . 푔 = 푒}   
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  : الن|푋| تقسم 푃أننجد 

푔كان  إذا , 푔 , … . . 푔  عناصر من퐺 نجد ان العنصر  

|푋| = |퐺| 푔 = (푔 푔 ……푔 )  

푔)انتماء  لیحقق خاصیة , 푔 , … . . 푔   .푋الى(

  푃 |푋|⁄ 푃 |퐺|⁄   

……123)ھي الدورة σولیكن . . P)  في푆   وσ ؤثر على ت푋   بھذا  

σ(푔 , 푔 , …… ,푔 ) = (푔 , 푔 , …… ,푔 ) = (푔 , 푔 , …… ,푔 푔 )   

푔) أننجد  , 푔 , …… , 푔 푔 푔و   푋تنتمي الى  ( (푔 푔 ……푔 ) = 푒   ان ف  

푔 = (푔 푔 …… . 푔 )   

(푔 푔 ……푔 )푔 = 푒  ∴  

  . 푋تؤثر على  σوبتالي و 

>الزمرة أنونعتبر  حیث  푋تؤثر على 푆من  <
< >= {푒, 휎, 휎 , …… , 휎 }  

>و  > = 푃             و푆 < >   

|푋|أن فنجد  = |푋 |(푚표푑	푃)       و푃 |푋|⁄ 푃 |푋 |⁄  

푔أننجد  푋لنختبر  اآلن , 푔 , …… , 푔  تبقى كما ھي بواسطةσ  وبالتالي
>بواسطة > 푔 = 푔 = ⋯ = 푔  وحید وھووھذا العنصر 

e, e, e, …… . , e)  

푃أنوبما  |푋   푋من العناصر في 푃فیوجد على االقل  ⁄|

푔بحیث  퐺في 푔یوجد عنصر ∴ ≠ 푒 و(푔, 푔, 푔, …… . , 푔)   في푋  

푋 = {(푔, 푔, 푔, , …… , 푔): 푔 = 푒, 푔 ∈ 퐺}   
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∴ (푔, 푔, 푔, , …… , 푔) = 푔 = 푒, 푔 ≠ 푒   

>فان 푃عنصر رتبتھ  푔أن أي    .푃رتبتھا  퐺زمرة جزئیة من <

푃	زمرة 퐺زمرة منتھیة فان 퐺كانت إذا :نتیجة 6.5 |퐺|اذا وفقط اذا كان − = 푃 
  .)عدد صحیح موجب 푘حیث(

  :푻풉풆풐풓풆풎풆풔	푺풚풍풐풘	푻풉풆مبرھنات سیلو  7.5

بالمرافقة  푄تؤثر على 퐺لنجعل 퐺عائلة كل الزمر الجزئیة من푄زمرة و 퐺لتكن
,ان اذا كان أي 퐻 ∈ 푄푔 ∈ 퐺,퐻 ≤ 퐺  ان فان تأثیرك푔  على퐻  هو زمرة جزئیة

푔مرافقة 퐻푔 ونعرف المجموعة  
퐻 = {푔 ∈ 퐺: 푔 퐻푔 = 퐻} من  وهي عبارة عن زمرة جزئیة퐺 وایضا퐻 

وهي اعظم زمرة جزئیة  퐻و퐻واضح ذلك من تعریف 퐻اعتیادیة منزمرة جزئیة 
  .퐺من

 퐺في 퐻المعرفة سابقا ھي منظم  퐺من الزمرة 퐻الزمرة الجزئیة :تعریف 8.5
)normalizer( وسنرمز لھ بالرمز푁[퐻].  

푃	زمرة جزئیة 퐻كان إذا :توطئة 9.5 [푁[퐻]:퐻]المنتھیة فان 퐺من الزمرة− =
[퐺: 퐻](푚표푑	푃).  

  :البرھان

 푅علىتؤثر  퐻وكانت	G	في	퐻	الجزئیة	لزمرة	الیمنى	الفصول	مجموعة	ھو	R	لیكن
  باالنتقال االیمن أي ان 

(퐻푥)ℎ = 퐻(푥ℎ)       ونجد ان|푅| = [퐺: 퐻]  

  퐻تبقى مستقرة من عناصر ھو مجموعة الفصول الیمنى التي  푅لتكن اآلن

푅|أن نجد  | = [푁[퐻]:퐻]  
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الى مجموعة الفصول الیمنى لزمرة 푅من ∅ھذا التساوي فنعرف الدالة  نثبتلكي 
  퐻الجزئیة 

  .  Rھذه الفصول ھي  أنأي 

∅:푅 → 푅  

퐻푥  بالقاعدة معرفة  → 퐻푥  

푅|وبتالي  دالة تقابلیة ∅و       | = [푁[퐻]:퐻]  

|푅|ولدینا       = |푅 |	(푚표푑	푃)  

[푁[퐻]:퐻] أنأي  = [퐺: 퐻](푚표푑	푃)  

푃	زمرة جزئیة 퐻كانت إذا :نتیجة 10.5 تقسم  푃المنتھیة وكانت  퐺من الزمرة −
[퐺: 퐻]  فان푁[퐻] ≠ 퐻.  

  :البرھان
푃  قسمت[퐺: 퐻]  

푃أي [푁[퐻]:퐻] تقسم 푃فان ) 9.5(  ومن توطئة [푁[퐻]:퐻]⁄      و
푁[퐻]퐻	  

  푁[퐻]퐻

> 1 [ ]

푃 [ ]
  

  푁[퐻] ≠ 퐻    

|퐺|زمرة منتھیة و 퐺لتكن :)األولىسیلو مبرھنة ( :مبرھنة11.5 = 푃 푚 
푛حیث ≥  أي 푚و ال یقسم1

(푃, 푚) =   :فان 1
3 - 퐺تحتوي على زمرة جزئیة رتیتها푃 لكل푘 1بحیث ≤ 푘 ≤ 푛. 
هي زمرة جزئیة اعتیادیة من زمرة جزئیة  푝ذات الرتبة 퐺من 퐻كل زمرة جزئیة - 4

1حیث 푃رتبتها ≤ 푘 ≤ 푛. 



  م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم        

  
    210 

  :البرهان
푃و푃تحتوي على زمرة جزئیة من رتبة 퐺من مبرهنة كوشي الزمرة  |퐺|⁄  

 푃یؤدي الى وجود زمرة جزئیة من الرتبة  푃وجود زمرة جزئیة من رتبة إلثبات
  نستخدم االستنتاج الریاضي 

|퐻|أي푃زمرة جزئیة من الرتبة  퐻كانت فإذا = 푃  
:퐺]تقسم 푃و 퐻]الن푃 |퐻|⁄  و[퐺: 퐻] = |퐺|

|퐻|푃 [퐺: 퐻]⁄  

푃یكون  )9.5( ومن توطئة [푁[퐻]:퐻]⁄ ولما كانت퐻 جزئیة اعتیادیة من
푁[퐻] فتكون푁[퐻]

퐻زمرة القسمة و푃 [ ومن مبرھنة كوشي یكون لزمرة  [

  . 푃رتبتھا 푘القسمة زمرة جزئیة 

:βالدالةلنعرف  푁[퐻] → 푁[퐻]
퐻    بالقاعدة푔 → 푔퐻   حیث β  تشاكل طبیعي  

훽و (퐾) = {푥 ∈ 푁[퐻]: 훽(푥) ∈ 퐾}   لیكن퐾 < 푁[퐻]
퐻  و퐾 ≡ 퐿

퐻  

β(퐿)فان    = {퐻푥: 푥 ∈ 퐿} ∴ 퐿 퐻 ≡ 퐾   و퐿  زمرة جزئیة من푁[퐻]  

∴ 퐻 ≤ 퐿   

훽نثبت  أنیجب  اآلن (퐾) = 훽 (퐾)  

푘 ∈ 훽 (퐾) 	푘 ∈ 푁[퐻], 훽(푘) ∈ 퐾   

퐾 = 퐿
퐾푘 ∈ 푁[퐻], 푘퐻    

푘 ∈ 퐿푘 ∈ 푁[퐻],		    

퐿훽 (퐾)  ∴  
,)(لیكن 1 KKK

LHL    
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)(1 KL    
)(1 KL    

kPHPKكان  إذا  ,  

KK
L

K
LKK

L   

1 kk PPPKHL  

لیكن           HNHHNK ,)(1  < HPK k ,)( 11    

1)(فان  KH   

푃	الزمرة الجزئیة :تعریف 12.5 푃	هي الزمرة الجزئیة 퐺لسیلو من الزمرة − − 
푝	أي ان تلك الزمرة الجزئیة 퐺االعظمیة لزمرة 푃	غیر المحتواة في زمرة جزئیة − − 

|퐺|كانت إذاأي ان  . اكبر منها = 푃 푚  كما في المبرهنة السابقة فان الزمرة
푃	الجزئیة ذات  퐺زمرة جزئیة من 퐻كانت فإذا. 푃لسیلو هي ذات الرتبة −
푃	ة فال توجد زمرة جزئیة 푃الرتبة KHبحیث 퐺من 퐾ولتكن −


  

المبرهنة التالیة وهي مبرهنة سیلو الثانیة توضح لنا زمرتین جزئیتین لسیلو فان 
  تكون مرافقة للثانیة، أحداهما
푃كانت إذا :)ةسیلو الثانی مبرهنة( مبرهنة 13.5 , 푃 زمرتین سیلو الجزئیتین	푃 − 

푃منتهیةفان 퐺بحیث 퐺من زمرة , 푃 زمرتین جزئیتین مترافقتین في퐺.  
  :البرهان

الزمرتین الجزئیتین تؤثر على الصفوف الیمنى  إحدىفكرة البرهان هي جعل     
  .لألخرى
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بهذا  푅تؤثر على  푃ولیكن  푃عائلة الصفوف الیمنى من  푅لیكن     
(푃 푥)푦 = 푃 (푥푦)  و푦  في푃   بتالي یكون푅  هو(푃 − 푠푒푡).  

푅ولدینا  ≡ |푅|(푚표푑	푃)    و|푅| = [퐺: 푃  푃غیر قابل للقسمة بالعدد   [
푅وبتاالي  ≠ 0  

푅لتكن 푃 푥 푃فان   ∋ 푥푦 = 푃 푥  لكل푦  في푃  

푃 푥푦푥 = 푃   لكل푦  في푃   علیھ فان푥푦푥 ∈ 푃   لكل푦  في푃  

푥푃 푥 ≤ 푃     ولما كان|푃 | = |푃 푃فان  | = 푥 푃 푥 وھذا یعني ان
푃  و푃 زمر جزئیة مترافقة.  

فان  퐺یقسم رتبة 푃زمرة منتهیة و 퐺كانت إذا :)سیلو الثالثةمبرهنة (مبرهنة  14.5
  .퐺رتبة  ویقسم 푃ن مطابق للواحد بمقیاسعدد الزمر السیلویة الجزئیة یكو 

  :البرهان
푃هي احدى الزمر الجزئیة   푃لتكن    . 퐺سیلو من   −

푃هي مجموعة كل الزمر الجزئیة  ولیكن  على بالمرافقة یؤثر  푃سیلو وكان −
푇تحمل  푃في  푥بحیث ان ∈   الى푥푇푥 .  

لدینا =  	(푚표푑	푃) لنجد االن اذا كانτفي  فان푥푇푥 =

푇 لكل푥 في푃 علیه푃 ≤ 푁[푇]   وكذلك푇 ≤ 푁[푇] ایضا.  
푃كالهما زمرة جزئیة  푇و 푃لما كان 푃زمر جزئیة  أیضاهما ف 퐺سیلو من − − 

  .األولىحسب نظریة سیلو تالي هما مترافقتان الوب 푁[푇]سیلو من  
 푁[푇]فهي نفسها المرافقة الوحیدة في  푁[푇]زمرة جزئیة اعتیادیة في 푇ولما كان 

푇علیه  = 푃 تالي الوب = {푃} ولما كان =  = 1	(푚표푑	푃)  فان
푃عدد الزمر الجزئیة   .	푃سیلو  متطابقة للواحد بمقیاس  −

푃بالمرافقة ولما كان كل الزمر الجزئیة تؤثر على 퐺لنجعل  اآلن سیلو مترافقة  −
  .퐺تحت  فیوجد مسار واحد في
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ذا 퐺فان  في  푃كان  وإ = N[푃] ولكن[퐺: 퐺 بتالي عدد  |퐺|احد قواسم [
푃الزمر الجزئیة   .|퐺|سیلو تقسم  −

2	زمر سیلو الجزئیة :مثال 15.5  2والزمر الجزئیة ذات الرتبة 2بها رتبة 푆من −
휌}في المثال من بند هي 푆من , 휇 }, {휌 , 휇 }, {휌 , 휇 هناك ثالث  أند نج {

3زمر سیلو الجزئیة وان ≡ 1(푚표푑2) وهي رتبة 6تقسم 3وایضا푆  ونالحظ ایضا
휌}أن ان زمر سیلو الجزئیة مترافقة أي  , 휇 }푖휌 = {휌 , 휇 و  {

{휌 , 휇 }푖휌 = {휌 , 휇 푋푖휌حیث{ = (휌 ) 푋휌  
تكون  15سوف نستخدم مبرهنات سیلو لتبیان ان ال توجد زمرة رتبتها :مثال 16.5
لها زمرة جزئیة اعتیادیة  퐺ولنفرض ان 15ها زمرة رتبت 퐺لتكن. بسیطة
قل زمرة جزئیة واحدة رتبتها على اال 퐺یوجد لزمرة األولىرهنة سیلو وحسب مب.5رتبتها
 5ومن مبرهنة سیلو الثالثة عدد هذه الزمر الجزئیة متطابق مع الواحد مقیاس  .5

ومتطابقة مع  15من األقلالموجبة الوحیدة  األعدادي ه 1,6,11واالعداد  15ویقسم 
واحدة فقط  푝لها زمرة جزئیة إذا 15یقسم فقط  1وبما ان بین هذه  5الواحد مقیاس 

  ومن التشاكل التفابلي 5رتبتها 
푖 : 퐺 → 푔 푃푔  حیث푃 → 푔 푃푔  5و = |푔 푃푔|  وكذلك푖 (푥) =

푔 푥푔 و푔 푃푔 = 푃  وبالتالي푃 تیادیة فياع퐺. اي ان퐺 ال یمكن ان تكون
  .بسیطة

  :푻풉풆풓풚	푺풚풍풐풘	푻풉풆	풐풇	푨풑풑풍풊풄풂풕풊풐풏풔 تطبیقات لمبرهنات سیلو.7
وات رتب مبرهنات سیلو ومنها استنتاج زمر ذفي هذا البند نعطي عدة تطبیقات ل

بالنسبة (كذلك سندرس كل الزمر . الزمر منتهیة الرتب ة وسوف نبحث عنمعین
  . ر تبدیلیةوعندما یكون بعضها غیذات رتب معینة  )للتشاكل

  

  



  م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم        

  
    214 

푷على زمر تطبیقات 1.7   :الصف معادلةو  −
퐴푝푝푙푖푐푎푡푖표푛	푡표	푃 − 퐺푟표푢푝푠	푎푛푑	푇ℎ푒	퐶푙푎푠푠	퐸푞푢푎푡푖표푛:  

푃	زمرة أي كل( 푃كل زمرة من الرتبة :مبرھنة 2.7   .تكون محللة) المنتھیة −

  :البرھان
  퐻زمر جزئیة 퐺فمن مبرهنة سیلو االولى یكون لزمرة  푃 زمرة رتبتها 퐺لتكن

1حیث 푃وكل واحدة اعتیادیة في زمرة جزئیة رتبتها 푃تبها ر  ≤ 푖 ≤ 푟 فان  

{푒} = 퐻 < 퐻 < 퐻 < ⋯ < 퐻 = 퐺   

  وعلیھ تكون ابدالیة ودوریة  푃سلسلة تركیب حیث زمر القسمة تكون رتبھا

퐺 محللة.  

  .سندرس معادلة تسمى معادلة الصف التقلیدیة اآلن
퐺)لتكن − 푠푒푡) حیث퐺  نتهیة ومزمرة푋مجموعة منتهیة وكانت المعادلة 

|푋| = |푋 | + ∑ Gxi حیث푋 عنصر في كل مسار في푋  لنأخذ الحالة
푋الخاصة للمعادلة السابقة وهي لما = 퐺 وتأثیر퐺 على퐺 رافقة أي انمهو بال푔 

=Gفي   푥تنقل 퐺في 푋 الى푔 푥푔 .فان푋 = {푥 ∈ 퐺: 푔 푥푔 =
푥	∀푔 ∈ 퐺} = {푥 ∈ 퐺: 푥푔 = 푔푥	∀푔 ∈ 퐺} = 푍(퐺) و푍(퐺) تعرف على

푥푔بحیث 퐺في 푔وهي مجموعة كل العناصر 퐺انها مركز الزمرة = 푔푥 لكل푥 
  .퐺التي تتبادل مع كل عناصر 퐺عناصرمجموعة كل  أن أي 퐺في
ذا Gxiكانت  وإ = 푛 	, |푍(퐺)| = 푐 فتكون المعادلة السابقة|퐺| = 푐 +

푛 + ⋯+ 푛 حیث푛 عدد العناصر في المسار푖 لزمرة퐺  تحت المرافقة مع
푐و 퐺یقسم رتبة푛نفسها و + 1 ≤ 푖 ≤ 푟 نال Gxi = [퐺: 퐺   .|퐺|تقسم [

تحت  퐺وكل مسار في 퐺السابقة تسمى معادلة الصف لزمرةالمعادلة  :تعریف 3.7
  .푖푛)	푐푙푎푠푠	퐺(푐표푛푗푢푔푎푡푒المرافقة مع نفسها یسمى الصف المرافق في
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휌}من المثال في البند الصفوف المرافقة :مثال 4.7 }, {휌 , 휌 }, {휇 , 휇 , 휇 } 
6هي 푆هي فان معادلة الصف لزمرة = 1 + 2 + 3.  

푃زمرة 퐺زمرة غیر بدیهیة وكانت 퐺كانت إذا :مبرهنة 5.7  퐺فان مركز الزمرة −
  .غیر بدیهي

  :البرهان
푛 أنمن معادلة الصف نجد  |퐺|⁄ 		∀	푐 + 1 ≤ 푖 ≤ 푟  

푃 푛⁄ 	∀	푐 + 1 ≤ 푖 ≤ 푟  

푃و  |퐺|⁄  푃 푐⁄       ولما كانت푒 ∈ 푍(퐺)    بتالي푐 ≥ 1  

푐 ≥ 푃	∃	푎 ∈ 푍(퐺)	, 푎 ≠ 푒    

  푍(퐺)غیر بدیھیة                                     

퐻بحیث 퐻,퐾زمرة لدیها زمرتین اعتیادیتین 퐺كانت إذا :توطئة 6.7 ∪ 퐾 =
퐺	, 퐻 ∩ 퐾 = {푒} فان퐺 ثشاكل تقابلیا مع퐻 × 퐾.  

  :البرھان
퐻أن بما  ∪ 퐾 = 퐺	, 퐻 ∩ 퐾 = {푒}   نبین انℎ푘 = 푘ℎ   لكلℎ  في퐻 و푘  في
퐾  

ℎ푘ℎالتشاكل لیكن العنصر االبدالي إلثبات 푘  
ℎ푘ℎ)فالصیغة )푘  توضح ان هذا العنصر هو في퐾 الن퐾 اعتیادیة

  퐾فيℎ푘ℎأي
ℎ(푘ℎ(وبنفس الطریقة الصیغة  푘  في퐻  

ℎ푘ℎ 푘 ∈ 퐻 ∩ 퐾  
ℎ푘 = 푘ℎℎ푘ℎ 푘 = 푒    

퐺 ≈ 퐻 × 퐾  
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  .عدد اولي تكون تبدیلیة푃حیث 푃لرتبةكل زمرة من ا: مبرهنة 7.7
  :البرهان

  زمرة غیر دوریة  퐺لتكن
  푎لنفرض هذا العنصر 푃یكون برتبة 푒فان كل عنصر ماعدا 

< 푎   .퐺وال تساوي푃عبارة عن زمرة دوریة رتبتها هي  <
>و퐺 عنصر في푏	لنفرض  푎 > 푏< 푎 >∩< 푏 >= {푒}    

ذا > في 푐كان وإ 푎 >∩< 푏 푐و   < ≠ 푒  

>یولد الزمرتین  푐فان 푎 >و  < 푏 >< 푎 >=< 푏 >  
  للفرض وهذا تناقض

  أننجد  األولىمن مبرهنة سیلو 
|< 푎 >| = 푃  و퐺 < 푎 >   

>|و 푏 >| = 푃   و퐺 < 푏 >   
< 푎 >  < 푏 >  	퐺,				 < 푎 >  < 푎 >  < 푏 >  

> ورتبة 푎 >  < 푏   푃ھي  <

< 푎 >∩< 푏 >= 퐺  

퐺  شروط التوطئة السابقة متحققةوبتالي  ≈< 푎 >∩< 푏 > 

퐺ابدالیة  

|퐻퐾|فان 퐺زمرتین منتهیتین من الزمرة 퐻,퐾كانت إذا :رھنةمب 8.7 = | |.| |
| ∩ |

.  

  :البرهان
퐼لیكن  = 퐻 ∩ 퐾  و	퐼 زمرة جزئیة من퐺و퐾퐼	  

  كان  إذا
푘 퐼, 푘 퐼, 푘 퐼, ……… , 푘 퐼								, 퐼		 		퐾   
퐾 = 푘 퐼 ∪ 푘 퐼 ∪ 푘 퐼 ∪ ………∪ 푘   
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 |퐾| = |푘 퐼| + |푘 퐼| + ⋯+ |푘 퐼|   

 |퐾| = |퐼| + |퐼| + ⋯+ |퐼|   

 |퐾| = 푛|퐼| 			푛 = |퐾| |퐼|⁄ = |퐾| |퐻 ∩ 퐾|⁄   

퐻퐾 أننثبت  اآلن = 퐻푘 ∪ 퐻푘 ∪ …… . .∪ 퐻푘  

ℎ푘لیكن ∈ 퐻퐾  

 		푘 = 푙푘 		, 푙 ∈ 퐼			لبعض	و	푗 = 1,2,3, …… , 푛   

 			ℎ푘 = ℎ 푙푘 = (ℎ푙)푘 = ℎ 푘 	, ℎ ∈ 퐻   

  퐻موجودان في  ℎو  푙و 

 			퐻퐾	 	퐻푘 ∪ 퐻푘 ∪ ………∪ 퐻푘   

퐻퐾퐻푘وواضح ان                     ∪ 퐻푘 ∪ ………∪ 퐻푘  

 			퐻퐾 = 	퐻푘 ∪ 퐻푘 ∪ ………∪ 퐻푘   

퐻푘 اآلن ∩ 퐻푘 ≠ 휑  لبعض푖, 푗  عددان صحیحان.  

ℎ푘فان            = ℎ 푘    لبعضℎ, ℎ ∈ 퐻    

ℎ ℎ = 푘 푘 푘 푘 ∈ 퐼 = 퐻 ∩ 퐾   

|퐻퐾| = 푛 H = | |.| |
| ∩ |

   

,푞كان إذا: مبرهنة 9.7 푝 عددین اولیین وكان푝 < 푞 فان كل زمرة من الرتبة푝푞 
ذا .لیست بسیطة 퐺وعلیه 퐺وهذه الزمرة جزئیة اعتیادیة في 푞لها زمرة واحدة رتبتها  وإ

  .ودوریةزمرة تبدیلیة  퐺فان الواحد ال یتطابق مع 푞كان
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…,ퟏퟎتصنیف الزمر ذات الرتب .8 . . ퟐ, ퟏ:  
التشاكل التقابلي وذلك  إلىنبین كل الزمر ذات الرتب السابقة بالنسبة  أوسنجد     

 :كاألتي
퐺لتكن :)1( الرتبةالزمرة ذات  1.8 = {푒}  حیث푒. 푒 = 푒 1أي زمرة من الرتبة 

باعتبار التشاكل ، 1ومن ذلك نجد انه توجد زمرة واحدة فقط من الرتبة 퐺تشاكل
أي زمرتین من  أنالتقابلي یعني التساوي في الخواص الجبریة أي 

 .تقابلیامتشاكلتین1الرتبة
حیث ان  {7,5,3,2}ذات الرتب الزمر :أوليعدد  풑حیث 풑الزمر ذات الرتبة 2.8

تكونا متشاكلتین تقابلیا  pتكون دوریة فان أي زمرتین من الرتبة  푝أي زمرة من الرتبة
ولما كانت . 푝أوليلكل عدد ) التقابلي التشاكل إلى(ومن تم توجد زمرة واحدة . 

푍)الزمرة , +푚표푑푝) زمرة دوریة فان زمرة من الرتبة푝 تشاكل
푍)تقابلیا , +푚표푑푝) .  
푍)توجد زمرة واحدة دوریة من أي رتبة معطاة فمثال :مالحظة 3.8 , +푚표푑푛) 

  .푛عدد طبیعي ألي푛زمرة دوریة من الرتبة
푍و푍توجد زمرتین غیر متشاكلتین تقابلیا :(ퟒ)الزمر ذات الرتب 4.8 × 푍 . اما

واما زمرة من  푍دوریة وبالتالي تشاكل الزمرة الدوریة 4الرتبةان تكون الزمرة ذات 
푍وتشاكل4الرتبة  × 푍  الى التشاكل التقابلي(ومن تم توجد زمرتین فقط.(  
ퟐو  عدد اولي 풑حیث( ퟐ풑الزمر ذات 5.8 ≠ 풑(:زمرة ألي퐺 2من الرتبة푝  توجد

  :أما وأیضا 푝من الرتبة 퐾زمرة جزئیة واحدة
a( في  2فقط من الرتبة زمرة واحدة퐺.  
b( عدد푝  في  2من الزمر الجزئیة من الرتبة퐺  2واي زمرة من الرتبة푝  ام ان تكون

 .bأو aمن النوع 
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وزمرة  푝من الرتبة 퐾أي لها زمرة جزئیة aومن النوع  2푝زمرةذات رتبة 퐺كانت إذا
  .دوریة 퐺وبالتالي 2من الرتبة  퐻واحدة

ذا    من  푝وعدد 푝من الرتبة 퐾لها زمرة جزئیة 퐺أنني أي امن النوع الث 퐺كانت وإ
푏كانت فإذا 2 الزمر الجزئیة من الرتبة = 푒, 푏 ∈ 퐺, 퐾 =< 푎 ن إف <

퐺 = {푒, 푎, 푎 , … 푎 , 푏, 푏푎, … 푏푎 }  
كانت من  إذا bالنوع أو a فان اما من النوع  2푝زمرة من الرتبة  퐺̅أنلنفرض  اآلن
تب متشاكلة وبالتالي كل الزمر من ر دوریة والزمر الدوریة من نفس ال 퐺̅فان aالنوع
  .تكون متشاكلة تقابلیا aالنوع  التي لها الخاصیة 2푝 الرتبة
ذا 푏بحیث 퐾زمرة جزئیة 퐺فان لزمرة bمن النوع 퐺̅كانت وإ = 푒, 푏 ∈ 퐺, |퐾| =

푝, 퐾 =< 푎 퐺فان < = {푒, 푎, 푎 , … 푎 , 푏, 푏푎, …푏푎 ونعرف  {
:αالدالة 퐺 → 퐺̅ بالقاعدة푎 → 푎 حیث푖 عدد صحیح وαو  دالة احادیة وفوقیة

퐺 ≈ 퐺̅  من النوع  اذا توجد زمرتین،ومن تم توجد زمرتین من النوع متشاكلتین تقابلیا
b )أوليلكل عدد ) التشاكل التقابلي إلى(وبالتالي توجد زمرتین ) التشاكل التقابلي إلى 
푝.  

 ونعرف الزمر التبدیلیة 8زمرة من الرتبة  퐺لنفرض :9و 8الرتب الزمر ذات  6.8
  :التالیة

푍 , 푍 × 푍 , 푍 × 푍 × 푍 فان اما ان تكون زمرة퐺  دوریة وبالتالي تشاكل
وتبدیلیة وبالتالي تشاكل احدى الزمرتین  8زمرة من الرتبة  퐺او 푍الزمرة الدوریة

푍 × 푍 , 푍 × 푍 × 푍.  
퐻اذا كان.وغیر تبدیلیة 8زمرة من الرتبة  퐺كانت إذا اآلن =< 푎 >, 푎 ∈ 퐺, 푏 ∈
퐺 فان퐺 = 퐻 ∪ 퐻푏 و	퐻   اعتیادیة في퐺 و[퐺: 퐻] = 푏ذا كانتا. 2 ∈ 퐻 

:퐺]وهذا یناقض 퐻,퐻푏,퐻푏فانه تصبح المجموعات المرافقة هي 퐻] = 2 
  وهي 푏اربعة امكانیات ل توجد وبالتالي

1)푏 = 푎			,				2)푏 = 푎 			,									3)푏 = 푎 		,			4)푏 = 푒   
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 푏اما اذا كانت.زمرة تبدیلیة وهذا سبق مناقشته  퐺فتكون  3او 1 هي 푏اذا كانت
푏أي 2هي = 푎 حیث ان퐻   اعتیادیة في퐺 فان푎  او푏 푎푏 ∈ 퐻

 푏 푎푏 = 푎 اذا كان푎푏 = 푏푎  푏 푎푏 = 푎 و	퐺  تبدیلیة كما سبق
푎푏بالتالي و . = 푏푎  푏 푎푏 = 푎  كتب عناصروت	퐺على الصورة 

푎 푏	او	푎 و푏 = 푎 	, 푎 = 1, 퐺 = 퐻 ∪ 퐻푏  فان퐺عناصر هي 
1, a, 푎 , 푎 , 푏, 푎푏, 푎 푏, 푎 푏 ویكون لدینا الجدول االتي:  

  
퐺̅ كانت إذا اآلن = {1, 푎, 푎 , 푎 , 푏, 푎푏, 푎 푏, 푎 푏} وكانت푎 = 푎و1 =

푏 푎푏و = 푏푎 ونعرف퐺̅  كما عرفنا퐺لنعرف الدالة  .السابق في الجدول
α: 퐺 → 퐺̅ بالقاعدةα: 푎 → 푎واضح ان퐺 ≈ 퐺̅. الحالة الرابعة اآلن푏 = 1 

퐾نكلی =< 푎 퐺فان  < = 퐻퐾	, 퐻 ∩ 퐾 = اعتیادیة في   퐻اذا كانت{1}
퐺 فان푎  او푏 푎푏 ∈ 퐻  푏 푎푏 = 푎 كذلك푏 푎푏 = 푎  푎푏 =
푏푎 بالتالي و퐺 او  .تبدیلیة وكما سبق푏 푎푏 = 푎 푏푎 = 푎 푏  تكون ف

,1هي퐺	عناصر a, 푎 , 푎 , 푏, 푎푏, 푎 푏, 푎 푏 بحیث푏 = 1	, 푎 = یكون و  1
  :األتيالجدول لدینا 
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زمر من  5 الزمرتین السابقتین غیر متشاكلتین تقابلیا وغیر تبدیلیتین ومن تم یوجد   

  . )التشاكل التقابلي إلى( 8الرتبة 
푍توجد زمرتین غیر متشاكلتین تقابلیا :9الزمر من الرتبة  7.8 , 푍 × 푍  اما ان
 9زمرة من الرتبة  퐺او 푍دوریة وبالتالي تشاكل 9زمرة من الرتبة 퐺ن تكو 

푍وتشاكل × 푍  الى التشاكل التقابلي( 9ومن تم توجد زمرتین من الرتبة (  
نوضح عدد الزمر الغیر متشاكلة تقابلیا بالنسبة للزمر  األتيوفي الجدول 

…,10ذات . .2,1.  
  رتبة الزمرة  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  عدد الزمر الغي متشاكلة  1  1  1  2  1  2  1  5  2  2

  :البحثتوصیات 
 .هذا الموضوع لمفردات الجامعیة لمادة الجبر المجرد  إضافةیجب  )1
بناءا على هذه الدراسة یجب اهتمام توضیح عضو هیئة التدریس لزمر المنتهیة  )2

 .وخصائص متعلقة بها كالتشاكل مثال  
تطبیقاتها في الجبر المجرد  وأهمیةاالهتمام بدراسة مبرهنات سیلو نظرا ألهمیتها  )3

 .الن تعتبر الجانب التطبیقي لهذا المجال
  



  م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم        

  
    222 

  :المراجع
  .2000- دار الكتاب الجدید المتحدة-علي صقر–رمضان جهیمة  -الجبر المجرد) 1
راضي - ترجمة علي ضوء -فارلیه.جون ب -بر المجردجفي ال األولالمقرر ) 2

  . 1998- المطبوعات جامعة طرابلس  إدارة-طه إسماعیلخلیل -علي إبراهیم
3) Algebra- Thomas W.Hungerford- Springer- Verlag- New 
York Heidelberg Berlin. 
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 فتحي إبراهیم احتیوش. أ                             علي عمر عمار الدالي.أ  
 كلیة اآلداب والعلوم بدر               كلیة الموارد الطبیعیة العجیالت         

  
  :الملخص

من ناحیة  ادلة الحرارة في بعد واحد وبعدینفي هذا البحث تناولنا دراسة مع      
التكوین الفیزیائي وتوضیح الشروط االبتدائیة والحدیة في حاالتها المختلفة ومن خالل  

قة بسیطة  ومباشرة و فعالة من خالل التطبیقات  وجدنا أنها طریاستخدام دالة جرین 
 لحل  علیها حصلنا من خالل النتائج التي وقادرة على حل المعادالت وسهلة التطبیق

ولذلك فهي وهذه الطریقة تحل المسائل المتجانسة وغیر المتجانسة معادلة الحرارة  
  .مناسبة للباحثین طریقة

  :المقدمة
تستخدم في فهم  العلـوم الفیزیائیة ما زالت المعادالت التفاضلیة منذ عهد نیوتن 

والهندسیـة والحیویة باإلضافة إلى مساهمتها  في دراسـة التحلیـل الریاضي وامتـدت 
استخـداماتهـا في العلـوم  االقتصادیـة واالجتماعیة وتزایدت أهمیتها في جمیع مجاالت 

الریاضیات وتظهر تعتبر المعادالت التفاضلیة فرعا من أهم فروع و . العلوم وتطبیقاتها
ا یتعلق بالكهرباء هذه األهمیة  من خالل معالجتها لعدد كبیر من المسائل منها م

، ومعادلة الحرارة ابسط مثال ... [3]ائع والوراثة وحتى االقتصاد وغیرها و ومیكانیكا الم
  .عن المعادالت التفاضلیة ذات المشتقات الجزئیة 

 1830( كانت على ید جوویف فوربي  أول دراسة تفصیلیة لحل معادلة الحرارة
– 1768 (Jean – Baptiste Fourier   الذي عبر عن ظاهرة التوصیل الحراري
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في الجسم الصلب بعالقة ریاضیة وأعطي صیغة الحل على شكل سالسل مثلثیه أو 
ما أصبح یدعى بسالسل فوربي وبعد عدة أعوام من العمل المتواصل استطاع أن 

 Theorie كتاب أعطاه اسم النظریة التحلیلیة للحرارة یعرض نتائج بحثه في 

analytique de chaleur    والذي ساهم في فتح المجال للبحث  1822وذلك سنة
وهو أكثر عمومیة من  عن سبل أخرى لحل معادلة الحرارة نذكر منها الحل األساسي 

   .لب ، إذ انه یعطى حال عاما على ساحة  محدودة في الجسم الصطریقة فوربي
ظاهرة انتقال الحرارة والتي من خالل إعدادنا لهذا العمل حاولنا تسلیط الضوء على 

یمكن وصفها بمعادلة تفاضلیة جزئیة مكافئة من الرتبة الثانیة والتي صورتها العامة 
  [ 8 – 7]والتي یمكن كتابتها على الصورة 

∂u
∂t

= 푐 ∇ 	푢																																																															(1) 
لذا ركز الباحثون اهتمامهم على  .وهي أكثر الصور المألوفة لمعادلة الحرارة 

 .حل مثل هذا النوع من المعادالت وطوروا تقنیات فعالة للحل
لمعادلة الحرارة  تقدیم  حلول صریحة إلي یهدف هذا البحث : وأهدافهأهمیة البحث 

یجاد الحلول لبعض األمثلة والم تطبیقاتها على المسائل المتجانسة والغیر سائل و وإ
 .متجانسة باستخدام دوال جرین 

  معادلة الموجة ـــ معادلة الحرارة ـــ دالة جرین ـــ مسألة شتورم ـ لوفیل: الكلمات المتاحة
والمبرهنات ذات العالقة بالمفاهیم  سیتم في دراسة بعض التعریفات :النتائج والمناقشة

التطرق للدوال المستمرة والدوال الدوریة وصوًال لمتسلسلة فورییه ، ي البحثاألساسیة ف
 .نظومات المتجانسة وغیر المتجانسةوالم

على احد أهمیتها في المجاالت الهندسیة  یخفى ال [8 – 7] معادلة الحرارة  
  . والفیزیائیة
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 :في بعد واحد معادلة الحرارة) 1(
بالنسبة للمتغیر  푢	المعادلة التفاضلیة الجزئیة التي تصف تغایر درجة الحرارة

في قضیب معدني ساخن ممتد على استطالة محور وهي   푡	والزمن   푥الفضائي 
 : من النمط المكافئ وتكتب على الصورة

휕푢
휕푡

= 푘
휕 푢
휕푥

											(2) 
  :معادلة الحرارة في بعدین) 2(

المعادلة التفاضلیة الجزئیة التي تصف تسرب الحرارة في صفیحة مستطیلة من مادة 
 متجانسة هي معادلة الحرارة في بعدین وتكتب على الصورة

휕푢
휕푡

=
휕 푢
휕푥

+
휕 푢
휕푦

+ 푞(푥, 푡)											(3) 

  الدوال الدوریةPeriodic Functions [4] 
  ) :1(تعریف 

  اذا كانت  푇دوریة وذات دورة   퐹(푥)یقال عن الدالة  
1. 퐹(푥)   معرفة لكل قیم푥   
2. 퐹(푥) = 퐹(푋 + 푇)    لكل푥 ∈ 퐷 

  .الدورة تعني بالضرورة أن قیم الدالة تعید نفسها 
  اتصال الدوال(Continuous Functions) [1]  

  ) :2(تعریف 
ن  푓داخل نطاق   푎شرط أن یكون العدد  푎عند  ةمتصل  퐹	نقول أن الدالة  ، وإ

푓(푥)|بحیث ان  훿یوجد عدد موجب  휀لكل عدد موجب  − 푓(푎)| < 휀  عندما
푥|           یكون − 푎| < 훿 .  

  ) :1(مبرهنة 
푥مستمرة عند ) 퐷نطاقها  (   푓تكون الدالة  = 푎  اذا فقط اذا حققت الشروط اآلتیة: -  
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1. 푎 ∈ 퐷 . 
limالنهایة  .2 → 푓(푥)   موجودة. 

  [ 4]متسلسلة فورییه 
  یمكن تمثیلها بالمتسلسة المثلثیة 2휋التي دورتها  푓(푥)الدالة الدوریة 

푓(푥) = + ∑ (푎 푐표푠 푛푥 + 푏 푠푖푛 푛푥)																					(4)  
جراء عملیات ریاضیة مختلفة على  كما أنه یمكن تكامل المتسلسلة حدًا بحد وإ

إلیجاد ) 1(المتسلسلة وبعد إجراء العدید من العملیات الریاضیة على المتسلسلة 
 حیث 푎و   푏الثوابت 

푎 = ∫ 푓(푥) cos 푛푥	푑푥   
푛 = 0, 1, 2,   و  …

푏 = ∫ 푓(푥) sin 푛푥	푑푥   
푛 = 1, 2, 3,   و  …

  منظومة ستورم لوفیل( Sturm Loiuville Proliems )   [4 ] 
  ) :3(تعریف 

منظومة ستورم لوفیل هي منظومة تتكون من معادلة تفاضلیة عادیة متجانسة من 
 : الرتبة الثانیة مع شرطین خطین متجانسین كالتالي

푝(푥) ∅ + [푞(푥) + 휆훿(푥)]휙(푥) = 0	, 푎 < 푥 < 푏  
푥 휙(푎) + 퐵휙 (푎) = 0   
푥 휙(푏) + 퐵휙 (푏) = 0   

  :الشروط 
1. 푝 (푥)    و푞(푥)  و훿(푥)   دوال متصلة في الفترة푥휖[푎, 푏]  . 
2. 푝(푥) > ,푥휖[푎في الفترة   0 푏]  . 
3. (푖 = 1,2.						)								퐵 , 푥   ثوابت. 
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  [ 9 ] : معادلة الموجة 
  )Wave Equation in one dimension( معادلة الموجة في بعد واحد - 1

المعادلة التفاضلیة الجزئیة التي تصف الحركة المستعرضة للوتر المهتز وتصف 
االهتزازات الطولیة وااللتوائیة لذراع تمثل سریان تیار كهربائي في سلك هي من النمط 

 : الزائدي وتكتب على الصورة
푢푡푡 = 퐶 푢         (5)  

  :معادلة الموجة في بعدین  - 2
الجزئیة التي تصف الموجات االسطوانیة مثًال هي معادالت المعادلة التفاضلیة 

 الموجة في بعدین وتكتب على الصورة
푢푡푡	 = 퐶 	(푢 + 푢 )        (6) 

  [5]المنظومات المتجانسة وغیر المتجانسة  
  )4(تعریف 

تكون متجانسة ) الشروط االبتدائیة+ الشروط الحدیة + المعادلة التفاضلیة (المنظومة 
كانت  إذاكانت المعادلة التفاضلیة والشروط الحدیة متجانسة وتكون غیر متجانسة  إذا

 .المعادلة التفاضلیة أو الشروط الحدیة غیر متجانسة أو كالهما غیر متجانس
  دالة جرینGreens Function  [10 ] 

  )5( تعریف 
  نفرض أن لدینا مسألة القیمة الحدیة االبتدائیة

퐿(푢) = 푓(푥	, 푡) → (푙푎)   
  مؤثر تفاضلي من الرتبة الثانیة مع الشروط الحدیة  퐿حیث 

−퐿 +ℎ 푢 = 	푓 												,					푥 = 푎  
퐿 +ℎ 푢 = 	푓 												,					푥 = 푎  

퐿حیث أن  		,			퐿 		,			ℎ 			,			ℎ ثوابت حقیقیة  
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  والشروط االبتدائیة
푢(푥, 0) 	= 푓(푥)
푢 (푥, 0) = 푔(푥)																	(7)   

,	퐺(푥هي الدالة ) 1(فدالة جرین لمسألة القیمة الحدیة االبتدائیة  푡	; 	푋	, 푇)   التي
푇یمكن انشائها ألي  > 0		, 훼 ≤ 푥 ≤ 푏		; 		푥   وتحقق الشروط التالیة: 

,	푎)]في كل من الفترتین  .1 푥)	, (푥	, 푏)]   الدالة퐺(푥	, 푡	; 	푋	, 푇)   تعامل
퐿(퐺)لمتغیر الفضاء وتكون حل للمسألة   푥كدالة في  = 0	; 	푡 > 푇  . 

,	퐺(푥دالة جرین  .2 푡	; 	푥	, 푇)  تحقق شروط حدیة متجانسة كالتالي:  
−퐿 + ℎ 퐺 = 0											; 					푥 = 푎  
퐿 + ℎ 퐺 = 0													; 					푥 = 푏   

  المعادالت التفاضلیة الجزئیة)Partial diff. Equations ([ 3 ],[ 6- 4].  
المعادلة التفاضلیة الجزئیة هي أي معادلة تحتوي على دالة مجهولة ذات 

 .متغیرین مستقلین أو أكثر ومشتقاتها الجزئیة بالنسبة لهذه المتغیرات 
 x  ،yالصیغة العامة لمعادلة تفاضلیة جزئیة تحتوي على متغیرین مستقلین 

 :هي  uومتغیر تابع 
 )8           (퐹 푥, 푦, 푢, 푢 , 푢 , 푢 , 푢 , … = 0  

أما نوعیة المعادلة التفاضلیة الجزئیة تعتمد على نوع الشروط االبتدائیة أو 
 :فمثًال  .الشروط الحدیة المرتبطة بالمعادلة الجزئیة المعطاة   

 )ذات النمط الزائدي ( معادلة الموجة  .1
푢 = 퐶 푢 + 푞(푥, 푦)  

 )ذات النمط المكافئ ( معادلة الحرارة  .2
푢 = 퐾푢 + 푞(푥, 푦)  

  )ذات النمط الناقص ( معادلة البالس  .3
푢 + 푢 = 0   
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푢) بواسون ( معادلة .  4 + 푢 = 퐹(푥, 푦)  
تسمى بمسائل القیم الحدیة ) أو معادلة بواسون ( والمسائل المرتبطة بمعادلة البالس 

)BVP’S. ( 
 دیرشلیتمسائل  .1

∆ = 0		in	훺  
푢 = 푓		on	휕훺  

 مسائل قویان .2
∆ 푢 = 0		in	훺  

= 훽		on	휕훺   
  المسالة المختلطة .3

∆ 푢 = 0		in	훺  
+ 푝푢 = 훾		on	휕훺   

  حیث
∆ = ∆= +   

훺  ، هي نطاق الحل휕훺  هي حدود훺   ، هي المشتقة العمودیة.  
   [2]المعادالت التفاضلیة الجزئیة الخطیة ذات المعامالت الثابتة 

 [5 ]) 6(تعریف 
الحل التام أو الحل الذي یشتمل على العدد الصحیح من الدوال االختیاریة 

 .المناظرة للمعادلة التفاضلیة النمطیة المتجانسة یسمى الحل التام 
  [1] ) 7(تعریف 

,	푎	]تسمى دالة وزن على الفترة   푤(푥)الدالة المتكاملة  푏]   اذا كانت푤(푥) ≥
0لكل   0 ≤ 푛 ≤ 퐿   ولكن푤(푥) ≠ ,	푎	]على أي فترة جزئیة للفترة   0 푏	]  .  
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 [2])  3(مبرهنة 
حًال خاصًا للمعادلة التفاضلیة الالمتجانسة النمطیة فإن 푧حًال تامًا  و   푢إذا كانت 
푢 + 푧   یكون حًال عامًا للمعادلة الالمتجانسة.  

  حل المعادلة التفاضلیة الجزئیة(The Solution of p.d.e)  [3] 
  8(تعریف: (  

یعرف حل المعادلة التفاضلیة الجزئیة أو تكاملها بأنه عالقة دالیة بین المتغیر 
تقاتها التابع والمتغیرات المستقلة بحیث یقضي التعویض بهذه العالقة الدالیة ومش

 الجزئیة في المعادلة المعطاة إلى متطابقة
  (الحل العام ):  9(تعریفGeneral Solution( 

یسمى حل المعادلة الجزئیة الذي یحتوي على عدد من الدوال االختیاریة المستقلة 
 .تساوي رتبة المعادلة التفاضلیة بالحل العام 

  (الحل الخاص ) : 10(تعریفParticular Solution(  
تم الحصول علیه من اختیار  إذایقال لحل معادلة تفاضلیة جزئیة أنه حل خاص 

 .خاص للدوال االختیاریة المكونة للحل العام 
قد یوجد حل ال یمكن الحصول علیه من الحل العام بإعطاء دواله االختیاریة أشكاًال 

  .معینة 
  (الحل الكامل ) : 11(تعریفComplete Solution(  

احتوى على ثوابت اختیاریة دون أن یحتوي على دوال  إذاحل كامل  یقال للحل انه
  .اختیاریة 

  طرق إیجاد الحل العام)Methods to find the GeneralSolution([4]  
  - :الحل العام للمعادالت التفاضلیة الجزئیة ومن أهمها  إلیجادتوجد عدة طرق 

  
  



  م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم        

  
    231 

 [4]طریقة الدالة االختیاریة ) 1(
تستعمل عندما تكون المعادلة التفاضلیة الجزئیة خطیة ذات هذه الطریقة     

 .معامالت ثابتة وتكون المشتقات الجزئیة في المعادلة الجزئیة من نفس الرتبة 
  حیث أن المعادلة الجزئیة یمكن كتابتها على الصورة

퐹(퐷	, 퐷 )푢 = 푓(푥, 푦)																				(9)  
,	퐷	퐹(وحیث  퐷   یسمى مؤثر تفاضلي ویعبر عنه كما یلي  (

퐹(퐷	, 퐷 ) = ∑ ∑ 퐶 퐷 퐷   
퐶  ثوابت و퐷 = ,퐷 =  

 Method of Differential ([5](طریقة المؤثرات التفاضلیة ) 2(
,	퐹(퐷المؤثر التفاضلي  퐷 یكون قابل لالختزال اذا امكن كتابته كحاصل ضرب   (

,푎عوامل خطیة على الصورة    푏							(퐷 + 푎퐷 + 푏)   ثوابت. 
 Method Standard Formula) المعیاریة(طریقة الصیغة القانونیة ) 3(

  :حیث یتم تحویل الصورة العامة للمعادلة من الرتبة الثانیة والتي تكتب على الشكل 
퐴 + 퐵 + 퐶 + 퐹 푥	, 푦	, 푢	, 	 , = 0   

(퐴	, 퐵	, 퐶)  دوال مستمرة في(푦	, 푥)  الى الصیغة القانونیة.  
وهنا المعادالت التفاضلیة لها ثالث أنماط إما أن تكون زائدیة أو ناقصیة أو مكافئة 

 فإذا كانت ذات نمط زائدي فإن العالقةولكل منها الصورة القانونیة الخاصة بها 
= 퐹 푥	, 푦	, 푢	, 	 ,   

  .هي الصورة القانونیة للنمط الزائدي 
=أما إذا كانت نمط مكافئ فإن العالقة   퐹 푥	, 푦	, 푢	, 	 هي   ,

  .الصورة القانونیة للنمط المكافئ 
  كانت ذات نمط ناقص فإن العالقة إذاوأخیرًا 

+ = 퐹 푥	, 푦	, 푢	, 	 ,   
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  .هي الصورة القانونیة للنمط الناقص 
 D’Alembert’s Solution of( [4 -2]طریقة دیلمبرت لمعادلة الموجة ) 4(

the Wave Equation(  
  نعبر عن المعادلة الموحیة بداللة المتغیرین

휁 = 푥 − 푐푡		,			휂 = 푥 + 푐푡(1)  
  :لذلك فإن 

푢(푥, 푡) = 푢(휁, 휂) = 푢[휁(푥, 푡), 휂(푥, 푡)](2)  
  :وباستخدام قاعدة السلسلة ، نحسب 

= + = + 																																	(10)   
= + = −푐 + 푐 																								(11)   

  :ونجد أن 
= = +   
= + + +   

  لذلك فإن
= + 2 + 																																												(12)   

  وأیضاً 
= 푐 − 2푐 + 푐 																														(13)   

ذا كانت  ,푢(푥وإ 푡)   تحقق المعادلة الموجبة ، فان:  
= 																																																																									(14)  

  :التي تصبح 
− 2 + = + 2 + 																(15)  

  :أو بسهولة ویسر 
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= 0																																																																																			(16)  
  :، نحصل على  ζوبتكامل المعادلة أعاله بالنسبة 

= 푔(휂)																																																																																(17)   
،   휂، وبتكامل المعادلة أعاله بالنسبة إلى   휂دالة اختیاریة إلى  푔(휂)حیث 

  :نحصل على 
푢 휁, 휂 = 퐹(휁) + 퐺(휂)																																																											(18)   

  :، وأن  휁دالة اختیاریة إلى   퐹(휁)حیث 
퐺(휂) = ∫푔(휂)푑휂 																																																																			(19)   

,푡بواسطة التعبیرین  휁   ،휂نستبدل  푥  فنحصل على ،  
푢(푥, 푡) = 퐹(푥 − 푐푡) + 퐺(푥 + 푐푡)																																								(20)   

أحادیة البعد ، وهذا یعرف المعادلة أعاله تمثل صورة الحل العام للمعادلة الموجبة 
  )D’Alembert’s Solution(بحل دیلمبرت 

 Method of Separtion of  Variables [2]طریقة فصل المتغیرات ) 5(
تتضمن هذه الطریقة في إیجاد حلول للمعادلة التفاضلیة الجزئیة ، فهي مفیدة     

الحراري ، ومعادلة مثال إلیجاد حلول معادلة البالس في بعدین ، ومعادلة التوصیل 
 الموجة في بعد واحد ، والطریقة هي على سبیل المثال یفرض الحل على الصورة

푢(푥, 푡) = 푋(푥)	.		푇(푡)  
فقط ، ثم یتم التعویض   푡دالة في    푇(푡)فقط ،   푥دالة في    푋(푥)حیث      

بهذه الصورة في المعادلة التفاضلیة الجزئیة لنحصل على معادلتین عادیتین نحصل 
 .كل منهما وبالتالي نحصل على الحل العام للمعادلة المطلوبة 

المتغیرات ( إن افتراض الحل بالصیغة أعاله یعرف بطریقة فصل المتغیرات      
اضلیة الجزئیة ذات المعامالت الثابتة أو المتغیرة، أي لحل المعادالت التف) المستقلة 

 .فقط   푦مضروبة في دالة  في   푥أن وضع الحل على هیئة دالة في  
  :وللتوضیح أكثر لفكرة الحل نورد بعض األمثلة 
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  ) 1( تطبیق 
  إذا كانت لدینا معادلة التوصل الحراري

= 												,								푘 > 0																									(1)   
  :نوجد الحل بطریقة فصل المتغیرات ، فنضع الحل على الصورة 

푢(푥, 푡) = 푋(푥)푇(푡)  
= 푋푇							,   
= 푇 = 푋	′	푇   
= 푇 = 푋	′′	푇  

  وكذلك
= 푋 = 푋푇′  

  :نحصل على ) 1(التفاضلیة الجزئیة نعوض بالمعادالت أعاله في المعادلة 
푋	′′	푇 = 푋푇 (2)  

  :ویمكن كتابة المعادلة أعاله بالصورة اآلتیة 
	 	 = (3)  

فقط ، ویحتوي التعبیر في  푥دوال في  ) 3(فیتضمن الجانب األیسر من المعادلة 
وحیث أن النسبتین في المعادلة متساویتان   فقط ،푡الجانب األیمن على دوال في  

 :، لذلك فان 휆فانه یتبع هذا أن تكون كالهما مساویًا لثابت ولیكن  
	 	 = = 휆																																																								(4)   

 حل معادلة الحرارة في بعد واحد 
= إذا كان لدینا معادلة الحرارة في بعد واحد  푘   عند تطبیق دالة جرین

 علیها نجد أن
= 푘 + 훿(푥 − 푋)훿(푡 − 푇)   

푥عندما   ≠ 푋  
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퐺(0, 푡, 푋, 푇) = 0																																																																		푥 < 푋   
퐺(퐿, 푡, 푋, 푇) = 0																																																																		푥 > 푋   

퐺(푥, 푡, 푋, 푇) = 퐺(푥, 푡 − 푇, 푋, 0)   
퐺(푥, 푇 ,푋, 푇) = 훿(푥 − 푋)  

  )2( تطبیق 
  :أوجد حل المسألة الحدیة االبتدائیة 

= 푘 		, 0 < 푥 < 1		, 푡 > 0																												(1)  
푢(0, 푡) = 푢   
푢(푥, 0) = 푓(푥)  

  نجد أن) 1(عند تطبیق دالة جرین على المنظومة 
= 푘 		 , 0 < 푥 < 1		, 푡 > 0																												(2)   

퐺(0, 푡, 푋, 푇) = 0   
퐺(1, 푡, 푋, 푇) = 0   

퐺(푥, 푇 ,푋, 푇) = 훿(푥 − 푋)  
  :نحصل على ) 2(عند تطبیق فصل المتغیرات على المنظومة 

푋 + 휆 푋 = 0  
푋(0) = 0   
푋(1) = 0   

푇 + 푘휆 푇 = 0   
푇(0) = 0   

퐺(푥, 푡, 푋, 푇) = ∑ 퐵 sin 푒 ( )   
  

퐺(푥, 푇 ,푋, 푇) = ∑ 퐵 sin   
훿(푥 − 푋) = ∑ 퐵 sin   

  
  والتكامل  sinبضرب الطرفین في 

∫ sin 훿(푥 − 푋)푑푥 = ∑ 퐵 ∫ sin sin 푑푥  
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sin = ∑ 퐵 훿 = 퐵   
sin = 퐵 ⇒ 퐵 = sin   

퐺(푥, 푡, 푋, 푇) = ∑ sin sin 푒 ( )   

퐺(푥, 푡, 푋, 0) = ∑ sin sin 푒   

퐺 (푥, 푡, 퐿, 푇) = ∑ (−퐿) sin 푒 ( )   

퐺 (푥, 푡, 0, 푇) = ∑ sin 푒 ( )   
في المعادلة العامة ) 2(، ) 1(وبالتعویض عن الشروط الحدیة واالبتدائیة للمنظومة 

  للحرارة
푢(푥, 푡) = ∫ ∫ 퐺(푥, 푡, 푋, 푇)푄(푋, 푇)푑푋푑푇 + ∫ 퐺(푥, 푡, 푋, 0) 푢(푥, 0)푑푋  

+푘 ∫ ∫ 퐺(푥, 푡, 푋, 푇) ∇푋푢 − 푢(푋, 푇)∇푋퐺(푥, 푡, 푋, 푇)푑푋푑푇   
 

푢(푥, 푡) = ∫ ∫ 퐺(푥, 푡, 푋, 푇)푄(푋, 푇)푑푋푑푇 + ∫ 퐺(푥, 푡, 푋, 0) 푢(푥, 0)푑푋   
−푘 ∫ 퐺(푥, 푡, 퐿, 푇) 푢 (퐿, 푇) − 푢(퐿, 푇)퐺 (푥, 푡, 퐿, 푇)   
−퐺(푥, 푡, 0, 푇)푢 (0, 푇) − 푢(0, 푇)퐺 (푥, 푡, 0, 푇)푑푇   

푢(푥, 푡) = ∫ ∫ 퐺(푥, 푡, 푋, 푇)(0)푑푋푑푇 + ∫ ∑ sin sin 푒 푓(푥)푑푥   
  

−푘 ∫ 푢 ∑ (−푙) sin 푒 ( ) −

푢 ∑ sin 푒 ( ) 푑푇  
푢(푥, 푡) = ∫ ∑ 푥 (푥)푋 (푋)푒 푓(푥) 푑푋  

+푘 ∫ [∑ 푢 (−퐿) −푢 ] 푒 ( )푋 �(푥)]푑푇  
푏 = ∫ 푓(푋) sin 푑푋  

푑 = 푘 ∫ [푢 (−퐿) − 푢 ] 푒 ( )푋 �(푥)]푑푇  
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 حل معادلة الحرارة في بعدین  
:إذا كان لدینا معادلة الحرارة على الصورة التالیة   
= 푐 + + 푄(푥, 푦, 푡)																																									(1푎)  

  أو
= 푐 ∇ 푢 + 	푄(푥, 푦, 푡)																																																												(1푏)  

  
,퐺(푥فإنه بتطبیق دالة جرین  푦, 푡; 푋, 푌, 푇)   على المعادلة(1푏)   تستبدل دالة

,푄(푥المصدر  푦, 푡)   بالة دلتا لدیراك عند푥 = 푋, 푦 = 푌, 푡 = 푇  نحصل على  
= 푐 ∇ 퐺 + 	훿(푥 − 푋)훿(푦 − 푌)훿(푡 − 푇)																											(2푎)  

ذا كانت  푡وإ < 푇   فإن퐺(푥, 푦, 푡; 푋, 푌, 푇)   تحقق:  
퐺(푥, 푦, 푡; 푋, 푌, 푇) = 0																																																																					(2푏)  

푡وعندما  > 푇   فإن퐺(푥, 푦, 푡; 푋, 푌, 푇)   تحقق:  
= 푐 ∇ 퐺																																																																																					(3푎)  

퐺(푥, 푦, 푇+; 푋, 푌, 푇) = 0																																																																	(3푏)   
퐺 (푥, 푦, 푇+; 푋, 푌, 푇) = 훿(푥 − 푋)훿(푦 − 푌)																															(3푐)   

  :لدینا المؤثر التفاضلي التالي  (1푏)اآلن من المعادلة 
퐿 − 푐 ∇ 																																																																																						(4푐)  

  وبالتالي فإن
푢퐿(푣) − 푣퐿(푢) = 푢 − 푣 − 푐 (u∇ 푣 − 푣∇ 푢)											(5푐)  

푡ولنعتبر  < 푡 < 푡    و(푥, 푦) ∈ 퐴   فإنه بتطبیق صیغة جرین في بعدین
نحصل ) 5c(على المعادلة  푡وصیغة جرین في بعد واحد للمتغیر  푦و  푥للمتغیرین 

  على
∫ ∬ [풖풍(풗) − 풗풍(풖)]푨
풕풇
풕풊

풅푨풅풕 =

∬ 풖 흏풗
흏풕
− 풗 흏풖

흏풕푨
풕풇
풕풊
� 풅푨 − 풄ퟐ ∫ ∮ (풖훁풗 − 풗훁풖)푩(푨)

풕풇
풕풊

. 풏풅풔풅풕	(ퟔ풄)  
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푡وبوضع  = 0, 푡 = 푇+, 푣 = 퐺(푥, 푦, 푡; 푋, 푌, 푇)  وبالتعویض عن
퐿(푢) = 푄(푥, 푦, 푡)  و퐿(푣) = 훿(푥 − 푋)훿(푦 − 푌)훿(푡 − 푇) 

  نحصل على
∫ ∬ [풖(풙, 풚, 풕)휹(풙 − 푿)휹(풚 − 풀)휹(풕 − 푻) − 푸(풙, 풚, 풕)푮(풙, 풚, 푻; 푿, 풀, 풕)]푨
풕
ퟎ 풅푨풅풕  
= ∬ 푢 퐺 �푑퐴 − 푐 ∫ ∮ (푢∇퐺 − 퐺∇푢)( ) . 푛푑푠푑푡									(7푐)  

0هي المستطیل  퐴إذا كانت  ≤ 푥 ≤ 푙, 0 ≤ 푦 ≤ 푙  تكون) 7(فإن المعادلة  
∫ ∫ ∫ [풖(풙,풚, 풕)휹(풙− 푿)휹(풚− 풀)휹(풕 − 푻) − 푸(풙,풚, 풕)푮(풙,풚, 푻;푿, 풀, 풕)]풍

ퟎ
풍
ퟎ

푻
ퟎ 풅풙풅풚풅풕  

= ∫ ∫ [풖(풙,풚, 풕)푮풕(풙, 풚,푻; 푿,풀, 풕) − 풖풕(풙, 풚, 풕)푮(풙,풚, 푻;푿, 풀, 풕]
풍
ퟎ

풍
ퟎ

풕
ퟎ
� − 풄ퟐ   

∮ [풖(풙, 풚, 풕)훁푮(풙, 풚, 푻; 푿, 풀, 풕) − 푮(퐱, 퐲, 퐓; 퐗, 퐘, 퐭)훁풖(풙, 풚, 풕)]푩(푨) . 풏풅풔풅풕			(ퟖ풄)  
  وهذه المعادلة یمكن كتابتها على الصورة التالیة

푢(푋, 푌, 푇) = ∫ ∫ ∫ 푄(푥, 푦, 푡)퐺(푥, 푦, 푇; 푋, 푌, 푡) 푑푥푑푦푑푡  
+∫ ∫ 흏풖(풙,풕,ퟎ)

흏풕
푮(풙, 풚, 푻; 푿, 풀, ퟎ) − 풖(풙, 풚, ퟎ) 흏푮(풙,풚,푻;푿,풀,ퟎ)

흏풕
풍
ퟎ

풍
ퟎ 풅풚	풅풙   

−풄ퟐ ∫ ∫ 풖(풙, 풚, 풕) 흏푮(풙,풚,푻;푿,풀,풕)
흏풕

−푮(풙, 풚, 푻; 푿, 풀, 풕) 흏풖(풙,풚,풕)
흏풙

풍
ퟎ풅풚

� +풍
ퟎ

푻
ퟎ

∫ 풖(풙, 풚, 풕) 흏푮(풙,풚,푻;푿,풀,풕)
흏풚

−푮(풙, 풚, 푻;푿, 풀, 풕) 흏풖(풙,풚,풕)
흏풚

풍
ퟎ 풅풙

�풍
ퟎ 풅풕																		(ퟗ풄)   

والتعویض  푇و  푡والمتغیرین  푌و  	푦والمتغیرین  푋و  푥وبالتبادل بین المتغیرین 
,퐺(푋عن  푌, 푡; 푥, 푦, 푇) = 퐺(푥, 푦, 푡; 푋, 푌, 푇)  ثم وضع푇 = 푡   في

  المعادلة السابقة نحصل على
푢(푥, 푦, 푡) = ∫ ∫ ∫ 푄(푋, 푌, 푇)퐺(푥, 푦, 푡; 푋, 푌, 푇) 푑푋푑푌푑푇  

+∫ ∫ 흏풖(푿,풀,ퟎ)
흏풕

푮(풙,풚, 풕; 푿, 풀, ퟎ) − 풖(푿,풀, ퟎ) 흏푮(풙,풚,풕;푿,풀,ퟎ)
흏푻

풍
ퟎ

풍
ퟎ 풅풀	풅푿 −

풄ퟐ ∫ ∫ 풖(푿,풀, 푻) 흏푮(풙,풚,풕;푿,풀,푻)
흏푿

−푮(풙, 풚, 풕; 푿, 풀, 푻) 흏풖(푿,풀,푻)
흏푿

풍
ퟎ풅풀

� +풍
ퟎ

풕
ퟎ

∫ 풖(푿,풀, 푻) 흏푮(풙,풚,풕;푿,풀,푻)
흏풀

−풍
ퟎ

푮(풙,풚, 풕; 푿,풀, 푻) 흏풖(푿,풀,푻)
흏풀

풍
ퟎ 풅푿

� 풅푻												(ퟏퟎ풄)   
  .تمثل حًال لمسألة القیمة الحدیة االبتدائیة في بعدین ) 10c(وهكذا المعادلة 

  )10c(واألمثلة التالیة توضح كیفیة استخدام العالقة 
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  :أوجد حل مسألة القیمة الحدیة االبتدائیة التالیة  ):3(تطبیق 
= 푐 + ,								0 < 푡, 0 < 푥 < 푙, 0 < 푦 < 푙 										(1푎)  

푢(0, 푦, 푡) = 0,																										0 < 푡, 0 < 푦 < 푙 																								(1푏)   
푢(푙, 푦, 푡) = 0,																										0 < 푡, 0 < 푦 < 푙 																								(1푐)   
푢(푥, 0, 푡) = 0,																										0 < 푡, 0 < 푥 < 푙																								(1푑)   
푢(푥, 푙 , 푡) = 0,																										0 < 푡, 0 < 푥 < 푙																								(1푒)   
푢(푥, 푦, 0) = 푓(푥, 푦),															0 < 푥 < 푙, 0 < 푦 < 푙 															(1푓)  

  الحل
  :دالة جرین وذلك بحل المنظومة التالیة  إیجادیمكن 

= 푐 + 		, 푡 > 푇																																																		(2푎)  
퐺(0, 푦, 푡; 푋, 푌, 푇) = 0																																																																					(2푏)   
퐺(푙, 푦, 푡; 푋, 푌, 푇) = 0																																																																					(2푐)   
퐺(푥, 0, 푡; 푋, 푌, 푇) = 0																																																																					(2푑)   
퐺(푥, 푙 , 푡; 푋, 푌, 푇) = 0																																																																					(2푒)   
퐺(푥, 푦, 푇; 푋, 푌, 푇) = 0																																																																				(2푓)   
퐺(푥, 푦, 푡; 푋, 푌, 푇) = 0				,				푡 < 푇																																																		(3)  

  باستخدام فصل المتغیرات نحصل على
푮(풙, 풚, 풕; 푿, 풀, 푻) = ∑ ∑ 푿풏(푿)풀풎(풀)

풄푲풎풏풏 ퟏ풎 ퟏ 퐬퐢퐧풄푲풎풏(풕 − 푻)푿풏(풙)풀풎(풚)				(ퟒ)  

  حیث أن
푿풏(풙) =

ퟐ
풍
퐬퐢퐧 풏흅풙

풍
, 풀풎(풚) =

ퟐ
풍
퐬퐢퐧풎흅풚

풍
, 푲풎풏 =

풏ퟐ흅ퟐ

풍ퟐ
+ 풎ퟐ흅ퟐ

풍 ퟐ
; 풏,풎 = ퟏ, ퟐ,…   

,푄(푋(وحیث أنه ال توجد دالة مصدر  푌, 푇) = فإن التكامل األول في المعادلة ) 0
  یتالشى وبالتعویض عن) 10(

푢(0, 푌, 푇) = 푢(푋, 0, 푇) = 푢(푋, 푙 , 푇) = 푢(푙, 푌, 푇 = 0  
یتالشى وبالتعویض عن ) 10(فإن التكامل األخیر في المعادلة ) 10(في المعادلة 

푢(푋, 푌, 0) = 푓(푋, 푌) نحصل على) 7(في المعادلة  
푢(푥, 푦, 푡) = ∫ ∫ −푓(푋, 푌) 푑푋	푑푌																																																	(5)  
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푋وبالتعویض عن  (푥) = sin , 푌 (푦) = sin  
  وبوضع

푏 = ∫ ∫ 푓(푋, 푌) sin sin 푑푋	푑푌  
  :كالتالي ) 1(نحصل على حل المنظومة 

푢(푥, 푦, 푡) = ∑ ∑ 푏 sin sin cos 휋푐 + 			푡  
  .معرفة أعاله  푏حیث أن 

  
  :االستنتاج 

دراستنا  للتطبیقات یمكننا مالحظة أن طریقة فصل المتغیرات تطبق  من خالل
وعند التعمیم إلى بعدین وفي حالة . على المسائل المتجانسة في بعد واحد أو أكثر

الشروط الحدیة غیر المتجانسة تطبیق طریقة التعویض مع عدم التجانس المستقل 
إلى حل منظومات حدیة غیر متجانسة وبذلك المسألة تكون أكثر  عن الزمن یؤدي

  .تعقیدًا 
وباستخدام  دوال جرین نجد إن هذه  الطریقة فعالة وقادرة على الحل المعادالت 

حیث أنه عند ... وسهلة التطبیق حیث یتم التعویض في عالقة صریحة للحل 
ا تستبدل المسألة غیر استخدام دالة جرین في حل المسألة غیر المتجانسة فإنه

المتجانسة بمسألة متجانسة وبذلك یتم حل مسألة متجانسة بإحدى الطرق السابقة بدًال 
وهذه الطریقة تحل المسائل المتجانسة وغیر المتجانسة ... من مسألة غیر المتجانسة 

  .وال تتطلب إیجاد صیغ عكسیة أو أن تكون الدالة قابلة للتكامل مطلقًا 
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 أسماء منصور الحاجي. د

  طرابلس جامعة– اآلداب كلیة
  

  :ملخص البحث
مقترح لتعدیل بعض األسالیب التربویة وهدف  إرشاديالبحث بعنوان برنامج     

لتعدیل بعض األسالیب التربویة الخاطئة المتبعة من  إرشاديالبحث تقدیم برنامج 
قبل الوالدین والمتمثلة في أسلوب التسلط، وأسلوب الحمایة الزائدة، وأسلوب األلم 

تعدیل بعض  وبالتالي النفسي، في التعامل مع أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة،
المترتبة علیها والمتمثلة في سلوك العدوان وسلوك  األطفالالمشكالت السلوكیة لدى 

البرنامج اإلرشادي المقترح یقدم . اتبع بهذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي. الخجل
 90 إلى 60بمعدل جلستین أسبوعیا ویتراوح زمن كل جلسة بین  إرشادیةجلسة  13

الجلسات لتقدیم معلومات عن مرحلة الطفولة المبكرة طبیعتها ، حیث تهدف دقیقة
سلوك العدوان ( لألطفال وخصائصها ومطالب النمو فیها وعن المشكالت السلوكیة

أسلوب (، ومن ثم تقدیم معلومات عن األسالیب التربویة الخاطئة)وسلوك الخجل
قبل الوالدین مع  ة منالمتبع )وأسلوب األلم النفسي وأسلوب الحمایة الزائدة، التسلط،
 التربویة الصحیحة وتزویدهم باألسالیب، ومساعدتهم على استبدالها أطفالهم

ویعتمد . باألسالیب التربویة اإلسالمیة المشتقة من القرآن الكریم والسنة النبویة
الجماعي  اإلرشادوالذي یقوم على  ،باإلرشاد األسريفلیبس  أسلوبالبرنامج على 

 عددةللبرنامج اإلرشادي استراتیجیات مت. جلساته الثالثة عشرالمباشر الموجه ب
  .خدمها لتحقیق أهداف الجلسات اإلرشادیة  والبرنامج اإلرشادي ككلیست
  



  م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم 

 
  243 

  :المقدمة
ق المختلفة التي یستطیع عن ائاإلرشاد عملیة تقوم على إرشاد الفرد إلى الطر 

أن یعیش في أسعد حال  طریقها اكتشاف إمكانیاته وقدراته، وتعلیمه وما یمكنه من
ولإلرشاد عدة  )2005،12،زهران( .ممكن بالنسبة لنفسه وللمجتمع الذي یعیش فیه

اإلرشاد   األنواعأنواع ومجاالت تعددت وتنوعت بتنوع مجاالت الحیاة ومن هذه 
وحتى األقارب، ) الوالدین واألوالد(األسري والذي یقوم على مساعدة أفراد األسرة 

ولیات، وذلك ؤ ة األسریة وما یترتب علیها من مسفي فهم الحیا، فرادى أو جماعات
 .من أجل تحقیق االستقرار والتوافق األسري، وحل المشكالت األسریة

إلى تحقیق سعادة واستقرار واستمرار ویهدف اإلرشاد األسري  )2008،20خضر،(
وبالتالي سعادة المجتمع واستقراره، وذلك بنشر تعلیم أصول الحیاة األسریة  ،األسرة

السلیمة وأصول التنشئة االجتماعیة لألوالد ووسائل تربیتهم ورعایة نموهم، والمساعدة 
  )2005،31زهران،(.في حل وعالج المشكالت واالضطرابات األسریة

وترجع الحاجة لإلرشاد األسري إلى المشكالت التي قد تتعرض لها األسرة   
ومنها التنشئة االجتماعیة الخاطئة وقد ، والتي تحتاج إلى تدخل إرشادي أو عالجي

تكون التنشئة االجتماعیة في األسرة خاطئة ینقصها تعلم المعاییر واألدوار االجتماعیة 
التسلط : و تقوم على أسالیب والدیة سالبة مثلالسلیمة والمسؤولیة االجتماعیة، أ

والتفرقة في المعاملة بین ، والرفض، واإلهمال، والتدلیل، والحمایة الزائدة، والقسوة
الذكور واإلناث وبین الكبار والصغار وبین األشقاء وغیر األشقاء والتذبذب في 

  المعاملة 
ختلف من أسرة إلى أخرى، فكل فاألسالیب التربویة المستخدمة من قبل الوالدین ت    

أسالیب معینة مع  إتباعأسرة لها خلفیتها الثقافیة واالجتماعیة التي ستؤدي إلى 
واألسالیب التربویة غیر .  أطفالها، والتي تختلف عن األسالیب التي تتبعها أسرة أخرى

دین فأسلوب التسلط والقسوة من قبل الوال. السلیمة نتائجها واحدة على سلوك األطفال
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العدوان والتخریب والتشاجر مع  فضًال عنیؤدي إلي عصبیة األطفال وعنادهم 
كما أن االهتمام الزائد . كنوع من رد الفعل لقسوة وتسلط الوالدین أو أحدهما، األقران

والتدلیل المفرط لألطفال من شأنه تكوین شخصیة عصبیة متوترة وذات انفعاالت 
وغیرها كثیر  )1999مختار،( .انیة لدى الطفلتنمیة سلوك األن فضًال عنمرضیة، 

ثارة األلم النفسي لدیهم القائم على ، من األسالیب التربویة كإهمال الوالدین ألطفالهم وإ
شعاره بالذنب رغبة من الوالدین للوصول بالطفل إلى الدرجة ، التوبیخ المستمر لطفل وإ

بوي خاطئ ، یسلكه اآلباء المثالیة في كل السلوكیات ، وهذا في حد ذاته  أسلوب تر 
كذلك التذبذب في المعاملة سواء كان هذا التذبذب بین  )2008قناوي،(.مع أطفالهم

سلوكیات أالم وبین سلوكیات األب أو بین سلوكیات األم واألب مع الطفل في أوقات 
فكل هذا من شأنه تكوین سلوكیات غیر سویه لدى األطفال وخصوصًا لدى . مختلفة 

  )2001باشا،(.المبكرة طفل الطفولة
والعناد، ، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن سلوكیات األطفال المعبرة عن الغضب    

المرحلة العمریة ولكنها  والعدوان، وكثرة البكاء، هي مظاهر انفعالیة طبیعیة في هذه
في حین . وخصوصا بعد سن الخامسة، الزوال كلما تقدم الطفل في العمر ىتتجه إل

ومن ثم ، إتباع الوالدین ألسالیب تربویة غیر سلیمة، یتجه بهذه السلوكیات إلى الثبات
   )1999مختار،(.تتحول إلى سمات شخصیة في جیل المستقبل

معرفتهما وتمثل معلومات الوالدین في تنشئة الطفل أهمیة من حیث إدراكهما و 
رشاده على نموه النفسي واالجتماعي  بتأثیر إتباع أسالیب معینة في توجیه الطفل وإ

وتكمن . والذي یمكنهما من تقریر أي طریق یسلكان لتحقیق صالح الطفل، والعقلي
خطورة جهل الوالدین بالمعلومات األساسیة واألسلوب األفضل في معاملتهم في تأثیر 

بهم الممارس في تنشئة الطفل مما قد یعرقل المسار ذلك على اتجاهاتهم وأسلو 
وقد أثبتت دراسة كل من عصام عبد   )1995 الخضري، عیاد،( .الطبیعي لنموه

والتي اهتمت ) 2009( وكاثرین كیستریر) 2004(وحنان فرج   )1991(الهادي 
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 ،طفال وأسالیب المعاملة الوالدیةبداسة العالقة بین بعض المشكالت السلوكیة لأل
جمیعها أن تعرض الطفل ألسالیب التنشئة  الخاطئة یؤدي إلي ظهور بعض  وأثبتت

بعض األمراض  النفسیة  ىة عنده والتي قد تؤدي بعد ذلك إلالمشاكل السلوكی
  .واالجتماعیة  لدیه

وبما أننا مسلمون نعیش في مجتمع إسالمي، یتحتم علینا أن نطبق أسالیب     
اهتم اإلسالم بالوالدین باعتبارهما الركن األساسي  .ناالتربیة اإلسالمیة مع أطفال

 الزبادي، الخطیب،( .لألسرة، كما اهتم بالطفل باعتباره اللبنة التي تكون األسرة
، مسؤولیة سیسألون عنها یوم الحساب، الوالدین مسؤولیة تربیة أطفالهم حمل )2000

أنفسكم وأهلیكم نارًا وقودها یآ أیها الذین آمنوا قوا ﴿: حیث یقول سبحانه وتعالى
  ).6:سورة التحریم اآلیة( ﴾الناس والحجارة

كما أعطى اإلسالم للطفل عدة حقوق منها حقه في التعامل معه بالرحمة والرفق     
قبل رسول اهللا الحسن بن علي رضي اهللا وعنده األقرع بن حابس : فعن أبي هریرة قال

فنظر إلیه الرسول ، ألوالد ما قبلت منهم أحداإن لي عشرة من ا: "فقال األقرع، جالساً 
أخرجه البخاري في صحیحه في كتاب األدب باب " من ال یرحم ال یرحم: "ثم قال

 كما أعطى اإلسالم للطفل حقه في الحصول على تربیة سلیمة. رحمة الولد وتقبیله
 )2008 الهیثي،( .صحیحة، وأناط بالوالدین مسؤولیة حمایة هذه الحقوق ورعایتها

وقد أعطى اإلسالم هذه الحقوق للطفل منذ ما یزید عن أربعة عشر قرنا من الزمان 
   . طفولةأي أنه سبق كل التشریعات والقوانین الوضعیة في االهتمام بال

إن األسالیب التربویة اإلسالمیة هي أسالیب مؤثرة وناجحة في تربیة الطفل      
والعقاب، وضرب األمثال  وار، والثواب،ومنها القدوة، والموعظة، والقصة، والح

رآني في حول المنهج الق )2002(وغیرها، وأكد على ذلك دراسة كل من العسافي 
التي اهتمت بدراسة التربیة العقلیة  )2006(دراسة الزهراني و ، إعداد المسلم وتربیته
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اتها للتربیة بالقصة في اإلسالم وتطبیق )2008(للطفل في اإلسالم، ودراسة الجفري 
  .في ریاض األطفال

  :تحدید المشكلة
إن وعي اآلباء واألمهات باألسالیب التربویة الفعالة إلنماء األطفال ومساعدتهم       

على النمو الجسمي واالجتماعي والعاطفي والعقلي واللغوي أمر ضروري البد من 
عطائهاالهتمام به  هذا جعل الباحثة تقوم بمقابلة مقننة ، حقه من الدراسة والبحث وإ

مع  عدد من اآلباء واألمهات، فوجدت هناك قلة وعي من قبل بعض الوالدین في 
بما یتعلق بها من و ، فولة وخصوصًا الطفولة المبكرةالمجتمع اللیبي بأهمیة مرحلة الط

قلة وعي بعض  فضًال عنوخصائص النمو  فیها، ، وحاجات ومتطلبات، مظاهر نمو
من حیث  ،دیثةمنها والح اإلسالمیةالوالدین في البیئة اللیبیة باألسالیب التربویة 

، وعدم صحتها على اختالف المستویات العلمیة، وصحتها، وتنوعها، مفهومها
) 2008(وهذا ما أقرته دراسة الهیتي . واالقتصادیة لهؤالء اآلباء واألمهات، والثقافیة

حول الوعي األسري بالطفولة العربیة في عالقته بأسالیب معاملة األطفال، والتي 
ة في حاجة إلي توعیة بطبیعة مرحلة الطفولة، وفیما أشارت إلى أن األسرة العربی

دراك الجسمي، والعقلي، واالنفعالي، و یتعلق بها من مظاهر النمو  االجتماعي، وإ
مسؤولیتهم إزاء الطفولة، ومشكالتها وخصائصها وأسالیب الخدمات الالزم توافرها 

وعي اآلباء  لمواجهة المشكالت السلوكیة لدى األطفال التي في األصل سببها عدم
 األسرةوعي  وقد وجدت الباحثة أنه یمكن رفع. واألمهات بكل ما سبق اإلشارة إلیه

لرفع  واألمهات لإلباءدم قدر كافي من المعلومات اإلرشاد التي تقمن خالل برامج 
اإلسالمیة منها والحدیثة في التعامل مع یهم باألسالیب التربویة السلیمة مستوى وع

في الوقت ذاته تفتقر البیئة اللیبیة . ي مرحلة الطفولة المبكرةوخصوصًا ف أبنائهم
للوالدین  اإلرشادیةالمنوط بها تقدیم مثل هذه البرامج  األسري اإلرشادلمراكز 
  .بالمجتمع
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 أسالیبهمللوالدین لتعدیل  إرشادمما تقدم یمكن تحدید مبررات تقدیم برنامج     
  :األتيالمبكرة في التربویة المتبعة مع أطفالهم بالطفولة 

یة باألسالیب التربویة السلیمة قلة وعي اآلباء واألمهات في البیئة اللیب - 1
هم وخصوصا أطفال الطفولة مع أطفال في التعامل )اإلسالمیة أو الحدیثة(

 .المبكرة
طفل الطفولة المبكرة  لدیهم معلومات ضئیلة جدا عن طبیعة واألمهات اآلباء - 2

ها إعانته في تربیته تربیة متطلباته، والتي من شأن، خصائصه مظاهر نموه
 .سلیمة

أسریة في البیئة اللیبیة تقدم برامج  على حد علم الباحثة ال توجد مراكز إرشادیة - 3
 .سلیمةتربیة  أطفالهمللوالدین لمساعدتهم في تربیة  إرشادیة

بیق ، وقابل للتطعلمیة سلیمة بأسسمتكامل للوالدین معد  إرشاديتوفیر برنامج  - 4
  . ربویة الخاطئة في التعامل مع أطفالهمبیئة اللیبیة لتعدیل األسالیب التفي ال

ما هو  :مما سبق یمكن صیاغة تساؤل البحث في التساؤل الرئیس التالي
الوالدین في  المقترح لتعدیل األسالیب التربویة المتبعة من قبلاإلرشادي البرنامج 

 ؟التعامل مع أطفالهم
   :فرعیان هما سؤاالنومن هذا التساؤل الرئیس ینبثق 

المقترح لتعدیل أسالیب   اإلرشاديى لتحقیقها البرنامج التي یسع األهدافما  - 1
 التربیة الوالدیة المتبعة مع أطفال الطفولة المبكرة؟

 اإلرشاديالمحتوى واالستراتیجیات والخدمات التي یقدمها البرنامج  هو ما - 2
  التربیة الوالدیة المتبعة مع أطفال الطفولة المبكرة ؟ أسالیبالمقترح لتعدیل 
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   :أهداف البحث
  :تيیهدف البحث لتحقیق األ

المقترح لتعدیل  اإلرشاديى لتحقیقها البرنامج التي یسع األهدافالكشف عن  - 1
 .التربیة الوالدیة المتبعة مع أطفال الطفولة المبكرة أسالیب

خدمات البرنامج محتوى واستراتیجیات و ر واضح عن تصو  إلىالوصول  - 2
التربیة الوالدیة المتبعة مع أطفال الطفولة أسالیب المقترح لتعدیل  اإلرشادي

 .المبكرة
  :أهمیة البحث

ثراء  األهمیةتتمثل أهمیة البحث الحالي في  النظریة وهي توفیر مادة علمیة وإ
العملیة  األهمیةأما  .األسري اإلرشادالعلمي الذي قد یساعد الباحثین في مجال  األدب

للوالدین لتعدیل األسالیب التربویة في التعامل مع  إرشاديفتتمثل في توفر برنامج 
في  أوالبحثي،  األكادیميقابل للتطبیق سواء في المجال  أطفال الطفولة المبكرة،

  .األسري اإلرشادمراكز 
  :المصطلحات

األسالیب التي یتبعها اآلباء مع األبناء،  عرفها النفعي بأنها: أسالیب التربیة الوالدیة
سواء كانت إیجابیة وصحیة لتأمین نمو الطفل في االتجاه السلیم ووقایته من 
االنحراف أو سالبة وغیر صحیحة تعیق نموه عن االتجاه الصحیح بحیث یؤدي إلى 
 االنحراف في مختلف جوانب حیاته وبذلك ال تكون لدیه القدرة على التوافق الشخصي

   )17 ،2000 بركات،. (و االجتماعي
 6 -  3هي المرحلة العمریة التي یتراوح فیها عمر األطفال من: الطفولة المبكرة

  )175، 2000 الشیباني،(. سنوات
 –األب (هو برنامج منظم معد لتزوید الوالدین : اإلرشاديالتعریف اإلجرائي للبرنامج 

، وأهمیتها، بالمعلومات التي تنقصهم حول طبیعة مرحلة الطفولة المبكرة) األم
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وبمعلومات حول سلوك العدوان وسلوك الخجل ألطفال ، ومطالب نموها، وخصائصها
لتسلط ا(السلیمة  كما یقدم لهم معلومات حول أسالیب التربیة غیر، الطفولة المبكرة

الطفولة المبكرة، واستبدالها بأسلوب  أطفالالمتبعة مع ) النفسي واأللموالحمایة الزائدة 
تربوي سلیم المتمثل في نمط التوازن في التربیة،كما یقدم األسالیب التربویة اإلسالمیة 

القدوة الحسنة والوعظ والتوجیه ( المستوحاة من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة
  .التي تعینهم على التربیة السلیمة ألطفالهم) ثواب والعقابوال

  :المنهجیة
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحلیلي وهو أحد أشكال التحلیل       

عنها مشكلة محددة وجمع المعلومات والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو 
خضاعها للدراسة الدقیقة حیث تتفق  )370 ،2005 ملحم،( .وتصنیفها وتحلیلها وإ

  .الوصفي التحلیلي والمنهجهذا البحث  طبیعة
  :اإلجراءات

لتطبیق البرنامج اإلرشادي المقترح لتعدیل األسالیب التربویة الخاطئة المتبعة     
  :اآلتي في االعتبار ل الوالدین مع أطفالهم  یجب األخذمن قب

 ة لدى الوالدین،تربویة خاطئاإلرشادي یقتصر على تعدیل ثالث أسالیب البرنامج  - 1
وتم اختیارها . وأسلوب األلم النفسي ،وأسلوب الحمایة الزائدة ،وهى أسلوب التسلط

التي درست العالقة بین األسالیب ) 2013(بناء على نتائج دراسة أسماء الحاجي 
التربویة المتبعة من قبل الوالدین والمشكالت السلوكیة لدى أطفال الطفولة المبكرة 

ا األسالیب التربویة الخاطئة انتشار  أكثر، حیث وجد من خالل عینة  الدراسة أن 
، ثم أسلوب الحمایة الزائدة، ن كانت على التوالي أسلوب التسلطبین الوالدی

 .وأسلوب األلم النفسي
في البرنامج مة للوالدین الجلسات الخاصة بالمشكالت السلوكیة لألطفال المقد - 2

ى األطفال، اعتمادا بالسلوك العدواني، وسلوك الخجل لد فقط  تهتم ،اإلرشادي
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م سابقة الذكر، والتي توصلت إلى أن 2013الحاجي  على نتائج دراسة أسماء
مرتبط بأسلوب التسلط، والحمایة الزائدة،  األطفالسلوك العدوان والخجل لدى 

. واأللم النفسي، كأسالیب تربویة یتبعها الوالدین مع أطفالهم ضمن عینة الدراسة
غیرها  على هذه المشكالت السلوكیة لألطفال دون االقتصار األجدىلذا كان من 

 .من المشكالت السلوكیة األخرى
بالدراسات العلیا، أو  ومرتبط أكادیمیاالمقترح معد للتطبیق  اإلرشاديالبرنامج  - 3

  .األسري اإلرشادعملیا بمراكز 
  :اإلطار النظري -أوالً 

  . نظریاتو ، وأسالیب، ومجاالت، ومناهج، وطرق ،أهداف علىیقوم اإلرشاد      
    :مفهوم اإلرشاد

، كل تعریف یمثل وجهة نظر معینة، وكل عدة تعریفات متنوعة لإلرشادناك ه
یركز على وجهة النظر التي یرتكز علیها ولكنها جمیعًا تهدف إلى الشيء نفسه، 

  :وتؤكد المعنى نفسه، وفیما یلي نستعرض لبعض هذه التعریفات
التي یستطیع عن ق المختلفة ائالفرد إلى الطر  یرى زهران أن اإلرشاد هو عملیة إرشاد

طریقها اكتشاف واستخدام إمكانیاته وقدراته، وتعلیمه وما یمكنه من أن یعیش في 
  )35 ،2005 زهران،( .أسعد حال ممكن بالنسبة لنفسه وللمجتمع الذي یعیش فیه

قد نشرت الجمعیة األمریكیة لعلم النفس تعریفًا لإلرشاد : تعریف الجمعیة األمریكیة
في علم النفس  اختصاصیونفعرفته بأنه الخدمات التي یقدمها " م 1981النفسي عام 

اإلرشادي وفق مبادئ وأسالیب دراسة السلوك اإلنساني خالل مراحل نموه المختلفة، 
واستغالله في تحقیق  ویقدمون خدماتهم لتأكید الجانب اإلیجابي لشخصیة المسترشد

التوافق لدى المسترشد، وبهدف اكتساب مهارات جدیدة تساعد على تحقیق مطالب 
النمو والتوافق مع الحیاة، واكتساب قدرة اتخاذ القرار، ویقدم اإلرشاد لجمیع األفراد في 
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 .األسرة، المدرسة، والعمل: المراحل العمریة المختلفة وفي المجاالت المختلفة
  )1988 أبوعطیة،(

إن التعریفات أشارت إلى أن اإلرشاد عملیة تقدم إلى  :مما سبق یمكن القول
األشخاص بطرق أو أسالیب مختلفة تساعدهم في التوافق مع ذواتهم والتكیف مع 

لكن تعریف الجمعیة . وصوًال إلى حیاة سعیدة ومستقرة قدر اإلمكان، مجتمعاتهم
كون لجمیع األمریكیة لعلم النفس كان األشمل واألعم حین أشار إلى أن اإلرشاد ی

، والمدرسة، األسرة: األفراد في المراحل العمریة المختلفة وفي المجاالت المختلفة
  .والعمل

تتمثل في المساعدة  األهداف العامة التي یسعى اإلرشاد لتحقیقها :أهداف اإلرشاد
 والتكیف مع مجتمعه وتحقیق الصحة النفسیة في تحقیق الفرد لذاته، وتحقیق التوافق

اإلرشاد إلى تحسین العملیة التربویة من خالل ترشید القائمین كما یهدف  
  )1992 نمر، سمارة،(.علیها

هناك ثالثة مناهج لتحقیق أهداف اإلرشاد تتمثل في المنهج  :مناهج اإلرشاد
والمنهج الوقائي، والمنهج العالجي، ستتبع الباحثة المنهج الوقائي في  التنموي،

على تحقیق التوافق األسري وعلى التقویم المستمر  البرنامج الحالي باعتباره یقوم
وهذا ما  ،اضطراب یصعب عالجه ىمشكلة لدى الفرد قبل أن تتحول إلللكشف عن ال

  .  یسعى برنامج موضوع الدراسة الحالیة تحقیقه مع الوالدین
 الزواجيو  التربويو  عدة مجاالت منها العالجي والمهني لإلرشاد :مجاالت اإلرشاد

   .واألسري
وحتى األقارب، ) الوالدین واألوالد(وهو عملیة مساعدة أفراد األسرة  :اإلرشاد األسري

ولیات، وذلك ؤ ة األسریة وما یترتب علیها من مسفي فهم الحیا، فرادى أو جماعات
 خضر،(.من أجل تحقیق االستقرار والتوافق األسري، وحل المشكالت األسریة

ویهدف اإلرشاد األسري إلى تحقیق سعادة واستقرار واستمرار األسرة  )2008
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وبالتالي سعادة المجتمع واستقراره، وذلك بنشر تعلیم أصول الحیاة األسریة السلیمة ،
وأصول التنشئة االجتماعیة لألوالد ووسائل تربیتهم ورعایة نموهم، والمساعدة في حل 

  )2005 زهران،( .وعالج المشكالت واالضطرابات األسریة
وترجع الحاجة لإلرشاد األسري إلى المشكالت التي قد تتعرض لها األسرة والتي      

أسالیب التنشئة االجتماعیة الخاطئة : تحتاج إلى تدخل إرشادي أو عالجي ومنها
حیث تكون التنشئة االجتماعیة في األسرة خاطئة ینقصها تعلم المعاییر واألدوار 

: والمسؤولیة االجتماعیة، أو تقوم على اتجاهات والدیة سالبة مثلاالجتماعیة السلیمة 
والتفرقة في المعاملة ، والرفض، واإلهمال، والتدلیل، والرعایة الزائدة، التسلط والقسوة

بین الذكور واإلناث وبین الكبار والصغار وبین األشقاء وغیر األشقاء والتذبذب في 
 زهران،( .األخوة وغیرها من المشاكل األسریةالمعاملة، كذلك اضطراب العالقات بین 

2005(  
أن موضوع هذا البحث یهتم بتقدیم برنامج إرشادي للوالدین، لمساعدتهم وبما      

وهذا ما یهدف إلیه اإلرشاد .على تنشئة أبنائهم والتعامل معهم بأسالیب تربویة سلیمة
أن مشاكل التنشئة وبما . ال یتجزأ من اإلرشاد األسري ءالوالدي والذي هو جز 

االجتماعیة هي إحدى المشكالت التي تدخل ضمن اهتمامات اإلرشاد األسري، فإن 
  .الباحثة ستعتمد على اإلرشاد األسري في إعدادها للبرنامج اإلرشادي للوالدین

تتعدد وتتنوع الطرق المستخدمة في العملیة اإلرشادیة، بتنوع وتعدد  :طرق اإلرشاد
طریقة تختلف عن الطرق األخرى من حیث األسالیب  نظریات اإلرشاد، وكل

 اإلرشاد المستخدمة فیها واإلجراءات التي تتم بها العملیة اإلرشادیة، وأهم هذه الطرق
كل طریقة من طرق اإلرشاد السابقة الموجه الموجه وغیر  واإلرشادالفردي والجماعي 

 .العملیة اإلرشادیةلها استخدامها حسب طریقة العمیل، وطبیعة المشكلة، وظروف 
   )2005 زهران،(
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وامل كما أشار زهران فإن بما أن لكل طریقة استخداماتها والتي تحددها عدة ع     
على طریقتي "  موضوع البحث"ستعتمد في البرنامج اإلرشادي للوالدین  الباحثة

  .اإلرشاد الموجهو  اإلرشاد الجماعي
اإلرشاد علم قائم على نظریات،  :نظریة اإلرشاد المستخدمة في البحث الحالي

هذه النظریات متعددة ومتنوعة، ویفید تعددها في مواجهة تعدد المشكالت التي 
یتناولها اإلرشاد في شخصیات العمالء، وتتعدد أهداف العملیات اإلرشادیة والمرشدین 

 ؛مأنفسهم، البرنامج الحالي للدراسة یهتم بتعدیل سلوك الوالدین في التعامل مع أطفاله
منها وتطبیقها في البرنامج الوالدي  لإلفادةلنظریات السلوكیة هي األنسب لذا فإن ا

باعتبارها انسب النظریات السلوكیة ) لفلیبس(الحالي وتحدیدا على نظریة التدخل 
  )1981 الفقي، رسون،بات(.لموضوع الدراسة الحالیة

یتبع الوالدان أسالیب مختلفة في تنشئة الطفل وتربیته، وتكون  :األسالیب التربویة
، وأكثر التقسیمات شیوعًا ما  یجابًا لها أثرها في تشكیل شخصیته وسلوكه سلبًا وإ

أسلوب التسلط، وأسلوب : أوردته قناوي عن تقسیم األسالیب الوالدیة وهو كما یلي
، وأسلوب التذبذب، أسلوب التفرقةالحمایة الزائدة، و القسوة، وأسلوب التدلیل، وأسلوب 

  .التوازن األلم النفسي، وأسلوبوأسلوب 
 اهناك العدید من المشاكل السلوكیة التي قد یعاني منه :المشاكل السلوكیة لألطفال

األطفال في مراحل الطفولة المختلفة، ولكننا سنقتصر في العرض على المشاكل 
سنوات وهي  6-3السلوكیة ألطفال مرحلة الطفولة المبكرة والتي تتراوح أعمارهم بین 

ومن هذه المشاكل السلوكیة الغضب والعناد، .الفئة العمریة التي تمثل عینة البحث
، ومشاكل األصابع، وقضم األظافر، ومص والتخریب، والشجار، والغیرة،والخوف

  .ومشاكل فقد الشهیة النوم،
ن اختلفت باختالف العصور اإلسالمیة  :الطفل - الوالدان إن التربیة اإلسالمیة وإ

، الذي یلتزم نهج القرآن، فهي تتفق في الغایة وهي إعداد الفرد المسلم للدنیا واآلخرة
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 .أخالقًا وسلوكاً ، جسدًا وعقال، قلبًا وروحاً ویتأدب بآداب اإلسالم الذي یربي اإلنسان 
فهي مستمرة تبدأ ببدایة ، والتربیة اإلسالمیة تحمل صفة االستمرار )2006 محرم،(

  .من جیل إلى جیلوهي مستمرة تنتقل ، الحیاة وتنتهي بنهایتها
ویمكن تعریف التربیة اإلسالمیة بأنها النظام التربوي المنبثق من نصوص القرآن 

ورعایة جوانب نموه لبناء ، والهادفة لتنشئة المسلم وتوجیهه، والسنة النبویة، الكریم
عداده لحیاته الدنیا واآلخرة، سلوكه مسؤولین افترض اهللا على المربین آباءً و  والذي، وإ

  )26 ،1995 المقبل،(.أن یأخذوا به وحده دون غیره من األنظمة التربویة
  :الدراسات السابقة

فعالیة العالج األسري :( موضوعها :)2000(محمد موسى السماحي زینب  -1
سعت ).السلوكیة لدى أطفال الروضة االضطراباتفي تخفیض بعض أعراض 

 االضطراباتإعداد برنامج للعالج األسري بهدف تخفیض بعض  إلىالدراسة 
ل ما قبل نسحابي والتبول الالإرادي لدى أطفاالمتمثلة في العدوان والسلوك اإل السلوكیة
سویة التي یستخدمها الوالدان في یل أسالیب المعاملة الوالدیة غیر الوتعد، المدرسة

 5أطفال للمجموعة التجریبیة و 10وتكونت عینة الدراسة من . تنشئة أطفالهم
حیث استخدم مقیاس ، للمجموعة الضابطة من أطفال محافظة الزقازیق بالشرقیة

) إعداد الباحثة المذكورة أعاله(ومقیاس وبرنامج العالج األسري  ألتكیفيالسلوك 
للتوصل إلى النتائج التي أهمها وجود فروق بین درجات المشكالت السلوكیة 

بین  كما توجد فروق. للمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لصالح القیاس البعدي
لقیاس القبلي والقیاس درجات المجموعة التجریبیة في المشكالت السلوكیة بین ا

ال توجد فروق بین درجات المشكالت السلوكیة  .البعدي لحساب القیاس البعدي
للمجموعة التجریبیة بین القیاس البعدي والقیاس التتبعي بعد مرور شهر من القیاس 

 .البعدي
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اتبعت الباحثة في هذا الدراسة المنهج التجریبي في التحقق من فروضها وقد  :تعقیب
السلوكیة  االضطراباتفاعلیة برنامجها العالجي األسري في تخفیض أعراض أثبتت 

وقد قُدم البرنامج العالجي . صغر حجم عینتها من رغمعلى اللدى أطفال الروضة 
تأثیرهما البالغ  من رغمعلى اللألطفال فقط دون أن یشمل األسرة وتحدیدا الوالدان 

 .   المبكرة خصوصًا في مرحلة الطفولةوالمهم على الطفل و 
فاعلیة برنامج : (موضوعها :)2002(بیرفان عبد اهللا محمد سعید المفتي  -2

مقترح باأللعاب التعاونیة في تقلیل السلوك العدواني لدى أطفال ما قبل 
هدفت الدراسة للكشف عن فاعلیة هذا البرنامج المقترح في تقلیل السلوك ).المدرسة

بمحافظة بغداد تتراوح أعمارهم بین ) الریاحیینروضة (العدواني لدى  عدد من أطفال 
 16للمجموعة األولى و 18طفًال وطفلة  34سنوات حیث كان عددهم  6- 5

حیث استخدم مقیاس السلوك العدواني و برنامج األلعاب التعاونیة .للمجموعة الثانیة
حیث وجدت فعال فروقًا ذات ، لتحقق من هدف الدراسة) إعداد الباحثة(المقترحة 

اللة معنویة في مقیاس السلوك العدواني ولمصلحة االختبار البعدي وهذا یحقق د
وجدت فروق ذات داللة معنویة في مقیاس السلوك العدواني  كما.صحة الفرض األول

في االختیار البعدي ولمصلحة أطفال المجموعة التجریبیة التي تعلمت على وفق 
  .حقق صحة الفرض الثانيالبرنامج المقترح باأللعاب التعاونیة وهذا ی

تعود أهمیة دراسة بیرفان إلى أنها هدفت إلى التحقق من فاعلیة برنامج مقترح  :تعقیب
نها قد لجأت لریاض األطفال  لتقلیل من السلوك العدواني لدى طفل الطفولة المبكرة، وإ
في الحصول على عینة الدراسة متبعة المنهج التجریبي في التحقق من فاعلیة 

ن البرنامج فعال في تقلیل السلوك العدواني أإلى وتوصلت فعًال . برنامجها المقترح
یؤخذ على هذه الدراسة صغر . لدى أطفال عینة الدراسة باستخدام األلعاب التعاونیة

باحثة من فادة الوقد ا .حجم عینتها مما یجعل إمكانیة تعمیم هذا البرنامج أمر ضعیف
عداد البرنامج اإلرشادي المقترح في البحهذه الدراسة في تصمیم و    . ث الحاليإ
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فعالیة برنامج للعب : (موضوعها: )2004(شحاتة سلیمان محمد سلیمان  -3
هدفت  .بالقاهرة )أدوار القصص في عالج المخاوف المرضیة لدى طفل الروضة

 تخدام لعب أدوار القصص في خفض حدتالدراسة إلى التحقق من فاعلیة اس
وكذلك التحقق من مدى فاعلیة البرنامج ، المخاوف المرضیة لدى أطفال الروضة

المقترح في خفض وعالج المخاوف المرضیة لدى عینة من أطفال الروضة والتي 
تتمثل أدوات الدراسة في اختبار رسم الرجل لقیاس .سنوات 6-3تتراوح أعمارهم بین 

وتوصلت ). إعداد الباحث(وضة و مقیاس المخاوف المرضیة ألطفال الر ، الذكاء
المخاوف لدى  دام اللعب أدوار القصص في خفض حدتالدراسة إلى فاعلیة استخ

كما أن الخوف یزداد لدى األطفال ویقل حسب درجة الشعور باألمن . أطفال الروضة
  .والقدرة على التحكم في البیئة

لروضة وذلك هدف شحاته في دراسته لعالج المخاوف المرضیة لدى طفل ا :تعقیب
وقد ثبتت . بتقدیم برنامج للعب ادوار القصص متبعًا المنهج التجریبي في تحقیق ذلك

باستخدام أسالیب التحلیل اإلحصائي جدوى وفاعلیة هذا البرنامج مع طفل الروضة 
  .مستخدمًا فنیات عالجیة فعالة ضمن البرنامج العالجي المقترح

الوعي األسري بالطفولة العربیة في (: موضوعها :)2008(نعمان الهیثي  -4
هدفت الدراسة إلى فهم مكونات الوعي األسري ).عالقته بأسالیب معاملة األطفال

بالطفولة من خالل الوقوف على عالقات تلك المكونات بأسالیب معاملة األسرة 
واعتمد الباحث على .لألطفال في الوطن العربي، وتشخیص أبرز سمات المعاملة

توصلت الدراسة إلى أن الوعي . تحلیل بعض األدبیات والمواثیق العربیةالمالحظة و 
 األسري بالطفولة و معاملة األطفال یقتضي التعرف على الجوانب المعرفیة التي

دراك ما  تتعلق بمسائل النمو الجسمي، والعقلي، والعاطفي، واالجتماعي، والثقافي وإ
ها وخصائصها، وأسالیب الخدمات على األسر من مسؤولیات إزاء الطفولة ومشكالت
شباع الحاجات كما یقتضي التعرف على اتجاهات .الالزم توافرها لمراجعة المشكالت وإ
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حول أسس معاملة األسرة لألطفال، وعالقة أسالیب المعاملة بحیاة الطفل الحاضرة 
و مهارات حول كیفیة توظیف الجوانب المعرفیة واالتجاهات عند معاملة ، والمستقبلیة

وحمایته وحل المشكالت ، األسرة للطفل، مع استثمار إمكانیاتها لتحقیق رعایة الطفل
كما وجدت الدراسة بأن هناك تراجع في دور األسرة العربیة في . التي تواجه الطفل

 .التنشئة االجتماعیة، هذا التراجع خلق فراغ ال تملؤه وكاالت التنشئة األخرى
دراسة الهیثي ذات أهمیة كبرى لكونها من الدراسات القالئل التي ألقت  دعتُ : تعقیب

الضوء على الوعي األسري وأسالیب معاملة األسرة العربیة للطفل في الوطن العربي 
كافة معتمدةً على المالحظة وتحلیل األدبیات والمواثیق العربیة في الوصول إلى 

ة العربیة بأسالیب التربیة المثلى والتي أكدت على ضرورة توعیة األسر ، نتائجها
هذا ما یسعى البحث الحالي إلى تحقیقه . وطبیعة مرحلة الطفولة وكیفیة رعایتها

كمحاولة لتوعیة عدد من األسر اللیبیة باعتبارها أسرة عربیة من ضمن األسر العربیة 
  . التي تحتاج إلي توعیة بأسالیب تربویة مثلي مع األطفال تحدیداً 

حثة من الدراسات السابقة المذكورة أعاله في إعداد البرنامج اإلرشادي البا إفادة
  .واإلجراءاتالمقترح من حیث المحتوى واالستراتیجیات 

  :البحث من خالل عرض البرنامج اإلرشادي یمكن اإلجابة على تساؤلي -
البرنامج اإلرشادي الحالي مصمم : )إعداد الباحثة( البرنامج اإلرشادي المقترح

باألسالیب التربویة التي تعینهم في التعامل مع أطفالهم وفقا  -لتزوید الوالدین
وهو مصمم بناءً على أسلوب فیلیبس لإلرشاد المبني  - لألسالیب التربویة اإلسالمیة

  . وهى نظریة تقوم على تقدیم معلومات تنقص المسترشد، على نظریة التدخل
  :برنامج اإلرشاديأهداف ال

  :الهدف العام -  أوال
هذا   یسعى: الهدف اإلرشادي: الهدف العام من هذا البرنامج هو هدف إرشادي

التربویة غیر السلیمة في التعامل مع  األسالیبتغییر  إليالوالدي  اإلرشاديالبرنامج 
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مشكالت ولتقلیل من ال واألمهاتبأسالیب تربویة سلیمة لدى عدد من  اآلباء  األطفال
  .أطفالهمالسلوكیة لدى 

  یهدف البرنامج اإلرشادي الحالي لتحقیق عدة أهداف وهي : الخاصة األهداف - ثانیا
في  واألمهات اآلباءالتربویة غیر السلیمة المتبعة من قبل  األسالیبالتعرف على  - 1

 .أطفالهمالتعامل مع 
بمعلومات حول طبیعة مرحلة الطفولة المبكرة، خصائصها  واألمهاتتزوید اآلباء  - 2

 .وطبیعتها ومظاهر  النمو فیها
العدوان والعناد (بمعلومات عن المشكالت السلوكیة  واألمهاتتزوید اآلباء  - 3

 . األطفالالتي یعاني منها ) والخجل
 األطفالباألسالیب التربویة السلیمة في التعامل مع  واألمهات اآلباءتعریف  - 4

 .والتربیة الحدیثة اإلسالمیةالتربیة  أسالیبوالمشتقة من 
في تخفیف الضغط النفسي  وأهمیتها، واألمهاتتنمیة مهارة االسترخاء لدى اآلباء  - 5

 .الذي تسببه الحیاة الیومیة 
التمثیلیة لبعض المواقف  األدواروالواجبات المنزلیة ولعب  األنشطةالقیام ببعض   - 6

 .أطفالهماتجاه  واألمهاتآلباء التربویة الصادرة من  ا
 .أطفالهممع  واألمهات اآلباءتعدیل األسالیب التربویة المتبعة من قبل  - 7

الوالدي على ثالثة  اإلرشاديیحتوي البرنامج  :اإلرشاديمحتوى البرنامج  - ثانیا
  :كاألتي جوانب رئیسة وهى
حول طبیعة  واألمهاتالمتمثل في المعلومات التي تقدم لآلباء و: الجانب المعرفي

التي یعاني منها ) العدوان والخجل(مرحلة الطفولة المبكرة  والمشكالت السلوكیة
والحمایة  ،التسلط(التربویة غیر السلیمة  األسالیبكما تقدم معلومات عن  األطفال
غیر  األسالیبفي التعامل مع هذه الفئة العمریة وما بدائل ) النفسي األلمو  الزائدة،
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تربویة إسالمیة وأسس تربویة  أسستربویة سویة وسلیمة وفقا  أسالیبالسلیمة من 
  .حدیثة

البرنامج  یحتوي على عدة نشاطات ومهارات سلوكیة یقوم بها : الجانب السلوكي
ف والتحاور حول التمثیلیة لبعض المواق األدوارالمسترشدون كتمرین االسترخاء ولعب 

  .عرض الواجبات المنزلیةالفیدیو المعروضة و  بعض مقاطع
زرع روح لجانب في الترحیب بالمسترشدین، و یتمثل هذا ا: الجانب الوجداني - 1

بالراحة وبعث الرغبة الجادة في  إلشعارهمتبادل الحدیث و  والثقة معهم، األلفة
، وبث روح الحماسة فیهم، وشكرهم الجلسات نفوسهم للمشاركة واالستمرار في

  .الجلساتعلى التزامهم بحضور 
  : األتيتم ن صدق وثبات البرنامج اإلرشادي للتأكد م :تحكیم البرنامج - ثالثا

 األستاذعرض البرنامج على عدد من ذوي االختصاص وهم  :صدق المحكمین -
الدكتور عبد الرحمن  واألستاذالدكتور مستورة بادیز،  واألستاذالدكتور سراج عبد اهللا 

  .وقد تم تعدیل ما یجب تعدیله. شلوف محمد الدكتور واألستاذ، األزرق
  :كاألتيستكون زمن الجلسات  :الحدود الزمنیة :حدود البرنامج -رابعا

 جلسة بمعدل جلستین أسبوعیا  13یمتد البرنامج اإلرشادي -
 .دقیقة 90إلى  45كل جلسة تستمر من  -

نفسي أو بمراكز اإلرشاد ال اإلرشاديسیتم تطبیق البرنامج : الحدود المكانیة
 .للمرشدینالمكان المناسب للمرشد و 

سیعتمد البرنامج اإلرشادي على القیام  :استراتیجیات البرنامج اإلرشادي -
  :اآلتیةباإلجراءات 

وهو  ،رشاد الجماعي في جلسات البرنامجسیعتمد على اإل: اإلرشاد الجماعي - 1
قائم على أسلوب الحوار والشرح والتفسیر في مجموعات النقاش حیث  ستقسم  

مجموعة األمهات ، حاالت الدراسة إلى مجموعتین على أساس الجنس
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فوجود ، سیقدم البرنامج اإلرشادي لكل مجموعة على حده. ومجموعة اآلباء
كبر في األمهات  واآلباء في مجموعتین منفصلتین یعطي لكل منهما  حریة أ

التعبیر والنقاش والحوار عما إذا كانوا في مجموعة واحدة وذلك راجع ألسباب 
ویتراوح عادةً عدد أعضاء المجموعة في اإلرشاد . خاصة بثقافة المجتمع اللیبي

  .فرداً  50فردًا وقد یصل إلى 15-3الجماعي بین 
منفردًا قبل البدء ستقوم الباحثة بمقابلة آباء وأمهات حاالت الدراسة كل منهم  - 2

بجلسات البرنامج اإلرشادي وهو إجراء ضروري في اإلرشاد الجماعي بغرض 
عطائه فكرة عامة حول؛ البرنامج  لمجموعته، لالنضمام تهیئة كل منهم وإ

وطبیعة المجموعة التي ینتمي إلیها مما یزید من ثقته بنفسه  ،وأهدافه ،طبیعته
  .شاديورغبته في المشاركة في البرنامج اإلر 

ستعتمد الباحثة على اإلرشاد الموجه وفیه یقوم : اإلرشاد المباشر أو الموجه - 3
المرشد بتقدیم المعلومات مباشرة للمسترشد معتمدًا على الحوار والنقاش مع 

هذا على أساس أن اإلرشاد الموجه یقوم على افتراض . المسترشد حول مشكلته
كالته،وزیادة المعلومات نقص المعلومات لدى المسترشد وعجزه عن حل مش

لذا ستقوم الباحثة بتقدیم  .حل هذه المشكالتلدى المرشد وقدرته على 
المعلومات بصورة مباشرة لآلباء واألمهات حول أسالیب التربیة الخاطئة المتبعة 
من قبل الوالدین مع األطفال، ومعلومات حول أسالیب  التربیة اإلسالمیة 

كما ستعطي معلومات حول مرحلة الطفولة كبدائل عن األسالیب الخاطئة، 
ستقدم هذه . المبكرة وأهمیتها،وطبیعتها وخصائصها ومطالب النمو فیها

ت ومجموعة اآلباء في صورة المعلومات بشكل مباشر لكل من مجموعة األمها
 .نقاش متبادل بین الباحثة واآلباء وبین الباحثة واألمهاتحوار و 

زاعم المسترشدین المشاركین بالبرنامج حول عرض نماذج ومقاطع فیدیو تمثل م - 4
 . صحة األسالیب التربویة غیر السلیمة المتبعة من قبلهم مع أطفالهم 
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التربویة غیر  األسالیبالحوار والنقاش بین المرشد والمسترشدین حول بدائل  - 5
  . السلیمة بأسالیب تربویة سلیمة

مهات بها في البرنامج مذكرات تحتوي على المعلومات المراد تزوید اآلباء واأل - 6
اإلرشادي وهى مذكرات ستساعدهم في تذكر المعلومات التي ستقدم  في 

حیث ستوزع هذه المذكرات على اآلباء و األمهات  جلسات البرنامج اإلرشادي،
  . في بدایة كل جلسة، وستكون محتویات المذكرة على حسب موضوع الجلسة

   :خدمات البرنامج اإلرشادي
  :األتيوتتمثل خدمات هذا البرنامج في  اإلرشادیةتتعدد مجاالت البرامج 

بتقدیم معلومات حول  األسریة اإلرشادیةوتهتم الخدمات : أسریة إرشادیةخدمات 
 األمهاتیقدم خدماته لآلباء و  اإلرشاديوهذا البرنامج  .وأبنائهمالعالقة بین الوالدین 
  .تربیة سلیمة خالیة من المشكالت السلوكیة أبنائهملمساعدتهم في تربیة 

من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة التي قامت  :إعداد جلسات البرنامج -
عداده و مراجعته، تم اإلعداد لجلسات البرنامج اإلرشادي على  الباحثة بتجمیعه وإ

  :النحو التالي
دون أن تشمل  واألمهاتشادي ستشتمل علي اآلباء عینة البرنامج اإلر  :العینة

تقسیم عینة البرنامج ثم . آلباء واألمهاتألن البرنامج سیطبق فقط على ا ؛أطفالهم
اإلرشادي إلى مجموعتین على حسب الجنس مجموعة اآلباء ومجموعة األمهات 

  .وسیقدم البرنامج لكل مجموعة منفصلة عن األخرى
دقیقة بمعدل جلستین  90دقیقة إلي  45سیستغرق زمن كل جلسة من  :الزمن

  .أسبوعیاً 
  .أسابیع 5جلسة، بمعدل جلستان أسبوعیا ولمدة  13عدد جلسات البرنامج اإلرشادي 

لكل جلسة من جلسات البرنامج اإلرشادي هدفها الخاص بها وهى : أهداف الجلسات
  :كاآلتي
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  )واآلباءمجموعة األمهات (الجلسة األولى  -
  :أهداف الجلسة األولى

  .التعارف بین أعضاء المجموعة وبین المرشد - 1
بتبادل الحدیث ) المسترشدین ( المجموعة  أعضاءزرع روح األلفة والثقة مع  - 2

بالراحة، وبعث الرغبة الجادة في نفوسهم للمشاركة، واالستمرار  إلشعارهممعهم 
 .فیها 

 .اإلرشادي وأهدافه تقدیم معلومات حول طبیعة البرنامج  - 3
  دقیقة  60زمن الجلسة : الجلسة إجراءات

المرشد، والتعرف على أسماء أعضاء المجموعة  باسمالبدء بالسالم والتعریف  - 1
 .والترحیب بهم

الحدیث والتأكید على حریة التعبیر والحق بالمشاركة النقاش   أطرافتبادل  - 2
بداء  . وزرع الثقة في نفوس المسترشدین األلفةالرأي كنوع من المحاولة لبث روح  وإ

 .التعریف بطبیعته و طرح أهداف البرنامج اإلرشادي  - 3
  وأهدافه اإلرشاديتوزیع مذكرات تحتوي طبیعة البرنامج  - 4
  )  األمهات واآلباء  مجموعة(الجلسة الثانیة -

  :أهداف الجلسة
 .التعرف على المعرفة  المتوفرة لدى المسترشدین حول الطفولة المبكرة - 1
 .إعطاء مقدمة عن طبیعة مرحلة الطفولة المبكرة - 2

  دقیقة 90تستمر الجلسة لمدة : الجلسة إجراءات
والتحاور حول مدى الحماسة والدافعیة للبدایة في البرنامج  أوالالبدایة بالسالم  - 1

 .بشكل فعلي اإلرشادي
التحاور بین المرشد والمسترشدین حول ما لدیهم من معرفة ومعلومات حول  - 2

 .لطفولة المبكرة مرحلة ا
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 .النقاش حول المعلومات المقدمة سابقة الذكر - 3
 . واجبات منزلیة للمسترشدین متعلقة بموضوع الجلسة إعطاء - 4
لتقییم الجلسة من حیث المعلومات المقدمة والطریقة المتبعة  األسئلةطرح بعض  - 5

 .وزمن الجلسة
  )مجموعة األمهات واآلباء( الجلسة الثالثة 
  :أهداف الجلسة

 .التعریف بطبیعة مرحلة الطفولة المبكرة - 1
 .التعریف  بمطالب وخصائص النمو لمرحلة الطفولة المبكرة - 2

  دقیقة 90تستمر الجلسة لمدة : الجلسة  إجراءات
 .المسترشدین البدایة بالسالم أوَال والترحیب بحضور - 6
 .تقدیم معلومات عن طبیعة الطفولة المبكرة  - 7
عرض أشرطة فیدیو تبین طبیعة مرحلة الطفولة المبكرة ومطالب نموها  - 8

 . وخصائصها
 .النقاش حول المعلومات المقدمة سابقة الذكر - 9

 . واجبات منزلیة للمسترشدین متعلقة بموضوع الجلسة إعطاء -10
لتقییم الجلسة من حیث المعلومات المقدمة والطریقة  األسئلةطرح بعض  -11

 .المتبعة وزمن الجلسة
    :)مجموعة األمهات واآلباء(الرابعة الجلسة  -

   :الجلسة أهداف
 . التعریف بطبیعة المشكالت السلوكیة ألطفال - 1
 .العدوان والخجل لدى أطفال الطفولة المبكرة مشكلتيالتعرف على  - 2

  دقیقة 90تستمر الجلسة لمدة : الجلسة  إجراءات
  .الجلسات الترحیب بالمسترشدین وشكرهم على التزامهم بحضور  - 1



  م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم 

 
  264 

 .مناقشة الواجبات المنزلیة مع المسترشدین وشكر الملتزمین بواجباتهم  - 2
 .األطفالتوزیع المذكرات الخاصة بالمشكالت السلوكیة لدى  - 3
 . األطفالالبدایة بتوضیح ماهیة المشكالت السلوكیة لدى  - 4
تقدیم معلومات  عن مشكلة السلوك العدواني وسلوك الخجل لدى أطفال  - 5

 .المبكرةالطفولة 
 .عرض مقاطع فیدیو حول السلوك العدواني ، وسلوك الخجل  - 6
مناقشة بین المرشد والمسترشدین حول السلوك العدواني ،وسلوك الخجل التي  - 7

 .أطفالهمیعاني منها 
واجبات منزلیة عن السلوك العدواني وسلوك الخجل وتتمثل في استبیان  إعطاء - 8

 . ال الطفولة المبكرةعن السلوك العدواني وسلوك الخجل لدى أطف
طرح بعض األسئلة لتقییم الجلسة من حیث المعلومات المقدمة والطریقة المتبعة  - 9

 .وزمن الجلسة
  )مجموعة األمهات واآلباء( الخامسة الجلسة-

  :الجلسة الخامسة أهداف
 أطفالان، وسلوك الخجل الذي  یعاني منه و التعرف على نوع وشدة سلوك العد  - 1

 .  االستبیانالمسترشدین عن  إجاباتالمسترشدین من خالل  
التي قد  تؤدي إلى عدوان األطفال وخجلهم كمشكلة في  األسبابالكشف عن  - 2

 .الطفولة المبكرة
  دقیقة 90تستمر الجلسة لمدة : إجراءات الجلسة الخامسة

  .الترحیب  بالمسترشدین وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات  - 1
 أطفالعرض نوع وشدة سلوك العدوان وسلوك الخجل الذي یعاني منه  - 2

  .المسترشدین والمعبر عنه من خالل االستبیان المعطى لهم بوصفه واجب منزلي
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ذي یعاني منه السلوك العدواني وسلوك الخجل ال التحدث والتحاور عن طبیعة  - 3
  .المسترشدین  أطفال

لسلوك العدوان وسلوك الخجل لدى توزیع المذكرات الخاصة باألسباب المؤدیة  - 4
  األطفال

 .البدایة بعرض أسباب السلوك العدوان وسلوك الخجل لدى األطفال  - 5
المؤدیة لسلوك العدوان وسلوك الخجل  األسبابالتحاور مع المسترشدین عن  - 6

 .األسبابوعرض حاالت واقعیة توضح هذه 
یب التربویة تكلیف المسترشدون بواجب منزلي والمتمثل في استبیان األسال - 7

 .الوالدیة
طرح بعض األسئلة لتقییم الجلسة من حیث المعلومات المقدمة والطریقة المتبعة  - 8

  .وزمن الجلسة
  :)ات واآلباءمجموعة األمه(الجلسة السادسة  -
  :الجلسة السادسة أهداف -
التعرف على األسالیب التربویة الوالدیة المتبعة مع األطفال وعن مصادر هذه  .1

  .األسالیب 
  دقیقة 90تمتد الجلسة : الجلسة السادسة إجراءات

 .الترحیب بالمسترشدین وتحفیزهم بتسلیم هدایة رمزیة للملتزمین منهم .1
 .األسالیب التربویة الوالدیة من المسترشدین  استبیانستالم إ .2
الفرصة للمسترشدین للتعبیر عن أسالیبهم التربویة المتبعة من قبلهم مع  إعطاء .3

 .أطفالهم
التربویة وعن  أسالیبهمالمسترشدین عن مدى سالمة  أراءالتحاور ومعرفة  .4

 .األسالیبمصادر هذه 
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التربویة  األسالیبالتحاور وتبادل الحدیث عن الرأي العلمي المعروض حول  .5
 .الوالدیة وتأثیرها

طرح بعض األسئلة لتقییم الجلسة من حیث المعلومات المقدمة والطریقة المتبعة  .6
  .وزمن الجلسة

  :)مجموعة األمهات واآلباء( الجلسة السابعة -
   :األتي تسعى هذه الجلسة لتحقیق: الجلسة السابعة أهداف

تبیان لألسالیب التربویة غیر السلیمة في التعامل مع األطفال والمتمثلة في   .1
 .أسلوب التسلط، والحمایة الزائدة، واأللم النفسي

واأللم النفسي،  في خلق سلوك  توضیح دور أسلوب التسلط والحمایة الزائدة .2
 .العدوان وسلوك الخجل  لدى أطفال الطفولة المبكرة

  دقیقة 90تمتد الجلسة : الجلسة السابعة إجراءات
  .الترحیب بالمسترشدین وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات .1
توزیع مذكرات تحتوي معلومات عن أسالیب التسلط والحمایة الزائدة واأللم  .2

 .األطفالالنفسي  وتأثیرها على السلوك العدواني والخجل لدى 
البدایة بعرض نماذج تبین أسالیب التسلط والحمایة الزائدة واأللم النفسي المتبعة  .3

أو سلوك الخجل  السلوك العدواني أیضامن قبل الوالدین مع أطفالهم، وتبین 
 .الصادر عن األطفال  كناتج عن تلك األسالیب 

لهذه األسالیب غیر  إتباعهمفتح باب النقاش مع المسترشدین حول مدى  .4
 .السلیمة  المعروضة

التربویة السلیمة في  األسالیبتكلیف المسترشدون بواجب منزلي عن ما هي   .5
 .من وجهة نظرهم األطفالالتعامل مع 

األسئلة لتقییم الجلسة من حیث المعلومات المقدمة والطریقة المتبعة طرح بعض  .6
  .وزمن الجلسة
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  :)مجموعة األمهات واآلباء(الجلسة الثامنة  -
  :أهداف الجلسة

 .بأسلوب النمط المتوازن  في تربیة األطفال التعریف .1
أسلوب النمط المتوازن في التربیة في التخلص من العدوان  إتباع توضیح دور .2

 .والخجل لدى األطفال
  دقیقة  90تمتد الجلسة : الجلسة إجراءات

 .الترحیب بالمسترشدین وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات .1
مناقشة الواجب المنزلي المكلف به المسترشدین ولمعرفة مدى معرفتهم باألسالیب  .2

  ).الحدیثة( السلیمة التربویة  
توزیع مذكرات تحتوي معلومات عن أسلوب النمط المتوازن في تربیة األطفال  .3

  .وتأثیرها على سلوك العدوان والخجل لدى األطفال
  .البدایة بعرض نماذج من أسلوب النمط المتوازن  في تربیة األطفال .4
والطریقة المتبعة طرح بعض األسئلة لتقییم الجلسة من حیث المعلومات المقدمة  .5

 .وزمن الجلسة
  :)واآلباء األمهاتمجموعة (التاسعة  الجلسة -

  :أهداف الجلسة
 .مناقشة أسلوب النمط المتوازن في تربیة األطفال  - 1
االستمرار في توضیح دور األسلوب التربوي المعروض في سالمة سلوك  - 2

 .من العدوان والخجل األطفال
  دقیقة 90 إلىتمتد الجلسة : الجلسة إجراءات

 .الترحیب بالمسترشدین وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات  - 1
إعطاء فرصة للمسترشدین للتحدث عن أرائهم في أسلوب النمط المتوازن في  - 2

 . التربیة
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فتح حلقات نقاش مع المسترشدین حول مدى إتباعهم ألسلوب النمط المتوازن  - 3
 .في تربیة أطفالهم

سلوكیًا و  أصحاء أطفالالعودة لتبیان دور أسلوب النمط المتوازن  في تربیة  - 4
 .نفسیاً 

طرح بعض األسئلة لتقییم الجلسة من حیث المعلومات المقدمة والطریقة المتبعة  - 5
  .وزمن الجلسة

  :)واآلباء األمهاتمجموعة (العاشرة  الجلسة -
  :هدف الجلسة

المتمثلة في التربیة بالقدوة الحسنة، التعریف باألسالیب التربویة اإلسالمیة  .1
 .والثواب والعقاب وهى مستمدة من القرآن الكریم والسنة الشریفة والوعظ والتوجیه،

  دقیقة 90تمتد الجلسة : الجلسة إجراءات
الترحیب بالمسترشدین وشكرهم على التزامهم باالستمرار في حضور الجلسات  .1

  .حتى النهایة
القدوة الحسنة، (ل األسالیب التربویة اإلسالمیة حو تقدیم مذكرة تحتوي معلومات  .2

 ).والوعظ والتوجیه، والثواب والعقاب
 .المقدمة اإلسالمیةالتربویة  األسالیبعرض مقاطع فیدیو تتحدث عن  .3
طرح بعض األسئلة لتقییم الجلسة من حیث المعلومات المقدمة والطریقة المتبعة  .4

 .وزمن الجلسة
  )األمهات واآلباء مجموعة( الجلسة الحادیة عشر

   :هدف الجلسة
أسلوب القدوة الحسنة، الوعظ ( شرح  وتفسیر األسالیب التربویة اإلسالمیة - 1

مع االستدالل باآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة ) والتوجیه، الثواب والعقاب
 .ًا و صغاراً ر ومواقف الرسول الكریم في تربیة الصحابة كبا
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  دقیقة 90الجلسة  تمتد: الجلسة إجراءات
 .التذكیر بما تم تقدیمه في الجلسة السابقة من  أسالیب تربویة إسالمیة - 1
تباعمناقشة مدى معرفة  - 2 القدوة الحسنة والوعظ والتوجیه وأسلوب  أسلوب وإ

 .الثواب والعقاب كأسالیب تربویة إسالمیة من قبل المسترشدین مع أطفالهم
واالستدالل باآلیات القرآنیة  اإلسالمیةالتربویة  األسالیبتوضیح بالنقاش  - 3

 .ومن حوله وربطها باألسالیب التربویة الحدیثة  أصحابهومواقف الرسول في تربیة  
 .اإلرشاديفي البرنامج  األخیرةهذه الجلسة هي الجلسة ما قبل  أنالتنویه على  - 4
عة طرح بعض األسئلة لتقییم الجلسة من حیث المعلومات المقدمة والطریقة المتب - 5

 .وزمن الجلسة
  :)مجموعة  األمهات واآلباء(نیة عشرالجلسة الثا -

  :الجلسة أهداف
المسترشدین العلمیة والعملیة من المعلومات المقدمة  في  إفادة ىالتعرف على مد .1

 .اإلرشاديجلسات البرنامج 
 .تحفیز المسترشدین للمشاركة في مثل هذه البرامج  .2
 .اإلرشادياإلعالن عن نهایة جلسات البرنامج  .3

  دقیقة 60تمتد الجلسة : الجلسة إجراءات
بالشكر للمسترشدین على مشاركتهم و حضورهم الفعال طیلة  واالمتنانالترحیب  .1

 .جلسات البرنامج اإلرشادي
تقدیم هدایا للمسترشدین الممیزین كنوع من الشكر والتقدیر اللتزامهم بالبرنامج  .2

 .اإلرشادي 
من المعلومات المقدمة عن  إفادتهمالحوار مع المسترشدین عن مدى  فتح  باب .3

طبیعة المرحلة العمریة ألطفالهم وخصائصها وعن المشكالت السلوكیة التي قد 
بسبب األسالیب التربویة غیر السلیمة المتبعة معهم ودور  األطفالیعاني منها 
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عن هذه المشكالت السلوكیة  االبتعاداألسالیب التربویة الحدیثة واإلسالمیة في 
 .ألطفالهم 

من حیث  اإلرشاديتقییم مشترك من قبل المرشد والمسترشدین لجلسات البرنامج  .4
المعلومات المقدمة، واألسلوب المتبع، والزمن المستغرق، مع اإلعالن عن نهایة 

  .جلسات البرنامج اإلرشادي
  األسلوب- 4

لسات البرنامج اإلرشادي، كذلك یتبع أسلوب الحوار والنقاش في كل جلسة من ج
توزیع مذكرات وعرض مقاطع فیدیو تحتوي المعلومات المقدمة في كل جلسة، 

كما یتبع أسلوب التعزیز  ،أمكنتجسید تمثیلي لبعض الموافق إن  فضًال عن
من التشویق و  یضفي جواً  هذه األسالیب المتنوعة إتباع. للمسترشدین الملتزمین

  .االبتعاد عن الملل وهذا یساعد على تحقیق الهدف من البرنامج اإلرشادي
  :التقویم - 5

وذلك من خالل تقویم ، ستقوم الباحثة بإجراء التقویم المستمر للبرنامج اإلرشادي
سواء باالشتراك مع أعضاء المجموعة أو التقییم المنفرد –العمل في نهایة كل جلسة 

  :اآلتیةبنقد مجریات الجلسة وذلك باإلجابة عن األسئلة -من قبل الباحثة
  هل األسلوب المتبع في الجلسة متقبل؟  - 1
  هل الحوار والنقاش داخل الجلسة مجدي ومفید؟  - 2
  هل المعلومات المقدمة مفهومة وواضحة؟  - 3
  هل هناك تقبل للمعلومات المقدمة في الجلسة؟  - 4
  هل المعلومات المقدمة مؤثرة في اآلباء واألمهات أعضاء المجموعتین؟  - 5

لتحقیق هدف كل  وهذا التقویم سیعین الباحثة في تعدیل ما یجب تعدیله أوًال بأول
  .جلسة    مما یسهم في تحقیق الهدف من البرنامج اإلرشادي
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  :التوصیات
   :األتي یمكن صیاغة توصیات البحث في     
من  األطفالالتربویة المتبعة مع  األسالیبضرورة رفع مستوى الوعي بسالمة  - 1

 .قبل الوالدین 
عطائها نصیب  - 2 أكبر من البحث یجب االهتمام بطفولة المبكرة  ومشكالتها، وإ

 .والدراسة ألهمیتها في تكوین سمات الشخصیة مستقبالً 
للوالدین تقوم بتعدیل أسالیبهم التربویة  الخاطئة في التعامل إعداد برامج إرشاد  - 3

 .مع األطفال والمراهقین
سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص  األسري لإلرشادإنشاء مراكز  - 4

  .لمساعدة األسرة على تخطي عقبات الحیاة
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  عمر شكري خلیفة .د
  جامعة غریان -كلیة اآلداب 

  

  

  :ملخص
جنوب العاصمة ) الحرب(الصراع المسلح  قیاس العالقة بیناستهدف البحث 

منذ بدایتها ) طرابلس(االكتئاب لدى سكان جنوب العاصمة اللیبیة  ومستوىطرابلس 
  .م 2020إلى توقفها   2019أبریل  في

 ىإلوهدف البحث  لمشاكل النفسیة الناتجة عن الحربوتناول البحث أحد أهم ا
العاصمة طرابلس ومستوى اضطراب جنوب التي حدثت العالقة بین الحرب  قیاس

جمیع  مجتمع البحث من وتكون. عینة من أصحاب البیوت المتضررة ىاالكتئاب لد
 ممثلةفردًا  )44( اعینة قوامه ، بواقعسكان الرقعة الجغرافیة الواقعة جنوب العاصمة

ك لقیاس یقائمة ب باالعتماد على. الجغرافیة بنواحیها المختلفة ةطقنلجمیع تلك الم
لعلوم الحزمة اإلحصائیة لرتباط وذلك باستخدام الستخراج معامل ا، الاالكتئاب

تراوحت بین  إذجمیع معامالت االرتباط مرتفعة، وقد ظهرت .SPSSاالجتماعیة 
والتي جاءت منسجمة مع فرضیة الدراسة  0.001بمستوى داللة  0.91 – 0.54

بین الحرب وارتفاع  0.000د عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى و وجالقائلة ب
  .0.001بل أنها جاءت أعلى عند مستوى داللة .مستوى االكتئاب لذي أفراد العینة

  
  
  



  م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم 

  
    276 

  
Abstract: 
The research aimed to measure the relationship between the 
armed conflict (war) south of the capital, Tripoli, and the level of 
depression among the residents of the south of the Libyan capital 
(Tripoli) from its inception in April 2019 to its cessation in 2020. 
The research dealt with one of the most important psychological 
problems resulting from the war, and the aim of the research is to 
measure the relationship between the war south of the capital, 
Tripoli, and the level of depressive disorder among a sample of 
the owners of the damaged homes. The research community 
consisted of all residents of the geographical area south of the 
capital, with a sample of 44 individuals representing all of that 
geographical region with its different aspects. Using the Beck list 
to measure depression, to extract the correlation coefficient, 
using the SPSS statistical package. All correlation coefficients 
appeared to be high, ranging between 0.54 - 0.91, with a 
significance level of 0.001, which was consistent with the 
hypothesis of the study that there is a statistically significant 
relationship at the level of 0.000 between the war and the high 
level of depression of the sample. Rather, it came higher at the 
significance level of 0.001 

: المقدمة  
على  الحربوالتي كان آخرها  2011یعیش اللیبیون صراعات دامیة منذ العام 

، واقتصادیة واجتماعیة ،أثار نفسیة مخلفاً جنوب طرابلس والذي استمر ألكثر من عام 
البحث على أحد لبیًا، حیث سنركز في هذا تأثیرًا س مجتمععلى ال ثرتأكبیرة جدًا 

 ه النفسیة وعالقتهالنفسي وأثار  التركیز على الجانبخالل جوانب هذه التأثیرات من 
والفسیولوجي لألحداث بهذه األحداث، إذ یحدث الضغط النفسي نتیجة التفاعل النفسي 

من األنشطة  إلى ترك العدید وتدفعه تي تسبب اضطرابًا في توازن الشخصال
واألعمال التي كان یقوم بها بشكل اعتیادي أو بشكل شبه یومي وقد هتمامات واال
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بین االنسحاب واالنكماش االجتماعي ومما الشك فیه أن هناك عالقة إلى تؤدي به 
یرًا بل أن كث. اف واالضطرابات النفسیةوأشكال كثیرة من األطر  هذه األزمات الحیاتیة

 ل فعًال هناكفهمعیشیة،  حیاتیةالنفسیة إلى أحداث وأزمات  تعود هذه األضرارما 
مراض األ منأشكال معینة وظهور  )الحرب(الحیاة الحرجة مثل عالقة بین أحداث

ذا كان هناك عالقة فما هي طبیعة هذه واالضطرابات النفسیة كاالكتئاب مثًال  وإ
مثل الطالق أو  حیاتیةأزمات ماذا یمرض بعض الناس عند مرورهم بالعالقة ؟ ول

البطالة، وال  المنزل أو ضیاع األموال أو فقدانت الشریك أو أحد األبناء أو مو 
لصراع داخلي بین ما یرغبه  یمرض بعضهم اآلخر، فاالضطراب النفسي هو نتیجة

  . وماال یرغبه فیه  الشخص
ا البحث حیث سنبحث في تأثیر وأسئلة مشابهة ستكون محور هذهذه األسئلة 
والحزن بین هذه  الكآبةة النفسیة ومستوى  الصحعلى  )الحرب(األحداث الحیاتیة 

المتضررة مساكنهم نتیجة  لدى عینة من األفراداالكتئاب  وبین حاالتاألحداث 
في  أحدث تغییر مهمًا طالماً جنوب العاصمة طرابلس ویمكن أن یكون الحدث  للحرب

  . الشخصا، على األقل بالنسبة لذلك حیاة شخص م
على أثیرًا التي تترافق مع الحدث الحیاتي الحرج وتجعل له تفما هي الخصائص 

  ؟ة للفردالحیاة النفسی
  ).78، 2009رضوان ، ( :ومن هذه الخصائص ما یأتي

  الطالق أو الموت أو بسبب  االنفصالالقلبیة أو  فالنوبة :"الروتین"فقدان المعتاد
 فظروف. من سیاق ماات المالیة تعني الخروج أو األزم تبدیلهفقدان السكن أو 

، قد ال یكون تتغیر الخارجیة الحیاة  بسرعة وتحتاج إلى استجابة وتكیفًا سریعًا
 .اأو الستقباله المواجهتهالفرد مستعدًا ومتهیئًا 

 األحداث الحرجة الشعور باالنقباض المقیت المتمثل في نتج تُ : فقدان الهویة
الذي  اأن(في السؤال الذي یطرحه الفرد على نفسه أثناء تعرضه ألزمة والمتمثل 
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ویشعر ؟ نا بالتحدیدلماذا أ؟ فعلته لیحدث معي هذا ما الذي؟ )یحدث معي ذلك
 .آخر ولیس هوهو شخص ذلك  معه من یحدثالفرد هنا وكأن 

 مع أزمة فإن  شیئًا ما بشكل غیر متوقع ویترافق عندما ینتهي: فقدان التوجه
بالفشل  ك إلى الشعوروغالبًا ما یقود ذل. ر موجود بعدالجدید على الغالب غی

 .العاطفي والضیاع والفراغ
ویتمیز االضطراب االنفعالي بقلق شدید ومبالغة في استخدام أصیل الدماغیة 

نفسیًا یدرك ما في محاولة من الفرد للسیطرة على القلق الذي یعانیه، فالمضطرب 
یعانیه من اضطراب، غیر أنه یعجز عن التخلص من تلك المعاناة، بسبب عجزه عن 

 عبد. (النفسيي یؤدي إلى اضطرابه الذ اعيالمكونات المختلفة للموقف الصر إدراك 
  .)144، 2007الغفار،

یتفق العاملون في مجال الصحة النفسیة على أن االضطراب النفسي هو ویكاد 
، وذلك یعني استبعاد العوامل العضویة أو  Psychogenicاضطراب ذو منشأ نفسي 

اإلشارة إلى أن كارثة الحرب ومن األهمیة بمكان .ینیة، وبالتالي العوامل الوراثیةالتكو 
من محیط یهدد أعداد كبیرة من  قسوة، لما تخلقهعد إحدى أكثر الصدمات اإلنسانیة تُ 

هاب الحرب"من ) الحرب(حیث یعاني المتعرضون لهذه الكارثة . البشر بالموت " رُ
 بالشعور بالرهبة والرعب والقلق الشدید على فقدان الحیاة، وظهور الذي یتصف

هاب على السلوك مما قد یؤدي إلى اإلصابة بمرض لصراعات وبروز مشاعر  الرُ
  . )286، 2002الخالدي، . (الحاد االكتئابالفصام أو الهستیریا أو 
ن یعرض الباحث في مقدمته كل محتویات البحث بصورة وقد جرت العادة أ

 إاللبحث من خاللها استشفاف فكرة سریعة حول مضمون ا القارئیستطیع  تلخیصیة
ذا ظهر نقص في . أن ذلك قد ال یدفع القارئ إلنهاء قراءة البحث كاملة أرىأنني  وإ

ضالته المنشودة، فالعیب في الباحث ولیس في  القارئأحد جوانب البحث ولم یجد 
  . جوهرهفي العلم ذاته، أو 
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 : مشكلة البحث
تعاني المصادر العربیة في مجال الصحة النفسیة من نقص واضح في 
المعلومات التي تتناول دور الصراعات والحروب في إحداث االضطرابات النفسیة، 

من بحوث في هذا المیدان لم یسفر حتى اآلن عن قدر  جريباإلضافة إلى أن ما أُ 
كاٍف من المعلومات والبیانات بخصوص أثار الحروب والصراعات على األفراد 

ظهار ما یعیشه الفرد فیه من مشاعر وأحاسیس و  ماهیة الظروف والمتغیرات التي وإ
وفي .شاعر الحزن والتشاؤم واالكتئابیمكن استخدامها بفاعلیة في التخفیف من م

محاولة من الباحث لإلسهام في حل هذه المشكلة من خالل تناول دور الصراعات 
وما  )نااأل( ىاالكتئاب، والصراع النفسي الذي یشكل عبء علب اإلصابةوالحروب في 

ما یؤدي في النهایة إلى وقوعه  ؛لثقة بالنفس واهتزاز لصورة الذاتعف لنتجه من ضی
وبناء على ما سبق تتمحور مشكلة البحث في .هلة لالكتئاب والخوفصدیقًا وفریسة س

إیجاد العالقة بین الحرب ومستوى الكآبة لدى عینة من أصحاب البیوت المتضررة 
هل : ابة عل التساؤل اآلتينتیجة الحرب جنوب العاصمة طرابلس وسنحاول اإلج

بین الدرجات التي  0.000عند مستوى معنویة  توجد عالقة ذات داللة إحصائیة
جنوب العاصمة طرابلس  –نتیجة الحرب  -یحصل علیها أصحاب البیوت المتضررة 

  ك لالكتئاب على أبعاد قائمة بی
  :أهمیة البحث

ي، تحتم المجتمع اللیبإن ما خلفته الحرب من أضرار نفسیة واجتماعیة على 
جراء على جمیع  أثارهاالعلمیة حول أضرار الحرب و الدراسات  علینا تسلیط الضوء وإ

لمعالجة هذه اآلثار وتقدیم الحلول الممكنة شرائح المجتمع، للوقوف على المشكلة 
أن یكون ویأمل الباحث . بب ضررًا طویل األمد على المجتمعالتي من شأنها أن تس

بدایة لمزید من الدراسات المتعلقة بموضوع البحث وأن یساعد هذا البحث هذا البحث 
  .المختصین والمهتمین في القیام بتلك الدراسات
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قیاس العالقة بین الحرب جنوب العاصمة طرابلس  إلى یهدف البحث :أهداف البحث
  . عینة من أصحاب البیوت المتضررة ومستوى اضطراب االكتئاب لدى

 :لحاتتحدید المصط
وتدرس العالقة من المتغیرات، أو تتنبأ بحدوث متغیرات، " :العالقة االرتباطیة .1

وهي تصف درجة العالقة وصفًا كمیًا بهدف تحدید الدرجة التي ترتبط بها 
ة بین المتغیرات بمعامل المتغیرات بعضها ببعض ویعبر عن درجة العالق

  )2009،245عالم، أبو(" .االرتباط
ذلك یعني أن و العالقة الموجبة بین الحرب واالكتئاب، : إجرائیاالعالقة االرتباطیة 

على درجات مرتفعة یحصلون بیوتهم وممتلكاتهم جراء الحرب، تضرروا و األفراد الذین 
 .فقدان الشهیة واألفكار االنتحاریةو في متغیرات الحزن والتشاؤم 

لغة كما ورد في معجم المعاني الجامع أنها قتال بین عرف الحرب " :الحرب .2
ذا قیل استعرت الحرب؛ أي أنها أصبحت  فئتین، وجمعها ُحروب وعكسها سلم، وإ
شدیدة وقویة، أما إذا قیل وضعت الحرب أوزارها، فهذا یعني أن القتال انتهى، 

عن نزاع وفي القانون الدولي العام فإن التعریف التقلیدي للحرب هو أنها عبارة 
فقد تم فریقین من دولتین مختلفتین؛ أما التعریف الحدیث للحرب مسلح بین 

التعریف التقلیدي من لیشتمل على أي نزاع مسلح ولم تتوافر فیه عناصر توسیعه 
ن كان النزاع قائم من قبل دولة  امتالك الجماعة المسلحة لصفة الدولة، وإ

النزاعات األهلیة التي  ولیس لغرض جماعي، كما أصبحتلحسابها الخاص 
  ."تحدث في نفس الدولة تندرج تحت مسمى الحرب

قتال باستخدام جمیع أنواع السالح البري والبحري والجوي بین : الحرب إجرائیا  -
قوات حكومة الوفاق الوطني المدافعة عن العاصمة طرابلس، وبین قوات غازیة 

 .مدججة باألسلحة والعتاد قادمة من شرق لیبیا
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 :االكتئاب .3
یتمثل في أعراض المزاج البائس التي تعبر عن اإلحباط، والحزن، والخوف "1- 3

الشدید، والتشاؤم والتوقعات السلبیة، والنعاسة، والوهن البدني، واضطرابات 
  ) 268، 2007الدسوقي، (. "الشخصیة والنوم

یعكس هذا االضطراب أعراض المزاج الیائس، وعالمات االنسحاب وعدم " 2- 3
، 2007الدسوقي، . ( "وفقدان الطاقة الحیویةاالهتمام باألنشطة ونقص الدافعیة 

173. (  
في أصحاب البیوت المتضررة جنوب العاصمة طرابلس  رصد :كتئاب إجرائیااال  -

عن العمل والقیام بالنشاطات  متناعالحزن والتشاؤم واضطرابات النوم واالحالة من 
والتفكیر في  جتماعیةعزلة اوالتوقف عن ممارسة الهوایات والدخول في الیومیة، 
 .االنتحار

وهي مساكن تعرضت نتیجة الحرب لقصف الطیران والمدافع  :البیوت المتضررة .4
متمثلة في وصواریخ الجراد والقنابل واأللغام والسرقات، مما أدى إلى أضرار بلیغة 

 .   ن، والبعض األخر االنهیار الكاملالسقوط والتصدع والتشقق وعدم القابلیة للسك
تفتقر إلجراءات  ،سكانهاهرب مواطنین لیبیین بیوت  :البیوت المتضررة إجرائیا -

ال یوجد بها ماء وال كهرباء مؤهلة للسقوط واالنهیار وأغلبها  واللیاقة؛ الصحة واألمان
 . لتصبح صالحة للسكنالفوریة حتاج إلى الصیانة تو  ،بدون أبواب

وهي المنطقة الجنوبیة للعاصمة اللیبیة طرابلس والممتدة  :جنوب العاصمة طرابلس .5
، وصوًال إلى الخلة ووادي واني مرورًا بالرملة وقصر بن غشیرمن منطقة الس

  .والزطارنةعین زارة ب لربیع، وانتهاءٍ ا
كم من شاطئ البحر  40وتمتد تقریبا، مسافة  :إجرائیاجنوب العاصمة طرابلس  -

كم من منطقة السواني  40، والى حدود )وادي الربیع(إلى حیث نقاط االشتباك 
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بما یزید عن بها؛  عدد المنازلیقدر إذ جنوب شرق،  )الزطارنة(جنوب غرب إلى 
  .    ساكن 750000حوالي و منزل،  ألف 200000
ما بین  )0.000(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  :الفروض

 .أفراد العینة ىالحرب ومستوى االكتئاب لد
حول مجتمع اللیبي الالعدید من الدراسات السابقة موجودة داخل : السابقة الدراسات
إال أن الدراسات حول االكتئاب وعالقته بالحرب تكاد تكون غیر  ،االكتئاب موضوع

سات حول العدید من الدراموجودة بسبب حداثة المشكلة وربما في المستقبل تتوافر 
  . الحرب وعالقته باالكتئاب

  االكتئاب:المرجعیة العلمیة للموضوع
من معقدة  یقع مریض االكتئاب في شبكة :الحدث األزمات الحیاتیة -أوالً 

تحت رحمة القوى الحیویة  ضعف الخصال الشخصیة والبقاءب تبدأ، المشكالت
رات البیئیة، والخبوالضغوط الخصال الفردیة، و ، والمتغیرات النفسیة) البیولوجیة(
التي ئاب من حالة االكتخلیصها نفسه وتر یفي تحر  األمل لدیهوجود مع . سابقةال

ومصادر قوته، وربما كان  عاجز عن تعبئة قواه ولكنه. النفسیةاسترداد قواه و یعیشها 
ولذلك هو في حاجة إلى عالج نفسي معرفي . رنوع من التغیی بأيخائفًا من القیام 

االكتئاب التي یعیشها من حالة یهدف إلي تخلیص المریض وقصیر المدى،  منظم
من األعراض والمظاهر ووفقًا لنموذج بیك فإن االكتئاب ما هو إال مجموعة .

وأن األعراض المعرفیة . فعیة والجسمیة السلبیةا، والمعرفیة والد)المزاجیة(نفعالیة اال
معاناة المریض حیث یتم النظر لالكتئاب هي التي تؤدي الدور األساسي في استمرار 

 Cognitiveثالوث معرفي" فیه خاطئ، یسود المریض على أنها أسلوب أفكار إلى 
triad  "ل أنماط التفكیر السلبیة حول الذات یمثself  والعالمworld  وهو عبارة عن

أي أنه یمر  Futureاخله، والمستقبل دات المریض ورؤیته لهذا العالم كما تشكل خبر 
تلك األفكار  Negative automatic thoughtsاآللیة  بسلسلة من األفكار السلبیة
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على  –من وجهة نظر المریض  مقبولةالتي تحدث من دون أسباب معقولة، ولكنها 
رًا أي هذه األفكار اآللیة  تبدو للمشاهد الخارجي على أنها أفكا –الرغم من أنها 

لبیًا ستغییر المزاج على أنها السبب األساسي في  شدیدة التشویه ویتم النظر إلیها
إال  هي آللیة ماالسلبیة اإذا كانت أفكار المریض الدافعیة  فمثًال وكذلك هبوط 

الفشل مهما فعل، فإنه سیصاب ت بأن جهوده محكوم علیها بمجموعة من التنبؤا
حتى إذا  ةجز، والیأس، والقنوط، وضعف اإلرادهمة، والعباإلحباط المتكرر، وهبوط ال

  .)125،  2006، لیهى( . ما أراد مساعدة نفسه
سان البد أن وكل إنزینة جزء من الحیاة، ة والحالسعید واألیام الطیبة والسیئة،

ولكن عندما ال یتمكن الفرد من تحمل اط وخیبة األمل والیأس یمر بساعات من اإلحب
اإلحساس باالنقباض والحزن ویصبح حمًال ثقیًال علیه أو عندما تستمر هذه المشاعر 

 بد إلى وقت طویل، ویصبح عاجزًا عن أداء أبسط الواجبات أو یقوم بجهد مضن فال
  .اعدة العالجیةأن یلجأ لطلب المس له

  : أعراض االكتئاب
رة من المشاعر خبیمثل البكاء بالنسبة لإلنسان السوي : اج حزین یائسمز  .1

ترخاء أو الراحة، غیر أن االسمن ضمنها البكاء الذي یسبب نوعًا من المكثفة، 
من على البكاء حیث أطلق على هذه الحالة  یناالكتئاب غیر قادر  ىضأكثر مر 

 ." فقدان المشاعرالشعور ب"كورت تنایدر وصف الطبیب األلماني 
واألسریة ة مهنیاالت الویشتمل فقدان االهتمام بالمج: دةافقدان االهتمامات المعت .2

 .والشخصیة
 دهابحفیالحزینة على فقدان زوجها الجدة عندما تلتقي : بالسعادة اإلحساسفقدان  .3

بالقلیل من الفرح ا تشعر غیر أنهالذي تحب، فقد ال یخرجها هذا من حزنها، 
ولكن في حالة االكتئاب فإنها ال تشعر بأي إحساس بالسعادة، بل ومن . والسرور
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الوقت نفسه تتهم نفسها بالذنب لعدم ، وفي فیدهااهتمام بحأي الممكن أن ال تبدي 
 .فرحها بحفیدهاوعدم . شعورها بالسعادة 

ه لم یرتكب في القول أنالتي قد تصل إلى مسافات بعیدة لدرجة : الذات اتهامات .4
 .الذنب لدى المعني ز الشعور بحیاته سوى األخطاء، ما یعز 

على اتخاذ القرار بالنسبة لكثیر من  درةالقیعتبر الشلل في : اضطرابات الدافع .5
 .الشكاوي  ى االكتئاب من أسوأمرض

. عذابًا شدیداً  ىعذب المرضوعدم االستقرار الداخلي ی: داخليعدم االستقرار ال .6
 .ي إنسان هادئ ولكنني أجیش من الداخلنالناس إن لنفسه یعتقد ولیق ثحی

نائي القطب وعادة ما االكتئاب اضطراب ث: فقدان الشهیة والوزن أو العكس .7
 .تجه نحو العكسیة وضعف الوزن إال أنه أحیانًا ییعاني مرضاه من فقدان الشه

ة األساسیة لدى المشكلیشكل النعاس والدخول في النوم : اضطرابات في النوم .8
باالكتئاب، وتقریبًا جمیعهم یعانون من عدم القدرة على االستمرار  مرضىغالبیة ال

ناء فترة أث رون إلى تحسن المزاجى یشیبالنوم بعد الدخول فیه، وغالبیة المرض
 .المساء 

هناك أساس جسدي، یعاني الكثیر من أن یكون دون : وجاع الجسدیةاأل .9
على وضغط بضغط شدید على القلب الشعور من أوجاع جسدیة مثل  ىالمرض

الجنسیة الرأس، باإلضافة إلى اإلمساك واضطرابات الدورة الشهریة واالضطرابات 
الجسدیة تراجع األوضاع النفسیة إلى الوراء وراء شدة األوجاع تالوظیفیة، وقد 

  )  412، 2009رضوان، ( .رجة یصعب معها الشك بوجود اكتئابدالخادعة إلى 
االكتئاب، إلى  ىغلب مرضألالحیاة تقریبًا عدیمة الجدوى : أفكار تدمیر الذات .10

برها ت، والتي یععن طریق االنتحاررها یتغیدرجة التفكیر في إنهاء حیاتهم و 
 .ات على وجود االكتئابواألطباء من أهم المؤشرات والعالمالمعالجین 

  )    2009،412رضوان،(
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محكات ) 1994(ضطرابات النفسیة لالصي واإلحصائي الرابع یشختویحدد الدلیل ال
راض كثر من قائمة األعأالتي یبلغ عددها حدود خمسة أو  األساسیةاالكتئابیة وبة الن

  : التي تلخیصها فیما یلي
 وفقد االهتمام أو المتعة أو السرور عند القیام بنشاطات محددة  یبالمزاج الكئ. 
  ،أو زیادته بشكل دالانخفاض الوزن بشكل جوهري. 
 ق أو النوم المفرطر واأل. 
  بشدة هوالهیاج النفسي الحركي أو تدهور. 
 والتعب أو فقد الطاقة. 
 هة أو الشعور بالذنبمشاعر الدونیة والتفا. 
  أو العجز عن اتخاذ القراراتفقدان القدرة على التركیز . 
 2006،132 لیهي،رویرث ( .وأفكار الموت المتكررة   (  

أو فقد االهتمام أو  بیئمة من األعراض إما المزاج الكئهذه القا والبد أن تتضمن
المریض منذ أسبوعین، والبد أن تمثل  أن تكون موجودة لدىالمتعة والسرور، والبد 
  .ه نشاطه أو أدائ یثحتغیرًا عن السابق من 

البد من توافر  تسبب االكتئاب، إذأو وحیدة ال توجد أسباب محددة  :االكتئابأسباب 
ل حتى تسبب ظهور االكتئاب، وقد قسم العلماء قبل سنوات عدیدة مجموعة من العوام

  :ربع مجموعاتاالكتئاب إلى أ
  السند  انفقدوهو ما یحدث عند ) يساالكتئاب االرتكا(نائبات الدهر ردة فعل على

وهنا . الخ.. األمالك واألموال خسارةأو بالموت أو الفراق اإلنساني في حیاتنا 
 .الفاعلة لبًا ما تكون المعالجة النفسیة هيغا

 ذلك المعالجة النفسیة وهنا ك) بياالعصاالكتئاب (في الطفولة سیة اإلصابات النف
 .ما تمتد لسنوات عدة غالبًا لكنها . هي الفاعلة
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 عن مرض على نحو اضطراب الترویة الدمویة الدماغیة أو  الناجم الكتئابا
 .لالكتئابالمعدیة أو تناول األدویة المثیرة  األمراض

  أو الماضي،  تاریخ الحیاة الراهن أسباب فياالكتئاب الذي ال یمكن أن نجد له
نشأ أو االكتئاب ما یسمى باالكتئاب داخلي الم( وجوده  تبررأن والذي یمكن 

 .)412، 2009رضوان، (.االكتئاب  بمضادات دوائیاویعالج ) الداخلاآلتي من 
غیر معمول به في العالج النفسي الحدیث لالكتئاب، ألنه  غیر أن هذا التقسیم

 تصنیف االكتئاب من حیث األسباب في واحدةیصعب  ىلدى كثیر من المرض
  . من المجموعات األربعة بشكل دقیق

  )515، 2005زهران، (: أیضاً  سباب النفسیة لالكتئاباألومن 
، وفقد الحب والمساندة العاطفیة أو فقدان )ویكون االكتئاب استجابة لذلك(ن االحرم .1

أو  أو فقدان الوظیفة االجتماعیةأو المكانة  ةرو الثحبیب أو موت عزیز أو فقدان 
 لكرامة أو الشرف أو فقدان الصحةا
 .والقلق بتاألمل والك ةبیوخوالفشل اإلحباط  .2
 ر بالنسبة لسلوكتفیغالذات والشعور بالذنب الذي ال  واتهاماألنا األعلى ضعف  .3

 .فایة الجنسیة والشیخوخة والتقاعدوتدهور الك) الیأس(قود العن سة وسسابق، والعنو 
 .للخبراتوالتفسیر الخاطئ غیر الواقعي الخبرات الصادمة  .4
 .)  الخ... التفرقة في المعاملة والتسلط واإلهمال ( التربیة الخاطئة  .5

  :النفس لالكتئاب في الوقت الراهن  لمتفسیر ع
ة التي یمكن سدیبالعملیات الجمن جهة  البیولوجي م البحثیهت: البیولوجي البحث .1

وجود سبب جسدي  إمكانیةتؤید  الوراثیة واألبحاث. النفسیة االضطرابات أن تسبب
هذا یشكل  من االكتئاب، فإناألب مرة أو عدة مرات  عانى إذا ما فمثالً . لالكتئاب

ئاب، وتبلغ تحیاته باالكعلى الطفل أن یصاب مرة أو عدة مرات من عامل خطر 
ستعداد ید أبحاث الوراثة بشكل عام وجود دور لالوتؤ ، %24- 6تقریبًا بین  النسبة
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قوم بالضرورة لالكتئاب، یالوراثي في ظهور االكتئاب، ولكن بما االستعداد الوراثي ال 
أحد األقارب، غیر أنه غالبًا ماال كموت أخرى فعلى ما یبدو البد من توفر عوامل 

. ب فجأةالكتئاا، إذ یأتي ةالمؤلمة والشدیدنستطیع اكتشاف وجود مثل هذه الحوادث 
، ویكون الربیع والخریففي  یظهرإلى أن االكتئاب رة الخبتشیر وفي هذا االتجاه 

الطبي ویرى البحث . من أسوأ ما یكون، وفي المساء أخفالوضع في الصباح 
مواد النقل العصبي االكتئاب تكون كمیة  البیولوجي أنه في حالةي ذو االتجاه فسالن

 .قلیلالدماغ متوفرة بشكل داخل 
ة نظر التحلیل النفسي أن للخبرات تقول وجهببساطة : وجهة نظر التحلیل النفسي .2

ل للتحلیل النفسي في أنه د الفضو وما یمر به الفرد دور في حدوث االكتئاب ویع
ذلك أن حصول . الطفولة بالنسبة للحیاة الالحقة أوضح أهمیة األحداث الحاصلة في

 .انالطفولیة من النسیبعض أحداث معینة في الحیاة تقود إلى نبش مخاوف الفقدان 
حساس قة بین تفكیرناهناك عال: علمنظریة الت نظر وجهة .3  وقصة المتفائل ناوإ

" ف ممتلئتص" الكأسفاألول یرى . العطشان خیر مثال على ذلك شائمالعطشان والمت
 ونظریة التعلم تهتم بهذا. لذلكویحزن " فارغ  تصف" ویسعد لذلك والثاني یراه 

 .من التفكیر والخبرات التي تؤثر به  األسلوب
في الوقت الراهن على أن كل مبدأ من  النفسيیتفق البحث : مبادئ تفسیر حدیثة  .4

فإذا ما أخذنا وجهات االكتئاب، م مساهمة جوهریة في تفسیر دیقسابقة المبادئ ال
 : مكن أن یسیر على النحو التالي كتئاب یالنظر السابقة مع بعضها فإن مجرى اال

خبرات وتسبب االكتئاب، بصابة االستعداد لإل ة إلى ارتفاعألرضیة الوراثیتقود ا
، وكذلك االكتئابي الحساسة بشكل خاص اضطرابات السلوكفي األطوار الفقدان 

غیر أن . البًا ما یشفى األطفال بشكل كاملوغ. البیوكیماویة في الدماغتفعل التغیرات 
وحتى التغیرات أو . ذلك أن یعي الفردمن الفقدان یظل كامنًا دون الخوف 

" الندبة " تاركة وراءها أثر یشبه  ةوكیماویة یمكن أن تظل موجودالبی االضطرابات
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جدد في تالتي یتركها الجرح القدیم، ویمكن لقلق االنفصال أو لمخاوف الفقدان أن ت
  :لرشد بشكل مأساوي من خالل ا سن
 ."الحیاة أو موتهكاالنفصال من شریك " الحقیقي  الفقدان -
 .سأفقد اهتمامي نيفأنفي العمل،  يرئیس أتنقذنيإذا ما "  الفقدان المهني -
تفرز الهرمونات التي  في الغددضطرابات أخرى وا الدرقیة یمكن ألمراض الغدة -

 .أن تسبب االكتئاب
األساسیة الصورة  سون أن یشكل االكتئابنطور المبكر لمرض باركیمكن في ال -

 .لالكتئاب 
 .كتئاب یمكن لألدویة المختلفة، كموانع الحمل أن تسبب اال -
، ىالمرضبه من س  بأهور االكتئاب لدى عدد الیتكرر ظ: االكتئاب المتكرر .5

. أن تمتد لتصل إلى عقود من السنینلفترة الفاصلة بین األطوار االكتئابیة ویمكن ل
یعانون الذین  ىالمرضوفي المتوسط یمر النادرة یكون الفاصل أسابیع حاالت الوفي 

  )  418، 2009رضوان ، ( .كل خمس سنواتمن اكتئاب متكرر بطور اكتئابي 
البد من إجراء محادثة  التفصیلي الجسدي الفحصقبل إجراء : یبمراجعة الطب .6
المرضیة  الذاتیةعن السیرة المعالج هنا أن یسأل  وعلى. فصلة مع المریضم

من المفید یكون واالجتماعیة وعن نوع مجرى المرض الحالي، وفي كثیر من الحاالت 
. على ذلك ال شخص قریب جدًا من المریض شریطة أن یكون المریض موافقاً جدًا سؤ 

تي ر المریض كل األدویة البما أن األدویة تسبب االكتئاب فمن األفضل أن یحضو 
محوري وفي یط دماغي وتخطیط طبقي للدم وتخطحص ویجب إجراء ف. تناولها معهی

تاریخ الحالة ونتائج التحالیل لب، وكل ذلك یتم حسب تخطیط للقبعض الحاالت كذلك 
حاولة إیجاد سبب جسدي مثل في متفیالتي تم الحصول علیها، أما الهدف من ذلك 

 .استبعاد وجود مثل هذا السببق، أو أو مرض مراف
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 باالنطواءسم الشخصیة تت: )كتئابیةالشخصیة اال(الشخصیة قبل المرض  .7
صدقاء، وقلة االهتمامات، الق والخجل وقلة األواالنسحاب والهدوء والجدیة واالنغ

 یةوالحساسالتحمل، اشي الملذات، وقلة ظة وتحافحوالمود العادات، والجم ونمطیة
والخضوع واالعتماد  والحذر والجبن والسریة، والعناد ددر والتوالمیل إلى البكاء،  ةالنفسی
ولومها، وكبت  وخفض قیمة الذاتوالتواضع الشدید  التبعیةاآلخرین والمیل إلى على 
، والشعور بالخیبة وعدم األمن وسوء التوافق الجنسي، وسیطرة األنا األعلى الدوافع

من أجل ضحیة والتعلى الشخصیة والمیل إلى تصنع الحیاء والحشمة والضمیر الحي 
  )  515، 2005زهران، .( اآلخرین
هناك عالج االكتئاب الخفیف عادة خارج المستشفى إذا لم یكن یتم : الكتئاباعالج 
ة كل شهر دد المریض على العیادة النفسیة مر محاولة االنتحار، ویفضل أن یتر خطر 
وأن التحسن الذي طرأ لیس مجرد كاس أشهر إلى سنة للتأكد من عدم االنت 6لمدة 

عالج معالم ي أهم یلوفیما  .الهوسأو  اكتئابمن  خرآفترة انتقالیة إلى طور 
  : االكتئاب

التي وعالج األسباب األصلیة والعوامل  "تدعیمية العالج الوخاص"العالج النفسي 
زالة رسم والتخلص من  عوامل الضغط والشدةت االكتئاب، والفهم وحل الصراعات وإ

قود بالنسبة للمریض، عن الشيء المفوالبحث  والغضب المكبوتالشعور بالذنب 
براز إیجابیات الشخصیة  عادة الثقة بالنفس والوقوف وإ والمساندة العاطفیة والتشجیع وإ

شاعة روح التفاؤل بصیرته، المریض وتنمیة بجانب    .واألمل وإ
  :السلوكي العالج المعرفي

 يین فعالیة األسالیب ومختلف المناحبالعدید من الدراسات المقارنة  تانته
. في ذلك العالج باألدویة النفسیة إلى أنه من أفضل العالجات النفسیة بما ،العالجیة

إلى أدنى  االنتكاسة العالج المعرفي ربما یقلل من فرص وتشیر األدلة العلمیة إلى أن
ات ي العالجاألمر الذي ال یحدث ف. تصل إلى سنواتعد توقفه لفترة درجة خاصة ب
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مراجعة  باألدویة النفسیة بصفة خاصة، ومع ذلك ففي األخرى بصفة عامة والعالج
إلى  مالؤهوز "Holon"هولون ، أشار1993رفي أجریت عام العالج المعلقدر فعالیة 

انتهوا إلى فإنهم یعاني منها حتى الیوم، له والتي  ةالمنهجیأنه على الرغم من الحدود 
 واالستشهاداتاالقتباسات شیر خاص، وتبشكل  عدوارفي هو عالج أن العالج المع

 ىضخمة من المرضبالنسبة لفئة  -ل على األقلتمث –السابقة إلى أن العالج المعرفي
كتئابیة، من األعراض اإل ىتدریبًا قویًا وتعلمًا فعاًال لیس فحسب لتخلیص المرض

ط التي یواجهونها كثیر من ألوان الضغو لمواجهة استجاباتهم في تعدیل ولكن كذلك 
  .)150 2006 –لیهى( . على مدى حیاتهم

استخدام األدویة، المثبت فاعلیتها بشكل من وفي حالة االكتئاب الشدید البد 
بالعالج حتى المتوسط واضح، وحسب نوع االكتئاب یمكن معالجة االكتئاب الخفیف 

ُ .يي وحده أو الدوائالنفس  الشدید ال یستطیع في حتىعاني من اكتئاب متوسط ومن ی
دوائیة وفي معالجة وفي هذه الحالة البد من إجراء  العادة القیام بواجباته الیومیة،

مضادات الدوائیة من تناول المعالجة ى الحال معالجة نفسیة إضافیة، وتتألف مقتض
إلى الوقت حتى یأخذ االكتئاب أو أحیانًا عن طریق الحقن الوریدي، ویحتاج الدواء 

ومن . تناول الدواء عد مرور أسبوعین منحیث ال یمكن تقدیر الفاعلیة إال ب ،مفعوله
سن المهم معرفة ذلك حتى ال یصاب المریض باإلحباط بعد عدة أیام بسبب عدم تح

  .المزاج االكتئابي أو الدافعیة
  :إجراءات البحث 

وهو منهج یقوم  هبحثالمنهج أالرتباطي الستخدامه في الباحث  أعتمد :منهج البحث.أ 
، ىبحدوث متغیرات من متغیرات أخر دراسة العالقة بین المتغیرات أو التنبؤ  على

تصنف ضمن البحوث الوصفیة أحیانا وكما هو معروف فإن الدراسات االرتباطیة 
أن البحوث االرتباطیة تختلف عن البحوث الوصفیة  إالألنها تصف الحالة الراهنة، 

في أن الحالة التي تصفها لیست كالحالة التي یجري وصفها في تقاریر الذات أو 
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مالحظة التي تعتمد علیها البحوث الوصفیة، فالبحوث االرتباطیة تصف دراسات ال
بغرض تحدید الدرجة التي ترتبط بها ، وصفا كمیاالعالقة بین المتغیرات  درجة

ویعبر عن درجة العالقة بین  .)Gay,1990,p,229(بعضها ببعضمتغیرات كمیة 
سات التمییز بین حیث ال یمكن في مثل هذه الدراالمتغیرات بمعامل االرتباط، 

تابعة، كما أنها ال تبحث في العالقة بین العلة والمعلول،  ىمتغیرات مستقلة وأخر 
العالقات بین المتغیرات دون على ذلك أن التركیز دائمًا في هذه الدراسات یكون 

فالوظیفة األساسیة للبحوث .غیرات على أساس نوعهاتهذه الم بینمحاولة التمییز 
في الوصول إلى معلومات عن قوة العالقة بین المتغیرات، أو االرتباطیة تتمثل 

التنبؤ بالعالقات بین المتغیرات ولیس البحث في العالقة بین العلة والمعلول وكال 
إیجاد معامل  ىتعتمد عل) التبوء  –العالقة ( النوعین من الدراسات االرتباطیة 

أو معامل ارتباط الرتب  ،لبیرسونمثل معامل ارتباط حاصل ضرب الرتب االرتباط 
 .لسبیرمان

عینة من أصحاب  ىاالكتئاب لد ىهذا البحث مستو یقیس  :مجتمع البحث  .ب 
شهر یونیو  – 2019تیجة الحرب التي امتدت من شهر إبریل البیوت المتضررة ن

 إحصائیات دقیقةحیث ال توجد  باألالف م ویقدر حجم أفراد مجتمع البحث2020
من منطقة  ةوزعون على رقعة جغرافیة ممتدتی لهؤالء الذینبین األرقام الحقیقیة ت

جنوب شرق  –طقة عین زارة إل من –جنوب غرب العاصمة  –السواني 
من هذه المنطقة الجغرافیة التي تمتلك حث البمجتمع  حیث تم اختیار.العاصمة

للحرب ویمكن تعریف في تضرر المساكن والممتلكات نتیجة خاصیة واحدة متمثلة 
على أنه جمیع سكان هذه الرقعة الجغرافیة الواقعة جنوب العاصمة مجتمع البحث 

  .طرابلس 
،  30 عن تتطلب البحوث االرتباطیة عینة ال یقل حجم أفردها: البحث عینة  .ج  فردًا

 بحثة لكبر حجم مجتمع الفردًا، ونتیج 40 بـــــبحث حجم العینة وعلى ذلك حدد ال
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األطراف، اعتمد الباحث على المعاینة  مترامیةفیة وانتشار أفراده على رقعة جغرا
كاملة بأسماء أفراد مجتمع قائمة  ىر الحصول علة العنقودیة وذلك لتعذالعشوائی
مقر  إلى - بعد التقصي- األلغام ونزوح السكان انتقل الباحث  لوجود یجةنتو ، البحث

اللجنة المكلفة من قبل الحكومة بحصر األضرار والتعویض والكائنة بمبنى مصرف 
البحث مع تمجحیث كان أفراد  –رأس حسن  –وئیة اإلشارة الض دالصحاري الواقع عن

لتسلیم المستندات المطلوبة من قبل لجنة حصر  یصطفون هناك في طوابیر
أفراد  ةباحث إلى المكان وبعد موافقیومین متتالیین انتقل المداد األضرار، وعلى 

أربعة عناقید قوام  اكونلبحث قام الباحث باختیار عشوائي مالعینة على المشاركة في ا
حسب  شخص بعد شخصل االستبانة تقدیمب حیث بدأفرد،  11كل عنقود 
الحصول  ىحیث حرص الباحث عل جمیعهم نفس الخصائص یمتلكوناالصطفاف، 

  .      الجغرافیة بنواحیها المختلفة  لجمیع تلك المناطق ممثلةفردًا  44اعلى عینة قوامه
 مستخدمة استخدم الباحث قائمة بیك لقیاس االكتئاب، وهي: أدوات البحث  .د 

من دراسة وهي ذات  داخل المجتمع المحلي في أكثر بأبعادها الواحد والعشرون
 .ثبات وصدق عالیین

راج معامل ارتباط وذلك استخ ىحرص الباحث عل:األسالیب اإلحصائیة   .ه 
 . SPSSلعلوم االجتماعیة اإلحصائیة لحزمة الباستخدام 

  : تحلیل وتفسیر النتائج
دخالها إلى  Excel 2010بعد القیام بتبویب البیانات وفق نظام  الحزمة وإ

الستخراج معامل ارتباط بیرسون لكل بعد من   spssلعلوم االجتماعیة ل اإلحصائیة
  : األتيأبعاد المقیاس على حدة، جاءت النتائج كما هو مبین في الجدول 
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  )1(جدول رقم
  معامل ارتباط بیرسون بین بین كل محور والمجموع الكلي

بعدال  Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed)  N  

  44  000.  **545.  )الحزن(
  44  000. **562.  )والتشاؤم التفاؤل( 
  44  000.  **809  )اإلحساس بالفشل( 
  44  000.  **730.  )الرضا وعدم السخط(
  44  000.  **680.  )  الذنب أو بالندم اإلحساس(

  44  000.  **799.  )العقاب توقع( 
  44  000. **780.  )ذاتال كراهیة(
  44  000. **714.  )الذات إدانة(

  44  000. **889.  )انتحاریة أفكار وجود( 
  44  000. **735.  )البكاء(
  44  000. **767.   النفسي االستقرار وعدم االستثارة(
  44  000. **911.  )االجتماعي االنسحاب(
  44  000. **876.  )الحسم وعدم التردد(

  44  000. **830.  )والشكل الجسم صورة تغیر( 
  44  000. **885  )والعمل الكفاءة مستوى هبوط(
  44  000. **858.  )النوم اضطرابات(
  44  000. **875.  )لإلرهاق والقابلیة التعب(
  44  000. **911  )الشهیة فقدان(
  44  000. **776  )الوزن تناقص(
  44  000. **757.  )الجنسیة الطاقة تأثر(
  44  000. **706  )الصحة نع االنشغال(

      0.01مستوى الداللة                          
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ذ إمعامالت االرتباط جاءت مرتفعة،  كما هو ظاهر في الجدول فان جمیع
على أبعاد القیاس التي تعكس  0.001بمستوى داللة  0.91 – 0.54تراوحت بین 

حساس بالفشل ، االرض وعدم والسخط أعراض لحالة االكتئاب من حزن وتشاؤم، وإ
 أفكار وجود، الذات إدانة الذات كراهیة العقاب توقع، الذنب أو بالندم اإلحساس
وهو معامل ارتباط مرتفع ویشكل خطرا  0.89والذي بدأ مقلق جدا إذ یلغ  انتحاریة

وتهدیدا حقیقیا ألفراد العینة ویتطلب تدخال سریعا لمساعدة هؤالء عل التخلص من 
 االستثارةوحاالت  البكاءناهیك عن  - أشد أعراض االكتئاب خطورة –هذه األفكار 

 الجسم صورة الحسم،تغیر وعدم التردد ،االنسحاب االجتماعيو  النفسي االستقرار وعدم
 بأعلى جاء والذي الشهیة فقدان، لإلرهاق والقابلیة التعب، النوم اضطرابات، والشكل
 عن االنشغال، الجنسیة الطاقة تأثر، الوزن تناقص، 0.91 بلغ إذ ارتباط معامل
ومن األهمیة بمكان التذكیر بأن نتائج الدراسة جاءت منسجمة مع فرضیة .الصحة
بین الحرب وارتفاع  0.000توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( الدراسة 

بل أنها جاءت أعلى عند مستوى داللة . )مستوى االكتئاب لذي أفراد العینة
األمر الذي یضع على عاتقنا مسؤولیة كبیرة تتلخص في سرعة االنتباه .0.001

قدیم المساعدة النفسیة والدعم لهم واالهتمام بهؤالء األفراد وسرعة التواصل معهم وت
نتحاریة حیاتهم الطبیعیة ویتخلصوا من أحزانهم وأفكارهم اال إلىلیتمكنوا من العودة 

ع الدولة على تعویضهم على األضرار التي لحقت وسخطهم نحو المجتمع وتشجی
  .بداخلهم لتتحقق لهم الطمأنینة والمزاج السوي غیر الیائس األملبممتلكاتهم، وزرع 

  :التوصیات
تقدیم الخدمات النفسیة والجلسات اإلرشادیة لهذه الفئة المتضررة من خالل فتح  - 1

 .عالجیة لهمنفسیة إرشادیة و مراكز نفسیة تقدم خدمات 
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الضوء على أوضاعهم  وتسلیطمن أجلهم  العملورش الندوات اإلعالمیة و  إقامة - 2
لحقت بهم والضغط على الدولة من أجل دعمهم وتعویضهم عن األضرار التي 

 .وبممتلكاتهم
  : المقترحات

حول مدى توافر المنتزهات والحدائق العامة والمالعب القیام بأبحاث علمیة  - 1
لسكان الریاضیة والمراكز االجتماعیة والثقافیة وأهمیتها في تحقیق الترویح والترفیه 

  .جنوب العاصمة
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  :المالحق
  : لالكتئاب بیك أرون اختبار مجموعات

  ،،،،،،، ورحمة علیكم السالم: المشارك المحترم
 تراه ما حسب علیھا باإلجابة )ة( مشكورا )ي( تفضل األسئلة من مجموعة أمامك

 لكم  شاكرا .اختیارك أمام )( عالمة بوضع وذلك النفسیة الصحیة حالك مع متناسبا
  معنا نعاونكم حسن

 الجنس ....................العمر ................................................االسم
.......................  

 : )المتضرر (السكن مكان
................................................................................... 

  ت
  )الحزن( البعد  

إجابتك 
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    بالحزن أشعر ال  1

          1    . والكآبة بالحزن أشعر  2

 وأعجز ، الوقت طوال علي یسیطران واالنقباض الحزن  3
  . منهما الفكاك عن

  2          

          3    . مؤلمة لدرجة التعاسة أو بالحزن أشعر  4

          4    . تحتمل ال لدرجة والتعاسة بالحزن أشعر  5

  ت
  )والتشاؤم التفاؤل(البعد  

إجابتك 
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . المستقبل من التشاؤم أو بالقلق أشعر ال  1

          1    . المستقبل من بالتشاؤم أشعر  2

          2    . المستقبل في إلیه أتطلع ما یوجد ال  3

          3    . متاعبي من أتخلص أن أبداً  أستطیع ال  4

          4    .تتحسن لن األمور وأن ، المستقبل من بالیأس أشعر  5

  ت
  )اإلحساس بالفشل( البعد  

إجابتك 
  ھتا
  

  التقدیرات  

0  1  2  3  4  

          0    . فاشل بأني أشعر ال  1
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          1    . العادیین من أكثر الفشل من نصیبي أن أشعر  2

          2    . أهمیة أو معنى له شیئا أحقق لم أني أشعر  3

          3    بالفشل ملیئة أجدها السابق في حیاتي إلى أنظر عندما  4

          4    ). زوجا أو أبا ( تماماً  فاشل شخص أني أشعر  5
  
  

ضعھا   )الرضا وعدم السخط(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . ساخطاً  لست  1

          1    . الوقت أغلب بالملل أشعر  2

          2    . قبل من كنت كما باألشیاء أستمتع ال  3

          3    )الرضا أو ( المتعة لي یحقق شیئا أجد أعد لم  4

          4    . شئ أي من بالملل وأشعر راض غیر إنني  5

إجابتك   ) الذنب أو بالندم اإلحساس(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . شيء على الذنب أو بالندم خاص إحساس یصیبني ال  1

          1    . الوقت أغلب تافه أو سيء بأنني أشعر  2

          2    . والذنب بالندم شدید إحساس یصیبني  3

          3    .تقریباً  األوقات أغلب وتافه سيء بأنني أشعر  4

          4    . للغایة وتافه سيء بأنني أشعر  5

إجابتك   )العقاب توقع( البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . بي یحل عقاباً  هناك بأن أشعر ال  1

          1    بي سیحل أو سیحدث سیئاً  شیئاً  بأن أشعر  2

          2    . بالفعل علي یقع عقاباً  بأن أشعر  3

          3    . أعاقب أن أستحق  4

          4    العقاب في برغبة أشعر  5

  التقدیراتإجابتك   )ذاتال كراهیة(البعد    ت
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  ھتا
  

0  1  2  3  4  

          0    . نفسي في األمل بخیبة أشعر ال  1

          1    . نفسي في أملي یخیب  2

          2    . نفسي أحب ال  3

          3    . نفسي من أشمئز  4

          4    . نفسي أكره  5
  

إجابتك   )الذات إدانة(البعد    ت
  ھتا
  

  
  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . آخر شخص أي من أسوأ بأني أشعر ال  1

          1    . أخطائي أو ضعفي نقاط بسبب نفسي أنتقد  2

          2    . أخطاء من أرتكب لما نفسي ألوم  3

          3    . یحدث ما كل على نفسي ألوم  4
  

إجابتكھ  ) انتحاریة أفكار وجود( البعد    ت
  تا
  

  
  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . نفسي من للتخلص أكار أي تنتابني ال  1

          1    . أنفذها ال ولكن حیاتي من للتخلص أفكار تراودني  2

          2    . أموت أن لي أفضل  3

          3    أموت أن لعائلتي أفضل  4

          4    . لالنتحار أكیدة خطط لدي  5

          5    . متاحة فرصة أي في نفسي سأقتل  6
  
  

إجابتك   )البكاء(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات
  

0  1  2  3  4  

          0    . المعتاد من أكثر أبكي ال  1

          1  . المعتاد من أكثر أبكي  2
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 عن أتوقف أن أستطیع وال الوقت طوال األیام هذه أبكي  3
  . ذلك

  2          

 البكاء عن اآلن أعجز ولكنني البكاء على قادراً  كنت  4
  .ذلك أردت لو حتى

  3          
  
  

إجابتك   ) النفسي االستقرار وعدم االستثارة(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . مضى وقت أي عن األیام هذه منزعجاً  لست  1

          1    . بسهولة األیام هذه أنزعج  2

          2    دوماً  واالستثارة باالنزعاج أشعر  3

 كانت التي األشیاء حتى اآلن تغضبني وال تثیرني ال  
  سابقاً  ذلك تسبب

  3          

إجابتك   ) االجتماعي االنسحاب(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . بالناس اهتمامي أفقد لم  1

          1    . السابق عن باآلخرین اهتماماً  أقل اآلن أنا  2

حساسي اهتمامي معظم فقدت  3           2    . اآلخرین بوجود وإ

          3    . باآلخرین اهتمامي تماما فقدت  4
  

إجابتك   ) الحسم وعدم التردد(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

 كانت التي الكفاءة بنفس القرارات اتخاذ على قدرتي  1
   قبل من علیها

  0          

          1    . قبل من أكثر القرارات اتخاذ أؤجل  2

          2    . القرارات اتخاذ في واضحة صعوبة من أعاني  3

          3    . بالمرة قرار أي اتخاذ عن تماما أعجز  4
  

إجابتك   )والشكل الجسم صورة تغیر(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . قبل من أسوأ شكلي بأن أشعر ال  1

          1    . جاذبیة وأقل سناً  أكبر أبدو أني من بالقلق أشعر  2
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 منفراً  أبدو تجعلني شكلي في دائمة تغیرات بوجود أشعر  3
  . جاذبیة وأقل ) منفرة (

  2          

          3    ).منفرة ( ومنفر ) قبیحة ( قبیح شكلي بأن أشعر -   4

إجابتك   )والعمل الكفاءة مستوى هبوط(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . قبل من كنت كما الكفاءة بنفس أعمل  1

          1    شیئاً  أبدأ لكي خاص مجهود إلى أحتاج  2

          2    . قبل من بها أعمل كنت التي الكفاءة بنفس أعمل ال  3

          3    . شيء أي أعمل لكي بمشقة نفسي أدفع  4

          4    اإلطالق على عمل أي أداء عن أعجز  5
  

إجابتك   )النوم اضطرابات(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . تعودت كما جیداً  أنام  1

          1    . قبل من أكثر الصباح في مرهقاً  أستیقظ  2

 وأعجز ، قبل ذي من أبكر ساعات 3- 2 من أستیقظ  3
  نومي استئناف عن

  2          

          3    . أردت إن حتى بعدها أنام وال جداً  مبكراً  أستیقظ  4

إجابتك   )لإلرهاق والقابلیة التعب(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات
0  1  2  3  4  

          0    . المعتاد من أكثر بسرعة أتعب ال  1

          1    . قبل ذي من أسرع واإلرهاق بالتعب أشعر  2

          2    . شیئا أعمل لم لو حتى بالتعب أشعر  3

          3    . شيء أي عمل عن العجز لدرجة الشدید بالتعب أشعر  4

إجابتك   )الشهیة فقدان( البعد   ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . قبل من أسوأ لیست للطعام شهیتي  1

          1    . كالسابق جیدة لیست شهیتي  2
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          2    . السابق من بكثیر أسوأ شهیتي  3

          3    . بالمرة األكل في برغبة أشعر ال  4

إجابتك   )الوزن تناقص(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات

0  1  2  3  4  

          0    . ثابت تقریباً  وزني  1

          1    . وزني من كغ 3 من أكثر فقدت -   2

          2    . وزني من كغ 6 من أكثر فقدت  3

          3    . وزني من كغ 10 من أكثر فقدت  4
  

إجابتك   )الجنسیة الطاقة تأثر(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات
0  1  2  3  4  

          0    . الجنسیة رغبتي في حدیثة تغیرات أي أالحظ لم  1

          1    . قبل من بالجنس اهتماماً  أقل أصبحت  2

          2    . ملحوظ بشكل الجنسیة رغبتي قلت  3

          3    . الجنسیة رغبتي تماما فقدت  4

إجابتك   )الصحة نع االنشغال(البعد    ت
  ھتا
  

  التقدیرات
0  1  2  3  4  

          0    . السابق من أكثر صحتي على مشغوالً  لست  1

 ، واألمراض األوجاع بسبب صحتي على مشغوالً  أصبحت  2
   واإلمساك المعدة اضطرابات أو

  1          

 ال أني لدرجة لي تحدث التي الصحیة بالتغیرات أنشغل  3
  . آخر سيء أي في أفكر أن أستطیع

  2          

          3    . الصحیة بأموري تماما مشغوالً  أصبحت  4
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  السید  المنیر احمد عبد .د  
 جامعة صبراتة/  والتربیة اآلدابكلیة  

  
  :مقدمة

وانــه  ،ةاإلداریــومهمــة مــن مراحــل العملیــة  أساســیةمرحلــة  اإلداريیعتبــر التخطــیط 
البــدائل  أفضــلوطــرق العمــل الختیــار  أســالیبفــي التفكیــر والمفاضــلة بــین  أســلوبایمثــل 

ـــةالمتاحـــة مـــن  اإلمكانیـــاتالمالئمـــة فـــي ظـــل  المرغـــوب فـــي  األهـــدافو بطبیعـــة  ناحی
بسـبب ثـورة  رافـيالجغاصغر من حجمه  أصبحوذلك في عالم  أخرىتحقیقها من ناحیة 

  .العولمة وتقنیات عصر االنترنت
المفكــرون   إلیهــاة المتطــورة التــي انتبــه اإلداریــمــن المفــاهیم  اإلداريویعــد التخطــیط 

لـــذلك اســـتدعت  ألحدیثـــةمــع ظهـــور العولمـــة والتقنیــات  االســـتراتیجي اإلداريالفكـــر فــي 
ـــىالحاجـــة  ـــان التخطـــیط  إل ـــه، ولـــذا ف هـــو  اإلداريالتنبـــؤ بالمســـتقبل واالســـتعداد لمواجهت

ـــ ـــم والمناســـب لمواكب ـــرات  ةالحـــل المالئ بشـــكل  داءولتحســـین األ لمســـتقبلاتطـــورات وتغی
  .وأحسن أجود

ــنفط  إدراكوبــالرغم مــن        أهمیــةبالعدیــد مــن المــدراء والعــاملین بالمؤسســة الوطنیــة لل
 األهــــدافیغفلــــون عــــن تطبیقــــه بالطریقــــة الصــــحیحة التــــي تحقــــق  أنهــــم إالالتخطــــیط 

نتیجـة قلـة  ألمحـددةلتحقیقهـا بـالموارد المتاحـة وفـي الفتـرة  المنظمـةالمنشودة التي تسـعى 
وسـوء التنظــیم النـاجم عــن ســوء  داءكفـاءة ومهــارة العـاملین بالمؤسســة وكـذلك ضــعف األ

  .خطیطالت آلیاتوالوقوف علیها وتطبیق  اإلداريالتخطیط 
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  :البحثمشكلة 
المؤسســـة الوطنیــة للـــنفط،  إلــىمــن خــالل الزیـــارة المیدانیــة التـــي قــام بهــا الباحـــث 

وكـــذلك اطالعـــه  بالمؤسســةبعـــض المقـــابالت الرســمیة مـــع العـــاملین  إجــراء فضــال عـــن
وجــود مشـــكلة  ظعلــى بعــض الدراســـات المتشــابه و المرطبـــة مــع متغیـــرات البحــث الحـــ

المؤسسـة قیـد البحـث والتـي تتمثـل فـي  أداءجدیرة بالبحث وهي وجـود تـدني فـي مسـتوى 
التـي التقنیـة والمادیـة و  اإلمكانیـاتضـعف  وأیضـاقلة كفـاءة ومهـارة العـاملین بالمؤسسـة ،

تحدیــد مشــكلة البحــث ق یمكــن بوممــا ســ حلــول لهــا، إیجــادمحاولــة  و إداريتمثــل خلــل 
  المؤسسة الوطنیة للنفط؟ أداءفي  اإلداريما اثر التخطیط  :األتيالسؤال  في 
  :الفرعیة التالیة  األسئلةتفرع من السؤال الریس السابق یو     

  ؟.المؤسسة الوطنیة للنفط أداءفي  اإلداريالتخطیط  ما دور - 1
  ؟. بالمؤسسة الوطنیة للنفط اإلداريواقع تطبیق التخطیط ما  -2
  ؟.بالمؤسسة الوطنیة للنفط اإلداريالعوامل المؤثرة في التخطیط ما هي  -3

  :البحث أهداف
  .المؤسسة الوطنیة للنفط أداءفي  اإلداريالتخطیط  دورالتعرف على  -1
  . بالمؤسسة الوطنیة للنفط اإلداريالتعرف علي واقع تطبیق التخطیط  -2
  .الوطنیة للنفط بالمؤسسة اإلداريمعرفة العوامل المؤثرة في التخطیط  -3

  :البحث فرضیات
ــــة  - ــــة ذات دالل ــــة معنوی ــــین إحصــــائیةتوجــــد عالق العــــاملین  أداءو  اإلداريالتخطــــیط  ب
  .المؤسسة الوطنیة للنفطب
غرافیــــة و میبــــین العــــاملین بــــاختالف خصائصــــهم الد إحصــــائیةذو داللــــة  فــــرقیوجــــد  -
  . اإلداريفي تطبیقهم لمبادئ التخطیط  )الدورات -الخبرة  ألتعلیمالمؤهل  -العمر(
  ؟.بالمؤسسة الوطنیة للنفط اإلداريفي التخطیط توجد عوامل متعددة تؤثر  -
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  :البحث أهمیة
ة ال وهــو التخطــیط اإلداریــالمفــاهیم  أهــمتبحــث فــي احــد  أنهــاالدراســة فــي  أهمیــةتكمــن  -

 ایجابیـةوالعوامل المؤثرة فیـه ، لـذا فـان دراسـة مثـل هـذا الموضـوع سـتترتب علیـه نتـائج 
خصوصـــــــا فـــــــي ظـــــــل الظـــــــروف والمتغیـــــــرات التكنولوجیـــــــة واالقتصـــــــادیة والسیاســـــــیة 

لمواكبـة  اإلداريواالجتماعیة المتعددة والمتغیرة ،فعلـى المؤسسـة تبنـى مفهـوم التخطـیط 
 .المتسارعة البیئیةالتغیرات 

 .جدیدة ومفیدة في مجال البحث العلمي  إضافةهذه الدراسة  تعد -
للمؤسســات  اإلداريتســاهم هــذه الدراســة بشــكل ایجــابي فــي تطــویر الفكــر االســتراتیجي  -

  .بشكل عام ومؤسسة النفط بشكل خاص 
  :البحثحدود 

مدینــــة ب بالمؤسســــة الوطنیــــة للــــنفطهــــذه الدراســــة وتطبیــــق  إجــــراءتــــم : الحــــدود المكانیــــة
  .تقع فیها المؤسسة قید الدراسة التيطرابلس 

  )م 2020-نوفمبرو  أكتوبر( ما بینفي الفترة الدراسة  هذه إجراءتم : الحدود الزمنیة
ـــادات  إجـــراءتـــم : الحـــدود البشـــریة ة والمـــوظفین العـــاملین اإلداریـــهـــذه الدراســـة علـــى القی

  .بالمؤسسة الوطنیة للنفط 
  :البحثمصطلحات 

ـــــي العمـــــل وفقـــــًا " داءألا  لمعـــــاییرهـــــو الدرجـــــة التـــــي یصـــــل إلیهـــــا النشـــــاط اإلنمـــــائي ف
ــــه / مواصــــفات ــــادئ توجی ــــهمب ــــًا لأل معین ــــائج وفق ــــق النت أو الخطــــط  هــــدافأو فــــي تحقی

  )1( .المعلنة
تحمـل مسـؤولیات وواجبـات ومهـام الوظیفـة بكفـاءة  بأنـه: ویعرف الباحـث األداء إجرائیـا 

    .وفاعلیة وفقا لمعاییر محددة
ُ اإلداري التخطــیط  فهــي القاعــدة التــي  أإلدارةعــّد التخطــیط الوظیفــة األولــى مــن وظــائف ی

ــــي الترتیــــب   تقــــوم علیهــــا الوظــــائف اإلداریــــة األخــــرى ــــي  أيف أنهــــا الوظیفــــة األولــــي ف
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ـــد .التسلســـل اإلداري المنطقـــي  ـــة بتحدی ـــنظمن وظیفـــة التخطـــیط أوجـــه النشـــاط المتعلق وت
ـــــق  للمنظمـــــةاألهـــــداف  ـــــي تحق ـــــرامج واإلجـــــراءات والقواعـــــد الت ـــــد السیاســـــات والب وتحدی

  .األهداف

وینظــر إلــي التخطــیط اإلداري علــي انــه عملیــة اتخــاذ القــرارات، والمفاضــلة واالختیــار ، 
 هــو عملیــة مســتمرة تتضــمن تحدیــد طریقــة ســـیرو  )2( .بــین العدیــد مــن البــدائل المتاحــة

، والمنظمــة ككــل و تحدیــد األنشــطة التنظیمیــة واإلدارات األفــراداألمــور التــي ســیقوم بهــا 
  .الالزمة لتحقیق األهداف خالل فترة زمنیة محددة

ة  :المؤسسة الوطنیة للنفط ة اسـتخراجیّ عامـة تملكهـا الدولـة )الـنفط(هي مؤسسة صناعیّ
  .اللیبیة

 :الدراسات السابقة
العامــة  تقــویم األداء اإلداري فــي المؤسســاتبعنــوان : )3( )م2010( دراســة عــالم -

التعـــرف  وهـــدفت الدراســـة،  أكادیمیـــة الدراســـات العلیـــا. مـــن منظـــور اإلدارة اإلســـتراتجیة
ــــع التخطــــیط االســــتراتیجي بالجامعــــة ــــق و علــــى واق ــــى تطبی ــــة العوامــــل المــــؤثرة عل معرف

  :إلیهاالنتائج التي توصل  أهمومن ، التخطیط االستراتیجي
  .یؤدي التخطیط االستراتیجي التبصیر بالشكل المثالي للمؤسسات في المستقبل  -1
یـــؤدي التخطـــیط االســـتراتیجي الجیـــد فـــي لمؤسســـات العامـــة الـــى تحقیـــق األهـــداف -2 

  .الكلیة للمؤسسة بصورة إیجابیة
أثـر التخطـیط والتنظـیم علـى  بعنـوان: )4()م2005(علي هاشم  بكر دراسة حاتم أبو -

وهـــدفت هــــذه والتنظـــیم أكادیمیـــة الدراســـات العلیـــا، قســـم اإلدارة . دمات الطبیـــةأداء الخـــ
  :إلىالدراسة 

دراســة القیــود والعقبــات التــي تحــد مــن فعالیــة األداء داخــل المستشــفیات العامــة فــي -1
  .التي تقف في سبیل األداء الطبي اإلداریة، نتیجة للقوانین واللوائح التنظیمیة لیبیا
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مختلـــف المـــؤثرات والمتطلبـــات البیئیـــة التـــي تـــؤثر علـــى أداء وفعالیـــة التعـــرف علـــى -2
  .لیبیاوكفاءة المستشفیات العامة ب

تقـــدیم توجیهـــات مـــن خـــالل نتـــائج هـــذا البحـــث للمســـاعدة علـــى حـــل مشـــاكل هـــذه -3
  .المستشفیات

  :النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة 
  .إثبات صحة فروض هذه الدراسة-1
  .أهمیة التخطیط والتنظیم في تقدیم خدمات طبیة فعالهبیان مدى -2
  . إمكانیة االستفادة من الخبرات الحالیة في هذا المجال-3

األداء اإلسـتراتیجي وأثـره علـى : بعنـوان: )5()م2009(عجیله رمضان سالم أبو دراسة 
  :األتيإلى وهدفت هذه الدراسة .أكادیمیة الدراسات العلیا، إدارة وتنظیم.رضاء الزبون

ـــى  -1 ـــؤدى التحلیـــل إل معرفـــة أوجـــه القصـــور فـــي أداء المنظمـــة، والحـــرص علـــى أن ی
  .تشخیص األسباب المؤدیة للمشكلة

  .تأكید تبني المنظمة محل الدراسة لمفهوم التوجه نحو الزبون -2
التعـــرف علـــى أراء الزبـــائن عـــن خـــدمات الشـــركة ودرجـــة أهمیتهـــا، وتحدیـــد أنـــواع  -3

  .في انخفاض رضائهمالشكاوى التي تسبب 
  .اقتراح الحلول المناسبة التي تساعد على الحد من المشكلة واآلثار المترتبة علیها -4
  :النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة 
ثبـــات الفرضـــیة األولـــى التـــي تركـــز علیهـــا الدراســـة، وهـــي أن هنـــاك عالقـــة  -1 ـــول وإ قب

  .ونذات داللة إحصائیة بین أداء المنظمة ورضاء الزب
  .رضاء الزبون تبعَا لالهتمام بشكاوى واعتراضات الزبائن -2
إن ســـبب بـــروز المشـــكلة جـــاء نتیجـــة لقلـــة اهتمـــام اإلدارة العلیـــا بالشـــركة بالعوامـــل  -3

  .التي ترتكز علیها الخدمات وكذلك عدم المحافظة على معاییر جودة الخدمات
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ـــو ـــة جبریـــل أب : )6()م2013(نصـــیب، محمـــد مصـــطفى محمـــد یوســـف  دارســـة عرف
كلیـة  ألخدمیـةمفهوم التخطیط االستراتیجي وأثـره فـي أداء العـاملین بالمؤسسـات  :بعنوان

  :إلىوهدفت هذه الدراسة  .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا -الدارسات التجاریة 
  . العاليالتعرف على واقع تطبیق التخطیط االستراتیجي بمؤسسات التعلیم -1
ومــن ثــم التوصــل إلــى  أالســتراتیجيمعرفــة العوامــل المــؤثرة علــى تطبیــق التخطــیط  -2

 مجموعـة مـن الحلـول التـي تسـهم فـي التخفیـف مـن اآلثـار السـلبیة والناجمـة عـن اخطــاء
  .تطبیق التخطیط االستراتیجي بمؤسسات التعلیم العالي

  :منها ما یلي نتائجتوصلت الدارسة لعدة 
  ·. عة لدیهم وعي ٕوادارك بمفاهیم التخطیط االستراتیجيإن العاملین بالجام -1
  ·. عدم وجود ربط بین الخطة اإلستراتیجیة واحتیاجات العاملین-2
الجامعة ال تشرك العاملین في إعداد الخطة اإلستراتیجیة فضـًال عـن التـدریب غیـر  -3

  الفعال
 الجانب النظري : 

  :التخطیط اإلداري -أوال 
 أيهو العنصر األول واالهم لنجاح  اإلداريإن التخطیط  :اإلداريمفهوم التخطیط 

والتخطیط اإلداري هو وضع األسس للتنبؤ بالمستقبل عن طریق حسن " .مشروع
إن التخطیط اإلداري یضع افتراضیات عما سیكون علیه : "ویقول فایول ".االختیار

خطة وهدف للوصول األحوال في المستقبل ویختار احد هذه االفتراضات بعد وضع 
إلیها مثبتا العناصر الواجب استخدامها لتحقیق هذا الهدف وكیفیة السیر والمراحل 

  .7المختلفة الواجب المرور بها ومن ثم تحدید الوقت الالزم لتحقیق ذلك

عملیــة دراســة المســتقبل مــن اجــل الوصــول إلــي أهــداف  هــو :تعریــف التخطــیط اإلداري
ویقـوم التخطـیط  8.جراءات الالزمة لتحقیق تلـك األهـدافمحددة مع وضع الترتیبات واإل

اإلداري علــي أهــداف محــددة مســتقبلیه یــراد تحقیقهــا، وذلــك عــن طریــق دراســة الماضــي  
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ومراقبــة الحاضــر واســتخالص التجــارب النافعــة منهمــا ومحاولــة تطبیقهــا علــي األعمــال 
  .المستقبلیة لتحقیق أفضل النتائج

ــــري اآلتــــي كمــــا ــــائق " :یعرفــــه جــــورج تی التخطــــیط اإلداري هــــو االختیــــار المــــرتبط بالحق
ووضع واستخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور األنظمـة المقترحـة التـي تعتقـد 

مــن هــذا التعریــف یتضــح أن التخطــیط اإلداري  )9(.بضــرورتها لتحقیــق النتــائج المنشــودة
ـــرتبط بالحقــــــائق وذلـــــك عــــــن طریــــــق االختیـــــار واالنتقــــــاء وكـــــذلك وضــــــع السیاســــــات  یــ

ـــــي تســـــعى المؤسســـــة  ـــــائج واألهـــــداف الت ـــــق النت واإلجـــــراءات و الخطـــــط الالزمـــــة لتحقی
  .لتحقیقها

من هذه التعاریف السابقة یمن تعریف التخطیط علـى انـه الوظیفـة اإلداریـة األولـى 
و التي تعتمد علیهـا الوظـائف األخـرى فهـو التقریـر سـلفا لمـا یجـب عملـه لتحقیـق هـدف 

  .معین
داري بالنسـبة للمؤسسـة الوطنیـة للـنفط یعنـى تحدیـد الرؤیـة المسـتقبلیة والتخطیط اإل

  . ألهداف وكیفیة الوصول إلي هذه األهداف بما یؤدى إلي تحقیق تلك األهداف
  :ان للتخطیط اإلداري أهمیة في تحقیق عدة أهداف منها: اإلداريأهمیة التخطیط 

وهــــي ظــــروف تواجــــه المــــدیر فــــي اغلــــب  :التأكیــــدمواجهــــة ظــــروف التغییــــر وعــــدم -1
  .أعماله

مـن خـالل دراسـة كـل الظـروف الهامـة المحیطـة :النجـاح إلىالتخطیط اإلداري یقود  -2
  .بالمنظمة

عــن طریقــه تصــبح األهــداف واضــحة :التركیــز علــى األهـداففــي یسـاعد المــوظفین  -3
  .ویمكن التركیز علیها

الــوفرات نتیجــة لعـدة عوامــل یســاعد هـذه  تــأتي :اإلنتــاجیحقـق وفــرات اقتصــادیة فـي  -4
  .التخطیط على توفرها

  )10(. وضع أهداف محددة یسهل قیاس األداء علیهال :یسهل عملیة الرقابة -7
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  :أهمهاأساسیة یقوم علیها من  مبادئيتخطیط اإلداري لل :التخطیط اإلداري ئمباد
ــــدأ -1 قبــــل  یــــأتيالتخطــــیط اإلداري  أنوالمقصــــود بهــــا  :خطــــیط اإلداريتال أولویــــة مب

  .من تنظیم وغیره األخرى اإلدارةوظائف 
ـــق األهـــداف مبـــدأ-2 ـــي تســـعى :المشـــاركة فـــي تحقی ـــز أهـــداف المنظمـــة الت بمعنـــى تعزی

  .لتحقیقها
بمعنــى كــل مــدیر یمــارس وظیفــة التخطــیط مهمــا قــل :شــمولیة التخطــیط اإلداري مبــدأ-3

  )11( .مستواه في السلم اإلداري
یبــرر مـــا  أنالعائـــد مــن الخطـــة اإلداریــة یجـــب  أن أي :الخطـــة اإلداریــةكفایــة  مبــدأ-4

  .جتماعیةا أوتتطلبه الخطة اإلداریة من تكالیف ومصروفات في شكل نقدیة 
لكــل خطــة إداریــة مــن  المتاحــةتكــون المــدة  أن :فــي التخطــیط اإلداري مبــدأ االلتــزام-5

  .الخطط اإلداري كافیة لبلوغ أهدافها
   :داريمزایا التخطیط اإل

  .یساعد التخطیط  اإلداري علي تحدید األهداف المراد الوصول إلیها -
یســاعد التخطــیط اإلداري علــي تحدیــد اإلمكانیــات المادیــة والبشــریة الالزمــة لتحقیــق  -

  .األهداف
  .التنسیق بین جمیع األعمال علي أسس من التعاون واالنسجام بین األفراد -
والخارجیة علـي مـدى تنفیـذ األهـداف حیـث انـه یحـدد بوضـوح تحقیق الرقابة الداخلیة  -

  .الوقت الالزم ألداء األعمال والكیفیة التي یتم بها انجاز هذه األعمال
ففـي ظـل التخطـیط یطمـئن الجمیـع إلـي إن األمـور التـي  لألفرادتحقیق األمن النفسي  -

  .تهمهم قد أخذت في الحسبان
السـتثمار األفضـل للمـوارد البشـریة ممـا یـؤدى یساعد التخطـیط اإلداري علـي تحقیـق ا -

  .االقتصاد في الوقت والتكالیف إلى
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یــؤدى التخطــیط اإلداري إلــي تنمیــة مهــارات وقــدرات القیــادات عــن طریــق مــا یقومــون - 
  )12( .به من وضع الخطط والبرامج

، توجــد عــدة أنــواع للتخطــیط اإلداري تتبــاین تبعــا إلغراضــها :أنــواع التخطــیط اإلداري
  :ومنها

ــــومي-1 ــــي المســــتوى الق ــــي شــــكل : التخطــــیط اإلداري عل ــــة ف ــــي مســــتوى الدول وهــــو عل
ــــوي ، زراعــــي، صــــناعي، مــــالي اقتصــــادي ــــخ... وترب ــــي مســــتوى القطاعــــات  .ال أو عل

  .المنسوجات، وغیرها، االسمنت، المختلفة كالنفط
  :التخطیط اإلداري حسب مجال االستعمال ویشمل-2
 والقواعـــــــدوالسیاســـــــات،  أالســـــــتراتیجیاتال مثـــــــل تخطـــــــیط إداري متكـــــــرر االســـــــتعم -أ

  .واإلجراءات
  .ویتضمن البرامج والمیزانیات التقدیریة االستعمالتخطیط إداري غیر متكرر -ب
  :التخطیط اإلداري حسب الفترة الزمنیة وهي-3
ـــي یغطیهـــا هـــي اقـــل مـــن ســـنة ألمـــدىتخطـــیط إداري قصـــیر -أ ـــرة الت تخطـــیط -ب.والفت

 ألمـدىتخطـیط إداري طویـل -ج.ى فتـرة زمنیـة تزیـد عـن سـنةویغط ألمدىإداري متوسط 
 .ویغطي فترات زمنیة عادة ما تزید عن الخمس سنوات

وهــــذا یشــــمل تخطــــیط اإلنتــــاج ووضــــع ، التخطــــیط إداري علــــي أســــاس األنشــــطة  -4
ویشـــــمل ، والتنبــــؤ باالحتیاجـــــات المســـــتقبلیة لإلنتـــــاجالمخصصــــات المالیـــــة والتشـــــغیلیة 

 .واألبحاث والتطویر ألعاملةالتخزین ، والقوى ، التسویق، التمویل
  :من خالل تقسیم التخطیط إلي : ثیريأالتخطیط إداري علي أساس المدى الت5-

ووضـع  أألولویـاتوهـي العملیـة اإلداریـة التـي یـتم فیهـا تحدیـد  :التخطیط االستراتیجي-أ
 .وتكوین البرامج ، ورسم السیاسات تیجیاتاإلسترا

وهــو مســاند للتخطــیط االســتراتیجي ، ویخــتص بتقیــیم صــالحیة : التخطــیط التكتیكــي-ب
 .واقتراح الجدید منها واإلستراتیجیاتالبدائل المختلفة من األهداف 
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ویهــدف إلــي مســاندة التخطــیط التكتیكــي، وهــو یخــتص بوضــع : التخطــیط التشــغیلي-ج
ـــائج متوقعـــةالخطـــط لألنشـــط ـــاس، فـــي شـــكل نت وهـــذا النـــوع مـــن .ة المتكـــررة والقابلـــة للقی

 )13( .التخطیط یتم في المستویات الدنیا للمنظمة
تخطیطًا  هناك صفات معینة تجعل من التخطیط اإلداري :التخطیط اإلداري الجید

 :فعاًال إلى حد كبیر ومن أهمها
  .ألي متغیراتأنیكون التخطیط اإلداري مرنًا ویتقبل االستجابة  -
  .یبالغ في التقدیرات أن یتمتع بالواقعیة فال -
یكون  أن.. أن یشمل الجوانب اإلنتاجیة والـمالیة.أكثر من الحد المعقول یتشاءمال  أن -

أن یشمل كل جوانب المنظمة بمعنى یغطي فترة زمنیة و  .واضحا وبعید عن العمومیات
  )14( .معقولة

م اإلداري بإتبـاع مراحـل عـدة ھالمخططـون فـي تخطـیطیقوم  :مراحل التخطیط اإلداري
وهـــذه المراحـــل تكـــون مبنیـــة علـــى تحلیـــل العناصـــر وتنظیمهـــا بطریقـــة مقصـــودة إلیجـــاد 

وتــــأتي هـــذه المراحــــل  )15(.نمـــوذج علمـــي محكــــم لتوجـــه النظــــام فـــي الطریــــق الصـــحیح
  :للتخطیط اإلداري فیما یلي

  : من خالل مرحلة إعداد الخطة اإلداریة ویتم القیام بها -1
ــــــة المســــــح والدراســــــة  -أ ــــــي :مرحل ــــــات ھویــــــتم ف ــــــة جمــــــع المعلومــــــات والبیان ذه المرحل

واإلحصــاءات المتعلقــة بالعملیــات اإلداریــة واالجتماعیــة واالقتصــادیة والثقافیــة والتعــرف 
ذه علــى الهیكــل  التنظیمــي ویــتم فــي  المرحلــة اســتطالع رأي المختصــین فــي مختلــف ھ

حتیاجات الخاصـة وعقـد مجموعـة اللقـاءات والنـدوات للوقـوف المیادین والوقوف على اال
  .على اإلمكانات المتاحة 

فــي ضــوء اإلجــراءات والبحــوث التــي تمــت فــي المرحلــة :مرحلــة تحدیــد األهــداف  -ب
ـــد أو  ـــد احتیاجـــات المســـتقبل وبهـــا یمكـــن للقائ ـــي یمكـــن تحدی الســـابقة تتضـــح المعـــالم الت
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هـــداف الكبــرى للمؤسســة إلــى أهــداف جزئیـــة المخطــط اإلداري أن یعمــد إلــى ترجمــة األ
  )16( .المعالم  تفصیلیة واضحة

ــــد المشــــروعات-ج ــــة تحدی ــــة مــــن مســــتوي األهــــداف  العامــــة  :مرحل ــــل هــــذه المرحل تنتق
والترجمـات العددیـة واإلحصـائیة والتفسـیرات إلــى مسـتوى النمـاذج التخطیطیـة ویتبـین لنــا 

القائد وبراعتـه فـي التنبـؤ بالمسـتقبل فـي ضـوء مـا تجمـع لدیـه  مقدرة المخطط اإلداري أو
  )17( .من بیانات مختلقة 

ـــة -د ـــة اإلداری التخطـــیط  إداراتتقـــوم المؤسســـة أو  :مرحلـــة إعـــداد اإلطـــارات التخطیطی
أسـفرت عنهـا المرحلـة السـابقة بوضـع  الجهات العلیا في هذه المرحلة فیمـا وهياإلداري 

وترفق بكل مشـروع مـا یتصـل بـه مـن  یة ودراستها ومناقشتهااإلطارات التخطیطیة اإلدار 
مزایـا وعیــوب وخطـوات تنفیــذه كمـا ترفــق بـه مجمــوع التكـالیف المالیــة والتقـدیرات والعائــد 

ـــه  ـــدیل مـــن هـــذه  .المتوقـــع من ـــي تواجـــه كـــل ب ـــدائل والمعوقـــات الت ـــك الب ـــدرس بعـــد ذل وت
حها توضـح االعتبـارات فـي البدائل وتفاضل بین هذه المشـروعات المختلفـة وتنتقـي أصـل

  . ضوء اختیار البدیل على غیره تمهیدا لتعدیلها ومناقشتها على مستویات مختلفة
بتقــــدیم  اإلداراتوتتشــــارك جمیــــع  :مناقشــــة دراســــة اإلطــــارات التخطیطیــــة اإلداریــــة -ه

مقترحاتهـــا عـــن إطـــار الخطـــة اإلداریـــة إلـــى المؤسســـة التـــي تتبعهـــا وتقـــوم المؤسســـات 
ــدیها مــن أفكــار ومقترحــات  اإلداراتواقتــراح  بدراســة إطــار الخطــة اإلداریــة ومــا تجمــع ل

فـــــي ضـــــوء إطـــــارات التخطـــــیط اإلداري واإلمكانـــــات المتاحـــــة ثـــــم یـــــتم تقـــــدیم المشـــــروع 
  )18( .للمؤسسة

حیــث تقــوم المؤسســة بتشــكیل لجنــة لدراســة  :طــة اإلداریــة العامــةمرحلــة وضــع الخ -و
التابعــة للمؤسســة وقطاعاتهــا المختلفــة وترتیــب هــذه الخطــط اإلداریــة  اإلداراتاقتراحــات 

ألولویاتهــا واحتیاجـــات المؤسســات األخـــرى لهـــا وألهــدافها تمهیـــدا لمناقشــتها مـــن جانـــب 
  . هااللجان المختصة لعرض المشروع إلقرار 
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ي التـي یتـوافر فیهـا قـدر كبیـر مـن المرونـة ھالخطة اإلداریة الناجحـة : ة التنفیذمرحل-ز
وال ینبغـي أن تكـون الخطــة اإلداریـة صـلبة جامــدة ، بـل یجـب أن تتســم بالواقعیـة بحیــث 

وتتضــمن الخطــة اإلداریــة أیضــا عــدة تقــدیرات  یمكــن تعــدیلها حســب الظــروف المحیطــة
نها البـوادر األولـى للخطـة اإلداریـة أن یقومـوا واحتماالت وعلى المؤسسات التي نبعت م

  )19( .وان یراعوا األولویات أثناء القیام بإجراءات التنفیذ هابتنفیذ
إن المتابعــــة المســــتمرة والتقــــویم المســــتمر تفیــــد فــــي التعــــرف علــــى : مرحلـــة التقــــویم -ع

اإلداریــة األســباب التــي أدت إلــى القصــور فــي التنفیــذ والمعوقــات التــي واجهتهــا الخطــة 
  .والعمل على تالفیها وتعدیل الخطة اإلداریة وتفادي ذلك مستقبال 

إن معرفــة مــا تــم انجــازه وبــین مــا كــان مســتهدفا تحقیقهــا فــي الخطــة اإلداریــة أمــر 
  )20( .ضروري لعملیة المتابعة والتقویم 

  :عقبات التخطیط اإلداري
ككــــل تعیـــــق األهــــداف الغیــــر واضــــحة علــــى مســــتوى المنظمــــة :غمــــوض األهــــداف -

  .التخطیط اإلداري
الت عمـــل المنظمـــة االتخطـــیط اإلداري یتطلـــب تغییـــر عـــدد مـــن مجـــ: مقاومـــة التغییـــر-

  .مستقبال  اغة عملهایوص
 :األداء -ثانیاً  

إلـى معنـى المشـي مشـیًا لـیس بالسـریع " أدى"للفعـل  أللغويیشیر المعنى  :مفهوم األداء
وال بالبطيء، وأدى الشـيء یعنـي قـام بـه، ویتضـح بـأن المعنـى الـدقیق فـي اللغـة العربیـة 

  . لكلمة أداء هو قضاء الشيء أو القیام به
فیعــرف األداء بأنــه قیــام الشــخص باألعمــال والواجبــات  أالصــطالحيأمــا المعنــى  

  .الحیتهم لمباشرة مهام وأعباء وظائفهمالمكلف بها للتأكد من ص
أما مفهوم األداء فإنه یتضمن معاییر أخـرى إضـافة إلـى معیـاري الكفـاءة والفاعلیـة 
مثــل معــدالت الــدوران والحــوادث والغیــاب والتـــأخیر، حیــث أن الفــرد العامــل الجیــد هـــو 
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العمـــل الـــذي تكـــون إنتاجیتـــه عالیـــة وكـــذلك یســـهم أداءه فـــي تقلیـــل المشـــاكل المرتبطـــة ب
  )21( .كاالنتظام في العمل

یعتبــــر األداء العــــام للمنظمــــة هــــو المحصــــلة المتكاملــــة لنتــــاج  :مفهــــوم أداء المنظمــــة
  :أعمال المنظمة وتفاعلها مع البیئة ویظم كأل من 

  .أداء األفراد في وحداتهم التنظیمیة - 1
  .أداء الوحدات التنظیمیة في اإلطار العام للمنظمة - 2
  . أداء المؤسسة في إطار البیئة الخارجیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة - 3

  )22( .ویقصد باألداء المخرجات أو األهداف التي تم تحقیقها من قبل النظام
ویعــد األداء مفهومــا جوهریــا وهامــا بالنســبة لمنظمــات األعمــال بشــكل عــام وحتــى 

ـــتم األداء علـــى الوجـــه األفضـــل وحســـب التخطـــیط یجـــب  تـــوفیر المســـتلزمات المادیـــة ی
والبشریة والمعنویـة ویجـب تهیئـة الظـروف واألوضـاع التنظیمیـة واإلداریـة، وأیضـا یجـب 

وعلـى اإلدارة عـدم االنتظـار إلـى . توفر المعلومات واإلرشادات والمعـاییر الموجـه لـألداء
. نهایة األداء لتكشـف مـا ذا كـان سـیر األعمـال یتجـه إلـى تحقیـق األهـداف الموضـوعیة

األساســیة التـي تواجهـه اإلدارات فــي  فالمشـكلة .بـل یجـب متابعــة ومراجعـة األداء. أم ال
ـــــاألداء هـــــو اخـــــتالف األداء الفعلـــــي  عـــــن األداء ) االنجـــــاز(المنظمـــــات فیمـــــا یتعلـــــق ب

  )23( .)األهداف(المخطط أو المرغوب 
وعرف بالمنظومة المتكاملة لنتائج أعمال المنظمـة فـي ضـوء تفاعلهـا مـع عناصـر 

  )24( ..بیئتها الداخلیة والخارجیة
األداء المؤسســي هـو المنظومـة المتكاملــة لنتـاج أعمــال المنظمـة فــي  :األداء المؤسسـي

  )25( .ضوء تفاعلها مع عناصر بیئتها الداخلیة والخارجیة
  :أن األداء الفعال یتصل بثالثة عوامل رئیسیة هي: عناصر األداء

وقـــدرات واهتمامـــات وقـــیم واتجاهــــات ومـــا یمتلكـــه مـــن معرفــــة ومهـــارات : الموظـــف - 1
  .ودوافع
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ومــا تتضــمن الوظیفــة مــن متطلبــات وتحـدیات ومــا تقدمــه مــن فــرص عمــل : الوظیفـة - 2
ـــه ـــائمین ب ـــات الق ـــة . تشـــبع حاجـــات ورغب ـــى العنصـــر التغذی ـــوي هـــذا العمـــل عل ویحت

 .االسترجاعیة كجزء منه
نـاخ العمـل ویقصد به البیئـة التنظیمیـة ومـا تتصـف بـه، ومـا تتضـمن مـن م: الموقف - 3

  )26( .واإلشراف، ووفرة الموارد واألنظمة اإلداریة والهیكل التنظیمي
  :مقاییس األداء

الحصـــول علـــى حقــائق أو بیانـــات محـــدودة "قیـــاس األداء یعنــي  :مفهــوم مقـــاییس األداء
مـن شــأنها أن تسـاعد علــى تحلیــل وفهـم وتقیــیم أداء العامـل لعملــه ومســلكه فیـه فــي فتــرة 
زمنیــة محــددة، وتقــدیر مــدى كفاءتــه الفنیــة والعملیــة والعلمیــة للقیــام بالواجبــات المتعلقــة 

  . بعمله الحالي
یــة تقیــیم أداء وســلوك العــاملین أثنــاء فتــرة زمنیــة وكــذلك فــإن قیــاس األداء هــو عمل 

ـــاءة المـــوظفین فـــي أداء عملهـــم حســـب الوصـــف الـــوظیفي  محـــددة ودوریـــة، وتحدیـــد كف
المحــدد لهـــم، ویـــتم ذلـــك مـــن خـــالل المالحظـــة المســـتمرة مـــن قبـــل المـــدیر المباشـــر فـــي 

وفــي أغلـب األحیــان، ویترتـب علــى ذلـك إصــدار قـرارات تتعلــق بترقیـة الموظــف أو نقلـه 
المقــاییس بأنهــا العناصــر التــي وقــد عــرف ) 27( .بعــض األحیــان االســتغناء عــن خدماتــه

الفعلي من قبـل العـاملین، وتعنـي بشـكل  انجاز العملیجري على أساسها تحدید مستوى 
عــام تحلیـــل الوظیفـــة مــن حیـــث بیـــان النشــاطات التـــي یتوجـــب علــى العامـــل القیـــام بهـــا 

التركیــز علـى معرفـة العامـل بهـذه المقـاییس بحیــث والوقـت المحـدد النجازهـا، كمـا یجـب 
 .تكون واضحة ومفهومة لدیه

  :أنواع مقاییس األداء
ـــألداء-1 ـــل : المقـــاییس الموضـــوعیة ل ـــي یمكـــن التحقـــق منهـــا مـــن قب ـــاییس الت وهـــي المق

  .اآلخرین
ــــألداء-2 ــــل : المقــــاییس الذاتیــــة ل ــــاییس التــــي ال یمكــــن التحقــــق منهــــا مــــن قب وهــــي المق
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 . اآلخرین
  :مقاییس تقویم أداء األفراد المتصلة بالعمل، والتي تشمل -3
  .جودة اإلنتاج-ب                .   كمیة اإلنتاج-أ

  .المبادرات واالبتكار-د    .الحرص على أموال المنشأة-ج
   .مراعاة قواعد وتعلیمات السالمة المهنیة-و    .مراعاة مواعید العمل -ه 
جراءاته درجة اإللمام بخطوات العمل-ز     .وإ
  :مقاییس تقویم األداء المتصلة بالصفات والسلوك الشخصي، وتشمل -4
  . أسلوب التعامل مع الزبائن -ب                      .األمانة-أ

  . االستخدام للحقوق المقررة -د                    .التعاون مع الغیر-ج
  .الصدق -و                     . الموضوعیة -ه
  )28( :المقاییس إلى ثالثة أنواع هيقسم وتن
وتتمحـور هـذه المقـاییس حـول عالقـة الموظـف بمـدیره وزمالئــه : المقـاییس اإلنسـانیة -1

 . وقدرته على التأثیر والتأثر بهم من ناحیة ایجابیة
وغالبًا ما تركز هذه المقـاییس علـى قـدرة الموظـف علـى البـذل : المقاییس الشخصیة -2

والبراعـة واللباقـة التـي یتحلـى بهـا الموظـف فـي مواقـف مختلفـة  والعطاء وتحقیـق الـذات،
  .ومدى النضج االنفعالي واستواء شخصیته

والتــي تتمثــل فــي قــدرة الموظــف علــى انجــاز واجباتــه، ) : المهنیــة(المقــاییس العملیــة -3
  .وقدرته على تفویض السلطة لمن هم دونه درجة

  : ما یأتي ومن التقسیمات الحدیثة 
والتي تشـخص خصـائص الصـفة الذاتیـة : على أساس السمات والخصائصمقاییس -1

 .مثل المبادرة واإلبداع
والتــي تركــز علـى الســلوكیات المحــددة التـي تقــود إلــى : مقـاییس علــى أســاس السـلوك-2

  .نجاح العمل عندما یقوم بعرضها
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وأمـا .العامـلالتـي تنظـر إلـى مـا الـذي قـام بـه أو أنجـزه : مقـاییس علـى أسـاس النتـائج-3
  )29(. المقاییس الذاتیة فهي المقاییس التي تركز على الصفات الشخصیة

  :خصائص مقاییس األداء
  :وتتمثل في أالعتمادیةوهي تمثل مدى : ةالمعولی -1
  .االستقرار -ب                        . الثبات -أ

فالثبات، هو المدى الذي تخلـو فیـه المقـاییس مـن التبـاین نتیجـة خطـأ عشـوائي أي 
إال ،إن الثبــات ینصــرف إلــى المقــاییس ولــیس إلــى األداء، ألن األداء ال یتســم بالثبــات 

أمــا االســتقرار فأنــه ، أن هنالــك عوامــل عدیــدة مرتبطــة بــالموقف وبــالفرد تــؤثر فــي األداء
ـــاس ـــي إن اســـتخدام أداة القی ـــائج نفســـها إذا بقیـــت  یعن ـــى النت ـــؤدي دائمـــًا إل عـــدة مـــرات ی

  .خصائص الظروف ثابتة
إجــراءات المقیــاس مــن حیــث درجــة  ةالحظــمإن صــدق المقــاییس یعنــي  :ـ الصــدق 1

قــدرتها علــى قیــاس الشــيء الــذي یجــب قیاســه وأن صــدقیه المقــاییس أهــم مــن الثقــة بهــا 
الثقــة إال إن أداة التقــویم قــد  ألنــه مــن الممكــن أن تحصــل علــى تقــویم بدرجــة عالیــة مــن

  )30( .تكون خاطئة
إن القیـاس الـدقیق یـدل حتمـًا علـى ثبـات وصـدق القیـاس، وتعـد الدقـة قضـیة  :ـ الدقة 2

أكثــر بــروزًا فــي حالــة المقــاییس التقدیریــة لــألداء منهــا فــي حالــة المقــاییس الموضــوعیة 
ویســتطیع المــرء أن یتصــور مجموعــة مـــن تقــدیرات األداء تكــون ثابتــة وصــادقة ولكنهـــا 

  )31 (.غیر دقیقة بسبب شدة أو تساهل المقوم
إن المقــاییس الجیــدة والدقیقــة هــي التــي بإمكانهــا أن تكشــف عــن الفــروق  :ـ التمــایز 3

ال فقد المقیاس مبرر وجوده   .بین األفراد وأن تمیز بینهم بسبب مستوى األداء وإ
إن البساطة والوضوح وعدم التعقید تسهل تطبیق التقـویم وتحـد مـن میـل  :ـ السهولة 4 

  . أو عدم منحه األهمیة التي یستحقهابعض المشرفین إلهمال التقویم 
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هـي أســس ینســب إلیهــا أداء العــاملین ویقـارن بهــا كأســاس للحكــم علیــه  :معــاییر األداء
  .ومن دونها ال یمكن معرفة ما إذا استطعنا الوصول إلى األهداف بوضوح وبدقة

ویعـرف المعیـار أیضـًا بأنــه مسـتوى أداء مسـتهدف یقـاس بــه األداء الفعلـي فـي أي مــن  
  )32( .األنشطة
فیؤكــد إن المعیــار هــو مقیـــاس لــألداء الفاعــل الــالزم لتحقیـــق هــدف معــین، وهـــو  

یسـاعد فـي تـوفیر األداة الفاعلــة الختیـار النتـائج المتحققـة ومــدى توجههـا نحـو األهــداف 
  .م كأساس لتبین معاییر األداء األكثر طموحًا في المستقبلالمحددة، وكذلك یستخد

  :وغالبًا ما یجري تحدید المعاییر باآلتي  
  .كمیة المخرجات -1
  .نوعیة المخرجات-2
  .طریقة األداء-3
  .التوقیت المالئم للنتائج-4
  )33( .الفاعلیة في استخدام الموارد-5

  : أنواع معاییر أألداء
هـــذا النــوع یجــري تحدیــد كمیــة معینــة مـــن  بموجــب: المعــاییر أو المعــدالت الكمیــة -أ

وحدات اإلنتاج التي یجب أن تنتج خالل مدة زمنیة محددة، أي أنهـا تـدل علـى العالقـة 
  )34( . بین كمیة العمل المنتج والزمن المرتبط بهذا األداء

وتعنـــي وجــوب أن یصـــل إنتـــاج الفــرد إلـــى مســتوى معـــین مـــن : المعــاییر النوعیـــة -ب
  . الجودة واإلتقان

ـــة والكمیـــة -ج وهـــذا المعـــدل مـــن تســـمیته فهـــو مـــزیج مـــن المعـــاییر : المعـــاییر النوعی
  .الكمیة والنوعیة

جراءات البحث - الجانب العملي نبده عن الباحث  یتناول هذا في: منهجیة وإ
منهج الدراسة : اإلطار المنهجي للدراسة متمثال في وكذلكلنفط لالمؤسسة الوطنیة 
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 وحدودها ومجتمعها، وكیفیة اختیار عینتها، كذلك یبین كیفیة بناء أداة الدراسة،
واإلجراءات العلمیة في توزیعها، واإلجراءات التي استخدمها الباحث في التأكد من 

حلیل بیاناتها التي تم المناسبة لت اإلحصائیةصدق أداة الدراسة وثباتها، واألسالیب 
أهم النتائج والتوصیات  الجزءكذلك یبین هذا  ،الحصول علیها من استمارة االستبیان
  .والمقترحات التي توصل إلیها الباحث 

 بمدینة طرابلس تقع المؤسسة الوطنیة لنفط  :المؤسسة الوطنیة لنفط عن نبده
م لتحل محل 1970لعام  24أنشئت المؤسسة الوطنیة للنفط بموجب القانون رقم 

م، حیث 1968لسنة  13المؤسسة للیبیة العامة للبترول والتي أنشئت بموجب القانون 
أنیط بها مسؤولیة إدارة قطاع النفط، وقد أعید تنظیمها فیما بعد بموجب قرار األمانة 

م لتعمل على تحقیق أهداف 1979لسنة  10العامة  المؤتمر الشعب العام سابقا رقم 
حول في المجاالت النفطیة والقیام بدعم االقتصاد القومي عن طریق تنمیة خطة الت

دارتها واستثمارها لتحقیق  وتطویر االحتیاجات النفطیة واستغاللها االستغالل األمثل وإ
  .أفضل العوائد

وتمتلك المؤسسة الوطنیة للنفط شركات تقوم باالستكشاف والتطویر واإلنتاج 
ات التسویق الداخلي والخارجي،كما تمتلك المؤسسة للنفط والغاز فضًال عن شرك

مجموعة من الشركات لتكریر وتصنیع النفط والغاز الطبیعي،ومجموعة من المصانع 
التي تنتج االمونیا والیوریا والمیثانول وعدد من المصانع المشابه، كما تمتلك المؤسسة 

مواد واألدوات شركات للخدمات تقوم بحفر وصیانة آبار النفط وتوفیر جمیع ال
جراء الدراسات الفنیة  المستخدمة في عملیات الحفر والصیانة لشبكات وأنابیب النفط وإ

وتزوید القطاع بخدمات التموین واإلعاشة وخدمات اإلقامة والمشتریات  واالقتصادیة،
  . والتدریب

ة ویتبع المؤسسة معهد النفط اللیبي الذي یتولى إجراء التحالیل واالختبارات الفنی
جراء اختبارات الجودة وتقیم براءات االختراعات وتراخیص  االستكشاف واإلنتاج وإ
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االستغالل وكل ما یتعلق بالنفط كما ینشر البحوث والدراسات التي یجریها من خالل 
مجلة المعهد باإلضافة إلى وسائل النشر المحلیة والعالمیة، وفي مجال تنمیة وتطویر 

بدعم الصناعات النفطیة بالعناصر الوطنیة المؤهلة من  القوة العاملة تقوم المؤسسة
خالل التدریب وتكوین األطر الفنیة المتخصصة، وذالك من خالل المعاهد والمراكز 
التابعة لها من أهمها معهد النفط لتأهیل والتدریب والمركز النوعي للتدریب،بینما 

لتي ال تتوفر اإلمكانیات  یقتصر التدریب خارج لیبیا على التخصصات الفنیة النادرة ا
  )35( .لتنفیذها محلیا

الطریق الذي یسلكه الباحث للوصول " یمكن تعریف المنهج بأنه  :منهج الدراسة - 1
تقوم الدراسة على المنهج لذلك  )36(."لحل المشكلة التي تناولها بالدراسة والبحث 

یصف الظاهرة ،والذي یعتمد على تجمیع الحقائق والبیانات   الذي الوصفي التحلیلي
اإلحصائیة والمعلومات وتفسیرها وتحلیلها وقیاس النتائج باستخدام برنامج الحزمة 

)(spss.  
الوطنیـــة المــدراء والعــاملین بالمؤسســة جمیــع مجتمــع الدراســة  یضــم:مجتمــع الدراســة  - 2

  .موظفا) 2270( قید الدراسة والذین یبلغ عددهمللنفط بالزاویة 
في مجتمع الطبقیة قام الباحث باختیار أسلوب العینة العشوائیة :عینة الدراسة  - 3

تجانس مجتمع الدراسة، وقد استخدم االستبیان كأداة لجمع لعدم الدراسة نظرًا 
 125مكونة من طبقیة وتم تحدید عینة عشوائیة  البیانات من المصدر المیداني 

  .مفردة
وهذا یرجع % .  6وبالتالي تكون نسبة عینة الدراسة إلى مجتمع البحث  

للظروف التي تزامنت مع زمن إجراء الجانب العملي للدراسة ونظرا إلمكانیات الباحث 
استمارة على ) 130(وتم توزیع ،وكذلك الظروف التي تمر بها جهة إجراء الدراسة

وبعد . تمارة أمن هذه االستمارات اس) 128(عینة الدراسة ، وكان المستقبل منها 
 أالستبیاناستمارات وذلك لعدم استیفائها لشروط ) 3(تفریغ البیانات منها تم إهمال 



  م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم 

  
    322 

كما موضح في  ،استمارة) 125(وبذلك یكون عدد االستمارات الداخلة في التحلیل 
  :الجدول التالي

  )1(جدول رقم 
  .توزیعها علي القیادات والعاملینلعدد اإلجمالي الستمارات االستبیان التي تم ا 

 االستمارات الفاقد االستمارات التالفة الردود إجمالي االستمارات
130 128 3 5 125 

  :أداة جمع البیانات - 4
  .المقابالت الشخصیة - 1
  .االستبیان - 2

تفاعل لفظي بین شخصین في موقف "تُعرف المقابلة بأنها  :المقابلة الشخصیة
وهو القائم بالمقابلة، أن یحصل علي بعض البیانات مواجهة، حیث یحاول أحدهما، 

أو المتغیرات عن المبحوث أو المستجیب والمتعلقة بارئه ومعتقداته حول موضوع 
  )37( ."معین

حیث أستخدمها الباحث كوسیلة من الوسائل التي یتم عن طریقها مليء 
دراسته، وذلك استمارات االستبیان من مفردات البحث، وهو ما أتجه الباحث في 

بإجراء المقابالت التي تستهدف زیادة درجة تبصیر المبحوثین بالمشكلة، وهي من نوع 
 ).المقابالت التعمیقیة(

وجرت المقابلة التي قام بها الباحث في مجتمع الدراسة على شكل منفرد 
وجماعي، بفئات المبحوثین، وذلك لخلق الجو االجتماعي، بما یسمح لمعالجة بعض 

لدى المبحوثین، وبالتالي إمكانیة الحصول على معلومات صریحة دون  الضغوط
 للنفطالتأثیر على المبحوثین في اإلجابة، كما تمت مقابلة مدیر المؤسسة الوطنیة 

للحصول على المعلومات والبیانات عن المؤسسة والتي أستخدمها الباحث في 
  .الدراسة، كنبذة مختصرة عن المؤسسة
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أداة لفظیة بسیطة ومباشرة تهدف " د المعطي االستبیان بأنه عرف عب :االستبیان
إلى التعرف على مالمح خبرات المبحوثین واتجاهاتهم نحو موضوع معین ومن خالل 

إلیهم حول  –قریبة من التقنین في الترتیب والصیاغة وما شابه ذلك  -توجیه أسئلة 
  )38( ."  االتجاهاتهذه الخبرات وتلك 

عبارة عن وثائق توجه نفس األسئلة إلى جمیع األفراد في "ویعرف أیضًا بأنه 
 .)39("العینة

البیانات المتعلقة لجمع استمارة االستبیان كأداة رئیسیة واعتمد الباحث على 
االستبیان للحصول على البیانات التي  استمارةبموضوع الدراسة حیث قام بتصمیم 

االستبیان تعتبر أداة مالئمة  استمارةوحیث إن فرضیات الدراسة،  اختبارتساعده على 
بشكل كبیر لطرح أراء المبحوث ووجهة نظره الشخصیة حول المسائل التنظیمیة 

هذا  اعتمادالمختلفة، وهي من الوسائل المهمة جدَا في جمع البیانات، وقد تم 
 .األسلوب في تجمیع البیانات المتعلقة بموضوع الدراسة

على معلومات وافیة عن مفردات العینة تمكن من  االستبیان استمارةوقد اشتملت 
غرافیة التي یمتازون بها مثل العمر والمؤهل و معرفة خصائصهم وصفاتهم الدیم

بعد تحكیمها سؤال ) 40(ى العلمي والتخصص والخبرة والوظیفة وكذلك اشتملت عل
روعي فیها أهداف هذه الدراسة بكل دقة ووضوح، وتم عرضها على المتخصصین و 

ین لدیهم خبرة بموضوع الدراسة، وتم تعدیل بعض األسئلة التي لم تكن واضحة، الذ
  ).1(كما هو مبین في الملحق رقم 

اإلداري على أداء   لتخطیطا اثراالستبیان ُصمم لدراسة  :خصائص االستبیان
، وقد )1ملحق (وتكون من ثالث محاور رئیسیة كما سیأتي بیانها فیما بعد المؤسسات
 االستبیانوقد صمم  .على مجتمع الدراسة من خالل التسلیم بالید الستبیاناتم توزیع 

  : لیتناسب وأهداف الدراسة فخرج االستبیان بشكله النهائي والذي یضم المحاور التالیة
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العمر، الجنس، المؤهل العلمي، (معلومات عامة عن العینة، تضمنت : المحور األول
  ).عدد سنوات الخبرة

، حیث بلغت الفقرات اثر للتخطیط اإلداري یعالج المحور الثاني : المحور الثاني
 .ةفقر  عشرونللتخطیط اإلداري المتعلقة 

وقد  ةفقر عشرون والتي بلغت األداء یتمحور هذا المحور حول : المحور الثالث
صیغت جمیع عبارات االستبیان بصورة إیجابیة، وأعطى لكل عبارة من عباراتها وزن 

درٌج باستخدام مقیاس لیكرت الخماسي لتقدیر درجة تحقق العبارة لإلجابة على فقرات م
  .االستبیان 

  : صدق وثبات أداة الدراسة
االستدالالت الخاصة التي تخرج بها من " یشیر مفهوم الصدق إلى  :الصدق -أ

وتحقیق صدق القیاس معناه " درجات المقیاس من حیث مناسبتها ومعناها وفائدتها 
و تم استخدام نوعین من صدق .40أالستدالالتتجمیع األدلة التي تؤید مثل هذه 

  :األداة وهما
ا كان مظهره یشیر إلى أنه اختبار صادقًا إذ االختباریكون : الصدق الظاهري- 1

ذا  صادق كأن یكون شكله معقوًال وأن تشیر فقراته إلى ارتباطها بالسلوك المقاس، وإ
 .كان سهل االستعمال

وهو عرض أداة جمیع البیانات على مجموعة من المحكمین : صدق المحكمین- 2
المتخصصین في موضوع البحث بصفة خاصة وطرق البحث بصفة عامة، وذلك 

الشكل، والصیاغة، والترتیب، : من جوانب عدیدة منها حتى یدلوا برأیهم في األداء
  )41( .وسالمة البنود أو األسئلة، ومدى مناسبتها للموضوع المراد قیاسه

بمعنى أن . یقصد بثبات أداة جمع البیانات دقته واتساقه" :ثبات أداة الدراسة - ب
تم استخدامها أو إعادتها مرة أخرى تحت تعطي أداة جمع البیانات نفس النتائج إذا 

ولغرض التحقق من ثبات األداة استخدم الباحث معامل االتساق . "ظروف مماثلة



  م2021 فبرایر – لثالثالعدد ا –مجلة علوم التعلیم 

  
    325 

الداخلي لفقرات األداة من خالل معادلة كرونباخ ألفا التي تم تطبیقها باستخدام برنامج 
حصائیا ، وتعتبر القیمة المقبولة إ)SPSS(الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

وقد تم إجراء اختبار المصداقیة على إجابات . 0.60لمعامل ألفا كرونباخ 
 ،)0.95(المستجیبین لالستبیان فكانت قیمة ألفا لجمیع المحاور والفقرات مجتمعة 

وهى قریبة جدًا من الواحد الصحیح مما یعطینا داللة على ثبات الدراسة، ویعنى هذا 
مما یمكننا من االعتماد علي  .الداخلي في اإلجابات توفر درجة عالیة جدا من الثبات 

  . الدراسة وتحلیل نتائجها  أهدافهذه اإلجابات في تحقیق 
التكرارات والنسب  استخدامتم  :المستخدمة في الدراسة اإلحصائیة سالیباأل

ومقیاس  واإلحصائیةالكمیة والنوعیة  سالیباألالحسابیة وبعض واألوساط المئویة 
 . اآلليوذلك باستخدام الحاسب ،  لیكرت الثالثي والخماسي والجداول التكراریة

 اإلحصائیة سالیبالباحث األ تناول الجزء هذا في: عرض وتحلیل نتائج الدراسة
باالعتماد على استخدام التي یجب استخدامها في تحلیل بیانات الدراسة  المناسبة

  .االجتماعیةللعلوم )  spss(  برمجیة الحزم اإلحصائیة
 تحلیل البیانات واختبار الفرضیات :  

االستبیان استخدم الباحث الطریقة بعد تجمیع استمارات : ترمیز بیانات الدراسة
 ساسیةاأل یقابل كل عبارة من عبارات المحاورالرقمیة في ترمیز البیانات، وبما أنه 

 –محاید  –موافق  –موافق تماماً : (وفقًا لمقیاس لیكارت الخماسي اختیارات لالستبیان
السابقة درجات  االختیارات، وقد تم إعطاء كل من )غیر موافق اطالقاً  –غیر موافق

) 2(، محاید )3(وموافقموافق تمامًا : لجتها إحصائیًا على النحو التاليلتتم معا
لیصبح مقیاس لیكرت ،  درجة واحدة) 1( إطالقاغیر موافق و ، غیر موافق درجتان

  .ثالثيال
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  تحلیل البیانات الشخصیة - ثالثا
  )2( جدول 

  )لحجم العینة النسبة المئویة الكلیة (  
 %النسبة المئویة  التكرار مجتمع وعینة الدراسة ت
 %100 2270 العاملین بالمؤسسةعدد  1
  % 5.5  125  عدد افراد عینة الدراسة   2

) 2270(بالمؤسسة الوطنیة  مجموع عدد العاملین أنیتضح من خالل الجدول السابق 
عینة  أفرادفي حین بلغ عدد ، % 100للدراسة و یمثل  األصليوهو المجتمع ، موظفاً 

  % .5.5بنسبة   أيموظف  125الدراسة 
  )3(جدول 

  )النسبة المئویة الكلیة لتوزیع عینة البحث حسب الجنس (  
 %النسبة المئویة  التكرار  الجنس ت
 %  92 115 ذكور 
 %  8 10 إناث 
  % 100  125  المجموع  

 أي، موظف) 115(ور العاملین بالمؤسسة عدد الذك نأیتضح من الجدول السابق 
وهذا یدل على ، %8أي بنسبة فات ظمو  10 اإلناثفي حین بلغ عدد %  92بنسبة 

  . اإلناثمن نسبة  أعلىنسبة الذكور  أن
  )4( جدول رقم 

  )العمریة  المرحلةحسب العینة  أفرادالستجابات المئویة الكلیة  ةالنسب( 
  الجنس    

 العمر  
النسبة  اإلناثالنسبة المئویةذكور  

 المئویة
عدد الذكور 

  واإلناث
  الكلیة النسبة المئویة

  للذكور واإلناث
  %10.4  13 % 2.4 3 %8 10سنة  25اقل من 
25 -34  70  56%  5  4 %  75  60 %  
35 -44  28  22.4%  2  1.6%  30  24%  

  % 5.6  7  %0.8  1  % 4.8  6  فما فوق - 45
  %100  125  % 8.8  11  %91.2  114  المجموع
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حسب  واإلناث لذكورلالسابق أن النسبة المئویة الكلیة  یتضح من خالل الجدول  
أعمارهم تتراوح ما ) 75(نسبة من العاملین بالمؤسسة  أعلى ،تتوزع كالتالي الفئة العمریة

 أي 30سنة وعددهم  44-35تلیها المرحلة مابین ، %60بة بنس، سنة 34- 25بین 
أي  ،13وعددهم  25أعمارهم اقل من في حین یقل عدد العاملین الذین ، %24بنسبة 
ي اقل وه% 5.6بنسبة  أي 7سنة وعددهم  45ما فوق  أكثروتقل ، %10.4بنسبة 

  .نسبة من العاملین 
  )5(جدول 

  المؤهل العلميحسب لعینة البحث النسبة المئویة الكلیة  
  التكرار  المؤهل العلمي

 ك
  النسبة المئویة

% 
 %4 5 ثانویة عامة
  %8  10  دبلوم متوسط
  %28  35  دبلوم عالي 

  %56  70  جامعي 
  %4  5  دكتوراه/ ماجستیر 

  %100  125  المجموع
حسب  تتوزع  للعاملینأن النسبة المئویة الكلیة یتضح من خالل الجدول السابق 

أي بنسبة ، متحصلون على الشهادة الجامعیة) 70(عدد ، كالتالي المؤهل العلمي
، %)28(أي بنسبة ، یحملون الدبلوم العالي) 35(عدد  یلیها، وهي اكبر نسبة%) 56(

في ، %) 8(بنسبة  أي) 10(وتقل نسبة المتحصلین على الدبلوم المتوسط  وعددهم 
وعدد ، % 4اي بنسبة  5هم عند المتحصلین على الثانویة العامة وعدد أكثرحین تقل 

  .وهي نسبة قلیلة%) 4(بنسبة  أيحاصلین على ماجستیر ودكتوراه ) 5(
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  )6(جدول 
  ) التخصصالنسبة المئویة الكلیة لتوزیع عینة البحث حسب ( 

 % النسبة المئویة ك التكرار التخصص ت
 %18.4 23 محاسبة  1
 %33.6 42 ة إداریعلوم  2
 %  12 15 علوم اقتصادیة   3
  %28  35  علوم هندسیة   4
  %8  10  علوم طبیعیة   5
  %100  125  المجموع  - 

النسبة المئویة الكلیة لتوزیع عینة إجمالي یتضح من خالل الجدول السابق أن   
، %18.4بنسبة أي، تخصصهم محاسبة) 23(عدد ، كالتالي المهنة البحث حسب

وعدد  ،أعلى نسبةوهي  ،%33.6بنسبة  أي، ةإداریتخصصهم علوم ) 42(عدد و 
تخصصهم علوم ) 10(وعدد . %28بنسبة  أي، تخصصهم علوم هندسیة )35(

  .وهم اقل نسبة%) 8(أي بنسبة طبیعیة 
  )7(جدول 

  )سنوات الخبرة النسبة المئویة الكلیة لتوزیع عینة البحث حسب ( 
 % النسبة المئویة ك التكرار سنوات الخبرة ت
 %4 5 سنة -5اقل من  1
 %12 15 سنة  6-10 2
3  11 - 15    15 12  % 
  %32  40  سنة  20- 16  4
  %28  35  سنة   25- 21  5
  %12  15  فما فوق -  26  6
  %100  125  المجموع  - 

للعاملین الذین خبرتهم  %32أعلى نسبة مئویة أنیتبین من الجدول السابق 
موظف خبرتهم  35یلیها عدد ، موظف 40وعددهم ، سنة 20-16ابین العملیة م

لكل  15عدد  إلىوتقل عند باقي سنوات الخبرة ،% 28بنسبة  أي، سنة 25-21مابین 
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 إلىسنوات  5عند الذین خبرتهم اقل من  أكثروتقل ، لكل منهم % 12بنسبة  أيمنهم 
  % .4بنسبة  أيموظفین  5عدد 
  :العینة حول فقرات االستبیان أفرادالستجابات  اإلحصائيالتحلیل  - ثانیاً 

  ) 8( جدول 
 ) اإلداريالتخطیط (  األولتحلیل ومناقشة نتائج فقرات المحور 

موافق   الفقرة  ت
تماما

  النسبة
  المئویة

%  

موافق 
  نسبیاً 

  النسبة
  المئویة

%  

غیر 
  موافق

  النسبة
  المئویة

%  
  15.2  19%28.8  36  % 56  70 بالمؤسسة الوطنیة لنفط اإلداريلتطبیق التخطیط  آلیاتیوجد   1

%  
لعــاملین دورات تدریبیــة بانتظــام لتحســین لتمــنح المؤسســة الوطنیــة   2

 داءورفع األ
55  44 %  49  39.2  21  5.83%  

 أهـدافلدى العـاملین بالمؤسسـة الوطنیـة لـنفط درایـة تامـة برسـالة و   3
 المؤسسة

60  48%  41  32.8%24  19.2%  

  %44.8  56%21.6  27%33.6  42 قیق التطبیق الصحیححالخطط لت أعدادیوجد تدریب للعاملین على   4
 أداءبرامج حدیثة لتسهیل  إدخال باستمرار فيتعمل المؤسسة   5

 األعمال
43  34.4%40  32%  42  33.6 %

بمفاهیم التطویر  األخذبعض العاملین لیست لدیهم الرغبة في   6
 الحدیثة

74  59.2%24  19.2%27  21.6%  

  %24  30%36.8  46%39.2  49 یوجد ربط بین الخطط واحتیاجات العاملین  7
  %21.6  27%32.8  41%45.6  57 العمل أخطاءضعف الخبرة العملیة للعاملین یزید عدد   8
  72  90%16.8  21%11.2  14 العاملین عند وضع الخطط بالمؤسسة إشراكبوجد   9
تعتمد على  ألنهامعاییر الترقیة غیر مقنعه للعاملین بالمؤسسة   10

 من المؤهالت العلمیة أكثرالخبرة  أساس
10886.4 

%  
3  2.4%  14  11.2%  

  %21.6  27%26.4  33  %52  65 دم بهم العمر والعكس صحیحقالعاملین كلما ت أداءیقل   11
المؤسسة من خالل نشر ثقافة  بإدارةوتهیئة العاملین  إعدادیتم   12

 داءوتطویر نظم األ اإلداريالتخطیط 
28  22.4%22  17.6%75  60%  

تقوم المؤسسة بطرح النماذج التدریبیة الداخلیة والخارجیة على   13
 العاملین  لالسترشاد بها عند القیام بعملیة التخطیط 

18  14.4%15  12%  92  73.6%  

ؤیة المؤسسة واضحة للعاملین ومحددة بتاریخ مناسب لتحقیق ر   14
 هاأهداف

22  17.6%24  19.2%79  63.2%  

على التحلیل الصحیح لبیئة العمل الداخلیة  اإلداريیقوم التخطیط   15
 والخارجیة

31  24.8%19  15.2%75  60%  

  %68.8  86%11.2  14  %20  25 األهدافبانتظام لتوضیح  آخر إلىهناك خطط تنشر من حین   16
  %74.4  93  %9.6  12  %16  20تنشر المؤسسة خطتها السنویة في بدایة كل عام لتنویر العاملین   17
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 بخط سیرها في العمل
 أداءعالیة بما یساعدهم على  رضالدى العاملین بالمؤسسة درجة   18

 وواجباتهم أعمالهم
19  15.2%11  8.8  95  76%  

عیة للعاملین یت وسلف مالیة تشجآفاتقوم المؤسسة بمنح مك  19
 لتحسین وضعهم المالي واالجتماعي 

55  44%  34  27.2%36  28.8%  

في نهایة العمل بالخطط ارمة صتضع المؤسسة نظم تقویم   20
 الموضوعة

37  29.6%22  17.6%66  52.8%  

 كانتالعینة  أفرادالستجابات نسبة مئویة  أعلى إنیتضح من الجدول السابق 
 أساستعتمد على  ألنهامعاییر الترقیة غیر مقنعه للعاملین بالمؤسسة ،الفقرة العاشرة 

في الفقرة % 59.2في حین بلغت ، % 86بنسبة  من المؤهالت العلمیة أكثرالخبرة 
تلیها ، بمفاهیم التطویر الحدیثة األخذبعض العاملین لیست لدیهم الرغبة في  السادسة

بنسبة  دم بهم العمر والعكس صحیحقالعاملین كلما ت أداءیقل الفقرة الحادیة عشر 
  )8(بالجدول رقم  حوتتدرج باقي الفقرات كما موض، % 52

  ) 9( جدول 
 ) داءاأل( تحلیل ومناقشة نتائج فقرات المحور الثالث 

موافق   الفقرة  ت
  تماما

  النسبة
  المئویة

%  

موافق 
  نسبیاً 

  النسبة
  المئویة

%  

غیر 
  موافق

  النسبة
  المئویة

%  
یتم انجاز األعمال والواجبات في األوقات   1

 .المطلوبة 
70  56 %  36  28.8%19  15.2  

%  
 81.6  102 علي كفاءة العملیؤثر ارتفاع دوران العمل   2

%  
11  8.8%  12  9.6%  

%83.2  104  %4.8  6  %12  15 هناك ظاهرة الغیاب وترك العمل في المؤسسة  3
یوجد مناخ تنظیمي مالئم یساعد علي انجاز   4

  األهداف
42  33.6%27  21.6%56  44.8%

العاملین علي أساس  أداءیتم تقییم  -  5
 موضوعي

43  43.4%35  28%  47  37.6 
%  

 أداءهناك محاسبة للعاملین المقصرین في   6
 مواجباته

74  59.2%24  19.2%27  21.6%

%35.2  44  %20  25%44.8  56 .یوجد نظام للحوافز فعال   7
%21.6  27%32.8  41%45.6  57 .داءتتوفر معلومات لتصحیح االنحرافات في األ  8
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تتناسب المهارات والخبرات العلمیة مع متطلبات   9
 الوظیفة أداء

99  79.2%12  9.6%  14  11.2%

یتم انجاز األعمال من قبل العاملین وفق ما 10
 مخطط له 

108  86.4 
%  

8  6.4%  9  7.2 %  

 داءهناك تحدید لمعدالت ومستویات مطلوبة لأل11
. 

44  35.2%33  26.4%48  38.4%

مقیاس  داءعتبر نموذج التقریر السنوي لألی12
 العاملین أداءلتقییم 

81  64.8%24  19.2%20  16%  

  %32  40%19.2  48.824%  61 . داءیتم استخدام طریقة معینة لقیاس األ13
مواكبة التقدم التقني في  ىتحرص المؤسسة عل14

 مجال اإلنتاج
72  57.6%33  26.4%20  16%  

  %8  10%21.6  27%70.4  88 .المؤسسة  أداءتؤید ضرورة تحسین 15
  %16  20%26.4  34%56.8  71 .نظم إدارة الجودة  ؤسسةالمطبق ت16
  %0.8  1  %4  5%95.2  119 .تعتقد أن المؤسسة تحقق مكاسب مادیة 17
  %20  25%16.8  21%63.2  79 فرص في السوق الخارجي المؤسسة ىلد18
السوقیة  اعلي زیادة حصته المؤسسةحرص ت19

 .في السوق الخارجي 
68  54.4%46  36.8%11  8.8%  

  %7.2  9%18.4  23%74.4  93 سسةؤ توجد قوانین ولوائح منظمة للعمل بالم20

 أفرادنسب مئویة كانت في استجابات  أعلى أنیتضح من خالل الجدول السابق       
، % 95.2بنسبة  أيتعتقد أن المؤسسة تحقق مكاسب مادیة  17العینة حول الفقرة 

في حین ، %81.6بنسبة  دوران العمل علي كفاءة العملیؤثر ارتفاع الفقرة الثانیة  تلیها
 الوظیفة أداءتتناسب المهارات والخبرات العلمیة مع متطلبات بلغت في الفقرة التاسعة 

بنسبة  سسةؤ توجد قوانین ولوائح منظمة للعمل بالمثم الفقرة العشرین ، %79.2بنسبة 
وتتدرج باقي النسب حسب الجدول السابق  داءنسب بمحور األ أعلىوهذه % 74.4

  .) 9(رقم
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 النتائج  : 
  : النتائج التالیة  إلىتوصل البحث 

 في اإلداري التخطیطنحو  االتجاه وضوح أهمیة مستوى أن التحلیل نتائج بینت      
نكان متوسطُا و  المؤسسة  رؤیة وضوح من خالل اإلداري بالتخطیط والوعي الوضوح إ
 .المؤسسة تلك أداء على إیجابي بشكل ینعكس المؤسسة ورسالة

ومستوى  اإلداريالتخطیط  بین إحصائیة داللة ذات إیجابیة عالقة هناك كما أن
 الفرص أبرز التعرف على منها یتطلب المؤسسة أهداف تحقیق إن إذ المهني داءاأل

 عالیة معلوماتوأنظمة  تكنولوجیا امتالك یتطلب ما وهو بالسوق المتاحة والتهدیدات
 بهذا االهتمام وأن في المؤسسة، التخطیط عملیة لنجاح مهم عامل فهو وبالتالي الكفاءة
ا ینعكس العامل  لمؤسساتا أداء على إیجابً
 تحقیق من یتمكنوا ىحت للعاملین وتوضیحها المؤسسة أهداف على التأكید كذلك     

 والتحسین داءاأل مستویاتتحسین  على ینعكس مما للمؤسسة الشمولیة األهداف
 لما إلعمالا إنجاز في المستخدمة التكنولوجیا ومنها لمرافق المؤسسة المستمر والتطویر

  : النتائج التالیة إلىكما توصلت  .داءاأل مستوى على أثر من لها
  .، المؤسسة الوطنیة للنفط أداءفي  اإلداريالتخطیط  یؤثر - 1
 .بالمؤسسة الوطنیة للنفط اإلداريفي التخطیط لمحیطة العوامل اتؤثر  - 2
 %92حیث بلغت  اإلناثمن نسبة  أعلىنسبة الذكور بالمؤسسة  - 3
الماجستیر ( توجد ندرة في عدد العاملین الحاصلین على الشهادات العلیا  - 4

 )والدكتوراه 
 .ة وهندسیة إداریاغلب العاملین بالمؤسسة تخصصهم علوم  - 5
 . اإلداريلین لدیهم خبرة لفترة طویلة بالعمل میوجد بالمؤسسة نسبة عالیة من العا - 6
ــــة - 7 ــــى  قل ــــدریب للعــــاملین عل ــــق الصــــحیح إعــــدادت ــــق التطبی للتخطیط الخطــــط لتحقی

 اإلداري
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ولكـــن  األعمـــال أداءبـــرامج حدیثـــة لتســـهیل  إدخـــالتعمـــل المؤسســـة باســـتمرار فـــي  - 8
 .بمفاهیم التطویر الحدیثة األخذبعض العاملین لیست لدیهم الرغبة في 

ـــى ضـــدرجـــة ر  - 9  أعمـــالهم أداءاء العـــاملین بالمؤسســـة متدنیـــة  ممـــا ال یســـاعدهم عل
 .وواجباتهم

 .العاملین عند وضع الخطط بالمؤسسة إشراكقلة   -10
ت وســلف مالیــة تشــجیعیة للعــاملین لتحســین وضــعهم آتقــوم المؤسســة بمــنح مكافــ  -11

 المالي واالجتماعي
 . إلداريارتفاع دوران العمل یؤثر علي كفاءة العمال أن یؤكد اغلب العاملین -12
 التوصیات: 
 مشابهة على التخطیط االستراتیجي بالمؤسسة  أخرىدراسات  إجراء - 1
 بالمؤسسة  اإلداري التنظیمدراسة  - 2
 الدورات التدریبیة في الداخل والخارج  بإجراءزیادة مستوى وكفاءة العاملین وذلك  - 3
 . داءلأل المستمر والتحلیل للتقییم محددة برامج وجود على العمل - 4
 تساعد التي المعلومات ونظم تقنیة استخدام على العاملین وتحفیز تشجیع - 5

 تعیق مشاكل من جھھماما یو  معالجة خالل من وذلك وفاعلیة، بكفاءة التعامل على
 .داءاأل حسن

 بین والتعاون الفریق روح سیادة خالل من وذلك والعاملین اإلدارة بین التفاعل - 6
 على تساعد التي واألفكار والمقترحات اإلدارة وتبادل المختلفة واألقسام اإلدارات

 أقصى اجل من لبعض مضهبع العاملین تشجع وانجه و  أفضل على العمل انجاز
  . العمل في ممكن جهد
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 في متهخبرا من لالستفادة المؤسسة خارج من مختصین بخبراء االستعانة - 7
  .المهني داءألامستویات  ألعلى التخطیط عملیات

 على البشریة الكوادر تدریب بالعمل على المؤسسة إدارة تقوم أن ضرورة - 8
  .التخطیط االلكتروني اراتمه
 أو المجاورة الدول في تعمل التي المؤسسات خبرات من االستفادة محاولة - 9

  . لیبیا  في المؤسسة الوطنیة للنفط لظروف بهةمتشا ظروف في تعمل التي
 في اإلداري التخطیط ومفهم حول المؤسسة في العام الوعي زیادة من البد -10

  . العمل وورش والندوات الدورات خالل من وذلك المؤسسات
 .المؤسسة مع والمتعاملین العاملین نظر توجهاب واألخذ المشاركة مبدأ -11
عامة  االداریة اراتمهبال المتخصصة التدریبیة الدورات بعقداالهتمام  زیادة -12

 .الخصوص وجه على اإلداري وبالتخطیط
 :المقترحات

 في الموظفین بإشراك المؤسسة الوطنیة للنفط إدارة قیام أهمیة على التأكید - 1
 .الجماعي باألسلوب والعمل القرارات اتخاذ عملیة

 للتخطیط الحرجة النجاح بعوامل یتعلق فیما الدراسات من المزید إجراء- 2
 .أخرى قطاعات في المؤسسات أداءب وعالقتها اإلداري

 عمل في والضعف القوة نقاط على للوقوف تقیمیهاسات ر د عمل ضرورة- 3
 .األزمات مع تعاملهم العاملین بالمؤسسة الوطنیة خالل یناإلداری
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  :المراجع والمصادر
  والمجالت الكتب.  
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