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   جامعة المنوفية-رشادات النشر في مجلة البحوث البيئية والطاقة إ
  

م تقوم المجلة بنشر بحوث أصلية        ل                        ی  ل ة عن آ ع المشترآين في البحث مسئولين مسئولية آامل ر جمي ل ویعتب شرها من قب سبق ن
سمى أو ألى هدف ى مأ آخر تحت ماورد في البحث من مادة علمية وأراء، وفى حالة قبول البحث للنشر ال یجوز نشره في أى مكان                 

  .شارة الى المجلة والعدد الذى نشرت به أول مرةت أو نبذه عن هذه البحوث بشرط اإلنشر ملخصاومع ذلك یجوز 
  

  -:جراءات آتابة البحث قبل تقدیمهإ
ربعة ال یقل آل  على مسافتين، وبهوامش من الجهات األ(A4)یقدم البحث من ثالث نسخ مكتوبًا على الكمبيوتر على ورق حجم             .1

 . سطرًا في الصفحة الواحدة29سم وبحد أقصى  4منها عن 
 .یكتب البحث بلغة علمية سليمة بأى من اللغة العربية أو االنجليزیة، وینتهى البحث بملخص باللغة اآلخرى .2
ل     یجب اال یزید عدد صفحات البحث شامًال الجداول والصور والرسومات عن أثنى عشر صفحة ویتم سداد خمس                 .3 ة جنيهات عن آ

 .صفحة زائدة
  .یجرى التعامل في أمور البحث المقدم بين صاحب البحث والسكرتير االدارى للمجلة .4
 .یقوم صاحب البحث بدفع تكاليف المراجعة الفنية والطباعة مقدمًا .5
 .یتسلم الباحث خطاب قبول النشر موقعًا من رئيس تحریر المجلة ومختومًا بختم شعار المجلة .6

 
   -:رض البحث طریقة ع

  ویجب أن یكون معبرًا بدقة عن مضمون البحث ) وسطى وجميع حروف آلماته آبيرة ( Titleیبدأ البحث بالعنوان  .1
دایات  (، ویبدأ االسم بالحروف األولى ثم باسم العائلة وأسفل االسماء تدون العناوین            )وسطى(أسماء الباحثين وعناوین عملهم      .2 ب

 .)بيرةاالسماء والكلمات فقط بحروف آ
  .الرآن األیمن أسفل الصفحة األولىوذلك في ) :Received( تسليم البحث وذلك باضافة عبارة تحدید تاریخ .3
ائج المتحصل        :  جانبى  Abstractالملخص بلغة البحث     .4 ة العمل والنت ویجب أن یعطى فكرة واضحة عن هدف الدراسة وطریق

  . في ورقة منفصلةAbstractعليها في ایجاز محدد باالضافة الى نسخة أخرى من 
  .وهى في حدود ستة وحدات للداللة على محتوى البحث) جانبى( الكلمات االسترشادیة  .5
 .وهذه تشمل الهدف من الدراسة وأهميتها واسترجاع الحدیث من الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع) : جانبى(المقدمة  .6
 .بقية عناوین البحث تكون جانبية .7
  .على الباحث استخدام وحدات القياس العالمية والمصطلحات والمختصرات المتعارف عليها وذلك في عموم البحثیجب  .8
  .وهى قائمة تشمل آل ماورد ذآره من مراجع تدعيمية للدراسة) جانبى(المراجع  .9

  .غة األخرى للبحث نفسه ویشمل عنوان البحث والمشترآين فيه وعناوینهم ثم ملخص الدراسة بالل-:الملخص باللغة اآلخرى  .10
  

  -:تكاليف النشر
 . جنيه للبحوث المقدمة من داخل الجامعة150لبحث رسم النشر ل .1
 . جنيه للبحوث من خارج الجامعة وداخل جمهوریة مصر العربية200 .2
 .للبحوث المقدمة من خارج جمهوریة مصر العربية) دوالر( $ 50 .3

  
  -:مالحظات

  . وذلك للسكرتير االدارى للمجلة، البحثمنسوخ عليها) CD(من البحث مع أسطوانة یقوم الباحث بتقدیم نسخة واحدة **  
  .یتسلم الباحث خطاب قبول النشر موقعًا من رئيس تحریر المجلة ومختومًا بختم شعار المجلة** 
سلي      ( نسخة من بحثهم المنشور مجانًا        المجلة یتسلم الباحثون خمسة عشر     عددبعد صدور   **  تم الت ا ی صاحب االسم األول      عادة م م ل

  .)على البحث وبموجب التوقيع باالستالم
  

  -:االشتراآات
  .)نسخة واحدة لكل إصدار( جنيه للفرد سنوبأ 50 ** 
  .)خمسة نسخ لكل إصدار( جنيه للهيئات سنویًا 250** 
  

  -:طریقة السداد
ى المصرى     تسدد رسوم البحث أو االشتراآات السنویة لألفراد والهيئات نقدًا أو بشيكات م        ك األهل ى البن رع شبين   –قبولة الدفع عل  ف

م         – محافظة المنوفية    –الكوم   ة            ) 01005002845( بجمهوریة مصر العربية حساب رق ة المنوفي ة بجامع ة البحوث البيئي باسم مجل
  -:وترسل الشيكات على العنوان التالى

وم     – محافظة المنوفية    –جمهوریة مصر العربية     ة المنو  – شبين الك ة   جامع ة المجتمع         مكتب نائب رئيس        –في شئون خدم ة ل الجامع
 .وتنمية البيئة
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 مع التعامل نحو الطالب سلوك تعديل فى العلوم تدريس دور

 لقضاياه حلول وإيجاد البيئة
 

 سالمة أحمد العز أبو عادلد. 
 

 المنوفية جامعة ـــ التربية كلية

 مقدمة .1

 فىى والحديث التقليدى المدخل فى تختلفان متعارضتين فلسفتين تأثير تحت وقع العلوم تدريس إن

 أن طالمىا ، فيى  مرغىوب أمراًغيىر منهمىا بىأى العلىوم تىدريس التىزام بحأص لذلك ، العلوم تدريس

 إكسىاب فىى تتمثىل التىى العلىوم تىدريس أهىدا  تحقيى  دون يحىول مىدخل كىل فىى القصىور نواحى

 باتجاهىىا  وتزويىىده  الناقىىد التفكيىر علىىى قىىدراته  وتنميىىة ، وظيفيى  ومهىىارا  معلومىىا  الطىالب

 .مرغوبة وقي  وميول

 لتحديىد ، العلىوم تىدريس فىى الجديىد  المتطلبىا  تحديد إلى ماسة الحاجة أصبحت ذلك ضوء وفى

 الزيىاد  ومالحقىة ، والتفكيىر للبحىث وطريقىة مىاد  بأنى  العلى  مىع التعامىل ناحيىة مىن جديىد مدخل

 مىن للطىالب تعطىى التىى ،" األكاديميىة"  المعلومىا  علىى والتأكيد العلمية المعرفة فى المستمر 

 علىىى يعتمىىد الىىذى العلىىوم فىىى األمثىىل التدريسىىى والنمىىوذ  لالكتشىىا ، العلميىىة المارسىىة خىىالل

 تثيىر التىى التطبيقيىة والمناقشىا  التتىابع ويوضىح الجيىد، للتىدريس أساسىاً  تكىون التىى المجردا 

 كىل فىى األساسىية المفىاهي  علىى التركيىز طريى  عىن ذلك يتحق  أن و يمكن المتعل ، لدى التفكير

 .لعلوما مجاال  من مجال

 ذهىن يعجىز التىى الحقىاق  مىن ممكىن قدر أكبر إعطاء العلوم تدريس اليضطر سو  الصور  هذه

 أهىدا  مىن أساسىى كهىد  التفكيىر علىى الطىالب قىدر  بتنميىة واإلهتمام بها، اإللمام على المتعل 

 كيىدوالتأ العلميىة، الثقافىة وتىدعي  متفىتح بعقىل المشىكال  ومواجهة التفكير على والقدر  تدريس

 .المعاصر  حياتنا فى حدث الذى السريع التغير لمواكبة الطالب، لدى العلمية المعرفة تكامل على

 فىىى المتعلمىىين إلىىى العلىىوم منىىاه  ومحتىىوى والخبىىر  المعرفىىة لتقىىل أدا  العلىىوم تىىدريس يمثىىل لىىذا

 بالمعرفىىة، التطبيقيىىة العالقىىة ذا  والتقنيىىة التكنولوجيىىة، فالمكتشىىفا  التعليميىىة، المراحىىل جميىىع

 مىىن تعىىز  التىىى التعليميىىة األنشىىطة إلىىى باإلضىىافة المختلفىىة، بىىالطر  تعلمهىىا أو إكتسىىابها وطىىر 

 ويىرى سىلوكه ، ومسىتوى المتعلمىين تفكير نمط وتحدد المعرفة، إكتساب يدع  بما التعل  مواقف

 يىةالعلم المفىاهي  اسىتخدام يلىزم العلىوم لفهى  أنى  Bruning Carey 1995, 343") كىارى")

 ضىمن المتعىدد  الوسىاقط اسىتخدام مىع العلميىة، المعرفىة علىى والتركيىز المشىكال  لحل البسيطة

 نحىو الطىالب سىلوك تعىديل فىى تسىه  والتىى وتقسىيمها، العلمية الموضوعا  تدريس استرتيجية
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 المشىكال  حىل مهىارا  وأن وفاعيتى ، المىتعل  اشىتراك أسىا  علىى تقىوم التى البيئة مع التعامل

 .البيئة لقضايا حلول إليجاد وتنفيذها العمل خطط لوضع أساسية تعتبر

 الوجدانيىىة النىىواحى وتنميىىة ، البيئيىىة التربيىىة بمسىىتويا  العنايىىة علىىى العلىىوم تىىدريس يعمىىل لىىذا

 .البيئة لقضايا حل ومعرفة بالبيئة اإلحسا  وتعمي  ، والمعرفية

 لىىدور الحديثىىة اإلتجاهىىا  رضعىى هىىو المسىىحية، الدراسىىة هىىذه مىىن األساسىىى الهىىد  كىىان ولمىىا 

 الباحىث فىنن ، لقضىاياها حلىول وإيجىاد البيئىة مىع التعامىل نحىو السىلوك تعىديل فىى العلوم تدريس

 حيىث المجىال هىذا فىى حديثاً  ظهر  التى ، المسحية الدراسة أدبيا  التقرير صفحا  على يعرض

 :التالى النحو على تناولها يت 

 األمريكية المتحد  الواليا  فى العلوم تدريس معايير

 - K4 مىن الدراسىية الصىفو  لمسىتويا  العلىوم معلمىى لىدى العلوم تدريس معايير تصنيف ت  

K12 يلى ما إلى  ( :National Academy of Science, 1995,3 .) 

  العلوم برام  أسا  الكشفى التصمي. 

 المتعل  سلوك تعديل فى يسه  الذى التوجي  على تعتمد العمل طريقة. 

 العلوم لبرام  الطالب وتعل  التدريسى للعمل المستمر قوي الت. 

 الطالب سلوك تعديل فى لتسه  العلوم تدريس خالل من البيئة قدر  تطوير. 

  العلوم تعل  فى اإلستمرارية خل. 

 المدرسية العلوم لبرام  والتطوير التخطيط. 

 األنشىىىطة باسىىىتخدام ، الطىىىالب مىىىع يتفاعىىىل أن يسىىىتطيع ، للعلىىىوم معلىىى  خلىىى  إلىىىى ذلىىىك ويهىىد 

 إثىىار  إلىىى يىىىدى ممىىا ، العلىىوم وتىىدريس تعلىى  علىىى تعتمىىد التىىى والنظريىىة العلميىىة والممارسىىا 

 العلىوم، لمعلى  المهنىى للتطىوير معىايير وضىعت ولقد ، بيئت  مع التعامل فى المتعل  سلوك وتعديل

 : وهى هامن التمكن على قادراً  المعل  يكون أن ينبغى التى والمهارا  المعرفة فى

 اإلكتشا  خالل من العلوم تعل  محتوى. 

 الطالب مع والتفاعل التدريس أصول لتعل  والمعرفة العلوم بين التكامل. 

 الحيا  مدى التعل  أجل من الفه  على القدر  تطور Life Long Learning. 

 العلوم لبرام  والمنطقى المهنى والتكامل الترابط. 

 : يلى ما على يشتمل التى العلوم محتوى عاييرم تحديد أمكن ذلك إلى باإلضافة

 .العلوم اكتشا *                  .العلوم فى والعمليا  المفاهي  توحيد* 
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 .الحيا  علوم*                                              .الفيزياء علوم* 

 .تكنولوجياوال العل *                                   .والفضاء األرض علوم* 

 .العلوم وطبيعة تاريخ*           . واإلجتماعى الشخصى المنظور من العل * 

 الدراسىية، الصىفو  مسىتويا  لىدى المحتىوى فىى والتتىابع المدى أسا  على المفاهي  تحديد ت 

 متميىز  بيئىة خلى  فىى يسىه  لكىى ، العلىوم لمعل  ذلك توضيح ويمكن ، K12 إلى K4 من ابتداء

 إلىى تىىدى التىى ، والطبيعيىة العلميىة الظىواهر تعلمهى  فى الطالب بين والتفاعل العمل على تعتمد

 فهى  يجى  عميى  تىأثير ذا التفاعىل يكىون ولكىى ، البيئة مع التفاعل أثناء الطالب سلوك فى تعديل

 علىى إيجابيىاً  التىأثير يكىون لكىى ، العلىوم تىدريس فىى والنظريىة العلمية المعرفة وامتالك العالقا 

 تىىدريس طىر  فىى الحديثىة اإلتجاهىا  بعى  اسىتعىراض يىت  وسىو  ، الطىالب سىلوكيا  عىديلت

 :   وه  والنامية المتقدمة الدول بع  فى العلوم

  المتحد  المملكة

 الموضىوعا  إضىافة علىى والقىدر  ، التكنولوجيىا خىالل من العلوم إدخال على المتقدم العال  يهت 

 الحيويىىىة التكنولوجيىىىا موضىىىوعا  خىىىالل مىىىن األخالقيىىىة قىىىي ال وتنميىىىة ، للمجتمىىىع األهميىىىة ذا 

Biotechnology الوراثيىىىة والهندسىىىة Genetic Engineering للمراحىىىل تقىىىدم والتىىىى 

 حياتنىا فىى العلمىى التقىدم مواجهىة علىى تسىاعد التىى واألخالقيىا  القىي  علىى والتأكيىد ، المختلفة

 وتىأثير ، الجىو حىرار  و يىاد  ، المحفوظىة مالحىو ومعلبا  ، النووية الطاقة مخلفا  من اليومية

 القضىىايا هىىذه لحىىل المناسىىبة العلميىىة التطبيقىىا  علىىى والتأكيىىد ، اإلنسىىانى النشىىاط علىىى الملوثىىا 

(Iynn, 2000, 30 - 31 .) 

 ، المشىكال  هىذه تجىاه األخالقيىة القىي  معرفىة خىالل مىن ، العلمية التربية أهدا  فه  على العمل

 سىلوك تعىديل فى العلوم تدريس دور ولبيان ، الثانوية المرحلة حتى اإلبتداقية المرحلة من ابتداء

 .يلزم التعليمية المراحل فى الطالب

 فىى تسىه  التىى العلميىة والمفىاهي  المجىرد  الحقىاق  المتضىمنة المعرفىة على التأكيد 

 .الطالب حيا  فى الوظيفية الجوان 

   القيمىىى الحكىى  وإصىىدار الصىىحيحة  اإلجابىىا إلىىى والتوصىىل المناقشىىة علىىى القىىدر 

 .المناس 

  والبيئة المجتمع لقضايا حلول إيجاد فى تسه  التى التدريس استراتيجيا  استخدام. 

  لىىىدى العلىىىوم مىىىنه  مىىىن جىىىزءاً  تشىىىكل التىىىى العلميىىىة للتطبيقىىىا  الواضىىىحة الرؤيىىىة 

 .المجتمع
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  المسىتويا  فىى األخالقسىة والقىي  ، البيئيىة القضىايا بعى  إدخىال تى  ذلىك ضىوء فى 

 خىىالل مىىن التجريبيىىة الخبىىر  األطفىىال إكسىىاب بهىىد  اإلبتداقيىىة المدرسىىة مىىن األولىىى

 بعى  علىى والحكى  الفهى  علىى األطفىال مسىاعد  أمكىن وبالتىالى ، البيئىة مع التعامل

 األفكىىار وتقىىدي  ، العلىىوم تىىدريس خىىالل مىىن دليىىل وتقىىدي  التلىىوث مثىىل ، البيئىىة قضىىايا

 بالمملكىة العلىوم منىاه  فىى المختلفىة القىي  اختبار على لقدر وا ، والمعتقدا  والقي 

 .البريطانية المتحد 

 األمريكية المتحد  الواليا 

 American Association for the العلىىىىوم لتقىىىىدم األمريكيىىىىة الرابطىىىىة أصىىىدر 

Advancement of Science ، والرياضىىيا  العلىىوم تعلىىي  عىىن تقريىىراً  1985 عىىام فىىى 

 العلىىوم فىىى المتخصصىىين مىىن مجموعىىة وأطلىى  ، والعشىىرين الواحىىد للقىىرن ربيىىةالت وتكنولوجيىىا

 ، 1985 عىىام فىى المشىرو  هىذا علىى 2061 اسىى  التربيىة بتكنولوجيىا والمهتمىين والرياضىيا 

 فىى الوظيفيىة الناحيىة على يركز والذى Science Literacy العلمية المعرفة مفهوم تحديد وت 

 Science األمىريكين لكىل العلىوم مسىمى تحىت ونشىر 1989 عىام تقرير إعداد وت  المتعل  حيا 

for all Americans  الثانوية المدرسة من العليا للصفو K12 ( Anthony, 1998  وبىدأ 

 وأوضىىح ، العىىام مىىدار علىىى المسىىتمر التحسىىين علىىى العمىىل ورش وركىىز  ، المشىىرو  تطىىوير

 :أن المشرو 

  تسىه  ال كلهىا الحاضىر الوقىت فىى سىتخدمةالم الىتعل  وطىر  الدراسية العلمية الكت 

 علىى ترتكز الطر  هذه أن ذلك ويرجع ، العلمية المعرفة بناء فى تقدم أى إحداث فى

 .وإكتشافها األسئلة حل فى التفكير طر  تعليمه  من أكثر اإلجابا  األطفال تعلي 

  رورمى مىع أصبحت التى الضخامة من كبير حد إلى وصلت قد الدراسية العلوم مناه 

 ليقىىدم 2061 المشىىرو  جىىاء لهىىذا ، وماهيتىى  العلىى  فهىى  عمليىىة أمىىام عاققىىاً  الوقىىت

 المرحلىة مىن الطىالب تعلىي  مراحىل لجميىع التعليميىة األهدا  من متجانسة مجموعة

 منىىاه  فىىى شىىاملة تعىىديال  عمىىل ضىىرور  ركزعلىىى وفيىى  ، الثانويىىة حتىىى اإلبتداقيىىة

 .الدراسية العلوم

  علىىى التركيىىز يكىون أن يىىدعو فهىىو ، العلىوم تىىدريس فىىى  جديىد طىىر  اتبىىا  ضىرور 

 .المعلوما  كمية على التركيز من بدالً  العلمية للماد  الفه  مستوى

 النحىو علىى Benchmark for Science Literacy العلميىة المعرفى  تقيي  ت  ذلك ضوء فى

 (: Leslie, 1996,63)  التالى

 البحتة الرياضيا  -                    الطبيعية العلوم -
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 الفيزياقية الخصاقص -                         التكنولوجيا -

 اإلنسانى التصور -                     الحياتية البيئة -

 الحديثة الرياضيا  -                   العالمى التصمي  -

 :يلى فيما العلمية المعرفة محتوى وأهدا  العمل إطار تحدد

 .المنظمة فةالمعر اكتساب

 .العلمية والمهارا  العقلية القدرا  تطور

 .والقي  األفكار فه 

 :يلى فيما المحتوى أبعاد تحدد لذلك

  العلىى  الطبيعيىىة، الحيىىا  علىىوم الفيزيىىاء، علىىوم المفىىاهي ، توحيىىد المىىاد ، موضىىوعا 

 .األول الهد  لتحقي  األرض علوم والتكنولوجيا،

  التكنولوجى والتصمي  العلمى اإلكتشا  يا إمكان ضوء فى يحدد الثانى الهد. 

  المنظىىور اإلجتماعيىة، التحىىديا  - التعليميىة المىىواد ضىوء، فىىى يتحىدد الثالىىث الهىد 

 .الثقافى المنظور التاريخى،

 :التالية األبعاد فى العلمية المعرفة تحديد أمكن سب  ما ضوء فى

 الحيا  وعلوم الوظيفية المفاهي  تحديد. 

 اليومية حياتنا فى العلوم واكتشا  واألرض ضاءالف علوم تحديد. 

 والمجتمع والتكنولوجيا العل  بين العالقة تحديد. 

 فىى الوظيفيىة والقي  األفكار فه  تنمية تسهمفى التى المنظمة المعرفة اكتساب تحديد 

 .اليومية حياتنا

 

 والمجتمع والتكنولوجيا العل  مشرو  .2

 والتكنولوجيىا العلىو م دراسىة مجىال أن(  Croline, 1995, 347- 356" ) كىرولين" أوضحت

 العىىال  تطىىوير حركىىة فىىى القصىىير  الفتىىر  فىىى العلىىوم تىىدريس تطىىوير فىىى كبيىىر دور لىى  والمجتمىىع

 يمثىل والىذى المتحىد  الواليىا  فىى STS فلسىفة أساسىها المشىروعا  مىن عديد كان ولذا اليوم،

 .والجامعا  المدار  فى العلوم لتدريس خالً مد يمثل وهو العلمية، للمعرفة األساسية األبعاد أحد
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 خىىىالل مىىىن العلىىىوم محتىىىوى تىىىدريس بأنىىى  STS مفهىىىوم Hofstein" هوفسىىىتن" حىىىدد ولقىىىد

 بشىكل والمجتمع والتكنولوجيا العل  بين اإلتصال توضيح ويمكن اإلجتماعية، والبيئة التكنولوجيا

 ضىوء فىى دراسىية قىررا م وتصىمي  العلىوم محتىوى تىدريس فىى االتصال خطوط يمثل الذى( 1)

STS. 

 

 (1)  شكل

 ( Croline, 1995,347-356 ) والمجتمع والتكنولوجيا العل  بين التبادلية العالقا  نموذ 

  

 العلىوم وتىدريس العلميىة للتربيىة بالنسىبة مسىتقبلية داللىة لهما نقطتان توجد أن  سب  مما يتضح

 :هما

 والمىواد والتكنولوجيىا والصىناعة المجتمع ويرلتط العالمية اإلتجاها  تعكس العلمية التربي 

 .الدراسية

 وعديىد للطالب، إيجابياً  اتجاهاً  تمثل والتى األنشطة من مختلفة أنواعاً  تشما التدريس طريقة

 STS فلسىفة أسىا  علىى تستند البريطانية المتحد  المملكة فى قدمت التى المشروعا  من

 عىال  فىى المىدخل هىذا علىى تعتمىد التىى ،STS مىن الخىا  الجىزء التىدريس طريقىة ويمثل

 وإيجىاد المجتمع تطوير فى يسه  مما العلوم مناه  خالل من العلمية واألفكار الموضوعا ،

 .البيئة لقضايا حلول

 هىول"  دراسىة منهىا التكنولوجيىة، بالثقافىة اإلهتمىام إلىى الدراسىا  بعى  تشىير ذلك ضوء وفى

 مىن والعلميىة التكنولوجيىة بالثقافة اإلهتمام إلى  أشار التى(  Hol Brook, 1999"  )  بروك

 العلميىة التربيىة لرابطىة العىالمى والمجلىس اليونسىكو منظمىة نشىرت  الذى 2000 مشرو  خالل

International Council of Association for Science Education الثقافىة بىأن 
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 فىىى الضىىرورية الىىتعل  حاجىىا  وتعكىىس العلىىوم، فلسىىفة فىىى أساسىىاً  تكىىون والعلميىىة التكنولوجيىىة

 الالمحىدود  العلميىة والمعرفىة االبتكاريىة تطويرالقىدرا  بهىد  للطىالب يقدم الذى العلوم محتوى

 السىلوك وتعىديل تحسىين اجىل مىن القىرار اتخىاذ علىى والقىدر  المشىكال ، لحل اليومية حياتنا فى

 فىى التىداخل مستويا  واستخدام واالتجها  التعليمية المهارا  على ،والتأكيد حياته  فى للطالب

 .المجتمع فى األنظمة

 لتوجيىى  العلميىىة واألنشىىطة ، والعلميىىة ، التكنولوجيىىة الثقافىىة مىىدخل بندخىىال الدراسىىة وأوصىىت

 .الدراسية المقررا  فى الطالب

 2016 مشىرو  إجىراءا  اسىتخدام استهدفت(  Kessiddou, 1999" ) كيسيديو" دراسة أما

 المتوسىطة، العلوم مدرسة فى تطبيقها ت  والتى العلوم، لمناه  تحليلية  معلوما قاعد  إنتا  فى

 مىىواد تطىىوير الدراسىىة نتىىاق  مىىن وكىىان للعلىىوم، القوميىىة المعىىايير ضىىوء فىىى ذلىىك تقىىوي  تىى  ولقىىد

 لمنىىاه  محىىددا  ووضىىع والضىىعف، القىىو  نىىواحى علىىى والتاكيىىد والبحىىث المحتىىوى فىىى المىىنه 

 :يلى فيما العلوم تدريس دور توضيح يمكن سب  مما المعايير، هذه ضوء فى العلوم

 

 .Science as away of thinking للتفكير كطريقة العل .  أ

 :فى العلوم تدريس يسه 

 (: Kalra, 2000,16)  التالية الجوان  إلى استنادا العلمى التفكير تنمية

 ، والعرض واإلستقصاء اإلكتشا Discovery / Inquiry / Investigation. 

 والتباعدى التقاربى Divergent and Convergent. 

 والتركيبى التحليلى Analytical and Synthetical. 

 واإلبتكارى الخيالى Imaginative and Creative. 

 

 العلمية اإلتجاها  تطور.  بـ

 القىدر  علىى العلمىى اإلتجىاه ويعتمىد للطىالب، العلميىة اإلتجاهىا  تنميىة فىى يسىه  العلىوم تدريس

 الىرأى علىى الىدليل وإعطاء والمعتقدا ، الخرافا  من والتحرر الموضوعية، الحقاق  رؤية على

 فىى يسىه  العلىوم تىدريس أن نجىد ولذا المفتوح، العقل خالل من اإلكتشا  روح وإعطاء الواحد،

 .والمجتمعية والثقافية األخالقية للقي  علمية رؤية ويعطى العلمى اإلتجاه تنمية
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 لقي وا العلوم.  جـ

 قىد ممىا الثالىث، العىال  بىالد فىى العىالمى النظىام قي  فى كبير خطر وجود إلى أدى الثقافا  اختال 

 والثىور  التكنولوجيىا اسىتمرارية أن نجد ولكن العلمية، والثقافة العلمى التفكير مقاومة فى يسه 

 لحىىل بيىىراً ك دوراً  العلىىوم تىىدريس لعىى  ولىىذلك اإلنسىىانى، النشىىاط تعميىى  فىىى أسىىهمت الصىىناعية

 .العلوم مناه  خالل من المجتمع فى واإلنسانية األخالقية والقضايا المشاكل

 المىنه  موضىوعا  معالجىة أهميىة إلىى( Sandlos, 1998" ) سىاندلو "  دراسىة وأوضىحت

 والقىي  المبىاد  لتكىوين وحياتى ، اإلنسىان بىين العالقىة دراسة بهد  الشفوى، القصص خالل من

 .األخالقية

 مىن واإلتجاهىا  البيئة مفاهي  تحليل إلى تهد (  Managas, 1997" ) مانجا "  ةدراس أما

 للبيئىة، الطىالب وإدراك القىي  أساسىها تكون البيئية التربية أن وأوضحت البيولوجى، طالب خالل

 تغييىىىر فىىى تفيىىد أسىىبانيا، جنىىوب فىىى الجامعىىىة خىىالل تقىىدم التىىى البيئيىىة، التربيىىة مقىىررا  وأن

 علىىى أهميىىة األكثىىر البيئيىىة المشىىاكل وإدراك الطبيعيىىة القىىي  وحمايىىة العىىام مىىدار علىىى اإلتجاهىىا 

 .  والعالمى المحلى المستوى

 

 والمواطنة العلوم.  د

 تحسىين طريى  عىن كمواطنين الطالب تنشيط إلى اآلن الثالث العال  دول فى العلوم تدريس يهد 

 الفىىرو  معالجىىة فىىى للمسىىاعد  لتعليميىىةا والمىىواد العلىىوم بىىين والعالقىىة الحيىىا ، وأحىىوال البيئىىة

 المتحضىر العىال  مسىتوى على اآلن تنتشر التى القضايا لبع  ويمكن اليومية، حياتنا فى الفردية

 والتحصىىيل للطىىالب العقليىىة الصىىحة علىىى تىىىثر والتىىى البيئىىى، والتلىىوث المخىىدرا  مىىن والنىىامى

 .الدراسى

 مىع التفاعىل فىى األمثىل العلمىى األسىلوب إيجىاد على والقدر  المشاكل، هذه على التعر  يج  لذا

 علىى والتأكيىد الطىالب، سىلوكيا  تغيىر إلىى يىىدى حتىى لها حلول وإيجاد المدرسة، داخل الطالب

 العلىوم لمعلمىى يقدم الذى المحتوى فى العلوم تدريس أبعاد تتحدد لذا القرارا ، اتخاذ على القدر 

 ,Karla, 2000)  البيئىة مىع والمعايشىة حياتنىا فىى المختلفىة النىواحى معالجة فى يسه  قد مما

29 .) 

 :الهند

 إعطىاء علىى ويركىز Science Education العلميىة التربية على يىكد الهند فى العلوم مستقبل

 القضىايا إلىى النظىر ومحاولىة ،2003 عىام حتىى الهند احتياجا  ضوء فى البحتة، العلوم الطالب

 فىىى األمىىان عمليىىا  وإدخىىال المجتمىىع، أساسىىيا  تىىدعي  فىىى للطىىالب العقليىىة واألنشىىطة البيئيىىة
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 علىى والعمىل العلىوم، منىاه  بنىاء فىى يشىاركون الىذين المتخصصىين، العلماء خالل من الصناعة

 للظىاهر العلميىة والعالقىا  العلميىة اإلهتمامىا  خىالل مىن المعلى  لىدى العلىوم تدريس دور إكساب

 بيئىة مىع التفاعىل مىن الناشى  المتوقىع السىلوك وتنمىى اإلتجاهىا  تنمية فى تسه  التى الطبيعية،

 (. Karla, 2000) المتعل 

 واألمثلىة العلميىة، المالحظىة علىى يعتمد الذى التخطيط خالل من العلوم، تدريس دور على التأكيد

 فىىى تسىىه  والتىىى حياتنىىا، فىىى الضىىرورية والعمليىىا  والظىىواهر الحقىىاق  مىىن المنبثقىىة المفتوحىىة،

 بىىين الفرديىىة الفىىرو  لمعالجىىة التعليميىىة المىىوديال  واسىىتخدام للطىىالب، العلمىىى التفكيىىر تنميىىة

 .المستقبل لمواجهة اإلتزان من حالة وإلعطاء الطالب،

 

 " اليونسكو"  للجميع العل  مشرو  .3

 الحيىىا  فىىى البيئيىة والقضىىايا لألحىداث، والتفىىاعال  العلميىىة، التجىارب علىىى المشىرو  هىىذا يركىز 

 والقضىايا الطبيعيىة، الكونيىة األحىداث علىى والتركيىز السىلوك، علىى تىأثير لها ونتك التى اليومية

 اإلتصىىىال وتكنولوجيىىىا الحيويىىىة، والتكنولوجيىىىا التطبيقيىىىة، بالممارسىىىا  تتعلىىى  التىىىى األخالقيىىىة

 (. Karla, 2000, 8)  التطبيقية العلمية والمعار 

 :هما أمرين على تركز سو  والعشرين الواحد القرن فى العلمية التربية أن يتضح لذا

  العل  عمليا                     

  والتفكير البحث فى العلماء طر 

 :والعشرين الواحد للقرن للتربية مباد  أربع اليونسكو تقرير ويقترح

  للمعرفة التعل                             

  للعمل التعل 

  معاً  للتعايش التعل 

  العالمية القي  وتقبل الذا  فى البحث أجل من التعل Karla, 2000,xviii) .) 

 تطبيىى  كيفيىىة الطىىالب وتعلىىي  العلميىىة الثقافىىة تحقيىى  علىىى التأكيىىد يجىى  أنىى  يتضىىح سىىب  ممىىا

 الشىىعوب لحيىىا  االقتصىىادى الواقىىع مىىع والتكيىىف القىىي  وتنميىىة،  اليوميىىة الحيىىا  فىىى المعلومىىا 

 ( . Karla, 2000,7)  الطبيعية البيئة فى التحك  على والقدر 
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 البيئة فى العلوم تدريس دور .4

 مشىاكل حىل فىى تسىتخدم التىى اإلجراقيىة أو الموضوعية األهدا  تحديد إلى العلوم تدريس يهد 

 المعلومىىىىىا  وتجهيىىىىز العلميىىىىىة والمعرفىىىىة اإلكتشىىىىا  علىىىىىى تعتمىىىىد والتىىىىىى العلميىىىىة، الحيىىىىا 

Information Processing فىى المفتوح المفهوم على ديعتم والذى اإلبتكارى التفكير لتنمية 

 واإلسىتدالل، الفىروض، وتكىوين المالحظىة، تشىمل التىى العمليىة والمهىارا  العلوم برام  تطوير

 .النماذ  وتكوين ،" التعميما "  العامة والمباد 

 Comprehension of Fundamentals of العلمية األسس تفه  إلى العلوم تدريس يهد 

Science التحليىل وتقىدي  العلميىة، التطبيقىا  دراسىة خىالل مىن اليوميىة يا الح فى تستخدم التى 

 (: Karla, 2000,16)  خالل من الطالب سلوك إتزان على الرؤية تعطى التى والممارسة

  العلمية المفاهي                              

  العل  عمليا  

  للعل  والثقافية اإلجتماعية الجوان           

  للعل  واألخالقية ةالخلقي الجوان 

 يفهى  اإلهتمىام خىالل مىن الىبالد وتطىوير المدرسىية، األنظمىة فىى العلىوم، تىدريس دور أن نجد لذا

 والمواقىىف والمهىىارا  للمفىىاهي  المتنوعىىة القىىدر  تعكىىس التىىى والتطبيقىىا  والتكنولوجيىىا، العلىى 

 للطالب التحصيل  ياد  فى يسه  المعملى العمل وأن المعملية، األنشطة فى العمل المختلفة،فري 

 .التجارب بنجراء الطالب قيام أثناء وإيجابية ديناميكية عمل جموعا  ويخل 

 العلىوم، لتىدريس التعليميىة األهىدا  فحىص إلىى تهد (  Chun, 1999,144" ) تشن" دراسة

 وحركىة األفكىار هىذه توضىيح فى التاريخى المدخل واستخدام والالح ، الساب  التعل  فى وتعلمها

 إطار ضوء فى وإدخالها العلمية الثقافة أبعاد تحديد وت  العلوم، مناه  تجاه المجتمع فى لتيارا ا

 .مجموعا  فى العمل

 فىى الممارسىة األنشىطة دور بيان إلى تهد (  Thail, at al, 1999,357-71" ) ثيل" دراسة

 تعىديل فى أسه  مما زياءالفي مقرر فى المعلمين تدري  على بنندونيسيا العلمية الثانوية المدار 

 .العلمية التجارب استخدام نحو الطالب سلوكيا 

 مقررا  فى التجريبى المشرو  استخدام إلى تهد (  Peterson, 2000" ) بيترسون" دراسة

 التمىارين علىى المىدخل واشىتمل ، العلميىة الكليىا  فىى الطىالب يدرسىها التىى المتتابعة البيولوجى

 المتفاعلىة المهىارا  تطىور على الطالب مساعد  إلى النتاق  وتشير ، يئةوالب العلمية والتطبيقا 

 .العلوم تدريس فى تستخدم التى
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 التعىاونى الىتعل  طريقة استخدام توضيح الدراسة استهدفن( Forner, 1999" )فورنر" دراسة

 مىن وكىان المهنيىة والثقافىة المهنة أدبيا  المتخرجين الطالب إلكساب البيئى االتصال برنام  فى

 والمىىواد الجديىد  المعلومىا  الطىالب تعلى  فىى أسىهمت التعىاونى الىتعل  طريقىة أن الدراسىة نتىاق 

 .البيئى االتصال برنام  فى التعليمية

 المتداخلىىة األنظمىىة اسىىتخدام إلىىى الدراسىىة تهىىد (  Boersma, 2001" ) بورثيمىىا" دراسىىة

Interdisciplinary رداالفىى" جامعىىة فىى العلىىوم مقىىررا  فىى "AL Freed University 

 والفيزيىىاء البيولىوجى فىىى مختلفىة تخصصىا  مىىن العمىل فريى  باسىىتخدام والتىدريس ، بنيويىورك

 ، التجىىارب أداء علىىى الطىىالب قىىدر  تنميىىة نتاقجهىىا مىىن وكىىان ، البيئيىىة والدراسىىا  والرياضىىيا 

 ممىا الطىالب يقىدمها التىى التقىارير خىالل مىن النتىاق  وتفسىير وتقىدي  ، المعلوما  وتحليل وجمع

 فىى الىدرجا  أعلىى علىى الطىالب ويحصىل ، الدراسىى العىام أثنىاء العلوم الطالب يعل  كيف يعكس

 تىاثير إلىى الدراسىة تهىد (  Ostiguy, 2001" )أوسىتيجاى" دراسىة أمىا ، العل  عملية اختيار

 خدامباسىىىت التىىىدريس خىىىالل مىىىن النتىىىاق  وأوضىىىحت ، الطىىىالب لىىىتعل  التعليميىىىة الطىىىر  اخىىىتال 

 أن مىن الىرغ  علىى التحصىيل اختال  فى داللة توجد ال أن  ،Web نافذ  خالل ومن ، التليفزيون

 التىى بىالطالب مقارنىة وضىوحاً  أكثىر تفىاعله  مستويا  كانت التليفزيون استخدموا الذين الطالب

 .الكمبيوتر استخدمت

 

 والبيئة العلوم تدريس .5

 المهىارا  تطىوير علىى اعتمىد ، األرض سىطح علىى الحيىا  تصىنيف فىى البشىرى الجنس مستقبل

 مناقشىة إلىى نصىل أن يمكىن وكيىف ، بالبيئىة واالهتمىام التمثيىل إلىى حاجىة فى نحن ولذا ، البيئية

 العلىوم منىاه  تضىمين ضىرورياً  أصىبح ولذا ، األرض مستقبل على تأثير لها التى البيئية القضايا

 أن يمكىن ومىاذا ، التمثيل على والقدر  البيئة كلش على مباشر تأثير لها يكون والتى القضايا هذه

 .سلوكه  تعديل فى الطالب من  يستفاد

 المتحىىد  بالمملكىىة National Curriculum Council" للمنىىاه  الىىوطنى المجلىىس" حىىدد

 : يلى فيما البيئى التعلي  مناه  أهدا ( Hordie, at al, 1995, 308) البريطانية

 البيئة وتحسين لحماية تحتاجها التى والمهارا  تجاها واال والقي  المعرفة اكتساب. 

 تدريسىية إجىراءا  اتبا  خالل من البيئة مع والتفاعل المالحظة على الطالب تشجيع 

 ، الجيولوجيىىىة ، والعلىىىوم ، والبيولىىىوجى ، والجغرافيىىىا ، الفيزيىىىاء للمىىىواد مختلفىىىة

 .واألخالقيا  ، والتكنولوجيا ، والسياسة ، واإلقتصاد
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 المشىاكل حىل فىى النشىطة المشىاركة علىى والتشىجيع البيئىة نحىو الطالب وعى ةتنمي 

 الطىالب لمسىاعد  الوظيفيىة العلميىة المعلومىا  مىن كبيراً  قدراً  ذلك ويتطل  ، البيئية

 .اإليجابى العمل نحو والواقعية الرغبة على

  وهىىىذه البيئيىىىة المشىىىكال  لحىىىل الال مىىىة المهىىىارا  اكتسىىىاب علىىىى الطىىىالب مسىىىاعد 

 .االجتماعى والتغيير ، والنقد ، واالتصال ، المشكال  حل مهار  تتطل  لمهارا ا

 

 األمريكية المتحد  بالواليا  البيئية التربية أهدا  .6

 الفيدراليىة الحكومىة تقريىر عكىس حيىث ،1990 عىام فىى فعىل رد لها كان العالمية البيئية التربية

 لحمايىة الهامىة األمىور مىن والتىدري  البيئيىة يىةالترب أن افتىراض ، األمريكيىة المتحىد  بالواليا 

 ولقىد ، اإلتصىال سىبل تحسىين علىى والتأكيد ، العامة البيئية المعرفة وتحسين ، اإلنسانية الصحة

 Department of)  يلىىىى فيمىىىا وتطورهىىىا والتىىىدري  البيئيىىىة التربيىىىة أهىىىدا  تحديىىىد تىىى 

Education, 1994 :) 

 البيئية المعرفة تحسين. 

 حىىل ومهىىارا  ، الناقىىد التفكيىر وتنميىىة ، للتىىدريس البيئيىة بالمعرفىىة تعلمىىينالم إمىداد 

 الصىىحة حمايىىة فىىى يسىىه  ممىىا ، واالتصىىال ، القىىرار اتخىىاذ علىىى والتأكيىىد المشىىكلة

 .والبيئة اإلنسانية

  تقىود والتىى البيئيىة اإلهتمامىا  بىين الفىرو  لمقابلىة التدري  وفر  ، التعلي   ياد 

 .البيئة دار وإ وصيانة حماية إلى

 والتربيىىة ، الرياضىىيا  تحسىىين فىىى تسىىه  أن يمكىىن ، للتىىدري  بىىرم  عمىىل التقريىىر أوصىىى لىىذا

 بغىىرض البيئيىة الحمايىة ـىـ العامىة الصىحة ـىىـ اإلقتصىاد مثىل المختلفىة المجىاال  وتحديىد ، العلميىة

 ، القرار تخاذا على والقدر  المسئولية لتحمل الطالب إعداد فى يسه  مما البيئية المعرفة تحسين

 .البيئة فى الهاد  التطوير على والقادر واإليجابى المتفتح العقل وتنمية

 : هما عناصر ثالث تتضمن  -: البيئى التعلي  عناصر

  العالقىة فىى واالتجاهىا  والقىي  والفهى  المعرفىة تطىوير إلىى يهىد  البيئة عن التعلي 

 .البيئية

  وفهمها والمهارية المعرفية للمصادر ئةالبي استخدام إلى يهد  البيئة فى التعلي. 
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  مناسىبتها علىى والتأكيىد البيئىة فىى الفىرو  استكشىا  بغىرض البيئىة أجل من التعلي 

 .الشخصية تقوية فى تسه  والتى المستقبل فى البيئية ورعايتها

 نتيجىة ظهىر وقىذ ،1994 عىام(  Palmer & Veal" ) فيىل ، بىالمر"  بتصىنيف ذلىك ويعىر 

 نصىىر علىىى محمىىد)  متعىىدد  واجتماعيىىة بيئيىىة تغييىىرا  ظهىىور خىىالل مىىن الحيىىا  أسىىلوب لتطىىوير

 (.2) شكل خالل من توضيح  ويمكن.   713 ،1999

 

 للتربيىة المتداخلىة المكونىا  تمثىل ثالثىة، جوانى  تشىتمل البيئيىة التربيىة أن التصىنيف هذا ويمثل

 (. 714، 1999 نصر، على محمد)  البيئية

 والمهىارا  العلميىة المعرفىة تطبيى  علىى الطىالب مسىاعد  فىى العلىوم ريستد دور يتبين هذا من

 فى العلوم مناه  أن وضح ولقد ، البيئة على تىثر التى المشكال  تحل لكى القرار التخاذ الال مة

 بيىان فيى  يتضىح والذى K4 المستوى من وقضاياها البيئة على تركز البريطانية المتحد  المملكة

 والىذى ، والعلمى التكنولوجى التطور على التأثير ذى يعتبر والذى ، اليومية حيا ال فى العلوم أثر

 خالل من ، البيئة على وتأثيرها االتصاال  وثور  التكنولوجى والتحك  المعلوما  استخدام يشمل

 سىلوك علىى تىىثر التىى البيئيىة والقضىايا المشىاكل لحىل تلىزم علميىة محددا  هناك أن يتضح ذلك

 : يلى فيما توضيحها مكني المتعل 

 فى أساسية تكون التى الممتد  الموضوعا  من عديداً  يشمل أن ، البيئى التعل  من الغرض :أوالً 

 (Hardie, et al, 1995, 308) خىالل مىن ذلىك ويتضىح ، بالمدرسىة التعليميىة المسىتويا  كىل

 : التالية التساؤال 

 ؟ تدريس  يت  كيف*            ؟ تدريس  يت  ىالذ المحتوى ما*            ؟ التعل  يحدث أين* 
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 والفهى  والمعرفىة والمعتقىدا  القىي  تخىص التىى المناقشىة علىى بالقىدر  البيئى التعل  يمدنا :ثانياً 

 المدرسىى المجتمىع فىى والفرو  العالقا  وتوضيح القرار اتخاذ على والقدر  األنشطة وممارسة

 المىىنظ  التخطىىيط خىىالل ومىىن ، بوضىىوح التعليميىىة  السياسىىا تطىىوير علىىى تىىأثير لهىىا يكىىون التىىى

 Jack) يلىى فيمىا الطىالب قدرا  تطوير إلى يهد  الذى تدريس  وأسلوب ، البيئى التعلي  لمنه 

et al, 1995, 317 .) 

 .اآلخرين رؤية ودراسة االتصال.               * التعاونى العمل* 

 .البيئة أجل من والرعاية التمثيل ىعل القدر .                  * القرار اتخاذ* 

 للطىالب مناسىبة تكىون مىداخل المعلى  يسىتخدم أن يمكىن ، التعل  ومحتوى الخبرا  اختال  :ثالثاً 

 : خالل من ذلك ويتضح ، واالهتماما  والقدرا  الخاصة االحتياجا  ذوى

 ملالع جماعة مع والتعامل الحقيقى، التحدى على وتشجيعه  اآلخرين، رؤيا احترام. 

 الطالب سلوك لتعديل تلزم التى العقلية والمهارا  بالتفكير السماح. 

  نظىره  وجهىا  لتوضىيح للطىالب الفرصىة يعطىى البيئىة، الكتشىا  الال مىة الخبرا 

 .البيئة نحو وإعتقاده 

 للتعل  أساساً  واالكتشا  المشكال  حل مدخل. 

 أجىل مىن والمسىاعد  هتمىاماال  يىاد  فى يسه  المحلية البيئة خالل من والتعل  العمل 

 .البيئة فى األخالقية القي  تنمية

 فىى العمليىة والعىروض والكمبيىوتر والتيفزيىون والتمثيىل والمسىرح الفيديو استخدام 

 .الطالب سلوك وتعديل البيئة قضايا معالجة

 بىين والتىزاو  اإليجابية على يىكد والذى التدريس فى االتجاها  أحد البيئى المدخل يعتبر: رابعاً 

 البيئيىة الدراسىا  فىى يكتفىى وقىد ، كبيىراً  معمىالً  البيئىة مىن ويتخىذ ، والمعمليىة البيئيىة الدراسا 

 تقىوم عقليىة بعمليا  القيام إلى ذلك يتعدى وقد ، والبشرية الطبيعية الظواهر عن معلوما  بجمع

 وصىول كانيىةإم فىى يسىه  ممىا ، الحقاق  بع  واستنتا  وتحليل التغيرا  وإعطاء اإلدراك على

 بعىى  وإقتىىراح والتىىذو  والتصىىنيف النقىىد إلىىى والوصىىول ، العلمىىى التحقيىى  مرحلىىة إلىىى المىىتعل 

 (. 707، 1999،  نصر على محمد)  البيئية المشكال  لبع  العلمية الحلول

 :استخدام  شروط

 والمتعل  المعل  ذهن فى المعملية أو البيئية الدراسة من الهد  وضوح. 

 العلوم تدريس مجال فى والعملية البيئية لدراسا ا بين الفصل عدم. 
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 البيئية للدراسة المسب  اإلعداد. 

 إلىى تهىد  التىى(  Blake, 1999, 129" )بىالك" دراسة منها الدراسا  من عديد أجريت ولقد

 اكتسىاب على الطالب ومساعد  ، للطالب اإلجتماعية المهارا  تنمية فى التعاونى التعل  استخدام

 إلىىى الدراسىىة نتىىاق  وتشىىير ، المشىىكال  وحىىل والمناقشىىة العمليىىة الممارسىىا  خىىالل مىىن الخبىىر 

 .العلوم تعل  فى ضرورية تكون التى اإلجتماعية المهارا  تعديل فى المعل  دور أهمية

 تىدري  علىى تىىثر عوامىل ثالثىة دراسىة إلى هدفت(  Brown, 1999, 140" ) براون" دراسة

 ، الكشىىفية التدريسىىية الممارسىىا  ، البيئيىىة التربيىىة وهىىى البيئىىى التعلىىي  برنىىام  فىىى المعلمىىين

 فىى البيئيىة التربيىة المعلمينفىى مجموعىا  بين اختال  وجود نتاقجها من وكان ، البيئية والثقافة

 .الدراسية الفصول فى البيئية والثقافة الكشفية التدريسية والممارسا  ، المدار 

 أسلوب قدر  بين االرتباط قيا  إلى الدراسة تهد (  Chang, 1999,140" ) تشان " دراسة

 داللىة وجىود نتاقجهىا مىن وكىان ، األرض علىوم مىنه  فىى العلى  عمليا  ومهارا  المشكال  حل

 للمفىاهي  المالحظىة مهىار  وتنميىة المشىكال  حل وأسلوب و العل  عمليا  مهارا  بين ارتباطية

 .للطالب األرض علوم منه  فى البيئية

 والكمىى الوصىفى البحىث طىر  اسىتخدام إلىى تهىد (  Barry, 1999, 117" )بىارى" دراسىة

 تطبيىى  وتىى  ، وتىىايوان اسىتراليا فىىى الثقافىىة دراسىة خىىالل مىىن المدرسىية البيئىىا  فىىى المسىتخدمة

 بىاختال  يختلىف للبيئىة الطىالب فهى  نتاقجها من وكان البيئى التعل  عن محاور سبعة فى استبان 

 .آخر إلى مجتمع من والمعلوما  الثقافة

 

 البيئى والسلوك العلوم تدريس

 المسىىتوى فىىى المسىىتمر المجىىال بهىىذا واالهتمىىام السىىريع التطىىور يعكىىس والسىىلوك البيئىىة دراسىىة

 مىىن عديىىد يجىىذب الطبيعيىىة والبيئىىة اإلنسىىانى السىىلوك بىىين العالقىىة فتحليىىل ، والمسىىتقبلى العىىالمى

 وتصىمي  الطبيعيىة والعلىوم ، النفىي وعلى  االجتماعية العلوم فى ، المجاال  من كثير فى الباحثين

 ، للطىالب البيئيىة المعرفىة تعىديل فىى ضىرور  والسىلوك البيئىة دراسىة فىنن لذا ، البيئية المجاال 

 ، العلىىوم تىىدريس خىىالل مىىن البيئيىىة والقىىي  االتجاهىىا  لتغييىىر الوظيفيىىة الجوانىى  علىىى والتأكيىىد

 عىىن تنشىىأ التىىى االختالفىىا  ، العلىىوم منىىاه  فىىى ضىىمنةالمت البيئيىىة والمشىىاكل القضىىايا وتعكىىس

 الفتىر  وأثنىاء ، ومشاكلها البيئة على متكامل تأثير ل  يكون الذى والفيزياقى التكنولوجى السلوك

 ، والسىلوك البيئىة عالقىة دراسىة على يركز العلماء اتجاه أصبح 1970 بداية إلى 1960 بين ما

 (. Cone, 1984, 3)   والبيئة السلوك بين التفاعل على والنظرية التجريبية الدراسا  واهتمت
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 التجربىة علىى تعتمىد التىى الطبيعيىة الظىاهر  سىلوك منظىور خىالل من البيئة دراسة تحديد ويمكن

 ذلىىك أمثلىىة ومىىن ، الفيزياقيىىة التكنولوجيىىا تطىىور عىىن الناتجىىة البيئيىىة المشىىاكل لحىىل ، والمالحظىىة

 .التكنولوجى التلوث ومضادا  ، الشمسية والطاقة ، النووية الطاقة

 بهىد  المشىاكل من لعديد المتنو  السلوك لفحص البيئية المشاكل حل فى النفسى المدخل ويسه 

 ويمكىن لهىا حلىول وإيجىاد البيئيىة المشىاكل وتحديىد ، البيئة على للحك  التكنولوجى السلوك تطور

 : يلى لما طبقاً  البيئة مشاكل تصنيف

 .     البدنية الصحة.            * الهادفة ا والحي البيئى الجمال* 

 .المتجدد  وغير المتجدد  الموارد* 

 : يلى فيما البيئة مشاكل تحديد أمكن التصنيف هذا من

 ، الغابىا  مىن الطبيعية المساحا  حماية يلى فيما تمثيلها يمكن والتى البيئى الجمال مشاكل: أوالً 

 . القمامة ، ر الحرا ، الجاقر القطع ، الغابا  حري 

 تلىوث مشىاكل مىن اآلن البيئىة وتعىانى الطبيعيىة الصىحة أسىا  على تقا  ، صحية مشاكل: ثانياً 

 واألمىراض ، الضوضىاء مسىتويا  ، اإلشىعا  مسىتويا  ، التربىة تلىوث ، المىاء وتلوث ، الهواء

 . الذرية والنفايا  المتوطنة

 ، والترابيىة الرمليىة العواصىف ، الماء ، لسكانا ، الطاقة مصادر تشمل:  المتجدد  الموارد: ثالثاً 

 . الحيوانية والثرو 

 الثىىروا  - الطبيعىىى الغىىا  - الىنفط- الطبيعيىىة الطاقىىة مصىىادر فىى تتمثىىل المتجىىدد  غيىىر المىوارد* 

 .المعدنية

 إلىى يتىرج  االهتمام هذا وأن ، وقضاياها البيئة بمشكال  كبيرا اهتماما هناك أن سب  مما يتضح

 بيئىة المباشىر االهتمىام أهميىة مىع ولكىن ، عليهىا والمحافظة البيئة صيانة أجل من تلفةمخ جهود

 عىن يقل ال جانبا هناك فنن ، والتكنولوجية والعلمية ، التشريعية المختلفة الجوان  من ، اإلنسان

 ىيبق اإلنسان ألن ، المدار  فى الطالب أو ، اإلنسان تنشئة بحسن االهتمام وهو ، الجوان  هذه

 المىىتعل  إعىىداد وكىىذا ، المرجىىو  األهىىدا  تحقيىى  علىىى يتوقىىف الىىذى والحاسىى  األول العامىىل داقمىىا

 (. 53 ، 1988 الدمرداش صبرى)  من  المرجو  األهدا  يحق  سو  سليمة وتربيت 

 وإثىار  ، بيئتى  إ اء اإلنسىان سىلوك تحك  التى والقي  االتجاها  تكوين البيئية التربية تستلزم لذا

 والمحافظىة صىيانتها علىى العمىل ألهميىة التقىدير أوج  وإكساب  ، البيئة نحو واهتمامات  ،  ميول

 . عليها

 ظىرو  تهيى  حتىى بالبيئىة الدراسىية المناه  عالقة توثي  على تعمل أن التربية واج  كان وإذا

 هىىذا ىفىى ، البيئيىىة التربيىىة واجى  مىىن فىىنن الطىىالب أمىىام المناسىبة الخبىىر  وكسىى  النىىاجح التفاعىل
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 وتناسىباً  ، فىيه  تىأثيراً  وأكثرهىا ، الطىالب بحيا  التصاقا أشدها البيئة عناصر من تتخذ أن المجال

 توضىىيح يمكىىن سىىب  مىىا ضىىوء فىىى ،(  63، 1988 ، الىىدمرداش صىىبرى)  نضىىجه  مسىىتوى مىىع

 العلىى  لنتىىاق  المجتمىىع اسىىتخدام عىىن الناتجىىة واإلجتماعيىىة البيئيىىة والمشىىكال  القضىىايا مجموعىىة

 . البيئة تضر بدرجة لتكنولوجياوا

 

 والمجتمع والتكنولوجيا العل  قضايا

 العلى  لنتىاق  المجتمىع اسىتخدام عىن الناتجىة االجتماعيىة أو البيئيىة والمشكال  القضايا مجموعة

" بىىايبى" دراسىىة وحىىدد  والمحلىىى العىىالمى المسىىتوين علىىى البيئىىة تضىىر بدرجىىة والتكنولوجيىىا

(Bybee, et al, 1986, 619 - 634  )يلى فيما القضايا هذه  : 

 الماقية والمصادر ، الجوى والغال  ، الهواء ونوعية ، السكانى والنمو ، الغذاء ومصادر الجو 

 والمصىادر ، الخطىر  والمىواد ، األراضى واستخدام ، الطاقة ونقص ، ومرض  اإلنسان وصحة ،

 . الحرب وتكنولوجيا ، وانا والحي النباتا  وانقراض ، النووية والمفاعال  ، المعدنية

)  دراسىة ومنهىا المختلفىة العلىوم منىاه  لتطىوير أساسىا تصلح أنها على الدراسا  معظ  واتفقت

 ، النمىىر مىىدحت)   ،(  2000 ، الوسىىمى عمىىاد)  ودراسىىة ،(  1995 ، الحميىىد عبىىد رمضىىان

 (. 1991 ، حسن المنع  عبد)  ودراسة ،( 1991

 والسىاد  الخىامس الصىف تالميىذ علىى أجريىت التىى(  Pedretti, 1999" ) بدريتى" ودراسة

 وتىأثير البيئىى والتىأثير والصىخور المعىادن موضىوعا  تناولىت ، الجيولوجيىا وحىد  فى اإلبتداقى

 نحىىو التالميىىذ سىىلوكيا  تعىىديل فىىى أسىىهمت الموضىىوعا  هىىذه أن النتىىاق  وأوضىىحت ، النفايىىا 

 .البيئة

 

 الطالب سلوك تعديل ىف والعلمية اإلجتماعية األنشطة دور

 المعرفىىى إدراك فىى كبيىرا دورا(  Sonia, 1998, 10)  واإلنسىانية االجتماعيىة األنشىطة تلعى 

 المعنىى ذى االختيىار ذلىك علىى ويىثر ، االتصال عمليا  تعل  ضوء فى وتذكرها ، الجديد  البيئية

 المهىىارا  الطىىالب ل يىىتع أن ويمكىىن أداقهىى  تحسىىين فىىى تسىىه  التىىى واألفكىىار والبىىرام  واالتىىزان

 المعرفيىة المهىارا  وتطىوير فهى  على تعتمد التى ، المعلوما  استخدام على والقدر  االجتماعية

 بقىىاء وفىىى ، معنىىى ذى تعليمىىا تعلىىيمه  فىىى يسىىه  ممىىا ، الطىىالب سىىلوكيا  تغييىىر فىىى تسىىه  التىىى

 نجىد ولىذا ، المراهقىة مرحلىة حتىى لألطفىال التدريس أثناء الوعى تنمية كذلك ، اإليجابية المعرفة

 وتىوفير اتىزان لحدوث تحتاجها التى التفاصيل على تركز األطفال بسلوكيا  تهت  التى البرام  أن

 . وداللة معنى لها التى التجارب على تعتمد معرفية إمكانيا 
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 والعمىل والتعاون والمشاركة االختيار على الطالب مساعد  خالل من ، المهارا  تعل  أن ث  ومن

 البيئىة لمشىاكل حلىول إليجىاد معها والتكيف البيئية والمشاكل التطبيقا  على يركز الذى ماعىالج

 تغييىر فىى يسىه  والمىتعل  المعلى  بىين التفاعىل أن نجىد لىذا ، الطىالب سىلوك تغييىر فىى يسىه  ممىا

 . الكلما  ونط  القراء  خالل من األطفال تقابل أن يمكن التى الصعوبا  وبع  السلوك

 ، الطىىالب سىىلوكيا  تعىىديل فىىى والتطبيقيىىة العلميىىة األنشىىطة خىىالل مىىن العلىىوم تىىدريس  أسىىه لىىذا

 النشىاط اختيىار خىالل مىن وذلىك ، البيئىة لقضايا حلول إيجاد عن والبحث االستقصاء روح وتنمية

 و العلىىوم منىىاه  فىىى وخاصىىة المتداخلىىة األنشىىطة علىىى يعتمىىد الىىذى وخاصىىة ، للمىىتعل  المناسىى 

 ، األدوار ولعى  ، والمثيرا  ، األلعاب استخدام ذلك ويتطل  ، اإلجتماعية راسا والد الرياضيا 

 التوضىيحية والرسىوم ، القصىص تحليل على والقدر  ، التعاونى التعل  وأنشطة ، المشكال  وحل

 الطىالب سىلوك تعىديل فىى تسىه  أن يمكن التى المختلفة التعليمية المواد واستخدام ، والمناقشة ،

 (. Wasserman, 1994)  البيئة لقضايا حلول إيجاد فى يسالتدر عند

 

 الطالب سلوك تعديل فى أسهمت التى العلوم تدريس مداخل

  البيئى المدخل* 

 ولكنهىا ، البيئيىة المشىكال  بعى  عىن والمعىار  المعلوما  تدريس مجرد ليست البيئية التربية

 والسياسىىية والتكنولوجيىىة قتصىىاديةاإل للعوامىىل الناقىىد الىىوعى إيقىىاظ فىىى ذلىىك مىىن أكثىىر تواجىى 

 تحسىن التى األخالقية القي  بتنمية يتعل  والثانى ، البيئية المشكال  جذور فى الكامنة واألخالقية

 (. 28، 1999 ، وآخرون سلي  صابر محمد)   والبيئة اإلنسان بين العالقة طبيعة من

 مىىن كثيىىر  فروعىىا تغطىىى لميىىةالع فالمىىاد  ، عاليىىة بصىىور  التكامىىل البيئىىى المىىدخل يحقىى  لىىذا

 والىىواقعى الطبيعىىى التىىرابط إظهىىار أى ، متكاملىىة بدراسىىة يسىىمح ممىىا ، العليمىىة الموضىىوعا 

 الحىىىواجز تتالشىىىى العلىىىوم مجىىىال ففىىىى والعلميىىىة اإلنسىىىانية المعرفىىىة فىىىرو  لجوانىىى  والىىىوظيفى

 الفيزيىاء علىوم ينوبى ، والحيىوان النبا  بفرعيها والبيولوجية الفيزياقية الظواهر بين والفواصل

 وينظىر بعى  علىى بعضىها يعتمىد متداخلىة موحىد  صور  فى تلتح  المواد هذه وجميع والكيمياء

 (. 158 - 156 ،1991 ، الحكي  عبد)  يلى بما المدخل هذا يتميز ولذا البيئة بمنظور إليها

 أن تريىد ناميىة دول أننىا باعتبىار العربيىة الىبالد فىى ألوضىاعنا مالءمىة المىداخل أكثر 

 سىىبل وتحسىىين ثرواتهىىا اكتشىىا  البيئىىة فهىى  فىىى العلىى  إليىى  وصىىل مىىا آخىىر تسىىتغل

 .استثمارها

 فىى الحيىوى بالجانى  يهت  حيث ، أكبر بصور  والتطبيقى الوظيفى الجان  على يىكد 

 .وتطويرها البيئة مع التفاعل تحسين على ويعمل والمتعل  المعل  حيا 

 الدراسة على يحفزه  مما التشوي  صرعن يوفر الطال  ببيئة المنه  ارتباط  
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 المالحظىىة خىىالل مىىن المحيطىىة والبيئىىة المدرسىىة فىىى الطالىى  يدرسىى  مىىا بىىين التفاعىل 

 . الدراسى الفصل داخل المناقشة إثراء إلى وتىدى بالتنو  تتس  التى العلمية

 العلمية المفاهي  لبناء الال مة الخبر  مواقف تصمي  فى االصطنا  عن البعد  

 : للطالب السلوك وتعديل العلوم تدريس فى البيئى المدخل دور أوضحت التى لدراسا ا ومن

 العمىل مجىال بىين العالقىة توضىيح إلىى هىدفت التىى(  Manzanal, 1999" ) مانزانال" دراسة

 ، أسىبانيا فىى الثانويىة المدرسىة طىالب علىى وطبقت ، البيئة حماية نحو الطالب واتجاها  البيئى

 يكىون الحقلىى العمىل أن نتاقجهىا مىن وكىان ، دراسىية وحىد  إعىداد وتى  عىام 16 - 14 أعمار فى

 وإيجىىاد ونظامهىىا البيئىىة حمايىىة نحىىو االتجاهىىا  وتكىىوين وتطويرهىىا البيئىىة مفىىاهي  لتوضىىيح مفيىىد

  البيئة لمشاكل مختلفة حلول

 تىىأليف خىىالل مىىن البيئيىىة الثقافىىة اسىىتطال  إلىىى تهىىد (  Britsch,2001" ) برتشىىس" دراسىىة

 ، طفىىىالً  عشىىىر ثمىىىانى علىىىى الدراسىىىة وطبقىىىت األطفىىىال ريىىىاض مسىىىتوى فىىىى ، األطفىىىال قصىىىص

 مىن وكىان ، العلىوم مجاال  فى الرس  خالل من المالحظا  تسجيل وت  العلوم أنشطة واستخدمت

 لىىدى البيئيىىة الثقافىىة تىىدعي  فىىى كبيىىرا   دوراً  تلعىى  والرسىىوم العلىىوم مجىىاال  صىىفحا  أن نتاقجهىىا

 . األطفال

 منىاه  ضىمن البيئىة مشاكل إدخال استهدفت(  Swinchart, 19959" ) شار  سون" ةدراس

 ثىالث فىى تقىدم والتىى ، الكيمياقيىة المفىاهي  منظىور خىالل من وإعطاقها ، عضوية الغير الكيمياء

 لمشىىاكل حلىىول إيجىىاد توصىىياتها مىىن وكىىان ، والطاقىىة والترموديناميكىىا ، التركيىى  وهىىى مجىىاال 

 . عضوية الغير الكيمياء نه م خالل من البيئة

 علىىى الطىىالب لتشىىجيع البيئىىة مقىىررا  اسىىتخدام إلىىى هىىدفت(  Gill, 1999" ) جيىىل" دراسىىة

 معمليىة أنشىطة مىن للطىالب تقدم مختلفة أنوا  خالل من ، العلمية والثقافة الناقد التفكير مهارا 

 فىى أسىه  واألنشىطة اقشىةالمن أسالي  استخدام أن نتاقجها من وكان ، العلوم فى عملية وتجارب

 .الطالب لدى الناقد التفكير ومهارا  العلمية الثقافة تحسين

 

 المشكال  حل مدخل* 

 يلىى فيمىا توصىف مىا وغالباً  ، العلوم تدريس أهدا  تحقي  تدع  طريقة المشكال  حل مدخل يعد

 ـىىـ لفىىروضا وفىىرض العالقىىا  فىىى التفكيىىر ـىىـ المشىىكة حىىول المعلومىىا  جمىىع ـىىـ المشىىكلة تحديىىد: 

 فىى الدراسىى الفصىل طالب جميع يشارك أن تتطل  المشكال  حل وطريقة ، الحلول صحة اختبار

 تجعىىل بطريقىىة والىىتعل  التعلىىي  عمليىىة تنظىىي  كيفيىىة فىىى يتمشىىى تحىىدياً  المعلمىىون ويقابىىل ، العمىىل

 ,Zojchoki)  لهىا الحلىول واقتىراح تحقيقهىا ويحىاول الخاصىة مهامى  ل  المجموعة فى المتعل 

1993, 459 - 479 .) 
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 الكشفى المدخل* 

 يواجى  االكتشىا  فمىدخل واالكتشىا  المشىكال  حل مدخل بين الفواصل نحدد أن الصع  من أن 

 البحىىث طىىر  مىىن بعضىىاً  األقىىل علىىى يتضىىمن أن يجىى  المشىىكلة لحىىل عمىىل وكىىل أكثىىر أو مشىىكلة

 .التجارب طري  عن ىتأت معلوما  بدون مشكلة أية حل اليمكن التجريبية والعلوم ووساقل 

 حقيقيىىة دراسىىة إلىىى الدراسىىى المقىىرر سىىيا  فىىى مشىىكلة مىىن االكتشىىا  مىىدخل أغىىراض تتىىدر 

 يىت  الىذى النشىاط فى تتمثل جماعية أو فردية مشروعا  عليها ويطل  تجريبيىة ولكنها اختيارية

 العلميىة  الىرحال ، العلميىة المتىاحف ، العلوم نوادى ، العلوم معارض من الدراسى الفصل خار 

 :مميزات  ومن ، الطالب سلوك تعديل على تعمل التى

 المتعل  سلوك تعديل على وتعمل البيئة تخدم وظيفية بصور  المعلوما  استخدام. 

 الفري  عمل على التشجيع. 

 والصناعى العلمى البحث مىسسا  فى والعلماء الشباب بين االتصال. 

 العلوم تبسيط. 

 ذوى الطىالب تثيىر بىذلك وهىى ، والطىالب المعلمين من كبيراً  هداً ج األبحاث مشروعا  تتطل  لذا

 علىى والتأكيىد النظاميىة المنىاه  إطىار فىى الطالب لجميع االكتشا  مدخل عرض ويمكن االهتمام

 .والمجتمع البيئة تطور فى أسهمت التى االكتشافا  ذكر

 

 التجريبى المدخل* 

 إحىىدى هىىى العمليىىة الدراسىىة ألن ، بالتجريىى  اهتمامىىا العلىىوم لتىىدريس الحىىديث االتجىىاه يعطىىى 

 المعمليىىة والدراسىىة ، العلميىىة المفىىاهي  تعلىى  أهميىىة مىىن لهىىا المباشىىر  الخبىىر  الكتسىىاب الوسىىاقل

 الموقىف مىع ومتفىاعالً  وإيجابيىاً  نشطاً  الفرد يكون حيث ، الممارسة طري  عن التعل  بمبدأ ترتبط

 فىى الحديث االتجاه فنن ولذلك ، سلوكياته  وتعديل بالطال تعل  فى أثر لذلك يكون مما ، التعليمى

 فكىىراً  المعملىىى العمىىل يمارسىىوا أن فالبىىد العلمىىاء يفكىىر يتعلمكيىىف لكىىى أنىى  يىىرى ، العلىىوم تىىدريس

 واالتجاهىا  العلمىى التفكيىر تنيىة فىى التجري  ويسه  ، وطريقة ماد  العل  فه  بغرض ، وتطبيقاً 

  Roger, 1992 ) ، ( ALBusaid, 1992 عقالنيةوال والموضوعية الدقة مثل العلمية

 يمكىن البيئيىة للقضىايا وحلول السلوك تعديل فى العلوم تدريس دور أوضحت التى الدراسا  ومن

 : يلى فيما توضيحها

  العقليىىة الخىىراقط اسىىتخدام إلىىى تهىىد (  Peterson, et al, 1998" ) بيترسىىون" دراسىىة

Mind Maps بعىى  نحىىو الطىىالب رؤيىىة تعكىىس جتماعيىىةا مشىىاكل خمىىس وتحليىىل لتىىدريس 
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 الىىىذهنى العصىىىف واسىىىتخدام ، االهتمىىىام موضىىىو  للمشىىىكلة اإلعىىىداد ، لحلهىىىا واقتىىىرح القضىىىايا

Brainstorming وتقىىدي  ، المعلومىىا  وجمىىع ، األفكىىار وتسىىجيل ، للمشىىكلة حلىىول إلقتىىراح 

 . للمشكلة حل وإيجاد ، النشاط لتفسير والتقوي  ، للفه  العقلية الخراقط

 تعلى  علىى المنزلية والبيئة الثقافة تأثير استهدفت(  Gidding,1999,165" ) جدنجز" دراسة

 المعرفىة علىى تىأثير لهىا يكىون والوالديىة المنزلية البيئة أن نتاقجها من وكان المدرسة فى العلوم

 . العلوم درو  وفه 

 مىدخل علىى قمىةالقا العلىوم بىرام  اسىتخدام أن أوضىحت( Gibson,1998" )جيسىون" دراسىة

 برنىام  أن وأوضىحت ، العلوم بتحصيل واالهتمام العلوم نحو االتجاها  على تأثير لها االكتشا 

 بىالعلوم االهتمىام  يىاد  على المتوسطة المدرسة طالب يساعد االكتشا  مدخل على القاق  العلوم

 . الدراسى واتلتحصيل

 العلىوم تىدريس فىى الديناميكية يرا التغ دراسة إلى تهد (  William,1997" ) ولي " دراسة

 تىى  ولقىىد ،2000 عىىام حتىىى والرياضىىيا  العلىىوم فىىى الطىىالب لكىىل العلميىىة بالثقافىىة تهىىت  والتىىى ،

  يىىاد  إلىىى وتىىىدى ، التىىدريس فىىى المشىىتركة الطىىر  أساسىىها علىىى تقتىىرح التىىى األهىىدا  تحديىىد

 الطىىر  اختيىىار إلىىى يسىىعى ، المعرفىىة وتىىدريس تعلىى  فىىى الحىىديث واالتجىىاه ، العلميىىة الممارسىىة

 . التعليمية األهدا  وتحديد العلوم تدريس فى المختبرا  أولوية مجاالً  ويعطى ، المناسبة

 وتىىدريس المعلىى  تصىىورا  بىىين العالقىىة دراسىىة إلىىى تهىىد (  Tobin,1996" ) تىىوبن" دراسىىة

 وجىد ولقىد ومالعلى لتىدريس للطالب تقدم التى المعرفة توضيح فى القصص باستخدام العلوم وتعل 

 يوضىىح لكىىى ؟، النعرفىىى البنىىاء يسىىتخدم كيىىف للمعلىى  تقىىدم أن يمكىىن التعليميىىة المىسسىىا  أن

 وتقىدي  التأمىل علىى تركىز والتىى العلميىة، المفىاهي  فى المترابطة المنطقية التفاعال  و التغيرا 

 منىاه  اهتجى أفضىل برؤية التـأمل على المعلمين مساعد  يمكن أن  الدراسة وأوضحت المحتوى،

 المعرفىىة تطىىر فىىى أسىىهمت التىىى المتعلمىىين، وحاجىىا  العلميىىة التطبيقىىا  علىىى والتركيىىز العلىىوم،

 .العلوم فى الطالب لدى المفاهيمى التغيير إلى تىدى التى المالقمة التدريس طر  واستخدام

 وتأثيرهىىا العلىىوم لتىىدريس اسىىترتيجيا  توضىىيح إلىىى تهىىد (  Kevin,1996" ) كفىىن" دراسىىة

 اسىىتراتيجيا  والختيىىار والمتوسىىطة، الثانويىىة المدرسىىة فىىى للطىىالب الدراسىىى التحصىىيل علىىى

 االسىىتراتيجيا  ذلىىك أمثلىىة ومىىن العلىىوم، تىىدريس علىىى مباشىىراً  تىىأثيراً  لهىىا يكىىون التىىى التىىدريس

 اسىترايجيا  العلىوم معلى  تهى  التىى االسىترايجيا  ومىن Traditional Strategies التقليديىة

 بالمقارنىة الجديىد  المعرفىة تكتسى  لكى للطالب، التفكير مهارا  تنمية على عملت التى االكتشا 

 التىى العلىوم تىدريس اسىتراتيجيا  بىين التخيىر يجى  لذا العلوم، لتدريس الساقد المدخل باستخدام

 المحتىىىوى الختبىىىار الفرصىىىة تعطىىىى والتىىىى التعليميىىىة، المىىىواد أو المعالجىىىة باسىىىتراتيجيا  تمىىىدنا

 .التعليمية الوساقط استراتيجيا  استخدام أو ستراتيجيةا لكل المناس 
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 العلىوم تىدريس علىى تىىثر التىى العوامىل دراسىة إلىى تهىد (  Raney,1996" ) رانى" دراسة

 لهىا يكىون والتىى العلميىة بالتجىارب االهتمام إلى الدراسة نتاق  وتشير اإلبتداقية المرحلة لمعلمى

 درو  علىىى تىىأثير لهىىا يكىىون العمىىل ورش واسىىتخدام العلىىوم مقىىررا  تىىدريس نجىىاح علىىى تىىأثير

 اإلبتداقيىىة المىىدار  معلمىىى بتىىدري  الدراسىىة وتوصىىى العمليىىة، التطبيقىىا  علىىى والتأكيىىد العلىىوم

 العلوم مناه  تدريس عند المعل  تساعد التى العلمية المعلوما  ناحية من المهنى أداقه  وتطوير

 .اإلبتداقية المرحلة فى

 درو  فىى التطبيقىى التىدريس اسىتراتيجية اسىتخدام إلى تهد (  Fred,1996" ) فرد" دراسة

 درسىىاً، 23 إعىىداد وتىى  سويسىىرا، مىىدار  فىىى التىىنفس عمليىىا  أو والهىىواء، الكهربيىىة الىىدواقر

 الحيىا  فىى منهىا يسىتفاد التى المعرفة واكتساب العلوم تعل  بين عالقة وجود إلى النتاق  وأشار 

 الخبىىر  تعكىىس والتىىى الطىىالب، سىىلوكيا  فىىى تعىىديل إلىىى تىىىدى التىىى ةالحياتيىى والمواقىىف اليوميىىة

 تشىجيع إلىى يىىدى ممىا األخالقيىة، والقىي  والثقافىة العلىوم بين عالقة هناك أن وتشير المستفاد ،

 .العلوم درو  فى المشاركة أثناء الطالب سلوكيا  وتعديل

 واالتجاهىىا  المفىىاهي  نمىىو اسىىتهدفت والتىىى(  59 - 57 ،1994 ، المعىىاطى أبىىو عيىىد)  درسىىة

 بالتربيىة االهتمىام  يىاد  نتاقجهىا من وكان والثانوى، األساسى التعلي  مرحلتى تالميذ لدى البيئية

 والمشىكال  للقضىايا حلىول إيجىاد علىى المعلمىين لتىدري  بىرام  وتنظي  العلوم مناه  فى البيئية

 .المصرى المجتمع فى البيئية

   

 صحيةال والتربية العلوم تدريس

 يكىون أن بىدون تكتمىل ال المجتمىع حيىا  فىى المسىتمر  للمشىاركة وإعىداده المتعل  تربية أصبحت

 إنمىا ، علميىاً  مثقفىين يكونىوا لكىى المىتعل  إلعىداد سىعيها فىى والتربيىة ، علميىاً  مثقفىاً  المىتعل  هذا

 يجىرى ما لك مع والتكيف ، الحيا  مواجهة على قادرين المعلمون هىالء يكون أن ذلك من تهد 

 التربيىة أهىدا  من رقيسياً  هدفاً  العلمية المعرفة اعتبر  ذلك ضوء وفى ، مواقف من حوله  من

 لتقىىدم الضىىمان فهىىى ، المعاصىىر  الحيىىا  ضىىرورا  مىىن ضىىرور  العلميىىة الثقافىىة أصىىبحت حيىىث ،

 مىعالمجت مشىكال  كانت لما أن (  6 ،1989 ، سلي  صابر محمد)  ويىكد المجتمع وتطوير العل 

 فيهىىا البحىىث الضىىرورى فمىىن لىىذلك العلميىىة الثقافىىة فىىى األساسىىية للعناصىىر الرقيسىىى الوعىىاء هىىى

 فمشىكال  ، الثقافىة عناصىر تتضىمن لكىى المىواطنين مىن األعظ  السواد ل  يتعرض ما واستقراء

 أن ربىىد المجتمىىع مشىىكال  مىىن وغيرهىىا الصىىناعية والبيئىىة والسىىكان والتلىىوث والمىىرض التغذيىىة

 الوقاقيىىة التربيىىة مفىىاهي  تىىدعي  أن نجىىد ولىىذا ، للحيىىا  مىىواطن أى إعىىداد فىىى مهمىىا جىىزءا يكىىون

Protective Education وحيىىا  البيئىىة علىىى المحافظىىة فىىى المعاصىىر  االتجاهىىا  مىىن يعتبىىر 

 . المواطنين
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 المتحىىد  المملكىىة فىىى م 1990 لسىىنة( 5) رقىى  القىىانون للمنىىاه  القىىومى المجلىىس أصىىدر ولىىذا

 ( Dixon, 1995, 337)  يلى بما محدداً  الصحية للتربية التعليمية لسياسةا البريطانية

 واالستعدادا  المهارا  -           والفه  والمعرفة المحتوى* 

 واالستمرارية التقدم -                                    اإلدار * 

 : يلى فيما ذلك توضيح ويمكن

 التىى الصحية الحياتية األنشطة تستخدم أن يمكن وكيف ، يعر  كيف الطالب يفه  أن يج : أوالً 

 فىى إلنسىان لكىل الصىحة معىال  حىدد العالمية الصحة وبرنام  ، باألمراض اإلصابة الطالب تجن 

 .البشرى للجنس أفضل حيا  بهد  واالجتماعية النفسية والناحية األمراض من الحماية

 ممارسة أو المعلوما  الكتساب الفر  تعطى التى الصحية المفاهي  الطالب يحدد أن يج : ثانياً 

 األسىىالي  علىىى تىىأثير لهىىا تكىىون التىىى والمعتقىىدا  االتجاهىىا  علىىى والتأكيىىد ، الداخليىىة المهىىارا 

 .العلوم مناه  خالل من ضرورية وتكون ، الحياتية

 واالتجاهىىىا  والفهىىى  المعرفىىىة علىىىى المدرسىىىية الصىىىحية التربيىىىة سياسىىىة إدار  تتوقىىىف: ثالثىىىاً 

 الموضىوعا  دراسىة فىى يتمثىل والىذى ، المحلىى القرار اتخاذ على القدر  تشمل التى والمهارا 

 علىىى تىىىثر التىى واألمىىراض Aids  اإليىىد  مىرض مثىىل العلىوم مىىنه  خىىالل مىن المنظمىىة العلميىة

 .البيئة

 أساسىىية مصىىادر تعتبىىر التىىى والمصىىادر ، التىىدريس وأسىىالي  ، المىىداخل بىىين التنسىىي  يجىى  لىىذا

 الىذى الدراسىى المىنه  خىالل مىن يكتس  الصحى التعلي  أن يعتبرون المعلمين من والعديد معل لل

 القىىومى للمجلىىس( 5) رقىى  القىىانون حىىدد ولقىد.  الوقاقيىىة التربيىىة موضىىوعا  تىىدريس  فىىى يتمثىل

 التربيىة ، لألسىر  موضىوعا  شىمل والىذى الصىحية التربيىة مىنه  مكونا  بريطانيا فى للمناه 

 حياتنىا فىى واألدويىة المىواد اسىتخداما  ، حياتنىا فى المواد ، الصحية البيئة ، اإلدمان ، الجنسية

 .اليومية

 بغىىرض الدراسىىية المنىاه  كىىل فىى الصىىحية للتربيىة واضىىحة داللىة للعلىىوم القىومى المىىنه  يعطىى

 ويمكىن تحديىد ويمكىن مختلفىة أعمىار فىى للطىالب يعطىى الىذى العلىوم منه  إتزان على المحافظة

 لتدريس متعدد نظام وخل  المتخصصة العلمية الموضوعا  لمعالجة التدريس طر  بع  حديدت

 التربيىة مىنه  الصىحية التربية وأهمية داللة ويعطى الطالب اهتمام خالل من يظهر والذى العلوم

 صىور  فىى مقترحىة تصىورا  تقدي  إلى والسعى الصحية والقضايا بالمفاهي  اهتمامها ، الوقاقية

 أهىىدا  تحقيىى  فىىى فاعليتهىىا النتىىاق  وأثبتىىت الصىىحية التربيىىة أهىىدا  لتحقيىى  بىىرام  أو أحىىداث

 مقترحىة دراسية وحد  عمل استهدفت التى 1997 الصبور عبد منى دراسة مثل الصحية التربية

 .اإلعدادية المرحلة من الثانى الصف تالميذ لدى الصحية الثقافة أهدا  لتحقي  بالجس  للعناية
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 إلعىداده السىلوك خىراقط اسىتخدمت وفيهىا 1997 وآخىرون حسىين الهادى عبد منى ةدراس بينما

 فاديىة)  دراسىة أمىا ، اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى الصحية الثقافة لتنمية مقترحة دراسية وحد 

 طىالب معلومىا  تحسىين فىى مقتىرح وقاقى صحى برنام  استخدام استهدفت(  1994 ، ديمترى

 .واإلدمان المخدرا  قضايا نحو تجاهاته ا وتغير التربية كلية

 هىىى اإلبتداقيىىة المرحلىىة أن علىىى اتفقىىت أنهىىا نجىىد الوقاقيىىة بالجوانىى  اهتمىىت التىىى الدراسىىا  أمىىا

 تحديىىد علىى الدراسىا  هىذه ركىز  كمىا ، الوقاقيىة للتربيىة معينىة منىاه  لتقىدي  األنسى  المرحلىة

 فىايز دراسىة)  مثىل الكتى  محتىوى تحليىل علىى معظمهىا واقتصىر الوقاقيىة التربيىة وأبعىاد محاور

 الخلىىي  لىىدول العربىىى التربيىىة ومكتىى  ، 1994 صىىبرى مىىاهر ، 1997 فىىوده وإبىىراهي  عبىىده

1998.) 

 

 والطاقة التلوث قضايا حل فى العلوم تدريس دور .7

 الكيميىاقى التلىوث عىن موضىوعا  تعطىى أن ، المتحىدد  المملكة فى العلوم لمعلمى تقرير أوضح

 واضىحة داللىة لهىا الموضىوعا  هىذه تكىون حتىى المختلفىة التعليمية المراحل طالب دىل والبيئى

 الدراسىية المنىاه  فىى ومشىكالتها البيئىة بدراسة االهتمام بداية ذلك نتيجة من وكان بها االهتمام

 الدراسىا  بعى  اسىتعراض ويمكىن ،(  Sanderson, 1986)     المختلفىة التعليميىة بالمراحل

 : يلى كما

 التلىوث لمفهىوم الطىالب فهى  بيىان إلىى يهىد (  Brody, 1991,24 - 33" ) بىرودى" اسىةدر

 التطبيقيىىة نتاقجهىىا مىىن وكىىان ، المقىىابال  طريىى  عىىن عشىىر الحىىادى ، الثالىىث ، الرابىىع للصىىفو 

 منىاه  فىى والبحىث البيئىى التعلىي  فىى وتدريسىها المفاهي  تنظي  إستراتيجيا  استخدام المباشر 

 .العلوم

 لمفىىاهي  اإلنجليىىز الطىىالب فهىى  اسىىتهدفت(  Ali, 1991, 203 - 220)  إبىىراهي  علىىى ةدراسىى

 قىدر  نتاقجهىا مىن وكىان التلىوث وأضرار الجوى الغال  تلوث هما بعدين خالل من البيئى التلوث

 .باألنشطة وربطها المفاهي  تحديد على الطالب

 ومفىاهي  الكيمياء كت  هتماما دواعى عن الكشف استهدفت(  Salamh, 1993)  سالمة دراسة

 بمفىىاهي  المتحىىد  بالمملكىىة برمنجهىىام مدينىىة مىىدار  فىىى الطىىالب وعىىى ومىىدى الكيميىىاقى التلىىوث

 الكيمياقيىىة بالمفىىاهي  قاقمىىة إلىىى التوصىىل نتاقجهىىا مىىن وكىىان ، البيئىىة نحىىو واتجاهىىاته  التلىىوث

 الثانويىة بالمرحلىة الكيميىاء  منىاه فى منها يستفاد أن يمكن والتى ، الكيمياقى بالتلوث المرتبطة

 .البيئية والتربية الكيمياقى التلوث مفاهي  نحو إيجابية المعرفية الطالب اتجاها  وأن مصر فى
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 الخدمىة قبىل المعلمىين إدراك توضىيح إلىى تهد (  Groves, et al, 1999" ) جروفز" دراسة

 عديىد واقتىرح األرضىية الكىر  حىرار  درجىة وارتفىا  البيئية الرؤية على الزجاجية الصوب تأثير

 علىى وتأثيرهىا األرض حىرار  درجىة ارتفىا  عىن التصورا  بع  اإلبتداقية المدرسة معلمى من

 .البيئة

 حىر رأى اسىتطال  اسىتخدام إلىى هىدفت(  Thornber & et al, 1999" ) مىوفير" دراسىة

 العوامىىل تىىأثيرو الملىىوث الهىىواء طبقىىة نحىىو السىىابقة سىىنوا  العشىىر فىىى الطىىالب أفكىىار إلكتشىىا 

 .المجال هذا فى التصورا  بع  الطالب واقترح والبيولوجية الفيزياقية

 وحىد  تىدريس فىى الموديىوال  اسىتخدام اسىتهدفت(  Rachel, 1999, 127" ) رشىل" دراسىة

 العلمىى األداء  ياد  فى أسهمت التعليمية الموديوال  أن نتاقجها من وكان اإلنسانى العمل الطاقة

 .الطاقة ترشيد فى الطالب سلوك تعديل الدراسة حتوأوض للطالب

 المرحلة فى الطاقة أشكال تدريس الدراسة استهدفت(  Kaper, 1999, 186" ) كابرا" دراسة

 التجىارب أسىا  علىى الثرمودينامكىا ، وأشىكالها الطاقىة وحىد  فىى الموديوال  باستخدام الثانوية

 وأظهىر  العاديىة الطىر  واألخىرى الموديوال  تستخدم أحدهما لمجموعتين التدري  وت  العملية

 .الطالب تقدم فى يسه  مباشر  التجارب تدريس وأن مجموعتين بين فرو  وجود

 علىى الىتعل  داقىر  اسىتخدام أثىر علىى التعىر  استهدفت(  1999 النبى عبد حسن ر  )  دراسة

 لىىدى واالتجاهىىا  لىىتعل ا أثىىر وبقىىاء والطاقىىة المىىاد  بوحىىد  المتضىىمنة العلميىىة المفىىاهي  اكتسىىاب

 التعلىىي  داقىىر  لمراحىىل وفقىىاً  المفىىاهي  تعلىىي  أن نتاقجهىىا مىىن وكىىان اإلعىىدادى األول الصىىف تالميىىذ

 ، الطىالب انتبىاه وجىذب بهىا اإلحتفىاظ فىى أسىه  مما ومتكاملة منتظمة بصور  تعلمها على ساعد

 بالتعىىاون يسىىمح والطىىالب المعلىى  بىىين التفاعىىل مىىن قىىدراً  يتىىيح الىىتعل  داقىىر  مراحىىل اسىىتخدام وأن

 .واإلتجاها  األفكار وتعديل لتبادل

 لتوضىىيح األدوار لعىى  طريقىىة اسىىتخدام إلىىى تهىىد (  Rowberg, 2000" ) روبىىر " دراسىىة

 علىىى الطىىالب قىىدر  نتاقجهىىا مىىن وكىىان ، األو ون طبقىىة علىىى وتأثيرهىىا الهىىواء تلىىوث مسىىتويا 

 الطىىالب اسىىتخدام خىىالل مىىن البيئىىة فىىى وثتلىى تسىىب  التىىى النتروجينيىىة األكاسىىيد بعىى  اسىىتيعاب

 .القيا  أجهز  باستخدام التلوث نس  لقيا 

 البيىىو  لتىىأثير الطىىالب فهىى  بيىىان إلىىى تهىىد (  Andersson, 2000" ) أندرسىىون" دراسىىة

 وطبقىت األو ون طبقىة اسىترداد إلىى يىىدى مما ، الكربون أكسيد ثانى نسبة ارتفا  فى الزجاجية

 وتىى (  19 - 18)  عشىىر الثىىانى والمسىىتوى(  سىىن  16 - 15) التاسىىع المسىىتوى علىىى الدراسىىة

 : وه  أسئلة ثالث خالل من الطالب إجابا  على التعر 

 درجة على الزجاجية البيو  تأثير عشر والثانى التاسع المستوى فى الطالب يفه  كيف .1

 ؟ األرض حرار 



 م2014، والثاني العدد الثالث، اإلصدار األول                  جامعة المنوفية –مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 حىرار  درجىة علىى هوتىأثير الكربىون أكسىيد ثىانى انبعىاث نسىبة اختزال على نعمل كيف .2

 ؟ األرض

 ؟ البيئة على وتأثيرها األو ون طبقة استترا  توضيح على نعمل كيف .3

 أن نتاقجهىىىا مىىىن وكىىىان ، الموديىىىوال  واسىىىتخدام ونهاقيىىىة مفتوحىىىة بمهىىىام الطىىىالب تكليىىىف وتىىى 

 والغىا ا  الكربىون أكسىيد ثىانى وانبعىاث المناخيىة التغيىرا  فه  على وقدرته  الطالب استجابا 

 الكىر  حىرار  درجىة وارتفىا  الحىرارى االحتبىا  ظىاهر  إلى تىدى الزجاجية والبيو  اعيةالصن

 العلىوم منىاه  فىى ومشىاكلها الحىرارى االحتبىا  ظىاهر  تضىمين توصياتها من وكان ، األرضية

 .الطالب لدى المناس  التدريس بأسلوب لهل المعل  ومعالجة

 

 واألخالقيا  الحيوية التكنولوجيا قضايا حل فى العلوم تدريس دور .8

 الىوعى وتنميىة الحيويىة التكنولوجيىا بمجىال العلمية بالتطبيقا  االهتمام على العلوم تدريس يىكد

 الحيويىىة التكنولوجيىىا حىىول عمىىل ورشىىة عقىىد  ولقىىد الحيويىىة التكنولوجيىىا قضىىايا نحىىو األخالقىىى

 توصىىياتها مىىن وكىىان ، شىىمس عىىين بجامعىىة العلىىوم تىىدريس تطىىوير بمركىىز 1998 عىىام والتعلىىي 

 و يىىاد  والفنىىى العىىام بىىالتعلي  العلىىوم مقىىررا  ضىىمن البيولوجيىىة التكنولوجيىىا مفىىاهي  تىىدريس

 ومراكىىز التعليميىىة والقنىىوا  العلىىوم نىىوادى خىىالل مىىن الحيويىىة التكنولوجيىىا بتطبيقىىا  االهتمىىام

 الجينىى العىال و االستنسىا  قضايا مثل الحيوية التكنولوجيا تطبيقا  فه  على والتأكيد ، األبحاث

 تمىت التىى الدرسا  ومن ، القمامة وتدوير األدوية وإنتا  األعضاء و راعة الوراثية الهندسة ــ

 .المجال هذا فى

 التكنولوجيىا موضىوعا  فىى األنشىطة اسىتخدام استهدفت(  Res, 1999, 153" ) ريز" دراسة

 والمشاركة والمقابال  ناقشةالم المعل  استخدام طري  عن الوراثية والهندسة والجينا  الحيوية

 تفاعىىل أهميىىة نتاقجهىىا مىىن وكىىان الموضىىوعا  تىىدر  التىىى الدراسىىية الفصىىول فىىى والمالحظىىة

 تىىدريس عنىىد األنشىطة هىىذه وتخصىىص والمعرفيىة اإلجتماعيىىة الجوانىى  فىى المجتمىىع مىىع الطىالب

 .القضايا لهذه حلول إيجاد فى والتفكير التأمل للطالب يتيح لكى الوراثية الهندسة أنشطة

 األنشىىىطة تكنيىىىك اسىىىتخدام توضىىىيح اسىىىتهدفت(  Macchintic, 1996" ) مككلنىىىت" دراسىىىة

 وأوضىحت الحيويىة الكيميىاء مقرر فى البيولوجى فصول طالب تدريسها وت  DNA الدنا وجزقى

 الجىين تحديىد علىى والقىدر  األنشىطة خىالل مىن الوراثيىة الهندسة فه  على الطالب قدر  الدراسة

 .التحوال  هذه فى اإلنزيما  وظيفة البكتيرية الخاليا فى للجين المناس  نزي اإل واختيار

 فهى  تنمية فى يسه  مقترح برنام  بناء إلى تهد (  157 ، 1999 ، الهادى عبد منى)  دراسة

 واالتجاهىىىا  والقىىي  البيولوجيىىة التكنولوجيىىا لمسىىتحدثا  شىىىمس بعىىين البنىىا  بكليىىة الطالبىىا 
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 التربيىة وكليىا  والجامعىا  العىام التعلىي  منىاه  إلى البيولوجية لتكنولوجياا إدخال على وأوصت

 الجانى  إبىرا  علىى والعمىل البيولوجيىة التكنولوجيىا قضىايا علىى الخدمىة أثنىاء المعلمىين وتدري 

 الضىوابط ومراعىا  اإلنسىان مشىكال  مىن العديىد حل فى ودورها البيولوجيا لمستحدثا  اإليجابى

 القىي  تنميىة فى تسه  التى المستقبلية الدراسا  من لعديد مفتوحاً  ما ال المجال اوهذ ، األخالقية

 .والمجتمع البيئة فى والعلمية األخالقية

  

 البيئى والوعى الطبيعية الكوارث قضايا حل فى العلوم تدريس دور .9

 ميىةتن بغىرض الدراسىية المنىاه  وفىى العىال  فىى اهتمىام مصىدر اآلن الطبيعيىة الكىوارث أصبحت

 .والبراكين الزال ل مثل القضايا هذه نحو البيئى الوعى

 والتىىى(  Katharye, et al,1993" )كاثىىارى" دراسىىة بىىذلك اهتمىىت التىىى الدراسىىا  ومىىن

 اإلبتداقيىة المدرسىة طىالب مفىاهي  قيىا  الهىد  وكىان الىزال ل نحىو األطفىال اعتقادا  استهدفت

 فىىى 1989 أكتىىوبر 17 فىىى Lonaprreth" لونىىابرث" واليىىة فىىى حىىدث الىىذى الزلىىزال نحىىو

 نتىىاق  وذكىىر  ، العىىال  أنحىىاء جميىىع إلىىى التليفزيىىون طريىى  عىىن الحىىدث تغطيىىة وتىى  كاليفورنيىىا

 كىان الىزال ل أن وأوضىحت األطفىال لىدى واضىحة غيىر كانىت الىزال ل عن المعلوما  أن الدراسة

 .األطفال بع  استجابا  على واضح تأثير لها

 الىزال ل عىن الطىالب اعتقىادا  على التعر  استهدفت( Bezzi, et al, 1989" )بيزى" دراسة

 لىدى تتكىون خاطئة إعتقادا  وجود نتاقجها من وكان إيطاليا فى Seinsnic" سينسك" إقلي  فى

 .والبراكين الزال ل نحو الطالب

 العلىىوم مقىىررا  معالجىىة مىىدى توضىىيح اسىىتهدفت(  1994 ، السىىعدنى الىىرحمن عبىىد)  دراسىىة

 للظىىواهر العلىىوم مقىىررا  تضىىمين ضىىرور  علىىى وأكىىد  الطىىالب وتصىىورا  طبيعيىىةال للظىىواهر

)  دراسىة الجانى  بهىذا اهتمىت التىى الدراسىا  ومن ، الوقاقية اإلجراءا  على والتركيز الطبيعية

 ، سىمعان المسىيح عبىد)  ودراسىة ،(  1997 ، سمعان نادية)  ودراسة(  1998 ، سالمة عادل

1994 .) 

 المتعىىدد  الوسىىاقط اسىىتخدام فاعليىىة تحديىىد اسىىتهدفت( Orion, 2000) "أوريىىون" ودراسىىة

 والىزال ل البيئة وحد  يشمل الذى الدراسى المحتوى تطبي  وت  ، Software برنام  باستخدام

 ، الىىرأى اسىىتطال  واسىىتخدام ، المتعىىدد  الوسىىاقط باسىتخدام تقديمىى  وتىى  ، دراسىىين فصىىلين علىى

 أثنىىاء المتعىىدد  الوسىىاقط وتقىىوي  وتحليىىل المفىىاهي  وخىىراقط ةوالمالحظىى ، الشخصىىية والمقابلىىة

 ذو تعلى  إلىى يىىدى الىرحال  ومجىال المعمىل تمىارين بىين التكامىل أن نتاقجها من وكان ، تقديمها

 .  الطبيعية الكوارث نحو للطالب المعنى ذو التعل  على تأثير ل  الوساقط استخدام وأن ، معنى
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 الطىىالب سىىلوك تعىىديل فىىى علميىىةال والىىرحال  العلىىوم تىىدريس دور .10

 البيئة نحو

 ومىن ، البيئىة فىى الطىالب سىلوك تعىديل وفىى العلىوم تىدريس فىى كبيراً  دوراً  العلمية الرحلة تلع 

 ,Pinkerton" ) بنكرتىون" دراسىة البيئىة فىى العلميىة الىرحال  بمجىال اهتمت التى الدراسا 

 الريفيىة المىدار  طىالب وأن ، تحصىيلال بىين وعالقىة داللىة هنىاك أن نتاقجها من وكان(  1997

 المنىاط  فىى العلىوم مدرسىى أن لىوح  حيىث الحضىرية المنىاط  عىن الدرسىى التحصيل فى أعلى

 .للطالب العلوم تدريس عند البيئة فى الطبيعية المصادر من يستفيدون كانوا االريفية

 منىاه  ريستىد فىى الخارجيىة المصىادر استخدام إلى هدفت( ANTLE, 1995" )أنتل" دراسة

 ومجىىال العمىىل ورش اسىىتخدام أن نتاقجهىىا مىىن وكىىان ، والثانويىىة المتوسىىطة المرحلىىة فىىى العلىىوم

 فىى العلميىة الثقافىة  يىاد  إلىى يىىدى العامىة الموضىوعا  تىدريس فىى تنظيمهىا وكيفيىة الرحال 

 .المدار  طالب أداء فى تغيير إلى أدى مما العلوم مجال

 المصىادر مجىال علىى تعتمىد التىى العوامل بع  أثر ضحتأو( Barry, 1991" )بارى" دراسة

 المصىادر اسىتخدام وأن ، الرحال  خالل من اإلبتداقية المرحلة مدرسى لدى المجرد  غير العلمية

 ، العلىوم نحىو واالتجىاه والدافعيىة التحصىيل مسىتوى تحسىين  ياد  إلى يىدى المحسوسة العلمية

 عديىداً  وأن ، الطىالب علىى تأثير ل  يكون الرحال  جاللم المعلمين استخدام أن النتاق  وأوضحت

 يسه  حتى العلمية التجربة تعل  تكامل على يركزون الرحال  مجال الذينيستخدمون المعلمين من

 تىأثير لهىا يكىون الزيىارا  خىالل مىن تقدم التى المحسوسة المفاهي  وأن ، المتعل  نشاط  ياد  فى

 .العلمية الماد  على

 مجىال نحىو الطىالب اتجاهىا  قيىا  اسىتهدفت(  Nir,orion, 1991" ) أورين يرن" دراسة أما

 ، البيولىىوجى فىىى العلميىىة المفىىاهي  لىىبع  الطىىالب اسىىتخدام أن وأوضىىحت ، العلميىىة الىىرحال 

 تىىأثير وأن ، الىىرحال  مىىن المضىىمون معرفىىة علىىى سىىاعد الصىىناعية والكيميىىاء ، البيئىىى والتعلىىي 

 ، العلميىة المعلومىا  على الحصول على الطالب يساعد الرحال  نيكتك واختال  الراجعة التغذية

 وأشىىار  ، العلميىىة الىىرحال  نحىىو االتجىىاه علىىى يىىىثر التعليميىىة واألنظمىىة الثقافىىة اخىىتال  وأن

 هنىاك وأن الىتعل  لمواقىف الطىالب تعلى  مىن يزيد العلمية الرحال  فى الطالب مشاركة إلى النتاق 

 .عشر الحادى المستوى فى الطالب لدى والتفكير التغير تعكس لتىا األبعاد فى واضحة داللة

 

 ، لقضىاياها حلول وإيجاد والبيئة الطالب سلوك تعديل فى العلوم تدريس لدور الساب  العرض من

 المىشىىرا  اسىىتخال  يمكىىن بهىىا المرتبطىىة الحديثىىة والبحىىوث الدراسىىا  واسىىتقراء وبفحىىص

 :التالية
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  والتكنولوجية علميةال والمشروعا  العلوم تدريس

 المنظمىة المعرفىة اكتسىاب علىى أكىد األمريكيىة المتحد  بالواليا  العلوم تدريس دور 

 العلىوم واكتشىا  واألرض الفضاء وعلوم الحيا  علوم فى الوظيفية المفاهي  وتحديد

 األفكىار وفهى  العلميىة والمهىارا  العقليىة القىدرا  تطىوير بغىرض اليومية حياتنا فى

 بالنسىبة القىرار اتخىاذ علىى والقىرد  البيئىة لمشىاكل حلىول إيجىاد علىى لقدر وا والقي 

 .الحيوية التكنولوجيا ألخالقيا 

 القىىي  تنميىىة علىىى يىكىىد ، المتحىىد  بالمملكىىة العلىىوم منىىاه  فىىى العلىىوم تىىدريس دور 

 والتأكيىد الملوثىا  وتأثير الوراثية والهندسة الحيوية التكنولوجيا خالل من األخالقية

 العلىى  مشىىرو  تنفيىىذ تىى  ولقىىد ، القضىىايا هىىذه لحىىل المناسىىبة العلميىىة التطبيقىىا  علىىى

 قبىىل مىىن كىىامال المشىىرو  هىىذا ترجمىىة تىى  ولقىىد 1986 عىىام والمجتمىىع والتكنولوجيىىا

 .بمصر والتعلي  التربية وو ار  للجامعا  األعلى المجلس

 احتياجىا  ضىوء فىى البحتة العلوم الطالب إعطاء على يركز الهند فى العلوم مستقبل 

 وإدخىال العقليىة واألنظمىة البيئية القضايا إلى النظر ومحاولة 2003 عام حتى الهند

 علىى يعتمىد الىذى التخطيط خالل من العلوم تدريس دور على والتأكيد األمان عمليا 

 . العلمى التفكير تنمية فى تسه  والتى المفتوحة واألمثلة العلمية المالحظة

 

 والتكنولوجية العلمية والثقافة العالمية المشروعا : أوالً 

  للعلىىىى  2000 مشىىىىرو  للتربيىىىىة العالميىىىىة والرابطىىىىة اليونسىىىىكو منظمىىىىة نشىىىىر 

 العلىوم فلسىفة فىى أساسىاً  تكىون التكنولوجيىة الثقافة أن على أكد والذى والتكنولوجيا

 بهىد  للطىالب يقدم الذى العلوم مناه  محتوى فى الضرورية التعل  حاجا  وتعكس

 لحىىل اليوميىىة حياتنىىا فىىى الالمحىىدود  العلميىىة والمعرفىىة اإلبتكاريىىة القىىدرا  رتطىىوي

 حيىىاته  فىىى الطىىالب سىىلوك وتعىىديل وتحسىىين القىىرار اتخىىاذ علىىى والقىىدر  المشىىكال 

 .اليومية

 عمليىا  همىا أمىرين علىى تركىز سىو  والعشىرين الواحىد القىرن فىى العلميىة التربية 

 .روالتفكي البحث فى العلماء وطر  العل 

 الىىىتعل  ، والعشىىىرين الواحىىىد للقىىىرن للتربيىىىة مبىىىاد  أربىىىع اليونسىىىكو تقريىىىر يقتىىىرح 

 والقىىي  الىنفس وتهىىذي  للبحىث الىىتعل  ، معىاً  للتعىىايش الىتعل  ، للعمىىل الىتعل  للمعرفىة،

 .األخالقية
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 العلميىىة التجىىارب علىىى اليونسىىكو منظمىىة أعدتىى  الىىذى للجميىىع العلىى  مشىىرو  يركىىز 

 ، الحيويىة والتكنولوجيىا الكونيىة األحىداث وعلىى اليوميىة حيىا ال فى البيئية والقضايا

 .الطالب سلوك على تأثير لها يكون والتى

 كمىواطنين الطالب تنشيط على العمل على العلوم تدريس فى الحديثة اإلتجاها  تىكد 

 ولىذا التعليميىة والمىواد العلىوم بىين والعالقة الحيا  وأحوال البيئة تحسين طري  عن

 .المجتمع لقضايا حلول إيجاد فى المعايير بهذه راسا الد تهت 

  اإلنسىىان صىىحة جانىى  يحظىىى أن بضىىرور  والدراسىىا  المشىىروعا  مىىن عديىىد أكىىد 

 فىىى خاصىىة وبصىىفة عامىىة بصىىفة العلىىوم منىىاه  محتىىوى فىىى األول البعىىد ووقايتىى 

 العلى  نشىر إلىى يهىد  والىذى العلىوم لتقىدم األمريكيىة الرابطىة أعدتى  الذى المشرو 

 . 2061 مشرو  باس  والمعرو  األمريكين لكل

 

 البيئية والتربية العلوم تدريس: ثانياً 

 إلكسىاب ومىدخل البيئيىة المشىكال  مىن للحىد سىبيال باعتبارهىا وأهميتها التربية دور 

 وترشىيدها البيئة لحماية الال مة بالخبرا  وتزويده  البيئى والسلوك الخل  اإلنسان

 فىى للمتعلمىين األخالقيىة واإلتجاهىا  القىي  تدعي  فى دوراً  العلوم تدريس لع  ولذا ،

 .العلوم مناه  خالل من البيئة

 بعىىى  عىىىن والمعىىىار  العلميىىىة المعلومىىىا  تىىىدريس مجىىىرد ليسىىىت البيئيىىىة التربيىىىة 

 اإلقتصىىىادية للعوامىىىل الناقىىىد الىىىوعى إيقىىىاظ فىىىى تسىىىه  ولكنهىىىا البيئيىىىة المشىىىكال 

 ولىىذا ، والبيئىىة المىىتعل  بىىين العالقىىة حسىىينت إلىىى ويىىىدى وإلجتماعيىىة والتكنولوجيىىة

 الجوانى  وإهمالهىا للمفىاهي  العلىوم كتى  محتوى تحليل على الدراسا  معظ  اهتمت

 .الطالب سلوك لتعديل برام  عمل وعلى واإلجتماعية الوظيفية

 والطاقىة التلىوث قضىايا حىل فىى العلىوم تىدريس إسىهام علىى الحديثىة اإلتجاها  تىكد 

 لتنميىة بىرام  وعمىل واألخالقيا  الحيوية والتكنولوجيا الحرارى  اإلحتبا وظاهر 

 .الطالب سلوكيا  وتعديل البيئى الوعى

 وأكىىد  ، الطبيعيىىة والكىىوارث البيئىىة بمجىىال اإلهتمىىام علىىى الحديثىىة اإلتجاهىىا  تىكىىد 

 والتركيىز الطبيعيىة للظىواهر العلىوم مقىررا  تضىمين ضىرور  علىى الدراسىا  معظ 

 باإلهتمىام ينىادى والمحلىى العىالمى اإلتجىاه أن وأوضىحت ، الوقاقيىة اإلجىراءا  على

 بهىذه الطالب وعى لزياد  الدراسية بالمناه  وتضمينها األرض علوم مفاهي  بندما 

 .الطبيعية الكوارث لمواجهة اإلستعداد أهمية على والتأكيد المعاصر  القضايا
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 الصحية والتربية العلوم تدريس: ثالثاً 

 : يلى ما إلى الصحية والتربية العلوم تدريس مجال فى أجريت التى سا الدرا تشير

 فىىى مقترحىىة تصىىورا  تقىىدي  إلىىى والسىىعى ، الصىىحية والقضىىايا بالمفىىاهي  اإلهتمىىام 

 هىذه أن النتىاق  وأوضحت ، الصحية التربية أهدا  لتحقي  برام  أو وحدا  صور 

 .العلمية التربية أهدا  تحقي  فى دور ل  التصورا 

 األنس  المرحلة هى اإلبتداقية المرحلة أن على وأتفقت ، الوقاقية بالجوان  اإلهتمام 

 التربيىىة وأبعىىاد محىىاور تحديىىد علىىى وركىىز  ، الوقاقيىىة التربيىىة مفىىاهي  بعىى  لتقىىدي 

 .الوقاقية

 دراسىىة فىىى تمثلىىت والتىىى الوقاقيىىة بالتربيىىة اإلهتمىىام علىىى الحديثىىة اإلتجاهىىا  تىكىىد 

 أمىراض تشىمل الموضىوعا  وهىذه العلىوم منىاه  خىالرل مىن المنظمة الموضوعا 

 ـىى المخىىدرا  ـىى الجنسىىية التربيىىة ـىى الوبىىاقى الكبىىد التهىىاب ـىى السىىرطان ـىى إليىىد  العصىىر

 مىن العديىد اهتمىت ولقد ، االستنسا  قضايا ـ األعضاء نقل ـ اإلمشا  بنوك ـ اإلدمان

 .اآلن المجال بهذا واألجنبية العربية الدراسا 

 إطىىار فىىى المحيطىىة األخطىىار مىىن سىىالمت  علىىى والحفىىاظ النشىى  بوقايىىة تمىىامااله بىىدأ 

 .العلوم مناه  تستوفي  أن يج  أساسياً  مطلباً  وأصبح ، العلمية التربية

 

 الطالب سلوك وتعديل البيئة قضايا حل فى ودورها العلوم تدريس أسالي : رابعاً 

 :يلى بما اإلهتمام إلى العلوم تدريس مجال فى أجريت التى الدراسا  تشير

  العمىىل وورش العلميىىة والمجموعىىا  الحىىر  والمناقشىىة المشىىكال  حىىل اسىتراتيجيا 

 هىد  يشىكل والىذى والناقىد العلمى التفكير مهارا  تنمية فى والمعالجا  واإلكتشا 

 .العلوم تدريس أهدا  من رقيسى

 سىبيل علىى منهىا المختلفىة العلميىة بالمجىاال  واهتمامها التعاونى التعل  استراتيجية 

 والهوايىىا  والتطبيقىىا  العلىى  وعمليىىا  العلميىىة والمفىىاهي  الطبيعيىىة العلىىوم المثىىال

 .العل  لتطبيقا  األخالقى والوعى اإلتجاها  تنمية بهد  العقلية

 والنمىىىو الغىىىذاء ومصىىىادر الجىىىو  بقضىىىايا اإلهتمىىىام علىىىى الحديثىىىة اإلتجاهىىىا  تىكىىىد 

 اإلنسان وصحة الماقية والمصادر وتلوث  وىالج والغال  الهواء ونوعية ، السكانى

 الحيويىىىىة والمضىىىىادا  الشمسىىىىية والطاقىىىىة النوويىىىىة والمفىىىىاعال  الطاقىىىىة ونقىىىىص

 عديىد اهتمىت ولهىذا الذريىة النفايىا  ودفىن الحيوية والتكنولوجيا الحرب وتكنولوجيا
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 وأسىىاليب  العلىىوم تىىدريس خىىالل مىىن STS مشىرو  فىىى القضىىايا بهىىذه الدراسىىا  مىن

 .التعليمية المراحل جميع مستوى على ةالمختلف

 لتنميىىة العلميىىة والمهىىارا  العلميىىة المعرفىىة تطبيىى  علىىى الحديثىىة اإلتجاهىىا  تىكىىد 

 يشىىمل البيئىىى الىىتعل  وأن ، البيئىىة قضىىايا فىىى الطىىالب لىىدى القىىرار اتخىىاذ علىىى القىىدر 

 نمى التعليميىة المسىتويا  كىل فىى أساسىية تكون التى الممتد  الموضوعا  من عديد

 اهتمىت ولعىذا ، ؟ نىدر  كيف ؟ التدريسى المحتوى ما ، ؟ نعل  أين التساؤال  خالل

 نحىو الطىالب سىلوكيا  تحسىين فىى دور مىن لى  لمىا المجىال بهذا الدراسا  من عديد

 التمثيىل علىى والقىدر  ، القىرار اتخاذ على والقدر  ، اآلخرين ورؤية واإلتصال العمل

 . البيئة أجل من والرعاية

 وسىلوك المفىاهي  وخىراقط ، العقليىة الخىراقط إسىتخدام علىى الحديثة اإلتجاها  تىكد 

 .  لها حلول وإيجاد القضايا وتحليل التدريس

 ومعالجىىة العلميىىة المواهىى  ذوى بىىالطالب إلهتمىىامن علىىى الحديثىىة اإلتجاهىىا  تىكىىد 

 فىى يىروالتفك العقليىة البنيىة علىى تىأثير لهىا كانىت التى العلمية والمستحدثا  القضايا

 .البيئة لقضايا حلول إيجاد

 

 السلوك تعديل فى ودورها العلمية والرحال  العلوم تدريس: خامساً 

 تىدريس فىى ودورهىا العلميىة الىرحال  بمجىال إلهتمىام علىى الحديثىة اإلتجاها  تىكد 

 المىىتعل  دافعيىىة  يىىاد  إلىىى يىىىدى ممىىا البيئىىة فىىى الطىىالب سىىلوكيا  وتعىىديل العلىىوم

 وورش العلمية الرحال  بين التكامل الدراسا  وأوضحت دراسىال مستواه وتحسين

 .المتعل  دافعية تثير التى التجريبية باألنشطة واإلهتمام العمل

 تدريس فى الحديثة اإلتجاها  هذه من لالستفاد  مصر فى والتعلي  التربية قدمت ماذا نتساءل لذا

 :مايلى للباحث اتضح ؟ والبيئة العلوم

  بحيىا  المىواد مختلىف فىى الدراسىة ربط على مصر فى والتعلي  يةالترب و ار  حر 

 ، بالبيئىىة المرتبطىىة الموضىىوعا  بعىى  إدخىىال طريىى  عىىن العلىىوم وخاصىىة المىىتعل 

 منىاه  ضىمن كاملىة دراسية وحدا  تضمين ت  حيث المشكال  بع  على والتعر 

 .واإلعدادية اإلبتداقية المرحلة

  األول القىومى المىىتمر انعقاد بعد تطويراً  تداقيةاإلب المرحلة فى العلوم مناه  شهد 

 والتربيىة البيئىة قضايا العلوم مناه  تضمين وت  1993 عام إلبتداقى التعلي  لتطوير

 .الحديثة التكنولوجية المستحدثا  وبع  الوقاقية
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  األول القىومى المىىتمر انعقىاد بعد تطوير اإلعدادية المرحلة فى العلوم مناه  شهد 

 الكىىوارث قضىىايا العلىىوم منىىاه  تضىىمين وتىى  1994 عىىام اإلعىىدادى لتعلىىي ا لتطىىوير

 .الجنسية التربية ومفاهي  والمخدرا  والعقاقير العصر وأمراض والطاقة الطبيعية

 واإلجتماعيىة والتكنولوجيىة اإلقتصىادية للعوامىل الناقىد الىوعى إيقىاظ فىى العلوم تدريس أسه  لذا

 مىع التفاعل نحو الطالب سلوك تحسين بغرض البيئية مشكال ال جذور فى واألخالقية والسياسية

 .مشكالتها وحل البيئة

 1986 عىام منىذ تطىويرا  أو تغيىراً "  األحيىاء ، الفيزيىاء ، الكيميىاء"  العلىوم منىاه  تشهد ل 

/  1994 عىىام بدأتنفيىىذها والتىىى"  والثانيىىة األولىىى"  الثلنويىىة المرحلىىة فىىى أنىى  إال اآلن حتىىى

 وجىود مىن بىالرغ "  واألحياء ، والفيزياء ، الكيمياء"  العلون  مقررا  بين م د شهد  1995

 كمىا ، والجينىا  الوراثيىة والهندسىة مثىل األحيىاء منىاه  فىى الحديثىة المسىتحدثا  مفاهي  بع 

 العىىال  فىىى العلىىوم لمنىىاه  الحديثىىة المعىىايير ضىىوء فىىى الثانويىىة بالمرحلىىة العلىىوم منىىاه  تعرضىىت

 .البيئة لمشاكل حلول وإيجاد األخالقية القي  وتنمية التطبيقية الجوان  على تىكد والتى

 والتىى الحديثىة اإلتجاهىا  ضىوء فىى ينطلى  أن يجى  العلىوم تىدريس دور أن لنىا يتضح سب  مما

 : يلى فيما تتمثل

 البيئة لمشكال  حلول وتقدي  اليومية الحيا  فى وظيفتها العلمية المعلوما  على التأكيد. 

  مهىارا  لتنميىة والتطبيقيىة العلميىة األنشىطة علىى واإلعتمىاد الحديثىة التقنيا  تقدي 

 .القرار إتخاذ على والقدر  المشكال  حل أسلوب

 بعلىىوم واالهتمىىام الوظيفيىىة المفىىاهي  وتحديىىد المنظمىىة المعرفىىة اكتسىىاب علىىى التأكيىىد 

 ايجىاد لىىع والقىدر  األفكىار فهى  بغىرض العلىوم واكتشىا  واألرض والفضىاء الحيا 

 .البيئة لقضايا  حلول

 االستنسىا  مثىل الحيويىة التكنولوجيىا بمسىتحدثا  والىدينى األخالقىى الىوعى تنمية - 

 بىىالعلوم االهتمىىام منطلىى  مىىن ، األعضىىاء نقىىل - بالجينىىا  العىىال  - االمشىىا  بنىىوك

 (. 732 ،1999 ، نصر على محمد)  للبيئة والمعنوية المادية والمفاهي 

 وإدخىىال المجتمىىع احتياجىىا  ضىىوء فىىى البحتيىىة العلىىوم الطىىالب عطىىاءإ علىىى التأكيىىد 

 فىىى تسىىه  التىىى العلميىىة المالحظىىة تنميىىة بغىىرض البيئيىىة والقضىىايا ، األمىىان عمليىىا 

 . العلمى التفكير تنمية

 حىل فىى تفيىد والتىى البيئىة خىالل مىن الوظيفيىة العلميىة المعرفة إستخدام على التأكيد 

 سىلوك تعىديل إحىداث فىى يسىه  ممىا العلىوم مناه  خالل من المجتمع وقضايا مشاكل

 .القرار اتخاذ على والقدر  التفكير على قدرته  وتنمية الطالب
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مقترح للوصول إلستدامة بيئيه إلدارة مائيه متكامله 

لمنخفضي الفيوم والريان بإستخدام نظم المعلومات 

 الجغرافيه واإلستشعار عن بعد
 

 أيمن محمد الطوخي
 

 قطاع حماية الطبيعه -جهاز شئون البيئة 

 الملخص .1

وقاد ااناا فاي أن منخفض الفيوم ومنخفض الرياان منخفضاان متكااممن مان الناحياة الجيولوجياة 

فترة من التاريخ الجيولوجي بهما مياه عذبة وقد اانا متصلين بطريقة هيدرولوجية بحيث أن اام 

وقد أستفادت مصر من هذا عقب غرق منخفض الفيوم في عاام  (11)المنخفضين اانا يخدم األخر

لنفاق ايلاومتر وعمام ممارات صاناعية إليصاال الميااه  لاي ا 9بأن تم فتح نفق بطاول حاوالي  73

 تاانوهماا البحير وصوالً  لي منخفض الريان والذي أدي  لي ظهور البحيرتين الموجاودتين حاليااً 

واللذان بدوريهما اانا سبباً جوهريااً لتغيار الناواحي البيئاة  (9)العليا والسفلي في منخفض الريان

لهجارة  بالمنخفض  لي اإلزدهار وظهور نظم بيئية جديدة بالمنخفض واذلك أصبحت محطة هامة

الدولة إلعمن محمية وادي الريان والتاي تعااني فاي األوناة األخيارة ألسابا   امما دع (3)الطيور

عديدة منها قلة المياه الواصلة  لي البحيارات، وبالتاالي زياادة الملوحاة و ساتخدام البحيارة العلياا 

 لري أراضي الخريجيين وغيرها من األسبا .

أهمهااا قلااة المياااه  ساابا أل فااي العقاادين األخيااريين  جااداحالااة ماانخفض الفيااوم الساايئة تاادهورت 

وقاد تام   الواصلة  لي المنخفض من مياه النيم خوفااً علاي  رتفااع منساو  الميااه ببحيارة قاارون

ولام تايتي  للخروج من هذه األزمه البيئية المدمرة للمنخفضايين معااً  (9)عرض عدداً من الحلول

. فبدأنا التفكير في الحم بهاذا البحاث والاذي تام  ساتخدام ثرالثمار المرجوه بم أنها أدت لتدهور أا

وقد فوجئناا  (6) صور األقمار الصناعية الرادارية للوصول  لي شكم األودية وأماان تجمع المياه

اام مرباع فاي الجا    100بوجود أماان لتجمع المياه قديم ببحيرتتين تصم مسااحيتهما معااً  لاي 

حيرة قارون مما وجاه التفكيار هاذه الماره لايا فاي الاتخلص الشمالي من منخفض الريان غر  ب

من مياه الصرف ال راعي ولكن في التخلص من مياه البحيرة ال ائدة نفسها واإلستفادة منهاا فاي 

 نعاش النظام البيئاي المتادهور فاي مانخفض الرياان وضلاك بضاخ امياة الميااه ال ائادة  لاي هااتين 

 لااذيوا (8)-متين وجااوداً واللتااين جفتااا منااذ أالف الساانين اتشااافاً القاادي الجدياادتين-البحياارتين 

جعم من السهم ضخ اميات مطلوبة من مياه النيام العذباة  لاي مانخفض الفياوم المحتااج  ليهاا يس

لغساام التربااة ورفااع درجااة خصااوبتها و زالااة التلااوث المتااراام بهااا إلنعاشااها ماارة أخااري ورفااع 

بقة وفااي نفااا الوقاات تقلياام ملوحااة البحياارة  نتاجيتهااا التااي  نخفضاات علااي ماادار الساانين السااا
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المرتفعة والتي أدت  لي تدهور المنظومة البيئاة بهاا و نخفااض و ختفاا  الكثيار مان األناواع بهاا 

ومع مرور الوقت ساوف يناتعم مانخفض الفياوم وااذلك البحيارة  (3)وخصوصاً الثروة السمكية

بهما  لاي مساتوي مانخفض وضلاك وتكوين بحيرتتين جديدتين واللتين سوف تصم درجة الملوحة 

والثانياة إلمادادها وتفريال الميااه  غار نتيجة  ستخدام  حداهما إلنتاج الملح وهي الموجودة في ال

بها والتي ساتكون نسابة الملوحاة بهاا متوافقاة ماع البحيارة التاي ساتنخفض تباعااً لساببين األول 

لوصاول الحصاة المضابو ة  زيادة مياه الصرف الواصالة  ليهاا والتاي ساتنخفض ملوحتهاا تباعااً 

 . لي أراضي منخفض الفيوم واذلك خروج الكميات ال ائدة من المياه  لي البحيرتين المقترحتين

المكان الذي  وضلك هو  ( 1شرقي)أعلي من الجانب ال قارون من بحيرة غربيأن ملوحة الجانب ال

ماان الملوحااة بهااذا  بكلمااة أخااري ساايكون الااتخلص ،ساايتم منااه ضااخ الكميااة ال ائاادة ماان البحياارة

الوضع الطبيعي أسرع ويمكن عمم الحسابات الخاصة بها وبهذه الطريقة يمكن الوصاول ببحيارة 

قارون  لي معدل قريب  لي ملوحة ميااه الصارف ال راعاي ماع الوقات ومان  ام عمام  دارة مائياة 

ين الجديادتين سليمة متكاملة للمنخفضيين معاً وبالتالي يمكن  يصال البحيرة الشرقية من البحيارت

وأخياراً اإلساتغنا   بمنخفض الرياان عبر أودية  بيعية وبعض التدخم الهندسي  لي البحيرة العليا

من مياه الصارف ال راعاي لكاي  عن صرف مياه بإستخدام النفق القديم لحاجتنا  لي ام سم مكعب

لبيئية في ام من لعمم اإلت ان المائي المطلو . وبهذا ننعم النظم ا تصم  لي بحيرة قارون وضلك

البحيرة والمنخفضيين الفيوم والريان والوصول بهذا النظام  لي حم دائم وهو ما ننشاده اعااملين 

بحماية الطبيعة وتوفير حوالي مليون فدان علي مدي عدة سنوات فضامً عان  حياا  ملياون فادان 

 .( واذلك زيادة  ستخمص األممح2)أصابهم العطب

 

 مقدمه .2

،  ²اام  1800في هامم الصاحرا  الغربياة ، ويغطاي حاوالي  منخفض يقعحوض الفيوم هو أن 

 تحاهمياه الري من نهر النيام مان خامل فب المنخفض ويتم ت ويد ،²ام  1360 حوالي ي رع منها

ال راعي فيتم صبها عبر قنوات رئيسيه وأخري  الصرفمياه  و أما. المنخفضبين وادي النيم و 

 .  (4)متر تحت مستوى سطح البحر(  43)  بحيرة قارون بالفيوم  لي فرعيه

 2000مسااحة حاوالي بالفيوم  لى الغر  من وادي النيم ، جناو  غار  القااهرة .  منخفضيقع 

ساااحم البحاار المتوساا ..  جنااو ايلااومترا  320تقااع بحياارة قااارون علااى بعااد حااوالي  ااام مربااع،

 فاي المتوسا  يصام  لايع تساا اام، و  40 اول البحيارة مان الشارق  لاى الغار  حاوالي متوس  

 لمياهبلل حجم ايام مربع، و  243.4البحيرة  ام . مساحة 9.15أقصى اتساع حوالي  ،ام  6.7

 (.7من سطح البحر)42.95 - مستوي مليون متر مكعب في 924 بها
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كوناه لريان هو واحد من المنخفضات في صحرا  مصار الغربياة ويحتاوي علاى م اياا الوادى أن 

جاود يتميا  بوالفياوم ( و  مانخفض غير مأهول )على عكا توأماه وهونيم ، بالقر  من وادي ال

متارا تحات مساتوى ساطح البحار فاي أدناى مساتوياتها ( و حجام ) ساعة تخا ين  60عمق ابير ) 

فااي أواخاار فمسااتوى سااطح البحاار ( .  تحااتمتاار  30 عناادايلااومتر مكعااب ماان المااا   21 حااوالي

فيضانات النيام لريان امستودع للمياه التخدام وادى اان هناك جدل حول ما  ضا اان اس 19القرن 

  لتخ ين الميااه ال ائاده سد أسوان اأفضم حمب مقارنةً أو لبنا  سد عبر النهر في المجرى العلوي 

 رياانالمساألة وادى غيات (. وهكاذا ال 1933 - 1912و تم بنا  خا ان أساوان فاي وقات الحاق )

 . (8) امكان تخ ين مياه النهر الفيضيه

مع مفهوم )التخا ين  ( الاذي ااان  اتصاالً  1950ريان في حوالي عام الوادي ب حيا  االهتمام  أن

عتبارها صمام هرو  للسايطرة علاى الفيضاانات. إستخدامها بن إليخ تينظر  ليه على أنه حوض 

 لاى   صارف الميااهو قناة منفذ ل منخفضضم قناة مدخم من نهر النيم  لى الي  تصميم المخط  أن

ولظاروف  ، وماع ضلاك 1960 . بدأ العمام فاي أوائام ( 8مرةً أخري حال الحاجه  ليها ) لنيمنهر ا

 امكااان أسااوانبسااد العااالي ال بمشااروع هااذا المشااروع سااتبدلأ، اثيااره لاايا هنااا محاام  دراجهااا 

الصاارف ال راعااي ماان األراضااي نتيجااة أن أدي  سااتينات القاارن الماضااي فااي أواخاار. ولتخاا ينل

هادد  ة والاذيالبحيار  في منسو  الميااه بهاا ففاضات بحيرة قارون زيادة لي  ال راعية في الفيوم

متارا  60صام  لاى ي) التايام وهاو الرياانحاوض ال فإضا ماعرفناا أناألراضي ال راعية المجاورة. 

مان ميااه  رياان  ألخاذ جا  اً ال أن يساتخدم مانخفض فمان المناسابمستوى سطح البحار ( ،  تحت

صمم مخط  لنقم الميااه مان األراضاي ال راعياة قد ، و (7لمشكله)إلحتوا  هذه ا الفيومبالصرف 

فاي   ايلاومترات ( وجا  7مفتاوح  )   بهاا جا  قنااة  ويلاة  بارريان عال جنو  الفيوم  لى وادي

 الثمانيناات ام فاي أوائام  السابعيناتمياه البحيرة العليا خامل الخلقت هذه وقد ايلومتر(.  8نفق ) 

السافلي باوادي الرياان  و شكلت  البحيرة المنطقه السياحيهجاضبية  فيأ ر  في شمل ت المياهمتدأ

مان صانع اتاان البحيرتاان ه لتصبح البحيره الثانيه بمنخفض الريان والمساتمره حتاي وقتناا هاذا.

ريااان وقاادمت مااو ن لمجموعااة متنوعااة ماان للمياا ة ابياارة فااي المشااهد  وقااد أضااافتااإلنسااان 

مختلاا  ب. امااا ساامحت ماان الطيااور المهاااجره القااارات برةاألراضااي الر بااة و الحياااة البريااة عااا

 (.10) و الترفيه ( دستخدامات األراضي الجديدة ) ال راعة والصي 

 

 المشكلة في منخفضي الفيوم والريان .3

أن  رتفاع منسو  المياه في بحيرة قاار ون أدي  لاي غارق الكثيار مان أراضاي السااحم الجناوبي 

( الكبياره مماا حادا بااإلدارات المعنياه  لاي تخفيا  امياات 12)ضات القيماه الساياحيه واإلقتصااديه

المياااه الداخلااه  لااي ماانخفض الفيااوم ماان سااد الهااون وبحاار يوساا  لتقلياام اميااات مياااه الصاارف 

ال راعي والذي أدي بالتبعيه  لي تمليح الترباه فقلات أنتاجيتهاا وقلات خصاوبتها والاذي أ ار سالباً 



 م2014 ،والثاني العدد الثالث، اإلصدار األول                  جامعة المنوفية –مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

لرياان حياث تعتماد ال راعاه فاي تلاك المنطقاه علاي ميااه علي امية المياه الواصله  لي مانخفض ا

جاا   بااالمليون  3000الصاارف ال راعااي والااذي وصاالت ملوحااة البحيااره العليااا بهااا  لااي حااوالي 

نتيجاة عادم اإلتاا ان باين اميااة الميااه الواصااله والتبخار الااذي يعتبار عااالي جاداً فااي هاذه المنطقااه 

متاار . المحصااله لهااذه  50البحاار بحااوالي نتيجااة الحاارارة الشااديده وضلااك إلنخفاضااها عاان سااطح 

المشكله هو تدهور الحاله البيئيه في محمية قاارون ومحمياة وادي الرياان نتيجاة اإلدارة المائياه 

 التي تيدي لم يد من التدهور .
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 الحلول  .4

 أوالً...... حلول اإلدارت المائيه للمشكله:

 احم قائم القا ع صرفمال  -أ

وى بحياارة قااارون فااي الساانوات العشاار األخياارة التااي أ اارت علااى  يااادة مسااتل تاام اللجااو   ليااه

م ماع اامشااثيار مان الدي  لاى أ والاذي ةيأهمياة ساياحلهاا األراضي الجنوبية في البحيرة والتاي 

قااد قاماات مااع جهاااز شاائون البيئااة ، و  اااذلكو  الفيااوم محافظااة مااعالعديااد ماان أصااحا  األراضااي 

مان  لتقليم اآل اار الناجماةوضلك  من النيم ة  لي المنخفضداخلتقلم امية المياه البوزارة ال راعة 

 .الصرف ال راعي  مياه

معظام ميااه الصارف  والاذي يأخاذمليون جنياه مصاري  100بمي انية حوالي  ضخممشروع أن ال

السااعة وماان الااذها  نحااو بحياارة قااارون .  ريااان باادالً الوادى نحااو بحياارات وادي مصاارف الااماان 

قناااة الاسااتخدام بمليااون متاار مكعااب ساانويا . يقااوم المشااروع  100القصااوى لهااذا المشااروع هااو 

ولكان الجا   الميكاانيكي للمشاروع  القديم النفق يستخدم القديمة اما سوف وهي القناه مفتوحةال

الاوادي  مصارف ضاخ الميااه مان الجا   السافلي مانلمتار  1.2يستخدم ا نين من أنابياب قطرهاا 

الميااااه لاااري األراضاااي ال راعياااة فاااي المنطقاااة  ايلاااومترا و اساااتخدام 27 بطاااولرياااان النحاااو  

ريان بعد خلطها مع ج   من المياه العذبة من وادي النيام لتكاون مناسابة للاري . ياتم بالالمجاورة

وهاذا يعناي متر مكعب فاي بحيارة قاارون والاذي ي ياد مان مساتوى الميااه.  مليارتصري  حوالي 

مليااون متاار مكعااب مااع الحاجااه  900ويبقااي حااوالي  مليااون متاار مكعااب 100  سااتقطاع حااوالي 

المستمره ل يادة اميات المياه العذبه وبالتالي ست يد امياة الميااه الناتجاه عان الصارف ال راعاي  

)الميااه التاي ستساتقطع(  جادا ةضائيل وهاذه الكمياه،  وضلك ل ياادة الرقعاه ال راعياه بشاكم مطارد

(، أن 2ي األراضاي مان الغارق) لي المنسو  األمن عل مستوى المياه في بحيرة قارونب للوصول

هذا المشروع يجب أن يستمر ألاثر من مائة عام  للوصول بمستوي البحيره للمنساو  المطلاو  

غارام   لتار 40تسبب زيادة في ملوحة البحيرة الي ما يقر  مان سي أيضاً  . ومما يبين مدي فشله

مياه ضات ملوحاه أقام بكثيار المتوس  وضلك نتيجة حرمان البحيره من امية  تقريبا مثم مياه البحر

وبالتاالي  جرام باللتر والتي تعمم امعاادل لتقليام ال ياادة المطاردة فاي الملوحاه باالبحيره2حوالي 

علي الثروة السمكيه التي هي من الادخول الرئيسايه فإن الملوحة ست داد والتي سوف تي ر على 

 بالفيوم للسكان المحلين مما سي يد المشاام تعقيداً.

 

بجميااع القنااوات التااي تصاارف علااي تصااال القناااة الرئيسااية المقترحااة    انالمياا - 

 بحيرة قارون 

قتارح أحاد في المياه في البحيرات في الرياان النقص المن أجم التوصم  لى حم لمشكلة الفيوم و 

 بالصارف خاصاةالصارف الرب  جمياع بناوك  وهو تفاق لحم نتهت  لى أالتي وعددا من الحلول ، 
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وتجميعهاا فاي قنااة واحادة علاى  اول السااحم الجناوبي  قاارونتي تصب في بحيارة  راعي و الال

 90صام  لاى يرتفااع  لبحيرة قارون  م رفع ام هاذه الميااه مان الجا   الغرباي مان البحيارة نحاو 

تطلب الكثيار مان المعادات الهندساية المعقادة فضام عان ي لذي، وا (10)الريان  لي منخفضمترا 

ضي في  ريق المشاروع ، والتاي ساوف تسابب الكثيار مان المشااام ماع مصادرة الكثير من األرا

 لااى مليااار جنيااه مصااري ، اااذلك  والتااي قااد تصاام فضاامً عاان التكلفااه الباهظااهالسااكان المحليااين 

 الميااه المتدفقاة مان المصاارف ال راعياة لحرمانهاا مانبحيارة قاارون نتيجاة  فيالتدهور الشديد 

وتادمير الانظم اإليكولوجياة  اً يعناي تادمير البحيارة  بيعيانحاو الرياان ، وهاو ماا  وتحويم معظمها

التااي هااي مصاادر رزق وحيااد  ألسااماكلمصاادر  اإلقتصااادي فااالبحيره  التاادمير واااذلك بهااا الهشااة

ييدي  لاى عادد مان الكاوارث الطبيعياة ساالمشاروع  يتباين أن هاذا من هاذا، للعديد من الصيادين 

 واالجتماعية . قتصاديهواإل
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 لذي يقدمه هذا البحث انياً  الحم ا

 الحم المقترح في البحث الحالي

عبر عدة عقود مماا يعتمد على تغيير  ريقة التفكير في حم المشكلة  ا البحثالحم المقترح في هذ

أدي  لي تفاقم المشكله ، وهذا البحث ج   من دراسه موسعه في  ور اإلعداد لدرجة الاداتوراه، 

ام دفعة واحاده فضامً عان أناه سايفتح مجااالت  قتصااديه وانتيجه لهذا البحث ستحم جميع المشا

وأراضي زراعيه جديده ،  وهاو أن الميااه ال ائاده فاي البحيارة )قاارون( ياتم الاتخلص منهاا نحاو 

منخفضيين جديدين في منطقة الريان وهماا عبااره عان بحيارتين قاديمتين علاي شااالة البحيارات 

 العليا والسفلي في وادي الريان.

 

 عمم ريقة ال-أ

( ومصدرها قطااع حماياة الطبيعاه 2010وحتي  2000)الندسات  ETMصور القمر الصناعي 

 /http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi والصور المجانيه علي الموقع 

ة مفياادة لاايا فقاا  لتحااديث أدا وهااي لساانوات مختلفااه صااور األقمااار الصااناعيةتاام اإلسااتعانه ب

دقة عالياة. بالخريطة الطبوغرافية الكمسيكية ولكن أيضا لدعم رسم الخرائ  األور وفوتوغرافية 

والااذي باادوره يعطااي تصااوراً ااااممً لطبيعااة األرض وحقيقااة المرتفعااات والمنخفضااات ومجاااري 

 ER ( ببرنامج     . 6يه)المياه الطبيعية وقد  تم تحليم الصور إلستخراج المجاري المائيه الحال

Mapper 8 (image analysis) & Arc GIS 10.1 (map production) 

 

 (DEM نتاج نموضج المرتفعات الرقمي )- 

تمثيااام التضااااريا  لهامااا  مهااام ألي دراسااة بيئياااة . ألنهاااا تمثاام عنصاااراً  (DEM) سااتخدام ن  

عااادة لتطبيقاااات موضاااوعية لخااارائ  نظااام المعلوماااات الجغرافياااة وقواعاااد البياناااات و يخااادم اقا

)الجيولوجية ، التكتونية( ، وتوليد األور وفوتوغرافية. وهو بمثابة قاعدة إلنتاج مجموعة ابيرة 

 .(اتمنحدرالوخرائ   م ية األبعاد ومتنوعة من الخرائ  ) الخرائ  

وقااد تاام تجميااع عاادد ابياار ماان مختلاا  البيانااات الطبوغرافيااة ) الخطااو  الكنتوريااة ، ونقااا  

فاي المنطقاة و دخاال البياناات.  1:25000رتفاع و شبكة الصرف( من الخارائ  الطبوغرافياة اال

شاابكة  وتاام  نتاااجمرتفعااات ونقااا   ضااافية ،لل المثلثيااه نقااا الوتاام تجميااع الخطااو  الكنتوريااة ، و

وضلاك بأساتخدام أرك جاي أي في  بقات في نظم المعلومات الجغرافياة المشاتراة  همنظم لصرفا

 م. 2خلية الشبكة   ول  لع الرقمي مع اترتفاعتم  نتاج نموضج اإلف 10.1أس النسخه  

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/
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 صورة مستنتجه من نموضج اإلرتفاعات تبين وجود بحيرتين قديمتين اليوجد بهما ما 

 

 النتائج .5

بإسااتخدام الصااور الراداريااه امااا تبااين أمكاان الوصااول  لااي الشااكم المااائي للمصااارف المائيااه 

تجمع المياه القديمه في الفتره المطيره لمصر منذ حوالي عشرة أالف عام  الطبيعيه واذلك أماان

( والتااي تبااين منهااا مااوقعين جدياادين لبحياارتين جدياادتين وتاام  نتاااج خريطااه خاصااه 11مضاات)

للمنطقااه مسااتنتجه ماان صااور األقمااار الصااناعيه لتكااون الخريطااه المسااتقبيليه للمنخفضااين وحاام 

ح أبوا  أقتصااديه جدياده اإساتخمص اإلمامح وااذلك صايد جميع المشاام دفعة واحدة واذلك فت

األسماك والساياحه وال راعاه و التناوع البيولاوجي و زدهاار البيئاات فاي اامً مان محمياة قاارون 

 والريان.

 

 استنتاج .6

أهمية البد  السريع بتنفيذ هذا المشروع القومي الذي حول المشكله  لي حم بم  لي مااهو أاثار 

 .اً وهو  ستثماراً ونمو

 (.5التدرج لمستوي الملوحة ببحيرة قارون خمل المائة عام الماضية)

ساايعمم المشااروع المقتاارح علااي العااوده عكسااياً بهااذا المنحنااي، لتعااود بحياارة قااارون لعصاارها 

 الذهبي من الناحية السياحية والثروة السمكيه.
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 رسالة داتوراهمنحني يوضح ملوحة بحيرة قارون علي مدي أاثر من مائة عام مأخوض من 
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 معايير جودة المؤسسة التعليمية وعالقتها بدافعية اإلنجاز الدراسي

 لدى طالبات المرحلة الثانوية
 

  –أ.م.د/ شرين جالل محفوظ** –أ.م.د/ مهجة محمد إسماعيل مسلم* 

 دعـــــاء محــمد رضــــــا شنـــدي محمد*  - د/ نهى عبد الستار عبد المحسن*
 

 جامعة المنوفية -كلية االقتصاد المنزلي - والمؤسسات قسم إدارة المنزل*

 ر. جامعة األزه -كلية االقتصاد المنزلي- قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة **
 

 الملخــــص

يهدددا البحدددث بئددفة رليسدددية إلددى دراسدددة العالقدددة بددين معدددايير جددودة المؤسسدددة التعليميدددة 

رحلدة الثانويدة . حيدث اشدتمل  بمحاورهدا لددى طالبدات الم بمحاورهاودافعية اإلنجداز الدراسدي

معددايير جددودة المؤسسددة التعليميددة علددي مجددالين رليسدديين همددا اللدددرة المؤسسددية والفاعليددة 

الليدددادة –التعليميدددة ،ووت دددور اللددددرة المؤسسدددية مدددن ؤمسدددة محددداور  الر يدددة والرسدددالة 

اءلة( ووكيددد الجددودة والمسدد –الميدداركة المجتمعيددة  –المددوارد البيددرية والماديددة  –والحوكمددة

المندا   –المدنه  الدراسدي  –المعلم  –بينما وت ونالفاعلية التعليمية من أربعة محاور  المتعلم 

التربوي(، كما اشتمل  دافعية اإلنجاز الدراسي علي سبعة محاور رليسية  الرغبة الذاوية فدي 

الميددل  –إدراك أهميددة الوقدد   –وحمددل المسددئولية  –المثددابرة  –اإلولددار  –الطمددو   –الدراسددة 

 .للعمل(

مدن العداملين  مدرسدين وإداريدين( مدن مددارا  بنهدا الثانويدة  250و ون  عيندة البحدث مدن 

اليدبار المسدلمين –السالم الخاصة –الرملة الثانوية الميتركة –الييماء الثانوية بنات –بنات 

تبيار مئطفى كامل التجريبية( طبل  عليهم إسدتمارة البياندات العامدة للعداملين وإسد–الخاصة 

معايير جودة المؤسسة التعليميدة للعداملين لتحديدد مسدتوى الجدودة بالمؤسسدات التدى يعملدور 

–بها مع ووضيح الفدرو  فدى ادراكهدم لمحاورهدا وبعداغ لمت يدرات الدراسدة  الحالدة اإلجتماعيدة

المسدددتوى –م دددار السددد ن ضري /ح دددرض –ندددول التعلددديم بالمؤسسدددة –اؤدددتالا المددددارا 

 الحئول على دورات ودريبية( . –سنوات الخبرة –درالدؤلمئا–الدؤل –التعليمى

طالبددة مددن طالبددات مدددارا إدارة بنهددا التعليميددة مددن نفدد   250كمددا و ددمن  عينددة البحددث 

المدارا ، طبل  عليهن إستمارة البيانات العامة للطالبات ، وإسدتبيار معدايير جودةالمؤسسدة 

دراسددي للطالبددات وللددو للوقددوا علددي مسددتوي التعليميددة للطالبددات ، وإسددتبياندافعية اإلنجدداز ال

الجودة بالمؤسسة التعليميدةوما يتبعدة مدن ود عير علدي دافعيدة اإلنجداز الدراسدي لددي الطالبدات 

م ددار السدد ن –عمددل األم –وعلدديم كددل مددن األ  واألم –وبعدداغ لمت يددرات الدراسددة  حجددم األسددرة 

 التعليم(. اؤتالا نول–اؤتالا المدارا –مستوي دؤل األسرة–ضري /ح رض 
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 ومــن هــم نتالـــ  البحــــث 

وجدددددود عالقدددددة إروباطيدددددة موجبدددددة بدددددين معدددددايير جدددددودة المؤسسدددددة التعليميدددددة  .1

بمحاورهاودافعيدددة اإلنجددداز الدراسددديبمحاورهالدى طالبدددات المرحلدددة الثانويدددة عندددد 

 .0،001مستوى داللة 

ورهاوبعاغ وجود فرو  لات داللة إحئالية في معدايير جدودة المؤسسدة التعليميدةبمحا .2

 لئالح العاملين. 0،001إلدراك  العاملين/الطالبات( عند مستوي داللة 

ال ووجددد فددرو  لات داللددة إحئددالية بددين كددل مددن ادراك الطالبددات لجددودة المؤسسددة  .3

التعليميةبمحاورها ودافعية اإلنجاز الدراسيلديهن بمحاورهاوكل من عمل األم وم ار 

 الس ن  ري /ح ر(. 

لدددددة إحئدددددالية فدددددي ادراك الطالبدددددات لجدددددودة المؤسسدددددة ووجدددددد فدددددرو  لات دال .4

التعليميةبمحاورهاودافعيددة اإلنجدداز الدراسددي لددديهنبمحاورهاوبعاغ الؤددتالا المدددارا 

 .0،001عند مستوي الداللة 

الووجددد فددرو  لات داللددة إحئددالية فددي ادراك العدداملين لجددودة المؤسسددة التعليميددة  .5

 بمحاورها وبعاغ الؤتالا المدارا.

لدراسدة المسدئولين بالتوسدع فدي إنيداء المددارا التجريبيدة والخاصدة لتميد هم فدي وأوص  ا

وطبيق معدايير الجدودة مدع بدذل الم يدد مدن االهتمدام بتطبيدق معدايير الجدودة اليداملة بمددارا 

التعليم العام ووعديل المناه  لتت من الملررات التي وعمل علي ونمية دافعية اإلنجاز الدراسي. 

را بتددوفير المنددا  التربددوي الئددحي مددـع وحفييدد  النمددال  المتميدد ة مددن كمددا أوصدد  المدددا

 المعلمين والطال  والعمل علي زيادة التعاور بين أوليـاء األمـور والمعلميـن وإدارة المدرسة.

 :ملدمة ومي لة البحث .1

يعتبددر اللددرر الحددادي والعيددرين هددوقرر الجددودة والتميدد  فددي مخرجددات التعلدديم حيددث يتميدد  

من المتطلبات التي ولابل احتياجات المجتمع وقدرودة التنافسدية فدي عئدر العولمدة، بمجموعة 

ووعتبر الجودة أحد أهم الوسالل واألساليب لتحسين نوعية التعلديم واالرولداء بمسدتوى أدالدة ، 

وقد و ايد االهتمام في اآلوندة األؤيدرة بدالتعليم الثدانوي علدى المسدتوى العدالمي فدي كدل الددول 

النامية مدن أجدل إعدداد طدال  اإلعدداد الجيدد المناسدب لعئدرهم والدذي يم دنهم مدن المتلدمة و

مواجهة ال ثير من التحديات المتسارعة.ووعد المؤسسة التعليمية كيار اجتمداعي يدنهع علدى 

الدذي  المعلدمالذي بدوندة لدم و دن هنداك مؤسسدة وعليميدة، و الطالبعالث م ونات رليسية هي: 

الالزمة للنهدو  بالمؤسسدة ووحليدق االم انيات الماديةالتعليمية ، و بدونة ال وست مل العملية

أهدددافها وقيامهددا بدددور إيجددابي فددي ؤدمددة المجتمددع ووطددوير البيئددة إضددافة إلددي وطددوير وونفيددذ 
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المنداه  التعليميددة التددي وسددتهدا إعدداد كددوادر المسددتلبل وودددفعهم لتحليدق التنميددة فددي جميددع 

وقد جداءت معمدم التوجيهدات والدراسدات (.140: 2001  محمد التويجري،مجاالت المجتمع 

والمددؤومرات الحديثةلتؤكددد علددى أهميددة األؤددذ بمفهددوم التميدد  والجددودة اليدداملة، وأر وطبيددق 

 أحمددد  معددايير الجددودة اليدداملة فددي المدددارا يعتبددر ركيدد ة أساسددية لعمليددة االعتمدداد التربددوي

املة مثددل التعدداور والعمددل الجمدداعي حيث نإرسدداء مهددارات الجددودة اليدد(. 8: 2007إبددراهيم، 

وولددددير الجهدددد اإلنسددداني والثلدددة وإبدددراز أهميدددة العلميعتبدددرمن الركدددال  الرليسدددية للنهدددو  

عدالوة علدي للدو فإندة ،(2001مريم اليدرقاوي  بالمؤسسة التعليمية كما ؤلئ  إلية دراسة 

وتماشدى مدع  من ال روري الت كد من وجود معايير محددة وواضدحة وواقعيدة ل دمار الجدودة

المعددايير العالميددة، حيددث أر وحديددد األهددداا واألف ددار وإشددراك جميددع األطددراا المسددتفيدة مددع 

االهتمام بالمنا  التعليمي واإلدارة الواعيدة والتركيد  علدى المخرجدات والت كيدد علدى التحسدين 

مهدددا جدددويلي المسدددتمر والت ذيدددة الراجعدددة مدددن أهدددم متطلبدددات وحليدددق الجدددودة طبلددداغ لدراسدددة 

.ومددن الجدددير بالددذكر أر التركيدد  عليمفهددوم الجددودة اليدداملة واسددتخدامة فددى إدارة (2002 

الت يير التربوى في مدارا التعليم العام مع التركي علدى المعنيدور بالجودةلدة عمديم األعدر فدي 

،وبندداء علددي للددو (1995أمددين النبددوى  النهددو  بالمؤسسددة التعليميددة كمددا أشددارت دراسددة 

غة إستراويجيات التعليم على نحدويتاللم مدع فلسدفة ومفداهيم إدارة الجدودة فإنهيجب إعادة صيا

اليدداملة ووحسددين وضددع المدددارا ماديدداغ وبيددرياغ علددى نحويم نهددا مددن وطبيددق إدارة الجددودة 

 .(1998حلمى الوكيل  الياملة وقبولها طبلاغ لما أوص  بة دراسة 

ة اإلنجاز لها كبيدر األعدر فدي وحديدد وعلي صعيد اَؤرفإنالمراجع المتخئئة ويير إلى أر دافعي

مستوى أداء الفرد وإنتاجيتة في مختل  المجاالت واألنيطة التدي وواجههحيدث وتحددد وسدالل 

الدافع لإلنجاز حسب نوعية اهتمام الفرد وميولة، كذلو فإر المجال التعليمدي لدي  بمنئدي عدن 

باعة علددى هيئددة المددذاكرة هددذا المفهددوم فالدددافع لإلنجدداز فددي مجددال الدراسددة و ددور وسددالل إشدد

 عبدد اللطيد  عمدارة، والتحئيل والعمدل علدى الحئدول علدى أعلدى الددرجات فدي االمتحاندات 

ووتعلق دافعية اإلنجاز بالبيئة المحيطة بالطالبة فهي وت عر بما ووفرة لها األسدرة (.35: 1981

لرار اإلجتمداعي، من بيئة إجتماعية ونفسية وإم انيات مادية وحلق لها األمدن النفسدي واالسدت

مما يدفعها لإلنجاز والطمو ، كما وت عر بمدى ووافلها مع محيط المؤسسدة التعليميدة بمدا فيهدا 

من معلمين وزمالء ومعامل وم تبات وأعاث وو نولوجيا وطرالق ودري ، وكذلو العالقات مدع 

از الدراسدي ال ميالت ووفاعلها الجيدد مدع نيداطات المدرسدة. كمدا وتعلدق دافعيدة الطالبدة لإلنجد

بخئالئها وسماوها اليخئية مثل الثلة بالنف  والطمو  واللدرات الذهنية.هدذا وقدد أصدبح 

االهتمددام بتحسددين وف يددر طالبنددا والعمددل علددى زيددادة دافعيددتهم لإلنجدداز مددن ؤددالل الملددررات 

الدراسية وأساليب وطر  التدري  ووعديل نمم االمتحانات من األمدور الهامدة التدي يجدب بدذل 

 يددد مددن الجهددد فددي دراسددتها ووطويرهددا، وللددو بدددالغ مددن االقتئددار علددى التللددين للمعرفددة الم

والمعلومات فلط ومن عم يم ن ووظي  نمامنا التعليمي لخدمدة الفدرد والمجتمدع، ولدذلو وجدب 

علددى المعلددم أر ينددول مددن طرقددة للتدددري  ويسددتخدم الت ذيددة الراجعددة أواإلعابددة ألنهددا وسدداعد 
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 – 93: 2000 عبدد الحميدد المنيداوي، يدادة دافعيدة التالميدذ لإلنجداز بئورة واضحة علدى ز

94). 

إلى جودة المدرسة الثانوية العامة مدن (2005فيليب إس اروا وآؤرور  وقد أشارت دراسة 

منمددور الطددال  وأكدددت علددى أهميددة اإلدارة المدرسددية، والمعلددم فددي ودددعيم قدددرات الطددال  

 –المعامدل، الم تبدات –هميدة كدل مدن  حجدرات الدراسدةالتحئيلية وميدولهم للدراسدة وكدذلو أ

وقاعات األنيطة مثل ضالحاسب اآللي والفندور والمالعبض(بإعتبارهدا أمداكن وسداهم فدي دعدم 

نجدددالء ندددو  جدددودة التعلددديم والدددتعلم والتحئددديل الدراسدددي للطدددال . كمدددا ووصدددل  دراسدددة 

  وولبيددة إحتياجدداوهم إلددي أهميددة وطددوير ووحسددين العمددل المدرسددي واإلهتمددام بددالطال(2006 

اليددعيالر هنورودعدم العمددل الجمدداعي ورو  الفريددق والميداركة المجتمعيددة، وركدد ت دراسددة 

علددى اؤتيددار الليددادات التربويددة الفعالددة لتتددولى إدارة المدددراا وفددق مبدداد  إدارة  (2007 

وأكددت  الجودة الياملة، وإعداد ال وادر البيرية المؤهلة للتدريب على مباد  وأس  الجودة.

علددى أهميددة اعتبددار إصددالحات المعددايير والمحاسددبية فددي  (2010علددي عبددد الفتددا   دراسددة 

 (2010أحمدد اليدناوي، وهالدة فددوزي  المددارا الثانويدة ك ولويدة سياسدية،وأبرزت دراسدة 

أهمية إعداد جيدل قدادر علدى التف يدر العلمدي والنلددي لمواكبدة العئدر ب افدة متطلباودة وإواحدة 

م عددالي الجددودة يعتمددد علددى معلددم جيددد فددي ظددل نمددام ال مركدد ي مددرر قددالم علددى الفرصددة لتعلددي

(، سددهام علددي 2006الل العتيبددي  طددالميدداركة المجتمعيددة. كددذلو أوضددح  دراسددة كددل مددن 

 أهمية وطبيق معايير الجودة الياملة في وطوير المؤسسة التعليمية. (2010 

إلدى أر  (1988جمداالت غنديم  اسدة ومن حيث المؤعرات علي دافعية اإلنجداز فلدد ووصدل  در

الدافعية لإلنجاز ولل كلما زاد الللق والتوور والذي ي دور نداو  مدن المندا  المحديط الدذي يتسدم 

بالتوور وعدم الوفا  بين جماعة الرفدا  والمدرسدين ووجدود اوجاهدات وتسدم بالتعلدد والتسدلط 

عاليددة ويخفددع مسددتوى الدددافع مددن المعلمددين ممددا ي يددد مددن التددوور ويبدددد اإلم انددات العلليددة ال

لإلنجدداز وي ددع  اللدددرة علددى المثددابرة والثلددة بددالنف  واإلصددرار علددى التفو .كمددا ووصددل  

إلددى وجددود عالقددة بددين سددلوك المعلددم كمددا يدركددة الطددال  فددي  (1995إسددماعيل بدددر  دراسددة 

طدال  اإلهتمدام بميدول وحاجدات ال–طبيعة جوالفئل –الفئل الدراسي متمثالغ في  قيادة الفئل

( وبددين دافعيددة اإلنجدداز لدددى هددؤالء الطددال . كمددا  –التيددجيع علددى اإلنجدداز– العمددل األكدداديميب

ياسدددر ، ( 1992(، حسدددن حسدددن  1996موسدددى   ةنجددداووضدددح نتدددال  دراسدددات كدددل مدددن 

أنددة مددن العوامددل الهامددة المددؤعرة علددى دافعيددة اإلنجدداز (2011ومعمددر الفددرا  ، هيدددرواوأب

لاءإستراويجيات الدتعلم، حيدث ووجدد عالقدة موجبدة بدين دافعيدة الدراسي وطبيق واستخدام وانت

 Vasquez andاإلنجاز الدراسي واستخدام اإلسترويجيات الحديثدة للدتعلم. وأشدارت دراسدة 

Buehler (2007) إلى أر دافعية اإلنجاز الدراسي وتوق  علدى المنمدور الدذي يتخددة الطالدب

سدددلوبة فدددى وحليدددق النجدددا . وأكددددت دراسدددة أوالطالبدددة وعلدددى معتلداودددة الخاصدددة بدددالتعليم وأ

Foster (1983) علددى وجددود عالقددة قويددة بددين المنددا  السددالد داؤددل األسددرة ودافعيددة األبندداء
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لإلنجدددداز، وعدددددم وجددددود عالقددددة اروباطيددددة بددددين دافعيددددة األبندددداء لإلنجدددداز وحجددددم األسددددرة 

حسن حسدن ودراسة  (1990سيد الطوا  أوالمستوياواإلقتئادية المختلفة. وووصل  دراسة 

 إلى وجود عالقة إيجابية دالة بين الدافعية لإلنجازوالتحئيل الدراسي.( 1992 

ومن ؤالل المالحمة العلمية على الدراسات المروبطة بالمت يرات التي وؤعر في كل من معدايير 

جودة المؤسسة التعليمية وكذلو دافعية اإلنجداز الدراسدي لددى طالبدات المرحلدة الثانويدة ودري 

ة أهمية ووجية الجهود إلى ضرورة االهتمام بتطبيق معدايير جدودة المؤسسدة التعليميدة، الباحث

وونفيددددذ للددددو باسددددتراويجية وعتمددددد علددددى التليدددديم الدددددوري والمسددددتمر للنتددددال  وملارنتهددددا 

باألهدفالمرجوة، ووري أر للو من ش نة أر يرفع درجة اإلنجاز الدراسي بين طالبدات المرحلدة 

بدددروة علددى األداء الدراسددي لهددن وودد هيلهم للهدددا الرليسددي مددن ولددو الثانويددة ممددا يددنع   

 المرحلة والمتمثل في االستيعا  الجيد واإلعداد للمرحلة األعلى.

 من ؤالل ما سبق يم ن صياغة مي لة الدراسة الحالية في التسا الت التالية:

هدددا مدددا هدددي العالقدددة بينمسدددتوى جدددودة معددداييرالجودة بالمؤسسدددة التعليميدددة بمحاور .1

 ودافعية اإلنجاز الدراسي بمحاورها؟

مددا هددواالؤتالا بددين ادراك كددل مددن العدداملين والطالبددات لجددودة المؤسسددة التعليميددة  .2

 بمحاورها؟

مددا أوجددة االؤددتالا فددي مسددتوى دافعيددة اإلنجدداز الدراسددي بمحاورهددا لدددى طالبددات  .3

 المرحلة الثانوية؟

 أهــــــــداا الـــــدراســة .2

يسدددية إلدددى دراسدددة معدددايير جدددودة المؤسسدددة التعليميدددة بمحاورهدددا وهددددا الدراسدددة بئدددفة رل

ولتحليدق هددذا  وعالقتهدا بدافعيدة اإلنجداز الدراسدي بمحاورهدا لددى طالبدات المرحلدة الثانويدة ،

 الهدا الرليسي يل م وحليق األهداا الفرعية التالية:

 وحديدددد مسدددتوى وطبيدددق معددداييرالجودة بالمؤسسدددة التعليميدددةبمحاورها كمدددا يددددركها .1

 العاملور والطالبات.

 وحديد مستوى دافعية اإلنجاز الدراسي بمحاورها لدى طالبات المرحلة الثانوية.  .2

دراسدة العالقددة بددين مسدتوى وطبيددق معددايير الجدودة بالمؤسسددة التعليميددة بمحاورهددا  .3

 ودافعية اإلنجاز الدراسي بمحاورها لدى الطالبات.

اكهددم لجددودة المؤسسددة التعليميددة دراسددة الفددرو  بددين العدداملين والطالبددات فددي ادر .4

 بمحاورها.
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دراسددة التبدداين فددي مسددتوى ادراك الطالبددات لجددودة معاييرالجودةبالمؤسسددةودافعية  .5

حجدم –اإلنجاز الدراسي لديهن وبعداغ لمت يدرات الدراسدة  المسدتوى التعليمدي للوالددين

 محل الس ن(.–عمل األم –مهنة األ  –دؤل األسرة–األسرة

مسدددتوى وطبيدددق معدددايير الجودةبمحاورهدددا بالمؤسسدددات  ال يددد  عدددن الفدددرو  فدددي .6

التعليميددة وبعدداغ ل ددل مددن إؤددتالا المدددارا ونددول التعلدديم وعالقتهابدافعيددة اإلنجدداز 

 الدراسي بمحاورها لدى الطالبات.

 فـــــــرو  الـــــدراســة .3

ووجددد عالقددة إروباطيددة لات داللددة إحئددالية بددين معددايير جددودة المؤسسددة التعليميددة  .1

 ها كماودركها الطالبات ودافعيةاإلنجاز الدراسى لديهن بمحاورها.بمحاور

ووجد فرو  لات داللة إحئاليةفى جودة المؤسسدة التعليميدة بمحاورهدا وبعداغ إلدراك  .2

 الطالبات(.– عاملين

ووجد فرو  لات داللة إحئالية فى جودة المؤسسدة التعليميدة بمحاورهدا كماوددركها  .3

 الوعمل(.–راسى بمحاورها وبعاغ لعمل األم وعمل اإلنجاز الد الطالبات ودافعية

ووجد فرو  لات داللة إحئدالية فدى جدودة المؤسسدة التعليميدة بمحاورهاكماوددركها  .4

 ح ر(. –الطالبات ودافعية اإلنجازالدراسى بمحاورها وبعاغ لم ار الس ن  ري  

كها ووجددد فددرو  لات داللددة إحئددالية فمجددودة المؤسسددة التعليميددة بمحاورهاكماودددر .5

الطالبات ودافعيةاإلنجاز الدراسى بمحاورها وبعاغ إلؤتالا المدارا، كماووجد فدرو  

لات داللدددة إحئدددالية فدددى جدددودة المؤسسدددة التعليميدددة بمحاورهاكمايددددركهاالعاملور 

 وبعاغالؤتالا المدارا.

 الـــــدراســة أهــــمية .4

 وتمثل أهمية الدراسة في النلاط التالية:

المؤسسددة التعليميددة بتنميمهددا ووئددميمها لهددا قدددر كبيددر مددن ووجيددة النمددر إلددى أر  .1

الت عير على الطالبات، لذلو فإر جودة المؤسسة التعليمية يم ن أر و ور عامالغ مهماغ 

 في وحسين دافعية اإلنجاز الدراسي لدى الطالبات.

وؤكد الدراسة علدى أر مجدال إدارة المند ل فدي العئدر الحدديث ال يعندي فلدط بمرحلدة  .2

ين األسري ول ن من المهم البحث في عوامدل ونميدة ووع يد  شخئديات األفدراد الت و
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للحئددول علددى مخرجددات صددالحة وتفددق وعمددار الجهددد التعليمددي المبددذول فددي عمليددة 

 وطوير التعليم.

إللاء ال وءعلى الددور الحيدوى ل درورة وطبيدق معداييرالجودة اليداملة بالمؤسسدة  .3

 التعليمية.

فة فدى مجدال التخئدص حيدث ولدل الدراسدات  المماعلدة يم ن إعتبارهذة الدراسةإضدا .4

فددى الم تبددة العربيددة عددن العالقددة بددين معدداييرالجودة بالمؤسسددة التعليميددة ودافعيددة 

 اإلنجازالدراسى.

 المساهمة فى ونمية دافعية اإلنجازالدراسى لدى الطالبات بالمؤسسات التعليمية.  .5

تى مددن شدد نها المسدداهمة فددى التعددرا علددى بعددع األسددبا  اإلجتماعيةواإلقتئدداديةال .6

 دافعية اإلنجاز الدراسى لدى الطالبات.

 البحثى اإلسلو  .5

 ـثـــــــ  البحـأوالغ: منهـ

يتبدع هدذا البحدث المددنه  الوصدفي التحليلدي وهووصدد  مدا هوكدالن مددن ؤئدالص معيندة عددن 

طريددق جمددع البيانددات واسددتخالت العينددات واالسددتنتاجات واسددتخالت التعميمددات عددن هددذة 

 (.49: 2000 بيير الرشيدي، رة أوالموضولالماه

 المفـــاهيم والمئطلحـــات اإلجــــرالية:

 Quality Standards of The)معدددايير جدددودة المؤسسدددة التعليميدددة:  .1

EducationalOrganization) مدددى إلتدد ام المؤسسددة بتطبيددق معددايير جددودة ،

لمؤسسددية والفاعليددة األداء داؤددل المؤسسددة التعليميددة والتيتيددمل كددل مددن:  اللدددرة ا

 التعليمية(. 

هددي المدرسددة  (The Educational Organization)المؤسسددة التعليميددة: .2

 الح ومية أوالخاصة التي وتللى فيها طالبات المرحلة الثانوية وعليمهن.

هددي  (Academic Achievement Motivation)دافعيددة اإلنجدداز الدراسددي:  .3

 رة جيدة.الرغبة الملحة ألداء العمل المدرسي بئو

هن الطالبات الالودي يتللدين التعلديم  (High Schoolers)طالبات المرحلة الثانوية:  .4

 بالمرحلة الثانوية بي ل منتمم داؤل المؤسسات التعليمية الح ومية والخاصة.
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 عانياغ: عينـــة الـــدراسة

طالبدة  275 و ون  العينة الياملة من طالبات بمدارا عانوية بمحافمة اللليوبيةوكار عدددهم

 عامل. 260، وأي اغ عاملين  مدرسين وإداريين( بنف  المدارا وكار عددهم 

 الحـدود البيـــرية (أ 

عدداملين  250طالبددة مددن العينددة اليدداملة وأي دداغ  250و وندد  عينددة الدراسددة األساسددية مددن 

 إداريين( بنف  المدارا. - مدرسين 

 الحـدود ال منــــية (  

ة الدراسة في الفترة  من بداية شهر إبريل إلى منتئ  شدهر وم وطبيق أدوات البحث على عين

 .2013يونيو( 

 الحـدود الج رافية (  

ومدد  الدراسددة فددي مدددارا عانويددة هددي  بنهددا الثانويددة بنددات، اليدديماء الثانويددة بنددات، الرملددة 

الثانوية ، السالم الخاصة، اليبار المسلمين الخاصدة، مئدطفى كامدل التجريبيدة( وابعدة إلدارة 

 التعليمية بمحافمة اللليوبية. بنها

 

 

 عالثــاغ: أدوات البحــــــث

 اشتمل  أدوات البحث على ما يلي:

 أوالغ   : إستمارة بيانات عامة للعاملين.

 عانــــياغ: إستبيار معايير جودة المؤسسة التعليمية للعاملين.

 عالثــــاغ: إستمارة بيانات عامة للطالبات.

 ر جودة المؤسسة التعليمية للطالبات.رابعــاغ: إستبيار معايي

 ؤامساغ: إستبيار دافعية اإلنجاز الدراسي للطالبات.

 

 أوالغ: إستمارة البيانات العامة للعاملين

واشتمل  هذة اإلستمارة على بيانات عن عينة البحدث مدن العداملين وهدي المدرسدة، الوظيفدة. 

ل التعلديم بالمدرسدة التدي يعمدل بهدا وقد قسم  إلى  مدرا وإداري(، والحالة االجتماعية ونو

ح ر( وووافر المواصالت ووسيلة الوصول للعمل، كمدا اشدتمل  علدى  –وم ار الس ن  ري  

المستوى التعليمدي وقدد ودم وئدنيفة إلدى  مؤهدل فدو  المتوسدط، مؤهدل جدامعي، حاصدل علدى 

راودب دراسات عليا( ومئادر الدؤل وقد ودم وئدنيفها إلدى  راودب، راودب ودروا ؤئوصدية، 



 م2014 ،والثاني العدد الثالث، اإلصدار األول                 جامعة المنوفية –مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

ومئدادر أؤدرى(. كمددا و دمن  إسددتمارة البياندات العامدة عدددد سدنوات الخبددرة واشدتمل  علددى 

سدددنة  13سدددنة(،  مدددن  12سدددنوات إلدددى  7سدددنوات( ،  مدددن  6عدددالث فئدددات  مدددن سدددنة إلدددى 

لتدريبيدة وودم ورميد ة إلدى دورات اإلستمارة أي ا على اجتياز العامل للدورات اف كثر(.واشتملت

 وي، دورات ؤاصة بالجودة،ال ووجد دورات ودريبية(.ؤاصة بالت هيل الترب

 

 عانياغ: إستبيار معايير جودة المؤسسات التعليمية للعاملين

وم إعداد إستبيار في إطار التعري  النمري للدراسدة وي دم بياندات بهددا التعدرا علدى مددى 

سددتبيار علددى واشددتمل اإلإدراك العدداملين لمعددايير الجددودة بالمؤسسددة التعليميددة التددابعين لهددا. 

 عبارة ملسمة إلى مجالين: 130

 ال األول: اللدرة المؤسسيةـالمج

 عبارة ملسمة إلى ؤمسة محاور هي:  77اشتمل هذا المجال على 

( عبدارة وع د  إجاباوهدا مددى جدودة 16اشتمل هذا المحور على   الر ية والرسالة: .1

 الر ية والرسالة بالمؤسسة كما يدركها العاملور.

( عبارة وع   إجاباوهدا مددى جدودة 23اشتمل هذا المحور على   حوكمة:الليادة وال .2

 الليادة والحوكمة بالمؤسسة كما يدركها العاملور. 

( عبددارة وع دد  إجاباوهددا 17اشددتمل هددذا المحددور علددى  المددوارد البيددرية والماديددة:  .3

 مدى جودة الموارد البيرية والمادية بالمؤسسة كما يدركها العاملور.

( عبددارة وع دد  إجاباوهددا مدددى 11اشددتمل هددذا المحددور علدى   لمجتمعيددة:الميداركة ا .4

 جودة المياركة المجتمعية بالمؤسسة كما يدركها العاملور.

اشتمل هذا المحور على أسئلة وع   إجاباوها مددى جدودة  ووكيد الجودة والمساءلة: .5

 ووكيد الجودة والمساءلة بالمؤسسة كما يدركها العاملور. 

، 3ال( وعلدى مليداا متئدل  –أحيانداغ  –الستجابات وفلا لثالعدة اؤتيدارات  نعدم وقد وم وحديد ا

وكاندد  جميددع العبددارات إيجابيددة ،ووددم حسددا  مسددتويات اللدددرة المؤسسددية بمحاورهددا  (2،1

،لدددذا أصدددبح المسدددتوى 77وأقدددل درجدددة 231الخمسدددة بطريلدددة المددددى وكانددد  أعلدددى درجدددة

بينمددا المسددتوى  درجددة( 180-129 درجددة( أمددا المسددتوى المتوسددط 128 -77المددنخفع 

 درجة(. 231-181  المروفع

 

 ة التعليميةـال الثاني: الفاعليـالمج

 ( عبارة ملسمة إلى أربعة محاور هي:53اشتمل هذا المجال على  
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( عبدارة، وع د  إجاباوهدا مددى جدودة 11اشتمل هذا المحدور علدى   م:ــــــــــــالمتعل .1

 املور.المتعلم بالمؤسسة كما يدركها الع

( عبدارة، وع د  إجاباوهدا مددى جدودة 14اشتمل هذا المحدور علدى   م:ـــــــــــــالمعل .2

 المعلم بالمؤسسة كما يدركها العاملور.

( عبددارة وع دد  إجاباوهددا جددودة 15اشددتمل هددذا المحددور علددى   المددنه  الدراسددي: .3

 المنه  الدراسي بالمؤسسة كما يدركها العاملور. 

( عبارة وع   إجاباوهدا جدودة المندا  13هذا المحور على  اشتمل  المنا  التربوي: .4

 التربوي بالمؤسسة كما يدركها العاملور.

، 3  وعلدى مليداا متئدل ال( –أحيانداغ  –وقد وم وحديد االستجابات وفلا لثالعة اؤتيارات  نعدم 

وكاندد  جميددع العبددارات إيجابيددة ،و وددم حسددا  مسددتويات الفاعليددة التعليميددة بمحاورهددا  (2،1

،لدددذا أصدددبح المسدددتوى 53وأقدددل درجدددة 159األربعدددة بطريلدددة المددددى وكانددد  أعلدددى درجدددة

 بينما المسدتوى المروفدع درجة( 123-89  درجة( أما المستوى المتوسط 88-53المنخفع 

 درجة(. 124-159 

عم وم حسا  مستويات معايير الجدودة بمحاورهدا كمدا يددركها العداملور بطريلدة المددى وكاند  

درجدة( أمدا  216-130لدذا أصدبح المسدتوى المدنخفع  ،130أقدل درجدة و390 أعلى درجة

 درجة(. 390-304  بينما المستوى المروفع درجة( 303-217  المستوى المتوسط

 ارــد  اإلستبيــص

يلئددد بئددد  اإلسددتبيار قدروددة علددى قيدداا مددا يدددعي قياسددة مددن جوانددب سددلوك األفددراد، 

 .(2000حمود منسي،  مأوهودرجة قياا اإلؤتبار لما وضع للياسة 

وم عر  إستبيار معايير جودة المؤسسة التعليميدة للعداملين علدى  صد  المح مين: .1

مجموعة من المتخئئين في االقتئاد المن لي والتربية ولم يتم إضافة أوحدذا أي 

 عبارة من العبارات. 

وهودرجة االروباط بين محداور اإلسدتبيار والدرجدة ال ليدة لدة عدن وى:ـــصد  المحت .2

ريق حسا  معامل االروباط حيث وجدت عالقة إروباطية معنوية قوية عند مسدتوى ط

بدددين المجمدددول ال لدددي إلدراك العددداملين لجدددودة المؤسسدددة التعليميدددة  0.001داللدددة 

 ومحاورها. 

 حسا  عبات اإلستبيار

ويلئد بثبات اإلستبيار أر يعطي ولديرات عابتة إلا أعيد وطبيلة على نفد  األفدراد وفدي نفد  

ووددم حسددا  عبددات إسددتبيار معددايير الجددودة لدددى  (1996 عبددد الددرحمن العيسددوي، لمددروا ا

 العاملين باستخدام طريلة ألفا كرونبا .
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 ( قيم معامل ألفا كرونباؤإلستبيار معايير الجودة للمؤسسة التعليمية كما يدركها العاملور1جدول  

 معامل ألفا المحاور

 0,96 اللدرة المؤسسية

 0,95 تعليميةالفاعلية ال

 0,97 معايير الجودة

 

 عالثــاغ: إستمارة البيانات العامة للطالبات

اشددتمل  هددذة اإلسددتمارة علددى بيانددات عددن عينددة البحددث مددن الطالبددات وهددي: المدرسددة، نددول 

ح در(، حجددم األسدرة، مهنددة األ ، عمدل األم وقددد قسدم  إلددى  –التعلديم، م ددار السد ن  ريدد  

التعليمي للوالدين ووم ولسيمة إلى  سدبعة مسدتويات( كمدا اشدتمل  وعمل أوال وعمل والمستوى 

إسددتمارة البيانددات العامددة للطالبددات علددى دؤددل األسددرة ووددم ولسدديم فئددات الدددؤل إلددى  ؤمدد  

مستويات(، كما اشتمل  على مساهمة الطالبة في دؤل األسدرة ومسداعدة الوالددة فدي األعمدال 

 وقسم كل منها إلى قسمين نعم أوال.المن لية وعمل مي والت ودر عالد لألسرة 

 

 رابعـاغ: إستبيار معايير الجودة بالمؤسسات التعليمية للطالبات

وم إعداد إستبيار في إطار التعري  النمري للدراسة وي دم بياندات بهددا التعدرا علدى إدراك 

ة عبدارة ملسدم 86الطالبات لمعايير الجدودة بالمؤسسدة التدابعين لهدا واشدتمل اإلسدتبيار علدى 

 إلى مجالين رليسيين:  

عبدارة ملسدمة علدى  43وهواللدرة المؤسسية واشتمل هذا المجدال علدى المجال األول:

 ؤمسة محاور.

( عبدارات ولدي  مددى إدراك الطالبدات 7اشتمل هذا المحور على   الر ية والرسالة: .1

 لجودة الر ية والرسالة بالمؤسسة التابعين لها.

( عبارة ولي  مددى إدراك الطالبدات 12لمحور على  اشتمل هذا ا الليادة والحوكمة: .2

 لجودة الليادة والحوكمة بالمؤسسة التي يتبعونها.

( عبدارة ولدي  مددى إدراك 12اشتمل هذا المحور علدى   الموارد البيرية والمادية: .3

 الطالبات لجودة الموارد البيرية والمادية بالمؤسسة التابعين لها.

( عبددارات ولددي  مدددى إدراك 7ا المحددور علددى  اشددتمل هددذ الميدداركة المجتميعددة: .4

 الطالبات لجودة المياركة المجتمعية بالمؤسسة التابعين لها.

( عبدارات ولدي  مددى إدراك 6اشدتمل هدذا المحدور علدى   ووكيد الجودة والمساءلة: .5

 الطالبات لجودة ووكيد الجودة والمساءلة بالمؤسسة التابعين لها.
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، 3ال( وعلدى مليداا متئدل  –أحيانداغ  –لثالعدة اؤتيدارات  نعدم  وقد وم وحديد االستجابات وفلا

وكاندد  جميددع العبددارات إيجابيددة ،ووددم حسددا  مسددتويات اللدددرة المؤسسددية بمحاورهددا  (2،1

،لدددذا أصدددبح المسدددتوى 43وأقدددل درجدددة 129الخمسدددة بطريلدددة المددددى وكانددد  أعلدددى درجدددة

ا المسدددددتوى درجدددددة(بينم 100-72درجدددددة( أمدددددا المسددددتوى المتوسدددددط 71-43المددددنخفع 

 درجة(. 129-101المروفع 

عبارة ملسمة علدى  43وهوالفاعلية التعليمية واشتمل هذا المجال على  المجال الثاني:

 أربعة محاور.

( عبارة ولي  مدى إدراك الطالبدات لجدودة 11و من هذا المحور   م:ـــــــــــــالمتعل .1

 المتعلم بالمؤسسة.

( عبارة ولي  مددى إدراك الطالبدات لجدودة 12ور  و من هذا المح م:ــــــــــــــالمعل .2

 المعلم بالمؤسسة.

( عبارات ولي  مدى إدراك الطالبات لجودة 8و من هذا المحور   المنه  الدراسي: .3

 المنه  الدراسي بالمؤسسة.

( عبارة ولي  مدى إدراك الطالبات لجدودة 12و من هذا المحور   وي:ـالمنا  الترب .4

 .المنا  التربوي بالمؤسسة

، 3ال( وعلدى مليداا متئدل  –أحياندا  –وقد وم وحديد االستجابات وفلا لثالعدة اؤتيدارات  نعدم 

(وكاندد  جميددع العبددارات إيجابيددة ،ووددم حسددا  مسددتويات الفاعليددة التعليميددة بمحاورهددا 2،1

لدددذا أصدددبح المسدددتوى  ،43وأقدددل درجدددة  129األربعدددة بطريلدددة المددددى وكانددد  أعلدددى درجدددة

درجددددة(بينما المسددددتوى  100-72مددددا المسددددتوى المتوسددددط درجددددة( أ 71-43المددددنخفع 

 درجة(. 129-101المروفع 

عم وم حسا  مستويات معايير الجدودة بمحاورهدا كمدا وددركها الطالبدات بطريلدة المددى وكاند  

درجددة( أمددا  143-86  لددذا أصددبح المسددتوى المددنخفع ،86وأقددل درجددة 258 أعلددى درجددة

 درجة(. 258-202  لمستوى المروفعبينما ا درجة(201-144  المستوى المتوسط

 صـــد  اإلستبيــــار

وم عر  إستبيار معايير جودة المؤسسة التعليمية للطالبدات علدى  صد  المح مين: .1

مجموعدددة مدددن المتخئئدددين فدددي االقتئددداد المن لدددي والتربيدددة وقدددد حئدددل  جميدددع 

 %.100العبارات على نسبة موافلة 

اور اإلسدتبيار والدرجدة ال ليدة لدة عدن وهودرجة االروباط بين محدد  المحتوى:ـــص .2

طريق حسا  معامل االروباط، حيث وجدت عالقة اروباط معنويدة قويدة عندد مسدتوى 
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بدددين المجمدددول ال لدددي إلدراك الطالبدددات لجدددودة المؤسسدددة التعليميدددة  0.001داللدددة 

 ومحاورها.

 

 ؤامساغ: إستبيار دافعية اإلنجاز الدراسي للطالبات: 

ا دافعيددة اإلنجدداز الدراسددي لدددى طالبددات المرحلددة الثانويددة وو ددمن اسددتهدا اإلسددتبيار قيددا

عبدارة  73وو دور مدن عبارات وع   إجاباوها معرفة مدى دافعية الطالبدات لإلنجداز الدراسدي 

 ملسمة على سبعة محاور:

( عبددارة ولددي  مدددى 14اشددتمل هددذا المحددور علددى   الرغبددة الذاويددة فددي الدراسددة: .1

 لدى الطالبات.الرغبة الذاوية في الدراسة 

( عبارة للياا مددى الطمدو  لددى 13اشتمل هذا المحور على   و  :ـــــــــــــــالطم .2

 الطالبات.

( عبدارة لليداا مددى اإلولدار لددى 13اشتمل هذا المحور علدى   ار:ــــــــــــــــــاإلول .3

 الطالبات.

مددى المثدابرة لددى ( عبارات لليداا 8اشتمل هذا المحور على   رة:ـــــابـــــــــــالمث .4

 الطالبات.

( عبددارات لليدداا مدددى وحمددل 8اشددتمل هددذا المحددور علددى   ولية:ـــددـوحمددل المسئ .5

 الطالبات للمسئولية. 

( عبدددارات لليددداا مددددى إدراك 8اشدددتمل هدددذا المحدددور علدددى   إدراك أهميددة الوقددد : .6

 الطالبات ألهمية الوق .

ارات لليداا مددى الميدل للعمدل ( عبد9اشتمل هذا المحور علدى   مل:ــــــل للعـــــالمي .7

 لدى الطالبات.

 3نادراغ( على ملياا متئدل   –أحياناغ  –وقد وم وحديد االستجابات وفلا لثالعة اؤتيارات  دالماغ 

سلبى( وودم حسدا  مسدتويات دافعيدة اإلنجداز الدراسدى -طبلا غ إلوجاة العبارات  إيجابى (2،1، 

لددذا  73وأقددل درجددة 291كاندد  أعلددى درجددة للطالبددات بمحاورهددا السددبعة بطريلددة المدددى حيددث

درجدة(بينما 170-122درجدة( أمدا المسدتوى المتوسدط 121-73أصبح المستوى المنخفع 

 درجة(.219-171المستوى المروفع  

 

 ااـــد  المليـــص

 وم حسا  صد  الملياا بطريلتين:
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للتحليدق مدن صدد  المحتدوى ودم عدر  اإلسدتبيار علدى نخبدة مدن صد  المح مين: .1

وذة المتخئئين المح مين، ولم يتم إضافة أوحدذا أي مدن عبدارات اإلسدتبيار األسا

 ول ن وم وعديل صياغة بعع العبارات. 

وهودرجة االروباط بين محاور اإلستبيار والدرجة ال لية لة وقدد ودم ي:ـالئد  الداؤل .2

حسا  معامل االروباط. حيث وجدت عالقدة اروبداط معنويدة قويدة عندد مسدتوى داللدة 

 بين المجمول ال لي لدافعية اإلنجاز الدراسي لدى الطالبات ومحاورها. 0.001

 ارـــات اإلستبيــــعب

ودم حسددا  عبددات إسددتبيار معددايير الجددودة لدددى الطالباوواسددتبيار دافعيددة اإلنجدداز الدراسددي لدددي 

 الطالبات باستخدام طريلة ألفا كرونبا .

 لجودة ودافعية اإلنجاز الدراسي لدى الطالبات( قيم معامل ألفا كرونباؤإلستبيار معايير ا2جدول  

 معامل ألفا المحاور

 0,90 اللدرة المؤسسية

 0,90 الفاعلية التعليمية

 0,94 معايير الجودة

 0,90 دافعية اإلنجاز الدراسي

 

 

 :المعـــــالجة اإلحئـــالية

 (SPSS)ماعيددة للعلددوم االجت ومدد  المعالجددة اإلحئددالية باسددتخدام برنددام  الحدد م اإلحئددالية

للتحلق من صحة الفرو  وال ي  عدن العالقدة بدين مت يدرات الدراسدة وقدد ومد  المعالجدات 

 اإلحئالية التالية:

 حسا  الئد  ألدوات البحث اإلوساقالداؤلى باستخدام معامل االروباط .  .1

 حسا  الثبات ألدوات البحثباستخدام معامل ألفاكرونبا . .2

 الت رارية لوص  عينة البحث. حسا  النسب المئوية والتوزيعات .3

 استخدام معامل اإلروباط بيرسور. .4

 للمت يرات عنالية األبعاد. T-testاؤتبار  ت( .5

للتعرا على داللة الفرو  بدين  ANOVAوم استخدام وحليل التباين في اوجاة واحد  .6

 مت يرات الدراسة.

 .LSDبيار إوجاة داللة الفرو  ومعرفة أقل فر  معنوى .7
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 لبحثيةالنتالــــــ  ا .6

 ثـينة البحـ  عـوص أوالغ:

 : ووزيع العاملين عينة البحث أ(

 (250( التوزيع النسبملعينة العاملين وبعاغ للخئالص االجتماعية واالقتئادية ر = 3جدول  
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 : ووزيع الطالبات عينة البحث  ( 

 (250 ر = ( التوزيع النسبملعينة الطالبات وبعاغ للخئالص االجتماعية واالقتئادية4جدول  

 

 

 عانياغ:

 أ( النتدددال  الوصدددفية إلسدددتجابات العددداملين افدددراد عيندددة الدراسدددة علدددى إسدددتبيانمعايير جدددودة 

 المؤسسة التعليميةللعاملين.

 ( التوزيع النسبمإلستجابات العاملين فممعاييرالجودة5جدول  

 النسبـة المئويـة العـدد  المستـوى 

 0,8 2 منخفع

 35,6 89 متوسط

 63,6 159 مروفع

 %100 250 اإلجمالي
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%( من العاملين عينة الدراسة يلع ادراكهم لجودة المعدايير فدي 63،6أر  ( 5يوضح جدول  

%( ، عددم المسددتوى المددنخفع 35،6المسددتوى المروفددع، يليددة المسددتوى المتوسددط بنسددبة  

 %( .0،8بنسبة 

ى إسددتبيانمعايير جددودة   ( النتددال  الوصددفية إلسددتجابات الطالبددات افددراد عينددة الدراسددة علدد

 المؤسسة التعليمية للطالبات.

 ( التوزيع النسبمإلستجاباوالطالباوفممعاييرالجودة6جدول  

 النسبـة المئويـة العـدد  المستـوى 

 3,2 8 منخفع

 52 130 متوسط

 44,8 112 مروفع
 %100 250 اإلجمالى

ئدر ادراكهدن لجدودة معدايير أكثر من نئ  الطالبات عيندة الدراسدة ينح( أر 6يوضح جدول  

%( ،عدم 44،8%(،يليدة المسدتومالمروفع بنسدبة 52الجدودة فدي المسدتوى المتوسدط بنسدبة  

 %(.3،2المستوى المنخفع بنسبة 

  ( النتال  الوصفية إلسدتجابات الطالبدات افدراد عيندة الدراسدة علدى إسدتبيار دافعيدة اإلنجداز 

 الدراسى.

 طالباوفمدافعية اإلنجاز الدراسى( التوزيع النسبمإلستجاباوال7جدول  

 النسبـة المئويـة العـدد  المستـوى 

 1,2 3 منخفع

 69,6 174 متوسط

 29,2 73 مروفع

 %100 250 اإلجمالى

%( مددن الطالبددات عينددة الدراسددة ولددع دافعيددة اإلنجدداز الدراسددي 69،6 ( أر 7يوضددح جدددول  

%( عدددم المسدددتوى 29،2بة  لدددديهن فدددي المسدددتوى المتوسدددط يليدددة المسدددتوى المروفدددع بنسددد

 %(.1،2المنخفع بنسبة  

 

 النتالــــــ  والمناقية في ضـــــوء فرو  البحث عالثــاغ:

الفر  األول: ووجد عالقة إروباطية لات داللة إحئالية بين معايير جودة المؤسسة التعليميدة 

وللتحلق من صدحة  بمحاورها كما ودركها الطالبات ودافعية اإلنجاز الدراسي لديهن بمحاورها.

المؤسسدة  جدودة الفر  إحئدالياغ ودم حسدا  معدامالت اإلروبداط بطريلدة بيرسدور بدين معدايير

 التعليمية كما ودركها الطالبات بمحاورهاودافعية اإلنجاز الدارسي لديهن بمحاورها.
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دركها ( مئفوفة المعامالت االروباطية بين معايير جودة المؤسسة التعليمية بمحاورها كما و8جدول  

 الطالبات ودافعية اإلنجاز الدارسي لديهن بمحاورها

 

توجددددد عالقددددة إروباطيددددة موجبددددة بددددين جددددودة المؤسسددددة التعليميددددة ( أنه8جدددددول   يوضددددح

، 0،001بمحاورهاكما ودركها الطالبدات ودافعيدة اإلنجداز الدراسدى لدديهن عندد مسدتوى داللدة 

يةودافعية اإلنجداز الدراسدى لدديهن عندد وبين جودة كل من اللدرة المؤسسية والفاعلية التعليم

 .بذلو يتحلق الفر  األول ج لياغ و.0،001مستوى داللة 

 

الفر  الثاني: ووجد فرو  لات داللدة إحئدالية فدي جدودة المؤسسدة التعليميدة بمحاورهاوبعداغ 

 الدراك  العاملين والطالبات(.

 

 الطالبات( -وبعاغالدراك  العاملين ( داللة الفرو  في جودة المؤسسة التعليمية بمحاورها 9جدول  

 المحاور

 عاملين طالبات
قيمـة 

  ت(
 الداللـة

 المتوسط
اإلنحراا 

 المعياري
 المتوسط

اإلنحراا 

 المعياري

 0,001 57,57- 5,46 40,6 3,02 17,16 الر ية والرسالة

 0,001 46,04- 9,31 55,62 4,25 24,83 الليادة والحوكمة

الموارد البيرية 

 اديةوالم
28,68 4,60 41,33 6,66 -24,27 0,001 

 0,001 20,03- 5,32 23,02 13,19 14,92 المياركة المجتمعية

ووكيد الجودة 

 والمساءلة
13,91 2,59 23,83 4,50 -30,10 0,001 

 0,001 46,89- 24,66 114,40 13,19 99,52 اللدرة المؤسسية

 غير دالة 1,19 4,34 26,67 3,55 27,08 المتعلم

 0,001 18,79- 4,86 35,12 4,66 27,20 المعلم

 0,001 31,19- 6,86 33,33 3,62 17,40 المنه  الدراسي

 0,001 11,74- 4,57 32,42 5,03 27,17 المنا  التربوي

 0,001 20,59- 17,24 127,55 13,27 98,86 الفاعلية التعليمية

 0,001 37,29- 39,76 311,96 25,21 198,38 معايير الجودة
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( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية فيي جيودة المؤسسية التعليميية ومهاورهيا 9يوضح جدول )

لصالح العاملين, كميا توجيد فيروق 0,001الطالبات( عند مستوى داللة  -تبعاً الدراك )العاملين 

ذات داللة إحصائية فيي جيودة كين مين ال يدرة المؤسسيية والفاعليية التعليميية عنيد مسيتوى داللية 

 لصالح العاملين.        ووذلك يته ق الفرض الثاني جزئياً.0,001

إحئدالية فدي جدودة المؤسسدة التعليميدة بمحاورهدا كمدا  :ووجد فرو  لات داللةالثالثالفر  

ال  –ودددركها الطالبددات وعالقتهددا بدافعيددة اإلنجدداز الدراسددي بمحاورهددا وبعدداغ لعمددل األم  وعمددل 

 وعمل(.

ت درجات الطالبات لجودة المؤسسة التعليمية بمحاورها وعالقتها ( الفرو  بين متوسطا10جدول  

 ال وعمل( –بدافعية اإلنجاز الدراسي بمحاورها وبعاغ لعمل األم  وعمل 

 البيـــار

 117ال وعمـل ر =  133وعمــل ر = 
قيمــة 

  ت(
 الداللـة

 المتوسط
اإلنحراا 

 المعياري
 المتوسط

اإلنحراا 

 المعياري

 0,05 1,75 2,97 16,81 3,04 17,48 الر ية والرسالة

 غير دالة 1,32 4,27 24,45 4,23 25,61 الليادة والحوكمة

 غير دالة 0,56 4,85 28,51 4,38 28,84 الموارد البيرية والمادية

 غير دالة 1,03 3,17 14,70 3,21 15,12 المياركة المجتمعية

 غير دالة 0,014- 2,35 13,91 2,80 13,90 ووكيد الجودة والمساءلة

 غير دالة 1,72 12,61 98,39 13,64 100,51 اللدرة المؤسسية

 غير دالة 0,26 3,71 27,01 3,42 27,13 المتعلم

 غير دالة 1,18 4,54 26,82 4,76 27,52 المعلم

 0,001 2,77- 2,96 18,07 4,04 16,81 المنه  الدراسي

 غير دالة 0,94 4,84 26,85 5,19 27,45 المنا  التربوي

 غير دالة ,09 12,53 98,77 13,94 98,93 الفاعلية التعليمية

 غير دالة 0,71 23,79 197,17 26,44 199,45 معايير الجودة

 غير دالة 0,16 4,19 30,04 3,76 30,12 الرغبة الذاوية في الدراسة

 غير دالة 0,91 4,28 30,47 4,09 30,96 الطمو 

 غير دالة 0,85 4,15 28,16 3,72 28,58 اإلولار

 غير دالة 1,13 2,98 17,07 2,64 17,48 المثابرة

 غير دالة 0,09 2,79 18,71 2,64 18,75 وحمل المسئولية

 غير دالة 1,26 3,13 16,82 2,70 17,28 ادراك أهمية الوق 

 غير دالة 0,49 3,34 19,70 2,88 19,89 الميل للعمل

 غير دالة 0,92 19,57 161 16,35 163,09 دافعية اإلنجاز الدراسي

( أنهييت توجييد فييروق ذات دالليية احصييائية فييي جييودة المؤسسيية التعليمييية 10يوضييح جييدول )

ال تعمن(.كميا ال توجيد فيروق ذات داللية  –ومهاورهاكما تدركها الطالبات تبعاً لعمن األم )تعمين 

ا تيدركها الطالبيات تبعياً لعمين إحصائية في جودة كن من ال درة المؤسسية والفاعلية التعليمية كمي

ال تعمن(, وايضاً ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعيية انناياز الدراسيي  –األم )تعمن 

ال تعمين( , وتتفيق هيذل النتياية جزئيياً مية دراسية نايت   –لدى الطالبات تبعاً لعمين األم )تعمين 

م وكن مين تهمين المسييولية أوإدارة ( في أنه التوجد عتقة إرتباطية وين عمن األ2011حسين )
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( التيي توليل  إليي أنييه 2004الوقي  ليدا األونيا  , وينميا ت تليد مية دراسيية أمييرة النبيراوا )

توجد فروق ذات داللة إحصائية وين عمن األم ودافعيية انناياز ليدا األونيا  عنيد مسيتوا داللية 

 لصالح األم التي ال تعمن. ووذلك لم يته ق الفرض الثالث.0,05ً

ووجد فدرو  لات داللدة إحئدالية فدي جدودة المؤسسدة التعليميدة بمحاورهدا كمدا  الرابع:الفرض

 –ودددركها الطالبددات وعالقتهددا بدافعيددة اإلنجدداز الدراسددى بمحاورهددا وبعدداغ لم ددار السدد ن  ريدد  

 ح ر(.

اإلنجاز ( الفرو  بين متوسطات إدراك الطالبات لجودة المؤسسة التعليمية بمحاورها ودافعية 11جدول  

 T-Testالح ر( اؤتبار –بمحاورها وبعاغ لم ار الس ن  الري  

 المحاور

 138حـ ـر ر =  112ريــ  ر = 

 الـداللـة قيمـة  ت(
 المتوسـط

اإلنحراا 

 المعياري
 المتوسـط

اإلنحراا 

 المعياري

 0,001 4,20- 30,01 17,86 2,81 16,30 الر ية والرسالة

 0,001 2,66- 4,39 25,47 3,96 24,04 الليادة والحوكمة

 غير دالة 1,29 4,85 28,34 4,25 29,10 الموارد البيرية والمادية

 غير دالة 0,93- 3,45 15,09 2,83 14,71 المياركة المجتمعية

 غير دالة 0,189 2,83 13,88 2,28 13,94 ووكيد الجودة والمساءلة

 ر دالةغي 1,52- 14,79 100,66 10,80 98,11 اللدرة المؤسسية

 غير دالة 1,25 3,53 26,82 3,57 27,39 المتعلم

 غير دالة 1,65- 4,93 27,63 4,27 26,66 المعلم

 غير دالة 1,02 4,01 17,19 3,08 17,66 المنه  الدراسي

 غير دالة 1,38- 5,52 27,57 4,33 26,68 المنا  التربوي

 دالةغير  0,48- 15,24 99,23 10,39 98,41 الفاعلية التعليمية

 غير دالة 1,05- 29,17 199,89 19,22 196,52 معايير الجودة

 غير دالة 0,38 4,12 30 3,77 30,19 الرغبة الذاوية في الدراسة

 غير دالة 1,35- 3,96 31,05 4,42 30,33 الطمو 

 غير دالة 0,53- 3,68 28,50 4,22 28,24 اإلولار

 الةغير د 1,21- 2,63 17,48 3,001 17,05 المثابرة

 غير دالة 1,10- 2,53 18,90 2,90 18,52 وحمل المسئولية

 0,01 2,49- 2,82 17,47 2,95 16,56 ادراك أهمية الوق 

 غير دالة 0,37- 2,81 19,86 3,43 19,72 الميل للعمل

 غير دالة 1,16- 16,98 163,30 19,0006 160,64 دافعية اإلنجاز الدراسي

ق ذات دالليية إحصييائية فييي جييودة المؤسسيية التعليمييية ( أنهييت توجييد فييرو11يوضييح جييدول )

حضيير(.كما ال توجييد فييروق ذات  –ومهاورهييا كمييا تييدركها الطالبييات تبعيياً لم)ييا  السيي)ن )ريييد 

داللة إحصائية في جودة ال درة المؤسسيية والفاعليية التعليميية كميا تيدركها الطالبيات تبعياً لم)يا  

اللة إحصائية في دافعية اننااز الدراسى ليدى حضر(. كماال توجد فروق ذات د -الس)ن )ريد 

( 1995حضر( , وهذا ي تليد مية دراسية إسيماعين ويدر ) –الطالبات تبعاً لم)ا  الس)ن )ريد 

التي أوضه  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اننااز الدراسي ليدا األونيا  تبعياً 

ا ت تليد مية دراسية أمييرة النبيراوا حضر( لصالح ساكني الهضير , كمي -لم)ا  الس)ن )ريد 

( التي أوضه  أنه توجد فروق ذات داللة إحصيائية فيي دافعيية انناياز الدراسيي ليدا 2004)

 حضر( لصالح ساكني الريد.ووذلك لم يته ق الفرض الراوًة. -األونا  تبعاً لم)ا  الس)ن )ريد 
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سسة التعليمية بمحاورهدا ووجد فرو  لات داللة إحئالية في جودة المؤ أ( : الخام الفر  

 كما ودركها الطالبات وعالقتها بدافعية اإلنجاز الدراسي بمحاورها وبعاّ إلؤتالا المدارا.

 

( داللة الفرو  في جودة المؤسسة التعليمية بمحاورها كما ودركها الطالبات وبعاّغإلؤتالا 12جدول  

 المدارا

 الـداللــة قيمـة  ا( المحاور

 0,001 16,36 الر ية والرسالة

 0,001 7,75 الليادة والحوكمة

 0,001 6,09 الموارد البيرية والمادية

 0,001 3,27 المياركة المجتمعية

 غير دال 1,17 ووكيد الجودة والمساءلة

 0,001 3,97 اللدرة المؤسسية

 0,001 5,03 المتعلم

 0,001 5,57 المعلم

 0,01 2,40 المنه  الدراسي

 0,001 5,69 المنا  التربوي

 0,001 4,62 الفاعلية التعليمية

 0,001 4,46 معايير الجودة

 0,001 3,85 الرغبة الذاوية في الدراسة

 0,01 2,73 الطمو 

 غير دال 0,93 اإلولار

 غير دال 1,72 المثابرة

 0,001 3,43 وحمل المسئولية

 0,001 4,53 ادراك أهمية الوق 

 غير دال 1,33 الميل للعمل

 0,001 3,50 ة اإلنجاز الدراسيدافعي

 

( أنهتوجييييد فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية فياييييودة المؤسسيييية التعليمييييية 12يوضييييح جييييدول )

(وهى قيمية 4,46ومهاورهاكما تدركها الطالبات تبعاً نختتف المدارس.حيث ولغ  قيمة )ف( )

جيودة ال يدرة  (.كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في0,001دالة إحصائياًعند مستوى داللة )

المؤسسية كما تدركها الطالبات ومهاور )الرؤية والرسالة, ال ييادة والهوكمية, الميوارد البةيرية 

(.وينمييا ال توجييد فييروق ذات دالليية 0,001والمادييية, المةيياركة الماتمعييية( عنييد مسييتوى دالليية )

جيودة الفاعليية إحصائية في توكيد الاودة والمسا لة. أيضاً توجد فروق ذات داللة إحصائية فيي 

(, وتوجيد فيروق ذات داللية إحصيائية 0,001التعليمية كما تدركها الطالبات عند مستوى داللة )

في جودة كن من )المتعلم, المعلم, المنهج الدراسي, والمناخ الترووا( كما تدركها الطالبات عنيد 

 ( على الترتيب.0,001, 0,01, 0,001, 0,001مستوى داللة )

 

لمعرفة إوجاة الفرو  في جودة المؤسسة التعليمية بمحاورها كما ودركها  LSD ( وحليل13جدول  

 الطالبات وعالقتها بدافعية اإلنجاز الدراسي بمحاورها وبعاغإلؤتالا المدارا



 م2014 ،والثاني العدد الثالث، اإلصدار األول                 جامعة المنوفية –مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 المـدرسـة الملـارر بهـا المـدرســة المحاور
الفرو  بين 

 المتوسطات
 الـداللــة

 الر ية والرسالة

 ةالةبا  المسلمين ال ال

 0,01 1,81- مصطفى كامن التاريبية

 0,001 1,84- الةيما  الثانوية ونات

 0,001 1,97 الرملة الثانوية المةتركة

 مصطفى كامن التاريبية
 0,01 1,57 ونها الثانوية ونات

 0,001 3,78 الرملة الثانوية المةتركة

 الستم ال الة
 0,05 0,95 - الةيما  الثانوية ونات

 0,001 2,86 رملة الثانوية المةتركةال

 ونها الثانوية ونات
 0,001 1,61- الةيما  الثانوية ونات

 0,001 2,20 الرملة الثانوية المةتركة

 0,001 3,81 الرملة الثانوية المةتركة الةيما  الثانوية ونات

 الليادةوالحوكمة

 0,001 3,81 الرملة الثانوية المةتركة الةبا  المسلمين ال الة

 مصطفى كامن التاريبية
 0,01 2,19- الستم ال الة

 0,001 2,95 الرملة الثانوية المةتركة

 الستم ال الة

 0,01 2,31 ونها الثانوية ونات

 0,001 2,78 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 5,15 الرملة الثانوية المةتركة

 0,001 2,83 تركةالرملة الثانوية المة ونها الثانوية ونات

 0,001 2,36 الرملة الثانوية المةتركة الةيما  الثانوية ونات

 الموارد البيرية والمادية

 0,01 2,50 الةيما  الثانوية ونات مصطفى كامن التاريبية

 الستم ال الة
 0,01 2,74 ونها الثانوية ونات

 0,001 3,95 الةيما  الثانوية ونات

 0,01 2,16- الرملة الثانوية المةتركة ونها الثانوية ونات

 0,001 3,36- الرملة الثانوية المةتركة الةيما  الثانوية ونات

 المياركة المجتمعية

 الةبا  المسلمين ال الة

 0,001 2,46 ونها الثانوية ونات

 0,05 1,37 الةيما  الثانوية ونات

 0,01 1,78 الرملة الثانوية المةتركة

 0,05 1,44 ونها الثانوية ونات التاريبية مصطفى كامن

 الستم ال الة

 0,001 2,66 ونها الثانوية ونات

 0,01 1,57 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 1,98 الرملة الثانوية المةتركة

 0,05 1,08- الةيما  الثانوية ونات ونها الثانوية ونات

 اللدرة المؤسسية

 0,05 6,92 رملة الثانوية المةتركةال الةبا  المسلمين ال الة

 0,01 7,31 الرملة الثانوية المةتركة مصطفى كامن التاريبية

 الستم ال الة

 0,001 9,56 ونها الثانوية ونات

 0,001 8,23 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 11,61 الرملة الثانوية المةتركة

 المتعلم

 مصطفى كامن التاريبية
 0,001 2,57 ونات ونها الثانوية

 0,001 2,15 الةيما  الثانوية ونات

 الستم ال الة
 0,001 2,68 ونها الثانوية ونات

 0,001 2,26 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 2,41- الرملة الثانوية المةتركة ونها الثانوية ونات
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 المـدرسـة الملـارر بهـا المـدرســة المحاور
الفرو  بين 

 المتوسطات
 الـداللــة

 0,001 1,99- الرملة الثانوية المةتركة الةيما  الثانوية ونات

 لمعلما

 0,01 2,94 الرملة الثانوية المةتركة الةبا  المسلمين ال الة

 مصطفى كامن التاريبية
 0,01 2,39 ونها الثانوية ونات

 0,001 3,41 الرملة الثانوية المةتركة

 الستم ال الة

 0,001 3,67 ونها الثانوية ونات

 0,001 2,50 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 4,70 المةتركةالرملة الثانوية 

 0,001 2,19 الرملة الثانوية المةتركة الةيما  الثانوية ونات

 المنه  الدراسي

 0,05 1,69- الرملة الثانوية المةتركة الةبا  المسلمين ال الة

 0,05 1,79 ونها الثانوية ونات مصطفى كامن التاريبية

 0,001 2,34 ونها الثانوية ونات الستم ال الة

 نها الثانوية وناتو
 0,01 1,49- الةيما  الثانوية ونات

 0,001 2,30- الرملة الثانوية المةتركة

 لمنا  التربوىا

 0,05 2,35 الرملة الثانوية المةتركة الةبا  المسلمين ال الة

 مصطفى كامن التاريبية

 0,001 3,40 ونها الثانوية ونات

 0,001 3,04 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 3,84 الرملة الثانوية المةتركة

 الستم ال الة

 0,001 4,26 ونها الثانوية ونات

 0,001 3,90 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 4,70 الرملة الثانوية المةتركة

 الفاعلية التعليمية

 0,05 6,84- الستم ال الة الةبا  المسلمين ال الة

 مصطفى كامن التاريبية

 0,001 10,17 ثانوية وناتونها ال

 0,01 6,72 الةيما  الثانوية ونات

 0,01 6,90 الرملة الثانوية المةتركة

 الستم ال الة

 0,001 12,96 ونها الثانوية ونات

 0,001 9,51 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 9,70 الرملة الثانوية المةتركة

 معايير الجودة

 مصطفى كامن التاريبية

 0,01 15,44 نها الثانوية وناتو

 0,05 10,66 الةيما  الثانوية ونات

 0,01 14,22 الرملة الثانوية المةتركة

 الستم ال الة

 0,001 22,53 ونها الثانوية ونات

 0,001 17,75 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 21,31 الرملة الثانوية المةتركة

 الرغبة الذاوية في الدراسة

 0,001 3,40- مصطفى كامن التاريبية لةبا  المسلمين ال الةا

 مصطفى كامن التاريبية

 0,05 2,05 الستم ال الة

 0,001 4,12 ونها الثانوية ونات

 0,001 2,75 الةيما  الثانوية ونات

 0,05 1,83 الرملة الثانوية المةتركة

 0,01 2,06 ونها الثانوية ونات الستم ال الة

 ونها الثانوية ونات
 0,05 1,36- الةيما  الثانوية ونات

 0,001 2,28- الرملة الثانوية المةتركة

 الةبا  المسلمين ال الة الطمو 
 0,001 3,64- مصطفى كامن التاريبية

 0,05 2,07- الستم ال الة
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 المـدرسـة الملـارر بهـا المـدرســة المحاور
الفرو  بين 

 المتوسطات
 الـداللــة

 مصطفى كامن التاريبية

 0,001 3,23 ونها الثانوية ونات

 0,001 2,96 ونات الةيما  الثانوية

 0,01 2,25 الرملة الثانوية المةتركة

 وحمل المسئولية

 الةبا  المسلمين ال الة

 0,001 2,95- مصطفى كامن التاريبية

 0,001 2,56- الستم ال الة

 0,05 1,31- ونها الثانوية ونات

 0,001 1,85- الةيما  الثانوية ونات

 0,05 1,41- الرملة الثانوية المةتركة

 مصطفى كامن التاريبية

 0,01 1,64 ونها الثانوية ونات

 0,05 1,09 الةيما  الثانوية ونات

 0,01 1,53 الرملة الثانوية المةتركة

 الستم ال الة
 0,05 1,25 ونها الثانوية ونات

 0,05 1,15 الرملة الثانوية المةتركة

 ادراك أهمية الوق 

 لةالةبا  المسلمين ال ا
 0,01 2,30- مصطفى كامن التاريبية

 0,001 2,90- الستم ال الة

 مصطفى كامن التاريبية

 0,01 1,50 ونها الثانوية ونات

 0,01 1,66 الةيما  الثانوية ونات

 0,01 1,55 الرملة الثانوية المةتركة

 الستم ال الة

 0,001 2,10 ونها الثانوية ونات

 0,001 2,26 ناتالةيما  الثانوية و

 0,001 2,15 الرملة الثانوية المةتركة

 دافعية اإلنجاز الدراسي

 الةبا  المسلمين ال الة
 0,001 16,33- مصطفى كامن التاريبية

 0,01 12,47- الستم ال الة

 مصطفى كامن التاريبية

 0,001 14,73 ونها الثانوية ونات

 0,001 12,37 الةيما  الثانوية ونات

 0,01 10,14 الرملة الثانوية المةتركة

 الستم ال الة
 0,01 10,87 ونها الثانوية ونات

 0,01 8,52 الةيما  الثانوية ونات

 

 لمعرفة أقن فرق معنوا وإتاال الفروق وجد : LSD( أنهباست دام تهلين 13يوضح جدول )

ى كامييين التاريبييية عنيييد ارتفيياا ادراك الطالبييات لمعيييايير الاييودة للمؤسسييية ومدرسيية مصييطف 

م ارنتهيا وميدارس )ونهييا الثانويية ونيات, الةيييما  الثانويية ونيات, الرمليية الثانويية المةيتركة( عنييد 

( عليييى الترتييييب, كميييا اتضيييح ارتفييياا مسيييتوى ادراك 0,01, 0,05, 0,01مسيييتويات داللييية )

ونهيا الثانويية الطالبات لمعيايير الايودة ومدرسية السيتم ال الية عنيد م ارنتهيا و)ين مين مدرسية 

ونييات ومدرسيية الةيييما  الثانوييية ونييات ومدرسيية الرمليية الثانوييية المةييتركة عنييد مسييتوى دالليية 

.ارتفيياا ادراك الطالبييات لاييودة ال ييدرة المؤسسييية ومدرسيية الةييبا  المسييلمين ال اليية 0,001

وى ومدرسة مصطفى كامن التاريبية عند م ارنتهم ومدرسة الرملة الثانويية المةيتركة عنيد مسيت
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( على الترتيب. كما اتضح ارتفاا ادراك الطالبات لاودة ال درة المؤسسيية 0,01, 0,05داللة )

ومدرسيية السييتم ال اليية عنييد م ارنتهييا ومييدارس )ونهييا الثانوييية ونييات, الةيييما  الثانوييية ونييات, 

ليية .ارتفاا فيي ادراك الطالبيات لايودة الفاع0,001الرملة الثانوية المةتركة( عند مستوى داللة

التعليمية ومدرسة الستم ال الة عند م ارنتها ومدرسة الةبا  المسيلمين ال الية ومدرسية ونهيا 

الثانويية ونيات ومدرسيية الةييما  الثانوييية ونيات ومدرسية الرمليية الثانويية المةييتركة عنيد مسييتوى 

( على الترتيب.كما وجيد ارتفياا فيي ادراك الطالبيات 0,001, 0,001, 0,001, 0,05داللة )

ودة الفاعلية التعليمية ومدرسية مصيطفى كامين التاريبيية عنيد م ارنتهيا و)ين مين مدرسية ونهيا لا

الثانوييية ونييات, مدرسيية الةيييما  الثانوييية ونييات, مدرسيية الرمليية المةييتركة عنييد مسييتوى دالليية 

( على الترتيب.ارتفياا دافعيية انناياز الدراسيي ليدى طالبيات مدرسية 0,01, 0,01, 0,001)

تاريبية عند م ارنتها ومدرسة الةبا  المسلمين ال الية ومدرسية ونهيا الثانويية مصطفى كامن ال

ونييات ومدرسيية الةيييما  الثانوييية ونييات ومدرسيية الرمليية الثانوييية المةييتركة عنييد مسييتوى دالليية 

( عليى الترتيب.كمييا وجيد ارتفيياا دافعيية اننايياز الدراسييي 0,01, 0,001, 0,001, 0,001)

ال الية عنيد م ارنتهيا ومدرسية الةيبا  المسيلمين ال الةومدرسية لدى طالبات مدرسية السيتم 

 .0,01ونها الثانوية ونات ومدرسة الةيما  الثانوية ونات عند مستوى داللة 

ووجددددددد فددددددرو  لات داللددددددة إحئددددددالية فددددددى جددددددودة المؤسسددددددة   (:  الخددددددام الفددددددر  

 التعليميةبمحاورها كما يدركها العاملور وبعاّ إلؤتالا المدارا.

( داللة الفرو  في جودة المؤسسة التعليمية بمحاورها كما يدركها العاملور وبعاٍّإلؤتالا 14جدول  

 المدارا

 الـداللــة قيمـة  ا( المحاور

 0,01 3,07 الر ية والرسالة

 0,05 2,25 الليادة والحوكمة

 0,05 2,03 الموارد البيرية والمادية

 غير دالة 1,14 المياركة المجتمعية

 0,01 2,38 جودة والمساءلةووكيد ال

 غير دالة 1,19 اللدرة المؤسسية

 0,001 3,26 المتعلم

 غير دالة 1,40 المعلم

 غير دالة 1,28 المنه  الدراسي

 غير دالة 1,62 المنا  التربوي

 غير دالة 1,53 الفاعلية التعليمية

 غير دالة 0,74 معايير الجودة

داللة إحصائية في معيايير جيودة المؤسسية التعليميية  ( أنهت توجد فروق ذات14يوضح جدول )

ومهاورهاكما يدركها العاملو  تبعاّ نختتف الميدارس.ال توجيد فيروق ذات داللية إحصيائية فيي 

جودة كن من ماميوا مهياور ال يدرة المؤسسيية وماميوا مهياور الفاعليية التعليميية.وينما توجيد 

رسييالة, ال يييادة والهوكميية, المييوارد البةييرية فييروق ذات دالليية إحصييائية فييي مهيياور الرؤييية وال
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, 0,01, 0,05, 0,05, 0,01والمادييييية, المةيييياركة الماتمعييييية, المييييتعلم عنييييد مسييييتويات )

 ( على الترتيب.0,001

كمدا بمحاورهدا لمعرفة إوجاة الفدرو  فدي جدودة المؤسسدة التعليميدة  LSD( وحليل15جدول  

 يدركها العاملور وبعاغ إلؤتالا المدارا

 المـدرسـة الملـارر بهـا المدرسـة اورالمح
الفرو  بين 

 المتوسطـات
 الـداللــة

 الر ية والرسالة

 0,01 3,36- مصطفى كامن التاريبية الةبا  المسلمين ال الة

 مصطفى كامن التاريبية
 0,01 2,91 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 4,83 الرملة الثانوية المةتركة

لة الثانوية المةتركةالرم الستم ال الة  2,50 0,01 

 0,01 2,80 الرملة الثانوية المةتركة ونها الثانوية ونات

 0,01 1,92 الرملة الثانوية المةتركة الةيما  الثانوية ونات

 الليادةوالحوكمة

 0,05 5,03- الستم ال الة الةبا  المسلمين ال الة

 مصطفى كامن التاريبية

 0,001 7,87- الستم ال الة

 0,01 6,45- ونها الثانوية ونات

 0,01 5,27- الةيما  الثانوية ونات

 0,01 5,58- الرملة الثانوية المةتركة

الموارد البيرية 

 والمادية

 0,05 3,30- الستم ال الة الةبا  المسلمين ال الة

 مصطفى كامن التاريبية
 0,001 4,97- الستم ال الة

 0,01 3,74- ونها الثانوية ونات

 0,01 3,30 الةيما  الثانوية ونات الستم ال الة

ووكيد الجودة 

 والمساءلة

 0,05 2,56- الستم ال الة الةبا  المسلمين ال الة

 0,001 3,68- الستم ال الة مصطفى كامن التاريبية

 الستم ال الة

 0,001 2,92 ونها الثانوية ونات

 0,001 2,48 الةيما  الثانوية ونات

 0,001 2,95 الرملة الثانوية المةتركة

 المتعلم

 الستم ال الة
 0,01 2,37 ونها الثانوية ونات

 0,001 2,70 الةيما  الثانوية ونات

 0,01 1,99- الرملة الثانوية المةتركة ونها الثانوية ونات

 0,001 2,32- الرملة الثانوية المةتركة الةيما  الثانوية ونات

 

 لمعرفة أقن فرق معنوا وإتاال الفروق وجد: LSD( أنهباست دام تهلين 15ضح جدول )يو

ارتفاا ادراك العاملين لاودة الرؤية والرسالة ومدرسة مصطفى كامين التاريبيية عنيد م ارنتهيا  

وميدارس )الةييبا  المسييلمين ال اليية, الةيييما  الثانويية ونييات, والرمليية الثانوييية المةييتركة( عنييد 

( على الترتيب, وهذا يعني تميز المدارس التاريبية عين 0,001, 0,01, 0,01لة )مستوى دال

ال اليية والعاميية.كما إتضييح ارتفيياا ادراك العيياملين لاييودة الرؤييية والرسييالة ومييدارس )السييتم  

ال الية, وونهييا الثانويية ونييات, والةيييما  الثانويية ونييات( عنيد م ارنيية كيين مينهم ومدرسيية الرمليية 

(, وهييذا يعنييي أ  المييدراس والمييد  تميييزت عيين 0,01ركة عنييد مسييتوى دالليية )الثانوييية المةييت
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المييدارس وييالريد )الرمليية الثانوييية المةييتركة(.ارتفاا ادراك العيياملين لاييودة ال يييادة والهوكميية 

ومدرسيية السييتم ال اليية عنييد م ارنتهييا ومدرسييتي )الةييبا  المسييلمين ال اليية, مصييطفى كاميين 

( على الترتيب.كما إتضح ارتفاا ادراك العياملين 0,001, 0,05) التاريبية( عند مستوى داللة

لاييودة ال يييادة والهوكميية ومييدارس )ونهييا الثانوييية ونييات, الةيييما  الثانوييية ونييات, الرمليية الثانوييية 

المةيييتركة( عنيييد م ارنييية كييين مييينهم ومدرسييية مصيييطفى كامييين التاريبيييية عنيييد مسيييتوى داللييية 

دة الميوارد البةيرية والماديية ومدرسية السيتم ال الية (.ارتفاا فيي ادراك العياملين لايو0,01)

عند م ارنتها ومدارس )الةبا  المسلمين ال الة, ومصطفى كامن التاريبية, والةييما  الثانويية 

( علييى الترتيب.كمييا يتضييح ارتفيياا مسييتوى 0,01, 0,001, 0,05ونييات( عنييد مسييتوى دالليية )

ومدرسة ونها الثانوية ونات عند م ارنتها ومدرسة  ادراك العاملين لاودة الموارد البةرية والمادية

(.ارتفياا فيي ادراك العياملين عينية الدراسية 0,01مصطفى كامن التاريبية عند مسيتوى داللية )

لاودة توكيد الاودة والمسا لة ومدرسة الستم ال الة عند م ارنتها ومدارس )الةبا  المسيلمين 

انوييية ونييات, والةيييما  الثانوييية ونييات, والرمليية ال اليية, ومصييطفى كاميين التاريبييية, وونهييا الث

( علييى 0,001, 0,001, 0,001,  0,001,  0,05الثانوييية المةييتركة( عنييد مسييتوى دالليية )

الترتيب.ارتفياا فييي ادراك العياملين لاييودة الميتعلم ومدرسييتي )السيتم ال اليية, الرملية الثانوييية 

ويية ونيات, والةييما  الثانويية ونيات( عنيد المةتركة( عند م ارنية كين منهميا ومدرسيتي )ونهيا الثان

( علييى الترتيب.ووييذلك يته ييق الفرض.ووييذلك يته ييق الفييرض 0,001, 0,01مسييتوى دالليية )

 ال امس جزئياً.

 التـــــوصيــــــات .7

 إستنـــاداغ لنتـــال  الدراســة نــــوصي بــــــاألوي :

 فو  المدارا التجريبيدة التوسع في إنياء المدارا التجريبية حيث أعبت  الدراسة و

في وطبيق معايير الجودة ، وفدي اروفدال نسدبة دافعيدة اإلنجداز الدراسدي لددي طالبهدا 

عن غيرهم ، باإلضافة إلي أنها مدارا ح ومية ونداف  التعلديم الخدات فدي وددري  

الل دات وهددي بدذلو وتدديح الفرصدة للطددال  غيددر اللدادرين ماديدداغ علدي وحليددق مسددتوي 

 متمي  من التعليم.

  ويدجيع إنيدداء المددارا الخاصددة حيدث أظهددرت الدراسدة ومي هددا فدي وطبيددق معددايير

الجددودة ودافعيددة اإلنجدداز الدراسددي لدددي الطددال  بالملارنددة بمدددارا التعلدديم العددام 

 الح ومي باإلضافة إلي أنها وساعد علي ولليل ال ثافة بالتعليم العام.

 ليدق االود ار االنفعدالي إلدي جاندب االهتمام بت هيل الطدال  علميداغ ونفسدياغ وصدحياغ لتح

 النموالعلليوالوصول إلي التمي .
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  االهتمدددام بإعدددداد قاعدددات الدراسدددة المتناسدددبة مدددع ال ثافدددة الطالبيدددة ، مدددع االهتمدددام

بالتهوية واإلضاءة واألعاث المناسب وووفير الم تبات والمعامل المتطورة والوسدالل 

 الت نولوجية.

  ومهاريدداغ ، والحددرت علددي وددوفير الدددورات التدريبيددة االهتمددام بت هيددل المعلددم علميدداغ

 لالرولاء بمهاراوة العلمية واليخئية.

 المــــــــــــراجـــع.

 تطبيق الاودة واالعتماد في المدارس, ال اهرة, دار الف)ر العروي. (:2007أحمد إبراهيم أحمد   -1

لاودة ومؤسسات التعليم ما ته يق ا (:2010أحمد محمد سيد أحمد اليناوي، هالة فوزي محمد عيد   -2

 .2010( اورين, 67قبن الاامعي ومصر )تصور م ترح(, مالة كلية التروية والزقازيق, العدد )

سلوك المعلم كما يدركه الطيت  وعتقتيه ويدافة انناياز ليدا  (:1995إسماعيل إبراهيم محمد بدر   -3

 .1995الطت , مالة كلية التروية وبنها, يناير 

عتقيية الييدروس ال صولييية والسييلوك االقتصييادا ل سييرة  (:2004ين النبددراوي أميددرة صددال  الددد -4

دافعية اننااز لدا أونائها , رسالة ماجستير غير منةيورة , كليية االقتصياد المنزليي ,  يبين ال)يوم , و

 جامعة المنوفية.

عليييي  إدارة الايييودة الةييياملة ميييدخن لفاعليييية إدارة التغييييير الترويييوا (:1995أمدددين محمدددد النبدددوي   -5

المسييتوا المدرسييي وامهورييية مصيير العروييية, المييؤتمر السيينوا الثالييث للامعييية المصييرية للتروييية 

إدارته في الوطن العروي, كلية الترويية, جامعية والم ارنة, واندارة التعليمية, إرادة التغيير في التروية 

 عين  مس. 

يية مبسيطة, دار ال)تيب الهديثية, مناهج البهث الترووا, رؤيية تطبي  (:2000بيير صالح الرشيدي   -6

 .1ال اهرة ط

دراسة لعدد من المتغيرات النفسية والبييية المرتبطة وان فاض مسيتوا  (:1988جماالت أحمد غنيم   -7

التهصين الدراسي لدا وعض الطت  المتفوقين ع ليياً, رسيالة ماجسيتير غيير منةيورل, كليية الترويية, 

 جامعة عين  مس.

دافة اننااز واالستعدادات الع لية وعتقتها والتهصين الدراسي  ( :1992حسن عبد الرحمن حسن   -8

لدا طلبة المرحلة الثانوية ودولة ال)وي  ونظامها الت ليدا والم ررات, دراسة ترووية مسييهية, رسيالة 

 كلية التروية, جامعة المنصورة.  –ماجستير 

 اتها الترووية في وعض مدارس نيوتا  نمط إدارة الاودة الةاملة وتطبي (:1998حلمي أحمد الوكيل   -9

وييالماتمة األمري)ييي وكيفييية االسييتفادة منهييا فييي التعليييم األساسييي المصييرا, وهييث منةييور فييي مييؤتمر 

 تعليم متميز لمواجهة تهديات متاددة, كلية التروية, جامعة حلوا . ونه
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ة فييي الاامعييات تطبيييق معييايير إدارة الاييودة الةييامل (:2010سددهام بندد  محمددد بددن إبددراهيم علددي   -10

اله)ومية السعودية وعتقته وتوفير م رجيات متئمية لسيوق العمين السيعودا, قسيم اندارة التروويية, 

( اورين 67كلية التروية, الاامعة األردنية, الممل)ة األردنية الها مية. مالة كلية التروية والزقازيق ا )

2010. 

ننايياز والييذكا  والايينس علييي التهصييين أثيير تفاعيين مسييتوا دافعييية ا(:1990سدديد محمددد الطددوا    -11

الدراسي لدا طت  وطالبات جامعة انميارات العرويية المتهيدة, مالية كليية الترويية, العيدد ال يامس, 

 جامعة انمارات العروية المتهدة.

تصيور م تيرح ليدور اندارة المدرسيية فيي ته ييق معيايير الايودة  (:2006طالل بن محمدد العتيبدي   -12

ارس الثانوييية العاميية للبنييين وم)يية الم)رميية, رسييالة ماجسييتير غييير منةييورة, جامعيية أم التعليمييية والمييد

 الممل)ة العروية السعودية.  –ال رى, م)ة الم)رمة 

 معالم علم النفس, انس)ندرية: دار المعرفة الاامعية.  (:1996عبد الرحمن عيسوي   -13

تنمية وعض ال يم ودافعية انناياز ليدى فاعلية ورنامج م ترح ل (:2000عبد الحميد السيد المنياوي   -14

 تتميذ التعليم األساسي "دراسة تاريبية", رسالة دكتوراة, كلية التروية, جامعة طنطا.

عتقة الدافة لإلنااز والميول االوت)ارية, رسالة ماجسيتير غيير  (:1981عبد اللطي  يوس  عمارة   -15

 منةورة كلية التروية, جامعة المنصورة.

السياسة التعليمية وانع)اساتها علي ته يق الايودة الةياملة فيي  (:2010د عبد الفتا   علي عبد الحمي -16

إدارة المدرسة الثانوية, رسالة دكتورال, قسم التروية الم ارنة واندارة التعليميية, كليية الترويية, جامعية 

 ونها. 

طيت " المركيز "جيودة المدرسية الثانويية العامية مين منظيور ال (:2007فيليب اس اروا وآؤرين   -17

 ال ومي للبهوث الترووية والتنمية. 

المنظمية  -ر فيي المؤسسيات العرويية الهديثية يإستراتيايات التطيو(:2001محمد ابراهيم التويجري   -18

 العروية للتنمية اندارية. 

مناهج البهث العلمىفى المااالت الترووية والنفسية, دار المعرفة  (:2000محمود عبد الحليم منسى   -19

 معية, األس)ندرية.الاا

إدارة المييدارس الثانوييية وييالاودة, تصييور م تييرح, ماليية  (:2001مددريم محمددد إبددراهيم اليددرقاوي   -20

 . 2001( سبتمبر 23( العدد )9التروية والتنمية السنة )

المتطلبات الترووية لته ييق الايودة التعليميية, دراسيات تروويية فيي  (:2002مها عبد الباقي جويلي   -21

 والعةرين, انس)ندرية, دار الوفا  لدنيا الطباعة والنةر.  ال ر  الهادا
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إسييتراتيايات التعليييم فييي عتقتهييا و لييق االمتهييا  وتدجييين االسييتعداد (:1996نجدداة زكددي موسددي   -22

لتمتها  والدافة لإلنااز لدا عينة من طالبات مرحلة التعليم الثيانوا ومدينية المنييا, مالية البهيث فيي 

 .1996لعدد الراوة, المالد التاسة, اورين التروية وعلم النفس, ا

فاعليية ورنيامج إر يادا لتنميية اليوعي ويبعض المهيارات الهياتيية ليدا  (:2011نجالء سديد حسدين   -23

الطفوليية, كلييية االقتصييادز المنزلييي, جامعيية حلييوا , ماليية االقتصيياد واألطفييال, قسييم إدارة األسييرة 

 , العدد الثالث.21المنزلي, مالد 

مت ميية الث افيية التنظيمييية السييائدة ومييدارس التعليييم العييام  (:2006د المعطددي نددو   نجددالء مفددر  عبدد -24

الثانوا ومدينية م)ية الم)رمية لتطبييق إدارة الايودة الةياملة رسيالة ماجسيتير غيير منةيورة, جامعية أم 

 ال رى, م)ة الم)رمة, الممل)ة العروية السعودية. 

دارة الاودة الةاملة في إدارة الميدارس الثانويية مدا توافر مبادئ إ (:2007نورة ؤمي  اليعيالر   -25

 للبنات, رسالة ماجستير, قسم قيادة وإدارة ترووية, كلية التروية, الاامعة ال لياية. 

أثر است دام وعض استراتيايات التعلم النةط علي مستوا  (:2011هيدروا ومعمر الفرا  وياسر أب -26

سيي ليدا التتمييذ وطييت التعلييم, مالية جامعية األزهير دافعية انناياز والث ية ويالنفس والتهصيين الدرا

 (.1( العدد )13وغزة, سلسلة العلوم اننسانية, المالد )
 

27- Foster,G.L (1983): Family structure and Achievement Motivation A 
Blak. White comparative Analysis of urlanfonly Diss. Abst, intvol . 
73, No, 10. 

28- Vasquez, N A Buehler. R (2007): Seeing Future success: Does 
Imagery prespective Influence Achievment Motivation personality 
and social psychology Bulletin, N: 33 .130. 
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Relation with the Academic Achievement Motivation 

among Secondary School Students 

Ass.Prof.Dr.MohgaM.EsmaelMosallam*, Ass.Prof.Dr.SherienGalal Mahfouz**, 

Dr.NohaA.SattarA,Mohsen*, Doaa Mohamed RedaShendy Mohamed* 
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** Dept. of Family Institution Management & Childhood - College of Home Economics - Al-Azhar 
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ABSTRACT 
 

The current research aims at studying the relation between the quality 

standards of the educational organization - with its attributes - and the 

academic achievement motivation - with its attributes - among secondary 

school students. Where, the quality standards of the educational 

organization included two major attributes for the organizational ability 

and the educational effectiveness. The organizational ability attribute 

consists of five secondary attributes (Vision & Mission – Leadership & 

Governance – Human & Material Resources – Communitarian 

Participation – Quality Assurance & Accountability); whereas the 

educational effectiveness attribute consists of four secondary attributes 

(Student – Teacher – Educational Curriculum – Educational Climate). 

Moreover, the academic achievement motivation included seven major 

attributes (Self-motivation for education – Ambition – Perfection – 

Perseverance – Taking Responsibility – Realizing importance of time – 

Work tendency). 

The research sample included 250 of the employees (teachers and 

administrators) from schools (Banha secondary school for girls– ElShimaa 

secondary school for girls– AlRamla mixed secondary school–AlSalam 

private school– The Muslims Shuban and MostafaKamel experimental 

school) where they were exposed to The “General Data for Employees” 

form and the “Quality Standards of the Educational Organization for 

Employees” questionnaire to identify the quality level of their 

organizations while indicating their differences in the realization for its 

attributes according to research variables (Social Status– Schools 

Variation– Type of Education in the Organization– Place of Residence 

“Country/Urban”– Educational Level– Income– Sources of Income– 

Years of Experience and finally the Attended Training Courses). 
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The research sample also included 250 female students of the secondary 

schools of Banha educational administration (of the same schools), where 

they were exposed to the “General Data for Students” form, the “Quality 

Standards of the Educational Organization for Students” and the 

“Academic Achievement Motivation for Students” questionnaire 

according to the research variables (Family Size– Education of Father and 

Mother–Mother’s Job–Place of Residence “Country/Urban”– Family 

Level of Income– Variation in Schools and Variation in Education Type). 

The research came to the following results: 

1. There is a positive correlation relation between the quality standards of 

the educational organization – with its attributes – and the academic 

achievement motivation – with its attributes – among secondary school 

students at significance level 0.001. 

2. There are differences of statistical significance in the quality standards of 

the educational organization – with its attributes – according to the 

awareness of (employees/students) at significance level 0.001in favor of 

employees. 

3. There are no differences of statistical significance between the awareness 

of students for the quality standards of the educational organization – 

with its attributes – and the academic achievement motivation – with its 

attributes – among them and Mother’s Job and Place of Residence 

(Country/Urban). 

4. There are differences of statistical significance in the awareness of 

students with the quality standards of the educational organization – with 

its attributes – and the academic achievement motivation among them – 

with its attributes – according to Variation in Schools at significance 

level 0.001. 

5. There are no differences of statistical significance between the awareness 

of employees with the quality standards of the educational organization – 

with its attributes –according to Variation in Schools. 

The study recommended that the administrators to expand establishing 

experimental and private schools due to distinguish in applying the quality 

standards. In addition to paying more attention for the application of Total 

Quality standards in public schools and updating curriculums to include subjects 

for improving the academic achievement motivation. Moreover, the study 

recommended also that there is an important need for facilitating healthy 

educational climate where the distinguished teachers and students are properly 

motivated, and increasing the cooperation between parents, teachers and school 

administrators. 
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النشاط الحركى والسلوكى للفئران  بعد تناول الماء المضاف 

 اليه الهيدروجين وداللته النفسية
 

 محمد السيد خليل* ، مصطفى محمود سلطان**
 

 * كلية العلوم, جامعة المنوفية, مصر.

 كلية أصول الدين والدعوة االسالمية, جامعة األزهر, مصر. **

 المقدمه .1

بيولوجية للكائنات الحية والتى ترتبط بالحالة السلوكية والنفسيية يوجد للكثير من العناصر أثار

،  ويتوقييذ كلييى نلييى نييو   Shoven1953  & )http://abokhashim.com لهييا،    

 (.Cherazewa et. alالميياد, ،وكميتهييا وميييد, التعيير,، والجييينل، والحاليية الصيييحية  

2010  ) 

أن نقص الماء بالجسم يؤدى الى نقص مستوى طاقته وكذلى اخيتلل الميجا   مجلية  فقد وجد 

( اليييى   أن المييياء المييييجود  Hidenitsa  2005(  . وقيييد أ يييار  2013الطيييل النفسيييى 

بالهيدروجين له آثيار نليى الحالية الصيحية مين لييث الوقايية مين أميرا, الحساسيية ولمايية 

( Ylin et. al.) 2010عة األكن واالنصيا  السيمعية   بكية العين.  وكذلى تنشيط خليا قوق

 (Chen et. al 2010، ونل  األلتها  الحاد بالبنكرياس  . 

وقد استهدف هذا البحث دراسة اآلثار النفسيية للمياء الميجود بالهييدروجين مين خيلل دراسية  

 السلوك متمثل فى  النشاط والحركة لما تسببه  من تغييرات بيولوجية.

 :وطريقة العمل األدوات .2

(، وهييو  2( ورسييمه التفصيييلى  ييكل  1اسييتمدم لمتابعيية  النشيياط والحركيية الصييندو   ييكل  

 12فيرر ككير  ميع   12مقسم الى اربعة مستويات ممتلفة االرتفا  ، ووضع بكل صندو  ندد 

  3سيم 1&  0،5فرر انثى معياملين بالمياء المقطير  الميجود بالهييدروجين بجرنيات ممتلفية    

بيار( نليى التيوالى،  10&    2.5مول / لتر  تحت ضيغوط  0. 008& 0، 002يجات  وبترك

(  3فرر انثيى ييير معياملين للمقارنية. واسيتمدم الجهيا)  يكل   12فرر ككر مع   12كذلى ندد 

الذى تم تصيميمه الضيافة الهييدروجين للمياء تحيت هيذو الضيغوط المرتفعية والتيى تيم لسيابها  

( مييع ملل يية نييدم التغيييير فييى خصييائص الميياء الكيميائييية Henry)   1803تبعييا لقانييد,   

سيانات  3لثبوت اليرقم الهيروجينيى. ورصيدت  انيداد الفئيران فيى كيل مسيتوى نليى ليد, كيل 

 .لتى وفات الفئران،  مع تكرار اضافة  نفل الجرنات يوميا لنفل الفئران

http://abokhashim.com/
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  جها) إضافة الهيدروجين للماء :1 كل 

 

 صور, طبيعية لصندو  دراسة النشاط :2 كل 

 

 رسم توضيحي لصندو  دراسة النشاط: 3 كل 
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 النتائج .3

نشييطت  الفئييران المعامليية الييذكور واالنيياث بييدرجات متقاربيية ،  وتمكنييت ميين االنتقييال  الييى 

مييياء المقطييير  الميييجود مييين ال 3سيييم 0،5المسيييتوى األنليييى ننيييد انطائهيييا جرنييية مقيييدارها 

بيار ( و كليى  2. 5مول/لتر  نند  ضيغط    0. 002بالهيدروجين نند تركيج منمفض مقدارو  

سانات من المعاملة فى اليوم األول نين الفئيران الغيير معاملية. وا)داد هيذا النشياط فيى  9بعد 

الثاليث والرابيع اليوم الثانى، ولم ت هر فرو  واضحة بعد كليى  فيى  األييام التاليية وهيى الييوم 

 (. 1والمامل جدول 

. مول/لتر نلى 002ترثير معاملة الفئران بالماء المجود  بالهيدروجين نند  تركيج   -( :1جدول  

 النشاط والحيوية
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نند نفيل التركييج  3سم 1ولم ت هر فرو  واضحة فى اليوم األول نند مضانفة الجرنة الى 

ولظ ارتفا  نشاط الفئران المعاملية فيى الييوم الثيانى سانات من المعاملة. ثم  ل 9المنمذ بعد 

سانات ووصيلت اليى المسيتويات األنليى  6والثالث والرابع منذ السانات األولى  وخاصة بعد 

، وكانت الذكور اكثر اندادا نن االناث  فى المستوى الرابع األنلى، ولم توجد اختلفات كبير, 

 بين الجنسين فى اليوم الثالث والرابع.

   3سيم  0.5بيار  ميع  الجرنية   10ميول/لتر ننيد ضيغط   0. 008ونند )يياد, التركييج اليى   

( وجييد أن الفئييران  المعامليية كانييت أكئيير نشيياطا نيين الغييير معامليية ،  ليييث تواجييدت 2 جييدول 

سانات األولى  من اليوم األول،  وا)داد هيذا العيدد  6بانداد أكثر نلى المستوى الرابع منذ ال 

انة ،مييع تقييار   أنييدادا الييذكور  واالنيياث فييى اليييوم األول والثييانى فقييط  ،  ثييم  سيي 15لتييى  

ارتفعت انداد الذكور فى المستويات األنلى مع )يياد, فتير, التعير,  لييث بلغيت اقصياها بعيد 

 سانة من المعاملة.  18

. 008 من الماء المجود  بالهيدروجين نند  تركيج 3سم1/ 2(:  ترثير المعاملة بجرنة 2جدول  

 مول/لتر نلى النشاط والحيوية
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ولولظ )ياد, نشاط  الفئران المعاملة نن الغير معاملة مع تقدم ايام المعاملة منذ  اليوم الثالث 

ولتى اليوم العا ر. وقد وجد  بصفة نامة ان فتر, الحيا, تجداد مع )ياد, تركيج الهيد)وجين 

مول/ لتر ونشر, ايام نند  0. 002بالتركيج فى الماء،  ليث بلغت  خمسة ايام نند المعاملة 

 .مول / لتر 0. 008التركيج
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 المناقشة .4

ميول/لتر ننيد ضيغوط   0. 008،    0، 002وجد أن اضافة الهيدروجين اليى المياء بتركييجات 

يؤدى الى )يياد, نشياط   3سم 1&  0.5بار نلى التوالى ،  وبجرنات مقدارها  10&   2. 5

ملة فى كل الجنسين منذ اليوم األول من المعاملة . ويرجع هذا األثير اليى وليوية الفئران المعا

التغيرات البيولوجية فى الدماغ الناتجة نن اضافة الهيدرولين للمياء. وقيد درس  أبيو العيجايم 

(  ،  والل ا  أن )يياد, الحركية والنشياط 2003( ، و كذلى صبحى   1994كيميائية النفل   

   . كم أن السكون وقلة الحركة تيدل نليى الكهبيه واضيطرا   الميجا    تدل نلى انتدال المجا

 http://horizon.Ahlamountada.com  2010 ولييييييولظ  أن الميييييياء المييييييجود ، ) )
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بالهيدروجين ي ل صالح للشر   لحوالى  سيتة  يهور  ننيد لف يه فيى نبيوات )جاجيية سيعة  

( وأن فتييييييير, بقييييييياء اثييييييير nify.com  http://hamepeyez    2005مليلتييييييير     500

الهيدروجين بالماء يرتبط بسعة العبو, ونونيتها . ومن المعروف أن وجود  المياء فيى الجسيم 

التفكيير  وكيذلى الحالية النفسيية والمجاجيية       بصفة نامية  ييؤثر نليى الطاقية والقيدر, نليى

(،  وأن اضطرا  المجا   هو نبار, نن  ن ام انذار لحمايية الجسيم مين  2013الطل النفسى 

نواقل وخيمة  وهو تنبيه الى لاجة الجسم لشر  الماء من أجل البقاء نليى قييد الحيياو .وقيد 

يتييييا والفييييا وجامييييا وثيتييييا ودلتييييا وجييييد ان المييييواد الكيميائييييية تولييييد فييييى الييييدماغ امييييوا  ب

 http://horizon.Ahlamountada.com  2010 التيييى تيييؤثر بيييدورها فيييى السيييلوك  )

والحاليية النفسييية . وقييد ترجييع  الجييياد, الطفيفيية فييى أنييداد الفئييران الغييير معامليية فييى بعييض 

لفئيران المستويات المرتفعة مع الفئيران المعاملية بعيد  طيول فتير, المعاميل  اليى )يياد,  قيدر, ا

نلى تعلم الوصول للمستوى  األنلى ميع ميرور الوقت.لييث أن  وجيود المياء وليدو  ف الجسيم 

بقييدر كيياف يييؤدى الييى )ييياد, القييدر, نلييى الييتعلم والتييذكر  كمييا انييه يييؤثر نلييى انتييدال  الحاليية 

( ، ويلليظ أن  أثير المياء وليدو  Kagata et. al.)   2009النفسيية للسييدات نين الرجيال 

اضافة الهيدروجين للماء  ليث كانت  استجابة  الفئران اليذكور نين االنياث تيجداد     انعكل مع

تدريجيا،    فقد كانت االستجابة متعادلة بين اليذكور واالنياث فيى األييام األوليى ننيد التركييجات  

والجرنات المنمفضة ،ثم ارتفعت استجابة الذكور نين االنيات ميع ميرور  الوقيت وميع ارتفيا  

و)ييياد, التركيييج، وهييذا يييدل نلييى أن لاليية  الييذكور النفسييية كانييت  اكثيير تييرثرا  نيين الجرنييات 

االناث نند اضافة الهيدروجين الى الماء.وأن اضافة الهيدروجين للماء يعمل نليى اطالية فتير, 

 الحيا, وتجداد  هذو الفتر, مع )ياد, تركيج الهيدروجين فى الماء نند الضغوط المرتفعة. 
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English Summary: 

 

Addition of hydrogen to distilled water increase the ability of treated male and 

female mice to climbing up to higher levels than untreated one due to   the 

increasing in its activities.  This water improved also  behavior and psychology. 

Both  male and female mice were affected, but male mice were more affected 

and more  sensitive to this water than female. This water also increased the 

longevity of treated mice than untreated one. 
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 :الملمص

وجييد أن اضييافة الهيييدروجين الييى ميياء الشيير  المقطيير  يييؤدى الييى )ييياد, انتقييال الفئييران الييى 

اد,  النشياط والحيويية،  والتيى تيدل نليى انتيدال الميجا  والحالية المستويات األنلى  وكلى لجي

النفسيية وبالتيالى الحاليية السيلوكية، وكييان هيذا األثيير واضيما  لكييل الجنسيين ولكنييه كيان  أكثيير 

وضييولا فييى الييذكور نيين االنيياث .وهييذو االضييافة تجيييد  ميين كفائيية الميياء فييى  انتييدال المييجا  

ير والتعلييم، كميا أن هيذو االضيافة  نيؤدى ايضيا  اليى اطالية والحالة النفسية والقدر, نلى التفك

 فتر, الحيا, نند )ياد, تركيج الهيدروجين فى الماء بالقدر المناسل.
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الطاقة  فى التخطيط لمشكلة إليكولوجيا الصناعيةل إطار

 التنمية المستدامة وتحقيق
 األقصر( -البحر األحمر  –لتنمية محافظات ) قنا مشروع 

 

 د. / محمود سيد على الصادق
 

 الباحث فى اإليكولوجيا الصناعية وإدارة المواد والطاقة

Email: mahmoud_sayed101074@yahoo.com 

 ملخص البحث .1

يهدف هذا البحث إلى استخدام فكر اإليكولوجياا الصاناعية ) إقادق دورات الماواد والطاقاة(  

فى التخطيط لمشكلة الطاقاة ، وتحقياق التنمياة المساتدامة فاى المنطقاة الصاحراوية الواقعاة 

، حيث يساعد فكار اإليكولوجياا الصاناعية ما  مان بين محافظات قنا والبحر األحمر واألقصر

الحكومااة والشاارمات فااى عاارا بنشااطتها برتيااة جدياادة تسااما بامتشاااف الم ايااا وال وا ااد 

الماليااة والبيئيااة وااجتماعيااة بشااك  جديااد ورتيااة واضااحة ماان ماادل ت اامين ااهتمامااات 

مقتاارال اسااتخدام البيئيااة وااجتماعيااة فااى التصااميمات الصااناعية. ويقاادم هااذا التصااور حاا  

ال حم الحجري فى إنشاء محطة هجين للطاقة الكهربا ية باستخدام ال حام والطاقاة الشمساية 

معاااف فااى منطقااة وادي اللقيطااة بمحافظااة قنااا بااداف ماان اسااتخدام ن اا  الكميااة ماان ال حاام فااى 

شاارمات األساامنث حيااث يااادى تلاا  الااى تدفااى الكثياار ماان الساالبيات ااقتصااادية والبيئيااة 

دام ال حاام الحجاارى فااى بفاارا  األساامنث الحاليااة والعياار مجهاا ة للعماا  بااال حم ماان اسااتخ

البدايااة، باإلضااافة إلااى اسااتخدام ال حاام ) مصاادر قياار متجاادد( متكل ااة ربساامالية فااي جلاا  

واسااتخدام الطاقااة الشمسااية حيااث تااادى هااذى الطريقااة الااى م ااا تكااالي  توليااد الطاقااة 

ام الطاقاة الشمساية بم ردهاا. مماا يهادف البحاث إلاى الكهربا ية بشك  مبيار باداف مان اساتخد

اسااتخدام السياسااات الماليااة للدولااة وعدقااة ت اوضااية ماا  شاارمات األساامنث وإشاارامها فااى 

إنشاء المحطة المقترحة بنسبة ملكية فى المشروع م  وض  طرق تمويا  مبتكارة للتخ يا  

اءف علاى فكار اإليكولوجياا من ع ء تحم  الدولة للتنمية بشاك  من ارد. مماا يقتارال البحاث بنا

الصااناعية عاادد مبياار ماان المشااروعات الصااناعية وال راعيااة والعمرانيااة والسااياحية فااى 

المنطقة المقترحة للتنمية بين محافظات قناا والبحار األحمار واألقصار ، والقاعادة األساساية 

لهااذى المشااروعات هااى محطااة الكهرباااء الهجااين ) فحاام وطاقااة شمسااية(، وبااالرقم ماان ب  

فكار الواردة فى هذا البحث قد تمث لها حسابات تقديرية بمعرفة الباحث بنااءف علاى قواعاد األ

علمية متعارف عليها وبعد بماذ ربى جهاات علمياة وتن يذياه مشاهود لهاا بالسامعة العالمياة 

فااا  المشااروعات المقترحااة تحتاااي الااى م يااد ماان الدراسااة والتاادقيق فااى حالااة وضااعها فااى 

 .مسار التن يذ ال على

mailto:mahmoud_sayed101074@yahoo.com
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 :فكرة البحث .2

تقوم فكرة هذا البحث على منهج اإليكولوجيا الصناعية مإطار متعدد التخصصات لحا  الق اايا 

والمشكدت المعقدة وتل  من مدل طرق وبساالي  جديادة فاى الرتياة والت كيار وإدارة وتنظايم 

ماااال للمشاااكدت والتهديااادات وتحويلهاااا الاااى فااارل للتنمياااة الشااااملة المساااتدامة ل هاااداف 

 والبيئية.  ةقتصادية وااجتماعياا

ولاذل  يتعاارا البحااث ألهاام الق ااايا التااى تواجاه المجتماا  المصاارى فااى الوقااث الااراهن وهااى 

مشاكلة نقاص الطاقاة واساتخدام تلاا  المشاكلة مقاعادة فاى تحقيااق تنمياة مساتدامة تعتماد علااى 

ر تعقياداف وعمقااف تحوي  التهديدات التى تمثلها تل  المشكلة إلى فرل متعددة لح  مشاكدت بمثا

مثاا  تموياا  المشااروعات التنمويااة الكباارى، والحااد ماان العشااوا ية المتمثلااة فااى التعاادي علااى 

األراضي ال راعية بالتبوير والبناء، وبي ا العم  على عدم نقا  عشاوا ية الاوادى والادلتا الاى 

عاات براضى الدولة الصاحراوية ومصوصااف الواقعاة حاول الطارق الساريعة والقريباة مان التجم

السكنية فى الوادى والتى تمث  مورداف هاماف فاى التقادم والتنمياة الشااملة الصاناعية وال راعياة 

 .والعمرانية والسياحية

 مشكلة البحث:  .3

تتمثاا  المشااكلة الر يسااية للبحااث فااى إيجاااد طريقااة تمكاان ماان عاادي التعارضااات بااين تحقيااق 

للتنمياة المساتدامة فاى الواقا  المصارى  التكام  بين األبعااد ااقتصاادية والبيئياة وااجتماعياة

الحاااالى، فالبعاااد ااقتصاااادى يواجاااه بمشاااكدت نقاااص الطاقاااة وتاااوفير الثاااروة وساااب  العاااي  

والتصااني ، والبعااد ااجتماااعى يواجااه بمشااكدت الق اااء علااى ال قاار وتحسااين نوعيااة الحياااة 

سااتخدام المااوارد والحااد ماان مشااكلة البطالااة، والبعااد البيئااى يواجااه بمشااكدت تقلياا  التلااوث وا

 الطبيعية المحلية مالطاقة الشمسية .

وفى سبي  عدي تلا  التعارضاات فاإ  الباحاث يارى ب  اساتخدام مانهج اإليكولوجياا الصاناعية 

سوف يساعد الحكومة والشرمات فاى عارا بنشاطتها برتياة جديادة تساما بامتشااف الم اياا 

يااة واضااحة تااادى إلااى عاارا مطااة وال وا ااد الماليااة والبيئيااة وااجتماعيااة بشااك  جديااد ورت

 واألقصر.  رمقترحة لتنمية المنطقة الواقعة بين محافظات قنا والبحر األحم

 :اإليكولوجيا الصناعية بفكر وهناك العديد من الدراسات السابقة المتصلة
فقااد بباارحت إحاادى الدراسااات : بهميااة تبااادل الن ايااات ، والمنتجااات ، والطاقااة بااين الشاارمات 

منطقة قريبة من بع ها الابعا ، وتتنااول هاذى الدراساة ماا تام تطبيقاه فاى مديناة الواقعة فى 

بالااادنمار  ، حيااث يااارى مبااراء اإليكولوجياااا الصااناعية ب  تلااا   Kalundborgجولاادنبري 

المدينة تعاد مثاااف را عااف ل كار اإليكولوجياا الصاناعية ، فقاد قاام المصاممو  بتحدياد الصاناعات 
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كاف  وتعااو  مشاتر  وشاملث محطاة طاقاة تعما  باال حم ، ومصا اة التى توجد بينها عدقات ت

للبترول ، وشرمة جب  ، وشرمة مستح رات صيدانية ، وبعمال بمرى
(1)

 . 

مما تناولث دراسة بمرى : العلوم التى تادى الى إثراء المعرفاة حاول اإليكولوجياا الصاناعية، 

فيااا ااقتصااادية ، وعلاام ااجتماااع وشاملث النظريااة اايكولوجيااة المسااتمدة ماان نظريااات الجعرا

ونظرية النظم المعقدة ، وتناولث الدراساة تطاوير الهياما  التنظيمياة داما  األنظماة الصاناعية 

البيئياااة اإلقليمياااة، وقيااااأل معااادات األداء ااقتصاااادية والبيئياااة ألنشاااطة التكافااا  الصاااناعى، 

هنا  ثدثاةة بنشاةطة للتكافا  وت منث تحلي  إجتماعى للنظام البيئى الصناعى وبشارت إلى ب  

الصناعى تشم  تبادل المنتجاةات، وتباادل المناف ،وتباادل الخادمات، وسالطث الدراساة ال اوء 

 وااجتماعية ااقتصاديةوالهيام  على ضرورة الوعى الكام  بمراح  التنمية دام  منطقة ما، 

ستدامةلتنسيق الممارسات اإلدارية الخاصة بالموارد األمثر ا بها الموجودة
(2)

 . 

بينما بشارت دراسة بمارى : إلاى إمكانياات وحادود اإليكولوجياا الصاناعية واألدوات التحليلياة 

األمرى عنادما يتعلاق األمار بالتعقياد الحقيقاي لتادفقات الماواد والطاقاة فاى المجتمعاات لتحليا  

المااواد ااساتدامة، حياث بشاارت الدراساة إلاى افتقاار بدوات التقيايم البيئاى فاى وصا  تادفقات 

والطاقة مدل المجتم ، وب  بدوات اإليكولوجيا الصناعية لديها دقة بعلى من تلا  بكثيار، وب  

اسااتخدام األدوات المتنوعااة تساااعد فااى معرفااة الجاا ء األمباار ماان التعقياادات الحقيقيااة لعمليااة 

ول التمثي  العذا ى فى المجتم ، ولكن ا ي ال هنا  حاجاة إلاى م ياد مان بدوات التحليا  للحصا

 على صورة ماملة لتدفقات المواد والطاقة
(3)

. 

واستنتجث إحدى الدراسات: ب  نجاال شبكات التكاف  والتبادل يحتااي إلاى قناوات اتصاال فعالاة 

بااين الشااارمات بع اااها الااابعا وتلاا  لتنسااايق الجهاااود التاااي تهاادف إلاااى تحويااا  المجمعاااات 

ال لاذل  إلاى ماا قاماث باه مورياا الصناعية التقليدية إلى مجمعات إيكولوجية ، مما بشاارت ممثا

الجنوبية من إنشااء ماسساة حكومياة للمجمعاات الصاناعية حياث تام تعياين فرياق لكا  مجما  

تحث إشاراف مادير مبيار وماها  ولدياة إلماام عمياق بثقافاة اإليكولوجياا الصاناعية واإلبتكاار 

لحكومياة الصناعى حيث يتم دراسة مشاروعات التكافا  الصاناعى ثام إرساالها الاى الماسساة ا

للمجمعات الصناعية اإليكولوجية للتقييم
(4)

  . 

 بهمية البحث: تكمن بهمية البحث في المحاور اآلتية:

 .تقديم اإليكولوجيا الصناعية م كر لتخطيط وتحقيق التنمية المستدامة 

   بهمية نتا ج البحث لصانعي ومتخذي القرار فى الحكومة والشرمات وجهات التمويا

 والمستثمرين. 

 كثيار مان ال افتقادتالتاى  نااطقمان الم األقصار –البحار األحمار  -محافظات قنا ر تعتب

 نصيبها فى عملية التنمية.
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 بهداف البحث: .4

  اإليكولوجيااا الصااناعية فااى تخطاايط وتحقيااق األهااداف المتكاملااة  تحديااد ماادى قاادرة

 ااقتصادية وااجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

 هااا وضاا  م هااوم اإليكولوجيااا الصااناعية فااى التطبيااق تحديااد الكي يااة التااى يمكاان ب

والممارسااة المطلوبااة لحاا  المشااكدت المتشااعبة التااى تواجااه المجتماا  المصاارى فااى 

الوقث الحالى من مدل اقتراال مجموعة مان المشاروعات المتكاملاة لتحقياق التنمياة 

 المستدامة المرتقبة.

 وعات لتنمياة المنطقاة باين تقديم حا  لمشاكلة الطاقاة واقتاراال عادد مبيار مان المشار

 البحر األحمر .  -األقصر  –محافظات قنا 

 بسةةةةةئلة البحث:  .5

يتمثاا  التساااتل الر يسااى للبحااث فااى: مي يااة تخطاايط وتحقيااق التنميااة المسااتدامة علااى 

بساأل فكر ومانهج اإليكولوجياا الصاناعيةي وينادري تحاث هاذا التسااتل عادة تسااتات 

 فرعية هى:

 وجيا الصناعيةيما المقصود باإليكول 

  ما سب  وطرق الت كير التى تادى الى تطبيق اإليكولوجيا الصاناعية وتحقياق التنمياة

 المستدامةي 

  مااا المشااروعات المقترحااة لتخطاايط وتطبيااق األشااكال المختل ااة للتنميااة المسااتدامة

 والبحر األحمري قناو بين األقصر بالطرق الصحراوية

 ددة من قااات ربساامالية مثاا  اسااتخدام ال حاام مياا  يمكاان اسااتخدام المااوارد قياار المتجاا

 لجل  واستخدام الموارد المتجددة بتكل ة بق  مث  الطاقة الشمسيةي

  مي  يمكن توفير فرل ااستثمار من واق  المشكدت التى تواجه المجتم ي 

 :للبحثالمعالجة المنهجية  .6

الدراساة  ول، بسلوبعتمد علي بسلوبين: األبمن تحقيق بهداف البحث فقد  الباحثحتى يتمكن 

 ،العربياةومان المراجا  األجنبياة  البحاثبااإلطدع علاى األدبياات المتعلقاة بموضاوع  :النظرية

طريق تحليا  تادفقات الماواد والطاقاة بمنطقاة جناوب عن  الثاني : بسلوب الدراسة التطبيقية :

مجتماا  وربطهااا بواقاا  المشااكدت الحاليااة فااى ال الصااعيد وامتشاااف شاابكات التكافاا  الصااناعي

 المصرى والتى تعوق عملية التنمية الشاملة. 
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 :  البحثمجاات  .7

واألقصار قناا  بالصحراء الشارقية باين محافظاات المجال المكانى : تحدد المجال المكانى للدراسة 

 والبحر األحمر .

 :   مطة البحث .8

 لتحقيق أهداف البحث فقد تم تقسيم البحث إلى فصلين كما يلى:
التنمياااة  وتحقياااقالطاقاااة  فاااى التخطااايط لمشاااكلة يكولوجياااا الصاااناعيةإلل ال صاا  األول: إطاااار

، ويتكاااو  مااان ثدثاااة بقساااام القسااام األول: م هاااةوم وتعريااا  اإليكولوجياااا  المساااتدامة

الصنااةاعية ، القساام الثاااني : إدارة مشااكلة الطاقااة وت اامين الطاقااة المتجااددة ماا  الطاقااة 

 ية المستدامة طبقا لإليكولوجيا الصناعية.التقليدية ، القسم الثالث : تخطيط وتطبيق التنم

ال صاا  الثااانى: ساايناريوهات التنميااة المسااتدامة القااا م علااى فكاار اإليكولوجيااا الصااناعية بااين 

 محافظات قنا واألقصر والبحر األحمر.

الطاقة  فى التخطيط لمشكلة إليكولوجيا الصناعيةل ال ص  األول: إطار

 التنمية المستدامة وتحقيق

  Industrial Ecology ول : مفهـوم وتعريف اإليكولوجيا الصنـاعية القسم ال 
 مفهوم اإليكولوجيا الصناعية: 1-1

يبنااى م هااوم اإليكولوجيااا الصااناعية علااى التعرياا  البيولااوجى لعلاام اإليكولوجيااا الااذي يتناااول 

ة ( ، العدقات باين الكا ناات الحياة ما  بع اها الابعا والمنااطق المحيطاة بهاا ) البيئاة الماديا

فالكا نااات الحيااة تمياا  الااى العااي  داماا  الاانظم اإليكولوجيااة الطبيعيااة دو  حاادوث ن ااوب بو 

التى  Cyclical Processاستن اف للموارد بو ترامم للن ايات بسب  وجود العمليات الدورية 

 تجع  الن ايات موارد )مدمدت( لكا نات بمرى. 

ة لنق  األنظمة الصاناعية وااقتصاادية نحاو وعلى األساأل السابق تسعى اإليكولوجيا الصناعي

عدقة مماثلة ومشابهة للنظم اإليكولوجياة لا را، فالهادف األساساي لإليكولوجياا الصاناعية 

هو وض  الكي ية التى يمكن بهاا امتشااف العملياات الصاناعية التاى يمكان ب  تصابا جا ءف مان 

ى تنااقم وانساجام ما  نظام البيئاة دورة معلقة استخدام وإعادة استخدام الموارد بحيث تعم  ف

الطبيعية التى تعي  فيها
 (5)

 . 
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مما ب  اإليكولوجيا الصناعية مم هوم هى الوسيلة التاى يمكان بهاا ااقتاراب مان حالاة التنمياة 

المستدامة وتتكو  من ترابط األنظمة البشرية التى تهدف إلى تكام  ودمج النشااط ااقتصاادى 

وجية والكيميا ية والهدف من تل  الترابط هو صيانة األنواع حتى م  األنظمة الطبيعية والبيول

تسااتمر إلااى بجاا  قياار مساامى بسااب  اسااتمرار التطااور التكنولااوجى وااقتصااادى والثقااافى، 

فاإليكولوجيا الصناعية هى بسلوب حديث تخدم تصميم العملياات والمنتجاات الصاناعية وتن ياذ 

نساايق ماا  األنظمااة األماارى ولااي  بمعاا ل عنهااا اسااتراتيجيات التنميااة الصااناعية وتعماا  بالت

توتسعى إلى تحقيق بقصى دورات للمواد الخام البكر وحتى المواد النها ية والمخل ا
 (6)

. 

 تعريف اإليكولوجيا الصناعية:  1-2
استخدام المواد والطاقة وربأل الماال فاى  نهى مدم  متكام  فى إدارة اآلثار البيئية الناتجة ع

ألقراا ااستخدام األمث  للموارد الطبيعية وتقلي  تدفق الن ايات إلى الطبيعة النظم الصناعية 

عن طريق فهم بف ا  لعملياات التحاول وااساتخدام للماواد والطاقاة وتحساين مادف مان مصاادر 

المعلومات وآليات السوق حول ااستخدامات المحتملة للن ايات 
(7)
 . 

بياق طارق وبساالي  بف ا  لت امين ااهتماماات مما ب  اإليكولوجيا الصاناعية هاى م ااهيم تط

البيئياااة وااجتماعياااة ضااامن تصاااميمات البيئاااة المصااانوعة بمعناهاااا الشاااام  مااان المنتجاااات 

والعمليات الصناعية والمصان  والمد  وقيرها من التطبيقات
(8)

. 

 تعريف الباحث لإليكولوجيا الصناعية:   1-2-1
شااااطة ااقتصااااادية المتمثلااااة فااااى البيئااااة علااام وفاااان دراسااااة وتصااااميم وإدارة األن 1-2-1-1

المصاانوعة المكونااة ماان مصااان  ومااد  ومناااطق صااناعية بإتباااع بساالوب الت كياار اابتكااارى 

اإليكولااوجى القااا م علااى محاماااة وتقليااد عمليااات وبساا  وقواعااد الطبيعااة ، ومجاااات تطبيااق 

صاااناعى ، اايكولوجياااا الصاااناعية هاااى تحليااا  األياااا الصاااناعى والمجتمعاااى ، والتكافااا  ال

والمناااطق الصااناعية اايكولوجيااة ، وبهاام بدواتهااا المحاساابة البيئيااة ،والتصااميم ألجاا  البيئااة 

 وقيرها.

 مبادئ للتصميم اإليكولوجى الصناعى 1-3
بربعة مبادئ للتصميم اإليكولوجى الصاناعى حياث ماا يجا  ب  تكاو   2002عام  yaKتناول 

 ئ هى: عليه بنظمة اإلنتاي وااستهد ، وهذى المباد

  الربط بين األنظمة ااجتماعية واألنظمة اإليكولوجية الطبيعية فاى اساتيعاب الن اياات

 وتوفير الطاقة.  

  اسااتخدام المااوارد قياار المتجااددة من قااات ربساامالية لجلاا  واسااتخدام مااوارد الطاقااة

 المتجددة بتكل ة بق .

 للنظم الطبيعية. ينبعى ب  يكو  سلو  وهيام  النظم ااجتماعية مماث  إلى حد مبير 
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  ملما بمكن تل ، ب  تن ذ وظي ة بحد مكونات النظم ااجتماعية عن طريق نظام فرعاى

من المحيط الحيوى
(9)

  . 
 

 دور اإليكولوجيا الصناعية: 1-4
تادى اإليكولوجيا الصناعية بدوار متنوعة فى تشكي  التعير التكنولاوجى للمنتجاات والوصاول 

ة فااى مصا صااها، وماا  بدايااة ظهااور فكاار اإليكولوجيااا إلااى نمااوتي صااناعى يحااامى الطبيعاا

إطااراف لادور اإليكولوجياا الصاناعية يتمثا   Hardin Tibbsوض   1992الصناعية فى عام 

 فى: 

 إنشاء نظم صناعية تات دورات معلقة.  .1

 مواحنة المدمدت والمخرجات الصناعية م  القدرة ااستيعابية للطبيعة.  .2

 المواد والطاقة. تقلي  المدمدت الصناعية من  .3

 تحسين المسارات األي يه )تحوات المواد والطاقة( للعمليات الصناعية.  .4

 نمذجة استهد  الطاقة.   .5

وض  سياسات تتماشى م  التطور الصناعي على المدى الطوي  .6
(10)

 . 

وهاى إنشااء نظام  Tibbsدور جدياداف اساتنتجه مان بدوات  1997عام  Ehrenfeldوبضاف 

م  والهيام  والروابط وااتصاات وتبادل المعلوماتجديدة لتنسيق الع
 (11)

     . 

ومن المدما البيولوجية واإليكولوجية التي ينبعاي ب  تحاةامى بهاا النظةاةم الصاناعية البشارية 

 البيئة الطبيعيةة ) اإليكولوجيا( ما يلي: 

  .م ا ااحتياجات من الطاقة إلى بدنى حد ممكن 

 تات الدرجة.  م  م ا إنتاي الن ايات إلى 

  .عدم استهد  الموارد النادرة 

  إعادة اساتخدام المخل اات الصاناعية والمنتجاات الماتخلص منهاا ممادمدت للعملياات

الصناعية بطريقة تشبه تدوير المعذيات فى السلسلة العذا ية البيئية
(12)

. 

 معوقات وصعوبات اإليكولوجيا الصناعية 1-5
 ات وصعوبات تتمث  فى:تواجه اإليكولوجيا الصناعية بعقب

 .التكل ة العالية لدستثمارات البيئية ، وقصور التشريعات البيئية 

  قصاااور المعلوماااات التاااى تقاااود إلاااى إدرا  ال وا اااد الكاملاااة ااقتصاااادية والبيئياااة

 للمشروعات البيئية.

  صااااعوبة تكياااا  الاااانظم الصااااناعية وااقتصااااادية والمجتمعيااااة ماااا  مبااااادئ الاااانظم

 ية.  اإليكولوجية الطبيع
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  باإلضافة عوام  بمرى تاثر فى صن  القرارات مث  األسواق التنافسية
(13)

. 

وماان معوقااات اإليكولوجيااا الصااناعية فااى الاادول الناميااة ب  اإلطااار الم اااهيمى لإليكولوجيااا 

الصناعية الاذى وضا  بصادف فاى الواياات المتحادة ا ينطباق إلاى حاد مبيار بشاك  مباشار علاى 

ن بينهااا مصاار بعكاا  الاادول الصااناعية وتلاا  بسااب  مصااا ص البلاادا  الاادول الناميااة التااى ماا

 النامية التى تشم : 

 البنيـة التحـتية:
 ضعف شبكة النقل. -
عـــدم تـــوافر بيانـــات مو وقـــة بســـب   -

 وجود قطاع كبير غير رسمى.

التقادم السـري  للبنيـة التحتيـة بسـب   -
  ضغط السكان والظروف المناخية.

 القضايا المتعلقة بالراضى:
ارتفـــاع الك افـــة الســـكانية المـــر  -

 الذى يجعل الرض مورد حيوى.
انخفــاض نصــي  الفــرد مــن تــوافر  -

 الراضى الصالحة للزراعة.

انخفـــاض النـــاتل مـــن المحاصـــيل  -
 الزراعية

 العمـل:
 مستويات عالية من البطالة. -
 انخفاض مستوى المهارات. -

 انخفاض إنتاجية العمل. -

 ضعف أخالقيات العمل. -

ن عمــــال الجــــر مســــتوى عــــالى مــــ -
 اليومى.

 ظروف العمل السيئة. -

 القضايا المتعلقة بالمياه:
ــوافر  - انخفــاض نصــي  الفــرد مــن ت

الميـــــــــاه العذبـــــــــة الســـــــــطحية أو 
 الجوفية.

عــــــدم كفايــــــة أنظمــــــة الصـــــــرف  -
 الصحى المعـالل.

االعتماد على نطاق واس  من  -
  المياه الجوفية غير المعالجة.

 االجتمـاعى:
وبالتــــالى انخفــــاض مســــتوى التعلــــيم  -

 ضعف الوعى الصحى وغيره.  
القلــــــق المــــــنخفض علــــــى القضــــــايا  -

العالميــة التــى لــيت لهــا تــ  ير فــورى 
 على المجتم  

 المستويات العالية من الفساد. -

أهتمــــام أقــــل بقضــــايا التلــــوث ومشــــاكل  -
 البيئة

 االقتصـاد:
ــــــــــن  - مســــــــــتويات منخفضــــــــــة م

 التكنولوجيا.

 التصني  بالحجم الصغير. -

تصدير والعمالت الحاجة العالية لل -
 الجنبية.

ــــى تســــب   - ــــات الضــــارس الت اإلعان
 أحيانًا هدر الموارد.

 التشريعات:
 التراخى فى تطبيق القوانين. -

 
النظام القانونى غير فعال  -

 (14)وبطىء.
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( التحوات المطلوبة ومصوصاف فى الدول النامياة وحديثاة 01ويوضا الباحث فى الشك  رقم )

لصاااناعية والتاااى يمكااان ب  تسااااهم فاااى التعلااا  علاااى معوقاااات العهاااد بتطبياااق اإليكولوجياااا ا

 اايكولوجيا الصناعية.

 ( التحوالت المطلوبة فى الدول النامية وحدي ة العهد بتطبيق اإليكولوجيا الصناعية 01شكل رقم )

           �      �       
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 المصـدر: البـاحث          
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 أهم مجـاالت اإليكولوجيا الصناعية  1-6

   Industrial Metabolismاليض الصناعى   1-6-1
 :Metabolism تعــريف اليـض 

فاى المحتاوى البيولاوجى األصالى لهاا لتشاير  Metabolismتستخدم ملمة األيا بو التمثيا  

إلااى العمليااات الدامليااة للكااا ن الحااى حيااث يلمااذ الكااا ن الحااى المااواد العنيااة بالطاقااة ليقااوم 

ا ن الحااى وإعااادة إنتاجااه بالوظااا   الخاصااة بااه ف اادف عاان وجااود فااا ا يسااما بنمااو الكاا

)التكاثر(، وفكرة التمثي  العذا ى فكرة مللوفة وشاا عة جاداف بالنسابة للنباات والحياوا ، ويمكان 

تعري ها بلنها مجم  العمليات الداملية سواء ال ي يا ية بو الكيميا ية التى تقوم بت وياد وتاوفير 

 –ت تحاول مادمدت )ضاوء الشام  الطاقة والمواد المعذية للكا ن الحى ، وتشم  هذى العملياا

الهااواء( إلااى الكتلااة الحيويااة ) الكااا ن الحااى(  –الماااء  –المااواد العذا يااة  –الطاقااة الكيميا يااة 

والمنتجات والن ايات 
(15)

 . 

 Industrial Metabolismتعريف اليض الصناعى  

 بلنه:  Industrial Metabolismوعلى طريق القياأل يمكن تعري  اايا الصناعى  

مجموعااة ماان التحااوات ال ي يا يااة والكيميا يااة التااى تحااول المااواد الخااام ) الكتلااة الحيويااة 

والوقااود والمعاااد ( إلااى المنتجااات والساال  المصاانعة والن ايااات حيااث تساامى هااذى العمليااات 

اقتصادياف باإلنتااي، ولاذل  فااأليا الصاناعى يعناى جميا  تحاوات الماواد والطاقاة التاى تمكان 

صادى من القيام بوظي تى اإلنتاي وااستهد النظام ااقت
 (16)

. 

 :Industrial Metabolism يض الصناعىلأهمية دراسات ا

ينبعى ب  تكو  دراسات األيا الصناعى واحدة من العناصر الحاسمة فى عملية التخطايط      

جراء تقيايم فى بى دولة نامية، فم  ب  العديد من الدراسات السابقة استهدفث تدفقات المواد إل

لملوثااات محااددة مالمعاااد  الثقيلااة بو بعااا المااواد الكيميا يااة إا بنااه توجااد قلااة بو ناادرة فااى 

دراسات إجمالية بو ملية لتدفقات المواد والطاقة حتى فى البلدا  المتقدمة
 (17)

 . 

 :Industrial Symbiosisالصناعي التكافل   1-6-2
 Valdemarفكار اإليكولوجيا الصناعية، ووفقااف لاة يعتبر التكاف  الصناعى بحد بهم م اهيم وب

Christensen  الماادير السااابق إلحاادى شاارمات شاابكة Kalundborg  بالاادنمار  ياارى ب

حيااادة  ىالتكافا  الصاناعى هاو التعااو  باين الصاناعات المختل اة الاذى ياادى وجاود إحاداها إلا

مثر من األهمية البيئية، مما جدوى لآلمرين حيث يرم  هذا التعري  على األهمية ااقتصادية ب

ب  التكافاا  الصااناعى هااو مجااال جديااد ناشااي ماان تكنولوجيااات اإليكولوجيااا الصااناعية لترمياا  

األنتباااى علااى تاادفقات المااواد والطاقااة ماادل ااقتصاااديات المحليااة واإلقليميااة، ويعماا  التكافاا  

ة تنافساية تنطاوى الصناعى على إشرا  الصناعات المن صلة بصدف فى نهج جماعى يحقق مي 
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على تبادل المواد والطاقة والن ايات والميااى ، ومان بهام بسا  التكافا  الصاناعى هاو التعااو  

المشتر  فيما يتعلق باإلمكانيات التى يتيحها القرب الجعرافى ، ويشير التكاف  الصاناعى بي ااف 

 لشاارمات فااي النظااامتنساايق إدارة المااوارد الطبيعيااة )الطاقااة والمياااى والمااواد( فيمااا بااين اإلااى 

 صناعي إيكولوجى الم ترا ب  يكو 
(18)
( إطاار مخصاص لتطاوير 02ويوضا الشك  رقم ) .

 شبكات التكاف  الصناعى بكوريا الجنوبية
(19)

. 

 (: إطار مخصص لتطوير شبكات التكافل الصناعى بكوريا الجنوبية02شكل رقم )

�    1
        �       �      

�    2
       �     

�    3
 �      

     �              
                  

              
        �     

       �         
�                                

     �        
 �       �    �                     

                      �    

          �      �    
 � �           �    

 �       �     �         �     
          �     

      
 �               �     

             �      
  �          �     

           
 �           �     

          
 �     

                    �      
          �             

 �        �   �  
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                     �       

            �       
 �       �                     
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       �   
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Source: Shishir Kumar Behera et al,2012. 
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 تكافل الصـناعى: أرباح ال
 يتم تعري  صافى الربا فيما يتعلق بعملية التكاف  بلرباال التكاف  مما فى المعادلة التالية:

 

هااو  ، والااربا األصاالى للوحاادة Eحيااث ب  مجمااوع برباااال النظااام اإليكولااوجى الصااناعى هااى 

 miEi ........1
حياث ا يكااو  هنااا  تكافاا  صاناعى، ويعكاا  ربااا التكافاا   

Es هر الت اع  بين الوحدات والتى ينتج عنها ربا جديد لنظام التكاف  جو
(20)

 . 

 

 تطبيق اإليكولوجيا الصناعية:  1-7
 يرى الباحث أن تطبيق اإليكولوجيا الصناعية يتطل  ركائز مهمة هى:

تكــوين وتصــميم نظــام معلومــات اإليكولوجيــا الصــناعية و تحليــل تــدفقات المــواد  1-7-1
 والطاقة:

يقتاارال الباحااث لتكااوين نظااام فعااال لإليكولوجيااا الصااناعية وجااود ثدثااة مكونااات ، المكااو      

األول يتعلق بتطبيق نظام المحاسبة اإلدارية البيئياة داما  الشارمات الصاناعية لرصاد البياناات 

وإنتاي معلومات تدفقات المواد والطاقة على المستوى الداملي لك  شرمة ، بما المكو  الثااني 

ود نظام  للحسابات القومية المعدلة بيئياا ما  نظاام لإلحصااءات البيئياة علاى مساتوى وهو وج

الدولة ) إقليم بو الدولاة مكا (، وآمار هاذى المكوناات هاو تحليا  تادفقات الماواد والطاقاة داما  

األنظمااة الطبيعيااة اإليكولوجيااة بى عماا  مسااا للمااوارد الطبيعيااة الموجااودة ، ويمكاان توضاايا 

 ونين األول والثاني مما يلي: طرق مقترحة للمك

 التحليل على مسـتوى الوحدس اإلنتاجية داخل الصناعة:  1-7-1-1
 .رسم مخططات للخطوات الر يسية لإلنتاي والعمليات 

 ( 01إعداد حسابات المدمدت والمخرجات مما هو مبين فى الجدول رقم.) 

 .تصني  وتجمي  المعلومات حول تدفقات المواد والطاقة 

 دفقات المواد والطاقة والتلثيرات البيئية.توحي  ت 

   الرقابة(  –الرصد  –تقييم وتحلي  النتا ج ) مطط العم
(21)

. 

 .تطبيق اإليكولوجيا الصناعية 
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 المدخالت والمخرجات على مستوى الوحدس – (01جدول رقم ) 
 المخرجات المدخالت

بند
ال

مية 
الك

لفة 
لتك
ا

 

حدس
و

 

وع 
ن

ات
بيان

ال
در  

مص
ات
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دالبن
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لتك
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حدس
و

 

وع 
ن

ات
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ال
در  
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ات
بيان

ال
 

قة 
لطا

 وا
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ت 

خال
 مد

كل
ياه
والم

 

          

ن 
ت م

رجا
مخ

  ال
جمي

ت 
عا ا

النب
 وا
ات
نتج

الم
ات
نفاي

 وال

     
               
                    
                    
                    
                    
                    
                    

(Source, EMAbasic,2006) 
 التحليل على مسـتوى اإلقليم أو الدولة:  1-7-1-2

يتطل  تحلي  تدفق المواد والطاقة فى منطقاة إقليمياة اساتخدام جاداول المادمدت والمخرجاات 

راال طريقة لتحلي  التادفق تاربط باين التى تعد من قب  الحكومة المحلية لذل  اإلقليم، وقد تم إقت

العدقات النقدية والكمية من مادل جاداول المادمدت والمخرجاات التاى ياتم إعادادها ثام تحليا  

التدفق اإلقليمى ) على مستوى محافظة(
(22)

ومن ثم يمكن التعرف على المواد والطاقة القابلة  

اقتاراال شابكات التكافا  الصاناعى، للتدوير سواء مانث تل  المواد ساا لة بو صالبة بو قاحياة و

ولتكوين جدول المدمدت والمخرجات باآلثار البيئية يعد جدول يصن  اآلثار البيئية للقطاعاات 

 (:02مالجدول رقم )

 (: جدول المدخالت والمخرجات باآل ار البيئية للقطاعات02جدول رقم )
 الطل  النهائى جة ـــالقطاعات المنت  

جمالى إ
  1قطاع   1قطاع   1قطاع  ـــاعاتالقطـ اإلنتاج

ت 
اعا

قط
ال

كة 
تهل

مس
ال

 

           1قطاع 
           2قطاع 
           3قطاع 

 ار
اآل

 
ية 

لبيئ
ا

 

       مياه صرف صناعى
CO2       
SO2       
Nox       

       نفايات صلبة
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Was taken and adjusted from Chanan, A et al: http://www.upo.es/econ/IIOMME08, A Role for 

Input-Output Analysis in Urban Water Policy Decisions in Austral,2008.  

 

   بنــاء قواعــد التفكيــر االبتكــارى علــى أســات القواعــد اإليكولوجيــة الصــناعية:   1-7-2
محاكـاس البيولوجيـة يقوم التفكير االبتكارى علـى أسـات القواعـد اإليكولوجيـة الصـناعية علـى ال

علــى مســتوى الوحــدس ) شــركة( أو علــى  Biological Analogyأو القيــات البيولــوجى 
مســتوى المنــاطقل وذلــك باســتخدام مفــاهيم مســتعارس مــن إيكولوجيــا الــنظم البيئيــة م ــل دورات 
المــواد والطاقــة كنمــوذج محتمــل للعالقــات بــين الشــركات أو بينهــا وبــين المــوارد الخــرى فــى 

قة ومن أهم تلك النماذج إنشاء الشـبكات التكافليـة كرمـز لإليكولوجيـا الصـناعيةل وأيضـًا المنط
التركيــز علــى منظــور الــنظم فــى عمليــة التحليــل واتخــاذ القــرار حتــى يمكــن تجنــ  التحلــيالت 
الجزئيـة التــى يمكــن أن تهمــل المتغيــرات المهمــة وتــ دى إلــى عواقــ  غيــر مقصــودسل ويتجلــى 

ات البيولـــوجى ومنظـــور الـــنظم فـــى اســـتخدام تحليـــل تـــدفقات المـــواد اســـتخدام أســـلو  القيـــ
 .  (23)والطاقةل والبحث والتحليل متعدد التخصصات

 
 ومن خصائص التفكير اإلبداعى المطلو  لاليكولوجيا الصناعية :  

  . ب  ترى ن   ااشياء التى يراها اآلمرو  ولكن بت كير مختل 

Seeing the same thing and thinking different. 

 . القدرة على ح  المشام 

 .القدرة على جم  المشام  معاف 

 .تقديم حلول قير عادية للمشام  اليومية 

 .البحث عن حلول وتقديم التقديرات 

 باإلضافة إلى األمذ فى ااعتبار ب : 

   العملية اإلبداعية هى التعبير عن القدرة على إيجااد عدقاات باين بشاياء لام يسابق ب

 نها عدقات.قي  ب  بي

   ب  اإلبااداع هااو المبااادرة التااى يبااديها الشااخص بقدرتااه علااى اانشااقاق ماان التسلساا

 العادى فى الت كير إلى مخال ة ملية.

  اإلبداع هو ابتكار شىء قير موجود مسبقاف بو استحداث طريقة جديدة لعم  شىء ماا

 ديدةبو تطوير طريقة جديدة فى النظر إلى األشياء بو استبدالها بطريقة ج
(24)

. 
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 القسم ال اني : إدارس مشكلة الطاقة وتضمين الطاقة المتجددس م  الطاقة التقليدية 
 موارد الطاقة:   1-8

يمكاان تصااني  مااوارد الطاقااة الطبيعيااة الااى نااوعين: مااوارد قابلااة لدسااتن اد ، ومااوارد      

مما تستطي  الطبيعاة  متجددة، ، والموارد القابلة لإلستن اد هى تل  التى تستخدم بوتيرة بسرع

إعادة إنتاجها بو استكمالها، وهاى ماوارد الوقاود األح اورى وبخاصاة ال حام والبتارول والعااح 

الطبيعى وهذى الموارد ا يمكن فعلياف استبدالها ببداف أل  تل  يستعرق مدة حمنياة ها لاة، وهناا  

اء والماواد النباتياة )الكتلاة موارد بمرى يمكن استبدالها بو بنها قير قابلة لدستن اد فطاقة الما

الحيوية( تجدد ن سها إتا ما سما لها بذل ، لذا فهاى متجاددة بال عا ، بماا األمارى مثا  الطاقاة 

الشمسية وقوة الرياال فهى قير قابلاة لدساتن اد، لاذا فهاى ناوع ا ين ا  لكنهاا تنادري ضامن 

صن  المتجددة
 (25)

 . 

 الطاقة المتجددس:تدفقات  1-9

والباادا   األماارى المتجااددة مثاا  الرياااال، والبقايااا الع ااوية،  الطاقااة الشمساايةاسااتحوتت      

والطاقة المولدة من حرمة الماد والجا ر، والموا ا  الحرارياة الجوفياة علاى مياال الاربي العاام 

ورقاام ب  م ايااا الباادا   المتجااددة معروفااة ، وصااانعي القاارارات واهتماماااتهم علااى حااد سااواء

الصااعوبات التااي تواجااه اسااتخدامها، فهااي قياار متااوفرة دوماااف عنااد  جيااداف، إاأ ب  هنااا  بعااا

الطلاا ، وتتطلاا  اسااتثمارات بوليااة ضااخمة، واسااترداد ااسااتثمار األولااي فيهااا يسااتعرق حمناااف 

وتدم  الطاقة الشمسية والمصادر المتجاددة عناصار بساساية فاي بارامج الطاقاة لادى  ، طويدف 

وف شمسية بو رياحية جيدةجمي  البلدا ، وماصة تل  التي تتمت  بظر
(26)

. 

 تعريف وخصائص الطاقة المتجددس:  1-10
المتجااددة المولاادة ماان مصاادر طبيعااي قياار تقلياادي، مسااتمر ا ين اا ،  الطاقااةهااى تلاا        

تقنيااات  اسااطةويحتاااي، فقااط إلااى تحويلااه ماان طاقااة طبيعيااة إلااى بماارى يسااه  اسااتخدامها بو

العصر
(27)

. 

 لمتجددسخصائص وميزات الطاقة ا 1-11
 .متوفرة في معظم دول العالم 

 .نظي ة وا تلوث البيئة، وتحافظ على الصحة العامة 

   توافرها وبسعر مناس . استمرارضما 

 .ا تتر  مخل ات ضارة تسب  تلوث البيئة 

 .تحقق تطوراف بيئياف، واجتماعياف، وصناعياف، وحراعياف على طول البدد وعرضها 

 كن تصنيعها محلياف في الدول الناميةتستخدم تقنيات قير معقدة ويم 
(28)

. 
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 : Solar Energyالطاقة الشمسية   1-12
الطاقاة الشمساية هاى طاقااة طبيعياة قيار مسااتقرة ساواء داما  اليااوم )الليا  والنهاار والعيااوم( 

ومةدل السةنة )الشتاء والصي (، ويعتبر تخ ين الطاقة الشمسية بمر بالغ األهمية إتا ما ماا  

اد على نسبة مبيرة من اجمالى الطل  على الطاقة  الكهربا ية والحرارياة، وتعاادل سيتم ااعتم

مميااة الطاقااة الشمسااية التااى تسااقط علااى األرا ليااوم واحااد فقااط مااا يسااتهلكه البشاار فااى عااام 

الكهربا ياة  –مام ، وفى معظام الحااات ا تساتطي  الطاقاة الشمساية تاوفير احتياجاات الطاقاة 

نافسة الكبيرة للوقود األح اورى مان حياث التكل اة، ولتاوفير مصادر طاقاة نظراف للم -والحرارية

دا م وعلى نطااق واسا  يجا  ب  تكاو  هناا  آلياة للسايطرة علاى الطاقاة الشمساية وتخ ينهاا 

واستخدامها بطريقة فعالة من حيث التكل ة 
(29)

 . 

 مسـتوى اإلشعاع الشمسى لجمهورية مصر العربية:  1-12-1
لجمهورياة  DNI( مستوى اإلشاعاع الشمساى المباشار 03فى الشك  رقم ) تظهر الخريطة    

  مصر العربية حيث تق  ضمن بعلى معدات اإلشعاع الشمسى فى العالم.

 اإلشعاع الشمسى لجمهورية مصر العربية :(03شكل رقم )
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 تكنولوجيات تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية:  1-13
 وي  اإلشعاع الشمسى إلى طاقة مهربا ية هما:هنا  نوعا  من تقنيات تح

  الطاقاة الشمساية ال او يةSolar Photovoltaic PV  حياث تتحاول الطاقاة الشمساية

بشاك  مباشاار إلاى طاقااة مهربا يااة باساتخدام الخديااا الكهروضااو ية المصانوعة ماان مااواد 

 شبه موصلة. 

 الطاقااة الشمسااية المرماا ةCSP   Concentrating Solar Power تقااوم  حيااث

األجه ة بترمي  الطاقة من بشعة الشم  لتساخين المساتقبدت إلاى درجاات حارارة عالياة 

حياث يااتم تحويا  هااذى الطاقاة الحراريااة إلاى طاقااة ميكانيكياة عاان طرياق التوربينااات التااى 

تحولها إلى طاقة مهربا ية
 (30)

 . 

( للطاقــة Value Chainسلســلة النشــاطات الرئيسية)سلســلة القيمــة    1-14
 :(31)لشمـسية المركزسا

تتكااو  سلساالة القيمااة لمشااروعات الطاقااة الشمسااية المرماا ة ماان سااتة مكونااات بساسااية ، 

باإلضافة إلى ثدثة بنشطة شاملة ليسث ج ءاف مباشراف من سلسالة القيماة ولكان تاادى وظاا   

 Financeتنسيقية مبرى فى دعم المشروع من البداية إلى النهاية وتشم  التموي  والملكياة 

& Ownership والبحااث والتطااوير ،Research & Development والماسسااات ،

( سلساالة القيمااة لمشااروع 04، يوضااا الشااك  رقاام )Political Institutionsالسياسااية 

 الطاقة الشمسية المرم ة. وهذى األنشطة هى: 

 التصميم والتطوير Project Development. 

ياة وااقتصاادية وامتياار الموقا  وفارل التموياا  تبادب هاذى الخطاوة ما  دراساات الجادوى ال ن

التى توفر النطاق األساسى للمشروع، بعد وضا  المساودة األولاى وتلساي  التصاميم النظارى 

تبدب عملية الم اوضات لتوقي  العقد، وتتطل  هذى المرحلاة مادة حمنياة مبيارة مان الم اوضاات 

 والتصميم والحصول على التموي . 

  الموادMaterials. 

طوى المرحلة الثانية من سلسلة القيمة على امتيار المواد الخام والمواد المساعدة األمرى، تن

بعاا المااواد ياتم توفيرهااا مان السااوق المحلاى واألماارى مان األسااواق العالمياة اعتماااداف علااى 

التكالي  والجوان  اللوجستية، وبهم تلا  الماواد هاى الخرساانة وال اوات وال جااي، باإلضاافة 

واد الكيميا يااة مسااوا   نقاا  الحاارارة والمااواد العاحلااة والمعاااد  المختل ااة ل نابياا . إلااى الماا

ميجااااوات بنظاااام القطااا   50( مرجااا  للماااواد المطلوباااة لمحطاااة 03ويوضاااا الجااادول رقااام )

 ساعات.  7المكافىء وسعة تخ ين 
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 (: سلسلة القيمة لمشروع الطاقة الشمسية المركزس04شكل رقم )

 
Source: Ernst and Young, Fraunhofer Iinstitute, World bank,ESMAP2011,P41.  

 
بنظام القط  المكافىء وسعة  ميجاوات 50(: المواد المطلوبة لمحطة 03جدول رقم )

 ساعات   7تخزين 
 ساعات 7ميجاوات سعة تخزين  50محطـة طـاقة شـمسية مركزس  المـواد

 طن  15000 -10000 الصل  
 طن 6000 الزجاج

 طن 30000-25000 ط التخزين)ملح( وسي
 طن 10000 الخرسانة 
 طن 1000 مواد عزل
 طن  300 النحات 
 كيلو متر مرب   2 الرض

Source: Ernst and Young, Fraunhofer Institute, World bank,ESMAP2011,P42.  
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  المكوناتComponents. 

حقا  الطاقاة الشمساية  -1ى قسامين القسم الثالث فى محطة الطاقة الشمسية يمكان تقسايمه إلا

Solar Field 2- نظااام متلااة الطاقااة التقليديااةTraditional Power Block  وتشاام ،

( المعاااد ، والمرايااا، وبجهاا ة األسااتقبال، ماا  مدحظااة ب  عاادد 1المكونااات الر يسااية للبنااد )

مراحا  مبكارة،  الشرمات التى توفر هذى المكونات قلي  نظاراف أل  هاذى التكنولوجياا ا تا ال فاى

 ويتكو  حق  الطاقة الشمسية من المكونات التالية:

   الهيام  المعدنية المصنوعة من ال وات،واأللمومنيوم ويتم توفيرى مان شارمات الصال

 وشرمات األلمومنيوم.

   المرايا: يعتبر اانحناء والطدء من المعايير األساسية فى صاناعة ال جااي، حياث يجا

ة للعايااة فوجااود مطاال فااى اانعكاااأل ماان الممكاان ب  يااادى إلااى ب  تكااو  المرايااا دقيقاا

مسا ر اإلشعاع المباشر وانخ اا درجة الك اءة الكهربا ياة وبالتاالى تعاريا الك ااءة 

ااقتصادية للمشاروع بالكاما  للخطار، وتعتبار صاناعة حجااي السايارات مثالياة لتورياد 

ايااا محطااات الطاقااة حجاااي محطااات الطاقااة الشمسااية، ويت ااا ماان تلاا  ب  صااناعة مر

الشمسية يكتن ها مستوى مبير من التعقياد مماثا  لمتطلباات السايارات )األشاكال األمثار 

تعقيااداف والمواصاا ات الهندسااية الشااديدة( وبالتااالى فاال  نقاا  المااواد الثقيلااة فااى صااناعة 

قادرة على المنافسة يشك  عا ق مما يجع  من األف   إنتاي المرايا بالقرب مان مراما  

 هد .ااست

  بجهاا ة ااسااتقبال: هااى الجاا ء األمثاار تعقيااداف فااى محطااة الطاقااة الشمسااية، حيااث تقااوم

بامتصال ال وء ممصدر للطاقة الحرارية وعادد قليا  مان الشارمات فاى جميا  بنحااء 

 العالم ينتج هذا المكو .

: فااالمكو  الر يسااى هااو  Traditional Power Blockبمااا نظااام متلااة الطاقااة التقليديااة 

بيناات البخارياة، حياث تعتباار الجا ء األمثار تعقياداف وصااعوبة فاى محطاة الطاقاة الشمسااية التور

المرم ة، وعادة ما يتم تصني  التوربينات من قب  الشرمات الصناعية الكبرى التى لديها مبارة 

مبيرة فى هذا الميدا ، ويمكن العثور على الموردين من جميا  انحااء العاالم حياث تتشاابه تلا  

 ت م  المستخدمة فى محطات الطاقة التقليدية بنظام الدورة المرمبة. التوربينا

  الهندسة والتشييدPlant Engineering & Construction. 

المرحلة الرابعة مان سلسالة القيماة وتشام  هندساة وبنااء المحطاة وياتم تن ياذ تلا  مان مادل 

المشاروع بالكاما  يقاوم بعمال الهندسة والمشتريات والبناء من مدل مقاول مسئول عن بناء 

بامتيار جمي  الموردين ومقااولى البااطن للقياام بجميا  األعماال الهندساية الت صايلية وبعماال 

البناااء وإعااداد األرا وتتطلاا  تلاا  األعمااال بعااداد مبياارة ماان المهااارات المتدنيااة فااى شاامال 

 إفريقيا إلنجاح العم  لسنوات عديدة. 
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  التشغيلOperation. 

سانة وقالباااف ماا ياتم تن يااذ تلا  مان ماادل  30إلاى  25ة والتااى تصا  ماا بااين المرحلاة الخامسا

 مقاولى الباطن المحليين.

   النقل والتوزيDistribution 
المرحلة السادسة وتشام  توصاي  الكهربااء إلاى المساتهل ، حياث تقاوم بتلا  المهماة شارمات 

شااراء الكهرباااء ماان المرافااق الكباارى المساائولة عاان التوحياا  حيااث ماان الم ااروا ب  تلتاا م ب

 الطاقة الشمسية وفق معايير محددة لك  دولة.

  :النشطة الخـرى 
  التموي  والملكيةFinance & Ownership  والبحث والتطويرResearch & 

Development والماسساات السياساية ،Political Institutions نطاراف لعادم :

إلاااى دعااام ماااالى مااان  ربحياااة مشاااروعات الطاقاااة الشمساااية المرمااا ة فإنهاااا تحتااااي

الماسسات السياسية، وهنا  ثدثاة نمااتي فاى ساياق تملا  وتشاعي  محطاات الطاقاة 

 الشمسية المرم ة وهى:

  البنااء والتملا  والتشاعي  بشاك  دا امBuild-Own-Operate BOO)) ،  البنااء

 Build-Own-Operate Transferوالتملاااا  والتشااااعي  ونقاااا  الملكيااااة 

BOOT))  عاماااف، والبناااء والتشااعي  ونقاا   30-20تصاا  ماان بعااد ماادة طويلااة قااد

وفيها يتم نق  الملكية بعد مادة بقصار  Build-Own- Transfer (BOT)الملكية 

سنوات، بما البحث والتطوير فهي مسالة هامة جداف للعم  على سارعة نقا   5حوالى 

 التكنولوجيا.   

  المكااو  المحلااى إلااى ( ماان دراسااة حديثااة للبناا  الاادولى إلااى نساا04ويشااير الجاادول رقاام )

 األجنبى فى دول شمال إفريقيا.

 (: نس  المكون المحلى إلى المكون الجنبى فى دول شمال إفريقيا04جدول رقم )
 المكون االجنبى المكون المحلى سـلسـلة القيـمة

 % 100-90 %10 - 0 تصميم المشروع
 % 70 - 50 % 50 - 30 التخطيط الهندسى

 % 70 - 40 % 60 - 30 التكنولوجيا 
 %0 %100 إعداد الموق  والتشييد

 % 10  - 0 % 100 – 90 التشغيل والصيانة 
Source: Natalia Kulichenko and Jens Wirth: a world bank 

study,www.worldbank.org,2012,P 43. 
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 اعتبارات التكاليف فى مشروعات الطاقة الشمسية:     1-15
جيات الطاقاة الشمساية المرما ة هاو الشاع  الشااق  لمطاورى هاذى يعتبر عام  التكل ة لتكنولو

التكنولوجيا والقا مين على البحث والتطوير فى مجال الطاقة الشمسية، وم  عدم وجاود وقاود 

مسااتخدم فااى تلاا  التكنولوجيااا فااإ  التكااالي  الربساامالية األوليااة تساايطر علااى معظاام تكااالي  

 عمر المشروع. مشروعات الطاقة الشمسية المرم ة على مدى

 تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية:  ت دى إلى خفضومن أهم العوامل التى يمكن أن 
 .حجم اإلنتاي الكبير الذى يسما بتوحي  التكالي  الثابتة على حجم إنتاي مبير 

  التوس  فى ترمي  المحطات الكبيرة يادى إلى م اءة بعلى للتوربينات الكبيرة من حياث

 لمكونات األمرى المستخدمة مث  تصني  المرايا.التكل ة ، وبي ا ا

  التقاادم التكنولااوجى المسااتمر وجهااود البحااث والتطااوير بتحسااين م اااءة حقاا  الطاقااة

 Reflectively and Absorberالشمسااية مثاا  اانعكاسااية واامتصااال للمرايااا 

متقدماة ومذل  تصميم الهيام  الحديثة م ي ة الوح  قليلاة التكالي ،وبي ااف التطبيقاات ال

 Concentratingفى ساوا   نقا  الحارارة، وتصاميم توربيناات مناسابة لمشاروعات

Solar Power CSP 
(32)

   . 

  . تتباين التكالي  بامتدف الدولة والتكنولوجيا المستخدمة ومستوى اإلشعاع الشمسى 

تجــار  أســبانيا فيمــا يتعلــق بتحليــل تكــاليف مشــروعات الطاقــة الشمســية   1-16
   الحرارية  

تظهر تجار  أسبانيا ك حد أهم الدول المهتمة ببناء مشروعات الطاقة الشمسية الحرارية فيما 
 :(33)يتعلق بتحليل تكاليف تلك المشروعات ما يلى

ميجاوات  50لمحطة قدرس  Parabolic Troughبالنسبة لتكنولوجيات القط  المكافىء  -1
 (:05ل رقم )كان توزي  التكاليف االست مارية كما هو موضح الجدو

 
 (: توزي  التكاليف لتكنولوجيا القط  المكافئ05جدول رقم )

 Solar Field 46%الحقل الشمسى 
 Power Block 21%نظام محطة الطاقة 

 Storage 12%نظام التخزين 
 Construction   10%أعمال البناء 
 %10 تكاليف أخرى 

Source: N. Calde´ s et al: Economic impact of solar thermal electricity deployment in 

Spain,P3 
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ميجاوات كان توزي   50لمحطة قدرس  Solar Towerبالنسبة لتكنولوجيات البراج  -2
 (:06التكاليف االست مارية كما هو موضح بالجدول رقم )

 (: توزي  التكاليف لتكنولوجيا البراج06جدول رقم )

 Solar Field 42%الحقل الشمسى 
 Power Block 20%حطة الطاقة نظام م
 Tower 16%البرج 

 Storage 6%نظام التخزين 
 Construction   10%أعمال البناء 
 %10 تكاليف أخرى 

Source: N. Calde´ s et al: Economic impact of solar thermal electricity deployment in 

Spain,P3  

 

 قة الشمسية المركزس بمصر:إمكانيات خفض تكاليف مشروعات الطا  1-17
)العواما  الداملياة  Strengthنقاط القوة  SWOTتشير إحدى دراسات البن  الدولي لتحلي  

 Weaknessالتااي تاااثر إيجاباااف مثاا  تااوفر الساايولة والعمالااة تات الخباارة(، ونقاااط ال ااع  

ة التااي )العواماا  الخارجياا Opportunities)العواماا  الدامليااة التااى تاااثر ساالباف(، وال اارل 

)العوام  الخارجية التي توثر سلباف علاى  Threatsتص  في مصلحة المشروع(، والتهديدات 

المشااروع( لمشااروعات الطاقااة الشمسااية المرماا ة لاادول مااا يعاارف بمنطقااة الشاارق ااوسااط 

 (.  07ومن بينها مصر إلى ما يلى في الجدول رقم ) MENAوشمال بفريقيا 

 ليف مشروعات الطاقة الشمسية المركزسخفض تكا SWOT(: تحليل 07جدول )
 Weaknessنقاط الضعف  Strengthنقاط القوس 

انخفاض تكلفة العمالة )خاصة  -1
بالنسبة لذوى المهارات 

 المنخفضة(.

واحدس من أعلى امكانيات الطاقة  -2
 الشمسية فى العالم.

نمو الناتل المحلى االجمإلى  -3
القومى على مدى السنوات 

 الماضية.

 على الكهرباء. الطل  العالى -4

 قطاع صناعى قوى فى مصر. -5

 القر  من أسواق أوروبا. -6

قطاع الزجاج المصقول فى  -7
 الجزائر.

 العوائق اإلدارية والقانونية. -1

عدم وجود أسواق مالية لتمويل المشروعات  -2
 الجديدس.

 ارتفاع أجور الخبراء والمهندسين الدوليين. -3

 ارتفاع تكاليف رأت المال. -4

 % فى بعض الدول.75 دعم الطاقة قد يصل إلى -5

ضعف الطر المالية والسياسية والتشريعية لتنمية  -6
 الطاقة الجديدس.

الحاجة إلى وجود شبكة بين العمال التجارية  -7
 بعضها البعض وربطها باإلجراءات السياسية.

عدم وجود برامل تدريبية متخصصة فى الطاقة  -8
 الجديدس.

 عدم كفاية البنية التحتية المتطورس.  -9
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 Threatsالتهديدات  Opportunitiesالفرص 
 خفض تكاليف جمي  المكونات. -1

 الجاذبية للمست مرين الخارجيين. -2

وجود خطط للطاقة الشمسية فى  -3
 مصرل وتونتل والمغر .

 إمكانية نقل التكنولوجيا. -4

وجود اإلرادس السياسية لتطوير  -5
 الطاقة المتجددس محليًا.

 إمكانية التصدير للخارج -6

ة وتوافر العمالة الماهرس غير تدري  القوى العامل -1
 كاف.

 القدرات التكنولوجية للشركات الهندسية المحلية. -2
الوعى المنخفض لفرص إدارس مشروعات الطاقة  -3

 الشمسية المركزس.
 الحصول على التمويل. -4
المنافسة م  اصحا  المصـالح الخارجيين:  -5

االهتمام القوى للمانيا والواليات المتحدس بالسوق 
 المصرى.

 اع التكاليف بسب  عدم كفاية البنية التحتية. ارتف -6
Source: Natalia Kulichenko and Jens Wirth: a world bank study,www.worldbank.org,2012,P61. 

يشااير التحلياا  السااابق إلااى اهتمااام مبياار بلسااواق مصاار، والج ا اار، والمعاارب، وتااون  نظااراف 

لمساتقب  المنظاور، حياث تتاوافر إمكانياات مبيارة إلمكانيات التصني  المحلى الموجودة وبي اف ا

لصناعة ال جاي ماصة فى مصر والج ا ر قادرة على المنافساة الدولياة واإلقليمياة، باإلضاافة 

إلااى صااناعات بماارى مثياارة فااى سلساالة التوريااد لمشااروعات الطاقااة الشمسااية المرماا ة مثاا  

فااى مصاار وتااون  والمعاارب، صااناعات الكواباا  واألجهاا ة الكهربا يااة واالكترونيااة مصوصاااف 

( قاادرات التصااني  المحلااى لمكونااات مشااروعات الطاقااة الشمسااية 08ويوضااا الجاادول رقاام )

المرم ة لتل  الدول
(34)

 

 (: قدرات التصني  المحلى لمكونات مشروعات الطاقة الشمسية المركزس 08جدول رقم )
قدرات التصني   المكـونات-1

 المحلية
الخدمات ونظام محطة -2

 Power Block الطاقة
 قدرات التصني  المحلية

 %100تصل إلى  أعمال مدنية-1 سوق كبير-عالية جداً  المرايا-1
 %100تصل إلى  التجمي -2 على المدى الطويل المستقبالت-2
أعمال التركيبات )الحقل -3 فى الوقت الحإلى الهياكل المعدنية-3

 الشمسى(
 %80 -إلى حد ما 

 Powerنظام محطة الطاقة -4 لوقت الحإلىفى ا البراج والعمدس-4

Block 
 ال يوجد

متتبعات اإلشعاع  -5
Trackers 

 %100تصل إلى  االتصال بالشبكة-5 إلى حد ما

 Swivelالروابط -6

joints 
 %25 -إلى حد ما  تطوير المشروع-6 إلى حد ما

ء الهندسة والتوريد والبنا-7 ال باست ناء النابي  نظام تخزين الحرارس-7
EPC 

 %75 -إلى حد ما 

Source: Natalia Kulichenko and Jens Wirth: a world bank study,www.worldbank.org,2012,P61. 
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 القسم ال الث: تخطيط وتطبيق التنمية المستدامة طبقا لاليكولوجيا الصناعية
 مقدمة :  1-18

تعداد لاادى المجتمعااات يتطلاا  تحقيااق التنميااة المسااتدامة وجااود إرادة سياسااية للدولااة واساا

واألفااراد لتحقيقهااا، فالتنميااة المسااتدامة عمليااة مجتمعيااة يجاا  ب  تساااهم فيهااا ماا  ال ئااات 

والقطاعااات والجماعااات بشااك  متناسااق، وا يجااوح اعتمادهااا علااى فئااة قليلااة، ومااورد واحااد، 

ا هااا فباادو  المشااارمة ا يمكاان تصااور قبااول المجتماا  باااالت ام الااوافي بلهااداف التنميااة وبلعب

والت حيات المطلوبة في سبيلها
(35)

 . 

 التخطيط للتنمية المستدامة: 1-19
تنطاوى علاى تطبياق السالو  الرشايد والمنطاق  التايالتخطيط بهذا المعناى هاو المحاولاة        

التخطايط  إلاىينظار  ب المجتما ، ويترتا  علاى تلا   إليهااالسليم من بج  تحقيق قايات يصبو 

استخدام الموارد اإلنتاجية المتاحة باألسلوب الرشيد الذى يحقاق  إلى يالسعالمستدام على بنه 

، ويتوافااق ماا  األهااداف  قاا  قاادر ماان ال ااياع فااى تلاا  المااواردبللمجتماا  بقصااى عا ااد ماا  

ااجتماعياااة وااقتصاااادية والبيئياااة ، ويحقاااق التاااواح  باااين احتياجاااات المجتمااا  والحكوماااة 

والشرمات الخاصة 
(36)

 . 

 خطيط للتنمية المستدامة:التأهمية  1-20
 باه هاذى الادول  تتصا  لمااترج  بهمية التخطيط مصوصاف فاى دول العاالم الثالاث ومنهاا مصار 

 بواحدة بو بمثر من السمات التالية : 

 .تعدد وت خم المشام  القا مة 

 .ضعوط قوية دافعة لتحقيق التنمية على وجه السرعة 

 .سرعة عجلة المتعيرات والتطور والتقدم 

  الخطة وتن يذها. إعدادعلى  التى تساعدالمعلومات والكوادر ال نية والموارد نقص 

 .عدم ثبوت القرار بمختل  المستويات 

  ااقتصادية والسياسية.والتعير فى األوضاع ااجتماعية
(37)

 

 .وبي ا ندرة وقلة الموارد الطبيعية مصوصا فيما يتعلق بموارد الطاقة والمياى 

 تدام:أست التخطيط المس 1-21
 من بهم األس  التي يج  ب  يقوم عليها التخطيط المستدام هى:
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  حصر مافة الموارد ااقتصادية المتوفرة وسيطرة الدولة على هذى الماوارد مصوصااف

ااراضاااى القريباااة مااان التجمعاااات الساااكنية وحاااول الطااارق الساااريعة الصاااحراوية 

 والمملومة للدولة.

  مطة التنمية المستدامة. إعدادفى  والقطاعات اامرىمشارمة القطاع الخال 

  ساليم لتعطياة  علماياستخدام ممكن من مدل تطبيق بسالوب  بف  استخدام الموارد

 .والبيئيةجوان  الحياة ااقتصادية وااجتماعية 

  تحقيااق التنميااة ااقتصااادية وااجتماعيااة والبيئيااة الشاااملة بهاادف تحقيااق الرفاهيااة

للقطاعاااات المشاااارمة فاااى تن ياااذ  األربااااالم لاااى تعظااايإ باإلضاااافةالعاماااة للمجتمااا  

الخطة
(38)

. 

وحتااى يتحقااق التخطاايط المسااتدام ينبعااي علااى الحكومااة ب  ت اا  اسااتراتيجيات ماان شااانها ب  

( عاادد ماان ااسااتراتجيات 05تاااثر فااى ااسااتجابة للساالو  المسااتدام ، ويوضااا الشااك  رقاام ) 

شجي  استخدام المحاسابة البيئياة فاى بيئية مث  ت تالبيئية وااقتصادية والتى تشم  استراتجيا

الشاارمات ، وتحليااا  دورة حيااااة المناااتج ، وفااارا ضاارا   بيئياااة علاااى المنتجاااات الملوثاااة ، 

والااتخلص ماان الاادعم لتشااجي  اسااتخدام الطاقااة المتجااددة ، ووجااود ات اقيااات بااين الحكومااة 

تيجيات الاى بنااء والشرمات فى مجال التعاو  فى إنتاي الطاقة المتجددة حيث تقود تل  ااسترا

 هيام  قوية فى ااستجابة للسلو  المستدام . 

 االستراتجيات الحكومية لتحقيق االستجابة للسلوك المستدام :( 05شكل رقم )

 
T.E Gradel & B.R Allenby,P91. Source: 

 

 االعتبارات االقتصادية فى التخطيط المستدام: 1-22
اقتصااديات المساتدامة الاى بعاد نظار فاى السياساات ترى األمام المتحادة بناه ينبعاى ب  تساتند ا

 تباع ما يلى: إب

 .ضما  استخدام الموارد بك اءة وبطريقة مستدامة وعلى بساأل الك اية 
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  ضما  إعاادة اساتخدام الن اياات مماادة ماام لمنتجاات جديادة لتحقياق بقصاى قادر مان

 .دورة الحياة

  ،حاواف  ضاريبية مراعياة وضا  والتخلص التادريجي مان إعاناات الوقاود األح اوري

 .تم لمجللبيئة وا

  تن يذ عملية اانتقال إلى اقتصاادات مساتدامة فاي بسارع وقاث ممكان باتبااع مساتوى

قير مسبوق من التعاو  والتماس  وإعادة هيكلاة السياساات التنظيمياة وال اريبية، 

، وااستثمار وسياسات اإلن اق، والتسعير
(39)

 . 

 تخطيط المستدام:االعتبارات البيئية فى ال 1-23
يحدد النمو الشام  الذي يراعي اعتبارات البيئاة إساتراتيجية تات ثدثاة بوجاه لمواصالة النماو 

تتكو  من  عتبارات البيئةإلاألمثر مراعاة 
(40)

 : 

الشق األول: وض  إستراتيجيات قومية للنمو الشام  الذي يراعي اعتبارات البيئة م  الترميا  

 ية وال ورية وتجن  الوقوع في شر  الحلول قير المستدامة.  على تعظيم ال وا د المحل

الشاق الثااني : تشاجي  اتخاات قارارات تتسام بالك ااءة وااساتدامة مان قبا  واضاعي السياسااات 

والمستهلكين والقطاع الخال، وستكو  هنا  حاجة إلى بسالي  تكميلية تجاى تبناي سالوميات 

   .بف   وإطدق العنا  لقوة القطاع الخال

إلاى جناا  ما  تاوفير بدوات تمويليااة  باحتياجاات ربأل المااال جنبااف  الشاق الثالاث: الوفاااء مقادماف 

يتعين على وجاه السارعة حياادة دور القطااع الخاال  مبتكرة. ونظراف لقلة موارد المالية العامة

 في ااستثمار الذي يراعي اعتبارات البيئة. 

: اسااتخدام الطاقااة المتجااددة ، وإعااادة  مااعتبااارات البيئيااة فااى التخطاايط المسااتداوماان بهاام 

استخدام مياى الصرف الصناعى والصاحى ألقاراا صاناعية ، وح اظ وحماياة وحياادة التناوع 

البيولااوجي ، وإبطاااء التصااحر ووق ااه ووقاا  تاادهور الاانظم اإليكولوجيااة األرضااية والبحريااة، 

مادل م اا انبعاثاات والح اظ على الموارد الطبيعياة. ، والتخ يا  مان آثاار تعيار المناا  مان 

قاحات ااحتباأل الحراري
(41)

. 

 فى التخطيط المستدام: االجتماعيةاالعتبارات  1-24
 تت من ااعتبارات ااجتماعية فى برامج ومشروعات التخطيط المستدام ما يلى:

  لبرنامج بو المشروع عا د اجتماعى للمست يدين منهب  يكو  ل. 

   حقياق العدالاة ااجتماعياة فاى توحيا  الخادمات يساهم المشروع بو البرنامج فى تب

 .التى يت منها وتقدم ألفراد المجتم 
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  ب  يلقى المشروع بو البرنامج دعماف مت ايداف من بفراد المجتم  سواء بااسات ادة مان

الخاادمات التااى يت اامنها بو ماان ماادل تقااديم الاادعم الجماااهيرى لتلاا  المشااروعات 

 .ربى والجهد والوقث والمالوالبرامج وحيادة صور المشارمة بال

 اتب  يساااهم البرنااامج بو المشااروع فااى مساااعدة سااكا  المجتماا  علااى إشااباع حاجاا 

تااثر علاى حيااتهم بو حياادة قادراتهم الذاتياة  تملحة بالنسبة لهم بو مواجهة مشاكد

 .فى تعيير الواق  الذى يعيشونه

 يمياة فاى إطاار تخطايط ب  يتحقق ااستثمار األمثا  للماوارد البشارية والمادياة والتنظ

وتن يذ وتقويم البرنامج بو المشروع ااجتماعى وتوجيه تل  الموارد وصيانتها
(42)

. 

 لتنمية المستدامة : احوكمة الشركات لتحقيق  1-25
بهميااة حوممااة الشاارمات بوصاا  القطاااع الخااال هااو الحلقااة األهاام فااى تحقيااق التنميااة  تاالتى

عاادد م ااامين م هااوم تماليااة المحليااة والكونيااة، وتال األحمااات بفرحتااهالمسااتدامة نتيجااة لمااا 

وحومماة  ،الحوممة ااقتصادية وااجتماعية واألمدقية األمر الذي يجعله م هوما ملياف وشاامدف 

الشااارمات هاااى مباااادرة إساااتراتيجية جديااادة تهااادف إلاااى المواحناااة باااين األهاااداف ااقتصاااادية 

الكا ء للماوارد  ااساتعمالل بهدف تحقيق وااجتماعية والقانونية واألمدقية لمنظمات األعما

عبر بف   العمليات والممارساات الساليمة لاإلدارة الرشايدة ل اما  حقاوق بصاحاب المصاالا 

 .  (43)بشك  شام 

ماان مدلهااا تقااوم  التاايالعمليااة  هايحوممااة الشاارمات لتحقيااق التنميااة المسااتدامة  ب نخلاص و

لياة صان  القارار، وتخصايص ومراقباة المجتمعات بتطبياق وتن ياذ قيمهاا وعاادة مان مادل عم

الطاقات والمقدرات واإلمكانيات، والتحقق من األداء لمواجهاة ومعالجاة ق اايا مثا  محدودياة 

 الموارد. 

 فكر اإليكولوجيا الصناعية:  أساتالتخطيط للتنمية المستدامة على  1-26
واد والطاقاة واساتعماات يعرفه الباحث بلنه تل  التخطيط المتكام  والمدمج لتادفقات الما       

والسياحية فى إطار قا م علاى ، والبيئية  المختل ة العمرانية، والصناعية،وال راعية، األراضي

يكولوجيااة فيمااا يتعلااق بالتاادفقات الدا ريااة للمااواد إلمحاماااة وتقليااد عماا  األنظمااة الطبيعيااة ا

 والطاقة وعدقات التكاف  والتعاو  ومستويات التعذية. 

 د التخطيط المستدام القائم على فكر اإليكولوجيا الصناعية :فوائ  1-27
 إيجاد حلول مناسبة للمشاكل البيئية التالية :   1-27-1

  حراعيبو  صناعيبو  من ليسواء بما  مصدرى  الصحيإعادة استخدام مياى الصرف. 
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  صاناعيبو  من لايجم  وفرح وإعادة استخدام الن ايات والقمامة سواء بماا  مصادرها 

 .مدميبو 

  ،الحاد مان المخل اات الصاناعية بكافاة بنواعهاا ساواء بماناث صالبة بو قاحياة بو ساا لة

 عير قابلة إلعادة ااستخدام .الومنها المواد السامة والخطرة والثقيلة 

  بسلوب الحد من التلوث الناتج عن عوادم السيارات ووسا   النقا  العاام والتاواح  باين

 الخال. ال رديالعام بو النق   جماعيالبهمية م  من وسا   النق  

  مرحلاة  فايمرحلة بناء المشروعات بو  فيم ا استهد  الطاقة سواء ولحد لبسلوب

تصني  مواد البناء وبي منتجاات  فيتشعيلها واستعمالها ومذل  م ا استهد  الطاقة 

 صناعية بمرى.

  وجمالي بيئيتنسيق المواق  من منظور. 

 تجاددة مثا  الطاقاة الشمساية والعااح الحياوى علاى المساتوى ااست ادة مان الطاقاات الم

 العمرانى والمعمارى.

  التصااميم المعمااارى والبناااء المااوفر اسااتهد  الطاقااة والمااوفى لرقبااات مسااتخدمى

المسامن
(44)

. 

 إيجاد حلول مناسبة للمشاكل االقتصادية التالية :   1-27-2
 ة والتعاو  بين القطاع الخاال تموي  المشروعات بطريقة مبتكرة من مدل المشارم

 بينها وبين الحكومة من جهة بمرى. ممث  فى عدد من الشرمات من ناحية واحدة بو

 وجود ماسسات جديدة. إلى  تادى بمتشاف شبكات التكاف  الصناعى التى يمكن ا 

  المشروعات تات الحجم الكبير. إنشاءساأل بتقلي  تكالي  الوحدات المنتجة على 

 حلول مناسبة للمشاكل االجتماعية التالية :  إيجاد  1-27-3
 تطوير المجتم  وخلق فرص عمل جديدس . -
 القضاء على ظاهرس البناء العشوائى. -

 

 إستراتيجية اإليكولوجيا الصناعية فى تخطيط التنمية المستدامة: 1-28
منهجـى  تتطل  التنمية المستدامة إستراتيجية تقوم على قرارات مستنيرس على أسـات إطـار تفكيـر

ضـفاء الطـاب  الم سسـي علـى عمليـات التشـاور والتفـاوضل وتقـوم  فى مختلـف القطاعـات والقـاليم واا
 تلك اإلستراتيجية على المتطلبات التالية:
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  يمكان تساخيرها فاى حا  المشاام   التيالمساعدة فى بناء قدرات متعددة التخصصات

 المعقدة.

 ج  التنمية المستدامة.بت من تحديد الخيارات واألهداف والمستهدفات والسياسا 

 . تحلي  الق ايا ااقتصادية والبيئية وااجتماعية بطريقة متكاملة 

 .تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية المستدامة وبناء توافق اآلراء حولها 

  تحديااد وتصااميم اإلصاادحات القانونيااة والتطااوير الماسسااى لمعالجااة الق ااايا تات

 األولوية.

  السياسات وااستراتيجيات لمختل  القطاعات والمناطق الجعرافية.مواءمة 

 .ااست ادة من العولمة والنمو فى مجال العلم والتكنولوجيا 

  من بج  التنمية المستدامة. والسلومي الماسسيتشجي  وتسهي  التعيير 

 ة.تعبئة طاقات الشع  والدولة واإلبداع والموارد المالية سواء الداملية بو الخارجي 

  مان األولوياات مان مادل عملياات  بسااألتخصيص الموارد المحلياة المحادودة علاى

 .تشارميه

 متكاملة للمستقب . توض  سيناريوها 

  تطاااوير طااارق جديااادة للعمااا  مثااا  التمويااا  المناسااا  واألنشاااطة المشاااترمة لعباااور

 اانقسامات الماسسية.

 ة والدولة المرم ية.العم  على المهام المشترمة بالنسبة للدولة للقطاعات المختل  

  مجتماا  الماانحين الادوليين مان البدايااة وإدارة تلا  بشاك  جيااد  إشارا تصاميم آلياات

 لصالا جمي  األطراف.

  المقترحاة لتن ياذ اإلسااتراتيجية المشااروعاتإعاداد مطاط ااسااتثمار بو سلسالة مان 
(45)

. 
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يكولوجيا الفصل ال انى: سيناريوهات التنمية المستدامة القائم على فكر اإل
 الصناعية فى جنو  الصعيد

 السيناريو الول ) تهجين استخدام الفحم والطاقة الشمسية( 2-1
 المشكلة الساسية:  2-1-1

تتمثاا  المشااكلة األساسااية فااى عاادم م ايااة مااوارد الدولااة المصاارية فااى مجااال تااوفير الوقااود 

وانعكاااأل تلاا  علااى المطلااوب ألقااراا مختل ااة مثاا  توليااد الطاقااة الكهربا يااة بشااك  بساسااي 

توفير الوقود المطلوب لتشاعي  شارمات األسامنث، األمار الاذى بدى بهاذى الشارمات الاى التقادم 

بطلبات استيراد ال حم الحجرى من الخاري مح  لمشاكلة عادم تاوافر الوقاود الادحم اساتمرار 

 تشعي  تل  المصان . 

 فكرس السيناريو:   2-1-2
اسااى علااى تحوياا  مشااكلة نقااص الطاقااة وطلاا  شاارمات تقااوم فكاارة هااذا الساايناريو بشااك  بس

األسمنث استيراد واستخدام ال حم الحجارى ممصادر للطاقاة بالفرا  األسامنث إلاى فرصاة بمبار 

بنااه وبإمعااا  النظاار فااى اسااتعداد شاارمات األساامنث علااى ااسااتثمار فااى تجهياا  المصااان   ثحياا

و  درايااة منهااا فرصااة والمااوانى اسااتخدام ال حاام الحجاارى نجااد ب  تلاا  الشاارمات قاادمث د

للحكومة لدست ادة من المشكلة وتحويلها إلاى مشاروع قاومي تي قيماة اقتصاادية بمبار وآثاار 

 بيئية بق . 

 الهدف من السيناريو:  2-1-3
  ااست ادة من المشكدت الحالية التى تواجه شرمات األسمنث المصرية ورقبتهاا فاى

 ا الى فرل بمبر للتنمية.استخدام ال حم الحجرى موقود ألفرا  األسمنث وتحويله

  إنشاء شبكة تكافلية بين شرمات األسمنث والحكومة والبنو  فى إنشاء محطاة طاقاة

البحار  –قنا  –مهربا ية مبرى لتنمية منطقة المثلث الذهبى بجنوب الصعيد ) األقصر 

 األحمر (.

   ااست ادة من استعداد شارمات األسامنث علاى تحما  تكاالي  اساتثمارية فاى التشاعي

بوقااود ال حاام فااى حاا  مشااكدت بمباار مطلوبااة للتنميااة الشاااملة وبهمهااا توليااد الطاقااة 

 الكهربا ية.

  اسااتخدام المااوارد قياار المتجااددة ) ال حاام هنااا( من قااات ربساامالية لجلاا  وااسااتخدام

 الدا م للموارد المتجددة ) الطاقة الشمسية(.
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 :  السمنتعرض مشكلة شركات  2-1-4

ل تااارة الماضااية بالتقااادم بطلبااات الاااى الحكومااة المصااارية قامااث شاارمات األسااامنث ماادل ا   

استيراد ال حم الحجرى واستخدامه مبدي  للماحوت والعاح الطبيعى فى بفرا  األسمنث، بحياث 

ت من تل  الشرمات استمرار العملية اإلنتاجية وعدم توق ها، مما وبناه باالخبرة والتجرباة ما  

شااء محطاات للطاقاة الكهربا ياة ساواء ماناث تعما  تل  الشارمات فاا  الكثيار منهاا ي كار فاى إن

بو الطاقااة الشمسااية، وبباادت تلاا  الشاارمات اسااتعدادها للقيااام بمااا يلااةى فيمااا يخااص  تبالماااحو

 استخدام ال حم الحجرى: 

   تاااوفير ااساااتثمارات المطلوباااة لتعااادي  مطاااوط اإلنتااااي لتكاااو  قاااادرة علاااى العمااا

سايور نقا  ال حام، ومخااح ، وفدتاار باساتخدام ال حام مثا  ترميا  طاواحين لل حام، و

 وقيرها من بنظمة تشعي  ال حم.

 .توفير ااستثمارات المطلوبة لتجهي  الموانى لتكو  قادرة على استقبال ال حم 

 موقف الحكومة من المشروع: 2-1-5
 :بالنسبة لوحارة الصناعة والجهات المسئولة عن الطاقة 

إحااداث تنااوع فااى مصااادر الطاقااة رحبااث برقبااة شاارمات األساامنث فااى اسااتيراد ال حاام بهاادف 

والتخ ياا  ماان عاادم قاادرة الدولااة علااى تااوفير الوقااود المطلااوب لتشااعي  مصااان  األساامنث 

 ومحطات الكهرباء وقيرها من ااستخدامات. 

 : بالنسبة لوزارس البيئة 

ببدت وحارة البيئة تخوفاف شديداف من اثار التلاوث البيئاى النااتج عان اساتخدام ال حام فاى مصاان  

 نث ، ويوافق الباحث هنا وحارة البيئة تل  التخوف من منطلق ااعتبارات التالية :األسم

  سيتم استيراد ال حم وتوحيعه من مدل عدد مبير من المواني المصرية على شارمات

األسمنث المنتشرة من شمال الى جنوبها مما قد يادى الى التلوث فاى منااطق عديادة 

 ومت رقة.

 ج عاان توحياا  ال حاام علااى شاابكة مت رقااة ماان المصااان  وماان حيااادة مميااة ال اقااد النااات

 المواني.

    اساااتهد  ممياااات مبيااارة مااان الوقاااود الساااا   المطلاااوب لنقااا  ال حااام الاااى المصاااان

 مالسوار والدي ل.

  10استخدام عدد مبير جداف من السيارات لنق  مميات ضخمة من ال حم تقدر بحاوالى 

مة فاى عملياات نقا  ال حام سايكو  مان مليو  طن ما  العلام بال  السايارات المساتخد
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الصع  استخدامها فى نق  منتجات بمرى بسب  تلوثهاا ببقاياا ال حام واللاو  األساود 

 الذى يحتاي الى عمليات نظافة شاقة إلمكانية استخدامها ألقراا بمرى . 

  تحول الكثير من شرمات األسمنث من اساتخدام المااحوت الاى العااح الطبيعاى بعارا

ات ثانى امسيد الكربو  وااست ادة من عا دات بي  الكربو  طبقاف إلت اقية تقلي  انبعاث

التعياارات المناميااة وفااى ساابي  تلاا  التحااول تحملااث تلاا  الشاارمات تكااالي  مبياارة، 

بال حم سيادى الى مروي تل  الشرمات من آلياة التنمياة   وتحول تل  الشرمات للعم

 لشرمة وبي اف الحكومة.النظي ة وتاثير تل  اقتصادياف وبيئياف على ا

 الســـمنتالحـــل المقتـــرح الـــذى يحقـــق المصـــالح المشـــتركة لشـــركات  2-1-6
البحـــر  –ويســـاعد الدولـــة فـــى التنميـــة الشـــاملة لمنطقـــة الم لـــث الـــذهبى ) قنـــا 

 (:   القصر – الحمر 
  :الفكرس الساسية لحل المشكلة 

موارد قير المتجددة ) ال حام يقوم هذا الح  على فكر علم اإليكولوجيا الصناعية فى استخدام ال

هنااا( من قااات ربساامالية لجلاا  وااسااتخدام الاادا م للمااوارد المتجااددة ) الطاقااة الشمسااية( حيااث 

سااتنخ ا التكااالي  الااى النصاا  تقريبااا مقارنااة باسااتخدام الطاقااة الشمسااية بم ردهااا. وبي ااا 

 الجهة الثانية.إنشاء الشبكات التكافلية بين الشرمات من جهة والحكومة وبطراف بمرى من 

وتلا   باسااتخدام التكاالي  الربساامالية التااى تناوى شاارمات األساامنث تحملهاا فااى اسااتيراد       

را  ماا  الحكومااة المصاارية والمسااتثمرين ال حاام وتعاادي  مطااوط اإلنتاااي والمااوانى وبااشاات

% 35% فحام   65اآلمرين فى إنشاء محطة مهربا ية هجاين ) مختلطاة ( بالنسا  التالياة  

ميجاااوات بمنطقااة وادى اللقيطااة بااين قنااا والبحاار األحماار  وهااى  2100بشااعة شمسااية بقاادرة 

 بعلى من إنتاي محطة السد العالي.  

 الحل:  الفوائد واالعتبارات المرتبطة بهذا 
 يقوم هذا الح  على ااعتبارات التالية:

  إنشاء محطاة لتولياد طاقاة مهربا ياة ) تعما  باال حم والطاقاة الشمساية( تعاادل ممياة

اساتبدال  -الوقود الحالي الذى تعم  به شرمات األسمنث من ) ماحوت وقااح طبيعاى(

 الطاقة الحرارية بطاقة مهربا ية مطلوبة بشك  ملا. 

 لبيئية استخدام ال حام بشاك  مبيار حياث سايتم اساتخدام ال حام بنسابة تخ ي  اآلثار ا

% وفى مكا  واحد فقط حيث ياتم النقا  مان مينااء الحماراوين بالقصاير الاى 65اق  

 المنطقة المقترحة للمشروع بوادى اللقيطة. 
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  تقااوم الدولااة بإنشاااء مااط سااك  حديااد لنقاا  ال حاام ماان الميناااء إلااى محطااة الطاقااة

 60قطاار ما  قطاار  2مم حياث يمكان اساتخدام عادد  150افة حوالى الكهربا ية لمس

 ال  طن يوميا فى ورديتين. 24عربة لنق  

  ماااط الساااك  الحديدياااة سيساااتخدم فاااى تنمياااة المثلاااث الاااذهبى وإقاماااة عااادد مبيااار

المشروعات الصناعية حول الخط باإلضافة الى المشروعات السياحية وربط سواح  

 ى القديم.محافظة البحر األحمر بالواد

 .مساعدة الدولة فى ح  مشكلة الطاقة الكهربا ية المنتجة من المشروع 

  . تحقيق مصالا شرمات األسمنث المتمث  فى الربا واستمرار التشعي 

  تنمية منطقة المثلث الذهبى وملق فرل استثمارية ضخمة لخدمة بهداف الدولة فاى

 التنمية ااقتصادية وتطوير المجتم . 

  األسمنث لنسبه من محطة الطاقة الكهربا ية محق انت ااع سايادى الاى ملكية شرمات

تخلااص الدولااة ماان دعاام الطاقااة الكهربا يااة لشاارمات األساامنث وحصااول شاارمات 

 األسمنث على نصيبها من الشبكة القومية.

  اسااتخدام المااوارد الماليااة التااى تنااوى شاارمات األساامنث اسااتثمارها وبي ااا المااوارد

الطاقااة الشمسااية ااسااتخدام الكاا ء ماا  عاادم العااودة للااوراء الطبيعيااة المحليااة مثاا  

بالنساابة لشاارمات األساامنث الحاليااة والتااى وفقااث اوضاااعها سااابقا وتعماا  ببنيتهااا 

 األساسية والتكنولوجية بالعاح بو الماحوت. 

  يمكاان نقاا  تلاا  ال كاارة لتجمعااات صااناعية بماارى مثاا  مصااان  الصاال  وااساامدة

مشترمة لمحطات طاقة مهربا ية يكو  جا ء منهاا  والسيرامي  فى انشاء مشروعات

مكااو  شمسااى وتساااعد فااى تخلااص الدولااة ماان دعاام الطاقااة وبي ااا تخ ياا  عاا ء 

 التنمية من على الدولة. 

  امتيار موقا  للمشاروع لاه مطاة للتنمياة ويتاوافر باه مقوماات امارى لإلسات ادة مان

ناريو الثاانى ) ميااى الموارد المتاحة، وبي ا الماوارد المهادرة مماا سيت اا فاى الساي

 الصرف(. 

  تنمية جنوب الصعيد ملحد المناطق المحرومة وال قيرة تنمياة مساتدامة شااملة تقاوم

 على تواح  مافة اابعاد ااقتصادية وااجتماعية والبيئية.

 الحسابات االقتصادية للتصور المقترح:   2-1-7
 50نث بالكاما  حاوالى  بتعميم معامدت استهد  طان األسامنث مان الطاقاة علاى إنتااي األسام

 (.09مليو  طن فى السنة فا  استهد  شرمات األسمنث من الطاقة يت ا من الجدول رقم )
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 استهالك شركات السمنت من الطاقة (09جدول رقم )
 مليون طن أسمنت 50االستهالك إلنتاج  نوع الطاقة
 مليون طن مازوت  4.25 مازوت  ومكافئ غاز

 ميجاوات 539.00أي  مليار ك و ت 4.6 كهرباء 
ـــ  ارـــ س المصـــدر:  ا ر،ـــال   14000محمـــسد ،ـــردا دسر المحا،ـــب  ابداررـــ  البر رـــ  تـــد رح رـــئ مرايبـــا  ابدار  البر ر

 .  2009ماج،ررر غرر منشسر  ا جامع  عرن شمس ا 
 

( مااا تسااتهلكه مصااان  األساامنث ماان الطاقااة الحراريااة ) الماااحوت 10يوضااا الجاادول رقاام ) 

 ى ( والمكافي فى حالة استخدام تل  الكميات إلنتاي الطاقة الكهربا ية. والعاح الطبيع

مكافئ ما تستهلكه مصان  السمنت من ) المازوت والغاز الطبيعى ( فى  ( 10جـدول رقم )
 توليد الطاقة الكهربائية

بيان أنواع الوقود 
 المستهلكة

المكافئ 
 مازوت

 المكافئ
 فحم

 المكافئ
 كهرباء

 4.25 غاز طبيعى  
 مليون طن

10  
 مليون طن

2000 
 مازوت  ميجاوات

 ( 09يتضح من الجدول رقم )
  مليو  طن فحم حجرى مبدي  للماحوت والعااح  10ا  شرمات األسمنث تحتاي تقريبا

 مليار متر مكع  قاح( . 3.7مليو  طن ماحوت،  1.4الطبيعى ) 

 المطلوبااة لتشااعي   حساااب الطاقااة الكهربا يااة التااى يمكاان تولياادها ماان مميااات ال حاام

جيجاا( واعتباارات فنياة  2ميجاوات ) محطة  2000مصان  األسمنث تعادل حوالى 

ميجاا وات طبقاا لتقاديرات شارمة معهاد  2100جيجاا بى  2.1ستكو  قدرة المحطة 

 جولي  للطاقة الشمسية.  

( التكــاليف التــى ســوف تتحملهــا شــركات الســمنت فــى حالــة العمــل 11ويوضــح الجــدول رقــم ) 
 بالفحم. 

 التكاليف التى سوف تتحملها شركات السمنت والدولة فى حالة العمل بالفحم  (11جدول رقم ) 
 التكاليف اإلجمالية التقديرية اســـــت مارات أوليــــة: 

 طواحين الفحم 

 مليار جنيه 5
 مخازن الفحم 
  سيور وفالتر 
 أجهزس إشعال وتشغيل 
 نظام تحكم 
 ستقبال الفحم إعداد المواني ال 
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  تـــكاليف متــغيرس )سنوية(: 
  نقل الفحم من الموانى الى المصان 

 استهالك الكهرباء لمعدات الفحم  مليون جنيه سنويا 500حوالى 
 قط  الغيار والتشغيل والصيانة 
 فاقد نقل الفحم 

  تكاليف أخرى تتحملها الدولة 
  ـــى نتيجـــة نقـــل ـــاليف التلـــوث البيئ تك

 غير معروفة لى اماكن متفرقةالفحم ا
   تكاليف دعم وتوفير الوقود المطلو

 لنقل الفحم بالسيارات من الموانى 
 مليون لتر سوالر 20حوالى 

 مليون جنيه سنويا( 100) 
  تكاليف دعم وتوفير الطاقة

 الكهربائية لتشغيل معدات الفحم
 مليون ك و ت  180حوالى 

 مليون جنيه سنويا( 20) 
  ى م ل فروق العمالت تكاليف اخر

 غير معروفة الجنبية وأسعار الصرف 
بحدى شـراا  اس،ـمن  الرـد رنـسى ا،ـراداح الشحـح اشـررث الباحـث تـد معـدادلا  ـح رحسبـ  جدسى المصدر: من درا،  

 األرقاح ملد مجمالرا  ألغراض البحث.
 

 طبيعة العالقة بين الدولة وشركات السمنت طبقا للتصور المقترح:   2-1-8
  الدولة على توفير الوقود المستخدم حاليا لشرمات األسمنث ) ماحوت، العاح الطبيعى(  تعم

 بشك  مستمر وبلسعار يت ق عليها بالنسبة للدعم.

  سايتم توجياه ااسااتثمارات التاى مصصاتها شاارمات األسامنث لتشاعي  مصااانعها باال حم الااى

سية الحرارية( ما  بعاا المشروع الجديد )محطة مهرباء هجين تعم  بال حم والطاقة الشم

 الحواف  الحكومية من ضرا   ودعم لتشجي  تن يذ المشروع الجديد.

  2100تقوم شرمات األسمنث بالمساهمة فاى إنشااء محطاة مبارى للطاقاة الكهربا ياة قادرة 

% بشااعة شمسااية بااوادى اللقيطااة بو 35% فحاام   65ميجاااوات تعماا  بالنظااام الهجااين 

  تنميتها تحث مسمى المثلث الذهبى ويكو  شك  المساهمة المكا  المناس  بالمنطقة الم م

المخصصة لدستثمار فى ال حم باإلضافة الى المساعدة باستخدام التسعير فى  تبااستثمارا

تموي  المشروع م  وجود ات اقيات ت اوضية م  الدولة بخصول الادعم للعااح و المااحوت 

 جة الربحية التى تحققها.  والمواد الخام بحيث تحافظ شرمات األسمنث على در

  من قدرة المحطاة الم ما  انشااءها وهاى 25تحص  شرمات األسمنث على حصة بنسبة %

تسااوى تقريبااا اساتهدمها الحااالي ماان الطاقاة الكهربا يااة لشاارمات األسامنث والباااقي ياااول 

للدولااة ، ماا  طاارال نساابة لدسااتثمار ) بنااو  محليااة وشاارمات التاالمين ومسااتثمرين( ويبااين 

 ( مقترال مصادر التموي  للمشروع.12ول رقم )الجد
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 مصادر تمويل المشروع:مقترح  2-1-9

 ( مقترح مصادر التمويل للمشروع12جدول رقم )

 المبلغ الحوافرالبيان /  التمويلمصدر 
 شركات السمنت
 است مارات الفحم

  

ــى خصصــتها شــركات  تســتخدم االســت مارات الت
% مـن 25السمنت للعمل بالفحم مقابل حصة 

ـــــاج المحطـــــة ) حـــــوالى إ ميجـــــاوات (  500نت
ويكفــى اســتهالك مصــان  الســمنت مــن الطاقــة 

 الكهربائية.  

 مليار 5حوالى 
 جنيه

تســـــعير الســـــمنت لصـــــالح 
 تمويل المشروع 

عن طريـق عالقـة تفاوضـية 
ــــــــة وشــــــــركات  ــــــــين الدول ب
ــــــــتم تســــــــعير  الســــــــمنت ي
الســمنت خــالل فتــرس إنشــاء 

 سنوات( .  4المشروع ) 

ــــة الحاليــــة وضــــ  ســــعر يحــــا ــــى الربحي فظ عل
 جنيه للطن أو أقل(. 650لشركات السمنت ) 

 – 750يتم بي  السمنت للمستهلك بسعر من 
 سنوات إنشاء المشروع. 4خالل  850

تقـــوم الدولـــة بت بيـــت جميـــ  أســـعار المـــدخالت 
لصناعة السمنت طاقة حراريةل كهربـاءل حجـر 

 سنوات.   4جيرى لمدس 

 سنة االولى  2
 جنيه مليار 10

 
 سنة ال انية  2
 مليار جنيه 20

الضـــرائ  المفروضـــة علـــى 
 شركات السمنت 

تقـوم الدولـة بتحويــل الضـرائ  المفروضـة علــى 
 4شــــركات الســــمنت لتمويــــل المشــــروع لمــــدس 

 سنوات 

 مليار جنيه 10

مشاركة البنوك وشركات 
 الت مين 

 مليار جنيه 10 االست مار فى المشروع 

 مليار جنيه 55  اجمــــالى المبلـغ

وفى حالة عدم دمول شرمات ااسمنث فى تمويا  المشاروع يمكان ب  ياتم التمويا  عان طرياق 

 قطاعات بمرى بومستثمرين بااشترا  م  الحكومة المصرية.

 النتائل االقتصادية والبيئية واالجتماعية طبقا للتصور المقترح: 2-1-10
  :اقتصاديًا 

  ميجااوات  2100عة شمسية بقادرة % بش35% فحم   65إنشاء المحطة الهجين

ساايوفر علااى الدولااة ن اا  مميااة الوقااود تقريبااا المطلوبااة لتشااعي  بفاارا  شاارمات 

 مليار متر مكع  قاح( سنويا. 3.7مليو  طن ماحوت،  1.4)  -األسمنث 

  بشااعة شمسااية ساايوفر علااى الدولااة 35% فحاام   65إنشاااء المحطااة الهجااين %

 رباء جديدة.ااستثمارات المطلوبة إلنشاء محطة مه
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  ( سيتيا للدولة توفير الكهرباء لبدء عملية تنمياة شااملة فاى منطقاة المثلاث الاذهبى

 البحر األحمر (.   –قنا  –األقصر 

  350% ) المحتاوى الشمساى(  بى حاوالى 35توفير عمدت صاعبة سانوية بنسابة 

ملياااو  طااان فحااام(  3.5× دوار  100ملياااو  دوار ) ساااعر طااان ال حااام حاااوالى 

 نة بالموافقة على استيراد ال حم ألفرا  األسمنث.بالمقار

   تاوفير الوقاود ) الاادي ل ( المطلاوب لنقاا  ال حام بالشاااحنات مان المااوانى الاى مصااان

الا  شااحنة  250األسمنث حيث يقدر عدد الشاحنات المطلوباة لنقا  ال حام بحاوالى 

ى حاين لاو مليو  لتر ف 25فى السنة باستهد  متوسط من الدي ل )السوار( حوالى 

تم نق  ال حم بالقطار من الميناء الى محطة الطاقة الكهربا ية فا  ااساتهد  ا ي ياد 

 مليو  لتر من السوار م  مدحظة ا  هذا الوقود مدعوم من الدولة. 5عن 

  توفير الطاقة الكهربا ية المطلوبة لتشعي  معدات ال حم بمصان  األسمنث والتى تقدر

 ميجا وات( على بق  تقدير.  20وات ساعة ) حوالى  مليو  ميلو 180بحوالى 

  .  تخصيص الموارد المالية وموارد الطاقة التخصيص األمث  واألف 

  :بيئيًا 
  اسااتخدام ال حاام فااى المحطااة سيقتصاار علااى مكااا  واحااد فقااط وماان ميناااء واحااد فقااط

 بشروط بيئية محكمة فى النق  والمناولة بقطار مخصص من الميناء الى المحطة. 

  35تجن  التلوث الناتج عان م اا الكمياة الم ما  اساتيرادها مان ال حام بنسابة %

 مليو  طن واستبدالها بحتوى شمسى. 3.5بى 

  تجن  التلوث الناتج من تاوفير الوقاود المطلاوب لنقا  ال حام مان الماوانى بالسايارات

 مليو  لتر سوار سنويا . 20الى المصان  بكمية ت يد عن 

 :بيئيا واقتصاديا 
 كن استمرار تطوير ورف  قدرة المحتوى شمساى ما  انخ ااا التكاالي  باإلضاافة يم

 الى الخبرة التى سوف تكتس  فى مشروع بمث  هذا الحجم. 

 :اجتماعيا 
  ساايادى تلاا  الااى نقاا  السااكا  ماان الااوادى ال اايق الااى المااد  الجدياادة التااى سااتقام

ل راعية ومشاكدت بالمنطقة المواحية والتخلص من مشكدت التعدى على األراضي ا

الصاارف الصااحى وقيرهااا وإقامااة مجتمعااات جدياادة وحديثااة مصمصااه علااى احاادث 

 البيئية. ةالمعايير التصميمي
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% فحـم 65جيجا  بنسـ   2.1 بقدرسسب  اقتراح محطة كهرباء هجين  2-1-11
 % أشعة شمسية.35+ 

  نســ  التهجــين بــين الطاقــة الشمســية والفحــم هــى نســبة مرنــة طبقــًا للمحــددات
للحصـول علـى تكلفـة كيلـو وات % أشـعة شمسـية 35ية وتحديد نسبة التكنولوج

ـــى المـــدى الزمنـــى لعمـــر المشـــروع تكـــون مناســـبة بالنســـبة للســـوق  ســـاعة عل
سنة تقريبًا حسـ  تطـور أسـعار الفحـم  40قرش لمدس  65المصرى وهى حوالى 

 .العالمية
  أشــعة شمســية ســي دى لوجــود مشــروع طاقــة شمســية كبيــر 35وجــود نســبة %

ميجــاوات ل كمــا أن هــذه النســبة ســت دى إلــى خفــض  700إلنتــاج حــوالي  جــداً 
الملو ــات الناتجــة مقارنــة بتوليــد الكهربــاء باالعتمــاد علــى الفحــم بالكامــل ل كمــا 
ســيتم خفــض التلــوث النــاتل عــن التهجــين بمــا يســاوى كمــا لــو أن تلــك المحطــة 

حـالى ومـ  ارتفـاع تعمل بالكامل بالغاز الطبيعى الغير متوافر محليـا فـى الوقـت ال
 أسعاره العالمية بشكل كبير.  

  ــة لــو تــم إنشــاء محطــة شمســية فقــط التكــاليف يــ دى ذلــك إلــى خفــض بالمقارن
)النصــف تقريبــا( بســب  التكــاليف المشــتركة بــين المحطــات التقليديــة ومحطــات 

 :الطاقة الشمسية م ل
عداد الموق . -  اإلنشاءات والتركيبات المدنية واا
 . Power Blockدات ونظام التشغيل التوريبنات والمول -
 االعمال االستشارية والتصميمات.  -
 نظام التحكم وادارس المحطة. -

  مقارنـة بكفـاءس حـوالى 40كفاءس إنتاج الطاقة الكهربائية تصـل الـى أك ـر مـن %
%  فـــى المحطـــات الشمســـية فقـــط ممـــا يـــ دى الـــى إنتـــاج طاقـــة كهربائيـــة 20

 منخفضة التكاليف.
 ــ تطلــ  اســت مارات د الكهربــاء يســتخدم الطاقــة الشمســية بالكامــل يإنشــاء مشــروع لتولي

   أولية ضخمةل واسترداد االست مار الولي فيها يستغرق زمنًا طوياًل.
الــرأي الفنــي للجهــات العلميــة الجنبيـــة حــول تكــاليف مشــروع محطـــة  2-1-12

 الطاقة الهجين:
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- Solar-Institute Juelichالتابعـة لمعهـد  IA TECHقام الباحث بالتواصل م  شـركة  
ب لمانيا فى ظل وجود عالقة سابقة للحصول على رأى فنى تقـديرى  آخن للعلوم التطبيقيةجامعة 

مليار يورو لمحطـة  2.8لمقترح محطة كهرباء الهجين ) فحم + طاقة شمسية( ل وكان التقدير 
نتاج الطاقة الكهربائية سنوي 4.2الفحم و   15.4ا حوالى مليار يورو لحقول الطاقة الشمسية واا

مليار جنيـه بالخـذ  50مليار كيلو وات ساعة م  العلم بان تقدير الباحث للتكاليف لن يزيد عن 
ــى المشــروع ل  ــة ف ــات المحلي ــين ل والمكون ــاولين المحلي ــار الظــروف المصــرية ل والمق فــى االعتب

صــناعية  وتــوافر أرض المشــروع لوالفوائــد االقتصــادية االخــرى المتعلقــة بــالموق  مــن مشــروعات
ـــة وســـياحية .   ـــة وعمراني ـــم )وزراعي  IA TECH( تقـــديرات شـــركة 13ومرفـــق بالجـــدول رق

 .2014والمرسلة بالبريد االليكترونى للباحث خالل شهر مارت 
 

 المانيا ردا على أسئلة الباحث –طاقة الشمسية لتقديرات شركة معهد جوليش ل (13جدول رقم )

 الس ال الرد التعليق
ـــــــــك  ـــــــــض تل يمكـــــــــن خف

لتكاليف بـدخول مقـاولين ا
 ومكونات محلية   

 

Total CAPEX is about 
2,800,000,000 € for 2,100 MWnet 
electric 

 

An estimation of 
the total cost of 
coal – solar project 
2000 MW. 

 تقدير التكاليف االولية 
كفـــاءس عاليـــة تصـــل الـــى 

40%  

 
ال توجد محطـة تصـل الـى 

لوقـــت هـــذه الكفـــاءس فـــى ا
 الحالى بمصر 

 

Hybridization is THE approach to 
convert fossil fuel power economy 
to a sustainable affordable and 
environmental friendly one. 
Efficiency of hybridization would 
be high, because large scale coal 
power plants benefit from high 
efficiencies in the power block of 
more than 40% + - when injecting 
solar produced steam in the life-
steam path of the coal fired facility, 
the solar steam is then converted at 
high efficiency, e. g. 40% 
depending on the cooling. However 
solar field too close to the coal fired 
power plant would suffer from the 
blocking of the water steam clouds 
coming out of the cooling towers- 
best would be to cool with Nile-
water. 

The efficiency of 
hybridization 

فحم +  –كفاءس التهجين 
 أشعة شمسية
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ـــاليف المشـــروع  ـــدير تك تق
ى ســمككــل بــالمحتوى الش

 مليار يورو 7
ــــــــك  ويمكــــــــن خفــــــــض تل

مليــــار  5التكــــاليف الــــى 
يـورو عــن طريــق مقــاولى 
بــاطن محليــين أو مقــاول 
 صينى ومكونات محلية 

تكلفــة الكيلــو وات ســـاعة 
على طول عمر المشـروع 

 سنة  40
قـــــرش ويمكـــــن  65-95

ــــــا لطــــــرق  خفضــــــها طبق
 التمويل والظروف المحلية 

Total Project volume for the solar 
tower would be approx. 
4,200,000,000 € for the solar steam 
production (to produce solar steam 
at 700 MWel equivalent-share for 
the power block of the coal plant at 
max. capacity of 2,100 MWnet) + 
2,800,000,000 € for the coal plant 
(making at peak 2,1 GW when 
some days are without solar) = 
7,000,000,000 
 Generating approx. §  Total annual 
electric energy: 15,400,000 MWh 
§  Levelized Cost of Electricity:   
65 – 90 €/MWhel (Depending on 
financing, coal price and carbon 
credits) 
§  Emission:                          580-
650 t_CO2/MWh,el   

Your opinion about 
the ratio of 65% 
coal and 35% of 
solar. 
 

ـــــــــــــوى  تكـــــــــــــاليف المحت
الشمســــــى  ــــــم تكــــــاليف 

 المشروع ككل

فى حالة اسـتخدام الحـرارس 
المفقودس فى تحلية الميـاس 
ــــــة ســــــيعود ذلــــــك  الجوفي
اقتصــــــاديا علــــــى تكلفــــــة 

 الكهرباء

 

For the water desalination this fully 
depends on the local conditions, but 
would be commercially beneficial 
for the project, so levelized cost of 
electricity could be decreased 
additionally significantly. 

The positive effect 
of the project from 
the side of water 
desalination 

 

 
 ل ورسومات السيناريو المقترحأشكا 2-1-13

 نقل الفحم من الميناء الى محطة الكهرباء  (06شكل )
 من للفحم باستخدام السكك الحديدية والعربات المغلقةتصور للنقل اآل
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حول محطة الكهرباء الهجين  ) المنطقة الصناعية اإليكولوجية(شبكة التكافل الصناعى  (07شكل )
 )فحم + طاقة شمسية(

 
ــل الفحــمالمشــر  2-1-14 ــاء وخــط نق ــة محطــة الكهرب ــى منطق  وعات الصــناعية ف

 .  )المنطقة الصناعية اإليكولوجية(
  نتيجة وجود محطاة الطاقاة الكهربا ياة فاى موقا  متميا  تتاوافر باه مقوماات التنمياة

)منطقاة وادى اللقيطااة( فاناه يمكاان اساتعدل مااط سااك  حدياد نقاا  ال حام إلقامااة عاادة 

تاى يمكاان ا  تعتماد علاى ال حام بطريقاة نقا  امنااة صاناعات مثا  صاناعة األسامنث ال
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واي اااا صاااناعة ااسااامدة والسااايرامي  والرماااام وقيرهاااا مااان المعااااد  الموجاااودة 

 بالمنطقة. 

  نظرا استخدام مميات مبيرة من ال حم فى محطة الطاقة فانه يمكن ترمي  واساتخدام

مها فاى انشااء تكنولوجيات ال حم النظي  بحيث يتم تادوير بماسايد الكبرياث واساتخدا

 مصن  الواال الجب  المستخدم فى صناعة البناء.

  اسااتعدل فاقااد الحاارارة الناااتج ماان المحطااة فااى تحليااة المياااى الجوفيااة بمنطقااة وادى

 اللقيطة بحيث تصبا صالحة استخدمات مختل ة عن طريق تخ ي  درجة ملوحتها.

 الصااناعية ماان  ماان مقومااات نجاااال المشااروع فااى تلاا  المنطقااة امكانيااة نقاا  المياااى

 مصان  السكر والورق بقول. 

 
أواًل : صــناعات تعتمــد علــى تكنولوجيــا غســيل الغــازات ) مصــن  ألــواح الجــبت( بالشــكل 

 (08الموضح رقم )
 (08شكل )

 
 

تقوم هذى الصناعة على عملية قسي  قاحات بماسيد الكبريث ملحد تكنولوجيا الحد من التلاوث 

 الناتج عن حرق ال حم الحجرى.

 نيًا : صناعات تعتمد على زيادس القيمة المضافة لمنتل اللمونيوم بنج  حمادى: ا
الكهربا ية بمنطقة المشاروع فإناه يمكان نقا  األلمونياوم الخاام مان مصان   ةتظراف لتوافر الطاق

نجاا  حمااادى وهااى منطقااة قريبااة ماان موقاا  المشااروع وإقامااة عاادد مبياار ماان المشااروعات 
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م المحلاى مماا ياادى ل ياادة القيماة الم اافة ل لمونياوم وبي اا الصناعية للتصدير وااساتخدا

 توفير فرل العم  واستخدام الكهرباء فى منطقة المشروع ومن الصناعات المرشحة:

 .صناعات الطاقة الشمسية 

 .صناعة قط  قيار السيارات 

  األسااد  والكااابدت وقيرهااا ماان مسااتل مات البناااء والتشااييد. ويوضااا الشااك  رقاام

 ر لتل  الصناعات. ( تصو09)

 : صناعات قائمة على اللمونيوم(09شكل )

 

 : استخدام الحرارس المفقودس فى تحليه المياه الجوفية:  ال اً 
درجة مئوية فى تحلية المياى الجوفياة باوادى اللقيطاة ثام  80يمكن استخدام الحرارة األق  من 

دال بهاا مماا ياادى إلاى ساهولة ملطها بالمياى الموجودة بالمنطقة حيث يتم تخ يا نس  األما

جاا ء فااى المليااو  فااى  4000 – 2000اسااتخدام المياااى الناتجااة والتااى تتااراوال ملوحتهااا ماان 

العديد من التطبيقات ال راعية والصناعية. وتوضا ال قرة التالية رسالة لشرمة معهد جاولي  

 للطاقة الشمسية مرسلة للباحث.

Thank you, but I mean process heat in sense of heat in form of e. g. steam 
to run industrial processes at temperatures >100°C or waster water 
treatment or desalination at 80°C or else demands...- if there is a need for 
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process heat close to the solar site, this will increase economics 
significantly. 

فـائض الحـرارس إلنتـاج البخـار المسـتخدم فـى تطبيقـات صـناعية )المقتـرح : اسـتخدام  رابعاً 
 :مصن  إلنتاج االي انول( 

درجاة مئوياة فاى إنتااي البخاار المساتخدم فاى بعاا  100يمكن استخدام الحرارة األعلاى مان 

 اتج من المحطة.التطبيقات الصناعية مث  صناعة اايثانول ، وصناعة الطوب من الرماد الن

 : التخلص من الرماد الناتل عن حرق الفحم:  خامساً 
  ماان 37قاادمث إحاادى الشاارمات األمريكيااة طريقااة إلنتاااي الطااوب بااعتماااد علااى %

% انخ ااا فاى 84% اساتهد  طاقاة بقا ، 81الرماد المتطاير لمحطات ال حم م  

لاي  الحارق مماا قاد انبعاثات الكربو  حيث تقوم هذى الطريق على استخدام البخار و

درجاة مئوياة الناتجاة  100يساعد اي ا فى اساتخدام الحارارة الم قاودة األعلاى مان 

( منتجاات الشارمة اامريكياة 10عن محطة الطاقة الكهربا ية ويوضاا الشاك  رقام )

 من الطوب األق  استهدماف للطاقة.

 ( : منتجات الشركة االمريكية من الطو  10شكل رقم )   

 
Source : http://calstarproducts.com/bricks/ 

  2من الرماد الى شرمات األسمنث المجااورة للمشاروع ) يوجاد عادد توريد ما يتبقى 

مصان  بساامنث ( حيااث تعااد هااذى الطريقااة ماان بمثاار الطاارق شاايوعا فااى الااتخلص ماان 

الرماد باضافتة الى الكلنكار ) ماام األسامنث ( بعاد مروجاه مان ال ار  مماا ي ياد مان 

 القيمة الم افة لصناعة األسمنث.

 : صناعة السمنت:  سادساً 
 ــى مســار خــط نقــل الفحــم : نظــرًا لتــوافر مقومــات صــناعة أق امــة مصــن  لالســمنت عل

السمنت بمنطقة المشروع وحتى يتم االستغالك الكامل للموارد المتاحـة مـن خـط سـكك 

http://calstarproducts.com/bricks/
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حديد نقل الفحمل وتوافر الطاقة الكهربائية والحجر الجيرى المطلـو  لصـناعة السـمنت 
طــن فــى اليــوم باالعتمــاد علــى الفحــم  10000لــذا فإنــه يمكــن إقامــة مصــن  بقــدرس 

 كمصدر للطاقة الحرارية.
 الســمنتالتوقــف عــن إنشــاء مصــان  واســتكمااًل للر يــة المتكاملــة لحــل مشــكلة الطاقــة فــيمكن 

طـن فـى  400الى  100من قدرس  Mini cementالكبيرس واالهتمام بمصان  السمنت الصغيرس 
دول م ــل الصــين والهنــد خصوصــا فــى المنــاطق اليــوم وتشــتهر تلــك المصــان  فــى العديــد مــن الــ

 الريفية ومن مميزات إقامة هذه المصان  بالنسبة للواق  المصرى ما يلى:  
  سااهولة اسااتخدام هااذى المصااان  للااتخلص ماان المخل ااات ال راعيااة والمن ليااة موقااود

طان مااحوت يومياا وباذل  يمكان  10طن إلى حوالى  100حيث يحتاي المصن  قدرة 

% والباااقي ماااحوت بو  50إلااى  25احوت بمكااافي مخل ااات ماان حااوالي اسااتبدال الماا

فحاام حيااث يسااه  جااداف جماا  مااا يحتاجااه مصاان  صااعير ماان المخل ااات عاان طريااق 

الوحاادات المحليااة وجمعيااات تنميااة المجتماا  بالمناااطق الري يااة ويقتصاار انشاااء هااذى 

الحجار  المصان  بالظهير الصاحراوى للقارى والماد  الصاعيرة التاى يتاوافر بهاا ماام

 الجيرى على مستوى الجمهورية.

  يقاااوم الصاااندوق ااجتمااااعى للتنمياااة والبناااو  بتمويااا  تلااا  المشاااروعات الصاااعيرة

 والمتوسطة.

 . تستوع  هذى الصناعات بعداد مبيرة من العمالة عن إنشاء المصان  الكبيرة 

 مبيرة من مام الحجر الجيري.  تا تحتاي إلى احتياطيا 

 Miniاساتطدعية حاول تكاالي  إنشااء  مصاان  األسامنث الصاعيرة  وقد قام الباحاث بدراساة

cement  وتل  بطل  عروا من شرمات صينية وهندية تات الشهرة فى هذا المجاال وماناث

 مليو  دوار للمصن  الواحد حس  الطاقة اإلنتاجية : 7إلى  2التكالي  تتراوال ما بين 

ــاه الصــرف الصــ 2-2 ــانى : اســتخدام مي ناعي والصــحي فــى إنشــاء الســيناريو ال 
 مصن  للوقود الحيوى 

 المشكلة الساسية:  2-2-1
بعااد القيااام بتحلياا  تاادفقات المااواد والطاقااة لمصااان  السااكر والااورق والقا مااة علااى الباجاااأل ) 

منتج ثانوى لصناعة السكر ( تبين وجود مشكلة لادى مصان  الاورق بقاول تتمثا  فاى وجاود 

الصناعى والتى يتم إعادتها مرة بمارى إلاى ميااى مليو  متر مكع  من مياى الصرف  9حوالى 

ملياو  جنياه  100الني ، وحتى يتوافق تل  المصن  م  المتطلبات البيئية فقد مصص حاوالى 

لمعالجااة تلاا  المياااى ونقلهااا الااى منطقااة صااحراوية قريبااة ماان منطقااة وادى اللقيطااة ) الموقاا  
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 40كمية من المياى توجد بي اا حاوالي المقترال لمحطة الكهرباء الهجين ( باإلضافة إلى تل  ال

مليو  متر مكع  مياى صناعية ناتجة عن مصن  السكر بقول بجوار مصن  الورق حياث ياتم 

تبريد تل  الميااى وإعادتهاا إلاى النيا  مارة امارى ما  العلام ا  بباراي التبرياد ا تعما  بالك ااءة 

 المطلوبة بو ا يتم تشعيلها للحد من استهد  الكهرباء . 

 رس السيناريو: فك 2-2-2
مليو   100تقوم فكرة هذا السيناريو بشك  بساسى على استعدل الموارد المالية التى تقدر بة 

جنيه التى ينوى مصن  الورق بقاول تحملهاا متكاالي  اساتثمارية لنقا  الميااى الصاناعية الاى 

إضاافية  المنطقة المقترحة وبالتالى يمكن نق  مياى مصن  السكر علاى ن ا  الخاط باساتثمارات

قليلااة، وااساات ادة ماان تلاا  المياااى باإلضااافة الااى مياااى الصاارف الصااحى المعالجااة فااى محطااات 

الصرف القريبة فى إنشاء مصن  إلنتاي الوقود الحيوى بمنطقة وادى اللقيطة حياث يمكان نقا  

تل  المياى ) مصن  السكر ومصن  الورق ( إما فى مط واحد بعد معالجة مياى مصن  الاورق بو 

مطااين من صاالين ومعالجاة مياااى مصاان  الااورق فاى نهايااة الخااط والتاى ستسااتخدم فقااط فااي فاى 

 حراعة محاصي  الوقود الحيوي إلنتاي وقود اايثانول.  

 الهدف من السيناريو:  2-2-3
، ويقاوم علاى عتبر هذا المشروع من المشروعات المتكاملة ال راعية الصناعية مثي ة العمالةي

  ح  المشكدت التالية: 

 شكدت مياى الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة .ح  م 

 .حراعة محاصي  الوقود الحيوى مث  قص  السكر والذرة السكرية 

  ملياو  جنياه التاى يناوى مصان  الاورق  100استعدل الموارد المالياة التاى تقادر باة

تحملها لنق  المياى الصناعية بف   استعدل عن طريق نق  ميااى مصان  الساكر علاى 

 استثمارات إضافية قليلة.ن   الخط ب

  استعدل ال اقد الحرارى لمحطة الكهرباء الهجين ل يادة القيماة ااقتصاادية لمشاروع

 توليد الكهرباء.

   .استعدل وجود األراضي الصالحة لل راعة فى وادى اللقيطه 

  فادا .  10000مليو  لتر من اإليثانول على األق  سنوياف فى حالاة حراعاة  72إنتاي

 ( الشبكة الصناعية التكافلية لمصن  اايثانول المقترال. 11شك  رقم )ويوضا ال
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 ( : الشبكة الصناعية التكافلية لمصن  االي انول المقترح 11شكل رقم )
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 المشروع:  فكرس 2-2-4
 9يقااوم المشااروع علااى ااساات ادة ماان تحماا  مصاان  ورق قااول تكااالي  مااد مااط نقاا  حااوالى 

ناعي ومن ثم يمكن بي ا مد مط في ن ا  المشاروع مليو  متر مكع  سنويا من الصرف الص

مليااو  متاار مكعاا  ماان مياااى الصاارف الصااناعي لمصاان  السااكر وهااى مياااى صااالحة  40لنقاا  

ل راعة الوقود الحيوي حيث يقتصر تلوثها على ملوثات ميميا ية ولبيولوجية مقبولة وارت ااع  

ا الاى منطقاة وادى اللقيطاة، درجة حرارة المياى والتي ستعود إلاى طبيعتهاا مادل مادة وصاوله

وقد قام الباحث بالتواص  م  إحدى الشرمات العالمية الكبرى المتخصصة فى تطاوير وتصاميم 

( لدسات ادة مان ربى تلا  الشارمة  KATZEN International, Incتلا  المشاروعات )

  حيث بوضا الباحث ب  إحدى الشرمات في مصر ممكن ب  تتبنى مشروع إلنتاي اايثانول وب

 .Mrالشرمة تنظر وتسعى إلى ماورد لتكنولوجياا مصاان  إنتااي الوقاود الحيوي.وقاد جااء رد 

Peter Sandfort  ماادير تطااوير األعمااال لشاارمةKATZEN International, Inc 

 مت مناف.

  التعري  بشرمةKATZEN  وتاريخهاا الطويا  فاى تصاميم وتطاوير مصاان  إنتااي

ة القا مااة علااى ال راعااة والعطاااء النباااتى منااذ اإليثااانول وبي اااف الصااناعات الكيميا ياا

مشااروع إلنتاااي  140، وب  الشاارمة ن ااذت بمثاار ماان 1955تلسااي  الشاارمة عااام 

 دولة حتى اآل . 39اإليثانول فى 

  تقوم شرمةKATZEN .بتلبية الطلبات ال ريدة والجديدة من نوعها للعمدء 

  شرمةKATZEN  تماد علاى هى بول مان صامم علاى نطااق تجاارى مشاروعات تع

مثا  القمااا، والاذرة، والاذرة السااكرية،  Feedstockتناوع اساتخدام المااواد األولياة 

وعصير القص ، وبنجر السكر، والكسافا، والبطاطاا.... وقيرهاا لتحقياق بقصاى قادر 

 من ال رل ااقتصادية المتوافرة. 

  فااى حالااة اسااتخدام قصاا  السااكر ممااادة بوليااة، وحيااث ب  ماا  عصااير القصاا  سااوف

فا  تل  سيادى إلى تجن  تكاالي  تكاو   Fermentedفى إنتاي اايثانول  يستخدم

مطلوبااة فااى صااناعة السااكر، ممااا ب  اسااتخدام اإليثااانول موقااود ساايادى إلااى عاادم 

 لتج ي  المياى مما يوفر فى ااستثمار والطاقة.  Molecular Sievesالحاجة إلى 

 لكهربا يااة الهجااين بو احااد فااى حالااة اسااتخدام الحاارارة الم قااودة ماان محطااة الطاقااة ا

مصان  ااسمنث، بى تشييد وبناء مصن  اإليثانول بجوار المحطة بو المصن  إلنتااي 

البخار المطلوب للعملية الصناعية فمن الممكن تخ ين عصير القص  ليعم  المصن  

 بنص  القدرة التصميمة طوال العام.

 ,KATZEN Internationalمدير تطوير العمال من شركة  Mr. Peter Sandfortرد 
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 Attn.:   Mahmoud Sayed Ali             
e-mail sadk1010@yahoo.com     
2013-05-22  
Dear Mr. Mahmoud Sayed Ali:  
Thank you for your inquiry.  

KATZEN has a distinguished history of process engineering and design for 
biofuels plants and industrial chemicals derived from agriculture and vegetation.  Since 
our founding in 1955, we have completed more than 140 ethanol projects in 36 
countries on every continent.  KATZEN associates are a group of highly experienced 
process designers, engineers and consultants d edi cated to developing first of kind 
concepts in ethanol and biofuels production.  We specialize in custom plant designs that 
meet the unique requirements of each client.   
 Our largest client in Europe is Abengoa Bioenergia of Spain.  KATZEN has designed 
five ethanol plants for Abengoa, including the  Galicia , Salamanca , Lac ( France ) and 
Rotterdam plants which are considered by many to be the most sophisticated ethanol 
production plants in the world.  The Rotterdam facility is the largest single-line 
wheat/corn ethanol plant in the world.   Other European clients include companies such 
as Agrana ( Austria ), Alco Bio ( Belgium ), Bioagra ( Poland ) and Ensus ( UK ). 
 KATZEN was the first to design commercial-scale "flexible feedstock" plants with 
feedstocks such as wheat, corn (maize), grain, sorghum, barley, field peas, cassava, 
sugar beet juice, sugar cane juice, potatoes, cane or beet molasses, cheese whey 
permeate and more.  Several KATZEN-designed plants routinely combine feedstocks to 
maximize economic opportunities of feedstock availability.   
 KATZEN's core business is the development of a Process Design Package (PDP) that 
includes all the information required for the client or project developer's EPC 
(Engineer, Procure, Construct) or ECPM firm to arrive at a rational project cost 
estimate.  The full PDP is the basis for the EPC or EPCM firm to produce the detail 
design, procure equipment and materials, and construct the facility.  In this way, the 
client/project developer can optimize use of regional supply of labor and materials 
while and controlling plant CAPEX cost through construction.  KATZEN then serves 
as liaison for the client/project developer to verify the EPC/EPCM's construction 
compliance to the plant design within the process battery limits.  KATZEN assists the 
client/developer in plant commissioning, employee training and plant start-up and 
provides guarantees and warrantees for KATZEN design work within the process 
battery limits of the plant.   

 You asked what will be the plant cost. We are not contractors and we have no 
construction and equipment purchasing experience in Egypt. A price for the plant 
would best be ascertained from a reliable contractor capable of building an ethanol 
plant in your region. This approach usually results in the lowest cost.  
 You asked what will be the product and co-product? Since no sugar is to be produced, 
all cane juice would go directly to the ethanol plant to be fermented, No molasses 
would be produced and the very expensive sugar cane mill would be avoided. Given 
that all ethanol would be used as fuel, there would be no need to operate molecular 
sieves to completely dry (de-water) the ethanol. This will save investment and energy. 
The product would be 92-96% ethanol. The co-product is bagasse (50% moisture 
crushed sugar cane stalks and leaves). The bagasse is typically used as a biofuel in a 
bagasse boiler. These are the two primary products produced.  

 A third co-product will result from left over stillage (sometimes called slops). 
The stillage may be concentrated to make “CMS” animal feed concentrate or sent to a 
anaerobic digester to make some biogas or merely irrigated to the cane fields. It is also 
possible to burn CMS as a fuel. 

 The amount of ethanol produced from a metric tone of cane is subject to the 
o
brix (sugar content) which typically ranges from 11 to 14%. Also, ethanol yield and 

fermentation concentration will largely depend on natural salt content of the cane in 
your region. This depends on your cane growing soil, salt content of irrigation water, 
cane cultivar, each year’s weather and other natural conditions which can not be 
controlled. We must rely on your local agronomy experts to tell us what the tons of 
sugar per hectare and salt content would typically test.  

 If your agronomists provide us with the tons of sugar that will be in the cane 

http://us.mc1410.mail.yahoo.com/mc/compose?to=sadk1010@yahoo.com
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and the rate at which you anticipate supplying cane to the plant, then we can calculate 
the required capacity. It is very important to determine how many months the plant will 
operate based on cane harvesting schedule. 
             145 kg of ethanol per metric ton of cane is a reasonable generally accepted 
worldwide figure. If this figure works for your situation, then 200 000 tons would 
produce approximately 36 million liters per harvest and 400 000 tons of cane would 
produce 72 million liters per harvest season. Since your plant would only operate about 
6 months in conjunction with cane harvesting, the daily capacity is designed 
appropriately. Because cement kiln heat recovery would supply waste heat generated 
steam, it would be possible to evaporate the cane juice so that some could be stored to 
allow operation of the plant most of the year. This would allow you to build the ethanol 
plant at half the daily cane harvest capacity. An evaporator would concentrate some of 
the cane juice to storage concentration to be utilized after the harvest season is over.  
 You asked the BTU value of ethanol. Denatured USA ethanol tests 76,100 BTU per 
USA gallon. This is the same as 20,106 BTU per liter. Diesel #2 fuel oil is 34,214 BTU 
per liter. We do not burn heavy oil or mazut here. Since it is not required to dry the 
ethanol to 99.8%, your ethanol would be slightly less. For example, if your ethanol is 
94% ethanol, then the BTU value would be 94% x 20,106 per liter = 18,900 BTU. 
             Since you are not looking to produce sugar, it is possible to operate a cane 
milling operations dedicated to only ethanol production using a combination of sugar 
cane and/or sweet sorghum. Sweet sorghum would extend your harvest season and 
sweet sorghum produces a greater biomass content per ton of ethanol as compared to 
sugar cane. We recommend you investigate this possibility further with Egyptian 
agronomy experts.  
 KATZEN has worked with numerous EPC/EPCM firms on many successful projects 
throughout the world.  We can work with MISR Cement Co.(QENA) E.S.C.'s preferred 
Egyptian or other EPC or in the alternative; we can suggest other EU EPC/EPCM firms 
such as DeSmet Engineering and Construction or whomever you may choose to 
manage the project.   
             Based on our depth of experience and dedication to continuous improvements 
in ethanol production, KATZEN is highly qualified to assist MISR Cement Co.(QENA) 
E.S.C. in development and design of the ethanol portion of this project.   
 I propose a conference call at your convenience to discuss your project and KATZEN's 
qualifications in greater detail. Kindly let us know when would be a good time to open 
a teleconference. We stay late into the night, so it is easy to match an evening call here 
with a morning call in your time zone. 
 Sincerely, 
 Peter Sandfort, 
Business Development Manger 
KATZEN International, Inc. 
2300 Wall Street, Suite K 
Cincinnati, OH 45212                 
Office: 513-351-7500  
Cell:  515 450 1030      E-mail: sandfort@katzen.com 

 

 الخالصة:  2-2-5

 يم: يقترال الباحث بدراسة إنشاء المشروع وتقسميه الى ثدث وحدات عند التصم

  ) الوحدة ااولى: تعتماد علاى المحاصاي  الساكرية ) قصا  الساكر بو الاذرة الساكرية

بااعتماد على مياى الصرف والتبريد لمصن  سكر قول القادمة من النيا  الاى وادى 

اللقيطة مقاعدة بولية وبساسية يقوم عليها المشروع وهاى الوحادة األقا  فاي التكل اة 

 فدا  بوادى اللقيطة. 7000الي واألعلى في اإلنتاي ب راعة حو

mailto:sandfort@katzen.com
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  الوحدة الثانية: تعتمد على المحاصي  النشوية ) البطاطا بو الكساافا ( بااعتمااد علاى

مياى الصرف الصحى ألقرب محطات صرف، وتوجد ثدث محطات قريبة هى محطات 

فادا  لكا  محطاة  1000الاى  500قناا( بتخصايص مان  –مدينة طيباة  –) العليقات 

 صحراوية المحيطة بها.  فى ااراضى ال

   الوحاادة الثالثااة: تعتمااد علااى المااواد الساايلولوحية لمخل ااات المحاصااي   مثاا  ) قاا

 األرح(.

 السيناريو ال الث : المشروعات العمرانية: 2-3
 الفكرس العامة للمشروعات العمرانية:  2-3-1

عان الصاعيد  ...... شخصية مصر الشهير الدمتور جمال حمدا  فى متابهيبدب الباحث  بما متبه 

المعلاق سا د بلي درجة فامتدادى الخطى مالشاق الممادود بو األنباوب  طبيعيبنه ي تقر الى قل  

بو  طااواف بااد عاارا ويجعاا  محااور الحرمااة فيااه بحاديااه ا يكاااد يتاار  لنقطااة فيااه ف اادف  هيجعلاا

ير على نقطة بمرى وإتا ما  ثمة تقاطعاات لطارق محلياة ما  الصاعيد مطرياق قناا القصا امتياح

فدورها ثانوي ا يخلق عقدية بلي معنى ولهذا لم يكن قريبا ب  يوصا  الصاعيد الاذي يتكادأل 

 ".فيه السكا  بكثافة بشد من مثافة الدلتا بلنه قد يكو  شارعا ر يسيا مكتظا من حيث السكا 

ناافورة  ومن ثم فإتا دققنا النظر والبحث فى مكاا  تلا  اامتيااح لصاعيد مصار الاذى يجعا  مناه

 –طيباة  –بنااء عاصامة مصار القديماة و ، سنجد هذا اامتياح فى إعادة إحياء  رية جديدةح ا

القااهرة  ماافى شمال البدد األولى ه من المد  الكبرى  ي الوقث الحاضر مصر لها عاصمتا ف

ومااا بااين سااكانهما ماان الااروابط والثانيااة اإلسااكندرية علااى ساااح  البحاار األباايا المتوسااط ، 

قتصادية وحتى العاط ية مما يجعلهام نماوتي فرياد لجاذب وتمرما  الساكا  مان ااجتماعية واا

والساال األول الذى يطرال ن سه ... ه  يمكننا إنشاء تجما  ) عمراناي حيث المكا  وال ما  ، 

حراعااي ( فااى صااعيد مصاار يشاابه العدقااة القا مااة اآل  بااين القاااهرة  –سااياحي  -صااناعي  –

 السكا ي  وجذبوتمرم  وتنق   واإلسكندرية مصوصا من حيث مثافة

يمكاان عاان طريااق إعااادة إحياااء وبناااء طيبااة الكباارى علااى وح   ، إتنعاام يمكاان تلاا واإلجابااة، 

القاهرة الكبرى لتكو  قاهرة الصاعيد لتشام  األقصار الحالياة وتمتاد نحاو مديناة طيباة الجديادة 

األحمار عناد  سااح  البحارب ما  ربطهااإلى األراضي الواساعة والمساطحة بالصاحراء الشارقية 

 مدينة القصير ثم شماا نحو العردقة وجنوبا نحو مرسى علم لتكو  بسكندرية الصعيد.

 المتطلبات المطلوبة للمجتم  العمرانى المقترح طبقا لمتطلبات اإليكولوجيا الصناعية: 2-3-2
  مراعاة ب  تكو  المد  من الحجم الكبير نظرا للطبيعاة ااجتماعياة لإلنساا  المصاري الاذي

ي  اا  ب  يعااي  فااى المااد  الكباارى الم دحمااة والماا ودة ببنيااة بساسااية مثاا  القطااارات 

 وقيرها. ةوالمباني التعليمية والترفيهي
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  اسااتخدام الطاقااة الشمسااية ال ااو ية عاان طريااق ت اامينها فااي البنيااة األساسااية ماان

البدايااة بحيااث تكااو  ماان مرافااق المااد  الجدياادة مثاا  مرافااق مياااى الشاارب والصاارف 

 قيرها .الصحي و

 .تصميم الشوارع المتسعة والمقسمة الى شوارع للسيارات والمشاة والدراجات 

  تر  مساحات من الصحراء باين الماد  ممحمياات طبيعياة ومنظاار جمالياة مصوصاا

 التى يظهر بها الشك  الجمالى للمنخ  ات واارت اعات الجبلية. 

   فاى منااطق يمكان مراعاة موق  محطات معالجاة ميااى الصارف الصاحي بحياث تكاو

ااساات ادة منهااا علااى ساابي  المثااال وضااعها بجااوار مصااان  األساامنث لدساات ادة ماان 

الحرارة الم قودة فى المعالجة وبي ا ااست ادة من مياى الصارف والحمااة موقاود او 

 مياى تبريد بو قيرها.

  ،عدم التعدي على المحميات الطبيعية حيث تشتهر المنطقة بوجود بنواع من الطياور

 ما تشتهر ال راعات الموجودة بالمنطقة ممحطة للطيور المهاجرة. م

 يضا الصناعية:أنجاح المجتمعات العمرانية و دور السكك الحديدية فى  2-3-3
ا تق  بهمية السك  الحديدية عن األنهار والبحار فى عملية جذب وتمرما  الساكا  فاى منطقاة 

  إنشااء منظوماة جديادة للساك  الحديدياة معينة، لذا فا  نجااال التنمياة فاى صاعيد مصار يتطلا

 يمكن تصورها مما يلى:

  :خطوط عرضية تتم ل فى 
القصــير بحيــث يــتم ربــط خــط الســكة الحديــد الحــالى بالقصــر إلــى مدينــة  –القصــر  -

 إليجــاد عقديــة بــين المدينــة القديمــة والمدينــة الجديــدس مــرورا بالمطــار الــدوليطيبــة 
ــة القصــير حيــث ســيتم ربــط الســياحة ليصــل إلــى ســاحل البحــر الحمــر عنــد  مدين

الـربط العمرانـي  باإلضـافة الـىالترفيهية بالسياحة ال قافية وبيـنهم سـياحة الصـحراء 
 والصناعي والتجاري.   

 ولكن يحتاج إلى إعادس بناء وت هيلسفاجا وهذا الخط موجود  –قنا  -

 لاى القااهرة مط طولى يبدب من مرساى علام جنوبااف إلاى القصاير ثام سا اجا والعردقاة إ

شمااف وبذل  يمكن الس ر من القاهرة إلى العردقة ثم س اجا إلى األقصر حتاى بساوا  

باإلضافة إلى التنق  بين مد  البحر األحمر ما  القااهرة وتتمثا  بهمياة شابكة الساك  

 الحديدية فى الممي ات التالية: 

 تعداد لتملاا  حااف  فاى حيااادة رقباة المااواطنين نحاو الساكن فااى الماد  الجدياادة وااسا

األراضااي والبناااء فااي بيئااة صااحية جدياادة ماا ودة بتلاا  اإلمكانيااات ممااا ساايادى ماان 

 التحول الى من شراء األراضي مرت عة الثمن بالوادى الى تل  المد  الجديدة. 
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  ربط مط سك  حديد ال حم القادم من القصاير باالبحر األحمار باالخط القاادم مان مديناة

حتاى يمكان نقا  التجمعاات الساياحية مان البحار األحمار األقصر ثم م  مدينة العردقة 

إلااى األقصاار بسااهولة وماارورا بالصااحراء حيااث يمكاان إنشاااء مناااطق سااياحية تعتمااد 

 على البيئة الصحراوية.

   عملية ربط مطوط السك  الحديد الجديدة بالوادى القديم سوف تادى إلى تسهي  نقا

 ات عااالي الجااودة وبمساايد مااواد مااام ماان مناااطق مثاا  بسااوا  والسااباعية  مال وساا

الحديااد باإلضااافة إلااى حيااادة التجمعااات البشاارية المقترحااة بااين األقصاار وقنااا والبحاار 

 األحمر  .

  وجود مطوط السك  الحديد سوف يسه  تنق  السكا  الى شواطي البحر األحمر  فاى

ق ااو  ساااعتين علااى األمثاار محااافر للسااكن بالمنطقااة المقترحااة ممااا سيساااعد علااى 

 ير إلى دول الخليج العربى.فرل التصد

 م مدينة طيبة الجديدس م  مدن البحر  (: تصور لربط القصر بخط سكك حديد بالمطار12شكل )
 الحمر وقنا والقاهرس وأسوان 
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 النتائل والتوصيات النهائية :  2-4

 : النتائل :  أوالً 
مااواد بباارحت الدراسااة إمكانيااة اسااتخدام ماانهج اإليكولوجيااا الصااناعية فااى توظياا  ال .1

والطاقة وربأل المال التوظي  األمثا  عان طرياق اساتخدام تكنولوجياا تهجاين ال حام 

ماا  المااوارد المحليااة للطاقااة الشمسااية وامتيااار الموقاا  المناساا  لتعظاايم ال وا ااد 

 ااقتصادية وتقلي  ااثار البيئية.

بوضاااحث الدراساااة ب  إنشااااء محطاااة الطاقاااة الكهربا ياااة الهجاااين باساااتخدام ال حااام  .2

تنمية شاملة للمنطقة الواقعة باين محافظاات األقصار عة الشمسية قد يادى إلى واألش

علاى صاعيد مصاار ومحاور قنااة السااوي   ساتنعك  ملياااف والتاى وقناا والبحار األحماار 

 وجمهورية مصر العربية. 

ببرحت الدراسة ب  إشرا  شرمات األسمنث فى المشروع سيادى الى حصولها علاى  .3

قاارل لماادة عشاار ساانوات بعااد  30الااى  20متعياارة ماان الطاقااة الكهربا يااة بتكل ااة 

 تشعي  المشروع.

تبديليااه حاا  مشااكلة الوقااود لشاارمات األساامنث بعمليااة بينااث الدراسااة بساالوب جديااد ل .4

 حيااث ساايتم إنتاااي طاقااة مهربا يااة مساااوية للطاقااة الحراريااة لكميااة ال حاام المطلااوب

لمرتبطااة باسااتخدام وتلاا  لتجناا  الخسااا ر ااقتصااادية والبيئيااة ا لشاارمات األساامنث

 ال حم فى صناعة األسمنث الحالية القا مة على الماحوت والعاح الطبيعي.

استخدام الطاقة الشمسية فى المشروع بشك  موسا  ما  بوضحث الدراسة بنه يمكن  .5

بمارى باساتخدام تكنولوجياا التهجاين مماا ساينعك  تجن  تكاالي  واشاترا  تكاالي  

 .مارية للمشروععلى سرعة استرداد التكالي  ااستث

مساعدة الدولة بينث الدراسة ب  وجود حصة شرامة لشرمات األسمنث قد يادى إلى  .6

تاوفير جا ء مبيار مان ما   فى التخلص من دعم الطاقة الكهربا ية لشارمات األسامنث

 التموي  المطلوب للمشروع.

نقاا  السااكا  ماان بظهاارت الدراسااة بهميااة المشااروعات فااى المنطقااة المقترحااة مثاا   .7

تااوفير فاارل ، و ى ال اايق الااى المااد  الجدياادة التااى ساايتم انشاااتها بالمنطقااةالااواد

 حاوالىتاوفير العمادت الصاعبة بنسابة ، وبي اا  فرل العم  الدا مةوالعم  الماقتة 

بساااب  اساااتخدام المصاااادر  اساااتخدام ال حااام فاااى شااارمات األسااامنثب مقارناااة% 35

 .المحلية )الطاقة الشمسية(
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فقاااد قاااام الباحاااث باستشاااارة شااارمة بمريكياااة  ةيااابخصاااول محطاااة الطاقاااة الكهربا  .8

متخصصة قير الجان  األلماني والتاى رحباث جاداف باال كرة وبنهاا مساتعدة للعما  فاى 

 حالة تحول ال كرة الى تن يذ فعلى.

بوضحث الدراسة ب  إقامة مناطق صاناعية وشابكة صاناعات متجااورة علاى بسا    .9

ااقتصااادية والبيئيااة وتخ اايا  اإليكولوجيااا الصااناعية سااتادى إلااى تعظاايم ال وا ااد

 التكالي  وملق فرل عم  جديدة.

 : التوصيات :   انياً 
بهمية وسارعة الحاجاة إلاى قارار ياادى إلاى دراساة تن ياذ تلا  المشاروعات ووضا   .1

شاارمات األساامنث علااى طاولااة الت اااوا وشاارال بهميااة مشااارمتها فااى التنميااة ماان 

 احها.حاوية مسئوليتها ااجتماعية والمحافظة على برب

ضرورة التنبيه بإمكانية استخدام مليارات من الجنيهات المخصصة مان قبا  شارمات  .2

ااسمنث فاى مشاروع إلنتااي الطاقاة الكهربا ياة مقارناة بإن اقهاا فاى مشاروع تعادي  

 مطوط اإلنتاي للعم  بال حم. 

بهميااة حصاار اسااتخدام ال حاام الحجااري فااى المنطقااة المقترحااة لمشااروعات الطاقااة  .3

وصااناعات األساامنث وقيرهااا ماان الصااناعات علااى طااول مااط نقاا  ال حاام  الكهربا يااة

بالسك  الحديد من البحر األحمر ثم التوس  في الطاقة الشمسية ال و ية وهاى الحا  

 األسرع ثم الحرارية وبنواع الطاقة األمرى.

 –ضرورة تخصيص مساحة مبيرة من األراضي الصحراوية فى تقاط  طرياق سا اجا .4

ة مااط العاااح الطبيعااي بالمنطقااة إلنشاااء محطااة هجااين ) طاقااة قنااا بااالقرب ماان نقطاا

قاااح طبيعااى( فااى المسااتقب  ماا  اانخ اااا المسااتمر فااى تكااالي  إنشاااء  –شمسااية 

 المحطات الشمسية الحرارية وبي ا توافر العاح الطبيعي في المستقب . 

بهمية وجود مطوط سك  حديد تمر بعدد من المجتمعات العمرانية م  وجاود منااطق  .5

ناعية وسياحية وحراعية حيث سيادى تل  إلاى جاذب الساكا  مان الاوادى بكثافاة ص

شاديدة لدرجاة اساتعداد الماواطنين لتحما  بساعار تسااوى األراضاي القديماة بااالوادي 

حياث يمكان عان طرياق هااذى األساعار التوسا  فاى تلاا  الماد  وتجهي هاا بشاك  مبياار 

 للعم  بالطاقة الشمسية.

لطاقااة الكهربا يااة عاان طريااق وضاا  حااواف  لترمياا  بهميااة إضااافة قاادرات مبياارة ل .6

تجهياا ات توليااد الطاقااة الشمسااية ال ااو ية فااوق بسااطا المناااحل والمبااانى السااكنية 

واإلداريااة بحيااث تصاابا تلاا  األسااطا بمثابااة محطااات إلنتاااي الكهرباااء فااى بوقااات 

 ساعة ما بين فص  الصي  والشتاء.  11 – 9شروق الشم  لمدة تتراوال من 
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هتمام بالصناعات التكنولوجياة تات القيماة الم اافة األعلاى مثا  صاناعة ضرورة اا .7

ال جااااي للطاقاااة الشمساااية الحرارياااة والصاااناعات القا ماااة علاااى األلمونياااوم الخاااام 

 بالمنطقة.

فى حالة نجاال مقترال التعاو  ما بين الحكومة وشارمات األسامنث فاي إنشااء محطاة  .8

علااى باااقي الشاارمات مثي ااة ااسااتهد  للطاقااة الكهربا يااة فإنااه يمكاان تعماايم ال كاارة 

للطاقااة لدشااترا  ماا  الدولااة فااى تن يااذ محطااات مهرباااء ويكااو  لهااا حصااة تساااوى 

 احتياي تل  الشرمات.

بهمية تصميم تجم  عمراني يشبه التجم  الموجود فى القاهرة من حيث مبر التجم   .9

ماا  وضاا  والمرافااق وبسااماء وبشااكال المناااطق مثاا  القاااهرة الخديويااة وال اطميااة 

تصااميمات مريحااة وفرياادة إلثااراء عمليااة الجااذب السااكانى مثاا  القطااارات والخاادمات 

الترفيهية واتساع الشوارع والمناطق الخ راء والمناطق الجمالية للصحراء بمعناى 

آمار لما  الجانا  العاااط ي وااجتمااعي للماواطنين ما  ربااط هاذا التجما  العمرانااي 

 الكبير بسواح  البحر األحمر.   

ية إنشاء قاعدة معلومات تتوافر فيها تدفقات المواد والطاقة لك  شارمة صاناعية بهم .10

والبيانااات اإلحصااا ية للمااوارد الطبيعيااة لكاا  المناااطق المختل ااة بالدولااة حتااى يمكاان 

اسااتخدامها فااى امتشاااف شاابكات التكافاا  والتعاااو  الصااناعي لتطبيااق اإليكولوجيااا 

 الصناعية.
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ABSTRACT 
 

A framework of industrial ecology in the planning of the 

energy problem and achieving sustainable development 
Development project in the governorates of (Qena - Red Sea - Luxor) 

 
Dr. Mahmoud Sayed Ali ALsadk

   

Researcher in Industrial Ecology and material and Energy flow management 

 
The objective of this research is to use industrial ecology concepts in the 

planning of the energy problem and the achievement of sustainable 

development in the desert region located between the governorates of 

Qena, Red Sea and Luxor. The structure of the research consists of 

industrial ecology thinking to help government and companies to discover 

financial, environmental and social features. It also benefits from a new 

and clear vision through methods to better incorporate concerns about 

environmental and social issues into design decisions from the level of 

products and manufacturing in factories and material flow analysis. The 

research presents a proposed solution to construct a hybrid coal – solar 

electric power station, which will generate the same amount of energy as 

using the same amount of coal in the cement companies with a big 

percentage share of solar radiations. This would avoid a lot of negatives 

such as the economic and environmental use of coal in cement kilns. It 

will also lead to comprehensive sustainable development and the creation 

of many industries in Upper Egypt. The research aims to use the fiscal 

policies of the state and the relationship of negotiating with the cement 

companies and involving them in the construction hybrid coal – solar 

electric power station by ownership through methods of innovative 

financing. 
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بعض مؤسسات التنشئة وعالقتها ببعض السلوكيات الخاطئة 

 لدي المراهقين
 

 أية أحمد اسماعيل/ أ  -نهي عبد الستار عبد المحسن د/  -مهجة محمد إسماعيل مسلم أ. د/ 
 

 جامعة المنوفية. –كلية االقتصاد المنزلي 

 

 ملخص البحث باللغة العربية .1

السدلوكيات الخاطئدة التدي تصددر عددن  قدة بدينتهدد  الدراسدة بصدأة أساسدية إلدس دراسدة العال

 وبعض متغيرات المستوي االجتماعي واالقتصدادي لدديهمبعض مؤسسات التنشئة ب المراهقين

وذلك من خالل التعر  علس ما يلي : الكشف عن أهم مؤسسات التنشئة المؤثرة في سلوكيات 

لددة العمريددة ، الكشددف عددن المددراهقين، تحديددد السددلوكيات الخاطئددة التددي تتميددز بهددا هدد   المرح

دور العبدادة  وبدين  –جماعة الرفدا   –المدرسة  –العالقة بين بعض ه   المؤسسات )األسرة 

السرقة  ، الكشف عدن  -الك ب  –العدوان  –بعض السلوكيات الخاطئة لدي المراهقين )العنف 

رات الأددرو  بددين بعددض مؤسسددات التنشددئة وبعددض السددلوكيات الخاطئددة تبعددا  لددبعض المتغيدد

 .اإلقتصادية واإلجتماعية

  طالب من طدالب المرحلدة اإلعداديدة والثانويدة 180وإشتملت عينة الدراسة األساسية علس )

والأرقة األولي من كلية اإلقتصاد المنزلي بمحافظة المنوفية وتم إختيار العينة بطريقدة عمديدة 

  سدنة وبعدد جمد  20 – 12غرضية حيث يشترط أن يكون الطالب في مرحلدة المراهقدة مدن )

، وتتبدد   Spssالبياندات تددم تأريغهدا وتبويبهددا وجدددولتها وتحليلهدا احصدداايا  باسدتخدام برنددام  

 التحليلي. يمنه  الوصأاله   الدراسة 

 وتوصل البحث إلس النتاا  اآلتية:

 –ومددن أهددم نتدداا  الدراسددة ، توجددد عالقددة ارتباطيددة بددين بعددض مؤسسددات التنشددئة )األسددرة 

دور العبددادة  وبددين بعددض السددلوكيات الخاطئددة لددد  المددراهقين  –جماعددة الرفددا   –المدرسددة 

السرقة  ، توجد عالقة ارتباطيدة بدين بعدض المتغيدرات المدؤثرة  –الك ب  –العدوان  –)العنف 

علددس المددراهقين مثددل )عدددد أفددراد األسددرة وسددن المراهددن وتعلدديم الوالدددين  وبددين السددلوكات 

العدوان والك ب والسرقة  ، توجد فرو  ذات داللة احصدااية بدين الخاطئة بمحاورها )العنف و

دور  –جماعددة الرفددا   –المدرسددة  –تددرثر المددراهقين بمؤسسددات التنشددئة بمحاورهددا )األسددرة 

السرقة  تبعدا   –الك ب  –العدوان  –العبادة  وبين السلوكيات الخاطئة لديهم بمحاورها )العنف 

ت داللة احصااية بدين مؤسسدات التنشدئة وبدين السدلوكيات للمرحلة الدراسية ، توجد فرو  ذا
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الخاطئددة لددد  المددراهقين تبعددا  لمهنددة األب ، توجددد فددرو  ذات داللددة احصددااية بددين مؤسسددات 

التنشددئة وبددين السددلوكيات الخاطئددة لددد  المددراهقين تبعددا  لعمددل األم ، توجددد فددرو  ذات داللددة 

لخاطئة لد  المدراهقين تبعدا  للسدكن ، توجدد احصااية بين مؤسسات التنشئة وبين السلوكيات ا

فرو  ذات داللدة احصدااية بدين مؤسسدات التنشدئة وبدين السدلوكيات الخاطئدة لدد  المدراهقين 

تبعا  للنوع ، توجد فرو  ذات داللة احصااية بين مؤسسات التنشئة وبدين السدلوكيات الخاطئدة 

ة احصدااية بدين مؤسسدات التنشدئة لد  المراهقين تبعا  لنوع الدراسدة ، توجدد فدرو  ذات داللد

وبين السلوكيات الخاطئة لد  المراهقين تبعا  للدخل.وقد اتب  البحث المنه  الوصأس والمدنه  

 .الشبه التجريبس

 :ومشكلة الدراسةمقدمة  .2

المراهقون هم شباب المستقبل ال ين يمثلون الركيزة األساسية للتنمية الشاملة والمتكاملدة لد ا 

   الأئة من أهدم مقومدات التنميدة ، ومطلدب هدام للنهدوت واالرتقداى بمسدتو  يعد االهتمام به

  أن المراهقدة هددي المرحلددة 2000معيشدة الأددرد واألسدرة والمجتمدد  . وتددر  زمدال حجددا ي )

  سنة 18-12المصاحبة للبلوغ والمتجهة نحو النض  ، وتتراوح المعدالت العمرية فيها من )

رحلدة التدي تتشدكل فيهدا شخصدية المراهدن بعدد أن  ادت ثقتده بالنسبة للبنين والبنات وهي الم

بنأسه ، وأصبح أكثر وعيا ونضجا. وبداية المراهقدة تتميدز بدالتغيرات العضدوية البيولوجيدة ، 

 ونهايتها بالتغيرات المعرفية واالجتماعية والتي تمثل أ مة في حياة المراهقين . 

  2000مصدطأس الصدأتي ونبيلدة مكداوي ) وتتسم المراهقة برنهدا فتدرة حرجدة فيدر  كدال  مدن

إستيقاظ حدة االنأعاالت لد  المراهقين فيثدوروا ألتأده االسدباب وتدزداد عاطأدة توكيدد الد ات ، 

كما تتسم بالصراعات الداخلية والخارجية واستمرار الصراع م  اآلخرين فدي محاولدة للتحدرر 

التدوتر النأسدي ، والميدل للعزلدة من قيود السلطة مما يترتدب عليده الشدعور باالحبداط والقلدن و

 االجتماعية والشعور بالال هد  والعجز والالمباال  .

  إلس أن األسرة تعد من أهم البيئات للتأاعل لما لها من أثر كبير 1994)ويشير محمود  ر ر 

  أن االسدرة تمثدل الدعامدة األولدس 2004 )في تشكيل شخصية المراهن ويؤكد السيد عدوت 

س أسس نأسية وإنسانية وتربوية لتحقدن للمراهدن النمدو المتكامدل والتكيدف لضبط السلوك عل

 النأسي إذا ما اتسمت العالقات االجتماعية فيها بالتأاعل المباشر السوي.

فالمشاركة بين اآلباى واألبناى في اتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات تعد مدخال  ومناخا  مدؤثرا  

ات والقدديم المرتبطدة بالمسدئولية االجتماعيدة ،كمدا تسدداعدهم لدتعلم المراهدن الكثيدر مدن المهدار

 )علددس تكددوين المعيددار الدد ي يهتدددي بدده المددراهقين فددي المواقددف المختلأددة نجددو  عبددد الجددواد 

ويتميز المراهقدون بالتوجده االسدتقاللي فيمدا يتخ ونده مدن قدرارات وغالبدا  مدا يكدون    2003

رشدين ونماذج سلوكية يحت   بهدا حيدث يضد  اتجاههم نحو جماعة االقران ال ين يصبحون م
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المراهقددون ثقددتهم الكاملددة فددي أصدددقااهم ويأضددوا إلدديهم اسددرارهم ويسددتنيروا بدد رااهم محمددد 

لدد لك يقدد  علددس عدداتن األسددرة مالحظددة اختيددار المراهددن لجماعددة الرفددا  ،   1993 )نعيمددة 

مرحلة المراهقة يحددث ويكون التوجه غير مباشر ،حتس ال يحدث إخأاى لتصرفات المراهن ، ف

فيها التكوين الأعلي للسلوك االجتماعي والمعايير والقيم من خالل األسرة واالقران والمدرسدة 

والمجتم  ، حيث يكون لهد   المؤسسدات اثدار بعيددة المدد  فيمدا يتخد   المراهدن مدن قدرارات 

 ة. وتنميتها في االتجا  االيجابي حيث تساعد في إثراى المعلومات ونمو الشخصي

كما تقوم المؤسسات الدينية أيضا بوظيأة اساسية في عملية اكتساب القيم بصأة عامدة تتمثدل 

فددي توعيددة الطبقددات والشددرااح االجتماعيددة لنحكددام الدينيددة الصددحيحة وإذا فقدددت المؤسسددات 

الدينيددة وظيأتهددا االخالقيددة سدداى سددلوك اصددحابها واضددطربت أحكددامهم وقدديمهم فددان لدد لك أثددر 

  2004 )أميرة الديب .را علس االعتقادات والقيم األخالقيةسلبيا  كبي

ويرتي دور المسجد كرحد المؤسسات الدينية المعنية بتنشئة المراهن من حيث تحديد وتوضيح 

دور الوالدددين فددي تربيددة المراهددن حيددث أن المسددئولية ال تنحصددر فددي إدارة الحيدداة المعيشددية 

هم تربيدة إيمانيدة صدالحة ويق ددم فدي دور العبدادة مدا للمراهقين بل إن عليهم أن يقومدوا بتدربيت

يصددلح للندداو عمومددا فددي الدددنيا واآلخددرة أو ينهدداهم عددن مددا يضددرهم خشددية سددوى العقدداب ، 

وسماع المراهقين لبعض هد   القواعدد ومشداهدتهم التدزام الكبدار وأداى الأدرااض يعدد ترغيبدا  

ة الحسدنة والطيبدة وترهيدب لمدن يقبدل لهم في اإلقبال علس ممارسدة أو تقليدد النمداذج السدلوكي

علس أفعال ال يقبلها هللا مثل الك ب والغد  وكلهدا أمدور يعدد تجنبهدا مدن قبيدل التنشدئة الحسدنة 

  2003 )  كريا الشربيني ويسرية صاد  .لنطأال والمراهقين 

ال نغأدل وهك ا يكون لدور العبادة دورا  مؤثرا  وفعاال  ال يقل عن دور االسرة والمدرسدة ويجدب أ

دورهددا ، فيجددب تحددديث الخطدداب الددديني بمددا يتناسددب مدد  اهتمامددات الحيدداة والعصددر حتددس يددتم 

توجيه المراهقين التوجيده السدليم حتدس ال يكدون الخطداب داامدا فدي صدورة نصدااح وإرشدادات 

إنما خطاب موجه لمناقشة المشكالت التي يواجهها المجتم  ودورهم لمواجهة ه   المشدكالت 

عتبددارهم هددم المسددئولون عددن مجددتمعهم ومدددهم بددالقيم التددي تجعلهددم قددادرين علددس مسددتقبال با

نجدو  عبدد .مواجهة التيارات المتزامنة أو العكس من التيارات الالأخالقية الوافدة من الخدارج

   . 2003 ) الجواد

وتتميز فترة المراهقة بزيادة ملحوظة في السلوك الغير منضبط وحددة االنأعداالت وتددهور فدي 

لتزام بالقيم األخالقية والمعايير التقليدية بصأة عامة وعدد من الخبدراى وقدادة الدرأي يدرون اال

وجود عالقة سببية بدين التغيدر فدي القديم وبدين تددهور سدلوك الشدباب. )عبدد الخدالن عأيأدي ، 

2002    

باإلضافة  ويلعب القاامون علس العملية التربوية دورا  رايسيا  في تعليم القيم والسلوك األخالقي

الددس التنظدديم الدد اتي لنفددراد وسددلوكهم وفددن القواعددد والقدديم المعروفددة فتلعددب المدرسددة دور 
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رايسي في عملية التربية والتنشئة حيدث أن اإلدارة المدرسدية فدي المدرسدة الثانويدة لهدا دور 

أساسددي فددي اكسددداب الطددالب القددديم التربويددة والسددلوك التربدددوي وإذا لددم يتضدددح دور اإلدارة 

درسددية فددي مسدداعدة الطددالب علددس اإلرتقدداى بسددلوكهم وقدديمهم فددان ذلددك مددن شددرنه  يددادة الم

سهير . )المشكالت السلوكية لد  الطالب مثل العنف والعدوان وغيرها من السلوكيات الخاطئة

  1999،أحمد

علس أن أسداليب التربيدة الخاطئدة فدي المندزل والمدرسدة تلعدب  1988ويتأن عالى الشعرواي 

تعلم األطأال األساليب السلوكية والتي يتمكندون عدن طريقهدا مدن تحقيدن أهددافهم  دور هام في

وهك ا يصبح العدوان أحيانا  أداة لتحقين أهدا  معينة كما أن ممارسة المعلم أساليب عدوانيدة 

  1988في تعامله م  طالبه يؤثر في عدوانية الطالب.)عالى الشعرواي ، 

التي القت اهتماما  كبيرا  في علم الدنأس مناقشدتا  وتحلديال  ويالحظ أن العدوان من الموضوعات 

وقددد حددا  علددس قدددر كبيددر مددن اهتمددام علمدداى الددنأس اإلجتمدداعي باعتبددار  سددلوك غيددر مقبددول 

اجتماعيا  وله نتااجه السدلبية علدس الشدخص نأسده وعلدس المجتمد  وقدد تعدددت األبحداث حدول 

د الددس الرشددد بهددد  التعددر  علددس األسددباب العدوانيددة فددي مراحددل النمددو المختلأددة مندد  المدديال

والمقدمات التي تحيط بالأرد والتي تتسبب في العدوانية مثل البيئة المحيطة وأسداليب التنشدئة 

والعددادات والتقاليددد وحجددم األسددرة وتددرثير وسدداال اإلعددالم والثقافددة علددس ظهددور هدد ا السددلوك 

  2001العدواني.) ينب شقير ، 

: مدا هدي العالقدة بدين بعدض الرايسدي كلة البحثية في ه ا التساؤلومن هنا يمكن صياغة المش

 مؤسسات التنشئة وبعض السلوكيات الخاطئة لد  المراهقين.

 :الدراسة أهدا   .3

تهدددد  هددد   الدراسدددة بصدددأة رايسدددية الدددس دراسدددة العالقدددة بدددين بعدددض مؤسسدددات التنشدددئة 

 : دا  الأرعية التاليةاألهوالسلوكيات الخاطئة التي تصدر عن المراهقين وذلك من خالل 

تحديددد السددلوكيات ،  الكشددف عددن أهددم مؤسسددات التنشددئة المددؤثرة فددي سددلوكيات المددراهقين

الكشف عن العالقة بين بعض هد   المؤسسدات ،  الخاطئة التي تتميز بها ه   المرحلة العمرية

دي دور العبددادة  وبددين بعددض السددلوكيات الخاطئددة لدد –جماعددة الرفددا   –المدرسددة  –)األسددرة 

الكشدف عدن الأدرو  بدين بعدض مؤسسدات ، السدرقة  -الك ب  –العدوان  –المراهقين )العنف 

 التنشئة وبعض السلوكيات الخاطئة تبعا  لبعض المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية.

 :الدراسة أهمية  .4

 في: الدراسةتمثلت أهمية 
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ون من العزلة وفقددان القاى الضوى علس المراهقين كأئة أكثر قابلية للتغير ألنهم يعان -

االكتساب للمعدايير االجتماعيدة السدليمة والشدعور بعددم الرضدا عدن الد ات واآلخدرين 

 والشعور بالتوتر والقلن وعدم الثقة بالنأس وعدم اإلتزان اإلنأعالي .

إلقاى الضوى علدس مؤسسدات التنشدئة للمدراهقين وهدي األسدرة و المدرسدة وجماعدة  -

 هم من ترثير في نسبة السلوكيات الخاطئة لديهم .الرفا  ، ودور العبادة لما ل

توضددديح الددددور الشدددامل لمتخصدددص إدارة المندددزل والمؤسسدددات بالوسددداال الحديثدددة  -

 المستخدمة في تربية األبناى.

إستأادة متخصص إدارة المنزل والمؤسسات من نتاا  البحث الحدالي فدي وقدوفهم علدس بعدض 

 ربية األبناى وخاصة المراهقين. األخطاى التي قد يق  فيها القاامين علس ت

 االسلوب البحثي .5

 اوال: منهج الدراسة:
اتبعت ه   الدراسة المنه  الوصأي التحليلي وهو وصف ماهو كاان من خصااص معيندة عدن 

طريددن جمدد  البيانددات واسددتخالت العينددات واالسددتنتاجات واسددتخالت التعميمددات عددن هدد   

  2000،  محمود منسي).الظاهرة او الموضوع

 ثانيا : عينة الدراسة :
مراهدن ومراهقدة مدو عين علدس المدرسدة  180تكونت عينة الدراسدة مدن  الحدود البشرية:

، تدم اختيدارهم بطريقدة االعدادية والمدرسة الثانوية وكلية االقتصاد المنزلدي )الأرقدة االولدس  

 تلأة. سنة من مستويات اقتصادية واجتماعية مخ 20الي  13عمدية بالأئة العمرية من 

تددم تطبيدن أدوات البحددث علددس عيندة الدراسددة فددي الأتدرة مددن )نهايددة شددهر  الحددود الزمنيددة: 

 .2014ابريل الس نهاية شهر مايو   

عدادية وثانوية تابعة لمحافظة المنوفيدة وكليدة إتمت الدراسة في مدارو  الحدود الجغرافية:

 االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية .

 او الطالب عينة الدراسة  أسماى مدر1جدول )

 عنوانها طالب عينة الدراسةعدد  اسم المدرسة
 المنوفية –الشهداء  60 الشهداء اإلعدادية المشتركة
 المنوفية –الشهداء  60 الشهداء الثانوية المشتركة

 المنوفية -شبين الكوم  60 كلية االقتصاد المنزلي
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 راسة :ثالثا : المفاهيم االجرائية المستخدمة في الد
 Socializing institutionsمؤسسات التنشئة  

ولس التي يلقس عليها العداتن األكبدر فدي تربيدة الطأدل وتنشدئته التنشدئة وهي كل المؤسسات األ

 السليمة التي تستمر معه طوال فترة حياته .

هدي الجماعددة التدي ينشدا فيهددا الأدرد مندد  طأولتده ويحظدس فيهددا باإلهتمدام والرعايددة  األسدرة:

 كاملة متمثلة في الوالدين واألخوة.ال

وهي المؤسسة التي تلي األسرة من حيدث األهميدة حيدث يكدون دورهدا مكمدل لددور  المدرسة:

األسرة  من حيث التربية فهي تهتم بتعديل سلوك وشخصية الأرد وتغرو فيده القديم والعدادات 

 واالتجاهات .

ون فدي الغالدب مدن نأدس سدنه أو وهي الجماعة التدي تحديط بدالمراهن ويكوند جماعة الرفا :

 أكبر أو أصغر قليال ويترثر بهم في كل تصرفاته وسلوكه.

 وهي االماكن الدينية الموجودة بالمجتم  ال ي يعي  فيه الأرد مثل المسجد. دور العبادة: 

مقبولة اجتماعيدا والتدي تصددر مدن بعدض الوهي بعض السلوكيات غير السلوكيات الخاطئة: 

عنف والعدوان والك ب والسرقة وغيرها وهي السدلوكيات التدي تناولتهدا هد   المراهقين مثل ال

 الدراسة .

سدنة وهدي مدن بدايدة المرحلدة االعداديدة وحتدس  20-13وهم األفراد في سن من  المراهقين:

 السنة االولس من الجامعة.

 

 عداد وبناء األدوات المستخدمة في الدراسة :إرابعا : 
صددول علددس البيانددات والمعلومددات الال مددة للدراسددة مددن إعددداد عدددة أدوات للحتددم اسددتخدام 

 وقد اشتملت علس:  الباحثين

 ،اسددتبيان السددلوكيات الخاطئددة، اسددتبيان مؤسسددات التنشددئة ،اسددتمارة بيانددات عامددة للمراهددن

 وفيما يلي عرت ه   االدوات :

 ستمارة البيانات العامة للمراهن :اأوال : 

سدرته أعامة بهد  الحصول علس بعض المعلومات عن المراهدن وعداد استمارة البيانات الإتم 

 والتي تأيد في الدراسة واشتملت ه   االستمارة علس مجموعة من االسئلة هي كما يلي :
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مرحلدة اعداديدة  ثالث مراحدل وقدد تدم ترميزهدا كداآلتي :  تم تقسيمها إلس المرحلة الدراسية:

مكددان سدكن األسددرة وقدد تددم ترميزهدا كدداآلتي:   3)  ، مرحلددة جامعيدة2)   ، مرحلدة ثانويدة1)

    2ريف )    1حضر ) 

   أسددرة 1) أفددراد  4 – 2أسددرة صددغيرة)من  وقددد تددم ترمزهددا كدداآلتي: عدددد افددراد االسددرة

   2أفراد  ) 7-5متوسطة )من 

    2اثنس )   1ذكر ) النوع وقد تم ترمز  كاآلتي:  3أفراد    ) 10-7أسرة كبيرة )من  

  3  )20اقل من  -18  )2  )18اقل من  -15    )1  ) 15اقل من  -13من ) السن :

    3  أدبي )2  علمي )1بدون تخصص ) وقد تم ترمز  كاآلتي: نوع الدراسة

  ، حاصدل علدس 2  ، يقدرأ ويكتدب )1أمي ) :المستو  التعليمي لرب األسرة وربة االسرة 

  6، دراسات عليا )  5  ، جامعي)4 ، شهادة متوسطة  )3شهادة اقل من متوسطة )

مدن اقدل مدن -ة تم تقسيمه إلس خمس فئات وقد تم ترميزها كاآلتي:الدخل الشهري لنسر

الس أقل مدن  -1000   ، من2جنية ) 1000الس أقل من  –جنية 500  ، من  1)  جنية 500

جنيددة  2000  ، مددن 4جنيدده ) 2000الددس أقددل مددن  –جنيددة 1500  ،  مددن 3) جنيددة 1500

  5فركثر )

  2ال تعمل )  ،    1تعمل ) وقد تم ترميزها كاآلتي: األم مهنة

  ،   3أعمدال إداريدة ) ،  2أعمدال حدرة ) ،   1متدوفس ) وقد تم ترميزها كداآلتي: مهنة األب

  4مهنية )

 ثانيا : استبيان مؤسسات التنشئة:

 تدم إعددداد اسددتبيان يضددم بيانددات وعبددارات بهدد  التعددر  علددس مددد  تددرثير مؤسسددات التنشددئة

المختلأة علس المراهن واشتمل علدس أربعدة محداور وهدي األسدرة والمدرسدة وجماعدة الرفدا  

 .ودور العبادة

بناى االستبيان: لبناى ه ا االستبيان تدم اإلطدالع علدس كتدب ومراجد  خاصدة بالتنشدئة والتربيدة 

 عبر مراحل حياة الأرد المختلأة .

ة تدرثير المؤسسدات بمحاورهدا المختلأدة تحديد الهد  من االستبيان ويتمثدل فدي تحديدد ومعرفد

وهي األسرة ، والمدرسة ، وجماعة الرفا  ، ودور العبادة علس المراهن وتصدرفاته وسدلوكه 

تددم عددرت االسددتبيان علددس نخبددة مددن السددادة المتخصصددين بكليددة االقتصدداد المنزلددي بجامعددة ، 

بددارة وصددياغتها المنوفيددة لالطددالع علددس العبددارات وإصدددار حكمهددم علددس مددد  مناسددبة كددل ع

 ي عبارة يرون اهميتها ولم يتم ح   أو اضافة أي عبارة. أو اقتراح أو ح   أوإضافة 
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 وصف االستبيان :
 أوال : مؤسسات تنشئة المراهقين :

ستهد  االستبيان قياو مستو  ترثير مؤسسات التنشئة المختلأة علس المدراهقين وتضدمنت أ

 رة مقسمة الس اربعة محاور وهي :عبا 170عدة عبارات تعكس ذلك ويتكون من 

األسددرة : وتضددمن هدد ا المحددور عدددة عبددارات عددن مددد  تددرثر المراهددن برسددرته واخوتدده  -1

وأقاربددده وجيرانددده. وعالقدددة الوالددددين بدددابنهم المراهدددن كمدددا يددددركها وكيدددف يتعددداملون معددده 

ي ويوجهوندده ويقيموندده وكيددف يشددجعونه علددس المدد اكرة والتعدداون مدد  أخواتدده والمشدداركة فدد

جابدة   عبدارة كاندت اإل48سرية وكيأية  تحمله للمسئولية وتضدمن هد ا المحدور )القرارات األ

  إذا كاندت 1-2-3جابدات بد) )ال   وتدم ترميدز اإل -أحياندا –عليها بمقيداو متددرج متصدل )نعدم 

  إذا كاندت العبدارة سدلبية وقدد جمعدت درجدات كدل مدن تلدك النقداط 3-2-1العبارة موجبة وب )

س درجة مد  تدرثر المراهدن برسدرته، حيدث تدم حسداب المدد  وكاندت أعلدس درجدة للحصول عل

   32= 96/3طول الأئة :  96=48-144وب لك يكون: المد   48وأقل درجة  144

المسددتو  ،  79الددس  48تي :المسددتو  المددنخأض )مددن وبدد لك قسددمت لثالثددة مسددتويات كدداآل

  144الس  112المستو  المرتأ  ) من ،  111الس  80المتوسط ) من 

المدرسة : وتضمن ه ا المحور عدة عبارات تعكس ترثر المراهدن بالمدرسدة وبالمدرسدين  -2

وكيأيددة تعامددل المدرسددين مدد  الطددالب كمددا يدددركها المراهددن وعمددا إذا كددان المدرسددين يمثلددون 

  43ال وكيأيدة تعامدل إدارة المدرسدة مد  أوليداى األمدور وتضدمن هد ا المحدور ) أمالقدوة لهم 

رة كانددت االجابددة عليهددا بمقيدداو متدددرج متصددل )نعددم  أحيانددا )ال  علددس التددوالي وترميددز عبددا

  إذا كانت العبارة سدالبة وقدد جمعدت 3-2-1)ب)يجابية وإ  إذا كانت عبارة 1-2-3) ب)جابات اإل

درجات كل من تلك النقاط للحصول علس مد  ترثر المراهدن بالمدرسدة حيدث تدم حسداب المدد  

  وبد لك 86=43-129وبد لك يكدون المدد  الأئدة ) 43وأقدل درجدة  129 وكانت اعلس درجة

 72المسدتو  المتوسدط )،  71إلس  43تي :المستو  المنخأض )قسمت لثالثة مستويات كاآل

  129إلس  101المستو  المرتأ  )،  100إلس 

جماعة الرفا  : تضمن هد ا المحدور عددة عبدارات تعكدس تدرثر المراهدن برصددقااه ومدد   -3

جابته آلرااهم وأفكارهم في معظم المواقف التي تقابله وكيف يوجهون سلوكه وهل ينسا  است

ورااهم  في التصرفات الخاطئة وهلدس يدؤثر ذلدك علدس عالقاتده االجتماعيدة وكدان هد ا المحدور 

ال  وتدم  –أحياندا  –  عبدارة كاندت االجابدة عليهدا بمقيداو متددرج متصدل )نعدم 44مكون من )

  إذا كانت العبارة سالبة وقدد 3-2-1  إذا كانت العبارة موجبة وب) )1-2-3) )ترميز االجابات ب

جمعت درجات كل من تلك النقاط للحصول علس درجة ترثر المراهن برصدقاؤ  حيدث تدم حسداب 

  88=44-132المددد  )   وبدد لك يكددون44  واقددل درجددة )132المددد  وكانددت اعلددس درجددة )

  .29=3÷88طول الأئة )
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المسددتو  ، 73الددس  44الثددة مسددتويات كدداالتي :المسددتو  المددنخأض مددن  وبدد لك قسددمت لث

 132الس  104المستو  المرتأ  من ،103الس  74المتوسط من 

تبداط المراهدن بددور العبدادة وعمدا إذا إردور العبادة : وتضمنت عدة عبدارات تعكدس مدد   -4

رصه علدس أداى الأدروت كانت توجه سلوكه مد  إلتزامه وهل يلتزم بالتعاليم الدينية ومد  ح

جابة عليها بمقيداو متددرج   عبارة كانت اإل35والعبادات المختلأة  ويتكون ه ا المحور من )

ذا كانددت العبددارة إ  علددس التددوالي 1-2-3ال  وتددم ترميددز االجابددات بدد))  –احيانددا  –متصددل )نعددم 

نقداط للحصدول   اذا كانت العبارة سالبة وقدد جمعدت درجدات كدل مدن تلدك ال3-2-1موجبة وب)) 

رتباط المراهن بدور العبادة وترثر  بها حيث تم حساب المدد  وكاندت  أعلدس درجدة إعلس مد  

 .23=  3÷ 70طدول الأئدة =  ، 70=35-105وب لك يكون المد  =  35وأقل درجة   105

المسددتو  ، 58الددس  35وبدد لك قسددمت لثالثددة مسددتويات كدداالتي :المسددتو  المددنخأض مددن  

 .105الس   83المستو  المرتأ  من ، 82س ال 59المتوسط من 

مجموع مستويات ترثير مؤسسات التنشئة علس المراهقين : لمعرفة  تدرثير مؤسسدات التنشدئة 

  170  واقدل درجدة )51علس المراهقين تم جم  الدرجات بطريقة المد  فكانت اعلس درجدة )

وبد لك قسدمت ،   113=3÷340) طول الأئدة:  و 340=  170-510 )وب لك يكون المد :

المسدتو  المتوسدط مدن ،  283الدس  170المستو  المنخأض مدن   لثالثة مستويات كاالتي :

 .  510الس  397المستو  المرتأ  من ، 396الس  284

ثالثا  : استبيان استجابة المراهقين للسلوكيات الخاطئة بمحاور  وهي العندف والعددوان 

 والك ب والسرقة :

سدتجابة المدراهقين للسدلوكيات الخاطئدة وتضدمن عبدارات إسدتو  استهد  االستبيان قيداو م

 ربعة محاور:أس إلعبارة مقسمة  94جابتها مد  ترثرهم له   السلوكيات ومكون من إتعكس 

سدداىة سددواى اللأظيددة أو الجسدددية وتضددمن عبددارات العنددف: وهددو سددلوك يتضددمن اإل -1

ة فدي التعامدل مد  سدتجابة المدراهقين للعندف بكدل أشدكاله مدثال الشراسدإتعكس مدد  

اآلخددرين ومحاولددة اسددتأزا هم وعلددو الصددوت عنددد محادثددة الوالدددين أو االشددخات 

االكبر سنا ومشاهدة افالم العنف ومحاولة التمرد واالبتعاد عن االخرين وتضمن ه ا 

ال   –احياندا  –  عبارة كانت االجابة عليها بمقياو متدرج متصدل )نعدم 19المحور )

  علس التوالي ألنها عبارات سلبية وقد جمعت درجات 3-2-1))وتم ترميز االجابات ب

كل من تلك النقاط للحصدول علدس درجدة اسدتجابة المدراهقين للعندف حيدث تدم حسداب 

 19 -57  وب لك يكدون :المدد  = 19  واقل درجة )57المد  وكانت اعلس درجة )

ي وبددد لك قسدددمت لثالثدددة مسدددتويات كددداالت، 12=  3÷ 38طدددول الأئدددة =   ، 38= 

 ،44الدددس  32المسدددتو  المتوسدددط مدددن ،31الدددس  19:المسدددتو  المدددنخأض مدددن  

 .57الس  45المستو  المرتأ  من 
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ن العدوان يتضمن تصدر  أو إيد اى أي أكثر من العنف أالعدوان : وهو سلوك مادي  -2

و لأظي أكثر من العندف الد ي قدد يكدون إحسداو معندوي فدي بعدض االحيدان أجسدي 

سدتجابته تجاهده مثدل أا مد  ترثر المراهدن بالعددوان وجابتهأفتضمن عبارات تعكس 

سددتخدامه التهديدددات اللأظيددة مدد   مالادده أو السددخرية مددن االخددرين أو يهدددر إمددد  

بالضرب أو محاولة تدمير وتخريب االشياى الموجودة بالمنزل وتضدمن هد ا المحدور 

  وتددم ال  -أحيانددا –جابددة عليهددا بمقيدداو متدددرج متصددل)نعم   عبددارة كانددت اإل32)

تجا  وجمعت درجات كدل مدن   لكونها عبارات سلبية اإل3-2-1ترميز االجابات : ب) )

ستجابة المراهقين لسدلوك العددوان حيدث تدم حسداب إتلك النقاط للحصول علس درجة 

 64=32-96  وب لك يكون المدد = 32قل درجة )أو 96علس درجة أالمد  وكانت 

المسددتو  : تي ثددة مسددتويات كدداأل. وبدد لك قسددمت لثال21=  3÷64وطددول الأئددة= 

المستو  المرتأ  ،75الس   54المستو  المتوسط من ، 53الس  32المنخأض من  

 .96الس   76من 

سددتجابة المددراهقين إشددتمل هدد ا المحددور علددس عدددة عبددارات تعكددس مددد  أالكدد ب : و -3

للك ب في المواقف المختلأة علس والدديهم عندد حددوث مشدكلة فدي المدرسدة أو فيمدا 

أمورهم م  أصدقاؤهم أو ك بهم علدس اصددقااهم فدي بعدض االحيدان أو الكد ب يخص 

علددس المدرسددين أيضددا فيمددا يخددص أمددورهم الدراسددية والمدد اكرة وقددد تضددمن هدد ا 

ال   –احياندا  –  عبارة كانت االجابة عليها بمقياو متدرج متصدل )نعدم 26المحور )

وقدد جمعدت درجدات كدل مدن    لكونها عبارات سالبة االتجدا 3-2-1تم ترميزها الس )

سدتجابة المدراهقين للكد ب ،حيدث تدم حسداب المدد  إتلك النقاط للحصول علس درجدة 

    52=26-78 )  وب لك يكون: المد =26  واقل درجة )78وكانت أعلس درجة )

تي :المسددتو  .وبدد لك قسددمت لثالثددة مسددتويات كدداآل 17=  3÷52 )طددول الأئددة =

المسدددتو  ،61الدددس  44  المتوسدددط مدددن   المسدددتو، 43الدددس  26المدددنخأض مدددن   

 .  78الس  62المرتأ  من    

سددتجابة إالسددرقة :واشددتمل هدد ا المحددور علددس عدددة عبددارات تعكددس إجاباتهددا مددد   -4

المددراهقين للسددرقة فددي بعددض المواقددف المختلأددة مثددل سددرقة بعددض الممتلكددات مددن 

بقيدة فدي البيدت هم أو إخأااها مدن البيدت أو سدرقة بعدض النقدود المتاأقرانهم أو  مال

عبددارة كانددت اإلجابددة عليهددا بمقيدداو  17مددن وراى والددديهم وتضددمن هدد ا المحددور 

  لكونهدا عبدارات سدلبية االتجدا  3-2-1ال   تم ترميزهدا إلدس ) –أحيانا   -متدرج )نعم

وجمعت درجات كل من تلك النقاط للحصول علس درجة استجابة المراهقين للسرقة ، 

  وبدد لك يكددون 17  وأقددل درجددة )51أعلددس درجددة )حيددث تددم حسدداب المددد  وكانددت 

 وبدد لك قسددمت لثالثددة  11=  3÷34 )وطددول الأئددة =   34=  17 -51 )المددد =

المسدتو  المتوسددط ، 28 -  17المسدتو  المدنخأض مددن  -وهددي: كداآلتي مسدتويات
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مجمددددوع مسددددتويات اسددددتجابة .  51 -41المسددددتو  المرتأدددد  مدددن ، 40 -29مدددن 

اطئدددة :لمعرفدددة مدددد  اسدددتجابة  المدددراهقين للسدددلوكيات المدددراهقين للسدددلوكيات الخ

  واقددل درجددة 282الخاطئددة تددم جمدد  الدددرجات بطريقددة المددد  فكانددت أعلددس درجددة )

=  3÷ 34 )طدددددول الأئدددددة = و   34= 17-51 )  وبددددد لك يكدددددون المدددددد  =94)

 الدس  157 )المسدتو  المتوسدط مدن ، 156الس  94 )المستو  المنخأض من   11

  282الس  220 )لمرتأ   منالمستو  ا ، 219

 دوات الدراسة :أتقنين 
جدل تطبيقده والتركدد مدن مصدداقيته، وثباتده، أي أنده صداد  فيمدا وضد  أسدتبيان مدن لتقنين األ

 لقياسه ، وك لك ثباته فقد تم حساب الصد  والثبات كما يلي :

سده مدن : يقصد بصد  االستبيان قدرتده علدس قيداو مدا يددعي قيا Validityصد  االستبيان 

  .2000جوانب سلوك األفراد أو هو درجة قياو االختبار لما وض  لقياسه )محمود منسي،

 ** تم قياو صد  االستبيان بطريقتين هما :

صد  المحكمين: للتحقن من صد  المحتو ، وذلك بعرت االستبيان علس نخبة مدن االسدات ة 

بحيددث تددم تعددديل بعددض % 95المتخصصددين وكانددت نسددبة االتأددا  علددس عبددارات االسددتبيان 

 عبارات من استبيان السلوكيات.  6العبارات، وح   

الصددد  الددداخلي: وهددو درجددة االرتبدداط بددين محدداور االسددتبيان والدرجددة الكليددة لدده وذلددك عددن 

  وجدود عالقدة ارتباطيدة معنويدة قويدة عندد 2طرين حسداب معامدل االرتبداط ويوضدح جددول )

لمؤسسات التنشا وعالقتها بالسلوكيات الخاطئدة  وبين المجموع الكلي 0.001مستو  داللة 

 لد  المراهقين 

  مصأوفة المعامالت االرتباطية بين بعض مؤسسات التنشئة وعالقتها ببعض السلوكيات 2جدول )

 الخاطئة لدي المراهقين
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لأا كرونبدا  ويقصدد أستخدام طريقة استبيان بحساب ثبات ادوات الدراسة : تم حساب ثبات األ

فدراد وفدي نأدس الظدرو  )عبدد ذا اعيد تطبيقده علدس نأدس األإن يعطي تقديرات ثابتة أت بالثبا

  1996الرحمن العيسوي 

اسددتبيان مؤسسددات تنشددئة المددراهقين بمحاورهددا )األسددرة والمدرسددة وجماعددة الرفددا  ودور 

 العبادة 

   قيم معامل الأاكرونبا  الستبيان مؤسسات التنشئة بمحاورها3جدول )

 معامل ألفا العبارات عدد المحور

 0.81 48 األسرة
 0.70 43 المدرسة

 0.63 44 جماعة الرفاق
 0.81 35 دور العبادة

 0.84 170 مؤسسات التنشئة

 

 الك ب  –السرقة  –العدوان  –استبيان السلوكيات الخاطئة لد  المراهقين بمحاورها ) العنف 

 يات الخاطئة لد  المراهقين بمحاورها  قيم معامل الأا كرونبا  الستبيان السلوك4جدول )

 معامل ألفا عدد العبارات المحور

 0.84 19 العنف
 0.93 32 العدوان
 0.94 26 الكذب
 0.94 17 السرقة

 0.98 94 السلوكيات الخاطئة

 

   -خامسا : تحليل البيانات والمعامالت واألساليب اإلحصااية:

عالقة بين متغيرات الدراسة واختبدار الأدروت بعض األساليب اإلحصااية لكشف ال تم استخدام

 Spss  statistical package for social scienceستخدام البرنام  اإلحصااي )اوذلك ب

program  :ومن ه   المعامالت- 
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 ، حسدداب العدددد والنسددب المئويددة لمتغيددرات الدراسددة، ألأددا كرونبددا  لقيدداو ثبددات االسددتبيان*

سدتخدام تحليدل التبداين فددي إتدم  ،  T-testاختبددار "ت"  ، ون سدتخدام معامدل االرتبداط بيرسدأ

 L.S.Dسددتخدام اختبددار إوفدي حالددة وجددود فدرو  تددم  One Way ANOVAتجدا  واحددد إ

 للتعر  علس داللة الأرو  وأقل فرو  معنوية بين متغيرات الدراسة. 

 تحليل النتاا  ومناقشتها .6

 أوال  :وصف عينة الدراسة: 

)ن=  هقين عينة الدراسة تبعا  لبعض الخصااص االجتماعية واالقتصادية  تو ي  المرا5جدول )

180  

 النسبة المئوية العدد مهنة االب النسبة المئوية العدد المرحلة الدراسية

 2.2 4 متوفي 33.3 60 اعداي 

 16.7 30 أعمال حرفية 33.3 60 ثانوي

 20.6 37 إدارية 33.3 60 جامعة

 60.6 109 مهنية 100 180 المجموع

 100 180 المجموع   

 النسبة المئوية  العدد  مكان السكن  النسبة المئوية  العدد  مهنة األم 

 39.4 71 حضر  57.2 103 ال تعمل 

 60.6 109 ريف  42.8 77 تعمل 

 100 180 مجموع  100 180 مجموع 

 ية النسبة المئو العدد  السن  النسبة المئوية  العدد  عدد افراد األسرة 

  أسرة صغيرة 

(2-4  

 37.2 67 سنة  15 -13 23.3 42

 أسرة متوسطة 

(5-6  

 47.7 86 سنة  18 -16 57.2 103

 15 27 سنة  20-19 19.4 35  10-7كبيرة )

 100 180 المجموع  100 180 المجموع 

 النسبة المئوية  العدد  تعليم األم  النسبة المئوية  العدد  تعليم األب 

 4.4 8 أمية  1.7 3 أمي 

 3.9 7 تقرأ وتكتب  3.9 7 يقرأ 

شدددددهادة أقدددددل مدددددن 

 متوسطة 

شهادة أقدل مدن  8.3 15

 متوسطة 

17 9.4 

 37.8 68 متوسطة  29.4 53 متوسطة 

 38.3 69 جامعية  47.2 85 جامعية 

 6.1 11 دراسات عليا  9.4 17 دراسات عليا 

 100 180 المجموع  100 180 مجموع 
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 النسبة المئوية  العدد  النوع  النسبة المئوية  العدد  الدخل 

 20.6 37 ذكر  4.4 8 جنيه 500أقل من 

جنيددة إلددس  500مددن 

 1000أقددددددل مددددددن  

 جنية

 79.4 143 أنثس  15 27

جنيددددة  1000مددددن  

 1500إلس أقل مدن  

 جنية

 100 180 مجموع  30.6 55

جنيدددددة  1500مدددددن 

 2000إلس أقل مدن  

 جنية

 النسبة المئوية  العدد  نوع الدراسة  23.3 42

 33.3 60 بدون تخصص 

جنيدددددة  2000مدددددن 

 فركثر 

 58.9 106 علمي  26.7 48

 7.8 14 أدبي 

 100 180 مجموع  100 180 المجموع 

% 33.30  تسدداوي النسدبة المئويدة للددثالث مراحدل العمريدة بنسددبة 5أظهدرت نتداا  جددول )

والمرحلة الجامعيدة نظدرا  لتو يد  العيندة بالتسداوي  وهي المرحلة اإلعدادية والمرحلة الثانوية

مراهددن لكدل مرحلددة دراسدية وكدد لك أن أعلددس نسدبة للمددراهقين الد ين يعمددل زبددااهم  60فكاندت 

%  ويلدديهم المددراهقين الدد ين يعمددل زبددااهم أعمددال إداريددة بنسددبة) 60.6أعمدال مهنيددة كانددت )

%  ثدم أقدل نسددبة 16.7بنسددبة ) %  ثدم المدراهقين الد ين يعمددل زبداؤهم أعمدال حرفيدة20.6

% كمددا يتضددح أن أعلددس نسددبة 2.2كانددت للمددراهقين الدد ين ينتمددون آلبدداى متددوفيين بنسددبة 

%  وتليهدا المدراهقين الد ين تعمدل 57.2للمراهقين الد ين ينتمدون ألمهدات ال يعملدن بنسدبة )

كنون % أيضا  يتضدح مدن الجددول أن أعلدس نسدبة للمدراهقين الد ين يسد42.8أمهاتهم النسبة 

% ك لك يتضدح 39.4% أما ال ين يعيشون في الحضر كانت نسبتهم 60.6في الريف بنسبة 

  6-5أن أعلدس نسدبة كاندت للمددراهقين الد ين ينتمدون ألسدر متوسددطة وهدي التدي تتكدون مددن )

  4-2% تلديهم المدراهقين الد ين ينتمدون ألسدر صدغيرة والتدي تتكدون مدن )57.2أفراد وهي 

  أفدراد 10 -7ين ال ين ينتمون ألسر كبيرة وهي التي تتكون من )% ثم المراهق23.3بنسبة 

% بينمددا 79.4% كمددا يتضددح أن المددراهقين اإلندداث عينددة الدراسددة نسددبتهم 19.4بنسددبة 

% أيضددا  يتضددح أن نسددبة المددراهقين عينددة 20.6المددراهقين الدد كور عينددة الدراسددة نسددبتهم 

% يلدديهم المددراهقين الدد ين 47.7  سددنة وهددي 18 -16الدراسددة الدد ين يتددراوح سددنهم مددن )

% ثم أقل نسبة كانت للمراهقين االكبر سنا  اي 37.2سنة  بنسبة 15-13يتراوح سنهم من )

% ك لك يتضح أن المراهقين الد ين يدرسدون التخصدص 15  سنة تقريبا  كانت 20- 19من )

ديدة %  أما المدراهقين بددون التخصدص أي المرحلدة اإلعدا58.9العلمي حصلوا علس نسبة )

% بينما أقل نسبة كانت للمراهقين ال ين يدرسون التخصص األدبدي 33.3حصلوا علس نسبة 
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% كما يتضح أن أعلس نسبة لصالح المراهقين ال ين ينتمون آلباى ذو تعليم جامعي 7.8وهي 

% يليهم المراهقين ال ين ينتمدون ألبداى ذو شدهادة متوسدطة فبلغدت 47.2حيث بلغت نسبتهم 

م يليهم المراهقين ال ين ينتمون آلباى حاصدلين علدس دراسدات عليدا بنسدبة % ث29.4نسبتهم 

% ثم بعد ذلك المراهقين الد ين ينتمدون آلبدااهم حاصدلين علدس شدهادة أقدل مدن متوسدطة 9.4

% بينمدددا كاندددت أقدددل نسدددبتين للمدددراهقين الددد ين كدددانوا زبدددااهم يقدددرأون ويكتبدددون 8.3بنسدددبة 

% علدس التدوالي كد لك يتضدح أن 1.7% و 3.9بنسدب  وللمراهقين ال ين كانوا زبااهم أميدين

أعلس نسبة كانت للمراهقين ال ين ينتمدون ألمهدات حاصدالت علدس شدهادة جامعيدة حيدث بلغدت 

% ثم يليهم المدراهقين الد ين ينتمدون ألمهدات حاصدالت علدس شدهادة متوسدطة 38.3نسبتهم 

ت حاصدالت علدس شدهادة % ثم يليها المراهقين ال ين ينتمدون ألمهدا37.8حيث بلغت نسبتهم 

% ثم يليهم المدراهقين الد ين ينتمدون ألمهدات حاصدالت  9.4أقل من متوسطة فكانت نسبتهم 

% ثم كانت أقل من نسدبتي فدي صدالح عيندة المدراهقين 6.1علس دراسات عليا فكانت نسبتهم 

% علس التوالي كمدا 3.9% و4.4ال ين ينتمون ألمهات أميات وأمهات يقرأن ويكتبن بنسب 

إلس أقل مدن  1000ضح من الجدول أن أعلس نسبة للمراهقين ال ين ينحصر دخل أبااهم من يت

% ويلدديهم المددراهقين الدد ين كددان دخددل أبددااهم اكثددر مددن 30.6جنيددة فكانددت نسددبتهم  1500

إلدس أقدل  1500% ثم المراهقين ال ين كان ينحصر دخل أبااهم من 26.7جنية نسبة  2000

 500م يليهم المراهقين ال ين ينحصر دخل زبااهم أقل مدن % ث23.3جنية بنسبة  2000من 

% ثم كانت أقل نسدبة للمدراهقين الد ين كدان دخدل 15جنية فكانت نسبتهم  1000إلس أقل من 

 %.4.4جنية فحصلوا علس نسبة  500زبااهم  

 

 ثانيا : النتاا  الوصأية الستجابات المراهقين علس أدوات الدراسة: 

 ستبيان مؤسسات التنشئةإعلس  الدراسةوصف استجابات عينة  -1

 األول: األسرة المحور

  180)ن= سلوكيات المراهقين تبعا لمؤسسة االسرة  استجابات 6جدول )

 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 اإلشــترا  علــ  والــدا  يشــركني 1
 التعلــيم نــوع تحديــد فــي معهمــا
 بي خاصةال والمهنة

141 78.3 32 17.8 7 3.9 

 مصـلحتي يعرفان أنهما والدا  ير  2
 مني أكثر

119 66.1 54 30 7 3.9 
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 لتربيـة طريقـة أفضـل أن والدى يرى 3
 يتركني أن هي المراهقة أو المراهق

 لي يحلو ما كل أفعل حرا  
30 16.7 35 19.4 115 63.9 

 يتمتـ  أن البـد الولد ان والدا  ير  4
 البنت من كثرأ بحريات

83 46.1 50 27.8 47 26.1 

 إليهما ألجأ أن عل  والدا  يشجعني 5
 مشكلة أ  صادفني إذا

116 64.4 51 28.3 13 7.2 

 سـؤال أ  علـ  والـدا  يجيبنـي 6
 محرجا   كان مهما إليهما أوجهه

75 41.7 62 34.4 43 23.9 

 23.3 42 40 72 36.7 66 بمفرد  الخروج من والدا  يمنعني 7
 أن جاهـدا   يسـع  والـد  أن أعتقـد 8

 رغباتي جمي  لي يحقق
119 66.1 46 25.6 15 8.3 

 بتصـرف قيامي عند والد  يمدحني 9
 حسن

117 65 40 22.2 23 12.8 

 العمل مجاله الولد بأن والد  يؤمن 10
 البيت مجالها والبنت

31 17.2 41 22.8 108 60 

 فـي المشـاركة علـ  والد  يشجعني 11
 لألسرة الآلزمة قراراتال اتخاذ

82 45.6 71 39.4 27 15 

 الطـرق أفضـل مـن أن والـدا  يـرى 12
 نـواحي إبـراز هي بها يشجعني التي

  تقدمي
108 60 44 24.4 28 15.6 

 حالـة فـي الهـدايا والـدا  لـي يقـدم 13
 المدرسة في تفوقي

100 55.6 54 30 26 14.4 

 عـن النظـر بصـرف والـدا  أحـب 14
 موعيوبه مميزاتهم

119 66.1 33 18.3 28 15.6 

 ألنهمـا والـدا  أوامـر تنفيـذ أرفـ  15
 قديم جيل

34 18.9 54 30 92 51.1 
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 26.7 48 33.9 61 39.4 71 كثيرا   حياتي في يتدخالن والدا  أن أرى 16
 أوقات أضي  أال عل  والدا  يحرص 17

 يفيد ال فيما فراغي
98 54.4 51 28.3 31 17.2 

 األلعاب ألحد ارستيبمم والدا  يهتم 18
 النواد  في واإلشترا  الرياضية

77 42.9 53 29.4 50 27.8 

 الكتـب شـراء علـ  والـدا  يحـرص 19
 لي المفيدة والدينية الثقافية

90 50 58 32.2 32 17.8 

 التشـاجر عـدم علـ  والـدا  يحرص 20
 وأخوتي أنا أمامي

84 46.7 65 36.1 31 17.2 

 نييناقشـ لمشـكلة أتعـر  عنـدما 21
 األزمة لتجاوز هدوء بكل والدا 

114 63.3 48 26.7 18 10 

 لألهــل بمشــاركتي والــدا  يهــتم 22
 وأحزانهم أفراحهم في والجيران

160 88.9 1818 10 2 1.1 

 أرحــب أن علــ  والــد  يحـرص 23
 بمنزلنا بالضيوف

90 50 72 40 18 10 

 ممارســة علــ  والــدا  يشـجعني 24
 مهاراتي وتنمية

76 42.2 60 33.3 44 24.4 

 شـرائي قـرار أتخـذ والـدا  يتركنـي 25
 بنفسي لمالبسي

111 61.7 51 28.3 18 10 

 تأجيـل علـ  والـدا  معـي يتفـق 26
 بذل  الظروف تسمح حت  متطلباتي

100 55.6 59 32.8 21 11.7 

 جـدول وضـ  علـ  والدا  يشجعني 27
 تنفيذه وضرورة للمذاكرة

57 31.7 73 40.6 50 27.8 

 نقــوم أن علــ  الــدا و  يحــرص 28
 وأخوتي أنا لألجازات بالتخطيط

96 53.3 41 22.8 43 23.9 

 مقـدار عـن بسـؤالنا والـدا  يهـتم 29
 سعادتنا

30 16.7 79 43.9 71 39.4 
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 اليومية حياتنا في رأينا والدا  يطلب 30
 المطلوبة التعديالت إلحداث

77 42.8 55 30.6 48 26.7 

 ورغبات مطالب بتنفيذ والدا  يلتزم 31
 الصغير أخي

83 46.1 46 25.6 51 28.3 

 أجلس طويلة ألوقات والدا  يتركني 32
 علـ  المختلفـة واأللعـاب النـت عل 
 المحمول حاسوبي أو هاتفي

121 67.2 37 20.6 22 12.2 

 14.4 26 23.3 42 62.2 112 شفائه يتم حت  المري  بأخي نهتم 33
 المشـكالت حـل عل  والدا  يحرص 34

 أخوتي بينو  بيني
106 58.9 42 23.3 32 17.8 

 التـي األطعمـة بنوعيـة والـدا  يهـتم 35
 نتناولها

112 62.2 53 29.4 15 8.3 

 المنـزل وتنظيـف ترتيـب في أشار   36
عداد  الطعام وا 

101 56.1 47 26.1 32 17.8 

 ال مني لفظ صدر إذا والدا  يعاقبني 37
 وعاداتنا قيمنا م  يتفق

66 36.7 54 30.0 60 33.3 

 صداقة عالقات أكون والدا  يتركني 38
 الجيران أبناء م 

80 44.4 46 25.6 54 30.0 

 انتهت قد والدا  مسئولية بأن أشعر 39
 كبرت ألني

107 59.4 50 27.8 23 12.8 

 8.9 16 26.7 48 64.4 116 والعقاب الثواب بأسلوب والدا  يلتزم 40
 بـالعطف تتسـم أسـرتي مـ  عالقتـي 41

 والمودة نوالحنا
26 14.4 44 24.4 110 61.1 

 بـين الرحم صلة عل  أسرتي تحافظ 42
 واألقارب األهل

90 50 44 24.4 46 25.6 

 عـن تخـرج ال أخـوتي مـ  عالقتـي 43
 معا   نسكن أننا إطار

35 19.4 69 38.3 76 42.2 
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 جميــ  فــي أخـوتي مــ  أتنـاق  44
 مشاكلي

67 37.2 53 29.4 60 33.3 

 عنـد المنـزل مـن الخـروج أفضـل 45
 أمي أو أبي م  خالف حدوث

39 21.7 58 32.2 83 46.1 

 خـارج التـأخير عنـد والـدا  يعاقبني 46
 المنزل

40 22.2 70 38.9 70 38.9 

 41.7 75 35.6 64 22.8 41 يناسبني ال والدا  تفكير أن أر  47
 تربيـة فـي كبيـر خلـل هنـا  أن أرى 48

 اآلباء قبل من المراهقين
88 48.9 44 24.4 48 26.7 

 

  إلس أن المراهقين عينة الدراسة الد ين يشدتركون مد  أبدااهم فدي تحديدد 6تشير نتاا  جدول )

% أمدا نسدبة المدراهقين الد ين يقتنعدون بدرن 78.3نوع التعليم والمهنة الخاصة بهدم نسدبتهم 

يهم % و نسبة المراهقين ال ين يسدمح لهدم والدد66.1والديهم يعرفون مصلحتهم اكثر منهم  

%  كدد لك نسددبة المددراهقين الدد ين 88.9بمشدداركة األهددل واالقددارب فددي أفددراحهم وأحددزانهم )

% وأيضددا  يتضددح أن نسددبة الدد ين 14.4تتسددم عالقددتهم مدد  أسددرهم بددالعطف والحددب والحنددان 

% أمدا نسدبة المدراهقين الد ين  يدرون أن 64.4يلتزم ابدااهم معهدم برسدلوب الثدواب والعقداب 

% وتددري الدارسددة أن هدد   النتيجددة قددد 39.4يدداتهم أكثددر مددن الددال م والددديهم يتدددخلون فددي ح

ترج  إلس أن فترة المراهقة هي فترة حرجة تتسم بالتوتر والقلدن النأسدي فيخدا  المراهدن أو 

المراهقدددة مدددن أسدددرته ويدددرون أن جدددو المندددزل ال يالامهدددم وأنهدددم ال يشدددعرون فيددده بالدددد ى 

ويرغبدون فدي التواجدد خدارج المندزل داامدا .  والطمرنينة وأنهدم أصدبحوا مسدتقلين عدن أسدرهم

% ، و نسدبة 60بينما  نسبة المراهقين ال ين يشجعهم زباؤهم من خالل ابرا  نواحس تقددمهم 

%، بينما  نسبة 66.1المراهقين ال ين يحبون والديهم بصر  النظر عن مميزاتهم وعيوبهم 

% 48.9ين مدن قبدل اآلبداى هدي المراهقين ال ين يرون أن هناك خلل كبير فدي تربيدة المدراهق

وبينما المراهقين ال ين يشعرون برن مسدئولية زبدااهم قدد انتهدت بمجدرد وصدولهم لسدن معدين 

%، وقددد ترجدد  هدد   النتيجددة إلددس أن المددراهقين فددي هدد   الأتددرة يشددعرون 59.4نسددبتهم هددي 

مدل معهدم بالتمرد والرغبة في الهروب من سلطة الوالدين ويرون أن معظدم اسداليبهم فدي التعا

غير صحيحة وال تناسب سنهم فهم يرفضون الرقابة الشديدة علس تصرفاتهم مما ينعكس علدس 

سلوكياتهم ويرفضون أيضا  االهتمام الزااد بهم فهم يرون أنهم ليسوا أطأاال  بل أصدبحوا كبدارا  

  حيدث أكددت علدس كلمدا 1990 )مسئولين عن أنأسهم وه ا ما يتأن م  دراسة ميسرة طاهر 
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دراكدا  لنبنداى مدن إساليب التنشئة المتبعة مد  المدراهقين مدن قبدل الوالددين أكثدر تقدبال  وأت كان

 الناحية التربوية كانوا أكثر انتماىا  ألسرهم وأكثر توافقا  من الناحية النأسية واإلجتماعية.

وكدد لك تسدداوت نسددبة المددراهقين الدد ين يحددافظ أهلهددم علددس العالقددات مدد  األهددل واألقددارب مدد  

لمراهقين الد ين يشدجهم زبدااهم علدس الترحيدب بضديوفهم بدالمنزل والمدراهقين الد ين يحدرت ا

%، وكدد لك بلغددت نسددبة 50والددديهم علددس شددراى الكتددب الثقافيددة والدينيددة المأيدددة لهددم بنسددبة 

% كمدا أن نسدبة 67.2المراهقين ال ين يتركهم زباؤهم يجلسون أوقات طويلة علدس االنترندت 

% وأيضدا  نسدبة 58.9تم أسرهم بحل المشاكل بينهم وبدين أخدوانهم هدي المراهقين ال ين ته

% وبلغدت 56.1المراهقين ال ين يشداركون فدي ترتيدب وتنظيدف المندزل وإعدداد المااددة هدي 

%، كد لك بلغدت 62.2نسبة المدراهقين الد ين يهدتم والدديهم بنوعيدة األطعمدة التدي يتناولوهدا 

عدددم تضدديي  أوقدداتهم فددي أشددياى غيددر مأيدددة نسددبة المددراهقين الدد ين يحددرت زبدداؤهم علددس 

% وك لك أيضا  نسبة المراهقين ال ين يعتقدون أن والديهم يسعون جاهدين لتحقين كدل 54.4

% أمددا نسددبة المددراهقين الدد ين يمددنحهم والددديهم عنددد تصددرفهم 66.1مطددالبهم هددم وأخددواتهم 

ديهم علددس % ، وكدد لك بلغددت نسددبة المددراهقين الدد ين يشددجعهم والدد65يتصددر  حسددن هددي 

 %. 45.6المشاركة في القرارات الال مة باألسرة 

  أن المدددراهقين عيندددة الدراسدددة ينحصدددر تدددرثرهم باألسدددرة باعتبارهدددا أهدددم 7يوضدددح جددددول )

مؤسسددات التنشدددئة المددؤثرة علددديهم مددابين المسدددتو  المتوسددط والمسدددتو  المرتأدد  بنسدددبة 

ما   اة في عملية التنشئة وه%  علس التوالي. مما يؤكد علس أهمية األسر%45.7 ، 54.8)

  حيث أكدت علس دور األسرة وأهميتها في تعلديم األبنداى 1990)يتأن م  دراسة وداد مجاهد 

 كسابهم معايير السلوك والتعامل م  المجتم .إالقيم الدينية واإلجتماعية والعلمية والخلقية و

 رةاألسيمؤسسة  المراهقين عينة الدراسةسلوكيات   مستويات 7جدول )

 النسبة العدد المستوى

 ______ _____ (79 - 48منخف  )
 54.8 98 ( 111 - 80متوسط )
 45.7 82 ( 144 - 112مرتف  )
 100 180 المجموع 

 

 الثاني: المدرسة: المحور

  180)ن= سلوكيات المراهقين تبعا لمؤسسة المدرسةاستجابات   8جدول )
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد نسبةال العدد

 تمنعني قيودا   تض  المدرسة أن أري 1

 التصر  حرية من
105 58.3 33 18.3 42 23.3 

 ممارسدة علدس المدرسدة تشدجعني 2

 الرياضية االنشطة
75 41.7 70 38.9 35 19.4 

 علدس الجوااز بتو ي  المدرسة تقوم 3

 المتأوقين
104 57.8 35 19.4 41 22.8 

 فدي شدا اهدم هدو التعلديم أن أعتقدد 4

 الحياة
116 64.4 44 24.4 20 11.1 

 21.1 38 36.7 66 42.2 76 رمزية برسعار مدرسية رحالت توجد 5

 29.4 53 38.9 70 31.7 57 الطالبية االنشطة في أشترك 6

 داامدا مدرستي ار  أن علس أحرت 7

 نظيأة
115 63.9 45 25.0 20 11.1 

 المدرسة ارةإد بين الحوار لغة تنعدم 8

 والطالب
47 26.1 77 42.8 56 31.1 

 والطالددب المدددرو بددين العالقددة 9

 والمودة االحترام يسودها
85 47.2 56 31.1 39 21.7 

 المثلدس القددوة هدو المدرو أن أر  10

 للطالب
95 52.8 64 35.6 21 11.7 

 20.6 37 48.9 88 30.6 55 المدرسية الرحالت في أشترك 11

 أثنداى ونندام نلعدب درسدينالم يتركندا 12

 الدراسية الحصص
45 25 47 26.1 88 48.9 

 تدرخري حالدة فدي المدرسين يعاقبني 13

 الطدابور موعدد عدن الحضدور فدي

 الصباحي

102 56.7 52 28.9 26 14.4 

 حددوث حالدة فدي المدرسدين يعاقبندا 14

 بالأصل وشغب مشاكل
58 32.2 74 41.1 48 26.7 

 أاظندداأل فددي المدرسددين يجارينددا 15

 الجديدة
67 37.2 62 34.4 51 28.3 

 هواياتندا تنميدة الدس المدرسدة تسعس 16

 مدد  مسددابقات فددي واإلشددتراك

 األخر  المدارو

71 39.4 63 35 46 25.6 

 الددروو علدس المدرسدين يجبرندي 17

 الخصوصية
65 36.1 62 34.4 53 29.4 

 بدين المعاملدة فدي المدرسدين يأدر  18

 البعض وبعضهم التالمي 
82 45.6 64 35.6 34 18.9 

 تتسدم ال المدرسدية البيئدة أن أر  20

 بالهدوى
96 53.3 53 29.4 31 17.2 

 24.4 44 34.4 62 41.1 74 لعددد مالامدة غيدر الأصدول أن أر  21
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد نسبةال العدد

 الطالب

 الطلبدة مدن أكدون أن علدس أحدرت 22

 المتأوقين
102 56.7 51 28.3 27 15.0 

 علدس قدادر غيدر المددرو أن أر  23

 الصحيح بالشكل المعلومة لتوصي
71 39.4 70 38.9 39 21.7 

 11.1 20 25 45 63.9 115 أسات تي قبل من التعنيف أرفض 24

 لدم أنندي للمددرو أصدرح أن أخجدل 25

 الدرو أستوعب
88 48.9 59 32.8 33 18.3 

 المشاغبين الطلبة م  التعامل أتجنب 26

 الأصل في
77 42.8 61 33.9 42 23.3 

 غيدر سدلوكيات التالميد  ممعظ يسلك 27

 صحيحة
81 45 69 38.3 30 16.7 

 15 27 40 72 45 81 المدرسة نظافة حمالت في أشارك 28

 يطرحده موضدوع أي فدي أشدترك 30

 الأصل في المدرو
60 33.3 64 35.6 56 31.1 

 5 9 25 45 70 126 أسات تي وتعليمات بنصااح أهتم 31

 علس للحصول للمكتبات بال هاب أهتم 32

 المعلومات من مزيد
73 40.6 84 46.7 23 12.8 

 27.2 49 23.9 43 48.9 88 الدرو شرح أثناى الهدوى ألتزم 33

 فدي المعلدم مناقشدة علدس أحدرت 34

 الدرو
111 61.7 42 23.3 27 15 

 الد ي المدرسدي النشداط ندوع أختدار 35

 بالمدرسة أمارسه
64 35.6 70 38.9 46 25.6 

 23.3 42 35.6 64 41.1 74 جديدة ياىأش أسات تي من أتعلم 36

 31.7 57 37.2 67 31.1 56 للأصل راادا   أكون أن أوافن 37

 لتحسدين جديددة وأفكدار أشياى أبتكر 38

 التدريس عملية
124 68.9 37 20.6 19 10.6 

 فدي أسدات تي الدس التقدرب أرفدض 39

 المدرسة
108 60 42 23.3 30 16.7 

 14.4 26 40 72 45.6 82 لالأص الس الدخول قبل أسترذن 40

 نسددتطي  ال معددين اسددلوب يوجدد 41

 المدرسين م  التحدث عند تجاو ة
63 35 68 37.8 49 27.2 

 46.7 84 23.3 42 30 54 الحوار في المدرسون معنا يتباسط 42

 إجتماعدات بحضدور والددي يهدتم 43

 المدرسة إدارة م  اآلباى مجلس
62 34.4 50 27.8 68 37.8 
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد نسبةال العدد

 لوالدي شهري تقرير لمدرسةا ترسل 44

 بالأصل سلوكياتي عن
85 47.2 70 38.9 25 13.9 

 سداعة اتاحدة علدس المدرسة تحرت 45

 الحدرة القدراىة لممارسدة أسدبوعيا  

 بالمكتبة

78 43.3 53 29.4 49 27.2 

 

  أن نسدبة المدراهقين الد ين يدرون أن المدرسدة تضد  قيدود تمدنعهم 8يتضح من نتاا  جدول )

هدم شدا فدي أ، أما نسبة المراهقين ال ين يدرون أن التعلديم هدو  58.3صر  هي من حرية الت

% بينمددا المددراهقين الدد ين يددرون أن العالقددة بددين المدددرو والطالددب يسددودها 64.4الحيدداة 

% وك لك  نسبة المراهقين الد ين يجبدرهم المدرسدين علدس الددروو 47.2االحترام والمودة  

لد ين يسدلك معظدم أصداقاؤهم سدلوكيات غيدر صدحيحة % بينما المراهقين ا36.1الخصوصية 

% وكدد لك 70% بينمددا  نسددبة المددراهقين الدد ين  يهتمددون بنصددااح وتعليمددات أسددات تهم 45

نسبتة المراهقين ال ين يقتنعون أن هناك أسلوب معين ال يستطيعون تجداو   عندد التحددث مد  

أسدات تهم فدي المدرسدة % و نسبة المراهقين الد ين يرفضدون التقدرب إلدس 35المدرسين هي 

% بينمدا نسدبة 63.9% ، ونسبة المراهقين الد ين يرفضدون التعنيدف مدن قبدل أسدات تهم 60

% و نسدددبة 42.8المدددراهقين الددد ين يتجنبدددون التعامدددل مددد  الطلبدددة المشددداغبين فدددي الأصدددل 

% ، وتددر  39.4المددراهقين الدد ين يددرون أن المدرسددة غيددر قددادرة علددس توصدديل المعلومددة 

قدد ترجد  النتيجدة السدابقة الدس تقلدص دور المددرو فدي عمليدة التربيدة والتزامده الدارسة أنه 

بمنه  دراسي محدد البد وأن ينتهي فدي وقدت معدين اضدافة إلنشدغال المددرو فدي هد ا الوقدت 

بددالنواحي الماديددة فقددط واهمالدده الجانددب التربددوي فددي العمليددة التعليميددة أد  إلددس عدددم ارتبدداط 

حيدث أكددت  1990ن وهد ا يتأدن مد  دراسدة أشدر  عبدد المدنعم الطالب بالمدرسة والمدرسدي

علس أن مدراو التعليم الثدانوي فدي الوقدت الدراهن ال تدؤدي دورهدا علدس أتدم وجده وال تكسدب 

الطالب القديم والمعدايير التدي يجدب أن يكتسدبوها فدي أهدم مرحلدة مدن مراحدل عمدرهم، وكد لك 

وة لهددم فددي كددل أفعددالهم وتصددرفاتهم بلغددت نسددبة المددراهقين الدد ين يددرون أن المدددرو هددو قددد

% بينما نسبة المراهقين ال ين يدرون أن المدرسدين يأرقدون فدي المعاملدة بيدنهم وبدين 52.8

% وكدد لك نسددبة المددراهقين الدد ين يحرصددون علددس مناقشددة المدددرو فددي 45.6بعضددهم هددي 

% بينمددا  نسددبة المددراهقين الدد ين تهددتم مدارسددهم بارسددال تقريددر شددهري 61.7الدددرو هددي 

% وأيضددا  بلغددت نسددبة المددراهقين الدد ين 47.2وليداى أمددورهم عددن سددلوكياتهم بالأصددل هددي أل

% وكدد لك المددراهقين الدد ين 41.7تشددجعهم المدرسددة علددس ممارسددة األنشددطة الرياضددية هددي 

% بينمدا حصدلوا المدراهقين 57.8يتواجدون بمدارو تدو ع جدوااز علدس المتأدوقين نسدبتهم 

 %.68.9دة لتحسين عملية التدريس علس ال ين يبتكرون أشياى وأفكار جدي
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 المدرسةسلوكيات المراهقين تبعا لمؤسسة   مستويات 9جدول )

 النسبة العدد المستوى

 ______ _____ (71 - 43منخف  )
 81.6 147 ( 100 - 72متوسط )
 18.6 33 ( 129 - 101مرتف  )
 100 180 المجموع 

ين عيندة الدراسدة جداىت لصدالح المسدتو    أن أعلدس نسدبة مدن المدراهق9يتضح مدن جددول )

  يليهدا نسدبة 81.6المتوسط في ترثرهم بالمدرسة باعتبارها احد  مؤسسات التنشئة بنسبة )

%  وهدد ا مايؤكدد علدس أهميدة المدرسدة فددي 18.6تدرثرهم بالمدرسدة فدي المسدتو  المرتأد  )

 عملية التنشئة ومساعدتهم علس اإلرتقاى بسلوكهم وقيمهم.

 لث : جماعة الرفا : الثا المحور

  180الرفا  )ن=سلوكيات المراهقين تبعا لمؤسسة   استجابات 10جدول )

 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 أكن لم أن حتس أصدقااي آلراى أستجيب 1

 مقتنعا  
63 35 59 32.8 58 32.2 

 50.6 91 32.2 58 17.2 31 يأعلون ما كل في أصدقااي أقلد 2

 أصددقااي كلمدات نأس أقول أن يعجبني 3

 خاطئة  وإن
29 16.1 47 26.1 104 57.8 

 الجدنس مخالطدة فدي  مالاي بعض أقلد 4

 اآلخر
41 22.8 45 25 94 52.2 

 مد  تتماشدس أصددقااي أفكدار أن أر  5

 العصر روح
42 23.3 82 45.6 56 31.1 

 اآلخدر الجدتس علدس التعدر  أفضدل 6

 بمأردي معهم والخروج ومصادقتهم
61 33.9 42 23.3 77 42.8 

 لدي يختدار أن ألحدد السدماح أرفدض 7

 اصدقااي
78 43.3 48 26.7 54 30 

 االنتماى مشاعر نأتقد وجيلي أنني أشعر 8

 مجتمعنا نحو
56 31.1 62 34.4 62 34.4 

 46.7 84 18.9 34 34.4 62  مالاي م  المنزل خارج ليال   أترخر 9

 16.7 30 25.6 46 57.8 104 بنأسي أصدقااي أختار 10

 23.9 43 51.7 93 24.4 44  أصدقااي م  دروسي أذاكر 11
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 22.8 41 35.6 64 41.7 75 المقربين أصدقااي  يارة علس أحافظ 12

 32.8 59 38.9 70 28.3 51  مالاي منا ل علس أتردد 13

 رغبددات جميدد  إرضدداى علددس أحددافظ 14

 أصدقااي
55 30.6 78 43.3 47 26.1 

 تقليدددا   الدراسددي التخصددص أختددار 15

 ألصدقااي
34 18.9 43 23.9 103 57.2 

 39.4 71 23.9 43 36.7 66 ألصدقااي تقليدا   الهوايات بعض أمارو 16

 مد  تعداملهم طريقدة فدي أصددقااي أقلدد 17

 زبااهم
31 17.2 64 35.6 85 47.2 

 فددي أصدددقااي مدد  الهدددايا أتبددادل 18

 اتالمناسب
76 42.2 55 30.6 49 27.2 

 ممارسدة علدس  مالادي بعدض يشدجعني 19

 الخاطئة السلوكيات بعض
58 32.2 49 27.2 73 40.6 

 مدد  أتواجددد عندددما بالسددعادة أشددعر 20

 بنأسي اخترتها التي الجماعة
113 62.8 44 24.4 23 12.8 

 21.7 39 32.8 59 45.6 82 مالبسهم اختيار كيأية في أصدقااي أقلد 21

 أصدددقااي بعددض مددن بددالغيرة أشدعر 22

 المتأوقين
72 40 54 30 54 30 

 45.6 82 38.3 69 16.1 29 الخاطئة التصرفات في أصدقااي اقلد 23

 27.2 49 30.6 55 42.2 76 األصدقاى جماعات تعدد علس أحرت 24

 15 27 28.3 51 56.7 102 بها وأسترشد أصدقااي زراى أحترم 25

 20 36 25 45 55 99 أخالطهم وال السوى ىأصدقا عن أبتعد 26

 26.1 47 30.6 55 43.3 78 أصدقااي م  الوقت معظم قضاى أفضل 27

 17.8 32 21.1 38 61.1 110 لي أخوة أصدقااي أن أشعر 28

 صداقة عالقات تكوين في التوس  أفضل 29

 كثيرة
83 46.1 65 36.1 32 17.8 

 مدن كثيدر فدي أصددقااي مد  أتعداون 30

 مالاألع
98 54.4 59 32.8 23 12.8 

 إذا أصدقااي م  أتواجد أن علس أحرت 31

 مشكلة واجهتهم
110 61.1 47 26.1 23 12.8 

 فدي  مالادي مد  الوجدود علدس أحدرت 32

 والحزينة السعيدة المناسبات
106 58.9 58 32.2 16 8.9 

 33.9 61 38.9 70 27.2 49 يوميا   أصدقااي م  الخروج أفضل 33

 32.2 58 27.8 50 40 72 ليكدون أصدقااي م  جمعيات بعمل أهتم 34
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 الخاصة نقودي لي

 الدزمالت بدين العالقدات في التحرر أؤيد 35

 والزميالت
53 29.4 53 29.4 74 41.1 

 تلقيددا   حيداتي اسدلوب مدن داامدا   أغيدر 36

 ألصدقااي
45 25 60 33.3 75 41.7 

 22.8 41 30 54 47.2 85 مشتركة هوايات وأصدقااي تجمعني 37

 أصددقااي علس للحأاظ الموبايل أستخدم 38

 والدي قبل من المرفوضين
46 25.6 48 26.7 86 47.8 

 علدس يدؤثر ممدا بكثرة األنترنت أستخدم 39

 برصدقااي اإلجتماعية عالقتي
44 24.4 62 34.4 74 41.1 

 األمدور مدن كثيدرا   وأصددقااي أنا أناق  40

 منزلال في مناقشتها نستطي  ال التي
87 48.3 64 35.6 29 16.1 

 ويشجعني أصدقااي جمي  والدي يعر  41

 منهم االقتراب علس
82 45.6 171 39.4 27 15.0 

 بعدض فدي تقليددي أصددقااي يحداول 42

 سلوكياتي
53 29.4 85 47.2 42 23.3 

 فدي وأفكداري بد رااي أصددقااي يعجدب 43

 األمور معظم
83 46.1 78 43.3 19 10.6 

 نشاط أي ادير أن علس قاايأصد يحرت 44

 بنأسي به نقوم
96 53.3 66 36.7 18 10.0 

  أن نسبة المراهقين ال ين يسدتجيبون آلراى أصددقااهم حتدس وإن كدانوا 10يتضح من جدول )

% امددا نسددبة المدراهقين الدد ين يرفضدون السددماح ألحددد بدرن يختددار لهددم 35غيدر مقتنعددين بهدا 

ين يدددرون أنهدددم يأتقددددون لمشددداعر االنتمددداى نحدددو % بينمدددا المدددراهقين الددد 43.3أصددددقاؤهم 

% وقدددد ترجددد  النتيجدددة السدددابقة إلدددس إرتبددداط المدددراهقين فدددي هددد   الأتدددرة 31.1مجدددتمعهم 

برصدقااهم كثيرا  واللجوى اليهم فدي معظدم المواقدف وهد ا مدا أكددت عليده دراسدة سدميرة شدند 

و  تدوجهم نحدو حيث أكددت علدس أن المدراهقين يتوجهدون نحدو أصددقااهم بصدورة تأد 1999

% . وكد لك 25والديهم، أما المدراهقين الد ين يغيدرون مدن أسدلوب حيداتهم تقليددا  ألصددقااهم 

% بينمددا 47.2يتضدح أن نسدبة المدراهقين الد ين  تجمعهدم برصددقااهم هوايدات مشدتركة هدي 

نسبة المراهقين ال ين يناقشون كثير من األمور التدي ال يسدتطيعون التحددث بهدا أمدام والدديهم 

% أما نسبة المراهقين ال ين  يعجبون ب راى وأفكار أصدقااهم فدي معظدم 48.3م  أصدقااهم 

  حيدث أكددت علدس أن 1994 )% وهد ا مدا يختلدف مد  دراسدة سدميحة توفيدن 46.1األمور 

نسبة كبيرة من المراهقين يسترشدون ب راى والديهم في البداية ثم أصدقااهم وخاصة البنات ، 

% وك لك 17.2ين يقلدون أصدقاؤهم في طريقة تعاملهم م  زبااهم قين ال بينما  نسبة المراه

بلغت نسبة المراهقين ال ين  يستخدمون الموبايل للحأاظ علس أصدقااهم المرفوضدين مدن قبدل 
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% بينمددا بلغددت نسددبة المددراهقين الدد ين يعددر  والددديهم جميدد  أصدددقااهم 25.6والددديهم هددي 

بة المددراهقين الدد ين يحرصددون علددس % ونسدد45.6ويشددجعونهم علددس االقتددراب مددنهم هددي 

%، ويددزداد توجدده المددراهقين نحددو 61.1التواجددد مدد  أصدددقاؤهم عنددد وقددوعهم فددي مشددكلة 

اقرانهم بالتقدم في العمر وينخأض توجهم نحو والديهم ، ونسبة المراهقين الد ين يسدتخدمون 

ضدا  نسددبة % و أي24.4االنترندت بكثدرة ممدا يدؤثر علدس عالقدتهم االجتماعيدة برصددقااهم هدي 

المددراهقين الدد ين يحرصددون علددس التواجددد مدد  أصدددقااهم أثندداى المناسددبات السددعيدة والحزينددة 

% ، بينمددا المددراهقين الدد ين يأضددلون التوسدد  فددي تكددوين عالقددات صددداقة كثيددرة هددم  58.9

% ، 41.7% أما نسدبة المدراهقين الد ين  يحدافظون علدس  يدارة أصددقااهم المقدربين 46.1

%، وكد لك بلغدت 55ال ين يبتعدون عن أصددقاى السدوى وال يخدالطونهم هدم   بينما المراهقين

نسبة المراهقين ال ين يهتمون بعمدل جمعيدات مد  أصددقااهم ليحصدلوا علدس نقدود خاصدة بهدم 

 %. 61.1% ونسبة المراهقين ال ين يشعرون برن أصدقاؤهم هم أخوة لهم هم 40هي 

 جماعة الرفا لمؤسسة سلوكيات المراهقين تبعا   مستويات 11جدول )

 النسبة العدد المستوى

 ______ _____ (73 - 44منخف  )
 74.3 150 ( 103 - 74متوسط )
 16.8 30 ( 132 - 104مرتف  )
 100 180 المجموع 

  أن المراهقين عينة الدراسدة ينحصدر مسدتو  تدرثرهم بجماعدة الرفدا  11يتضح من جدول )

 . ممدا يؤكدد 16.8يليده المسدتو  المرتأد  بنسدبة )%  74.3في المستو  المتوسط بنسبة )

علددس أهميددة جماعددة الرفددا  لددد  المددراهقين فهددم يتددرثرون بهددم فددي كددل تصددرفاتهم سددلوكياتهم 

 ويسترشدون ب رااهم وتوجهاتهم.

 الراب : دور العبادة: المحور

  180دور العبادة )ن=سلوكيات المراهقين تبعا لمؤسسة   استجابات 12جدول )

 ال أحيانا   نعم ـارةالعـبـ م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 16.7 30 48.9 88 34.4 62 اآلذان سماع عند المسجد إلس أتوجه 1

 22.8 41 28.3 51 48.9 88 الدينية الكتب في أقرا  بما أقتدي 2

 13.3 24 41.1 74 45.6 82 يوميا   القرزن قراىة علس أحرت 3
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 ال أحيانا   نعم ـارةالعـبـ م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 13.3 24 33.9 61 52.8 95 الصالة بعد األامة دروو من أستأيد 4

 20 36 37.8 68 42.2 76 المسجد في الخطبة سماع علس أحرت 5

 21.7 39 41.7 75 36.7 66 للمساجد مصروفي من بجزى أتبرع 6

 فددي الكددريم القددرزن وزيددات األذكددار أو ع 7

 الدينية المناسبات
77 42.8 42 23.3 61 33.9 

 22.2 40 40.6 73 37.2 67 اليومية ذكاراأل قراىة علس أحرت 8

 20.6 37 35.6 64 34.9 79 العبادة دور من بتشجي  القرزن أحأظ 9

 33.3 60 40.0 72 26.7 48 ما مشكلة في وقوعي عند اإلمام إلس ألجر 10

 بعدض بدي المحيطدين أعدر  أن علس أحرت 11

 الدينية األمور
89 49.4 60 33.3 31 17.2 

 10.6 19 30.6 55 58.9 106 الدينية قصصال سماع أفضل 12

 مدن يهد ب العبدادة دور علدس تدرددي أن أر  13

 سلوكي
108 60.0 42 23.3 30 16.7 

 36.1 65 37.8 68 26.1 47 أسبوع كل المسجد في وأصدقااي  أنا أجتم  14

 الدينيددة الندددوات حضددور علددس أحددرت 15

 بالمدرسة
69 38.3 65 36.1 46 25.6 

 15.6 28 33.9 61 50.6 91 الدينية الكتب ةقراى أفضل 16

 15.6 28 27.8 50 56.7 102 أوقاتها في الصالة تردية علس أحرت 17

 دور أحدد   يدارة عندد والدورع بدالتقي أشعر 18

 العبادة
115 63.9 44 24.4 21 11.7 

 العبادة دور  يارة عند والعمارة بالأن أعجب 19

 األثرية
106 58.9 45 25 29 16.1 

 13.3 24 33.9 61 52.8 95 الدينية اإلحتأاالت في المشاركة أحب 20

 12.8 23 21.7 39 65.6 118 العبادة دور نظافة علس أحرت 21

 18.9 34 38.9 70 42.2 76 الدينية البرام  بمتابعة أهتم 22

 15.6 28 26.1 47 58.3 105 األغاني سماع علس القرزن سماع أفضل 23

 29.4 53 41.1 74 29.4 53 أصدقااي م  أكون ماعند الصالة أؤخر 24

 عدرت علدس تعتمدد الدينيدة البدرام  أن أر  25

 الملدل الدس تؤدي بطريقة الموضوعات وسرد

 المراهقين لدي والنأور

63 35 55 30.6 62 34.4 

 التدي المعتقددات مدن مجموعدة الددين أن أر  26

 اإلنسان حياة تنظم
111 61.7 39 21.7 30 16.7 
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 ال أحيانا   نعم ـارةالعـبـ م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 دور لتدرميم مصدروفي مدن بجدزى اركأشد 27

 العبادة
76 42.2 67 37.2 37 20.6 

 13.3 24 25 45 61.7 111 والزكاة الصوم علس أحرت 28

 بعدض فدي حريتدي تقيدد الدين تعاليم أن أشعر 29

 األمور
68 37.8 55 30.6 57 31.7 

 20.6 37 30.6 55 48.9 88 الدينية األمور بعض في بالتقصير أشعر 30

 التكنولوجيدا آلليدات السدا اإلستخدام أن  أر 31

 السماوية األديان م  تتعارت
133 73.9 38 21.1 9 5 

 انتشدار فدي أثدر التكنولوجيدا آلليدات أن أر  32

 المراهقين بين النخالقية القيم
75 41.7 91 50.6 14 7.8 

 العبدادة لددور الدينيدة المراجد  بدبعض أتبدرع 33

 الخاصة نأقتي علس
62 34.4 56 31.1 62 34.4 

 لالنسدان مرجعدا   يكدون أن البدد الدين أن أر  34

 معامالته كل في
115 63.9 46 25.6 19 10.6 

 13.9 25 28.9 52 57.2 103 الخير بأعل القيام علس العبادة دور تشجعني 35

  نسدبة المدراهقين عيندة الدراسدة الد ين يتوجهدون إلدس المسدجد عندد 12وتبين نتداا  جددول )

% وكدد لك 45.6%  بينمددا الدد ين يحرصددون علددس قددراىة القددرزن يوميددا  34.4ذان سددماع اآل

 % . 48.9ال ين يقتدون بما يقرؤو  في الكتب الدينية 

% والد ين يحبدون 42.8ك لك ال ين يو عون األذكار واآليات القرانية فدي المناسدبات الدينيدة 

ين الد ين يدرون أن االسدتخدام %.  امدا  نسدبة المدراهق52.8المشاركة في االحتأاالت الدينيدة 

%. وقددد ترجدد  النتيجددة 73.9السددا آلليددات التكنولوجيددات تتعددارت مدد  األديددان السددماوية 

السدابقس الددس  يددادة تددرثير مؤسسددات التنشددئة األخدر  التددي ظهددرت حددديثا  مثددل وسدداال االعددالم 

قابددة مددن المختلأددة ووسدداال التكنولوجيددا الحديثددة والتددي يددؤدي اإلسددتخدام السددا لهددا بدددون ر

الوالدين الدس انتشدار القديم الدال أخالقيدة بدين المدراهقين ويدؤدي إلدس ضدعف ارتبداط المدراهقين 

  علدس 1990)بدور العبادة وضعف القيم الدينية لديهم، وه   ما يتأن م  دراسة وداد مجاهد 

ى ان هناك عالقة طردية موجبة بين أسداليب التنشدئة السدوية مدن قبدل األسدرة وبدين قديم األبندا

الدينية أي أنه كلما وفرت األسرة جوا  مالاما  من الرعاية واالهتمام لنبناى وخاصة المدراهقين 

كلما ارتأعت قيمهم الدينية ، بينما نسبة المراهقين ال ين يرون أن الددين البدد أن يكدون مرجعدا  

ة %. وبلغددت نسددبة المددراهقين الدد ين يددرون أن دور العبدداد63.9لالنسددان فددي كددل معامالتدده 

%.  وك لك نسبة المراهقين عينة الدراسة ال ين يدرون 57.2تشجعهم علس القيام بأعل الخير 

%، بينمدا 41.7أن زليات التكنولوجيا تسهم في انتشار القيم الال أخالقية بين المدراهقين هدي  

نسبتهم ال ين يأضلون سدماع القدرزن علدس سدماع األغداني ويهتمدون بمتابعدة البدرام  الدينيدة 
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% علس التوالي. بينما نسدبة المدراهقين الد ين يشدعرون 42.2% ، 58.3علس نسبة  حصلوا

%. وبلغددت نسددبة المددراهقين عينددة 37.8بددرن تعدداليم الدددين تقيددد حددريتهم فددي بعددض األمددور 

% ، ونسددبة 60الدراسددة الدد ين يددرون أن دور العبددارة تهدد ب مددن سددلوكهم بنسددبة كبيددرة هددي 

ون أن البددرام  الدينيددة تعتمددد علددس سددرد وعددرت % مددنهم لصددالح المددراهقين الدد ين يددر35

الموضوعات بطريقة تؤدي إلس الملل والنأور لديهم وقد ترج  هد   النسدبة الدس أن المدراهقين 

في ه   الأترة ال يجلسون فدي المندزل لأتدرات طويلدة نظدرا  لخدروجهم الدداام مد  أصددقااهم أو 

ليدوم وبالتدالي ال يأصدلون مشداهدة الرتباطهم بمواعيدد الددروو الخصوصدية المتكدررة خدالل ا

 ه   البرام . 

  180)ن= دور العبادة سلوكيات المراهقين تبعا لمؤسسة   مستويات 13جدول )

 النسبة العدد المستوى

 1.8 3 (58 - 35منخف  )
 56.3 101 ( 82 - 59متوسط )
 42.4 76 ( 105 - 83مرتف  )
 100 180 المجموع 

ضئيلة من المراهقين عينة الدراسة ينحصدر مسدتو  تدرثرهم    أن نسبة13يتضح من جدول )

% عند المسدتو  المدنخأض 1.8بدور العبادة كاحد  مؤسسات التنشئة المؤثرة عليهم وهي 

، بينما كانت نسبة المراهقين ال ين ينحصر ترثرهم بددور العبدادة عندد المسدتو  المتوسدط هدي 

راسددة يتددرثرون بدددور العبددادة عنددد % مددن نسددبة المددراهقين عينددة الد42.4% ، أمددا 56.3

 المستو  المرتأ .

  180)ن=  لمحاور استبيان مؤسسات التنشئةسلوكيات المراهقين تبعا   مستويات 14جدول )

 النسبة العدد المستوى

 ــــــــــ ــــــــــ (283 - 170منخف  )
 69.9 124 ( 396 - 284متوسط )
 31.1 56 ( 510 - 397مرتف  )
 100 180 المجموع 

  أن المراهقين عينة الدراسة ينحصر ترثرهم بمؤسسات التنشئة ما بين 14يتضح من جدول )

% والمرتأدد  بنسددبة 69.9المسددتو  المتوسددط والمرتأدد  لصددالح المسددتو  المتوسددط بنسددبة 

31.1.% 
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نتاا  الدراسة الوصدأية علدس مدد  اسدتجابات المدراهقين عيندة الدراسدة نحدو السدلوكيات   -2

 ة:الخاطئ

 األول : العنف المحور

  180 استجابات المراهقين عينة الدراسة نحو ممارسة سلوك العنف )ن=15جدول )

 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 12.8 23 28.9 52 58.3 105 أحد يهينني عندما غضبا   صوتي يعلو 1

 فيهم يستل سيئة صأات اآلخرين عن أشي  2

 منهم غضبي بمجرد

38 21.1 62 34.4 80 44.4 

 فدي اآلخدرين علس يعتدي لمن الع ر ألتمس 3

 غضبه لحظة

62 34.4 81 45 37 20.6 

 48.3 87 33.3 60 18.3 33 أصدقااي م  التعامل في بالشراسة أتسم 4

 42.2 76 33.9 61 23.9 43 منهم أغضب عندما اآلخرين علس أتمرد 5

 59.4 107 25.6 46 15 27 مبرر بدون أصدقااي  م أتشاجر 6

 33.9 61 32.2 58 33.9 61 المواقف معظم في بالعنف تصرفاتي تتسم 7

 40.0 72 37.2 67 22.8 41 معهم الحوار عند اآلخرين إستأزا  أحاول 8

 45 81 31.1 56 23.9 43 علس   اعتداى أنه علس اآلخرين مزاح أفسر 9

 33.3 60 33.9 61 32.8 59 العنف أفالم لمشاهدة ونالتليأزي أمام أجلس 10

 42.8 77 37.8 68 19.4 35 أصدقااي وبين بيني الغيرة تسود 11

 أشعر حين والعنف العدوانية للحركات ألجر 12

 بالنقص

32 17.8 47 26.1 101 56.1 

 مدن والعطدف الحدب مدن الحرمدان أن أعتقد 13

 للعدوان الرايسية األسباب

82 45.6 56 31.1 42 23.3 

 41.7 75 37.2 67 21.1 38 اآلخرين قبل من بالنب  أشعر 14

 بالصوت المواقف معظم في السيطرة أحاول 15

 العالي

40 22.2 71 39.4 69 38.3 

 24.4 44 45.6 82 30 54 البيت في مطالبي كل تتوفر ال عندما أغضب 16

 ال عنددما والددي   علدس ثدورات بعمدل أقدوم 17

 يمطالب ينأ ان

44 24.4 52 28.9 84 46.7 

 38.9 70 34.4 62 26.7 48 األسباب ألتأه إخوتي م  أتشاجر 18

 48.9 88 25.6 46 25.6 46 والدي   عنأني إذا غاضبا   المنزل أترك 19
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% من نسبة المراهقين عينة الدراسة يعلون صوتهم عنددما 58.3  أن 15يتضح من جدول )

الشراسددة عنددد تعدداملهم مدد  أصدددقااهم بينمددا نسددبة % يتسددمون ب18.3يهيددنهم أحددد ونسددبة 

% وكد لك بلغدت نسدبة 33.9المراهقين ال ين تتسم تصرفاتهم بالعنف في معظم المواقف هي 

% ونسدبة المدراهقين 32.8المراهقين ال ين يجلسون أمام التليأزيدون لمشداهدة افدالم العندف 

بة المراهقين الد ين يعتقددون أن % ، بينما نس19.4ال ين تسود بينهم الغيرة وبين أصدقااهم 

% ، وكد لك أيضدا  45.6الحرمان من العطف والحب من األسدباب الرايسدية للعندف والعددوان 

بلغددت نسددبة المددراهقين الدد ين يلجددرون للحركددات العدوانيددة والعنددف حددين يشددعرون بددالنقص 

مدا بلغدت %  ، بين21.1% ، أما المراهقين ال ين يشعرون بالنب  من قبل اآلخرين هي 17.8

نسددبة المددراهقين الدد ين يقومددون بعمددل ثددورات علددس والددديهم عندددما ال ينأدد ون لهددم مطددالبهم 

% ، 26.7% ، وبلغت نسبة المراهقين ال ين يتشاجرون مد  أخدواتهم ألتأده األسدباب 24.4

وك لك المراهقين ال ين يحاولون السديطرة فدي معظدم المواقدف بالصدوت العدالي بلغدت نسدبتهم 

رجدد  النتدداا  السددابقة إلددس اسدداليب التربيددة الخاطئددة حيددث أن اسددلوب التربيددة %. وقددد ت22.2

سواى في المنزل أو المدرسة يدؤدي إلدس ممارسدة المراهدن للسدلوك العنيدف فالتددليل ال اادد أو 

الخو  الشديد أو تعرضه إلحباطات كثيرة داخل المندزل أو اسدتخدام العندف ضدد  كدل ذلدك مدن 

 )ديه وه ا ما أكدته دراسة كل من محمود السيسدي وسدالمة سدندشرنه أن ينمي سلوك العنف ل

  علددس أن العنددف المنتشددر بددين المددراهقين مددن أهددم أسددبابه 2005 )أميمددة جددادو ،  1998

 معاملة األسرة للمراهن بقسوة وعدم وجود قدوة في المدرسة في كثير من األحيان

  180)ن=  ك العنف كرحد السلوكيات الخاطئة  مستويات استجابة المراهقين عينة الدراسة لسلو16جدول )

 النسبة العدد المستوى

 11.3 20 (31 - 19منخف  )
 54.4 98 ( 44 - 32متوسط )
 34.3 62 ( 57 - 45مرتف  )
 100 180 المجموع 

 

  أن نسدبة المدراهقين عيندة الدراسدة الد ين يسدلكون سدلوك العندف عندد 16يتضح من جدول )

، بينما بلغت نسدبة الد ين يسدلكون هد ا السدلوك عندد المسدتو   %11.3المستو  المنخأض 

%  علددس التددوالي ، وهدد ا يؤكددد علددس وجددود  يددادة 34.3% ، 54.4المتوسددط والمرتأدد  )

ملموسة في السلوكيات غير المنضبطة للمراهقين وتدهور في االلتدزام بدالقيم األخالقيدة نتيجدة 

طددف والحددب وال ضددابطا  لسددلوكهم وداامددا  لتنشددئة هدد   الشخصدديات فددي بيئددات ال تجددد فيهددا الع

 يشعرون أنهم غير مرغوب بهم في بيئتهم األسرية.
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 الثاني: العدوان: المحور

  180 استجابات المراهقين عينة الدراسة نحو ممارسة سلوك العدوان )ن=17جدول )

 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 إلـ    يسـ  عنـدما السباب لساني ينطق 1
 أحد

29 16.1 69 38.3 82 45.6 

 45 81 33.3 60 21.7 39 اللفظية بالتهديدات غضبي عن أنفس 2
 عليـه بسـخريتي يغضـبني مـن أواجـه 3

ستهزائي  به وا 
46 25.6 54 30 80 44.4 

 غضـبي عنـد بعيـوبهم اآلخـرين أعي ـر 4
 منهم

33 18.3 48 26.7 99 55 

 58.9 106 23.3 42 17.8 32 غيابهم في ئيزمال  من أسخر 5
 49.4 89 27.2 49 23.3 42 منهم غضبي لحظات في باآلخرين أشي 6
 أغضـب عنـدما واآلخـرين نفسـي أسـب 7

 منهم
31 17.2 61 33.9 88 48.9 

 47.8 86 30 54 22.2 40 أصدقائي م  الئقة غير عبارات أستخدم 8
 مناسبة غير األلفاظ استخدام أن أعتقد 9

 الموضة مسايرة من نوع هو
49 27.2 47 26.1 84 46.7 

 لـي أسـاء اذا بالضـرب زمالئـي أهـدد 10
 عليـه أرد مرغـوب غيـر بلفـظ زميلـي
 منه أكثر بإساءة

65 36.1 27 15 88 48.9 

 عنـد البـدني الشـجار اسـتخدام أؤيـد 11
 أصدقائي م  شجار 

28 15.6 60 33.3 92 51.1 

 فـي بالضـرب اآلخـرين علـ  اعتـد  12
 الغضب مواقف

36 20 45 25 99 55 

 ش  بفعل يقومون عندما زمالئي أضرب 13
 يعجبني ال

36 20 50 27.8 94 52.2 

 فـي أو السـلم صعود أثناء زمالئي أدف  14
 الصباح طابور

42 23.3 50 27.8 88 48.9 
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 فـي غلبـوني إذا زمالئـي مـ  أتشـاجر 15
 اللعب

40 22.8 44 24.4 96 53.3 

 54.4 98 24.4 44 21.1 38 بدنية باساءة اللفظية اءةاإلس أرد 16
 53.3 96 30 54 16.7 30 منها أقوى بإساءة البدنية اإلساءة أرد 17
 أذا بالضــرب أخــوتي علــ  أعتــد  18

 والد  أغضبني
37 20.6 46 25.6 97 53.9 

 22.8 41 37.8 68 39.4 71 لنفسي اللوم أوجه 19
 47.8 86 27.2 49 25 45 أحد ضايقني إذا نفسي أضرب 20
 أشعر عندما األر  عل  حقيبتي أرمي 21

 بالغضب
46 25.6 70 38.9 64 35.6 

 36.7 66 38.3 69 25.0 45 مشاكلي لكثرة نفسي من االنتقام أحاول 22
 33.9 61 37.8 68 28.3 51 طعام أ  أتناول ال أغضب عندما 23
 عنـدما كثيـرة أحيـان فـي مالبسي أمزق 24

 أغضب
36 20 42 23.3 102 56.7 

 46.7 84 31.7 57 21.7 39 الغضب بي أشتد إذا نفسي أجرح 25
 اآلخـرين يمتلكـه مـا بعـ  إفساد اتعمد 26

 51.1 92 28.9 52 20 36 منهم غضبي بمجرد أشياء من

 ممتلكـات مـن يـد  تحـت يقـ  مـا أحطم 27
 اآلخرين من غضبي عند

33 18.3 45 25 102 56.7 

 الموجـود اآلثـاث ريـبوتخ تدمير أحاول 28
 بالمنزل

34 18.9 43 23.9 103 57.2 

 أثـاث تحطـيم فـي زمالئـي مـ  أشـتر  29
 المدرسة

39 21.7 40 22.2 101 56.1 

 حديقـة مـن والنباتـات الزهـور أقطـ  30
 المدرسة

40 22.2 49 27.2 91 50.6 

 48.3 87 32.8 59 18.9 34 المدرسة وأدراج حوائط عل  أكتب 31
 50.6 91 31.1 56 18.3 33 يات ودورات مياة المدرسةأتلف حنف 32
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  أن نسبة المراهقين ال ين ينطن لسانهم السباب عندما يسا إلديهم أحدد 17يتضح من جدول )

% ، ونسدبة 17.8% بينما  نسبة المراهقين ال ين يسدخرون مدن  مالاهدم فدي غيدابهم 16.1

، وكددد لك بلغدددت نسدددبة  21.7 المدددراهقين الددد ين ينأسدددون عدددن غضدددبهم بالتهديددددات اللأظيدددة

% ، أمددا المددراهقين 22.2المددراهقين الدد ين  يسددتخدمون عبددارات غيددر الاقددة مدد  أصدددقااهم 

% ، 27.2الد ين يعتقددون أن اسدتخدام األلأداظ الغيدر مناسدبة هدو ندوع مدن مسدايرة الموضدة 

% ، وقددد ترجدد  هدد   36.1وكدد لك بلغددت نسددبة المددراهقين الدد ين يهددددون  مالاهددم بالضددرب 

نتيجة إلس ارتباط المراهقين في ه   الأترة بجماعة رفا  غيدر سدوية فيعداني المدراهقين مدن ال

مشدكالت متعلقددة بنظدام القدديم السداادة فددي مجدتمعهم ويشددكوا أغلدبهم مددن تددور القدديم الروحيددة 

عندهم حيث يميلون الس العددوان والتحددث برلأداظ غيدر مه بدة وهد ا يتأدن مد  دراسدة )أريداج 

حيدث أكددت علدس أن المدراهقين .Ariage Exmena & etel 2004) ن اكسدمينا وزخدرو

يتبعدددون أصددددقااهم ممدددن هدددم فدددي مثدددل سدددنهم ويقلددددونهم فدددي اسدددتخدام األلأددداظ الغيدددر الاقدددة 

ويشجعوهم علس العدوان تجا  اآلخرين، أما نسبة المدراهقين الد ين يؤيددون اسدتخدام الشدجار 

لمددراهقين عينددة الدراسددة يعتدددون علددس % مددن ا20% ، بينمددا 15.6البدددني مدد  أصدددقااهم  

اآلخرين في مواقدف الغضدب ، وكد لك بلغدت نسدبة المدراهقين الد ين يحداولون تددمير وتخريدب 

% ، ونسبة المراهقين ال ين يشتركون م   مالاهم في تحطديم 18.9األثاث الموجود بالمنزل 

 %.21.7أثاث المدرسة 

راسة لسلوك العدوان كرحد السلوكيات الخاطئة  مستويات استجابة المراهقين عينة الد18جدول )

  180)ن=   

 النسبة العدد المستوى

 5.8 10 (53 - 32منخف  )
 50.4 91 ( 75 - 54متوسط )
 44.1 79 ( 96 - 76مرتف  )
 100 180 المجموع 

 

  أن أعلدس نسدبة لممارسدة العددوان بدين المدراهقين عيندة الدراسدة فدي 18يتضح مدن جددول )

% ثم المستو  المنخأض 44.1% يليها المستو  المرتأ  بنسبة 50.4متوسط المستو  ال

لس أساليب التنشئة الخاطئدة سدواى فدي إ% ، وتر  الدارسة أن النتيجة السابقة قد ترج  5.8

المنزل أو المدرسة فاتباع مثل ه   األسداليب الغيدر سدوية دلديال  علدس ضدعف القديم لدد  اآلبداى 

طأل إلحباطات كثيرة داخل المنزل كل ذلك من شرنه أن ينمي السدلوك فالتدليل الزااد وتعرت ال

 العدواني لد  األبناى.
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 الثالث الك ب: المحور

  180استجابات المراهقين عينة الدراسة نحو ممارسة سلوك الك ب )ن=  19جدول )

 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 56.7 102 22.8 41 20.6 37 أتمنا  لما صلأل أك ب 1

 47.2 85 32.8 59 20.0 36 أصدقااي رغبات ألرضي والدي   علس أك ب 2

 50 90 25 45 25 45 النتيجة من خوفا   الحن قول في أتردد 3

 46.7 84 27.8 50 25.6 46 والدي   علم دون أصدقااي م  السينما إلس أذهب 4

 56.1 101 23.3 42 20.6 37 أصدقااي أحد أ ور لكي المدرسة من أهرب 5

 52.8 95 31.1 56 16.1 29 الصعبة األعمال أداى من أهرب 6

 لكي والدي من بدال   المدرسية الشهادة علس أوق  7

 درجاتي ير  ال

35 19.4 55 30.6 90 50 

 أو بتقطيعده أقدوم إند ارا لي المدرسة أرسلت إذا 8

 إخأاى 

33 18.3 59 32.8 88 48.9 

 لزمالاددي خياليددة وحكايددات قصددص أحكددي 9

 وأصدقااي

29 16.1 46 25.6 105 58.3 

 50.6 91 27.2 49 22.2 40 والدي   علم دون الشهرية اإلمتحانات في أغيب 10

 الدس أذهدب ال لكدي واإلرهدا  التعدب أدعدي 11

 المدرسة

50 27.8 28 15.6 102 56.7 

 للمددرو اإلمتحدان ورقدة سدلمت أنندي أتظداهر 12

 معي هاولكن

36 20 71 39.4 73 40.6 

 وبددين بينددي يحددث شدا أي إخأدا  أحداول 13

 والدي   عن أصدقااي

33 18.3 35 19.4 112 62.2 

 31.7 57 38.3 69 30 54  مدرو عنأني إذا والدي   عن أخأي 14

 42.2 76 37.8 68 20 36 المدرسية أموري يخص فيما والدي   علس أك ب 15

 47.8 86 32.2 58 20 36 يعنأاني ال حتس لدي  لوا وهمية درجات أقول 16

 غنيدة لعاالدة انتمدي أنندي اصددقااي أمام أتظاهر 17

 جدا  

41 22.8 41 22.8 98 54.4 

 59.4 107 23.9 43 16.7 30 أصدقااي أمور يخص فيما والدي   علس أك ب 18

 أنندي وأقول المدرسة بعد كثيرا    مالاي م  أقف 19

  ترخرت

43 23.9 48 26.7 89 49.4 

 فدي كثيدرة واجبدات عنددي لديس بدرنني أدعدي 20

 المدرسة

45 25 50 27.8 85 47.2 

 44.4 80 31.7 57 23.9 43 استئ ان غير من البيت من أخرج 21
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 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 51.1 92 24.4 44 24.4 44 اذهب ال ولكني المدرسة ميعاد في البيت من أنزل 22

 فدي الكافيتيريدا الدس للد هاب  مالادي مد  أتأدن 23

 الخصوصية الدروو ادميع

29 16.1 48 26.7 103 57.2 

 57.8 104 25 45 17.2 31 والدي   علم دسون المدرسة عن أتغيب 24

 59.4 107 23.3 42 17.2 31 الصغير أخي وأتهم البيت في والمجالت الجرااد أقط   25

 58.9 106 23.3 42 17.8 32  ميلي وأتهم بالمسطرة أو بالقلم مكتبي في أحأر 26

يك بون علس والدديهم الرضداى رغبدات أصددقااهم    أن المراهقين ال ين19تشير نتاا  جدول )

% بينما كانت نسبة المراهقين ال ين ي هبون إلس السينما م  أصدقااهم دون علدم والدديهم 20

% ، وكدد لك بلغددت نسددبة المددراهقين الدد ين يهربددون مددن المدرسددة لكددي يددزوروا أحددد 25.6

بلغت نسبة المراهقين ال ين يترددون في قول الحن خوفدا  مدن النتيجدة % ، و20.6أصدقااهم 

%  بينمدددا بلغدددت نسدددبة المدددراهقين الددد ين يحكدددون قصدددص وحكايدددات خياليدددة ألصددددقااهم 25

% ، أما نسدبة المدراهقين الد ين  يغيبدون فدي اإلمتحاندات الشدهرية دون علدم 16.1و مالاهم 

افتقاد القدوة الدينية داخل األسدرة أو المدرسدة % ، وقد ترج  ه   النتيجة الس 22.2والديهم 

فاذا كان المدرو يقدر القيم الدينية وتق  في مقدمدة قيمده ومعدايير سدلوكه يتعمدل الطالدب منده 

  حيث أكددت علدس 1998)الصد  ويتجنب سلوك الك ب وه ا ما أكدته دراسة أمل عبد الحليم 

األبنداى وأسداليب التنشدئة الخاطئدة مدن  أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين درجدة الكد ب عندد

قبل األسرة أو المدرسة، بينما بلغت نسبة المدراهقين الد ين يكد بون علدس والدديهم فيمدا يخدص 

%، وك لك بلغت نسبة المراهقين ال ين يدعون التعب واإلرها  لكدي ال 20أمورهم المدرسية 

درجدات وهميدة لوالدديهم  % أمدا نسدبة المدراهقين الد ين يقولدون27.8ي هبون الس المدرسدة 

% بينمددا المددراهقين الدد ين يتغيبددون عددن المدرسددة دون علددم والددديهم 20خوفددا  مددن العقدداب 

17.2.% 

  مستويات استجابة المراهقين عينة الدراسة لسلوك الك ب كرحد السلوكيات 20جدول )

  180)ن= الخاطئة

 النسبة العدد المستوى

 9.8 17 (43 - 26منخف  )
 45.6 82 ( 61 - 44متوسط )
 45.1 81 ( 78 - 62مرتف  )
 100 180 المجموع 
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  أن المدراهقين عيندة الدراسدة الد ين يسدلكون سدلوك الكد ب عندد 20) يتضح من نتاا  جددول

% ، أمدددا الددد ين يسدددلكون هددد ا السدددلوك عندددد المسدددتو  المتوسدددط 9.8المسدددتو  المدددنخأض 

يرجد  أيضدا  لتددرثر المدراهقين فددي    علددس التدوالي ، وهدد ا45.1،  45.6والمسدتو  المرتأد  )

هدد   المرحلددة بجماعددة األصدددقاى واألقددران وبقددااهم خددارج المنددزل لأتددرات طويلددة ممددا يتدديح 

أمامهم الأرصدة الكتسداب العديدد مدن السدلوكيات التدي قدد تكدون متناقضدة ومرفوضدة مدن قبدل 

 األسرة وقد تكون صأة الك ب من ضمن ه   السلوكيات.

 قة:الراب  : السر المحور

  180 استجابات المراهقين عينة الدراسة نحو ممارسة سلوك السرقة )ن=21جدول )

 ال أحيانا   نعم العـبــارة م
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 57.2 103 25.6 46 17.2 31  والدي علم دون المنزل في  نقود أي زخ  1

 57.2 103 21.7 39 21.1 38 يعجبني شا أي ألشتري المنزل من نقود أي زخ  2

 58.3 105 23.9 43 17.8 32 عنها يبحثون وأتركهم  مالاي أشياى أخأي 3

 50.6 91 26.7 48 22.8 41 اإلمتحانات في  ميلي إجابات أنقل 4

 مندي تطلدب عنددما لنأسدي النقدود ببداقي أحدتأظ 5

  ما شا شراى أمي

42 23.3 52 28.9 86 47.8 

 43.9 79 31.7 57 24.4 44 الاي م ممتلكات بعض أخأي 6

 52.2 94 24.4 44 23.3 42 والدي   وراى من البيت من النقود بعض أخأي 7

 لشدراى لدي المعطدا  األمدوال مدن جدزى أسدتقط  8

 المنزل طلبات

41 22.8 38 21.1 101 56.1 

 47.8 86 27.2 49 25 45 بالأصل الموجودة األدوات بعض زخ  9

 56.7 102 23.9 43 19.4 35 حقيبتي في بالمكتبة جودةالمو الكتب بعض أخأي 10

 57.8 104 22.2 40 20 36 لنأسي الخصوصية الدروو مصرو  زخ  11

 مدن نوعا   المدرو متعلقات بعض أخ  أن أعتقد 12

 الشجاعة

37 20.6 39 21.7 104 57.8 

 56.1 101 22.8 41 21.1 38 للمدرسة أنها وأدعي والدي من نقود أطلب 13

 61.1 110 20.6 37 18.3 33 األثرياى من والدي أن أدعي 14

 57.2 103 22.8 41 20 36 اآلخرين ممتلكات خطف في  مالاي م  أشترك 15

 أدوات مدن أخدوتي متعلقدات بعض علس أستولي 16

 ومالبس

33 18.3 39 21.7 108 60.0 

زخدد  بعددض متعلقددات والدددي ألتبدداهس بهددا أمددام  17

  مالاي

41 22.8 44 24.4 95 52.8 

  أن نسبة المراهقين ال ين يرخ ون نقدود مدن المندزل دون علدم والدديهم 21يتضح من جدول )

% و نسبتهم ال ين  يخأون أشياى وممتلكات  مالاهم ويتركونهم يبحثون عنها هدي 17.2هم 

% بينمددا نسددبة المددراهقين الدد ين  يحتأظددون ببدداقي النقددود لنأسددهم عندددما تطلددب مددنهم 17.8

% ، وه   النتيجة ترج  الس فقر الطالب وضدعف 23.3شراى مستلزمات المنزل هي والدتهم 



 م2014 ،والثاني العدد الثالث، اإلصدار األول                 جامعة المنوفية –البيئية والطاقة  مجلة البحوث
 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 

ظروفه االقتصادية والترثر برصدقااه ال ين يعيشون في مستو  معيشة أفضل منده فينمدو لديده 

سددلوك السددرقة، و نسددبة المددراهقين عينددة الدراسددة الدد ين يرخدد ون بعددض األدوات والمتعلقددات 

نسددبة المددراهقين تحددت الدراسددة الدد ين يطلبددون نقددود مددن  % و25الموجددودة بأصددولهم هددي 

%. بينمددا  نسددبة المددراهقين الدد ين يشددتركون مدد  21.1والدددهم ويدددعون أنهددا للمدرسددة هددي 

%، و نسدبتهم الد ين  يخأدون ممتلكدات أقداربهم 20 مالاهم في خطف ممتلكات اآلخدرين هدي 

 %. 22.8وجيرانهم عند  يارتهم لهم هي 

استجابة المراهقين عينة الدراسة لسلوك السرقة كرحد السلوكيات الخاطئة  مستويات 22جدول )

  180)ن=   

 النسبة العدد المستوى

 12.8 23 (28 - 17منخف  )
 37.4 67 ( 40 - 29متوسط )
 50.1 90 ( 51 - 41مرتف  )
 100 180 المجموع 

لمددنخأض هددي   أن نسددبة المددراهقين الدد ين يسددرقون عنددد المسددتو  ا22يتضددح مددن جدددول )

% هدي نسدبة اسدتجابة المدراهقين لهد ا السدلوك عندد المسدتو  50.1% ، بينما كانت 12.8

% ، 37.4ستجابة المراهقين له ا السلوك عند المستو  المتوسط إالمرتأ  ، أما كانت نسبة 

لس انخأات القيم الدينية لد  المراهقين أو سدوى الحالدة اإلقتصدادية لمعظدم إوه ا يرج  أيضا 

 المراهقين فيضطرون لأعل ه ا السلوك.أسر 

      مستويات استجابة المراهقين عينة الدراسة لمحاور استبيان السلوكيات الخاطئة23جدول )

  180)ن=

 النسبة العدد المستوى

 4.8 8 (156 - 94منخف  )
 51.7 92 ( 219 - 157متوسط )
 43.5 80 ( 282 - 220مرتف  )
 100 180 المجموع 

  أن المدراهقين عيندة الدراسدة يتدرثرون بمؤسسدات التنشدئة بمحاورهدا 23جددول )يتضح من 

وهددي )األسددرة والمدرسددة وجماعددة الرفددا  ودور العبددادة  عنددد المسددتو  المددنخأض بنسددبة 

% ، ويتدرثرون بنسدبة أكبدر بمؤسسددات التنشدئة المختلأدة عنددد  المسدتو  المتوسدط عنددد 4.8

 % 43.5ثرون عند  به   المؤسسات بنسبة % ثم يليها المستو  المرتأ  فيتر51.7
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 النتاا  في ضوى الأرت األول: ثالثا : النتاا  في ضوى الأروت:

 –المدرسددة  –نددص الأددرت "توجددد عالقددة ارتباطيددة بددين بعددض مؤسسددات التنشددئة )األسددرة 

 –دور العبددادة  وبددين بعددض السددلوكيات الخاطئددة لددد  المددراهقين )العنددف  –جماعددة الرفددا  

 السرقة " –الك ب  –العدوان 

وللتحقن من صحة الأرد احصاايا  تم حساب معامالت اإلرتباط بطريقة بيرسون بين بعض هد   

المؤسسات مثل )األسرة والمدرسة وجماعة الرفدا  ودور العبدادة  وبدين السدلوكيات الخاطئدة 

 بمحاورها )العنف والعدوان والك ب والسرقة 

ة بعض مؤسسات التنشئة مثل )األسرة والمدرسة وجماعة   مصأوفة العالقات االرتباطي24جدول )

 الرفا  ودور العبادة  وبين السلوكيات الخاطئة بمحاورها )العنف والعدوان والك ب والسرقة 

  180)ن=

 

  أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بين مؤسسدات التنشدئة وتجندب ممارسدة 24يوضح جدول )

توجدد عالقدة ارتباطيدة موجبدة  0.001مستو  داللدة  السلوكيات الخاطئة لد  المراهقين عند

 0.001بين ارتباط المدراهقين بالمدرسدة وبدين تجندب ممارسدتهم للعندف  عندد مسدتو  داللدة 

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين ارتباط المراهقين بالرفا  وبين تجنب ممارستهم للعنف عندد 

تدرثر المدراهقين بددور العبدادة وبدين توجد عالقة ارتباطية عكسية بدين   0.001مستو  داللة 

اي انددده كلمدددا  اد تمسدددك وارتبددداط  0.001ممارسدددتهم لسدددلوك العندددف عندددد مسدددتو  داللدددة 

توجددد عالقدة ارتباطيددة موجبدة بددين  المدراهقين بددور العبددادة قلدت ممارسددتهم للسدلوك العنيدف.

العبدادة   دور –جماعدة الرفدا   –المدرسدة  –مؤسسات تنشئة المدراهقين بمحاورهدا )األسدرة 

كمدا توجدد عالقدة ارتباطيدة موجبدة بدين  0.001وتجنب ممارسة العددوان عندد مسدتوي داللدة 

دور العبدادة   –جماعدة الرفدا   –المدرسدة  –مؤسسات تنشئة المدراهقين بمحاورهدا )األسدرة 

كدد لك توجددد عالقددة ارتباطيددة  0.001وبددين تجنددب ممارسددة سددلوك الكدد ب عنددد مسددتو  داللددة 

 –جماعدة الرفدا   –المدرسدة  –ات تنشدئة المدراهقين بمحاورهدا )األسدرة موجبدة بدين مؤسسد
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بينمددا كددان  0.001دور العبددادة  وبددين تجنددب ممارسددة سددلوك السددرقة عنددد مسددتو  داللددة 

 0.01االرتباط بين دور العبادة وتجنب ممارسة سلوك السرقة عند مستو  داللة 

 )ة محمدود السيسدي ، وسدالمة محمددوه   النتاا  تتأن م  عديدد مدن الدراسدات أهمهدا دراسد

وحسدين الكامدل وعلدس سدليمان ،   1999 )والسيد الجنددي   1998)   ومريم حنا ،  1998

حيدث أكددت كدل مدن هد   الدراسدات علدس ان مدن اهدم األسدباب  1998ومحمد عامر ،  1990

رية نعكداو لمشداكل أسدإالمؤدية إلنتشدار السدلوكيات الخاطئدة بدين المدراهقين هدي فدي الواقد  

ومدرسية وانتمااهم لجماعة أقران غير سوية وضعف القيم الدينية لدديهم أي أنهدم كلمدا كدانوا 

بتعددادهم عددن إنتمدداىا  ألسددرهم وأكثددر تقددبال  للمدرسددة وشددعورهم بوجددود القدددوة فيهددا وإأكثددر 

ا  رتأاع القيم الدينية لديهم كانوا اكثر تجنبا  للسدلوكيات الخاطئدة وهد   النتداإاصدقاى السوى و

قد ترج  الس أنه كلما  اد ارتباط المراهقين باألسرة كانوا أكثر تجنبدا  للسدلوكيات الخاطئدة مثدل 

العنف وه ا دليل علس أن الحرمان من الحب والرعاية واالهتمام مدن قبدل الوالددين هدو السدبب 

ي الرايسي ال ي يجعل األبناى يتجهون نحو مثل هد   السدلوكيات ممدا يأسدر أهميدة الددور القدو

ال ي تلعبه األسرة في حياة الأرد عبر مراحل نمو  المختلأدة. وأيضدا  يوضدح الجددول أن عيندة 

المراهقين تحت الدراسة التي كانت ترتبط أكثر بالمدرسة كانت أكثر تجنبدا  للعندف فكدان معامدل 

ممدددا يأسدددر دور  0.001عندددد مسدددتو  داللدددة  0.302االرتبددداط بدددين المدرسدددة والعندددف هدددو 

ملية التنشئة والتربية فهي تكمل األسرة من حيث تربية الأرد وغرو فيه القديم المدرسة في ع

والعددادات واالتجاهددات فكلمددا كددان الأددرد متمسددكا  ومتددرثرا  بمدرسددته وكددل مددا فيهددا ويتخدد  مددن 

مدرسيه قدوة له في كل شا كدان أكثدر تجنبدا  للسدلوك العنيدف الد ي يتسدم بده األفدراد اآلخدرين 

سددهم وال يركددزون انتبدداههم علددس التعلدديم والتحصدديل الدراسددي ، ويتضددح الغيددر مددرتبطين بمدار

أيضا من نتاا  الجددول أنده كلمدا كاندت نسدبة المدراهقين عيندة الدراسدة أكثدر تمسدكا  وارتباطدا  

 347بجامعة أصدقااهم ورفااهم أو  مالاهم كانوا أكثر تجنبا  للعنف فكدان معامدل االرتبداط هدو 

وهد ا يأسدر أنده كلمدا كدان المراهقدة مرتبطدا  بزمالاده والجماعدة   0.001وعند مستو  داللة 

التددي اختارهددا بنأسدده ويأضددل التواجددد معهددا طددوال الوقددت ويتشدداركون فددي الأددرح والحددزن 

ويتعدداونون معددا  فددي كددل شددا يكددون أكثددر تجنبددا  للعنددف وهدد ا دليددل أيضددا  علددس أن األشددخات 

كون ميال  للعزلدة واالنسدحاب مدن أي تجمد  اال طواايين أو ال ين ليسوا لهم أصحاب أو رفا  ي

فيكونون أكثر ميال  للعنف إذا تواجدوا في تجمد  أو مد  أشدخات كثيدرين ممدا يأسدر لندا الددور 

 .األول توب لك يثبت تحقن الأر، القوي ال ي تلعبه جماعة الرفا  في التربية والتنشئة

 

 النتاا  في ضوى الأرت الثاني:

باطية بين بعض المتغيرات المؤثرة علس المراهقين مثدل )عددد نص الأرت: "توجد عالقة ارت

أفددراد األسددرة وسددن المراهددن وتعلدديم الوالدددين  وبددين مؤسسددات التنشددئة بمحاورهددا )األسددرة 
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والمدرسة ودور العبدادة وجماعدة الرفدا   والسدلوكيات الخاطئدة بمحاورهدا )العندف والعددوان 

 والك ب والسرقة .

اايا  تدم حسداب معامدل اإلرتبداط بطريقدة بيرسدون بدين )عدددد احصد توللتحقدن مدن صدحة الأدر

أفددراد األسددرة وسددن المراهددن وتعلدديم األب وتعلدديم األم  وبددين مؤسسددات التنشددئة بمحاورهددا 

)األسددرة والمدرسددة ودور العبددادة وجماعددة الرفددا   والسددلوكيات الخاطئددة بمحاورهددا )العنددف 

 والعدوان والك ب والسرقة 

الرتباطية بين بعض متغيرات المستو  االجتماعي لعينة المراهقين وبين   العالقات ا25جدول )

  180)ن=  مؤسسات التنشئة والسلوكيات الخاطئة

 تعليم األم تعليم األب سن المراهق عدد أفراد األسرة المحور

 0.115- 0.096- ***0.320 0.032 األسرة
 0.002- 0.005 *0.128 0.048 مدرسة 
 0.015 0.015- ***0.286 0.058 الرفاق 
 **0.159- ***0.152- 0.097 0.096 العبادة 

 0.093- 0.088- ***0.272 0.076 مؤسسات 
 0.021- 0.005- ***0.378 ***0.193 عنف 
 0.082- 0.045- ***0.483 ***0.283 عدوان 
 0.062- 0.002 ***0.439 **0.169 كذب 
 0.015- 0.01 ***0.427 **0.169 سرقة 

 0.056- 0.014- ***0.481 ***0.229 سلوكيات 

 بدون نجوم غير دال   0.05* دال عند   0.01** دال عند   0.001*** دال عند 

 

  أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين عدد أفراد األسرة ومؤسسات التنشدئة 25يتضح من جدول )

القدة ارتباطيدة دور العبدادة  بينمدا توجدد ع –جماعدة الرفدا   –المدرسدة  –بمحاورها )األسرة 

 –موجبددة بددين عدددد أفددراد األسددرة وتجنددب ممارسددة السددلوكيات الخاطئددة بمحاورهددا )العنددف 

يمكن أن ترج  الس  يادة و،  0.01،  0.001السرقة  عند مستو  داللة  –الك ب  –العدوان 

عدد أفراد األسرة يجعل األخوة متمسكين ببعضهم بقدر يسمح لهم بدرن يكوندوا أصددقاى بالقددر 

كافي أما اذا كان عدد أفراد األسرة قليل فان المراهن يشعر في ه   األسدرة بالوحددة فيضدطر ال

للهروب خارج المنزل للتواجد م  جماعة األصدقاى ويدرتبط بهدا ارتبداط عميدن ويكتسدب منهدا 

معظم السلوكيات التي قد تكدون مدن ضدمنها سدلوكيات غيدر صدحيحة وهد ا يختلدف مد  دراسدة 
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حيددث أكددت علددس وجدود عالقددة ارتباطيدة موجبددة بدين عدددد أفدراد األسددرة   1998 )مدريم حندا 

 وانتشار السلوك العنيف بين األبناى.

توجد عالقة ارتباطية موجبدة بدين سدن المراهدن وتدرثير مؤسسدات التنشدئة عليده بمحاورهدا  -

علددس  0.05،  0.001عنددد مسددتو  داللددة   جماعددة الرفددا   –المدرسددة  –الثالثددة )األسددرة 

ي قد يرج  ذلك الس أن بداية فترة المراهقة تتميز بحدة االنأعاالت عند المراهدن ورغبتده التوال

في التمرد علدس كدل شدا ومخالأدة القدوانين واألوامدر سدواى مدن البيدت أو مدن المدرسدة نظدرا  

لصغر سنه ولكدن عنددما يتقددم قلديال  فدي العمدر ويجتدا  فتدرة أو مرحلدة المراهقدة ينضد  قلديال  

أسرته في حياته وأهميتها في توجيه سلوكه ويزداد أيضا  ارتباطا  بجماعة الرفا  ويعر  دور 

التي يسترشد بها في كل تصرفاته بينما ال توجد عالقدة ارتباطيدة بدين سدن المراهدن وارتباطده 

 بدور العبادة.

توجددد عالقددة ارتباطيددة موجبددة بددين سددن المراهددن وتجنددب ممارسددة السددلوكيات الخاطئددة  -

أي أنده كلمدا  0.001هي )العنف والعدوان والك ب والسرقة  عند مسدتو  داللدة ومحاورها و

 اد سن المراهن  اد تجندب ممارسدته للسدلوكيات الخاطئدة وهد ا مدا يختلدف مد  دراسدة أحمدد 

  حيث أكددت علدس أن يدزداد ممارسدة المراهدن للسدلوك العنيدف والعددواني 1998 )السحيمي 

 كلما تقدم في العمر.

قددة ارتباطيددة بددين تعلدديم األب وتددرثير مؤسسددات التنشددئة بمحاورهددا الددثالث وهددي ال توجدد عال -

بينما توجد عالقة ارتباطية عكسدية بدين تعلديم ، الرفا   علس المراهقين –المدرسة  –)األسرة 

األب وترثير دور العبادة علي المراهقين أي أنه كلما  اد تعلديم األب كلمدا قدل تدرثير دور العبدادة 

 قين.علس المراه

ال توجددد عالقددة ارتباطيددة بددين تعلدديم األب  وتجنددب ممارسددة المددراهقين للسددلوكيات الخاطئددة  -

 )السرقة  وهد ا مدا يتأدن مد  دراسدة مدريم حندا  –الك ب  –العدوان  –بمحاورها وهي )العنف 

  حيث أكدت علس أن تعليم األب عامل غير مؤثر فدي انتشدار السدلوك العنيدف والعددااي 1998

 ناى.بين األب

ال توجد عالقة ارتباطية بين تعليم األم وبدين تدرثير مؤسسدات التنشدئة بمحاورهدا الثالثدة وهدي 

الرفددا   علددس المددراهقين عينددة الدراسددة بينمددا توجددد عالقددة ارتباطيددة  –المدرسددة  –)األسددرة 

س أن لدإسالبة بين تعليم األم وبين ترثير دور العبادة علس المراهقين وقد ترج  النتيجة السدابقة 

يجابيدا  فدي تنشدئة األبنداى مدن حيدث  يدادة إ يادة المستو  التعليمي والثقافي لدنب واألم يدؤثر 

التعداليم الدينيدة والروحيدة فدي التربيدة فيظهدر فددي معداملتهم داامدا  توجيده أبندااهم نحدو الحددالل 

األبنداى  نخأدات مسدتو  تعلديم األب واألم يدزداد معده تدرثير دور العبدادة علدسإوالحرام ، بينمدا 

ألن معلومددداتهم الدينيدددة والثقافيدددة تكدددون أقدددل وبالتدددالي يوجهدددونهم نحدددو المسدددجد ليسدددتقوا 

 ، وب لك يتحقن الأرت الثاني جزايا.معلوماتهم الدينية منه
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 النتاا  في ضوى الأرت الثالث:*

حصددااية بددين تددرثر المددراهقين بمؤسسددات التنشددئة إنددص الأددرت: "توجددد فددرو  ذات داللددة 

دور العبددادة  وبددين السددلوكيات الخاطئددة  –جماعددة الرفددا   –المدرسددة  –األسددرة بمحاورهددا )

 السرقة  تبعا  للمرحلة الدراسية" –الك ب  –العدوان  –لديهم بمحاورها )العنف 

لمعرفدة أقدل فدر   LSDوتحليدل ال  Fختبدار إسدتخدام إوللتحقن من صدحة الأدرد اصدحاايا  تدم 

 –اهقين بمؤسسددات التنشددئة بمحاورهددا وهددي )األسددرة معنددوي واتجددا  الأددرو  بددين تددرثر المددر

دور العبدددادة  وبدددين ممارسدددتهم للسدددلوكيات الخاطئدددة لدددديهم  –جماعدددة الرفدددا   –المدرسدددة 

 السرقة  تبعا  للمرحلة الدراسية. –الك ب  –العدوان  –بمحاورها )العنف 

 ا  للمرحلة الدراسية  الأرو  في مؤسسات التنشئة للمراهقين والسلوكيات الخاطئة تبع26جدول )

  180)ن=

 الداللة قيمة )ف( المحور

 0.001 20.37 األسرة
 0.001 5.90 مدرسة 
 0.001 13.08 الرفاق 
 0.001 6.99 العبادة 

 0.001 17.47 مؤسسات 
 0.001 20.82 عنف 
 0.001 35.51 عدوان 
 0.001 29.62 كذب 
 0.001 30.24 سرقة 

 0.001 37.17 سلوكيات 

  أنه توجد فرو  ذات داللة إحصااية في تدرثير مؤسسدات التنشدئة بربعادهدا 26جدول ) يوضح

)األسدرة والمدرسددة والرفددا  والعبددادة  علددس المدراهقين تبعددا  للمرحلددة الدراسددية ممددا يعنددي أن 

المرحلة الدراسية تسهم في تحقين التباين في ترثير المراهقين بمؤسسات التنشدئة حيدث كاندت 

رة عددن تدرثرهم بكددل مدن األسدرة والمدرسددة وجماعدة الرفددا  ودور العبدادة هددي قديم )   المعبد

  وهي قيم دالدة احصداايا عندد مسدتو  داللدة 6.99، 13.08، 5.90، 20.37علس التوالي )

0.001. 

توجد فرو  ذات داللة إحصااية من حيث تجنب ممارسدة المدراهقين للسدلوكيات الخاطئدة عبدر 

 0.001لمرحلدة الدراسدية التدي يمدرون بهدا عندد مسدتو  داللدة مراحل نموهم المختلأة تبعدا  ل
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ممددا يعنددي أن المرحلددة الدراسددية تسددهم فددي تحقيددن التبدداين فددي تجنددب ممارسددة المددراهقين 

وهد ا  0.001  عندد مسدتو  داللدة 37.17للسلوكيات الخاطئة، حيدث كاندت قيمدة )   هدي )

اك فدرو  ذات داللدة احصدااية   حيث أكد علس أن هند1998 )يتأن م  دراسة أحمد السحيمي 

في مستو  سلوك العنف والعددوان بدين العيندة الكليدة لطدالب المرحلدة اإلعداديدة وبدين العيندة 

الكلية لطالب المرحلة الثانوية تبعا  للمرحلة الدراسدية أي أن سدلوك العندف يدزداد فدي المرحلدة 

 الثانوية عنه في المرحلة اإلعدادية.

رفة اتجا  الأرو  بين ترثير مؤسسات التنشئة وممارسة المراهقين لمع L.S.D  تحليل 27جدول )

  180)ن= للسلوكيات الخاطئة تبعا للمرحلة الدراسية

المرحلــة الدراســية  المرحلة الدراسية المحور 
 المقارنة بها 

الفــروق بــين 
 المتوسطات 

 الداللة 

 األسرة
 0.001 9.6- ثانو   اعداد  

 0.001 10.80- جامعي 
 غير دالة   1.11- جامعي  نو  ثا

 المدرسة 

 0.001 5- ثانو   اعداد  

 0.001 4.2- جامعي 

 غير دالة  0.73 جامعي  ثانو  

 الرفاق 
 0.001 4.15- ثانو   اعداد  

 0.001 7.3- جامعي 
 0.001 4.15 جامعي  ثانو  

 العبادة 
 0.001 6.3- ثانو   اعداد  

 0.001 3.5- جامعي 
 غير دالة  2.8 جامعي  ثانو  

مؤسســـــــــــــــــــــات 
 النشئة 

 0.001 25.03- ثانو   اعداد  
 0.001 25.9- جامعي 

 غير دالة  8.8- جامعي  ثانو  

 عنف 
 0.001 3.31- ثانو   اعداد  

 0.001 7.8- جامعي 
 0.001 4.4- جامعي  ثانو  
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 عدوان 
 0.001 9.8- ثانو   اعداد  

 0.001 18.8- جامعي 
 0.001 9.05- جامعي  ثانو  

 كذب 
 0.001 6.6- ثانو   اعداد  

 0.001 16.15- جامعي 
 0.001 9.51- جامعي  ثانو  

 سرقة  
 0.001 3.08- ثانو   اعداد  

 0.001 11.6- جامعي 
 0.001 8.55- جامعي  ثانو  

 سلوكيات  
 0.001 22.8- ثانو   اعداد  

 0.001 54.4- جامعي 
 0.001 31.60- جامعي  ثانو  

 
  27يتضح من نتاا  جدول )

لمعرفددة اتجددا  الأددرو  وأقددل فددر  معنددوي اتضددح أن  يددادة تددرثر  L.S.D* باسددتخدام تحليددل 

المراهقين بالمرحلة الثانوية والجامعية باألسرة عند مقارنتهم بالمراهقين بالمرحلدة االعداديدة 

 0.001عند مستو  داللة 

د فرو  ذات داللة احصااية بين المراهقين بالمرحلدة الثانويدة والجامعيدة عندد مقدارنتهم توج -

وقددد  0.001عداديددة مددن حيددث تددرثرهم باألسددرة عنددد مسددتو  داللددة بددالمراهقين بالمرحلددة اإل

يرجدد  ذلددك إلددس أن المرحلددة االعداديددة هددي بدايددة سددن المراهقددة ويكددون تددرثر المددراهقين أكثددر 

 ردهم علس سلطة الوالدين فيقل ترثرهم باألسرة في المرحلة األعدادية. بالرفا  و يادة تم

اتضح  يدادة تدرثر المدراهقين عيندة الدراسدة بالمرحلدة الثانويدة والجامعيدة مدن حيدث تدرثرهم  -

بالرفا  تبعا  للمرحلة الدراسية بالمقارنة بالمراهقين في المرحلة اإلعدادية عند مسدتو  داللدة 

لمرحلة الثانوية والجامعية هي السدن الشداا  بدين المدراهقين فدي تكدوين ، وذلك ألن ا 0.001

الصددداقات سددواى داخددل المدرسددة أو الجامعددة أو خارجهمددا ويددزداد ارتبدداط المددراهقين فددي هدد   

المرحلة برصدقااهم جدا  ويظهر ابتعادهم تدريجيا  عن األسدرة ويدزداد اتجداههم نحدو االسدتقالل 

أصدقااهم فدي جميد  جواندب حيداتهم وهد ا مدا يتأدن مد  دراسدة  عن األسرة واالسترشاد ب راى

  التددي أكدددت علددس أن المددراهقين يتوجهددون نحددو أصدددقااهم أكثددر مددن 1999)سددميرة شددند ، 

توجهم نحو والديهم ويزداد توجه المراهقين نحو أقرانهم بالتقددم فدي العمدر ويدنخأض تدوجهم 
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حلدة الثانونيدة يتدرثرون بالرفدا  أكثدر مدن تدرثر بينما المراهقين في المر، نحو الوالدين تدريجيا  

  عندد مسدتو  داللدة 4.15المراهقين في المرحلة الجامعية فكانت الأدرو  بدين المتوسدطات )

عداديدددة بدددالمراهقين فدددي المرحلدددة الثانويدددة وعندددد مقارندددة المدددراهقين بالمرحلدددة اإل 0.001

لمتوسطات لصالح المدراهقين فدي والجامعية من حيث ترثرهم بدور العبادة فكانت الأرو  بين ا

 0.001  علس التوالي عند مسدتو  داللدة 3.5- ، )6.3-المرحلة الثانوية والجامعية بنسبة )

وكان إجمدددالي تدددرثير ،فدددي المرحلدددة الجامعيدددة 0.01فدددي المرحلدددة الثانويدددة ومسدددتو  داللدددة 

لمرحلدة الثانويدة مؤسسات التنشئة علس المراهقين تبعا  للمرحلة الدراسية لصالح المراهقين با

  0.001والجامعية عند مقارنتهم بالمراهقين بالمرحلة االعدادية عند مستو  داللة 

أمددا عنددد معرفددة اسددتجابات المددراهقين لتجنددب ممارسددة السددلوكيات الخاطئددة  تبعددا  للمرحلددة  -

فكاندت الأدرو  لصدالح المدراهقين فدي المرحلدة الثانويدة والجامعيدة عندد مقدارنتهم  الدراسية :

بالمراهقين في المرحلة االعدادية من حيث تجنب ممارستهم لسلوك )العنف والعدوان والكد ب 

 0.001ال ين يتجنبون سلوك العنف عند مستو  داللدة  0.001والسرقة  عند مستو  داللة 

، وعند مقارنة المراهقين بالمرحلة الجامعية م  المراهقين في المرحلة الثانوية كانت الأرو  

فكدان إجمدالي اسدتجابة ،   0.001راهقين بالمرحلدة الجامعيدة عندد مسدتو  داللدة )لصالح الم

المددراهقين نحددو السددلوكيات الخاطئددة فددي المراحددل الدراسددية المختلأددة لصددالح المددراهقين فددي 

  0.001المرحلة الثانوية والجامعية عن المراهقين في المرحلة االعدادية عندد مسدتو  داللدة 

 الثالثوب لك ثبت تحقن الأرت 

 

 النتاا  في ضوى الأرت السادو:

نددص الأددرت: "توجددد فددرو  ذات داللددة احصددااية بددين مؤسسددات التنشددئة وبددين السددلوكيات 

 T Testوللتحقن من صحة الأرت تم اسدتخدام اختبدار . الخاطئة لد  المراهقين تبعا  للنوع"

 –ا وهدي )األسدرة لمعرفة الأرو  بين متوسطات ترثر المراهقين بمؤسسات التنشئة بمحاورهد

دور العبددادة  وبددين ممارسددتهم للسددلوكيات الخاطئددة بمحاورهددا  –جماعددة الرفددا   –المدرسددة 

 السرقة . –الك ب  –العدوان  –وهي )العنف 

   الأرو  بين متوسط ترثر المراهقين بمؤسسات التنشئة والسلوكيات الخاطئة تبعا  للنوع30جدول )

  180)ن=

 الداللة قيمة )ت( 143ن= أنث   37ذكر  ، =  المحور

االنحـــراف  المتوسط 
 المعيار  

االنحراف  المتوسط 
 لمعيار  

 0.001 3.09- 11.12 111.26 10.40 105 األسرة
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 0.01 2.35- 9.03 93.21 7.38 89.43 المدرسة 
 0.01 2.54- 8.46 96.42 7.20 92.56 الرفاق 
 غير دالة  0.48- 9.96 80 8.42 79.13 العبادة 

 0.001 2.73- 30.14 380.83 24.80 366.13 مؤسسات 
 غير دالة  1.51- 7.68 40.66 6.10 38.59 عنف 
 0.01 2.40- 14.50 73.84 13.13 67.54 عدوان 
 غير دالة  1.46- 13.69 60.66 11.18 57.08 كذب 
 غير دالة  1.28- 10.09 40.19 8.32 37.89 سرقة 

 0.05 1.89- 42.10 215.37 35.49 201.10 سلوكيات 

  أنه توجد فرو  ذات داللة إحصااية في ترثر المدراهقين عيندة الدراسدة 30يتضح من جدول )

بمؤسسات التنشئة بمحاورها وهي )األسرة والمدرسة وجماعة الرفا   حيث كانت قيمدة )ت  

  علددس التددوالي عنددد مسددتو  داللددة 2.54-  ، )2.35-  ، )3.09-المعبددرة عددن ذلددك هددي )

  علس التوالي وقد ترج  هد   النتيجدة الدس أن االنداث يكدون لدديهم ارتبداط 0.01  ، )0.001)

برسرهم ومدرستهم وجماعة أصددقااهم أكثدر مدن الد كور وذلدك ألن الد كور داامدا  يكدون لدديهم 

رغبة في التواجد خارج المنزل دااما  ويرون أن اسدتقاللهم فدي االبتعداد عدن والدديهم ومخالأدة 

جهددة الدديهم ويددرون أن الشددجاعة متمثلددة فددي مخالأددة القددوانين وهددروبهم مددن األوامددر المو

المدرسة والتمدرد داامدا  علدس مدرسديهم بينمدا كاندت ال توجدد فدرو  مدن حيدث تدرثر المدراهقين 

  وهدي قيمدة غيدر دالدة 0.48-بدور العبادة تبعا للنوع حيث كانت قيمة )ت  المعبرة عن ذلك )

  يسهم في تحقين التباين من حيث ترثر المراهقين بدور العبادة احصاايا  مما يعني أن النوع ال

توجدددد فدددرو  ذات داللدددة احصدددااية مدددن حيدددث تجندددب المدددراهقين عيندددة الدراسدددة لممارسدددة  -

  وهدي قيمدة دالدة احصداايا  0.01السلوكيات الخاطئة مثل العدوان حيث كانت قيمة )ت  هدي )

حيدث تجندب ممارسدة العددوان لصدالح االنداث  مما يعني أن النوع يسهم في تحقين التبداين مدن

وه   النتيجة قد ترج  الس أن االناث يكونون أكثر هدوىا  مدن الد كور ويأضدلون التعامدل برقدة 

مدد  اآلخددرين تبعددا  لطبيعددتهم فالعدددوان يددنم عددن الشخصددية السدديئة الغيددر سددوية فاالندداث داامددا 

ن وخصوصددا  فددي هدد   السددن يحبددون أن تظهددر شخصددياتهن علددس الشددكل الصددحيح أمددام اآلخددري

الحرجة، أما ال كور بطبيعتهم يميلون الدس العندف والتمدرد ويدرون أن هد   األسداليب هدي التدي 

 تظهر شخصياتهم ويعتقدون ان ممارسة مثل ه   األساليب هي نوع من الشجاعة.

بينمددا كانددت ال توجددد فددرو  ذات داللددة اخصددااية مددن حيددث تجنددب ممارسددة المددراهقين عينددة 

ة للسلوكيات الخاطئة مثل ) العنف والك ب والسرقة  حيث كانت قيمة )ت  المعبرة عدن الدراس

  وهددي قدديم غيددر دالددة احصدداايا ممددا يعنددي أن 1.28-،  1.46-،  1.51-هدد   الأددرو  هددي )



 م2014 ،والثاني العدد الثالث، اإلصدار األول                 جامعة المنوفية –البيئية والطاقة  مجلة البحوث
 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203 

النوع ال يسدهم فدي تحقيدن التبداين مدن حيدث تجندب ممارسدة المدراهقين لمثدل هد   السدلوكيات 

  حددث أكددد أن هندداك فددرو  ذات داللددة 1998السددحيمي ،  وهدد ا يختلددف مدد  دراسددة )أحمددد

احصددااية فددي مسددتو  العنددف تبعددا  للنددوع أي أن طددالب المرحلددة الثانويددة أعلددس فددي ممارسددة 

 ، وب لك يتحقن الأرت السادو جزايا. العنف من الطالبات

 

 توصيات الدراسة .7

 وصي بما يلي:نفي ضوى النتاا  التي أسأرت عنها الدراسة 

 يات خاصة باألسرةأوال : توص

اإلعتدددال فددي المعاملددة مدد  األبندداى ، تجنددب اظهددار المشددكالت األسددرية أمددام األبندداى -

 تشجي  األبناى علس الصد  في القول والعمل.، واالبتعاد عن القسوة والتدليل الزااد

ضددرورة ربدددط المندددزل بالمدرسدددة ومتابعدددة األبندداى داخدددل المدرسدددة والتعدددر  علدددس  -

 سة.سلوكياتهم داخل المدر

ضددرورة اشددرا  األسددرة علددس إختيددار االبددن ألصدددقااه والتركددد مددن سددلوك هددؤالى  -

 األصدقاى.

رام  توجيهيددة وارشددادية للوالدددين وذلددك بهددد  توضدديح وشددرح بددضددرورة وضدد   -

العمدل علدس تدوفير المندا  األسدري ،   ماهي األساليب الوالدية الحديثة لتنشئة األبناى

 م اإليجابية لد  األبناى.ال ي يساعد علس اكتساب وتنمية القي

 

 ثانيا : توصيات خاصة بالمدرسة:

ضددرورة التركيددد علددس الجانددب القيمددي فددي المندداه  الدراسددية المقددررة علددس طددالب  -

 المرحلة اإلعدادية والثانوية.

ضددرورة جدد ب الطددالب لالشددتراك فددي األنشددطة المدرسددية مددن خددالل تددوفير الحددوافز  -

ي اكساب وتنمية القديم التربويدة وتنأديس طاقدات المادية والمعنوية لما لها من دور ف

متابعددة الطددالب الدد ين يسددلكون سددلوكيات خاطئددة والتعددر  علددس األسددباب ، الطددالب

 .الكامنة وراى ذلك

 اقامة الندوات والمؤتمرات لمناقشة المشكالت السلوكية والحد منها. -
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إلجتمداعيين  يدادة عددد األخصداايين ا، اختيار المدرو علس أساو الكأايدات المهنيدة -

 والنأسيين داخل المدرسة.

تطوير مناه  وكتب التربية الدينية وجعلها مدادة أساسدية فدي كدل المراحدل التعليميدة  -

 واألقسام.

 المراج 

  : "أسس بناى القيم الخلقية في مرحلة الطأولة ، مكتبة األسرة ، الهيئة 2004أميرة الديب ) .1

 المصرية العامة للكتاب"

 : "العالقة بين المنا  األسري والنض  الخلقي لنبناى 2000أمال محمود حجا ي ) .2

المراهقين ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، قسم اإلرشاد النأسي ، معهد الدراسات والبحوث 

 التربوية ، جامعة القاهرة"

 : "جراام العنف األسري بين الريف والحضر ، مركز البحوث 2004السيد عوت ) .3

 كلية اآلداب ، جامعة القاهرة" والدراسات اإلجتماعية ،

 : "تنشئة الطأل وسبل الوالدين في معاملته 2003 كريا الشربيني ويسرية صاد  ) .4

 ومواجهة مشكالته ، دار الأكر العربي ، القاهرة"

 : "كيف نربي أبناؤنا ، الجنين ، الطأل المراهن ، الطبعة األولس ، مكتبة 2000 ينب شقير ) .5

 هرة"النهضة العربية  ، القا

 : "سيكولوجية نمو الطأل ، دراسات نظرية وتطبيقات عملية ، 1999سهير كامل أحمد ) .6

 مركز اإلسكندرية للكتاب ، اإلسكندرية"

 : "الشعور باإلغتراب وعالقته ببعض المتغيرات العقلية 1988عالى محمود جاد الشعراوي ) .7

يستير غير منشورة ، كلية وغير العقلية لد  طالب الجامعة ، دراسة تأاعلية ، رسالة ماج

 التربية ، قسم علم النأس التعليمي ، جامعة المنصورة"

 : "دور األسرة في تحيقي الضبط اإلجتماعي ، رسالة ماجيستير غير 1994محمود  ر ر ) .8

 منشورة ، كلية التربية ، جامعة أسيوط"

ر المعرفة  : "علم نأس النمو ، دا2000مصطأس محمد الصأتي ، نبيلة ميخاايل مكاوي ) .9

 الجامعية ، اإلسكندرية"

 : "برنام  ارشادي لمواجهة اضطرابات المراهقين ، مجلة 2003نجو  سيد عبد الجواد ) .10

  19دراسات الطأولة ، معهد الدراسات العليا للطأولة ، جامعة عين شمس ، العدد 

ار المعرفة  : "مناه  البحث العلمي في المجاالت التربوية والنأسية ، د2000محمود منسي ) .11

 الجامعية ، اإلسكندرية 

 : "اإلختالفات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتها ببعض 1993محمد محمد نعيمة ) .12

سمات الشخصية لد  األبناى ، رسالة دكتورا  غير منشورة ، معهد الدراسات العليا للطأولة ، 

 جامعة عين شمس ، القاهرة"
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Some of Socializing Institutions and it's 
Relationship of Some Wrong Behaviors 

Amonge Adolescents" 
Prof./Mohja Mohammed Ismail Muslim, D/Noha Abdel- Sattar Abdel-Mohsen 

and Aya Ahmed Ismail 

*College of Home Econmics Menoufia University 

Abstract  

The study mainly aims to study the relationship between some 

socialization institutions misconceptions and behaviors that are issued for 

teenagers through to identify the following: detection of the most 

important socialization institutions influencing the behavior of 

adolescents, identifying the wrong behaviors that are characterized by this 

age, disclosure of the relationship between some these institutions (family 

- school - peer group - houses of worship) and some wrong behaviors 

among adolescents (violence - aggression - lying - theft), disclosure of the 

differences between some socialization institutions and some wrong 

behaviors depending on some economic and social variables . 

And included a sample of basic study on 180 students from middle school 

and high school students the first band from the College of Home 

Economics Menofia sample was chosen deliberate manner object-where 

required to be a student in adolescence (12-20 years) and after data 

collection has been discharged, classifying and scheduling and analyzed 

statistically using Spss program, and keep track of this study, analytical 

approach to the description . 

Among the most important results of the study, there is a positive 

correlation between some socialization institutions (family - school - peer 

group - houses of worship) and some wrong behaviors among adolescents 

(violence - aggression - lying - theft), there is a correlation between some 

influence on adolescents variables such as (number of family members 

and enact teenager and parental education) and the wrong behaviors 

Bmahorha (violence, aggression, lying and stealing), no statistically 

significant differences among adolescents affected institutions upbringing 

Bmahorha (family - school - peer group - houses of worship) and the 

wrong behaviors have Bmahorha (violence - aggression - lying - theft) 

depending on the stage of the school, there are statistically significant 

differences between upbringing institutions and between the wrong 
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behaviors in adolescents according to the profession father differences, no 

statistically significant differences between upbringing institutions and 

between the wrong behaviors in adolescents according to the work of 

Mother differences, there are significant differences between upbringing 

institutions and between the wrong behaviors in adolescents according to 

the housing, no statistically significant differences between upbringing 

institutions and the wrong behaviors among adolescents, depending on the 

type of differences, no statistically significant differences between 

upbringing institutions and the wrong behaviors among adolescents 

differences depending on the type of study, no statistically significant 

differences between institutions differences upbringing and the wrong 

behaviors among adolescents, depending on income. 
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Investigation of the Thixotropy Behaviour of Three 

Different Waxy Crude Oils Using Shear Step Function 

Method 
 

A. Abdelrahim
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, H. Benkereire
2
, and R. Patl

2 

1* 
Petroleum Department, Faculty of Engineering, Omar Al-Mukhtar University Tobruk, Libya. 

ahmaedsalam@yahoo.co.uk
 

2 
IRC in Polymer Engineering, School of Engineering, Design and Technology, University of 
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Abstract 

This paper presents an investigation aiming to determine the 

thixotropy behavior of three different waxy oils. Wax crystal 

precipitation is shown to be the main cause of pipeline chocking or 

blockage when the oils have a sufficiently high content of wax.  The 

problem, which is fundamental to the entire world oil industry, is put 

in the context of the Libyan oil industry which serves as a case study 

for this research. Three waxy crude oils have been used in these 

experiments: One provided by BP (British Petroleum) and originating 

from the Azeri Well BooZ 2 in Azerbaijan, one by ENI Oil Company 

of Libya and originating from their Remal well and the third one is 

model oil referred to as MIX, produced in our laboratory. A new 

method called shear step function for determining the Thixotropy 

behavior was applied in this research. The results indicate that these 

oils response adequately within the limits of processing parameters 

being used. 

 

Key words: Waxy crude oils, Rheology, Thixotropy, Yield stress, shear 

rate, pour point, and Gelation point. 

 

I. Introduction  

Thixotropic behavior is related to the materials which become less viscous 

over time when shaken, agitated, or otherwise stressed (Mezger, 2006) for 

example, the waxy crude oils. 

Crude oil is a naturally occurring petroleum liquid found in rock 

formations (Bell, 1963) in a number of reservoirs throughout the world. It 

mailto:ahmaedsalam@yahoo.co.uk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thixotropic
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may contain some waxes (paraffins); in this case, it is called a waxy crude 

oil. Waxy crude oils are the most common types of crude oils and are very 

important from an environment viewpoint since they have low sulphur 

content (Rashidah, 2005).  The percentage of wax in some areas rather 

than others refers to the nature of the oil and not the structure of the rocks. 

The quantity of wax in crude oils differs by less than 1% wt to more than 

30% wt (Mohamed, 2003). 

Wax is a solid or semi-solid material consisting of a mixture of 

hydrocarbons, while paraffin waxes consist mainly of saturated 

hydrocarbons. The paraffin waxes in crude oil are valuable sources of 

refined production ranging from engine oil to jet fuel. However, there are 

many problems that arise with the waxy crude oil (Becker, 1997). The 

build up of paraffin and asphaltenes represents the organic equivalent of 

scale, and their presence in formation, tanks, and pipelines can lead to 

serious problems over time (Becker, 1997; Benallal et al., 2008).  Clearly, 

in pipelines, if allowed to form in their solid state, they will restrict the 

available cross sectional area for flow and consequently impede pumping 

of the oil, sometimes causing complete blockage that can last several 

months before being removed (Guo and Prud'homme, 2005) with serious 

economic costs. This is precisely the topic of the research presented in this 

paper. 

Figure 1 illustrates such precipitation blockage in pipelines, aggravated 

when the waxy crude oil has high viscosity and high pour point (Irani and 

Zajac, 1982; Guo and Prud'homme, 2005) and the ambient temperature is 

low, as is the case in Russia’s oil fields where the temperature often falls 

below -20°C (Fusi, 2003).  It is important to note however that such 

extreme temperatures are not always necessary for wax to precipitate.  

Indeed in the case of the present research with waxy crude oils commonly 

found in Libya, wax precipitation can occur at 15-30 
O
C, which are 

“normal” conditions in Libya.  

 

II. Experimental Method  

2.1. Physical characteristics of the three waxy crude oils used 

in this study 

The pour points, API gravity and wax content of the three oils studied in 

this program are presented in Table 1 This data show that the wax contents 

are in a good range for experimental studies, 15, 25 and 35% as are the 
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corresponding pour points 20, 37 and 42
 0

C.  It is interesting at the outset 

to remark that these pour points are high but not abnormal and stress the 

observation that gelling of waxy crude oils occurs commonly at normal 

temperatures and not below zero as it may be presumed. 

 

 
Figure 0: Deposition of wax in oil pipelines 

Source: http://tigger.uic.edu/~mansoori/Wax.and.Waxy.Crude_html (09/08/2010) 

 

 
Table 1: Physical characteristics of the three waxy crude oils used in this study 

Character Method 
BP 

Sample 

Mix 

Sample 

Remal 

Sample 

SG@60F 
Measured 

in the Lab 
0.8795 0.8766 0.8770 

API@60F 
Measured 

in the Lab 
29 30 30 

Pour Point C IP 15/D97 20 37 42 

Wax Content (wt %) 
UOP 

46/64 
15 25 35 

 

 

2.2. SAMPLES PREPARATION  

As the rheological properties are the key to this research, it was necessary 

to organize the samples in a systematic manner so that no previous 

rheological history could affect the measurements planned and also to 

http://tigger.uic.edu/~mansoori/Wax.and.Waxy.Crude_html


 م2014العدد الثالث، اإلصدار األول والثاني،                جامعة المنوفية –مجلة البحوث البيئية والطاقة 
 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

facilitate repeat comparative testing. To that effect, all the oil samples 

were preheated to remove the memory effects of thermal and shear history 

on waxy structure.  The preheating was carried out “slowly” in a water 

bath, bringing the temperature from room temperature to 80 
0
C, gradually 

over a period of 2 hours, whilst also stirring at 80 rpm using an anchor 

agitator (see Figure 2).  Once the 80
 0

C temperature was reached, stirring 

at 80 rpm and at this temperature was maintained for 2 hours, before 

storing the samples in sealed jars for 48 hours ready for rheological testing 

thereafter.  

 

 
Figure 2: Photograph of the mixer used in this study  

 

 

Note that this 80
 0

C temperature is well above the pour point temperature 

of the samples indicated in Table 1 (20, 42 and 37
 0

C respectively for BP, 

Remal and Mix). Such a method of preparation is widely used for 

rheological testing of waxy crude oil (Lie and Jin, 2007).  

As stated at the outset, this programme of research is concerned 

essentially in the measurement of the yield stress as it is this equivalent 

pressure that must be overcome when starting a pipeline that has had the 

oil it transports allowed to precipitate its wax and gel into a semi-solid 

plug and also for thixotropic behaviour measurements of Libyan waxy 

oils.  Performing rheological testing in the appropriate mode of operation 

is necessary if an accurate determination of the yield stress is desired. This 

requires rheological equipment that can be operated in controlled stress, 

oscillatory or creep modes, the three techniques most appropriate to 

measure yield stresses and the yielding process of gels and materials that 

The mixer 
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contain solidifying particles such as waxy crude oils. The laboratories at 

Bradford University are equipped with the latest such equipment, the 

Physica MRC 501 Anton Paar (see Figure 3), which can operate both at 

constant shear stress and constant shear rate and under rotational and 

oscillatory modes. 

 

 
Figure 3: The Physical MCR 501 Anton Paar Rheometer 

 

2.3. Test Theory Details  

Whereas the constant shear rate mode can give information about the 

behaviour during large deformation such as pumping, stirring the constant 

shear stress mode can be used in a ramp up-down mode to track the onset 

of yielding.  The oscillatory tests exploit the concept of viscoelasticity in 

material deformation which is measured by subjecting the sample to an 

oscillatory deformation and measuring its response in time which in the 

presence of a solid component of flow will show a phase shift.  Also, 

instead of ramping up and down, it is possible to carry out similar 

controlled stress experiments by imposing different constant stresses for a 

creep time over a period of time and then removing the stress abruptly 

while recording the resulting strain recovery over time. These three 

techniques allows not only to determine the yielding process and relevant 

yield stresses but also enable to analyze the structure of the material at rest 

and give information about storage stability, elasticity over long time 

scales. 

The Rheometer MCR-501 can accommodate two measuring systems, the 

cone and plate and the plate and plate systems and operate in the rotational 
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or oscillatory modes. Both systems are described below such flow 

situations in both the cone and plate and the plate and plate systems. 

As established from in other researches, waxy crude oil yield stress which 

develops strongly upon cooling when at rest is the result of structure build 

up due to crystallisation.  Clearly, at restart, the application of a force 

equal or greater than the yield stress will result in flow.  Because of the 

cost of pumping, restarting flow with minimum pressure requires 

application of a pressure force just equivalent to the measured yield stress.  

When this yield stress is applied, the structure will gradually break in time 

until flow commences.  Therefore a study of the thixotropic behaviour of 

the waxy oil is required.  In shear flows, this can be achieved either by the 

application of a constant stress equivalent to the yield stress or by the 

application of the lowest permissible shear rate (depending on the 

accuracy of the rheometer). 

In these experiments, the measurement of thixotropy was achieved by 

using the lowest shear rates permissible, typically 0.1s
-1

.  If at this shear 

rate, very close to the restart (when the oil is constraint to move in the 

pipe), the oil is observed to drop significantly in viscosity with time, then 

the pressure can be reduced below the start-up values to maintain a desired 

flow rate in accordance with pipe flow theory (Hagen-Poiseuille equation 

for laminar flow) which links flow rate, Q pipe diameter D and length L 

with pressure drop, i.e. 

a

D

L

P
Q





128

2
  

This equation strictly applies to a Newtonian fluid in laminar flow but can 

be relaxed by using an apparent viscosity which can be measured from test 

data.  Therefore in this section, we present data on the variation of the oil 

apparent viscosity with time at the lowest shear rate that happens 

immediately after start-up. Also and in order to measure thixotropic 

behaviour and illustrate the extent in the range of viscosities that can be 

attained after start-up, it is necessary to also observe the behaviour when 

the shear stress is increased drastically to a high value, say 1000 s
-1

 which 

will be typical of a full flow and brought down back to 0.1 s
-1

. This will 

give the spread of the viscosities and are the necessary values to guide the 

setting up of pressures until full flow is reached.  Because clearly, 

maintaining the pressure to the highest value is not only not necessary but 

also very expensive. 

In order to complement the thixoropic data, it is also useful to measure the 

variation of apparent viscosity at constant temperature with shear rate 
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when the shearing time is varied.  Such information will provide a 

complete picture of the oil behaviour and will enable an optimisation of 

the pressure during start-up. 

 

2.4. Measuring Technique 

The technique used for thixotropic measurements here is simple and it 

seeks to mimic the gradual development of shear rate with time at the 

beginning of re-start from shutdown.  Again a controlled cooling is 

applied to the samples which are brought down below the gel point to a 

test temperature. These conditions are similar to the one studied above. 

Therefore using a modern rheometer, one can programme first the control 

cooling of the sample from a high temperature to the test temperature, then 

set for the shear rate to be maintained at a very low value, 0.1 s
-1

and 

measure the reduction of apparent viscosity in time.  A step increase 

thereafter to 1000 s
-1 

would show the extent to which the apparent 

viscosity can really drop to and this will allow calculation of a whole set 

of pressures possible to operate the pipeline for a set flow rate.  Also by 

programming a step decrease back to 0.1 s
-1

, thixotropy and the increase in 

viscosity after shutdown can also be measured.   

As for the measurement of time dependency at all shear rates, it was a 

simple matter to impose a shear rate and measure the variation of apparent 

viscosity in timer.  

 

III. Results and discussions  

Figures 4 to 27 present the data for the three oils studied in this research 

with tests conditions as follows: 

First interval: shear rate  = 0.1 s
-1

 for 60 s  

Second interval: shear rate  = 1000 s
-1

 (or another large value 3000 s
-1

) 

for 60 s 

Third interval: shear rate  = 0.1 s
-1

 for 600 s 

All samples as explained earlier were cooled in the rheometer to a set 

temperature as was done in the tests described above. 

This test attempted to ascertain the amount of residual wax that is retained 

after application of shear rate ranging from 1000 1/s – 3000 1/s ; (1000 1/s 

for BP oil sample and 3000 1/s for Remal and Mix). 
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In the first interval the applied shear rate was 0.1 1/s at temperature 5 °C, 

thereafter a shear rate of 1000 1/s is applied to the BP sample. Afterwards 

at the second interval the viscosity was recorded at almost zero. 

At the third interval the load was withdrawn and the applied sheer rate was 

maintained at 0.1 1/s in order to see if the viscosity value would revert to 

the reference/ residual value obtained from the first interval. 

The test results are plotted in three different graphs in order to 

demonstrate the data in sequencing order with a view illustrating the 

viscosity at various shear rate in given intervals. 

The benefits of these tests can give the pipeline operator the required data 

regarding stress and viscosity to be able to operate the pipeline optimally 

from Health and safety and budgetary consideration. 

In order to derive the utmost benefit to the pipeline operator from this test 

results (thixotropy), it can provide us with the yield stress that is needed to 

re-start the pipeline and furthermore if flow is curtailed for any reasons, it 

is possible to get the maximum shear stress that can be applied to re-start 

the pipeline is thus identified as the highest sheer stress repeated in the 

third of Table 2. 

It is evidently shown in Figure 5 for the first interval that the viscosity of 

the BP sample is thinning drastically; falling from approximately 795 Pa.s 

to a low figure of 755 Pa.s. 

Similarly, at the second interval, when the load of 1000 1/s, the viscosity 

is relatively thinner in comparison with the initial viscosity obtained from 

the initial phase. The low viscosity shown in Figure 6 illustrates that the 

oil flows easily. 

Correspondingly, in the third interval the same slow rate of 0.1 1/s that 

was applied in the first interval gave the possibility to the wax 

structure/composition to re-formed, however it will not revert back to its 

initial viscosity as shown by the results in Figure 7. Accordingly, the same 

process is repeated at different temperature of 10, 15 and 20°C. 

At the same instance, the same effect was considered and applied to the 

two other oil samples; (Mix & Remal) at different test temperatures below 

the gel point temperature with similar characteristics exhibited in the 

results recorded. This is illustrated in more details in Table 3 for the 

sample referred to as Mix; the same results recorded are equally 

represented in Figure 12 and up to Figure 19 for the temperatures under 

consideration; namely 5 and 10 °C.  

Similarly, the characteristics of the sample referred to as Remal is 

illustrated in tables 4, Figure 20 up to figure 27 for temperature under 

discussion/consideration 5 and 10 °C.  
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Figure 4: Time vs. viscosity: thixotropy phenomena test for BP sample under 0.1, 1000 

and 0.1 1/s shear rates at 5 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Magnification of the data shown in Figure 4 from time interval 20 to 80 second 

 

 

Figure 6: Magnification of the data shown in Figure 4 from time interval 80 to 100 

second 
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Figure 7 Magnification of the data shown in Figure 4 from time interval 100 to 580 

second 

 
Figure 8 Time vs. viscosity: thixotropy phenomena test for BP sample under 0.1, 1000 

and 0.1 1/s shear rates at 10 °C 

 
Figure 9 Magnification of the data shown in Figure 8 from time interval 20 to 80 second 
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Figure 10 Magnification of the data shown in Figure 8 from time interval 80 to 100 

second 

 
Figure 11 Magnification of the data shown in Figure 8 from time interval 100 to 580 

second 

 

 
Figure 12 Time vs. viscosity: thixotropy phenomena test for Mix oil sample under 0.1, 

1000 and 0.1 1/s shear rates at 5 °C 
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Figure 13 Magnification of the data shown in Figure 12 from time interval 20 to 80 

second 

 

 
Figure 14 Magnification of the data shown in Figure 12 from time interval 80 to 100 

second 

 

 
Figure 15 Magnification of the data shown in Figure 12 from time interval 100 to 580 

second 
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Figure 16 Time vs. viscosity: thixotropy phenomena test for Mix oil sample under 0.1, 

1000 and 0.1 1/s shear rates at 10 °C 

 
Figure 17 Magnification of the data shown in Figure 16 from time interval 20 to 80 

second 

 
Figure 18 Magnification of the data shown in Figure 16 from time interval 80 to 100 

second 
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Figure 19 Magnification of the data shown in Figure 16 from time interval 100 to 580 

second 

 

 
Figure 20 Time vs. viscosity: thixotropy phenomena test for Remal oil sample under 0.1, 

1000 and 0.1 1/s shear rates at 5 °C 

 

 
Figure 21 Magnification of the data shown in Figure 20 from time interval 20 to 80 

second 
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Figure 22 Magnification of the data shown in Figure 20 from time interval 80 to 100 

second 

 
Figure 23 Magnification of the data shown in Figure 20 from time interval 100 to 580 

second 

 

 
Figure 24 Time vs. viscosity: thixotropy phenomena test for Remal oil sample under 0.1, 

1000 and 0.1 1/s shear rates at 10 °C 
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Figure 25 Magnification of the data shown in Figure 24 from time interval 20 to 80 

second 

 
Figure 26 Magnification of the data shown in Figure 24 from time interval 80 to 100 

second 

 
Figure 27 Magnification of the data shown in Figure 24 from time interval 100 to 580 

second 
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Table 2 Results of measurements of shear stress and viscosity obtained by the 

shear function step to measure thixotropic behavior of BP oil sample 

 

 

Table 3 Results of measurements of shear stress and viscosity obtained by the 

shear function step to measure thixotropic behaviour of Mix oil sample  
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Table 4 Results of measurements of shear stress and viscosity obtained by the 

shear function step to measure the thixotropic behaviour of Remal oil sample 

 
 

IV. Conclusion  

This section presents the conclusions derived from the work that has been 

shown above in three points: 

 Thixotropy measurements have been used for the first time in this field 
by using the shear step function to understand the flow behaviour of 
the waxy oils in the transportation pipeline.  

 The shear step function method was used in this research to study the 
thixotropic behaviour of the oil samples. The results of this test showed 
a very clear thixotropic behaviour for all the oils tested. The viscosity of 
the oil in first two intervals decreases with the increasing of the 
temperature. However, in the third interval the viscosity reverts back to 
a value which is the reference viscosity of the first interval. 

 Also, most of the test results show that the oils exhibit a shear thinning 
behaviour in the beginning of the first interval.  
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 الملخص العربي

 
زيوت  ةهذه الورقة البحثية تحقيقا بهدف دراسة السلوك الثيكسوتروبي لثالثتتناول 

بشكل متداخل في الزيوت  )البارافين(ع يوجد الشم حيث نفطية شمعية مختلفة
عنها  االستغناءالشمعية وهو يعتبر مادة ذات قيمة و جودة عالية في النفط ال يمكن 

من  األنواع( كلما بردت هذه كريستالصلبة بلورية ) أجسام انه يترسب في شكل إال
الترسبات الشمعية البلورية تظهر  إنالزيوت لدرجة حرارة تقل عن درجة االنسكاب. 

 للزيوتالناقلة  األنابيبخطوط   إعاقاتو  النسدادانهي المسبب الرئيسي  بأنها
و واضح تمس جل  يأساسالنفطية ذات المحتوى الشمعي المرتفع.  المشكلة بشكل 

 .البحثالصناعة النفطية في ليبيا و التي تعتبر هي حالة الدراسة بهذا 
زودت عن  األولى ثالث زيوت نفطية شمعية استخدمت  في هذه التجارب و هي:

 Azeri Well BooZ 2طريق الشركة االنجليزية للنفط و هي مستخرجة من البئر  
الثانية زودت عن طريق شركة إيني للنفط بليبيا و هي مستخرجة من  في أذربيجان ,

بالمعمل و هي خليط من  أعدتبئر بحفل الرمال , أما العينة الثالثة هي عينة 
 باسمكل منها و تسمى في هذه الدراسة  % من50ة  و الثاني بنسب األولالزيتين 

MIX الثيكسوتروبي لوكالسالقص لحساب  إجهاد. طريقة جديدة تسمى عملية خطوة 
الزيوت النفطية تستجيب لهذه العملية  إن إلىطبقت في هذا البحث. النتائج تشير 

 المستخدمة. المتغيراتو  الباروميتراتبشكل كافي ضمن حدود 
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ABSTRACT 

The composting process is a useful method of producing a stabilized 

material that can be used as a source of nutrients and soil conditioner. 

Maturity of compost is essential for its optimal use as a soil 

amendment and a source of plant nutrients as well. Immature composts 

pose problems of malodors and flies and phytotoxicity and pollution 

during use. Stability and maturity both are required for compost 

quality control. Compost maturity tests can be classified into physical, 

chemical, plant, and microbial activity assays. In this study, different 

methods of evaluating the stability and maturity of composted 

biosolids were compared based on physical, chemical and biological 

properties. The sludge used of composting was obtained from the 

windrow of Tobruk wastewater treatment plant. The results showed 

that, C/N ratio after 42 days of composting reached to 27/1 for the 

mixture ratio 90-10 (w/w). The numbers of fecal coliforms and E. coli 

in the initial sewage sludge compost show high contents and at the end 

of composting were low contents, and the compost process provided 

class A pathogen criteria. Use of physical, chemical and biological 

parameters exhibited three phases: rapid decomposition (1
st
 two 

weeks), stabilization and maturation (day 42-45) in biosolids compost. 

Thus, the biosolid compost was mature and ready for use as an 

agricultural substrate after about 45 days of composting. 

 

 

KEY WORDS 

Biosolids, sewage sludge, compost, wastewater, pathogens, Tobruk 

treatment plant. 
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I. INTRODUCTION 

Most wastewater treatment processes produce a sludge which has to 

be disposed of. Conventional secondary sewage treatment plants 

typically generate a primary sludge in the primary sedimentation 

stage of treatment and a secondary, biological, sludge in final 

sedimentation after the biological process. The characteristics of the 

secondary sludge vary with the type of biological process and, often, 

it is mixed with primary sludge before treatment and disposal. 

Approximately one half of the costs of operating secondary sewage 

treatment plants in Europe can be associated with sludge treatment 

and disposal. Land application of raw or treated sewage sludge can 

reduce significantly the sludge disposal cost component of sewage 

treatment as well as providing a large part of the nitrogen and 

phosphorus requirements of many crops. The sewage sludge 

contains, in addition to organic waste material, traces of many 

pollutants used in our modern society. Some of these substances can 

be phytotoxic and some toxic to humans and/or animals so it is 

necessary to control the concentrations in the soil of potentially toxic 

elements (PTE) and their rate of application to the soil.   

Sewage sludge also contains pathogenic bacteria, viruses and 

protozoa along with other parasitic helminths which can give rise to 

potential hazards to the health of humans, animals and plants. The 

numbers of pathogenic and parasitic organisms in sludge can be 

significantly reduced before application to the land by appropriate 

sludge treatment and composting.  

Residuals, biosolids, septage, sewage, and wastewater byproduct, 

compost: there are many names for sludge and sludge products. The 

term “sludge” is used as most people understand it: the sometimes 

solid, sometimes liquid material generated by wastewater treatment 

plants and used as fertilizer on fields, in gravel pits, and on forestry 

lots throughout the state. Sludge may classified as “Class A” if it has 

been treated to reduce germs to background levels (levels normally 

found in soils) and “Class B” if it has been treated so that germs are 

reduced by an estimated 90%. 
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The nature of the sewage sludge depends on the waste water 

treatment process and on the source of the sewage. In general it 

contains both toxic and non-toxic organic wastes. Of the two, non-

toxic compounds are most prevalent comprising all materials of 

plant and animal origin, including proteins, amino acids, sugar and 

fats. Toxic organic compound comprises Poly-nuclear aromatic 

hydrocarbons (PAHs), alkyl phenols, polychlorinated biphenyls 

(PCBs) organo-chlorine pesticides, monocyclic aromatics, chloro-

benzenes, aromatic and alkyl amines, polychlorinated dioxins, 

phenols etc. In addition to this organic waste material sewage sludge 

also contains traces of many pollutants like Copper, Zinc, Nickel, 

Cadmium, Lead, Arsenic, Chromium, Selenium etc. Some of these 

substances can be phytotoxic and some toxic to humans and / or 

animals, so it is necessary to control the concentrations in the soil of 

potentially toxic elements and their rate of application to the soil. 

Sewage sludge also contains pathogenic bacteria, viruses & protozoa 

along with other parasitic helminthes which can give rise to potential 

hazards to the health of humans, animals and plants. Apart from 

those components of concern sewage sludge also contains useful 

concentrations of N, P and organic matter. Each component of the 

sludge has its own environmental impact, which must be taken into 

account when choosing the disposal route. 

Increasing urbanization and Industrialization have resulted in a 

dramatic increase in the volume of waste water produced around the 

world. The waste water treatment step concentrates the various 

pollutants (up to 90%) in the waste water into sludge, normally 

containing between 1% and 2% by weight dry solids.   

The benefits of sewage sludge for agricultural land could include:  

• Valuable agricultural nutrients like Nitrogen, Phosphorus, 

Potassium and Sulphur can be returned to the land 

• Soil organic matter levels have been increased to 12% – 15% 

• Ground water and surface water quality are maintained 

• Decrease bulk density and increase the non-capillary pore space 

• Improve the aggregation of soil particles 

• No significant health or nuisance problems occur 
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II. MATERIALS AND METHODS 

The sludge used in this study was obtained from the drying beds of 

wastewater treatment plant in Tobruk. In this study, composting was 

performed to stabilize the mentioned sludge by mixing it with saw 

dust of different ratios as an organic material (bulking agent) 

through an incubation periods. The mixture content of sludge is 

ranging from 40-65%. To control and adjust the moisture content to 

60%, sludge was mixed with the sawdust at different ratios (90-10 

w/w, 80-20 w/w and 70-30 w/w). The composite samples were taken 

from five different points of windrow. Total carbon content was 

determined through combustion in ovens at 750ºC
 
for 2hr. Total 

nitrogen was measured by the Kjeldhl digestion method where the 

sample was pretreated using salicylic acid and thiosulphate. C/N 

ratio was calculated by dividing the amount of total carbon to the 

amount of total nitrogen.  

Fecal coliforms and E. coli were determined according to the 

technique, which is presented in part 9221E of Standard methods for 

examination of water and wastewater (APHA, 1992). The duration 

of composting biosolids was 42 days for unactivated sludge and 45 

days for activated sludge. 

 

III. RESULTS and DISCUSSION 

The results of chemical parameters for the stability-composted 

biosolids such as total carbon, total nitrogen, C/N ratio, pH values, 

moisture content, organic matter and nitrogen contents, heavy metals 

and their changes during incubation period of compost are analyzed 

during this study.   

The sewage can be converted into compost, composting may be 

divided into two categories by the nature of the decomposition 

process. In aerobic composting takes place in the presence of 

oxygen. In this process, aerobic microorganisms break down organic 

matter and produce carbon dioxide (CO2), ammonia, water, heat and 

humus, the relatively stable organic end product. Composting 

objectives may also be achieved through the enzymatic degradation 
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of organic materials as they pass through the digestive system of 

microorganisms. This process is termed vermicomposting. 

The aerobic composting and vermicomposting processes have been 

carried out through this study, where the sludge was mixed with 

sawdust as organic material (Bulk agent) (Table 1), at different 

ratios (90:10 w/w, 80:20 w/w and 70:30 w/w). The incubation period 

of composting is ranging from 0 to 42 days. Where, the mixture at 

the end of this period is a fine dark texture which called mature 

compost. 

Table 1: Chemical properties of bulk agent added to sewage sludge 

Characteristics Organic 

carbon 

(OC%) 

Nitrogen 

(N%) 

Phosphorus 

(P2O5%) 

pH Ash 

(%) 

Bulking agent 

(Organic matter) 

55.12 

 

0.22 0.010 5.19 < 1 

 

Thus sewage sludge composting reaches the maturation between 42 

to 45 days. All chemical and biological parameters exhibited three 

phases: 

 Rapid decomposition during the first two weeks 

 Stabilization and maturation after 42 and 45 days for 

unactivated and activated biosolids, respectively. 

Hence, the compost in this study was mature and ready for use as an 

agricultural substrate after about 42 days of composting. 

The study shows that the organic carbon content decreasing with the 

duration of composting, where the highest decreasing ratio reached 

15.48% after the maturation period 42 days for the mixture 80-20 

(w/w) (Table 2 and Figure 1), consequently the ratio of organic 

matter content decrease at the mixture ratio 80:20 (w/w) (Table 2). 

The nitrogen content has been decreasing from the first week of 

composting period (1.32%). The lowest value of total nitrogen after 

42 days has been detected in the mixture 70-30 (w/w), Table 3.  
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Table 2: Total organic carbon change through incubation period of compost (%)  

 
 

Table 3: Total nitrogen change through incubation period of compost (%) 

 
 

 

Figure 1: Change of organic carbon ratio in the composting process 

 

Figure 2 illustrates the change of nitrogen content through 

composting process. This experiment regards as preliminary test to 

choice the optimum mixture ratio, where the organic carbon content 

was decreasing at the mixture ratio 80:20 w/w, hence the study of 

the chemical and biological characteristics were carried out on 

compost at this ratio in the presence of microbial activator. 
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Figure 2: Change of nitrogen ratio in the composting process 

The C/N ratio is an indicator for compost stabilization and available 

of nitrogen. The compost which have high content of nitrogen (> 25) 

will tie the available nitrogen and make it unavailable for use, while 

the compost which contain a low content of nitrogen (< 20) release 

the organic nitrogen to be available for plants (Brodie, et al., 2000). 

The C/N ratio of the composting materials was decreased to 27 after 

42 days of composting, Table 4.  

 
Table 4: Carbon-nitrogen ratio (C/N) during composting period 

 

 

The maximum reduction in the C/N ratio happened during the 

mixture 80:20 (w/w) of composting. The change in C/N ratio 

illustrated in Figure 3. 
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Figure 3: Change of carbon and nitrogen ratio in the composting process 

 

The effect of microorganisms 

There are different types of bacteria that can be used as microbial 

activator in composting process. Actinomycetes (streptomyces sp) 

and (Bacillus sp) are used in this study for the sludge at a mixture 

ratio 80:20 w/w of bulking agent. The experiment has been carried 

out on the sewage sludge with microbial activator and without an 

activator for composting period 0 to 45 days. Organic carbon and 

nitrogen contents have been determined for all samples in addition to 

the following parameters:   

 

pH value  

The pH value is a measure of acidity in compost. According to the 

experimental work, this value ranges from 5.0 to 8.5, but the neutral 

value (7.0) is desired for all applications. The variation of pH value 

during composting period in the investigated unactivated sludge are 

ranging from 6.4 to 7.2 with an average 6.7, where in activated 

sludge are ranging from 6.5 to 7.3 with an average 6.8 (Table 5).  

The highest variation in the pH values has been recorded through the 

20 days incubation period for the unactivated sludge (7.2), and the 

period 30 days for activated sludge (7.3) (Table 5). This increasing 

in pH values may be referred to the liberation of amonia and 
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nitrification during the different stages of composting process. On 

the other hand the pH values began to decrease at the end of 

composting period after 42 days, 6.4 and 6.5 respectively. In general 

these values of pH within the range of municipal compost 5.0 - 8.5 

(Brodie et al, 2000). Figure 4 shows the variation in pH values. 

 
Table 5: change in pH values and moisture content during composting period 

 

 

 

Figure 4: pH changes in sewage sludge (SS) and sewage sludge with activator 

(SSA) in compost 

 

Moisture content % 

The mixture content in the compost is depending on the capacity of 

water holding in the original substances. Materials that have high 

content of organic material holding more water, hence they have a 

high mixture content. The mixture content is ranging from 48.60 at 
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the beginning of composting process, and 53.40% at the end of 

process. The activity of microorganisms increases with increasing of 

mixture content.  

The results show that the averages of mixture content in the final 

compost are 50.15% and 51.20% for unactivated and activated 

sludge respectively (Table 5 and Figure 5). 

 

Figure 5: Moisture content changes in sewage sludge (SS) and sewage sludge 

with activator (SSA) in compost 

 

Organic Matter (OM%) 

The organic matter content in the final compost was ranging from 

30-70% (on the basis of solid weight). It prefers that the organic 

matter content in the used compost more than 60% (Diaz, et al 

2002). In this study the organic matter content in both unactivated 

and activated sludge is 67.20 and 68.42 respectively (Table 6). The 

content of organic matter has been increased after addition of the 

saw dust as organic material and bulk agent. It is noticed that from 

this study the decreasing of organic matter content through the 

incubation period of composting (Figure 6). 

 

Total nitrogen (N%) 

It includes all nitrogen forms e.g. ammonia, nitrates and organic 

nitrogen. The total nitrogen in the final compost is ranging from 0.5 

to 2.5% (on the basis of dry weight). The results show that the total 
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nitrogen decreases from the first 7 days, and then increases through 

the incubation period (Table 6 and Figure 7). 

Table 6: Organic matter and nitrogen contents during composting process 

 

 

 
Figure 6: Organic matter content in sewage sludge (SS) and sewage sludge with 

activator (SSA) in compost 

 

Figure 7: Nitrogen content in sewage sludge (SS) and sewage sludge with 

activator (SSA) in compost 
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Changes in heavy metals 

Table 7 illustrates the comparison between the concentration of 

heavy metals in the sludge mixtures at the beginning and ending of 

compost period, as well as EU, USEPA regulation for the sludge 

application on the land (USEPA, 1994 & 1995). The results show 

that the concentration of heavy metals in the sewage sludge with the 

additional organic matter was lower than these values of EU and 

USEPA regulation (USEPA, 1992a). Composting process can leads 

to the increase or decrease the concentration of heavy metals in the 

sludge (Zorpas, et al 2003). The decreasing of heavy metals content 

depends on the loss of these elements through leaching (Canarutto, 

et al 1999). The metal content can be decreases through leaching 

process in composting during the rmophilic phase (Hsu, et al 2001; 

Soumare, et al 2003). 

 
Table 7: Compost content of heavy metals (mgkg-1 DS) USEPA. (1992a and 1993) 

 

 

The analysis show that there is no much differences in the heavy 

metals concentration through composting process, except the 

cadmium (Cd) concentration 0.33 mg/kg of dry solids at the end of 

composting process (Table 7 and Figure 8).   
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Figure 8: Changing of heavy metals concentration during composting process   

Physical, chemical and biological characteristics of compost 

It is necessary to convert the biosolids to compost to decompose the 

organic matter by microorganisms action to lower the pollutants 

content (Cooperband, 2000), in addition destroying many of 

pathogenic agents. Hence the compost can be used as manure matter 

to improve the soil because it has nutrient elements for crops. So it is 

necessary to study the physical, chemical and biological 

characteristics of the final compost. The results are presented in 

Table 8. 

Table 8: Chemical, physical and biological characteristics of compost 

 

All data’s except pH and EC are expressed on a dry weight. 
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The physical characteristics are represented by the study of the 

distribution of compost grain sizes and their volumetric density. The 

compost can be classified according to the volumetric density into 

light compost if the volumetric density less than 0.25 g/cm
3
, medium 

if the volumetric density ranging from 0.35 to 0.60 g/cm
3
 and heavy 

compost if the volumetric density more than 0.60 g/cm
3
.  According 

to the obtained data from this study the compost can be classified as 

light compost where the average value of the volumetric density is 

0.22 g/cm
3
 (Table 8).  

From Figure 9, it is clear that the largest size which ranging from 15-

25 mm is representing the lower ratio, 1.1% and 1.2% by weight and 

volume respectively. While the grains that exceed these diameter are 

zero ratio. On the contrast for the grains of diameter less than 2 mm 

are representing the highest ratio in the compost, 69.2% and 63.5% 

by weight and volume respectively. On the other hand, the 

volumetric density shows the highest value among the grains of less 

than 2 mm (0.25 g/cm
3
).   

The compost maturity depends on the chemical constituents present 

in a compost feedstock. In this study several chemical and biological 

parameters related to composted biosolids maturity were compared 

and the stabilization and maturation time were determined. 

 

 
Figure 9: Particles size and volume distribution of mature compost against bulk density 

The number of pathogenic organisms in initial sewage sludge 

compost was 2.5 x 10
6
 and 3.6 x10

5
 MPN/g of total solids for  fecal 

coliforms and E. coli respectively, at the end of composting was less 
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than 102 and 84 MPN/g of total solids for fecal coliforms and E. coli 

respectively, indicating that the compost process was extremely 

effective in inactivating fecal coliforms and E. coli. Hence, the 

compost can be applied on the land as a fertilizer for soil. 

 

IV. CONCLUSION 

The sewage sludge (biosolids) can be converted into compost. The 

composting process is a useful method of producing a stabilized 

material that can be used as a source of nutrients and soil 

conditioner. 

The sewage sludge composting reaches the maturation between 42 

to 45 days. All chemical and biological parameters exhibited three 

phases: rapid decomposition during the first two weeks, stabilization 

and maturation after 42 and 45 days for unactivated and activated 

biosolids. The compost was mature and ready for use as an 

agricultural substrate after about 42 days of composting. 

The study shows that the organic carbon content decreasing with the 

duration of composting, where the highest decreasing ratio reached 

after the maturation period 42 days for the mixture 80-20 (w/w), 

consequently the ratio of organic matter content decrease at the 

mixture ratio 80:20 (w/w). 

The C/N ratio of the composting materials was decreased to 27 after 

42 days of composting. The maximum reduction in the C/N ratio 

happened during the mixture 80:20 (w/w) of composting.  

The results show that the concentration of heavy metals in the 

sewage sludge with the additional organic matter was lower than 

these values of EU and USEPA regulation. 

According to the obtained data from physical study the compost can 

be classified as light compost where the average value of the 

volumetric density is 0.22 g/cm
3
.  

The number of  pathogenic organisms in initial sewage sludge 

compost for  fecal coliforms and E. coli respectively can be lowered 

at the end of composting to less than 102 and 84 MPN/g of total 
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solids for fecal coliforms and E. coli respectively, indicating that the 

compost process was extremely effective in inactivating fecal 

coliforms and E. coli. Hence, the compost can be applied on the land 

as a fertilizer for soil. 
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تقييم نضوج كمبوست الحمأة الناتجة عن محطة طبرق لمعالجة مياه 

 الصرف الصحي

 القذافي منصور عبدهللا عبدالرحيم الفاخري /د. إبراهيم محمد أبوالليل، /د.

 رطبرق، جامعة عمر المختا - كلية الهندسة

 

نظرررال لمررا ت ررحلأ الحمررأة أو المخلفرراا العضررونة الصررلبة الناتجررة عررن عمليرراا المعالجررة لميرراه 

الصررف الصررحي بحميرراا مررخمة مررن م رراكل جمررة فرري كيفيررة الررتخل  منهررا ب ررحل  مررن دو  

اإلمرار بالصحة العامة والبيئة لما تحتونأ هذه المخلفاا من عناصر مارة وكائناا وعوامل 

ناا  والحيوا  والنباا، لذا فن  هذا البحث نطر  بعرا الحلرول الممحنرة ممرمة قد تضر باإل

في كيفية التخل  من هذه المخلفاا بأسرالي   منرة صرحيال وبيئيرال وااسرتفادة منهرا فري الوقرت 

ذاتأ كمادة مخصبة ومحيفة للتربة، وذلك لما تحتونأ مرن عناصرر ذاا قريم ئذائيرة للنبراا مثرل 

لبوتاسيوم والحبرنرت. وبالترالي فرن  هرذه الدراسرة تهردف إلر  تحونرل الفوسفور، النيتروجين، ا

 هذه الحمأة إل  مادة أكثر ثباتال وأقل مررال  وهي الحمبوست.

لقد أجرنت هذه الدراسة عل  الحمأة الناتجة عن محطة طبرق لمعالجة مياه الصررف الصرحي، 

لحافة الحمأة الناتجرة ممثلة Windrow حيث تم أخذ خمس عيناا مركبة من مواقع التحدنس 

بالمحطة عبر فتراا زمنية مختلفة، كما تم خلط الحمأة مع مادة عضونة أخرى بنار  مختلفرة 

ومرن ثرم  وهي ن ارة الخ   كعامل حجمي تااعد عل  زنادة التهونة إلتمام التفاعل الهوائي،

زنررادة الن رراط البحتيررري فرري تحلررل وتفحررك المررادة العضررونة، وقررد تراوحررت الفتررراا ال منيررة 

نومال حيث أظهرا النتائج نضوج الحمبوست في نهانرة هرذه الفتررة  42و  0للحمبوست ما بين 

. كمررا تررم N/Cال منيررة مررن واقررع التحاليررل الترري أجرنررت عليررأ وذلررك مررن خرر ل حاررا  نارربة 

أنرروام مررن البحتيرنررا المحللررة كمن ررط ميحروبرري. حيررث أجرنررت التحاليررل علرر  اسررتخدام بعررا 

الحمأة األولية )بدو  من ط ميحروبي( والحمأة المن طة لتعيين بعا العوامل الحيميائيرة مثرل 

األس الهيرردروجيني، المحترروى العضرروي للحربررو ، محترروى النيتررروجين، محترروى الرطوبررة 

نومال، وقد أظهررا  45و  0فترة زمنية تراوحت ما بين  ومحتوى المادة العضونة، وذلك خ ل

 النتائج نضوج الحمبوست في نهانة الفترة ال منية.

لقررد تررم دراسررة الخررواا الفي نائيررة والحيميائيررة والبيولوجيررة للحمبوسررت النرراتج وقررد أسررفرا 

يرة النتائج عن التخل  من العوامل الممرمة بدرجة كبيرة، حيث لم نعد ن رحل أي خطرورة بيئ

أو صحية حال استخدامأ كمادة مخصبة أو محيفة للتربة وفقال لتعليماا ومعانير كل من الوكالة 

 األمرنحية لحمانة البيئة وااتحاد األوروبي لتطبيق الحمأة عل  األرض ال راعية.
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  لهذا العدد محكمينالقائمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة اإلسم م

1. 
 – التدريس وطرق المناهج أستاذ الرحمن عبد طه الملك عبد /.دأ.

 طنطا  جامعة - التربية كلية

2. 
 – المنزل إدارة قسم ورئيس أستاذ الرقبان مصطفى نعمة /.دأ.

 المنوفية جامعة -المنزلي االقتصاد كلية

3. 
 – الهندسة بكلية متفرغ أستاذ . المهندس مصطفى /.دأ.

 الشروق أكاديمية
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  -العلوم تدريس وطرق المناهج أستاذ   سالمة أحمد العز أبو عادل/ .دأ.

 المنوفية جامعة/التربية كلية

5. 
   - واالتصاالت اإلليكترونيات أستاذ الربيعي محمود السيد /.دأ.
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