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ليلي رمضان جويبر أ.  / المشرف العام  

 هيئة التحرير
رــــــــــًا للتحريـــــــرئيس د. نعيمة المهدي أبو شاقور   

عبد الناصر محمد العباني د.  ر ــــــــر التحريـــــــــــمدي   

اح ل عبد الفتـــــل كامــــد. سهي  المقرر العام للتحرير 

ي ـــــ ال عبد هللا البوسيفــــد. أم واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض   

ي ــــ عبد هللا البارون ةــــد. فتحي واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض   

كــــــــــــبري دـــيرة محمــــــــــد. سم واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض   

ورــــــــد بالنـــــمحم مــــــــــةد. فهي واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض   

انــــــد عثمــــــمحم ةـــــــأ. فاطم واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض   

 سكرتــــــــير المجلــــــــة  أ. وفــــــــــــاء محمـــــــــــد النعمــي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ب

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

واالستشارية اللجنة العلمية   
 جهة العمل  االسم  ر.م

كليةاآلداب/جامعةالزاويةالمقرمخليفةأ.دسعد 1

جامعةسوهاج/مصرأ.دحساممحمدمازن2

3
رزوقيالجبوريأ.دعبدالحسين

كليةمعلوماتيةاألعمال/جامعةتكنولوجياالمعلومات

واالتصاالت/العراق

متقاعدالحجاجأ.دجمعةسليمانجمعة4

5
الشمري درويشأ.دحافظمحمدعباس

خبير)مدقق(لغوي/كليةاآلداب/الجامعة

العراق/المستنصرية

كليةاآلداب/جامعةطرابلسأ.دسالمامحمدالمجاهد6

كليةاآلداب/جامعةالزاويةأ.دعبدالكريممحمدالقنوني7

العلوم/جامعةطرابلسكليةأ.دعبدالباسطعلىأبوعزة8

كليةعلومالهندسةالزراعية/جامعةالسليمانية/أ.دعمادمحمودغالبالمعروف9

كليةالعلوماالجتماعية/جامعةمستغانم/الجزائرأ.دكريمةمحمدبشيرعالق10

كليةاآلداب/جامعةصبراتةأ.دمحمدالطاهرالمحمودي11

كليةالتربيةالزاوية/جامعةالزاويةعمرانأ.دمحمدساسي12

كليةاآلداب/جامعةطرابلسأ.دمحمدهاشمفالوقي13

كليةالتربيةالعجيالت/جامعةالزاويةأ.دمهندساميالعلواني14

كليةاآلداب/جامعةالزاويةأ.دنجاةاحمدمحمدالزليطني15

كليةالعلوم/جامعةطرابلسأ.دنصرالدينبشيرالفيتوري16

كليةالتربيةجامعةالزيتونةأ.د.عبدالسالممحمدعبدالسالمخليفة17

كليةاآلداب/جامعةالزاويةأ.ك.دخالدالمختارنصرالفار18

كليةالهندسة/جامعةطرابلسعمارالمنصوريأ.ك.دعائشة19

األكاديميةالليبيةللدراساتالعلياإمحمدخماجأ.ك.دعبدالحكيم20

كليةالتربية/جامعةصبراتةأ.ك.دعليسعيدعليالمهنكر21

كليةاآلداب/جامعةالزاويةأ.ك.دفاتحرجبمحمدقدارة22

كليةالتربيةقصربنغشير/جامعةطرابلسأ.ك.دنزيهةعليصكح23

التربيةالبدنية/جامعةاألقصى/فلسطينكليةسالمةالمصريأ.ك.دوائل24

جامعةالزاويةىأبوعيسكليةالتربية.د.حنانسالمخليفةمنصورمأ.25

العراقية/المديريةالعامةلتربيةاألنبارالتربيةوزارةمحسنالزهيري أ.م.د.حيدرعبدالكريم26

اآلدابوالعلوممزدة/جامعةغريانكليةالعجيليإمحمد أ.م.دمحمدازيدالغالم27

جامعةسرت/التربيةكليةعيسى أ.م.دامحمدعمرامحمد28

كليةالتربيةالقائم/جامعةاألنبار/العراقأ.م.دأحمدمحمودالبياتي29

القائم/جامعةاألنبار/العراقالتربيةكليةالبياتيالحميد أ.م.دأحمدمحمودعبد30

السعوديةالعربيةجامعةالملكخالد/المملكةعامر أ.م.دربيععبدالرؤفمحمد31

كليةالتربيةقصربنغشير/جامعةطرابلسأ.م.درشاالمهديإمحمدالمحبس32

الزيتونة/جامعةالتربيةكليةعبدالسالم أ.م.دعبدالرحمنمسعود33

جامعةاألنبارللعالقاتالعامةالعراقرئيسمستشارالجاسم خضرعباسالعزيزأ.م.دعبد34

كليةالتربيةطرابلس/جامعةطرابلسأ.م.دعزالدينإبراهيمكاموكة35

كليةاآلداب/جامعةبنغازيأ.م.دفاطمةمفتاحفرجالفالح36



 

 

 

 

 

 

 ج

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

كليةالتربيةاألساسية/جامعةميسان/العراقمحمدعربنعمةالموسويأ.م.د37

كليةالتربيةقصربنغشير/جامعةطرابلسأ.م.دمالكحسنتوفيقالصقر38

كليةاللغات/جامعةطرابلسد.ابتسامإبراهيمالدريديأ.م.39

جامعةطرابلسكليةالفنونواإلعالم/د.إيمانمحمدفرجأ.م.40

والفنادق/جامعةمدينةالسادات/مصرالسياحةكليةالحميدحسن د.بسامسميرعبدأ.م.41

كليةاالقتصادجامعةطرابلسد.رضامنصورالصيدشيتهأ.م.42

كليةاللغاتجامعةطرابلسد.فاطمةالشيبانيعلىابوسريويلأ.م.43

كليةعلومالتربية/جامعةالمسيلة/الجزائرد.كتفيعزوزأ.م.44

كليةالتربيةطرابلسد.ليلىعلىأحمدالحكنون45

اتحادالمؤرخينالعرب/العراقد.ماهرمجهدجيجان46

وزارةالتربيةوالتعليمفلسطيند.نائلجهادحالق47

األردنيةالجامعةالخوالدة د.نوافعبدهللاسالمأ.م.48

جامعةامحمدبوقرة/بومرداس/الجزائرلغوي د.هدىعماريخبير)مدقق(أ.م.49

كليةالتربية/جامعةطرطوس/سورياإبراهيم د.هيفاءحسننجيبأ.م.50

كليةالقانونأكدال/جامعةمحمدالخامسد.يونسالصالحيأ.م.51

كليةاآلداب/جامعةعينشمس/مصرالصيفي د.زكرياكمالعبدالمجيدأ.م.52

جامعةالكوفة/مدارسالتسويقوالمواردالبشريةالجبوري د.علىعبودينعمةأ.م.53

كليةالفنونواإلعالم/جامعةطرابلسد/الصديقأحمدالعارفالقرنيأ.م.54

الزيتونةكليةالعلوم/جامعةد/مفتاحالحسينالهاديالمدني55

كليةالقانونصرمان/جامعةالزاويةأ.ك.د.ناجيةعيادمحمدالعطراق56

جامعةالزيتونةأ.م.د.عبدالسالممحمدعبدالسالمخليفة57

كليةالفنون/جامعةطرابلسأ.د.عيادأبوبكرأبوعجيلةهاشم58

كليةالتربيةطرابلسأ.م.د.زينبعمرمحمدعثمان59

المعهدالعاليللعلومالتقنيةالقرهبوليعبدالخالقالفرجانيالطيبالهدميأ.م.د.60

كليةالصحةالعامةالجميلأ.م.د.حسينعلىخضيرخضير61

كليةالتربيةطرابلسد.خيريةخليفةالجفايري62

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 د

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

 قواعد النشر في المجلة قواعد النشر في المجلة 

البحث:يكتبالعنوانباللغةالعربية،ويعبرعنهدفالبحثبوضوح،عنوان -1

ويتبعالمنهجيةالعلميةمنحيثاإلحاطةواالستقصاء،وأسلوبالبحثالعلمي.

أنيكونالبحثمصوغاًبإحدىالطريقتيناآلتيتين: -2

:يوردالباحثمقدمةيبينفيهاطبيعةالبحثومبرراته،ومدىالبحوث الميدانية  -أ

الحاجةإليه،ثميحددمشكلةالبحث،ويجبأنيتضمنالبحثالكلماتالمفتاحية

)مصطلحاتالبحث(،ثميعرضبطريقةالبحثوأدواته.وكيفيةتحليلبياناته،ثم

 يعرضنتائجالبحثومناقشتها،والتوصياتالمنبثقةعنها،وأخيراًقائمةالمراجع.

ثمقدمةيمهدفيهالمشكلةالبحثمبيناًفيها:يوردالباحالبحوث النظرية التحليلية  -ب 

أهميتهوقيمتهفياإلضافةإلىالعلوموالمعارفوإغنائهابالجديد،ثميقسمالعرض

بعدذلكإلىأقسامعلىدرجةمناالستقاللفيمابينها،بحيثيعرضفيكلمنها

ي لما بماسبقهاوتمهد ترتبط الكلي الموضوع |إطار ثمفكرةمستقلةضمن ليها،

 يختمالموضوعبخالصةشاملةله،وأخيراًيثبتقائمةالمراجع.

والهوامشفيالبحوثالعربيةوفيالبحوثباللغةاالنجليزيةيشار إلى المراجع  -3

بأرقامفيالمتن،وتردقائمتهافينهايةالبحثالفيأسفلالصفحة،كمايمكن

علقبالباحث،وسنةالنشر،(فيمتنالبحثبحيثيوضAPAاعتمادطريقة)

كتابةالمراجعوترتيبهاهجائياًورقمالصفحةبينقوسينفينهايةكلاقتباس،ويتم

فينهايةالبحث

سممنجهةالتجليد،3،الهوامشيُتركهامشمقداره A4يكونمقاسالصفحة -4

تابة(بخطالك1.15سم،والمسافةبيناألسطر)2.5بينماتكونالهوامشاألخرى

12Times New Roman 14للغةاالنجليزية،وبخطSimplified Arabic 

لألبحاثباللغةالعربية.

فيحالةوجودجداولوأشكالوصورفيالبحثيُكتبرقموعنوانالجدولأو -5

في الحواشي وتُكتب للمحتوى موجزاً يكون بحيث األعلى في والصورة الشكل

تنظيمالجداولإتباعنظامالجداولالمعترفبهاألسفلبشكلمختصركمايشترطل

(30.وأالتزيدصفحاتالبحثعن)12فيجهازالحاسوبويكونبخطحجم

صفحةبمافيهاصفحاتالرسومواألشكالوالجداولوقائمةالمراجع.

كلمةعلىأن250يجبأنيرفقبكلبحثأودراسةملخصقصيراليتجاوز -6

باللغةالعربيةللبحوثالمكتوبةبها،وباللغةاالنجليزيةللبحوثيُكتبهذاالملخص

المكتوبةبها،وكذلكترقمالصفحاتترقيماًمتسلسالًبمافيذلكالجداولواألشكال

 والصورواللوحاتوقائمةالمراجع.
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لعلوم التعليم ةالرابع للمجلة الليبي افتتاحية العدد  
 

والحمد هلل الذي علم بالقلم، علم االنسان مالم يعلم، والصالة والسالم على بسم هللا     
آله وصحبه   وعلى  والسالم  الصالة  عليه  محمد  نبينا  البشرية  معلم  خلق هللا،  أشرف 

 أجمعين.. 
كم هي سعادتنا بالغة مع صدور العدد الرابع من هذه المجلة العلمية المحكمة، فهي    

وطموحات كبيرة، طالما انتظرناها بفارغ الصبر، علها تشارك   تحمل معها أمااًل عريضة،
في بناء الشأن التربوي، وتضيف لبنة في البناء الذي نصبو إليه، فيخرج لنا اإلنسان  
الذي نطمح أن يكون، ونتطلع أن نصل إليه، اإلنسان الذي يبني الحضارة الجديدة التي 

 الماضي. سيكتب لها التاريخ المجد كما كتبه ألجدادنا في
تأتى المجلة الليبية لعلوم التعليم لُتسِهم في أهم مجال من مجاالت البناء التربوي وهو     

البحث العلمي الذي يحتل اليوم أهمية متزايدة في عصر التواصل المفتوح بين الناس 
 في العالم، ليضيف للمعرفة اإلنسانية كل جديد لتطوير حياة اإلنسان وتحسينها. 

من كون البحث العلمي يرتبط بمحاوالت اإلنسان المستمرة للمعرفة، وفهم  وانطالقا     
الكون الذي يعيش فيه، فإنه من أهم وأعقد أوجه النشاط الفكري والعقلي، لهذا تسعى 

مهارات البحث العلمي  المتالكالجامعات والمراكز العلمية البحثية إلى تدريب الباحثين  
ملياته المختلفة وفق المناهج العلمية وتطبيق القواعد التي تجعلهم قادرين على القيام بع

 والتقنيات العلمية...
ومن هذا المنبر نأمل أن ُنسهم في الرقى ببالدنا في مجاالت العلم والمعرفة، فالشكر    

والثناء لكل من ساهم وشارك وتعاون وتفاعل معنا من الزمالء من كافة الجامعات في 
 إنجاز هذا العدد واألعداد السابقة... 

 .هدى ابو شاقونعيمة الم أ.د.                                                
 تحرير المجلة الليبية لعلوم التعليم رئيس 
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Solution of non-polynomial linear Volterra Integral 

Equations of the second type 
Ahmed .M. A. Elmishri, Mohamed. M. B.Al fetori, Fateh.A. M. Elwaer.        

 

Abstract. 

In this paper, we will study the linear Volterra integral equations of the 

second type, which are not polynomial (including linear and quadratic), 

Likewise, the linear Volterra’s integral equations of the first type, and 

then transformed into the integral Volterra equations of the second type. 

Moreover, many examples are presented to clarify the accuracy, 

efficiency and ease of performance of the proposed method on the on 

hand. 

Keywords: weakly singular kernel, constant parameter, homogenous, 

non-homogenous, degenerate or sparable, improper if, metric space.  

1. Introduction. 

Integrative equations play an important role in many of the orifical and 

applied research then to the possibility of expressing the integral 

equation as a continuous or non-continuous integral generator. Hence, 

we see that integrative equations play a fundamental role for 

mathematical modeling with complementary effects. In the science of 

mechanical applications, we find many elasticity issues. This is for the 

spreadable bodies that have flexible non-linear behavior. Viscosity with 

long memory can be expressed by the integral Volterra equation. In 

general, there are other applications in the applied field. 

The study in this paper is divided as follows: In section (1.2), we study 

the classification of integral equations, and some basic concepts are 

given. In section (1.3), the mathematical theory of the existence and 

uniqueness theorem for linear VIE's will be considered. In section (1.4), 

some analytical methods are considered to find the solution of linear 

VIE's of the second kind and VIE's with weakly singular kernel.       

We will mention some basic definitions for integral equations. 
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(1.1) Definition.[10]. 

An integral equation is that equation in which the unknown function 𝑢(𝑥) 

appears inside an integral sign. The most standard type of integral equation 

in 𝑢(𝑥) is of the form: 

ℎ(𝑥)𝑢(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝜆 ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡  , 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]  (1.1)

𝑏(𝑥)

𝑎(𝑥)

 

where 𝑎(𝑥) and 𝑏(𝑥)are the limits of integration, 𝜆 is a constant parameter, 

and 𝑘(𝑥, 𝑡) is a known function of two variables 𝑥 and 𝑡, which are called the 

kernel of the integral equation. The functions 𝑓(𝑥) and 𝑘(𝑥, 𝑡) are given in 

advance. It is to be noted that the limits of integration determined as 𝑎(𝑥)and 

𝑏(𝑥) and may be both variables, constants, or mixed. 

(1.2) Definition.[5]. 

An integral equation (1.1) is called non-linear integral equation, if the kernel 

𝑘(𝑥, 𝑡)is given in the form 𝑘(𝑥, 𝑡, 𝑢(𝑡)). 

(1.3) Definition.[2]. 

The linear integral equation (1.1) is called homogenous, if 𝑓(𝑥) = 0, 

otherwise it is called non- homogenous. 

(1.4) Definition.[7]. 

The equation (1.1) is called linear integral equation of the first kind, if ℎ(𝑥) =

0, while if ℎ(𝑥) = 1, it called linear integral equation of the second kind, 

otherwise it is called of the third kind. 

(1.5) Definition.[9]. 

The integral equation is called Volterra integral equation, when 𝑎(𝑥) = 𝑎 and 

𝑏(𝑥) = 𝑥, where a is constant that is: 

ℎ(𝑥)𝑢(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝜆 ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡    , 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]    (1.2)

𝑥

𝑎

 

(1.6) Definition.[2]. 

The integral equation is called Fredholm integral equation, when 𝑎(𝑥) = 𝑎 

and 𝑏(𝑥) = 𝑏, where 𝑎 and 𝑏 are constant, which has 𝑎 form: 

ℎ(𝑥)𝑢(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝜆 ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡    , 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]  (1.3)

𝑏

𝑎
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(1.7) Definition.[5]. 

If the kernel in integral equation (1.1) depends on the difference (𝑥 − 𝑡), then 

it is called difference kernel and the equation is called integral equation of 

convolution type. 

i.e.,   𝑘(𝑥, 𝑡) = 𝑘(𝑥 − 𝑡). 

Here we can apply Laplace transform to get the exact solution. 

(1.8) Definition.[5]. 

The kernel is called degenerate or (sparable) kernel, when the kernel may be 

decomposed as follows: 

𝑘(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑎𝑘(𝑥)𝑏𝑘(𝑥)

𝑛

𝑘=1

 

(1.9) Definition.[10]. 

An integral differential equation is an equation involving derivative and 

integral together with unknown function 𝑢(𝑥) which is of the form: 

𝑢(𝑘)(𝑥) + ∑ 𝑝𝑗(𝑥)𝑢𝑗(𝑥)
𝑘−1

𝑗=0
= 𝑓(𝑥) + ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡 (1.4)

𝑏(𝑥)

𝑎(𝑥)

 

Where 𝑢(𝑗)(𝑥) =
𝑑𝑗𝑢

𝑑𝑥𝑗 

(1.10) Definition.[9]. 

The integral ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 is called improper if. 

(i) 𝑎 = ∞ 𝑜𝑟 𝑏 = ∞ or both 

(ii) 𝑓(𝑥)is unbounded at one or more points of 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 (there points are 

called singular points). Moreover, it is called singular if the kernel 𝑘(𝑥, 𝑡) 

becomes unbounded at one or more points in the interval of integration. 

*Integral corresponds to (i) and (ii) are called improper integrals of the 1𝑠𝑡and 

2𝑛𝑑 kind respectively. 

* Integral with both (i) and (ii) are called improper integrals of the 3𝑟𝑑 kind. 

(1.11) Definition.[9]. 

If the kernel 𝑘(𝑥, 𝑡) is in the form 𝑘(𝑥, 𝑡) =
𝐻(𝑥,𝑡)

(𝑥−𝜖)𝛼 . 

Where H is bounded in D: 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 𝑎𝑛𝑑 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏 with 𝐻(𝑥, 𝑡) ≠ 0 and 

𝛼 is constant s.t 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 then the integral equation is called weakly 

singular. The equations of the form: 
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𝑓(𝑥) = ∫
𝑢(𝑡)

(𝑥 − 𝑡)𝛼
𝑑𝑡             0 < 𝛼 < 1                (1.5)

𝑥

0

 

or of the second kind 

𝑢(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∫
𝑢(𝑡)

(𝑥 − 𝑡)𝛼
𝑑𝑡       0 < 𝛼 < 1          (1.6)

𝑥

0

 

are called generalized Abel’s integral equation and weakly singular integral 

equations respectively. For 𝛼 =
1

2
 

𝑓(𝑥) = ∫
𝑢(𝑡)

(𝑥 − 𝑡)
1
2

𝑑𝑡

𝑥

0

 

This is called the Abel’s singular integral equation. We will focus our concern 

on equation of the form: 

𝑢(𝑥) − ∫
𝑡𝜇−1

𝑥𝜇
𝑢(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥)       ,         𝑥 ∈ [0, 𝑇]

𝑡

0

 

This is can be classified as Volterra integral equations of the second kind with 

weakly singular kernel. Where 𝑢(𝑡) is unknown function and f is known 

function, where 0 < 𝜇 < 1. However, there is a singularity at 𝑡 = 0 and 𝑠 =

0 for any positive value of 𝑡. 

In this paper we will consider the two following problems. 

*   Linear Volterra integral equation of the Second kind (VIE's) with 𝜆 = 1, 

of the form: 

𝑢(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡                                 (1.7)

𝑥

𝑎

 

*   Linear Volterra integral equations of the Second kind with weakly singular 

kernel, of the form: 

𝑢(𝑥) − ∫
𝑡𝜇−1

𝑥𝜇
𝑢(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥)   ,    𝑥 ∈ [0, 𝑇]      1.8)

𝑥

𝑎

 

2. Existence and Uniqueness. 

In this section, we will try to impose a certain condition in order to prove the 

existence and uniqueness theorem for integral equation to be applied to linear 

VIE's of the second kind. Before we prove existence and uniqueness, some 
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definitions are presented; A background and review will be needed to prove 

the main results of this section. 

(2.1) Definition.[1]. 

Let {𝑓𝑛(𝑡)} be a sequence of functions from an interval [𝑎, 𝑏] to real numbers, 

then: 

*  {𝑓𝑛(𝑡)} is uniformly bounded on [𝑎, 𝑏] if there exists M such that 𝑛 a 

positive integer and 𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏] 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑦 |𝑓𝑛(𝑡)| ≤ 𝑀.  

*  {𝑓𝑛(𝑡)} is equicontinuous if for any ∈> 0 there exists 𝛿 > 0, such that: 

[𝑛 𝑖𝑠 𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟, 𝑡1, 𝑡2 ∈ [𝑎, 𝑏] 𝑎𝑛𝑑 |𝑡1 − 𝑡2| < 𝛿] 

 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑦 |𝑓𝑛(𝑡1) − 𝑓𝑛(𝑡2)| < 𝜖. 

(2.1.1) Theorem.[1]. 

Let (𝑡0, 𝑥0) ∈ 𝑅𝑛+1 and suppose there are positive constants 𝑎, 𝑏 and M, such 

that 𝐷 = {(𝑡, 𝑥): |𝑡 − 𝑡0| ≤ 𝑏}, 𝐺: 𝐷 → 𝑅𝑛 is continuous, and |𝐺(𝑡, 𝑥)|  ≤

𝑀, 𝑖𝑓 (𝑡, 𝑥) ∈ 𝐷. 

Then there is at least one solution 

𝑥(𝑡) 𝑜𝑓: �́� = 𝐺(𝑡, 𝑥), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0                   (1.9) 

and 𝑥(𝑡) is define for |𝑡 − 𝑡0|  ≤ 𝑇 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑇 = min{𝑎, 𝑏, 𝑀}. 

(2.2) Definition.[8]. 

Let 𝑈 ⊂ 𝑅𝑛+1 and 𝐺: 𝑈 → 𝑅𝑛+1 we say that G satisfies a local lipscitz 

condition with respect to 𝑥 if for each compact subset M of U there is a 

constant k such that (𝑡, 𝑥1)𝑎𝑛𝑑 (𝑡, 𝑥2) in M implies: 

|𝐺(𝑡, 𝑥1) − 𝐺(𝑡, 𝑥2)| ≤ 𝐾|𝑥1 − 𝑥2|                     (1.10) 

(2.2.1) Theorem.[1]. 

Let the conditions of theorem (1.1) hold and suppose that there is a constant 

L such that for all (𝑡, 𝑥1), (𝑡, 𝑥2) ∈ 𝐷 implies: 

|𝐺(𝑡, 𝑥1) − 𝐺(𝑡, 𝑥2)| ≤ 𝐿|𝑥1 − 𝑥2|  

Then (1.9) has only one solution. 

(2.3) Definition.[8]. 

A pair (ℒ, 𝑝) is a metric space if ℒ is a non-empty set and           𝑝: ℒ × ℒ →

[0, ∞) such that when 𝑦, 𝑧 and 𝑢 are in ℒ , then: 

a)  𝑝(𝑦, 𝑧) ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 𝑝(𝑦, 𝑦) = 0. 

b)  𝑝(𝑦, 𝑧) = 𝑝(𝑧, 𝑦). 

c)  𝑝(𝑦, 𝑧) ≤ 𝑝(𝑦, 𝑢) + 𝑝(𝑢, 𝑧). 

(2.4) Definition.[1]. 

Let (ℒ, 𝑝) be a metric space and 𝐴: ℒ → ℒ the operator A is a contraction 

operator if there is an 𝛼 ∈ (0,1) such that: 
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𝑥 ∈ ℒ 𝑎𝑛𝑑 𝑦 ∈ ℒ 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑦 𝑝[𝐴(𝑥), 𝐴(𝑦)] ≤ 𝛼𝑝(𝑥, 𝑦) 

(2.4.1) Theorem. (contractive mapping principle) [1]. 

Let (ℒ, 𝑝) be a complete metric space and 𝐴: ℒ → ℒ a contraction operator. 

Then there is a unique with ∅ ∈ ℒ 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐴(∅) = ∅. 

(2.4.2) Theorem.[1]. 

Let 𝑎, 𝑏 and L be positive number, and for some fixed 𝛼 ∈ (0,1), define 𝑐 =

𝛼𝑏 suppose: 

a) f is continuous on [0, 𝑎], also integrable and bonded and satisfy Lipshitz 

condition. 

b) K is continuous on 𝑈 = {(𝑡, 𝑠, 𝑥): 0 ≤ 𝑠, 𝑡 ≤ 𝛼 𝑎𝑛𝑑 |𝑥 − 𝑓(𝑡)| ≤ 𝑏} . 

c)  K satisfies Lipshitz condition with respect to 𝑥 on 𝑈  

|𝐾(𝑡, 𝑠, 𝑥) − 𝐾(𝑡, 𝑠, 𝑦)| ≤ 𝐿|𝑥 − 𝑦|  

𝐼𝑓 (𝑡, 𝑠, 𝑥), (𝑡, 𝑠, 𝑦) ∈ 𝑈, 𝐼𝑓 𝑀 = 𝑡𝑚𝑎𝑥|𝐾(𝑡, 𝑠, 𝑥)| 

then there is a unique solution of: 

𝑢(𝑡) = 𝑓(𝑡) + ∫ 𝐾(𝑡, 𝑠, 𝑢(𝑠))𝑑𝑠
𝑡

0
 𝑜𝑛 [0, 𝑇], 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑇 = min{𝑎,

𝑏

𝑀
, 𝑐}  

3. Analytical Methods for Solving VIE's. 

In this section, some methods which have been used for solving linear VIE's 

of the second kind and VIE'S with weakly singular kernel have been studied 

and illustrated by examples. 

(3.1) Solution of Linear VIE's of the Second Kind.[10]. 

We will first define Volterra integral equations of the second kind given by: 

𝑢(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝜆 ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡          , 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏               

𝑥

𝑎

 

The unknown function 𝑢(𝑥), that will be determined, occurs inside and 

outside the integral sign. The kernel 𝐾(𝑥, 𝑡) and the function 𝑓(𝑥) are given 

continues functions. 

(3.2) A domain Decomposition Method.[10]. 

The A domain decomposition method (ADM) was introduced and developed 

by George A domain. The A domain decomposition method consists of 

decomposing the unknown function 𝑢(𝑥) of any equation into a sum of an 

infinite number of components defined by the decomposition series: 

𝑢(𝑥) = ∑ 𝑢𝑛(𝑥)                                                      (1.11)

∞

𝑛=0

 

or equivalently 
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𝑢(𝑥) = 𝑢0(𝑥) + 𝑢1(𝑥) + 𝑢2(𝑥) + ⋯ 

where the components 𝑢𝑛(𝑥), 𝑛 ≥ 0 are to be determined in a recursive 

manner. The decomposition method concerns itself with finding the 

components individually; we substitute (1.11) into the Volterra integral 

equation to obtain. 

∑ 𝑢𝑛(𝑥)

∞

𝑛=0

= 𝑓(𝑥) + ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)(
𝑥

0

∑ 𝑢𝑛(𝑡) )𝑑𝑡         (1.12)

∞

𝑛=0

 

The zeroth component 𝑢0(𝑥)is identified by all terms that are not included 

under the integral sign. Consequently, the components 𝑢𝑗(𝑥), 𝑗 ≥ 1 of the 

unknown function 𝑢(𝑥)is completely determined by setting the recurrence 

relation: 

𝑢0(𝑥) = 𝑓(𝑥)  

𝑢𝑛+1(𝑥) = ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢𝑛(𝑡)𝑑𝑡 ,   𝑛 ≥ 0                 (1.13)
𝑥

0

 

Example (3.2.1).[10]. 

To Solve the following Volterra integral equation: 

𝑢(𝑥) = 1 − ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡                                        (1.14)
𝑥

0

 

where  

𝑓(𝑥) = 1 𝑎𝑛𝑑 𝑘(𝑥, 𝑡) = −1 

Substituting decomposition series (1.11) in to both side of VIE (1.14) gives, 

∑ 𝑢𝑛(𝑥) = 1 − ∫ ∑ 𝑢𝑛(𝑡)𝑑𝑡

∞

𝑛=0

𝑥

0

∞

𝑛=0

 

We identify the zeroth component by all terms that are not included under the 

integral sign. Therefore, we obtain the following recurrence relation: 

𝑢0(𝑥) = 1, 

𝑢𝑘+1(𝑥) = − ∫ 𝑢𝑘(𝑡)𝑑𝑡  , 𝑘 ≥ 0
𝑥

0

 

so that 

𝑢0(𝑥) = 1, 

𝑢1(𝑥) = − ∫ 𝑢0(𝑡)𝑑𝑡 =  − ∫ 1𝑑𝑡 = −𝑥 
𝑥

0

𝑥

0

, 

𝑢2(𝑥) = − ∫ 𝑢1(𝑡)𝑑𝑡 =  − ∫ −𝑡𝑑𝑡 =
𝑥2

2!
 

𝑥

0

𝑥

0

, 
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𝑢3(𝑥) = − ∫ 𝑢2(𝑡)𝑑𝑡 =  − ∫
𝑡2

2!
𝑑𝑡 = −

𝑥3

3!
 

𝑥

0

𝑥

0

, 

𝑢4(𝑥) = − ∫ 𝑢3(𝑡)𝑑𝑡 =  − ∫ −
𝑡3

3!
𝑑𝑡 =

𝑥4

4!
 

𝑥

0

𝑥

0

, 

And so on. Gives the series solution 

𝑢(𝑥) = 1 − 𝑥 +
𝑥2

2!
−

𝑥3

3!
+

𝑥4

4!
+ ⋯ = 𝑒−𝑥 

Which is the exact solution for equation (1.14). 

 

Example (3.2.2). 

To Solve the following Volterra integral equation: 

𝑢(𝑥) = 1 + ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡                                      (1.15) 
𝑥

0

 

Consider that  

𝑢0(𝑥) = 0 

As 𝑢0(𝑥) = 0, then 𝑢1(𝑥) = 1, and therefore. 

𝑢2(𝑥) = 1 + ∫ 𝑢1(𝑡)𝑑𝑡 = 1 + ∫ 1𝑑𝑡 = 1 + 𝑥 
𝑥

0

𝑥

0

, 

𝑢3(𝑥) = 1 + ∫ 𝑢2(𝑡)𝑑𝑡 =  1 + ∫ (1 + 𝑡)𝑑𝑡 = 1 + 𝑥
𝑥2

2
 

𝑥

0

𝑥

0

, 

𝑢4(𝑥) = 1 + ∫ 𝑢3(𝑡)𝑑𝑡 =  1 + ∫ (1 + 𝑡 +
𝑡2

2
) 𝑑𝑡 = 1 + 𝑥 +

𝑥2

2!
+

𝑥3

3!
 

𝑥

0

𝑥

0

, 

And so on. Gives the series solutions. 

𝑢(𝑥) = 1 +
𝑥

1!
+

𝑥2

2!
+

𝑥3

3!
+ ⋯ = 𝑒𝑥 

Which is the exact solution for equation (1.15). 
 

(3.3) The Successive Approximations Method. [2, 10]. 

The successive approximations method, also called the Picard iteration 

method. This method solves any problem by finding successive 

approximations to the solution by starting with an initial guess, called the 

zeroth approximation. As will be seen, the zeroth approximation is any 

selective real-valued function that will be used in a recurrence relation to 

determine the other approximations. The successive approximations method 

introduces the recurrence relation 
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𝑢𝑛(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢𝑛−1(𝑡)𝑑𝑡   , 𝑛 ≥ 1     (1.16) 

𝑥

𝑎

 

where the zeroth approximation 𝑢0(𝑥) can be any selective real valued 

function. We always start with an initial guess for 𝑢0(𝑥), mostly we select 

0,1, 𝑥 for 𝑢0(𝑥) and by using (1.16), several successive approximations 

𝑢𝑘(𝑥), 𝑘 ≥ 1 will be determined as: 

𝑢1(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢0(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎

 

𝑢2(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢1(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎

 

𝑢3(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢2(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎

 

. 

𝑢𝑛(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝑢𝑛−1(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎

 

The successive approximations method or the Picard iteration method will be 

illustrated by the following example. 

Example (3.3.1).[10]. 

To solve the following Volterra integral equation by using the successive 

approximations method, 

𝑢(𝑥) = −1 + 𝑒𝑥 +
1

2
𝑥2𝑒𝑥 −

1

2
∫ 𝑡𝑢(𝑡)𝑑𝑡                (1.17)

𝑥

0

 

For the zeroth approximation 𝑢0(𝑥) we select 𝑢0(𝑥) = 0, We next use the 

iteration formula 

𝑢𝑛+1(𝑥) = −1 + 𝑒𝑥 +
1

2
𝑥2𝑒𝑥 −

1

2
∫ 𝑡𝑢𝑛(𝑡)𝑑𝑡  , 𝑛 ≥ 0     (1.18)

𝑥

0

 

Substituting 𝑢0(𝑥) in equation (1.18), we obtain 

𝑢1(𝑥) = −1 + 𝑒𝑥 +
1

2
𝑥2𝑒𝑥 

𝑢2(𝑥) = −3 +
1

4
𝑥2 + 𝑒𝑥 (3 − 2𝑥 +

5

4
𝑥2 −

1

4
𝑥3), 

𝑢3(𝑥) = 𝑥 (1 − 𝑥 +
𝑥2

2!
−

𝑥3

3!
+

𝑥4

4!
+ ⋯ ), 

𝑢𝑛+1(𝑥) = 𝑥 (1 − 𝑥 +
𝑥2

2!
−

𝑥3

3!
+

𝑥4

4!
+ ⋯ ) = 𝑥𝑒−𝑥 
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Which is the exact solution for equation (1.17). 

(3.4) The Laplace Transformation Method. [2,5,10]. 

The Laplace transformation method can be used for solving integral equation, 

It was stated that if the kernel depends on the difference       (𝑥 − 𝑡). Then by 

taking Laplace transform for both sides of VIE's we find: 

𝑈(𝑠) = 𝐹(𝑠) + 𝐾(𝑠)𝑈(𝑠)                                       (1.19) 

Where 𝑈(𝑠) = 𝐿{𝑢(𝑥)}, 𝐾(𝑠) = 𝐿{𝐾(𝑥)}, 𝐹(𝑠) = 𝐿{𝑓(𝑥)}. 

The solution of 𝑢(𝑥) is obtained by taking the invers of Laplace transform of 

𝑈(𝑠) =
𝐹(𝑠)

1 − 𝐾(𝑠)
 , 𝐾(𝑠) ≠ 0 

Then we find 

𝑢(𝑥) = 𝐿−1{
𝐹(𝑠)

1 − 𝐾(𝑠)
} 

This method will be illustrated by example (1.3). 

 

Example (3.4.1).[10]. 

To solve the following Volterra integral equation: 

𝑢(𝑥) = 1 − ∫ (𝑥 − 𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡                             (1.20)
𝑥

0

 

Where 𝑓(𝑥) = 1 𝑎𝑛𝑑 𝑘(𝑥, 𝑡) = (𝑥 − 𝑡), Taking Laplace transforms of both 

sides of equation (1.20) gives: 

𝐿{𝑢(𝑥)} = 𝐿(1) − 𝐿{(𝑥)𝐿(𝑢)} 

So that 

𝑈(𝑠) =
1

𝑠
−

1

𝑠2
𝑈(𝑠) 

𝑈(𝑠) =
𝑠

1 + 𝑠2
 

By taking the invers of Laplace transform, of 𝑈(𝑠), we obtain that 𝑢(𝑥) =

𝐶𝑜𝑠𝑥, which is the exact solution for equation (1.20). 

Example (3.4.2). 

We wish to solve the Volterra integral equation: 

𝑢(𝑥) = 1 + ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡                                               (1.21) 
𝑥

0

 

Using the Laplace transform method.  

Notice that the kernel 𝑘(𝑥, 𝑡) = 1, 𝜆 = 1. Taking Laplace transforms of both 

sides gives: 
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𝑈(𝑠) =
1

𝑠
+

1

𝑠
𝑈(𝑠) 

𝑈(𝑠) =
1

𝑠 − 1
 

Now by taking the invers Laplace transform of both sides, the exact solution 

is found to be given by 𝑢(𝑥) = 𝑒𝑥. 

Example (3.4.3). 

We wish to solve the Volterra integral equation: 

𝑢(𝑥) = sin(𝑥) + cos (𝑥) + 2 ∫ sin (𝑥 − 𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡  (1.22)  
𝑥

0

 

Using the Laplace transform method.  

We should use the linear property of the Laplace transforms here. Taking 

Laplace transforms of both sides gives: 

𝑈(𝑠) =
1

𝑠2 + 1
+

𝑠

𝑠2 + 1
+

2

𝑠2 + 1
𝑈(𝑠) 

Or equivalently 

𝑈(𝑠) =
1

𝑠 − 1
 

Now by taking the invers Laplace transform of both sides, the exact solution 

is found to be given by 𝑢(𝑥) = 𝑒𝑥.  

Example (3.4.4). 

We wish to solve the Volterra integral equation: 

𝑢(𝑥) =
𝑥3

6
− ∫  (𝑥 − 𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡                     (1.23)     

𝑥

0

 

Using the Laplace transform method.  

Taking the Laplace transforms of both sides gives: 

𝑈(𝑠) =
1

6
×

6

𝑠4
−

1

𝑠2
𝑈(𝑠) 

Or equivalently 

𝑈(𝑠) =
1

𝑠2(𝑠2 + 1)
=

1

𝑠2
−

1

𝑠2 + 1
 

Now by taking the invers Laplace transform of both sides, the exact solution 

is found to be given by 𝑢(𝑥) = 𝑥 − sin (𝑥).  

(3.5) Solution of Linear VIE's of the Second kind with weakly singular 

kernel. [3,4,6]. 

We consider the second kind VIE's with weakly singular kernel 
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𝑢(𝑥) − ∫
𝑡𝜇−1

𝑥𝜇
𝑢(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥),                 𝑥 ∈ [0, 𝑇]

𝑡

0

 

where 0 < 𝜇 < 1 and f are known functions. However, there is a singularity 

at 𝑡 = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑠 = 0 for any positive value of 𝑡. 

(3.6) Analytic Method. 

In [3] the author gives suggestion for the analytic solution to solve linear 

VIE's of the second kind with weakly singular kernel. 

(3.6.1) Lemma.[3]. 

(a): If 0 < 𝜇 < 1 and 𝑓 ∈ 𝐶1[0, 𝑡](𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑓(0) = 0 𝑖𝑓 𝜇 = 1) then VIE's of 

the second kind with weakly singular kernel (1.8), has a family of solution 

𝑢 ∈ [0, 𝑡]. 

𝑢(𝑡) = 𝐶0𝑡1−𝜇 + 𝑓(𝑡) + 𝛾 + 𝑡1−𝑢 ∫ 𝑆𝜇−2(𝑓(𝑠) − 𝑓(0))𝑑𝑠

𝑡

0

  (1.24) 

Were. 

𝛾 = {

1

𝜇 − 1
𝑓(0)       𝑖𝑓 𝜇 < 1

0                       𝑖𝑓 𝜇 = 1

 

And 𝐶0 is an arbitrary constant. Out of family of solutions there is one 

particular solution 𝑢 ∈ 𝐶1[0, 𝑡]. Such a solution is unique and can be obtained 

from (1.24) by taking 𝐶0 = 0. 

(b):  if 𝜇 > 1 𝑎𝑛𝑑 𝑓 ∈ 𝐶𝑚[0, 𝑡], 𝑚 ≥ 0,  then the unique solution 𝑢 ∈

𝐶𝑚[0, 𝑡] is: 

𝑢(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝑡1−𝜇 ∫ 𝑆𝜇−2𝑓(𝑠)𝑑𝑠                    (1.25)

𝑡

0

 

We note that (1.21) can be obtained from (1.20) with Indeed, from it follows 

(1.24) that 

𝐶0 = lim
𝑡→0+

𝑡𝜇−1𝑢(𝑡) 

and this limit is zero when 𝜇 > 1. In principle, if we know the value of 𝐶0 

we may use (1.24) to obtain the numerical approximations of the solution. 

4. Conclusions. 

In this paper, a simple review of Volterra’s integral equations was presented, 

especially in section (1-3), after that, his analysis method was adopted to solve 

linear Volterra integral equations including the method of (A domain) 
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analysis, the successive approximation method, and the Laplace transform 

method for solving Volterra integral equation with weakly singular kernel. 

-1- Many problems can be solved using analytical methods. 

-2- There are new ways to solve Volterra’s integral equations, because there 

is no single method that works well for all of these equations.   

5. Recommendations. 

In this paper, we recommend researchers that there are other types of methods 

that can be used in solving linear Volterra integral equations, which is the 

numerical method of treating these equations numerically in the same using 

(math lab) programs when a function is given in tabular form, which is the 

introduction of a numerical method using functions. There are not multiple 

boundaries, to solve these linear Volterra integral equations of the first and 

second types with weakly singular kernel. 
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 توظيف تقنية المعلومات في تطوير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي
 )تطبيق أندرويد لإلرشاد األكاديمي أنموذجًا(  

 أ. دعاء سالم إحميد  –أ. مريم حسن العاتي   –إصميدة  أ. ليلى عبدهللا
 إبراهيم الترهوني  ناريمان  -أ. إيناس محمد قراطم  

 

 المستخلص:
تزداد أهمية التطبيقات واألجهزة الذكية كل يوم حتى أصبحت تغني في كثير  
أجهزة  في  وتوفرها  استخدامها  سهولة  بسبب  وذلك  اإلنترنت،  مواقع  األحيان عن  من 

بسبب أنها تبقي المستخدم   وكذلك   ipadالذكية أو في األجهزة المنزلية مثل  الهواتف
 على دراية بما يحيط به من متغيرات في شتى مجاالت الحياة.  

الحاجة   دعت  التعليمية  لمؤسساتنا  المعاصر  والتطوير  التنمية  إطار  وفي 
تعليمية إرشادية لمواكبة الستغالل هذه التكنولوجيا الحديثة )الهواتف الذكية( وتقديم خدمة  

التطور العلمي وحل العديد من مشاكل الطلبة في المؤسسات التعليمية الجامعية، وهي 
بمستواهم   المتعلقة  الطلبة  مشاكل  وحل  إرشاد  في  المتمثلة  األكاديمي  اإلرشاد  خدمة 

( سهل وتفاعلي يمكـن المسـتخدم من التعرف IT Advisorبناء تطبيـق)حيث تم    الدراسي،
لى أغلب األمور الخاصة باإلرشاد األكاديمي ويعمل على ربط وتواصل الطلبة بالمرشد ع

األكاديمي الخاص بهم بحيث يساهم في إرشاد الطلبة خالل مسيرتهم الجامعية،  حتى  
 يساعدهم في زيادة وتحسين مستواهم الدراسي و تحصيلهم العلمي.
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Abstract 

The importance of applications and smart devices 
increases every day until they often sing about the Internet, 
because of their ease of use and availability in smart phones or 
in home devices such as ipad, as well as because they keep the 
user aware of his surroundings . 

In the context of the contemporary development and 
development of our educational institutions, there was a need to 
exploit these smart phones and provide an educational guidance 
service to keep pace with scientific development and solve many 
students’ problems in educational and university institutions, 
which are academic guidance services represented in guiding and 
solving students’ problems related to their academic level, where 
an easy application was built (IT Advisor) is interactive and 
enables the user to get acquainted with most matters related to 
academic advising. It connects and communicates students with 
their academic advisor so that it contributes to guiding students 
during their university career, in order to help them increase and 
improve their academic level and academic achievement . 
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 مقدمة: 
حيث تهتم الجامعة بهذا  اإلرشاد األكاديمي ركيزة من ركائز التعليم الجامعي،يعتبر       

إلى توجيه الطلبة للحصول على أفضل النتائج والتكيف مع البيئة    كونه يهدفالجانب  
الجامعية واغتنام الفرص المتاحة لهم، عن طريق تزويدهم بالمهارات األكاديمية التي 

 . (2019)عبدالحافظ،  ترفع من مستوى تحصيلهم العلمي
الجامعي في مؤسسات التعليم العالي هي   من أهم أشكال الرعاية التي تقدم للطالب      

تحقيق جودة  على  تعمل  التي  األساليب  أهم  من  يعد  األكاديمي حيث  اإلرشاد  مهمة 
يمتلك  للطالب واالرتقاء بمستواه األكاديمي والشخصي وذلك عندما  العلمي  التحصيل 

عيتهم  المرشد مهارات اإلرشاد ويتبنى طالبه ويعمل جاهدا لمتابعتهم وحل مشاكلهم وتو 
 والرفع من مستواهم.  

المسـتخدم     يمكـن  أندرويـد  إلـى إنشـاء تطبيـق  البحث  التعرف على من    يهدف هـذا 
هذا   خالل  من  ووضعها  التسجيل  ولوائح  األكاديمي  باإلرشاد  الخاصة  األمور  أغلب 
تطبيق كخدمات تساهم في تعريف الطالب بحالته األكاديمية وتوجيهه للطريق األمثل 
خالل مسيرته األكاديمية، حيث يسعى هذا التطبيق الى حل أغلب المشاكل التي تواجه 

 تعليمية.  الطالب خالل مسيرتهم ال
 تتمثل مشكلة البحث في: :مشكلة البحث  -

عدم اهتمام الطالب بالدليل اإلرشادي مما يسبب في تشتت الطلبة أثناء مسيرتهم   .1
 الجامعية. 

تدني   .2 إلى  يؤدي  الطلبة مما  التي سيدرسها  الدراسية  للمواد  الخاطئ  االختيار 
 مستواهم الدراسي. 

الجامعة          -األكاديمي بكلية تقنية المعلومات   عدم وجود تطبيق الكتروني لإلرشاد  .3
 األسمرية الذي له أهمية كبيرة في التعليم الجامعي بالنسبة للطلبة.



 

 

 

 

 

 

17 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

عدم فهم وإدراك الطالب للوائح والضوابط والقوانين داخل الكلية مما يسبب لهم  .4
ارباك كبير خالل مسيرتهم الجامعية في ظل عدم معرفة مالهم وما عليهم من  

 وق وواجبات. حق
 أهداف البحث:   -

المتاحة لتيسير سير    التكنولوجيااستثمار الموارد التقنية ووسائل   الهدف االساسي:  ▪
بمستوى الخدمات المقدمة للطالب    والرقيالعملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية  

 من خالل توظيف المعارف التي تم الحصول عليها لخدمة المجتمع ومؤسساته.  

  األهداف الثانوية للبحث:  ▪

خالل                        - الطلبة  ارشاد  في  يساهم  بحيث  وتفاعلي  سهل  إلكتروني  تطبيق  إنشاء 
يمكن من خالل هذا التطبيق توفير دعم إرشادي للطالب    الجامعية بحيث مسيرتهم  

يمَكنه من إتمام الخطة الدراسية للقسم الذي اختاره الطالب وإنهاء جميع المتطلبات  
 ضمن المدة الزمنية المحددة.

مساعدة الطالب في اختيارهم للمواد الدراسية حسب قدراتهم الذهنية وحسب ميولهم   -
حات والنصائح وزيادة الوعي لديهم لرفع من مستواهم  وكذلك تزويد الطالب باالقترا

 التحصيلي وللتغلب على المشاكل الدراسية التي تواجههم.

   حدود البحث: -
 زليتن. -كلية تقنية المعلومات بالجامعة األسمرية اإلسالمية الحدود المكانية: 
 م.  2021 -2020العام الجامعي الحدود الزمانية: 

ندرويد لإلرشاد األكاديمي لطلبة كلية تقنية  تطبيق أالحدود الموضوعية: 
     زليتن. -المعلومات بالجامعة األسمرية اإلسالمية 

تكمن أهمية البحث في إيجاد بيئة الكترونيه فّعالة وقريبه من جميع  أهمية البحث:   -
الطلبة، والتي تهدف إلى إثراء العملية اإلرشادية بالنقاشات واآلراء بسهولة، وتساهم  
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كلية تقنية المعلومات بالجامعة  داخل    وتنشيطها في تطوير الحياة التعليمية والجامعية  
 . زليتن-األسمرية اإلسالمية 

البحث: - تطوير    منهجية  في  للتحكم  يستخدم  إطار  عن  عبارة  البحث  منهجية 
الشالل  نموذج  منهجية  هي  استخدامًا  األكثر  البحث  منهجيات  ومن  المشروع 

(Waterfall Model وهي التي تم استخدامها )وقد تم اختيار هذه   بحث ال  في هذا
المنهجية، تخطي  المنهجية ألنها عملية متسلسلة ومنظمة حيث ال يمكن في هذه  

أي مرحلة للقيام بالمرحلة األخرى وبالتالي يجب إنهاء المرحلة األولى أواًل ثم البدء 
 .(GHARAJEH, 2019) في المرحلة التالية

 هذا المشروع موضحه في الشكل التالي: المستخدمة فيحيث أن المنهجية 
 

 
 (GHARAJEH, 2019)  ( يوضح المراحل العامة لدورة حياة نموذج الشالل1.1الشكل )

 وفيما يلي وصف مختصر لكل مرحلة من تلك المراحل: 
المتطلبات   • تحليل    :Requirement Analysisتحليل  المرحلة  هذه  في  يتم 

البيانات والمعلومات بعد تجميعها لتحديد المتطلبات الوظيفية والغير وظيفية للنظام  
 . UML) )Unified Modeling Languageورسم مخططات 

النظام   •  جمع وطرق  النظام تحليل مرحلة من االنتهاء بعد   :Designتصميم 
 .لتطبيقا وواجهات  البيانات  قاعدة تصميم فيها ويتم التصميم مرحلة تأتي البيانات 
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 المطلوب  بالشكل النظام تصميم  من  االنتهاء  بعد   :Implementationالتنفيذ   •
 صحيحة بصورة وتنفيذه البرمجي  الكود  كتابة في البدء يتم التصميم مرحلة في

 .أجلها النظام من صمم التي الوظائف تحقيق من للتأكد  األخطاء من وخالية
 أو المطلوب  وفق النظام عمل من التأكد  يتم المرحلة هذه في  :Testingاالختبار   •

 سلسلة بإجراء ذلك ويتم الجديد  النظام من المطلوبة النتائج على الحصول إمكانية
 .للنظام االختبارات  من

   السابقة:الدراسات  -
العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث، ومن بين هذه  كهنا

 الدراسات: 

سبها)تطبيق   بجامعة المعلومات  تقنية كلية لطلبة األكاديمي دراسة بعنوان اإلرشاد  •
 أندرويد( 

 لطلبة أكاديمي إرشادي تطبيق حيث تهدف هذه الدراسة الى بناء  (2019) قاسم،  
 الكلية والمقبلين في الدراسين الطلبة سبها لمساعدة جامعة في المعلومات  تقنية كلية

 الخاصة التعليمية العملية وضوابط  لوائح عن معلومات  لهم يعرض  بحيث  عليها
 األوقات  جميع في األكاديمي المرشد  مع سريعة تواصل وسيلة يوفر بالكلية كما

 هذه وتستمر حين توفرها، بالكلية الخاصة بجميع المستجدات  الطالب  إعالم وأيضا
منها،   بتخرجه وتنتهي الكلية في  فترة دراسته خالل الطالب  مع اإلرشادية العملية

 الهواتف أجهزة على معلوماتي وأهم ما توصلت اليه هذه الدراسة هو تقديم نظام
 بدراستهم المتعلقة الخدمات والقوانين لجميع الطلبة وصول تسهيل على ليعم الذكية

خالل يقوم أكاديمي بمرشد  ربطهم على  يعمل وكذلك الجامعية  هذه بتوجيههم 
 المرحلة. 
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وكذلك توجد دراسة أخرى بعنوان تطبيق تقنيات الهاتف المحمول في التعليم العالي:    •
الجامعي   لإلرشاد  المحمول  الهاتف   & ,Shambour, Fraihat )تطبيق 

Hourani, 2018)  إرشادية دورة  وتنفيذ  تصميم  الى  الدراسة  هذه  تهدف  حيث   ،
، حيث تقوم بتقديم نصائح إعالمية  mAdvisorتسمى    لتطبيقات الهاتف المحمول،

للمتطلبات   وفًقا  تناسب احتياجاتهم  أن  يمكن  التي  المناسبة  الدورات  للطالب حول 
األساسية، للتسجيل في الفصل الدراسي القادم وفًقا لخطة الدراسة األكاديمية الخاصة  

الذي   mAdvisor  بهم، وأهم ما توصلت اليه هذه الدراسة هو تصميم وتنفيذ تطبيق
يلعب  دوًرا مهًما في الحياة األكاديمية للطالب حيث يقلل من الوقت والجهد لكل من  
الطالب والمرشدين خالل عملية اإلرشاد للدورة التدريبية من خالل تزويد الطالب 
بالنصائح التثقيفية حول الدورات التي يجب عليهم التسجيل فيها في الفصل الدراسي  

ي إلى  القادم. حيث  الوصول  اإلرشاد من خالل:  تسهيل عملية  التطبيق على  عمل 
الدورات  وتحديد  اجتيازها،  تم  التي  الدورات  واسترجاع  للطالب،  األكاديمي  السجل 
للمتطلبات األساسية،  وفًقا  تناسب احتياجات الطالب  يمكن أن  التي  بها  الموصي 

 قادم. والتحقق من توفر الدورات الموصي بها في الفصل الدراسي ال

كما وجدت دراسة تقويمية بعنوان قياس مدى جودة اإلرشاد األكاديمي بكلية العلوم   •
حيث   (2020) عبد هللا،  واآلداب بشروره من وجهة نظر الطلبة )دراسة تقويمية(  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على قياس مدى جودة اإلرشاد األكاديمي بكلية العلوم  
واآلداب بشروره من وجهة نظر الطلبة. ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج 

( طالًبا وطالبة تم  285الوصفي مستخدمًا االستبانة أداًة للدراسة، تكونت عينتها من )
بالطريقة   برنامج اختيارهم  باستخدام  إحصائًيا  الدراسة  بيانات  تحليل  تم  العشوائية. 

 Statistical Package for the Socialالحزم االحصائية للعلوم االجتماعية)
Sciences).(SPSS)    ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: مستوى جودة

بينت الدراسة وجود فروق   اإلرشاد األكاديمي بكلية العلوم واآلداب بشروره عالية، كما
ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في مدى جودة اإلرشاد األكاديمي من  
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( ولصالح الطالب، كما أظهرت 0.05وجهة نظر الطالب والطالبات عند مستوى ) 
بحسب  والطالبات  الطالب  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدراسة 

 (. 0.05دى جودة اإلرشاد األكاديمي عند مستوى )التخصص )علمي، أدبي( في م

مقترح نظام إلكتروني لتطبيق هاتف ذكي ألساتذة الجامعات كما توجد دراسة بعنوان   •
الفلسطينية وطلبتها لتعزيز التواصل اإلداري واألكاديمي دراسة حالة: جامعة فلسطين 

، حيث تهدف هذه الدراسة a, 2021)(Salahat, Hasasneh, & Taqatqاألهلية  
اقتراح تصميم التواصل للهواتف كتطبيق إلكتروني نظام إلى  لتعزيز  اإلداري  الذكية 

من جهة  العالقة ذات  اإلدارية جهة، والدوائر واألكاديميين من الطلبة  بين واألكاديمي
ويتماشى والتطورات  مع اخرى،  العصر  ويكون  مستجدات   فائد  ذو التكنولوجية، 
أبرز يشتمل للجامعة، بحيث  الذكر تحتاجه األطراف ما النظام على   خالل  سابقة 

 اإلدارية الدوائر في للموظفين تقليل العبء اإلداري  في الجامعية، ويساهم المرحلة
 بحاجة  والطلبة األساتذة أن  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:العالقة،   ذات 
األكاديمية لتلبية وإلكتروني وإداري  أكاديمي  دعم  إلى  بطريقة واإلدارية احتياجاتهم 

 هاتف كتطبيق المقترح هذا تطوير  خالل من توفيرها يتم أن  الباحثون  كما يقترح  .فّعالة
لكي  الدائم  االطالع من  يمكنهما  بحيث  والطالب  األستاذ  متناول في  يكون  ذكي 
وتنفيذ  األكاديمية بالشؤون  والمستمر  األكاديمية الخدمات  بعض  وطلب  واإلدارية، 
 . التطبيق خالل من بها الخاصة اإلشعارات  على والحصول واإلدارية

   طرق جمع البيانات:  -

 في هذه المرحلة تم جمع البيانات والمعلومات التي تساعد على فهم النظام اليدوي      
المعلومات الجامعة األسمرية، حيث استخدمت الطرق التالية  لإلرشاد القائم في كلية تقنية  

تقنية   كلية  لطلبة  األكاديمي  اإلرشاد  تطبيق  لتنفيذ  الالزمة  والمعلومات  البيانات  لجمع 
 زليتن:  -المعلومات بالجامعة األسمرية اإلسالمية 

   المشاهدة: – المالحظة -
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التعامل والمشاهدة من ل  خال من حيث  المعلومات  لجمع  األساسية الطرق  أحد  وهي     
 تم الكلية حيث  في للطلبة واإلرشاد  التوجيه بعملية المتعلقة وجهة نظر الباحثات للمشاكل

  .المشكلة تحليل  عملية في لتساعد  تدوين بعض النقاط كمالحظات 

   المقابلة الشخصية: -

تعتبر المقابلة من أهم طرق جمع البيانات، حيث يتم إجراؤها بين الباحث وشخص      
األشخاص حيث   أو مجموعة من  الباحث    تطرحآخر  يدونها  التي  األسئلة  مجموعة من 

 . (2019)جابر،    ثم يتم تسجيل اجاباتهم على تلك األسئلة المطروحة  معين، ومنبأسلوب  

 المرشدين األكاديميين في كلية تقنية المعلومات،   مع شخصية مقابالت  إجراء تملقد     
 اليدوي  النظام في فهم تساعد  أن شأنها من والتي عليهم ، األسئلة بعض  طرح تم حيث 

ومن خالل هذه  لإلرشاد األكاديمي داخل كلية تقنية المعلومات،   المتبعة الطريقة ومعرفة
أن اإلرشاد األكاديمي يعتبر وسيلة    األكاديميون المقابالت التي تم اجرائها أكد المرشدون  

مهمة لحل مشاكل الطلبة، حيث تتم عن طريق استاذ يقوم باإلشراف على مجموعة من 
لك لمتابعتهم خالل مرحلة دراستهم وتوضيح  الطلبة حسب التقسيم المتبع داخل القسم، وذ 

األمور المهمة و األساسية للطالب مثل أسبقية المواد وأهمية المعدل الفصلي والتراكمي، 
بالكلية بأن هناك بعض الصعوبات التي تواجههم أثناء تأدية    األكاديميون كما أفاد المرشدون  

هذ  تتلخص  حيث  الكلية،  داخل  األكاديمي  باإلرشاد  التركيز عملهم  عدم  في  المعيقات  ه 
الكافي باإلرشاد األكاديمي داخل كلية تقنية المعلومات، ومن ناحية أخرى فإن    واالهتمام

الطالب ليس لديهم الوعي الكامل بأهمية اإلرشاد األكاديمي  داخل كلية تقنية المعلومات، 
اإلرشاد  لمهنة  أدائهم  المرشدين غير راضيين عن  األسباب كان بعض  األكاديمي   ولهذه 

األساليب  بعض  المرشدين  اقترح  الصعوبات  هذه  ولتفادي  المعلومات،  تقنية  كلية  داخل 
 الناجحة منها: 

توزيع مجموعات الطلبة في بداية كل فصل دراسي، بحيث ال يكون عدد الطالب  •
 كبيرًا وذلك لضمان حصول كل الطالب على تركيز واهتمام المرشد األكاديمي. 
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للمرشد األكاديمي لالجتماع بالطلبة أو زيارة الطالب للمرشد عند تخصيص مكان   •
 الحاجة إليه. 

طريق  • عن  الكلية  داخل  األكاديمي  اإلرشاد  ومميزات  بأهمية  الطالب  توعية 
 المحاضرات التوعوية أو نشر اعالنات داخل الكلية.

واصل وسائل الت  أو باستخدامعن طريق الرسائل    والمرشدينوجود تواصل بين الطلبة   •
 االجتماعي المختلفة. 

يعتبر االستبيان من أحد طرق جمع البيانات حيث يحتوي على مجموعة  :  االستبيان -
بإعدادها   الباحث  يقوم  التي  األسئلة  ثم  من  ومن  البيانات  جمع  عملية  لتسهيل 

للبحث   النتائج الصحيحة والدقيقة  تم توزيع   ،(2020)شلش،  الحصول على  فقد 
أي يتكون من أسئلة ذات نمط محدد  [ استبيان الكتروني من نوع المقنن أو المغلق  

تقنية     ]ال  /من اإلجابة مثل نعم التدريس والطلبة داخل كلية  على أعضاء هيئة 
، وقد تم طرح  (Google Forms)المعلومات باستخدام موقع التصميم اإللكتروني  

على أعضاء هيئة التدريس تركزت على نقاط معينة    األسئلة المختلفة  مجموعة من
 تخص عملية اإلرشاد بالكلية، وكان تحليل نتائج اإلجابة على تلك األسئلة كما يلي: 

فيما يتعلق بأهمية اإلرشاد األكاديمي وأنه من لوازم العملية التعليمية بالجامعة وأهمية   -
أعضاء هيئة التدريس  تنظيم حلقات نقاش فيما يخص عملية اإلرشاد، فإن جميع  

% وهي  100متفقون في ذلك، حيث كانت نسبة اإلجابة بنعم على هذه األسئلة  
 أعلى نسبة نتيجة في اإلستبيان. 

نسبة    - ذلك  اإلرشاد 88.9يلى  مهنة  بأن  المتعلقة  األسئلة  بنعم على  لإلجابة   %
 ا. تسهل اندماج الطلبة في المناخ الجامعي وأنها تحتاج لشخص متخصص للقيام به

للطلبة   - واللوائح  النظم  بتوضيح  األكاديمي  المرشد  بقيام  المتعلقة  الجوانب  تأتي  ثم 
الجدد، ومتابعة تقدمهم في الخطة الدراسية، والتعرف على الطالب المتعثرين دراسًيا  
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% على تلك التساؤالت  77.8ودعمهم ورعايتهم، حيث كانت نسبة اإلجابة بنعم  
 %. 22.2اإلجابة بال   ونسبة

أما فيما يخص قيام المرشدين بالتعرف على الطلبة المتميزين والموهوبين وتحفيزهم   -
ورعايتهم وكذلك قيامهم بالمساعدة في عمليات الحذف واإلضافة للمقررات الدراسية  

 %. 44.4اإلجابة بال  ونسبة% 55.6فكانت نسبة اإلجابة بنعم 

طالب فكانت نتائج تحليلها كما التي تم طرحها على ال االستبيان وأما فيما يخص أسئلة 
 يلي: 

المواد وكذلك وجود عالقة   - أسبقيات  بتوضيح  األكاديمي  المرشد  بقيام  يتعلق  فيما 
جيدة بين الطالب ومرشده األكاديمي فقد كانت نسبة اإلجابات اإليجابية هي األعلى  

 %. 35.3% بينما بلغت نسبة اإلجابات بالنفي  64.7حيث بلغت 

مشرف األكاديمي بتوجيه الطالب وحل مشكالته وكذلك تواجده  أما بخصوص التزام ال -
ذلك، حيث   الملتزمين وغير  بين  النسبة مناصفة  فكانت  المكتبية  الساعات  خالل 

 % لكل منهما.50بلغت 

 االندماجكان اإلرشاد األكاديمي يساعد الطالب على    وبخصوص التساؤل عما إذا -
المؤيدين   نسبة  بلغت  فقد  الجامعي  المناخ  القول  في  الغير  47.1لهذا  ونسبة   %

 %.52.9مؤيدين لهذا القول 

أما بخصوص تواجد اإلعالنات وإرشادات واضحة في الكلية تبين توزيع القاعات   -
و اإلجابة    %38.2ب)نعم(  اإلجابات الكلية فقد كانت نسبة   ومختلف مرافق

 . %61.8ب)ال( 
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ات الطالب في مجال وفيما يتعلق بتشجيع المرشد األكاديمي لتطوير فكر وتوجه -
مما   %70.6% واإلجابة ب)ال(  29.4تخصصاتهم فقد كانت نسبة اإلجابة بنعم  

 يدعو إلى التركيز وإعادة النظر في هذا المحور.

كما بلغ الشعور بالرضى لدى الطالب على مستوى وجودة اإلرشاد األكاديمي   -
بعدم  % بينما بلغ الشعور  26.5% إلى  20.6بين   بالكلية نسب تراوحت ما
% وهذا مؤشر على وجود خلل 79.4% إلى  73.5بين   الرضى نسب تراوحت ما

 ما. 

هيئة   بالنسبة ألعضاء  االستبيان  من  عليها  المتحصل  اإلجابات  على  وبناءًا 
التدريس يتـضح أن عدم وجود اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ اإلرشاد األكاديمي، وأيضًا عدم 

لإلرشاد األكاديمي هي من أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه توفير المناخ المناسب  
عملية اإلرشاد األكاديمي بالكلية، أما بالنسبة للطلبة يتضح أيضا أن الطالب ليس لديه 
تبرز  هنا  الكلية، ومن  داخل  والفّعال  المهم  وبدوره  األكاديمي  باإلرشاد  الكامل  الوعي 

قديم مثل هذه الخدمات الهامة بطريقة تدمج بها أهمية مثل هذه التطبيقات والتي تقوم بت
انتباه  يشد  بأسلوب  وعرضها  الهامة  المعلومات  وإيصال  الحديثة  التقنية  استخدام 
المستخدمين ويقدم لهم ما يحتاجونه من معلومات بطريقة علمية وبسيطة وممتعة في 

يق )تطبيق نفس الوقت، وهذا ما تطمح اليه الباحثات من خالل العمل على هذا التطب
 زليتن(.  -االرشاد األكاديمي لكلية تقنية المعلومات 

 من التفصيل والتوضيح.  ءبشيمنهجية البحث  سنتأولوفيما يلي 

 أي لبناء األساسية المرحلة التحليل مرحلة تعتبر مرحلة تحليل المتطلبات:  -
 إيجاد  عنها ومحاولة والكشف الحالي النظام قصور جوانب  تحديد  فيها يتم نظام،
 الحالي، النظام عن المعلومات  كافة تجميع يتم المرحلة هذه وفي لها، الحلول



 

 

 

 

 

 

26 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

النظام باستخدام   نمذجة إلى  باإلضافة وظيفية والغير المتطلبات الوظيفية وتحديد 
 . (2010) رجب، Unified Modeling Language(UML )لغة النمدجة الموحدة 

 والهدف للتطبيق وظيفية والغير الوظيفية المتطلبات  تحديد  ويتم :المتطلباتتحديد  -
 سيقدمها، التي والخدمات  به النظام القيام على يجب  لما وصف هو تحديدها من

 :في المتطلبات  هذه وتتمثل
 لمتطلبات الوظيفية للنظام:ا -

 النظام يكون  أن يجب  والتي للنظام األساسية للمهام عام وصف عن عبارة وهي   
 :اآلتي في صحيح والمتمثلة بشكل تأديتها على قادر

 :يجب ان يكون النظام قادر على اضافة البيانات التالية :اإلضافة •

 .إضافة بيانات الطالب  .1

 .إضافة بيانات المرشدين .2

  إضافة المراسالت. .3

 المرشدين.الطالب و  وحذفيسمح النظام بحذف الرسائل  الحذف: •

يكون النظام قادر على تعديل جميع البيانات التي تم اضافتها  يجب أن   التعديل: •
 مسبقا في قاعدة البيانات وذلك عند حدوث أخطاء أو عند الحاجة إلى تعديلها. 

النظام إمكانية عرض جميع البيانات المدخلة مسبقا في قاعدة   يوفر :العرض •
 بيانات  

 :التطبيق، مثل

باإلضافة    ووحداته ودرجاتهعرض بيانات الطلبة المتمثلة في معلوماته الدراسية  . 1
 إلى مقرراته الدراسية. 
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عرض اللوائح الخاصة بالكلية التي تهم الطالب وأيضا عرض معلومات عن  . 2
 الكلية.

 .عرض الرسائل بين الطلبة والمرشدين. 3

تصف هذه المتطلبات خصائص وقيود النظام، وتعتبر   المتطلبات الغير وظيفية: -
 هذه المتطلبات هامه لجودة النظام وكفاءته، ومن هذه المتطلبات: 

يتميز التطبيق بسهولة االستخدام عن طريق تصميم واجهات   سهولة االستخدام: •
عرض بسيطة وخاليه من التعقيد، حيث يعرض التطبيق واجهات واضحة ومرنه 

 تتناسب مع أحجام شاشات أغلب الهواتف الذكية.

  عالية.يوفر التطبيق القدرة على أداء وظائفه بسرعة وسالسة ودقه الكفاءة:   •

حيــث يوفر التطبيق إمكــانيــة التعــديـل عليــه في حـالـة   قـابليـة التطوير والتعـدـيل: •
وجود أخطاء دون التأثير على التطبيق ككل، ويوفر أيضـــا إمكانية التطوير في 

 للتطبيق.التطبيق بإضافة وظائف حديثه له دون اإلخالل بالوظائف الرئيسية 

يجـب أن يكون النظـام قادر على منع األشــــــــــــــخـاص الغير مخولين من األمنـية:   •
 النظام.ل الى الدخو 

 (: UMLنمدجة النظام باستخدام لغة )  -

تمثيل بنمذجة يقصد         لغة على تعتمد  رسومية رموز باستخدام النظام النظام 
 UML تعتبر ، حيث Unified Modeling Language  (UML)الموحدة   النمذجة

 على باحتوائها  المعلوماتية حيث تتميز  النظم تطوير في واألشهر األحدث  الوصف لغة
 نظام أي وصف خاللها من يمكن  التي والمخططات  والقواعد  من المفردات  مجموعة

  :في المخططات  هذه وتتمثل ،(2015حسين،  )
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  Use Case Diagram .االستخدام حالة مخطط .1

 . Use Case Specification Diagramمخطط وصف حاالت االستخدام  .2

 .  Sequence Diagramالتسلسلي مخطط .3

 . Class Diagramالتصانيف مخطط .4

 . Entity Relationship Diagrams(ERDمخطط الكائنات العالئقي )  .5

 ومخطط الكائنات العالئقي في هذا البحث. االستخداموسنكتفي بنمذجة مخطط حالة  

 :  Use Case Diagramمخطط حالة االستخدام  -

 يصف هذا النوع من المخططات  حيث  النظام لوظائف العام  التصور بتوضيح يقوم 
 أنه يعكس أي  العمل، هذا أداء  كيفية وصف دون  يعمل  أن النظام على يجب  ماذا
 النظام  وظائف تقسيم المخطط هذا بموجب  يتم. الخارج  من للنظام المستخدم رؤية
 تتعلق  ووظائف يقدمها التي بالخدمات  تتعلق وأخرى  النظام  بسلوك تتعلق وظائف إلى

الجدول)،  (2015)حسين،  لمستخدميه    النظام باستجابة  الرموز  يوضح (1.1و 
االستخدام والمعنى والمقصود منها، يلي ذلك  حالة مخطط في المستخدمة واألشكال

 (. 2.1مخطط حاالت االستخدام بالنظام كما هو مبين بالشكل) 

 الرموز المستخدمة في مخطط حاالت اإلستخدام( يوضح 1.1جدول)

 الوصف  الرمز

 
 الذي يقوم بالتعامل مع النظام. هو العب/ممثل

 

 .النظام بها يقوم التي العملية  على يدل استخدام واقعة رمز
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 .والعمليات النظام مستخدم بين عالقة أو ربط __________ 

 
 .النظام في االستخدام وقائع حزمة رمز

 
عالقة احتواء : تعني أن عالقة استخدام رئيسية 

 تتضمن واقعة استخدام فرعية . 

 

عالقة امتداد : تعني أن حالة االستخدام ممتدة 
 األهداف والخطوات لحالة استخدام موسعة .

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ( يوضح مخطط حاالت االستخدام بالنظام 2.1الشكل) 

 

 : Relationship DiagramsEntity(ERDمخطط الكائنات العالئقي ) -

وهو طريقة لتمثيل البيانات المخزنة على قواعد يعتبر أحد أساليب نمذجة البيانات  
العملية تسهل على المستخدمين فهم البيانات   الجداول وهذهالبيانات والعالقات بين  

على قواعد البيانات وسهولة تعديل البيانات عليها والتقليل من نسبة الخطأ    المخزنة
مخططات  والتكرار،   إنشاء  الكيانات    ERويتم  أساسية:  مفاهيم  ثالثة  على  بناًء 

 في المستخدمة الرموز يوضح (2.1والجدول)  (2020)حداد،    والسمات والعالقات 
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( يوضح مخطط الكائنات  3.1، والشكل)منها كل الئقي ومعنىالكائنات الع مخطط
  (.ERDالعالئقي )

 ( يوضح الرموز المستخدمة في مخطط الكائنات العالئقي2.1جدول)

 الوصف  الرمز

 

الكيانات هي الوحدات األساسية في قاعدة البيانات 
وهي تشير الى شيء حقيقي في الحياة سواء كان له  

 .وجود فعلي أو وجود منطقي

 

هي صفات معينة تصف الكيان أو العالقة وتكون  
 تابعة له وال تخص غيره.

 العالقة التي تربط الكيان بالخاصية. 

 
 عالقة واحد ألكثر.

 
 عالقة واحد لواحد. 

  

 عالقة أكثر ألكثر. 
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 ((ERDالعالئقي( يوضح مخطط الكائنات 3.1الشكل)

 تصميم النظام:  -

 طريق عن األساسية مكوناته وتحديد  النظام بنية تصميم المرحلة هذه في يتم
 هيكلة تحديد  وكذلك الكلي، النظام تشكل التي الفرعية أو البرامج األنظمة تحديد 

 والتعرف البيانات  وقاعدة االستخدام وتصميم واجهات  بينها والعالقات  البيانات 
 . (2010) رجب،  المناسبة البرمجة لغة على
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 تصميم قواعد البيانات: -
 بطريقة المنظمة الحقائق من مجموعة أنها على البيانات  قاعدة تعرف

 تسمح حقول على داخلها في تحتوي  داخل سجالت  منظمة  منطقية، بحيث تكون 
حيث تم في هذا البحث   ،(2018)طالل،  استرجاعها وكذلك البيانات  بتخزين

، SQLiteتصميم جداول قاعدة البيانات التطبيق باستخدام قاعدة بيانات 
 والجداول التالية توضح بعض الجداول والحقول المكونة لقاعدة بيانات التطبيق. 

 ( يوضح بيانات المستخدم3.1جدول)

 الوصف المفتاح نوع البيانات  اسم الحقل
ID INTEGER P.K  المفتاح 

Password TEXT   كلمة المرور 
User_name 

 
TEXT   اسم المستخدم 

Type INTEGER  نوع المستخدم 

 ( يوضح بيانات الطالب4.1جدول)

 الوصف المفتاح نوع البيانات  اسم الحقل
ID INTEGER P.K  المفتاح 

Registraion_Num INTEGER   الطالبرقم قيد 
Student_Name TEXT   اسم الطالب 

Section TEXT  القسم 
Student_Address TEXT   عنوان الطالب 

Nationality TEXT  جنسية الطالب 
Student_ Phone_Num INTEGER P.K  رقم هاتف الطالب 

Date_Birth INTEGER  تاريخ الميالد 
Joined_college_date INTEGER   بالكلية االلتحاقتاريخ 

Graduation_Date INTEGER  تاريخ التخرج 
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Date_Of_Obtaining_Secondary INTEGER  
تاريخ الحصول على  

 الشهادة الثانوية
Advisor_Professor TEXT  األستاذ المرشد 

Section_Num INTEGER   رقم القسم 
National_Number 

Of_Student 
INTEGER  

الخاص  رقم الوطني 
 بالطالب

Advisor_ID INTEGER F.K  مفتاح المرشد 
User_ID INTEGER F.K  مفتاح المستخدم 

 

تم استخدام العديد من اللغات  البرامج واللغات المستخدمة إلنجاز البحث:  -
  والبرامج التي ساعدت في إنجاز هذا البحث، وسنتطرق لكل منهم كاآلتي:

 البرمجة المستخدمة إلنجاز البحث:  البرامج و لغات -

 Android Studio) :ستوديو) برنامج أندرويد ▪

هي بيئة تطوير متكاملة حيث تعتبر من البيئات البرمجية األكثر شهرة في مجال     
(، Androidبرمجة وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة التي تعمل على نظام التشغيل)

وتتميز هذه البيئة أنها تكون سهلة ومرنة، كما أنها تدعم أكثر من لغة برمجية مختلفة 
لغة  ++Java/Kotlin/C/Cمثل) تستخدم  كما   )XML   الواجهات لوصف   الشجرية 

 . (2020)العتوم، 

تم    UMLمخططات    برنامج لرسمهو عبارة عن    :Star UMLبرنامج   ▪ حيث 
 بالتطبيق. الخاصة UMLاستخدامه في انشاء مخططات 

 المستخدمة البرامج أشهر من يعتبرPhotoshop Cs: للصور معالج برنامج ▪
 من وتعتبر  أيقونة التطبيق  تصميم في منه  االستفادة تم حيث  الصور معالجة في

  (2020)ابو عياش،    واألشكال الصور وتنسيق معالجة في والمشهورة القوية اللغات 
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البرمجة)  ▪  التطوير لبيئة المصاحبة البرمجية اللغات  أحد  وهي  (:JAVAلغة 
 الذاكرة إدارة على قدرتها في اللغات  من غيرها عن تتميز  حيث  ستوديو، أندرويد 

Memory Management  لكمية   بإلغاء التخصيص  يهتم ال المبرمج أن بحيث
كما في  البيانات  ضخمة من  داعمة وأيضا وسهلة آمنة بكونها تتميز الذاكرة. 

 .(2018)الحاليقة،   التشغيل نظام عن ومستقلة وموجهة للكائنات 

 قادرة  شجرية هيكلية ذات  موسعة ترميز لغة وهي  (:XMLلغة وصف الواجهات) ▪
 Extensible لي اختصار وهي  للبيانات، المختلفة األنواع من العديد  وصف على

Markup Language  البيانات.ونقل   وتنظيم وتخزين وصف في تستخدم حيث 
تخطيط   تجعل ال فهي لذا خفيفة لغة ألنها  استوديو أندرويد  قبل من  استخدامها يتم

  .(2020) عبد الحميد،  معقدا الواجهات 

فهي تتمتع بالعديد    هي أحد أشهر أنواع قواعد البيانات   :SQLiteقاعدة بيانات   ▪
من المزايا التي جعلتها مناسبة جًدا للعديد من الحاالت، فهي محرك قاعدة بيانات  
سهل االستخدام وخفيف للغاية، وال تحتاج إلعدادت سيرفر أو أي إعدادات أخرى 
  لذلك فهي منصة اختيار نظام قاعدة بيانات ممتازة ألنظمة تشغيل الهاتف المحمول 

 .(2020)البحيصي،  
االستخدام: - واجهات  التصميم    تصميم  مرحلة  مميزات  أهم  الواجهات  تصميم  يعد 

المطور الوضوح   فيها  الذكية، حيث يراعي  الهواتف  خاصة في مشاريع تطبيقات 
. تم  (2019)الموصللي،  والبساطة كونها الواجهة التي سيتعامل معها المستخدم  

ي التعامل مع واجهات التطبيق  في هذا البحث مراعات بساطة المستخدم وبديهيته ف
المقترح عن طريق تصميم واجهات واضحة وبسيطة يسهل التعامل معها وفهمها 

 االستخدام واجهات  من بعض  تبين تصميم التالية دون خبرة أو امتيازات، واألشكال
 .األكاديمي لتطبيق اإلرشاد 
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 الدخول)يمين(  وتصميم واجهة الدخول )يسار( ( يوضح تصميم واجهة تسجيل 4.1الشكل)
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح تصميم واجهة الترحيب بالطالب)يمين(  وتصميم الواجهة الرئيسية للطالب)يسار(5.1الشكل)    
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 بلغة المقترح للتطبيق البرمجي الكود  كتابة التنفيذ  مرحلة في ميت   واالختبار:التنفيذ   .5
به لما جافا لغة اختيار تم وقد  مناسبة، برمجة  في اللغات  من غيرها عن تتميز 

التي  التصميم مواصفات  على المرحلة هذه في االعتماد  وتم  النقال، الهاتف تطبيقات 
 وكذلك النظام وتطوير نجاح على  المرحلة هذه وتساعد  المقترح، النظام  شكل تحدد 
   .األخطاء تقليل

 على تعمل التي استوديو األندرويد  بيئة على التطبيق تنفيذ  البحث  هذا في تم
 عشوائية بذاكرة الجهاز يكون  أن يجب  بحيث  المواصفات الجيدة ذات  الحاسوب  أجهزة

وأيضا3GBعن   تقل ال توفره األندرويد  محاكي استخدام تم ،   األندرويد  بيئة الذي 
 ويحتاج عليه التطبيقات  لتجربة يستخدمافتراضي   هاتف عن جهاز عبارة وهو استوديو

 Samsungهاتف على تجربته تم 1GB. عن تقل ال عشوائية ذاكرة إلى هذا المحاكي
Galaxy A10 وهاتف ،Samsung  Galaxy A6+   يعمل التطبيق من أن للتأكد 

   .صحيح بشكل
 المتطلبات  :هما مكونين إلى للتطبيق  التنفيذ  متطلبات  تقسيم يمكن التنفيذ: متطلبات -

 ذكي المادية في هاتف يمكن أن تتمثل المتطلبات  البرمجية، حيث  والمتطلبات  المادية
 على أبسط العمل ويمكنه الهاتف ذاكرة من حيز يأخذ  ال حيت  اعتيادية مواصفات  ذو

 نظام  على يعمل البرمجية فإن هذا التطبيق أما فيما يتعلق بالمتطلبات   .الذكية الهواتف
 االندرويد المثبت  إصدار يكون  أن  ويحتاج  الذكية، بالهواتف الخاص  أندرويد  التشغيل

 .التطبيق بشكل جيد  يعمل حتى أعلى أو (6.0.1)
األكاديمي بعد  لتطبيق اإلرشاد  االستخدام واجهات  من تبين بعض  التالية واألشكال

 .التنقيد 
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 ( بعد التنفيذ IT_ Advisorواجهات تطبيق اإلرشاد األكاديمي ).أ( يوضح بعض من 6.1الشكل) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( بعد التنفيذ IT_ Advisor.ب( يوضح بعض من واجهات تطبيق اإلرشاد األكاديمي )6.1الشكل) 
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 وهي االختبار مرحلة تأتي برمجية أوامر إلى وتحويله النظام تنفيذ  بعد   االختبار:  -
عنصرا اختبار ويعد  النهائية، المرحلة  جودة ضمان مسألة في حاسما البرمجيات 

بعضها  البرنامج مكونات  تجميع طريق عن االختبار مرحلة تمت  البرمجيات،  مع 
على عدة   االختباروقد تم    .سليمة بصورة يعمل أنه من لتأكد  بالكامل النظام واختبار

 بقية عن بمعزل حدا على مكون  كل اختبار  تم  الجزئي حيث  مراحل بدأت باالختبار
الالزمة، ثم   إعطائه البيانات  بعد  وذلك أخطاء توجد  ال أنه من للتأكد  النظام مكونات 
 مكوناته جمع طريق عن متكامل بشكل  النظام  اختبار التكاملي والذي تم فيه تم  االختبار

 بشكل المكونات  عمل من الالزمة لتأكد  االختبارات  وإجراء واحدة كتلة في بعضها مع
 الوظيفة يؤدي أنه من والتأكد  النظام اختبار يث تمح الوظيفي   صحيح، وانتهاًء باالختبار

 المتمثلة  جميع العمليات  باختبار وذلك النظام متطلبات  في والموضحة منه المطلوبة
 .الالزمة البيانات  إعطائه بعد  )حذف عرض، تعديل، إضافة،( في
 والتوصيات: الخاتمة  -

( لإلرشاد األكاديمي لطلبة كلية  IT Advisorتم بفضل هللا وبحمده تصميم تطبيق )
اللغة   -تقنية المعلومات بالجامعة األسمرية اإلسالمية  زليتن حيث يدعم هذا التطبيق 

طوال  الكلية  بهذه  الدارسين  الطالب  وإرشاد  توجيه  إلى  ويهدف  واإلنجليزية  العربية 
ة، حيث يسعى هذا التطبيق إلى حل مشاكل الطالب الخاصة باإلرشاد مسيرتهم األكاديمي

مع  الكلية،  داخل  والقوانين  والضوابط  اللوائح  على  التعرف  من  ويمّكنهم  األكاديمي، 
قدراتهم   حسب  الدراسية  المواد  اختيار  في  ومساعدتهم  المرشد  مع  التواصل  إمكانية 

 ومستواهم العلمي. 
بأخذها في االعتبار عند تطوير هذا التطبيق هي    كما أن أهم النقاط التي يوصى

  األسمريةزيادة نطاق عمل التطبيق بجعله مفتوحا لطالب جميع كليات الجامعة  تعميم و 
بتطبيقات وخدمات أخرى مثل خدمة تنزيل المواد وخدمة   القيام بربطهاإلسالمية، وأيضا  

التعليم اإللكتروني، وكذلك إضافة خدمات أخرى مثل أنشطة الكلية التي يتم فيها عرض 
 وورش العمل التي تهم الطالب.  جميع األنشطة من مسابقات واستبيانات 

 



 

 

 

 

 

 

39 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

 المراجع
 العربية:  المراجع

. تاريخ و البايثون  SQLiteقواعد بيانات (.  2020أغسطس،  18لبحيصي. )ابراهيم ا •
 //https://pythonat.com/articles، من بايثونات: 2021مايو،  27االسترداد 

. تاريخ االسترداد  وسائل جمع البيانات في البحث العلمي(.  2019يناير،  6أالء جابر. ) •
 /https://mawdoo3.com، من موضوع: 2021مارس،  13

. تاريخ Android Studioبيئة التطوير (. 2020أغسطس،  19جمانة مالك العتوم. ) •
 /https://e3arabi.com، من عربي: 2021مايو،  15االسترداد 

ريخ االسترداد . تاالدعم واإلرشاد األكديمي(.  2019أبريل،  30حسن محمد عبدالحافظ. ) •
، من كلية الهندسة بعنيزة: 2021يناير،  9

https://enuc.qu.edu.sa/content/pages/196 

. تاريخ  بحث عن الجوال فوائده وأضراره(. 2020أغسطس،  18راندا عبد الحميد. )  •
-https://mqaall.com/search-mobile، من مقال: 2021يناير،  10االسترداد 

benefits-disadvantages/ 

لغة الترميز القابلة لالمتداد    XMLما هي لغة (. 2020أغسطس،   6صفا عبد الحميد. ) •
: 96، من برامج 2021مايو،  8تاريخ االسترداد  ولماذا نستعملها؟

https://www.program96.info/2020/08/xml.html 

دليل المصمم لتصميم واجهات تطبيقات ويب  (.  2019ونيو، ي 7طارق الموصللي. ) •
، من أكاديمية حسوب: 2021أبريل،   11. تاريخ االسترداد  مذهلة

https://academy.hsoub.com/design/general/ 

تصميم وبناء مشاريع نظم المعلومات )باستخدام هندسة  (. 2010عبد الحميد محمد رجب. ) •
 ية.دار خوارزم العلم البرمجيات(.

  10. تاريخ االسترداد طريقة استخدام الفتوشوب(. 2020يوليو،  26عبير ابو عياش. ) •
 /https://mawdoo3.com، من موضوع: 2021أبريل، 

، من  2021مارس،    8. تاريخ االسترداد  ERمخطط  (.  2020نوفمبر،    10عمر حداد. )  •
 أكاديمية حسوب: 



 

 

 

 

 

 

40 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

https://academy.hsoub.com/questions/12503-مخطط-er/ 
مايو،   13. تاريخ االسترداد ماهو نظام الجافا(. 2018فبراير،  13غادة الحاليقة. ) •

 ، من موضوع:  2021
https://mawdoo3.com/ ما_هو_ نظام_ الجافا 

•  ( بكلية (.  2020محمد حافظ محمد صالح عبد هللا.  اإلرشاد األكاديمي  قياس مدى جودة 
شروره: مجلة العلوم التربوية   الطلبة )دراسة تقويمية(.العلوم واآلداب بشروره من وجهة نظر  

 و الدراسات اإلنسانية.
االرشاد األكاديمي لطلبة كلية تقنية المعلومات بجامعة (.  2019منصور عبدالسالم قاسم. ) •

 سبها.  سبها )تطبيق أندرويد(.
  مارس، 17. تاريخ االسترداد أدوات البحث العلمي(. 2020يوليو،  26هديل شلش. ) •

 ، من موضوع:  2021

   /https://mawdoo3.com أدوات_البحث_العلمي
مايو،  6. تاريخ االسترداد ماهي قاعدة البيانات(. 2018نوفمبر،  6وسام طالل. ) •

 ، من موضوع:  2021
 /https://mawdoo3.comما_هي_قاعدة_البيانات 


 األجنبية: المراجع

• Shambour، Q.، Fraihat، S.، & Hourani، M. (2018). The Implementation of 

Mobile Technologies in Higher Education:A Mobile Application for 

University Course Advising. Jordan: Journal of Internet Technology. 

• GHARAJEH، M. S. (2019). Waterative Model: an Integration of the 

Waterfall and Iterative Software Development Paradigms. Tabriz، Iran : 

Database Systems Journal. 

• Salahat، H. M.، Hasasneh، A. M.، & Taqatqa، S. N. (2021). A Proposed 

Electronic System for a Smartphone to Improve Communication Between 

Academics، Administrators، and Students at Palestinian Universities: 

Palestine Ahliya University as a Case Study. Cyprus: Journal of Engineering 

Sciences and Information Technology. 









 

 

 

 

 

 

41 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

Recovery Of Fingerprints From Submerged Items 

Walid .M. Hadiah1                      Gareth Parkes2 

1 Ministry of Interior Criminal Investigation Department  Libya - Benghazi 

2Department of Chemistry, Faculty of Science, Forensic Science modules and Crime 

Scene Investigation module, Huddersfield University, Huddersfield, UK.    

 

ABSTRACT  

The use of fingerprints as a biometric tool has been used for over 2000 years 

and it is the most common and oldest physical evidence used in identifying 

suspects who are involved in crime scenes, incidents, accidents and so forth. 

Fingerprints are found to be largely in use in law enforcements applications. 

Underwater recovery operations in acquiring submerged fingerprints have 

been practiced for several years and studies show that obtaining prints from 

water that are left for several days appear to still be of good quality. The focus 

of this project is to investigate the stability of fingerprints from individuals 

who are of different ethnic and cultural backgrounds and the effects of 

secretions such as an individual’s diet, drinking habits and the climate in 

which the individual lives, on the fingerprint when immersed in different 

types of water for a sustained period of time. The prints were immersed in 

different types of water to assess the extent to which the prints remained clear 

and identifiable, and the length of time taken before they deteriorate was also 

used as a variable, to consider if and how the type of water affected the results. 

This study considers whether fingerprints from people of a particular ethnic 

background remain more stable than others, and discusses the reasons why 

this might be, such as the effect of diet, drinking habits and climate on the 

chemical make-up of the different excretions.  

Keywords: Fingerprint, biometric, submerge, water, diet, drinking habits.  
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Abstract  

The use of fingerprints as a biometric tool has been used for over 2000 years 

and it is the most common and oldest physical evidence used in identifying 

suspects who are involved in crime scenes, incidents, accidents and so forth. 

Fingerprints are found to be largely in use in law enforcements applications. 

Numerous studies and research state that each individual is known to have 

unique, immutable fingerprints and the uniqueness of a fingerprint can be 

determined by the pattern of ridges, furrows and minutiae points that are 

found in a fingerprint. 

Increases in incidents where criminals feel that weapons and other criminal 

evidence are thrown into water have increased, and so has recreational 

waterway usage such as accidents, drowning, violent crimes and homicides.  

Submerged items are recovered as a means of evidence in matching the prints 

with a criminal/defendant at a setting such as water drowning, violent crimes 

and homicides. 

Due to an increase in all these incidents, the law enforcement agencies and 

other professionals in the field have become more involved in underwater 

recovery operations. 

Underwater recovery operations in acquiring submerged fingerprints have 

been practiced for several years and studies show that obtaining prints from 

water that are left for several days appear to still be of good quality.  
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The focus of this project is to investigate the stability of fingerprints from 

individuals who are of different ethnic and cultural backgrounds and the 

effects of secretions such as an individual’s diet, drinking habits and the 

climate in which the individual lives, on the fingerprint when immersed in 

different types of water for a sustained period of time. 

The prints were immersed in different types of water to assess the extent to 

which the prints remained clear and identifiable, and the length of time taken 

before they deteriorate was also used as a variable, to consider if and how the 

type of water affected the results. 

The study considers whether fingerprints from people of a particular ethnic 

background remain more stable than others, and discusses the reasons why 

this might be, such as the effect of diet, drinking habits and climate on the 

chemical make-up of the different excretions.  

Project aims:  

This study had two aims. 

1- To assess the effect of ethnic and environmental factors on the 

stability of fingerprints when immersed in water for a sustained period 

of time. 

2- To evaluate the effect of different types of water on the stability of 

submerged fingerprints from individuals who are of different ethnic     
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and cultural backgrounds, and to assess the length of time before these 

prints deteriorate. 

1. INTRODUCTION 

   1.1 What are fingerprints? 

A fingerprint is an impression of the friction ridges (pattern) found on the 

inner surface of fingers, palms, toes, and soles of feet, which are composed 

of ridges and furrows as stated by Ashbaugh (2004).  

One of the greatest problems facing society is impersonation, where one 

individual claims to be someone else in order to commit a crime, to go against 

the law, or to help/support someone else, (Campana, 2009). In order to 

counter this threat, the security services use methods of authentication and 

identification are sought. Polemi (1997) describes identification as methods 

to prove that a specific individual is who they say they are, this would be 

proved by such evidence as the use of I.D. cards, driving licence, bank cards, 

student I.D. cards and so forth. Verification is the service in which a specific 

individual verifies his/her identity with the means of a known password or by 

human characteristics such as fingerprints (biometrics). 

The use of fingerprints as a biometric system has been used for over 20 years 

by the use of computers for personal identification as stated by O’Gorman 

(1998). O’Gorman (1998) also states that fingerprints were and are mostly in 

use for law enforcements applications and Katz (2005) supports this statement 
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stating that fingerprints is the most cost effective tool for suspect 

identification and that fingerprints are a valuable type of physical evidence 

that can be found in an incident/accident/crime scene and therefore, 

fingerprinting is the most common method used. Gupta (2001) states that 

fingerprint analysis is based on “minutiae” which are individual unique 

patterns that are found in a fingerprint pattern, for example on a fingerprint 

image there may be at least 30-40 minutiae seen on a live scan device. There 

is also increasing evidence, which is supported by the Federal Bureau of 

Investigation (FBI) that two individuals cannot have more than 8 common 

minutiae. Gupta (2001) claims that fingerprint technology such as an 

Automated Fingerprint Identification system (AFIS) has greatly enhanced the 

accuracy rate for identification purpose giving a 98% positive identification 

rate and with a false positive rate of less than 1%. The good advantage of 

AFIS compared to manually analyzing fingerprints is that the system can hold 

a large database size of images, and therefore the matching discrimination 

process is geometrically increased. 

1.2 The History of fingerprints 

The history of fingerprints started in the 14th century where some of the 

ancient cultures in countries like Babylon, China, and Persia used fingerprints 

as a means of sealing documents or signing official documents as stated by 

Frenette (2004). In 1686, a Professor of anatomy at the University of Bologna 
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named Marcello Malpighi noticed the hallmark of fingerprint patterns known 

as: ridges, spirals and loops (Frenette, 2004). Later, in 1823, another Professor 

of anatomy at the University of Breslau named John Evangelist Purkinji 

published his thesis on the existence of nine fingerprint patterns. However he 

did not mention the importance of these patterns with regards to an individual 

identification (U.S. Marshals Service, 2012) 

According to Frenette (2004), in 1858 the English began using fingerprints 

when Sir William Herschel used his own handprint to sign official documents 

instead of using his own signature in case it would be reproduced for some 

other reason. He later on required palm prints (right index and middle fingers) 

for the binding of official documents he then realised that none of the inked 

impressions were the same, on the contrary each one was unique and that they 

stayed the same throughout the individual’s life. During the 1870 s, Dr Henry 

Faulds, a British Surgeon-Superintendent of Tsukiji Hospital in Tokyo, 

Japan, was the first person who not only recognised the importance of 

fingerprints as a means of identification whilst studying “skin-furrows” but 

who also devised a method of classification. He then published an article in 

the Scientific Journal, "Nautre”, discussing the importance of fingerprints 

with the use of printer ink as a tool of acquiring such prints (U.S. Marshals 

Service, 2012). He then forwarded an explanation of his classification system 

to Sir Charles Darwin asking for some assistance, which he then passed  on 
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to his cousin, Francis Galton .Calton then, later in the 1880’s ,started 

observing the use of fingerprints ( Frenette 2004). However the first known 

use of fingerprints as a means of preventing forgery was in the United States 

by Gilbert Thomson of the U.S. geological Survey in New Mexico in 1882.   

In 1892, Dr Faulds published a book about all his findings regarding the 

individuality and permanence of fingerprints and also devised a classification 

system , for example, the original five details that are found in a fingerprint 

such as a dot, ending ridge, enclosure, bifurcation and an island, all known as 

the “Galton’s details” as described by Frenette (2004). He also concluded that 

the odds of an individual acquiring the same fingerprints of another individual 

are about 1 in 64 billion; hence fingerprints do not change over time. The first 

criminal fingerprint identification was made in 1892 by Juan Vucetich , who 

used ‘Galton’s fingerprint patterns  and later in 1901 England and Wales used 

fingerprints as a means of criminal identification . Sir Edward Richard Henry 

later revised Francis Galton’s classification system and introduced the system 

which is now what all. English -speaking countries use. It was only in 1905 

when the U.S. army began using fingerprints for personal identification, and 

then later,  in 1918,a ‘quota’ was introduced by Edmond Locard, which states 

that if there are 12 points of details that match between two fingerprints then 

a positive identification is made . According to Frenette (2004), this ‘quota’ 

is used in many countries; however there may be other standards that must be 
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met as well for a positive identification to be made. The art of positive 

identification using fingerprints has improved greatly, from manually 

maintained to the use of computer systems (database) which allows unknown 

prints to be scanned and matched with prints already scanned on file through 

an automatic search. 

1.3 How are fingerprints formed? 

Fingerprints are developed in early embryonic development, for example, at 

twelve weeks of gestation whilst in the mother’s womb during foetal 

movements. Depending on the exact position of the foetus and the exact 

composition and density of surrounding amniotic fluid that is swirling around 

the fingers, as the foetus touches surrounding structures/stretches the skin or 

bends his/her fingers, a fingerprint begins to form as described by Roizen 

(2012).  The ridges that are formed have a pattern that is unique and that 

cannot be made twice due to the entire development process being by chance.  

1.3.1Skin Anatomy 

The skin is one of the largest organs of the body, which consists of tissues 

that function together, millions of sensory receptors, and a vascular network 

(Ashbaugh 2004). The skin has many functions which include the regulation 

of body temperature, water retention, protection, sensation, and excretion, 

immunity from various organisms such as bacteria, viruses and so forth. The 

total area of skin around the body is about 2 m2 and its thickness does not 
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exceed 2mm. The skin is divided into two distinct layers namely the 

epidermis and dermis. (Romotowski, 2001). 

The epidermis consists of 5 layers (stratified) and that is of squamous (flat) 

epithelial tissue, as described by Ashbaugh (2004). The innermost layer that 

sits just above the dermis is the stratum germinativum (basal cell layer). This 

layer consists of columnar epithelial cells which, when divided, push into the 

stratum spinosum which is basically a prickle cell layer that is held together 

by fibrils, as described by Romotowski (2001). When these two layers are 

combined, they are known as the Malpighian layer. These cells then travel 

upwards to the skin surface; they begin to grow and enlarge to then begin 

forming the next layer where Keratohyalin granules are formed known as the 

stratum granulosum (granular layer). The nuclei then begin to break off or 

dissolve which then results in epidermal cell death and a turnover in 

cytoplasmic granules. Another layer, known as the stratum lucidum, consists 

eleidin, which is basically a transformation product of the keratohyalin 

present in the stratum granulosum. Eleiden converts to keratin, which is 

continuously being sloughed off the surface of the epidermis, resulting in the 

need to replenish keratin that has been lost from the cells beneath it. A cell 

that is beginning its life in the stratum germinativum has a life of 28 days 

when it reaches the stratum corneum. The stratum corneum is the top layer 
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and consists of 25-30 layers of stratified, squamous dead keratinocytes that 

are being constantly shed (Romotowski 2001).  

 

 

The dermis is much thicker than the epidermis, and its main function is to 

support the epidermis. The dermis consists of two layers, the papillary and 

the deeper reticular area (Ashbaugh 2004). The papillary layer is an area that 

contains loose connective tissue with fine elastic fibers, which then extend up 

into the epidermal as dermal pegs/finger-like projections and the deeper 

reticular layer as stated by (Ashbaugh 2004). There is a boundary between 

the epidermis and dermis where the two tissues are separated and it is known 

that these finger-like projections are there to support/strengthen the 

epidermis/dermis junction. According to Ashbaugh (2004) these finger-like 

projections increase the “surface area for the exchange of nutrients, oxygen, 

and waste products between the dermis and the epidermis” pg 3. As the 

dermal papillae get older, they tend to flatten and increase in numbers; 

however, they form groups and maintain the same size so that they tend to 

look smaller as stated by Ashbaugh (2004).  

1.3.2 Sweat glands 
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There are three major glands that are responsible for the secretion of sweat 

and they are called: eccrine, apocrine, and sebaceous glands respectively. 

Eccrine glands are usually found throughout the body, but its highest densities 

are found in the palms and soles of the feet. Sweat glands are increased in the 

soles of the feet and less on the back of an individual. Gland formation begins 

in the first trimester of foetal maturation on the palms and soles of the feet, 

and at five months on the rest of the body, the glands are then fully mature in 

the eighth month of maturation. Its structure resembles a tubule that contains 

a duct portion that moves down into the dermis in a helical movement as 

described by Romotowski (2001). This sweat gland tubule functions in 

reabsorbing substances such as sodium, bicarbonate, chloride and glucose. It 

also secretes amino acids such as serine, which is one of the abundant amino 

acids that are of primary importance in the development of latent prints, as 

stated by Yamashita and French (2011). Overall Eccrine sweat contains 

approximately 99% water and 1% solids (sodium chloride and amino acids, 

urea and peptides), as stated by Ashbaugh (2004). 

1.3.3 Subaceous glands 

Subaceous glands resemble sack-like organs that can be found in the dermis 

layer of the skin. They are found throughout the body and mainly associated 

with hair such as the scalp, anus, and nose. They are also found in the mouth 

and face and are not found in the palms and soles of the feet. The secretions 
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of these glands, empty out into the hair follicle before ever touching the skin’s 

surface. Its function is to help in preventing sweat evaporation as described 

by Yamashita and French (2011).  

The skin around the body is relatively smooth, and friction ridges are found 

on the digits, palms and soles of the feet as they are said to have a protective 

mechanism in assisting a person’s ability to grasp and hold onto objects. 

Friction ridges are formed in the stratum basale of the epidermis during foetal 

development and, these blue prints do not change except in incidences such 

as injury, disease, decomposition after death or injury to the basale layer 

which then leaves a scar. 

The stages of friction ridge skin growth during foetal development is 

important for the identification specialist, as the persistency and uniqueness 

of fingerprints is then better understood (Ashbaugh 2004).   

1.4 Fingerprint patterns 

There are three main fingerprint patterns and they are known as: arches, 

whorls and loops respectively. 

1.4.1 Arches:- 

Arches are ridges that run from one side to the other and account for 5% of 

fingerprints that have been encountered. One common feature is that there is 

no delta point in an arch pattern (not usually seen). If seen, however, the delta 

point and the core do not meet the recurving ridge. There are two subgroups 



 

 

 

 

 

 

53 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

in the classification of the arch pattern and they are called the plain arch and 

the tented arch. The plain arch has an even flow to it, where it starts on one 

side of the finger and then goes to the other side. It also appears to have a 

centred up thrust wave to it in the centre. The plain arch is one of the simple 

finger print patterns to study as stated by Frenette (2004).  

 

Figure 1: Plain arch pattern that gives an even flow impression, starting from one 

side to the other. In the centre, there is a wave-like up-thrust. There is no delta 

point noted. 

1.4.2 Tented arch:- 

The tented arch is similar to the plain arch in the sense that it starts from one 

end and flows outward to the other end in the same way. The difference 

between the plain arch and the tented arch is that the tented arch has more of 

an upper angle where the ridges flow from one side and then converge and 

thrust upward in the centre giving a ‘tent’ appearance, as described by 

Frenette (2004).  
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Figure 2: The flow of ridges flowing from one side to the other. Notice the ridges 

in the centre of the print, it gives an upward thrust, hence the name given, tented 

arch.Frenette (2004). 

 

1.4.3 Loop:- 

Loops are found to be in 60-70% of fingerprint patterns. The ridges of a loop 

pattern look like a reverse image when we look at ourselves in the mirror. The 

ridges give a backward turn, but do not twist. The ridges of a loop pattern 

tend to start from one end and recurve and pass through an imaginary line 

between delta and core, and then pass out from where it started, as described 

by Frenette (2004). There is only one delta found in a radial loop pattern. 

There are two subgroups and they are called: radial loops and ulnar loops. 

There is only one delta found in a radial loop pattern. “The flow of ridges in 

a radial loop pattern is more of the direction of a radius for example towards 

the direction of the thumb and is commonly found in the index finger”.  
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Figure 3: The flow of ridges starting from two sides of the print flowing in the 

direction of the radius gives a radial loop pattern. (Fenette, 2004). 

1.4.3.1 Ulnar loops:- 

Ulnar loop patterns are named after the bone in the forearm, and the ridges 

run towards the direction of the little finger. Its appearance is basically the 

opposite of a radial loop pattern. 

Below is an image of an ulnar loop pattern as described by Frenette (2004). 

 

Figure 4:  An ulnar loop pattern that looks the opposite of a radial loop pattern. 

Notice the delta point in the bottom left hand side. The directions of the prints are 

flowing from the direction of the thumb to the little finger. 

1.4.4 Whorls:- 

Whorls have been found to be in 23- 35% of fingerprint patterns. Whorls are 

unique in that in the majority of times they appear to have a running circuit 
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in the middle of the print. They also have more than one delta point and it is 

stated that if they have more than two delta points, then a whorl pattern is then 

defined. There are four subgroups of whorls and they are: plain whorls, 

central pocket whorls, double loop whorl, and accidental whorls. 

1.4.4.1 Plain whorls:- 

Plain whorls are the most common type of whorl patterns to be seen and they 

consist of ridges making a turn of one complete circuit and with two deltas.  

Below is an image of a plain whorl, taken by Frenette (2004). 

 

Figure 5: A plain whorl consisting of two delta points at each end of the circuit 

(bottom right and bottom left hand side) as described by Frenette (2004). 

1.4.4.2 Central Pocket loop whorl:- 

The central pocket loop whorl consists of at least one recurving ridge or some 

might say an obstruction at right angles to the direction of flow, also has two 

or more delta points. There is usually a complete circuit seen as well. Below 

is an image of a central pocket loop whorl, taken by Frenette (2004). 
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Figure 6: Central pocket loop whorl consisting of two delta points at the bottom left 

and right hand sides and a complete circular/ovalish circuit in the middle of the 

print and a recurve of ridges at right angles to the direction of flow. 

1.4.4.3 Double loop whorls:- 

These prints are usually with two separate loop formation with two separate 

opposite sets of shoulder and delta points. Below is an image of a double loop 

whorl pattern, taken by Frenette (2004). 

 

Figure 7: Double loop whorl pattern consisting of two separate loop formations 

with two separate opposite sets of shoulder and delta points. 

1.4.4.4 Accidental Whorls:- 

Accidental whorl patterns appear to have two distinct types of patterns and 

with two delta points. Accidental whorls are also classified if ridges form a 

pattern that meets the requirements for two or more different types of patterns 

within the subgroups of whorls. They also consist of two or more than two 
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deltas. Below is an image of an accidental whorl pattern, taken by Frenette 

(2004). 

 

Figure 8: Accidental Whorl pattern appearing to have two distinct types of patterns 

and with two delta points. 

1.5 The different types of fingerprints:- 

There are three main types of fingerprint impressions that can be found in 

crime scenes by a forensic scientist/investigator in search of evidence as to a 

missing individual or for other identification purposes. The three main types 

of fingerprints are as follows: 

1.5.1 Patent Prints:- 

Patent prints are visible prints where the majority of these prints are wholly 

visible to the unaided eye, not many methods are needed for the preservation 

of these. An example of a patent print can be seen when left on blood, paint, 

ink, grease, mud or dirt, which then leaves a clear friction ridge impression 

that is visible without development. Light sources are a good measure for 

acquiring good patent impressions (Yamashita and French 2011). 

1.5.2 Latent prints:- 
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Latent prints are not easily seen to the naked eye and hence the meaning of 

latent, hidden or unseen. These prints are detectable once they have been 

treated with a physical or chemical process designed to enhance the visibility 

of prints (Yamashita and French, 2011). Frenette (2004) states that latent 

prints are formed from the sweat from sebaceous glands on the body or water, 

salt, amino acids and oils contained in sweat, which all create prints, and it is 

with chemicals reagents or fuming that these prints can become visible.  

1.5.3 Plastic prints:- 

A plastic print is created when a print is found to be in a soft pliable surface 

(pushed into the substance), that then leaves behind at the time of contact the 

three dimensional aspects of the skin-friction ridge structure (Yamashita and 

French 2011). Soft pliable surfaces that can all retain plastic impressions 

include clay, wax, paint, melted and plastic, heavy grease. These impressions 

are enhanced when using oblique lighting because it can differentiate between 

ridges and furrows more easily. (Yamashita and Freneh, 2011). 

1.6 Forensic significance of fingerprints 

The scenes of crimes such as theft, drug trafficking, murders and so forth are 

important because these are crimes that need to be resolved so that criminals 

can be convicted of their crimes as stated by Sidebottom (2008). Without 

sufficient evidence, criminals would be allowed to run freely, people would 

continue to steal, murderers would continue to kill, drug traffickers would 
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continue to deal and so forth, unless there was an eye witness at the time of 

incident which would therefore account for appropriate evidence (Sidebottom 

2008). At present, police officers, detectives and forensic scientists use 

scientific analysis to convict criminals of their crimes, as compared to many 

years ago when science was not used and sufficient evidence was based on 

‘eye witnesses’. Fortunately, today science is used as a gold standard in 

solving crimes for example; any traces that are found at a crime scene can be 

traced to specific criminals via scientific evidence and therefore scientific 

evidence plays a crucial role when convicting criminals. The field of study 

dealing with criminal investigation is known as forensic science, which 

basically means the application of science to the law. Throughout history, 

appropriate evidence such as eyewitnesses was classed as evidence to be used 

to convict criminals of the crimes that they have committed.  In today’s world, 

the methods of choice have dramatically changed to bring about more precise 

and accurate techniques such as with the use of forensic science- including 

fingerprints, which can be used to solve any investigation, as, stated by 

Sidebottom (2008). 

1.7 Recovery of fingerprints 

1.7.1 Latent prints recovered:-  

As mentioned before, latent prints are prints that are hidden/unseen to the 

naked eye and are detectable once they have been treated with a physical or 
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chemical process designed to enhance the visibility of prints, as stated by 

Yamashita and French (2011). The process in which latent prints are 

recovered depends entirely on the surface of the object in which the prints 

were left behind and the condition in which it was deposited (Van Hollen 

2009). Van Hollen (2009) states that these surfaces can be divided into four 

categories: 

1. Non-porous: glass, metals, plastics 

2. Porous: paper, cardboard, cloth, unfinished wood 

3. Semi-Porous: glossy papers, printed boxes 

4. Sticky Surfaces: tapes labels adhesives 

At a crime scene, an investigator/detective will look for latent prints on 

surfaces that the perpetrator could have left, for example, signs of forced entry 

from a front door and therefore the front door knob and the door surface 

would be the first steps in acquiring latent prints, claimed by (Layton, 2005). 

It is important not to touch non-porous surfaces when trying to acquire latent 

prints as it could destroy the evidence, and therefore the paragraph below 

explains the methods used in acquiring latent prints from non-porous 

surfaces.  

1.7.2 Powders 

Powders are one of the most useful methods for non-porous surface. Such 

powders include metallic silver and velvet black powder. Powders are 
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commercially available in a variety of colours, and the type/colour of powder 

that is chosen depends on the colour of the material that holds the print 

(Layton, 2005). Grey (aluminium dust) and black (carbon or charcoal) 

powders are often used for acquiring latent prints. Grey powders are used for 

dark coloured surfaces, whilst black powders are used on white or light 

coloured surfaces. Other powders such as fluorescent powders are used for 

ultraviolet light purposes (Ahmad and Musa 2002). 

These powders will readily adhere to perspiration residues and / or deposits 

that have been left on the surface of objects once applied carefully with a 

fibreglass brush. Once the colour of powder has been chosen, for example the 

best colour contrast with the surface, the investigator will then gently brush 

the powder onto the chosen surface in a circular motion until a print is visible, 

and once the print is visible the investigator will then start brushing in the 

same direction in which the print ridges are facing. Before lifting takes place, 

a photograph is taken and then clear tape is then stuck onto the powdered print 

and moved back in a smooth motion into a fingerprint card that resembles the 

same colour as the powder (Layton 2005). 

The disadvantage of the powder technique is that it will only work in the 

presence of moisture and therefore prints that have been left for days on 

surfaces will not adhere to the powders sufficiently, usually fingerprints 

require more than a general dusting for prints, as dusting which is usually 
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used for non-porous surfaces is only useful if the prints are fresh and therefore 

other techniques need to be implemented in order to acquire or visualise the 

prints. The chosen techniques need to be carefully selected, as using an 

incorrect method can destroy the latent print evidence (Ahmad and Musa 

2002).  

1.7.3 Cyanoacrylate (Super Glue) fuming 

Gaseous superglue is another method used to chemically enhance fingerprints 

on non-porous surfaces, mentioned by Karlinszyky and Harkai (1990) and 

cited in Ahmad and Musa (2002). Dusting for fingerprints is pointless when 

latent prints need to be acquired after a short period of time, as sweat from 

the latent print will dry out. However, amino acids that have been left from 

the print can remain for several months depending on the right conditions, 

and it is with superglue that prints can be acquired. Superglue is said to have 

an affinity for these amino acids where superglue can bring these amino acids 

together and solidify around them, leaving a sticky image of the print. It is 

also stated that superglue reacts with proteins and fatty acids in the latent print 

and it is the moisture of the air that enables the production of a visible sticky 

white material that forms along the ridges of the fingerprint as stated by 

(Ahmad and Musa, 2002).  

Most common liquid superglues are either methyl cyanoacrylate or ethyl 

cyanoacrylate. In order to make latent prints visible, the constituents of sweat 
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could be selectively fixed by using different chemical reagents such as 

ninhydrin reagent, iodine fuming and superglue fuming. Chemical reagents 

such as ninhydrin and eosin are used as a means of enhancing latent 

fingerprints on non-porous surfaces, (Ahmad and Musa, 2002).  

In a situation where the investigator suspects that latent prints are on metals, 

glass, or plastics, Cyanoacrylate is poured into a metal plate to heat for about 

120 F (Layton 2005).  After the metal plate has been heated, it is then placed 

into a container such as an airtight chamber with a heat source and the object 

containing the latent print (Van Hollen 2009). An airtight container such as 

an aquarium is a good piece of equipment, as it avoids the operators from 

inhaling superglue fumes. It is the fumes from the Cyanoacrylate that make 

the latent prints visible (Layton 2005). The good advantage to this technique 

is that whilst the fumes are enhancing the visibility of the latent prints, it does 

not do anything to damage the prints, as claimed by Layton 2005). However, 

Van Hollen (2009) states that these prints may be difficult to see. Van Hollen 

(2009) also claims that some prints produce white deposits, which makes 

them more durable and it is the preferred method of choice when prints need 

to be stored for a long period of time prior to processing and also before 

powders are to be used.  There are also a few factors that can affect the 

superglue process and they include room temperature, humidity, length of 

time the prints are fumed, and whether the superglue chamber is airtight as 
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stated by Van Hollen (2009). Below is a photo of an airtight chamber, in this 

case an aquarium used for superglue fuming. 

 

Figure 1: A photo describing the set up procedure for superglue fuming. The 

‘aquarium’ has an airtight lid, a non-melting container to hold the glue (foil is 

recommended), a mug warmer that us used to heat superglue, a beaker of hot water 

to increase humidity and a can that is used to suspend items (wire is attached at the 

top of the chamber), as described by Van Hollen (2009). 

1.7.4 Ninhydrin  

Ninhydrin for porous surfaces, ninhydrin can be used is sprayed onto the 

porous surface of an object and works by forming a purple-bluish colour with 

the presence of amino acids that have been left from perspiration. (Ahmad 

and Musa, 2002).  

One of the good advantages of using the ninhydrin reagent is that it can be 

used in acquiring prints that have been left on surfaces as old as 15 years; 
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however it has to be dissolved in an organic medium (drawback) as stated by 

Ahmad and Musa (2002). 

 

1.7.5 Iodine 

Iodine is basically used in the form of solid crystals that change directly into 

vapour when heated, and the suspect material is placed into a cabinet with the 

iodine crystals and a heat source. Once the heat source has started, the 

resultant vapour will combine with the elements of the latent prints in order 

to make the fingerprints of the suspect visible. Although iodine fuming is said 

to be the oldest method used for visualising latent prints, it also has some 

drawbacks for example, it reacts with residual water that has been left from 

perspiration in the suspects print .Another disadvantage is that the toxicity of 

iodine is a health and safety issue when using the method; also, the prints are 

not permanent and therefore need to be fixed (Ahmad and Musa 2002). 

 

1.7.6 Advantages and disadvantages of these methods  
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The disadvantages of using cyanoacrylate have been found to be due to: 

getting hold of the required and uniform concentration and vapours in greater 

volumes; is difficult. Another issue is polymerization on the ridges of 

fingerprints and the surrounding surface of the object, leaving the resultant 

coating being difficult to remove, as the surface is linked by chemical bonds 

such as with calcium ions which are converted once deposited into oxide or 

carbonate and this results in further reactions being too slow for any practical 

use, claimed by (Ahmad and Musa, 2002) 

Ahmad and Musa (2002) conducted a study based on the conditions that were 

necessary for effective use of superglue fuming, ninhydrin reagent and eosin 

reagent for the visualisation of fingerprints. Superglue fuming was used on 

non-porous surface types such as an aluminium sheet, a transparent plastic 

bag and a glass Petri dish, and the method was all found to be effective in all 

cases for the enhancement of fingerprints. The visualisation of these latent 

fingerprints was highly dependent on the size of the tank and humidity of the 

air, which was the same as of ambient conditions and the heating temperature 

of superglue fuming was in the range the 40-50 C, compared to the normal 

boiling points for most superglues at 49-65 C. Prints were developed within 

two hours and up to 3 months for plastic bags and 1 week for aluminum 

sheets; however it took up to 2 days for latent prints to be developed from 

glossy flash cards.   

The ninhydrin technique was used on porous surface types such as white 

writing paper and manilla cards, which all developed as purple prints due to 

the reaction of ninhydrin with the amino acids from sweat. Good quality 

prints started to appear within an hour and lasted up to 24 hours and then 

became weaker. One of the problems that were found with the ninhydrin 

technique was the coloured background interference which then made it 

harder to visualize the prints on some surfaces. 

The Eosin technique was used on non-porous surface types such as glossy 

flash cards and white plastic wrappers. This technique involves the use of a 

phase transfer catalyst to fix the calcium ions in sweat such as t-butyl 

ammonium iodide and to speed up the reaction between the insoluble calcium 

and eosin. The latent prints were quickly developed within 5-10 minutes 

giving pink coloured impressions. Good quality impressions were seen on 

white papers, but not on other coloured paper such as red or pink. Good 

quality prints were also detected from glossy flash cards that had been left for 
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up to 1 week and also detected that the prints could be left for up to 3 months 

with visualization being satisfactory, due to the interaction of calcium ions 

and the cellulose paper. These findings can show us that fingerprints can be 

lifted from other non-porous surfaces, such as laminated and smooth surfaces 

for example on documents such as driver licence cards, identity cards and 

credit cards.  

1.8 Submerged items:- 

The reason, for which submerged items are recovered, as a means of evidence 

in matching the prints with a criminal/defendant at a setting such as water, is 

due to the increase of recreational waterway usage such as accidents, 

drowning, violent crimes and murders. An increase in incidents where 

criminals feel that weapons and other wrongful evidences are thrown into 

water have also increased as stated by Becker (2000). Becker (2000) explains 

that due to the influx of criminals seeking such methods for example, to use 

recreational waterways as a means of hiding such evidence, it has now caused 

the law enforcement agencies and other professionals in the field to become 

more involved in underwater recovery operations. Historically, it was fire 

departments that provided personnel trained in search and rescue diving, 

when incidents occurred that needed the retrieval of evidence that had been 

submerged in water. Law enforcement agencies believed that the need to 

retrieve evidence from submerged water was nothing more than ‘the salvage 

operation’ and that divers did not need to have special skills in the handling 

and processing of what may have been important evidence. (Becker, 2000) 

over time, their belief was then questioned with regards to what could have 

been missed in the salvage process. They asked whether conclusions from 

pictures, measurements and photographs were satisfactory What remained 

untold due to the failure of properly handling, processing and packaging of 

evidence, which then caused a missing study/analysis when it came to 

forensic scientists in doing their job? Is salvaged material of value if it cannot 

be matched up with the defendant?  

Processes in the analysis and conclusions of submerged items, from 

investigators to forensic scientists in the crime laboratory can became useless 

if evidence cannot be properly discovered, or is ignored or contaminated 

(Becker 2000).  

According to Becker (2000) there are some myths or misconceptions that 

certain  agencies cling to regarding  for instance, the ultimate objective and 
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composition of the dive recovery team; the forensic value of submerged 

evidence; the assumptions concerning accidents and the ability to locate 

submerged items geographically, mentioned by Ogloff and Pfeifer (1992), 

cited by Becker (2000). 

1.8.1 The ultimate objective of the dive recovery team -Myth 

1:-It is stated that the Becker (2000) “The dive recovery team’s ultimate 

objective is to recover a submerged item”. If agencies still believe in this 

conception then it is thought that the diver’s ultimate goal is to retrieve the 

item and return it safely. Becker (2000) believes that these are admirable 

objectives but still remain shortsighted in terms of law enforcement policies, 

perspectives and so forth. Becker (2000) argues that the need to convict 

criminals for their crimes with the help of underwater recovery emphasises 

the true objective of the dive recovery team.  

1.8.2 Composition of the dive recovery team- Myth 2:- 

It is stated that the Becker (2000)  “The dive team is made of a primary diver, 

safety diver, line tender, on scene commander, and others involved in the 

process respectively”. By reading the former myth, this one even becomes 

interesting, as when a criminal becomes convicted of a crime he/she has 

committed, agencies recognize that the primary objective of winning 

convictions lies with the dive recovery teams; they also begin to realize that 

other personnel such as investigators and crime laboratory personnel are dive 

recovery team players as well. It is also worth mentioning that the “first 

responding officers set the tenor of underwater investigations” stated by 

Becker (2000) pg 2. These officers have the responsibility for ensuring crime 

scene integrity, acquiring witness identifications, authorizing and setting 

unauthorized entrances for wanted and unwanted individuals; recognizing 

potential locations/sites of potential evidence (entry and exit); protecting the 

sites and so forth. As these members of staff (officers) play a major role in 

the underwater investigation process, agencies should train them in the 

theory/basics of processing an underwater crime scene, including what they 

must protect, and also mentioning the roles of other team members. Is also 

stated that often members of the dive recovery team, such as investigators, 

crime laboratory personnel and prosecutors, lack an understanding of the 

scientific field in approaching true evidence. For example, divers need to 

realise that submerged evidence has the same value as evidence found on 

land, and therefore investigators may then fail to understand that their job role 
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includes the need to collect samples of water from the bottom and surrounding 

areas so that a ‘control’ can be used in the laboratory. A control is useful in 

the laboratory as it can exclude background contamination, and any traces of 

evidence that may have been left (Becker 2000). 

1.8.3 Forensic value of submerged evidence Myth-3:- 

It is stated that the  Becker (2000)“All submerged evidence is bereft of forensic 

value”. This could be due to examinational findings on submerged evidence; 

for example, in an investigation, investigators may find fibre evidence on the 

body of a murder victim when the body was disposed of in a river by the 

perpetrator, as stated by Deadman (1984) cited in Becker (2000). Often 

submerged items are potentially valuable sources of evidence; however, this 

myth explains the assumption that investigators may unknowingly overlook 

contaminated items/destroy the items during the recovery process Becker 

(2000). 

1.8.4 Firearm recovery 

Firearm recovery: firearms are practically difficult to recover from water, as 

there have been many failed attempts. There are a few places in the firearm 

that can still retain fingerprints and these include: protected surfaces such as 

lubricated areas, for example, the magazine of a semiautomatic pistol or the 

shell or the shell casing of the rounds of the magazine where the perpetrator’s 

thumb was pushed into the magazine. Weapons used in contact wounds can 

also carry valuable sources of evidence such as blood, tissue, bone, hair and 

so forth which is stored on the barrel of the firearm ( Spitz ,1993), cited by 

Becker (2000). When firearms are deposited into water, the barrel is the first 

place in which water will reside, and will therefore create a block for any 

material to reside in the barrel. The valued evidence resides there until a 

pressure such as an improper recovering technique is used and all or most of 

the valuable evidence has been removed/lost. An improper technique includes 

the handling of the barrel and lifting the weapon above the head after 

surfacing the water. This drains all the contents and loses potential evidence. 

It is now noted that if firearms are found underwater, the diver needs to 

package and handle the weapon underwater carefully to retain all valuable 

evidence. 

1.8.5 Accident assumptions-drowning-myth 4:- 

“All drownings are presumed accidents”. According to Becker (2000), 

experienced homicide investigators presume that all unattended deaths are to 
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be pronounced murders, unless proven otherwise, except when deaths are in 

water. Many investigators have been found to recover presumed accidental 

drowning victims and have found other meaningful evidences to suggest that 

the cause of death was not accidental. Becker (2000) states that it is important 

for investigators to treat ‘accidental drowning’ with the same invesgation 

protocol as that which is met on land. 

1.8.6 Air disasters:- 

Air disasters are presumed disasters which are another myth that lies under 

the heading of accidental assumptions. Aircraft crashes can happen in every 

part of the world and the majority of aircraft crashes are found in water such 

as the ocean, rivers and lakes, due to the fact that most of the world is covered 

in water. If investigators assume that aircraft crashes are accidents, they could 

destroy crucial evidence, and may overlook contaminated evidence that could 

have been the result of a criminal intervention. According to Becker (2000), 

the two most important goals for investigators in aircraft underwater 

operations are to try and identify the passengers and to figure out the cause of 

the incident.  

1.8.7 Geographical retrieval – myth 5:- 

“It is not necessary or possible to locate submerged items geographically”. 

This myth is said to evolve due to the fact that most underwater recovery 

operations are on sites with limited visibility. However, when it has been 

found that a vehicle accident has occurred, the investigator can tell the 

direction in which the vehicle was travelling and approximately the speed of 

impact. Another example mentioned by Becker (2000) could be the position 

of a weapon, if a witness recalls the perpetrator disposing of the weapon in a 

certain place and the investigators finding it in another direction, questions 

could then be focused onto the witness. It is very important for investigators 

to mark their site when underwater operations are taking place as lack of 

marking sites can result in more time being taken to search for the desired 

location, and loss of potential evidence, more diving be coming necessary, 

inability to orient parts of a vehicle, firearm, aircraft and so forth.  

Due to an increase of incidents occurring underwater, agencies are now 

overlooking all these myths and taking a closer look, and are now 

understanding the complexities that occur in underwater operations such as 

the recovering process and, most importantly, to not look at it as just an 

underwater salvage operation. Agencies now appreciate the forensic value of 
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submerged evidence and the processes and investigational steps that need to 

be in place for underwater operations such as aircraft crashes, as well as the 

need for highly skilled diving personnel in solving crimes          ( Becker 

,2002).  

1.9 Studies of latent print detection on items recovered 

underwater 

Nelson conducted a series of experiments in order to detect fingerprints on 

items submerged in water on sequential days, and at the same time testing 

two different methods used for the enhancement of prints. The first part of the 

experiment involved the usage of several large tubs of water that were used 

to hold pieces of angled aluminium cut into two-inch sections. Before putting 

the pieces of angled aluminium into the water tubs, they were first cleaned 

with alcohol swabs, left to dry and then printed on the outside faces. Three 

pieces of aluminium were taken out each day to then be subjected to 

powdering and then each piece to be subjected to cyanoacrylate fuming. 

Negative controls consisted of the inside faces of the tubs of water, whist the 

positive controls consisted of the prints which were tested by each method 

daily. For this experiment, it was concluded that when the prints were drawn 

from the water, prints were detected and enhanced on all pieces using both 

methods; however the results were inconsistent, for example, on one day 

prints were detected whilst on other days no prints were detected and some 

prints had less detail than others.  

In another experiment, Nelson used glass slides as another type of surface to 

test for pints. The glass slides were also cleaned with alcohol swabs, left to 

dry and then printed twice on one side and then dropped into the tubs of water. 

Just like the aluminium method, three glass slides were tested daily and were 

also subjected to powdering and then each glass to cyanoacrylate fuming. The 

results showed that on each day, all the glass slides had prints on them and 

that both the methods used for enhancement worked well however the 

disadvantage was that the quality of the prints degraded as days went on. It 

was also stated that transport could not be a factor that could have an effect 

on this experiment, as the slides were taken out of the tubs of water after being 

transported to the laboratory.  

In the last experiment, Nelson used spent pistol cartridges as another type of 

surface to test for prints by using the same principle of methods used in the 

two  former methods. Three cartridges were tested with prints facing on either 
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side of the shell. The results showed that prints were detected on the firing 

pistols cartridges and could also be enhanced using both the methods, for 

example, powdering and cyanoacrylate fuming.  

Decent pictures of the enhanced cartridge prints could not be established; 

however the shells were available for examination. The powdering method 

produced a more clearly visualized print than the "super glue" fuming 

followed by powdering. 

From all the experiments conducted, it was concluded that the basic principle 

of detection of prints after several days of immersion was very good. It was 

also stated that the experiment was carefully designed but that it could not 

reproduce the true effects of items that had been thrown into a river, lake or 

ocean for several days. True items, such as when a perpetrator has tried to 

hide weapons in water and they have been left there for several days, probably 

would not be handled carefully enough to keep the prints intact. Factors such 

as currents, bottom mud and among others could cause degradation of the 

appearance of prints. However, Nelson suspects that it could be due to a “real 

world” effect that aluminium is inconsistent with the results or glass slides 

and brass pistol cartridges. It was also suggests that a thorough investigation 

using natural and realistic conditions with greater times spent under water, 

more types of surfaces and other methods of detection and enhancement need 

to be studied. 

2. Experimental method 

To begin with, fingerprints were taken from different people from different 

countries on non-porous surfaces like glass. These prints were immersed in 

different types of water; before immersion in water the initial clarity of the 

fingerprints was confirmed, and then the fingerprints were left in the water to 

study their stability.  

The equipment used in the study included different types of water. The types 

of water used were: tap water; canal water; sea water and deionised water. 

These types of water were each placed in a plastic basin; then the fingerprints 

were individually immersed in the different types of water on a glass slide. 
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Chemical substances were also used to examine the fingerprints. The 

chemicals used for non-porous surfaces were super glow and aluminium 

powder. 

To retain the fingerprints, glass slides were chosen because they are clean and 

pure, without risk of contamination. 

The fingerprints were chosen carefully. Fingerprints from people of different 

nationalities were taken in order to study and note the existence and extent of 

the impact of different native weather conditions and different eating habits 

on the strength of the fingerprint and the fingerprint’s resistance to different 

types of water. 

The types of water were also carefully selected. Different types of water were 

chosen like canal, sea, tap and deionised water, to see if they had the same 

effect or not. This is because the fingerprint is made up of fat, amino acid and 

water, so the study hoped to find out how each type of water affects the 

fingerprint and how long the fingerprint can be resistant to the different types 

of water. 

5L plastic bowls were used to contain the water, and 4.5L of each type of 

water was added to the bowl. This allowed easy access to examine the slides, 

as well as allowing normal air flow at the surface of the bowl. After the slides 

were immersed in the bowls, the water was not changed, and the slides 

remained in the water as long as the fingerprints remained clear, which in 

some cases was more than a week. The slides were suspended in the water on 

lengths of string, to which they were attached by small clips. 

The fingerprints were checked daily. To check them, the slides were removed 

from the water and allowed to dry naturally. When they were dry, they were 

first examined visually, and then with a microscope. The results were 

recorded photographically, and measurements taken to compare the condition 

of the prints at each inspection with their original condition before immersion. 

The prints were also evaluated for clarity, in other words, the ability to see 

the ridges and the characteristics of the fingerprints clearly, in order to be able 

to compare the fingerprints and identify them. Clarity was recorded in terms 

of 1st, 2nd and 3rd level detail.  
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Level 1 

Includes a general flow of the character and composition style. Level 1 is not 

enough detail for the identification of an individual, but can be used for 

exclusion. Level 1 may include details of guidance and information to enable 

the core and delta location, and discrimination of a finger against the palm, 
(Ashbaugh, 2005). 

 

Figure that show the loop, arch, and whorl patterns described by Witzke, (2011). 

Level 2 

Includes details of the configurations, as specified from the end of the 

character, bifurcation point, or combinations thereof. The relationships at 

level 2 are able to give individual details, (Ashbaugh, 2005).    

 

Figure that show the level 2 described by Witzke, (2011). 

Level 3 

Includes all the features of details of dimensions of a series of ridges, such as 

the deviation of the path of the character, width, shape, and pores, edge 
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contour, and the ridges and, breaks, wrinkles, scars and other details of 

permanent features, (Ashbaugh, 2005).   

 

Figure shows the level 3 features (deviation of the path of the character, width, 

shape, and pores, edge contour, and the ridges and, breaks, wrinkles, scars). 

Described by Witzke, (2011). 

The clarity of the prints was expressed on a scale from 5 to 0. The different 

points on the scale were defined as described below:  

5:  Very clear, very easy to identify.  (Level 3)    

4: Ridges very clear even to the naked eye. (Level 3)    

3: Can see some ridges and characteristics. (Level 2)   

2: Can see a few ridges and characteristics but not enough for comparison. 

(Level 1)   

1: Cannot see ridge and characteristics at all. (Level 1)   

0: Not any ridge and characteristics (not prints) can be developed. (Not any 

level) 

3 Results and Discussions 

This test was conducted for two people, one from Africa and the other from 

the UK. The results were as follows: 

The effect on the fingerprints and the vulnerability of the prints differed 

depending on the person and not the type of water. 

3.1 Deionised water:- 
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Deionised water had a strong impact on the print from the person from the 

UK, while for the fingerprint from the person from Africa, the effect was not 

so strong and the print remained clear for a longer time than the one from 

person from the UK.                   

                   

 

Days are on the x-axis and Clarity is on the y-axis. 

Figure1 Clarity of fingerprint in Deionised water over a period of days, 

comparing different countries. 

3.2 Sea water:- 

Sea water had a strong impact on the fingerprints of the person from the UK, 

while for the prints from the person from Africa, the effect was not so strong 

and the print remained clear for a longer time than that from the person from 

the UK.   
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Days are on the x-axis and Clarity is on the y-axis. 
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Figure2 Clarity of fingerprint in Sea water over a period of days, comparing 

different countries. 

3.3 Canal water:- 

In canal water the fingerprint from the person from the UK remained clear for 

a long time compared to the print from the person from Africa. 

      

 

Days are on the x-axis and Clarity is on the y-axis. 

Figure3 Clarity of fingerprint in Canal water over a period of days, comparing 

different countries. 

3.4 Tap water:- 

Tap water showed no visible difference in effect. 
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The same experiment was repeated on fingerprints from two people from 

Africa and two from the UK.  
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Days are on the x-axis and Clarity is on the y-axis. 

Figure4 Clarity of fingerprint in Tap water over a period of days, comparing 

different countries. 

The results were as follows: 

The differences in the strength and clarity of the fingerprints varied according 

to the person, where one of them was strong and the other was not clear. There 

were some limited differences in the effects depending on the type of water, 

which will be discussed in the next section. 

4 Conclusions 

This study had two aims, which were to assess the effect of ethnic and 

environmental factors on the stability of fingerprints when immersed in water 

for a sustained period of time. The second aim was to evaluate the effect of 

different types of water on the stability of submerged fingerprints from 

individuals who are of different ethnic and cultural backgrounds, and to assess 

the length of time before these prints deteriorated. 

Although the results were not conclusive, the prints from the person from 

Africa appeared to remain stronger and to deteriorate less quickly over a 

period of time than those of the person from the UK, in both deionised water 

and sea water. The result from sea water may be because the person from 

Africa lived close to the sea, which may have caused physiological changes 

which affected the composition of his fingerprint, making it more resistant to 

the effects of sea water. On the other hand, the print from the person from the 

UK was less affected when immersed in the canal water, which again may be 

the result of physiological factors caused by the effects of his native 

environment. However, this was a limited study and further research would 

be needed to test this theory further. It should also be noted that the prints 

immersed in tap water showed no significant difference in the rate of 

deterioration. 

In general, however, the effect of different types of water was relatively small, 

and in most cases one fingerprint (the one from the person from Africa) was 

stronger and deteriorated less after submersion regardless of the type of water. 

This suggests that the strength of a fingerprint and how clear it is depends on 

the nature of the person, and may be affected by the type and quality of food 
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and drink consumed, and the climate. There is a therefore a need for further, 

more detailed research into the effects of a person’s environment and habits 

on fingerprints. For example, how do factors such as climate, what a person 

eats and drinks, drugs they have taken and so on, affect the strength, clarity 

and durability of their fingerprints? It is likely that the climate and other 

geographical aspects of where a person lives may affect their physiological 

system, which will in turn have an effect on the sweat and fatty acids left 

behind in a fingerprint. For example, a person living near the sea will have 

physiological differences from a person living inland. Similarly, warmer 

temperatures may have an effect, due to the need to drink more, and the 

production of more perspiration, which again can affect a person’s print.  

 

Drugs also can have an effect on a person’s fingerprint, since drugs contain 

amino acids, which will be evident in the print.  

Future work 
This raises a further area for possible research, in terms of investigating other 

possible reagent materials for fingerprint analysis to assess a person’s 

consumption of drugs. For example, ninhydrin can be used to determine 

amino acids in a print, but there are other materials, such as those used in 

drugs analysis, which could be investigated for use in fingerprint science.   
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"تفضيل إنجاب الذكور في األسرة الليبية ومدى عالقته   دراسة بعنوان: 
 بالقيم االجتماعية"

 د. فوزي صالح الشريف/ جامعة الزنتان             د. الهام عمران العزابي / جامعة طرابلس

 ملخص الدراسة

تتكون الدراسة من الواجهة األساسية وهي تحمل عنوان تفضيل إنجاب الذكور في     
األسرة الليبية ومدى عالقته بالقيم االجتماعية. حيث قدمت الدراسة نبذة مختصرة عن  

ل واسع في المجتمع الليبي، مختلف القيم االجتماعية المرتبطة باإلنجاب والمنتشرة بشك
تأتي بعد ذلك المقدمة التي تلخص وتتحدث حول موضوع الدراسة، بعد هذه الديباجة 
المحور األول مدخل تمهيدي ويتضمن: توضيح مقتضب عن مشكلة الدراسة، وأهمية  

 الدراسة، فرضيات الدراسة ومصطلحات الدراسة.
النظري   الثاني اإلطار  المحور  الهامة: أما  المواضيع  للدراسة ويشمل: عرض لبعض 

مفهوم اإلنجاب وحظوته في المجتمع العربي )إنجاب الذكور(، أهمية اإلنجاب لألسرة 
ومنها لإلنجاب  المحددة  واالتجاهات  القيم  أهم  اقتصادية    :والمجتمع  قيمية  اعتبارات 

اعتـبار  الذكور(،  )تفضيل  اجتماعية  قيمية  اعتبارات  الذكور(  دينية، )تفضيل  قيمية  ات 
البيانات.   ،اعتبارات قيمية مرتبطة بالزواج المبكر التنفيذية عرض وتحليل  اإلجراءات 

 نتائج الدراسة، التوصيات المراجع. 
Abstract 

This study is titled the preference which is titled the preference for 

the birth of males in the Libyan families and its relation to social 

values. The study provides a brief overview of the various social 

values associated with procreation that are widely distributed in 

Libyan society. Then, it providesthe introduction, which 

summarizes and talks about the topic of the study, followed by the 

first section which conatins a preliminary introduction, which 

includes: a brief explanation of the problem of the study, the 
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importance of the study, the objectives of the study, and the terms 

of study.

The second section which is the theoretical framework of the study 

includes: Presentation of some important topics: the concept of 

reproduction in Arab society (birth of males), the importance of 

procreation of the family and society, the most important values 

and trends specific to reproduction, including: economic value 

considerations (male preference), Religious value considerations, 

valuative considerations related to early marriage, executive 

procedures, presentation and analysis of data, results of the study, 

recomedations of the study and refernces. 

 

 مقدمة:             

تعد دراسة القيم االجتماعية واإلنجاب من الدراسات المهمة التي ال تتعلق بميدان       
علم االجتماع فحسب بل تتعلق أيضًا بميادين االقتصاد والسياسة والدين، ذلك الن القيم  
التي هي ضوابط سلوكية وأخالقية تضع سلوك وعالقات الفرد في قالب معين تؤثر في 

 (. 2، 2006)الدليمي، رها وتطورها تكوين األسرة واستقرا 
وهذه القيم اختلفت عبر الزمن مع تطور األسرة ومصطلحاتها مع التغيرات التاريخية 

 (.23، 1984)ربيع،  والبشرية واالقتصادية، ونوعية الروابط التي لحقت بناء األسرة
مل إن الدراسة هذه تعتبر القيم هي العامل األساس، وتفضيل إنجاب الذكور هي العا

التابع، لذا فالقيم االجتماعية تؤثر في تفضيل إنجاب الذكور على اإلناث عند بعض 
األسر بشكل نسبي وهذا ما سنحاول التعرف عليه في هذه الدراسة في إطارها النظري 

 والتحقق من فرضياتها في الجانب الميداني للدراسة. 

 رئيسية:هذا ولقد تكونت الورقة البحثية هذه من محاور  
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  الدراسة أهمية : يدرس اإلجراءات المنهجية مقدمة الدراسة تحديد مشكلة  المحور األول
: مفهوم الثاني  الدراسة، المحور  الدراسة، مصطلحات   الدراسة، أهدافالدراسة، فرضيات  

 أهمية اإلنجاب لألسرة والمجتمع،   اإلنجاب وحظوته في المجتمع العربي )إنجاب الذكور(،
الذكور(   )تفضيلقيمية اقتصادية    اعتبارات   :ومنهاالمحددة لإلنجاب    واالتجاهات أهم القيم  
قيمية مرتبطة   دينية، اعتبارات اعتـبارات قيمية    (،الذكور  قيمية اجتماعية )تفضيلاعتبارات  
 . المراجع الدراسة، التوصيات، للدراسة. نتائجالتنفيذية  المبكر. اإلجراءات بالزواج 

 مدخل تمهيدي ويتضمن:   -ولالمحور األ 
 :Problem of the study تحديد مشكلة الدراسة -

يمكن تحديد مشكلة الدراسة في محاولة استشراف الصلة الموجودة بين القيم االجتماعية 
المشجعة على اإلنجاب وتفضيل إنجاب الذكور في المجتمع الليبي خاصة في منطقة  

 يفرن، التيالعديد من المدن ذات الريف المتحضر السيما بمدينة    باعتباره يظمالجبل  
إلن وأساسية  خاصة  عناية  بإنجاب (Male births) الذكورجاب  تولي  والتكتفي   ،

اإلناث أو إنجاب طفل ذكري واحد ما قد يعرض بعض هذه األسر إلى عوامل التفكك 
 الطالق.األسري وتعدد الزوجات و 

تفضيل إنجاب   اإلنجاب، وتحديداً لذا تفترض الدراسة بأن القيم االجتماعية نؤثر في  
 . على لألسرةبة تنعكس باإليجاب الذكور لما لهم من حظوة ومكانة ومها 

 :Significance of the studyأهمية الدراسة -
–أنها تتناول موضوعًا لم ينل نصيبًا كافيًا من البحث والدراسة في مجتمعنا الليبي   .1

 في منطقة الجبل الغربي ليبيا.  خاصةً   -في حدود علم الباحث 
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يؤمل من هذه الدراسة بناء اتجاهات إيجابية لصالح تفضيل اإلنجاب باعتباره هبة   .2
اإلناث الذي يهب الذكور ويهب    أنثى، فهومن الخالق بغض النظر إن كان ذكر أو  

 عقيمًا. من يشاء  ويجعل
 data collectionتنعكس األهمية العلمية للبحث في جمع المعلومات العلمية .3

وإثرائه بدراسة جديدة تتعلق بالقيم   االجتماع العائليالسيما علم    في مجال علم االجتماع
 ليبيا. االجتماعية واإلنجاب بمدينة يفرن بالجبل الغربي 

 : Aims of the studyأهداف البحث-

التعرف على دور القيم االجتماعية في المجتمع الليبي ومدى ارتباطها باإلنجاب السيما 
  وهي:عية من هذا الهدف الذكور، ويمكن اشتقاق أهداف فر 

 الذكور.التعرف على مدى ارتباط حظوة ومكانة األسرة في المجتمع بإنجاب  .1

اإلنجاب السيما الذكور في    مبكرًا بفرصة الزواج    ارتباط ظاهرة التعرف على مدى   .2
 األسرة  

 الدراسة: تساؤالت  -

 الذكور؟ما دور القيم االجتماعية في المجتمع الليبي ومدى ارتباطها باإلنجاب السيما  .  1

 الذكور؟ما مدى ارتباط حظوة ومكانة األسرة في المجتمع بإنجاب  .3

   األسرة؟اإلنجاب السيما الذكور في  مبكرًا بفرصةالزواج  ارتباط ظاهرةما مدى  .4

 الدراسة: فرضيات  -



 

 

 

 

 

 

88 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

القيماألولىالفرضية   ▪ إنجاب الذكور rangesتحدد معدالت االجتماعية هي التي    : 
 في المجتمع. 

األسرة التي تنجب الذكور هي األسرة ذات الحظوة والمكانة المرموقة   :الثانيةالفرضية   ▪
 أكثر داخل المجتمع.والمهابة 

: كلما كان الزواج مبكرًا ازدادت فرصة اإلنجاب السيما الذكور في  الفرضية الثالثة ▪
 األسرة  

 : Concepts and termsمصطلحات الدراسة  -
البحث    في  أمرًا ضروريًا  العلمية  والمصطلحات  المفاهيم  تحديد   حسن   (العلمييعد 
ذلك يمّكن القارئ من استيعاب معنى ودالالت األطروحة بفصولها   فإن  (172،  1971،

األسباب   أما  (Survey Methods,1977 ,p.41والميدانية )المختلفة النظرية منها  
 - أهمها: التي دفعت الباحث لتحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية فمتعددة لعل 

 المستعمل في البحث.معرفة ماهية هذه المفاهيم من حيث المعنى  -أ
 الفرضيات  إن المفاهيم والمصطلحات تعد بمثابة المفاهيم الرئيسية لبناء -ب 

hypotheses البحث. يتضمنها   التي 
 Survey Methods,1977) المفاهيم تحديد التعريف اإلجرائي لكل مفهوم من  -ت

,p.43.). 

كانت األسرة   سواء basic cellهي وحدة المجتمع األولى وخليته األساسية   األسرة:  -1
درجة   تضمممتدة بمعنى أنها تضم درجات من القرابة بين أفرادها أو األسرة النووية التي  
فإن لألسرة    أو درجات محدود من القرابة بين أفرادها كالدرجة األولى بين األب وابنه،

ب الوظيفة  وظيفة أساسية بعد اإلنجاب هي وظيفة التنشئة االجتماعية والثقافية وذلك بجان
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وحدة  باعتبارها  ألفرادها  تتوالها  التي  األخرى  الوظائف  ضمن  واالقتصادية  العاطفية 
 المجتمع األساسية وخليته األولى.

هذه  في  كثيرة  تغيرات  حدثت  ،ولقد  األساسية   االجتماعية   المؤسسة  األسرة  وتعتبر 
بيرجس   ويرى  العص  Lockeولوك  Burgessالمؤسسة  خالل  األسرة  أن  ور مثاًل 

التاريخية قد نالها التحول من مؤسسة تخضع في سلوكها للعرف ،والرأي العام والقانون  
إلى جماعة تقوم على الصداقة وتخضع في سلوكها على العرف المتبادل والوفاق بين  
أعضائها ،وتتحول األسرة من بناء اجتماعي صلب أو مؤسسة ثابتة إلى عالقات إنسانية  

بطب  مرنة، به  المسلم  تنمي ومن  الجديدة سوف  اإلنسانية  العالقات  أن هذه  الحال  يعة 
 (13  -12  ،  2005  ،)محمدلنفسها تقاليدًا جديدة تتناسب مع طبيعة العصر الذي توجد فيه

فيرى الباحثان بأنها مجموعة من األشخاص تربطهم روابط   :اإلجرائيأما التعريف    -
قوامهااجتماعية   المتبادل  متينة  واالحترام  األساس mutual respectالحب  ويمثلها 

الذكور على   إنجاب  التي تفضل  والقانوني ونخص هنا األسر    اإلناث وتقيم التشريعي 
 نفوسة. داخل حدود مدينة يفرن بجبل 

للخصوبة    والدة  عملية  اإلنجاب:  -2 نتيجة  الجديدة  البشرية  الكائنات 
بإنجاب   وهو  ،pregnancyوالحمل تنتهي  العملية  هذه  إن  إذ  الوالدة  عملية  يرافق 

 لالنقراض لذا األطفال الذين هم أساس استمرارية المجتمع وعدم تعرض سكان المجتمع  
ال يتم إال بعد عملية إخصاب البويضة   حمل، والحملال يكون إنجاب إال إذا كان هناك  

ينتهي بعملية ال  األنثى فإخصاب عند   حمل ويتمخض عن الحمل البويضة في الرحم 
  والبيولوجية اإلنجاب الذي هو والدة الجنين الحي من األم وهو يحمل الصفات الوراثية  

 .(159 ،1982،نجيب) معاً لكل من األب واألم 
بأنه عملية بايولوجية تتمخض عن والدة   V.Class.D    في. كالس   وعرفه دي.   - 
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 Class  D.V أن يكونوا أطفااًل ثم مراهقين ثم شبابًا يافعين  ن ال يلبثو األجنة الذين  
1982,P.10)  ) . 

بأنه :عملية بايولوجية تتمخض عن إنجاب    K.H.Kelsal  لكي. أج. كيلساوعرفه    -
ولكن بمرور الزمن يتحول إلى إنسان    وأول ما يكون هذا الشخص طفاًل،  شخص جديد،

اجتماعية   أدوارًا  يشغل  المجتمعبالغ  خدمة  خاللها  من   (p18,1976,يستطيع 
Kelsal.R.K.   ) 

فيرى الباحثان أّنه عملية بايولوجية تنتج عنها والدة أطفال   أما التعريف اإلجرائي:  -
جدد وهذه العملية تعتمد على تمتع الرجل بالقدرة على اإلخصاب وتمتع المرأة بخاصية  

 االجتماعية والحضارية التي يحملها المجتمع إزاء اإلنجاب.وعلى طبيعة القيم  الحمل،
نوع  الجنس:  -3 يمثل  اإلنسان    genderوهو  وجود  منذ  وجد  الذي  البشري  الكائن 

َ ُمْلُك لقولهبمشيئة الخالق على وجه البسيطة ذكر أو أنثى وورد في القران الكريم   ّلِلَه
َيَشاءُ  َما  َيْخُلُق  َواأْلَْرَض  َماَواَت  الذُُّكوَر   السه َيَشاُء  َلَمن  َوَيَهُب  َإَناثًا  َيَشاُء  َلَمْن  َيَهُب 

 ( 49)الشورى أية 

 ضوابط اجتماعية سلوكية تتأثر بأفكار ومعتقدات اإلنسان، االجتماعية: هيالقيم  -4
المجتمع  يريده  ما  مع  يتماشى  معين  مجال  في  اإلنسان  تضع سلوك  الضوابط  وهذه 
ويفضله، وهناك من عرف القيم االجتماعية بأنها ارتباط قوي وحتمي بين الكائن الحي 
وبعض األهداف والمعايير واألشخاص المعنيين الذين يعتبرون وسيلة إلشباع حاجات 

 الحي. الكائن 
االجتماع هي عناصر تركيبية  القconceptمفهوم  أما    - االجتماعية عند علماء  يم 

من التفاعل االجتماعي تشكل المكونات الجوهرية النظرية االجتماعية     derivedمشتقة
 ( 18،  2006،)البيانيوتعتبر دراستها من األهداف األساسية للبحث االجتماعي 

فهي مجموعة أراء وأفكار يحملها اإلنسان    :أما التعريف اإلجرائي للقيم االجتماعية  -
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والتي تؤثر في سلوكه اليومي والتفصيلي السيما سلوكه المتعلق بتفضيل إنجاب الذكور 
 متزوجًا. إذا كان 

 ويسعى للحصولوجدانية تكون موجودة لذا اإلنسان    desireوهي رغبة  التفضيل:-5
 عليها بشتى الطرق.

 النظري للبحث ويشمل:اإلطار  -المحور الثاني -

 ـ مفهوم اإلنجاب وحظوته في المجتمع العربي )إنجاب الذكور( : 
هو خاصية طبيعية ووسيلة للتناسل المترتب على التزاوج بين الذكور واإلناث وقد     

منذ استخالْف هللا اإلنساَن في األرض حتى   شّرع هللا الشرائع التي تنظمه وتبين حدوده،
 الكون.اإلنساني في الوجود ويعمر يستمر ويبقى النوع 

وأمر يرضي هللا       اإلنجاب وزيادة األوالد خير وبركه  أن  الناس  كثير من  ويعتقد 
الكتاب  من  القديم  العهد  في  التوراة  في  بمحاور  ذلك  على  ويستدلون  وتعالى  سبحانه 

األرض وأخضعوها    أثمروا، وأكثروا، وأمالؤواالمقدس تنص على" أن هللا أوصى آدم  
البحر، سمك  على  الس  وتسلطوا  طير  على وعلى  يدّب    حيوان  كل  وعلى  ماء 

 (.13، 1982، )إسحاق"األرض 
وزيادة عدد   وقد حث القرآن الكريم على الزواج من أجل التناسل وأعمار الكون،     

اْلَماُل َواْلَبُنوَن َزيَنُة اْلَحَياَة   في كتابه الكريم   المسلمين من أمة محمد )ص( قال  
اَلَحاُت َخْيٌر َعنَد َربَ َك َثَوابًا َوَخْيٌر َأَماًل *  ْنَيا َواْلَباَقَياُت الصه الكهف الكريم،  )القران    الدُّ

 .( 46أيه 

  )التاج  المحمديةعن زواج العقيم وأمر بالولود لتكثير األمة  ومن السنة نهى النبي       
تدعوا  إلى اإلنجاب وزيادة    religionsيؤكد أن كافة األديان  وذلك  (283م،2008،
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النسل باعتباره مصدر البهجة وعنوان الفرح ومدخل السرور إلى قلب اإلنسان ومصدر 
 استقرار نفسي واجتماعي . 

وتعتبر األسرة البيئة التي اصطلح عليها المجتمع ونصت عليها الشرائع السماوية      
قيق اإلنجاب وهي موجودة في كل المجتمعات ،حتى في المجتمعات التي فيها حرية لتح

أطفال  هم  األسر  تنجبهم  الذين  األطفال  أن  ذلك  على  أدل  ،وليس  الجنس  ممارسة 
يعتبر    legalchildrenشرعيون  الذي  المجتمع  قبل  من  بهم  ومعترف  ورسميون 

 تغرير والتحقير وتوقيع العقوبات،اإلنجاب بالطرق الشرعية  ظاهرة صحية ال ينتابها ال
الذين يولدون خارج نطاق األسرة يعدون أطفااًل غير شرعيين في نظر  وأما األطفال 

واقتصادية  اجتماعية  مشكـالت  خلـق  عـلى  يساعـد  مـا   economic andالمجتمع 
social problems  . تلـقي بأعبائها على كاهـل المجتمع والدولة 

ومن ناحية أخرى تقدم ناحية،  النظام المنظم لعملية اإلنجاب من  ولما كانت األسرة       
حرصت كل المجتمعات على إحاطة   االجتماعية، لذلكنظامًا واستقرارا ألهم المناشط  

 (.94-93م،1898،)حجازي هذه الوظيفة بمعايير قوية وقيّدتها بإجراءات شديدة 
اإلنسان يعتمد على عدة أمور   بايولوجي، فإن  اإلنجاب حادث وعلى الرغم من أن     

والعادات  بالقيم  ومرتبط  وسياسية  واقتصادية    customsوالتقاليد   habitsاجتماعية 
أجيال   عبر  تراكمت  التي  المختلفة  الثقافة  أساليب  من  حيث وغيرها  تحدد    متالحقة، 

مستوى الخصوبة واتجاهات السلوك اإلنجابي، ومن المحتمل أن تدعو هذه القيم إلى 
لهذه التصورات   النسل، ووفقاتعارض ذلك وتدعو إلى تنظيم    السكانية، أوالزيادة  تأييد  

 (25 -23م،1998الحكيم، ، )عبد  اإلنجابيالمختلفة تتحدد معالم السلوك 
ويميل األزواج في المجتمع العربي إلى إنجاب األطفال وهذا التقييم ينطبق على     

لريف والمدينة( حيث تتشابه في توجهاتها إلى القطاعات االيكولوجية الثالثة )البادية وا
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العدد المرغوب فيه يختلف   اإلناث، ولكنأكثر من    )الذكور(سيادة الميل إلى إنجاب  
 آخر. من قطاع إلى 

فبينما يرغب سكان البادية والريف في إنجاب عدد كبير من األطفال يميل سكان      
المدن إلى إنجاب عدد أقل ، وفي الواقع الفعلي فإن تقدم وسائل العناية الصحية باألم  
وبالمواليد في المدن على الريف أو البادية تخلق نوعًا من التشابه في أنماط اإلنجاب 

ال الذين يستمرون على قيد الحياة ،ورغبة الريـفي في األطفال خاصًة بالنسبة لعدد األطف
إذ يعد األطفال هدايا من السماء ،ويصبح الزواج مباركًا حين يثمر  مغروسة في نفسه،

ذكورًا، كانوا  إذا  دعم    أطفااًل خاصًة  للريفي  بالنسبة  األطفال  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
بالنسبة للزوجة  فإن  األطفال يمثلون  اقتصادي مستقر فهم جزء من فريق عمله ،أما  

 (.199، 1995،) خيري رفعه لمكانتها ودعمًا لشعورها باألمن وعدم التهديد بالطالق
القدم أما سكان البادية فإن رغبتهم في اإلنجاب تبدو مرتبطة بقيمهم السياسية منذ      
 decisionsرات أن ازدياد حجم األسرة يعني ازدياد أهميتها في مجال اتخاذ القرا  إذ 

داخل العشيرة وفي مثل الظروف االقتصادية القائمة على الرعي والتجوال والغزو المتبادل 
فإن األطفال الذكور هم أكثر أهمية من اإلناث إذ أنهم يملكون القوة الجسدية الالزمة 

 لهذه النشاطات.
ذ ال يعد المقياس وفي البيئة المدنية يبقى التأكيد على أهمية اإلنجاب بصورة قوية إ    

فحسب، المرأة  أيضًا،  ألنوثة  الرجل  لرجولة  تنجب   ولكن  ال  التي  األسرة  تشبه  حيث 
بالصحراء القاحلة الجرداء، وبهذا المعنى فإنها امتداد لنفس التأكيد الثقافي السائد في 

 (.200، 1995، )خيري  الريف
من الضغوطات   varietyوعادًة ما تخضع األسرة التي ال تنجب  لطائفة متنوعة   

الخارجية من كل المحيطين بها ، خاصة في تلك المجتمعات والشرائح االجتماعية التي 
للمرأة من خالل خصوبتها من   التقليدي  الدور  وتقييم   ، الرجل  بفحولة  اإلنجاب  تربط 
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جاب ،ويظّل الخوف والقلق هاجس الزوجين  إلى أن  خالل النجاح في إنجاز وظيفة اإلن
أما في حالة عدم وجود الحمل فإنهما يلجآن    ،   firstpregnancyيحدث الحمل األول

فما   إلى الطبيب لمعرفة األسباب ، وغالبًا ما يكون السبب هو عقم أحدهما أوكليهما،
نفسية واجتماعية    عدم اإلنجاب وهل يحدث اضطربًا في األسرة والوسط فتكون له عواقب 

 واقتصادية ؟ .   
 والمجتمع: أهمية اإلنجاب لألسرة  -

تعتبر عملية التناسل واإلنجاب أسمى وظيفة وهبها هللا سبحانه وتعالى لإلنسان حتى     
حيث أودع غريزته   ويحفظ النوع البشري من االنتهاء واالندثار،  يستمر عمار الكون،

في   happinessويرى كل منهما الفائدة والسعادة  واألنثى،الهامة بين الجنسين الذكر  
اإلنجاب، كلها،  عملية  الحياة  المتصل   وهي سر  التوافق  مدى  على  يتوقف  ونجاحها 

اللذين يكون على عاتقهما أداء الوظيفة البيولوجية بنجاح   الزوجين،بغريزة الحب بين  
ينظركأول   الحياة    اختبار  في  باعتبارهإليه  األزواج ظاهر   الزوجية  لدن  من  ة صحية 

 (.79 -1983 )الجنابي، والمجتمع
ويوثق العالقات االجتماعية بين أعضائها حيث   ويؤكد اإلنجاب رابطة األسرة ويقويها،   

اآلمال  كبار  عليه  تعلق  ومهمًا،  مثيرًا  حدثًا  ألسرته  بالنسبة  طفل  كل  مولد  يعتبر 
آثارها العميقة في تغيير وتطوير   وكان من الطبيعي أن يكون لهذه الوظيفة  والطموحات،

كان لها أثارها    كما.  (30،  1994  )شعبان،  مركز األسرة وأدوارها ووظائفها في المجتمع
االجتماعية، الحياة  واستمرار  الزوجية  رابطة  انفصال  عدم  أهمية   في  إجمال  ويمكن 

   -اآلتي:  اإلنجاب للفرد والمجتمع في  
وسندًا لألهل    ومصدرًا من مصادر الرزق،  الحياة الدنيا،يمثل إنجاب األطفال زينة   .1

تكمن أهمية اإلنجاب في أنه .  (165)القصير.د.ت.  وقوة لهم في المجتمع    في الشيخوخة،
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 الزوج والزوجةبين    social relationshipsيؤدي إلى تقوية العالقات االجتماعية
 بوة.واأل ويحقق اإلشباع العاطفي ألفرادها كاألمومة  وأسرهما،

 ذلك منتحقيق التوافق النفسي واستمرار الحياة الزوجية وعدم تصدعها وما إلى   .2
 األسرية. العواطف التي تنشأ في الحياة 

يمثل اإلنجاب وظيفة مهمة في المجال الفردي واالجتماعي للوالدين ويساعد على   .3
 (.240، 1999 )الدقس،  نفسياً قبولهم اجتماعيًا واستقرارهم 

سبحانه   .4 وعبادة هللا  البشري  النسل  واستمرار  األسرة  لبقاء  اإلنجاب ضرورة  يعتبر 
 (.126 ،2001 ، )الطنوبي والتباهيوتعالى، وتأكيد الذات والتفاخر 

اإلنجاب  .5 أهمية  األساسي   significance of birthتكمن  المصدر  أنه  في 
التي توضع في المجتمع، وحسب نمطه الثقافي   للمعايير واألسسللخلف طبقًا    والشرعي

 والديني.واالجتماعي واألخالقي 
 أو تكمن أهمية اإلنجاب في اعتباره وظيفًة في أنها المؤثر األول الذي بوجوده تزيد  .6

األسرة   وظائف  والنفسية تقل  والتربوية mentalاالجتماعية،   والترويحية  والتعليمية 
 (.137، وآخرون، د.تالساعاتي )

يمثل اإلنجاب مكانة رفيعة وهامة في النفوس البشرية فهم المستقبل ورجاله وموضع   .7
 (.30 ،1994 ،شعبان)فخره واعتزازه 

اإلنجاب يجعل كاًل من الزوجين أكثر تماسكًا وترابطًا باعتبار أن األطفال هم حلقة   .8
 (103 ،2008 ،العسكري )الوصل التي تربط بين الزوجين وأسرهما 

الحفاظ على ممتلكاتها وتخليد اسمها   يعتبر اإلنجاب  .9 مصدر طمأنينة األسرة في 
 جياًل بعد جيل. 

يعتبر اإلنجاب عن حيوية الزوج ورجولته الكاملة وفحولته وعن خصوبة الزوجة  .10
 الحقه القادرة على اإلنجاب متى قررت.
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 basicومن أجل هذا كان اإلنجاب وال يزال أهم وأبرز وظائف األسرة األساسية   
familyfunctions  على اإلطالق وهو أساس العالقات األسرية لذلك نسمي األسرة

ناقصة ال تؤدي وظيفتها األساسية   تنتج أطفااًل أسرة  د.ت   وآخرون،)الساعاتي  التي ال 

 ما يحل محلهما في البناء االجتماعي   يخلفان طفاًل ال يتركانوالزوجان اللذان ال    (137،
 لإلنجاب:المحددة  تواالتجاهاأهم القيم  -

بنمط       متأثرة  مباشرة  بصورة  المجتمعات  من  كثير  على  اإلنجاب  قيم  تسيطر 
األفراد customsوالتقاليد     habitsالعادات  أذهان  على  ومسيطرة  السائدة  والقيم 

ووجدانهم وسلوكهم حتى أصبحت موضع تقدير واحترام لديهم ،حيث تمثل رغبة األب 
أسم العائلة أحد دوافع اإلنجاب في معظم الدول، ورغبة األم في في أن يحمل االبن  

 إثبات خصوبتها للجميع وأنها قادرة على اإلنجاب في أي وقت . 
ومن بين القيم واالعتبارات الموجهة للسلوك اإلنجابي إن لم تكن أهمها )اعتبارات     

 دينية،قيمية    تبارات الذكور "، اعاعتبارات قيمية اجتماعية " تفضيل    اقتصادية،قيمية  
 اعتبارات قيمية مرتبطة بالزواج المبكر(

وحيث إن الواقع االجتماعي يشير إلى ثقافة المجتمع والقيم السائدة بأنها المحفزة لإلنجاب 
   (.75، 2008، )المريمي عموماوهي اإلطار المرجعي للسلوك اإلنجابي عند األفراد 

القيم        هذه  سيادة  إلى  المؤدية  االتجاهات  أهم  إلى  بإيجاز  التعرض  الممكن  ومن 
 - كاآلتي:  وتغلغلها في حياة األفراد والمجتمع وهي 

اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة    قال    الذكور( :  )تفضيلاعتبارات قيمية اقتصادية    -1
اِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد َربَِّك َثَوابًا َوَخْيٌر َأَمالً  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ سورة الكهف   )القران الكريم ،الدُّ

األطفال في الحياة الدنيا بأن عدهم مصدرًا   يبين لنا هللا سبحان وتعالى قيمة(  46أيه  
 الباعث على االستمرار في هذا الكون .للسعادة والفرح و 
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من أوجه النشاط فرضتها طبيعة النظام الزراعي  wideوالحياة تتطلب مجموعة واسعة   
باعتباره المصدر الرئيسي والوحيد في   أو الناميةالسائد في المجتمعات غير الصناعية  

حين المرض الدخل مثل نشاطات اإلنتاج واالستهالك والمساعدة في أوقات األزمات و 
وحين كبر السن وغيرها من األزمات التي تتطلب االعتماد الشديد على األطفال وتوفير 
اليد العاملة السيما الذكور، ما جعل األسر تدرك أنه كلما كان عدد أفرادها كبيرًا زاد 

 . ألعضائهاeconomic safetyمن توفير األمن االقتصادي  وتمكنت دخلها 
)تفضيلقيمية  اعتبارات    -2 السائد   (:الذكور  اجتماعية  التفكير  بنمط  وهي مرتبطة 

أنا    يقول:الذي   " ما جعل كثرة  الغريب.عمي على    وابن   وأنا على ابن عمي    وأخي " 
 والقبلية، السيما في المناطق الريفية    ؛والتباهياإلنجاب وخاصة الذكور موضوعًا للتفاخر  
وخشيت   مقاتليها،زادت هيبتها ورهبتها لكثرة    إذ كلما كان عدد أفراد األسرة الذكور كبيرًا،

تعدد الزوجات        انتشار ظاهرة  أدى إلىاألمر الذي    من مجابهتها األخرى    األسر
 (. 162 -161.ت ،)القصير، د

على تفضيل إنجاب الذكور لعدة مهام  AlsidALhosingالحسيني  وأكدت دراسة السيد   
حيث يحافظون على الطقوس   العصبية، اجتماعية أبرزها أن الذكور من األبناء هم دعائم  

بكل   الخاصة  باإلضافةوالمراسم  اآلباء   أسرة  أسماء  يحملون  الذكور  األبناء  أن  إلى 
 (.16، 1976)الحسيني ، جيل واألجداد ويحافظون على استمرارها جياًل بعد 

قيمية    -3  التقلـيدية  دينية:اعتـبارات  األسـرة  ظـل  في  متـأصلة   traditionalوهي 
family  مرفوض التي ترفـض أي وسيـلة من وسائل تنظيم أو تحديد النسل بدعوى أنه

)القصير،   والتعليميةدينيًا وساهم في تكريس ذلك غياب الوعي وقلة الثقافة الدينية    ومحرم
 ( .163 -161د.ت، 

بالزواج    -4 مرتبطة  قيمية  النظم    المبكر:اعتبارات  أهم  من  المبكر  الزواج  يعد 
االجتماعية وأقدمها فالزواج رسالة مقدسة تحقق حكمة الشرع والدين وهو ضرورة من  
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وسعادة كبرى يجب أال يحرم منها أي إنسان    necessities of life ةضروريات الحيا
فهو ينظم الدافع الجنسي ويرسم طريق الطهر والعفة   سليم الصحة رجاًل كان أم امرأة،

وفي كنفه يتحقق األمن والطمأنينة لكل منهما   وهو األمل المنشود لكل من الرجل والمرأة،
 ، 1976،  )بدوي   ارتقاء النوع اإلنساني  وسروهو الوسيلة الشرعية إلنجاب فلذات األكباد  

273.) 
شارحًا أسلوب الزواج عند الريفيين إن   HussanElsatyويقول حسن الساعاتي     

( سنة 16ه للذكور )( سن19من عادة الريفيين أن يتزوجوا في سن مبكرٍة أي حوالي )
األسرة  لإلناث   العروَس وتختار  الخطوات   ،)الوالدان(  كل  بإنجاز  يقومان  إنهما  بل 

المتضمنة عملية تزويج ابنها من خطبة ومهٍر وجهاٍز وعقد القران وإقامة الزينات احتفااًل  
، أما االبن فهو يطيع والديه في كـل األمور وما عليه إال أن  occasionبهذه المناسبة

 (.273م،1976، )بدوي  بهيفـعل ما يؤمر  
 الصناعية حيث ويمثل الزواج المبكر قيمة عالية عند أهل الريف على خالف المناطق    

التخصص، وندرة  الريفية  الحياة  عليه  فيها،  تشجع  العمل  مستوى    وتقسيم  وانخفاض 
الريف ووصول الشباب في    وقناعة الناس بالضروريات من مطالب الحياة،  المعيشة،

ويمكن إجمال دوافع الزواج   (30،  1996،  )دياب  إلى النضج االقتصادي في سن مبكرة
 - يلي:  المبكر فيما 

خلقي يتبلور في أن الزواج المبكر عصمة religious motivationدافع ديني  -1
 من الزلل وصيانة للشباب من الوقوف في الفتنة واإلغراء.

لريف يهدف من ضمن ما يهدف إليه االستعانة دافع اقتصادي فالزواج المبكر في ا  -2
 والحقل.بجهد العروس لخدمة حماها أو حماتها وخدمة زوجها في المنزل 

دافع اجتماعي وهو التفاخر وتقوية العصبية وذلك باالندماج باألسرة التي صاهرها   -3
 (.11، 2008)المريمي، الذكورالفرد ومن ثم إنجاب األطفال وخاصًة 
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 مبكرًا. دافع صحي لمواجهة أي مشكلة صحية تؤدي إلى عدم اإلنجاب  -4
ولما كانت الخصوبة خاصية   كما إن التبكير في الزواج يعطي المرأة فرصًا أكثر للحمل، 

بالحياة  مرتبطة  اجتماعية  خاصية  هي  كما  بالعمر  المرتبطة  الطبيعية  الخواص  من 
المدة وبالتالي يتيح فرصًا أكبر لإلنجاب   الزوجية ومدتها فإّن التبكير بالزواج يطيل هذه

 . مما لو تزوجت المرأة في سن متأخرة
بمجموعٍة من القيم مثل اكتمال صفات early marriageويرتبط الزواج المبكر     

 (.62د.ت،وآخرون،    )زايد  وقيمة العفة والشرف للفتاة إلى جانب قيمة العزوة  الرجولة للفتى،
ألنه أحد العوامل البيولوجية التي تتيح تعدد مرات الحمل واإلنجاب ومن ثم ارتفاع عدد  

من عدم اإلنجاب وانخفاض   fear المواليد وحجم األسرة ولعدة أسباب أخرى مثل الخوف
 (.143، 1969الشرنوبي، و  )صادقمعدل الخصوبة لإلناث مع تأخر سن الزواج 

 للدراسة(راسة )اإلجراءات التنفيذية اإلطار العملي للد-المحور الثالث -

الدراسة  - الوصفية  :نوع  الدراسات  تحت  الراهنة  الدراسة   Descriptive تندرج 
studies    وتعتمد على األسلوب التحليلي بهدف جمع البيانات والحقائق التي تتعلق

 الدراسة.بالقيم االجتماعية وتفضيل إنجاب الذكور بمجتمع 

  methodological proceduresحيث اإلجراءات المنهجية  الدراسة: منمنهج    -
الوصفي التحليلي الذي يعتبر من أفضل أنواع المسح    على المنهجلهذه الدراسة اعتمدنا  

 االجتماعي. 

 الدراسة: مجاالت  -

تقع وحدة االهتمام في مجتمع الدراسة ضمن الحدود  (:  المجال المكاني )الجغرافي  -1
 اإلدارية لمدينة يفرن الواقعة في الركن الشمال الغربي من ليبيا.
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ويقصد به الوحدات البشرية التي تم دراستها ضمن حدود المنطقة البشري: المجال  -2
الجغرافية التي وقع االختيار عليها، ومجال دراستنا البشري هي األسر المقيمة بمدينة 

   ليبيا.يفرن بالجبل الغربي 

- 22م وحتى االنتهاء من الدراسة  2018-12- 9ابتداء من شهر  لزمني:  االمجال    -3
 م. 2019- 4

( 116العينة ) تحديد حجم    تم   (Participants of the Study) الدراسة:عينة  -
وإناثًا    من ذكورًا  تشكل  males andfemalesاألزواج  المقيمةوالتي  األسر   بعض 

 .العمديةوتم اختيارهم بطريقة العينة  بمدينة يفرن بالجبل الغربي

باعتبارها أحد أبرز   االستبانة االستعانة بأسلوب االستمارة    : تمت البياناتوسيلة جمع    -
الباحث بتصميم االستمارة   الميدان،البيانات من    المستعملة لجمعاألدوات   قام  بحيث 
 وإطارهمراعيًا فيها شروط تحقيق االستبيان الجيد وفق أهداف وفرضيات الدراسة    االستبانة
 النظري.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل -

االستبيان أسئلة  على  العينة  أفراد  إجابات  ترميز  إلى   questionnaireتم  وإدخالها 
ا بالبرنامج  الملحقة  العمل  أوراق  خالل  من  وذلك  اآللي   SPSSإلحصائي  الحاسب 

والمعدة   EXEL)حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية(، كذاك برنامج اإلحصائي  
لطبيعة  المالئمة  اإلحصائية  األساليب  استخدمت  ذلك  وبعد  الغرض،  لهذا  خصيصًا 

واختبار   PERCENTILEالبيانات وبما يحقق أهداف الدراسة، وهي النسبة المئوية   
الختبار الفروق بين التكرارات النظرية والتكرارات المشاهدة   مربع كاي لحسن التطابق
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واختبارات لعينة واحدة   إلجابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة الواردة في أداة الدراسة،
الفرضي،  والمتوسط  العينة  إجابات  درجات  على  العينة  متوسط  بين  الفروق  الختبار 

 .  Significant  Level(مستوي الداللة : ألفا )

 عرض ومناقشة فرضيات الدراسة: -ثانياً 
اختبار عدد من الفروض المتعلقة إنجاب الذكور   الدراسة كانإن الهدف الرئيسي من  

في األسرة الليبية ومدى عالقته بالقيم االجتماعية بعد أن أخضعناها إلى التجربة الميدانية  
 ومصداقيتها. للتحقق من صحتها 

إلى توصلنا إلى حقائق علمية تشير  field studyوبعد االنتهاء من الدراسة الميدانية
 الفرضيات:يلي مناقشة هذه  فرضيات. وفيماالأو عدم صحة هذه  صحة

التوزيع (  1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس: ويوضح الجدول رقم )  -1
 : االتيالتكراري النسبي 

 % التكرار الجنس ت

 70.7 82 ذكور 1

 29.3 34 إناث 2

 100 116 المجموع 3
 

النوع السكاني للمبحوثين يؤثر في اإلجابات التي يدلون بها، إذ أن إجابات       إن 
والفروق   البيولوجي،الرجال األزواج تختلف عن إجابات النساء الزوجات بحكم تكوينهم  

كيفية   في  مختلفة  بشرية  مخلوقات  والنساء  فالرجال  الجنسين،  وكيفيةبين   التفكير، 
كيفية التصرف في المواقف المتبادلة، ومختلفون في عن المشاعر، و  االتصال والتعبير
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عن   تعبيرهم  طريقة  أن  كما  والعطف،  للحب  وحاجتهم  والعالقات،  لألحداث،  فهمهم 
 المشاعر مختلفة. 

( 116( أن حجم عينة الدراسة كانت مائة وست عشر )1وتبين في الجدول )      
( من اإلناث. 34)  الذكور، وأربع وثالثون ( من  82مبحوثًا، كان منهم اثنان وثمانون )

وبوجه عام يمكن القول إن خصائص عينة الدراسة تشمل الذكور )األزواج( واإلناث 
)الزوجات( وعليه يمكن االعتماد على إجابات أفراد العينة لمعرفة وجهة نظر الجنسين  

 بخصوص موضوع الدراسة. 

 جنس بيانيًا: (: يمثل أفراد عينة الدراسة حسب ال1والشكل رقم )

 

تحدد القيم االجتماعية هي التي   األولى:توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الفرضية   -2
( التوزيع التكراري النسبي 2الجدول رقم ) المجتمع ويوضحإنجاب الذكور في  معدالت 
   االتي:

 ت
إنجاب الذكور في      تحدد معدالتالقيم االجتماعية هي التي 

 المجتمع 
 % التكرار

 15.6 18 ال 1
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116
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 5.1 6 ال اعرف 2

 79.3 92 نعم  3

 100.0 116 المجموع 4
 

التطابق= - لحسن  كأي  مربع  اختبار  )5مستوىالتطابق  112.2قيمة  دالة  % 
 إحصائيا(  

( يتبين أن أكثر التكرارات كانت على بديل اإلجابة نعم حيث أجاب بنعم  2جدول )  -
%من حجم العينة. وإلثبات صحة 79.3مائة اثنان وتسعون مبحوثا ويشكلون ما نسبته  

التي   القيم االجتماعية هي   " المتضمن  للدراسة  إنجاب   تحدد معدالت الفرض األول 
مربع كأي لحسن التطابق للتعرف على الفروق   اختبار  " استخدمالذكور في    المجتمع  

الدالة إحصائيا بين تكرارات بدائل اإلجابة على مضمون الفرض وكانت قيمة اختبار 
ومن ذلك نستدل   %،5( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى دالله112.2مربع كاي )

 على صحة الفرض األول للدراسة.
القيم االجتماعية هي التي  (: يمثل أفراد عينة الدراسة حسب متغير 2الشكل رقم ) -

 تحدد معدالت إنجاب الذكور في المجتمع. 
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األسرة التي تنجب   الثانية: أن متغير الفرضيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب   -3
المجتمع  أكثر داخلالذكور هي األسرة ذات الحظوة والمكانة المرموقة والمهابة 

 : االتي( التوزيع التكراري النسبي 3ويوضح الجدول رقم )
األسرة التي تنجب الذكور هي األسرة ذات الحظوة  

 .أكثر داخل المجتمعوالمكانة المرموقة والمهابة 
 % التكرار

 12.0 14 ال

 5.2 6 ال اعرف 

 82.8 96 نعم

 100.0 116 المجموع
 

 % )دالة إحصائيا(.5مستوى التطابق  128.4قيمة اختبار مربع كأي لحسن التطابق=  -
( يتبين أن أكثر التكرارات كانت على بديل اإلجابة)نعم( حيث أجاب  3من الجدول )  -

%من حجم العينة. وإلثبات صحة 82.8بنعم ست وتسعون مبحوثا ويشكلون ما نسبته  
الفرض الثاني للدراسة المتضمن " األسرة التي تنجب الذكور هي األسرة ذات الحظوة 
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والمهابة   المرموقة  داخوالمكانة  المجتمعأكثر  لحسن  ل  كأي  مربع  اختبار  استخدم    ".
التطابق للتعرف على الفروق الدالة إحصائيا بين تكرارات بدائل اإلجابة على مضمون 

( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  128.4الفرض وكانت قيمة اختبار مربع كأي )
 ومن ذلك نستدل على صحة الفرض الثاني للدراسة. %5دالله

التي تنجب الذكور هي   متغير األسرة: تمثيل أفراد عينة الدراسة حسب  (3الشكل رقم )
 . أكثر داخل المجتمعاألسرة ذات الحظوة والمكانة المرموقة والمهابة 

 

 
 

كلما كان الزواج مبكرًا ازدادت   الثالثة:توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الفرضية  - 4
التكراري 4فرصة اإلنجاب السيما الذكور في األسرة ويوضح الجدول رقم ) التوزيع   )

 : االتيالنسبي 
كلما كان الزواج مبكرًا ازدادت فرصة  

 اإلنجاب السيما الذكور في األسرة
 % التكرار

 15.5 18 ال
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 6.9 8 ال اعرف 

 77.6 90 نعم

 100.0 116 المجموع

التطابق=  - لحسن  كأي  مربع  اختبار  التطابق    103.5قيمة  دالة )%  5مستوى 
 إحصائيا(   

( أن أكثر التكرارات كانت على بديل اإلجابة نعم حيث أجاب  4يتبين من الجدول ) 
% من حجم العينة. وإلثبات صحة الفرض 77.6( مبحوثا ويشكلون ما نسبته 90بنعم )

الثالث للدراسة المتضمن " كلما كان الزواج مبكرًا ازدادت فرصة اإلنجاب السيما الذكور 
األسرة   استخدم في  مرب  "  الدالة اختبار  الفروق  على  للتعرف  التطابق  لحسن  كأي  ع 

إحصائيا بين تكرارات بدائل اإلجابة على مضمون الفرض وكانت قيمة اختبار مربع 
%. ومن ذلك نستدل 5( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى دالله  103.5كأي )

 على صحة الفرض الثالث للدراسة.
حسب متغير كلما كان الزواج مبكرًا ازدادت فرصة  (: تمثيل أفراد عينة الدراسة 4والشكل رقم )

 األسرة:اإلنجاب السيما الذكور في 
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 الدراسة:نتائج  -ثالثا
1- ( عشر  وست  مائة  كانت  الدراسة  عينة  حجم  أن  الدراسة  نتائج  ( 116توضح 

 ( من اإلناث.34)  ( من الذكور، وأربع وثالثون 82مبحوثًا، كان منهم اثنان وثمانون )
تبين نتائج الدراسة في إطارها النظري أن القيم االجتماعية من أهم العوامل المؤثرة  -2

 المجتمع العربي الليبي  الذكور فيفي ظاهرة اإلنجاب السيما إنجاب 
التي    :األولالفرض    -3 هي  االجتماعية  القيم  نصه"  معدالت الذي  إنجاب   تحدد 

( من المبحوثين أجابوا بــ)نعم( %79.3.كانت نتيجة االختبار أن)  الذكور في المجتمع"
( )ال أعرف(.والنتيجة الختبار الفرض صادقة  ألن   %5.1( أجابوا)ال( و)%15.6و)
 %( أجابوا )نعم( . 79.3)
" األسرة التي تنجب الذكور نصه:الذي  الثاني:  توضح نتائج الدراسة أن الفرض    -4

"كان اختبار   .المجتمع  أكثر داخلهي األسرة ذات الحظوة والمكانة المرموقة والمهابة  
( أن  و)%82.8الفرض  )نعم(  بـ  أجابوا  المبحوثين  من  )ال( 12.0%(  أجابوا   )

 والنتيجة من اختبار الفرض كانت صادقة. ( )ال أعرف(.%5.2و)
توضح نتائج الدراسة أن الفرض الثالث: الذي نصه" كلما كان الزواج مبكرًا ازدادت   -5

( من  %77.6كانت نتيجة االختبار أن) ".  ة.فرصة اإلنجاب السيما الذكور في األسر 
و) بــ)نعم(  أجابوا  و)%15.5المبحوثين  أجابوا)ال(  أعرف(.والنتيجة 6.9%(  )ال   )
 الختبار الفرض كانت صادقة.

لطمأنينة األسرة في الحفاظ    يشكل مصدراً توضح نتائج الدراسة أن إنجاب الذكور   -6
بعد   جياًل  اسمها  وتخليد  ممتلكاتها  عن    جيل،على  الدفاع  في  للعائلة  القوة  ويعطي 
والحصول على الجاه واالحترام والتقدير من   مصالحها وعن أفرادها وأموالها وشرفها،

 اآلخرين. 
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كثرة اإلنجاب في المناطق الريفية والقبلية ال سيما الذكور    الدراسة أن توضح نتائج   -7
 وهيبتها. كونه يمثل مصدرًا لقوة العائلة  والتباهييعد موضعًا للتفاخر 

 المقترحات:
واألبحاث التي تخص   ،further studiesالعمل على إجراء المزيد من الدراسات  .1

والعمل على تمويل   القيم االجتماعية وعالقتها بتفضيل إنجاب الذكور على األنات.
 هذه البحوث واالستفادة من نتائجها جوهريًا وواقعيًا وتنفيذ توصياتها ومعالجاتها . 

ا  .2 على  احتياجاتها  التأكيد  ودراسة  للمجتمع  األولى  النواة  باعتبارها  باألسرة  الهتمام 
ومشاكلها من قبل اإلدارات المتخصصة ورفض كل ما من شأنه العبث بهذه المؤسسة 

 البيولوجية. 
تنمية الوعي الفكري ألفراد المجتمع حول المساواة   على ضرورةأن نتائج الدراسة تؤكد   .3

 أصحاء. على إنجاب أطفال  رة والتركيزاألسبين الذكر واألنثى داخل 
ذكور، األسر التي لم ترزق بأبناء    واالجتماعية علىعدم التأثير بالضغوط العائلية  - .4

الزوجان فقط تبعاته حيث الرعاية والعناية   شأنًا خاصًا، ويتحملأن أمر اإلنجاب    واعتبار
 واإلنفاق والتربية. 
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============================================== 
 

Abstract 

As soon as COVID-19 was confirmed a global pandemic, schools 

and universities around the world were forced to shift to distance 

learningto maintain social distancing. Likewise, the Libyan 

Ministry of Education aimed at mitigating the impact of COVID-

19 and found alternatives to in-person lessons through recording 

and broadcasting lessons on television on Libyan TV channels. 

Current literature review shows that literature on TV-based 

distance education during a pandemic in the Libyan context is 

non-existent. Thus, the present study aimed to address this 

shortcoming by exploring the distance education committee’s 

challenges. The exploratory mixed methods design was chosen as 

the design of the study. The context of the study is the General 

Center for Training and Education Development. The participants 

were 6 managers and 27 teachers. Data were collected through 

observations, focus group discussion, and questionnaires. The 

results showed that the participants encountered administrative 

management and leadership, personal, educational, and technical 

and logistical. The participants suggested providing technical 

support and training courses for teachers on all distance education 

programs, along with other suggestions. It is expected that the 

findings would provide the educational TV committee with 

suggestions for improvement and encourage researchers to 

conduct further research. 
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 التعليم عن بعد عبر التلفزيون الليبي في فترة جائحة كورونا:  

 تحديات ومقترحات للتحسين  
 

 نعيمة علي                  هناء معيتيق                انتصار الشريف            

  جامعة طرابلس              جامعة طرابلس         لس    جامعة طراب      

        

 ملخص البحث بالعربية 
وباء، اضطرت المدارس والجامعات حول العالم   19-بمجرد التأكيد على أن كوفيد      

الى التحول للتعليم عن بعد للحفاظ على التباعد االجتماعي. هدفت وزارة التعليم الليبية 
على التقدم التعليمي للمتعلمين كمثيالتها حول العالم.   19-الى التخفيف من تأثير كوفيد 

للدروس في الفصل الدراسي من خالل تسجيل الدروس وبثها على ووجدت الوزارة بدائل  
ندرة  الى  السابقة  للدراسات  مراجعتنا  تشير  الليبية.  التلفزيونية  القنوات  في  التلفزيون 
الدراسات التي تتناول استخدام التلفزيون في التعليم عن بعد في أوقات الجائحة وخاصة 

الى تناول هذا القصور باستقراء اراء لجنة   في السياق الليبي. عليه هدفت هذه الدراسة
التعليم عن بعد باستخدام التلفزيون عن التحديات التي واجهتهم ومقترحاتهم للتطوير.  
جمع  بهدف  المندمج  البحث  في  المتتابع  االستكشافي  بالتصميم  الدراسة  تصميم  تم 

اء اللجنة. وقد  البيانات النوعية والكمية للحصول على صورة دقيقة ومفصلة الراء أعض
معلم. تم جمع البيانات من خالل المالحظة ومجموعة   27مديرين و    6شارك في البحث  

إدارية  تحديات  واجهوا  المشاركين  أن  النتائج  وأظهرت  واالستبانات.  مركزة  نقاش 
وشخصية وتعليمية وفنية ولوجستية. تضمنت اقتراحات المشاركين كطرق للتغلب على 
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لدعم الفني والمعدات المطلوبة وتقديم دورات تدريبية للمعلمين على تلك التحديات تقديم ا
جميع البرامج المستخدمة في التعليم عن بعد مع مقترحات أخرى. نتوقع أن توفر نتائجنا  
على  الباحثين  وتشجع  للتحسين  أفكاًرا  والمعلمين  التعليمية  التلفزيونية  البرامج  لمديري 

 ية عن التلفزيون التعليمي.إجراء المزيد من االختبارات الجد 
؛ التلفزيون التربوي؛ التعليم الليبي عن بعد؛ التعليم عن  19- كوفيد    الكلمات المفتاحية:

 بعد القائم على التلفزيون ؛ تحديات التعليم عن بعد القائم على التلفزيون. 
 

1. Introduction 

The biggest disruption to education that happened in 2020 

was because of the spread of coronavirus known as COVID-19. 

Countries around the world were forced to school suspension as 

soon as the World Health Organization verified the COVID-19 a 

global pandemic (UNESCO, 2021).  As a result, most schools and 

universities around the world were forced to shift to distance 

education. 

Like other countries around the world, the Libyan Ministry 

of Education (MoE) decided to find alternatives to in-person 

classes to mitigate the impact of COVID-19 on learners’ 

educational progress and ensure social distancing for learners’ 

safety. Thus, the ministry launched the TV-based distance 

education program to ensure the continuity of learners’ education. 

A committee of managers and teachers were responsible of 

preparing, recording, and broadcasting lessons to Libyan primary, 

middle, and secondary school students to ensure the continuity of 

education. In this paper, the researchers discuss the results of the 

study that investigated the TV-based distance education 

committee’s challenges and their suggestions for future 

improvements. The researchers anticipate that determining the 
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challenges and specifying the suggestions would encourage the 

educational TV committee for future improvements and inspire 

researchers to conduct further research. 

.11  Research problem  

As mentioned earlier, the spread of COVID-19 around the 

world forced countries to enforce mandatory quarantine, which 

lead ministries of education of many countries confirm schools 

closure to reduce the spread of infections.In-person classroom 

education was interrupted as schools were fully closed and then 

partially closed during the period between March 2020 and 

February 2021 (UNICEF, 2021). 

 UNESCO urged countries around the world to assure the 

continuity of education during the COVID-19 pandemic crisis 

(UNESCO, 2020). Countries around the world turned to online 

learning, radio, television, and texting through phones to provide 

“access to remote learning” (World Bank, 2021). As a response, 

the Libyan Ministry of Education set up the TV-based distance 

education program that was led by the Distance Learning 

Committee of the Ministry of Education (Reliefweb, 2020). The 

ministry’s aim was to reach a larger number of students given the 

fact that television is found in most of the Libyan homes and to 

help students without computers and internet access to continue 

their study. Because of the digital divide in the Libyan culture, as 

access to technology varies between Libyan students (Rhema, & 

Miliszewska, 2012), TV-based distance education ensures the 

continuity of education and reaches larger number of students at 

“a lower cost and be more user-friendly than computers” (Santos, 

Vale, & Meloni, 2006, p. S1J-2). TV-based distance education also 

reduces the Libyan students’ risk of falling behind in their 

education. 
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As a positive and urgent action, the committee of TV-based 

Distance Learning was formed. The committee included 

managers and teachers who were responsible of preparing, 

recording, and broadcasting lessons to Libyan primary, middle, 

and secondary school students to ensure the continuity of 

education. Accordingly, in mid-March 2020, the Libyan distance 

learning committee started recording and broadcasting lessons on 

television on Libyan TV channels and electronic platforms. Four 

channels broadcasted the educational programs: Salam TV (قناة

الليبية ليبيااألحرار) Libya Alahrar ,(سالم قناة) Libya Alwataniya ,(قناة

  .(قناةليبيابانوراما) and Libya Panorama ,(ليبياالوطنية

The lessons were broadcasted either live or as recorded 

lessons.  Libya Alahrar and Libya Alwataniya channels were 

responsible of broadcasting the lessons that are devoted to the 

preparatory and secondary certificate students. Salam TV was 

devoted to broadcast lessons to primary school students. Libya 

Panorama was devoted to broadcast lessons to 7th and 8th grade 

students. Libya Alwataniya was devoted to broadcast lessons to 

secondary school students. The lessons were broadcasted for four 

hours in the mornings every day. After the holy month of 

Ramadan, the ministry had its own educational channel that 

temporarily broadcasted the lessons on Libya Sport TV (ليبيا قناة

 General Center for Training and Education) (الرياضية

Development, 2020b). 

All the preparations and recordings were done using the 

resources that were made available in the General Center for 

Training and Education Development. The first lessons were 

broadcasted on the 18th of March, 2020 (General Center for 

Training and Education Development, 2020b). Since Libya had 

problems with electricity services because of the long hours of 
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power cuts, the recorded lessons were also shared through 

YouTube and another platform that was led by the ministry.   

Since the whole experience of preparing and broadcasting of 

the lessons on TV was out of a sudden as a response to the 

immediate schools closure, the committee who lead this program 

faced several challenges, especially during power cuts. Moreover, 

there is a need to identify the challenges that TV-based distance 

education committee faced and specify the ways by which they 

can overcome such challenges in future similar programs. Thus, 

this study was conducted to identify those challenges to improve 

the program’s efficiency in delivering lessons that are aired 

through television. 

1.2  Research questions 

This study aimed to explore the Libyan TV-based distance 

education committee member’s views on the challenges they faced 

during the preparation and broadcast of the lessons and their 

suggestions on how to overcome such challenges in similar future 

projects. Two research questions were raised to achieve this aim, 

which are: 

1. What challenges did the Libyan TV-based distance 

education committee face during the preparation and 

broadcast of the lessons? 

2. How can the Libyan TV-based distance education 

committee overcome such challenges for future 

improvements? 

1.3  Research objectives 

In this study, the researchers sought to contribute to research 

on TV-based distance education challenges in the Libyan context. 

The researchers intended to achieve the following objectives: 
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1. Determine the challenges the Libyan TV-based distance 

education committee faced during the preparation and 

broadcast of the lessons. 

2. Identify ways by which the Libyan TV-based distance 

education committee can overcome and eliminate those 

challenges in the future projects. 

1.4  Review of literature 

Distance education, also known as distance learning, refers 

to education that is provided to learners who are not required to be 

physically present at their schools or universities. Saykili (2018) 

conducted a critical comparison of earlier definitions of distance 

education and provided a new definition that took all the pitfalls 

he discussed in his argument into consideration. Saykili (2018) 

defined distance education as:  

a form of education which brings together the physically-distant 

learner(s) and the facilitator(s) of the learning activity around 

planned and structured learning experiences via various two or 

multi-way mediated media channels that allow interactions 

between/among learners, facilitators as well as between learners’ 

and educational resources (p. 5). 

Distance education firstly emerged as education by 

correspondence and then, over time, new forms emerged with the 

use of telegraph, radio, television, and online learning after the 

spread of computer-based communication technologies (Delmac, 

2020). As there are different types of distance education, this 

research focuses on TV-based distance education. 

Television is considered as one of the televisual models of 

distance education (Burns, 2011). TV-based or television-based 

distance education, also known as educational TV, is the use of 
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television to broadcast educational content. It has been used to 

provide “high-quality content” to students as well as to pre-service 

and in-service teachers (Burns, 2011, p. 32). It can be considered 

as the best type of technology that offers students with “equal 

opportunities” for learning (Saglik & Ozturk, 2001, p. 74).  

Because of its “tremendous reach,” television has become 

the most “familiar and engaging visual medium” (Burns, 2011, p. 

32). Since its inclusion as an educational medium, television has 

been playing a “unique role” in distance education because of “its 

distinctive delivery, presentational, and control characteristics” 

(Bates, 1988, p. 213). TV-based distance education provided by 

the British Open University and the second language programs 

produced by TV Ontario have shown the effectiveness of such 

programs in achieving their educational goals (Bates, 1988; 

Moeller, 1996). 

Television broadcast has been used as an educational content 

delivery medium in many countries for years now. Countries, such 

as South Africa, Mexico, and China, have been using TV to 

expand educational opportunities, to reach out of school youth, to 

save the problem of teacher shortage, and to ensure the continuity 

of education during a crisis (Ivala, 2004; Rhema & Miliszewska, 

2012). Since it is considered as a low-cost alternative education, 

TV-based distance education was chosen as an alternative to 

conventional education delivery (Ivala, 2004). Researchers 

assured the significance of developing TV-based distance 

education programs, especially for developing countries as such 

programs provide wide and fair educational opportunities for 

students in remote areas and post-crisis countries (Moeller, 1996; 

Ivala, 2004; Rhema & Miliszewska, 2012). Using TV-based 

distance education as one of the “solutions is a powerful way to 
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bridge the digital divide in the education sector and reach the most 

marginalised learners” (UNESCO, 2020). 

An example of a successful TV-based distance education is 

found in Mexico, which is known as Telesecundaria. 

Telesecundaria has been in operation since 1968 broadcasted by 

Mexico’s Ministry of Public Education for secondary and high 

school students to serve rural communities (Calderoni, 1998). It is 

considered as “an innovative and well-managed program, geared 

to the poor” (Castro, Wolff & García, 1999, p. 29). Telesecundaria 

“offers the same curriculum found in traditional schools” through 

lessons as “televised segments” that are broadcasted twice a day, 

student-led self-study by using “specifically-designed textbooks”, 

and teacher-led discussions (Calderoni, 1998, p. 2).  

Television is also used as a medium for distance education 

during virus outbreaks as TV was used to deliver lessons to 

students as a response to schools closure. For instance, in 2014, 

the Ebola virus hit Guinea, Liberia, and Sierra Leone that lead to 

school system shut down to eliminate the spread of the virus 

(World Vision, 2015). To minimize the impact of schools closure 

on students’ education, Sierra Leone’s Ministry of Education 

provided educational programs on the national television and 41 

community radio stations (World Vision, 2015). Correspondingly, 

as a response to schools closure during the COVID-19 viral 

outbreak, many countries turned to television to ensure the 

continuity of education and to provide access to education for all 

students. For instance, in Mozambique, students follow the 

Telescola television programs transmitted by the national TV 

station TVM every day (Faurelle, 2020). Similarly, in Turkey, the 

Ministry of National Education (MoNE) decided to use two forms 

of distance education to ensure the continuity of education via its 

online platform-EBA and the national television channel TRT 
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(Ozer, 2020). Taking into account the Turkish students’ digital 

competence level differences, three different Turkish channels 

were responsible for broadcasting programs for primary, early 

secondary, and secondary school students to ensure fair 

educational assess to all students (Ozer, 2020; Yucesoy-Ozkan, et 

al., 2020). The Turkish students were able to determine the time 

of their courses by following the schedule that was available and 

by having same content broadcasted twice a day (Yucesoy-Ozkan, 

et al., 2020).  

1.4.1 Previous studies 

Research on the challenges that those who are involved in the 

production and broadcast of TV-based educational programs face 

seems to be scarce as most of the current studies were concerned 

with online learning during the COVID-19 pandemic. Only two 

studies were relevant to this study’s objectives, which were 

conducted in Germany and Turkey.  

Misra (2010) conducted a study that aimed analyze the TV 

broadcasting in Germany from different perspectives, among 

which were the existing challenges. In his paper, Misra discussed 

four challenges that were in program production, popularity and 

usability, legal issues, and internet broadcasting. He suggested that 

countries who are broadcasting lessons through TV should 

consider Germerany’s “key adoptable policies” which he 

identified as program production policies, program promotion 

policies, and program dissemination practices (p. 9). 

In his study, Osmanoglu (2020) explored the views of 

Turkish social studies teachers on TV-based distance learning that 

was applied in Turkey during COVID-19 pandemic. He 

interviewed 10 social studies teachers using the snowball sampling 

method. The findings showed that the social studies teachers’ 
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opinions on educational television in general were positive. They 

thought that the training settings and the presenting teachers were 

accurately chosen and that the plan of the lesson flow was well-

prepared. There was dissatisfaction with how the teachers gave 

their presentations by looking at a paper or the screen.  

Even though broadcasting lessons through TV is not a new 

practice in Libya (General Center for Training and Education 

Development, 2020b), research on TV-based distance education in 

the Libyan context can be considered as non-existent. It seems that 

the two studies tackled the challenges from different perspectives 

and there is a need for a study that investigates the views of the 

managers and teachers who were involved in the process of 

teaching and recording of the televised lessons. Thus, the current 

study fills a gap and contributes to the existing literature in other 

contexts by exploring the Libyan TV-based distance education 

committee’s views on the challenges they faced during the 

preparation and broadcast of the lessons and their suggestions to 

overcome such challenges in similar future projects. 

2. Methodology 

This exploratory sequential mixed methods study aimed to 

explore the challenges faced by the Libyan TV-based distance 

education committee during the preparation and broadcast of the 

lessons on the Libyan TV channels. This design was chosen to 

facilitate triangulation and gather a more detailed and accurate 

data on the committee’s challenges and their suggestions on how 

to avoid them for future improvements. Through this design, data 

collection and analysis were in three phases: initial qualitative data 

collection and analysis phase, followed with the quantitative data 

collection and analysis phase, and ended with the phase of linking 

the two strands of data (Pardede, 2018). The results from the first 
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phase were used to build the second stage of the research design, 

i.e., the questionnaire. 

2.1  Context of the study. 

The context of the study is the General Center for Training 

and Education Development located in Tripoli, Libya. The center 

that was established in 2006 is concerned with improving the 

quality of education as well as raising the level of performance of 

teachers, educational inspectors, administrators, technicians, and 

all those who are involved in education. Thus, one of the 

responsibilities of the center was the TV-based distance education 

program. 

2.2 The participants 

The target population of this research was the TV-based 

distance education committee that consisted of the managers, 

schoolteachers, educational inspectors, faculty members, teacher 

trainers, and experts. In this paper, all the schoolteachers, 

educational inspectors, faculty members, teacher trainers, and 

experts will be called as teachers as they are the ones who 

delivered the lessons.  

The participants were 6 managers and 27 teachers. The 

managers were the head of the committee, twoobservational and 

mentoring supervisors, and 3 committee members who didn’t 

specify their exact roles. The teachers were 12 schoolteachers, 6 

educational inspectors, 4 faculty members, 2 teacher trainers, 1 

educational expert, 1 Arabic language expert, and 1 Head of the 

Fine Arts department. The researchers themselves were part of this 

project and took part in the study as observers. 

2.3  Data collection 
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Data were gathered through observation, focus group 

discussion, and questionnaires. Data collection and analysis 

procedures began by gathering qualitative data collection through 

observations and then focus group discussions. Observation gave 

the researchers the chance to gather data through their “direct 

contact in the setting” (Mertens, 2010, p. 370). “Participant as 

observer” type of observation was the role of the researchers to 

“gain insider views and subjective data” (Creswell, 2013, p. 167) 

because they were taking part of the TV-based distance education 

lessons. Focus group discussions are considered as “group 

interviews” in which researchers rely on interactions (Mertens, 

2010). This interaction showed the researchers the type of 

challenges the committee faced and helped in designing the 

questionnaire questions. 

The following stage was gathering the quantitative data 

through questionnaires that were designed according to the results 

of the qualitative data analysis. Two types of the questionnaires 

were designed: managers’ questionnaire and teachers’ 

questionnaire. Both questionnaires were checked for content 

validity by three teacher-educators from the Faculty of Education 

Tripoli. Taking into account all the suggestions and changes, the 

final form of the questionnaire included four categories: 

demographic information, the committee’s challenges, the 

committee’s suggestions, and the committee’s evaluation of the 

experience. The challenges category included a section for close-

ended questions and another for the open-ended question. The 

suggestions category included an open-ended question. The 

reliability of the questionnaire was 0.80, which is good. The 

questionnaires were designed in Arabic using Google Forms. They 

were distributed through emails and the committee’s group on 

Viber from 28/12/ 2020 to 15/1/2021. 
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2.4  Data analysis. 

As this study is designed as qualitative-dominant mixed 

methods, iterative sequential mixed analysis was utilized. As 

mentioned earlier, data analysis was in three phases. The analysis 

procedure began with initial qualitative data analysis, followed 

with the quantitative data analysis, and ended integrating and 

linking all the analyzed data.  

The qualitative data analysis began with a line-by-line 

reading and memoing and a thematic inductive approach (Coffy & 

Atkinson, 1996). The quantitative data was analyzed using the 

Arab Processor in Social Statistics (APSS). In the final phase, the 

analysis was done to combine and integrate the qualitative and 

quantitative results to be presented as the study findings, which are 

discussed in the following sections in narrative thematic order. 

3. Results 

To investigate the challenges the Libyan TV-based distance 

education committee faced while they prepared and broadcasted 

the lessons and their suggestions on overcoming such challenges 

for future improvements, two research questions were raised. Data 

analysis indicated that there was an overall satisfaction among the 

managers regarding the experience of preparing and broadcasting 

of the lessons. However, the teachers’ views varied as 73.10% of 

the teachers had positive views regarding the experience of 

preparing and broadcasting the lessons, whereas 18.5 percent of 

them were neutral. Only two of the teachers had negative views 

about the experience as they showed dissatisfaction by choosing 

“Totally dissatisfied”. When the committee members were asked 

to evaluate their performance in the experience of recording and 

broadcasting of the educational lessons, most of the managers 

were satisfied whereas 77.7% of the teachers were satisfied with 
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their performance. Five of the teachers were not satisfied (18.5%). 

Only one manager and one teacher chose to be neutral. Teachers’ 

dissatisfaction might be a result of the fact that the experience of 

standing in front of the camera and delivering lessons was the first-

time experience for seven of the teachers. 

Data analysis revealed that the Libyan TV-based distance 

education committee faced five types of challenges: 

administrative, personal, educational, technical and logistical, and 

management and leadership challenges. Data analysis uncovered 

eight suggestions that were proposed by the committee members. 

The following sections include a discussion of the findings.  

 

 

3.1 TV-based distance education committee’s challenges. 

The first research question enquired about the Libyan TV-

based distance education committee’s challenges that they faced 

while they prepared and broadcasted the lessons. Data showed that 

the TV-based distance education committee encountered 

administrative, management and leadership challenges, personal 

challenges, educational challenges, and technical and logistical 

challenges, which are briefly discussed in the following sections. 

3.1.1 Administrative, management and leadership challenges. 

Data analysis showed that the administrative challenges the 

committee faced are the availability of resources and the lack of 

training courses. Nearly 83% of the managers and nearly 60% of 

the teachers reported lack of the required resources as the main 

challenge that affected the progress of the work. One teacher 

mentioned the limited number of cameras and camera men as one 

major challenge that had an impact on the progress of the work 
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and some teachers had to wait for their turn. Another challenge 

that was reported by the teachers is the lack of training courses as 

more than sixty-five percent of the teachers admitted that not 

providing training courses on the programs they used during the 

preparation and broadcast of the lessons impacted their 

proficiency in getting the work done. 

Time management issues were reported by managers and 

teachers. The unexpected absences of the teachers caused some 

management issues as in some days the managers had to fill gaps 

in live broadcast hours because of the unexpected absence. 

Teachers reported that the managers sometimes had to make 

sudden changes in the recording timetable to accommodate certain 

teachers circumstances, which affected some other teachers 

timetable. In addition, some teachers reported that there were 

issues in managing effective communication without giving 

specific details. 

 

3.1.2 Personal challenges. 

Data analysis showed lack of experience as the main 

personal challenge. Teachers reported being inexperienced in 

distance education programs, in preparing the PowerPoint (PPT) 

slides, and in standing in front of the cameras as their personal 

challenges. Forty-five percent of the teachers reported that they 

lacked experience in distance education programs whereas thirty-

three percent of them reported not having any challenges with such 

programs. Five percent of the teachers chose not to be specific by 

choosing being “neutral”. With regard to challenges in using PPT, 

58.12% of the teachers reported not finding preparing PPT slides 

as challenging unlike 36.10% of them who reported finding the 

preparation of the PPT slides as challenging. Finally, more than 
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half of the teachers found standing in front of the cameras 

challenging. Only 28.16% of the teachers reported not finding 

standing in front of the cameras as challenging. 

3.1.3 Educational challenges. 

Lack of direct interaction with students, absence of 

feedback giving opportunities, absence of diversity in teaching 

methods, amount of work compared to in-class teaching, and 

reducing the teachers’ role to delivering lessons only were the 

educational     challenges that were reported by the teachers and 

the managers. Teachers complained of not having the opportunity 

for students and teachers to directly interact with each other. This 

absence of interaction resulted in having no opportunities for 

teachers to follow up on students’ work and to give them feedback. 

The teachers also considered the absence of diversity in teaching 

methods and approached as most of them followed the same 

method, which is preparing PPT slides and giving explanations or 

writing on the white board/smart board while explaining the 

lesson. In addition, they regarded this way of teaching as a 

drawback as it reduced their roles to lesson delivery. Finally, 

nearly all the teachers complained from the amount of work they 

have done compared to the traditional way of teaching.  

3.1.4 Technical and logistical challenges. 

Data analysis revealed some technical and logistical 

challenges, which are summarized as frequent power cuts and 

internet connection issues. Managers and teachers were 

unanimous in that low speed and quality of internet connection and 

the outage that usually lasts more than 3 hours were the regular 

daily challenges that affected their work and progress. One teacher 

stated that work on preparing PPT slides usually gets interrupted 

because of the sudden and continuous power cuts. The researchers 
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themselves faced this challenge that affected the quality of some 

of the PPT slides that are used to explain the lessons. 

3.2 TV-based distance education committee’s suggestions. 

The second research question explored the Libyan TV-based 

distance education committee’s suggestions on how to overcome 

the challenges with the aim of improving similar future projects. 

Accordingly, an open-ended question was included to the 

questionnaire to encourage the participants propose their 

suggestions. Data revealed ten suggestions, which are discussed in 

the following sections. 

3.2.1 Provide training courses. 

All teachers and managers assured the significance of 

training courses to the success of future similar projects and urged 

for providing training courses on programs that are required in 

distance education.  The MoE should provide a wide range for 

training programs and courses, such as lesson delivery skills in 

TV-based distance education, communication skills, and 

technological training. 

3.2.2 Build trust with students, parents, and communities. 

Most of the teachers suggested building trust by maintaining 

contact with students, parents, and school communities. They also 

suggested advertising about the program regularly to raise 

awareness about the program and build trust. In addition, they 

suggested showing the students, parents, and school communities 

that the program cares about their opinions and that the program is 

for them and therefore their suggestions are respectfully 

welcomed.  

3.2.3 Offer learning resources that match the curriculum  



 

 

 

 

 

 

130 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

All teachers suggested offering learning resources that 

match the curriculum to students find more relevant activities. 

They suggested selecting the resources that meet the students need 

and facilitate learning. They asserted that the program should 

provide students with essential activities that would bring the 

classroom home. 

3.2.4 Provide the necessary equipment and sources. 

Most of the teachers assured the significance of providing 

the needed tools to perform effectively. They necessitated 

providing the devices, equipment, and the resources that are 

needed to deliver a successful lesson and then broadcast a 

successful educational program. 

3.2.5 Have a well-thought plan and broadcasting schedule. 

 More than half of the teachers suggested having a well-

thought plan for preparing and recording the videos. They also 

suggested having a well-thought broadcasting schedule as the 

complained from the unorganized recording and broadcasting 

schedules. A well-thought and articulated strategy will lead to 

more organized work and therefore high-quality videos. 

3.2.6 Have enough time for preparation. 

Nearly all teachers complained about not having enough 

time for preparation as they had to prepare their content and videos 

in a specific and limited time frame. They suggested having 

enough time for content and video preparation in future projects. 

They believed that the more time the teachers spend in planning 

and preparing the content of the videos, the better the results will 

be as they can achieve producing high quality work. 

3.2.7  Form committees to review videos before broadcasting 

them. 
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Most of the managers suggested forming committees to 

review the pre-recorded lessons before they are broadcasted to 

ensure the quality of the content and the videos. Forming quality 

assurance committees that include specialists and experts to 

review content and video quality will eliminate the chances of 

making mistakes or broadcasting low quality videos.  

3.2.8  Devote specific educational TV channels led by the 

Libyan MoE. 

All teachers suggested devoting specific educational TV 

channels to broadcast the lessons that should be led by the Libyan 

Ministry of Education. They also suggested having three different 

channels that should be dedicated for primary, middle, and 

secondary school students so that they can follow their lessons 

easily. Finally, they suggested that the channels should broadcast 

lessons 24 hours all weekdays so that students who have missed 

lessons because of power cuts have opportunities to watch them. 

3.2.9  Activate the educational platform and provide chances 

for interaction. 

Most of the managers and teachers suggested creating an 

educational platform that would give schoolteachers and students 

alike access to resources and give them the chance for personalized 

learning that is similar to classroom learning. They also suggested 

creating these platforms for giving the students chances for 

interaction. They also suggested using the available applications, 

such as Google Forms, to gather students’ inquiries and respond 

to them.  
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3.2.10  Establish specific and clear criteria for choosing the 

volunteering teachers. 

Half of the managers suggested establishing specific and 

clear criteria for choosing the volunteering teachers. They 

encouraged the MoE to develop a teacher volunteer recruitment 

plan with specified standards that are made public by being 

published on the ministry’s page.   

4. Discussion 

In this study, the researchers sought to determine the 

challenges the Libyan TV-based distance education committee 

faced while they prepared and broadcasted the lessons. The 

committee faced administrative management and leadership, 

personal, educational, and technical and logistical challenges. The 

results are not surprising. These challenges were a result of the 

sudden shift into distance education through television while the 

country is going through power cuts crisis during the viral 

outbreak of COVID-19. The findings show that even though the 

managers and teachers faced those challenges, they were satisfied 

with the whole experience and their own contributions in the 

success of the program as individuals. The problem the researchers 

faced is that they were not able to locate more than 2 studies that 

investigated the type of challenges those who are involved in TV-

based distance education encounter. So, it was difficult to relate 

and compare this study’s findings to other research findings. 

Data also showed that limited funding and resources is not 

just a Libyan challenge, as Misra (2010) discussed the limited 

funds for the German educational TV and stated that it “continues 

to decline” (p. 8) and compares it to Switzerland because that latter 

expanded funds to school TV Programs. Thus, MoE should take 
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into consideration providing increasing its funds and resources for 

the future of TV-based distance education programs.  

Teachers reported one of the disadvantages of TV-based 

distance education in that it lacks interaction. Interaction is vital 

for learning as learning happens through students’ participation. 

Teachers also reported having no opportunity for students to ask 

questions and for teachers to give feedback as other disadvantages 

of the TV-based distance education. Thus, in future TV-based 

distance education programs, the Libyan MoE should consider the 

three types of interaction in distance education, which Moore 

(1989, 2013) identified as student-to-content interaction, student-

to-student interaction, and student-to-teacher interaction.  

Successful student-to-content interaction, which is self-

learning with materials, can be achieved by providing specifically 

designed materials or textbooks that accompany the broadcasted 

lessons to facilitate learning (Calderoni, 1998). When it comes to 

student-to-student interaction, there are mixed findings. In some 

studies, findings showed that students preferred interaction with 

their course instructors. Student-to-teacher interaction was 

acknowledged as the most beneficial interaction whereas student-

to-student interaction was considered as minimally important 

(Kelsey and D’souza, 2004; Chapman and Henderson, 2010). 

Moore, Warner, and Jones (2016) found that all the graduate 

students did not support student-to-student interaction in distance 

education classes. However, it seems vital to provide TV-based 

distance education students with opportunities for student-student 

interaction through online group discussions, via social media, or 

a ministry-led platform as some students might enjoy online 

discussion and benefit from them (Cukurbasi & Kiyici, 2018). 

Student engagement can also be achieved by using applications 

that allow students to send questions, such as Google Forms. The 
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ministry could also have a mobile number(s) so that students text 

their questions or inquiries. Another option is in having online 

teacher-student discussion where students can get direct feedback 

on their work or questions. Finally, as the teachers complained that 

their role was limited to content delivering, having chances of 

interaction and feedback giving will minimize such feelings. 

The study also aimed to identify the committee’s suggestions 

on overcoming such challenges for future improvements. Taking 

into account all the suggestions that were proposed by the TV-

based distance education committee members who took part in this 

study will definitely bring the program forward to a more 

successful educational experiences for students. TV-based 

distance education is not new in the Libyan context (General 

Center for Training and Education Development, 2020b) and 

might be a viable alternative during war or a pandemic crisis 

(Ivala, 2004; Rhema & Miliszewska, 2012). The TV-based 

distance education program’s success in the future depends on 

several improvements among which: broadcasting lessons on 

channels led by the Libyan MoE, giving detailed timetables that 

are shared to students in advance, advertising the program more 

often so that students and parents understand the goals of such 

program and benefit from it. Finally, the Libyan MoE, more 

specifically, the Distance Learning Committee, should consider 

other countries’ experiences, especially those countries that have 

been offering TV-based distance education for years. This will not 

only give the chance to learn from other countries experiences, but 

also to improve the Libyan policies regarding distance learning. 

5. Conclusion and Recommendations 

In this paper, the researchers discussed the results of an 

exploratory sequential mixed methods. They investigated the 

challenges faced by the Libyan TV-based distance education 
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committee and their suggestions for avoiding the mentioned 

challenges for future improvements. Even though the participants 

showed their satisfaction with the whole experience of preparing, 

recording, and broadcasting of the lessons, the managers and 

teachers reported that they faced the previously mentioned 

challenges because of the sudden involvement with such project 

without having enough time for preparation. The researchers 

believe that identifying the challenges and following the 

suggestions will help the distance Learning Committee in 

improving future similar programs. 

To the best of the researchers' knowledge, there has been no 

study conducted on the challenges the managers and teachers who 

are involved in preparing, recording, and broadcasting of the 

lessons. Thus, the main limitation of the study is the availability of 

relevant literature. There were so limited studies with direct 

relevance to the challenges encountered by those who are involved 

in TV-based distance education. This is considered as a limitation 

as the basis for literature review is understanding and citing prior 

research to reach and understanding of the investigated problem 

and identify the gap and how the study contributes to fill it. 

Future research might explore the students’ and parents’ 

awareness of the significance of TV-based distance education to 

ensure the continuity of education during a pandemic crisis. It 

might also investigate the Libyan students’ access to educational 

television programs. Interested researchers might also investigate 

the problems the students encounter while studying through TV-

based distance education.  Finally, as this study’s participants 

included those who were involved in the program itself, future 

research might examine the schoolteachers’ and educational 

inspectors’ views and attitudes towards TV-based distance 

education. 
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Abstract 

Due to the rapid development in information technology in terms 

of information exchange and transmission through different 

transmission media, and the provision of storage places. when the 

volume of data is smaller, this means that, it provides better 

transmission speed. and saves time, which led to the emergence of 

data compression techniques to reduce its size without 

compromising the quality of the data. 

Data compression is still an important topic of research and has 

many applications and required uses. 

This paper presents a study of some of the data compression 

methods: Huffmann and Huffmann shift code, binary shift code  

algorithm, and the LZW method, analyzing and comparing 

between them, using a fixed text for all methods. 

keywords:  Data compression, compression techniques, 

Huffmann, Huffmann shift code, binary shift code  , LZW. 

1. Introduction 

Data compression technology is primarily a branch of information 

theory that deals with techniques related to minimizing the amount 

of data to be transferred and preserved. Data compression is a 

method of representing data using fewer bits than the original data 

[6]. 

Data compression is of great importance in business data 

processing, as it helps us reduce resource usage such as data 

storage space or transmission capacity [5]. 
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With the increasing development of technology and internet 

networks supported by programs and devices that facilitate the 

spread of information very quickly over the Internet around the 

world. The information obtained can be easily sent over the 

Internet as a means of communication for IT experts. However, 

not all information can be sent easily. There is a large volume that 

can hinder the fast data transfer and save on the storage in the 

computer. There are a number of different data compression 

methodologies that use technologies mainly for speed, efficiency, 

performance as well as cost savings [2]. 

Compression is the process of converting a data set into a code to 

save the need for storage and transmission of data making it easier 

to transmit a data.  

With the compression of a can save in terms of time and storage 

that exist in memory. The data process of data compression is 

shown in figure 1[2]. 

 

 
 

Figure 1: The data process of data compression [2] 

In figure 1, explain the process of data compression in general. 

how the data when not compressed then uncompressed data will 

be continued and processed by compression method that is lossless 

compression then the data has been compressed will produce a size 

smaller than the size of the file before it is  compressed. 

 

1.1 CLASSIFICATION METHODS : 
 

Data compression methods can also be categorized into static and 

dynamic compression methods. In static method, mapping from 
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the set of messages to the set of codeword is fixed before 

transmission begins. Huffman coding [Huffman 1952] is the 

example of classic static defined word scheme. On the other hand, 

dynamic method changes the mapping of set of messages to the set 

of codeword over a period of time. For instance dynamic Huffman 

coding computes approximate probability of occurrence of a set of 

characters in a message[6]. 
 

1.2 FUNDAMENTALS FOR COMPRESSION  
 

Compression can be divided into two categories, as Lossy and 

Lossless compression.  

Lossy compression means that some data is lost when it is 

decompressed. Lossy compression bases on the assumption that 

the current data files save more information than human beings 

can "perceive”. Thus the irrelevant data can be removed.  

Lossless compression means that when the data is decompressed, 

the result is a bit-for-bit perfect match with the original one. The 

name lossless means "no data is lost", the data is only saved more 

efficiently in its compressed state, but nothing of it is removed. 

1.3 Data Compression 

 Data compression is a procedure through which a file (text, 

Audio, and Video) could also be modified to one more 

(compressed) file, such that the normal file could also be 

completely recovered from the long-established file without any 

loss of exact knowledge. This process may be subsidiary if one 

wishes to save lots of the storage space. For instance if one wishes 

to retailer a 4MB file, it is usually top-rated to first compress it to 

a smaller size to save the storage space. Additionally compressed 

files are much more effectively exchanged over the web for the 

reason that they add and down load much faster. We require the 

potential to reconstitute the original file from the compressed 
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variation at any time. Data compression is a method of encoding 

rules that sanctions substantial reduction in the total number of bits 

to store or transmit a file. The more data being handled, the more 

it costs in phrases of storage and transmission costs. In short, Data 

Compression is the method of encoding data to fewer bits than the 

customary illustration in order that it takes less storage space and 

not more transmission time even as communicating over a 

network. There are two mainly two types of Data Compression: 

1. Lossy Compression  

2. Lossless Compression[7] 

 

 
Figure 2: Types of Data Compression 

2. Related works  

In Paper [1] , researchers conducted a study about  compression 

methods (Huffman, Shannon Fano, Tunstall, Lempel Ziv Welch 

and run-length encoding) and applied  them to a text file and how 

each method works and compares between  them. 

In Paper[2], researchers studied compression methods (LZW, 

Huffman, Fixed-length code (FLC), and Huffman after using 

Fixed-length code (HFLC)). 
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 And applied them to a group of different files and comparing 

between them, and as a result of that it was concluded that the 

LZW method is the best, especially for large files and then 

huffman respectively. 

3. Data Compression Techniques 

    There are two different ways that data compression methods and 

algorithms can be categorized as the lossless and lossy, the 

methods are classified according to a fixed or variable. Lossless 

compressions are run-length; Huffman, delta, LZW etc.[5]. 

3.1 Huffman Compression Technique 

There are many types of Huffman coding, some are use a 

Huffman-like algorithm, and others find optimal prefix codes 

(while, for example, putting different restrictions on the output). 

In the latter case, the method need not be Huffman-like, and, 

indeed, need not even be polynomial time. An 

exhaustive list of papers on Huffman coding and it’s variations are 

given here as follows: 

The n-ary Huffman algorithm uses the {0, 1, ... , n − 1} alphabet 

to encode message and build an n-ary tree. This approach was 

considered by Huffman in his original paper. The same algorithm 

applies as for binary (n equals 2) codes, except that the n least 

probable symbols are taken together, instead of 

just the 2 least probable. Note that for n greater than 2, not all sets 

of source words can properly form an n-ary tree for Huffman 

coding. In this case, additional 0-probability place holders must be 

added. 

This is because the tree must form an n to 1 contractor; for binary 

coding, this is a 2 to 1 contractor, and any sized set can form such 

a contractor. If the number of source words is  congruent to 1 

modulo n-1, then the set of source words will form a proper 

Huffman tree. 
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A variation called adaptive Huffman coding which is involved for 

calculating the probabilities dynamically based on recent actual 

frequencies in the sequence of source symbols, and changing the 

coding tree structure to match the updated probability estimates. 

Most often, the weights used in implementations of Huffman 

coding represent numeric probabilities, but the algorithm which 

given above does not require this; it requires only the weights form 

a totally ordered commutative monoid, meaning a way to order 

weights and to add them. The Huffman template algorithm enables 

one to use any kind of weights (costs, frequencies, pairs of 

weights, nonnumerical weights) and one of many combining 

methods (not just addition). Such algorithms can solve other 

minimization problems, a problem first applied to the circuit 

design. 

Length-limited Huffman coding is a variant where the goal is still 

to achieve a minimum weighted path length, but there is an 

additional restriction that the length of each code word must be 

less than a given constant. The package-merge algorithm solves 

this problem with a simple greedy approach which is very similar 

to that is used by Huffman's algorithm. It’s time complexity is 

O(nL), where L is the maximum length of a code word. No 

algorithm is known to solve this problem in linear or linearithmic 

time, unlike the pre-sorted and unsorted conventional Huffman 

problems, respectively[5]. 

3.2 LZW Compression Technique 

    LZW compression named after its developers, A. Lempel and J. 

Ziv, with later modifications by Terry A. Welch. It is the foremost 

technique for general purpose data compression due to its 

simplicity and versatility. Typically, you can expect LZW to 

compress text, executable code, and similar data files to 
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about one-half their original size. LZW also performs well when 

presented with an extremely redundant data files, such as tabulated 

numbers, computer LZW is the basis of several personal computer 

utilities that claim to "double the capacity of your hard drive." If 

the codeword length is not sufficiently large, Lempel-Ziv codes 

may also rise slowly to reasonable efficiency, maintain good 

performance briefly, and fail to make any gains once source code, 

and acquired signals. Compression ratios of 5:1 are common for 

these cases. [5] 

LZW Encoding Algorithm 

Step 1: At the start, the dictionary contains all possible roots, and 

P is empty 

Step 2: C: = next character in the char stream; 

Step 3: Is the string P+C present in the dictionary? 

(a) if it is, P := P+C (extend P with C); 

(b) if not, 

–output the code word which denotes P to the code stream; 

– add the string P+C to the dictionary; 

–P: = C (P now contains only the character C); (c) Are there more 

characters in the char stream? 

–if yes, go back to step 2; 

–if not: 

Step 4: Output the code word which denotes P to the code stream; 

Step 5: END. 

The fundamental theory of LZW compression algorithm is: any 

predictable data can demonstrate such predictability by certain 

mark and shorten the data length. During the process of LZW 

compression, as the length of each code in the code stream of a 

datum produced after compression is less than N, or the 

compression algorithm can represent number of 0~2n- l, therefore 

the string list can  accommodate number of 2n at the maximum. 
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But each element of the input data stream after compression is a 

byte, which represents 0~255 possible  assignments. Secondly, 

compression program takes one byte from 

the input character stream. Two buffers of current prefix code and 

current string are used to store data. 

Prefix position is for the code processed last time, current string is 

for the character string represented by prefix code and characters 

read just now. When the program starts, both the prefix code and 

current string are blank. Thirdly, program searches for current 

string in the string list after initialization. 

Fourthly, read the next byte from input stream, and add this 

character behind current string, now the current string contains 2 

bytes, and repeat the third step. 

3.3 Huffman Shift Coding Algorithm 

   On Shift Huffman Coding, the symbol is divided into several 

blocks of the same size. Usually the block size is 2k -1 symbols, 

where k is a positive integer. If k = 1, then the Shift Huffman 

Coding Huffman same as Shift Coding Standard. 

The symbol of the first block to be encoded using Huffman Coding 

exactly standard. When encodes a symbol of the first block, were 

also coded symbol hypothesis frequency of occurrence equal to 

the number of frequency of occurrence of the symbols of the other 

blocks. The only difference between 

one block to the next block is then the result of the addition of the 

prefix encoding the hypothesis symbols used to mark each block. 

With Huffman Shift Coding algorithm, it could increase the use of 

less time and average - average length of the code more efficient. 

Broadly speaking, the following compression algorithms Huffman 

Coding Shift work: 

1. Source Symbol arranged so that the possibilities that arise from 

the largest to the smallest. 
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2. The symbol of the first block will be encoded using Huffman 

Coding Standard. When encodes a symbol of the first block, were 

also coded symbol hypothesis frequency of occurrence equal to 

the number of frequency of occurrence of the symbols of the other 

blocks. The only difference between one block to the next block is 

the addition of one or more code prefix result of the encoding 

symbols to mark each block hypothesis. 

3. Symbols hypothesis of Huffman coding, we think of as C.The 

total number of source symbols are divided into several blocks of 

symbols of the same size. 

4. The second symbol of the code block is  CK−1  coupled with the 

symbol of all I first block of Huffman Coding. 

There are differences in the formation of the tree Huffman Coding 

Shift this. As shown in the following figure.[3] 

 

 
Figure 3:. Huffman Shift Coding process 

 

4. Results and Discussion 

Four compression algorithms are tested on a text file in a normal 

English language format and calculate the message size before 

and after the implementation of the algorithm and compare them. 
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The following message was chosen for compression analysis, and 

the selection was random and the results were as follows: 

Jalal Mohammed And Adam Are Friends 

1- Hoffmann's method of data compression: 

An algorithm that does not give a code of equal length for every 

letter or symbol in the segment is called a variable length cipher 

algorithm. 

The huffman coding technique is the most common method used 

to remove redundant data based on the following: 

• The more prominent symbol is assigned a shorter code 

than the less visible symbols in the same segment. 

• The two less-repeated symbols will have a code of the 

same length, and differ in the way it is represented. 

To apply the method to the chosen text, we follow the following 

steps: 

1- We do a statistic about the file whose size is to be reduced, 

after  

repeating each letter. 
 

S I F R N D E H O M Space L A J 

1 1 1 2 2 4 3 1 1 4 5 2 7 1 

 

Then we arrange the letters by the number of repetitions 

 

S I F H O J R N L E D M SP A 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 7 

 

2- We build a binary tree by selecting the letters with the least 

repetition and connecting them together. 

3- We record the paths for each letter of the original letters of the 

file, by tracing the paths of binary tree from root to leaves. 
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When creating the compressed file, we replace the original 

characters with their paths computed in the previous step. 
 

M Space L A J letter 

110 011 0010 000 00110 code 

N D E H O letter 

0100 101 111 01010 00111 code 

 S I F R letter 

 10011 10010 01011 1000 code 
 

We can calculate the size and percentage of the new file by 

multiplying the path length of each letter by the letter frequency. 
 

M Space L A J letter 

110 011 0010 000 00110 code 

3 3 4 3 5 No of bits 

4 5 2 7 1 No of repetitions 

of the character 

12 15 8 21 5 Total 

N D E H O Letter 

0100 101 111 01010 00111 Code 

4 3 3 5 5 No of bits 

2 4 3 1 1 No of repetitions 

of the character 

8 12 9 5 5 Total 

 S I F R Letter 

10011 10010 01011 1000 Code 

5 5 5 3 No of bits 
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1 1 1 2 No of repetitions 

of the character 

5 5 5 6 Total 

 

From here we note : 

The total size of the message: 8 * 280=35 bit 

The size of the message after applying the compression 

algorithm: 121 bit 

Data compression ratio = (total message size - message size after 

compression) / message size 

    =(280-121)/280=0.567 

That is, reducing the size of the message to 56% of the original 

size. 
 

2-The HUFFMAN SHIFT CODE algorithm 

1- We arrange the symbols according to the most probability. 

2 Divide the total number of message codes into blocks of a 

number of characters. 

3- The letter is encoded according to the Hoffman code. 

4- Encoding the elements inside each block with the same 

encoding for the previous group. 

5- Adding a special code indicating each block, and this code is 

known to  

the FAC code (decoding algorithm). 

 

E D M Space A letter 

111 110 10 01 00 code 

O J R N L letter 

00111 00110 0010 0001 0000 code 

 S I F H letter 

 0000110 000010 000001 000000 code 
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6-Calculate the size of the message after using the method: 

The number of bits represented by each letter is counted and 

multiplied by the number of times the character is repeated: 
 

E D M Space A letter 

111 110 10 01 00 code 

3 3 2 2 2 No of bits 

3 4 4 5 7 

No of 

repetitions of 

the character 

9 12 8 10 14 Total 

O J R N L letter 

00111 00110 0010 0001 0000 code 

5 5 4 4 4 No of bits 

1 1 2 2 2 

No of 

repetitions of 

the character 

5 5 8 8 8 Total 

 

S I F H letter 

0000110 000010 000001 000000 code 

7 6 6 6 No of bits 

1 1 1 1 

No of 

repetitions of 

the character 

7 6 6 6 Total 

 

 

From here we note : 

The total size of the message: 8 * 280=35 bit 

The size of the message after applying the compression 

algorithm: 112 bit 
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Data compression ratio = (total message size - message size after 

compression) / message size 

    =(280-112)/280=0.6 

That is, reducing the size of the message to 60% of the original 

size. 
 

3- the binary shift code 

We follow the same Hoffmann indentation method, but 

Hoffman's code is not used in Step # 3 and instead is used regular 

binary encoding. 

According to the following steps: 

1. Find the repetition of letters and their order. 

2. Find the binary representation of the letter letters. 

3. The letters are divided into three groups and the binary 

representation of the letters is done using the regular 

binary representation for one group of text, then adding the 

same code to the other groups with the addition of a code 

representing each group. 

So we get the following table: 

 

E D M Space A letter 

100 011 010 001 000 code 

O J R N L letter 

111100 111011 111010 111001 111000 code 

 S I F H letter 

 111111011 111111010 111111001 111111000 code 

 

To calculate the text size after using the method, we use the 

following table: 
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E D M Space A letter 

100 011 010 001 000 code 

3 3 3 3 3 No of bits 

3 4 4 5 7 

No of 

repetitions 

of the 

character 

9 12 12 15 21 Total 

O J R N L letter 

111100 111011 111010 111001 111000 code 

6 6 6 6 6 No of bits 

1 1 2 2 2 

No of 

repetitions 

of the 

character 

6 6 12 12 12 Total 

 

S I F H letter 

111111011 111111010 111111001 111111000 code 

9 9 9 9 No of bits 

1 1 1 1 

No of 

repetitions 

of the 

character 

9 9 9 9 Total 
 

From here we note : 

The total size of the message: 8 * 280=35 bit 

The size of the message after applying the compression 

algorithm: 153 bit 

Data compression ratio = (total message size - message size after 

compression) / message size 

    =(280-153)/280=0.454 

That is, reducing the size of the message to 45% of the original 

size. 
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4- Compression Algorithm LZW 

To apply the LZW algorithm to a text we follow the following 

steps: 

1. Define a index  for each characters of the language in the 

dictionary. 
 

Char. Index Char. Index Char. Index Char. Index 

V 22 O 15 H 8 A 1 

W 23 P 16 I 9 B 2 

X 24 Q 17 J 10 C 3 

Y 25 R 18 K 11 D 4 

Z 26 S 19 L 12 E 5 

SPACE 27 T 20 M 13 F 6 

  U 21 N 14 G 7 
 

2. Define indexes to characters  within the dictionary. 
 

Derived as Pattern Index Derived as Pattern Index 

1 d A D 45 17 a J a 28 

4 a D A 46 1 l A l 29 

36 Space A M Space 47 12 a L a 30 

41 R Space A R 48 29 Space A l Space 31 

18 e R E 49 27 m Space M 32 

5 Space E Space 50 13 o M O 33 

27 f Space F 51 15 h O H 34 

6 r F R 52 8 a H A 35 

18 i R I 53 1 m A M 36 

9 e I E 54 13 m M M 37 

5 n E N 55 13 e M E 38 

43 s    N D S      56 5 d  E D 39 

   4 Space D Space 40 

   27 a Space A 41 

   1 n A N 42 

   14 d N D 43 

   4 Space D Space A 44 
 



 

 

 

 

 

 

156 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

Hence the resulting message from the lzw algorithm is the 

following string: 

17 1 12 29 27 13 15 8 1 13 5 4 27 1 14 40 1 4 36 41 18 5 27 6 18 

9 5 43  

From here we note : 

The total size of the message: 8 * 280=35 bit 

The size of the message after applying the compression 

algorithm: 224 bit 

Data compression ratio = (total message size - message size after 

compression) / message size 

    =(280-224)/280=0.2 

That is, reducing the size of the message to 20% of the original 

size. 

5.Conclusion 

This paper provided an overview of general data compression 

methods and a comparison between them in terms of message size 

and compression ratio, and it was concluded that Hoffmann's 

displacement method gave better results compared to Hoffman's 

method and the binary displacement algorithm, but there is a 

complexity in representing the data, as for the LZW method, the 

message size was Large. 

It was noted that the algorithm is more practical when the data is 

dealt with the fewest characters, and thus it is highly efficient when 

used with images that are represented by a matrix of one and zero, 

and there are also differences between message sizes after 

compressing it in different proportions, but each of these methods 

has Its advantages and disadvantages in pressure. 

Future work can be done by using other compression methods and 

comparing them with the methods used in this paper, and to study 

the possibility of using data compression methods as data 

encryption methods. 
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ن  "التنمر وعالقته بالمهارات االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس م
 مرحلة التعليم األساسي"

 أحمد فريرة مد. إحال              محمد سويسي ةد. فوزي
 كلية التربية جنزور 

 مقدمة  
أو        بصورة جسدية  كان  األحرين سواء  اتجاه  عدوان  يحمله من  بما  التنمر  يعد 
أو اجتماعية من المشكالت التي لها آثار سلبية سواء على القائم بالتنمر أو    لفظية،

فاألوضاع االقتصادية   فيها،على المجتمع ككل    المدرسية أوعلى ضحية التنمر أو البيئة  
واالجتماعية والتربوية والتكنولوجية المتغيرة أدت إلى زيادة صعوبة الحياة وتعقيداتها وإلى 

والتي تحدث   المرغوبة،مشكالت المتعلقة في سلوكيات الطلبة غير  من ال  ظهور العديد 
الظاهرة االهتمام بهذه    علينا ضرورةفي غياب الرقابة المدرسية واالسرية األمر يحتم  

 الحد من آثارها.   لغرض 
لها       يتعرض  الخطورة  بالغة  واجتماعية  تربوية  المدرسي مشكلة  التنمر  يشكل  لذا 

مدارس وتؤثر سلبا على العملية التعليمية بأكملها، بل وعلى المناخ أبنائنا الطالب في ال
المدرسي. إذا أصبحت المدارس اليوم  محل عمليات تنمر يومية واصبح انتشار ظاهرة 
التنمر فيها امرًا اثبته العديد من الدراسات على مستوى العالم .إذ تشير اإلحصائيات 

التنمية البشرية  إلى أن أكثر من مليون تلميذ العالمية  للمركز القومي لصحة األطفال و 
كانوا  سواء  التنمر  في  متورطون  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  المدارس  تالميذ  من 
ضحايا أو متنمرين ، كما أن أكثر من مائة وستون ألف تلميذ يهربون من المدارس 

قد واجهوا    ( سنة  18-11خوفا من تنمر زمالئهم عليهم ، كما أن األطفال من سن )
 . ( 15: 2015) بهنساوي ، و حسن ،بعض أشكال التنمر أثناء وجودهم في المدرسة 
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يفتقرون إلى مهارات   ما  ابالمتنمرين غال إن    للتنمر،ومما يزيد من تفاقم التأثيرات السلبية  
والعزلة  والنبذ  الرفض  من  بحاالت  ويمرون  اآلخرين  مع  االتصال  ومهارات  التعاون 

ويفتقرون إلى الصفات التي تنمي مهاراتهم   اجتماعية،يملكون مهارة  ال بأنهم ويتميزون 
 االجتماعية.وإن سلوكهم التنمري يضعف مهاراتهم  االجتماعية،

إلى أن القصور في المهارات االجتماعية يؤدى    (2003)شوقي  إذ يشير طريف فرج  
على الموقع   وعدم الحصول  به،إلى فشل الفرد في إقامة عالقات ودية مع المحيطين  

التعبير عن مشاعره وصعوبة في   وصعوبة في  الزمالء،المناسب والمكانة المناسبة بين  
على نحو يستدعي ردود أفعال دفاعية قد تؤثر   اآلخرين، فهم وتفسير سلوك ومقاصد  

وصعوبة االندماج مع جماعة   بالفشل،وكذلك تفاقم الشعور    معهم،سلبًا على العالقة  
 (  19-18:  2003شوقي ، ). األصدقاء

أهمية كبيرة في تحقيق التكيف االجتماعي بين    االجتماعية،حيث تكتسب المهارات     
البيئة   في  وتوجيه   المدرسية،الطالب  مشكالتهم  على  التغلب  في  تفيدهم  أنها  كما 
وتساعدهم في تحقيق االستقالل الذاتي واالعتماد على   المحيطة،تفاعالتهم مع البيئة  

يرفع من مستوى ثقتهم بأنفسهم والتخفيف من قلقهم    مما  األقران،تواصل مع  النفس وال
 ومخاوفهم.

وبما أن السلوك االجتماعي والمهارات االجتماعية تدخل في كل مظهر من مظاهر     
حياة الفرد بحيث يؤثر في تكيفه وسعادته ونجاحه في مراحل حياته المختلفة وبشكل 

 بالسلوك،المهارات االجتماعية ترتبط    وبما أن هذه  ة،المدرسيخاص خالل مراحل تعلمه  
لذلك سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على طبيعة العالقة   السلوك،والتنمر أحد أشكال  

 بين التنمر والمهارات االجتماعية.
 بدأت تغزو مدارسنا  العدواني، التييعد التنمر أحد أشكال السلوك    الدراسة:مشكلة   -
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الوالدية   المعاملة  أساليب  وتأثيرات وضغط جماعات    الخاطئة،بفعل  العولمة   األقران، 
كما أن جزءًا من المسؤولية يعود إلى ضعف دور مدارسنا    الغربي،اإلعالمي    والغزو

وتنمية المهارات االجتماعية واألخالقية لديهم بشكل يتيح    للطالب، في التربية النفسية  
 اجتماعيًا. الئم لهم التصرف بشكل فعال وم 

وتتمثل مشكلة هذه الدراسة أيضًا فيما تشير إليه نتائج بعض الدراسات السابقة من وجود  
، وإلى وجود (  2020)عقيلة عيسو ، وسعاد بوعلى، بين التنمر والمناخ األسري    عالقة ارتباط

بين التنمر المدرسي و تدني مفهوم الذات  ومستوى التحصيل الدراسي   ارتباطعالقة  
وإلى وجود عالقة ارتباط بين التنمر وتدني مستوى دافعية  (    2012طرب عيسى جرايسي ،)

، ومن وجود عالقة ارتباط بين المشكالت (    2015)بهنساوي ، ورمضان على حسن ، اإلنجاز
 (  2012عبدالمجيد ،و )عكاشة السلوكية وتدنى مستوى المهارات االجتماعية 

 شيئًا،ولعل ما يزيد من حجم خطورة هذه المشكلة في إن األهل ال يعلمون عنها       
 المدرسة،حيث يندر أن يتبادل األهل الحديث مع أطفالهم بخصوص ما يحدث لهم في  

بهذا    التي لحقت وهذا نتيجة قصور التفاعل والحوار بين الطفل ووالديه نتيجة للتغيرات  
وتعدد    االقتصادية،والظروف    وظيفة،ب بأكثر من  وانشغال األ  األم،العصر مثل )عمل  

وقضاء األطفال لمعظم الوقت أمام    والجيران(واألقارب    الجدة،من يقوم برعاية الطفل )
 األنترنت أو الفضائيات وعدم حدوث تفاعل اجتماعي بين الوالدين واألطفال. 

 النفسية،حاجاته    سباعأإذ يعد افتقار الفرد للمهارات االجتماعية عائقًا قويًا يحول دون  
ألن هذه المهارات هي التي تؤهل الفرد لالندماج مع األخرين والتفاعل معهم بصورة 

كما مما  إيجابية.  لآلخرين،  مودته  إظهار  من  بطريقة    تمكنه  فيهم  التأثير  إلى  يؤدي 
 ( 47: 2010عبدالحميد ،)  ايجابية

واإلخصائ     المعلمين  شكاوى  في  الدراسة  هذه  مشكلة  التعليم  وتكمن  بمدارس  يين 
األساسي للباحثتان خالل فترة إشرافهما على طلبة التربية العملية لقسم معلم فصل من  
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انتشار هذه المشكلة بين صفوف التالميذ بمرحلة التعليم األساسي، والصعوبات التي 
 تواجههم في كيفية التعامل معها، لما لها من انعكاسات سلبية على العملية التعليمية.

 واسلوبًا،فقد تزايد حجمًا ونوعًا    المتخصصين،ا أصبح التنمر المدرسي يشكل قلقًا لدى  لذ 
المدرسة واإلخصائيين االجتماعين والنفسيين    الوالدين،إهمال    في ظلخاصة   وإهمال 

تتحدد مشكلة الدراسة في   قما سبالذين، غاب دورهم كليًا في هذا الشأن. وفي ضوء  
 اآلتي: التساؤل 

عالقة التنمر بالمهارات االجتماعية لدى عينة من تالميذ الصف الخامس من التعليم    ما
 األساسي؟ 

 وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت فرعية هي: 
إحصائيًا بين التنمر والمهارات االجتماعية لدى    ارتباط دالةهل توجد هناك عالقة    -

 األساسي؟يذ الصف الخامس من مرحلة التعليم عينة تالم 
هل توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية في التنمر لدى تالميذ الصف الخامس   -

 من مرحلة التعليم األساسي تعزى إلى متغير الجنس؟ 
تالميذ   - لدى  االجتماعية  المهارات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  توجد  هل 

 ليم األساسي تعزى إلى متغير الجنس؟ الصف الخامس من مرحلة التع
 الدراسة:أهمية  -
تنبثق أهمية الدراسة من أهمية المهارات االجتماعية فهي تعد من العناصر الهامة   -1

 التي تحدد طبيعة التفاعالت اليومية للفرد مع المحيطين به. 
لفت نظر المعلمين واإلخصائيين ومدراء المدارس لسلوك التنمر لما له من انعكاسات   -2

 واجتماعية على العملية التعليمية خاصة والحياة االجتماعية للطلبة عامة.   سلبية تربوية
النتائج التي سوف تقدمها هذه الدراسة ومقترحاتها يؤمل أن تفيد العاملين في المجال   -3

 كن أن تسهم في عالج هذه الظاهرة. التربوي والتي يم
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 أهداف الدراسة  -

التعرف على العالقة بين التنمر والمهارات االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس   -1
 من مرحلة التعليم األساسي. 

والمهارات االجتماعية. لدى تالميذ   التنمر،الكشف عن الفروق بين الجنسين في    - 2
 ساسي. الصف الخامس من مرحلة التعليم األ

 الدراسة:مصطلحات  -
"سلوك سلبي مقصود يتصف   ه التنمر بأن   (14:  2016)الدسوقي ،يعرف  :  التنمر  -

بالديمومة واالستمرارية من جانب المتنمر إللحاق األذى بفرد آخر )الضحية أو المتنمر 
وتكون هذه األفعال السلبية لفظية أو جسمية أو نفسية أو اجتماعية بهدف إيذاؤه   عليه(،

وث ويشترط لحد   الجماعية،أو مضايقته أو عزله عن المجموعة واستبعاده من األنشطة  
أي   متماثلة(هذا السلوك عدم التوازن في القوة بين المتنمر والضحية )عالقة قوة غير  

   .النفسصعوبة الدفاع عن 

بأنه الدرجة التي يتحصل عليها الطالب على مقياس التنمر المستخدم    ويعرف إجرائياً 
 في الدراسة الحالية 

السلوكية   (108:  2010،  )عنقاوي تعرفها    االجتماعية:المهارات    - "األنماط  بأنها 
وتؤدي إلى قدرة الطلبة على   اآلخرين،واألنشطة التي تزيد من التفاعل االجتماعي مع  

 بفعالية. وحل الصراعات  الغضب،التواصل وضبط 
إجرائياً  المهارات   وتعرف  مقياس  على  الطالب  عليها  يتحصل  التي  الدرجة  بأنها 

 االجتماعية المستخدم في الدراسة الحالية. 
 مرحلة التعليم األساسي:
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تعرف مرحلة التعليم األساسي في ليبيا بأنها " أولى المراحل الدراسية في السلم      
( فيها  الدراسة  بالصف 9التعليمي ، ومدة  وتنتهي  األول  الصف  تبدأ من   ، ( سنوات 

التاسع ،، وتنقسم إلى شقين ، الشق األول من الصف األول إلى الصف السادس ، 
والشق الثاني من الصف السابع إلى الصف التاسع ، وهي القاعدة التي تبنى عليها 
مرحلة التعليم المتوسط ، ومن ثم ينبغي أن توفر المعلومة المناسبة ، والخبرة المطلوبة 
من   مدخالتها  تستقي  التي  التعليمية  للمؤسسات  الداعم  واالتجاه   ، الالزمة  والمهارة   ،

 (  31:  2007ي")تقرير حول البنية التعليمية الجديدة،مخرجات التعليم األساس
الشق   شقين:وتنقسم إلى    سنوات،مرحلة إلزامية مجانية مدتها تسع    بأنها  :إجرائياً وتعرف  
االبتدائية سابقًا( والشق الثاني )المرحلة اإلعدادية سابقًا(، والتي تكفل   المرحلة)األول  

المعارف   على  الحصول  واللتلميذ  اجتيازها   وتؤهله  األساسية،  لخبرات والمهارات  عند 
 الستكمال المرحلة الدراسية التالية أو االلتحاق بسوق العمل.  

 اآلتية: تقتصر نتائج هذه الدراسة وتعميماتها وفق الحدود  حدود الدراسة:
 والمهارات االجتماعية.  التنمر، الموضوعية:الحدود -
تقتصر هذه الدراسة على عينة من تالميذ الصف الخامس من مرحلة   البشرية:الحدود  -

 ( سنة   11-10التعليم األساسي، وممن تتراوح أعمارهم الزمنية )
في مدرسة شهداء عبد   الحالية،الحدود المكانية تم تطبيق الدراسة الميدانية للدراسة  -

 الجليل في مدينة جنزور. 
لميدانية للدراسة الحالية خالل الفصل األول من  تم تطبيق الدراسة ا  الزمنية:الحدود  -

 ( 2021العام الدراسي )
 اإلطار النظري 
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بأنه إساءة استخدام القوة الحقيقية  إجرائيًا "   ( التنمر2012)  أبو الديار يعرف    التنمر  أواًل:
بين الطالب داخل   المدركة  ذلك حدوثًا مستمرًا ومتكررًا بغرض   المدرسة،أو  ويحدث 

يقوم بها طالب أو أكثر  ومؤدية،السيطرة على اآلخرين من خالل أفعال سلبية عدوانية 
زن في سلوك إيذائي مبني على عدم التوا  الوقت، وهوضد طالب آخر أو أكثر فترة من  

 ( 34:  2012القوة " )أبو الديار ،
     ( الزغبي  دون   (2015وعرف  فرد  نحو  "بأنه سلوك سلبي متكرر وموجه  التنمر 

ال  اآلخر، أنه  المتنمر    كما  بين  الجسدية  القوة  في  تكافؤ  أن    والضحية،يوجد  حيث 
يجعل المتنمر يشعر   وهذا ما  المتنمر، الضحية دائما ضعيف وغير قادر على مقاومة  

  (166: 2015فيحاول فرضه على ضحاياه متى أراد " )الزغبي ، وسلطته،قوته ب
التنمر "بأنه شكل من أشكال السلوك   (2017)   سعدو   عرف كاًل من كامل  بينما     

ويحدث عندما يتوجه فرد أو مجموعة    ومتكر،العدواني الموجه نحو الغير بشكل مقصود  
 أو االجتماعي،  ياللفظي، أو الجسد   باإليذاءأفراد آخرين    ةأو مجموعأفراد نحو فرد آخر  

ويتحدد    القوة،الضحية أقل في    ن ما تكو وعادة    الجنسي،أو النفسي أو    االلكتروني،أو  
التنمر"   مقياس  على  التلميذ  عليها  يحصل  التي  بالدرجة  ،  كامل،)إجرائيا    2017وسعد 

:457 ) 

السابقة أن التنمر يعتبر شكل من أشكال العدوان يتميز بأنه   خالل التعريفات يتضح من  
 وبعدم وجود توازن في القوة بين المتنمر والضحية.  ومتكرر، مقصود،أذى 

 المدرسي: أشكال التنمر 
اجباره على    أو  السحب،أو    أو اإليقاع أرضًا،  كالضرب أو الصفع،  الجسمي:التنمر    - 1

 فعل شيء.
والشتم    اللفظي:التنمر    - 2 أو   التعنيف،أو    التهديد،أو    اإلثارة،أو    واللعن،السب 

 عرقية. أو إعطاء ألقاب ومسميات للفرد أو إعطاء تسمية  الكاذبة،اإلشاعات 
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وينادي    الجنسي:التنمر    -3 جنسية  أسماء  كلمات    بها،استخدام  تهديد   قذرة،أو  أو 
 بالممارسة. 

العاطفي   -4 والتخويف  والنفسي:التنمر  والتهديد،  والرفض من   واإلذالل،  المضايقة، 
 الجماعة. 

منع بعض األفراد من ممارسة بعض األنشطة    االجتماعية:التنمر في العالقات   -5
 آخرين. أو نشر شائعات عن  صداقتهم،أو رفض  بإقصائهم،

  ارجاعها، خرين والتصرف فيها عنهم أو عدم  أخذ أشياء اآل   الممتلكات:التنمر على   -6
 ( 11-10: 2013، الصبحين، والقضاةأو اتالفها )

 أسباب التنمر: 
األسباب االجتماعية: في كثير من األحيان ينحدر المتنمرون من األسر التي تعيش   -1

وتعدد الطبقات االجتماعية، فعادة   اقتصادية،وتعاني من مشاكل    الفقيرة،في المناطق  
يكو  القادة    المتنمرون،  ن ما  الشخصيات   منهم،وخصوصًا  قوية ومن  ذوي شخصيات 

وتكمن خطورة هذا النوع في إمكانية تحوله خارج المدرسة   للمجتمع،السيكوباثية المضادة  
ة  المتنمرون عصابات إجرامي  ن ما يكو حيث غالبًا    المجتمع،إلى مجرم يهدد استقرار  

 (. 1667:  2009  الرواشدة،)

تنشغل بعض األسر عن متابعة سلوك أبنائها وتعتبر أن مقياس   األسرية:األسباب    -2
أبنائها هو تلبية احتياجاتهم المادية   أن يحدث هذا    ويمكن  فقط.أدائها لوظيفتها تجاه 

غيرهم  نتيجة انشغال األب أو األم أو انشغالهما معًا عن أبنائهما مع إلقاء اللوم على  
 ( 36  :2009والصرايرة ، القطامي،) المربيات من المدرسين أو 

ثقافة    المدرسية:  األسباب   -3 وعالقته    واألصدقاء،  المدرسة،وتشمل  المعلم  ودور 
الخاطئة من بعض   االستفزازيةوقد تكون الممارسات    المختصة،وغياب اللجان    بالطالب،
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وضعف العالقة   الرفاق،والتأثير السلبي لجماعة    الدراسي،وضعف التحصيل    المعلمين،
 . ( 25:  2016)الدسوقي ،بين المدرسة وأولياء األمور 

القيم األخالقية والتربية    دور المعلم تجاه التنمر: - إن من أهم صفات المعلم الجيد زرع 
إلى الضرب   اللجوء  الفصل   والتوبيخ. وهناكاإليجابية فيه ال  لمعلم  عدة أساليب يمكن 

 عها للحد من مشكله التنمر:إتبا 

االستهانة    نال يمكأن يعترف المعلمون أن التنمر مشكلة خطيرة وموجودة بالفصل وأنه  .  1
ومن ثم يتعين على المعلم تزويد الطالب بمعلومات واضحة داخل الفصل عن موضوع    بها،

وقد يستعين المعلم لتوضيح ذلك ببعض األفالم    دراسي،ومناقشتها في سياق منهج    التنمر،
وذلك بهدف توضيح أن التنمر سلوك   فيديو،المتصلة بمشكلة التنمر والمسجلة على شرائط  

 ًا. مرفوض وغير مقبول اجتماعي
أن يتعامل المعلم تعاماًل مباشرًا مع سلوك المتنمر عندما يالحظ حدوث تنمر في الفصل .  2

مع سلوك التنمر داخل   حال يتسام ألن ذلك يجعل الطالب المتنمر يدرك أن المعلم    في الحال؛
 أن يساء معاملة الطالب من خالل بعض األقران.  حال يسم الفصل، وأنه 

الخاصة.  ألن ذلك يشجعهم على اإلفصاح عن خبراتهم    للطالب:مة  توفير األنشطة المالئ.  3
والرسم    وذلك المناقشة  خالل  التنمر   والكتابة،من  موقف  لفهم  وذلك  وغيرها،  الدور  وأداء 

وذلك   والمشاهد،حيث يجعل بعض الطالب يؤدون دور كل من المتنمر والضحية    والضحية،
به كل من المتنمر والضحية والمشاهدين من حدوث  رما يشعلكي يساعدهم في تعرف مدى  

 . (169: 2012أبو الديار، ) التنمر
 ثانيا: المهارات االجتماعية 

إليها الطفل للتفاعل في المواقف وحل    مكتسبة، يحتاجالمهارات االجتماعية استجابة    تعد       
وكذلك تساعده على تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين.  تواجهه،المشكالت االجتماعية التي  

  اآلخرين، فالفرد من طفولته تنمو لديه القدرة بالتدريج على إنشاء العالقات االجتماعية الفعالة مع  
السلوكية   األساليب  يكتسب  األدوار  وي  واالجتماعية،فهو  التفاعل    االجتماعية،تعلم  ويتعلم 
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المسئولية   المشاركة في  ويتعلم  التوافق   االجتماعية،االجتماعي مع رفاقه،  لنفسه  يحقق  وبذلك 
 (  77:  2004الدردير ،  ) االجتماعي وينمي ذكاءه  السوي،االجتماعي 

)  عرفي الفتاح  التفاعل    (2010عبد  "القدرة على  بأنها  االجتماعية  مع اآلخرين في المهارات 
والقدرة على االستجابة لتعديل سلوك اآلخرين وقدرة    اجتماعيًا،محيط اجتماعي بأساليب مقبولة  

األنشطة   في  بحرية  المشاركة  على  مطالب   المختلفة،الفرد  مع  متوافقًا  يكون  أن  على  وقدرته 
  ح عبدالفتا)"  أعماله.وقدرته على االعتماد على ذاته وتحمل مسئولية    اآلخرين،المجتمع والتعـاون مع  

،2010  :184 ) 

  اجتماعيًا، المهارات االجتماعية بأنها عادات وسلوكيات مقبولة  ("2011شربت )و   عواد  ويعرفها
يتدرب عليها الطفل إلي درجة اإلتقان والتمكن من خالل التفاعل االجتماعي الذي يعد بمثابة  

األطفال في مواقف الحياة اليومية وتفيد في إقامة عالقات مع اآلخرين في محيط    مشاركة بين
 ( 17:  2011وشربت ، عواد،)  ."مجاله النفسي

المهارات االجتماعية بأنها " مجموعة من السلوكيات اللفظية وغير  (  2014في حين فهمي )
اجتماعيًا مع المحيطين به في  اللفظية التي من خاللها يمكن للتلميذ أن يتواصل بأسلوب الئق  

 ( 22:  2014البيئة المدرسية )فهمي ، 
تفاعلية تتضمن سلوكيات لفظية وغير    يتضح مما المهارات االجتماعية هي مهارات  سبق أن 

لفظية مكتسبة تؤدي إلى التفاعل مع اآلخرين تفاعاًل ايجابيًا في إطار اجتماعي محدد وبأساليب 
 اجتماعيًا.  مقبولة

 ارات االجتماعية:أهمية المه -

تعد المهارات االجتماعية من أهم العوامل إلي تؤثر على الصحة النفسية والتربوية للفرد وإن       
اكتساب الفرد لهذه المهارات سيساعده على التفاعل مع اآلخرين ، وكذلك الثقة بالنفس والقدرة  

خفاق في هذه المهارات تجعله  على مواجهة مشاكل الحياة ، والقدرة على تحمل المسئولية ، وأي إ
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يتصف بضعف في القدرة على التعبير اللفظي ، كما تقل قدرته على تكوين عالقات اجتماعية  
ناجحة مع اآلخرين ، ويكون أقل مكانة بين الرفاق وأقل تعاونا وتواصال معهم . ومن الممكن أن  

لمشكالت واالضطرابات  يكون القصور في المهارات االجتماعية من أهم المقدمات لكثير من ا
 .  ( 39:  2011أبو منصور ،)الفرد النفسية لدى 

على تنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال    أن أهمية التدريب إلى    (2000) مصطفى  شير  يو 
على مشكالت سوء    االجتماعي، والقضاءتكمن في تنمية التفاعل االجتماعي لديهم، وزيادة نموهم  

  االجتماعية، ومساعدتهم بعض القواعد    االجتماعي، وتعليمهمعلى التكيف    التوافق، ومساعدتهم
 ( 46 : 2000مصطفى ،)لديهم على تنمية مفهوم الذات 

  واالجتماعي، سبق يتضح أن المهارات االجتماعية تلعب دورًا هامًا في تحقيق التوافق النفسي    مما
مع اآلخرين وعلى ضبط    اجتماعية ناجحةوأن اكتساب هذه المهارات يساعد على تكوين عالقات  

وتعد ومواجهة    االنفعاالت، السلوكية   المشكالت  المشكالت  من  لعديد  العالجية  األساليب  أحد 
 واالضطرابات النفسية.

أن المهارات االجتماعية    إلى(  1991السمادوني )  االجتماعية: أشارمكونات المهارات  
، والجانب االجتماعي ويختص االنفعاليالجانب االنفعالي ويختص بالتعبير    جانبين:تشمل  

 وهي:سبعة أبعاد فرعية وتشتمل على  اللفظي، باالتصال
وهو مهارة في اإلرسال غير اللفظي التي تشمل المهارة في إرسال  االنفعالي:التعبير  -1

من   االنفعالية،الرسائل   به  يشعر  عما  بتلقائية وصدق  التعبير  على  الفرد  قدرة  وتعكس 
درة عالية على لديهم ق  االنفعاليالمهارة العالية في التعبير    ذووا،حاالت انفعالية، واألفراد  
 االنفعالي،ويؤدي عدم القدرة على التعبير    مشاعرهم،وإثارة    فيهم، جذب اآلخرين والتأثير  

 الروابط االجتماعية والوجدانية.  ضعف إلى
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  االنفعاليةوهي مهارة استقبال انفعاالت اآلخرين، وقراءة رسائلهم    االنفعالية:الحساسية    -2
الحساسية    وتفسيرها،الّلفظية   للرسائل    االنفعاليةوذووا  حساسية  لديهم    االنفعالية العالية 

 وتفسيرها.الصادرة عن اآلخرين 
 مها.وتنظي  واالنفعاليةوهو القدرة على ضبط التعبيرات غير الّلفظية    :االنفعاليالضبط    -3

والقدرة على التحكم فيما يشعر به الفرد    لالنفعاالت،والقدرة على إخفاء المالمح الحقيقية  
 لالنفعاالت ومن لديهم قدرة عالية في ذلك يجيدون ضبط التعبير الظاهري  انفعاالت،من 

والقدرة على لفت انتباه اآلخرين عن    الّلفظي،: وهو مهارة التعبير  يالتعبير االجتماع  -4
يتمتع بالطالقة   بارع،ومن يجيد هذه المهارة هو متحدث    االجتماعية،دث في المواقف  التح

 الصداقات.وقادر على عقد كثير من  الّلفظية،
والحساسية والوعي بالقواعد   الّلفظي،  االستقبالوهي القدرة على    االجتماعية:الحساسية    -5

التفاعل   أشكال  وراء  السلوك    االجتماعي،المستترة  آلداب  الكامل   االجتماعي،والفهم 
وذوو الحساسية االجتماعية    االجتماعية،بالسلوك بالطريقة المناسبة في المواقف    واالهتمام

 العالية لديهم فهم لقواعد اآلداب االجتماعية. 
نوع   أي: إنهوتحضير الذات اجتماعيًا    الدور، مهارة لعب    وهو  االجتماعي:الضبط    -6

وهو    االجتماعي،والتفاعل    االتصالوهو ضروري لتنظيم عملية    االجتماعي،من التمثيل  
وأصحاب المستوى العالي في مهارة    االجتماعي،والتفاعل    االتصالضروري لتنظيم عملية  

ولديهم قدرة لكي يكيفوا سلوكهم    متنوعة،ار اجتماعية  الضبط االجتماعي يمكنهم القيام بأدو 
 لكي يناسب أّي موقف اجتماعي. 

وتشير إلي الرغبة أو الميل لمراوغة اآلخرين والتالعب في جوانب الموقف   المراوغة: -7
 (   4-2: 1991السمادوني ، )للفرد االجتماعي للحصول على نتائج مقبولة 

 الدراسات السابقة: -
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 التي تناولت التنمر  الدراساتاألول: المحور 
وسلوك   االنفعالي( بعنوان " الفروق بين الذكاء    2010دراسة محمد حسن بكري )  -

المرحلة   طلبة  لدى  على   االبتدائية التنمر  التعرف  إلى  هدفت  والتي   " عكا  بمحافظة 
وفقًا لمتغير   االبتدائيةوسلوك التنمر لدى طلبة المرحلة    االنفعالي الفروق بين الذكاء  

(   139( طالبًا وطالبة ، منهم )  238الجنس والصف الدراسي، على عينة مكونة من ) 
 (  ، الذكور  الخامس   99من  الصفين  على  الدراسة  عينة  واقتصرت   ، اإلناث  من   )

المرحلة   الب  االبتدائيةوالسادس من  الذكاء في محافظة عكا .، واستخدم  احث مقياس 
 وسلوك التنمر )إعداد الباحث (  -لبار  االنفعالي

وأظهرت نتائج الدراسة وجود مظاهر وأشكال كثيرة ومتعددة لسلوك التنمر لدى طلبة  
وأسفرت النتائج أيضًا عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في   .االبتدائيةالمرحلة  
تعزى إلى متغير الجنس   االبتدائيةالمدارس  وسلوك التنمر لدى طلبة    االنفعالي، الذكاء  

   الدراسي.والمستوى 
( بعنوان "سلوك التنمر وعالقته بمفهوم الذات   2012دراسة طرب عيسى جرايسي )  -

األكاديمي لدى الطلبة "  في منطقة الناصرة ، والتي هدفت إلى التعرف على سلوك 
راسي لدى الطلبة ، على عينة  التنمر وعالقته بمفهوم الذات األكاديمي والتحصيل الد 

( طالبًا وطالبة في الصف السابع والثامن والتاسع ، وقامت الباحثة   367مكونة من )
بإعداد مقياس لسلوك التنمر ، ومقياس مفهوم الذات األكاديمي . وأظهرت النتائج وجود 

روق عالقة ارتباط عكسية بين التنمر ومفهوم الذات األكاديمي لدى الطلبة ، ووجود ف
النتائج وجود فروق ذات  بينت  التنمر لصالح الذكور ، كما  ذات داللة إحصائية في 

 التنمر لصالح ذوي التحصيل المنخفض.  داللة إحصائية في مستوى 
( بعنوان " التنمر المدرسي   2015و رمضان على حسن )  دراسة أحمد فكري بهنساوي،

دادية " والتي هدفت إلى التعرف على وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة اإلع
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التنمر المدرسي  وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ، على عينة 
( تلميذًا وتلميذة بمحافظة بنى سويف ، واستخدم الباحثات مقياس   243مكونة من )

ر المدرسي (  ، ومقياس التنم  2006دافعية اإلنجاز إعداد " عبد التواب أبو العال ")
المرحلة  تالميذ  بين  التنمر  اشكال  اختالف  إلى   النتائج  وتوصلت   ، الباحثان  إعداد 

النتائج عن وجود عالقة   أسفرت  كما   ، المدرسي   ارتباطاإلعدادية  التنمر  بين  سالبة 
ودافعية اإلنجاز ، وتوصلت كذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي 

ي دافعية اإلنجاز في التنمر المدرسي ، وأيضًا  توصلت إلى دافعية اإلنجاز ومنخفض 
 أنه يمكن التنبؤ بالتنمر المدرسي من خالل دافعية اإلنجاز  

( بعنوان " التنمر المدرسي وعالقته بالمناخ 2020دراسة عقيلة عيسو ،و سعاد بوعلى)  -
ألسري لدى  األسري " والتي هدفت إلى الكشف عن التنمر المدرسي وعالقته بالمناخ ا 

( تلميذ وتلميذة، واستخدم 100، على عينة مكونة من )   ابتدائيتالميذ السنة الخامسة  
(  ، ومقياس التنمر المدرسي للصبحيين  2010الباحثان مقياس المناخ األسري لكفافي )

( .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط بين التنمر المدرسي والمناخ  2007)
 ابتدائي وصلت النتائج إلى وجود فروق  لدى تالميذ الصف الخامس  األسري ، كما ت

 في مستوى التنمر وفي المناخ األسري تعزى إلى متغير الجنس ولصالح الذكور. 
 التي تناولت المحور األول : الدراسات السابقة مناقشة

تتفق الدراسة الحالية مع  أغلب الدراسات السابقة في تناولها لمتغيرات الدراسة ، وإن 
كان هناك نوع من االختالف بينها ، فهو يكمن في تشخيص تلك العالقة في ضوء 
نفسية وديموغرافية جاءت مختلفة من دراسة إلخرى ، حيث تنوعت أهداف  متغيرات 

حيث هدفت الدراسة   المراد معرفة عالقتها بالتنمر،الدراسات السابقة من حيث المتغيرات  
 الحالية لتعرف على عالقة التنمر بالمهارات االجتماعية وهي تختلف مع دراسة  كال

( التي هدفت لتعرف على عالقته بمفهوم الذات األكاديمي ، و    2012من )جرايسي،
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ز ، و دراسة  ( لتعرف على عالقته بدافعية اإلنجا  2015دراسة )بهنساوي ، حسن ،  
( لتعرف على عالقته بالمناخ األسري.   2020كل من) عقيلة عيسو ، وسعاد على ،

، )بكري  والذكاء   (2012ودراسة  التنمر  بين  الفروق  عن  الكشف  إلى  هدفت  التي 
  االنفعالي.

في أن حجم العينة كان    (2020،   بوعلي  )عيسة،دراسة    الحالية معالعينة: تتفق الدراسة  
الذي   (2012واختلفت مع دراسة )طرب عيسى جرايسي ،   الجنسين،من  تلميذ    (100)

(   2015(  تلميذ من الجنسين ، ودراسة )بهنساوي ، حسن ،  367بلغ حجم عينتها) 
 (   2010( تلميذ من الجنسين ، ودراسة  محمد حسن بكري ) 243)

مرحلة التعليم    اقتصرت تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أن نوع عينتها    كما
( ، ودراسة )بهنساوي 2012الدراسة الحالية مع دراسة )جرايسي،  المنهج: اتفقت األساسي  
(في أنها   2012( ودراسة )بكري ،  2020( ، ودراسة )عيسو ، على ،   2015،حسن ، 

 استخدمت المنهج  الوصفي 
 تخدمت( اس2020بو على ،و   عيسو،)الدراسة الحالية مع دراسة    الدراسة: اتفقت أداة  

الدراسة   ( أما2007التنمر المدرسي للصبحيين ،  )مقياسمقاييس جاهزة لباحثين آخرين  
 ( 2016الحالية مقياس )التنمر الدسوقي،

 االجتماعية. التي تناولت المهارات  الثاني: الدراساتالمحور  -

( بعنوان "مستوى    2011قيس المقداد ، وأسامة بطاينة ، وعبدالناصر الجراح )  دراسة  -
المهارات االجتماعية لدى األطفال العاديين واألطفال ذوي صعوبات التعلم  في األردن 
" والتي هدفت إلى التعرف على مستوى المهارات االجتماعية لدى الطلبة ذوي صعوبات 

ف عن الفروق في المهارات االجتماعية وفق الجنس التعلم والطلبة العاديين ، والكش
( طالبًا  181( طالبًا وطالبة، منهم )   278والمرحلة العمرية ، على عينة مكونة من ) 
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( طالبًا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم بمنطقة أربد ،   97وطالبة من العاديين ، و) 
أشارت نتائج الدراسة (، و   2005واستخدم مقياس المهارات االجتماعية  لصالح هارون ) 

من   متوسطًا  مستوى  أظهروا  التعلم  صعوبات  ذوي  والطلبة  العاديين  الطلبة  أن  إلى 
المهارات االجتماعية .وأشارت النتائج إلى وجود فروقًا دالة إحصائيًا في مستوى المهارات 

بين  االجتماعية لصالح الطلبة العاديين ، وأسفرت النتائج عن وجود فروقًا دالة احصائيًا  
النتائج إلى أن  الذكور واإلناث في المهارات االجتماعية لصالح االناث، كما أشارت 

سنة(   12( واألكبر )أكثر من    9-7الطلبة العاديين من الفئتين العمريتين األصغر سنًا)
  12-9كانوا أكثر امتالكًا للمهارات االجتماعية من الفئة العمرية الوسطى )أكثر من  

 سنة (  
بعنوان " بعض المهارات االجتماعية لدى أطفال   (2011)سليمان  يال خليل  دراسة فر   -

الرياض وعالقتها بتقييم الوالدين " والتي هدفت إلى مدى انتشار المهارات االجتماعية  
 الوالدين، علىعلى عالقة المهارات االجتماعية وتقييم    الرياض، والتعرفعند أطفال  

 سنوات،   (5-4من تراوحت أعمارهم الزمنية من ) طفاًل وطفلة م  (200)   مكونة منعينة  
نتائج الدراسة عن انتشار المهارات   ت األطفال. وأسفر والد ووالدة من أولياء    (400و)

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية   الرياض،االجتماعية انتشارًا طبيعيًا بين أطفال  
وعد وجود    واإلناث،أطفال رياض األطفال بين الذكور    االجتماعية بينفي المهارات  

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األباء ومتوسط درجات األمهات على 
 مقياس تقييم الوالدين للمهارات االجتماعية لدى أطفالهم.  

فتحي    - فرحات    عكاشة،دراسة محمود  تنمية    (2012)عبدالمجيد  وأماني   " بعنوان 
ي المشكالت السلوكية " والتي هدفت إلى المهارات االجتماعية لألطفال الموهوبين ذو 

السلوكية   المشكالت  ذوي  من  الموهوبين  األطفال  لدى  االجتماعية  المهارات  تنمية 
تلميذ وتلميذة من التالميذ الموهوبين الذين يعانون    (26على عينة مكونة من )  المدرسية،
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سنة.   (12-10)بين    من مشكالت سلوكية مدرسية وممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما
واختبار التفكير االبتكاري المصور )لبول   المتابعة،الباحثان اختبار المصفوفات    مواستخد 

والبرنامج    ، السلوكية  المشكالت  وقائمة   ، االجتماعية  المهارات  ومقياس   ،) تورانس 
نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية في   ت التدريبي. وأسفر 

 ض حدة المشكالت السلوكية لألطفال الموهوبين.خف
 الثاني: مناقشة الدراسات السابقة التي تناولت المحور 

 االجتماعية ببعض بعض الدراسات إلى التعرف على عالقة المهارات    الهدف: هدفت 
إلى التعرف على   (2011فريال خليل سليمان ،)دراسة  حيث هدفت    األخرى،المتغيرات  

 الدراسة الحالية وهي تتفق في هدفها مع    الوالدين.المهارات االجتماعية وعالقتها بتقييم  
هدفت بعض الدراسات إلى الكشف عن    بالتنمر. بينماالتي هدفت للتعرف على عالقتها  

التعلم كما في   العاديين وصعوبات الفروق في مستوى المهارات االجتماعية بين األطفال  
المقداد،درا )قيس  وعبدالناصر    سة  بطايبة و،  بينما 2011  الجراح،وأسامة  هدفت   (، 

( إلى تنمية المهارات   2012عكاشة ، وأماني فرحات عبدالمجيد ،  فتحيدراسة محمود  
 االجتماعية لدى األطفال الموهوبين ذوي المشكالت السلوكية.

  ( طالباً 26فكان الحد األدنى )  السابقة،تباينت أعداد أفراد العينات في الدراسات    العينة:
( ،أما الحد األعلى    2012فتحي عكاشة ، وأماني فرحات عبدالمجيد،  )محمود في دراسة  

(  طالبًا وطالبة كما في دراسة )قيس المقداد ، وأسامة بطاينة ، وعبدالناصر   278فكان)
 ( تلميذ وتلميذة. 100لغ حجم العينة في الدراسة الحالية )( بينما ب2011الجراح،

تقتصر   كانت  التي  السابقة  الدراسات  بعض  مع  الحالية  الدراسة  علواتفقت   ى عينتها 
الطلبة العاديين في مرحلة التعليم األساسي ، بينما اختلفت مع  دراسة )قيس المقداد ، 

، الجراح   وعبدالناصر   ، بطاينة  ال  2011وأسامة  كذلك (،  تشمل  عينتها  كانت  تي 
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األطفال ذوي صعوبات التعلم. واتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في 
 نوع العينة التي اشتملت على الجنسين الذكور واإلناث معًا.

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج الوصفي،   المنهج:
( التي   2012عكاشة ، وأماني فرحات عبدالمجيد ،  فتحيحمود  واختلفت مع دراسة )م

 استخدمت المنهج التجريبي. 
الدراسة الحالية مع دراسة )قيس المقداد ، وأسامة بطاينة وعبدالناصر   الدراسة: اتفقت أداة  

، المهارات   2011الجراح  )مقياس  آخرين  لباحثين  جاهزة  لمقاييس  استخدامها  في   )
( والدراسة الحالية ) مقياس المهارات االجتماعية   2005ون ، االجتماعية لصالح هار 

 إعداد : أحالم أحمد فريرة(
 لطبيعة الدراسة.  نظرا لمالئمته الوصفي،تم استخدام المنهج  الدراسة:منهج 

الدراسة وعينته: بالصف   مجتمع  المقيدين  الطالب  الدراسة من جميع  يتكون مجتمع 
بمنطقة   الجليل  التعليم األساسي في مدرسة شهداء عبد   جنزور،الخامس من مرحلة 

  وطالبة، ( طالبًا  132والبالغ عددهم )   سنة،  (11  -10وممن تتراوح أعمارهم الزمنية )
عينة الدراسة، بطريقة تم اختيار    (. وقد 2021خالل الفصل األول من العام الدراسي )

( من  41( من الذكور و)59منهم )  (100والبالغ عددهما )   البسيطة،العينة العشوائية  
 ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة وعينته حسب متغير النوع 1)رقم  والجدول. اإلناث 

 حسب متغير النوع  الدراسة وعينته توزيع مجتمع ( يوضح1)رقم جدول 
 المجموع اإلناث  الذكور 

 132 60 72 المجتمع 
 100 41 59 العينة 
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 الدراسة:أدوات 
تطبيق المقياس على تالميذ   ( يصلح2016مقياس السلوك التنمري )إعداد الدسوق،  -

( عبارة موزعة على أربعة أبعاد 40) يتكون من    ووالثانوية،المرحلة االبتدائية واإلعدادية  
ويتم اإلجابة   التنمر الجسمي(  ، والتنمر االجتماعيهي )التنمر النفسي، والتنمر اللفظي،  

وتشير   جدًا(كثيرًا    كثيرًا،  ما،إلى حد    أحيانًا،  مطلقًا،  ث ال يحد عليه وفقًا لتدرج خماسي )
المقياس بدرجات عالية    عصحيح. ويتمت الدرجة المرتفعة إلى أن السلوك تنمريًا والعكس  

بطريقة إعادة االختبار والذي بلغت قيمته  ، حيث تم حساب الثبات  الثبات والصدقمن  
( ، بينما بلغ الثبات   0.90في حين بلغ ثبات المقياس بطريقة كرونباخ )  (،0.703)

 (. 0.920بطريقة التجزئة النصفية )
وقد قامت الباحثتان بحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية على عينة مكونة  

   (.0.84والذي بلغت قيمته ) يابتدائ تلميذ بالصف الخامس  (30من )
والصدق التالزمي   الظاهري،الصدق    طريقة  طرق، منهاوتم حساب صدق المقياس بعدة  

إعداد: بإيجاد معامل االرتباط بين المقياس وبين مقياس اضطراب السلوك الفوضوي )
)  (2016  يالدسوق قيمته  من  (0.72بلغت  التحقق  وتم  للمقياس   االتساق،  الداخلي 

 .  (0.77، 0.53يم معامالت االرتباط بين )وتراوحت ق
للتحقق من صدق المقياس قامت الباحثتان بعرضه على مجموعة من األساتذة المحكمين  

وكلية التربية جامعة   طرابلس،من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية /جنزور جامعة  
إجراء   الجفارة، وتم  آجله،  من  وضع  ما  لقياس  وصدقه  من صالحيته  التأكد  بهدف 

 المحكمين. المقياس في ضوء آراء األساتذة  المطلوبة علىالتعديالت 
( 60ويتكون من )  ريرة(،ق إعداد:  المهارات االجتماعية: مقياس المهارات االجتماعية )  -

مهارة   التعاون،مهارة    صداقة،ال وهم :)مهارة    عبارة موزعة على ستة أبعاد على التوالي
  المعلم( موزعة ومهارة تنفيذ تعليمات    االستماع،مهارة    التوكيدية،مهارة    المسئولية،تحمل  
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وكانت اإلجابة عن عبارات المقياس من    الترتيب،( عبارات لكل مهارة على  10بواقع )
ت عالية من  ويتمتع المقياس بدرجا  نادرا(.  أحيانا،  دائما،الثالثي )  ليكرث خالل تدرج  

حيث بلغت نسبة اتفاق المحكمين على عبارات المقياس بنسبة اتفاق   والثبات،الصدق  
حين بلغت قيمة   (، في0.81بلغ متوسط صدق المحتوى للمقياس )  %(، بينما  90.51)

وباستخدام طريقة ألفا لكرونباخ   (،0.80معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية )
مما يشير   والثبات،أن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق    مما يتضح  (0.782)

 إلى إمكانية استخدامه في الدراسة الحالية. 
وقد قامت الباحثتان بإيجاد معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية على عينة  

 .(0.76تلميذ وتلميذة والذي بلغت قيمته )  (30مكونة من ) 
استخدمت الباحثتان معامل ارتباط بيرسون، لتعرف على طبيعة   اإلحصائية:المعالجات  

للتعرف على داللة الفروق على   (T)واختبار    االجتماعية،العالقة بين التنمر والمهارات  
 مقياس التنمر ومقياس المهارات االجتماعية وفقًا لمتغير الجنس )ذكور / إناث(

 عرض وتفسير النتائج: 
ينص   الذي  األول  التساؤل  توجد هناك عالقة    على:لإلجابة على  دالة   ارتباط"هل 

التنمر والمهارات   بين  لدىإحصائيًا  الخامس من مرحلة    االجتماعية  الصف  تالميذ 
األساسي؟   تم  التعليم  االجتماعية  والمهارات  التنمر  بين  العالقة  طبيعة  على  للتعرف 

 ( يبين ذلك.2قم )بيرسون والجدول ر   ارتباطحساب معامل 
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لدى طلبة الصف الخامس من مرحلة  ( يوضح العالقة بين التنمر والمهارات االجتماعية2جدول رقم )
 التعليم األساسي

 
 مستوى التنمر

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  حجم العينة

   0.000 - 0.720 100 مستوى المهارات االجتماعية 

 

التنمر        بين  االرتباط  معامل  قيمة  إن  السابق  الجدول  من  والمهارات يتضح 
ارتباطية  -0.720)االجتماعية   عالقة  لوجود  ذلك  يشير  مما  وعكسية(  دالة   سالبة 

فكلما ارتفع سلوك التنمر انخفض مستوى    بين التنمر والمهارات االجتماعية،  احصائياً 
وهذهالمهارات   تعتبر    االجتماعية.  العملي   منطقية، النتيجة  الواقع  مع  ومتوافقة 

والواقع األكاديمي المدرسي فالطفل الذي يمتلك مهارات اجتماعية يشارك   االجتماعي،
 معهم،ويدرك مشاعر اآلخرين ويتعاطف    معهم،ويتفاعل    المدرسية،زمالئه في األنشطة  

ال التقاء  ترفض  البشرية  الطبيعة  إن  بل  والتقدير.  والمحبة  الود  لهم  مهارات ويظهر 
ألن الفرد المتنمر في العادة هو شخص حاقد وغاضب   التنمر،  االجتماعية مع سلوك

 نحوهم،بسلوكه االجتماعي  واليتهم اآلخرين،سلبية نحو  اتجاهات ولديه  اآلخرين؛على 
 معهم.التواصل  وال يحاوال

العاديين    ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن المتنمر لديه تدني في مفهوم الذات  مقارنة بزمالئه
يعاني من ضعف القدرة على إخفاء   على من هو أقل منه ، كما  باالعتداءفهو يقوم  

في   والتحكم  األخرين  انفعاالتهمالمح غضبه  انفعاالت  فهم  في  قصور  من  ويعاني   ،
العنف ضد من هو أقل منه    الستخداموتفسير رسائلهم غير اللفظية ، كل ذلك يدفعه  

من اضطرابات وقلق ، وينتج عن ذلك عدم فهم ألداب   قوة وذلك تعويضا عما يشعر به
السلوك االجتماعي والتصرف بطريقة مالئمة في المواقف االجتماعية .فالمتنمر يفتقر 
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وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع   للخصائص السمات التي تيسر لديه المهارات االجتماعية.
عن وجود مظاهر واشكال كثيرة ومتعددة   التي أسفرت نتائجها  (2010دراسة )بكري،

توصلت نتائجها   ( التي2012ودراسة )جرايسي ،  االبتدائية،لسلوك التنمر في المرحلة  
 إلى وجود عالقة ارتباط عكسية بين التنمر وتدني مفهوم الذات. 

ا  من أسباب التي تسهم في جعل الطالب ضحاي   (2010وترى هالة خير إسماعيل )
ونقص المكانة    األقران،ونقص العالقات مع    االجتماعية،للتنمر هي نقص المهارات  

ونقص المهارات   والسلبية،العزلة االجتماعية واالنسحاب    يؤدي إلى  االجتماعية، مما
   (52:  2010)إسماعيل ،اللفظية ومهارات التواصل 

وق ذات داللة  لإلجابة على التساؤل الثاني الذي ينص على: " هل توجد هناك فر 
الخامس من مرحلة التعليم األساسي تعزى   فتالميذ الصإحصائية في التنمر لدى  

 الجنس؟ لمتغير 
 T "للكشف عن الفروق في مستوى التنمر لدى أفراد عينة الدراسة تم استخدام اختبار"

"Independent Sample T-test   متوسطات في  الفروق  داللة  مستوى    لتوضيح 
 ( 3الجدول رقم )  الدراسة وجاءت النتائج كما يوضحها فراد عينةأل التنمر

"بين متوسطي عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس  Tيوضح نتائج اختبار" (3جدول رقم )
 للتنمر 

 الداللة  قيمة ت درجة الحرية  االنحراف  المتوسط  العدد  الجنس المقياس 

 التنمر
 20.551 162.17 59 ذكور

98 8.777 0.05 
 35.085 113.22 41 أناث

 

القيمة الجدولية أكبر من    (، وهي8.777بلغت )  قيمة )ت(يتضح من الجدول السابق أن  
مما   (،0.5" وهي دالة عند مستوى الداللة )  98عند درجة الحرية "  (1.962تبلغ )  التي
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يشير لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور واالناث على مقياس 
 التنمر تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور.

للذكور التي تنزع إلى فرض   واالنفعالية   وقد يعزي ذلك إلى طبيعة الخصائص النفسية
ألن الذكور يعتقدون أن ممارسة سلوك التنمر   ة والسيطرة على اآلخرين، وذلكالسلط

على اآلخرين يعزز تقديرهم لذواتهم ، وسلطتهم ، وإحساسهم بالقوة والسيادة والسيطرة  
إلى باإلضافة  األقران  بين    ولكسب ود وصداقة  بأنهم محبوبون وذوو شعبية  شعورهم 

ور يتعرضون إلى أساليب وطرق في التربية والتنشئة  األقران .كما ترى الباحثتان أن الذك
األسرية مختلفة لتلك األساليب التي تخضع لها اإلناث ، حيث تحظى اإلناث بمعاملة 

يكون    هو مسموح للذكور في أكثر األحيان قد   وتوجيهات تربوية أكثر من الذكور ،فما
ه ، وقد يكون سببًا  مسموح لإلناث ، كل ذلك يترك أثره على سلوك الطفل وشخصيت   غير

 سلوك التنمر لدى الذكور.  الرتفاع
 وبوعلي )عيسو    ودراسة  (2012جرايسي،)من    دراسة كالَ اتفقت هذه النتيجة مع نتائج  

( التي بينت أن هناك فرقًا في التنمر وكانت لصالح الذكور واختلفت نتائج هذه  2020،
جها إلى عدم وجود فروق التي توصلت نتائ  (2010الدراسة مع نتائج دراسة )بكري ،

 بين الذكور واالناث في سلوك التنمر.
" هل توجد هناك فروق ذات داللة    على:لإلجابة على التساؤل الثالث الذي ينص  

التعليم  مرحلة  من  الخامس  الصف  تالميذ  لدى  االجتماعية  المهارات  في  إحصائية 
 الجنس؟األساسي تعزى لمتغير 

 تم استخدامللكشف عن الفروق في مستوى المهارات االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة  
 متوسطات   في  الفروق   داللة  لتوضيحIndependent Sample T-test "اختبار ت  

الجدول   يوضحها   كما  النتائج   وجاءت   الدراسة  عينة  فراد أل  مستوى المهارات االجتماعية 
 (.4رقم )
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الجنس " بين متوسطي عينة الدراسة وفقًا لمتغير  T" نتائج اختبار( يوضح 4جدول رقم )
 االجتماعية  للمهارات

 االنحراف  المتوسط  العدد  الجنس المقياس 
درجة  
 الحرية 

 الداللة  قيمة ت

المهارات  
 االجتماعية

 16.486 122.42 59 ذكر
98 5.346 

دال  
 22.838 143.44 41 انتى 0.05عند

 
وهي أكبر من قيمة "ت"   (،5.346بلغت )  قيمة )ت(يتضح من الجدول السابق أن  

عند مستوى    دالة احصائياً وهي    (98عند درجة حرية )  (1.962الجدولية التي تبلغ ) 
مما يشير ذلك لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات   (،0.05داللة )

 اإلناث.  االجتماعية لصالح الذكور واالناث على مقياس المهارات 
وبما   المحيطة، ويرجع ذلك إلى أن المهارات االجتماعية سلوك يكتسبه الفرد من البيئة  

اجت تنشئة  يتعرضون ألساليب  الذكور  العادات أن  اإلناث في ظل  ماعية تختلف عن 
كماوالتقاليد   إلى    االجتماعية.  النتيجة  هذه  تعزى  أن  تتمتيمكن  من    عما  األنثى  به 

أنها تسعى   من الذكور، كما  فهي عاطفية واجتماعية أكثر  واجتماعية،خصائص عاطفية  
م خاصة بشكل دائم إلى البحث عن إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين، والتقرب منه 

المهمين في حياتها بصورة أكثر من الذكور األمر الذي يجعل منها أكثر مهارة اجتماعية 
من الذكور. مما يبرر ذلك وجود فروق بين الذكور واالناث في المهارات االجتماعية 

وأسامة بطاينة، وعبدالناصر   المقداد،دراسة قيس    مع نتائجيتفق    اإلناث. هذالصالح  
تي أسفرت نتائجها عن وجود فروق بين الذكور واالناث في المهارات ال  (2011الجراح )

التي أسفرت نتائجها   (2011  حسن،واختلفت مع دراسة )  اإلناث،االجتماعية لصالح  
 عن عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في المهارات االجتماعية. 
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 البحث:استنتاجات 
فكلما   االجتماعية،سالبة بين التنمر والمهارات    ارتباطية عكسيةتوجد هناك عالقة    -

 زاد التنمر عند انخفضت المهارات االجتماعية والعكس صحيح.
وكانت الفروق   واإلنات،الذكور    التنمر بينتوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية في    -

 لصالح الذكور.
لذكور واإلناث توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية في المهارات االجتماعية بين ا  -

 وكانت هذه الفروق لصالح اإلناث. 
 التوصيات 

 زيادة االهتمام والمتابعة للسلوكيات والمؤشرات التي تدل على مواقف تنمر بين الطلبة    -
 تفعيل حصة التربية البدنية في المدارس لتصريف طاقات الزائدة عند الطلبة.  -
سسات التعليمية بمختلف أنواعها ضرورة العمل على الحد من ظاهرة التنمر في المؤ   -

المهارات  وتنمية  اآلخرين  مع  التعامل  وطرق  ألساليب  المناهج  تضمين  عبر  وذلك 
 والتدريب.االجتماعية 

زيادة التواصل بين المدرسة واألسرة وأنشاء العديد من المجالس وورش العمل للوقاية  -
 من أخطار التنمر.

 لتوعية الطالب بخطورة التنمر المدرسيإقامة ندوات داخل المدارس  -
 المقترحات 

 إجراء دراسة مقارنة عن مستوى التنمر المدرسي في كافة مراحل التعليم األساسي   -
 .والثانوي 

 الوالدية. إجراء دراسة عن عالقة التنمر المدرسي بأساليب المعاملة  -
 االجتماعية. إجراء دراسة عن فاعلية البرامج إلرشادية في تنمية المهارات  -
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في عالج مشكلة  - السلوكي  المعرفي  العالج  فاعلية  مدى  دراسة عن  التنمر   إجراء 
 المدرسي. 
 المراجع 

المهارات االجتماعية   ( 2011أشرف محمد شربت )  عواد،  احمد احمد   - دليل األسرة والمعلمة في تنمية 
 مؤسسة حورس الدولية اإلسكندرية:  البصرية،لألطفال ذوي اإلعاقة  

المدرسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى    2015احمد فكري بهنساوي ، ورمضان على حسن ) - التنمر   )
 . 40-1يد ، العدد السابع عشر ،تالميذ المرحلة اإلعدادية ، مجلة كلية التربية ، جامعة بورسع

 (. التعلم التعاوني والمهارات اإلجتماعية.القاهرة : دار الكتاب الجامعي 2010آمال جمعه عبدالفتاح ) -
 (. مقياس المهارات اإلجتماعية ، القاهرة : االنجلو المصرية. 1991السيد إبراهيم السمادوني ) -
لدى األطفال المودعين بالمؤسسات اإليوائية واألطفال    ( المهارات االجتماعية  2016حنان أسعد خوج )-

 ( العدد   ، واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  مجلة   ، السعودية  العربية  بالمملكة  األخر   39العاديين  ربيع   )
2016   ،169-201  . 

عيًا اإلنفعالية وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى المعاقين سم  (الحساسية  2011حنان خضر أبو منصور )-
 في محافظة غزة ، رسالة ماجستير غيرمنشورة ، كلية التربية ، الجامعة األسالمية غزة.

 (. التعلم التعاوني والمهارات االجتماعية ، القاهرة : دار النهضة العربية.  2010حنان عبدهللا عنقاوي )-
في الصفوف الثالثة    (.درجة وعي الطالبات المتدربات بأسباب ظاهرة التنمر  2015ريم محمد الزغبي )-

( :  3األولى وإجراءاتهن للتصدى لها ، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية )
12   ،163-196  . 

الذات األكاديمي والتحصيل الدراسي لدى    2012طرب عيسى جرايسي)- التنمر وعالقته بمفهوم  ( سلوك 
 كلية العلوم التربوية والنفسية ، جامعة عمان العربية. الطلبة ، رسالة ماجستير غيرمنشورة ، 

 ( المهارات االجتماعية و واالتصالية ، القاهرة ، دار غريب.  2003طريف فرج شوقي )-
( التنمر المدرسي وعالقته بالذكاء األخالقي لدى    2017عاصم عبدالمجيد كامل ، وإبراهيم محمد سعد )-

(    86نبؤية ( مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ، العدد ) تالميذ المرحلة اإلعدادية )دراسة ت
 .  475- 453يونيو ،
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(الجوانب االجتماعية في التعلم المدرسي،مقدمة نظرية وتتطبيقات ، القاهرة   2004عبدالمنعم أحمد الدردير)-
 ، عالم الكتب.

األسري ، مجلة دراسات نفسية ( التنمر المدرسي وعالقته بالمناخ    2020عقيلة عيسى ، سعاد بوعلى ) -
 .  384-327( ،  1( ، العدد ) 13وتربوية ، جامعة البليدة ، المجلد )

-( الرواشدة  علم  2009عالء  في  تحليلية  ميدانية  دراسة  المدرسي  العنف  ظاهرة  نحو  الطلبة  اتجاهات   )
  2( ، العدد   )   27د )االجتماع التربوي ، أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ( المجل

 )1650 -1684  . 
( سلوك التنمر عند األطفال والمراهقين )مفهومه   2013ومحمد فرحان القضاة )  على موسى الصبحين ،-

 وأسباب عالجه(، جامعة نايف للعلوم األمنية ، الرياض.
الوالدين     2011فريال خليل سليمان )- المهارات االجتماعية لدى أطفال الرياض وعالقتها بتقييم  ( بعض 

( سنوات في محافظة دمشق، مجلة جامعة   5-4عمر )   دراسة ميدانية لدى عينة من أطفال الرياضمن
 . 56-13،  27دمشق ، المجلد  

-( الجراح  ،وعبدالناصر  ،وأسامةبطاينة  المقداد  لدى    2011قيس  االجتماعية  المهارات  مستوى   )
األطفااللعاديين واألطفال ذوي صعوبات التعلم في األردن من وجهة نظر المعلمين " ، المجلة األردنية 

 .  270-256(  3( العدد ) 7وم التربوية ، مجلد ) في العل
( الدسوقي  محمد  جوانا    2016مجدي  :دار  القاهرة   ، والمراهقين  لألطفال  التنمري  السلوك  مقياس   .)

 للنشروالتوزيع .
(، مركز تعليم وتقويم الطفل ،    2(سيكولوجية التنمر بين النظرية والعالج )ط2012مسعد نجاح أبو الديار)-

 الكويت. 
( الفروق بين الذكاء االنفعالي بسلوك التنمر لدى طلبة المرحلة اإلبتدائية في    2010مد حسن بكري )مح-

محافظة عكا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات التربوية ، جامعة عمان العربية للدراسات 
 العليا.

ءة االجتماعية لدى التالميذ الصم  ( .فاعلية برنامج معرفي سلوكي لتنمية الكفا  2008محمد عبدالخالق ) -
 في المرحلة االبتدائية ،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أسيوط .
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( .التعليم اإلبتدائي ، الواقع والمأمول ، الكويت : مكتبة  1999محمد وجي الصاوي،  وحمد فالح الرشيد ) -
 الفالح.

وعالقته بالوحدة والدعم االجتماعي،المجلة األردنية في العلوم  ( .االستقواء   2009معاوية محمودأبوغزال )-
 .  113-89( ،   5( ، المجلد )  2التربوية ، العدد ) 

(تنمية المهارات االجتماعية لألطفال الموهوبين  2012محمود فتحي عكاشة ، وأماني فرحات عبدالمجيد )-
 147-116(  3( ، المجلد ) 4لعدد )ذوي المشكالت السلوكية ، المجلة العربية لتطوير التفوق ، ا

( أثر برنامج إثراء نفسي على تعلم بعض المهارات االجتماعية لطفل ماقبل   2000منال محمود مصطفى )-
 المدرسة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة.

حة النفسية لتنمية المهارات االجتماعية والمواجهة  ( فاعلية برنامج داعم لص  2014نسرين مصطفى فهمي )-
لدى األطفال العاديين والمعاقين سمعيًا ذوي المشكالت االنفعالية والسلوكية ذاتا التوجه الخارجي ، رسالة  

 دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أسيوط. 
 : دار المسيرة  ( الطفل المتنمر ، عمان  2009نايفة القطامي ، منى الصرايرة )-
( بعض المتغيرات النفسية لدى ضحايا التنمر المدرسي في المدرسة االبتدائية   2010هالة خير إسماعيل ) -

( ،    2( ، العدد )   16، مجلة الدراسات التربوية واالجتماعية ، جامعة حلوان ، كلية التربية ، المجلد )
154-201  . 

االجتماعية وعالقتها بأعراض الوحدة النفسية لدى المراهقين ، (.المهارات  2010هدى إبراهيم عبدالحميد )-
 )رسالة ماجستير غير منشورة ( ، كلية األداب ، جامعة حلوان . 

تقرير حول البنية التعليمية الجديدة ، اللجنة المشكلة بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط )سابقًا(رقم -
 . 31، ص 2007( لسنة ،  32)
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Prevalence of Helicobacter pylori infection in 

asymptomatic persons in Algarabolli City, Libya  

 

Alayadi. M.A. Albbani  1 - Abd alhakym A.Alsugy2-  Hala Ali Tawil 3                                 
 

 

Abstract 

 

The present study revealed substantial prevalence of Helicobacter 

pylori in asymptomatic patients with females being more affected 

than males and a maximum prevalence in the age group of 51-60 

years. The prevalence is higher in without salary classes with poor 

sanitation application, a higher prevalence of Helicobacter pylori 

were found subjects with without education had considerably 

lower levels of infection (39%) compared with tertiary only (64 

%).Our study showed a higher prevalence of H. pylori in married 

52% than single subjects 48%. The study of medical history status 

showed a higher prevalence in stomach cancer group,12 were 

positive (92 %). The patients were also tested for tea consumption 

status, among a total of 43 patients belonging to red tea 

consumption group, 24 were positive for Helicobacterpylori (48 

%), out of 38 of green, tea consumption group18 were positive 

(36%) and out of 13 of red-green tea consumption group with 15 

positives. 

Key words: Helicobacter pylori; infection; prevalence.   

Introduction 

Helicobacter pylori is a gram-negative and microaerophilic 

bacterium that colonizes half of the world's population, Present in 

the stomach of healthy individuals H. pylori has been classified by 

the International Agency for Research on Cancer (a branch of the 

World Health Organization) as a class I carcinogen [1]. 
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The overall prevalence is high in developing countries and lower 

in developed countries and within areas of different countries. The 

principal reasons for these variations involve socioeconomic 

differences between populations. A lack of proper sanitation, of 

safe drinking water and of basic hygiene as well as poor diets and 

overcrowding, all play a role in determining the overall prevalence 

of infection. 

An earlier study from Riyadh, Saudi Arabia showed an overall 

66% prevalence of H. pylori infection in asymptomatic subjects. 

However, recent studies from Libya, Nigeria and Tunis detected 

76%, 80% and 83% of anti-H. pylori antibodies in asymptomatic 

subjects, respectively (9), but our results disagreed with 

Switzerland 11.9%, Australia 20%, USA and Canada 30% [2]. 

Recent research states that genetic diversity in H. pylori, like that 

of its host, decreases with geographic distance from East Africa. 

Using the genetic diversity data, researchers have created 

simulations that indicate the bacteria seem to have spread from 

East Africa around 58,000 years ago. Their results indicate 

modern humans were already infected by H. pylori before their 

migrations out of Africa, and it has remained associated with 

human hosts since that time [3]. 

Investigators performed a meta-analysis of 184 studies from 1970 

to 2016 to examine H. pylori prevalence in 62 different countries 

at different times. The regions with the highest prevalence were 

Africa (70.1%), South America (69.4%), and Western Asia 

(66.6%); regions with the lowest prevalence were Oceana 

(24.4%), Western Europe (34.3%), and North America (37.1%). 

Countries with the highest prevalence were Nigeria (87.7%), 

Portugal (86.4%), and Estonia (82.5%); countries with the lowest 

prevalence were Switzerland (18.9%), Denmark (22.1%), and 

New Zealand (24.0%) [5]. In North African countries, data were 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_diversity
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Africa
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available for Libya and Tunisia with an estimated prevalence of 

76% and 64%, respectively [4]. 

 

The bacterium was first identified in 1982 by Australian 

doctors Barry Marshall and Robin Warren.[5,6,7].H. pylori has 

been associated with lymphomas of the mucosa-associated 

lymphoid tissue in the stomach, esophagus, colon, rectum, or 

tissues around the eye (termed extra nodal marginal zone B-cell 

lymphoma of the cited organ)[8,9]and of lymphoid tissue in the 

stomach (termed diffuse large B-cell lymphoma) [10].  

H. pylori infection usually has no symptoms but sometimes 

causes gastritis (stomach inflammation) or ulcers of the stomach 

or first part of the small intestine. The infection is also associated 

with the development of certain cancers occurring in less than 

20% of cases [11].  Many investigators have suggested 

that H. pylori causes or prevents a wide range of other diseases 

however many of these relationships remain controversial. 

[12,13,14]. 

Some studies suggest that H. pylori plays an important role in the 

natural stomach ecology, e.g. by influencing the type of bacteria 

that colonize the gastrointestinal tract.[5] Other studies suggest 

that non-pathogenic strains of H. pylori may beneficially 

normalize stomach acid secretion, and regulate appetite[16]. 

Materials and methods 

The samples were carried out on 100 healthy Libyan population 

attending to Altaha laboratory of the Laboratory Medicine 

department from Qarabulli region during the period in September 

2019  .Blood samples were separation by centrifuge (5,000 RPM) 

for 3 to 5 min 250μl serum samples were labeled and frozen at -

https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Marshall
https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Warren
https://en.wikipedia.org/wiki/Mucosa-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Mucosa-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Marginal_zone_B-cell_lymphoma#Extranodal_marginal_zone_lymphoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Marginal_zone_B-cell_lymphoma#Extranodal_marginal_zone_lymphoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Diffuse_large_B-cell_lymphoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Gastritis
https://en.wikipedia.org/wiki/Peptic_ulcer
https://en.wikipedia.org/wiki/Peptic_ulcer
https://en.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori#cite_note-AckermanScientificAmerican-20
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20ºC until testing. Detection of anti-H. pylori IgG using 

immunochromatographic rapid method (H. pylori Antibody Rapid 

Test Cassette Right Signs. Blood samples were taken from all the 

cases and sera were separated. Information was collected on 

structure. Their ages ranged between 10 to 80 years. They 

consisted of 11 (44.3%) males and 79 (55.7%) females at various 

age categories (mean 40 year). Blood samples were taken from all 

the cases and sera were separated. Information was collected on 

structure.  

Results and Discussion 

The effect of age on infection with H. pylori In the present study, 

the percentage of infection with bacteria H. pylori is more 

common in females than in males As the percentage of injury 

reached 51% and 45  %. (Table 1), However, in another study, an 

attention was given to gender differences indicating that the 

prevalence of H. pylori infection was higher in men with upper 

and non-upper digestive tract symptoms than that of in women 

[17]. 

Table 1. Number of Helicobacter pylori positive patients 

according to sex 

Sex 
Total   

Subjects 

Subjects positive for 

Helicobacter pylori 

Percentage 

% 

Female 78 40 51% 

Male 22 10 45% 

 

The effect of age group on infection with H. pylori 

 

The results of our study showed that the age group between 10 to 

80 years. They consisted of 11 (44.3%) males and 79 (55.7%) 

females. The reached percentage was 75 % in the age group of 51 
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- 60 years, followed, 67% in the age group of 71 - 80 years, 57% 

in the age group 10-20 years,48% in the age group 21-30 years, 

44% in the age group 31 -40 years ,42% in the age group from 41 

to 50 years, ,  33% in  the age group of 61 - 70 years, and the lowest 

percentage 33% in the age group of 61 - 70 years (Table 2 ) 

[18] showed that age-based distribution of HP infection showed 

maximum prevalence between the third to fifth decades  

Table 2. Number of Helicobacter pylori positive patients according to age 

group 
 

Age group 

(years) 

Total subjects No. of 

positive 

patients 

Percentage 

(%) 

10-20 7 4 57 % 

21-30 29 14 48% 

31-40 34 15 44 

41-50 12 5 42 

51-60 12 9 75 

61-70 3 1 33 

71-80 3 2 67 

 

The effect of socioeconomic status on infection with H. pylori 

Economic status was found to be an important factor in the 

acquisition of H. pylori by our subjects. Several other reports 

correlated high frequencies with low economic status. The risk 

factors of H. pylori infection are linked to living conditions, during 

childhood, especially to a low economic level [18]. Similarly, in 

another report, it was stated that economic class is likely the most 

important determinant, which affects living conditions and 

sanitation (Fallone, 1999). Fifteen out of 100 (50%) HP positive 

patients, 24 patients in without salary  status, 18 patients in Low 
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economic status, 5 patients in Low-moderate socioeconomic 

status, 3 patients in high moderate-high economic status (Table 3). 

[19] shows that an upper socioeconomic enclave in the city of 

Istanbul has a lower prevalence of HP (comparable to HP 

prevalence in developed countries) compared to prevalence in the 

endemic greater Turkey. 

Male gender, living with a partner and poor adult socioeconomic 

conditions are associated with increased risk of H. pylori infection 

[20]. 
 

Table 3. Number of Helicobacter pylori positive patients according to 

economic status 

SE status 
Total 

subjects 

No. of 

positive 

patients 

Percentage 

(%) 

Without salary 43 24 56 

Low (400 – 

800) 
38 18 47 

Low-moderate 

(801 – 900) 
13 5 38 

High 

Moderate-

high(901 – 

1200) 

6 3 50 

 

The effect of Level of Education on infection with H. pylori 

 

There was a significant correlation between the prevalence of H. 

pylori infection and education status. The maximum Percentage 

was showed 44% positivity for anti-H. pylori antibodies in without 

education, while those who had secondary, primary or tertiary 

showed 64%, 61 % and 39% positivity respectively (Table 4). 



 

 

 

 

 

 

192 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

High prevalence of infection with H. pylori was found in our 

illiterate subjects as compared to those with different education 

levels. This is similar to the report from Saudi Arabia were higher 

prevalence of infection occurred in adults with less than secondary 

education than those with higher education [21]. In the 

EUROGAST study (1993), subjects with tertiary education had 

considerably lower levels of infection (39%) compared with 

secondary education only (64 %). 

Table 4. Number of Helicobacter pylori positive patients 

according to Level of Education 
 

Level of 

Education 

Total 

subjects 

No. of 

positive 

patients 

Percentage 

(%) 

Without 

education 

4 3 75 

primary 18 11 61 

secondary 22 14 64 

tertiary 56 22 39 

    

 

The effect of marital status on infection with H. pylori 

 

We found that married subjects had higher infection rates than 

singles, our study showed a higher prevalence of H. pylori in 

married 52% than single subjects 48% (Table 5). 

Table 5. Number of Helicobacter pylori positive patients according to 

marital status 
 

Marital status Total 

subjects 

No. of 

positive 

patients 

Percentage 

(%) 
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Unmarried 27 13 48 

Married 71 37 52 

 

The effect of medical history on infection with H. pylori 

For marital status status, the groups were classified according to 

medical history on infection with H. pylori  .  Out of 70 patients 

belonging to (No medical history), 28 were positive for 

Helicobacter  pylori (40%), out of 13 of stomach cancer group,12 

were positive (92 %) , out of 5 of diabetes mellitus   group,، with 3 

positive (60%) , out of 3 of diabetes mellitus   group,، with 2 

positive (67%) , out of 3 of Hypertension   group with 2 positive 

(67%) , out of 2 of Chest sensitivity  group, with 1 positive (50%) 

(Table 5). 

These data support the belief that H. pylori infection was acquired 

early in life, leading to multifocal gastritis and thus predisposing 

the patients to gastric cancer later in life [21]. 
Table 6. Number of Helicobacter pylori positive patients according to 

medical history 
 

Medical history Total 

subjects  

No. of 

positive 

patients 

Percentage 

(%) 

No 70 28 40 

Stomach cancer 13 12 92 

Diabetes 

mellitus  ،  

Hypertension 

5 3 60 

Diabetes 

mellitus 

3 2 67 

Hypertension 3 2 67 
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Chest 

sensitivity 

2 1 50 

 

The effect of tea consumption on infection with H. pylori 

For tea consumption status, out of 43 patients belonging to red tea 

consumption group, 24 were positive for Helicobacter  pylori (48 

%), out of 38 of green, tea consumption group  18 were positive 

(36%) and out of 13 of red-green tea consumption group with 15 

positive (10 %) (Table 7).  

(23) showed that green/black tea was also linked to a reduced H. 

pylori positivity risk. 

Table 7. Number of Helicobacter pylori positive patients according to tea 

consumption  
 

Kind of tea Total subjects  No. of 

positive 

patients 

Percentage 

(%) 

Red 43 24 48 

green 38 18 36 

Red-green 13 5 10 
 

Conclusion  

In conclusion, H. pylori infection is prevalent in the asymptomatic 

Libyan subjects. Infection starts early in childhood and increases 

with age. There was a significant increase in the association 

between the prevalence of H. pylori infection and marital status, 

education and socioeconomic status. 

Identification of populations, who do not show symptoms of 

Helicobacter pylori infection, but still harbour it, is essential for 

controlling the infection and it still remains a challenge for the 

clinicians. A non-national epidemiological research is necessary 

for determining the seroprevalence of H. pylori in Libya. 

https://www.merriam-webster.com/thesaurus/nonnational
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 قصص األطفال المعايير واألسس الفنية والجمالية لرسوم 
 

  منى عبدالسالم الشامس د. -د. إيناس سالم الناطوح  -د. نائلة المنير المحمودي  
 جامعة طرابلس

 المقدمة 
ــة ا تعكــــــس       ــورةملالقصــــ ــاش صــــ ــع المعــــ ــال، الواقــــ ــ لألطفــــ ــالهم س تعكــــ ــاتهم وآمــــ حيــــ

ة، تهــــــدف إلــــــى غــــــرس القــــــيم  وســــــيلةفهــــــي ومشــــــاعرهم  تربويــــــة تعليميــــــة فنيــــــة محببــــــَّ
، وإشــــــباع بعــــــض احتياجــــــاتهم النفســــــية األطفــــــال واالتجاهــــــات اإليجابيــــــة فــــــي نفــــــوس

ــارة خيـــــــاالتهم،  ــة وإثـــــ ــة والعقليـــــ ــداركهم الفكريـــــ ــيع مـــــ ــي توســـــ ــهام فـــــ ــة، واإلســـــ والوجدانيـــــ
ــتجابة لميــــــولهم فــــــي المغــــــامرة واالستكشــــــاف وُيعــــــدُّ الرســــــم أبــــــرز وســــــيلة لنقــــــل ، واالســـ

ه  تلـــــك القـــــيم وأكثرهـــــا انتشـــــارًا، إذ يســـــتأثر بـــــأعلى نســـــبة مـــــن النتـــــاج اإلبـــــداعي الموجـــــَّ
      بالمنزلة األولى لديهم. ويحظى

في الوقت نفسه، ذلك أن الرسام    حيوياً و   شائكاً   إبداعياً   تبدو الرسوم لألطفال حقالً ف      
هذا الفن   بتشبعو  الذي يقدم عليه محتاج إلى قدر عال من الوعي بأهمية الرسم للطفل،

الرسام  الشك في أن  و ،  فنيةالجتماعية و االنفسية و الربوية و تالدبية و األبين مجاالت متعددة  
محكوم بحاجات الطفل ونموه االنفعالي والمرحلة العمرية المستهدفة   (ألطفال) لرسوم ا
ما  والمعايير   اهو   مثل  القيم  من  بمجموعة  بين    محكوم  عليها  المتفق  اإلنسانية 

، فالطفل يميل إلى ما هو ممتع و    نب االهتمام بالقدرة االستيعابيةجا  ىالمتخصصين إل
 .(5، ص2008)سليمان،    )عقلي واالنفعاليومستوى نموه الفهمه و إدراكه    ىما هو اقرب إل

بطبيعته  ، فهو  شف الجديد ويكت  يمرحل يقرأ القصص المصورة لطف الومن الواضح إن        
ما   الفطرية يمل ويتعب من الرتابة اليومية ودائمًا يبحث عما يساعدُه على الكشف عن

يسعدُه ويسليه فيجد ذلك في قراءة القصص الفكاهية أو الروائية أو في شكل القصص 
التي تحكي قصة ما  المصورة  المجالت  النكتة والفزورة وأحيانًا في  )حوا،    التي جمعت 

 . (103، ص1978



 

 

 

 

 

 

199 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

رســـــومات قصـــــص األطفـــــال تعمـــــل علـــــى توســـــيع خيـــــال الطفـــــل وتوصـــــل القـــــيم ف       
ــاهيم المخت ــةوالمفــــ ــية محبــــ ــكل رســــــوم قصصــــ ــي شــــ ــه فــــ ــة لــــ ــة و  ،لفــــ ــي عمليــــ يراعــــــي فــــ

وتمتلـــــك  المجتمـــــع،ويـــــتالءم مــــع ثقافـــــة  وعقليـــــاً  االختيــــار الرســـــوم بمـــــا يناســــبه عمريـــــاً 
ــوادث  قصـــــــص األطفـــــــال مقومـــــــات فنيـــــــة خاصـــــــة، تقـــــــوم علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن الحـــــ

الخيــــــال، أو كالهمــــــا، تــــــدور فــــــي بيئــــــة زمنيــــــة  أو المترابطــــــة، مســــــتوحاة مــــــن الواقــــــع
 ومكانية، وتمثِّل قيمًا إنسانية شتى، تفضي لنهاية يتوجَّب أن تكون خيِّرة. 

ــة   ــر الطــــــرق التعليميــــــة مالئمـــ ــر القصــــــة أكثـــ ا أثــــــرا فـــــي نفســــــية األطفــــــال أبعــــــدهو  تعتبـــ
ــا تتمتــــع بــــه القصــــة مــــن خصــــائص  ،العلــــموقــــدراتهم اإلدراكيــــة لتغــــذيتها بالمعرفــــة و  لمــ

ــة  ــة وفنيــــــ ــة وجماليــــــ ــذكرتربويــــــ ــة فيــــــ ــايرز(: أن  عاليــــــ ــن 60)ســــــ ــل مــــــ ــى األقــــــ % علــــــ
ــديم  ــد لتقــــ ــا الطريــــــق الجيــــ ــال يجــــــب أن تكــــــون رســــــوماتها جيــــــدة ألنهــــ قصــــــص األطفــــ

 الناشئة.الحقائق واألفكار للعقول 

ــاف    فهــ ــل(  ُيعرَ  ــمر روحــــي الفيصــ ــا:الباحــــث )ســ ــي،  بأنهــ ــي نثــــري قصصــ ــنٌس أدبــ "جــ
د  ــدَّ ــوع محــ ــا موضــ ــيس لهــ ــائقة، لــ ــة شــ ــمُّ حكايــ ــه، يضــ ــم لعالمــ ــل، مالئــ ــى الطفــ ه إلــ ــَّ موجــ

 (1988)الفيصل, تتميز بعملية اإلتقان في الرسمأو معيَّن 
للمتعـــــــة وإدخـــــــال ويـــــــتعلم األطفـــــــال حـــــــب قـــــــراءة القصـــــــص علـــــــى اعتبارهـــــــا مصـــــــدرًا   

 السرور إلى قلوبهم.
ــال  ــوم قصـــــص األطفـــ ــام" رســـ ــة األطفـــــال محدوديـــــة "رســـ ــة ثقافـــ ــتم بدراســـ ــظ المهـــ يالحـــ
ــن القصـــــص،  ــه مـــ ــا يقرؤونـــ ــة لمـــ ــة كافيـــ ــة أو حمايـــ ــوا دون عنايـــ ــد تركـــ ــال قـــ وأن األطفـــ
ــد  ــراث أو البعـــ ــن التـــ ــا التغريـــــب عـــ ــليمة منهـــ ــر ســـ ــة غيـــ ــؤثرات ثقافيـــ ــة لمـــ ــان ُعرضـــ وكـــ

فالطفـــــل ليمة التـــــي تنمـــــي فكـــــره وقدرتـــــه العقليـــــة والوجدانيـــــة، عـــــن القـــــيم التربويـــــة الســـــ
ينتقــــــــل عــــــــن  (141، ص,1978)النــــــــادي الثقــــــــافي العربــــــــي،  خاصــــــــة.لعنايــــــــة ثقافيــــــــة  بحاجــــــــة

ــه  ــه وقيمـــــ ــاعي يكســـــــب معتقداتـــــ ــى عنصـــــــر اجتمـــــ ــائن بيولـــــــوجي إلـــــ ــا مـــــــن كـــــ طريقهـــــ
وب وقواعـــــده الخلقيـــــة واتجاهاتـــــه ومفاهيمـــــه وعاداتـــــه وأنمـــــاط وأســـــاليب الســـــلوك المرغـــــ

 (7، الصفحات ص,1998)الشيباني،  فيه.
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ــها       ــة يتفحصــ ــه المدرســ ــل دخولــ ــورة قبــ ــة مصــ ــى قصــــص متنوعــ ــل علــ ويتعــــرف الطفــ
لينظــــر إلــــى الرســــومات والصــــور المعبــــرة فيهــــا وذلــــك يعــــُد شــــيء ضــــروري يمهــــد إلــــى 

 (103، ص,1978)حـــــــوا،  ،ارة والمعرفـــــــة والســـــــلوك الحســـــــنثـــــــباإلعـــــــالم جديـــــــد مملـــــــوء 
 آلياتــــُه التفكيريـــــة،ة وحركــــ وينمــــي قــــوة اإلبــــداع الفكــــري لــــدى مكمـــــالت عقلــــه وتفكيــــره

ــن  ــه مـــ ــه وتمكنـــ ــداعي لديـــ ــر اإلبـــ ــاليب التفكيـــ ــارات وأســـ ــدريب مســـ ــى تـــ ــل علـــ ــي تعمـــ فهـــ
ــكل  ــة االكتشــــــافات بشــــ ــا تنمــــــي لديــــــه عمليــــ ــات التحليــــــل والتركيــــــب، كمــــ إجــــــراء عمليــــ

ــة (8، ص,1975)ويتنـــــي،  عـــــابر وســـــريع، عنـــــده ومقيـــــاس القـــــدرة  وهـــــي مقيـــــاس المعرفـــ
ــتمعن ــم والــــــ ــى الفهــــــ ــه. ،علــــــ ــاره ورغباتــــــ ــلوكياته وأفكــــــ ــويم ســــــ ــائل تقــــــ ــن رســــــ ــُد مــــــ  وتعــــــ

 .(102، ص,1997، واخرون )قمبر 
 التالي:من هنا تأتي مشكلة الدراسة والمتمثلة في السؤال     

ــة  دورًا فعــــااًل فــــي ترســــيخ القــــيم األطفــــال تلعــــب  قصــــص  رســــومهــــل  - التربويــــة والجماليــ
ــة ــو ؟والوجدانيـــ ــا هـــ ــوم  ومـــ ــذي تقـــ ــدور الـــ ــكالـــ ــومات ال تلـــ ــيخ  رســـ ــي ترســـ ــك فـــ ــيم؟تلـــ  القـــ

ــا مــــن حيــــث تنــــوع  وهــــل يــــؤدي شــــكل الرســــومات األغــــراض التــــي وضــــعت مــــن أجلهــ
ــة  ــيم بلغــ ــكل القــ ــا شــ ــة التــــي تبــــرز مــــن خاللهــ ــمنها مــــن حيــــث الطريقــ ــيم التــــي تتضــ القــ

ــوع  عبها؟ويســـــتو واضـــــحة وثقافـــــة مبســـــطه يستشـــــفها الطفـــــل  ومـــــن خـــــالل ذلـــــك التنـــ
 كالتالي:درجها نيتفرع سؤال الدراسة إلى مجموعة من األسئلة 

ــا  -1 ــه مــ ــح لــ ــة تمهــــد للطفــــل وتوضــ ــة فعالــ ــه وظيفــ ــم فــــي قصــــص األطفــــال لــ هــــل الرســ
 يفهم ما يقرئه؟

ــدور الـــــــذي  -2 ــو الـــــ ــا هـــــ ــُه تمـــــ ــكاللعبـــــ ــيم  أشـــــ ــاّير والقـــــ ــيخ المعـــــ الرســـــــومات فـــــــي ترســـــ
 المتعددة؟

ــا يتفــــرع منــــه مــــننو   ــكلة ومــ ــؤال المشــ ــئلة  فتــــرض الفــــروض التاليــــة للجــــواب علــــى ســ أســ
 كالتالي: فرعية

بالجوانـــــب عـــــدم االهتمـــــام مـــــن فـــــي بعـــــض منهـــــا تعـــــاني  رســـــوم قصـــــص األطفـــــال 1-
 المجال.المتخصصّين في هذا  الرسامينبعض قبل  الفنية المحملة بالقيم من
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تعتمـــــد  ال التـــــي موهبــــة الفنيـــــةهنــــاك رســـــامّين لقصـــــص األطفــــال يعتمـــــدون علـــــى ال -2
 الفنية.بدورها على المبادئ واألسس والقواعد 

ــية 3 ــيم والمعــــايير األساســ ــيخ القــ ــى ترســ ــل علــ ــال يجــــب أن تعمــ ــوم قصــــص األطفــ _ رســ
  سهولة قرأه الصورة وغيرها. البتكارا اإلتقان والتي من أهمها

 :الدراسةأهداف 
ــورة         ــال المصــ ــام قصــــص األطفــ ــه رســ ــام الــــذي يلعبــ ــدور الهــ ــى الــ فــــي التعــــرف علــ

 إيجابيـــــة فـــــيومـــــا يترتـــــب عليهـــــا مــــن جوانـــــب  ،فــــي الحيـــــاة العامـــــة والخاصـــــة للطفــــل
حياتــــــه العقليــــــة والوجدانيــــــة واالنفعاليــــــة، باإلضــــــافة إلــــــى العمــــــل علــــــى ترســــــيخ القــــــيم 

ــويرية عــــن طريــــق الــــوعظ والنصــــح مــــن خــــالل الرســــومات  ــيم  فتتضــــح ،التصــ ــذه القــ هــ
ــي إطـــــــار أو قالـــــــب  ــل بإدراكـــــــه وينتبـــــــه إليهـــــــا  تصـــــــويري فنـــــــي فـــــ يستخلصـــــــها الطفـــــ

 شعوره.
ــن      ــيخ فــــي العمــــل علــــى  :األهميـــــةوتكمــ ــن الجديــــد وفهــــم مــــا القــــيم ترســ والبحــــث عــ

اســــــتجماع األفكــــــار عمــــــل علــــــى الو  الطفــــــل مــــــن خــــــالل القصــــــص التصــــــويرية، يقــــــرأه 
 لطفل.التي تبدو جاذبة النتباه ا

 ةالخياليــــــــة الســــــــليمة لــــــــدى الطفــــــــل وتنميــــــــة القــــــــدرة االســــــــتيعابي القــــــــدرة تعزيــــــــز_      
 والمعرفية.

ــم       ــاعتــ ــفي  إتبــ ــنهج الوصــ ــيالمــ ــاد واال ،التحليلــ ــث مــــن خــــالل علــــى  عتمــ أدوات البحــ
 المراجع والمصادر ذات االختصاص. المعلومات الخاصة بالبحث منجمع 

 األطفال.لقصص  - التصويري الرسم  -طبيعة الفن 
ــيلة مـــــن وســـــائل التعبيـــــر عـــــن انفعـــــاالت اإلنســـــان وعواطفـــــه وخبراتـــــه  الرســـــم هـــــو وســـ
واســـــــتثارته فـــــــي الحيـــــــاة فـــــــي قالـــــــب تشـــــــكيلي جمـــــــالي تحســـــــب فيـــــــه العالقـــــــات بـــــــين 
ــن  ــا مـــ ــعب، وغيرهـــ ــزان والتشـــ ــق والتبـــــاين واالتـــ ــوان والتوافـــ ــوط والمســـــاحات واأللـــ الخطـــ

  .تعكس صلة الفرد بإدراكُه لألشياء المحيطة به القيم الفنية والجمالية والتي
ــاره ومادتــــــه ف ــياغة أفكـــ ــى صـــ ــان قــــــادرًا علـــ ــًا إذا كـــ ــا فنانـــ ــن زاويــــــة مـــ ــُد مـــ ــرد ُيعـــ ــل فـــ كـــ

ــه ــا فيـــــ ــي مـــــ ــدوره أن يعـــــ ــي بـــــ ــتطيع المتلقـــــ ــي قالـــــــب يســـــ ــة فـــــ ــاعر  ،التعبيريـــــ ــن مشـــــ مـــــ
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ــياء ويحــــس  ــدوره فنــــان صــــغير يــــدرك األشــ ــها، والطفــــل بــ وأحاســــيس يتقبلهــــا أو يرفضــ
ويصــــــوغها بأســــــلوبه بحيــــــث تحــــــوي خبرتــــــه، ويترجمهــــــا فــــــي إيجــــــاز محكــــــم  بجمالهــــــا

 .(50، ص,1971)البسيوني،  .يحمل مقدرته على رؤيته لألشياء
ــيلة لالتصــــــال يــــــدركها ويعيهــــــا وهــــــي لغــــــة الخــــــط واللــــــون     والطفــــــل بــــــدوره لديــــــه وســــ

ــر عنهــــــا  ــرف كيــــــف يعبـــ ــاني ال يعـــ ــرًا مــــــن المعـــ ــة كثيـــ ــدرك بهــــــذه اللغـــ ــتطيع أن يـــ ويســـ
ــتخدام باأللفـــــاظ ــه باســـ ــه ومدركاتـــــه وأحالمـــ ــه ورغباتـــ ــتطيع أن يـــــدرك انفعاالتـــ ــه يســـ ، إنـــ

شـــــكل الرمـــــوز واإلشـــــارات والمـــــدلوالت البصـــــرية التـــــي يرســـــمها الفنـــــان فـــــي القصـــــص 
المصـــــــورة والتـــــــي تعـــــــد وســـــــيلة مـــــــن وســـــــائل بنـــــــاء الشخصـــــــية الفنيـــــــة لـــــــدى الطفـــــــل 

 .(50، ص,1971)البسيوني،  وتكاملها
وهـــــو إنتـــــاج إنســـــاني  ،الرســـــام نفســـــهيعـــــُد الرســـــم عمليـــــة إنســـــانية مرنـــــة يكـــــون أداؤهـــــا   

ــي  ــاط أخالقــ ــو نشــ ــًا هــ ــياء، أيضــ ــُه لألشــ ــه وإدراكــ ــل وإحساســ ــل الطفــ ــتوى عقــ ــم مســ يحكــ
يهــــدف إلــــى تحقيــــق غايــــة جماليــــة ونفعيــــة ويعــــُد همــــزة الوصــــل بــــين الرســــام والطفــــل، 

  .االنفعاالت والعواطففهو ينقل األفكار والرغبات والمشاعر واألحاسيس و 
والرســـــام الجيـــــد يجـــــب عليـــــه أن ال يتغافـــــل عـــــن المشـــــكالت المتعلقـــــة بســـــعادة الطفـــــل،  

رة فــــي الموضــــوع المصــــور وأن يجنــــي الخيــــر مــــن كــــل  ــّ ــار الجوانــــب الخيــ وذلــــك بإظهــ
 .ما يحيط به من القيمة الجمالية للموضوع

ــا   ــان يعطـــــــيكمـــــ ــالخير الفنـــــ ــاًل بـــــ ــدًا متصـــــ ــال عائـــــ ــم لقصـــــــص األطفـــــ وبجوانـــــــب  الرســـــ
وفــــي هــــذا الصــــدد يجــــب أن يكــــون مــــن  ،وأن يكــــون لــــه دورًا نــــافع ،العامــــل اإلنســــاني

الضــــروري اتخــــاذ مــــن الرســــم ذاتــــه أساســــًا يزيــــد مــــن االســــتمتاع بــــالقراءة لــــدى الطفــــل 
 ويفتح أمامه رغبة وقناعة في التواصل.

فهـــــو  ،للرســـــم فـــــي قصـــــص األطفـــــال المصـــــورة دور مهـــــم فـــــي بنـــــاء شخصـــــية الطفـــــل  
ــُه قــــــدرة لالســــــتجابة للنــــــواحي  يســــــاهم فــــــي إعــــــداد الفــــــرد المتكامــــــل الشخصــــــية ويمنحــــ

الجماليــــــة وتــــــذوقها، ويؤكــــــد البــــــاحثون علــــــى أهميــــــة الفــــــن باعتبــــــاره القــــــوى المهاريــــــة 
ــنفس  ــو يهــــــذب الــــ ــتويات الرفيعــــــة، فهــــ ــا إلــــــى المســــ ــامية والوصــــــول بهــــ للغرائــــــز المتســــ
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ة إلــــى جانــــب اكتســــاب ويضــــمن نمــــوًا فــــي الــــذوق واإلحســــاس بــــالقيم الجماليــــة والفنيــــ
 .خالل تلك القيم وغيرها المهارية منالقدرات 

ويعــــــالج _الرســــــم فــــــي قصــــــص األطفــــــال_ علــــــى أســــــاس أنــــــه يلعــــــب دورًا فــــــي تغيــــــر  
ــراءة ــاء القــ ــات أثنــ ــاني والكلمــ ــى إدراك المعــ ــادرًا علــ ــُه قــ ــل ويجعلــ ــادات الطفــ ــلوك وعــ  ،ســ

وتغنــــــي الطفـــــــل روحيـــــــًا وتكمـــــــل اهتماماتـــــــه الفكريــــــة وتعمـــــــل علـــــــى بنـــــــاء شخصـــــــيته 
ــايّ  ــاهيم الســـــليمة للتـــــذوق والمعـــ ــة المفـــ ــتماعر الفنيـــــة مـــــن خـــــالل تنميـــ  الصـــــحيحة لالســـ

ــه  بكـــــــل حواســـــــه، فالطفـــــــل يجـــــــد فـــــــي القصـــــــص المصـــــــورة خيـــــــر متـــــــنفس ألحاسيســـــ
 .(21,22,ص,1996)جودي،  وانفعاالته وخير معبر لرغباته وطموحاته الخيالية

ــي القصـــــص المصـــــورة وفـــــق        ــام أن يمـــــارس رســـــوماته فـــ ــذا ينبغـــــي علـــــى " الرســـ لـــ
النفســــــية التــــــي تهــــــتم بتعلــــــيم األطفــــــال لتــــــذوق مــــــا وصــــــلت إليــــــه األبحــــــاث التربويــــــة 

 .(23، ص,1996)جودي،  "جماليات الفن وبناء الشخصية الفنية المتكاملة
ــة مــــــن حيــــــث إعــــــداده لعمليــــــة         يســـــاهم الرســــــام لقصــــــص األطفــــــال مســــــاهمة فعالـــ

ــوع المصـــــــور ــية فـــــــي الموضـــــ ــة والوجدانيـــــــة والحســـــ ــذوق للقـــــــيم الجماليـــــ ويحقـــــــق  ،التـــــ
التكامــــــل الروحــــــي والعقلــــــي للطفــــــل وينمــــــي شخصــــــيتُه مــــــن جميــــــع الجوانــــــب، إذا أّن 
ــنعش  ــة ويـــــ ــذي النـــــــواحي الروحيـــــ ــليم يغـــــ الرســـــــم للقصـــــــص المصـــــــورة باألســـــــلوب الســـــ
ــى االســـــــتمتاع  ــل علـــــ ــل ويعمـــــ ــة والنفســـــــية للطفـــــ ــاّير االجتماعيـــــ ــدعم المعـــــ ــنفس ويـــــ الـــــ

ــادقة ،هــــذا باإلضــــافة إلــــى  ويســــعى إلــــى  ،الحيويــــةتحقيــــق الــــذات بــــالقراءة بحــــواس صــ
ــواحي  ــف النـــ ــن مختلـــ ــاماًل مـــ ــًا شـــ ــورة تكوينـــ ــة المصـــ ــه للقصـــ ــد قرأتـــ ــل عنـــ ــوين الطفـــ تكـــ

 . الخلقية واالجتماعية والوجدانية والفنية وغيرها من الخصائص والصفات 
ــكيلي المتخصـــــص ولـــــيس  وهـــــذا        ــه عـــــن طريـــــق الرســـــام التشـــ التكـــــوين يـــــتم تحقيقـــ

ــوب  ــام الموهــ ــدي _ الرســ ــا  التقليــ ــذه _ مثلمــ ــومات القصــــص، هــ ــع رســ ــي جميــ ــدث فــ يحــ
ــع  ــه مــــ ــن خــــــالل تفاعلــــ ــة مــــ ــه للقصــــ ــد قراءتــــ ــل عنــــ ــبها الطفــــ ــا يكتســــ الجوانــــــب جميعهــــ

 .الموضوع
ــالل        ــن خـــ ــك مـــ ــا ضـــــروري وذلـــ ــد نموهـــ ــال يعـــ ــبيل المثـــ ــى ســـ ــة علـــ ــة الخلقيـــ فالناحيـــ

قـــــــراءة الصـــــــور المصـــــــورة والتـــــــي عـــــــن طريقهـــــــا يكتســـــــب الطفـــــــل المعـــــــاّير الخلقيـــــــة، 
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وعــــــــن طريــــــــق شــــــــكل تلــــــــك  ،ن األشــــــــياء الضــــــــارة والنافعــــــــةوتــــــــدفع بــــــــه للتميــــــــز بــــــــي
ــق الخصــــــائص  ــن طريــــ ــادات، وعــــ ــى العــــ ــرف علــــ ــاّير ويتعــــ ــب المعــــ ــومات يكتســــ الرســــ
قِله مــــن خــــالل الكشــــف  ــَ ــذيب الــــذوق وصــ ــكيلي إلــــى تهــ ــام التشــ ــاهم الرســ ــة يســ الوجدانيــ
عـــــن القـــــيم الجماليـــــة التـــــي مـــــن خاللهـــــا يســـــتطيع الطفـــــل أثنـــــاء القـــــراءة للموضـــــوع أن 

ــين ا ــز بــ ــط الفالســــفة يميــ ــديم ربــ ــن القــ ــه مــ ــة وأنــ ــين والغــــث خاصــ ــيح والثمــ ــل والقبــ لجميــ
بــــين الجمــــال وتذوقــــه وبــــين القــــيم الخليقــــة، والســــلوك الخلقــــي ســــلوك قــــويم، أي أن لــــه 

 . (43ص,، 1971)البسيوني،  يستشفه الطفل من خالل الرسم طابعًا جماليًا 
 األطفال:قصص الرسام التشكيلي و 

ــن         ــُه واقــــــع مــــ ــه علــــــى أنــــ ــه مــــــن بعــــــض جوانبــــ العمــــــل الفنــــــي يمكــــــن النظــــــر إليــــ
الــــذي يعــــيش فــــي مجتمــــع معــــين نجــــده ينظــــر إلــــى هــــذا  )الرســــام(الحيــــاة، ألن الفنــــان 

ــح  ــد ويوضــ ــز وفريــ ــلوب مميــ ــاة بأســ ــم الحيــ ــور ويرســ ــة، يصــ ــدة واعيــ ــين ناقــ ــع بعــ المجتمــ
ــ ــل، فالفنـــان _الرسـ ــاة أفضـ ــو حيـ ــق نحـ ــم الطريـ ــن نقـــائض ويرسـ ــا مـ ــا بهـ ــذه مـ ام_ فـــي هـ

الحالــــــة يعبــــــر عــــــن الحــــــس االجتمــــــاعي ويجعــــــل الــــــذين يحســــــون بمشــــــاعره يؤمنــــــون 
 .بنفس االتجاهات ويعنون بها ويرسمون السبيل نحو تحقيقها

يصــــوغ العــــالم فــــي أعمالــــه ويعكســــه عــــالم الرســــام التشــــكيلي عــــالم مرئــــي فهــــو إن       
ــاحات  فــــــــي ــالخطوط والمســــــ ــا يلعــــــــب بــــــ ــالم المرئــــــــي إنمــــــ ــذا العــــــ رســــــــوماته، وفــــــــي هــــــ

ــا يلعــــــــب  ــوان ومالمــــــــس الســــــــطوح، كمــــــ ــات بواألشــــــــكال واأللــــــ المســــــــطحات والمنحنيــــــ
وتجعـــــل فنيـــــة متزنـــــة تـــــؤثر علـــــى القـــــارئ والرائـــــي  غيرهـــــا، ويـــــزن هـــــذا كلـــــه فـــــي لغـــــة

  .(85، ص,1978)اللباد،  حياته أكثر بهجة وسعادة
ــب أن ير        ــذلك يجـــ ــال لـــ ــي قصـــــص األطفـــ ــوماته فـــ ــي رســـ ــام_ فـــ ــان _الرســـ ــي الفنـــ تقـــ

ــي  ــار فـــ ــه وســـ ــى بفنـــ ــا ارتقـــ ــه كلمـــ ــه ألنـــ ــي أعمالـــ ــها فـــ ــي يعكســـ ــل التـــ ــق الُمثـــ ــن طريـــ عـــ
ــا  ــة كلمــــ ــة علميــــ ــفافية ودرايــــ ــدق وشــــ ــه بصــــ ــا يتناولــــ ــل مــــ ــّور كــــ ــليم، وصــــ ــاه الســــ االتجــــ
ــًا علــــى  ــه مــــن قصــــص مؤسســ تطــــور فكــــر ووجــــدان الطفــــل القــــارئ وأصــــبح مــــا يتناولــ

 .ًا جمالية تتفق مع عقلية الطفلقيم تحقق أٌسس
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ــرق ذوق الطفــــــل وأن يغــــــرس        ــام يســــــتطيع أن يختـــ ــه هــــــو أن الرســـ ــا يمكــــــن قولـــ ومـــ
ــا  ــيم التــــي يحبهــ ــذوقهافيــــه القــ ــا  ويتــ ــة، فكلمــ ــه العقليــ ــع قدراتــ ــا والتــــي تتناســــب مــ ويرغبهــ

وإدراكـــــه للموضـــــوعات المصـــــورة كلمـــــا تطـــــورت هـــــذه العالقـــــات  الطفـــــل بفهمـــــهارتقـــــى 
  .إلى المستوى المطلوب لديه وارتفعت 

ــك     ــام، وذلـــ ــال والرســـ ــين األطفـــ ــر بـــ ــاًل كبيـــ ــنع فاصـــ ــال تصـــ ــائدة لألطفـــ ــرة الســـ إن النظـــ
ــذلك يوجـــــد فـــــي بعـــــض الرســـــومات  ــة يرســـــم بهـــــا، لـــ فـــــي تحديـــــد أشـــــكال وأنمـــــاط معينـــ

ل بكثيـــــــر مـــــــن مســـــــتوى تفكيـــــــر األطفـــــــال أو موضـــــــوعات قـــــــضـــــــعف وموضـــــــوعات أ
ســــــام تخلــــــق انفصــــــامًا فــــــي عــــــالم الطفــــــل، كالموضــــــوعات الخرافيــــــة، التــــــي يعمــــــل الر 

فيهـــــا علـــــى نقـــــل الظـــــواهر الخرافيـــــة ورســـــمها بأســـــلوب خـــــارق للطبيعـــــة، فتخلـــــق هـــــوة 
ــا هـــــــذه  ــلبية التـــــــي تحملهـــــ ــوعات الســـــ ــل والواقـــــــع باإلضـــــــافة إلـــــــى الموضـــــ ــين الطفـــــ بـــــ

ــو  ــا تصـــ ــومات أنهـــ ــاجز والمخـــــرب الرســـ ــل العـــ ــيء و  ر الطفـــ ــد المســـ ــا ال  ،العنيـــ ــن هنـــ ومـــ
 المتثـــــــال للطفـــــــليجـــــــوز أن يـــــــتم التأكـــــــد علـــــــى ذلـــــــك، كـــــــالقمع والتخريـــــــب والعجـــــــز ل

  .(85, ص,1978)اللباد، 
ومــــــن الرســــــومات التــــــي عــــــادت علــــــى الطفــــــل بالضــــــرر، تلــــــك التــــــي ذهــــــب بهــــــا       

الرســـــام إلـــــى خـــــارج الحـــــدود، ونفـــــى عـــــن نفســـــه تهمـــــة التقليـــــد والرجعيـــــة، فهـــــل نجـــــح 
ــد فـــــي ابتكـــــا ــا إال ر شـــــيء جديـــ ــا الرســـــام لـــــم يأخـــــذ منهـــ ؟ فهـــــذه االبتكـــــارات التـــــي نقلهـــ

دره الرســـــام فـــــي مقـــــدمات القصـــــص المصـــــورة مثـــــل ســـــوبر مـــــان، بتكـــــار المقلـــــد وصـــــا
ميكـــــــي، بطـــــــوط، وغيرهـــــــا مـــــــن الرســـــــومات التـــــــي يأخـــــــذ الطفـــــــل مـــــــن اســـــــتعارتها إال 

بـــــل يجـــــب أن يؤكـــــد علـــــى الصـــــور التـــــي يمكـــــن  (67، ص,1997، واخـــــرون )قمبر  الســـــلبيات،
وتكــــون محــــددة  ت متنوعــــة غيــــر مقلــــدة متكــــررةتقــــديرها لكــــل طفــــل وأن تكــــون تصــــورا

بتصـــــــاميم مبتكـــــــرة تظهـــــــر فـــــــي تفاعـــــــل مبتكـــــــر وتصـــــــرف اجتهـــــــادي يخلـــــــق القـــــــيم 
المثاليـــــة ويؤكـــــدها فـــــي صـــــور واقعيـــــة ناتجـــــة مـــــن مهـــــارات ال حـــــد لهـــــا متطـــــورة مـــــع 

 .تطور خيال الطفل
 حينــــــًا،وكأنهــــــا كــــــائن حــــــي فيحــــــدثها فخيــــــال الطفــــــل حــــــاد يعــــــيش مــــــع الصــــــور        

ــاً  ــا بغضــــب أحيانــ ــا أخــــرى ويعاملهــ ــا أحيانــ ــر ، أو يالطفهــ ــامي يعتبــ ــال اإليهــ ــذا الخيــ ، هــ
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ــاطاته وعامـــــل منشـــــط لتفكيـــــره، وطريقـــــه لالتصـــــاالت  ــيم الكثيـــــر مـــــن نشـــ وســـــيلة لتنظـــ
 الجمالية والفنية.

فمهمـــــة الرســـــام الجيـــــد أن يشـــــتغل لـــــذلك اإليهـــــام ويجســـــد خيـــــال الطفـــــل فـــــي تلـــــك       
ــيته  الرســــومات وتــــأتي فــــي مقــــدمها مــــا يرغــــب فيــــه الطفــــل، كارتباطــــه ببيئتــــه وبشخصــ

 ،ل األم واألب والحيوانــــــات األليفــــــة كــــــذلك الطيــــــور والفرشــــــات واألشــــــجار وغيرهــــــامثــــــ
ممـــــا يتحـــــرك فـــــي محيطـــــه والرســـــام مـــــدعوا إلـــــى أن يســـــتوحي موضـــــوعاته مـــــن بيئتـــــه 

ــية ســـــهلة اإلدراك ــفات حســـ ــيات صـــ ــك الشخصـــ ــفي علـــــى تلـــ ــاد،  الواقعيـــــة وأن يضـــ )اللبـــ
خيــــــــــال الطفــــــــــل وأن يبــــــــــرز فيهــــــــــا الحجــــــــــم واللــــــــــون والحركــــــــــة ألن  ،(80، ص,1978

 .اإليهامي يجسد هنا النواحي الجمالية
ــذكر إن        ــدير بالـــ ــين الرســـــام ومتطلبـــــات ومـــــن الجـــ ــالحوار بـــ ــدأ بـــ ــم تبـــ ــة الرســـ عمليـــ

ــوط بصــــياغة  ر الخطــ ــّ ــديل وتغيــ ــع تبــ ــم مــ ــى الورقــــة والقلــ ــوار إلــ ــول الحــ ــم يتحــ ــل ثــ الطفــ
ــيا ــدد لألشـــ ــه المحـــ ــل وإدراكـــ ــال الطفـــ ــام إلـــــى خيـــ ــاه الرســـ ــع انتبـــ ــة مـــ ــردات متنوعـــ ء، مفـــ

ــام، ألن مـــــــدى  ــيهم الرســـــ ــيان يجـــــــب أن يعـــــ ــاطة شـــــــرطان أساســـــ فعـــــــدم إرهاقـــــــه والبســـــ
ــلية والمــــرح،  ــام بعنصــــر التســ ــام الرســ ــع اهتمــ ــد مــ ــع لإلطالــــة والتعقيــ انتبــــاه الطفــــل التســ
فمـــــا يرســـــمه مـــــن صـــــور تبعـــــث أفكـــــار وألـــــوان خياليـــــة متعـــــددة تعتبـــــر مفتـــــاح وتنميـــــة 

  .ثقافته الفنية الذوق الفني وتنمية الميول، وإشباع لخياله وتشكل
ــًا بصــــــريًا        ــراءة كونهــــــا فنـــ ــا عــــــن القـــ ــائص مــــــا يميزهـــ ــا مــــــن الخصـــ ــومات لهـــ فالرســـ

ــك  ــتطيع الطفـــــــل أن يقـــــــرا تلـــــ ــون وتتميـــــــز بالثبـــــــات، فيســـــ ــد علـــــــى الصـــــــورة واللـــــ يعتمـــــ
ــالفكرة المـــــؤثرة وتغـــــدي تصـــــرفاته  ــتمتع بهـــــا فتـــــوحي لـــــه بـــ الصـــــور ويـــــتمعن فيهـــــا ويســـ

ــارة والمعر  ــوء باإلثـــ ــد مملـــ ــالم جديـــ ــي عـــ ــري، فـــ ــار الفكـــ ــداع واالبتكـــ ــوة اإلبـــ ــي قـــ ــة وتنمـــ فـــ
ــالم و  ،(93، ص,1975ويتنــــــــــي، ) وتمكنــــــــــه مــــــــــن عمليــــــــــات التحليــــــــــل والتركيــــــــــب  فــــــــــي عــــــــ

ــًا إلــــــى المجهــــــول  ــه غيــــــر مقيــــــد، انطالقـــ ــه فــــــي أحالمــــــه وتأويالتـــ ــل مــــــن خاللـــ يسترســـ
الواســــع فــــي رســــومات تــــؤدي األغــــراض التــــي وضــــعت مــــن أجلهــــا مــــن حيــــث تنـــــوع 
القـــــــيم، ومـــــــن حيـــــــث الطريقـــــــة والقالـــــــب اللـــــــذين تبـــــــرز مـــــــن خاللهـــــــم بلغـــــــة واضـــــــحة 
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ــ ادر ومبســــــطة ومــــــا تحويــــــه مــــــن أشــــــكال متنوعــــــة علــــــى اعتبارهــــــا مصــــــدر مــــــن مصــــ
 ..(84,ص94، ص,1978)اللباد،  المتعة وإدخال السرور والبهجة على الطفل

ــد        ــل مــــــا  تعـــ ــرية التــــــي تنقـــ ــورة إحــــــدى الوســـــائل البصـــ ــالت والقصــــــص المصـــ المجـــ
ــا  ــم مــــ ــر أهــــ ــة متعــــــددة تعتبــــ ــوان ثقافيــــ ــار وألــــ ــام مــــــن صــــــور تبعــــــث أفكــــ يرســــــمه الرســــ

الطفولـــــــة عقليـــــــًا وثقافيـــــــًا يتعـــــــرف عليـــــــه األطفـــــــال، ولهـــــــا دورهـــــــا البـــــــالغ فـــــــي تنميـــــــة 
 .واجتماعياً 

ــا؛         ــيم وإدراكهــــــ ــتخالص القــــــ ــق اســــــ ــن طريــــــ ــلوكية عــــــ ــة الســــــ ــاح وتنميــــــ ــي مفتــــــ فهــــــ
ــوم متنوعــــــة يتفحصــــــها ليتعــــــرف علــــــى األفكــــــار المعبــــــرة  ويتعــــــرف الطفــــــل علــــــى رســــ
ــكل جــــــذاب،  ــة بشــــ ــة المطبوعــــ ــالم الكلمــــ ــى عــــ ــد إلــــ ــروري يمهــــ ــيء ضــــ ــذا شــــ ــا وهــــ فيهــــ

ــن خال ــل مــ ــع ويسترســ ــال واســ ــي خيــ ــى فيعطــ ــًا إلــ ــد، انطالقــ ــر مقيــ ــه غيــ ــي أحالمــ ــا فــ لهــ
المجهــــول الواســــع لكــــل مــــا فــــي الرســــومات مــــن بشــــر ومخلوقــــات حيــــة وأشــــياء أخــــرى 

 .متنوعة
له أن       يلذ  الغربية،  المغامرات وخاصة عالم األشكال والمخلوقات  فهو مولع بحب 

له، بالنسبة  المغامرة  يشبه  ما  فيه  ذلك  كل  منها،  مختلفة  جوانب  على  ألنها   يتعرف 
 . .(27، ص, 1975)ويتني،  عناصر تختلف عما يعرفه

يحتــــــاج الطفــــــل إلــــــى رســــــم أبطــــــال وشخصــــــيات يعــــــرف بهــــــا نفســــــه ويعــــــرف بهــــــا      
ــي تربيــــــة الوجــــــدان ويجعلــــــه مســــــتجيب  ــالم المحــــــيط، فيلعــــــب ذلــــــك دورًا هامــــــًا فــــ العــــ

للمـــــــــؤثرات ذات الطـــــــــابع الجمـــــــــالي أو الخرافـــــــــي أو  اســـــــــتمتاعيهاســـــــــتجابة انفعاليـــــــــة 
المــــرح، وقــــد تنمــــو هــــذه الناحيــــة فــــي نفــــس الطفــــل فــــإذا كانــــت الصــــور تمثــــل الناحيــــة 
ــة أو الصــــور الفنيــــة، فتبعــــث فــــي نفســــه  ــة فيــــتعلم كيفيــــة رؤيــــة األعمــــال الفنيــ الجماليــ
نــــــواحي جماليــــــة ومعرفــــــة حســــــية لتلــــــك األشــــــياء وكيفيــــــة تــــــذوق النــــــواحي الجماليـــــــة 

  ..(58، ص,1971)البسيوني،  هم بعض القيم التي تتضمنها تلك النواحيفيف
ــي        ــل فـــ ــة الطفـــ ــل متعـــ ــن أجـــ ــيم مـــ ــبعض القـــ ــحية بـــ ــامين التضـــ ــض الرســـ ــرى بعـــ ويـــ

ــة،  ــة والخرافيـــ ــومات الجماليـــ ــي الرســـ ــة فـــ ــى المتعـــ ــيم علـــ ــك القـــ ــبعض تلـــ ــذ الـــ ــين يحبـــ حـــ
ــن ر  ــوع مـــ ــذا الموضـــ ــى هـــ ــر إلـــ ــب أن ينظـــ ــوعًا يجـــ ــام موضـــ ــار الرســـ ــدما يختـــ ــة وعنـــ ؤيـــ
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تشـــــــكيلية فيدرســـــــه مــــــــن ناحيـــــــة تركيــــــــب العناصـــــــر بعضـــــــها بــــــــبعض ومـــــــن ناحيــــــــة 
العالقـــــــــات المختلفـــــــــة مـــــــــن ألـــــــــوان وخطـــــــــوط وتأكيـــــــــد العالقـــــــــات وتنظيمهـــــــــا بشـــــــــكل 
متوافــــــــق، ومهمــــــــا كانــــــــت الموضــــــــوعات واتجاهاتهــــــــا فأنهــــــــا يجــــــــب أن تثيــــــــر خيــــــــال 
ــة وجماليــــــة ظــــــاهرة  ــث تتضــــــمن قــــــيم فنيـــ ــدمها إلــــــى األطفــــــال بحيـــ الرســـــام قبــــــل أن يقـــ

  ..(191،ص,1971)البسيوني،  يفسرها األطفال كل حسب خياله
ومــــــن أفضــــــل الرســــــومات تلــــــك التــــــي تظهــــــر محاســــــن البيئــــــة وجمــــــال عناصــــــرها،      

فالبيئــــة تشــــكل مــــواد اســــتثمار المــــوروث لمــــا فيــــه مــــن قــــوة ماديــــة وتقــــدم تقنــــي وفنــــي، 
تشــــــرح وانتمــــــاء قــــــومي فالقصــــــص الشــــــعبية تحمــــــل رســــــومات ذات إيقاعــــــات جماليــــــة 

فتقـــــــديم البيئـــــــة للطفـــــــل فـــــــي  ،(197، ص,2003ريف، )الشـــــــ ظـــــــواهر العـــــــادات االجتماعيـــــــة
الرســــومات عمــــل هــــام ورســــالة ثقافيــــة مــــن جيــــل إلــــى جيــــل، أمــــا الرســــم المنقــــول عــــن 
القصــــص األجنبيــــة التــــي ال تمــــت إلــــى بيئــــة الطفــــل بصــــلة وال إلــــى اهتماماتــــه بصــــلة 

م بهــــذا الواقــــع فشــــكل األشـــــخاص، تبعــــد الطفــــل عــــن واقعــــه، وعــــن االنـــــدماج وااللتــــزا
والنباتــــــات وشــــــكل األشــــــجار والمبــــــاني والحيوانــــــات هــــــي أشــــــكال عامــــــة تظهــــــر فــــــي 
ــا  ــان مـــــــن خاللهـــــ ــكلية اســـــــتطاع الفنـــــ ــا معـــــــادالت شـــــ رســـــــوم قصـــــــص األطفـــــــال، إنهـــــ

 .(92، ص,1991)محمد حسين جودي،  رموزهاا و التعبير عن البيئة وشخصيته
ــذه الرســـــومات تتـــــرك         ــي وهـــ ــيلة التـــ ــم هـــــو الوســـ ــال الطفـــــل، فالرســـ ــا فـــــي خيـــ أثارهـــ

ــال ــاالت األطفــ ــام انفعــ ــا الرســ ــا  ،يحــــرك  بهــ ــاة ويميــــز بهــ ــم فــــي الحيــ ويبنــــي بهــــا أذواقهــ
فلـــــــذلك يجـــــــب أن يســـــــتوحي الرســـــــام  ،بـــــــين الواقـــــــع والخيـــــــال وبـــــــين الجمـــــــال والقبـــــــيح

ــا قــــــيم متعــــــددة ومتنوعــــــة ،موضــــــوعاته مــــــن المجتمــــــع يــــــتم تصــــــويرها  وأن تطــــــرح بهــــ
موضــــــوعات يســــــتجدها الرســــــام مــــــن البيئــــــة تصــــــلح لألطفــــــال و هــــــا فــــــي أعمــــــال وإبراز 

بمســـــــاحات وأشـــــــكال وألـــــــوان تـــــــؤثر فـــــــي نفســـــــه وتحقـــــــق أســـــــس جماليـــــــة تتفـــــــق مـــــــع 
ــيم المتاحــــــة كــــــل رســــــام يعــــــد مــــــن و  القــــــدرات العقليــــــة لــــــه وتحقــــــق اإلدراك والفهــــــم للقــــ

ني، )البســــــيو  زاويــــــة مــــــا أعمالــــــه التــــــي تعمــــــل علــــــى صــــــياغة أفكــــــاره ومادتــــــه التعبيريــــــة
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ليســــــتطيع األطفــــــال إدراكهــــــا وصــــــياغتها فــــــي جمــــــل تعبيريــــــة ســــــهلة  ،(76، ص,1971
 .حنكة ومهارة أداء الرساملمحكم  د مع تلقائية وخيالهم في إيجا

أو نــــــوع يجــــــب أن ال تقتصــــــر رســــــوم القصــــــص الموجهــــــة لألطفــــــال علــــــى نمــــــط و      
م كـــــل مـــــا هـــــو موجـــــود فـــــي الفـــــن التشـــــكيلي مـــــن قـــــيم مـــــع ضـــــأن تيجـــــب بـــــل ، واحـــــد 

ــيم، وهنــــــاك  ــه للقــــ ــل أو تذوقــــ ــتيعاب الطفــــ ــة وحســــــاب مــــــدى اســــ ــدم المبالغــــ مراعــــــاة عــــ
الكثيـــــــر مـــــــن الرســـــــوم الموجهـــــــة للطفـــــــل تحمـــــــل التهمـــــــيش الفكـــــــري والتحديـــــــد لخبـــــــرة 

 .وإبداع الطفل ولهذا األمر عالقة بموضوع القمع ألفكاره
يظهــــر موقــــف الرســــام فــــي الرســــوم التــــي يوجههــــا للطفــــل وفــــي الوقــــع  مــــن ذلــــكو        

ــها ــه لــ ــاف ،لــــذي ينقلــ ــالغ فيهــ ــدم جمــــل مبــ ــال نــــرى رســــوم تقــ ــبيل المثــ والــــبعض  ،علــــى ســ
ــلع  ــا ســـ ــي حقيقتهـــ ــدو فـــ ــوم تغـــ ــدم رســـ ــا كائنـــــات واقعيـــــة، وهنـــــاك  وأدوات يقـــ ــر منهـــ أكثـــ

واقـــــع الطفـــــل،  نرســـــومات متـــــأثرة بالرســـــم الغربـــــي هـــــي رســـــوم مبـــــالغ فيهـــــا بعيـــــدة عـــــ
ــتعارة أشــــــكال غيــــــر واقعيــــــة ي خاطــــــب بهــــــا عقــــــل فمــــــن الخطــــــأ أن يقــــــوم الرســــــام باســــ

 .(17، ص,1978)اللباد،  وخيال الطفل
ــن         ــام مـــ ــه والرســـ ــل ويحســـ ــه الطفـــ ــع يلمســـ ــى واقـــ ــوم علـــ ــر تقـــ ــى التعبيـــ ــة إلـــ فالحاجـــ

حيـــــــث الرســـــــومات التـــــــي تتـــــــرك أثـــــــر عميقـــــــًا فـــــــي نفســـــــه، فيجـــــــب أن تتصـــــــف هـــــــذه 
الرســــوم أواًل بالشـــــمولية واالبتعـــــاد عـــــن المنطقيـــــة الشـــــديدة المبـــــالغ فيهـــــا ألنهـــــا تحجـــــز 

خيـــــال والحـــــواس، ويجـــــب أن يكـــــون الموضـــــوع المصـــــور مبنـــــي علـــــى معـــــاني وقـــــيم ال
ــال  ــال األطفـــــ ــات واقـــــــع وخيـــــ ــام بمتطلبـــــ ــة الرســـــ ــرة ومعرفـــــ ــتند إلـــــــى خيـــــ ــية، تســـــ مدرســـــ

ــتيعابيةومقــــــــدرتهم  ــكيلي االســــــ ــان التشــــــ ــادرة مــــــــن الفنــــــ ، وإلــــــــى فعاليــــــــة الصــــــــور الصــــــ
 .المتخصص في اختيار الصور والرسومات الفنية

 وأهدافها:أهمية رسوم قصص األطفال 
ــ      زات، نســـ ــّ ــائُص وميـــ ــال خصـــ ــوم قصـــــص األطفـــ ــالم لرســـ ــول عـــ ــطتها دخـــ تطيع بواســـ

ــِّ  الطفولــــــة ــتجابة لطبيعتهــــــا، إذ تهيــــ ــحرواالســــ ــاحرًا متنوِّعــــــًا؛ ســــ الطفولــــــة  ئ عالمــــــًا ســــ
ــّوع  ــذاوتنـــ ــا لـــ ــون ل انفعاالتهـــ ــا، يتوقـــ ــغفون بهـــ ــراهم يشـــ ــداثها، قراءتهـــــاتـــ ــدمجون بأحـــ ، ينـــ
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ومـــــن هنــــا اكتســــبت رســــوم القصـــــة تأثيرهــــا الســــاحر علـــــى   .ويتفــــاعلون مــــع أبطالهــــا
 األطفال.

ع األطفــــــال بميــــــزة تــــــذّوق الجمــــــال       ، ففــــــي فــــــي الرســــــوم التصــــــويرية للقصــــــة ويتمتــــــَّ
ــل، كــــذلك لــــديهم تــــوٌق للتســــامي والبطولــــة،  ــم نــــداًء عميقــــًا يجــــذبهم نحــــو الجميــ داخلهــ

ق ذلــــك الــــذوق وإلــــى المعرفــــة  مــــن خــــالل  والمغــــامرة واالنطــــالق، والقصــــة ُتشــــبع وتحقــــِّ
ــم التصـــــويري  ــل او  الرســـ ــالفنتجعـــ ــال بـــ ــادرين علـــــى االتصـــ ــال قـــ ــاطة  ألطفـــ بفضـــــل بســـ

 أحداثها.وسحر  أسلوبه
ــة األطفــــــال أداة تثقيفيــــــة      ــال،وقصــــ ــرات األطفــــ ــي ُتثــــــري خبــــ ــة، فهــــ ي  ناجحــــ وتنمــــــّ

ــي ــبهم االتجاهــــــات اإليجابيــــــة، وهــــ ــاراتهم وتكســــ ــات  مهــــ ــارف والمعلومــــ دهم بالمعــــ ــزوِّ تــــ
 والحقائق عن الطبيعة والحياة، وُتطلعهم على البيئات االجتماعية.

الفنــــــون األدبيــــــة التــــــي تمتلــــــك مــــــن عناصــــــر التشــــــويق  أحــــــد فالقصــــــة بوصــــــفها      
واإلثـــــارة مـــــا يجعلهـــــا قـــــادرة علـــــى إحـــــداث األثـــــر الجمـــــالي واإلبـــــداعي لـــــدى المتلقـــــي، 

م الـــــنفس المعاصـــــرون هــــذه الخصـــــائص المميـــــزة التـــــي وقــــد أدرك خبـــــراء التربيـــــة وعلــــ
ــائط التربويــــــة الحديثــــــة فــــــي تنميــــــة  اتمتلكهــــــا القصــــــة فجعلــــــو  منهــــــا واحــــــدة مــــــن الوســــ

ــارة أخــــرى،  ــارة التفكيــــر ال تختلــــف عــــن أي مهــ ــيم، ويــــرى إن مهــ ــارة التفكيــــر والتعلــ مهــ
ويشـــــبه التفكيـــــر مهـــــارة القيـــــادة، ويعمـــــل الـــــذكاء فـــــي خبـــــرة اإلنســـــان، كمـــــا تعمـــــل قـــــوة 

 .(18، ص,2012بشرى إسماعيل، ) المحرك عن طريق المهارة في قيادتها
ــار       ــة عــــن األفكــ ــدراتهم التعبيريــ ي قــ ــّ ــاليبها، وتنمــ ــى بأســ ــتهم وترقــ ــا ُتثــــري لغــ ــا أنهــ كمــ

وتتـــــراوح المواضـــــيع  والمشـــــاعر واالحتياجـــــات مـــــن خـــــالل تلـــــك الرســـــومات التعبيريـــــة،
ــناديق  نفعلــــي "بــــيالمفضــــلة للطفــــل بشــــكل  عــــالم األشــــياء اليوميــــة المألوفــــة مثــــل الصــ

ــين بعـــــض  ــرفيين وبـــ ــارات والســـــفن والحـــ ــر المألوفـــــة التـــــي  والقطـــ ــرة غيـــ ــارب المثيـــ التجـــ
تشــــــغل حيــــــزا ابعــــــد مــــــن معرفــــــة الطفــــــل غيــــــر المباشــــــرة باألشــــــياء، وكــــــذلك تناســــــبهم 

ــة ــة الواقعيـــ ــم فـــــي المرحلـــ ــراج، ) قصـــــص الحيـــــوان أو الطيـــــر أو الطبيعـــــة ألنهـــ عفـــــت ســـ
 .(142، ص,2005
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ــبط      ــالل ضــــ ــن خــــ ــل، مــــ ــالي للطفــــ ــو االنفعــــ ــي النمــــ ــال فــــ ــال دوٌر فعــــ ــة األطفــــ ولقصــــ
انفعاالتــــــــه وتخفيــــــــف التــــــــوتر والتنفــــــــيس عــــــــن رغباتــــــــه المكبوتــــــــة، ومعالجــــــــة بعــــــــض 

كل واألمـــــراض النفســـــية، وهـــــي أيضـــــًا وســـــيلة جيـــــدة لتكـــــريس عالقـــــات وأنمـــــاط االمشـــــ
ســــــلوك إيجابيــــــة فــــــي حيــــــاة الطفــــــل، وتعزيــــــز االتجاهــــــات التــــــي تنمــــــي قدراتــــــه علــــــى 

 مواجهة المشكالت.
ة، واالســــــتجابة لميــــــول كمــــــا تهــــــدف إلــــــى تحقيــــــق أهــــــداف ترويحيــــــة وت      رفيهيــــــة عــــــدَّ

ــواء  ــد أجـــ ــه، وتبديـــ ــة والترفيـــ ــة، وتـــــوفير قســـــط مـــــن المتعـــ ــة إلـــــى اللعـــــب والحركـــ الطفولـــ
 الروتين والرتابة. 

ــظو       ــا أو  يالحــــــ ــتمعون إليهــــــ ــم يســــــ ق بالقصــــــــص، وهــــــ ــُّ ــديدو التعلــــــ ــال شــــــ أن األطفــــــ
ــال ــاوبون مـــــــــع أبطـــــــ ــا، ويتجـــــــ ــي أجوائهـــــــ ــا بشـــــــــغف، ويحلِّقـــــــــون فـــــــ ــة  يقرؤونهـــــــ القصـــــــ

ون مـــــــن خاللهـــــــا أجـــــــوائهم ، ويتشـــــــبَّعون بمـــــــا فيهـــــــا مـــــــن أخيلـــــــة، ويتخطـــــــّ التصـــــــويرية
خصوصـــــــًا وأنهـــــــا تقـــــــودهم بلطـــــــف ورقـــــــة وســـــــحر إلـــــــى االتجـــــــاه الـــــــذي  ،االعتياديـــــــة

ــًا  ــم فرصـــ ــوفر لهـــ ــى أنهــــــا تـــ ــافة إلـــ ــه إضـــ نشـــــاط ترويحـــــي، وتشــــــبع  فـــــيللترفيــــــه تحملـــ
جـــــــة والمـــــــدارك ميـــــــولهم إلـــــــى اللعـــــــب، لـــــــذا فهـــــــي ترضـــــــي مختلـــــــف المشـــــــاعر واألمز 

ــيم" ــار والقـــــــــ ــاة واألفكـــــــــ ــرحة للحيـــــــــ ــة مســـــــــ ــا عمليـــــــــ ــة، باعتبارهـــــــــ  واألخيلـــــــــ
(www.wikipedia.com). 

ــل        ــى تفصــــــ ــوم علــــــ ــة ويقــــــ ــوعًا للمعرفــــــ ــر موضــــــ ــام تعتبــــــ ــا العــــــ ــة بمفهومهــــــ والقصــــــ
العناصـــــــر، ويـــــــرى تـــــــودوروف وبـــــــارت أنهـــــــا نســـــــيج ســـــــردي يختـــــــزل الخطـــــــاب إلـــــــى 

ــاهر ــذلك أزمنـــــة ومظـــ ــًا بـــ ــائف ملغيـــ ــال ووظـــ ــرد  منطـــــق أفعـــ ــة، وهـــــي ســـ وأنمـــــاط القصـــ
ــا  ــدخل فيهـــ ــاطير يتـــ ــات وأســـ ــة أم حكايـــ ــار حقيقيـــ ــت أخبـــ ــواء كانـــ ــا ســـ ــار وروايتهـــ األخبـــ

 .(19،  ص,2004)هدى الغزي،  الخيال بالواقع
 

 :اقصص األطفال وخصائصهرسومات عناصر 
ــوم    ــكٌل اللرســــــ ــة شــــــ ــمون قصــــــ ــة  ومضــــــ ــر المتآلفــــــــة، وقصــــــ ــن العناصــــــ ــة مــــــ ومجموعــــــ

ــية فــــــي  ــم بالخصوصــــ ــوماتها تتســــ ــذا اإلطــــــار، إال أن رســــ األطفــــــال ال تخــــــرج عــــــن هــــ
 .الكثير من جوانبها
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 التالي:في األطفال األساسية  رسوم قصةوتتمثل عناصر 
ــا العمــــود الفقــــري  الموضـــــوع والفكـــــرة الرئيســـــية:. 1 ــل موضــــوع القصــــة وفكرتهــ يتمثــ

ــة  ــا وموضـــــوعها بشـــــكل مناســـــب فيهـــــا، فالقصـــ الجيـــــدة هـــــي التـــــي يـــــتم اختيـــــار فكرتهـــ
يتناســـــب مـــــع الفئـــــة المقدمـــــة لهـــــا الســـــيما فـــــي قصـــــص األطفـــــال، وذلـــــك لمـــــا تهـــــدف 

 إليه القصص من أهداف وغايات عديدة تتمثل في تربية الطفل وإثارة انتباهه.
ــة:. 2 ــاد عــــن الت الحبكــ ــع االبتعــ ــة مــ ــاء والحبكــ ــاطة فــــي البنــ ــاة البســ ــد ينبغــــي مراعــ عقيــ

والتشــــــابك؛ وذلــــــك حتــــــى ال يتيــــــه الطفــــــل فــــــي خضــــــم األحــــــداث، كمــــــا يجــــــب مرعــــــاه 
 قدرات األطفال ومرحل نموهم أثناء بناء الحبكة. 

ــراز   ــة إبــ ــى أهميــ ــدون علــ ــا يؤكــ ــعيدة، كمــ ــات الســ ــي النهايــ ــى تبنــ ــاد إلــ ــل بعــــض النقــ ويميــ
 .(123، ص,1999)محمــــــد الحــــــاجي،  هــــــدف القصــــــة، ووجــــــدان الطفــــــل بطريقــــــة ال شــــــعورية

ــيات:. 3 ــية  الشخصـــــ الشخصـــــــية هـــــــي التـــــــي تشـــــــخص أو تجســـــــد األفكـــــــار األساســـــ
ــاء هــــــي التــــــي  ــدة البنــــ ــية الجيــــ ــا، والشخصــــ ــة وفكرتهــــ المتضــــــمنة فــــــي موضــــــوع القصــــ

ــي، االجتمـــــاعي،  ــا الثالثــــــة )النفســـ ــالل أبعادهـــ ــا مــــــن خـــ ــد مـــــع ذاتهـــ  والفيزيــــــائي(تتوحـــ

 . (158، ص,1999)ليلى حسين، 
ــد :. 4 ــن  الحــ ــارة عــ ــدث عبــ ــة، والتــــي الحــ ــائع المتتابعــــة المترابطــ ــن الوقــ ــة مــ مجموعــ

تســــــرد فـــــــي شــــــكل فنـــــــي محبــــــوك مـــــــؤثر، بحيــــــث تشـــــــد إليهــــــا الطفـــــــل دون عوائـــــــق، 
فتصــــــل إلــــــى عقــــــل الطفــــــل فــــــي انســــــجام ونظــــــام، فالقصــــــص تعتبــــــر مــــــن المركبــــــات 
ــن  ــر عـــ ــاة وتعبـــ ــب الحيـــ ــوير جوانـــ ــى تصـــ ــل علـــ ــل، إذ تعمـــ ــاة الطفـــ ــية فـــــي حيـــ األساســـ

وتســــــاعد علــــــى  ةبيعــــــة وتشــــــرح الحيــــــاة االجتماعيــــــالعواطــــــف اإلنســــــانية وتصــــــف الط
 تكوين اتجاهات واضحة وقيم متعددة. 

ــتيعابها، أو    ــتطيع اســــ ــيالت كثيــــــرة ال يســــ ــدم إغــــــراق الحــــــدث للطفــــــل بتفصــــ فيجــــــب عــــ
ــب  ــل يجـــ ــألوف، بـــ ــع والمـــ ــن الواقـــ ــارج عـــ ــا، أو غريـــــب وخـــ ــتطيع فهمهـــ ــة ال يســـ غامضـــ

ــه  ــى خيالـــ ــأثير علـــ ــل والتـــ ــاع الطفـــ ــه أمتـــ ــدث هدفـــ ــون الحـــ ــهأن يكـــ ــاجي، ) وإثرائـــ ــد الحـــ محمـــ

    .                                          (125، ص,1999
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ــان:. 5 ــان والمكـــــ ــة  الزمـــــ ــا يـــــــؤثران فـــــــي إحـــــــداث القصـــــ إن زمـــــــان القصـــــــة ومكانهـــــ
ــادئ التـــــــي  ــادات والمبـــــ ــالظروف والعـــــ ــرتبط بـــــ ــدث تـــــ ــوعها فاألحـــــ ــيتها وموضـــــ وشخصـــــ
ــة  ــة القصـــ ــد أن لروايـــ ــة، فنجـــ ــا القصـــ ــت فيهمـــ ــذي وقعـــ ــان الـــ ــان والزمـــ ــي المكـــ ــود فـــ تســـ
أســـــلوب يختلـــــف عـــــن قراءتهـــــا مباشـــــرة مـــــن الكتـــــاب، إال إن لكـــــل مـــــن قـــــراءة القصـــــة 

ــزات  ــا مميـــ ــروف ورويتهـــ ــي ظـــ ــداها فـــ ــا إلحـــ ــم  يلجـــ ــل المعلـــ ــا وتجعـــ ــائص تميزهـــ وخصـــ
 . (382،ص,1999،  ) ليلى حسين ومواقف معينة

  :األسلوب الفني خصائصومن 
أن يكــــــون خاليـــــــًا مـــــــن التعقيــــــد والغمـــــــوض، بعيـــــــدًا عــــــن الســـــــطحية والســـــــذاجة       

ــيم  ــاح عــــــــن القــــــ ــه المقصــــــــود فــــــــي اإلفصــــــ ــد التوجيــــــ ف، وأال يعتمــــــ ــتخدام والتكلــــــــُّ واســــــ
عنصــــــرّي المفاجــــــأة بهــــــدف اإلثــــــارة، والرمزيــــــة الشــــــفافة إلثــــــارة الخيــــــال، إلــــــى جانــــــب 

ل وضـــــوح األســـــلوب د)الهيتـــــييقـــــول.  ،الصـــــور الفنيـــــة المحسوســـــة والمألوفـــــة (: "يتمثـــــَّ
ــدقيق عــــــن  ــر الـــ ــي التعبيـــ ــي، وفـــ ــتوى الطفــــــل الفنـــ ــب لمســـ ــم والتراكيـــ ــة الرســـ ــي مالئمـــ فـــ

ل القــــــوة فــــــي قــــــدرة  الرســــــومات علــــــى إيقــــــاظ حــــــواس الطفــــــل وإثارتــــــه المعــــــاني. وتتمثــــــَّ
ــه  ــا عملـــ ــام فـــــي ثنايـــ ــل انفعـــــاالت الرســـ ــق نقـــ ــة عـــــن طريـــ ــي ينـــــدمج بالقصـــ ــه، كـــ وجذبـــ

ية والذهنية المناسبة ". الفني القصصي، وتكوين الصور  الحسِّ
 األطفال: ومن جملة خصائص رسومات قصص 

 :الخصائص الفنية
رســـــوم تعبيريـــــة  ومنهـــــا أن يحتـــــوي العمـــــل القصصـــــي علـــــى صـــــور واضـــــحة، أو     

تشــــــّكل مــــــع الــــــنّص لوحـــــــة  إذ  - الســــــيما المرحلــــــة األولــــــى مـــــــن الطفولــــــة -جّذابــــــة 
 تجذب الطفل، وتدعوه إلشغال عقله وخياله. 

            البسيطة والمناسبة   الرسومات   تلك  األسلوب في قصص األطفال  من أهم خصائص و       
والرسومات المستقاة    والخطوط الرشيقةالطفل الذي يكتب له، والتراكيب الفنية،    ستوى نمولم

 من قاموسه البصري.
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ــال بخصــــــــائص تناســـــــــب       ــيات قصــــــــص األطفــــــ ــز شخصــــــ ــي أن تتميــــــ ــا وينبغــــــ كمــــــ
ــوق  ــز والتشــ ــوح والتميــ ــزات الوضــ ــذه المميــ ــم هــ ــن أهــ ــوهم ومــ ــة نمــ ــاجي،  مرحلــ )محمــــد الحــ

 .(127،  ص,1999
ــا وترتيـــــب      ــرًا فـــــي إثـــــراء القصـــــة وربـــــط أفكارهـــ ــا أن للصـــــور والرســـــوم دورًا كبيـــ كمـــ

ئمــــــــة لهـــــــذه الفئـــــــة مــــــــن فالقصـــــــص المصـــــــورة والقائمــــــــة علـــــــى الرســـــــوم مال أجزائهـــــــا
ــفات  األطفــــال، والواقــــع انــــه ينشــــر بمجــــالت األطفــــال شــــكل مــــن القصــــص لهــــا مواصــ
بالغـــــة الخصوصـــــية أهمهـــــا أن تمتـــــزج الكتابـــــة بالرســـــوم عضـــــويًا وتنشـــــر علـــــى هيئـــــة 
ــوم يطلــــق  ــل بالونــــات فــــي الرســ ــوار داخــ ــة تقــــرا رســــومها والحــ ــاهد لقصــ رســــوم مــــن مشــ

 .(24ص,2002،)يوسف عبد التواب ()كوميكسعليها كلمة 
ق للطفـــــل ، مأمـــــرًا هامـــــًا وضـــــرورياً  للمطبـــــوع القصصـــــييعـــــدُّ اإلخـــــراج الفنـــــّي      حقـــــّ

التشـــــــويق البصـــــــري، ويخلـــــــق لـــــــه جـــــــوًا مـــــــن المتعـــــــة، مـــــــن خـــــــالل مراعـــــــاة جماليـــــــة 
ــورة  ــه، ووضــــــوح الصــــ ــا،ترتيــــــب و رســــــومات الغــــــالف وجاذبيتــــ ــواًل إلــــــى  خطوطهــــ وصــــ

 ومستوى الطباعة ونوع التجليد.  جم المطبوع المناسب ح
"إن القصــــــص الناجحــــــة هــــــي التــــــي تتحــــــرَّك فــــــي الواقــــــع والخيــــــال معــــــًا، تــــــداعب     

ــة القصـــــــص، أ ــى براعـــــ ــع إلـــــ ــوان، تجمـــــ ــالل واأللـــــ ــا الظـــــ ــالم الطفولـــــــة، وترســـــــم لهـــــ حـــــ
ف فــــــي العبــــــارة والدقــــــة فــــــي الموقــــــف، والجمــــــال فــــــي الصــــــورة والوضــــــوح فــــــي  التلطــــــُّ

 .(www.wikipedia.com)  الهدف
 :القصة وخيال الطفل

اًل يــــــؤدي الخيــــــال دورًا هامــــــًا فــــــي تطــــــوير شخصــــــية الطفــــــل فكــــــرًا وتعبيــــــرًا، وتــــــأهي   
ل مـــــن أهـــــم ســـــمات للقـــــدرات التأمليـــــة واإلبداعيـــــة ، بالمقابـــــل تعـــــدُّ المقـــــدرة علـــــى التخيـــــُّ

يهــــــوى مــــــن خــــــالل  يعمــــــل علــــــى إثــــــارة خيــــــال الطفــــــل بمــــــا الشخصــــــية فالرســــــامهــــــذه 
 .احتياجاته النفسيةإشباع الكثير من  تصوير القصص وباستطاعته

ه إليهــــا   ــدُّ ــة يشــ ــهفالخيــــال فــــي القصــ ــيح لــــه ويحــــرِّك أحاسيســ ــاء ويتــ ق  رحــــب  فضــ ــِّ يحلــ
 فيها ويتنقل في عوالمها، وهو جالس في مكانه.
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ــات و     ــم التقنيــ ــال أهــ ــّد الخيــ ــال،  يعــ ــة فــــي قصــــص األطفــ ــّدد و الفنيــ ــوعتتعــ ــور  وتتنــ صــ
ــومات  ــاتوظيفو الرســــ ــاء فيهــــــا هــــ ــال اكقصــــــص األنبيــــ ــي، ، وقصــــــص الخيــــ ــذي لعلمــــ الــــ

ي  ،المعــــــارف العلميــــــة ُيثــــــري  المــــــرحلتين  نــــــوٌع يناســــــب وهــــــي  العقليــــــة، القــــــدرات وينمــــــّ
 المتوسطة والمتأخرة.

 :أنواع قصص األطفال
ــميات التــــــي      ــة الطفــــــل، وفــــــي المســــ ــكال قصــــ ــف النقــــــاد فــــــي تقســــــيمهم ألشــــ يختلــــ

والمغــــــــامرة، يطلقــــــــوا علــــــــى كــــــــل نــــــــوع؛ فهنــــــــاك القصــــــــة التراثيــــــــة، وقصــــــــة البطولــــــــة 
ــة  ــي وقصـــــص الفكاهـــ ــال العلمـــ ــة الخيـــ ــة، وقصـــ ــة التاريخيـــ ــوان، والقصـــ وقصـــــص الحيـــ

 وغيرها.
ــعب االعتمــــاد علــــى معيــــار واحــــد فــــي ف قصــــص األطفــــال، لــــذا  تقســــيم رســــومات يصــ

نجـــــــــد تقســـــــــيمات الرســـــــــم حســـــــــب الموضـــــــــوع، أو حســـــــــب الشخصـــــــــيات، أو حســـــــــب 
تمثيـــــــل واقـــــــع ويعتمـــــــد ذلـــــــك علـــــــى مهـــــــارة الرســـــــام فـــــــي ، والخيـــــــالعالقتهـــــــا بـــــــالواقع 

  ا.القصص بمختلف أنواعه
ــيل     ــية لتوصـــــ ــيلة األساســـــ ــو الوســـــ ــم هـــــ ــم، فالرســـــ ــام للرســـــ ــدور الهـــــ ــا الـــــ ويتضـــــــح لنـــــ

لفظيــــة، فلغــــة الفــــن تنمــــى وســــائل االتصــــال كمــــا إنهــــا تســــاعد الرســــائل بوســــائل غيــــر 
ــية،  ــة التفكيــــــر وإبــــــراز الشخصــــ ــرين، فهــــــي لغــــ ــاركة الطفــــــل لخبــــــرات اآلخــــ علــــــى مشــــ

 .(40, ص,1975)محمود البسيوني، , وتساعد في تنمية اللغة بأنواعها
 :وعربياً أبرز أعالم "رسوم" قصص األطفال عالميًا ومن 
 أظهر فيها شخصيات   من الحكايات   الذي نشر مجموعات   كريلوف(  انفإيالروسي)      

يحاك   لرسومات  الذي  الرسم  لجمالية  بالغة  متعة  األطفال  فيها  وجد  الحيوانات،  ي من 
الذي   (لويس كارول)ومن األسماء التي لمعت في هذا المجال أيضًا اإلنكليزي    ،الواقع

من واحدًا  لهماألطفال  كتاب قصص   يعدُّ  مبهرة  أعمال  من  أنجزه  لما  أشهر و   ،،  من 
الذي كتب   ( مارك توين)ألمريكي الساخر  والروائي ا  ،قصصه أليس في بالد العجائب 

 ( جول فيرن )سوير، والروائي الفرنسي    توم  ، أشهرهاالمصورة  لألطفال عديدًا من القصص 
 . لم والخيالمزج فيها بين العو الذي عدَّ من رّواد قصص الخيال العلمي، 
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قصــــــــص األطفــــــــال فــــــــي تاريخــــــــه  ومــــــــن األســــــــماء العربيــــــــة التــــــــي اشــــــــتهرت بكتابــــــــة
نــــــوَّع فــــــي مضــــــامين رســــــومات قصصــــــه  الــــــذي( شــــــيااألبر )محمــــــد عطيــــــة الحــــــديث 

ــة والواقع ــين الخياليـــ ــة بـــ ــيـــ ــةواالجتماعيـــ ــعيد،  ة والعلميـــ ــوم ســـ ــا، مثـــــل قصـــــص يـــ وغيرهـــ
ــر  ــوف  ة الحســــــــناءاألميــــــ ــل، الفيلســــــ ــارس النبيــــــ ــة والفــــــ ــة النبيلــــــ ــد الحمامــــــ ومـــــــــن  .الزاهــــــ

وعة موســــــالتــــــي قــــــدَّمها )يعقوب الشــــــاروني( ومــــــن القصــــــص األســــــماء العربيــــــة أيضــــــا
ــعبية  ــين يــــــديك، وأجمــــــل الحكايــــــات الشــــ ــالم بــــ ــة وحكايــــــة، وموســــــوعة العــــ ألــــــف حكايــــ

 . (www.wikipedia.com) وغيرها
 

 :األطفال رسومات قصصمعايير  
ــات      ــغل أوقــ ــي شــ ــال دورًا هامــــًا فــ ــالت األطفــ ــب قصــــص ومجــ ــراغ،تلعــ فالطفــــل  الفــ

ــد  ــادة بعــ ــزل في أن ينتهــــيعــ ــود إلــــى المنــ ــي يعــ ــه المدرســ ــن يومــ ــد أن مــ ــات يريــ ــد أوقــ جــ
ــا بعــــض  ــارس فيهــ ــن  يمــ ــل مــ ــواع الهويــــات النافعــــة التــــي تجعــ ــذه األوقــــات مســــلية أنــ هــ

وفـــــي اإلجـــــازات الطويلـــــة تكـــــون قـــــراءة القصـــــص المصـــــورة مســـــلية وخاصـــــة ومثمـــــرة، 
 .تشمل رسوماتها خواطره وانفعاالتهالتي 
ــة     ــه العقليــــ ــي حياتــــ ــرك انفعاالتــــــه فتلعــــــب دورًا فــــ ــة وتحــــ ،  1975)ويتنـــــــي،  والوجدانيــــ
ــي يراعـــــى فيهــــــا  ،(27ص, ــوعاته التـــ ــام موضـــ ــن المهـــــم أن يختـــــار الرســـ ــذلك كـــــان مـــ لـــ

وجماليـــــة ولكـــــن دائمـــــًا يكـــــون هنـــــاك ســـــؤال عـــــن  جوانـــــب فنيـــــةمعـــــاّيير تشـــــتمل علـــــى 
ــه تلــــك  ــ الرســــومات والموضــــوعات الــــدور الــــذي تلعبــ ــيم، فــــي ترســ ــاّير والقــ يخ تلــــك المعــ

أن يكـــــون هنـــــاك رســـــام لألطفـــــال تلعـــــب رســـــوماته ذلـــــك الـــــدور الفعـــــال فـــــي  مكانيـــــةإو 
 .(112، ص,1975)محمود البسيوني، , ترسيخ القيم

إن      نجد  تقدم  ذات المفهوم  ومما  التعبيرية  والدالالت  والجمالي  التعبيري 
من رسومات قصص األطفال التي وتحريرها  يمكن تجريدها    القيم الجمالية والفنية ال

تعكس شخصية الرسام المتكاملة في تركيب الطفل لشراء واقتناء تلك القصص المصورة 
 ر.تمعن فيها من وقت ألخوال
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ية، يتذوقها ويتفاعل معها ليعيش مع خياله في ة والفن يتنمي لديه القيم الجمالفهي      
 الرسومات.عالم استشفه من تلك 

ويرجع    ،رسوم قصص األطفال التزال تعاني الضعف وعدم االهتمام  نيتضح جليًا إو     
ذلك لعدم وجود رسامين مختّصين يتفرغون لمزاولة رسوم قصص األطفال، فربما وجد 

ة أو تعوزه الممارسة الطويلة الجادة المركزة يرسام ذو موهبة لكن يفتقر إلى الثقافة التشكيل
 . (19، ص, 1978)اللباد،    ميز باإلتقان والتفوق تالتي ت 
ــاة إال     ــور الحيــ ــرغم مــــن تطــ ــوعلــــى الــ ــه لــ ــار أنــ ــن ابتكــ ــام مــ ــتمكن الرســ ــاليب  م يــ أســ

ــال ــومه لقصـــــــــص األطفـــــــ ــي رســـــــ ــي للرســـــــــام فـــــــ ــابع الشخصـــــــ ــي الطـــــــ ــدة تعطـــــــ  ،جديـــــــ
وهـــــي ، رديتـــــه وعلـــــى مهاراتـــــه التخيليـــــةعلـــــى المكونـــــات الحســـــية للفنـــــان وف ةعتمـــــد والم

قدرتــــــه علــــــى ابتكــــــار أشــــــياء جديــــــدة تتصــــــف بالجديــــــة، فمــــــا الرســــــام أال وســــــيلة مــــــن 
ــة األطفــــــال ــة وبهجــــ ــائل فرحــــ ــا ويبتكــــــر أخــــــرى يطــــــور  وســــ رســــــومات القصــــــة وينميهــــ

  .(10)فتح الباب عبد الحليم، ب,ت, ص, ليعبر بها عن فكره ووجدانه
فعلـــــى كـــــل رســـــام وكـــــل مبـــــدع وكـــــل فنـــــان تشـــــكيلي أن يعيـــــد النظـــــر فيمـــــا يقدمـــــه    

ــال ــال وأن لألطفـــــ ــوم قصـــــــص األطفـــــ ــاه رســـــ ــه اتجـــــ ــدوره وواجبـــــ ــوم بـــــ ــون  ،يقـــــ فـــــــال تكـــــ
ــع ــيم المجتمــ ــع قــ ــارض مــ ــع وال تتعــ ــن المجتمــ ــة عــ ــاهيم غريبــ ــومات ذات مفــ ــك  ،رســ كتلــ

 .الخاصة بسيرة حياة الغرب وال تعاني من الضعف في الشكل والمضمون 
ــومات المنقولــــــة عــــــن ذلــــــك   كمــــــا يجــــــب الحــــــرص علــــــى القــــــيم التــــــي تحملهــــــا الرســــ

ــذلك غاإلنتــــاج ال ــل، وكــ ــال وروح الطفــ ــس وخيــ ــل إلــــى نفــ ــي األصــ ــذي يســــيء فــ ــي الــ ربــ
النــــــواحي الســـــــلبية الموجـــــــودة فــــــي رســـــــوم قصـــــــص األطفــــــال فـــــــي تجديـــــــدها ألنمـــــــاط 

الحـــــــرص علـــــــى التنـــــــوع فـــــــي المواضـــــــيع لتنـــــــوع أفكـــــــار وخيـــــــال و معينـــــــة فـــــــي الرســـــــم 
ــر ال ــكل غيــــ ــوع بشــــ ــون متنــــ ــل، وأن يكــــ ــون طفــــ ــدود، ويكــــ ــًا  محــــ ــًا وغنيــــ ــاج عميقــــ ذا إنتــــ

ــة  ــال بتجــــــربتهم الفنيــــ ــه لألطفــــ ــاة التوجــــ ــالقيم، لمراعــــ ــهم  ومفــــــرداتهمبــــ ــة وأحاسيســــ القليلــــ
 .(56، ص,1978)اللباد،  خبرتهم في الحياة قلةالمرهفة و 

 :اآلتيأهم المعايير الخاصة برسوم األطفال  
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وال  صــــــــية ذات مفــــــــاهيم غريبــــــــة عــــــــن المجتمــــــــع_ أن ال تكــــــــون الرســــــــومات القص1
 .مهقيتتعارض مع 

 والمضمون._ أن ال تعاني الضعف في الشكل 2
روح ر التــــــــي تســـــــيء فــــــــي األصـــــــل إلــــــــى خيــــــــال و يجـــــــب أن ال تحمــــــــل األفكـــــــا _3

 الطفل.
التنــــــوع يع لتنــــــوع أفكــــــار وخيــــــال الطفــــــل، و الحــــــرص علــــــى التنــــــوع فــــــي المواضــــــ _4

  .غني بالقيمذا إنتاج عميق و و يكون غير محدد بحدود معينة 
 القصة.هدف غزى و جذابة ومعبرة عن مالرسومات ملونة و أن تكون  _5
 الكتابة.مع صفحة القصة وحجم  الرسومات مناسباً  أن يكون حجم _6
ــد  _7 ــام بقواعــــ ــدرة  االهتمــــ ــات الطفــــــل والقــــ ــار وتوجهــــ ــع أفكــــ ــا يتناســــــب مــــ ــم بمــــ الرســــ

 لديه.االستيعابية 
أن يكــــــــون حجــــــــم الرســــــــومات فــــــــي مســــــــتوى اإلدراك البصــــــــري للطفــــــــل، فكلمــــــــا  _8

 أكثر.كانت الرسومات أكثر من الكتابة جذبت الطفل للقراءة 
ــاألخالق  _9 ــيم كـــ ــوي يغـــــرس القـــ ــي تربـــ ــابع فنـــ ــة ذات طـــ ــومات هادفـــ ــون الرســـ أن تكـــ

ــؤثر والحــــب وا ــا يــ ــلبية ممــ ــاالت الســ ــل الخــــوف واالنفعــ لمــــرح وال تثيــــر فــــي نفــــس الطفــ
 .ى سلوكهعل

 

 : وتوصياتاعتبارات  -
ــارات      ــاك اعتبـــ ــاير هنـــ ــا  ومعـــ ــال يراعيهـــ ــوم قصـــــص األطفـــ ــا فـــــي رســـ ــب توفرهـــ يجـــ

ــانال ــاالت  فنــ ــراج انفعــ ــي إخــ ــوماته وفــ ــي رســ ــًا فــ ــًا غنيــ ــك إحساســ ــذي يمتلــ ــكيلي الــ التشــ
فـــي قالـــب تشـــكيلي يـــؤثر علـــى األطفـــال وينمـــي أذواقهـــم وتنكشـــف فيهـــا قـــيم جماليـــة 

 :كالتاليبها  نوصيونفعية وتربوية حديثة 
 الشمولية في تنوع المعاني. _
 العاطفية.المنطقية المبالغ فيها، تحجز الخيال والحواس  _
ــف أو منفصــــل عــــن  _ ــه كــــائن متخلــ ــا الطفــــل أنــ ــس مــــن خاللهــ ــديم رســــومات يحــ تقــ

 الحياة المعاشة.
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 تقديم الحقيقة من خالل الرسوم المواجهة لألطفال للواقع بكافة جوانبه. _
بعـــــد التقليـــــل مـــــن اســـــتخدام الرمـــــوز حســـــب الســـــنوات العمريـــــة، فالطفـــــل مـــــا  _

عـــــن األقــــل منـــــه  لومــــات مباشـــــرة بــــدون رمــــزيســــتطيع أن يتلقـــــى المعشــــرة العا
 .سناً 
 االبتعاد عن الرسومات التي فوق مستوى إدراك الطفل. _

ــه  ــتج عنـ ــدم الفـــراغ فينـ ــال اللـــون وتخـ ــد علـــى جمـ ــة التـــي تعتمـ ــاد عـــن صـــور الزينـ _ االبتعـ
 .فوتوغرافيةسومات مزيفة ر 
االبتعاد عن الرسومات التي تعبر عن العنف ألن ذلـك يسـاعد فـي تغيـر سـلوك الطفـل   _

 نحو العدوانية، وتجعله في كثير من األحيان ينحرف عن مجال الفهم السليم.
بعـــض الصـــور يجـــب أن تكـــون متوافقـــة مـــع القصـــة، فـــإذا فقـــدت عنصـــر الدقـــة يشـــعر  _

 الطفل بخيبة األمل.
المفهــوم الجمــالي ال يمكــن تجريــده عــن الرســوم الُموَجهــة لألطفــال لمــا لــه مــن قــيم فنيــة  _

 وجمالية ونفعية واجتماعية وغيرها من القيم المهمة في حياتهم.
االعتمـاد علــى جــذب الطفــل بالمواضــيع الغيــر صـالحة لــه واإلثــارة الكاذبــة ألجــل الــربح  _

 المادي إنما هو إنتاج ُمدان.
نظــر إلــى أن حقــل الرســومات المواجهــة لألطفــال هــو حقــل معرفــة ال تقــل يجــب لفــت ال _

 صعوبة وخطورة عن المعارف التي في أي مجال ثقافي أخر.
على الرسام أن يشجع الطفل من خالل رسوماته إلى أن ينمي اتصاالته البصرية، أي   -

 الفكري لديه. والنموينمي لغته المصورة، ألن ذلك اتجاه جديدًا لالرتقاء 
يجب أن يكون من أول أهداف الرسام لقصص األطفال أن يعطي للغة المصـورة نفـس   _

 األبجدية.القيمة التي يعطيها للغة 
لرسـام أن يتعامـل مـع القصـة بمـا يتوافـق مـع عمـر الطفـل وان يضـعه فـي مكانــه علـى ا _

مــن خــالل جماليــة ومعــايير الرســم إثــارة فضــوله و  ،الطبيعــي مــن حيــث الموضــوع المصــور
 السليم.
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 فــيه ز وتركيــ الحاضـرة،حاجاتــه ســام مراعـاة ميــول الطفــل وخصائصـه ورغباتــه و علـى الر  _
 الرسم.وعلى المقدرة االستيعابية لعملية  ة الرسم على فحو القصة المطروحيعمل

 

 العلمية:  والمصادرالمراجع 
 

ــومان 1 ــد شــــ ــد الحميــــ ــة عبــــ ــل، مؤسســــ ــية للطفــــ ــة القصصــــ ــليمان، تقنيــــــات الكتابــــ ــاني ســــ _ أمــــ
   .2018  (،ت،  للنشر، )ب

_ النــــادي الثقافــــة العربــــي، نــــدوة عــــن االتجاهــــات الجديــــدة فــــي ثقافــــة األطفــــال، المؤسســـــة 2
 .1978للدراسات، لبنان،  العربية  

مهارات التفكير واإلبداع، حقيبة تدريبية، جامعة الملك فيصل،   إسماعيل،_ بشرى 3
 . 2012السعودية، 

ترجمـــــة ســـــامي راشـــــد، مكتبـــــة النهضـــــة المعـــــارف  الجيـــــدة،الطفـــــل والقـــــراءة  ويتنـــــي،_ بـــــول 4
  .1965  القاهرة،للنشر،  

ــدة فــــــي ثقافــــــة 5 ــة للدراســــــات _ حــــــوا كميــــــل، االتجاهــــــات الجديــــ ــة العربيــــ ــال، المؤسســــ األطفــــ
 .1978والنشر، لبنان،  

 .2005سيكولوجيا اللعب، دار الفكر، عمان،   سراج،عفت   _6
، )ب_ فــــــتح البــــــاب عبــــــد الحلــــــيم، التصــــــميم فــــــي الفــــــن التشــــــكيلي، دار اديتــــــار، القــــــاهرة، 7
 .(ت
 . 1999 المصرية،دار النهضة  القاهرة،  سيكولوجية اللعب، حسين، ليلى   _8
 .1997_محمود قمبر وآخرون، اإلبداع في الثقافة والتربية، دار الثقافة، قطر،9

 .1971_محمود البسيوني، طرق تعلم الفنون، دار المعارف، القاهرة،  10
 .  1975________، ميادين التربية الفنية، دار المعارف، القاهرة،_11
 .1996عمان،   المسرة،_ محمد حسين جودي، طرق تدريس الفنون، دار  12
الثانيـــــــــة، دار _  ___________ ، الجديـــــــــد فـــــــــي الفـــــــــن و التربيـــــــــة الفنيـــــــــة، الطبعـــــــــة 13

 . 1991عمان ،    المسرة،
ر اإلسالمي دراسة وتقويم، عمان، دار عمار محمد الجاجي، أدب األطفال في المنظو _ 14

 . 1999للنشر والتوزيع، 
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النـــــــادي الثقــــــــافي  األطفــــــــال،االتجاهــــــــات الجديـــــــدة فــــــــي ثقافـــــــة  اللبـــــــاد،_ محـــــــي الــــــــدين 15
 .1978  العربي لبنان،

ــي،_نجيــــــــب 16 ــة  الكيالنــــــ ــالم، مؤسســــــ ــوء اإلســــــ ــي ضــــــ ــل فــــــ ــالة،أدب الطفــــــ ــة  الرســــــ الطبعــــــ
 .1995، ب(  الرابعة )ب

ــان 17 ــادي نعمــــ ــي،_هــــ ــة  الهيتــــ ــال،ثقافــــ ــة  األطفــــ ــوطني للثقافــــ ــون و المجلــــــس الــــ واآلداب الفنــــ
 .1988  الكويت،

 .2004الطفل والروضة، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،    الغري،هدى  _18
يوســــــف، عبــــــد التــــــواب، محاكمــــــة مجــــــالت األطفــــــال العربيــــــة، صــــــادر عــــــن المجلــــــس _ 19

 .2002العربي الكويت،  
 

  العلمية:المجالت والدوريات 
ــمير روحــــــي 1 ــي  الفيصــــــل،_ ســــ ــة الطفــــــل فــــ ــكل الفنــــــي لقصــــ ــة الموقــــــف  ســــــوريا،الشــــ مجلــــ

 .1988  سوريا،  ،208العدد    العربي،دار الكتاب    ،األدبي
ــر التــــــومي 2  ــةأدب األطفــــــال  الشــــــيباني،_عمــــ  ،األربعــــــةمجلــــــة الفصــــــول القوميــــــة،  والهويــــ

 .1998  ليبيا،  ،84العدد  
العـــــــدد  األربعـــــــة،مجلـــــــة الفصـــــــول  الطفـــــــل،عناصـــــــر تكـــــــوين ثقافـــــــة  الشـــــــريف،_ يوســـــــف 3

 .2003ليبيا    ،102
 

 : االجتماعي مواقع التواصل  
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 بيئيا(  –اقتصاديا  -المستدامة )اجتماعيادور المرأة في التنمية 
 بوبكر الحراري أأ. صالح الدين                   محمد بالليل يد. عل

 جامعة المرقب -كلية اآلداب والعلوم
 مقدمة:

إن مســــــــــاهمة المرأة الفاعلة في المجتمع إنما تضــــــــــيف موردًا بشــــــــــريًا هامًا لمواجهة    
ــهام   تحديات التقدم والتطور والنمو، ومن ثم فإن اإليمان بضـــرورة تمكين المرأة من اإلسـ

ــبحت ترســــخ لدى الجميع    وما هفي حياة المجتمع عطاء وأخذًا،   إال ضــــرورة حيث أصــ
عليهـا وعلينـا أن نخطط لـه.  مـاعيـا واقتصــــــــــــــاديـا وبيئيـا،قنـاعـة تـامـة بـأن للمرآة دورًا اجت

ولكن ال يزال اإلســــــــــــــهـام دون الطموح رغم توافر اإلمكـانـيات والفرص، ويرجع ذـلك إلى 
الظروف االجتمــاعيــة المتوارثــة والنظرة الخــاطئــة لــدور ومكــانــة المرأة في عــالم العمــل، 

جال االجتماعي واالقتصــادي وكذلك قصــور اللوائح والقوانين المشــجعة إلقحام المرأة الم
والبيئي، وان كانت متاحة نظريا وتشـــــــــــــريعيا على قدم المســـــــــــــاواة مع الرجل، ولكن من  
النـاحيـة العمليـة فـإن المرأة تجنى من العمـل فـائـدة أقـل من الرجـل نتيجـة حـاالت التمييز  

 غير المقنن في حاالت كثيرة، التمييز في األجر والفصل المهني...الخ  
الواضــح المعالم في عملية التنمية المســتدامة ودور المرأة فيه واإلحصــائيات    والتباين   

اإلقليميـة للـدول العربيـة في هـذا الســــــــــــــيـاق لهو خير دليـل على الـدور الـذي قـد تقوم بـه 
المرأة من خالل المشــاركة في عملية التنمية المســتدامة، وكذلك لم يأت تقدم دول العالم 

إشــراك كل شــرائح المجتمع وأهمها المرأة. فدور المرأة في   كان نتيجةاألول صــدفة وإنما  
عمليــة التنميــة المســــــــــــــتــدامــة في وطننــا العربي لن يتحقق إال من خالل االهتمــام بهــا 
وبصـحتها النفسـية والجسـدية وبيئتها العائلية واالجتماعية وظروفها االقتصـادية حيث إن 

ي المجتمع. وكـذـلك وضــــــــــــــع برامج  التقـدم االجتمـاعي مرتبط ارتبـاط وثيقـا ـبدور المرأة ف
اقتصــادية واجتماعية شــاملة والتخطيط للموارد المتاحة للبلدان العربية وتســخريها لخدمة 
ــرائح المجتمع العربي بما يحفظ لألجيال القادمة حقهم في هذه الموارد. وتمكين   كل شـــــــــ

لها الدور المرأة وأشـــــركها ومنحها الفرصـــــة في كافة البرامج هو ما يتيح للمرأة إن يكون  
ولكي تكون خطط التنميـة   الكــامــل في عمليــة التنميــة المســــــــــــــتــدامــة في وطننــا العربي.
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على قاعدة علمية    تكون معتمدةاألمر يتطلب أن   وفاعلية فأنالمســـــــــــتدامة ذات جدوى 
مبنية على التخطيط الواقعي، بخطواته العلمية التي تشــــــــمل جميع البيانات والمعلومات 

ت المتـاحـة، وعن االحتيـاجـات للمالئمـة بينهمـا في خطـة ومن ثم  عن الموارد واإلمكـانيـا
 اإلعداد والمتابعة والتقويم. 

وطننا   فيوعلينا إن نشــحذ كل الجهود واإلمكانيات االجتماعية واالقتصــادية والبيئية     
العربي وـنأخـذ ـبالنمـاذج العـالمـية الـناجحـة التي ســــــــــــــبقتـنا في مجـال التنمـية المســـــــــــــــتداـمة 

 ها.ونعمل من خالل
 مشكلة الدراسة: -

ــبح لها الدور الكبير      بما إن المرأة تمثل نصـــــف المجتمع بل هي المجتمع كله، فأصـــ
ــبح من   ــية والثقافية. فهنا أصـ ــياسـ ــادية والسـ في جميع مناحي الحياة االجتماعية واالقتصـ

التنمية المســــــتدامة داخل المجتمع،    فيالضــــــروري أن نســــــلط الضــــــوء على دور المرأة 
 النهوض بالمجتمع.  فيالمشاركة  فييام به لمعرفة ما قدمته وما تستطيع الق

 تساؤالت الدراسة: -

 تسعى هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيس:
 بيئيا؟   –اقتصاديا  -دور المرأة في التنمية المستدامة اجتماعيا  وما ه ـــ
 تنمية المجتمع اجتماعيا؟ فيما مدى مشاركة المرأة  -أ

 تنمية المجتمع اقتصاديا؟  فيما مدى مشاركة المرأة  -ب 
 تنمية المجتمع بيئيا؟ فيما مدى مشاركة المرأة  -ج

 

 أهداف الدراسة: -

المســـــــــاهمة   فيتهدف هذه الدراســـــــــة إلى معرفة الدور الذي يمكن إن تؤديه المرأة      
 تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمعات وذلك من خالل:

 تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام. المرأة في معرفة حجم ودور -1
 ما أذا كان غياب المرأة قد يكون من معوقات التنمية المستدامة. معرفة -2
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 معرفة حجم العالقة بين المرأة والتنمية المستدامة وتطورها. -3
 

 همية الدراسة:  أ -

ًا في معرفة الدور الذي يمكن إن يتنبع أهمية الدراســـة في كونها قد تقدم إســـهامًا علم   
ــاديا وبيئيا داخل. وإثراء المكتبة   ــتدامة اجتماعيا واقتصـــــــــــ تؤديه المرأة في التنمية المســـــــــــ

 أو مقدمة لإلعمال أخرى.  العلمية بإنتاج علمي جديد،
  المنهج المستخدم: -

يعـد البحـث من البحوث المكتبيـة التوثيقيـة التي تعتمـد على توثيق التراث العلمي       
ــة   حول دور المرأة في التنميــة المســــــــــــــتــدامــة اجتمــاعيــا    المتمحورةبــالظــاهرة المــدروســـــــــــــ

 . وبيئيا واقتصاديا
 مفهوم التنمية المستدامة: -

ــبعينات ومقتصـــــــرة على الندوات     ــتدامة غامضـــــــة خالل عقد الســـــ ظلت التنمية المســـــ
العلميــة المغلقــة التي كــانــت تحــاول أن تجــد تعريفــا وقبوال لهــذا المفهوم، وكــان الجميع  
ــاءلون إن كـان ـباإلمكـان تحقيق تنمـية منســــــــــــــجمـة مع متطلـبات البيـئة، وان كـان   يتســــــــــــ

ضــــــــارة بالبيئية وال تضــــــــع قيودا غير مقبولة    باإلمكان التخطيط لتنمية اقتصــــــــادية غير
على طموحات اإلنسان المشروعة لتحقيق التقدم والرقي والنمو االجتماعي واالقتصادي 
وكان االعتقاد الســائد خالل هذه المرحلة بأن التنمية المســتدامة ليســت ســوى إطار عام  

البيئي والطبيعي،  لالســـترشـــاد من أجل توازن بين النشـــاط االقتصـــادي والتنموي والنظام  
لكن من ـبداـية الثمـانيـنات أخـذ البعض يطرح التنمـية المســـــــــــــــتدامـة كنموذج تنموي ـبدـيل 

 (1)لذلك، حيث أخذ المفهوم معاني جديدة وأخذ يستأثر باهتمام علمي وفكرة متجددة.

 
-------------------------------------------------- 

الطبعة األولى، مكتبة   تدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق،( الطاهر، قادري محمد، التنمية المســ 1)
 .     50، ص2013لبنان،  بيروت،حسن العصرية، 
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وتعـددت التعريف المتعلـقة ـبالتنمـية المســـــــــــــــتدامـة واختلـفت، ـباختالف الحـقب الزمنـية    
 واالنتماءات الفكرية، ونوجز منها.

 للمحافظة على الموارد الطبيعية.أوال: تقرير اإلتحاد العالمي 
برز هذا االهتمام الجديد بالمفهوم في تقرير اإلتحاد العالمي للمحافظة على الموارد     

الطبيعية الذي خصـص بأكمله للتنمية المسـتدامة وفي هذا التعزيز الذي صـدر في عام  
ــتراتيجيتحت عنوان "   1981 ــتدامة الدولية للمحافظة على البيئة "، والتنم  ةاإلسـ ية المسـ

كما جاء في هذا التقرير " هي الســـــــعي الدائم لتقدير نوعية الحياة اإلنســـــــانية مع األخذ 
 (1)الحياة. باالعتبار قدرات وإمكانيات النظام الطبيعي الذي يحتضن 

يوصــــــف هذا التعريف البعد البيئي كعنصــــــر مهم من عناصــــــر التنمية المســــــتدامة،     
البيئـية مهمـلة ومغيبـة، رغم إن البعـد البيئي واالجتمـاعي  حـيث كـاـنت البيـئة واالعتـبارات  

االقتصــــــــــــــادي إلى جانب إبعاد أو عناصــــــــــــــر أخرى حيث إن عالقتهم وثيقة في التقدم 
االجتماعي الرتباطهم الوثيق بدور المرأة في المســاهمة بالتنمية المســتدامة في المجتمع  

 العربي. 
 ثانيا: تعريف عبد الهادي العشري:

البيئـية والطبيعـية هـما وجـهان لعمـلة واحـدة وـكل واحـد منهـما يكـمل اآلخر فال   " التنمـية  
الــــدولــــة  يمكن تحقيق األمن البيئي إال من خالل تحقيق التوازن بين البيئــــة من قبــــل 

 أجـل تحقيق الرـفاهـية والتـقدم االجتـماعي وـتأمين المواطن ضــــــــــــــد المخـاطر،  واألفراد من
ــتغالل األمثل للموارد الطبيعية، ولما كانت   إال من خالل  تحقيق ذلكفإنه ال يمكن   االسـ

 هذه الموارد المتاحة جزء من البيئة فإن
إي عملية تنموية يتم تنفيذها بغرض تحقيق إشــباع حاجات المجتمع ال يمكن أن تحقق  
بعيدا عن البيئة، وباالعتماد على مواردها المتاحة، ومن ثم فإن االسـتخدام الرشـيد لهذه 

 رورة تحتمها اعتبارات التوازن البيئي من ناحية، كم تقتضيها التنمية الموارد يعتبر ض
-------------------------------------------------- 

الوطن العربي، أبو ظبي، ينـاير   البيئي في( مصــــــــــــــطفي كمـال طلبـة وآخرون، مســــــــــــــتقبـل العمـل  1)
 .44، ص2001
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الحقيقية التي ال تضـــــــحي بمصـــــــلحة األجيال القادمة من أجل المصـــــــلحة اآلنية للجيل 
الحاضــــر والتنمية االقتصــــادية واالجتماعية ال يمكن أن تتم في مجتمع من المجتمعات 
إال في ظل األمن واالســـــــــــتقرار اللذين ال يمكن تحقيقها إال من خالل تنمية متواصـــــــــــلة  

   (1)البيئي. محافظين على التوازن 
 ثالثا: تعريف أسامة الخولي.

ــتدامة التي تلبي احتياجات الحاضــــــــر دون اإلخالل بقدرات     ــد بالتنمية المســــــ " يقصــــــ
األجيـال القـادمـة على تلبيـة احتيـاجـاتهـا... وإنهـا عمليـة تغيير حيـث يجري اســــــــــــــتغالل 

ز الموارد وتوجيه االســــتثمارات، تكييف التنمية التقنية والتطوير المؤســــســــي بتناســــق يعز 
      (2)وتطلعاتهم. اإلمكانيات الحاضرة والمستقبلية في تلبية احتياجات البشر 

وعليه فإن التنمية المســـــــتدامة هي تعبير عن التنمية التي تتصـــــــف باالســـــــتقرار وتمتلك 
عوامل االستمرار والتواصل، فهي تنمية تأخذ بعين االعتبار البعد الزمني وحق األجيال  

 بالموارد األرضية.القادمة في التمتع 
 عناصر وأبعاد التنمية المستدامة:

مادامت التنمية المســــتدامة هي تعبير عن التنمية التي تتصــــف باالســــتقرار وتمتلك     
ــت واحدة من تلك األنماط التنموية التي درج  ــل، وهي ليســـــ عوامل االســـــــتمرار والتواصـــــ

بـل هي    عيـة أو الثقـافيـة،أو االجتمـا  ، مثـل التنميـة االقتصـــــــــــــــاديـة،أبرزاهـاالعلمـاء على  
فهي تنمية تنهض باألرض ومواردها، وتنهض بالموارد البشـــــــرية   تشـــــــمل األنماط كافة،

وتقوم بها، وهي بذلك تنمية تأخذ بنظر االعتبار البعد الزمني وحق األجيال القادمة في 
 التمتع بالموارد األرضية. لذلك تتألف التنمية من ثالث عناصر رئيسية هي: العنصر 

 
---------------------------------------------- 

، مرجع سابق، 2013( الطاهر، قادري محمد، التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق، 1)
 .51ص

والدولية، أبو ( الخولي، أسـامة، أبعاد التنمية المسـتدامة، السـجل العالمي لندوة البيئة والمتطلبات االقتصـادية  2)
 .52ص ظبي،
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ــر ذات   واالقتصـــاديالبيئي   ــرواالجتماعي، وغيرها من العناصـ ــلة كالعنصـ الثقافي   الصـ
 (1)المكاني. والعنصر 

 أوال: العنصر البيئي:
فترة زمنية   فيإن مشـــــــــــــكل البيئية تفاقمي أو تراكمي حيث أن هذا المشـــــــــــــكل تكون     

  وتعــاريفطويلــة تقــدر بــالقرون، وبتطور وتعــدد العلوم والبــاحثين تطورت معــه مفــاهيم  
ــطلح    البيئية، ــامل لمصـــ ــهل إيجاد تعريف شـــ ، ولتباين هذه المفاهيم  البيئةوليس من الســـ

ــح هذه التعاريف   ــنوضـ ــام متبعين في ذلك المجال الزمني مجمو  فيفإننا سـ عة من األقسـ
)ســــــــــــــتوكهولم( ومن منظور  وبمؤتمرومجـــال االختصــــــــــــــــاص. ومن منظور ايكولوجي  

 (2) أسالمي.
( الشــــيخ، محمد صــــالح، اآلثار االقتصــــادية والمالية للتلوث البيئي ووســــائل الحماية  1)

 .13، ص 2002منه، الطبعة األولى، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، جمهورية مصر، 
 المفهوم االيكولوجي للبيئة:    -1 

البيئيــة هي المحيط الخــارجي الــذي يؤثر على الحيــاة بصــــــــــــــفــة عــامــة، بمعني أنهــا    
مجموعـة من العنـاصــــــــــــــر الحيويـة وغير الحيويـة، وهي المـاء والهواء والتربـة التي تؤثر  

 المرئية. فالعناصر الحيوية هي جميع الكائنات المرئية وغير على الكائن الحي،
أما تعريف العالم " كوبر " فالبيئة عبارة عن ثالثة مصادر تتمثل في، البيئة كمصدر   

 كذلك مســـــــــــــتودعللتمتع بالعناصـــــــــــــر الطبيعية، أو مصـــــــــــــدر للموارد الطبيعية، والبيئة  
الســــــــــــــتيعـاب المخلفـات، والموارد الطبيعيـة تعني محتويـات األرض من خـامـات وموارد 

  (3)طبقاته. ماء، وهواء بجميع 
-------------------------------------------------- 

مرجع ســـابق،   ،2013التنمية المســـتدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق، قادري محمد،  ( الطاهر،1)
73.   

  ، 2002مرجع سابق،  اآلثار االقتصادية والمالية للتلوث البيئي ووسائل الحماية منه،  محمد صالح،  ( الشيخ،2)
 .14ص

التلوث وحماية البيئة، قضـــــــــــــايا البيئية من منظور إســـــــــــــالمي، دار الفجر للنشـــــــــــــر   ( حجاب، محمد منير،3)
 .21ص   ،1999والتوزيع،



 

 

 

 

 

 

228 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

 ستوكهولم:مفهوم البيئة وفق مؤتمر  -2
تحت رعاية األمم المتحدة مؤتمر دولي يعتبر    1972عقد بســـتوكهولم بالســـويد ســـنة     

األول في العالم، الذي يخصــص لمســائل البيئة ومشــاكل اإلنســان معها، تحت شــعار " 
للبيئة، أي أنها " كل شــــــــــــيء يحيط    مفهوما واســــــــــــعاْ أرض واحدة فقط "   حيث أعطى  

لبيئة إلى عنصــرين أســاســيين أحدهما البيئة الطبيعية وهو  مفهوم يقســم ا  " وهوباإلنســان  
ــان من ماء وهواء وتراب، وثانيهما ما يعرف البيئة البشـــــرية التي تعني   ما يحيط باإلنســـ

  (1)المتغيرة. كل حقيقة اإلنسان وأنجزه داخل بيئته 
 فالبيئة السليمة تعد سببا مباشرا في رفاهية الشعوب ورقيها.

 البيئة من المنظور اإلسالمي:مفهوم  -3
البيئة من منظور إســـــــــالمي تمثل نظاما متكامال من العناصـــــــــر الحية وغير الحية     

 المهيأة، لإلنسان، حتى يستخلف هللا في أرضه أحسن استخالف، وتتميز بسمات منها:
تـفاعـل مكوـنات البيـئة الطبيعـية: فهي عـبارة عن ظواهر وأشـــــــــــــــياء تتـفاعـل فيمـا بينهـا   -
 ا.آلي
ــام    - ــة    التوازن: حيـــث نظـ ــدل على عظمـ ــدهش دقيق يـ ــة توازن مـ ــة الطبيعيـ يميز البيئـ

 سورة القمر. 49الخالق قال تعالي " إن كل شيء خلقناه بقدر" اآلية 
ــابــك وتعقــد البيئــة    - نظــام التوازن البيئي يقوم على مــدى تعقــده   الطبيعيــة: حيــث تشـــــــــــــ

 وتشابكه، فكلما
زاد ذلــك تكــاثرت المكونــات البيئيــة، بمعنى أن تلوث البيئــة يؤدي إلى تبســــــــــــــيط النظــام  

 وجعله أكثر عرضة للتجريب والهدم.
اإلبقــاء على وجودهــا وتحقيق    فياالســــــــــــــتمراريــة والتواصــــــــــــــــل: بمعنى قــدرة البيئــة    -

 سورة الطالق. 3قد جعل هللا لكل شيء قدرا " اآلية  تعالى "قال  استمرارها،
 إذْا العنصر البيئي يتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المادية والبيولوجية وعلى    

------------------------------------------------- 
  ، 2002مرجع سابق،  الحماية منه،اآلثار االقتصادية والمالية للتلوث البيئي ووسائل    محمد صالح،  ( الشيخ،1)
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 النظم االيكولوجية والنهوض بها. والبيئة هي أحد عناصر التنمية البشرية، والبيئة 
تتضـــــمن إســـــكان   وهيالجيدة أســـــاس آخر من أســـــس متطلبات تنمية الموارد البشـــــرية، 

صــــــــحي مناســــــــب وبيئة طبيعية، واليوم نجد ما يقرب من ثلث مســــــــطحات األرض فى 
هددة بنوع من أنواع التصـحر، وكذلك فان حياة البشـر وصـحتهم مهددة بتناقص  العالم م

طبقة األوزون وبالهواء الفاسـد والماء الملوث، وربما كان من العسـير إيجاد حل لمشـكلة 
توفير أحوال معيشــــــية طيبة فهي مشــــــكلة اشــــــد إيالما في البلدان النامية. فمن األحياء  

دول أخرى والتي تمثل صورا مفزعة توضح أحوال   فيالفقيرة ببعض الدول إلى األكواخ  
الســنوات القادمة من المتوقع أن يتضــاعف عدد ســكان المناطق   وفيعالمنا المعاصــر.  

ــارية بالعالم   ــل بعض المدن   النامي،الحضــــــ ــتصــــــ البالد  فيومع نهاية القرن الحالي ســــــ
التنمية المســـــتدامة النامية إلى أحجام مذهلة. واعتمادا للتقرير النهائي لقمة األرض عن  

ــبرغ   ــية من    2002 "،" جوهانســ ــاســ ــتدامة واألهداف األســ فيما يتعلق بأنواع التنمية المســ
 تحقيقها. 

 العنصر االقتصادي: ثانيا:
ــاد أحد فروع     ــاد، مثقفين في تحديدهم لموضـــوع علم االقتصـ يقر عامة علماء االقتصـ

العلوم االجتماعية، بأنه ذلك العلم الذي يبحث في السـلوك الهادف للناس وهم ينشـطون  
في محيطهم البيئي واالجتماعي، كلهم دأب على تخصــــــــــــــيص الموارد النادرة، وتكييفها  

ــوسائل وتنوع ــــــ ــــــ البدائل المؤدية إلى خلق الثروة وشروطها وما يتصل    باختيار أفضل الــــ
ــيطرة على   ــتمرار، من أجل الســــــ ــباع حاجات الناس المتنامية باســــــ بها من ظروف إلشــــــ

 (1)الطبيعة. 
والعنصــر االقتصــادي كأحد أهم الركائز األســاســية للتنمية المســتدامة، يســتند إلى المبدأ 

لقضـــــــــــاء على الفقر، من خالل إلي يقضـــــــــــي بزيادة رفاه المجتمع إلى أقصـــــــــــى حد، وا
 استغالل الموارد الطبيعية على النحو المثل، وبكفاءة. ويشير مفهوم االحتياجات 

 األساسية لفقراء العالم الذي ينبغي إبالؤهم األولوية األولى.
-------------------------------------------------- 

 .10، ص 2004، الجزائر، عنابةاالقتصاد السياسي، دار العلوم،  ( ساقور، عبد هللا،1)
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ــاســــــــــــا على مفهوم البيئة   ــادية ال تتم إال من خالل التركيز أســــــــــ واالســــــــــــتدامة االقتصــــــــــ
ــالل الهيكل االقتصادي العام للدولة، ونمط توزيع الثروة  ـــــــــــ ـــــــــــ االقتصادية وذلك من خـــــــــ

ومعدالت التوظيف    ســـــالمتها، العامة للدولة ومدى الســـــوق والماليةاالقتصـــــادية، ونمط 
 بالنسبة للسكان ومستويات معيشتهم.

 العنصر االجتماعي:  ثالثا:
إن البعد االجتماعي يتطلب تحليل البيئة االجتماعية للتركز على الهيكل االجتماعي     

ــتويات التعمير، والمنظومة الصــــــــحية وآفاقها، والتنظيمات االجتماعية، وكذا نظم   ومســــــ
ــي ــاكل البطالة  التعليم، دون نســــــ ــتعمال التقني وأثره على المجتمع. ومشــــــ ان جانب االســــــ

والفراغ وكيفية اكتســــــاب المعرفة، والوصــــــول إلى مســــــتوى معيشــــــي الئق، والعيش حياة  
طويلة وصــــــحية بأمل حياة أكبر، هي من أهم المشــــــاكل على اإلطالق التي تواجه كل 

 عمليات التنمية.
ــير إلى العالق    ــر االجتماعي يشـــ ــر، والى النهوض برفاه والعنصـــ ة بين الطبيعة والبشـــ

  األســـاســـية، والوفاء الناس، وتحســـين ســـبل الحصـــول على الخدمات الصـــحية والتعليمية  
بمعايير األمن، واحترام حقوق اإلنســــــــــان، وتنمية الثقافات المختلفة، والتنوع، والتعددية، 

ــــى تحقيق تنمية  صنع القرار، فهي تنمية ت فيوالمشاركة الفعلية للقواعد الشعبية   هدف إلــ
فالتنمية البشريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــي نظرية في التنمية   اجتماعية بين جميع فئات المجتمع.

ــــة واالجتماعي تجعل اإلنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع األبعاد البشرية   ــ ــ ــ االقتصاديــ
 (1)المهيمن. واالجتماعية باعتبارها العنصر 

وهنا ينظر للطاقات المادية باعتبارها شــــــرط من شــــــروط تحقيق التنمية، فهدف هذه    
التنمية هو خلق بيئة تمكن اإلنســان من التمتع بحياة طويلة وصــحية وخالقة.  فالتنمية  

 التنمية.البشرية المستدامة منظور يتناول 
-------------------------------------------------- 

ــالح  ( رزق، كمـ1) ال، مـقال بعنوان " التنمـية المســـــــــــــــتدامـة في الوطن العربي من خالل الحكم الصــــــــــــ
 .74، ص2005، 25والديمقراطية " مجلة العلوم اإلنسانية، السنة الثالثة العدد 
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االقتصـــــــــــــــاديـة"    وتعتبر  بطريقـة تعنى بكيفيـة توزيع ثمـارهـا بـاآلثـار االجتمـاعيـة والبيئيـة،
  بالحرية.ي للتنمية هو الحرية، ســـــــواء تعلق األمر آمرتا يســـــــن":" أن المضـــــــمون الحقيق

بمعناها الســـــــــلبي كالحرية من الفقر مثال أو الحرية بمعناها االيجابي كحرية الفرد على  
 (1)"اختيار نوع الحياة التي يرغب فيها 

يتضـــــــــــــح إن لالســـــــــــــتدامة معنى واســـــــــــــع، هو أنها ذلك التقدم الذي يلبي احتياجات     
طر قدرة أجيال المســتقبل على تلبية احتياجاتهم الخاصــة، الحاضــر دون أن يعرض للخ

وهو تحليل يبرز الحاجة الموازنة واإلنصــــاف بين مصــــالح األجيال المتعاقبة من خالل 
يتحقق من خالل التركيز على دعــامــات    االســــــــــــــتمرار، حيــث حلقــة التواصـــــــــــــــل ومبــدأ  

ــادية إلى جانب دعامات أخر  ــتدامة البيئية واالجتماعية واالقتصــــــــ ى هامة لتحقيق  االســــــــ
 االستدامة للتنمية.

ــادـية فيحـيث تكون االســـــــــــــــتدامـة البيئـية واالجتمـاعـية      المجـاالت الحيوـية    واالقتصــــــــــــ
 (1)رقم التالية: كما هو موضح بالجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
أكتوبر    األردن،( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مقدمة في مفهوم التنمية البشـــــــــــرية المســـــــــــتدامة، 1)

2003. 
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 األهداف األساسية من تحقيقها  المستدامة:( يوضح التنمية 1جدول رقم )
 االستدامة البيئية االستدامة االجتماعية االستدامة االقتصادية  الهدف 

 
 المياه

كافي ورفع  ضمان إمداد 
كفاءة استخدام المياه في 

التنمية الزراعية  
والصناعية والحضرية  

 والريفية.

تأمين الحصول على  
المياه في المنطقة الكافية  

لالستعمال المنزلي 
والزراعة الصغيرة لألغلبية  

 الفقيرة. 

ضمان الحماية الكافية  
المائية والمياه  للمتجمعات

الجوفية وموارد المياه العذبة  
 متها االيكولوجي.وأنظ

 الغذاء

رفع اإلنتاجية الزراعية  
واإلنتاج من أجل تحقيق 
األمن الغذائي في إقليم  

 والتصدير. 

تحسين اإلنتاجية وأرباح  
الزراعة الصغيرة وضمان  

 األمن الغائي المنزلي. 

ضمان االستخدام المستدام  
والحفاظ على األرض  
والغابات والمياه والحياة 

ارد  البرية واألسماك ومو 
 المياه.

 الصحة 

زيادة اإلنتاجية من 
خالل الرعاية الصحية  

  والوقائية وتحسين
الصحة واألمان في  

 أماكن العمل.

فرض معايير للهواء 
والمياه والضوضاء لحماية  

صحة البشر وضمان  
الرعاية الصحية األولية  

 لألغلبية الفقرة.

ضمان الحماية الكافية  
للموارد البيولوجية واألنظمة  

كولوجية واألنظمة االي
 الداعمة للحياة. 

 المأوى 
 والخدمات 

ضمان اإلمداد الكافي  
واالستعمال الكفء 
لموارد البناء ونظم 

 المواصالت. 

ضمان الحصول على  
السكن المناسب بالسعر 
المناسب باإلضافة إلى  

الصرف الصحي  
والمواصالت لألغلبية 

 الفقرة. 

ضمان االستخدام المستدام  
أو المثالي لألرض والغابات 

 المدنية.  والطاقة والموارد 

 الطاقة 

ضمان اإلمداد الكافي  
واالستعمال الكفء 

مجاالت  فيللطاقة  
التنمية الصناعية  

والمواصالت  
 واالستعمال المنزلي.

ضمان الحصول على  
الطاقة الكافية لألغلبية  

الفقرة خاصة بدائل الوقود  
 الخشبي وتعميم الكهرباء. 

خفض اآلثار البيئية للوقود  
الحفري على النطاق 

المحلي واإلقليمي والعالمي  
والتوسع في تنمية استعمال 
الغابات والبدائل المتجددة 

 األخرى.
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 التعليم
ضمان وفرة المتدربين 

لكل القطاعات  
 األساسية.

ضمان اإلتاحة الكافية  
للتعليم للجميع من أجل  

 ة ومنتجة.حياة صحي

المعلومات   فيإدخال البيئة 
 العامة والبرامج التعليمية.

 الدخل 
االقتصادية  زيادة الكفاءة

  فيوالنمو وفرص العمل 
 القطاع الرسمي.

دعم المشايع الصغيرة 
وخلق الوظائف لألغلبية  

القطاع غير  فيالفقيرة 
 الرسمي.

ضمان االستعمال المستدام  
الضرورية  للموارد الطبيعية 

للنمو االقتصادي في  
القطاعات الرسمية وغير  

 الرسمية.
 (2002.4.26التقرير النهائي لقمة األرض بجوهانسبرغ عن التنمية المستدامة ) المصدر:

 

 تمكين المرأة:
ــجيعها على ترك القيم والمعايير البالية التي     نعني بتمكين المرأة تطوير طاقاتها وتشـــــ

تكبلهـا وتعوق انطالقهـا وذلـك من خالل رفع مســــــــــــــتواهـا من النـاحيـة التعليميـة، وإتـاحـة 
الفرص لهــا للعمــل في المجــاالت المختلفــة وتزويــدهــا بــالتعليم والتــدريــب المهني الالزم 

ــاركتهـا الفعـاـلة فى التنمـية  ـلذـلك، والعمـل على موا جهـة المعوقـات التي تحول دون مشــــــــــــ
 (1.)والحد منه

وتســـــــــــتلزم عملية تمكين النســـــــــــاء زيادة وعيهن عن طريق توفير الوســـــــــــائل الثقافية،     
المشـــــــــــــــاركـة في اتخـاذ القرار والتحكم بـالموارد التي   يتمكن منالتعليميـة والمـاديـة حتى  

وان مشاكلها   المرأة ووعيها بالمعتقدات والممارسات.إن التمكين يعني إدراك  (2)تعينهم.  
  مواجهتهـا لنظـامليســـــــــــــــت نـاتجـة عن دعم كفـاءتهـا أو قـدرتهـا بقـدر مـا هي نـاتجـة عن  

 اجتماعي يحد من قدرتها وإمكانياتها.
 التنمية:عملية  فيالدعم المتواصل للمرأة العربية للمشاركة 

---------------------------------------------- 
(،  2000)حالة ســـــــــكان العالم  متغير  ( صـــــــــندوق األمم المتحدة للســـــــــكان، المرأة والرجل في زمن 1)

 .47ص
 .12، ص2001( اليونيفيم، التنمية والنوع االجتماعي، الوحدة الثالثة، مكتب غرب أسيا، األردن،2)
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نجد إن الجهود المبذولة في الوطن العربي والتكثيف والتركيز على الشق االجتماعي     
األجر، وفى ظروف وشـروط عمل متسـاوية وعادلة بما    فيوعمل المرأة، وحق المسـاواة 

فى ذلك حق التعليم والترقية الوظيفية، حيث أن التنمية المســتدامة لن تتحقق ال بإدماج  
حظ أن مسيرة مشاركتها ال تزال تتعثر وتواجه معوقات وتحديات  المرأة ، ولكن من المال

كبيرة، رغم أن المرأة تغلبت على بعضـــها، ومع ذلك تظل تطلعاتها المشـــروعة فى تبوء 
مكانتها فى داخل المجتمع للمســـاندة والمشـــاركة الفاعلة فى رقى المجتمع العربي، وهذا 

ص متكافئة ومتســـــــاوية مع الرجل دون ما يدعونا إلى التشـــــــديد على أحقية المرأة في فر 
 تفرقة أو تميز إال بمعيار الكفاءة واإلتقان وحسن األداء.    

فالمرأة هي نصف اإلنسانية ودورها عبر التاريخ والمسيرة البشرية فى مشاركة الرجل    
ــوعا قابال لجدل والنقاش، وال يعقل أن ينهض مجتمعنا   ــكيك أو موضــ ليســــت محال للتشــ

كـبل المرأة بقيود التخلف والجمود والقهر والنظرة اـلدونـية، أو حرمـانهـا من    العربي طـالمـا
 التساوي فى الحقوق والواجبات، بل يجب مد يد العون ودعمه المادي

   (1)والمعنوي وإقحامها فى مختلف مجاالت الحياة حتى يتسنى لها المشاركة وبفاعلية.
ال أو أن تهتز ركيزته وقاعدته  أن أي مجتمع معاصــــر ال يقبل أن يرى نصــــفه مشــــلو    

ــاســــــية فى بناء البلد ونهضــــــته والمتمثلة فى المرأة المتعلمة والواعية والمدربة. ولن  األســــ
ــاركـة المرأة، من خالل دعم ـقدراتهـا المعنوـية، والمـادـية، حتى   يتحقق كـل ذـلك إال بمشــــــــــــ

وتوسـيع    تصـبح عنصـرا فاعاْل، وذلك بالقضـاء على كافة أشـكال التميز والتفرقة ضـدها،
ــاواة وإدماج المرأة  ــتدامة، وتدعم ثقافة المســـــ ــاركتها فى التنمية المســـــ ــبل   وتهيئةمشـــــ الســـــ

 والظروف التي تشجع وتدعم مشاركتها.
 مقتضيات العصر الراهن تجاه المرأة للمشاركة فى عملية التنمية المستدامة:

 كامال متطلبات العصــــــر تعبئة الجهود من أجل أن تصــــــبح المرأة شــــــريكا   تقتضــــــي    
 للرجل في جميع المجاالت، وإن تكون أكثر نضجا ووعيا، وارتباطا بالمجتمع، وأكثر

------------------------------------------------- 
( قويدر، إبراهيم، تنمية الموارد البشـرية الغربية وسـياسـات خلق فرص عمل جديدة، الطبعة األولى، 1)

 .95، ص2010العربية، مطابع جامعة الدول 
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إقباال على التعليم والتدريب لرفع مســــتواها، وإقحامها مجاالت لم تعد حكرا على الرجل، 
مثل عالم التقنية واالتصـاالت والمعرفة والمعلومات. وتهيئة جميع الظروف التي تشـجع  
وتدعم مشاركتها فى جميع المجاالت التي تساعدها على االلتحاق بركب عملية التنمية  

                     المستدامة بجميع إمكاناتها.
 المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية:

ــة للمنطقـة العربـية بمـا يهـدف إلى تعريف المعنيين الســــــــــــــيمـا        تتوجـه هـذه اـلدراســــــــــــ
  -2015مصـــــممي الســـــياســـــات وصـــــانعي القرار؛ باألجندة الدولية للتنمية المســـــتدامة )

ــاواة بين  2030 ــية المسـ ــي على إبراز موقع  قضـ ــاسـ ــكل أسـ ( بوجه عام، مع التركيز بشـ
الجنســين داخلها، وإلقاء الضــوء على وضــع المرأة داخل كل واقع وســياســات التنمية فى 
المنطقة العربية والوقوف على الفجوات التي تعترى المسـاواة بين الجنسـين فى المنطقة،  

ــاهمـة فى تقلص هـذه الفجوات من خالل   وفيمـا يخص األهـداف التنموـية كـاـفة، والمســــــــــــ
ــيات مباشــــــرة   ــاد بها، وتقديم توصــــ ــترشــــ عرض تجارب عربية ودولية ناجحة يمكن االســــ
حول اإلدماج الشـامل والكفء للمرأة فى التنمية المسـتدامة، وان تكون وثيقة اسـترشـادية 

 ي اآلليات للحكومات العربية، وصناع القرار وسائر الشركاء المعنيين ) المتمثلين ف
ومنظمــات المجتمع المــدني، والمنظمــات اإلقليميــة    الوطنيــة المعنيــة بــالمرأة، البــاحثين،

 والدولية، والهيئات المانحة( 
كافة السـياسـات المحلية المتبعة لتحقيق أهداف  الجنسـين فىحول تضـمين المسـاواة بين  

 (1). 2030التنمية بحلول عام 
 معوقات التنمية:

تشـــــــــــكل معوقات التنمية تحديات أمام محاوالت التقدم للمجتمعات التي تعاني منها،    
 غموض ملحوظ فيما يتعلق بتصوراتها عن  علىوإذا كانت نظريات التنمية قد انطوت 

------------------------------------------------- 
 ، 2015طة التنمية لما بعد عام  ( الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة لألمم المتحدة العتماد خ1)
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وســــــائل تحقيق التقدم للدول النامية، فإنها تنطوي في الوقت نفســــــه، على خلط واضــــــح 
أن قضايا التنمية ومعوقاتها أصبحت هدفا   التنمية، ورغمفيما يتعلق بتحديدها لمعوقات 

ــوعات اهتمامها، مع عدم إغفال أي  ــيا من موضـ ــوعا رئيسـ ــات االجتماعية وموضـ للدراسـ
 من أبعادها المختلفة سواء االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية....الخ.

وبوجه عام تعتبر عملية التنمية قضـــــية معقدة ومتشـــــابكة الجوانب، تختلف معوقاتها     
في العديد من األبعاد المتداخلة، فلها خصـائص مختلفة، ولكنها مترابطة متداخلة يعمل 
ــها في البعض، ومعوقات التنمية متعددة تبعا   ــها من خالل بعض، ويؤثر بعضـــــــ بعضـــــــ

 (2)ه. وإمكاناتلظروف كل مجتمع وخصائصه 
ــير لمعوـقات التنمـية من الـناحـية االجتـماعـية وتتمـثل في   أوال: وـبييـجاز يمكن أن نشـــــــ

 اآلتي: 
ارتفاع معدالت الزيادة الســــــكانية، مع عدم االســــــتغالل األمثل لتلك القوى البشــــــرية   -1

 . ةالمتزايد 
ــكان جغرافيا والتفاوت في االزدهار والنمو بين مناطق    -2   المجتمع:ســـــــــوء توزيع الســـــــ

 وهو ما يشار إليه بخلل 
النســق االيكولوجي أي ســوء توزيع األفراد والمؤســســات مكانيا وما يتضــمنه هذا التوزيع  

 من عمليات اجتماعية. 
ســـــبة األفراد الذين انتشـــــار األمية وانخفاض مســـــتوى التعليم: حيث إنه كلما زادت ن  -3

 وخاصة  -يتلقون تعليما
كـان ذلـك دليـل على زيـادة المشـــــــــــــــاركـة في مشــــــــــــــروعـات التنميـة    -في المراحـل العليـا

 بالمجتمع وارتفاع الدخول. 
-------------------------------------------------- 

  ،1999الحديث، اإلســكندرية،  ( شــفيق، محمد، التنمية والمشــكالت االجتماعية، المكتب الجامعي 2)
 .47ص
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انخفاض المســــــــــــتوى الصــــــــــــحي مع ســــــــــــوء التغذية بالمجتمع وانتشــــــــــــار األمراض   -4
 المستوطنة.

تشـــغيل األطفال وتأخر المرأة في ميادين العمل، مع االفتقار إلى أســـلوب الضـــمان    -5
 الفرص.  ؤتكافاالجتماعي والعدالة االجتماعية ومبدأ 

 لمرتبطة بنمط األنفاق االستهالكي.العادات االجتماعية ا -6
 سوء استغالل وقت الفراغ. -7
 األفراد في المجتمع وضعف الخدمات المقدمة لهم بوجه عام. معاناة -8
شـــــــــــــيوع بعض العادات والتقاليد أو التصـــــــــــــرفات المعوقة للتنمية، مثل التســـــــــــــيب  -  9

اهر االنحراف مثل والبيروقراطية والتواكل والســــــــــــلبية واالفتقار إلى الجدية وشــــــــــــيوع مظ
 (1)والمحسوبية. الرشوة واالختالس 

 ثانيا: معوقات التنمية من الناحية االقتصادية:
انتشــــــار البطالة في المجتمع، فانتشــــــار البطالة بين الســــــكان القادرين على اإلنتاج    -1

يؤدي إلى عدم إضـــافتهم شـــيئا إلى الناتج الكلي، مما يؤدي إلى خفض متوســـط الدخل 
 الفردي وتقليل رأس المال وتقليل االدخار.

التبعية االقتصــادية للخارج، تتصــف اقتصــاديات الدول النامية بالتبعية االقتصــادية    -2
 للخارج.

 (2)المجتمع.ضعف البنيان الصناعي، حيث تعد الصناعة أحد مقومات التنمية في    -3

عـدد العــاملين  -اعيــةوهو كـل مـا يتعلق بـاإلنتــاجيـة الزر   ضــــــــــــــعف البنيــان الزراعي،  -4
 -خصوبة األرض -الميكنة الزراعية  -الملكية الزراعية  -المقنعة البطالةحجم  -الزراعيين

 أساليب الزراعة والري.  -الشكل القانوني للملكية واإليجار
ــلعة أولية   -5 ــيادة اإلنتاج الواحد، يعتمد الدخل القومي في البلدان النامية على ســــــــ ســــــــ

 علي عدد محدود  واحدة أو
------------------------------------------------- 

 .60ص ،1990( شفيق، محمد، التنمية واالقتصاد العسكري، القاهرة، مكتبة المعرفة، 1)
 .37، ص1980( لطفي، علي، التنمية االقتصادية، دراسة تحليلية، القاهرة، مكتبة عين شمس، 2)
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من المنتجات األولية للتصـــــــدير، وهو ما يؤدي إلى أن تصـــــــبح اقتصـــــــادياتها عرضـــــــة 
لتقلبات عنيفة قد تســـــببها العوامل البيئية الطبيعية غير المواتية، فضـــــال عن الســـــياســـــة 

 (1)العالمية. االقتصادية العالمية التي تجعل اقتصادها تحت رحمة األسواق 
تغاللها مع عدم القدرة على خلق مصـادر ضـعف الموارد الطبيعية والقصـور في اسـ  -6

ــكلة في عدم   ــية ليســــــت في ندرة الموارد، بل المشــــ ــاســــ ــكلة األســــ جديدة للثروة، إن المشــــ
ــتغالل هذه الموارد كاألرض الزراعية أو الثروة المائية أو المعدنية أو النفط، أو عدم   اســ

 ( 2)العلمي. استغالل تلك الموارد االستغالل 
إحدى المشكالت األساسية التي تواجهها الدول النامية   وهي رؤوس األموال،  نقص   -7

وتؤدي إلى أعاقة التنمية فيها ولهذه المشــكلة أســباب متعددة تؤدي إلى أثار ســلبية منها  
ــلبي وهروب رأس المال  ــتثمار الســـــ ــلبي واالســـــ الخارج  إلىنقص االدخار واالدخار الســـــ

 النفقات اإلدارية. وتضخيم
ــة في الدول غير    -8 ــة، وخاصـــــــ ــتوي المعيشـــــــ ــط الدخل الفردي ومســـــــ انخفاض متوســـــــ

الــــدول البتروليــــة أال أن خطط التنميــــة لم تكون في  البتروليــــة، ورغم وجود دخــــل في 
 مستوى الدخل. 

 التوصيات:
جميع المجاالت حيث أن النتائج وظروف الحياة نفســها أثبتت انه  فيتمكين المرأة    -1

ــتدامة   ــأنها  ال تنمية مســــ ــرائح المجتمع، وكل هذه الفرص من شــــ ــراك جميع شــــ بدون إشــــ
 القضاء أو الحد من الفقر والبطالة بين جميع فئات المجتمع.

على تســخير كافة الموارد البشــرية والمالية وتشــجيع رؤوس األموال التي من   العمل  -2
 شأنها أن تسهم أسهام مباشر فى زيادة رفاه المواطن العربي.

 

------------------------------------------------ 
 .63مرجع سابق، ص ،1970( حسن، عبد الباسط محمد، التنمية االجتماعية، القاهرة، 1)
 .66ص مرجع سابق، ،1980لطفي، علي،( 2)
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 خاتمة:
التنمية المســـــتدامة تواجه تحديات كثيرة، فالعديد من ســـــكان الوطن العربي ال يزالون     

يعانون الفقر والحرمان من الحياة الكريمة، وال يزال انعدام المسـاواة بين الجنسـين يشـكل  
تحديا، حيث الزالت الفروق فى الثروة والســــــــــــــلطة كذلك، وتمثل البطالة فى صــــــــــــــفوف  

كبير، واألخطار الصـــــــــــحية، وازدياد الكوارث الطبيعية  الشـــــــــــباب من الجنســـــــــــين خطر 
والجفاف وتصـــاعد النزاعات، والتطرف والعنف، واإلرهاب، وما  والتصـــحركالفيضـــانات  

يتصـل بذلك من أزمات إنسـانية من انعدام اآلمن والتشـرد قسـري، واآلثار الضـارة نتيجة  
 التدهور البيئي. 

ســــيســــهم فى تحقيق   المرأة ومشــــاركتهامكين  فتحقيق المســــاواة بين الجنســــين وزيادة ت   
األهداف والغايات، حيث ال ســـــــــبيل إلى تحقيق التنمية المســـــــــتدامة إال بإشـــــــــراك جميع  

 حيث إن تمتع المرأة  المجتمع،األطراف فى 
ــول على   ــاواة فى فرص الحصــــــ ــاركة  التعليم وفرص بالمســــــ ــية، والموارد المشــــــ ــياســــــ  الســــــ

 رأة على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.، وتمكين المواالستثمارات  االقتصادية،
فهذا التحديات الكثيرة للتنمية المســــــــــــــتدامة، يجب تكريس جهود جميع الدول العربية    

لحلها، بتســــــــخير الثروات والموارد الطبيعية وجميع األنشــــــــطة االقتصــــــــادية لتنفيذ خطة 
ــالح األجـيال الـقادمـة. ـفالعمـل  العربي المشــــــــــــــترك تعود ـبالنفع الـتام على الجميع ولصــــــــــــ

وتشـــــجيع االســـــتثمارات العربية، وتأمين األجواء المالئمة الســـــتقطابها وتغير مســـــاراتها،  
وجلب رؤوس األموال العربية المهاجرة القادرة على إنشــــــــــــاء المشــــــــــــاريع المؤهلة لتوفير 
فرص العمل المتجددة للشــباب من الجنســين، ووضــع حد للعمالة غير العربية، ســيكون  

ــود آال وهو الشــــــعور باألمن  لكل ذلك األث العربي فيزيد الناتج   واآلمان للمواطنر المنشــــ
 القومي فيسعد المواطن العربي وهذا هو األمل المنشود. 

 المراجع العربية:
 .2004، الجزائر، عنابةاالقتصاد السياسي، دار العلوم،  ساقور، عبد هللا، -1
 .1990المعرفة، القاهرة،  مكتبة شفيق، محمد، التنمية واالقتصاد العسكري، -2
 .1999محمد، التنمية والمشكالت االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، شفيق، -3
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 .1999، مصر،والتوزيع القاهرة
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ــجل  -9 ــتدامة، الســ ــامة، أبعاد التنمية المســ  االقتصــــادية،العالمي لندوة البيئة والمتطلبات   الخولي، أســ

 أبو ظبي.
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والطين الطبيعي Polyacrylamide دراسة مقارنة بين استخدام مادة 
 والسماد الطبيعي من حيث تقليل فقد مياه التربة المزروعة بـنجيل البرمودا.

 بوحنتيشة        جامعة عمر المختار فرع البيضاء  نعبد الرحم أ. رمضان محمد 
 الملخص: 

تم إجراء التجربة في مشتل القمر الواقع بمدينة بنغازي خالل الفترة من شهر مارس إلى      
نوفمبر   مادة  2020شهر  استخدام  بين  للمقارنة  التي تضاف     Polyacrylamideم وذلك 

ومادة   الطبيعي  الطين  استخدام  وبين  الرطوبي  محتواها  على  الحفاظ  بغرض  الرملية  للترب 
الغ لنفس  الطبيعي  الماء السماد  على  المواد  تلك  تأثير  دراسة  طريق  عن  ذلك  وكان  رض، 

وقد تم استخدام ثالثة أوزان    Bermuda   Commonالمستخدم في ري ترب زرعت بنجيل  
مادة   من  بعمق    Polyacrylamideمختلفة  طبقة  شكل  على  بمعدل    20وتم وضعها  سم 

من مادة الطين   3جم / م 20( وكذلك  PAMمن مادة )  3م ( جم /  3.00،    2.30،    2.00)
 من السماد الطبيعي.  3جم / م 100الطبيعي وأيضًا 

( ساهمت في الحفاظ على المستوى المائي بنسبة أكبر PAMوقد أظهرت النتائج أن مادة )    
( ذو PAMللتربة مقارنة بما ساهمت به كاًل من مادة الطين الطبيعي والسماد، وقد تفوق )

مياه التربة أكثر من باقي االوزان، وجاء في التوصيات  في الحفاظ على    3جم / م   2.3النسبة  
أنه يجب توعية الناس وحثهم على ترشيد استخدام الماء كذلك تمت التوصية باستخدام مادة  

(PAM .وشبيهاتها في الزراعة للتقليل من هدر الماء ) 
  ( T testار )أما عن التحاليل االحصائية فعند مقارنة المعامالت المختلفة بناًء على اختب    

وباقي المعامالت المختلفة والتي تم استخدامها كي   (ES0)تبين أن هناك فروق معنوية بين  
تحافظ على نسبة المياه في التربة ومن هذه النتائج يتضح لنا ما تبديه هذه المعامالت من 

 فاعلية تساهم بها فالحفاظ على المحتوى الرطوبي للتربة. 
 الكلمات المفتاحية: 
Polyacrylamide    ، الطين الطبيعي ، السماد الطبيعي ، الفقد المائي ،Bermuda grass   

Common    التحليل االحصائي(T test ) 
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A comparative study between the use of polyacrylamide, 
natural clay and natural manure in terms of reducing water 

loss in soil planted with Bermuda vetiver 
Summary: 
The experiment was conducted in Al Qamar nursery located in 
the city of Benghazi during the period from March to November 
2020 AD, to compare the use of Polyacrylamide, which is added 
to sandy soils in order to maintain its moisture content, and the 
use of natural clay and natural fertilizer for the same purpose, 
and that was by studying the effect of these The materials on 
the water used to irrigate the soils planted with Bermuda 
Common, three different weights of Polyacrylamide were used 
and placed in a layer with a depth of 20 cm at a rate of (2.00, 
2.30, 3.00) g/m3 of PAM and 20 g/m3 of PAM. Natural clay 
and also 100 g / m3 of natural manure. 
The results showed that (PAM) contributed to preserving the 
water level in a greater proportion to the soil compared to what 
both natural clay and manure contributed. In the 
recommendations, people should be sensitized and urged to 
rationalize the use of water. It was also recommended to use 
PAM and its like in agriculture to reduce water wastage. 
As for the statistical analyzes, when comparing the different 
treatments based on the T test, it was found that there are 
significant differences between (ES0) and the rest of the 
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different treatments that were used to maintain the water content 
in the soil. Maintaining the moisture content of the soil . 

 المقدمة:  -1

من خالل التجارب العربية للتنمية في العقدين الماضيين أتضح أن قلة مصادر        
المياه العربية واالفراط في استعمالها قد أثر سلبًا على المجهودات المبذولة في برامج  

كون في  المياه  على  المحافظة  أهمية  وتكمن  الحيوية التنمية،  بالمجاالت  مرتبطة  ها 
األساسية للدول مثل قطاع الري والزراعة، وتعتبر ليبيا من ضمن دول المنطقة العربية 
بحوالي  فيها  الفرد  نصيب  يقدر  حيث  العالم،  في  المياه  موارد  حيث  من  فقرًا  األكثر 

متر مكعب في العام؛ في حين أن حد الفقر العالمي يقدر بألف متر مكعب في 120
عام لكل فرد ، وهو ما يعني شح كميات المياه المتاحة لليبيين، كذلك تعاني ليبيا من  ال

قلة معدالت هطول األمطار حيث يسودها مناخ صحراوي وشبه صحراوي وتعتمد في 
المياه الجوفية الغير متجددة والتي في غالبها تكون أحفوريه بطبيعتها،  المجمل على 

األ السحب  يتجاوز  أن  يجب  ال  لــ  لذلك  منها  مكعب/عام    3.650من  متر  مليون 
(Islamic development bank,2014  وفي الزراعة يعتبر الري بالمياه الجوفية ،)

تحديًا نظرًا لحاجة تلك المياه للضخ بواسطة المضخات التي تستهلك الطاقة الكهربائية 
رًا الحتوائها والديزل وتسبب تلوث الجو في غالب األحيان، كما أن جودتها تكون اقل نظ

على االمالح والعناصر الثقيلة بنسب عالية والتي تستلزم معالجات إضافية ترفع من  
سعر تكلفة ضخ هذه المياه، باإلضافة إلى كل ما سبق فإن استخدام تلك المضخات 

% من اجمالي المياه  20في الري يسبب هـــدر كميات كبيرة من المياه قد يصل على  
ومن هنا جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة   ((Jhurry, D. 1997المستخدمة في الري،  

بنسب مختلفة وكذلك   Polyacrylamide  (PAM)حيث تم استخدام مادة صناعية هي  
كميات معلومة من مواد طبيعية عبارة عن طين وسماد بحيث تمت إضافة كل منها 
لترب مزروعة بنجيل البرمودا لمعرفة ما مدى قدرة هذه المواد على تقليل الفقد المائي  



 

 

 

 

 

 

244 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

للتربة ومن ثم تقديم التوصية باستخدام أي منها بحسب النتائج وبتالي نستطيع الحفاظ 
 رنا القليلة من المياه لحياة األجيال القادمة.  على مصاد 

 أهداف الدراسة:    -2
مادة   - استخدام  بين  المقارنة  الدراسة  هذه   Polyacrylamide  (PAM )تستهدف 

ومادة الطين الطبيعي والسماد الطبيعي من حيث قدرة كاًل منها على المساهمة في  
 الحفاظ على مياه ترب رملية زرعت بنجيل البرمودا.

التي تضاف للمتر    Polyacrylamide   (PAM)الكمية المناسبة من مادة    معرفة -
 المكعب الواحد من التربة لكي تقلل من الفقد المائي. 

 المواد وطرق البحث: -3

عرض      دائرة  على  جغرافيًا  الواقعة  الليبية  بنغازي  مدينة  في  الدراسة  إجراء  تم 
خط غرينتش، وكان  غرب    20.067شمال خط االستواء وعلى خط طول    32.11667

 %، 2.5قوام التربة الرملية بحسب معمل تحليل المياه والتربة بنغازي يحتوي على )الطين  
%( أما عن الخواص الكيميائية والفيزيائية فهي موضحة 93.75الرمل    %،3.75السلت  

 (.1971(. )شرف, 1بالجدول )
 

( وهي عبارة  PAMاختصارًا )والتي تسمى    Polyacrylamideتم استخدام مادة      
عن بوليمر على شكل حبيبات بيضاء حالتها جافة وعندما تتشرب الماء تتحول إلى 

(، ويزداد حجمها بمقدار ثالثة أضعاف Baker, Sw. 1991الحالة الهالمية الشفافة )
   Bermuda. كما تم استخدام نوع من النجيل هو  بحسب ما ورد عن الشركة المصنعة

Common  ن أكثر األصناف النجيلية المالئمة للبيئة الليبية حيث انه ينمو في وهو م
العديد من الترب ويزرع في حلبات الخيل ومالعب الغولف واغلب المالعب الرياضية 
األخرى وكذلك مالعب األطفال، وهو يفضل الشمس الكاملة ويتحمل الجفاف ومقاوم 

الحشا يقاوم ازدحام  أنه  الميكروبية، كما  النوع من  لألمراض  يتكاثر هذا  ئش األخرى. 
سم بسبب   3النجيل بواسطة السيقان الممدودة أو الجذور، ارتفاعه منخفض ال يتجاوز 

نمو ريزوماته االفقي على سطح التربة، يتحمل حركة المرور عليه، نموه سريع وغزير، 
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مادام ال يتحمل الطقس البارد فهو ينمو جيدًا في المناخ الحار ويبقى بلونه األخضر  
أصيص أسطواني ذو سعة   120الطقس دافئ وحار، وقد زرعت بالطريقة الخضرية في  

أصيص ، وتم الري بنفس المعدالت التي يروى    20بحيث كان لكل عينة    3سم  8000
ووزنت قبل وبعد الري مباشرًة، ولتقدير   3سم   950بها النجيل في الحقل أي بمعدل  

جه استخدام  تم  التربة  في  الرطوبة   Moisture Meter typeاز) كمية 
HH2Version4.0 With Theta Probes( بحسب ما ذكر  )Johnson, Ms. 

1984) 
( فيه  األمالح  نسبة  طبيعي  بماء  الري  عملية  عينات 769ppmتمت  صنفت  وقد   )

 التجربة على النحو االتي : 
( والطين وكذلك السماد PAM/ العينة األولى وهي عينة الشاهد الخالية من مادة ) 1

 (. ES0) Empty sampleويرمز لها اختصارًا بالرمز 
الثانية  2 العينة   /Second sample  ( مادة  على  تحتوي  التي  العينة  ( PAMوهي 

 (.(SSمن التربة ويرمز لها بالرمز  3جم / م  2بمقدار 
مقدار  ( بPAMوهي العينة التي تحتوي على مادة )   Third sample/ العينة الثالثة3

 (.  (TSمن التربة ويرمز لها بالرمز  3جم / م  2.3
( بمقدار PAMوهي العينة التي تحتوي على مادة )   Fourth sample/ العينة الرابعة4
 (.  (FSمن التربة ويرمز لها بالرمز  3جم / م 3
  3جم / م   20وهي التي تحتوي على الطين بمقدار   Clay sample / عينة الطين5

 (.CSلها بالرمز ) من التربة ويرمز
الطبيعي6 السماد  عينة   /Manure sample    سماد على  تحتوي  التي  العينة  وهي 

  (.MSمن التربة ويرمز لها بالرمز ) 3جم / م  100طبيعي بمقدار 
 النتيجة الخاصية  
1 PH 8.4 
2 Sodium 6.5(Meq\L) 
3 Calcium 3 (Meq\L) 
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4 Magnesium 1 (Meq\L) 
5 Bicarbonate + carbonate 1.6 (Meq\L) 
6 Chloride 4 (Meq\L) 
7 Nitrogen 700 (Meq\L) 
8 Phosphorus 6.6 (Meq\L) 
9 Potassium 5.5 (Meq\L) 

 

Meq\L = Milliliter equivalent 
تبعًا لمعمل   ( يبين المحتوى الكيميائي والفيزيائي للتربة المستخدمة في الدراسة1جدول رقم )

 تحاليل المياه والتربة بنغازي. 
 

 النتائج والمناقشة:  -4

 تقدير نسبة المحتوى المائي في التربة   4-1
المحتوى المائي للتربة هو النسبة بين وزن الماء في فراغات التربة إلى وزن حبيباتها      

الصلبة. ويعبر عن المحتوى المائي للتربة بالعالقة الرياضية % ، وقد تم تحديد نسبة  
تبعًا لطريقة ) للتربة  المائي  ( عن  Hedrick, Rm., Mowry, Dt. 1952المحتوى 

 Moisture Meter type HH2Version4.0 With Thetaطريق استخدام جهاز ) 
Probes وكذلك تم اجراء بعض التجارب التأكيدية على بعض العينات وذلك للتأكد )

 من صحة النتائج التي أظهرها الجهاز وذلك تبعًا للمعادلة اآلتية: 
Soil water content =

𝑤2 − 𝑤3

𝑤3 − 𝑤1
× 100 

 هو وزن األصيص فارغ.  w1حيث 
w2  .هو وزن األصيص مع التربة الرطبة 
w3  .هو وزن األصيص مع التربة بعد تجفيفها 

( في   ( ES0 , SS , TS , FSومن خالل المقارنة بين المحتوى المائي للعينات  
ذات النسبة    TS( ظهر أن أقل محتوى مائي للعينة  1( والشكل رقم )2الجدول رقم )

% وأعلى محتوى مائي قد 14قد ساوت   PTMبها من الشركة المنتجة لمادة    الموصي
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% وكانت نسب المحتوى المائي متقاربة إلى حًد كبير، في حين كانت 17.8وصل إلى  
%. 15.9% واعلى نسبة فقد ساوت  8قد ساوت    ES0أقل نسبة فقد للماء في العينة  

،   10.6فكانت أقل قيمة للمحتوى المائي لهما قد ساوت     FS , SSأما عن العينات  
التوالي، في حين كانت أكبر قيمة محتوى مائي لهما هي    %  11.3 ،   17.5على 
جم/   2.3والبالغ    PAM% . ومن هنا نالحظ أن التركيز الموصى به من مادة  17.7

هو األفضل من حيث احتفاظه بماء التربة مقارنًة بباقي التراكيز والشاهد وهذا يتوافق   3م
 (Helila, A. M. and Letey, J. 1989مع ما ذكره )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

من حيث المحافظة على المحتوى   PAM( مقارنة بين الشاهد والتراكيز المختلفة لمادة 2جدول رقم )
 المائي للتربة. 

FS% TS% SS% ES0% The days 
14.00 14.00 13.60 11.90 1 
13.00 14.80 12.00 10.30 2 
12.00 15.00 11.30 11.00 3 
12.50 15.60 12.80 12.00 4 
12.80 15.80 13.00 11.00 5 
13.33 16.00 13.40 11.80 6 
11.90 15.50 13.20 10.00 7 
10.60 15.90 11.30 9.70 8 
10.90 16.80 11.30 8.00 9 
13.50 16.40 11.50 10.40 10 
15.80 17.30 15.70 14.00 11 
17.30 17.80 17.50 15.90 12 
17.50 17.60 17.70 15.60 13 
16.00 16.70 15.00 14.00 14 
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من حيث المحافظة على المحتوى   PAM( مقارنة بين الشاهد والتراكيز المختلفة لمادة 1شكل رقم )

 المائي للتربة. 
 

( والذي تمت فيه المقارنة بين عينات السماد 2( والشكل رقم )3وبالنظر للجدول رقم )
( تبين أن أقل قيمة للمحتوى المائي للعينات ES0( وعينة الشاهد )TS , MSوالطين )

TS , MS  لهما على التوالي وبلغت أعلى قيمة للمحتوى المائي   13،    11د بلغت  ق %
قد ساوت فيها أقل نسبة محتوى    ES0% . في حين أن العينة    17.40،    17.50

 TSومن تلك النتائج نالحظ أن العينات    %    15.80% وأعلى نسبة هي    8.40مائي  
, MS    قد تفوقت على عينة الشاهدES0  الحتفاظ بماء التربة، من حيث القدرة على ا

حيث أنهما شكال ما يشبه الطبقة العازلة التي قللت من هـــدر الماء فيما كانت عينة 
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الشاهد الرملية ذات مسامات كبيرة سهلت من سريان الماء وبتالي فقدانه بصورة أكبر 
 ( Flannery, Rl., Busscher, Wj. 1982وهذا يتشابه لحًد بعيد مع ما ذكره )

 
TS% MS% ES0% The days 
14.40 14.40 11.80 1 
13.80 13.80 10.60 2 
13.00 12.40 11.00 3 
14.50 13.90 12.00 4 
14.60 13.00 11.00 5 
16.00 13.20 11.60 6 
15.60 11.00 10.00 7 
13.70 11.20 9.30 8 
13.60 11.40 8.40 9 
15.30 13.30 10.70 10 
17.40 15.00 14.00 11 
17.00 17.00 15.80 12 
16.80 16.70 15.50 13 
16.40 17.50 14.00 14 

 
( مقارنة بين الشاهد وعينات السماد والطين من حيث المحافظة على المحتوى  3جدول رقم )

 المائي للتربة. 
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مقارنة بين الشاهد وعينات السماد والطين من حيث المحافظة على المحتوى  ( 2شكل رقم )
 المائي للتربة. 

 
( نالحظ أنه بمقارنة العينة التي تحتوي 3( والشكل البياني رقم )4في الجدول رقم )    

والتي يرمز لها في الجدول   PAMبها من الشركة المنتجة لمادة    الموصيعلى النسبة  
تبين    CSوالعينة التي تحتوي على الطين الطبيعي والتي أخذت الرمز    TSباألحرف  
في قدرتها على   CSقد تفوقت في مرة جديدة ولكن هذه المرة على العينة    TSأن العينة  

لها قدرة كبير   Polyacrylamideاالحتفاظ بماء التربة وقد يكون ذلك بسبب أن مادة  
ئة كما أن تأثرها بالحرارة والشمس يكون أقل على االحتفاظ بالماء وهي تفقده بصورة بطي

( ، فيما  Ben-Hur, M. and Keren, R. 1997مما هو عليه في حبيبات الطين )
كونها استطاعت أن تحافظ على ماء التربة    ES0على عينة الشاهد    CSتفوقت العينة  
 بصورة أكبر. 
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عند النسبة   PAMوعينة مادة  CSوعينة الطين  ES0( مقارنة بين الشاهد 3شكل رقم )
 من حيث المحافظة على المحتوى المائي للتربة.  TSالموصى بها 

 

 تقدير كمية المياه المفقودة في عينات التجارب: 2- 4
بمادة   المعاملة  النجيل  لعينات  المفقودة  المياه  نتائج  حساب  التركيز   PAMبين  عند 

المنتجة ) الشركة  به من  ( SS)  3جم / م  2( والتركيز  3جم/ م  TS =2.3الموصى 
( وكذلك عينة الشاهد وهي العينة الرملية الخالية FS)  3جم / م  3والتركيز الذي ساوى  

( تبين في ES0لنجيل والتي رمز لها بالرمز)من أي إضافات والمزروعة بنفس نوع ا
مم في حين أن أكبر   2.26( وبلغ  TSاليوم األول أن أقل كمية فقد مائي كانت للعينة )

 مم.  2.64( وبلغت ES0كمية فقد مائي كانت لعينة الشاهد )
( هي األقل من حيث الفقد المائي وقد بلغ معدل الفقد TSفي اليوم الثاني كانت العينة )

)  4.25لها   العينات  بين  الفقد  تقارب في معدل  هناك  ( فساوى  SS , ESمم وكان 
مم على التوالي. وتكرر األمر في اليوم الثالث والرابع بحسب ما جاء   4.77مم    4.80

الجدول رقم ) العينة )4( والشكل رقم )5في  الفقد TS( حيث كانت  ( هي األقل في 
أظهر  وقد  المرفق،  والشكل  الجدول  في  توضيحها  تم  بقيم  العينات  باقي  من  المائي 

ES0 
CS 
TS 
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( FS( وكذلك )TSالتحليل االحصائي عدم وجود فروق معنوية بين مستويات معاملة )
( وهذا يتوافق ES0( وكذلك )SSعند هذه المتوسطات. وكانت معنوية عند العينات )

 ( Ben-Hur el al., 1989ة )مع ما جاء في دراس
 

  
 
 
 
 

 المختلفة.  PAM( يبين أعلى وأقل قيمة فقد مائي لعينة الشاهد وتراكيز مادة 5جدول رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المختلفة.  PAM( يبين أعلى وأقل قيمة فقد مائي لعينة الشاهد وتراكيز مادة 4رقم ) شكل
 

FS TS SS ES0 The days 
2.33 2.26 2.50 2.64 1 
4.40 4.25 4.77 4.80 2 
5.96 5.89 6.40 6.30 3 
6.25 5.90 6.55 6.47 4 

7.0
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الطبيعي      الطين  بواسطة  المعاملة  العينات  المفقودة من  المياه  مقارنة كميات  عند 
(MS والعينات المعاملة بالتركيز )3جم / م 2.3 (TS  باإلضافة لعينة الشاهد أتضح )

( أن هناك فرق عالي في الفقد المائي بين العينات 5ل رقم )( والشك6من الجدول رقم )
( العينة  وبين  والشاهد  الطبيعي  الطين  على  في TSالحاوية  عاليًا  الفقد  كان  حيث   )

( وأظهرت التحاليل اإلحصائية TS( مقارنُة بما هو عليه في العينة )MS,ESالعينات )
وسطات الفقد المائي في حين  ( لمت TSوجود فروق معنوية للعينات المعاملة بواسطة )

 (.ES0( ولعينة الشاهد)MSكانت الفروق غير معنوية مع المعاملة )
 
 
 
 
 

وعينة المادة العضوية  ( TS( يبين أعلى وأقل قيمة فقد مائي لعينة الشاهد والعينة )6جدول رقم )
(MS.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.MS( وعينة المادة العضوية )TS( يبين أعلى وأقل قيمة فقد مائي لعينة الشاهد والعينة )5شكل رقم )
 

MS TS ES0 The days 
3.00 2.20 3.55 1 
5.20 4.10 5.50 2 
6.20 5.60 6.40 3 
6.50 5.60 6.60 4 
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( CSالمقارنة بين كمية المياه المفقودة من العينات التي تحتوي على مادة الطين )وعند  
( الخالية ES0( وعينة الشاهد )TS)   3جم / م  2.3والعينات التي تحتوي على التركيز  
تبين أن الفقد المائي كان عاليًا    (6والشكل رقم )  (7من أي إضافات في الجدول رقم )

( وهذا يتوافق بما TS( مقارنة بما هو عليه في العينات )CS , ES0بالنسبة للعينات )
 (  Cook, D. F., and Nelson, S. D. 1986جاء في الدراسة التي قام بها )

 
 
 
 
 
 

( وعينة المادة الطين TS( يبين أعلى وأقل قيمة فقد مائي لعينة الشاهد والعينة )7جدول رقم )
 (.CSالطبيعي )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CS TS ES0 The days 
2.49 2.20 2.50 1 
4.55 4.10 4.65 2 
6.15 5.60 6.20 3 
6.38 5.98 6.40 4 
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( وعينة المادة الطين TS( يبين أعلى وأقل قيمة فقد مائي لعينة الشاهد والعينة )6رقم ) شكل
 (.CSالطبيعي )

 
 اإلستنتاج: -5

  Polyacrylamideمن خالل ما ورد في النتائج السابقة تبين أن استخدام مادة       
المادة  تفوق  الدراسة  بمائها، كما أظهرت  التربة  المختلفة قد زاد من احتفاظ  بتراكيزها 

ومادة   الطبيعي  السماد  في  المتمثلة  الغير   Polyacrylamideالعضوية  المادة  على 
 عضوية المتمثلة في الطين الطبيعي في رفع إمكانية احتفاظ التربة بالماء.

على للتربة  المائي  المحتوى  مادة   وبقياس  استخدام  أن  اتضح  التجربة  أيام  مدار 
Polyacrylamide   والسماد والطين قد ساهم بشكل ملحوظ في التقليل من فقد الماء

واحتفاظ التربة به ألطول فترة ممكنة مقارنًة بالتربة التي خلت من اإلضافات، وتفوق 
PAM  لعالية وكذلك وذلك ألن فترة ثباته في التربة أطول وهو يتحمل درجات الحرارة ا

 .Elgubbi, H., and Elgubbi, Aفترات الجفاف الطويلة وهذا يتوافق مع ما ذكره )
( بعكس الطين والسماد الذي تجعل منهما الشمس مادة صلبة جافة ليس لها 2012

 القدرة على االحتفاظ بالماء وإن احتفظت به فهو لن يكون متاح للنبات بسهولة ويسر.
 التوصيات   -6
عمل على توعية المجتمع من حيث أهمية الماء وكيفية المحافظة عليه الن  يجب ال  -

هناك شريحة كبيرة من الناس ليس لديهم أي علم أو إدراك عن مشكلة ندرة الماء وتكلفة 
 وصولها إليهم في المنازل أو المزارع.

 يجب رفع المستوى الثقافي للناس وتوعيتهم لترشيد استخدام الماء. -

في الزراعة حيث يمكن استخدامها حتى   Polyacrylamideستخدام مادة  التوصية با  -
 عن طريق الحقن في التربة للتقليل من هدر المياه. 

ألنها األفضل   3جم / م   2.3عند النسبة    Polyacrylamideيوصى باستخدام مادة    -
 في المساهمة في امداد التربة بالماء الالزم.
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رملية طريقة جيدة للحفاظ على مياه التربة وهي األقل تعتبر إضافة الطين إلى التربة ال  -
 تكلفة. 

 المرجع العربي  -7
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 واالختبارات االحصائية ملحق الجداول 
 

The ANOVA table 
 

Source SS DF MS F 

Treatments 182.6 5 36.52 16.28** 
Error 6900.125 1349 5.11  

 

 S Sبين الشاهد والعينة  Tنتائج اختبار 
 

 Variable  ES0 Variable SS 

Mean 11.945699 14.967896 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat -0.39397  

P(T<=t) one-tail 0.00346917  
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 TSبين الشاهد والعينة  Tنتائج اختبار 
 

 Variable ES0 Variable TS 

Mean 11.945699 15.967896 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat -0.19397  

P(T<=t) one-tail 0.006917  
t Critical one-tail 2.336636  
P(T<=t) two-tail 0.064  
t Critical two-tail 2.589403  

 
 FSبين الشاهد والعينة  Tنتائج اختبار 

 Variable ES0 Variable FS 

Mean 11.945699 13.967896 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat 0.0762  

P(T<=t) one-tail 0.0016917  
t Critical one-tail 2.336636  
P(T<=t) two-tail 0.053834  
t Critical two-tail 2.589403  
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 CSبين الشاهد والعينة  Tنتائج اختبار 
 Variable ES0 Variable CS 

Mean 11.945699 15.126 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat -0.030097  

P(T<=t) one-tail 0.033917  
t Critical one-tail 2.336636  
P(T<=t) two-tail 0.043834  
t Critical two-tail 2.589403  

 
 MSبين الشاهد والعينة  Tنتائج اختبار 

 Variable  ES0 Variable MS 

Mean 11.945699 13.18 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat 0.0297  

P(T<=t) one-tail 0.048917  
t Critical one-tail 2.336636  
P(T<=t) two-tail 0.05004  
t Critical two-tail 2.589403  
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 TSوالعينة  SSبين العينة   Tنتائج اختبار 

 Variable SS Variable TS 

Mean 14.967896 15.967896 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat 0.003  

P(T<=t) one-tail 0.048917  
t Critical one-tail 2.336636  
P(T<=t) two-tail 0.034  
t Critical two-tail 2.589403  

 

 Variable  ES0 Variable MS 

Mean 11.945699 13.18 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat 0.0297  

P(T<=t) one-tail 0.048917  
t Critical one-tail 2.336636  
P(T<=t) two-tail 0.05004  
t Critical two-tail 2.589403  
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 TSوالعينة  SSبين العينة   Tنتائج اختبار 
 Variable SS Variable FS 

Mean 14.967896 13.967896 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

 
Df 269 

t Stat 0.011 
P(T<=t) one-tail 0.048917 
t Critical one-tail 2.336636 
P(T<=t) two-tail 0.040059 
t Critical two-tail 2.589403 

 CSوالعينة  SSبين العينة   Tنتائج اختبار 
 
 Variable SS Variable CS 

Mean 14.967896 15.126 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat 0.008  

P(T<=t) one-tail 0.048917  
t Critical one-tail 2.336636  
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P(T<=t) two-tail 0.03112  
t Critical two-tail 2.589403  

 

 MSوالعينة  SSبين العينة   Tنتائج اختبار 
 Variable SS Variable MS 

Mean 14.967896 13.18 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat 0.07  

P(T<=t) one-tail 0.048917  
t Critical one-tail 2.336636  
P(T<=t) two-tail 0.064  
t Critical two-tail 2.589403  

 

 MSوالعينة  TSبين العينة   Tنتائج اختبار 
 Variable TS Variable MS 

Mean 15.967896 13.18 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
 

t Stat 0.009 
P(T<=t) one-tail 0.048917 
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t Critical one-tail 2.336636 
P(T<=t) two-tail 0.0421 
t Critical two-tail 2.589403 

 
 CSوالعينة  FSبين العينة   Tنتائج اختبار 

 Variable FS  Variable CS 

Mean 13.967896 15.126 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat 0.00651  

P(T<=t) one-tail 0.048917  
t Critical one-tail 2.336636  
P(T<=t) two-tail 0.0389  
t Critical two-tail 2.589403  

 MSوالعينة  FSبين العينة   Tنتائج اختبار 
 Variable FS Variable MS 

Mean 13.967896 13.18 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat 0.0732  

P(T<=t) one-tail 0.048917  
t Critical one-tail 2.336636  
P(T<=t) two-tail 0.067  
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t Critical two-tail 2.589403  

 
 MSوالعينة  CSبين العينة   Tنتائج اختبار 

 Variable CS Variable MS 

Mean 15.126 13.18 
Variance 7.201747 5.73283 

Pearson Correlation 0.916345  
Hypothesized Mean Difference 0  

Df 269  
t Stat 0.0056  

P(T<=t) one-tail 0.048917  
t Critical one-tail 2.336636  
P(T<=t) two-tail 0.0365  
t Critical two-tail 2.589403  
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  المعلمين الجدد معايير اختيارهم وبرامج إعدادهم وتدريبهم وفق معايير
 وضمان الجودة

 مصطفى عامر الكبير  أ.            عبد الناصر العباني د.
 :  مقدمة
التطور الحاصل في هذه اآلونة وتحديدا في العملية التعليمية ونحن في أمس إن       

الحاجة إلي معرفة الواقع المعاش وما تعانيه المؤسسات التعليمية من ضعف وتدني في 
والتقنيات  والوسائل  التدريسية،  المناهج  في  المتنوعة  ومصادرها  التعليمية  البرامج 

التعليمية، كل هذه البرامج من شأنها أن تتطور وتتحسن    التعليمية، والمعلم، وأركان البيئة
وضعت لها خطط علمية بحثه لمعالجة البرنامج التعليمي بمراحله المختلفة في   إذا ما

الفقري في العملية  الوقت الحاضر لما لها من فوائد جمة وبما أن المعلم هو العمود 
ين الجدد وفق معايير محددة التعليمية من المفترض وضع خطط وبرامج الختيار المعلم

تخدم العملية التعليمية بشكل عام والجودة بشكل خاص وهذا يحتاج إلى قدر هائل وكبير 
لعملية اإلصالح وهذا اإلصالح ال يتأتى إال من خالل معرفة المعوقات وأوجه القصور 

العام، التي تعاني منها كل المراحل التعليمية بدءا من رياض األطفال، ومرحلة التعليم  
المسئولين   تحتاج من  الِتأملية والواقعية  النظرة  الجامعي، وهذه  التعليم  بمرحلة  وتنتهي 
وضع  بيت الخبرة في هذا المحك والمتمرسة في العملية التعليمية لحلحلة كل المعوقات 
التي تحول دون تطبيق الجودة الشاملة بكافة الجوانب المتمثلة في الطالب، والمعلم، ثم  

إلى البيئة التعليمية ِوأركانها المختلفة، وكذلك اإلدارة التعليمية وكل ما يحيط   المنهج،
حيث حازت عمليات إصالح التعليم على االهتمام الكبير في جميع أنحاء العالم ،    بها.

الباحثين   الذي جعل  الحد  إلى  االهتمام  هذا  النصيب من  أكبر  الشاملة  للجودة  وكان 
الجو  بعصر  العصر  هذا  الجودة يسمون  إلى  ينظر  العالمي  المجتمع  أصبح  حتى  دة 

أن   القول  يمكن  بحيث   ، واحدة  لعملة  وجهين  باعتبارهما  التربوي  واإلصالح  الشاملة 
ستواجه  الذي  الحقيقي  التحدي  هي  الشاملة  القادمة   هاالجودة  العقود  في  األمم 

الشاملة2003)أحمد، بالجودة  ويقصد  المعايير    (  مجموعة  التربوي  المجال  في 
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التحسين   بهدف  المخرجات  واقع  على  التعرف  خاللها  من  يمكن  التي   واإلجراءات 
المستمر فيها ، كما تشير الجودة الشاملة إلى المواصفات والخصائص المتوقعة في كل 

عمليات واألنشطة التي تتحقق من خاللها تلك المواصفات ؛ وتوفر من المخرجات وال
الجودة الشاملة أدوات وأساليب متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج  

 .(Taylor and Bogdan, 1997:10) مرضية
ليبيا فاقت حدودها ولم      المعلمين والمعلمات في  بأعداد  المتعلقة  إن اإلحصائيات 

ل سنة  يكن  في  العدد  وصل  حيث  اإلحصائية،  هذه  في  معيار  إلى 2011لجودة  م 
(، معلًما ومعلمة، وهذا راجع إلى أسباب عديدة منها: تعيين أعداد كبيرة من  116791)

التقيد  وعدم  الطالب،  عدد  يفوق  كبير  فائض  بها  يوجد  تخصصات  وفي  المعلمين 
االحتياط، حيث وصل العدد    بمعدالت األداء مما أدى إلى وجود عدد كبير من معلمي

( نسبة  15296إلى  ويمثلون  ومعلمة  معلمًا  المعلمين.54.6(،  عدد  إجمالي  من   % 
إلى ) إلى الطالب وصلت  المعلمين  نسبة  إلى أن  الموجودة  ( أي 8:1وتشير األرقام 

( لكل  معلم  إن   8بمعدل  حين  في  والمتوسط،  األساسي  التعليم  مرحلة  في  ( طالب 
 م( 2015( طالبًا.)العباني، 15المتقدمة تقدر بمعلم واحد لكل )المعدالت في الدول 

في ضل غياب الجودة وتحقيقها في العملية التعليمية لم تراعى فيها معايير التعيين في 
ضل هذا التكدس الهائل من المعلمين وهذا راجع لعدم وجود إستراتيجية وخطط علمية 

النظر إلى معايير الجودة في اختيار دون    والمخرجات متباينة للتوافق بين المدخالت  
المعلمين ِاألكفاء ودمجهم في الحياة التعليمية ومن ِاألسباب التي دفعت الباحثان الختيار 

 هذا الموضوع:
الرغبة في مواكبة التقدم العلمي، الذي يشهده العالم في معظم مجاالته واعتماد نظام    -1

 وتدريبه.  وإعداده الجودة التعليمية وتطبيقها في اختيار المعلم
المساهمة في وضع برامج وأسس إعداد وتدريب المعلمين في ضوء تحقيق الجودة  -2

 الشاملة.
 الرغبة في إبراز العناصر األساسية لعملية إعداد المعلم وتدريبه، وكيفية تنفيذها. -3
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موائمة سوق العمل من الخريجين بالجامعات لوضع حد لهدا التفاقم والذي أثر سلبا  -4
 ملية التعليمية. الع على

 مشكلة البحث:
إن التزايد المستمر في أعداد المعلمين وتعيين الجدد منهم دون النظر إلى معايير     

اختيارهم لتحقيق الجودة الشاملة في العملية التعليمية، ستزداد أزمة التعليم وهذه األزمة 
اإلمكانيات الالزمة التي  بالِتأكيد سترهق كل المسئولين في البرنامج التعليمي من حيث  

تؤهل المعلم بامتياز من خالل البرامج التدريبية المصاحبة للعملية التعليمية ومن خالل 
اطالع الباحث علي بعض الدراسات تبين انه ليست هناك دراسات مشابهة ولكن اعتمد 
التدريبية والتي تساهم وبشكل  بالبرامج  لها عالقة  التي  الدراسات  الباحث علي بعض 

م( دور 2019كبير في إعداد وتدريب المعلمين الجدد ومن هذه الدراسات دراسة العباني) 
البرامج التدريبية في تطوير األداء التدريسي لعضو هيأة التدريس بكليات التربية وسبل 

( "االعتماد وضمان الجودة 2007أما الدراسة التي قامت بها أبو دقة وعرفة )  تفعيلها.
م: تجارب عربية وعالمية" وكان هدّفها فحص واقع مهنة التعليم في لبرامج إعداد المعل

فلسطين وبينت أن هذا الواقع يحتاج إلى إصالح لالرتقاء النوعي بمستوى التعليم، وأنه  
بين أعداد   انسجام  يتوافر  أنه ال  المعلمين، كما  برنامج وطني شامل إلعداد  ال يوجد 

فرة وفي اغلب التخصصات. وبينت الدراسة أن  الخريجين الهائلة وأعداد الشواغر المتوا
مداخل تطوير البرامج األكاديمية عديدة منها ما هو مرتبط باالعتماد األكاديمي ومنها 

المختلفة البرامج  مستوى  على  التعليمية  المخرجات  بتقييم    أندرسون   دراسة  أما  مرتبط 
أدائهم    تأثير(  م2000) على  الخدمة  أثناء  التدريبية  الدورات  في  المعلمين  مشاركة 

التدريسي. هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير مشاركة المعلمين في الدورات التدريبية أثناء 
الغرض   لهذا  الدراسة  عينة  وتكونت  التدريسي،  أدائهم  على  معلمًا 85)من  الخدمة   )

لة االبتدائية، وقد أسفرت النتائج عن أن  ومعلمة، من معلمي مادة الرياضيات بالمرح
التدريس 90) لطرق  واستخدامًا  اهتمامًا  أكثر  أصبحوا  الدراسة  عينة  معلمي  من   )%

اتجاه  (م1999) سميت  دراسة  أوضحت   ما يف  واألنشطة التطبيقية التي تدربوا عليها.
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تدريبي دورات  على  بعد حصولهم  التعليم  مهنة  نحو  اإلعدادية  المرحلة  أثناء معلمي  ة 
الخدمة. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاه معلمي المرحلة اإلعدادية نحو مهنة  

( 94التعليم بعد حصولهم على دورات تدريبية أثناء الخدمة، و تكونت عينة الدراسة من) 
معلمًا و معلمة ممن يدرسن مادة التربية الرياضية، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود 

الدورات   فروق جوهرية بهذه  نتيجة مرورهم  التعليم  مهنة  نحو  المعلمين  اتجاهات  في 
 التدريبية. 

 حيث تتمثل مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: 
المعلمين الجدد وكيف يتم اختيارهم وماهية برامج إعدادهم وتدريبهم وفق من هم      

 من هذا التساؤل تنبثق منه عدة تساؤالت وهي:معايير وضمان الجودة 
التي يتم فيها اختيار المعلمين الجدد وفق معايير الجودة وتمكينهم في   ر ما المعايي  - 1

 العملية التعليمية؟ 
في برامج تدريب وتأهيل المعلمين وما مدي االستفادة ما تجارب الدول المتقدمة    -2

 منها؟ 
أدائهم    - 3 لتطوير وتحسين  الجدد  للمعلمين  تقديمه  يمكن  الذي  التدريبي  البرنامج  ما 

 التدريسي؟  
 البحث: أهمية 

 تكمن أهمية البحث الحالي في:  
اختيار المعلمين الجدد  أنها تتناول جانبا مهما في العملية التعليمية أال وهو معايير    -

 .وفق معايير وضمان الجودة
 معرفة تجارب بعض الدول المتقدمة لبرامج تدريب وتأهيل المعلمين.  -
معرفة البرنامج التدريبي والذي يساهم وبشكل كبير في إعداد المعلمين الجدد لتحسين    -

 مستوى األداء وفق معايير الجودة.
ه أصحاب القرار في تطبيق المعايير الجيدة لنوعية تفيد نتائج البحث الحالي وتوصيات  -

المعلمين، كضرورة تحتمها معطيات هذا العصر والذي يعد التجديد واالبتكار أحد أبرز 
 سماته. 
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 أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى معرفة معايير اختيار المعلمين الجدد وفق ضوابط تحقيق الجودة 
كما تهدف أيضا معرفة تجارب بعض الدول المتقدمة لبرامج تدريب وتأهيل المعلمين. 

 ومعرفة البرنامج التدريبي إلعداد وتدريب المعلمين الجدد لتحسين مستوي األداء.  
 المنهج المستخدم في البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وهي )دراسة تحليلية( لدراسة وتحليل أهم ما 
ورد في الكتب والمراجع العربية واألجنبية والدوريات واإلحصائيات والنشرات الرسمية، 
بأفضل  والخروج  البحث  إثراء  بهدف  البحث  مجال  في  المختصة  السابقة  والدراسات 

 النتائج والتوصيات.
 البحث:مصطلحات 

المعلمين الذين اجتازوا المرحلة الجامعية ِاألولى  المعلمين الجدد وتعرف إجرائيا َبأنهم:
  يتم تعيينهم بعد إكسابهم لمجموعة من الخبرات المختلفة وبكافة تخصصاتهم العلمية ثم 

وانخراطهم في المؤسسات التعليمية المختلفة بدءا من رياض ِاألطفالِ إلى مرحلة التعليم  
 ام.الع

: تعرف بأنها معايير عالمية للقياس واالعتراف، واالنتقال من ثقافة في التعليم  الجودة
الحد األدنى، إلى ثقافة اإلتقان والتمييز، واعتبار المستقبل هدفا نسعى إليه، واالنتقال 
من تكريس الماضي والنظرة الماضية؛ إلى المستقبل الذي تعيش فيه األجيال التي تتعلم  

 اآلن. 
جملة الخصائص والمعايير التي ينبغي أن تتوافر في   أنها:ا ينظر إليها البعض على  كم

العملية   عناصر  أو    التعليمية،جميع  العمليات  أو  بالمدخالت  منها  يتعلق  ما  سواء 
المجتمع    المخرجات، تلبى احتياجات  المتعلمين    ومتطلباته،والتي   وحاجاتهم،ورغبات 

الفعا االستخدام  خالل  من  بالمؤسسة وتتحقق  والمادية  البشرية  العناصر  لجميع  ل 
 التعليمية. 

: ويقصد به تقديم مقررات خاصة؛ لتنمية مهارات، ومعلومات، واتجاهات إعداد المعلم
 ِه( 1421ضرورية للمعلم؛ لمساعدته علىِ أداء مهام عمله )قنديل،
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المعلم للمعلمين،  تدريب  تنظم  التي  والطويلة  القصيرة  الدورات  به  ويقصد  قد  : 
تكونِ أسابيعِ أو شهور؛ لتحقيقِ أهداف خاصة لدى فئات معينة من المعلمين، بغض 

 النظر عن مؤهالتهمِ أو سنوات خبرتهم في العملية التعليمية. 
التدريسية إلى ويعرف التدريب إجرائيا القاعة  ينتقل فيها المعلم من  الفترة التي  ِبأنها   :

الخبرات الجديدة من المدربين والخبراء في   من  لتلقي مجموعة  والتدريب مراكز اإلعداد  
كافة الجوانب، النفسية، والبدنية، والعقلية، واالنفعالية، واالجتماعية، والقصد منها تطوير 

 كفايات المعلم التدريسية. 
 اإلطار النظري 

 تمهيد:
عالي       تقدم  ومن  التعليمية  العملية  في  جدا  هائلة  تطورات  من  نالحظه  ما  إن 

للتكنولوجيا التربوية على جميع ِاألصعدة و لمواكبة هذا التقدم عليناِ أن نضع القطار 
على السكة لمجابهة كل التحديات التي تواجه العملية التعليمية بشكل عام و المعلم، 
بدءا من   بكافة مراحلها ومستوياتها بشكل خاص  التعليمية  والبيئة  والمنهج،  والمتعلم، 

مرحلة التعليم العام، إلى مرحلة التعليم الجامعي، هذه التحديات   رياض ِاألطفال، إلى
تحتاج منا الوقوف على مدى فهم المعايير التي تتطلبها الجودة الشاملة وإمكانية اعتمادها  
من حيث اختيار المعلمين المهرة الجدد منهم وأصحاب الخبرات السابقة، كل هذه الجهود  

ابها والتغلب على كل المعوقات والصعوبات، التي تتكلل في وضع هذه المعايير في نص
تواجه العملية التربوية لتحقيقِ أهدافها بكل يسر ومرونة، ومواكبة الدول المتقدمة في هذا 

 المجال.
فكانت هذه التحديات سببا في توفير خدماتِ أفضل وذات جودة عالية، ال ترهق كاهل 

توفير على  وتعمل  الباهظة،  بالتكاليف  للتقويم    الحكومات  تخضع  ومتطلبات  برامج 
 والقياس، قائمة على التحسين المستمر لها، وال تعترف بالوصول إلى نتيجة وقتية فقط. 

التي يتم فيها اختيار المعلمين الجدد وفق معايير   رما المعاييإجابة التساؤل األول:  
 الجودة وتمكينهم في العملية التعليمية؟ 
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 طالب  كل تجاه ومسؤولياته المعلم أدوار ومعرفة التعليم، لمهنة المهنية المتطلبات  تعتبر
 هذا من فالقصد  .الجدد  المعلمين تأهيلو   اختيار لبرنامج جوهرية  منطلقات   طالبة، أو

 جودة تحسين خالل من للمعلمين المهنية الكفاءة تحقيق إلى يهدف هو دعم البرنامج
 .التعليميةالمؤسسات  في والتعلم التعليم
 وغاياته: البرنامج أهداف
 الكاملة والمهنية األهلية  توافر ضمان  هو الجدد  المعلمين تأهيل لبرنامج األساسي الهدف

 .المؤسسات التعليميةفي   التعيين حديثي للمعلمين
 :منالمعلم  تمكين إلى البرنامج يهدف

 واحد. آن في وتتعلم تعّلم أن•
 والتعلم  التعليم عملية حول البحثية  الدراسات  نتائج ومن الحديث  الفهم من االستفادة•

 . كمعلم بمهنتك وربطها
 درجة بأقصى لهم الدعم توفير لك ليتسنى متعلمين باعتبارهم طلبتك على التعرف•

 ممكنة 
 . للتعلم ميسرا باعتبارك دورك فهم•
 واالجتماعية. والعاطفية التعليمية احتياجاتهم اختالف على الطلبة تعلم دعم•
 التعلم.  أجل من والتقييم التخطيط•

 من  لتتمكن التعليمية  ممارساتك وتحسين كمعلم مهاراتك تطوير إلى  البرنامج يهدف
 في  المساهمة

 :التالية النواحي فيوتحسين البرامج التعليمية  رتطوي
 العالمية. المعايير مع تتناسب  تحصيل مستويات  تحقيق•
 والعشرين. الحادي للقرن  الالزمة والوظيفية الحياتية المهارات  إكسابهم•
 مستمرة.  عملية باعتباره التعلم نحو إيجابي اتجاه تطوير•
 والتنوع.  والديمقراطية اإلنسان حقوق  لقيم احترامهم تعزيز•
 بها.  الوطنية واالعتزاز والهوية والثقافة بالتراث  تعريفهم•
 . االجتماعية المسؤولية واستشعار المحلية مجتمعاتهم في المشاركة•
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اتبعت جامعة كنتا كي الحكومية المعايير العشر التالية لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله 
عام   تجربتها  بعد  للتعليم  1999فيها  المهنية  المعايير  لجنة  قبل   Kentuckyمن 

 Education Professional Standards Boardإظهار   األول:المعيار    :وهي
ومهنة   والمجتمع،يستطيع المعلم أن يظهر القيادة المهنية داخل المدرسة    . المهنيةالقيادة  

للتالميذ   الجيد  التعلم  تحقيق  اجل  من  من    الثاني:المعيار    .ورضاهم التعليم  التمكن 
المعرفي يستطيع المعلم التعبير عن المحتوى المعرفي وتطبيقاته في مختلف . المحتوى 

 .المجاالت 
يتمكن المعلم من وضع تصميمات   .التعليميةالمعيار الثالث: تصميم وتخطيطه البرامج  

وتطبيق   االتصال،وخطط للتعليم التي تحسن من قدرات التالميذ في استخدام مهارات  
 جماعة، وان يصبحوا أعضاء مسئولين في    الذاتي،الكتفاء  وتحقيق ا  الرئيسة،المفاهيم  

المشكالت والتكامل   المناسب   الرابع:المعيار    .المعرفيويفكروا في حل  المناخ  إيجاد 
يقوم المعلم بإيجاد مناخ جيد للتعلم الذي يدعم تنمية قدرات التالميذ   .عليهللتعلم والحفاظ  

وان    الذاتي،وتحقيق االكتفاء    الرئيسية،يم  وتطبيق المفاه  االتصال،في استخدام مهارات  
المعيار   . يصبحوا مسئولين في فريق، والتفكير في حل المشكالت، والتكامل المعرفي

نتائجه وإبالغ  التعلم  تقييم   : إلى    .الخامس  نتائجه  وإبالغ  التعلم  بتقييم  المعلم  يقوم 
مهارات   استخدام  في  التالميذ  قدرات  احترام  مع  وغيرهم  وتطبيق   االتصال،التالميذ 

المفاهيم الرئيسة ، وتحقيق االكتفاء الذاتي ، وان يصبحوا مسئولين في فريق، والتفكير 
يم عملية التعليم والتعلم المعيار السادس: تقي   . في حل المشكالت ، والتكامل المعرفي

 يحاول المعلم التوصل إلى نتائج تقييم عملية التعليم والتعلم ، وانعكاساتها   .وانعكاساتها
يتعاون المعلم مع الزمالء  المعيار السابع : التعاون مع الزمالء ، واآلباء واآلخرين  .

لتي تنمي قدرات التالميذ واآلباء والوكاالت األخرى من تقييم وتنفيذ وتدعيم برامج التعليم ا
في استخدام مهارات االتصال، وتطبيق المفاهيم الرئيسة، وتحقيق االكتفاء الذاتي، وان  

المعيار    .يصبحوا مسئولين في فريق، والتفكير في حل المشكالت، والتكامل المعرفي
الذاتية المهنية  بالتنمية  التعهد   : ف   .التاسع  بشكل عام  الخاص  أداءه  المعلم  يما يقيم 

المهنية التنمية  المتعلمين في والية كنتا كي ، وينفذ خطة  بأهداف  المعيار     .يتصل 
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يستعمل المعلم التكنولوجية في دعم التعليم ،  .التاسع : استعمال التطبيقات التكنولوجية
ويتعامل مع البيانات ، ويعزز النمو المهني وإنتاجيته ، ويتواصل ويتعاون مع الزمالء 

 (. م 2007،  إبراهيم، الزهيري ) .جتمع، وانجاز البحوث واآلباء والم
 تجارب بعض الدول المتقدمة لبرامج تدريب وتأهيل المعلمين؟ اجابة التساؤل الثاني:

العملية التربوية ال تعني شيئًا فعااًل إذا خال ميدانها من معلم كفء وقادر على تحمل  
تبعاتها وإنجاز مسؤولياتها، فهي إذن لن تصلح إال بصالح المعلم الذي هو مناط األمل 
في التطوير الجذري المنشود سواًء في مجاالت المناهج او طرق التدريس، أو الوسائل 

، أو النشاط المدرسي الذي يجب أن يمتد إلصالح البيئة التعليمية . والمعينات التعليمية
وبأساليب  يدرسها  التي  بالمادة  ملمًا  الثقافة،  واسع  يكون  أن  المعلم  يفرض على  وهذا 
التربية ووسائلها الحديثة وبمتطلبات مجتمعه المحلي والقومي وبمشكالت البيئة المدرسية  

ت برامج  تنظيم  يتطلب  التي والمحلية، مما  المختلفة  والوظائف  األدوار  لمواجهة  دريبية 
 ( 1981يفرضها االنفجار المعرفي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم . )صبيح،

ومن هنا تبرز أهمية تدريب قبل وأثناء الخدمة باعتباره السبيل األساسي لنموهم المهني 
تماعية وكل ما من شأنه أن يرفع والحصول على مزيد من الخبرات المهنية الثقافية واالج 

مستوى أدائهم وبالتالي يحسن إنتاجية التعليم الذي يعتبر ركيزة أساسية لجوانب التنمية  
ومتطلباتها البشرية . ومن ناحية أخرى فإنه من الطبيعي أن تتطلب مهنة التعليم نموًا 

لمهني تتطور مستمرًا أثناء الخدمة بحكم أن مبادئ التخصص العلمي ومواد اإلعداد ا
 م(.  1991مع الزمن ومع التقدم العلمي الذي يسود العالم.)درة،

 مفهوم التدريب :
للتدريب أهمية قصوى كعنصر رئيسي في عملية التنمية العلمية والفنية اإلدارية ومن ثم  
فهو يتطلب عناية فائقة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم ضمانًا لتحقيق األهداف 
المحددة، حتى يتمكن الفرد العامل من أداء عمله بأسلوب فعال ذي اتجاهات إيجابية  

 (.   2006  )الخطيب و لخطيب :
لقد تعددت التعاريف حول مفهوم التدريب إال أنها متفقة على الركائز األساسية  

 ( إلهيتي  فقد عرفه  التدريب،  وتنظيمية مرتبطة 1999لعملية  إدارية  أنه جهود  ( على 
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بحالة االستمرارية تستهدف إجراء تغيير مهاري ومعرفي وسلوكي في خصائص الفرد  
ي يتمكن من اإليفاء بمتطلبات عمله أو أن يطور أدائه العملي الحالية أو المستقبلية لك

 والسلوكي بشكل أفضل .
 ( الجليل  عبد  عرف  أو    2000كذلك  األفراد  تزويد  )عملية  بأنه  التدريب   )

الجماعات بالمعلومات والخبرات والمهارات وطرق األداء والسلوك بحيث يكون هؤالء 
 بوظائفهم بفعالية وكفاءة( .األفراد أو الجماعات قادرين على القيام  

 إعداد المعلمين وتدريبهم : 
أن   والعشرين  الحادي  القرن  مطلع  في  تربويًا  عليها  المتفق  األمور  أكثر  من 
التعليم مهنة لها أصولها العلمية وإطارها الثقافي ومهاراتها الفنية ودستورها األخالقي؛ 

ي للمعلم أثناء سنوات إعداده لذا أصبح من الضروري اإلعداد العلمي والثقافي والمهن
وسنوات عمله وبذلك تكتمل الحلقات وتتفاعل الخبرات. كما أصبح لزامًا أن ال يقتصر 
اإلعداد المهني على مجرد دراسة مواد ومقررات في العلوم التربوية والنفسية؛ بل ينبغي 

ساليبها  أن يصاحب ذلك تمارين وتطبيقات عملية على الكفايات والمهارات التدريسية وأ
الناجح من خطه  تتوافر له عناصر اإلعداد  المطلوبة من خالل برنامج تربوي منظم 
وأسلوب ومحتوى ومعلم وتقويم مستمر وغير ذلك من المستلزمات الضرورية. ومن هذا  
المنطلق كان اهتمام األمم بمعلميها إعدادًا وتدريبًا قبل الخدمة وفي أثنائها وبذل كل ما 

رواد فكر وثقافة ودعاة آصاله وتجديد؛ إذ عليهم يتوقف إنجاح العملية  في وسعها لجعلهم  
 (2004 :التربوية في كل أبعادها وبنجاحهم ينجح كل مسعى للتطور والتغيير )الفتالوي  

 نظم إعداد المعلمين وتدريبهم :-
يشهد العالم في السنوات األخيرة جملة من التحديات  ذات أبعاد متعددة تشمل   

بأبعادها  المعلوماتية  التحديات  شكلت  حيث  التربوي،  المجال  ومنها  المجاالت  كافة 
المختلفة منطلقًا لدعوات عديدة بضرورة إصالح النظام التربوي بجميع مدخالته وعملياته 

النظا في ظل عجز  خاصة  أفرزتها ومخرجاته  التي  التحديات  مواجهة  عن  الحالي  م 
مجتمع   إلى  صناعي  مجتمع  من  العالم  وتحول  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
معلوماتي لهذا تتسابق كثير من األمم إلصالح نظمها التربوية بهدف إعداد مواطنيها 
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واسطة لعالم جديد فالعالم يبحث عن التطوير في النموذج التربوي من نموذج موجه ب
المعلم ومعتمد على الكتاب كمصدر وحيد للمعرفة إلى نموذج موجه بواسطة المتعلم 

 (. 2005ومعتمد على مصادر متعددة )محمد و حوالة : 
وبما أن التعليم هو وسيلة إلعداد األجيال الحاضرة والمقبلة؛ فإن المعلم يعد   

جب علينا االهتمام بإعداد  أحد المداخل األساسية من مدخالت العملية التعليمية، لذا و 
 هذا المعلم . 

لم يعد الحديث عن المعلم وإعداده إعدادًا جيدًا للقيام بأدوراه المختلفة في العملية   
التعليمية باألمر الذي تختلف عليه اآلراء خاصة في ظل هذا العالم الجديد والمتغير 

تفاق على أهمية التطوير الذي يحكمه االنفجار المعرفي وتكنولوجيا المعلومات، ومع اال
في إعداد المعلم للقيام بأدواره المنوطة به، أصبح من الضروري مناقشة هذه القضية 
والتعرف على مايحتاجه المعلم من تطوير في إعداده للقيام بواجباته مع التالميذ والطالب 

اد على اختالف مستوياتهم، وبما أن األمر يتطلب التطوير المستمر لكافة جوانب إعد 
المعلم واالرتقاء بمستوى تكوينه وتنميته المهنية وتمكينه من اكتساب المعارف والمهارات 
والميدان   المدرسة  في  المباشرة  الخبرات  إلى  المستندة  المختلفة  العلمية  المجاالت  في 
التربوي ورعايته اجتماعيًا وماديًا؛ لذا وجب علينا النظر في تطوير رسالة كليات التربية 

ا ومهامها فهي المسئولة عن اختيار معلمي المستقبل وإعدادهم لتلبية احتياجات وأهدافه
يكون  بحيث  معايير جديدة،  بناًء على  االختيار  هذا  يكون  بحيث  المعاصر  المجتمع 
اإلعداد داخل هذه الكليات إعدادًا حقيقيًا متواكبًا مع متغيرات العصر )محمد وحوالة :  

2005. ) 
 مبادئ أساسية في تدريب المعلمين : -

المعلمين   تدريب  برامج  ترتكز عليها  التي  األساسية  المبادئ  بعض  يلي  فيما 
 ( .  2006الحديثة كما أوردها )الخطيب والخطيب : 

 اعتماد إطار أو نموذج نظري للتدريب :  -1
نموذج  إن برنامج تدريب المعلمين األكثر فعالية هو الذي يرتكز على إطار أو    

النشاطات  لتوجيه  مرجعي  كإطار  العتماده  التجريبية  الحقائق  في  جذور  له  للتدريب 
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والممارسات التدريبية في البرنامج. وهناك أدلة عملية تجربيبة تؤكد أن برنامج تدريب 
المعلمين الذي يعتمد إطارًا أو نموذجًا نظريًا للتدريب يكون أكثر فعالية من البرنامج  

 ل هذا اإلطار أو النموذج النظري للتدريب .الذي يفتقر لمث
 وضوح وتحديد أهداف برنامج التدريب:    -2

إن من أهم العوامل التي تمكن المعلمين المتدربين من االستفادة من برنامج  
تدريب المعلمين أن تكون أهداف البرنامج واضحة ومحددة، وأن تكون مصاغة ما أمكن  

ن، وأن تحدد األداء الذي سيتقنه المتعلم بعد االنتهاء بلغة السلوك المتوقع عند المتدربي
 من البرنامج . 

برنامج تدريب المعلمين القائم على تلبية   إنتلبية الحاجات المهنية للمتدربين :    -3
الحاجات المهنية للمتدربين يجعلهم يشعرون بأهمية هذا البرنامج بالنسبة للحياة العملية 

من االضطالع بأدوارهم المهنية المقبلة في المدارس التي للمعلمين المتدربين، ويمكنهم 
 يعملون فيها بكفاية واقتدار .

 المرونة وتعدد االختيارات في برنامج التدريب : -4
إن برنامج تدريب المعلمين األكثر فعالية هو الذي يتصف بالمرونة من حيث متطلبات 

ف أيضًا بتنوع االختيارات المتاحة القبول والمتطلبات الدراسية ومتطلبات التخرج كما يتص
للمتدربين فيما يتعلق باختيار المساقات الدراسية والنشاطات التدريبية المتنوعة. ويترتب 
على هذا المبدأ أن مسؤولية تدريب المعلمين ليست مقتصرة على كليات ومعاهد المعلمين  

جميع الدوائر   وإنما يجب أن تتسع هذه المسؤولية بحيث تصبح مسؤولية مشتركة بين
 األكاديمية والكليات الجامعية .

 توجيه برنامج تدريب المعلمين نحو الكفايات التعليمية: -5
من أبرز التحديات التربوية في برنامج تدريب المعلمين العمل على توجيه هذه البرامج  
المتدربين   إكساب  على  البرامج  هذه  وحرص  األساسية،  التعليمية  الكفايات  مبدأ  نحو 
مجموعة من المهارات التعليمية المطلوبة للمعلم ليتمكن من االضطالع بدوره التعليمي 

 الفعال . 
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يركز على إكساب المتدربين مهارات تعليمية سلوكية أو أدائية ضرورية    إن هذا المبدأ
 للمعلم لتساعده على للقيام بمهام وأدوار محددة في الموقف التعليمي . 

النظرية    -6 األفكار  مابين  التوافق  أو  التطابق  المعلمين  تدريب  برنامج  يحقق  أن 
علمين أهدافها بفعالية وبنجاح من أجل أن تحقق برامج تدريب الم والممارسات العملية :

البد أن يراعى في تنفيذها مبدأ التطابق أو التوافق ما بين األفكار والنظريات المتعلقة 
معيار  إن   . الصف  غرفة  في  العملية  والتطبيقات  الممارسات  وبين  التدريس  بعملية 

ة األفكار الفعالية والنجاح لبرامج تدريب المعلمين يحدده مدى قدرة البرنامج على ترجم 
 النظرية إلى ممارسات أدائية أو إجرائية يمكن مالحظتها في سلوك المتدربين . 

 استمرارية عملية تدريب المعلمين: -7
انسجامًا مع االتجاه العالمي في تدريب المعلمين القائم على النظر إلى عملية تدريب 

المعلمين عملية تدريب  فقد أصبحت عملية  بعد   المعلمين كعملية مستمرة،  تتوقف  ال 
إنتهاء المتدرب من برنامج التدريب . إن برامج تدريب المعلمين الحديثة تنظر إلى عملية 
تدريب المعلمين على أساس أنها عملية مستمرة تبدأ بإالعداد قبل الخدمة وتستمر طوال 
انعكاسًا  جاءت  المعلمين  تدريب  عملية  استمرارية  مبدأ  إن   . للمعلم  المهنية  الحياة 

ورات االجتماعية والعلمية والتكنولوجية مع ما تستوجبه من تغيرات في دور المعلم  للتط
في المدرسة مما يحتم على برامج تدريب المعلمين أن تزود المعلمين بالمهارات الضرورية 

 التي تساهم في القيام بأدوارهم الجديدة .
ر أخذ يفرض نفسه في إن مبدأ استمرارية عملية تدريب المعلمين يرتبط بمبدأ تربوي آخ

 األوساط التربوية المعاصرة إال وهو مبدأ التربية المستمرة.
 أن يمكن برنامج المتدربين من تكوينهم الذاتي.-8

الفرصة  إتاحتها  الحديثة هو  المعلمين  تدريب  برامج  بها  تتميز  التي  الخصائص  ومن 
يهعا للمتدربين لكي للمتدربين للمشاركة والتفاعل مع الموقف التعليمي التعلمي، وتشج 

البرنامج   لهم  ييسر  بحيث  التدريبي  ببرنامجهم  المتعلقة  القرارات  صياغة  في  يشاركوا 
لمهنة  الضرورية  المهنية  والكفايات  المهارات  بامتالكهم  الذاتي  النمو  فرص  التدريبي 
التعليم . وإن البرنامج التدريبي الذي يساعد على تحقيق ذوات المتدربين يكون له أكبر 
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ألثر في شعورهم بالرضا عن ذواتهم األمر الذي يترتب عليه الرضا عن المهنة في ا
 المستقبل )مهنة التعليم( والشعور باالنتماء . 

 استثمار برنامج تدريب المعلمين لنتائج البحو  والدراسات العلمية: -9
دراسات من أبرز مميزات برامج تدريب المعلمين الحديثة اعتمادها على نتائج البحوث وال

التربوية كأساس لتطوير وتحسين هذه البرامج . فبرامج تدريب المعلمين الحديثة تعمل 
على تشجيع إجراء الدراسات والبحوث العلمية وتعمل على توظيف النتائج التي تتوصل 
إليها هذه الدراسات والبحوث من أجل إجراء التطورات والتحسينات على هذه البرامج، 

ر إجراء البحوث والدراسات عنصرًا رئيسيًا ضمن العناصر األساسية وبعبارات أخرى يعتب
 التي يبنى عليها البرنامج التدريبي . 

 استثمار تكنولوجيا التربية:    -10
من جملة الخصائص التي تتميز بها برامج تدريب المعلمين الحديثة االنتفاع بالوسائط 

تدريب المعلمين الحديثة تعتمد على   التكنولوجية وتوظيفها في عمليات التدريب، فبرامج  
وسائط تكنولوجية متقدمة في التدريب مثل المختبرات اللغوية ومختبرات التعليم المصغر 
واألجهزة واالآلت التعليمية المختلفة والموارد والوسائط التعليمية المتنوعة . كما أن بعض 

ط التدريب بإالضافة برامج تدريب المعلمين أخذت تستخدم الكمبيوتر كوسيط من وسائ
 إلى التلفزيون التعليمي واإلذاعي وأجهزة الفيديو وغيرها. 

 بعض التطبيقات العالمية المعاصرة في نظم تدريب المعلمين :
 هناك بعض التطبيقات العالمية المعاصرة في نظم تدريب المعلمين منها : 

 تدريب المعلمين أثناء الخدمة في اليابان  -1
م: 1996مين في اليابان الخطوات التالية كما أوردها متولي وموسى ) يتبع تدريبى المعل

 : (Shimahara : 2000 , 62( و)862
التربية، أو محليًا من  - 1 أثناء الخدمة إما مركزيًا من خالل وزارة  التدريب  يتم تنظيم 

خالل مجالس التعليم بالواليات والبلديات، أو عن طريق المدرسة التي يعمل فيها المدرس 
. 



 

 

 

 

 

 

279 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

هناك جامعات يابانية عديدة تقدم برامج للحصول على درجة الماجستير للمعلمين، - 2
الب مراكز  تقدم  بدعم  كما  الواليات  أسستها  التي  العلمي  البحث  ومراكز  التربوية  حوث 

الحكومة القومية برامج قصيرة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة بهدف إمدادهم بأحدث ما 
طرأ من تغيرات وتطورات على المواد التخصصية التي يعلمونها للطالب، وكذلك على 

لمستويات عا تبعًا  وتطبيقاتها  التربوية  تدربيبة قصيرة  المواد  برامج  أيضًا  وهناك  لمية، 
تقدمها وزارة التربية ومنها برنامج التدريب المركزي للمعلمين األوائل والمديرين لتدريبهم  

 على اإلشراف واإلدارة التربوية .
هناك نظام للتدريب اإلجباري للمعلمين المبتدئين )الجدد( الذين يعملون في المدارس - 3

عام تشمل هذه البرامج توجيهات ونصائح من زمالئهم المعلمين    القومية والعامة لمدة
ذوي الخبرة والحاصلين على درجة الماجستير، وكذلك التدريب في مراكز التعليم على 

 مستوى الوالية، واالطالع على ما استجد من نتائج الدراسات تربوية . 
لذا تتوافر بشكل ملحوظ   يتميز التدريب الياباني بأنه يستهدف تحقيق التعليم المستمر،- 4

برامج لتدريب المعلمين أثناء الخدمة تهدف إلى رفع مستوى كفاءتهم، حيث يجد المعلمون 
من جانبهم من الحوافز ما يدفعهم إلى السعي لذلك بأنفسهم من ترقيات وزيادة الرواتب، 
إذ يترقى المعلمون عن طريق نظام الوحدات المعتمدة، حيث تجمع هذه الوحدات في 
سجل خدمة المعلم والتي يمكن كسبها عن طريق االلتحاق بالبرامج والدورات التدريبية 
التي تمتاز باعتمادها على حرية اختيار المعلم لنوع البرنامج الذي يحتاجه لتنمية مهارات 
أو قدرة معينة لديه بما يجعله أكثر إيجابية تجاه التدريب، ويقبل عليه بروح طيبة تنعكس 

 المطرد .  عليه بالنمو
ومن أهم اتجاهات تدريب المعلمين في اليابان التدريب عن طريق البعثات حيث  

معلم سنويًا تسمح لهم بزيارة رسمية    5.000تختار الوزارة عددًا من المعلمين يصل إلى  
يومًا، واتجاه التدريب   30لبعض الدول المتقدمة في مجال البحوث العلمية والتربوية لمدة  

مدرسة حيث يجتمع جميع معلمي كل مستوى تعليمي أسبوعيًا لمناقشة خطة المتمركز بال
األسبوع   واجهتهم  التي  القضايا  أو  للمشكالت  الحلول  وبحث  التالي  لألسبوع  الدراسة 

 الماضي، واستعراض الخبرات وتبادل اآلراء .  
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 تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ألمانيا : -2
( في نظام تدريب Kolstad : 2001 , 285) ( و156-138،  2001أورد البارق) 

 المعلمين في المانيا اآلتي:  
السبعينات بمكانة خاصة، وتم  -1 ألمانيا منذ مطلع  المعلم في  تدريب  حظيت عملية 

التوسع في إنشاء المؤسسات الرسمية المسئولة عن عملية التدريب مثل معهد التخطيط 
مستمرة، والمعهد الكنسي لتدريب المعلمين، التربوي، ومعهد تدريب المعلمين والتربية ال

ومعهد المدربين بين النظرية والتطبيق، والمعهد العلمي للتدريب المدرسي، ومركز التربية 
 المحلي إلى غير ذلك  .

توجد اليوم في كل والية ألمانية أكاديمية مركزية تعد المسئولة عن التخطيط لبرامج  - 2
افة اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لوضع خطط تدريب المعلمين بالوالية، وتضم ك

التدريب في ضوء االحتياجات الفعلية للوالية، ثم تقوم بنشر خطة التدريب وتوزيعها على  
وتحديد  عليها،  االطالع  من  معلم  كل  ليتمكن  المدارس  على  توزعها  التي  المحليات 

 البرامج التي يمكن أن يشارك فيها .
ك - 3 أخرى  مؤسسات  اتحادات توجد  مثل  المعلم  تدريب  في  فعال  بشكل  تساهم  ثيرة 

األمريكية،  الثقافة  وبيوت  بعد،  عند  للدراسة  األلماني  والمعهد  والكنائس،  المعلمين، 
والمراكز الثقافية البريطانية، وكافة المراكز الثقافية التابعة للسفارات األجنبية، والمدارس 

  450التي تساهم في تدريب المعلم حوالي  العليا والجامعات، ويبلغ مجموع المؤسسات  
 مؤسسة . 

للمعلم، -4 بالتخصص األكاديمي  التدريبية كثيرة ومتنوعة، فهناك برامج تهتم  البرامج 
التخصص األكاديمي، والبرامج   تتجاوز حدود  التي  العامة  الثقافية  البرامج  إلى جانب 

 صال والمعلوماتية. التي تهتم بالتغيرات في ميادين كثيرة مثل الكمبيوتر واالت 
الذي  المدرسة  داخل  التدريب  اتجاه  ألمانيا،  المعلم في  تدريب  اتجاهات  أهم  ومن 
يركز على تحسين العمل بالمدرسة من خالل تحسين االتصال والعالقات بين الزمالء، 
ومعالجة المشكالت الخاصة بالمدرسة، وتدعيم المسؤولية الشخصية للمعلمين، وتحقيق 
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ممكن   قدر  ومسايرة أكبر  المحلية  البيئة  وخدمة  واألباء،  المعلمين  بين  التعاون  من 
 متطلبات المجتمع.  

 تدريب المعلمين أثناء الخدمة في بريطانيا :-3
 ( في نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في بريطانيا األتي:45م،  2003أورد فليب ) 
م وتطوره المهني، فهناك التدريب المستمر أثناء الخدمة عنصر مهم في تكوين المعل-1

ريب والنمو المهني، حيث نجد أن راتب تشجيع كبير من جانب الدولة للمعلمين على التد 
المعلم يزيد زيادة كبيرة كلما أنهى دراسة برنامج أو دورة تدريبية، كما يحصل على حوافز 

وراه، مادية وأدبية كلما حصل أثناء العمل على أي درجة جامعية كالماجستير أو الدكت
 وهناك تدريب إجباري للمعلمين الجدد لمدة عام .  

يتابع المعلمون تدريبهم من خالل برامج التدريب التي تعقدها مراكز التعليم والتدريب - 2
التابعة للوزارة أو المؤسسات العامة أو الجامعة، أو من خالل البرامج قصيرة المدى التي 
تقدم للمعلمين في مواقع عملهم، كما يوجد ما يسمى بمركز المعلمين وهو عبارة عن  

المعلم يزود  التعليمية  مركز  والوسائل  والكتب  المناهج  حول  الجديدة  بالمعلومات  ين 
فيها  يتبادلون  دراسية  مجموعات  في  ويجتمعون  التقويم،  وأساليب  التدريس  وأساليب 

 الخبرات .
بالكتب - 3 تزويدهم  خالل  من  واالطالع  القراءة  على  للمعلمين  كبير  تشجيع  هناك 

والن المقابالت  وتنظيم  والدراسات،  ميزانية  واألبحاث  من  كبير  جزء  ويخصص  دوات، 
 الوزارة للمكتبات المدرسية .

يوجد العديد من البرامج التدريبية، فهناك برامج تهتم بتنمية شخصية المعلم وأساليب - 4
 تفكيره واهتماماته، وبرامج تتضمن العلوم السلوكية النظرية والتطبيقية. 

ريب عن طريق البعثات فهناك  ومن أهم اتجاهات تدريب المعلمين في بريطانيا التد 
ل للمعلمين مع بعض الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية بهدف تبادل الخبرات، واتجاه تباد 

تدريب المعلمين عن بعد باستخدام شبكة  اإلنترنت، واتجاه التدريب الداخلي الذي يقدم  
 برامج تدريبية للمعلمين في مواقع عملهم وهي ال تحتاج لتفرغ كامل .

 ريب المعلمين أثناء الخدمة في الصين : تد -4
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(  80،    2001تتبع الصين النظام التالي في تدريب المعلمين كما لخصها أبو شادي )
 :   (Shao : 2004و)
المؤسسات - 1 من  عدد  خالل  من  تنفيذها  يتم  شاملة  تدريبية  سياسة  الصين  تنتهج 

معاهد التربوية في المراكز التدريبية مثل مؤسسات تدريب معلمي االبتدائي والثانوي، وال
 والمديريات . 

هناك تدريب إجباري للمعلمين سنويًا، وتدريب إجباري للمعلمين الجدد لمدة ثالث - 2
 سنوات . 

للمعلمين، -3 األكاديمي  المستوى  لرفع  برامج  فهناك  ومتنوعة،  كثيرة  التدريبية  البرامج 
ل في المدارس الثانوية، وبرامج  وبرامج تدريب معلمي المدرسة االبتدائية المختارين للعم

لرفع المستوى العلمي للمعلمين في مقررات الرياضيات والطبيعة والكيمياء وعلم األحياء 
 والتاريخ .  

ومن أهم اتجاهات تدريب المعلمين في الصين اتجاه تدريب المعلمين عن بعد من  
للع نظرًا  وذلك  بالمراسلة،  التدريب  وبرامج  الصناعية  األقمار  من  خالل  الضخم  دد 

الدراسة  المعلمين على  لتشجيع  بالمدرسة  المتمركز  المعلمين  تدريب  المعلمين، واتجاه 
القدامى يساعدون الجدد، أو حضور المعلمين   أثناء العمل من خالل جعل المعلمين 
ذاتي  تدريب  يحدث  كما  اآلخرين،  الزمالء  تدريس  ومشاهدة  الدروس  لبعض  الجدد 

 ونقل الخبرات الجديدة وتطبيقها .   للمعلمين بالبحث واالطالع
 تدريب المعلمين أثناء الخدمة في الواليات المتحدة األمريكية :  -5

تتبع الواليات المتحدة األمريكية النظام التالي في تدريب المعلمين كما لخصها محمد 
 :  (Maureen : 2001( و )62،   2002)
يتم إطالق التدريب للمعلمين للحصول على الدرجات العلمية العليا وتشجيعهم على - 1

 الحصول على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه . 
2-( تدريبي  برنامج  األمريكية  الجامعات  بعض  صمم  TAطبقت  الذي  خصيصًا ( 

 لمساعدة المعلمين على تطوير تدريسهم، وذلك من خالل توافر كاميرات فيديو داخل 
الفصول تنقل صورة المعلم وهو يقوم بالتدريس، وبعد االنتهاء من الحصة يجلس المعلم 
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مع المرشد يسترجعان الحصة لمناقشة األداء ويشاهد المعلم نفسه وهو يشرح الدرس، 
الضعف  ونقاط  لتعزيزها  القوة  نقاط  يديهما على  والمرشد  المعلم  وبذلك يضع كل من 

مقابالت مع التالميذ بعد انتهاء خمسة أسابيع من الدراسة   لتقويمها، كما يتضمن البرنامج
المقترحات  هذه  بجمع  المرشد  ويقوم  للتغيير  ومقترحاتهم  المعلم  عمل  حول  لسؤالهم 
ومناقشتها مع المعلم لتطوير أدائه، وفي نهاية الفصل الدراسي يتم تقويم أداء التالميد 

 التغيير المناسب.  وبناء عليه يتم تقويم أداء المعلم ومن ثم إحداث 
بحيث - 3 التدريس  بواسطة فريق  المناهج  تدريس  المعلمين على  لتدريب  هناك برامج 

يتولى كل معلم تدريس جزء من المنهج، والعمل بطريقة تعاونية حيث يقوم أحد المعلمين  
بالشرح واآلخر باالستماع أو التعليق على الشرح ويقف المتحدث أمام الفصل والمستمع 

وبعد أن ينتهي المعلم من الشرح يقف االثنان معًا، ويناقشان التالميذ وبذلك  في الخلف
 يرى التالميذ معلميهم كفريق متحد ومتكامل . 

وضعت لجنة التنمية المهنية للمعلمين نموذجًا يتضمن عدة معايير لتلك التنمية هي -4
: 

 معايير تدريس تم تعريفها على أساس المهنة .  •
لقي • ومستويات  لتجسيد  معايير  المهني  نموهم  واستمرار  المعلمين  كفايات  اس 

األهداف القومية األمريكية للحفاظ على الصدارة العالمية، وقيادة النظام العالمي  
 الجديد في ظل النظام األوحد . 

ما البرنامج التدريبي الذي يمكن تقديمه للمعلمين الجدد - 3إجابة التساؤل الثالث:  
 ريسي؟  لتطوير وتحسين أدائهم التد

 أواًل: مبررات ودوافع البرنامج التدريبي للمعلمين: 
تتنوع مبررات ودوافع البرنامج التدريبي للمعلمين وتتركز بشكل عام في مبررات منها: 
التدريسية، وحاجة  الذاتي وتطوير مهاراته  التكوين  إلى  نفسه  المعلم  بحاجة  يتعلق  ما 

لمواكبة البرامج التعليمية ومجاراة    المؤسسات التعليمية بشكل عام، لوضع خطط علمية
الدول المتقدمة من هذه البرامج  لتعمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية، وتقودها إلى 
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ويمكن   والمستقبلية  المعاصرة  التوجهات  من  لكثير  استجابتها  ومدى  أهدافها،  تحقيق 
 إجمااًل توضيح أبرز هذه المبررات من خالل ما يأتي: 

طط و برامج تدريب المعلمين على مستوى التعليم بشكل عام ، وفًقا ندرة وجود خ  -1
 لنتائج بعض الدراسات، والجزء التحليلي من الدراسة الحالية. 

قلة مبادرات المعلم في تكوينه الذاتي وتطوير مهاراته ذاتيًا، بما يحقق تلبية أدواره   -2
 واالضطالع بمسؤولياته بكل ثقة واقتدار.

لب المعلمين في الدورات التدريبية مما أثر سلبًا على تدني مستوى  عدم مشاركة أغ  - 3
 المعلم، والقصور في الخطط والبرامج التدريبية التي تقدم للمعلم بين الحين واآلخر. 

 االفتقار إلى خطة علمية لبرامج التدريب بشكل عام.  -4
ضعف قدرات المعلمين في استخدام التقنيات التربوية الحديثة في عملية التدريس   -5

 وقلة استخدام االنترنت و عدم متابعة كل ما هو جديد في العملية التعليمية. 
قلة حضور أغلب المعلمين في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل في كافة   - 6

ة إن وجدت ، مما أدى ذلك إلى تدني مستوى  المجاالت والتخصصات العلمية المختلف
 المعلم التدريسي.

زيادة العبء التدريسي للمعلمين ونصاب الحصص التدريسية باإلضافة إلى تدني   -7
 الجوانب المادية والمعنوية التي يعاني منها المعلم بشكل عام. 

 ثانيا:المنطلقات الفكرية: 
 بي للمعلمين فيما يأتي:  تتحدد أهم المنطلقات الفكرية للبرنامج التدري 

 أدبيات التكوين والتطوير والتحسين الذاتي للمعلم.  -1
 تجارب وخبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال.  -2
 الخبرة الذاتية للباحث.  -3

 وأيضا هناك منطلقات أخري لهذا التصور ومنها: 
متجددة في العملية  * إن التغيير حقيقة حتمية البد من قبولها، واستيعاب المتغيرات ال

 التعليمية والتعامل معها بداًل عن تجاهلها وتجنبها والعمل بكل جدية في المستقبل. 
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* إن برامج التدريب المستمرة والفعالة قادرة على استثمار قدراتهم بما يتسق مع متغيرات 
 العصر المتجددة. 

الذاتية   التنمية  نحو  يتجه  المعلمين  تدريب  إن  من  *  أساسيا  ركنا  ويعد  المعاصرة، 
 أساسيات التنمية المهنية للمعلمين. 

*االبتعاد عن منطق العشوائية والصدفة، واألخذ بمفاهيم الخطط العلمية وبيوت الخبرة 
 هي من أهم المنطلقات الفكرية الناجحة والتي تعبر بالمعلم إلى بر األمان. 

 خامسًا: آلية تنفيذ برامج التكوين الذاتي: 
ي عبارة عن الخطط واآلليات والممارسات والوسائل التي يتطلبها البرنامج التدريبي وه

 الذي يمكن من خالله تطوير وتحسين المعلم في العملية التعليمية.
 وفيما يلي وصٌف مفصٌل لهذه األلية: 

تبدأ مرحلة إستراتيجية البرنامج التدريبي للمعلم مبكرا منذ التحاقه بمهنة التدريس، من  
الل بناء خطة علمية وعملية، متطورة تواكب اإلستراتيجية الجديدة للمهارات التدريسية خ

 نظرا للمتغيرات المتسارعة، وبشكل مستمر حتى نهاية الخدمة، وذلك على النحو التالي:
 مرحلة اإلعداد وتتضمن:  -*
 تحديد الفئة المشاركة في البرنامج التدريبي:  -

حلة االستعانة بأحد، أو بعض الفئات التالية: )مدربون من  يحتاج المعلمين في هذه المر 
بيوت الخبرة، الموجه التربوي، مدير المدرسة، زمالء المهنة، المعلمون الخبراء، أولياء  

 األمور(.
 تحديد االحتياجات التي من خاللها يتكون المعلم ويتطور ذاتيا: -
رورية المتعلقة بالبرامج التدريبية إن من أهم برامج تدريب المعلمين تحديد احتياجاته الض 

لتطوير ذاته مهنيا، وبالتالي يصبح المعلم ناصحًا وناضجا ،عقليا، ومعرفيا، ونفسيا،  
التي  الصعوبات  على  ويتغلب  اقتدار،  بكل  المعاصرة  المستجدات  ويواكب  وانفعاليا، 

 تواجهه مستقبال ومن هذه االحتياجات: 
أساليب، استراتيجيات التدريس ،إنتاج واستخدام )تخطيط الدرس، تنفيذ الدرس، طرق،   

 التقنيات التربوية الحديثة ،تقويم مخرجات التعليم، الضبط الصفي(.
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 مرحلة التخطيط ) وضع خطة البرنامج التدريبي( وتتضمن:
 تحديد أهداف التكوين والتطوير الذاتي للمعلم:   -١

تبعة، اإلمكانات البشرية، والمادية، يحدد المعلم أهدافه التكوينية وفق:)سياسة التعليم الم
والزمنية المتاحة، االستراتيجيات واألساليب والوسائل المتفقة مع التطورات المعاصرة، 

 معايير صياغة األهداف، وفي ضوء، )االحتياجات المهنية والتخصصية لكل معلم(. 
 تحديد أساليب البرنامج التدريبي: 

في ضوء: ) السياسة التربوية والتعليمية المنبثقة  ويتم تحديد أساليب البرنامج التدريبي  
من سياسة الدولة، آراء الخبراء والمختصين في هذا المجال، أهداف البرامج التدريبية 
والتطوير  التكوين  في  المعاصرة  االتجاهات  المطلوبة،  المهنية  االحتياجات  المحددة، 

ت البشرية والمادية والزمنية الذاتي للمعلم وتجارب بعض الدول األخرى(، ووفق)اإلمكانا
 المتاحة(.

 ومن خالل أحد أو بعض األساليب التالية: 
األبحاث   - والتخصصية،  التربوية  والدوريات  الكتب  المعلم،  دليل   ( في:  القراءة 

 والدراسات، النشرات والتعميمات، المصادر اإللكترونية،(.
الذاتية،    - التقارير  المهني،  اإلنجاز  )ملف  في:  )مالحظات، الكتابة  مدونات 

 أفكار،،المجاالت التربوية والتخصصية، األبحاث، المجلة المدرسية(. 
المناقشة مع: )الخبراء التربويين، الموجهين، مدير المدرسة، المعلم الخبير، زمالء   -

 المهنة، الطالب، أولياء االمور(.
الصفية، الدروس   المشاركة أو الحضور في: )ورش العمل، الدورات التدريبية، الزيارات   -

اإلجرائية،  البحوث  والندوات،  المؤتمرات  المحاضرات،  التدريبية،  البرامج  النموذجية، 
 برامج الدراسات العليا، تدريس الفريق(.

)السمعية،   - والتقنيات:  الوسائل  من:  كاًل  وتشمل  الحديثة  والتقنيات  الوسائل  تحديد 
 ي ،االنترنت، الحقائب التعليمية( .البصرية، والسمعية البصرية، معامل، الحاسب اآلل

 تحديد أساليب التقويم الذاتي من خالل:
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خطة   - تحليل  للدرس،  الفعلي  األداء  التدريس،  )تحليل   : مثل  الذاتية  المالحظة 
 التدريس(.

مالحظات اآلخرين مثل: )الموجه، المدير، المعلم الخبير ،الزمالء، الطالب، أولياء   -
 األمور(.

التعلم مثل: )اختبارات، أداءات، واجبات(. وباستخدام أدوات مثل :)استبانة، نواتج    -
 بطاقة مالحظة، مقابلة، اختبارات )تحريرية، أدائية(.

 تحديد متطلبات خطة البرنامج التدريبي وتشمل: 
 متطلبات شخصية ذاتية تتمثل في: الدوافع، الرغبات، المبادرات. -
المصا  - في:  تتمثل  مادية  الوسائل متطلبات  واإلليكترونية،  المطبوعة  والمراجع  در 

 والتقنيات المساعدة في البرنامج التدريسي. 
متطلبات بشرية تتمثل في : المسئولين )الموجه والمدير(،الخبراء التربويين، الزمالء،  -

 الطالب، وأولياء األمور. 
 مرحلة التنفيذ ) تنفيذ خطة البرنامج التدريبي( والتي: 

: )الحاجات التطويرية، اإلمكانات المتاحة، خطة البرنامج التدريبي تتم في ضوء  -١
 المرسومة، التطورات المعاصرة(.

 تنفذ ذاتيا من قبل المعلم، وبمساندة ودعم اآلخرين.  -٢
 باستخدام أساليب وتقنيات تربوية معاصرة.   -٣
 يستمر برنامج التدريب من بداية الخدمة وحتى نهايتها.  -٤
 يذ في هذه المرحلة باستخدام األساليب التدريسية والتقويمية المعاصرة.تتم خطة التنف- 5

 مرحلة التقويم:
التقويم   وأدوات  أساليب  بعض  أو  أحد،  مستخدمًا  التقويم  بإعادة  المعلم  يقوم  حيث 

 التمهيدي، بهدف التعرف على مدى النمو والتحسن في الجانب المهني. 
 التغذية الراجعة: 
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النتائج تظهر للمعلم جوانب مهنية أخرى تحتاج إلى تنمية، من خالل دراسة وتحليل  
تطويرية،  وتقنيات  أساليب،  من  يناسب  ما  فيها  تستخدم  لخطة جديدة  منطلقًا  وتعتبر 

 م( 2015وهكذا تستمر سلسلة ممارسات التنمية الذاتية للمعلم حتى نهاية الخدمة)العباني:
 النتائج والتوصيات: 

 أواًل: النتائج:
ا البحث  من  خلص  العديد  حلحلة  في  تساهم  أن  شأنها  من  النتائج  من  جملة  لحالي 

المشاكل والمعوقات ومعرفة الخلل الذي أرهق العملية التعليمية بشكل عام والشك أن  
اختيار المعلمين الجدد وتمكينهم في التدريس األمر ليس بالهين ألن تدني مستوى األداء 

برا مجموعة  من  ناتج  المعلمين  من  وجود خطط التعليمي  عدم  البرامج  هذه  ومن  مج 
 واضحة الختيار المعلمين المؤهلين تربويا ومن ابرز هذه النتائج:  

إن عناصر العملية التعليمية باختالف برامجها لها العديد من المشاكل ومن بينها -1
العنصر األساسي المتمثل في المعلم من حيث اختياره وماهية معايير اختياره كمعلم في 
الخدمة وحتى  بداية  له من  تقدم  التي سوف  التدريبية  البرامج  المرحلة األولي وماهية 

 نهاية الخدمة.
إستراتيجية الكيف، مما جعل المؤسسات ال تهتم باستيعاب   علىغلبة إستراتيجية الكم    -2

النوعيات المختارة للمهنة، فغلب عليها الطابع االجتماعي، ولم تراع االحتياجات الفعلية 
 .لمعلمين والتغير السريع في العالم المعاصرل

وجود أعداد كبيرة من غير المؤهلين بين المعلمين في مهنة التدريس. واالفتقار إلي   -3
التخطيط المسبق لبرامج تدريب المعلمين، سواء قبل أو أثناء الخدمة، علي المدى البعيد 

 .والقريب 
المعلمين وخاصة المعلمين الجدد،  ماهية األجهزة التي تشرف علي تدريب وتطوير    -4

لتدريب  الرفيع  المستوي  ذات  المطلوبة  الكفايات  وندرة  الخدمة،  أثناء  أو  الخدمة  قبل 
 .المعلمين، وحاجة معظمها إلي تدريب مسبق للقيام بعملها
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إن اإلعداد األكاديمي للمعلم ال يقتصر علي تحضير الدروس أو تجهيز المادة   -5
لب من المعلم المشاركة في البحوث العلمية والندوات واللقاءات العلمية فقط وإنما يتط

 المفتوحة وورش العمل التي تعقد بين الحين واآلخر لالستفادة العلمية من هذه البرامج.
إن نتائج الدراسة الحالية تؤكد على أهمية األخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا    -6

ام البرامج التدريبية إلعداد المعلم وتطويره في المجال، عند اختيار المعلمين و تنفيذ مه
 ظل بيئة المنظومة التعليمية الجيدة.

 ثانيًا التوصيات: 
توصل الباحثان إلي عدة توصيات لعلها تكون جديرة باالهتمام واألخذ بها مستقبال 

 ومنها:
تنظيم المنظومة التعليمية وفق احتياجات سوق العمل واختيار المعلمين   العمل علي-1

 المؤهلين تربويا وفق خطة منظمة من وزارة التربية والتعليم. 
تطوير مراكز التدريب والتطوير ووضع خطط علمية جادة طويلة المدى من قبل   -2

يات الالزمة من معامل خبراء وأساتذة مختصين في مجال التربية والتعليم، وتوفير اإلمكان
وأجهزة متطورة حتى تسهم في إعداد معلمين أكفاء واكتساب مهارات عالية تساهم في 

 رفع كفايتهم المهنية. 
فتح قنوات التواصل المباشر بين مصادر إعداد المعلمين، ومراكز عملهم الوظيفي، -3

ل العقبات التي وذلك للتعرف على حاجاتهم، ومشكالتهم، ورغباتهم، والعمل الجاد في ح
 تواجه المعلم أثناء عمله للرفع من المستوى المهارى والمهني للمعلم. 

المجال -4 هذا  في  المتقدمة  الدول  بعض  وتجارب  خبرات  على  السبل  بكل  الوقوف 
،إلعداد وتدريب المعلمين واالستفادة من هذه الخبرات بما يتناسب مع إمكانيات وظروف 

 النظم التعليمية في البلد.
 .:مراجعال
تطوير برامج تدريب معلمي الجغرافيا في المرحلة الثانوية  م  2001أبوشادي، منال محمود السيد،  -1

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،  في أثناء الخدمة في ضوء بعض االحتياجات المهنية 
 جامعة عين شمس.
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م(االعتماد العام وضمان الجودة لبرامج إعداد المعلم: 2007أبو دقة، سناء إبراهيم، ولبيب عرفة، )-2 
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Evaluation of Al Hawaz Reservoir using Core Sample 
Analysis and Petrophysices  Study in )O)Oil Field, 

Concession NC 115, Morzuq Basin. 
FATHI RAMADAN BEN ZAED  

 
ABSTRACT 
The O field located in north north west of Murzuq basin, NC 
115 Concession, The main objectives of this study were to 
identify the reservoir properties of the Hawaz Formation. A 
detailed sedimentological and fracture description with the 
identification of significant stratal boundaries, The description 
included determination of the lithology, grain-size, sorting, 
color, sedimentary structures, bed contacts and to describe the 
vertical distribution of sedimentary facies and provide an 
interpretation of the depositional environments in terms of 
sequence analysis. A petrographic description on selected 
samples, including SEM and thin section analysis, to 
characterize detrital and authigenic mineral composition and 
diagenetic processes of identified facies, in relation to porosity. 
The reservoir is sealed by Tanezzuft shale, which is as a 
source rock also The average porosity of this reservoir 
sandstone  ranges between 11 to 15 % ,The water saturation 
is ranging  from 21 to 24 %.also based on petrophysices  
method, one well study (O1)  have been selected to support 



 

 

 

 

 

 

293 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

the results that obtained from petrography study to get more 
results such as lithology identification, porosity, permeability 
and mineral composition  also to calculate the reservoir 
properties such as volume of shale, water and oil saturation, 
oil water contact and reservoir reserves, the initial oil in place 
is 804 MMSTB and the recoverable reserve is 178.5MMSTB. 

 

1.0 Introduction: 
The purpose of this study was to describe the physical and 
petrophysices properties of the Hawaz reservoir in O oil field. 
In this study the estimation of reservoir quality depends on 
accurate knowledge of two parts of study include petrographic 
study and petrophysical study of the reservoir properties from 
core analysis and borehole logs. The reservoir quality is 
defined based on combination of all the data that obtained from 
cores analysis and well logs. this study utilized an integration 
array of data from core lithology description, borehole logs, and 
petrography study, Then determining which pore type that 
conesponeds to highest porosity paired value.  
2.0 Available Data and Method of THE study: 
2.1 Petrography data analysis : 
For petrography Analysis A total of five thin-sections were 
prepared from well O1-NC115. Full thin-section description 
includes a detailed description of texture and mineralogy, and  
for scan electron microscope  A total of five samples have 
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been selected to characterise detrital and authigenic mineral 
composition, internal fabric and diagenetic processes of 
identified facies, in relation to porosity.the sandstone samples 
have been petrographically classified following Nagtegaal 
(1978) on the basis of the relative proportions of quartz, 
feldspar, lithics and detrital clay. 
2.2  Well Logging Data Analysis. 
The main objectives of the well logging is to identify the 
reservoir, estimate the hydrocarbons in place, and estimate the 
recoverable hydrocarbons, but the data provided from well logs 
also help so many studies besides their main objectives. In O 
oil Fields, These logs were used to examine the lithological-
mineralogical composition and the petrophysical properties 
such as porosity and water saturation. Besides the use of raw 
log data, some cross plots were utilized based on the used log 
parameters to understand the nature of porosity. 
3.0 Core sample and petrography procedures: 

Eight cores were recovered (Cores 1- 8) and were included in 
this study. The entire cored interval is composed predominantly 
of commonly argillaceous sandstone.  Cores 1 to 4 display 
cleaning and coarsening upward (CU) grain-size trends of 
variable thickness . Cores 5 to 8 predominantly exhibit fining 
upward (FU) grain-size trends. The cored sedimentary 
sequence has been divided up into three large-scale, based on 
the presence of significant transgressive surfaces and are 
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informally termed Lower, Middle and Upper. The Lower 
sequence is characterised by thick predominantly bioturbated 
sands, interpreted as middle shoreface sediments. The Middle 
and Upper sequence comprise mainly stacked Coursing Up 
word  depositional units of sands, These are interpreted as 
nearshore bar, tidal flat, The extensive thickness of the 
shoreface sands present in the Middle and Upper sequence 
indicate that sediment supply was matching the rate of 
transgression resulting in periods of aggradation. 
3.1 Facies Scheme: 
The scheme identifies facies on the basis of lithology, texture, 
bioturbation and sedimentary structures. 
•  Facies1 : Heterolithics, comprising sandy mudstones and silty 
sandstones.  Sedimentary structures include parallel and wavy 
lamination, rare burrow forms. This interpreted as being 
deposited in a relatively low energy 
•   Facies 2: Burrowed sandstone, moderately to well sorted fine 
sands, which are homogenised by extensive bioturbation, The 
high burrow intensity is consistent with the overall shallow 
marine to brackish setting, This interpreted   that The high 
burrow intensity is consistent with the overall shallow marine to 
brackish setting 

•  Facies 3: Vertically burrowed sandstone. moderately well to     
well sorted fine sands. This interpreted as The sands are clean 
and massive. 
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• Facies 4: Horizontally laminated sandstone. Typically 
moderately well to well sorted fine sands with horizontal to sub-
horizontal lamination defined by clays. This interpreted that 
laminated sands deposited in conditions of high energy, 
turbulent flow.  Those sands where bioturbation is absent. 

• Facies 5: Wavy laminated sandstone. moderately well to well 
sorted, fine-grained sands with continuous and locally 
discontinuous horizontal to sub-horizontal wavy lamination 
defined by clays. This interpreted it Deposited in lower flow 
regime conditions. 

• Facies 6: Massive sandstone. moderately well to well-sorted 
massive sand, characterised by minor burrow-forms, comprising 
undifferentiated and vertical (skolithos) burrows. 

• Facies 7: Rubbled sandstone and argillaceous sandstone. 
• Facies 8: High-angle cross-stratified sandstone. moderately 
well to well sorted planar cross-stratified sandstones. This 
interpreted that These sands record the migration of dune 
bedforms in unidirectional high energy upper to lower flow 
regimes. Therefore these sands are inferred as being the 
product of channel deposition.  

• Facies 9: Low-angle cross-stratified sandstone. moderately 
well to well sorted planar cross-stratified sandstones. This 
interpreted These sands record the migration of dune bedforms 
in unidirectional high energy upper to lower flow regimes. 
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• Facies 10: Horizontally burrowed argillaceous sandstone.  
poorly to moderately sorted fine sands . Differentiated burrow 
forms are dominantly unlined horizontal tubes . 

• Facies 11: Wavy laminated argillaceous sandstone.poorly 
to moderately sorted fine sands with continuous and locally 
discontinuous horizontal to sub-horizontal wavy lamination 
defined by clays. This interpreted Deposited in lower flow regime 
conditions. 
3.2 Sedimentological Description: 
The cored interval can be subdivided into three large-scale 
depositional sequences, Lower, Middle and Upper. 
✓ Lower sequences: : 5382.00 – 5544.40 ft. 
The Lower sequences is terminated by a significant relative 
transgressive surface. Bioturbation is the dominant sedimentary 
structure within the thickly bedded sandstones. This interpreted 
sandstones are interpreted to represent shallow water, marine 
influenced sediments. It comprises two main intervals, the first is 
a series of thick, relatively clean, bioturbated sands.  The second, 
a series of stacked finning upward packages. Bioturbation is the 
dominant sedimentary structure within the thickly bedded 
sandstones. The thickly bedded stacked sandstones are 
interpreted to represent shallow water, marine influenced 
sediments . 
✓ Middle sequences:  5265.10 – 5382.00 ft.  
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This sequences rests over a sharp contact that represents the 
transgressive surface, which defines the top of the Lower 
sequences. The argillacious sands are extensively bioturbated, 
exhibiting a dominantly vertical burrow assemblage (skolithos) 
with locally relic primary structures, principally parallel lamination.  
Locally the argillaceous sands exhibit primary sedimentary 
structures, sub-horizontal parallel and wavy lamination, with 
subordinate bioturbation. The sandstones due to the type and 
extent of bioturbation are interpreted to represent strongly marine 
influenced shallow water conditions. 
Upper sequences (5265.10 ft – 5160.00 ft). 
The Upper sequences is similar to the Middle sequences, except 
bioturbated argillaceous sands become increasingly dominate. 
Sandstones are typically abundantly bioturbated exhibiting a 
dominantly undifferentiated to vertical burrow assemblage 
(skolithos). The sandstones due to the type and extent of 
bioturbation are interpreted to represent strongly marine 
influenced shallow water conditions. 
4.0 Petrography Study: 
The sandstone samples have been petrographically classified 
following Nagtegaal (1978), on the basis of the relative 
proportions of quartz, feldspar, lithics and detrital clay.  All the 
samples are dominated by quartz and are mainly classified as 
quartz arenites, The detrital mineralogy of the samples is thought 
likely to have been different at deposition, due to the overall 
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abundance of replacive authigenic phases and secondary 
dissolution pores occurs at between 0.3% and 12.4% abundance, 
The main authigenic phases are authigenic clay, principally 
kaolinite, and quartz overgrowths.                       

 

Table (1):Summary Of The Detrital Mineralogy In The Study Area 
 

Detrital 
Mineralogy % Comments 

Quartz 57- 95.3 Quartz predominantly comprises 
monocrystalline. 

Micas 0-4.7 
Micas are commonly associated with 
clay matrix and locally concentrated 
within stylo-cumulate material.   

Lithics 0-1.0 
comprise primarily of sedimentary 
mud rock and clay-rich interaclastic. 

Matrix 0-21.3 
Concentrations of detrital clay matrix 
locally define laminae, Plate 1, Plate 
2, Plates 3 & Plates 4. 

Feldspars 0-0.7 

Feldspars are mainly a trace 
framework-grain constituent occurring 
as extensively or completely leached 
K-feldspar grains. Plate  5. 
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Table (2):Summary Of the Authigenic Mineralogy In The Study Area. 
Authigenic 
Mineralogy % Comments 

Kaolinite 0.3- 24.4 
The dominant authigenic clay 

mineral. Plates 7,8,9,10. 

Authigenic 
quartz 

0.7-8.0 

Present in all samples occurring 
as discontinuous to near 

continuous, variably poor to well 
developed, syntaxial overgrowths 

plates 11, 12, 13. 
Undifferentiat
ed opaque's 

0-1.3 
Present throughout in minor 

quantities. 

Pyrite 0-1.0 

Commonly present, dominantly 
occurring as very finely crystalline 
framboids and locally as euhedral 

to subhedral cubes. 

Carbonates 0-0.7 
Rare comprising mainly 

aphanocrystalline to very finely 
crystalline siderite.plates 14,15. 

 

5.0 Petrophysical study: 
In this study the well (O1) have been selected to calculate the 
reservoir parameters such as porosity , volume of shale , water 
saturation and hydrocarbon reserves. Wirelines provided for this 
study comprised calliper, gamma ray, neutron porosity, borehole-
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corrected resistivity, density, spontaneous potential,and sonic 
logs. 
5.1 Resistivity Logs. 
Only the effects of rock mineralogy and texture on resistivity are 
discussed here.  Resistivity suppression resulting from the 
presence of microporous clays and clay with low cation exchange 
capacities may be significant in those samples with a high 
abundance of kaolinite.  Other components that suppress 
resistivity (pyrite and chlorite) are present in insufficient quantities 
to affect the log response.  The formation resistivity factor is likely 
to be low in the better-sorted and open packed samples, to 
moderate in the more tightly packed and poorly sorted samples.  
The high abundance of clay matrix may locally depress the 
formation factor. 
5.2 Density Logs: High-density minerals (pyrite, heavy 
minerals and siderite) are typically present in consistently low 
abundances, which are not likely to have a significant impact on 
the log values.  Locally mica is a minor component but the 
abundances are not sufficient to result in an error in the calculated 
density. Overall the density log is likely to be an accurate record 
of the formations density content.  Clean higher-porosity sands 
typically exhibit a lower density than the clay-rich sands.  Locally 
there is evidence that zones of stylolitization give a slightly 
increased density response.  It is likely that the scale at which 



 

 

 

 

 

 

302 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

most stylolites are present are below the resolution of the wireline 
logs. 
5.3 Neutron Logs: The neutron log records the formations 
reaction to fast neutron bombardment, which is controlled by the 
abundance of hydrogen nuclei.  The log is therefore principally a 
measure of water content, whether bound water, water of 
crystallisation or free pore-water.  Kaolinite is the most abundant 
clay and has a moderate hydrogen index (0.37).  It is likely to 
contain a significant amount of irreducible water associated with 
inter-plate micropores.  Detrital clay matrix is locally common, 
and comprises illite and kaolinite, its tight packing indicating that 
pore-water is likely to be low, but absorbed and interlayer water 
may be present in significant amounts.  Mixed-layer clays occur 
in only minor to rare amounts and therefore will not contain 
significant bound or absorbed water.Overall the neutron log is 
likely to be an accurate record of the porosity for the clean 
sandstone portion of the formation.  As expected sands with a 
significant clays gave anomalously high neutron responses, 
probably resulting from ‘wet clay’, and the neutron porosity value 
cannot be used in this case without correction.  Typically these 
anomalous responses correlate well with elevated gamma ray 
responses. 
5.4 Sonic Logs: Sonic response is sensitive to texture, and 
values are likely to be highest (low interval transit times) in those 
samples that are cemented.  The mudstones and muddy 
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sandstones are likely to exhibit low values (high interval transit 
times. 
6.0 CONCLUSIONS: 

• The cored interval studied comprises eight cores, the depth 
interval 5160.0ft to 5544.4ft . 
• The entire cored interval is composed predominantly of 
sandstone commonly argillaceous. Cores 1 to 4 display cleaning 
and coarsening upward and the Cores 5 to 8 predominantly 
exhibit fining upward. 
• The cored sedimentary succession has been divided into three 
large-scale sedimentary successions, based on the presence of 
significant transgressive surfaces and are informally termed 
Lower, Middle and Upper within this report.  Each succession is 
further sub-divided into FU or CU cycles.  Both the transgressive 
surfaces represent landward shifts in facies and relative 
deepening events.  
• The Lower Succession is characterised by thick predominantly 
bioturbated sands, interpreted as middle shoreface sediments, 
The Middle and Upper Successions comprise mainly stacked CU 
depositional units of sands, commonly argillaceous, which thicken 
upward.  These are interpreted as nearshore bar, tidal flat, 
proximal and distal lower shoreface sands. 
• An upward increase in marine influence and depth within the 
sediments indicates an overall transgressive situation. 
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• The sandstone samples have been petrographically classified 
following Nagtegaal (1978).  All the samples are dominated by 
quartz and are mainly classified as quartz arenites, Grain-size 
ranges from vfU to cU sand, but dominantly comprises fine-
grained sand.  Grains are typically subrounded to subangular and 
are variably moderate to well sorted. 
• Texturally many samples appear massive, with minor samples 
exhibiting laminae defined by variation in mineralogy. 
• Thin-section and SEM analysis reveals that the porosity of the 
sandstones is dominated by primary intergranular macropores 
with subordinate dissolution pores associated with the dissolution 
framework grains.   
•  Based on petrophysical study The average porosity of the well 
O1NC 115 ranges between (11 to 15 %) ,The water saturation is 
ranging  from (21 to 24 %), the initial oil in place is 804 MMSTB 
and the recoverable reserve is 178.5MMSTB. 
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األساسي  ممارسة بعض المهارات اإلدارية لمديري مدارس مرحلة التعليم 
 العجيالت( )دراسة تقييميه بمدارس مراقبة تعليم  المعلمين.وجهة نظر  من

 خالد محمد بريك . أ            
 مقدمة:          

المؤسسات االجتماعية التي تسهم مع    أحد تعتبر المدرسة بمختلف مراحلها       
غيرها من المؤسسات األخرى في المجتمع على مساعدة الفرد في تنمية شخصيته  
المختلفة   لقدراته  وفقا  والنفسية  واالجتماعية  والعقلية  الجسدية  جوانبها  جميع  من 
واستعداداته واتجاهاته وميوله مستندة على أسس علمية مستمدة من بعض فروع  

 الصلة.لمختلفة ذات العلوم ا
وحدة إدارية   أهدافه، وهي فالمدرسة مؤسسة تربوية نظامية أوجدها المجتمع لتحقيق   

قاعدة    التربوية، وتعد أساسية في النظام التربوي تمثل المستوى اإلجرائي للعملية  
وينعكس ما يجري في داخلها من تفاعالت وممارسات إدارية على    لهذا النظام،

ينشأ عن ذلك من مناخ تنظيمي    ومتعلمين، ومامعلمين وإداريين  جميع من فيها من  
       .( 33،  2008 )كتاني، المدرسة.يتحدد وفقا لطبيعة العالقات التنظيمية التي تسود 

األهداف      لتحقيق  إليها  المؤكلة  بمهامها  المؤسسة  هذه  تقوم  التربوية  ولكي 
بمجموعة    والمنشودة،مسبقا    المرسومة القيام  تتولى  إدارة  إلى  تحتاج  وأن  البد 

العمليات وتنظيمها بصورة موجهة لتحقيق تلك األهداف سواء كانت هذه العمليات 
 مادية. بشرية أو 

وهى المسئول الرئيس عن العملية    التربوية،وتعد اإلدارة المدرسية جزء من اإلدارة     
فقد حظيت باهتمام    المدرسة، وبذلك  التربوية بجوانبها المختلفة كافة على مستوى 

ذلك االهتمام الذي انعكس على إعداد القادة التربويين الذين    التربويين،المسئولين  
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يتولون قيادة المدرسة التي يتوقف نجاحها علة نجاح إدارتها الذي يكون مرهون  
 (. 53، 2002 )البدري،بنجاح مديرها 

باره يمثل المرتكزات الرئيسية لكفاية اإلدارة  ونظرا للدور الكبير والمهم للمدير باعت   
وإنتاجيتها فالبد أن يكون قائدا فعاال في إدارته واعيا ملتزم بالعمل له القدرة على 

 التعليمية. للعملية  األساسية والحقيقيةرؤية األبعاد 
ويتفق التربويون على أهمية السلوك القيادي الفعال لمدير المدرسة في تحقيق     

فهو المسئول األول عن تنظيم  التعلمية،  –وغاياتها، وتسيير العملية التعليمية   أهدافها
وتوجيه وتحفيز جميع العاملين في المدرسة، وتهيئة جميع الظروف لتساعدهم على  

 (. 58،  1992)العمري ،وشخصيا للقيام بأدوارهم على أفضل وجه.   نموهم مهنيا،
من إعمال وواجبات يقوم بها    المهارات اإلداريةممارسة بعض    ويرى الباحث أن   

التعليمية من المهام التي تؤدي إلى نجاح المدرسة وتحقيق   المدير في مؤسسته 
 لها.األهداف التربوية المحددة 

  البحث:مشكلة  -

البيئة       يعد مدير المدرسة المسئول األول والمباشر عن إدارة مدرسته وتوفير 
جهود   وتنسيق  العملي   الواقع  تشخيص  على  يعمل  ،بحيث  لها  المالئم  والمناخ 
واألعمال   والمسئوليات  بالمهام  التامة   المعرفة  منه  يتطلب  ،وهذا  فيها  العامين 

ارة وفاعلية ، حيث  الممارسات والوظائف اإلدارية المنوطة به وتنفيذها بكل مه
الجيدة من قبل المدير تعتبر من ضمن متطلبات نجاح العملية اإلدارية  في المدرسة 
ونظرا ألن هناك بعض المشكالت اإلدارية تؤثر سلبا على أداء المدير المدرسة  
باإلضافة للقصور المالحظ في عملية الدعم لمدراء المدارس من قبل القائمون على  

ممارسة مستوى   واقع  على  التعرف  يحاول  الباحث  فإن  األساسي  التعليم  مرحلة 
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بعض المهارات  اإلدارية لمدراء مدارس مرحلة التعليم األساسي ومحاولة وضع  
مقترحات لتطوير تلك الممارسات .وعليه يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل  

 : طرح التساؤل الرئيس التالي
األساسي  اإلدارية لمديري مدارس مرحلة التعليم    ما درجة ممارسة بعض المهارات 

 المعلمين؟ تعليم العجيالت من وجهة نظر  بمراقبة
 الدراسة: أهمية  -

تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية المهام والواجبات المنوط بها مدير المدرسة    
العام  التعليمي  النظام  في  واألولى  األساسية  الوحدة  باعتبارها  التعليمية  والمرحلة 
بليبيا وباعتبار أن المدير هو القائد األول التربوي الفعال في إدارة هذه المؤسسة 

ية فإن نجاحها يعتمد بدرجة عالية على سلوكه اإلداري بكافة جوانبها اإلدارية والفن 
على هذه المرحلة في تقييم    نتائجها القائمون قد تفيد    اإلدارية(، كذلك)ممارساته  

مساعدتهم في معرفة االحتياجات التدريبية للمدراء وبالتالي    المدراء، أيضاسلوك  
 القادة.تسهم في تطوير إعداد 

 إلى: الحالية  تهدف الدراسة الدراسة:أهداف  -

التعرف على درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة  .  1
التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء  

 االجتماعات.مهارة إدارة 
التعرف على درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة  .  2

م األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء  التعلي
 الوقت. مهارة إدارة 
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التعرف على درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة  .  3
التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء  

   األزمات.مهارة إدارة 
عرف على درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة  الت.  4

التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء  
  األفراد.مهارة إدارة 

الكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير .  5
 المؤهل العلمي  

الكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير .  6
 الخبرة. 

الكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير .  7
 التخصص.

 تساؤالت البحث:  -
ما درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم    -1س

األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء إدارة  
 االجتماعات؟ 

المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس    -2س لتعليما درجة ممارسة بعض    م ما 
نظر معلمي المدارس في ضوء إدارة  األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة  

 الوقت؟ 
ما درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم    -3س

األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء إدارة  
 األزمات؟
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التعليم    - 4س مدارس  مديري  لدى  اإلدارية  المهارات  بعض  ممارسة  درجة  ما 
ساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء إدارة  األ

 األفراد؟ 
ثقة )  - 5س دالة إحصائيا عند مستوى  بين متوسطات  0.05هل توجد فروق   )

 العلمي؟ استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل 
ثقة )  توجد فروق هل    - 6س بين متوسطات  0.05دالة إحصائيا عند مستوى   )

 الخبرة؟ استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير 
ثقة )  توجد فروق هل    - 7س بين متوسطات  0.05دالة إحصائيا عند مستوى   )

 التخصص؟ استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير 
 البحث: حدود  -
دارية لمديري مدارس مرحلة التعليم  ممارسة بعض المهارات اإل  الموضوعي:الحد    -

الوقت،  )إدارة االجتماعات، إدارة    األساسي من وجهة نظر المعلمين والمهارات هي
 األفراد( إدارة  األزمات، إدارة

 األساسي. عينة من معلمي مدارس مرحلة التعليم   البشري:الحد  -
 عليم العجيالت.مدارس مرحلة التعليم األساسي التابعة لمراقبة ت المكاني:الحد  -
 م.  2021  -2020الحد ألزماني: تم إجراء هذه الدراسة في العام الدراسي  -
 البحث:مصطلحات  -
" تعرف بأنها "مجموعة السلوكيات واإلجراءات واألنشطة   اإلدارية:الممارسات    -

 حمد،   )بنيالتي يقوم بها مدير المدرسة أثناء قيامه بمهامه الوظيفية في المدرسة "  
2019 .) 
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"ما يقوم به المدير من تخطيط لألعمال وتنظيم وقياس النتائج    كذلك تعرف بأنها  -
عليه مواءمة عمله مع اآلخرين  أنه يجب    المدير، كماالخاصة باألهداف وتوقعات  

 (  71، 2010 )شافي،"في المؤسسة 
إجرائيا بأنها جميع األعمال اإلدارية اليومية التي يقوم بها مدير    ويعرفها الباحث   

بالمدرسة   التعليمية  العملية  أهداف  لتحقيق  له  الموكلة  المهام  المدرسة من خالل 
إدارة االجتماعات   المتمثلة في  بالمهام اإلدارية  الدراسة  الباحث في هذه  وحددها 

 األفراد. وإدارة الوقت وإدارة األزمات وإدارة 
هذا      في  الباحث  فيعرفها  الممارسة  درجة  بأنهاأما  تحدد   البحث  التي  الدرجة 

التعليم األساسي على استبيان    الفعلية لمدراءالممارسات اإلدارية   مدارس مرحلة 
 البحث من وجهة نظر المعلمين. 

تعرف بأنها "األداء السهل الدقيق القائم علة الفهم لما يتعلمه اإلنسان    المهارة:  -
   (310 : 2003، ")اللقاني، والجمل توفير الوقت والجهد والتكاليف   وعقليا، معكيا حر 
بالدقة والسرعة في أداء مدير المدرسة لعمله القائم على المعرفة ويعرفها الباحث    -

 والفهم.
وتوفير البيئة    المدرسة،ويعرف بأنه المسئول األول عن إدارة    المدرسة:مدير    -

  التربوية، وتنسيق المشرف الدائم لضمان سير العملية    فيها، وهوالتعليمية المناسبة  
فيها   العاملين  العامة    وتوجيههم، وتقويم جهود  تحقيق األهداف  أعمالهم من أجل 

 (.8 : 2009 العال، )عبد للتربية 
ول عنها في إجرائيا بأنه الشخص المكلف بإدارة المدرسة والمسئويعرفه الباحث  

  المنشودة.مختلف جوانبها لتحقيق الهداف 
الباحث إجرائيا بأنها المرحلة األولى بشقيها األول    األساسي: يعرفهامرحلة التعليم    

ليبيا وتعتبر مرحلة إلزامية   التعليم النظامي بدولة  بدخول   وتبدأوالثاني في السلم 
 سنوات. التلميذ المدرسة من سن الست سنوات إلى سن التسع 
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ة  الباحث إجرائيا بأنه الشخص التابع لوزار   ه: ويعرفاألساسيمعلم مرحلة التعليم    -
مهنة التدريس في مرحلة التعليم األساسي بشقيها    الليبية ويمارسالتربية والتعليم  
 األول والثاني  

 السابقة:األدب النظري والدراسات   -
سيطرق الباحث في األدب النظري لبعض المهارات اإلدارية التي يمارسها مدير  

  البحث:المدرسة في المجاالت اآلتية قيد 
 مجال إدارة االجتماعات  ":أوال
المجالس واللجان لكل منها      بأنها "مجموعة من  المدرسية  تعرف االجتماعات 

لمدرسية القيام بعملها وأداء  وظائف ومسئوليات محددة عن طريقها تتمكن اإلدارة ا
  : 1987، )عرفات  مهامها بأسلوب ديمقراطي منظم يهدف لتحقيق الغايات التربوية  

56  ) 

مدير      يعقده  الذي  الرسمي  االجتماع  بأنه  المدرسي  االجتماع  الباحث  ويعرف 
المتعلقة  والمعلومات  واألفكار  اآلراء  لتبادل  بها  والعاملين  بالمعلمين  المدرسة 

 .بالمدرسة
( بأن إدارة االجتماعات هي " القدرة على االستفادة  13:  1999ويرى الحمادي )   

لتوجيه   المتوفرة  المادية  واإلمكانيات  المتاحة  البشرية  اإلمكانيات  االجتماع،  من 
األهداف   وقيادة لتحقيق  وقت  واقل  تكلفة  واقل  كفاءة  بأقصى  فيه  المشاركين 

 الموسومة له " 
الجماعي،  بأن االجتماع هو "تعبير عن العمل    (43:  2009ن )ويذكر هيجا   

أكثر من فرد في مكان محدد وزمان    بمعنى بين  لقاء  يمثل  االجتماع  فإن  أخر 
من هذه    معين،  حول  محددة  بنتائج  والخروج  معينة  موضوعات  مناقشة  أجل 

 ".الموضوعات 
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 الالزم.ضبط وقت النقاش حتى ال يطغى على الوقت   -3
إن إدارة االجتماعات تتطلب أن يكون لدى المدير مهارات معينة حتى يستطيع     

لكي يكون المدير قادرا على   االجتماعات، وبالتاليمن خاللها تحقيق فعالية هذه  
 إدارة االجتماع عليه بما يلي: 

 إليه.االلتزام بجدول أعمال االجتماع وتوجيه المشاركين  -1
 وأراءهم. وجهة نظرهم تشجيع المشاركين على طرح   -2
 األشخاص.المهام على  بخالصة، وتوزيعإنهاء االجتماع  -3
 تقريره. تدوين وقائع االجتماع وما تم    -4

أن مهارة إدارة االجتماعات المدرسية تلعب دورا هاما في نجاح اإلدارة  ويرى الباحث  
المدرسية فهي وسيلة من ضمن الوسائل التي يلجا إليها مدير المدرسة في ممارسة  

 المختلفة. أنشطته 
يعتبر مفهوم الوقت في العملية اإلدارية هو ارتباط مفهوم    الوقت:ثانيا": مجال إدارة  

لوجود سلسلة من عمليات التخطيط والتحليل والمراقبة    ، وذلك اإلداري الوقت بالعمل  
  الرسمي، بغية يتم تأديتها خالل ساعات الدوام    اإلدارية التيوالتوجيه لكل األنشطة  

 المرسومة، وليسأجل تحقيق األهداف    الوقت، منتحقيق أقصى فاعلية الستثمار  
ا وزمنا محسوبا ألدائه"  فكل عمل إداري يتطلب محسوبا وقت  الفراغ،هناك أعمال في  

 (  29  :2009)العقيلي،
الوقت      )   :المدرسيفيدارة  عرفها مصطفى  "  187:   2001كما  بأنها  قائال   )

وصوال إلى    والفنية،االستخدام الفعال للوقت من خالل ممارسة األنشطة اإلدارية  
 أهداف تعليمية متوقعة من المدرسة خالل فترة زمنية محددة " 

  المدرسة بتوجيهإدارة الوقت المدرسي بأنها المعرفة العلمية لمدير  ويعرف الباحث  
 محدد. دراته تجاه العمل المدرسي المطلوب وفي زمن كافة ق
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وتعتبر مهارة إدارة الوقت من أهم المهارات اإلدارية لمدير المدرسة ، حيث تعتمد    
هذه المهارة على تخطيط الوقت من حيث تحديد األعمال المطلوب إنجازها والوقت  

قت هو المورد األشد المناسب إلنجازها واألوليات والتتابع في إنجاز األعمال .فالو 
ندرة ،وإن تنظيم الوقت وحسن إدارته واستغالله من األدوات والمبادي المهمة للقيادة  
ومن مهارات القيادة األكيدة ،فالوقت هو األساس الذي تسير به الحياة ويسير به  
ملك   ولكن  ملكه  ليس  القائد  ،فوقت  النجاح  خالله  من  ويتحقق  واإلنتاج  العمل 

ظمة ككل فهم يتوقعون منه القيام بأدوار محددة من أجلهم ومن المرؤوسين والمن
 ( . 71:  2008)األغا، أجل التنظيم 

أنه إذا أراد المدير تحسين إدارته للوقت فإنه يجب (  32:   1991شيخة ،  )ابوويذكر     
يفرض   االلتزامأن              التحليل. وإعادة    –المتابعة    –التخطيط    –التحليل    –   عليه: 

لي يرى الباحث إن إدارة الوقت من المهام اإلدارية التي تحتاج إلى مهارة في وبالتا
فإن إدارة الوقت   وتحليل، وبالتالياستخدامها فهي تحتاج إلى عملية تخطيط وتنظيم  

بما يخدم    االستغالل الصحيحتحتاج إلى مدير يمتلك المهارات الالزمة الستغالله  
 . العملية التعليمية في تحقيق أهدافها

 مجال إدارة األزمات  ":ثالثا -

مفهوم إدارة األزمة تعني" كيفية التغلب على األزمة باألدوات العلمية واإلدارية    
 ( 19: 2005 عبيسات، وطوالبة،) وتجنب سلبياتها واالستفادة من إيجابياتها " 

األنشطة واإلجراءات التي يقوم بها مدير المدرسة وتعرف إدارة األزمة بأنها "     
في   معه،  العاملين  بمساعدة  علمي، الثانوية  بأسلوب  المدرسية  األزمات  مواجهة 

مبني على التنبؤ الجيد وتحديد األدوار والمهام، والتحرك السريع في جميع مراحل  
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األزمة للحد من انتشارها، ومن أثاراها السلبية، والعودة بالمدرسة إلى حالة االستقرار 
  .(6:  2019وحالق ، )جويبر" التي كانت عليها

اإلدارة على      قدرة  انه  األزمات على  إدارة  مفهوم  يشير  باألزمات    التنبؤكذلك 
المحتملة واالستعداد للوقاية منها والتعامل معها عند وقوعها بكفاءة وإعداد بدائل 

إداري   أسلوب  باستخدام  وقعت  إذا  لمواجهتها  من    يحتوي مختلفة  العديد  على 
تي تمر على المدرسة والحد من تفاقمها  المهارات للسيطرة على المواقف المفاجئة ال

من خالل استغالل جميع الموارد المادية والبشرية المتاحة داخل المدرسة وخارجها 
 (. 22:  2006)فرج ،

الباحث    والتدابير   ويرى  والوسائل  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  هي  األزمة  إدارة  إن 
وأثناء وبعد األزمة وفق   مدرسته باستمرار قبلالالزمة التي يقوم بتنفيذها المدير في  

 لديه.البيانات والمعلومات المتوفرة 
ن أزمة التعليم هي نتاج لقصور في إدارة التعليم على  إ   التعليمية:أزمة اإلدارة    -

يتضح ذلك متى    التعليمية، حيث المستويات في اإلدارة التي تتعلق بالعملية    كافة
 ( 486-485:  2003)مطاوع ،كان هناك: 

 عدم وجود فلسفة واضحة ومحددة للتعليم   -1
 عدم استقرار في سياسات التعليم    -2
 وضع أهداف يستحيل تحقيقها   -3
يث تكون سياسات أفراد  وضع سياسات ال تلقي اتفاقا وترتبط غالبا بوضعها بح  -4

 ال سياسات مؤسسات 
 عدم وجود خطة تعليمية بالمفهوم العلمي للخطة والتخطيط    -5
جمود التنظيم سواء في تنظيم اإلدارة التعليمية أو تنظيم نفسه ويندرج تحت    - 6

األجهزة   بين  انعدامه(  )أو  التنسيق  وضعف  االتصال  عمليات  في  خلل  ذلك 
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مسئوليات واالختصاصات واإلحجام عن تفويض السلطة  تحديد ال  التعليمية، وعدم
 في ذلك. 

 جمود نظام اإلشراف التربوي  -7
انعدام الرقابة على التعليم بما تتضمنه من متابعة وتقويم لألداء التعليمي داخل -8

 الفصل والمدرسة  
 دكتاتورية القرار التعليمي  -9

وبالتالي فإن إدارة األزمات التعليمية هي" العمليات اإلدارية التي يقوم بها مدير     
  الوقائية أو المؤسسة التعليمية وتساهم في تالفي حدوث األزمات من خالل البرامج  

التقليل من أثارها في حالة حدوثها عن طريق التدخل الفوري وعن طريق االستخدام  
واإل المتاحة  للمعلومات  التعليمية  األمثل  المؤسسة  في  والبشرية  المادية  مكانيات 

 (   11  :2014  غنيمة،)والعمل على استخالص الدروس المستفادة منها في المستقبل "  

: "الحالة التي يعيشها  المدرسية بأنها( األزمة  164:  2002)وهيبة    ويرى المهدي   
وعلى العاملين معه  مدير المدرسة عند مواجهته لمواقف طارئة وتشكل خطرًا عليه  

لمواجهتها   وإمكانات وضيق وقت. مما يضطره  وقلة معلومات  تهديد  ويصاحبها 
بسلوكيات قد تكون إيجابية، فتأخذ بمجرى األزمة إلى بر األمان والنجاة، أو سلبية  

 فتجلب الشقاء له ولمن معه" 
يمية  ومن خالل ذلك فإن الباحث يرى بأن جميع المدارس بمختلف مراحلها التعل   

ملحة إلى إدارة راشدة وواعية تمتلك    خاصة بحاجةومرحلة التعليم األساسي    عامة،
كافة المهارات المختلفة والتي منها المهارات اإلدارية لمواجهة التحديات والمشكالت  

الحاجة إلى قيادة حكيمة خبيرة    المدرسة. وبالتاليالتي قد تطراء في وقتها على  
والمعرفة الكافية في ممارسة مختلف المهام اإلدارية المدرسية  متميزة بالخبرة والدراية  

   منه.أمر البد 
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 مجال إدارة األفراد   رابعا: -

بأنها " مجموعة وظائف وأنشطة وبرامج تتعلق بتصريف      إدارة األفراد تعرف 
البشرية في   القوى  أهداف    المنشأة، كماشؤون  تحقيق  إلى  وتزويد   ،األفراد ترمي 

المنشأة بما تحتاجه منها كما ونوعا وقياس كفاءاتهم وتدريبهم وتنميتهم وتقييم أداء  
الرواتب   وتحديد  وتحفيزالعاملين  إلى    واألجور،  واالستجابة  وترقيتهم  العاملين 

بحيث ينعكس    طموحاتهم،رغباتهم وميولهم وتحقيق رضاهم ومساعدتهم على تلبية  
)صوص،  حقيق الفاعلية في اإلنتاجية وتحسين األداء "  ذلك كله على زيادة قدرتهم وت 

2011 :56 .) 

تقع ضمن مجال إدارة األفراد   اإلدارية التيويرى الباحث أن من ضمن المهارات     
  أجورهم، وتوفير   عملهم، وتحديد اختيار العاملين وإعدادهم وتنظيم ساعات    هي:

 للعمل. أمكنة أمنه 
  السابقة:الدراسات  -

(:  بعنوان درجة ممارسة المهارات القيادية  2020)د  والشاعر  دراسة األسو   -
لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين  
، وهدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة المهارات القيادية لدى مديري مدارس 

ستخدم الباحثان  وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين ،وا
( معلم ومعلمة ، وعينتها بلغت  4343المنهج الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من )

الممارسة  500) درجة  لقياس  استبيان   الباحث  استخدم  وقد   ، ومعلمه  معلم   )
النتائج وأهمها : أن مديري   العديد من  إلى  الدراسة  القيادية :وتوصلت  للمهارات 

ارسون المهارات القيادية بدرجات كبير، وعدم وجود مدارس وكالة الغوث الدولية يم
تقديرات  ومتوسط  المعلمين  تقديرات  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
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مجاالت   جميع  على  الجنس    استبانة المعلمات  لمتغير  تعزي  القيادية  المهارات 
،وجنس المدير وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  

المقابل الدر  ،وفي  الفكرية  المهارات  مجال  في  الخدمة  سنوات  لمتغير  تعزي  اسة 
الذاتية   المهارات  مجاالت  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  كشفت 
والمهارات الفنية والمهارات اإلنسانية والمهارات اإلدارية ، وجود فروق ذات داللة 

زي لمتغير المنطقة التعليمية في  إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تع
مجاالت ) المهارات الذاتية والمهارات الفنية والمهارات الفكرية والمهارات اإلدارية 

المهارات اإلنسانية . الباحثان:   . ( في حين ال توجد فروق في مجال  وأوصى 
وكذلك  العمل على تطوير وتنمية المهارات القيادية المتوفرة لدى مديري المدارس،  

تقديم كل ما هو جديد في هذا المجال لمديري المدارس عن طريق الدورات التدريبية  
 وورش العمل.

( بعنوان )الممارسات اإلدارية لمديري المدارس 2020)  دراسة الحرملية وآخرون   -
للكشف عن  هدفت  بسلطنة عمان(  المعرفة  اقتصاد  مجتمع  متطلبات  في ضوء 

لمدارس في ضوء متطلبات مجتمع اقتصاد المعرفة الممارسات اإلدارية لمديري ا
في   المدراء  تواجه  التي  التحديات  ابرز  على  ،والتعرف  تواجههم  التي  والتحديات 
البيانات   جمع  ،ولغرض  المعرفة  اقتصاد  مجتمع  متطلبات  وفق  أدوارهم  ممارسة 

شف استهدفت الك  استبانةوالمعلومات قامت الباحثات بإعداد أداة للدراسة ممثلة في  
عن درجة  الممارسات اإلدارية لمديري المدارس في ضوء متطلبات مجتمع اقتصاد 
المعرفة ، وطبقت على عينة من مدراء المدارس في السلطنة ،حيث بلغ عددهم  

( مدير في ضوء متغيرات النوع االجتماعي وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي  125)
رجة  الممارسات اإلدارية لمديري وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها : د 

جدا  كبيرة  بدرجة  جاءت  المعرفة  اقتصاد  مجتمع  متطلبات  ضوء  في  المدارس 
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(،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة  4.50وبمتوسط عام بلغ ) 
مجتمع   متطلبات  في ضوء  األساسي  التعليم  مدارس  لمدراء  اإلدارية  الممارسات 

 متغيرات النوع االجتماعي وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي.اقتصاد المعرفة تبعا  ل
( بعنوان " الممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظة  2009)دراسة قاسم    -

القدس وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين " هدفت إلى الممارسات اإلدارية لمديري  
ون مجتمع الدراسة  مدارس محافظة القدس وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين، وتك

( مديرا ومعلما ،منهم  3503من جميع مديري ومعلمي منطقة القدس البالغ عددهم )
( مدرسة ،وتم  192( معلما ومعلمة موزعين على )3311( مديرا ومديرة ،و ) 192)

أفرادها )   ومعلمة ( معلما  388( فردا ،و)441اختيار عينة طبقية عشوائية عدد 
ل من واقع الممارسات اإلدارية والروح المعنوية ،  ( مديرا ومديرة ،ولقياس ك53)

( فقرة موزعة على  44للممارسات اإلدارية ،وتضمنت )  استبانةقامت الباحثة بإعداد  
أربعة مجاالت وهى: إدارة االجتماعات ،وإدارة الوقت ،وإدارة األزمات ،وإدارة األفراد 

 ( فقرة .34الروح المعنوية )  استبانةفي حين تضمنت 
ت النتائج أن الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس محافظة القدس كانت  وأظهر 

( للدرجة الكلية ، وكذلك جاء مستوى 4.00مرتفعة ،وبمتوسط حسابي بلغ قيمته )
قيمته) بلغ  وبمتوسط حسابي  مرتفعة  بدرجة  للمعلمين  المعنوية  (وفق 4.05الروح 

وجود فروق ذات داللة  الخماسي ،كذلك أظهرت نتائج الدراسة عدم ليكرث مقياس 
بين تقديرا أفراد عينة الدراسة لواقع  (   α  ≤  0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

الممارسات اإلدارية للمديرين تعزي لمتغير الجنس ومستوى المدرسة وجنس المدرسة  
والمؤهل العلمي وخبرة المدير اإلدارية وخبرة المعلم ،في حين أظهرت النتائج وجود 

ل تعزي  اإلدارية  الممارسات  لواقع  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  بين  متغيري فروق 
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الحكومية   المدارس  المشرفة لصالح  ،والسلطة  المدير  :الوظيفة  لصالح  المسمى 
 ووكالة الغوث .

 اإلجراءات المنهجية في الدراسة الميدانية:  -
 استخدم الباحث المنهج الوصفي.  منهج البحث:  -1
  : وعينتهمجتمع البحث   -2

تمثل مجتمع البحث في معلمي ومعلمات مدارس مرحلة التعليم األساسي بمراقبة     
( مدرسة 45( معلم ومعلمة موزعين على )1685تعليم العجيالت والبالغ عددهم )

)  م، 2021إحصائية  حسب   بحجم  بسيطة  عشوائية  عينة  منه  ( 169واختيرت 
 (.  %10وبنسبة )

م ومعلمة بمدارس مرحلة التعليم  ( معل30تكونت من )   :االستطالعيةالدراسة    -
تعليم   بمراقبة  الصدق   العجيالت،األساسي  خالل  من  البحث  أداة  لتقنين  وذلك 

 والثبات بالطرق المناسبة.  
 البحث:الخصائص العامة لعينة  -

 ( يبين التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب المؤهل العلمي1جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 37.8 64 دبلوم خاصة 
 52.7 89 مؤهل جامعي
 9.5 16 دراسات عليا

 100.0 169 المجموع

% من مجموع أفراد عينة  52.7( نالحظ أن نسبة  1من خالل بيانات الجدول )
  العينة % من مجموع أفراد  37.8أن نسبة    حين  ي(، فالبحث مؤهلهم العلمي)جامعي
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% من العينة مؤهلهم العلمي )دراسات  9.5  (، ونسبة)دبلوم خاصةمؤهلهم العلمي  
 عليا(. 

 ( يبين التوزيع التكراري ألفراد مجتمع البحث حسب التخصص العلمي 2جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي

 50.3 85 علوم إنسانية 
 49.7 84 علوم تطبيقية 

 100.0 169 المجموع

% من مجموع أفراد عينة البحث  50.3( نالحظ أن نسبة  2من خالل الجدول رقم )
العلمي علوم   نسبة    إنسانية،تخصصهم  أفراد 49.7في حين أن  % من مجموع 

 تطبيقية. تخصصهم العلمي علوم    عينة البحث 
 ( يبين التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب سنوات الخبرة 3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الخبرةسنوات 
 8.3 14 سنوات  5أقل من  

  10سنوات إلى أقل من   5من 
 سنوات

70 41.4 

 50.3 85 سنوات  10أكثر من 
 100.0 169 المجموع

% من مجموع أفراد عينة  50.3( نالحظ أن نسبة  1من خالل بيانات الجدول رقم )
% من  41.4في حين أن نسبة    (،سنوات   10البحث سنوات خبرتهم )أكثر من  

 (،سنوات   10سنوات إلى أقل من    5سنوات خبرتهم )من    عينة البحث مجموع أفراد  
 سنوات(.  5% من العينة سنوات خبرتهم )أقل من 8.3ونسبة  

بعد االطالع على األدب السيكولوجي في مجال اإلدارة المدرسية   البحث:أداة  .3
  اآلتية:تم بناء استبيان وفقا للخطوات  السابقة،والدراسات 
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 لالستبيان. تحديد األبعاد الرئيسة  -
 بعد. صياغة فقرات االستبيان حسب انتمائه لكل  -

 االستبيان: . صدق 
صدق   عرضه    المحكمين:أ.  تم  االستبيان  صدق  من  األولية  للتحقق  بصورته 

 )*(( محكمين 5على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )( فقرة  32المتكونة من )
، من ذوي الخبرة و االختصاص وذلك إلبداء مالحظاتهم وآرائهم حول سالمة اللغة 

بعاد  ووضوحها ومالئمة العبارات ألغراض البحث ، من حيث شموليتها وتغطيتها أل 
وتم تعديل    الفقرات،  البحث ، وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين ، فحذفت بعض 

( فقرة موزعة  28وأصبح االستبيان في صورته النهائية مكونة من )  بعض العبارات 
( فقرات ، والثاني  8على  أربعة أبعاد ،  األول إدارة االجتماعات واشتمل على )

أما بعد الثالث إدارة األزمات فقد اشتمل   ( فقرات ،6إدارة الوقت واشتمل على )
( فقرات علما بأن  6( فقرات، وأخيرا البعد الرابع إدارة األفراد واشتمل على )8على )

 بدائل اإلجابة عن فقراته تنحصر في )نعم ، أحيانا ، ال( .
تم القيام بحساب صدق االتساق الداخلي باستخدام    الداخلي:ب. صدق االتساق  

 اط البسيط بيرسون مصفوفة االرتب
المهارات اإلدارية   ( يبين ارتباطات درجات كل بعد من أبعاد درجة ممارسة بعض4جدول )

 وجهة نظر المعلمين مع الدرجة الكلية لالستبيان األساسي منلمديري مدارس مرحلة التعليم 

 معامل االرتباط  البعد 
 0.802 إدارة االجتماعات 

 0.840 إدارة الوقت

 

 أ. ليلى جويبر   -5خالد المختار  -4د. عصام الكوني    -3د.صالح دقبينة    -2د.سالمة الشريقي  –  1 )*(    
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 0.811 األزمات إدارة 
 0.820 إدارة األفراد 
 0.871 المقياس ككل 

يتضح من بيانات الواردة بالجدول السابق أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسون  
(  0.01بين درجات أبعاد االستبيان والدرجة الكلية كانت دالة إحصائيا عند مستوى )

ومن    لالستبيان،لكلية  األمر الذي يؤكد صدق االتساق الداخلي لكل بعد بالدرجة ا
 والتطبيق. ثم الوثوق فيه لالستخدام 

 االستبيان: . ثبات 
 .نباختم حساب ثبات االستبيان باستخدام اختبار ألفا كرو 

( معامل ثبات االستبيان درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لمديري مدارس مرحلة 5جدول )
 وجهة نظر المعلمين باستخدام طريقة ألفا كرونباخ لألبعاد والدرجة الكلية  األساسي منالتعليم 

 قيمة معامل الثبات  عدد الفقرات األبعاد 
 0.898 8 إدارة االجتماعات

 0.877 6 إدارة الوقت 
 0.898 8 إدارة األزمات
 0.872 6 إدارة األفراد 
 0.987 28 المقياس ككل 

الجدول ) الثبات  5تضح من  قيم معامالت  بلغ معامل    عالية،( أن جميع  حيث 
الثبات إلى صالحية    من معامالت وتشير هذه القيم العالية    (،0.987الثبات الكلي ) 

 بها. وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق  االستبيان للتطبيق
 للبيانات:. التصميم والمعالجة اإلحصائية 7
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لمديري مدارس  المهارات اإلدارية  وإلعادة ترميز االستبيان درجة ممارسة بعض 
  3  -1وجهة نظر المعلمين فقد وزعت الدرجات من    األساسي منمرحلة التعليم  

   التالي:على النحو 
  -( لالستجابة )أحيانا( 2تعطى الدرجة ) -( لالستجابة )نعم(  3تعطى الدرجة )

 (.( لالستجابة )ال1تعطى الدرجة )
 النتائج: تحليل ومناقشة  -

التساؤل   عن  باإلجابة  تتعلق  المهارات    :األولنتائج  بعض  ممارسة  درجة  ما 
اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من  

 وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء مهارة إدارة االجتماعات؟  
( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات والدرجة 6جدول )

 إدارة االجتماعات.في ضوء مهارة 

ر.م
الفقرات



المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري
الدرجةالترتيب

1
يضعجدولأعمالواضحومحدد

لالجتماع
منخفضة3 1.50300.50148

2
يعملعلىاختيارالوقتالمناسب

لالجتماع
منخفضة1.28400.452294

3
يخاطبالفئةالمستهدفةلالجتماع

مناسبفيوقت
متوسطة1.87570.330861

متوسطة1.85800.350102يلتزمببنودجدولاألعمالالمحدد4

5
يعملعلىخلقمناختبادلاآلراء

واألفكاروالمقترحات
منخفضة1.50300.501483

منخفضة1.28400.452294يعملعلىتدوينوقائعاالجتماع6

متوسطة1.87570.330861الجيديمتلكمهاراتاالستماع7

متوسطة1.85800.350102يلتزمبالوقتالمخصصلالجتماع8

 منخفضة 0.4086 1.6301 المقياس ككل 

( الجدول  من  أن  6يتضح  الفئة  7،  3) الفقرتين  (  )يخاطب  على  تنص  والتي   )
وقت   في  لالجتماع  احتلتا    مناسب،المستهدفة  الجيد(  االستماع  مهارات  يمتلك 
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 ( الحسابي  المتوسط  بنفس  األولى  معياري  1.8757المرتبة  وانحراف   )
ويليها0.33086)  ،)  ( أرقام  ذات  الفقرتين  األهمية  احتلتا  8  ،4من حيث  فقد   )

(  0.35010( وانحراف معياري )1.8580توسط الحسابي )المرتبة الثانية بنفس الم
األعمال   ببنود جدول  )يلتزم  على  تنص  يلتزموهي  المخصص    المحدد،  بالوقت 

 وجاءت بدرجات متوسطة.  لالجتماع(،
يعزى ذلك: أن مهارات إدارة االجتماعات تعد وسيلة هامة لتحقيق أهداف المنظمة 

سيلة تقل فائدة هذه االجتماعات ، لذا من  ، وعند انعدام هذه األهداف أو رداءة الو 
األهمية أن يدرك مدير المدرسة بأن يحدد المشكلة ويعمل جاهدا لحلها لكي تكون  
اجتماعاته فاعلة ، فإدارة االجتماعات تتطلب أن يكون لدى القائد مهارات معينة  

على  يستطيع من خاللها تحقيق فعالية هذه االجتماعات ومن هذه المهارات: القدرة  
تحديد الموضوع والمشاركين واألهداف المراد تحقيقها منه وإعداد ورقة عمل لهذا  
االجتماع وتوزيعها ، فنجاح مدير المدرسة في إدارة االجتماعات يتطلب اإلعداد 
الجيد المسبق لالجتماع وانتقاء األعضاء الفاعلين فيه وتبليغ المعنيين قبل انعقاده  

 بوقت كافي.
( جاءت بدرجة 6  ، 2ج الواردة بالجدول أن الفقرتين ذات أرقام )ويتضح من النتائ

  لالجتماع، يعمل منخفضة والتي تنص على )يعمل على اختيار الوقت المناسب  
على تدوين وقائع االجتماع( ولكنها حظيت باستجابة أقل من المبحوثين حولها فقد 

اال إدارة  فقرات  ضمن  أهميتها  حيث  من  الرابعة  المرتبة  بنفس  احتلتا  جتماعات 
 (.0.45229( وانحراف المعياري )1.2840المتوسط الحسابي ) 

ما درجة ممارسة بعض المهارات    الثاني:نتائج تتعلق باإلجابة عن التساؤل    -
اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من  

  الوقت؟وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء مهارة إدارة 



 

 

 

 

 

 

327 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات والدرجة في ضوء  7)جدول  
 مهارة إدارة الوقت.

ر.م
الفقرات



المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري
الدرجةالترتيب

1
ينظمويرتبأعمالهحسب

أهميتها
منخفضة3 1.50300.50148

2
يستخدمالتكنولوجيااإلدارية

فيإدارته
منخفضة1.28400.452294

3
يتعاملمعإدارةالوقتكأنها

ضرورةحتمية
متوسطة1.87570.330861

4

يعملعلىتفويضالسلطة

فيبعضالمهامالكتساب

الوقتفيمهامأخرى

متوسطة1.85800.350102

5
يعملعلىإيجادوقت

لألمورالطارئة
منخفضة1.50300.501483

6
يقيماستخدامهللوقتبين

فترةوأخرى
منخفضة1.28400.452294

 منخفضة 1.5512 1.5512 المقياس ككل 
 

( والتي تنص على )يتعامل مع إدارة الوقت 3)أن الفقرة  (  7يتضح من الجدول )
( وانحراف  1.8757كأنها ضرورة حتمية( احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( فقد احتلت المرتبة  4من حيث األهمية الفقرة رقم )  (، ويليها0.33086معياري ) 
( وهي تنص  0.35010( وانحراف معياري ) 1.8580الثانية بمتوسط حسابي ) 

مهام   في  الوقت  الكتساب  المهام  بعض  في  السلطة  تفويض  على  )يعمل  على 
 بدرجة متوسطة. (، وجاءت أخرى 

األ بتحديد  أساسا  ترتبط  الوقت  إدارة  مهارات  أن  ذلك:  من  يعزى  والمهام  ولويات 
وجهة نظر المدير ويحتم ترتيبها حسب األولوية واألهمية مع اتخاذ عامل الوقت 
أساسا لذلك وقد يقوم بهذه العملية على فترات متباعدة ولعدة مرات واستخدام الوقت  
بفاعلية من المهارات التي ال يمكن االستغناء عنها في المجال التربوي ، وخسارة  
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دير المدرسة يعني خسارة تربوية وعلمية ال يمكن تعويضها، فتنظيم  الوقت من قبل م
الوقت وحسن إدارته واستغالله من مهارات القيادة األكيدة ، فالوقت هو األساس  
الذي يسير به العمل واإلنتاج ويتحقق من خالله النجاح ، ووقت القائد ليس ملكا  

نه القيام بأدوار محددة من له ولكن ملك المرؤوسين والمنظمة ككل فهم يتوقعون م
 أجلهم ومن أجل المنظمة. 

الفقرتين ) ( والتي تنص على )يستخدم التكنولوجيا  6  ،2وفي المقابل يتضح أن 
استخدامه للوقت بين فترة وأخرى( فقد احتلت المرتبة الرابعة    إدارته، يقيماإلدارية في  

( حيث جاءت  0.45229( وانحراف المعياري )1.2840بنفس المتوسط الحسابي ) 
استجابة المبحوثين فيها بدرجات منخفضة ولكنها بمستوى أقل من الفقرات األخرى  

 للبعد من حيث أهميتها حسب تقديرهم لها. 
التساؤل   عن  باإلجابة  تتعلق  المهارات    الثالث:نتائج  بعض  ممارسة  درجة  ما 

الت من  اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجي
 وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء مهارة إدارة األزمات؟ 

ضوء   ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات والدرجة في8)جدول 
 . مهارة إدارة األزمات

ر.م
الفقرات



المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري
الدرجةالترتيب

1
المؤشراتالدالةيعملعلىرصد

علىاألزمة
متوسطة1 1.87570.33086

2
يضعخطةشاملةلالزماتضمن

الخطةالمدرسية
متوسطة1.85800.350102

3

يعملعلىتشكيلفرقمسبقة

ومتخصصةإلدارةاألزماتمنذبداية

العامالدراسي

منخفضة1.50300.501483

4
السلطةفوروقوعيقومبتفويض

األزمة
منخفضة1.28400.452294
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5
يحرصعلىحصراألزمةفي

أشخاصها
متوسطة1.87570.330861

6
يتعاملمعوقوعاألزمةبأساليب

علمية
متوسطة1.85800.350102

7
يخذكافةاإلجراءاتوالتدابير

الالزمةللحدمنوقوعاألزمة
منخفضة1.50300.501483

8
يعملعلىمتابعةتداعياتاألزمة

حتىانتهائها
منخفضة1.28400.452294

 منخفضة 0.4086 1.6301 المقياس ككل 

 

( والتي تنصا على )يعمل  5،    1( أن  الفقرتين ذات رقم )8يتضح من الجدول )
أشخاصها(  على رصد المؤشرات الدالة على األزمة ،يحرص على حصر األزمة في  

متوسطة  بدرجات  حولها  المبحوثين  استجابة  كانت  حيث  األولى  المرتبة  احتلت 
( ، ويليها من  0.33086( وانحراف معياري ) 1.8757بنفس المتوسط الحسابي )

الفقرتين ذات رقم ) تقدير  6،    2حيث األهمية  الثانية فكان  المرتبة  احتلتا  فقد   )
حسب   متوسطة  بدرجات  لها  الحسابي  المبحوثين  المتوسط  بنفس  لديهم  أهميتها 

( وهي تنص على )يضع خطة شاملة  0.35010( وانحراف معياري )1.8580)
 لالزمات ضمن الخطة المدرسية ،يتعامل مع وقوع األزمة بأساليب علمية (.

يعزى ذلك: بأنه ال تتوفر لدى مدراء المدارس وسائل اتصال حديثة داخل المدرسة 
وعدم توفر خطة اتصاالت لديهم ورغم ذلك فإنهم يعتمدون   مثل الفاكس واإلنترنت 

االتصال   وسائل  من  وهو  الهاتف  على  كبير  في    الحديثة،وبشكل  خبرتهم  وقلة 
واعتقادهم بأن مواجهة   المطلوبة،وعدم توفرها بالدرجة    الحديثة،استخدام التقنيات  

يد المبني على  األزمة ال تستدعي استخدام التقنيات الحديثة، لذلك بالتخطيط الج
رؤية واضحة وأسس سليمة يستطيع المدير الناجح تالفي األزمة أو القضاء عليها  

 في مهدها قبل استفحالها والحد من أثارها السلبية ما أمكن ذلك.
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 وأن أقل الفقرات أهمية من وجهة نظر المبحوثين لمستوى أهميتها في هذا البعد 
  األزمة، يعملالسلطة فور وقوع  فويض يقوم بت( والتي تنص على )8  ،4)الفقرتين 

على متابعة تداعيات األزمة حتى انتهائها( فقد احتلت المرتبة الرابعة بنفس متوسط  
 ( وجاءت بدرجات منخفضة.0.45229( وانحراف المعياري )1.2840حسابي ) 

ما درجة ممارسة بعض المهارات    الرابع:نتائج تتعلق باإلجابة عن التساؤل    -
مديري مدارس مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من    اإلدارية لدى

 وجهة نظر معلمي المدارس في ضوء مهارة إدارة األفراد؟ 
( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات والدرجة 9)جدول 

 . ضوء مهارة إدارة األفراد في
ر.

م

الفقرات



المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري
الدرجةالترتيب

1
يعاملالعاملينمعهبالعدلواإلنصاف

خاللتوزيعالمهام
متوسطة1 1.87570.33086

2
يبذلقصارجهدهلتحقيقروحالتعاون

بينالعاملين
متوسطة1.85800.350102

3
يوظفأصحابالكفاءاتوالخبرةلصالح

العمليةالتعليمية
منخفضة1.50300.501483

4
يمثلالقدوةالحسنةفيممارستهاإلدارية

للمعلمين
منخفضة1.28400.452294

متوسطة1.87570.330861يعملعلىتقييمالمعلمينبكلموضوعية5

متوسطة1.85800.350102يشجعالمعلمينعلىأدائهمالتدريسي6

 متوسطة  0.3859 1.7090 المقياس ككل 

( والتي تنصا على )يعامل  5  ،1)رقم  ذات    أن الفقرتين(  9يتضح من الجدول )
بالعدل واإلنصاف خالل توزيع   تقييم المعلمين    المهام،العاملين معه  يعمل على 

( الحسابي  المتوسط  بنفس  األولى  المرتبة  احتلتا  موضوعية(  ( 1.8757بكل 
 ،2قرتين ذات رقم ) من حيث األهمية الف  (، ويليها 0.33086وانحراف معياري )

( وانحراف معياري  1.8580( فقد احتلتا المرتبة الثانية بنفس المتوسط الحسابي )6
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بين  0.35010) التعاون  روح  لتحقيق  جهده  قصار  )يبذل  على  تنص  وهي   )
 بدرجة متوسطة.  (، وجاءت المعلمين على أدائهم التدريسي العاملين، يشجع

لب من مدراء المدارس تشجيع ثقافة اإلبداع  يعزى ذلك: أن مهارة إدارة األفراد تتط
قدرات األفراد على الفهم والتعامل مع    راألداء، تطويوالتفكير المنتج واإلنجاز في  

نقاط القوة والضعف كأفراد أو كأعضاء في فريق العمل وكذلك تعزيز عملية تطوير  
وإيجاد   والناجح، األداء المالحظ  ذوي القدرات الرئيسية لدى المعلمين ليصبحوا من 

 بيئة أساسها التعاون والعمل بروح الفريق والتركيز على تحقيق األهداف الموضوعة. 
( الفقرة  أن  يتضح  المقابل  في  4وفي  الحسنة  القدوة  )يمثل  على  تنص  والتي   )

( 1.2840ممارسته اإلدارية للمعلمين( فقد احتلت المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )
)وانحر  المعياري  بدرجات  0.45229اف  فيها  المبحوثين  استجابة  ( حيث جاءت 

منخفضة ولكنها بمستوى أقل من الفقرات األخرى للبعد من حيث أهميتها حسب  
 تقديرهم لها. 

الخامس:  - التساؤل  عن  باإلجابة  تتعلق  درجة   نتائج  في  فروق  عن  الكشف 
ة التعليم األساسي بمراقبة  ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحل

 تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس تعزى لمتغير التخصص العلمي؟ 
( يبين نتائج اختبار )ت( بين متوسطي عينة البحث عن الفقرات والدرجة 10جدول )
في درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم  الكلية

 لمتغير تعزى تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس  األساسي بمراقبة
 التخصص العلمي.
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 األبعاد 
التخصص  

 العلمي
حجم  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة " ت "
مستوى 
 الداللة 

مهارة إدارة  
 االجتماعات 

علوم  
 إنسانية

85 10.9647 
.99569 19.003- .000 

علوم  
 تطبيقية 

84 15.1429 

مهارة إدارة  
 الوقت

علوم  
 إنسانية

85 7.4941 
.99569 24.884- .000 

علوم  
 تطبيقية 

84 11.1429 

مهارة إدارة  
 األزمات 

علوم  
 إنسانية

85 10.9647 
.99569 19.003- .000 

علوم  
 تطبيقية 

84 15.1429 

مهارة إدارة  
 األفراد

علوم  
 إنسانية

85 8.9529 
.49784 13.297- .000 

علوم  
 تطبيقية 

84 11.5714 

المقياس 
 الكلي 

علوم  
 إنسانية

85 38.3765 
3.48491 19.003- .000 

علوم  
 تطبيقية 

84 53.0000 

  العينة الذين تخصصهم العلمي )علوم تطبيقية( ( أن أفراد  10يتبين من الجدول )
سجلوا متوسطا حسابيا أعلى من المتوسط الحسابي ألفراد العينة الذين تخصصهم  
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  لالستبيان، وذلك على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية    (،العلمي )علوم إنسانية
لتخصص علوم    (،53.0000)الكلي  حيث كان متوسطهم الحسابي على المقياس  

كان المتوسط الحسابي ألفراد العينة الذين تخصصهم علوم إنسانية   تطبيقية، بينما
( وهي  -19.003( وكانت قيمة اختبار )ت( للفرق بين المتوسطي )38.3765)

   (.0.05( أقل من مستوى )0.000قيمة دالة إحصائيا ألن مستوى داللتها ) 

  ى ( تعز 0.05وعليه يمكن القول أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 
في درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم  لمتغير 

وكانت الفروق في  األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس
جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبيان لصالح أفراد العينة الذين تخصصهم علوم  

 تطبيقية. 

التساؤل  نتائج تتعلق باإلجا  - الكشف عن فروق ذات داللة   السادس:بة عن 
إحصائية في درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة 
المدارس تعزى  العجيالت من وجهة نظر معلمي  تعليم  بمراقبة  التعليم األساسي 

 لمتغير المؤهل العلمي؟ 

المؤهل العلمي ودرجة ممارسة بعض  ( يبين تحليل التباين األحادي )أنوفا( لمتغير  11جدول ) 
المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة  

 نظر معلمي المدارس.

مصدرالفروقاألبعاد
مجموع

المربعات

درجة

الحرية

متوسط

المربعات
)ف(

مستوى

الداللة

مهارةإدارة

االجتماعات

 328.872 2 657.744بينالمجاميع
129.071 

 

.000 

 
 2.548 166 422.966داخلالمجاميع

  168 1080.710المجموعالكلي
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مهارةإدارة

الوقت

 228.556 2 457.113بينالمجاميع
147.692 

 

.000 

 
 1.548 166 256.887داخلالمجاميع

  168 714.000المجموع

مهارةإدارة

األزمات

 328.872 2 657.744بينالمجاميع
129.071 

 

.000 

 
 2.548 166 422.966داخلالمجاميع

  168 1080.710المجموعالكلي

مهارةإدارة

األفراد

 147.120 2 294.240بينالمجاميع
89.846 

 

.000 

 
 1.637 166 271.820داخلالمجاميع

  168 566.059المجموعالكلي

المقياس

الكلي

 4028.685 2 8057.370بينالمجاميع

 31.213 166 5181.328داخلالمجاميع 000. 129.071

  168 13238.698المجموعالكلي
 

( يتضح أن قيمة اختبار تحليل التباين األحادي )ف( 11من بيانات الجدول رقم )
حيث بلغت قيمة احتمال الخطأ المثبتة    الكلي،( في المقياس  129.071بلغت )
 ( القول  0.000إزاءها  يمكن  وعليه  عند   إن(  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك 
درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس   ( في 0.05مستوى )

وفقا مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس
الكلية  الدرجة  وعلى  األبعاد  جميع  في  الفروق  وكانت  العلمي  المؤهل  لمتغير 

ة(. وتختلف هذه  لالستبيان لصالح أفراد العينة الذين مؤهلهم العلمي )علوم تطبيقي
م( ، ودراسة  2020)الحرملية وآخرون ،    من:النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل  

م( والتي توصلت نتائجهم بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  2009)قاسم ،  
 في درجة الممارسات اإلدارية لمدراء المدارس تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

المؤهل العلمي ودرجة ممارسة بعض   أقل فرق معنوي لمتغير (  يبين12جدول )
المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من 

 .وجهة نظر معلمي المدارس
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 )ل( المؤهل العلمي ( المؤهل العلمي1)
الفرق بين 
 ( 1-المتوسطين )ل

الخطأ  
 المعياري 

احتمال 
 الداللة 

 م خاصة دبلو 
 000. 91565. 12.86570-* مؤهل جامعي
 000. 1.56157 18.92188-* دراسات عليا

 مؤهل جامعي
 000. 91565. 12.86570* دبلوم خاصة 
 000. 1.51707 -6.05618-* دراسات عليا

 دراسات عليا
 000. 1.56157 18.92188* دبلوم خاصة 
 000. 1.51707 6.05618* مؤهل جامعي

( بين الفئة  0.05( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )12الجدول )يبين  
وبما    (.( والفئة الثانية )دبلوم خاصة( لصالح )دراسات عليادراسات عليااألولى )

يعني أن أفراد عينة البحث الذين مؤهلهم العلمي )دراسات    موجبة فهذاأن الفروق  
  خاصة، لديهم مهارات إدارية أكثر من أفراد العينة الذين مؤهلهم العلمي )دبلوم    عليا(

 مؤهل جامعي(.
التساؤل    - عن  باإلجابة  تتعلق  داللة   السابع:نتائج  ذات  فروق  عن  الكشف 

ة لدى مديري مدارس مرحلة إحصائية في درجة ممارسة بعض المهارات اإلداري
المدارس تعزى  العجيالت من وجهة نظر معلمي  تعليم  بمراقبة  التعليم األساسي 

 لمتغير سنوات الخبرة؟ 
سنوات الخبرة ودرجة ممارسة بعض  ( يبين تحليل التباين األحادي )أنوفا( لمتغير 13جدول )

األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم 
 وجهة نظر معلمي المدارس. 

مصدرالفروقاألبعاد
مجموع

المربعات

درجة

الحرية

متوسط

المربعات
)ف(

مستوى

الداللة

مهارةإدارة

االجتماعات

 444.824 2 889.648بينالمجاميع
386.475 

 

.000 

 
 1.151 166 191.062داخلالمجاميع

  168 1080.710المجموعالكلي
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مهارةإدارة

الوقت

 301.776 2 603.552بينالمجاميع
453.561 

 

.000 

 
 665. 166 110.448داخلالمجاميع

  168 714.000المجموعالكلي

مهارةإدارة

األزمات

 444.824 2 889.648بينالمجاميع
386.475 

 

.000 

 
 1.151 166 191.062داخلالمجاميع

  168 1080.710المجموعالكلي

مهارةإدارة

األفراد

 218.840 2 437.679بينالمجاميع
282.968 

 

.000 

 
 773. 166 128.380داخلالمجاميع

  168 566.059المجموعالكلي

المقياس

الكلي

 5449.093 2 10898.186بينالمجاميع

 14.099 166 2340.512داخلالمجاميع 000. 386.475

  168 13238.698المجموعالكلي

( يتضح أن قيمة اختبار تحليل التباين األحادي )ف( 13من بيانات الجدول رقم )
( في المقياس الكلي ، حيث بلغت قيمة احتمال الخطأ المثبتة  386.475بلغت )
 ( هناك  0.000إزاءها  أن  القول  يمكن  وعليه  عند (  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
درجة ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس   ( في 0.05مستوى )

مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس  
الكلية    وفقا لمتغير سنوات الخبرة وكانت الفروق في جميع األبعاد وعلى الدرجة 

سنوات(.وتختلف    10اد العينة الذين سنوات خبرتهم )أكثر من  لالستبيان لصالح أفر 
م( ،  2020هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من : )الحرملية وآخرون ،  

م( والتي توصلت  2020م( ، ودراسة )األسود والشاعر ،  2009ودراسة )قاسم ،  
دارية لمدراء  نتائجهم بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الممارسات اإل

 المدارس تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
لتأثييعزى   للمهارات   رذلك:  المدارس  الخبرة على ممارسة مديري  عامل سنوات 

، خبرة  األكثر  لصالح  في   اإلدارية  الخبرة  سنوات  زيادة  أن  إلى  ذلك  يرجع  وقد 
ممارسة العمل اإلداري يتيح الفرصة لخوض العديد من التجارب التي تسهم في  
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اكتساب المعلومات وصقل المهارات وممارستها عمليا لذا هي عامل مهم ومؤثر 
 في مستوى ممارسة مديري المدارس لمهامهم.

  سنوات الخبرة ودرجة ممارسة بعض المهارات  أقل فرق معنوي لمتغير ( يبين14جدول )
اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر 

 . معلمي المدارس

 )ل( سنوات الخبرة  ( سنوات الخبرة1)
الفرق بين 
 ( 1-المتوسطين )ل

الخطأ  
 المعياري 

احتمال 
 الداللة 

 سنوات  5أقل من  
إلى أقل من   5من 

 سنوات  10
*-12.30000 1.09933 .000 

 000. 1.08304 24.95294-* سنوات  10أكثر من 
إلى أقل من   5من 

 سنوات  10
 000. 1.09933 12.30000* سنوات  5أقل من  
 000. 60605. 12.65294-* سنوات  10أكثر من 

 سنوات  10أكثر من 
 000. 1.08304 24.95294* سنوات  5أقل من  

إلى أقل من   5من 
 سنوات  10

*12.65294 .60605 .000 

( بين الفئة  0.05( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )14يبين الجدول )
سنوات( لصالح )أكثر من    5( والفئة الثانية )أقل من  سنوات   10أكثر من  األولى )

يعني أن أفراد عينة البحث الذين سنوات    موجبة فهذاوبما أن الفروق    (.سنوات   10
سنوات( لديهم مهارات إدارية أكثر من أفراد العينة الذين   10خبرتهم )أكثر من  

 سنوات(. 10إلى أقل من   5من  سنوات،  5سنوات خبرتهم )أقل من  
 ملخص النتائج: -

ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري  أشارت نتائج البحث أن درجة    -  1
معلمي    مدارس نظر  وجهة  العجيالت من  تعليم  بمراقبة  األساسي  التعليم  مرحلة 
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احتلت   حيث   ، االجتماعات  إدارة  مهارة  على  منخفضة  بدرجة  جاءت  المدارس 
( والتي تنص على )يخاطب الفئة المستهدفة لالجتماع في وقت 7،   3الفقرتين )

لمتوسط  الحسابي  مناسب ، يمتلك مهارات االستماع الجيد( المرتبة األولى بنفس ا
( ،  ويليها من حيث األهمية  الفقرتين 0.33086( وانحراف معياري )1.8757)

(  1.8580( فقد احتلتا المرتبة الثانية بنفس المتوسط الحسابي ) 8،    4ذات أرقام )
( وهي تنص على )يلتزم ببنود جدول األعمال المحدد  0.35010وانحراف معياري )

 تماع ( ، وجاءت بدرجات متوسطة.، يلتزم بالوقت المخصص لالج
ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري  أن درجة أوضحت نتائج البحث  -2

معلمي   نظر  وجهة  العجيالت من  تعليم  بمراقبة  األساسي  التعليم  مدارس مرحلة 
( 3المدارس جاءت بدرجة منخفضة على مهارة إدارة الوقت ، حيث احتلت الفقرة )

المرتبة  والتي تنص على )يتع الوقت كأنها ضرورة حتمية( احتلت  إدارة  امل مع 
( ،  ويليها من  0.33086( وانحراف معياري )1.8757األولى بمتوسط حسابي )
( وانحراف  1.8580( المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )4حيث األهمية الفقرة رقم )

 ( السلطة في بعض  0.35010معياري  تفويض  )يعمل على  تنص على  ( وهي 
 م الكتساب الوقت في مهام أخرى( ،وجاءت بدرجة متوسطة. المها

ممارسة بعض المهارات اإلدارية لدى مديري أن درجة  أكدت نتائج البحث    -  3
معلمي   نظر  وجهة  العجيالت من  تعليم  بمراقبة  األساسي  التعليم  مدارس مرحلة 

ين  المدارس جاءت بدرجة منخفضة على مهارة إدارة األزمات ، حيث احتلت الفقرت
( والتي تنص على )يعمل على رصد المؤشرات الدالة على األزمة 5،    1ذات رقم )

، يحرص على حصر األزمة في أشخاصها( المرتبة األولى حيث كانت استجابة  
( وانحراف  1.8757المبحوثين حولها بدرجات متوسطة بنفس المتوسط الحسابي )

( فقد  6،    2( ، ويليها من حيث األهمية الفقرتين ذات رقم )0.33086معياري ) 
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احتلتا المرتبة الثانية فكان تقدير المبحوثين لها بدرجات متوسطة حسب أهميتها  
( وهي  0.35010( وانحراف معياري ) 1.8580لديهم بنفس المتوسط الحسابي )

وقوع  تنص على )يضع خطة شاملة لالزمات ضمن الخطة المدرسية ، يتعامل مع  
 األزمة بأساليب علمية (.

البحث    -4 نتائج  درجة  بينت  مديري أن  لدى  اإلدارية  المهارات  بعض  ممارسة 
معلمي   نظر  وجهة  العجيالت من  تعليم  بمراقبة  األساسي  التعليم  مدارس مرحلة 
المدارس جاءت بدرجة متوسطة على مهارة إدارة األفراد ، حيث احتلت الفقرتين  

ي تنصا على )يعامل العاملين معه بالعدل واإلنصاف خالل  ( والت5،    1ذات رقم )
توزيع المهام ، يعمل على تقييم المعلمين بكل موضوعية( المرتبة األولى بنفس  

( ،  ويليها من حيث  0.33086( وانحراف معياري )1.8757المتوسط  الحسابي )
المتوسط الحسابي    ( فقد احتلتا المرتبة الثانية بنفس6،    2األهمية الفقرتين ذات رقم )

( وهي تنص على )يبذل قصار جهده 0.35010( وانحراف معياري )1.8580)
  ) التدريسي  أدائهم  على  المعلمين  يشجع   ، العاملين  بين  التعاون  روح  لتحقيق 

 ،وجاءت بدرجة متوسطة. 
  ( 0.05أكدت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5

التعليم   في درجة ممارسة بعض  المهارات اإلدارية لدى مديري مدارس مرحلة 
األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس تعزى لمتغير  

 التخصص العلمي ولصالح العلوم التطبيقية.

( 0.05أثبتت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -6
المهارات   بعض  ممارسة  درجة  التعليم  في  مرحلة  مدارس  مديري  لدى  اإلدارية 
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األساسي بمراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظر معلمي المدارس تعزى لمتغير  
 المؤهل العلمي ولصالح دراسات عليا. 

داللة  -7 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  البحث  نتائج  أوضحت 
المهارات اإلدارية لدى مد 0.05) يري مدارس مرحلة  ( في درجة ممارسة بعض 

المدارس تعزى  العجيالت من وجهة نظر معلمي  تعليم  بمراقبة  التعليم األساسي 
 سنوات. 10لمتغير سنوات الخبرة ولصالح أكثر من 

 التوصيات: -

 الباحث بما يلي:  النتائج يوصيفي ضوء 
تعزيز ممارسة المهارات اإلدارية لدى مدراء المدارس مرحلة التعليم األساسي  .  1

أثناء   التدريبية  بالبرامج  البرامج صفة    الخدمة،من خالل إعدادهم  تأخذ هذه  وأن 
 االستمرارية.

وإكساب .  2 المدارس  تطوير  والتعليم  التربية  وزارة  في  القرار  صانعوا  يولي  أن 
لمدارس ما تستحق من األهمية واعتماد معايير ترشح  المهارات اإلدارية لمدراء ا

 يتوافر فيها الصدق والثبات في المفاضلة لوظيفة مدير مدرسة. 
تحديث األساليب واألدوات المستخدمة في تقييم أداء مدراء المدارس بما يتناسب  .  3

 مع أهمية كل محور من محاور المهارات اإلدارية.
متابعة أداء مدراء المدارس لتطوير المدارس بصفة مستمرة من قبل مشرفي .  4

للوقوف على مستوى أدائه القيادي   المدرسة،اإلدارة المدرسية كجهة استشارية لمدير  
 والتربوي وتقديم التغذية الراجعة المناسبة.



 

 

 

 

 

 

341 

 

 - ISSN 202153   2021 -المجلة الليبية لعلوم التعليم العدد الرابع أغسطس

مع  .  5 شراكات  عقد  من  تمكنهم  المدارس  لمدراء  الصالحيات  من  مزيد  منح 
المدرسة   المحلي، المجتمع  مؤسسات   أهداف  تحقيق  في  واالستفادة من خدماتهم 

 التربوية. 
المدارس بأهمية العالقات الغير رسمية بين    وندوات لمدراءإقامة محاضرات  .  6

 بينهم،ودورهم الكبير في خلق االنسجام    العمل،العاملين داخل المدرسة خارج بيئة  
 وضغوط العمل وتجديد نشاطهم وحيويتهم.  وإزالة الرواسب المتراكمة بسبب المنافسة

المهام  .  7 تفويض  مهارات  ممارسة  على  وتشجيعهم  المدارس  مدراء  دعم 
 والمسئوليات وإشراك العاملين في المدرسة فيها بما يتناسب مع قدراتهم. 

 عقد ورش عمل وحلقات نقاش حول المهارات اإلدارية وسبل تطويرها. . 8
ء المدارس الطالعهم على التجارب الرائدة في الدول  تنظيم زيارات خارجية لمدرا.  9

 المتقدمة في هذا المجال.
عقد البرامج التدريبية وورش العمل للعاملين في المدارس على أساليب الحديثة  .  10

 والفاعلة في مواجهة األزمات المدرسية.
المحتملة .  11 لالزمات  المسبقة  الخطط  إلعداد  األكفاء  البشرية  الكوادر   توفير 

 وإعداد خطط لمواجهتها.
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                       تحقيق مخطوط ) َزهرة الطرف و ُزهرة الظرف في بسط الجمل من العروض المهمل (
 مفيدة عبد الحميد الهرامة د. 

 

 تقديم: 
هـ( ، وقد كتب بالخط   707هذا المخطوط ألبي بكر محمد القضاعي القلوسي )ت:     

المغربي  وهذا الخط عسير القراءة لمن يطالعه ؛ وذلك ألنه يختلف عن خطنا المستعمل 
في الكتابة في زمننا هذا ، من حيث طريقة رسم بعض الحروف ، ومن حيث رسم النقط 

ن الفروق التي تستدعي التحقيق و التدقيق ،  التي تميز اختالف الحروف وغير ذلك م
ولهذا المخطوط قيمته األدبية و التاريخية ، فالقيمة التاريخية ترجع إلى الفترة الزمنية  
التي كتب فيها ، واألدبية ألنه يتحدث فيه مؤلفه عن موضوع مهم لدارسي األدب أال  

ماء األندلس األجالء ، وهو العروض و بالتحديد ) الدوبيت( ، كما أن القلوسي من عل
كان من ضمن العلماء الذين هاجروا من بالد األندلس ، وقد نزل بمراكش و أقام بها و  
لقي من أهلها كل إجالل و ترحيب كما تتلمذ على يديه من أصبحوا فيما بعد من األعالم  

ملت المشهورين ، و لعلنا بالتقديم نذكر األوضاع التي مّرت على بالد األندلس و التي ح
العلماء على ترك موطنهم و االرتحال إلى مواطن أخرى . أما  القلوسي و غيره من 

 فصول.البحث فقد قسمته إلى ثالثة  
 مبحثين: وينقسم إلى  المؤلف(الحديث عن  )فيالفصل األول  -

 ووفاته(ــ موطنه ــ نسبه ــ مولده  )اسمهفي الحديث عن المؤلف  األول:أ ـ المبحث 
 مؤلفاته( ــ مكانته العلمية ــ تالميذه ــ  )شيوخه  الثاني:ب ــ المبحث 

   مبحثين:إلى  وينقسم المخطوط(الحديث عن  )في الثاني:ــ الفصل 
نسبته لمؤلفه ــ عنوان المخطوط ــ الغرض من تأليفه ــ مصادره ــ  األول:أ ــ المبحث 

 المخطوط.موضوع المخطوط ــ الدوبيت )نشأته ـ وزنه ـ أنواعه( ــ قيمة 
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وصف النسخة ــ مالحظات عن الكتابة الخطية للنسخة ــ عملي   الثاني:ب ــ المبحث  
 التحقيق.في 

 المتن.تحقيق  الثالث:ــ الفصل 
 والهجرة: الحالة السياسية باألندلس  

م أثر بالغ في تاريخ األندلس ، به تحّول الوضع    1212هـ /  609لقد كان لسنة      
تحواًل كاماًل في جنوبي الجزيرة اإليبيرية ، حيث تماسك النصارى و تضاعفت حركة 

ملك البرتغال مطاردتهم للمسلمين ابتغاء استرجاع السيادة الكاملة في أسبانيا ، فقد اكتسح  
أراضي المسلمين الواقعة جنوبي بالده ، وشرع ملك قسطلة فردناند الثالث و ملك أراغون  
خايني في فتنة المسلمين شرقي األندلس ، كما نّظما حركة الّزحف على ما بقي بأيدي 

  609ملوك الطوائف من إمارات إسالمية جنوبي الجزيرة ، وبعد خيبة واقعة العقاب سنة  
بنو عبد المؤمن من الموحدين من ذهاب سلطانهم في األندلس والمغرب جميعًا، هـ تأكد  

وظهرت في تلك اآلونة فتن كثيرة كانت سببًا في انقسام البالد ، وخرج أبو عبد هللا محمد 
، واجتاحت ثورته مرسية وسانده في ذلك   3م  1221هـ/ 625بن هود عن الموحدين سنة  

حاول أن يقف في وجه الزاحف النصراني فردناند الثالث العباسيون ولقبوه بالمتوكل ، و 
، وحرص على فرض سلطانه على الساحل بأكمله وعلى الواليات الجنوبية الواقعة بين  
الجزيرة و المرية من جهة ، وبين قرطبة و غرناطة من جهة أخرى ، و لم يلق ابن هود 

جزيرة ، فقد عارضه خصمه في هذه المهمة أّية مساندة من ملوك و أمراء المسلمين بال
ابن األحمر ملك غرناطة ، ووقف في وجهه بعض األمراء الموحدين المقيمين بجنوبي 
أسبانيا ، و تبعت ذلك فتنة وحرب داخلية انتهزها الملك فردناند الثالث لالستيالء على 

 المدن و خاصة قرطبة .

 
منهاج البلغاء و سراج األدباء: حازم القرطاجني ، تح/ محمد الحبيب الخوجة ، مط/دار الكتب  3

 . 46ـ  45م،ص 1966الشرقية 
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لسقوط   وكان   األندلس،في    والثقافيةوقد أصابت حرب االسترداد القومية الحياة الفكرية  
العلم  1236هـ/633قرطبة   أسر  أهل  من  كثير  حمل  ما  النتائج  من  على   واألدب م 
 4الهجرة

وقد اتجهوا لإلقامة   رجعة،وكانت هجرة هؤالء العلماء من مسقط رأسهم األندلس بدون  
ومنهم من سار نحو    بالمغرب،ومراكش    إفريقية،فمنهم من ارتحل إلى    مختلفة،بأماكن  

وتعتبر الهجرة عامال من عوامل انقراض   الحجاز،مصر أو    المشرق ليقيم بسوريا أو
لوحظ نشاط نسبي بقي  ولكن تدريجيًا، لم يحدث فجأة بل  وهذا باألندلس،الحياة الفكرية 

حيث كان العلماء يجتمعون للدراسة   الجزيرة،عشرات السنين في مراكز كثيرة بجنوبي  
 5المواقع.بتلك   والثقافية الفكرية،لى بعث الحياة عاملين ع

 القلوسي،والحديث هنا عن الحالة السياسية و عوامل الهجرة مهم لتأكيد اثبات هجرة  
و لتمكين الربط بين ما ذكرته كتب التراجم    آنذاك،حيث أن الهجرة كانت ظاهرة عامة  

و بين اثبات نسب هذا المخطوط له كونه بخط مغربي و قد    أندلسي،من كونه عربي  
تحدث القلوسي عن مراكش و أهلها الذين كان لهم دور في تشجيعهم له على كتابة  

  البحث.مخطوطه الذي تناوله هذا 
 

  

 
 . 46المرجع السابق : ص  4
 47نفس المرجع السابق : ص 5
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 المبحث االول/  الفصل األول
 اسمه •
 موطنه  •
 نسبه مولده  •
 وفاته  •

  المؤلف(الحديث عن  )في :المبحث األول
 القضاعي،محمد بن محمد بن إدريس بن مالك بن عبد الواحد بن عبد الملك    اسمه:
 6بأبي بكر    ويكّنى

آراء   حوله  تباينت  فقد  به  ُعرف  الذي  اللقب  قال    المترجمين،أما  من  بأنه فمنهم 
.وأقول بعد  9، ومنهم من قال )القللوسي(   8، ومنهم من قال بأنه )القالوسي(   7القالوسي()

 بحث واطالع إن القالوسي مستبعد نظرًا لالعتبارات التالية: 
أن المخطوط الذي بين أيدينا كتب على صفحته األولى )القلوسي( ولهذا البد أن   :أوالً 

 منها. نبحث عما يؤكد هذه الصيغة إن وجدت أو صيغة قريبة 
 

 
هكذا ورد اسمه في كثير من المصادر التي ترجمت له : هدية العارفين للبغدادي ، مط/وكالة   6

. اإلحاطة في أخبار غرناطة البن الخطيب،  141، ص2م، م/1955المعارف الجليلة ـ استنبول، 
. الديباج المذهب البن  75،ص  3م، م/1977، 1تح/ محمد عنان ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/

. ذرة الحجال البن القاضي ، تح/ 225محمد األحمدي ،مط/ دار التراث ـ القاهرة ،ص/فرحون ،تح
. الدور الكامنة 2م، ج/1971، 1محمد األحمدي ، دار التراث القاهرة ـ المكتبة العتيقة بتونس ، ط/

. بغية الوعاة للسيوطي ،تح/ محمد أبو الفضل  287،ص 4للعسقالني، تح/ محمد سيد جاد الحق ، ج/
. األعالم للزركلي ،مط/ دار العلم للماليين، ط/ 220، ص 1المكتبة العصرية ـ بيروت ، م/  /،مط
. األعالم بمن حل بمراكش ، للعباس بن إبراهيم، مط/ الملكية بالرباط ـ 33، ص 7م، ج/1984، 6

. معجم المؤلفين لكحالة ، مط / دار.إحياء التراث العربي ـ بيروت ، 337، ص  4م ،ج/ 1979
 . 190، ص  11ج/

 . 140/ 11، معجم المؤلفين:   2، ذرة الحجال : ج/ 141/ 2هدية العارفين :  7
، ولكن العسقالني علق في هامشه بقوله : " إن الصواب القلوسي كما  4/287ر الكامنة : رالد 8

 ورد في اللباب البن األثير ". 
 .285/ 2، الديباج :  75/ 3اإلحاطة :  9
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المحقق )القالوسي(،إال    في النسخة التي اتخذها10: أنه جاءت عند العسقالني     ثانياً 
 أنها في النسختين األخريين جاءت )القلوسي( كما ورد لدينا في المخطوط الذي نحققه. 

افترضنا    (،فاللفظ قريب من )القلوسي  مستبعد؛نرى أن )القللوسي( احتمال غير   فإذا 
وقوع تصحيف أو تحريف فترجيح )القللوسي( ـ بزيادة الم ـ أو القلوسي ـ بحذف الالم ـ  

أما القالوسي ؛ ألن رسم الالم و األلف اعتمدت أن أذكر االسم بنفس الصيغة   وارد، 
التي جاءت في أول المخطوط ، وكما ذكر العسقالني بأنها صحيحة حيث وردت هكذا  

 11في اللباب البن األثير  
 موطنـــــــه:

بأن القلوسي من )إصطبونة( ، ولم    12وكحالة    فرحون،ذكر كل من السيوطي وابن  
يشيروا إلى مكان وجودها ، أما الزركلي فقال : " ولد بظاهر )اسطبونة ؟(وقد وضع 
عالمة استفهام بجانبها، وأما ابن الخطيب فقد قال بإنه من إسطبونة أو من إشتبونة ، 

كنه في وقد ورد في جذوة االقتباس البن القاضي بأن)اصطبونة( في بالد األندلس ، ول
 قال بإنه من أشبونة ، و أنها إحدى مدن األندلس شرقي باجة .  13)ذرة الحجال( 

وبعد عرض آراء هؤالء العلماء األجالء أقول إن األصح )إشبونة( فقد جاء في معجم  
مدينة باألندلس يقال لها لشبونة وهي متصلة بشترين قريبة من   أن إشبونة  14البلدان  

البحر المتوسط يوجد على ساحلها العنبر الفائق ، قال ابن حوقل : " هي على مصب 
 نهر شنترين إلى البحر".

 
 . 287/ 4ر الكامنة : درال 10
 287،ص  4الدرر الكامنة ج/ 11
   11/140، معجم المؤلفين لكحالة  2/285، الديباج البن فرحون  1/220بغية الوعاة للسيوطي  12

 557ص  1ج/ 13

 .  110، ص   2معجم البلدان : باقوت الحموي ج/ 14
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نقاًل عن اليسع بن عيسى صاحب كتاب المعرب    15كما جاء في نفح الطيب للمقري  
ندلس من أربونة إلى أشبونة ، ثم جاء في الهامش في آداب المغرب أن طول بالد األ

تقع غرب  البرتغال وهي  ليسبوا عاصمة  أو  اليوم لشبونة  التي تسمى  أن أشبونة هي 
األندلس كإشبيلية ، وماردة ، بمحاذاة نهر شنترين ، وفي الحديث عما فيها من المعادن  

التبر ، وفي ري بها معدن  المتصلة بشنترين يوجد  الذي ال  قيل إن أشبونة  العنبر  فها 
 16يشبهه إال الشحري .

حيث قسم حلة العروس في حلى   وفي الحديث عن منهج كتاب ) المغرب البن سعيد(
غرب األندلس إلى سبعة كتب كل منها يحتوي على مملكة منحازة عن األخرى، وكان  

 الكتاب السابع بعنوان ) الرياض المصونة في حلى مملكة أشبونة(. 
سم المدينة في ) شجرة النور الزكية( بهذه الصيغة ، ففي حديثه عن تقسيم  وأليضًا ورد ا

 األندلس إلى مشرق ومغرب ومتوسطة قال إن كل واحد من هذه األقسام الثالثة مشتمل.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 127ص  4انظر نفخ الصيب : للمقريج/ 15

 152، ص  143ص  1انظر نفخ الطيب ج/ 16
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وبعد أن ذكر المتوسطة ، ومدن    على مدائن عظيمة كل مدينة منها مملكة مستقلة ،
 شرق األندلس ، ذكر مدن غرب األندلس إشبيلية و ماردة و أشبونة وغيرهم. 

قال : "   230وفي حديث ابن األثير عن خروج المشركين إلى بالد المسلمين باألندلس  
في هذه السنة خرج المجوس من أقاصي بالد األندلس في البحر إلى بالد المسلمين، 

م في ذي الحجة سنة تسع و عشرين عند أشبونة ..." ، و أعاد ذكرها في فكان ظهوره 
أثناء حديثه عن استيالء الفرنج على المدن األندلسية قال : " ...ملك الفرنج لعنهم هللا 

 17. مدينة ...و أشبونة "  
 نسبه : 

لقد عرف صاحب المخطوط بالقلوسي ، ولكن لقبه كان )القضاعي( ، و قضاعة نسب 
العرب الثالثة  ، وقد حصر ابن حزم األندلسي أنساب العرب في ثالثة   18ب  من أنسا

أصول : "عدنان ، وقحطان ، وقضاعة ، ووجدنا في كتب بطليموس ، وفي كتب القيم  
القديمة ذكر القضاعيين و نبذة عن أخبارهم و حروبهم  ... و بالد قضاعة متصلة 

غلبة الروم عليها ، و ببالد بني عدنان  بالشام ، وببالد يونان األمم التي بادت ممالكها ب
  "...19 

 مولده و وفاته : 
، وكانت   20م (    1307هـ ــ707م( و توفي سنة )     1210هـ ــ607ولد القلوسي سنة )

 21وفاته يوم الجمعة الثامن عشر من رجب الفرد . 
  

 
  138ص   9الكامل في التاريخ : ج/ 17
 1جمهرة انساب العرب البن حزم االندلس ص  18

 8المرجع السابق ص 19

 190ص  11، معجم المؤلفين لكحالة ج/  33ص  7االعالم : للزركلي ، ج /  20

  337ص  4، االعالم بمن ضل بمراكش : ج / 87ص  3اإلحاطة ج /  21
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 المبحث الثاني /  الفصل األول
 ( مؤلفــــــاته   - تالميذه –مكانته العلمية   - شيوخه) 

 شيوخه :  -
قرأ على األستاذ أبي الحسن ابن أبي الربيع،و الزمه و أخذ عنه ، و عن أبي القاسم بن  

 22الحصار الضرير السبتي ، وعل األستاذ أبي جعفر بن الزبير بغرناطة ، و غيرهم . 
الربيع  أبي  العثماني    23  وعبد هللا بن  هو عبد هللا بن أحمد بن عبيد هللا بن محمد 

ملخص القوانين    ،اإلشبيلي األموي ، وهو نحوي ، ومن تصانيفه : شرح كتاب سيبويه
 في النحو ، شرح الجمل للزجاج ، و شرح اإليضاح ألبي علي الفارسي . 

 مكانته العلمية : 
ية للقلوسي ، و الحظت تحدث مجموعة من المؤرخين في تراجمهم عن المكانة العلم

نقل أغلب هذه التراجم الواحدة عن األخرى ، فقد ورد باللفظ و المعنى عن القلوسي  
بأنه كان إمامًا في العربية و العروض ، و كان بقطره علمًا من أعالم الفضل ، و  

، أّلف في الفرائض و العروض و تاريخ بلده ، و  24العلم ، و اإليثار ، و المشاركة 
ل الشمس ، و متوسطات الفجر ، و معرفة األوقات باألقدام ، و له أرجوزة  في ترحي

. و كان شديد  25في شرح مالحن ابن دريد ، و له شرح الفصيح ، وغير ذلك 
التعصب لسيبويه مع خفة فيه ، و مما يروى عن القلوسي أنه ورد يومّا على القاضي 

مسألة في العربية ، نقلها عن  أبي عمرو الرندون ، و كان شديد المهابة ، فتكلم في
سيبويه ، فقال له القاضي أخطأ سيبويه ، فكاد يجن ولم يقدر على جوابه لمكان  

 
 228ص1، بغية الوعاة : م /  285/ص 2الديباج المذهب ج ،  77/ص3اإلحاطة م /  22

   236ص  6معجم األدباء : كحالة ج/ 23

   285ص 2/ الديباج المذهب ج /   301ص  2/ ذرة الحجال ج  75.  74/ص3اإلحاطة م 24
 285ص  2الديباج ج  25
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منصبه فجعل يدور في المسجد و دموعه تنحدر وهو يقول أخطأ من خّطأه وال يزيد 
 26عليها . 

 وله شعر منه قصيدة أولها :
  27وصل الزمان مساءه بصباح     أطلع بأفق الراح شمس الراح                      

 تالميذه : 
  (أبو العباس المراكشي المعروف بابن البنا :1)

وهو أحمد بن محمد بن عثمان األزدي أبو العباس المراكشي ، عرف بابن البنا ،  
حيث كان أبوه محترفًا بالبناء ، وطلب هو العلم فوصل فيه الغاية القصوى ، و كان  

ك ، أخذ من علوم الشريعة حظًا وافرًا ، فقد أخذ الفرائض عن  إمامًا معظمًا عند الملو 
 28هـ .   721أبي بكر القلوسي ، و كذلك أخذ عنه العروض ، توفي سنة 

   (عبد المهيمن بن محمد الحضرمي :2)
وقد كان القلوسي أحد أهم مشيخته  يكنى بأبي محمد صاحب القلم األعلى بالمغرب ،

 29، وقد ذكر أن الحضرمي روى عن أستاذه القلوسي.  
  (عبد الملك بن مخلص األنصاري :3)

كما جاء في األعالم من حل بمراكش و أغمات من األعالم حيث ذكر ابن البنا أنه 
 30أخذ عن القلوسي . 

 

 
   187ص  4الكامنة ج / ر الدر   – 76ص  33اإلحاطة م  26
 . 187، ص  4ج/الكامنة مرجع سابق ر الدر  27
 83.84.85ص  1انظر نيل االبنتهاج بتطريز الديباج ج/ 28

 12/ ص  4اإلحاطة م /  29

 337ص  4جبراهيم إاالعالم بمن حل بمراكش . العباس بن  30
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لقد احتفظت لنا المصادر التي ترجمت للقلوسي بذكر العديد من المؤلفات  مؤلفاته :
... فمن التي ألفها ، و كانت مؤلفاته تدور في فروع العروض ، و الفقه ، و التاريخ 

 : مؤلفاته
، و في معجم المؤلفين ) أرجوزة في نكت 31()النكت المستوعبة في القوافي(  1)

 ، و الزركلي قال إن من مؤلفاته : " أرجوزة ـ خ في نكت القوافي " .32القوافي (  
 33(ألف ) أرجوزة في الفرائض ( . 2)
، وقد وجدت نصاًّ من  34(ألف ) الختام المفضوض عن خالصة علم العروض ( 3)

المفضوض عن خالصة علم العروض في كتاب )العروض و إيقاع الشعر  الختام 
العربي ( للدكتور سيد البحراوي ، وقد نسب النص في هامش كتابه "ألبي بكر محمد 

" ،  37القضاعي: الختام المفضوض عن خالصة علم العروض ، عن العلمي ص 
أبو بكر محمد  وقد بحثت عن كتاب العلمي و لكنني لم أجده ، و النص هو  ) يقول

القضاعي : تكاد تجزئة الخليل تكون مسموعة من العرب ، فإن أبا الحسن األخفش  
روى عن الحسن بن يزيد أنه قال : سألت الخليل بن أحمد عن العروض ، فقلت له : 
هال عرفت لها أصاًل ، قال : نعم ، مررت بالمدينة حاجًا فبينما أنا في بعض طرقاتها 

 ى باب يعلم غالما ، وهو يقول له : قل : ، إذ أبصرت بشيخ عل
 نعم ال نعم ال ال نعم ال نعم نعم  

 نعم ال نعم ال ال نعم ال نعم ال ال                                    
 

 
 678ص 2إيضاح المكنون : م /  31

 190ص11/6ج/ 32
 33ص 7االعالم ج 33
 .33.ص  7جاالعالم : مرجع سابق  34
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قال الخليل : فدنوت منه فسلمت عليه ، و قلت له : أيها الشيخ ، ما الذي تقوله لهذا 
ه هؤالء الصبية عن سلفهم ، وهو علم عندهم  الصبي ؟ فذكر أن هذا العلم شيء يتوارث

يسمى التنعيم ، لقولهم فيه نعم ، قال الخليل : فحجيت ، ثم رجعت إلى المدينة  
فأحكمتها " و قد استشهد بهذا النص على معرفة العرب بالتقطيع ، و يعلق البحراوي  

 35.  على النص بأنه شديد األهمية ، و أقرب النصوص إلى أحكام العقل و المنطق
و إشارة البحراوي في الهامش تدل على أنه نقل النص من كتاب آخر ، وهذا الكتاب 

اآلخر نقله عن القلوسي القضاعي من مخطوط ، أو ربما من كتاب مطبوع ، و  
 االعتقاد بالمخطوط أقوى . 

 36(ألف ) الدرة المكنونة في محاسن إسطبونة (. 4)
 : (كما نظم الشعر ومن شعره في المدح قوله5)

 عـاله ريــاض أورقـت بـمـحـامــــد 
 تـنـور بـالـجـدوى و تـثـمـر باألمـل                                                

 تـســح عـلـيـهـا مـن نـــداه غـمامــة
 تروي ثرى المعروف بالعل و النيل                                                

 و هل هو إال الشمس مجدًا و رفعة
 فـيـغـرب بالجدوى ويـبـعـد باألمـل                                               

 في مطلعها:وهي قصيدة طويلة ، وقال أيضًا يمدح أبا عبد هللا الرنداحي بقصيدة جاء 
 الـــراح 37أطلـع بأفــق الـراح كـأس 

 وصـل الـزمان مسـاءه بـصـبــاح                                               
 

  17-16وايقاع الشعر العربي للدكتور سيد البحرواي ص   العروض 35
 76ص  3اإلحاطة : م/  36
 287ص  4وردت عند العسقالني ) شمس الراح ( ج/  37
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 خـذها على رغـم العدول مـدامــة
 تـنـفـي الـهـمـوم و تـأت باألفراح                                                

 ثم يقول : 
 الريح من زهر الربى و كأن عرف

 38عـرف امـتـداح القـايــد الـرنـــداح                                             
وألف ) زهرة الطرف و زهرة الظرف في بسط الجمل من العروض المهمل ( و  (6)

هو عنوان المخطوط الذي نحققه ، وقد أخرت ذكره رغم أهميته و قيمته العلمية  
 ستفاضة في موضعه . ألتحدث عنه با
 في الحديث عن الكتاب /  المبحث األول/  الفصل الثاني

 –  الدوبيت  –موضوعه  - مصادره –الغرض من تأليفه   -   عنوانه – نسبته للمؤلف) 
 ( قيمته

البد من أن أعرف بهذا المخطوط من حيث نسبته  قبل أن أنتقل إلى القسم التحقيقي ،
 للمؤلف ، و عنوانه ، و الغرض من تأليفه ، و مصادره ، و موضوعاته . 

 نسبته للمؤلف : 
، وهو بعنوان ) زهرة الطرف 39ذكر أكثر من ترجم للقلوسي أن له كتابًا في العروض 

و زهرة الظرف في بسط الجمل من العروض المهمل ( و هذا العنوان مكتوب على  
الصفحة األولى من المخطوط ، وممن ذكر هذا من المترجمين خير الدين الزركلي ، 

 
 77ص  3اإلحاطة : م/ 38
ذرة الحجال البن القاضي ، إيضاح   2/285الديباج البن فرحون   ، 7/33انظر االعالم للزركلي  39

 11/190، معجم المؤلفين لكحالة  2/141، هدية العارفين لللبغدادي  1/620المكنون للبغداي 
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و ابن فرحون ، و ابن القاضي ، و أيضًا إسماعيل باشا البغدادي الذي ذكر هذا  
 40التأليف ، و نسبه لصاحبه. 

 عنوان الكتاب : 
ذكر المؤلف عنوان الكتاب في الصفحة األولى من المخطوط ، و ممن ذكره بعنوانه  

الكامل إسماعيل باشا البغدادي في كتابه )هدية العارفين ( و العنوان كما سبق و  
و قد  41ذكرت ) زهرة الطرف و زهرة الظرف في بسط الجمل من العروض المهمل ( 

حيث قال : " أولها الحمد هلل أنعم على اإلنسان   انفرد البغدادي بذكره لما جاء في أولها
، أما الزركلي فقد ذكر العنوان باختصار ، و   42بالتحلي بحلية أهل البيان ... الخ (

، 43أشار إلى أنه مخطوط حيث قال : " له كتب ، منها ...زهرة الظرف خ عروض " 
و لكن  كحالة ذكره بعنوان ) زهرة الطرف من زهرة الظرف في بسط الجمل من  

في   و لكنني أرجح ما ذكره البغدادي حيث جاء موافقًا لما لدينا44العروض المهلل (  
 المخطوط .

وهذا العنوان شبيه بالعناوين األخرى التي وضعها لكتبه و مؤلفاته من حيث طول  
العنوان وما يتميز به من سجع ، فمن العناوين التي سمى بها مؤلفاته ) الختام  

 46و)الدرة المكنونة في محاسن إسطبونة( . 45المفضوض عن خالصة علم العروض( 
 

 
 .1/620إيضاح المكنون، مرجع سابق  40
 .2/141هدية العارفين مرجع سابق  41
 1/620إيضاح المكنون  42
 7/33االعالم  43
 11/190المؤلفين معجم  44
 2/141هدية العارفين  45
 3/76اإلحاطة  46
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 الغرض من تأليفه : 
يشرح المؤلف نفسه الغرض من تأليف كتابه هذا في مقدمته فيقول : " الوزن من  
الشعر كالروح من اإلنسان وقد وضع الناشر فيه أوضاعًا وجمع فيها من النسب  

الوزنية أنواعًا و لم يرسلوا لعرض الدوبيت ذكرًا وال أعملوا في بسط مجمله فكرًا على  
 47عاريضه و ضروبه ... "حال تنويع أقسامه و ضروبه و تفريع أ 

بهذا يكون السبب إهمال المؤلفين في ذلك الوقت لعروض الدوبيت ؛ فلم يرسلوا له  
ذكرًا ، و لم يعملوا فيه فكرًا مع ما له من أهمية ؛ و لكنه بعد ذلك يقول : " لقد كنت 

 48وضعت فيه وضعًا لم يستو كل أقسامه جمعًا فنبذته ... و تركته نسيًا منسيًا ... "
أي أنه بعد أن شرع في تأليف كتابه توقف وترك تكملته ، ولكن ما الذي جعله يعود  

و يهتم بذلك التأليف ؟ يقول بأن السبب هو أهل الذكاء و النبل الذين تعرف عليهم  
بمراكش بعد أن نزل بهم والتأم في زمرتهم ، و جرى في حلبتهم فقد طلبوا منه أن  

طلبوا منه أيضَا أن يضع فيه مجموعًا يوضح مشكله ينقحه و يكمله بما نقص ، كما 
حيث قال : " ... سألني بعض أذكيائها النبالء و أدبائها البرعاء تنقيحه و تكميله و 

توشيحه بما نقص فيه و تذييله و أن أضع فيه مجموعًا يوضح مشكله أصواًل و فروعا 
  "...49 

 مصادره : 
لم يعتمد القلوسي في تأليف هذا المخطوط على مصدر أو مرجع ما ، و هذا ما قاله  

بنفسه في مقدمته : " فشرعت في استقراء أصوله و تتبع فصوله عاريا عن أصل  
أراجعه أو سماع أطالعه ... " فهو بهذا ينفي اعتماده على مراجعة ألصول أو على  

 
 انظر مقدمة المؤلف  47
 انظر مقدمة المؤلف  48
 انظر مقدمة المؤلف  49
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باب تأليفه إهمال المؤلفين له ــ أي سماع ، وقد ذكر أيضًا كما أسلفت أن من أس
الحديث عن الدوبيت ــ مع أهميته فهو فن من الفنون  انتشر كثيرًا على ألسنة الشعراء 

و باألخص في القرنين السادس و السابع الهجريين . كما قال في مقدمة مخطوطه  
 العروض. بأنه سار على طريقة الخليل في فك دوائر 

  الكتاب:موضوع 
 ،()الدوبيت أال وهو  موضوعه،في فصول الكتاب البد من الحديث عن  قبل الخوض 

يتكون من  )الدوبيت(المصطلح  وهذا الشعرية.نبذة عن هذا النوع من الفنون  وإعطاء
 وسموه عربية،كلمة   )بيت(واألخرى  اثنين،إحداهما فارسية وهي )دو( بمعنى  كلمتين،

 ويعرف الفرس،أخذه أدباء العرب عن  وقد  بيتين،كذلك ألنه ال يتكون من أكثر من 
 50الخيام. كعمر   شعرائهم،باإلجادة فيه بعض  واختص  بالرباعي،عندهم 
 نشأته: 

: " هذا النوع لم يكن في  51يقول مصطفى صادق الرافعي  بغداد،كانت نشأته في  
  ولم  قوله،العربية قبل القرن السابع " ألنه لم يجده في شعر أحد قبل ذلك الزمن حسب 

 يجد إشارة إليه. 
 وزنه : 

العين ( ، متفاعلن و تارة يغير إلى متفاعيلن ،  )بسكون للدوبيت وزن واحد وهو فعلن 
 فعولن ، فعلن ) بتحريك العين و سكونها ( .

ه أنواعًا من البديع ، ومن أكثر الشعراء ولوعًا بذلك ) الصفي الحلي ( ، و قد يضمنون
 52وله في ديوانه منه مقاطيع كثيرة .

 
 151/ 3تاريخ اداب العرب ، للرافعي  50
 المرجع نفسه ، والصفحة نفسها. 51
 المرجع نفسه و الصفحة نفسها. 52
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 أنواع الدوبيت :
للدوبيت باعتبار القوافي خمسة أنواع هي : الرباعي المعرج ، و الرباعي الخاص ، و  

 ، و الرباعي المردوف . الرباعي الممنطق ، و الرباعي المرفل
 قيمة الكتاب و منهج المؤلف فيه :
 تكمن قيمة هذا الكتاب في اآلتي : 

: قيمة تاريخية ، و إن لم نعثر على ما يحدد التاريخ الدقيق لتأليفه ، ولكنه ألف   أوالً 
هـ وهي فترة حياة المؤلف ، ويعتبر ما ألف آنذاك من  707ـ  607في الفترة ما بين  

 ثقافي ألمتنا العربية . الموروث ال
: قيمة موضوعية ، فقد أفرد المؤلف هذا المخطوط للحديث عن الدوبيت ، دون   ثانياً 

سائر الفنون األخرى ، وهذا النهج نادر الحدوث ؛ فعادة ما يكون الحديث عن  
الدوبيت في عدد قليل من الصفحات ، و في أحيان في أقل من صفحة في الكتب 

 عروض .التي تؤلف في علم ال
: أسهب في الحديث عن هذا الفن بضروبه المتعددة لإليضاح فنجده عندما   ثالثاً 

يتحدث عن موضوع معين يضع عنوانا جانبيا مثل : ) تفسير ـ تبيين ـ تكميل ( ، و  
 هذه الطريقة تدل على الترتيب المنهجي و التسلسل المنطقي . 

بالغة الفائدة إذا تحدث المؤلف عن : و هذه المنهجية في تناول المواضيع تكون  رابعاً 
كل موضوع على حدة ؛ ولكنه في الفصل السابع تناول موضوع ) العلل( مجتمعة ، 
وهي متفرعة بأصل الوضع إلى قسمين ) علل الزيادة و النقص ( و تندرج تحت كل 

قسم أنواع ، و كذلك ) الزحافات ( التي التزمت فصارت علة ، ثم عّرفهم جميعا ،  
وضح ما يحدث للتفاعيل عند دخول العلل و الزحافات عليها ، و لو أنه  ومن ثم 
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تناول علل النقص مثال بالذكر ومن ثم عرفهم و بينهم في التفاعيل وبعد ذلك انتقل  
 إلى القسم اآلخر لكان أوضح و أيسرإلفهام القارئ.

 بعض المآخذ على المؤلف :
 علل : الزيادة ، اإلذالة ، و ــ ترك تعريف بعض المصطلحات المهمة ، فذكر مثال1

 الترفيل ، و التسبيغ ، و لم يعّرف إال التسبيغ. 
 ــ لم يورد شواهد شعرية في الفصل السابع يوضح فيها الزحافات و العلل . 2
ففي حديثه عن الزحاف    ــ لم يشكل بعض التفعيالت التي تحتاج إلى التشكيل ،3

المفرد قال : " متفاعلن تنقل إلى متفاعلن لسبب دخول اإلضمار عليها " و لم يعّرف 
المؤلف اإلضمار رغم أنه عّرف كل الزحافات المفردة ، و اإلضمار هو : تسكين  
الثاني المتحرك ، و القارئ الذي ال يعرف اإلضمار لن يجد فرقًا بين متفاعلن و  

 ى من دون تشكيل .متفاعلن األخر 
 

 في الحديث عن المخطوط/   المبحث الثاني/  الفصل الثاني
 وصف النسخة  -
   مالحظات على الكتبة الخطية للنسخة -
 ( عملي في التحقيق -
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 المبحث الثاني /  الفصل الثاني
 وصف نسخة المخطوط : 

بحثت  لم أجد لهذا المخطوط أي نسخة عدا النسخة الموجودة لدينا ، علما بأنني قد 
في فهارس المخطوطات بمركز جهاد الليبيين ، و مخطوطات األوقاف والتي هي  
تابعة للمركز ، و كذلك بحثت في فهارس مخطوطات غدامس و بنغازي في كلية  

كتبت   14×22االسكوريال ، مقاسها  288الدعوة اإلسالمية ، و هذه النسخة رقم  
حروف و النقاط مختلف عن رسمنا  بخط مغربي احتاج إلى كثير من التدقيق ؛ فرسم ال

للحروف في وقتنا هذا نظرًا الختالف الزمن ، فالمخطوط يعود إلى  نهاية القرن  
السابع وبداية القرن الثامن الهجري ، وقد اعتمدت هذه النسخة علمًا بأنها تتصف  

 باآلتي : 
 ــ ناقصة ألنها في األصل أربعة عشر فصال . 1
 ــ النسخة خالية من اسم الناسخ و تاريخ النسخ .  2
 ــ بها سقط في بعض الصفحات . 3

 مالحظات على الكتابة الخطية للنسخة : 
 كما أسلفنا النسخة مكتوبة بخط مغربي وقد الحظت اآلتي :

 ـ لم يستعمل عالمات الترقيم كالفاصلة مثال . 1
نصفها اآلخر في بداية السطر ــ بعض الكلمات كتب نصفها في آخر السطر ، و   2

الذي يليه ، مثل كلمة ) دخل ( كتب الدال في نهاية السطر السابع ، و الخاء و الالم 
، و كذلك كلمة اإلضمار كتب بدايتها ) اال ( في نهاية  53) خل ( في بداية الثامن 

 
 من المخطوط   19انظر صفحة  53
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، وهكذا في  54السطر الخامس ، و أكمل بقيتها ) ضمار ( في بداية السطر السادس 
 واضع أخرى . م
 ــ أهمل رسم الهمزات في الغالب .  3
 ــ القاف منقوطة بنقطة واحدة من أعلى ، و الفاء واحدة من األسفل .  4
 ــ كتبت الدال مثل الهمزة على السطر . 5
 55ــ وضع الناسخ ) تعقيبة ( في آخر الصفحة   6

ا تكون الكلمة أي أنه يكتب كلمة منفردة في آخر الصفحة على اليسار ، وهي عادة م
 التي تبدأ بها الصفحة الموالية .

 عملي في التحقيق : 
هذا المخطوط كما أسلفت كتب بخط مغربي ، يرجع زمن كتابته إلى النصف الثاني  

من القرن السابع و مستهل القرن الثامن الهجري ، وقد ُولد صاحب المخطوط في 
انت بعد مضي الثلث األول من بداية القرن السابع ؛ ولكن الهجرة من بالد األندلس ك

ذلك القرن ، وكان القلوسي أحد العلماء الذين هاجروا وقد تحدث القلوسي في مقدمة 
المخطوط عن نزوله بمراكش ، وعن كتابته لجزء من مخطوطه هذا ثم تركه إياه فترة  

من الزمن و الرجوع إلى استكمال ما بدأ به بعد إلحاح من المحيطين به آنذاك ، 
لم أجد تاريخًا على النسخ المخطوط ، فقمت بتقدير الفترة الزمنية وفق   ولكنني

اإلشارات الواردة في مقدمته عن كتابته للمخطوط وعمن أشار عليه بذلك والبد من 
تحديد الفترة الزمنية التي عاشها المؤلف ، والحدث المهم وهو الهجرة والفترة الزمنية  

 التي حدثت فيها. 
 

 الصفحة انظر نفس  54

التعقيبة هي كلمة تكتب وحدها في اخر الصفحة على اليسار وهي عادة ما تكون الكلمة التي   55
 دأ بها الصفحة الموالية  تب
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ات التي واجهتني هي اسم صاحب المخطوط ، فاالسم المكتوب وكان من أهم الصعوب
على صفحة الغالف ليس لقبه الحقيقي ) القضاعي ( بل اللقب الذي عرف به )  

القلوسي ( ، وحتى لقبه الذي عرف به اختلف فيه المؤرخون ، و المترجمون ، و قد 
ب من هذه رّكزت على جذر االسم ) ق ل س ( و استخرجت كل من يحمل لقبًا يترك

الحروف ، فوجدت شخصيات منها من كانت معروفة و منها غير ذلك مثل القالوسي 
 و القالنسي . 

وكذلك بحثت عن كل من يحمل لقب القضاعي ، وحاولت أن أجمع أكبر عدد ممكن  
من كتب التراجم ـ سيأتي ذكرها في التحقيق  ـ و بعد الجمع حاولت أن أتوصل ـ  

ى اللقب الصحيح ، و قد أخذ مني هذا الوقت و الجهد  باالستدالل و القياس ـ إل
 الكبيرين . 

أما في تحقيق المتن فلم أعتمد على مصدر واحد ، بل اعتمدت على أكثر من مصدر 
، فكنت أختار الرأي أو التعريف األفضل من بينهم ، و من المصادر التي اعتمدت 

عبد ربه ، و كنت اجتهد في   عليها : كتاب العمدة البن رشيق ، و العقد الفريد البن
 أحيان كثيرة للتوضيح عند مواطن الغموض ، وقد اتبعت الخطوات التالية :

 ــ قمت بنسخ المخطوط بالرسم اإلمالئي المتعارف عليه في زمننا هذا .  
 ــ شرح بعض المفردات اللغوية ، و تعريف بغض المصطلحات التي تحتاج لذلك . 
 ــ كان جل المصطلحات عروضية احتاجت إلى تخريج في الهامش لتبيينها .  

ــ قمت بتوضيح ما يطرأ على التفاعيل من تغييرات برسم توضيحي ، و لعلي أكون قد  
 وفقت في ذلك . 

ــ وضعت في آخر هذا العمل فهارس تفصيلية للموضوعات ، و األشعار ، و   
 صادر  و المراجع . األعالم و األماكن و البلدان ، و الم
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ــ استعملت بعض الرموز لالختصار مثل : ط/ طبعة ، مط/ مطبعة ، ج / جزء ، م / 
 مجلد ، ص / صفحة . 

 تحقيــــــق المتـــــــــــن/  الفصل الثـــــالث
 الفصل الرابع من المخطوط :

ل ، و  ، فالسببان خفيف و ثقي 57مركب من سببين ووتد و فاصلة  56اعلم أن هذا النوع  
، مثال الخفيف من و عن ، و   59، و الثقيل متحركان  58الخفيف متحرك و ساكن  

لقد ، و الفاصلة   60مثال الثقيل بل و لك ، و الوتد متحركان بعدهما ساكن و مثاله 
و هي مركبة من السببين و مثاله ضربوا و صورة   61ثالث متحركات بعدها ساكن 

 السبب الخفيف هكذا  
 

 
 

يقصد الدوبيت، ويقول بأنه مركب من سببين خفيف و ثقيل ووتد مجموع و فاصلة صغرى ، و   56
 هذه األجزاء ) السببان و الوتد و الفاصلة( تكّون التفاعيل التي يتشكل منها وزن الدوبيت .

األسباب و األوتاد و الفواصل هي أجزاء أُولى و قد رّكب العروضيون من هذه األجزاء األول   57
لجمال في شرح عروض ابن الحاجب ثوان وهي المسماة بالتفاعيل . انظر : نهاية الراغب  أجزاء

 .  83ـ   82الدين الشافعي ص 
 . 418، ص  5قد الفريد ج/ عن مثل : من و عن . المتحرك و ساك السبب الخفيف حرفان  58
 . 418، ص 5مثل : بك و لك .العقد الفريد ج/ السبب الثقيل حرفان متحركان ،  59
الوتد المكون من متحركين بعدهما ساكن عو الوتد المجموع " فالوتد المجموع ثالثة أحرف   60

 متحركان و ساكن ، مثل : على و إلى .المرجع السابق .... 
في تفاعيل   ولم يذكر المؤلف )القلوسي( الوتد المفروق الذي هو متحركان بينهما ساكن ؛ ألنه يوجد

ال تدخل في وزن الدوبيت مثل )مفعوالت( المكونة من سببين خفيفين ووتد مفروق ، و )مفعوالت( 
 ليست من تفاعيل الدوبيت. 

يقصد الفاصلة الصغرى ، وهي : ثالث متحركات بعدها ساكن نحو: رجٌل ، وفاصلة كبرى  61
)مستفعلن( إذا خبلت ببقيت  وهي: " أربع متحركات بعدها ساكن نحو" سمكةٌ ، يتصور ذلك في 

 . 82على وزن )فعلتن( نهاية الراغب ص 
ولم يذكر صاحب المخطوط الفاصلة الكبرى فهي تقع في مستفعلن إذا خبلت ، ومستفعلن ليست من  

تفعيالت الدوبيت. و الخبل هو: ) الطي مع الخبن ، و الطي حذف الرابع الساكن، و الخبن حذف  
 .187ـ 186يسمى خبل ، انظر اإلرشاد الشافي للدمنهوري صالثاني الساكن( و اجتماعهما 

-<خبن)حذف الثاني الساكن(-الخبل = مستفعلن ــــــ <طي )حذف الرابع الساكن(ـــــــــ<مستعلن 
 < متعلن. 
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 الفصل الخامس من المخطوط : 
 62إذا ضممت سببا خفيفا إلى آخر مثله فقلت من من تركب لك فعلن الجزء األول 

الرباعي العدد ، و إذا ضممت السبب إلى الوتد فقلت مثال من لقد تركب لك فاعلن  
الجزء الخماسي اآلخر. فإذا ضممت فاصلة إلى الوتد فقلت مثال ضربوا لقد تركب 63

الجزء السباعي التركيب ، و من جملة هذه األجزاء يقوم صدر هذا   64ن  لك متفاعل 
 . 65الشطر على أحد الترتيبات الممكنة فيه حسبما يأتي  

 الفصل السادس من المخطوط :
، ثم إن الزحاف الواقعة في الدوبيت  67ال يلزم الجزء الواقع فيه  66اسم لكل نقص 

، فالمفردة ثنائية و رباعية و خماسية . الثنائية الخبن و الوقص و 68مفردة و مزدوجة 
اإلضمار ، الخبن ذهاب الثاني الساكن ، الوقص ذهاب الثاني المتحرك ، الرباعية  

خامس الطي فقط ، و هو حذف الرابع الساكن ، و الخماسية القبض فقط وهو حذف ال

 
 ي الجزء األول أو التفعيلة األولى في وزن الدوبيت 62

 سبب خفيف : فع          سبب خفيف : لن   فعلن 
 سبب خفيف : من          سبب خفيف : من          

 سبب خفيف : فا       وتد مجموع : علن   فاعلن خماسية العدد  63
 سبب خفيف : من       وتد مجموع : لقد                              

 <   فاصلة : متفا           وتد مجموع : علن  -متفاعلن سباعية  64
 فاصلة : ضربوا       وتد مجموع : لقد                            

أي أن هذه األجزاء أو التفاعيل من اجتماعها على ترتيب ما يقوم صدر البيت أو   65
 النصف األول منه ، و من مثلها تماماً يتكون النصف الثاني من البيت . 

فالزحاف )هو ما يلحق  –فهناك تغيير يلحق التفعيلة بزيادة ما  -ي ما لحق التفعيلة من نقص أ 66
أي جزء كان من األجزاء السبعة التي جعلت موازين الشعر من نقص أو زيادة أو تقديم حرف أو  

 .138ص 1تأخيره أو تسكينه وال يكاد يسلم منه شعر ( العمدة ج/
صان على ضربين : جائز و الزم ( نهاية الراغب لألسنوي  أي غير الزم بل جائز ) فالنق 67

 . 24الشافعي ص
و النقصان الذي يطرأ على بعض التفعيالت قسمان : ) زحافات و علل ، و الزحاف تغيير غير 
الزم بمعنى أنه إذا وقع في جزء من البيت ال يقع في نظيره من أبيات القصيدة ( نهاية الراغب  

 .24ص
 في الجزء أما إن كان من موضعين في الجزء فهو مزدوج.  المفرد إذا انفرد 68
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الساكن ، أما المزدوجة فلم أجد في هذا النوع منها إال الخزل وهو اجتماع اإلضمار و  
 الطي .
، وإذا دخله  70، إلى فعل  69إذا دخل الخبن فعلن صارت فلن فينتقل إلى فعل    تبيين : 

 72، وإذا دخل اإلضمار متفاعلن صار متفاعلن  71الطي صار فعل فيبقى على حاله  
، وإذا دخله  75فتفتح ميمه    74وإذا دخله الوقص صار )مـ(ــفاعلن    73فينتقل إلى مستفعلن  

 
 فعلن ــــــــــــــ خبن ــــــــــــــــــــ< فلن ــــــــتنقل ـــــ< فعل 69

 حذف الثاني الساكن                
 

 مكررة سهواً من المؤلف واألصح حذفها.  70
 

 فعلن ______ طي ______  فعل.  71
 حذف الرابع الساكن                

 
المؤلف أهمل ضبط التفاعيل بالشكل ، والتشكيل هنا مهم ليتضح الفرق بين متَفاعلن ، و   72

 متْفاعلن.
 

 ُمتَفاعلن ________ إضمار _______   متْفاعلن ___  تنقل ____ مستفعلن .  73
 تسكين الثاني المتحرك                    

 
 الميم ساقطة سهواً و الدليل أنه قال بعدها : " تفتح ميمه " 74
 

 متفَـاعلن _______ وقص _______  مفاعلن .  75
 حذف الثاني المتحرك                     
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 77متفعلن فينقل إلى مفتعلن وإذا دخل القبض فعولن صار فعولن  76)صارت(  –الخزل  
 لصار فعلن فكان بقي على حاله   79فاعلن زحفا    78فيبقى على حاله ، ولو دخل الخبن  

 : الفصل السابع من المخطوط
واسم كل ما يلزمها من   80اعلم أن العلة اسم لكل ما يختص باألعاريض و الضرب،

من النصف األول و الضرب آخر جزء من النصف  82و العروض آخر جزء  81الزحاف،
تنقسم قسمين : علة بأصل الوضع، و زحف التزم فصار 83األخير من البيت و العلل  

 
 متَـفاعلن _______ خزل _______  متْفعلن ____ تنقل ____  مفتعلن.  76

 إسكان الثاني و حذف الرابع                     
 

 صح صار )فعول( ألن القبض هو)حذف الخامس الساكن(. األ 77
 فعولن _____ قبض ____  فعول. 
 

 حذف الخامس                
وقع الخطأ هنا سهواً من المؤلف ، والدليل أنه استخدم كلمة صار وهي تفيد معنى االنتقال أو 

 التغيير من حال إلى حال. 
 

 فاعلن ______ خبن ______  فـعـلـن .  78
 حذف الثاني الساكن                   

 
زحفاً أي تكون هذه التفعيلة في الحشو، فيحدث لها الخبن ، فالزحاف يقع في الحشو؛ ألنها إن   79

 جاءت في العروض أو الضرب سميت علّة.
 ي أن كل تغيير يقع في العروض و الضرب وال يقع في الحشو يسمى علّة . ا 80
يقصد الزحاف الجاري مجرى العلّة: على سبيل المثال القبض فهو من أنواع الزحاف ويدخل   81

على عروض الطويل على وجه اللزوم، فهو زحاف من حيث هو تغيير لحق ثاني السبب وجرى 
مجرى العلة من حيث لزومه . انظر حاشية الدمنهوري على اإلرشاد الشافي ، السيد محمد 

 . 42م،ص2،1957ى الحلي،ط/الدمنهوري ، مط/ مصطف
 آخر جزء : أي آخر تفعيلة . 82
جمع علّة ، ) والعلة لغة المرض ، واصطالحا: تغيير إذا عرض لزم أي وجب التزامه   العلل : 83

 .  50أي وجب التزامه في جميع .... حاشية الدمنهوري ص 
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قسمين : علة بالنقص ، و علة بالزيادة ،    فأما العلل التي بأصل الوضع فتنقسم  84علة  
 88و الجزء  87و الحذد   86و البتر  85فالعلل بالنقص : القطع و القصر و الحذف 

 ، وأما الزحف الذي التزم فصار عّلة 91والتسبيغ  90والترفيل 89و العلل بالزيادة: اإلذالة 
 94و الخزل 93و الوقص  92فالخبن  
القطع حذف آخر الوتد و تسكين ما قبله ، و القصر مثله ومختص بالسبب    :  تفسير 

الخفيف، و الحذف حذف سبب خفيف في آخر الوتد ، و التسبيغ زيادة حرف ساكن  
 في آخر سبب خفيف .

 
علّة بأصل الوضع : أي في األصل علة تغيير مختص بالعروض و الضرب ملتزم في القصيدة  84

تغيير مختص بالحشو، جرى مجرى . و زحف التزم فصار علة : أي هو في األصل زحاف وهو 
 العلة حيث شابهها في كونه التزم في القصيدة من أولها إلى آخرها .

يعدد المؤلف هنا علل النقص، ثم يعّرفها تحت عنوان )تفسير(، ومن ثم يوضح التغيير الذي   85
" هو تحدثه في التفعيلة التي تدخل عليها تحت عنوان )تبيين( في هذا الفصل فيقول في القطع :

 حذف آخر الوتد وتسكين ماقبله" . 
 (. 53القصر: هو حذف ساكن السبب و إسكان متحركه )اإلرشاد الشافي:ص 

 . 52الحذف:هو ذهاب السبب الخفيف، أي سقوطه من آخر الجزء. ينظراإلرشاد ص 
 .  419، ص  5األبتر : هو ما حذف ثم قطع . العقد الفريد، ج/ 86
 .  419، ص 5جزء وتد مجموع . العقد الفريد ، ج/األحذ : هو ما ذهب من آخر ال  87
 

 50اإلذالة : زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع . اإلرشاد الشافي ص   89
 50الترفيل : زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع . اإلرشاد الشافي ص   90
 زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف كما عّرفه المؤلف تحت ) تفسير ( .  التسبيغ : 91

، ومثاله  419، ص  5الخبن : المخبون هو ما ذهب ثانيه الساكن . العقد الفريد ج/ 92
 فعل .  : فاعلن 

الوقص : الموقوص هو مت ذهب ثانيه المتحرك . المرجع السابق والصفحة نفسها . ومثاله : متفاعلن   93

 فاعلنم 
الخزل : المخزول هو ما سّكن ثانيه و ذهب رابعه الساكن . المرجع السابق و الصفحة نفسها . ومثاله:   94

 مفتعلن .  و تنقل إلى  متْفعلن  متفاعان 
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و يدخل متفاعلن فيرجع    95يدخل القطع فاعلن فيرجع فاعل فينقل إلى فعلن    تبيين :
و القصر يدخل فعولن فيرجع فعول فيبقى على حاله  ،    96متفاعل فينقل إلى فعالتن  

، و البتر يدخل فعولن   98و الحذف يدخل فعولن فيرجع فعو فينقل إلى فعل    97
، و   100، و الحذد يدخل فاعلن فيرجع فا فينقل إلى فل  99فيرجع فع فينقل إلى فل  

ن جزء  ، و الجزء ال يختص بجزء دو   101يدخل متفاعلن فيرجع متفا فينقل إلى فعلن  
بل يدخل البيت فيحذف الجزء الضربي و يرجع إلى الجزء الذي قبله ضرب ويحذف  

 102الجزء العروضي ويرجع إلى الجزء الذي قبله عروضا 

 
 فاعلن  يدخل القطع  95
  __________القطع__________   ____ فاعل ________ينقل إلى     . فعلن 

 حذف آخر الوتد وتسكين ما قبله                                        
 فعالتن .   متفاعل ____ ينقل إلى _____   متفاعلن ______  قطع ________ 96
 

 فعول.فعولن__________القصر_________يدخلالقصر_________97

حذفساكنالسببالخفيف  
 

فعو _____  ينقل إلى   فعولن _________الحذف ____________  يدخل الحذف ــــــــــ 98
____                                                                                                                           فعل                                                                                                                                            

 حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة 
فع___ينقلإلى____فعولن________بتر_________البتر_______99

 فل.

حذف+قطع  

 
فع___ينقلإلى____فعولن________بتر_________البتر_______100

 فل.

حذف+قطع  

 
الحذذـــــــــــــ<فاعلن_______حذذ__________<فا___ينقلإلى101

 ____<فل.

حذفالوتدمنآخرالتفعيلة  
 فل.فا___ينقلإلى____الحذذـــــــــــــ<فاعلن_______حذذ__________102

حذفالوتدمنآخرالتفعيلة  
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فاعلن فيرجع فعالن ) تدخل  ( وتدخل متفاعلن فيرجع متفاعالن ، والترفيل 1واإلذالة 
، ويدخل متفاعلن فيرجع فعوالن  103يدخل فاعلن فيرجع فاعلن تن فينقل إلى فاعالتن  

 ، فيبقى على حاله .104
وقد أتى في هذا النوع الجزء بعد الجزء ويصلح عندي أن يسمى شطرا وإن كان    تكميل :

على غير طريقة الشطر فهو قريب منها وذلك أن الشطر ذهاب شطر البيت أجزاء 
وحروفا، والباقي من األجزاء يكون مثل المحذوف في صورة األجزاء وهذا لم يذهب منه 

من العجز ومن الصدر وذلك عشرون    شطر البيت وإنما ذهب منه الجزآن الخماسيان
حرفا وهي في الصدر الجزآن الباقيان اللذان هما فعلن متفاعلن وكذلك في العجز وعددها  
اثنان وعشرون حرفا فيزيد على المحذوف ما بقي بحرفين وإنما سميته شطرا، نلحظ أنه 

 105حذف منه أربعة أجزاء وبقيت أربعة أجزاء 
النوع أي الدوبيت أتى فيه الجزء بعد الجزء أي تكرر ( يقصد المؤلف أنه في هذا  4)

مرتين ، والجزء هو ذهاب آخر تفعيلة من الصدر و من العجز ، فإذا جاء الجزء بعد 
الجزء فالقصد هو أنه  حذفت تفعيلتان من الصدر و تفعيلتان من العجز. ويقول المؤلف 

على غير طريقة   )صاحب المخطوط ( : " هذا يصلح عندي أن يسمى شطرا وإن كان
الشطر "  فالشطر ذهاب شطر البيت أي نصفه ، و الباقي من التفاعيل تكون مثل 
المحذوف أي مثل ما حذف وفي صورة تفاعيل ، ويقصد بــ) هذا ( أي الجزء بعد الجزء 

 لم يذهب منه شطر البيت وإنما ذهب منه الجزآن الخماسيان من العجز و الصدر .  
 ن             فعولن فاعلن        = عشرون حرفاً ذهب        فعولن فاعل

 
ما آخره وتد مجموع . فاعلن ـــــ< فاعالن / متفاعلن ــــ<  األصح ) فاعالن ( ألن اإلذالة زيادة حرف ساكن على  103

متفاعالن . ولعل الخطأ في المتن يرجع لسقوط األلف سهوا من المؤلف ) فعالن ( أي سقوط ساكن السبب الخفيف من 
 أول التفعيلة . 

 الترفيل ـــ< فاعلن ــــ< فاعلن تن _____  ينقل إلى ______< فاعالتن .  104
األصح ) متفاعالتن ( ألن الترفيل زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع فال تغيير إال  105

 في آخر التفعيلة . متفاعلن ــــــــــــــــ< متفاعلن تن ــــــــــــــــــــــــــ< متفاعالتن .
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 بقي        فعلن متفاعلن             فعلن متفاعلن        = اثنان و عشرون حرفاً 
سماه شطر.  بأنه  المؤلف  يقول  هذا  رغم  و   ، بحرفين  المحذوف  على  زائد  بقي  وما 

ي عدد حروفه ما واالختالف كما يراه المؤلف في كون ما ذهب من تفاعيل ال يوازي ف
 بقي ، و سبب تسميته بالشطر أن ما حذف منه أربعة تفاعيل ، وما بقي أربعة أيضًا . 
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