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كلمة رئيس التحرير:
بتوفيق من هللا تعالى صدر العدد األول من المجلد الثاني من المجلة العلمية للجامعة المفتوحة –
بنغازي ،وبذلك أكملت المجلة عامها األول الذي توج بصدور العدد األول والثاني لسنة 0202م ودخلت
المجلة عامها الثاني 0202م ،وبمناسبة صدور العدد األول من المجلد الثاني يطيب لي أن أتقدم بجزيل
الشكر وعظيم االمتنان إلى كل الباحثين والمتخصصين والمهتمين في كافة المجاالت العلمية الذين
أسهموا في صدوره سواء بمساهماتهم العلمية أو باقتراحاتهم ،وأثمن عاليا جهود زمالئي اعضاء هيئة
التحرير في إخراجه ونشره على موقع المجلة االلكتروني.
تضمن هذا العدد مجموعة من البحوث العلمية المميزة في مجاالت علم النفس والجغرافيا والتاريخ
والهندسة واإلحصاء ،وطرحت هذه البحوث العديد من المشكالت البحثية وتوصلت إلى الكثير من النتائج
المهمة واقترحت توصيات عديدة لمعالجتها.
وفي الختام نؤكد على دعوة جميع المتخصصين والمهتمين لإلسهام ببحوثهم ومقاالتهم بما يضمن
استم ارر صدور المجلة وتحقيق رسالتها ،وتواصل إسهامها في ترسيخ البناء المعرفي والعلمي وتوطينه في
بالدنا الحبيبة.

وهللا ولي التوفيق

أ.د .عبدالقادر انويجي البدري
رئيس تحرير المجلة العلمية للجامعة المفتوحة بنغازي
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شروط النشر وقواعده:
تنشر المجلة البحوث باللغتين العربية واإلنجليزية وفقا للشروط اآلتية:
 )2تستقبل المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التالية:
 وقوع موضوع البحث ضمن مجاالت المجلة واختصاصها. التزامه بقواعد النشر المتبعة في المجلة. تعبئة نموذج التعهد واإلقرار الذي تعتمده المجلة. )0ينبغي توفر عناصر رئيسة مشتركة في البحوث تتمثل في مقدمة لموضوع البحث ،وأدبياته،
ومصوغاته ،وأهميته ،ومشكلته ،وتحديد عناصرها وربطها بالمقدمة ،ومنهجيته المناسبة لطبيعة المشكلة
البحثية وتتضمن اإلجراءات والبيانات الكمية ،أو النوعية التي مكنت الباحث من معالجة المشكلة البحثية
ضمن محددات وافتراضات بحثية واضحة ،ونتائج الدراسة ومناقشتها ،وتقديم توصيات مستندة إليها.
 )3يوقع الباحث على تعهد وفق نموذج خاص تعتمده المجلة ويتضمن مسؤوليته الكاملة عن أي
تجاوزات قانونية ،أو ما ُيخل باألمانة العلمية ،وأن البحث المقدم للمجلة لم ينشر ،ولم يقدم للنشر إلى أي
مجلة أخرى )4 .المعايير والشروط الشكلية التي يجب التقيد بها :
 يقدم البحث مكتوباً باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية ومطبوعاً بمسافات  2.1بين األسطر ،والهوامش( 0.1سم) لكل االتجاهات وبالبرنامج ( )Wordوعلى ورق ( )A4وعلى وجه واحد ،وأن يكون نوع
حجم الخط للبحوث المقدمة باللغة العربية ) )Simplified Arabicوبحجم ( )24عريض للعناوين
وحجم ( )20للمتن ،وحجم ( )22للجداول واألشكال ،وأما البحوث المقدمة باللغة اإلنجليزية يجب أن
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يكون نوع الخط () )Times New Romanوبحجم ) (24عريض للعناوين ،وحجم ( )20للمتن
وبحجم ( )22للجداول واألشكال.
 ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )01صفحة ٍّكحد أقصى بما في ذلك مالحق البحث.
 يجب أال تزيد عدد كلمات العنوان عن ( )02كلمة ،وال تزيد عدد الكلمات المفتاحية ()Keywordsعن سبع كلمات ،وأن يرفق مع البحث ملخصان باللغتين العربية واإلنجليزية بما ال يزيد عن ()150
كلمة لكل منهما.
 من الضروري أن يظهر في الصفحة األولى من البحث عنوان البحث ،واسم الباحث أو(الباحثين)،وجهة العمل ،والبريد اإللكتروني.
 يلتزم الباحث بمراعاة سالمة لغة البحث وحسن صياغتها ،وخلو البحث من األخطاء اللغويةوالنحوية.
 ترسل البحوث نسخة الكترونية والمراسالت المتعلقة بالمجلة إلى العنوان التالي :Web: https://www.journal.oub.edu.ly
Email Journal_editor@oub.edu.ly
 )1ترتب مراجع البحث وفقا لنظام ( )Harvardالمتعلق بطريقة كتابة المراجع في قائمة المراجع.
فيشار إلى المراجع في متن البحث باالسم األخير للمؤل
 )6وأما طريقة التهميش في المتن ؛ ُ

وسنة

النشر ورقم الصفحة التي رجع إليها الباحث وذلك بين قوسين ؛ مثال  ( :عبدالغفار.)88 :0224 ،
وفي حالة وجود ُمؤلفين اثنين تكتب كاآلتي( :الفرجاني والزليتني )15:2020 ،أما في حالة وجود
فيشار إلى االسم األخير للمؤل
أكثر من ُمؤلفين ُ

ويكتب بعده وآخرون مثال ذلك ( :الفاخري
األول ُ

وآخرون ، )03 :0222 ،على أن تكتب األسماء كاملة للمؤلفين في قائمة المراجع .ويجب أن تتوافق
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المراجع في المتن مع المراجع الموجودة بالقائمة من حيث العدد  ،واالسم  ،وسنة النشر ،كما يجب
التمييز بين المراجع الورقية واإللكترونية ،وأن ترتب المراجع بالتسلسل الهجائي لها في القائمة.
 )2يجب ترقيم الجداول و األشكال الواردة في البحث مع ذكر عنوان يدل على فحوى الجدول أو الشكل،
كما يمكن وضع الجداول واألشكال في المالحق مع اإلشارة إليها في متن البحث.
 )8يتم إخطار الباحث إلكترونيا في حينه بتاريخ استالم البحث ،وقد يتم إخطار الباحث بالنواقص (إن
وجدت) أو يتم االعتذار عن السير في اإلجراءات في ضوء التحكيم األولي للبحث.
 )9ألسرة تحرير المجلة الحق في عدم نشر البحوث التي تتعارض مع شروط وقواعد النشر دون ذكر
األسباب.
 )22البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله.
 )22ما ينشر في المجلة من بحوث تُعبر عن وجهة نظر الباحث (الباحثين) ،وال تُعبر بالضرورة عن
وجهة نظر المجلة.
 )20ال تتقاضى المجلة أجو ار على النشر فيها ،وال تدفع للباحث مكافأة مالية عن البحث الذي ينشر
فيها.
 )23بمجرد إخطار الباحث بقبول بحثه للنشر قبوال نهائيا ،تنتقل حقوق النشر إلى المجلة العلمية
للجامعة المفتوحة بنغازي.
 )24يمنح الباحث خطاب قبول للنشر عند إعادته للبحث في صورته النهائية ،وبعد األخذ بالتعديالت
المطلوبة.
 )21يتم منح صاحب البحث المنشور نسخة إلكترونية من بحثه بصيغة ( ) PDFبالبريد اإللكتروني.
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محتويات المجلد الثاني العدد األول يناير 9193م من المجلة العلمية للجامعة المفتوحة بنغازي
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الملخص:
تقع منطقة الزاوية في الركن الشمالي الغربي من ليبيا بإقليم طرابلس الكبرى ،الذي يعد مركز الجذب السكاني الرئيسي
في البالد حيث يفضل معظم السكان اإلقامة والعمل فيه ،وقد بينت النتائج أن المنطقة استطاعت أن تحتفظ بسكانها ،حيث
انخفض معدل صافي الهجرة السالبة من حوالي  %6إلى نحو  3.0من جملة سكان المنطقة خالل فترة الدراسة ،وعلى
الرغم من أن معدل النمو السكاني فيها قد انخفض  %9.4تقريبا إلى حوالي  %0.3في عام  6336خالل نفس الفترة إال
أنه مازال يعتبر من المعدالت المرتفعة عالميا ،كما انخفضت نسبة صغار السن من  %15إلى  ،%05األمر الذي يمكن
تفسيره بسبب ارتفاع نسبة اإلناث المنخرطات في التعليم المتوسط والتعليم العالي والزيادة في نسبة مشاركتهن في سوق
العمل مما ادي الى انخفاض معدالت المواليد ومن ثم انخفاض نسبة صغار السن .ولعل من أبرز العوامل التي أسهمت
في احتفاظ المنطقة بسكانها هو انتشار مؤسسات التعليم العالي ،واقامة العديد من المشروعات الخدمية واإلنتاجية ،وقرب
المنطقة من الحدود التونسية ما أسهم في تطور حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.
الكلمات المفتاحية  :النمو السكاني  ،التركيب العمري  ،النشاط االقتصادي .

Abstract:
Zawiya is located in the northwestern corner of Libya and despite its proximity to Tripoli,
the center of the largest population attraction in Libya, it was able to retain its population, it is
located within the province of Tripoli, where most people prefer to live and work in the
Capital. The population growth rate in 2006 reached 3% from 4.9% in 1984 and is one of the
highest in the world. The net negative migration rate decreased from 6% to 0.3% of the total
population of the region the study period and the percentage of young people decreased from
51% to 31% that period due to the high percentage of females in medium and higher
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education and their participation in the labor market. Among the most important factors that
contributed to the retention of the population of the region is the proliferation of universities
and higher colleges, and industrial and agricultural projects, as it serves transport and trade
exchange between Libya and Tunisia.

Key words: Population growth , Age composition , Economic activity .
المقدمة:
شهدت الدراسات المعنية بالسكان خالل العقود القليلة الماضية اهتماما ملحوظا من كافة التخصصات العلمية ،ومنها علم
الجغرافيا الذي تعد جغرافية السكان إحدى فروعه الرئيسية .ويهتم هذا الفرع بدراسة وتحليل األبعاد المكانية للظاهرات
السكانية مثل :توزيع السكان وأثر العوامل الطبيعية والبشرية فيه ،ونمو السكان والهجرة وتركيب السكان وغيرها ،ويتشارك
علم السكان  Demographyمع جغرافية السكان في هذا المجال من الدراسات في العديد من الموضوعات المشار إليها
(إسماعيل .)7 :5494 ،ومن المتوقع يزداد أن االهتمام الجغرافي بالدراسات السكانية تنوعا وتشعبا فيما يتعلق بالعديد من
المشكالت الخاصة بأقاليمهم بصورة تفصيلية وأكثر عمقا في العديد من مناطق العالم ,ففي الدول المتقدمة مثل السويد
علي سبيل المثال سيتركز االهتمام على دراسة السكان المعمرين وعلى االنخفاض الحاد في الخصوبة ،بينما في الدول
النامية مثل أفريقيا الوسطي وغانا ونيجيريا ومصر سيزداد االهتمام بالنمو السكاني المتسارع ,وفي أثيوبيا والقرن االفريقي
يزداد االهتمام بالسكان والغذاء ,وفي الخليج العربي بالهجرة الخارجية وتأثيرها علي خصائص السكان ,وفي ليبيا بالهجرة
الداخلية واعادة توزيع السكان والتنمية البشرية بل وعلي االنسان نفسه الذي يعد أهم عوامل التنمية االقتصادية واالجتماعية
في دولة تعاني من اتساع المساحة وقلة السكان (كعيبة والمجبري.)160 :6337 ،

أوالــ اإلطار النظري والمنهجي للدراسة:
 )4الموضوع واألهداف واألهمية:
تقع منطقة الدراسة في أقصى شمال غرب ليبيا ,بين خطي طول  °56 '95 , °56.3شرقا  ,وبين دائرتي عرض 57

'

 °06 '4 , °06شماال ،وتالمس الحدود الدولية مع تونس غربا ,وهي تعد امتدادا ألكبر مركز للجذب السكاني في ليبيا
المتمثل في العاصمة طرابلس ,وهي تضم فروع الزاوية ،الزهراء ,صبراتة ،صرمان ,العجيالت ,زوارة ,الجميل (الشكل .)5

سكان منطقة الزاوية خالل الفترة 6002-4591م دراسة جغرافية وديموغرافية
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الشكل ( :)4موقع منطقة الدراسة

المصدر :إعداد الباحث باالستناد إلى وزارة التخطيط.49 :4591 ،

وتسعى الدراسة الحالية إلى محاولة اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي :ما تأثير الموقع الجغرافي على الوضع السكاني
في منطقة الدراسة؟ كما تسعى إلى تحقيق األهداف التالية:


رصد تأثير برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية علي التغير في نمو السكان وتركيبهم.



تحديد ما تملكه منطقة الزاوية من موارد بشرية متمثلة بالقوي العاملة والنشاطات االقتصادية.



دراسة الهجرة الوافدة والنازحة من حيث حجمها وتياراتها ودوافعها.

وتتجلّى أهمية الدراسة في تأكيد الجانب التطبيقي لعلم الجغرافيا الذي يتمثل في النتائج والتوصيات المستخلصة بما يسهم
في تقديم مقترحات وحلول للقضايا السكانية وغير السكانية ,وتوفير البيانات والمعلومات للمهتمين والمخططين في مجاالت
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التنمية االقتصادية االجتماعية (البنا .)6330 ،وتتضح أهمية التطبيقات المنهجية لعلم الجغرافيا إذا ما أخذنا في االعتبار
المساحة الشاسعة لألراضي الليبية من ناحية وصغر حجم السكان وتركزهم في مناطق محددة من ناحية أخرى مما يحتم
تطبيق األبعاد المكانية عند إجراء الد ارسات أو وضع المخططات التنموية( .شرف.)5446 ،

 )6الدراسات السابقة:
يرجع الفضل في نشأة جغرافية السكان إلى الجغرافي األمريكي جلين تريوارثا  Glen Trewarthaالذي يعد أول من دعا
إلى ضرورة إنشاء فرع جغرافي يهتم بالمشكالت السكانية ،انطالقا من أن أعداد بني البشر وكثافتهم ونوعيتهم إنما تشكل
العمود الفقري لمجمل علم الجغرافيا .ووفقا لهذا الرأي فإن أبرز اهتمامات جغرافية السكان ينبغي أن تتركز حول ثالثة
موضوعات أساسية تتعلق بحجم السكان وتوزيعهم وصفاتهم العامة .وتأسيسا على ذلك فإن معظم الدراسات السكانية في
مدلولها الجغرافي تتمثل في البدء بتحديد العوامل التي تختص بدراسة االتجاهات السكانية  Population Trendsمثل:
معدالت المواليد والوفيات والهجرة وهي بصرف النظر عن الموقع الجغرافي ،متغيرات دائمة التباين والتبدل ،وأن أي تبدل
مهما كان ضئيال في جانب ما ،البد أن يترك أث ار على بقية المتغيرات ،فالسكان في المحصلة النهائية يمثلون وحدة
ديناميكية دائمة التغيير ،فمجموعهم وتوزيعهم وصفاتهم ،وان درست كال على انفراد ،فهي تظل مرتبطة ومتشابكة مع
بعضها (أبولقمة.)0 :5440 ،
وعلى الرغم من أن الدراسات الجغرافية المتعلقة بالسكان عديدة ومتنوعة على كافة المستويات الدولية والعربية والمحلية ،إال
أن حجم الورقة ال يسمح باالستفاضة في مراجعة الدراسات السابقة ،مما يحتم اإلشارة بإيجاز إلى بعض الدراسات المعنية
بالبيئة المحلية ،ومنها على المستوى الوطني ،دراسة الكيخيا ( )5441عن السكان في ليبيا ،التي تناولت بالوصف
والتحليل العديد من المتغيرات السكانية التي منها نمط التوزيع الجغرافي للسكان وكثافتهم ،وحركة الهجرة الداخلية والخارجية
والعوامل المؤثرة فيها ،والتركيب العمري وأثره على القوى العاملة في القطاعات االقتصادية ،ثم التركيب النوعي وحجم
األسرة والمواليد والخصوبة والوفيات ،وأخي ار اتجاهات النمو السكاني .وقدم كعيبة والمجبري ( )6337دراسة استكشافية عن
السياسات السكانية المطبقة في ليبيا وعالقتها بعرض العمل ومدى وجود مثل هذه السياسات ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى
بالتدخل في
عدم توفر مثل هذه السياسات التي تنظمها المجتمعات من خالل استحداث برامج وقوانين تنظيمية تسمح
ّ
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عمليات تحقيق التوازن بين حجم السكان والظروف المعيشية في المجتمع ،بناء على ذلك أوصت الدراسة بضرورة وضع
سياسات سكانية مالئمة للمجتمع الليبي .من الدراسات ذات العالقة أيضا دراسة العماري ( )6363التي اهتمت بتحليل
المتغيرات السكانية في ليبيا خالل الفترة  ،6336-5419والتي اعتمدت على المنهجين الوصفي والتاريخي في تتبع تطور
الكتلة السكانية في ليبيا ،من حيث الحجم ومعدالت المواليد والوفيات ،وحركة الهجرة ،فالتراكيب العمرية والنوعية والزواجية
والتعليمية واالقتصادية ،كما تناول التحليل التوزيع الجغرافي للسكان وكثافتهم في الحضر والريف .ومن أبرز النتائج التي
توصلت إليها الدراسة أن حجم السكان قد تضاعف أكثر من خمس مرات خالل  16سنة ،وانخفاض معدل الهجرة الوافدة،
وكذلك انخفاض نسبة صغار السن من أكثر من  %13من جملة السكان في عام  5470لتصل إلى  %05في عام
العياطي ( )6363دراسة عن األبعاد الديموغرافية والتحديات المستقبلية للسكان في ليبيا،
 .6336وفي نفس المجال قدمت ّ
وقد تركز التحليل في هذه الدراسة على النمو السكاني منذ منتصف خمسينات القرن الماضي وحتى العام  6303اعتمادا
على التعدادات السكانية والتقديرات واإلسقاطات ،وكذلك التركيب العمري والنوعي ،وبينت النتائج أن البالد ستواجه
انخفاضا في الفئة المتوسطة ما يجعلها تعتمد األجانب لسد النقص في القوى العاملة ،وتوصي الدراسة بضرورة إتباع
سياسة سكانية حتى يكن التحكم في األمور المتعلقة بالسكان وتقنينها.
أما على المستوى اإلقليمي فقد قدم الباحث (زمو )5491 ،رسالة ماجستير بعنوان منطقة طرابلس :دراسة في السكان
جغرافيا و ديموغرافيا ،ناقش فيها توزيع الجغرافي للسكان والنمو السكاني والتركيب العمري واالقتصادي والتعليمي وتشمل
الدراسة المنطقة الممتدة من القره بوللي حتى جنزور وجنوبا حتى العزيزية .وأجرى األوجلي ( )6353دراسة عن بعنوان:
إقليم طرابلس ،دراسة في جغرافية السكان وتمتد منطقة الدراسة من مصراته شرقا حتى الحدود التونسية غربا وجنوبا حتى
الجبل الغربي ،حيث تقع منطقة الزاوية ضمن حدود هذه المنطقة .وقدم نفس الباحث (األوجلي )6363 ،دراسة عن أثر
العوامل الطبيعية في توزيع السكان الحضر بسهل بنغازي ،وقد تركز االهتمام على التباين المكاني في المقومات الطبيعية
بالمنطقة وتأثيراته على توزيع السكان الحضر من خالل توظيف تقنية نظم المعلومات الجغرافية المعروفة اختصار ،GIS
وتوصلت الدراسة إلى أن مدينة بنغازي هي األكثر استقطابا للسكان حيث تستحوذ على ما يقرب من  %43من إجمالي
السكان ما يجعلها تهيمن على المنظومة الحضرية بهذه المنطقة.
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 )1اإلجراءات المنهجية:
ولتحقيق األهداف المذكورة أعاله ،استند البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع البيانات وتصنيفها
ومحاولة تفسيرها وتحليلها من أجل قياس ومعرفة تأثير العوامل المختلفة على الظاهرات المختلفة موضوع الدراسة ,بهدف
استخالص النتائج للوصول إلي كيفية التحكم في هذه العوامل ,وأيضا التنبؤ بسلوك الظاهرة محل الدراسة في المستقبل.
كما اعتمد البحث أيضا علي المنهج التاريخي التطوري ,من خالل استخدام أدواته في استقراء وتتبع الظاهرات محل البحث
من فترة زمنية إلى أخري (الجبوري .)6350 ،ويتم التركيز في هذا البحث على سكان منطقة الزاوية خالل الفترة -5419
 6336اعتمادا على البيانات التي تتضمنها التعدادات السكانية األخيرة البالغ عددها ستة تعدادات والتي أجريت في الدولة
الليبية خالل الفترة الواقعة بين عامي  ،6336-5419ونظ ار للتغيرات العديدة التي طرأت على الوحدات اإلدارية لمناطق
وأقاليمها (أنظر الملحق  ) 5فقد قام الباحث بتصنيف البيانات التي استقاها من التعدادات المذكورة لتتمشى مع التقسيم
اإلداري المعتمد في تعداد عام .5470

ثانيا ـ دراسة سكان المنطقة:
 )4نمو السكان:
بلغ إجمالي عدد سكان منطقة الزاوية  663,590نسمة في عام  ,6336بعد أن كان  556,760نسمة في عام 5419
بمعدل تغير بلغ  ,%913أي أنه تضاعف أكثر من خمس مرات خالل تلك الفترة (الجدول .)5
وقد حققت جميع الفروع معدل تغير يفوق ( %13جدول  ,)6أعالها في صبراتة حيث بلغ معدل التغير فيها  ,%609وقد
سجلت الفترة  5469-19أدنى معدل نمو سكاني بلغ  .%1.6ولعل من أبرز أسبابه عدم تسجيل الكثير من اإلناث في
تعداد  5419وكذلك عدم تسجيل الكثير من الذكور خوفا من التجنيد ,بينما سجلت الفترة  5499-70أعلي معدل سكان
حقيقي بلغ  % 9.4بسبب التطور االقتصادي االجتماعي الصحي وارتفاع مستويات المعيشة ,ثم انخفضت معدالت النمو
السكاني خالل الفترة  6336-5441مسجلة  % 0.3بسبب ارتفاع نسبة اإلناث المنخرطات في مؤسسات التعليم العالي
والمتوسط وارتفاع نسبة مشاركتهن في القوي العاملة ,وهناك ارتباط سالب بين حجم األسرة ودرجة مساهمة المرأة في قوة
العمل ,أي أن عدد أطفال اإلناث المساهمات في األنشطة االقتصادية يقل عن نظيره لدي بقية اإلناث المتزوجات (علي,
.)561 :5491
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الجدول ( :)4حجم ونمو سكان منطقة الزاوية خالل الفترة 6002-4591
السنة

عدد السكان

الزيادة السنوية

معدل النمو السكاني %

1954

112,723

-

-

1964

189,916

77'193

5.2

1973

233,651

43,735

1.8

1984

367,268

133,617

4.9

1995

470,694

103,426

2.7

2006

620,143

149,449

3

2012

740,483

_

_

2018

889,176

_

_

2030

1,260,623

_

_

المصدر :التعدادات العامة للسكان  .6336 ،5441 ،5499 ،5470 ،5469 ،5419التقديرات من حساب الباحث.

الجدول ( :)6توزيع سكان منطقة الزاوية حسب الفروع ومعدالت التغير لسنتي 6002-4591
الفرع

1973

2006

معدل التغير %

الزهراء

30.297

77,501

156

الزاوية

68,868

182,878

166

صرمان

33,346

89,065

167

صبراتة

29,555

99,918

238

العجيالت

26,471

54,865

107

زوارة

13,920

23,649

70

الجميل

31,194

92,267

196

الجملة

233,651

620,143

165

المصدر :التعدادات العامة للسكان لعامي  5470و  ،6336والمعدالت من حساب الباحث.

ولألسباب ذاتها انخفضت معدالت المواليد من  ‰99عام  5470إلى  ‰64.6عام ( 6336الجدول  ,)0وتعد العوامل
الثقافية واالجتماعية المرتبطة بحياة الفرد وأساليب معيشته والعقائد واألفكار التي تهيمن عليه ،فضال عن أثر مستوى التدين
والمعتقدات واآلراء الموروثة من أهم العوامل المؤثرة في معدالت المواليد (السعدي .)75 :5499 ,وانخفضت معدالت
الوفيات من  ‰55إلى  ‰9.0خالل تلك الفترة (الجدول  ,)0وتعد الوفيات من أهم الظاهرات الديموغرافية ذات التأثير
الفعال في العديد من النواحي السكانية مثل توزيع السكان وتركيبهم السيما التركيب العمري نظ ار الرتباطها بطول العمر
(السعدي .)06 :5499 ,وقد انخفضت معدالت الزيادة الطبيعية من  ‰ 07.0إلي  ‰ 61.0خالل تلك الفترة ويعد
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عامل المواليد هو العامل األكثر تأثي ار في معدالت النمو السكاني في الوقت الذي تسعي فيه الدولة إلي زيادة تلك
المعدالت لإليفاء بمتطلبات التنمية.
الجدول ( :)1الزيادة الطبيعية في منطقة الزاوية خالل الفترة 6002-4591
السنة

معدل المواليد الخام

معدل الوفيات الخام

الزيادة الطبيعية

1973

48.3

11.1

37.2

1984

42.3

8

34.3

1995

32.2

5.2

27

2006

29

4.3

25.3

المصدر :اإلحصاء الحيوي للسنوات المبينة.

 )6التوزيع المكاني:
من المعلوم أن السكان في معظم مناطق العالم ال يتوزعون بانتظام على سطح األرض ،ويرتبط هذا األمر بالعديد من
العوامل الطبيعية والبشرية ،وال يختلف الوضع كثي ار في ليبيا وفي منطقة الدراسة بصفة خاصة فوفقا لبعض المختصين فإن
العوامل الجغرافية الطبيعية مثل المناخ وكذلك العوامل البشرية التي من أبرزها العامل االقتصادي كانت قد حددت منذ زمن
بعيد مالمح التوزيع الجغرافي للسكان ،وتعتبر المنطقة الساحلية الواقعة في أقصى الشمال الغربي من البالد هي المنطقة
األولى في حجم التركز السكاني على المستوى الوطني (الكيخيا )004-009 :5441 ،وتقع منطقة الدارسة ضمن هذا
اإلقليم المشار .ونالحظ من خالل بيانات الجدول ( )9أدناه أن الفرع البلدي الزاوية احتل المرتبة األولى من حيث حجم
السكان في عام  5470بنسبة قدرها  %64.1من إجمالي سكان المنطقة ،ويليه فروع صرمان والجميل والزهراء وصبراتة،
بمتوسط نسبي عام بلغ  %50تقريبا في حين جاء ترتيب كل من فرعي العجيالت وزوارة في أدنى القائمة من حيث الحجم
بنسبة بلغت  %55.0و  %6على التوالي .وفي عام  6336ظل الوضع على ما هو عليه حيث تصدر فرع الزاوية المرتبة
األولى ويليه نفس الفروع األربعة السابقة مع اختالف الترتيب حيث جاءت صبراتة في الترتيب الثاني ثم الجميل فصرمان
فالعجيالت بمتوسط نسبي عام بلغ  %59.1تقريبا ،وفي نهاية القائمة جاءت كل من العجيالت وزوارة بنسب بلغت %9.4
و  % 0.9على التوالي .ويمكن تفسير هذا االختالف في أحجام السكان بين الفروع إلى العوامل الطبيعية والحضارية التي
تتحكم في توزيع السكان مكانيا مثل توفر مصادر المياه والمناخ والتربة من جهة والتطور التاريخي للمراكز العمرانية وما
يتوفر فيها من نشاطات إنتاجية وخدمية تشكل عوامل جذب للسكان من جهة أخرى (القزيري.)999 :5441 ،
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الجدول ( :)1توزيع السكان في منطقة الزاوية حسب الفروع لعامي 6002-4591
6002

4591
المرتبة

الفرع

العدد

النسبة

المرتبة

الفرع

العدد

النسبة

5

الزاوية

68,868

29.5

5

الزاوية

182,878

29.5

6

صرمان

33,346

14.3

6

صبراتة

99,918

16.0

0

الجميل

31,194

13.3

0

الجميل

92,267

14.9

9

الزهراء

30,297

13.0

9

صرمان

89,065

14.4

1

صبراتة

29,555

12.6

1

الزهراء

77,501

12.5

6

العجيالت

26,471

11.3

6

العجيالت

54,865

8.9

7

زوارة

13,920

6.0

7

زوارة

23,649

3.8

233,651

100.0

233,651

100.0

الجملة

 )1حركة الهجرة:

الجملة

المصدر :التعدادات العامة للسكان لسنتي  .6336-5470النسب من حساب الباحث.

الحظ العديد من المختصين وجود ارتباط عكسي بين الهجرة والمسافة ,وأنها تتم على مراحل وأن هناك تيارات عكسية ,وأن
سكان الحضر أقل رغبة في الهجرة من سكان الريف ,ويأتي أثر الرغبة في تغير المستوي االقتصادي في مقدمة أسباب
الهجرة ( ,)77 :5474 ,Bogueوقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلي منطقة الدراسة  60,909مهاجر في العام ,5470
مهاجر في العام ( 6336جدول  ,)1بينما سجلت الهجرة النازحة
ا
ثم أخذ عددهم في التناقص التدريجي مسجال 9,937
مستويات أعلي بلغت  06,566و  4,435علي التوالي خالل نفس الفترة .
الجدول ( :)9الهجرة الداخلية في منطقة الزاوية خالل الفترة 6002-4591
السنة

هجرة وافدة

هجرة نازحة

صافي الهجرة

وافدة من طرابلس

نازحة إلى طرابلس

1973

23943

36176

-12183

13466

26166

1984

19130

21655

-2525

10543

16469

1995

11185

15382

-4197

5894

11032

2006

8407

9901

-1494

4481

7401

المصدر :التعدادات العامة للسنوات المبينة.

ومن خالل البيانات الواردة بالجدول السابق يتبين أن صافي الهجرة كان لغير صالح المنطقة طوال فترة الدراسة ,بسبب
قوة الجذب المتمثلة في مدينة طرابلس فقد بلغت نسبة الوافدين إليها  %76من مجموع القادمين من منطقة الزاوية عام
 ,5470وارتفعت إلي  %79.9عام  ,6336حيث يفضل المهاجر االقامة في منطقة الدراسة ثم ينتقل إلي طرابلس فيما
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يعرف بحركة العمل اليومي .هذا وقد استقبلت المنطقة في عام  5466الليبيون الذين طردوا من مزارعهم في تونس ووزعت
عليهم المزارع عن طريق مؤسسة االستيطان الزراعي ,وقد احتلت منطقة الزاوية المرتبة الثالثة في استقبال العائدين من
المهجر ,حيث بلغ عددهم  ,6,707بينما احتلت طرابلس المرتبة األولي  57,341مهاجر ,وبنغازي المرتبة الثانية 7995
مهاجر (الشريف.)7 :5467 ,
نستنتج مما سبق أن صافي الهجرة السالبة بلغ  %6.9من جملة السكان وانخفض إلي  % 3.0خالل الفترة ,6336-70
بسبب التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية واإلنتاجية متمثال في المدارس بمراحلها المختلفة والمعاهد والجامعات,
والمشروعات الزراعية ،والتوسع في شق الطرق ،وانشاء المصانع مثل مصنع أبو كماش ومصفاة الزاوية وميناء مليتة
لتصدير النفط والغاز ,مما أسهم في توفير فرص العمل وأدى إلي استقرار السكان .

 )1التركيب العمري النوعي:
تفيد دراسة التركيب السكاني في معرفة مقدار ما يتمتع به المجتمع من موارد بشرية وتصنيفها حسب قطاعات النشاط
االقتصادي المختلفة ( ،)61 :5471 ،Clarkeكما أنها تكتسب أهمية بالغة في الدراسات السكانية وتعد المصدر األساسي
للمخططين في كافة المجاالت التعليمية والصحية واالجتماعية واالقتصادية (العيسوي .)054 :6336 ,وبلغت نسبة النوع
 536ذكر لكل  533أنثي في العام  ,5470وارتفعت إلي  531عام  6336وهي بذلك تمثل مرحلة االستقرار بصفة
عامة ,وقد انخفضت نسبة صغار السن من  %15إلي  %05من مجموع السكان خالل الفترة ( 6336-70الجدول )6
بسبب انخفاض معدالت المواليد ,مما أدي إلي ارتفاع نسبة الفئة الشابة المنتجة من  %90إلي  %66على التوالي خالل
نفس الفترة التوالي ,وانخفض عبء اإلعالة من  554إلي  13لكل  533شخص في سن العمل.
الجدول ( :)2توزيع سكان منطقة الزاوية حسب الفئات العمرية العريضة خالل الفترة 6002-4591
فئات السن

1973

2006

ليبيا 6002

صغار السن

51.8

31.2

31.0

متوسطو السن

43.4

62.4

62.9

كبار السن

4.8

6.4

6.1

المصدر :التعدادات العامة لسنتي  ،6336-5470والنسب من حساب الباحث.
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ونالحظ من الشكلين ( )6و ( )0لتعدادي  5470و  6336االنكماش النسبي لقاعدة الهرم عام  6336بالمقارنة مع قاعدة
هرم  ،5470بسبب انخفاض معدالت المواليد مما أدى إلى تزايد نسبة كل من الفئة الوسطى المنتجة وفئة كبار السنة مما
يقلل عبء االعالة بصفة عامة .

المصدر  :الملحق رقم .6

المصدر  :الملحق رقم .0
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 )9التركيب االقتصادي:
يتبين من خالل الجدول ( )7أن قطاع الخدمات يستحوذ علي النصيب األوفر من إجمالي العاملين النشاطات االقتصادية,
وأن قطاع التعليم يستأثر علي النسبة األكبر من بينهم ،وأن اإلناث يتفوقن علي الذكور في تلك المهنة المفضلة اجتماعيا
لهن .وتحتل حرفة الزراعة المرتبة الثانية بنسبة  ،%1.1حيث تشتهر المنطقة بإنتاج المحاصيل الزراعية مثل الخضروات
والزيتون والحمضيات ،كذلك فالمنطقة تخدم حركة النقل والتجارة بين ليبيا وتونس حيث سجل العاملين في نشاطي التجارة
والمصارف ،والنقل  %1.6و  %0.3على التوالي.
الجدول ( :)9توزيع سكان منطقة الزاوية حسب أقسام النشاط االقتصادي للعام 6002
النشاط االقتصادي

ذكور

اناث

جملة

النسبة

الزراعة

7575

559

8134

5.4

المحاجر

2293

91

2384

1.6

التحويلية

4288

415

4703

3.1

البناء

1575

74

1649

1.1

الكهرباء

3277

134

3411

2.2

التجارة والبنوك

8030

537

8567

5.6

النقل

4345

278

4623

3

خدمات

63685

54612

118297

77.9

اخري

63

12

75

0.1

مجموع

95131

56712

151843

100

 )2التركيب التعليمي:

المصدر :التعداد العام للسكان للعام .6336

إن دراسة الخصائص التعليمية للسكان تعد تغي ار هاما في تفسير السلوك الديموغرافي للسكان فهي علي ارتباط وثيق
بالتغيرات في الخصوبة والوفيات والهجرة ,والقوي العاملة إلي جانب دراسة تطور التعليم نفسه (:5476 ,Shryock et al
 .)577ويتبين من الجدول ( )9أن نسبة األمية بلغت نحو  %50من مجموع السكان عام  6336وهي تخص كبار السن
الذين لم تتاح لهم فرص التعليم ,إن ارتفاع نسبة األمية وانخفاض مستوي اإلعداد والتأهيل المهني ,يقلل في الغالي من
إمكانية تأهيل الخبرات الفنية الالزمة لتطور اإلنتاج وفقا للمعايير التقنية الحديثة األمر الذي يزيد من اعتماد البلدان النامية
علي البلدان المتقدمة (  .)539-536 : 5477 ,United Nationsويحتل التعليم األساسي (اإلبتدائي و اإلعدادي)
المرتبة األولي بنسبة  %06.1يليه التعليم المتوسط (الثانوي والمعاهد)  ,%05ثم الجامعي  , %53ويالحظ تقارب النسب
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بين الذكور واإلناث في جميع مراحل التعليم باستثناء التعليم الجامعي حيث تتفوق اإلناث علي الذكور ,بسبب انصراف
البعض من الذكور للعمل في القطاعات المختلفة.
الجدول ( :)1توزيع سكان منطقة الزاوية حسب المستوى التعليمي عام 6002
المستوى التعليمي

ذكور

اناث

جملة

النسبة

أمي

22767

39171

61938

50.1

دون االبتدائي

24271

18285

42556

9.5

االبتدائي

40335

28709

69044

15.0

االعدادي

60819

38602

99421

21.5

الثانوي

58269

54422

112691

24.4

المتوسط

15205

14913

30118

6.6

الجامعي

17104

24366

41470

9.0

فوق الجامعي

1761

512

2273

0.5

الجملة

240531

218980

459511

100.0

 )9الحالة الزواجية:

المصدر :التعداد العام للسكان للعام 6336

تؤثر الحالة الزواجية علي نمو السكان بشكل مباشر ,فنسبة السكان المتزوجين وأعمارهم عند الزواج ونسبة الطالق أو
الترمل تؤثر جميعها علي معدالت الوالدة ,كما أن معدالت الوفيات ومعدالت الهجرة تتفاوت تبعا للحالة الزواجية
( )056 :5464 ,Bogueوتظهر بيانات الملحق ( )9بأن عدد المتزوجون قد بلغ  617590أو ما نسبته  %11.6من
مجموع الحالة الزواجية البالغ  966435تليها فئة الذين لم يسبق لهم الزواج فقد بلغ عددهم  545191بنسبة %95.9
من إجمالي الحالة الزواجية وأقل النسبة سجلت بين األرامل  , %3.9ويتبين من الجدول ( )4إرتفاع نسبة من لم يسبق لهم
الزواج بين الذكور بالمقارنة مع اإلناث  %10.9مقابل  %96.6علي التوالي ,بسبب قلة فرص العمل آنذاك ,وعجز قطاع
اإلسكان عن تلبية احتياجات السكان مما أدي إلي ارتفاع العمر عند الزواج بين الذكور إلي  09سنة مقابل  64سنة
لإلناث .كما يالحظ ارتفاع نسبة الطالق بين اإلناث  %90.7من مجموع حاالت الطالق ,ويتأثر الطالق بعدد كبير من
العوامل من بينها الخلفية الحضرية والزواج المبكر وقصر فترة التعارف ،وحدوث المشكالت مع الوالدين (،Goode
 ،)043 :5464أما ارتفاع نسبة الترمل بين اإلناث فسببه قدرة المرأة علي مقاومة ظروف الحياة المختلفة.
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الجدول ( :)5التوزيع النسبي لسكان منطقة الزاوية حسب الحالة الزواجية مقارنة بليبيا عام 6002
الحالة الزواجية

ذكور

إناث

ليبيا %

لم يسبق له الزواج

53.8

46.2

53.6

متزوج

33.3

66.7

42.02

مطلق

16.3

83.7

9.76

أرمل

9.3

90.5

3.59

المصدر :الملحق رقم .9

الخاتمة والنتائج والتوصيات
حاولت الدراسة الحالية تحليل أنماط المتغيرات السكانية في منطقة الزاوية خالل الفترة  ،6336-5419بهدف تحديد
التغيرات التي طرأت على سكان المنطقة وكذلك توضيح التباين في توزيع الظاهرة بين الفروع ،ويمكن تلخيص أبرز النتائج
المستخلصة في النقاط التالية:


علي الرغم من انخفاض معدالت النمو من  %9.4إلي  %0خالل الفترة  ,6336-5499إال أنه يعد من المعدالت
المرتفعة ،كذلك انخفضت معدالت الهجرة الصافية السالبة من  %6إلي  %3.0خالل تلك الفترة مما ساعد علي
احتفاظ المنطقة بسكانها ألن المهاجرين الوافدين إلي طرابلس يفضل معظمهم االقامة في منطقة الزاوية كون المنطقة
تقع ضمن نطاق طرابلس الكبري.



يحتل قطاع الخدمات المرتبة األولي بين قطاعات النشاط االقتصادي ,وقد أحتل قطاع التعليم األساسي المرتبة
األولي وترتفع نسبة اإلناث بالمقارنة مع الذكور في التعليم الجامعي.



أدي ارتفاع نسبة اإلناث في التعليم الجامعي والمتوسط وارتفاع نسبة مشاركتهن في المهن المختلفة إلي انخفاض
معدالت المواليد.



ومن أهم األسباب التي أدت إلي استقرار السكان ,انتشار الجامعات والمعاهد ,والمشاريع الصناعية والزراعية ،كما أنها
تخدم حركة النقل والتجارة بين ليبيا وتونس.

وبناء على النتائج المستخلصة من الدراسة ،يمكن اقتراح التوصيات التالية:
 )5ضرورة تطوير مكاتب السجل المدني وربط كافة فروعها بشبكة معلومات وطنية ،لتسهيل عملية حصول الباحثين
والمهتمين علي البيانات الديموغرافية ،وتوفيرها لجهاز التخطيط والتنمية على مستوى ليبيا.
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 )6إنشاء مركز لألبحاث الديموغرافية يختص بعمليات جمع وتنظيم البيانات والمعلومات واجراء الدراسات السكانية التي
تسهم في تطوير وتنفيذ مخططات التنمية.
 )0ضرورة وضع سياسة سكانية وطنية تعدها لجان مختصة بإشراف حكومي تكون لها أهداف محددة واضحة ومحددة

تأخذ في االعتبار األوضاع الحالية واإلسقاطات المستقبلية.
المصادر والمراجع
المراجع العربية :
أبولقمة ،الهادي (" .)5440االنفجار السكاني :دراسة في جغرافية السكان" ،منشورات جامعة السابع من أبريل ،الزاوية.
إسماعيل ،أحمد علي ( ".)5494أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية" ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،القاهرة.
األوجلي ،سيف الدين محمد (" .)6363منظومة العوامل الطبيعية وأثرها في توزيع سكان الحضر بسهل بنغازي :دراسة
تحليلية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية" ،في كتاب :بحوث مختارة من المؤتمر الجغرافي الثاني حول جغرافية
ليبيا ،دار البيان للنشر والتوزيع واإلعالن ،بنغازي ،الصفحات .560-516
البنا ،علي علي (" .) 6330الجغرافيا التطبيقية :المضمون ،التطور ،المنهج مع نماذج دراسية للتربة واستخدام األرض"،
دار الفكر العربي ،القاهرة.
الجبوري ،حسين محمد جواد (" .)6350منجية البحث العلمي :مدخل لبناء المهارات البحثية" ،دار صفاء للنشر والتوزيع،
عمان.
السعدي ،عباس فاضل (" .)5499دراسات في جغرافية السكان" ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.
الشريف ،إبراهيم محمد ،الهجرة الداخلية في ليبيا طبقا لتعداد .5467 ،5469
العماري ،محمد مختار (" .)6363تحليل المتغيرات السكانية في ليبيا خالل الفترة  "6336-5419في كتاب :بحوث
ّ
مختارة من المؤتمر الجغرافي الثاني حول جغرافية ليبيا ،دار البيان للنشر والتوزيع واإلعالن ،بنغازي ،الصفحات -569
.596
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العياطي ،سميرة محمد (" .)6363السكان في ليبيا :واقع األبعاد الديموغرافية والتحديات المستقبلية" ،في كتاب :بحوث
ّ
مختارة من المؤتمر الجغرافي الثاني حول جغرافية ليبيا ،دار البيان للنشر والتوزيع واإلعالن ،بنغازي ،الصفحات -569
.515
العيسوي ،فايز محمد (" .)6336أسس جغرافية السكان" ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.
القزيري ،سعد خليل (" .)5441التحضر" ،في كتاب :الجماهيرية :دراسة في الجغرافيا ،تحرير :بولقمة ،الهادي مصطفى
وسعد خليل القزيري ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ،سرت ،الصفحات .996-041
القزيري ،سعد خليل (تحرير) ( ".)6330دراسات في سكان ليبيا" ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي.
الكيخيا ،منصور محمد (" .)5441السكان" ،في كتاب :الجماهيرية :دراسة في الجغرافيا ،تحرير :بولقمة ،الهادي مصطفى
وسعد خليل القزيري ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ،سرت ،الصفحات .040-000
الكيخيا ،منصور محمد ( ".)6330جغرافية السكان" ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي.
عمور ,خالد محمد إدريس ( ".)6336أثر تغيرات التقسيمات اإلدارية علي عملية التنمية في منطقة الجبل األخضر في
بن ّ
الفترة الممتدة من  :5447-5415دراسة في الجغرافيا السياسية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم الجغرافيا ,كلية
اآلداب ,جامعة قاريونس.
شرف ،عبدالعزيز طريح ( ".)5446جغرافية ليبيا" ،منشورات مركز اإلسكندرية ،اإلسكندرية.
على ،يونس حمادي (" .)5491مبادئ الديموغرافيا :دراسة سكانية" ،منشورات و ازرة التعليم العالي ،بغداد.
كعيبة ،محمد سالم والمجبري ،خديجة عبدالكريم (" .)6337السياسات السكانية دورها في التأثير على الهيكل العمري
للسكان الليبيين وعرض العمل :رؤية مستقبلية" في كتاب :السياسات السكانية :أبحاث مؤتمر السياسات العامة ،بنغازي
 ،6337/6/59-56الصفحات.161-115

التقارير الرسمية :
و ازرة االقتصاد الوطني (" .)5419التعداد العام لسكان ليبيا  ,"5419مصلحة اإلحصاء والتعداد ،طرابلس.
و ازرة االقتصاد والتجارة (" .)5466التعداد العام للسكان  ,"5469مصلحة اإلحصاء والتعداد ،طرابلس.
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و ازرة التخطيط والتنمية (" .)5479نتائج التعداد العام للسكان  ،"5470مصلحة اإلحصاء والتعداد ،طرابلس.
أمانة التخطيط ( .)5479األطلس الوطني  ,مصلحة المساحة ،طرابلس.
اللجنة الشعبية العامة لتخطيط االقتصاد (" .)5494التعداد العام للسكان  ,"5499مصلحة اإلحصاء والتعداد ،طرابلس.
الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق (".)5449النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  ،"5441مصلحة اإلحصاء والتعداد،
طرابلس.
الهيئة العامة للمعلومات (" .)6339النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  ,"6336مصلحة اإلحصاء والتعداد ،ط اربلس.
و ازرة التخطيط (" .)6356الكتاب اإلحصائي  ,"6353مصلحة اإلحصاء والتعداد ،طرابلس.

المراجع االجنبية :
Bogue, D.J. (1979)." Principles of Demography", John Willy & sons, New York.
Clarke, J.I. (1975)." Population Geography", 2nd ed. Porgamon Press, oxford.
Contemporary Social Problems, Harcourt, Press, New York.
Goode, W. J. (1969) ."Family Disorganization in Merton" . R. A., and Nisbet . R., (ed) 2.
Shryock, H.S., Siegel, J.S. and Stockwell, E. (1976). "The Methods and Materials of
Demography", Academic Press, New York.
United Nations .( 1977)." Compendium of Social Statistics".
الملحق  :4تطور التقسيم اإلداري في ليبيا خالل الفترة 6002-4594
ت

الفترة

التسمية

منطقة الدارسة

5

5466-5415

نظام الواليات :قسمت البالد إلى ثالث

اعتبرت كل من الزاوية وزاورة متصرفيتان تتبعان المقاطعة الغربية.

واليات :برقة وطرابلس وفزان ،وتتكون

تشمل متصرفية الزاوية :الزاوية ،بئر الغنم ،صرمان ،جنزور ،بيانكي،

طرابلس من ثالث مقاطعات :الشرقية

المعمورة ،صبراتة ،العجيالت .وتشمل متصرفية زوارة :زوارة،

والوسطى والغربية.

رقدالين ،العسة.

6

5464-5460

نظام المقاطعات :قسمت البالد إلى عشر

اعتبرت الزاوية مقاطعة واشتملت على ثالث متصرفيات وهي الزاوية

مقاطعات.

وصبراتة وزوارة .وتشمل الزاوية :الحرشة ،بئرالغنم ،صرمان ،جودايم،

0

5479-5473

جنزور ،المعورة ،الزهراء .وتشمل صبراتة :صبراتة ،العجيالتز وتشمل
زوارة :زوارة ،رقدالين ،العسة.
نظام المحافظات :قسمت البالد إلى عشر

وتشمل محافظة الزاوية متصرفيات :الزاوية ،صبراتة ،وزوارة.
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محافظات ،ثم متصرفيات ،فمديريات.
9

5479-5471

1

5474

6

5490-5493

7

5491-5499

9

5494-5496

4

5449-5443

53

6331-5441

55

6336

نظام البلديات :قسمت البالد إلى  96بلدية

تشمل بلدية الزهراء الفروع :الزهراء ،المعمورة ،الماية .وتشمل بلدية

وفروع بلدية.

الزاوية الفروع :الزاوية ،الحرشة ،بئرالغنم .وتشمل بلدية صرمان
الفرعين :صرمان وابن عيسى .وتشمل بلدية صبراتة :صبراتة .وتشمل
بلدية الجميل الفرعين :رقدالين والجميل .وتشمل بلدية زاورة الفرعين:
زوارة ورأس جدير.

نظام البلديات :قسمت البالد إلى  99بلدية

تشمل بلدية الزهراء الفروع :جنزور ،الزهراء ،المعمورة ،الماية .وتشمل

وفروع بلدية.

الزاوية الفرعين :الزاوية والحرشة .وتشمل بلدية صبراتة الفروع:
صبراتة ،صرمان ،بوعيسى ،المطرد .وتشمل بلدية العجيالت:
العجيالت .وتشمل بلدية النقاط الخمس الفروع :زوارة ،العسة،
الجميل ،رقدالين.

نظام البلديات :قسمت البالد إلى  61بلدية

وتشمل بلدية الزاوية الفروع :الحرشة ،الزهراء ،المعمورة ،الماية،

وفروع بلدية.

المطرد ،بوعيسى ،صرمان .وتشمل بلدية النقاط الخمس الفروع:
زوارة ،العسة ،الجميل ،رقدالين ،العجيالت ،صبراتة.

نظام البلديات :قسمت البالد إلى  69بلدية

استمر وضع منطقة الدراسة على ما كانت عليه في التقسيم السابق.

وفروع بلدية.
نظام البلديات :قسمت البالد إلى  50بلدية

تشمل بلدية الزاوية الفروع :الزاوية ،العزيزية ،صرمان ،الزهراء،

وفروع بلدية.

صبراتة .وتشمل بلدية النقاط الخمس الفروع :نالوت ،زوارة ،غدامس،
الجميل ،العجيالت ،الجوش.

نظام البلديات :قسمت البالد إلى سبع

وتشمل بلدية النقاط الخمس الفروع :الزاوية ،صبراتة ،صرمان،

بلديات وفروع بلدية.

العجيالت ،زوارة.

نظام البلديات :قسمت البالد إلى 53

وتشمل منطقة الدراسة نفس التقسيم السابق.

بلديات وفروع بلدية.
نظام الشعبيات :قسمت البالد إلى 63

وتشمل شبعية الزاوية  ،56مؤتمر شعبي أساسي .وتشمل شعبية

شعبية.

صرمان  56مؤتمرا .وتشمل شعبية النقاط الخمس :الجميل وبها ثالثة
مؤتمرات ،زوارة والجيالت وبها ستة مؤتمرات ،وصبراتة وبها ستة
مؤتمرات.

عمور ( ،)6336والتعدادات العامة للسكان للسنوات 6336 ،5441 ،5499 ،5470 ،5469 ،5419
المصدر :إعداد الباحث استنادا إلى :بن ّ
الملحق  :6التوزيع العددي للسكان حسب فئات السن لعام 4591
فئات السن

ذكور

اناث

4-0

30890

29562

9-5

26595

25692

14-10

25776

24615

19-15

26667

25969

24-20

27602

26870

29-25

28593

28176

34-30

26029

26422
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39-35

21761

21997

44-40

15672

15642

49-45

11188

10826

54-50

6410

6934

59-55

6016

6001

64-60

5153

4707

69-65

5130

4204

74-70

3946

3719

79-75

3271

2951

84-80

1737

1468

85+

1041

1072

المصدر  :التعداد العام للسكان .5470
الملحق :1التوزيع العددي للسكان حسب فئات السن لعام 2006
فئات السن

ذكور

اناث

4-0

36647

35319

9-5

31852

30949

14-10

30033

28872

19-15

30424

29726

24-20

30859

30127

29-25

31350

30933

34-30

28286

28433

39-35

23518

23754

44-40

16929

16899

49-45

11945

11583

54-50

7532

8056

59-55

7138

7123

64-60

6275

5829

69-65

6252

5326

74-70

5068

4841

79-75

4393

4073

84-80

2859

2590

85+

2160

2190

الجملة

313520

306623

المصدر :التعداد العام للسكان .6336
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الملحق  :1توزيع سكان منطقة الزاوية حسب الحالة الزواجية لعام 6002
الحالة الزواجية

ذكور

اناث

جملة

لم يسبق له الزواج

103030

88555

191585

متزوج

85727

171456

257183

مطلق

283

1457

1740

ارمل

1176

11217

12393

المصدر :التعداد العام للسكان لسنة 6336
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استراتيجيات التعلم وعالقتها بدافع االنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة
قسم علم النفس بكلية اآلداب بجامعة بنغازي
عائدة منصور صالح

زهرة سليمان مفتاح رجب

عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب بجامعة بنغازي

عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب بجامعة بنغازي

msbadeaidar@gmail.com

zahrasuliman217@gmail.com

ملخص البحث:
هدف البحث الحالي إلى معرفة العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة
قسم التربية وعلم النفس ،وقد بلغت عينة البحث  201طالب .ولتحقيق هذا الهدف تم أعداد استبيان ومقياس لدافع االنجاز،
وكذلك تم استخدام مقياس أساليب التعلم المفضلة من أعداد (الحسينان )1020،وبعد التحقق من صدق وثبات األدوات
تم تطبيقه .وقد أظهرت النتائج أن طلبة قسم علم النفس يستخدمون استراتيجيات التعلم بشكل مرتفع بشكل عام وتأتي
استراتيجيات التعلم التعاوني في الترتيب االول يليه استراتيجيات التعلم التنافسي ثم استراتيجيات التعلم الفردي .كما
أظهرت النتائج وجود عالقة طردية وتفاعلية بين الدرجة الكلية الستراتيجيات التعلم (جميع االستراتيجيات) واستراتيجيات
التعلم التنافسي وبين دافع االنجاز بينما ال توجد عالقة بين استراتيجيات التعلم التعاوني والفردي ودافع االنجاز .كذلك
توجد عالقة عكسية وتفاعلية بين استراتيجيات التعلم التعاوني والتحصيل ،بينما ال توجد عالقة بين التحصيل والدرجة
الكلية الستراتيجيات التعلم واستراتيجيات التعلم الفردي والتنافسي .كذلك أظهرت النتائج وجود عالقة تفاعلية دالة بين
التحصيل والدرجة الكلية الستراتيجيات التعلم ودافع االنجاز .باإلضافة إلى وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم
التعاوني ودافع االنجاز والتحصيل الدراسي .وأيضا أظهرت النتائج وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التنافسي
ودافع االنجاز والتحصيل الدراسي .بينما ال توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم الفردي والتحصيل الدراسي ودافع
االنجاز.
الكلمات المفتاحية :استراتيجيات التعلم ،دافع االنجاز ،التحصيل الدراسي ،التعلم التنافسي ،التعلم التعاوني ،التعلم
الفردي.
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Abstract:
The present study aimed to know the interactive relationship between learning strategies,
motivation of achievement and academic achievement among students of the Department of
Education and Psychology. The sample of the study consisted of (102) students. To achieve
This goal was prepared a questionnaire and measure of achievement motivation and was used
Preferred Learning Styles Scales Preparation (Husseinin,2010). After confirming the validity
and stability of the tools was applied. The results have shown that psychology student's use
learning strategies in a high way in general, and cooperative learning strategies come in the
first order, followed by competitive learning strategies and individual learning strategies. The
results also showed a positive and interactive relationship between the total score of learning
strategies (all strategies) and the competitive learning strategies and the achievement
motivation, while there is no relationship between cooperative and individual learning
strategies and the motivation for achievement. There is also an inverse and interactive
relationship between cooperative learning strategies and achievement, while there is no
relationship between achievement and the total degree of learning strategies and individual
and competitive learning strategies. The results also showed the existence of an interactive
relationship between achievement and the overall degree of learning strategies and
achievement motivation. In addition to the existence of an interactive relationship between
cooperative learning strategies, achievement motivation and academic achievement. There is
also an interactive relationship between competitive learning strategies, achievement
motivation and academic achievement. While there is no interactive relationship between
individual learning strategies, academic achievement and motivation for achievement.

:مقدمة البحث
يعد البحث في أساليب واستراتيجيات التعلم من االهتمامات الحديثة في علم النفس حيث كان اهتمام المؤسسات التعليمية
وبناء عليه كان يتم تقويم أداء المتعلم ؛ وفي ضوء التوجه
ينصب على الكم الذي يكتسبه الطالب في العملية التعليمية
ً
الجديد الذي يرتكز على الكيفية التي يتعلم بها الطالب وليس الكم قامت العديد من الدراسات تهدف إلى كشف التحليل
 (الغامدي، وأيضا التحليل الكمي الستجاباتهم على مقاييس أساليب التعلم، الكيفي إلداء الطالب داخل حجرة الدراسة
. )1 :1021،

03
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فقد أهتم الباحثون في العقود األخيرة بمعرفة العوامل التي يمكن أن تؤثر في التحصيل الدراسي لدى الطلبة في مختلف
المراحل التعليمية  ،أذ أجريت دراسات عديدة لمعرفة العالقة بين التحصيل و بعض المتغيرات األخرى لعل في مقدمتها
الذكاء والدافعية وأنماط التعلم

واستراتيجيات التعلم ومهاراته ،أذ تؤدي هذه المتغيرات دو ار مهما في نجاح المتعلم في

مواقف التعلم لكونها من الطرائق واألساليب المختلفة التي يستخدمها الطلبة في تفاعلهم مع المقررات الدراسية ويتوقف
عليها مستوى تقدمهم وتحصيلهم الدراسي  ،وتساعدهم على االنتقال من عملية التلقين والتلقي السائدة في مراحل التعليم إلى
تدريب الطلبة على ممارسة تلك المهارات واالستراتيجيات واتقانها( المصري .)241 :1002 ،
حيث أصبح موضوع أساليب واستراتيجيات التعلم محو ار لالهتمام من قبل الباحثين والمربين في المدارس والكليات
الجامعية  ،حيث تساعدهم المعلومات المتوفرة عنه أن يصبحوا أكثر حساسية للفروق بين الطلبة وعلى هذا األساس تعتبر
أساليب التعلم دليل لتصميم خبرات التعلم التي يمكن أن تناسب كل أسلوب من االساليب المختلفة لدى الطلبة ،وواقع
األمر أن أهمية معرفة أساليب التعلم لدى الطلبة ال تتحدد بالغرفة الصفية  ،حيث يمكن استخدام المعلومات المتوفرة عنها
في مجال اإلرشاد والتوجيه وفي مجال النمو المهني للعاملين في المجال التربوي (.أبوعواد ونوفل)444: 1021 ،
وتعتبر أساليب و استراتيجيات التعلم هي التفضيالت الفردية والميول التي تؤثر في عملية التعلم والمواقف اتجاه التعلم
بما في ذلك الدافعية للتعلم والمشاركة في األنشطة واالتجاه نحو المعلمين لذلك قد تكون اساليب أو استراتيجيات التعلم
متغي ار مهما يؤثر على فعالية أي تدريب مهني أو برنامج تعليمي). ( 2: 2002, Kim & Sonnenwald
أن التخطيط لخبرات تعلم مستقبلية وتحقيق األهداف التربوية وترجمتها إلى أهداف وممارسات سلوكية يتطلب معرفة
أساليب التعلم التي يفضلها الطالب أثناء تدريسهم كون أن العديد من المعلمين يتبعون أساليب تدريسية متنوعة وال يعتمدون
على نمط واحد  ،كما أن طبيعة الموضوع تفرض االسلوب المفضل ،وبالتالي ال تؤدي هذه األساليب دورها في توجيه
فعاليات الطلبة ألحداث التعلم أو التغيرات المرغوب فيها (الساعدي والشمري.)1: 1002 ،
هذا و يفترض االتجاه المعرفي للتعلم أن التعلم عملية يتفاعل فيها المتعلم مع ما يواجه من خبرة مباشرة أو غير مباشرة ،
وينمو المتعلم ويتطور في تفاعله لما يبذله من عمليات ذهنية معرفية مطو ار بذلك خبرات ذاتية خاصة به حددها أسلوب
تعلمه وتفكيره  (.أبو هاشم و كمال  . )1 :1004،كما برزت اتجاهات متعددة في ألوساط التربوية العالمية تهتم بأساليب
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تعلم االفراد باعتبارها مجموعة من األدوات المميزة للمتعلم والتي يستخدمها في استقباله للمعلومات الواردة اليه من البيئة
ومعالجتها  ،فأسلوب التعلم يؤثر في الطريقة التي يتقبل بها الفرد ويتمثل المعلومات ( جديد ومنصور.)29 :1020 ،
فقد استخدم علماء النفس مفهوم أسلوب واستراتيجيات التعلم لوصف العمليات الوسيطة المتنوعة التي يستخدمها المتعلم
أثناء تفاعله مع مواقف التعلم  ،والتي توصله في النهاية إلى تطوير خبرات تعليمية جديدة تضاف إلى مخزون المتعلم
المعرفي  ،و هذا يشير إلى أن أسلوب التعلم يعد وصفا للعمليات التكيفية المناسبة والتي تجعل من الفرد مستجيبا لمثيرات
البيئة المتنوعة بما يتالءم مع خصائصه االنفعالية واالجتماعية والجسمية ( الشيخ وعبدالعزيز.)44 :1024 ،
وقد نتج عن ذلك وفي ضوء التفسيرات المختلفة وتعقيد عملية التعلم نماذج وأساليب واستراتيجيات مختلفة للتعلم؛ مما أدى
إلى تباين نتائج العديد من الدراسات حول استراتيجيات وأساليب التعلم المفضلة وعالقتها ببعض المتغيرات حيث ركزت
معظم الدراسات على السياق الموقفي الذي تتم فيه عملية تفضيل استراتيجية معينة (الحسينان.) 1020 ،
وعلى الرغم من هذا التباين في هذه النماذج من األساليب واالستراتيجيات المستخدمة في معظم الدراسات إال أنها لم
تتطرق لنموذج استراتيجيات التعلم ( التعاوني/التنافسي/الفردي ) .ولم تحظ باهتمام كافي بالبحث خاصة أن هذه األساليب
واالستراتيجيات هي أحد العوامل المؤثرة في عملية التعلم والتي يستخدمها المعلم في أعداد وتصميم استراتيجياته في
التدريس وهو النموذج المستخدم في الدراسة الحالية  .فقد ركزت معظم الدراسات على قائمة اساليب التعلم لكولب
ومكارثي كما في

( ابو هاشم وكمال ،)1004

و كذلك ركزت على اساليب التعلم كنمط من المعالجة العميقة/

السطحية /المنتظمة أو االستراتيجية للمعلومات منها نموذج بيجز  ،و أنتوستل ومن هذه الدراسات دراسة ( العتيبي،
 ، )1029و (جديد ومنصور)1020 ،؛ وبعض الدراسات ركزت على أساليب التعلم المتركزة على نمط السيطرة الدماغية
(األيسر/األيمن/المتكامل) ومن هذه الدراسات دراسة ( السليماني)1022 ،؛ ودراسات أخرى ركزت على نموذج
استراتيجيات التعلم (الدافعية  /العقلية المعرفية/مصادر التعلم) ومنها دراسة (المصري  )1002ودراسات أخرى استخدمت
استراتيجيات التعلم المعرفية /ما وراء المعرفية مثل دراسة (  .)1022 ، Lavasani ، Weisani & Ejeiوأيضا بعض
الدراسات ركزت على نموذج اساليب التعلم المتمثل في نموذج فيلدر -سولومن  Felder- Solomanومنها دراسة (أبو
عواد ونوفل  .)1021وغيرها من النماذج التي ال تختلف كثي ار عنها .وتجدر اإلشارة أن هذه االساليب واالستراتيجيات
على اختالف نماذجه ال تعمل مستقلة في تفسير عملية التعلم المعقدة فهناك متغيرات مهمة ال يمكن استبعادها منها الذكاء
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ودافع االنجاز ومستوى النضج النفسي والمحيط البيئي ...الخ؛ فمثال اثبت العديد من الدراسات أن للذكاء دور مهم في
ارتفاع تحصيل الدراسي غير أنه السؤال هنا هل يمكن أن نعتبر كل االذكياء متفوقين وكل غير المتفوقين ليس أذكياء؟
لقد حاول الباحثين والعلماء االجابة على هذه االسئلة واثبت العديد من الدراسات بالرغم من أننا يمكن أن نستدل على
ا لذكاء من التفوق غير أنه العكس غير مؤكد أذ أن عملية التفوق تحتاج إلى متغيرات أخرى لكى يتمكن الفرد من تحقيقه
كالدافعية و االساليب و االستراتيجيات التي يتبناه الفرد والظروف المحيطة به وغيرها من العوامل التي تتفاعل مع بعضها
لتحقيق ذلك  .هذا و تلعب دوافع الفرد المتعلم اتجاه العملية التعليمية دو ار مهما في التحصيل الدراسي وقد حظى هذا
المتغير على مر العقود السابقة باهتمام كبير وقد اشارت بعض الدراسات إلى أن الدافع هو عامل مساهم في التحصيل
الدراسي ( .) 97 :,2017 Kırkağaç & othersوفي المقابل أثبت العديد من الد ارسات أن طالب الجامعات لديهم
دافع إنجاز مرتفع ( . )1022 , Adegboyegغير أن هذا الدافع ال يؤدي بالضرورة إلي تحصيل مرتفع  ،ولكن يمكن
ان يسهم مع غيره من المتغيرات كاستراتيجيات التعلم موضوع البحث الحالي في تحسين مستوى التحصيل .لذا تسعى
الباحثتان من خالل هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز والتحصيل
الدراسي .
تحديد مشكلة البحث  :تتحدد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن التساؤل اآلتي:

ما طبيعة

العالقة بين

استراتيجيات التعلم المفضلة ( التعلم التعاوني  /التنافسي  /الفردي ) وبين التحصيل الدراسي ودافع االنجاز ؟
أهمية البحث  :تتمحور أهمية البحث الحالي في النقاط التالية :
-

تبرز أهمية البحث من أهمية الموضوع و المتغيرات التي يتصدى لها  ،حيث لم تجتمع هذه المتغيرات في دراسة
سابقة فقد ركزت معظم الدراسات في هذه المجال على نماذج مختلفة من أساليب واستراتيجيات التعلم وندرة
الدراسات التي تبحث في العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم (التعاوني– الفردي– التنافسي ) وبين بالتحصيل
و دافع االنجاز ،على المستوى المحلي والعربي في حدود علم الباحثتين .

-

الكشف عن استراتيجيات التعلم (التعاوني– الفردي– التنافسي) السائدة لدى طالب قسم علم النفس .كما تفيد نتائج
هذا البحث في الوقوف على االستراتيجيات األكثر فاعلية لرفع مستوى التحصيل وتحفيز دافع االنجاز لدى الطالب.
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تفيد نتائج البحث في التنبؤ بمستويات التحصيل لدى الطالب في ضوء استراتيجيات التعلم (التعاوني /الفردي/
التنافسي) ودافع االنجاز  .كما تفيد في الوقوف على أحد العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي للطالب والمتمثلة في
استراتيجيات التعلم(التعاوني /الفردي /التنافسي) ودافع االنجاز .

-

تفيد نتائج الدراسة الحالية أعضاء هيئة التدريس في اختيار استراتيجيات التعلم األكثر فاعلية في رفع مستوى التحصيل
لدى الطالب وتحفيز دافع االنجاز  .كما تفيد نتائج الدراسة الحالية كمنطلق نظري في بناء وتصميم حقائب وبرامج
تدريبية وتدريسية في رفع مستوى تحصيل وتحفيز دافع االنجاز لدى الطالب.

أهداف البحث :تتمثل أهداف البحث فيما يلي :
.2

معرفة است ارتيجيات التعلم (التعاوني /الفردي/التنافسي ) السائدة لدى طالب قسم علم النفس.

.1

معرفة طبيعة العالقة بين استراتيجيات التعلم (التعاوني /الفردي/التنافسي ) ودافع االنجاز.

.2

معرفة طبيعة العالقة بين استراتيجيات التعلم (التعاوني /الفردي /التنافسي ) و التحصيل الدراسي.

.4

معرفة طبيعة العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز والتحصيل الدراسي.

فروض البحث :
.2

يستخدم طالب علم النفس استراتيجيات التعلم بنسب متفاوتة .

.1

توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز.

.2

توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التعاوني ودافع االنجاز.

.4

توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم الفردي ودافع االنجاز.

.9

توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التنافسي ودافع االنجاز.

.2

توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم و التحصيل الدراسي

.4

توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التعاوني والتحصيل الدراسي .

.2

توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم الفردي و التحصيل الدراسي.
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توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التنافسي و التحصيل الدراسي .

.20

توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز و التحصيل الدراسي.

.22

توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التعاوني ودافع االنجاز و التحصيل الدراسي.

.21

توجد عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم الفردي ودافع االنجاز و التحصيل الدراسي.

.22

توجد عالقة تفاعلية استراتيجيات التعلم التنافسي ودافع االنجاز و التحصيل الدراسي.

مصطلحات البحث:
استراتيجيات التعلم

 :عرفت على أنها مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها متعلم أو أكثر لتحقيق هدف تعليمي  ،أو

أكثر بمتعة (المصري  .)244 : 1002 ،كما تعرف على أنها" السلوكيات واألفكار المتوقعة للمتعلم أثناء عملية التعلم
وهي المؤثرة في عملية ترميزه وتسهيل هذه العملية .كذلك هي الخطط

المعرفية المصممة لتحقيق الواجبات"

( .)229 : 1024 , YURDUGÜLكذلك تعرف على أنها إجراءات محددة يتخذها المتعلم لجعل التعلم أسهل وأسرع
ذاتيا وأكثر فعالية وأكثر قابلية للتحويل إلى مواقف جديدة(  .)2: 2018 , Han& Lu,و تعرف
وأكثر متعة وأكثر توجيهًا ً
الباحثتان استراتيجيات التعلم إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس أساليب التعلم والمستخدم في هذه
الدراسة .
التحصيل الدراسي  :يعرف التحصيل الدراسي على أنه "مستوى محدد من االنجاز  ،أو الكفاءة ،أو االداء في العمل
المدرسي يحدد من قبل المعلمين أو بواسطة االختبارات المقننة "(الحسينان  .)24 :1020 ،وتعرف الباحثتان التحصيل
الدراسي إجرائيا بأنه معدل الطالب الدراسي.
دافع االنجاز :عرف دافع االنجاز على أنه استعداد الفرد للسعي في سبيل التفوق واالقتراب من النجاح والرغبة في األداء
الجيد والمثابرة والتغلب على الصعوبات  ،وتحقيق هدف معين في مواقف تتضمن مستويات االمتياز والتفوق(.الغامدي
 .)29 :1002،وقد عرف دافع االنجاز على أنه دافع جوهري يستدعي تجربة المتعلمين وتفاعلهم مع العناصر والبيئة
المحيطة ( .)22:1022 , Yiyi Bao &Ruiqi Zhou,.وتعرف لباحثتان دافع االنجاز إجرائيا بالدرجة التي يتحصل
عليها الطالب في مقياس دافع االنجاز المستخدم في الدراسة الحالية .
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الدراسات السابقة  :على الرغم من أهمية دراسة نموذج استراتيجيات التعلم (التعاوني \التنافسي \ الفردية ) من وجهة
نظر الباحثتان المستخدم في الدراسة الحالية إال أنه لم يحظ باالهتمام الكافي خاصة في ضوء عالقته بدافع االنجاز
والتحصيل الدراسي وفيما يلي عرض للدراسات السابقة ألساليب واستراتيجيات التعلم المختلفة وعالقتها بمتغيرات البحث
الحالي:
.3


الدراسات التي تناولت العالقة بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز والتحصيل الدراسي :
دراسة بن يوسف ( :)1002هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة التفاعلية بين الدافعية للتعلم

واستراتيجيات التعلم وأثر كل منهما على التحصيل الدراسي عند المراهقين في المرحلة الثانوية وقد توصلت الدراسة إلى
عدم وجود تنوع في استخدام استراتيجيات التعلم لدى أفراد العينة  .كما أظهرت عدم وجود فروق في استعمال
االستراتيجيات وفي الدافعية وفي درجات التحصيل بين الجنسين كذلك أظهرت النتائج وجود ارتباط قوي وموجب بين
االستراتيجيات والدافعية والتحصيل وعالقة تفاعلية بين هذه المتغيرات
.9

الدراسات التي تناولت العالقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسي



دراسة المصري(  : )1002هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى امتالك استراتيجيات التعلم لدى طلبة

كلية العلوم التربوية فضال عن معرفة الفروق في مستوى هذه االستراتيجيات وفقا لمتغيري الجنس ومستوى التحصيل ،
ومعرفة العالقة بين مستوى امتالك استراتيجيات التعلم ومستوى التحصيل االكاديمي لديهم .وقد بلغ حجم العينة  29طالبا
وطالبة طبقت عليهم استبانة استراتيجيات التعلم أعدها في األصل أربور والمعربة من قبل بعباد ومرعي  ،2222وتأكد من
صدقها وثباتها  .وأشارت النتائج إلى مستوى متوسط الستراتيجيات التعلم  ،وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في
مستوى امتالك استراتيجيات التعلم  ،وفقا لمستوى التحصيل (عال  ،متدن ) على بعد استراتيجيات الدافعية للتعلم ولصالح
مستوى التحصيل العالي  ،ولم تظهر النتائج فروقا بين الجنسين في مستوى هذه االستراتيجيات وبينت النتائج وجود عالقة
ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين بعد استراتيجيات الدافعية للتعلم والتحصيل األكاديمي في حين لم تكن العالقة
على األبعاد األخرى دالة إحصائيا .
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دراسة الشيخ و عبد العزيز ( :)1024هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء العالقة بين أساليب التعلم والتحصيل

الدراسي لدى طالب كلية التربية بجامعة الخرطوم في مقرر القياس والتقويم التربوي .وتكونت عينة الدراسة من  222طالبا
وطالبة ( )22ذك ار و(  )124أنثى تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ,و تمثلت أدوات الدراسة في استخدام قائمة
أساليب التعلم لجيجر وأخرون ( )2222بعد التأكد من صدقها وثباتها  ،ودرجات مقرر القياس والتقويم  ،والمعدل التراكمي
 .وقد أظهرت الدراسة وجود فروق في التحصيل الدراسي تعزى ألسلوب التعلم لدى المتعلم بين أسلوبي التعلم التباعدي
والتمثيلي ،وال تكيفي والتمثيلي لصالح التباعدي والتكيفي على التوالي  ،كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية
عكسية دالة إحصائيا بين درجات الخبرة الحسية والتحصيل الدراسي وبين درجات بعد الخبرة الحسية  -التصور العقلي
والتحصيل الدراسي  ،وايجابية بين التصور العقلي المجرد والتحصيل الدراسي  ،بينما لم تكشف الدراسة عن وجود عالقة
ارتباطية دالة إحصائيا بين المعدل التراكمي وأساليب التعلم .


دراسة العتيبي ( :)1029حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين كل من

مهارات التعلم الموجه ذاتيا وأساليب التعلم والتحصيل الدراسي وذلك من خالل نمذجة العالقة السببية بينها ،ولتحقيق ذلك
قام الباحث بتطبيق مقياس التقييم الذاتي للتعلم الموجه ذاتيا لويلياسون  . 1004ومقياس أساليب التعلم المعدل ال نتوسل و
تايت(  )2224على عينة عشوائية من  240طالبا في كلية المجتمع بجامعة الملك سعود  .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
مستوى امتالك عينة الدراسة لمهارات التعلم الموجه ذاتيا كان متوسطا في الوقت الذي حقق فيه كل من األسلوب السطحي
 ،واالستراتيجي كأساليب للتعلم لديهم تفوقا عاليا كما أظهرت النتائج أيضا أن التأثير المباشر ألساليب التعلم باستثناء
األسلوب االستراتيجي في التحصيل األكاديمي يختلف عنه في التأثير غير المباشر إال أن هذا التأثير غير المباشر
تضاعف عدة مرات عن التأثير المباشر بعد توسط مهارات التعلم الموجه ذاتيا مما يشير إلى أن مهارات التعلم الموجه
ذاتيا تلعب دو ار وسيطا في العالقة بين أساليب التعلم والتحصيل األكاديمي .
.0

الدراسات التي تناولت العالقة بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز



دراسة  :)1024) A. H.Yurdugulهدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين دافع االنجاز واستراتيجيات التعلم

والمعتقدات المعرفية لدى الطالب من خالل نمذجة هذه العالقة الستكشاف دور الدوافع كوسيط بين االستراتيجيات
والمعتقدات المعرفية .وقد تكونت عينة الدراسة من  442من طلبة الجامعة بكلية التربية .وتم استخدام استبيان ()MSLQ
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و مقياس المعتقدات المعرفية كأدوات لجمع البيانات .وقد توصلت النتائج إلى النموذج المكون من هذه المتغيرات والذي
أوضح أن االعتقاد بأن التعلم يعتمد على الجهد يؤثر على استراتيجيات التعلم بشكل مباشر كما يوثر على استراتيجيات
التعلم من خالل الدافع بشكل غير مباشر .


دراسة  : ) 1022( Mousaviهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين استراتيجيات التعلم والكفاءة

الذاتية ودافع االنجاز  .وقد بلغ حجم العينة  192طالبة في الصف الثالث بالمنطقة اإلدارية طرمان  ،وقد توصلت الدراسة
إلى أن دافع االنجاز و استراتيجيات التعلم أثر إيجابي على الكفاءة الذاتية للطالبات .


دراسة Han& Lu

(  : )1022هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير دافع االنجاز وتحديد األهداف على

استراتيجيات التعلم من خالل معرفة نماذج استراتيجيات التعلم المستخدمة لدى طالب الكلية  ،ومعرفة تأثير مستويات
مختلفة من دافع االنجاز على استخدام استراتيجيات التعلم وكذلك معرفة العالقة بين تحديد االهداف واستراتيجيات التعلم
ودوافع االنجاز .وقد اظهرت النتائج أن استراتيجيات ما وراء المعرفة هي األكثر استخداما تليها االستراتيجيات المعرفية و
العاطفية كذلك اظهرت النتائج وجود عالقة موجبة مع اربعة من االستراتيجيات التعلم (األدراك  ،ما وراء المعرفة
واالستراتيجيات العاطفية و االستراتيجيات الجتماعية) وعلى العكس من ذلك فإن دافع تجنب الفشل يرتبط سلبا بشكل كبير
بجميع االستراتيجيات .
.3

دراسات هدفت الى استكشاف اساليب التعلم المفضلة



دراسة  :)1001( Kim & Sonnenwaldهدفت هذه الدراسة إلى تقديم تقرير عن دراسة استطالعية للعالقة

بين اساليب التعلم المفضلة لدى المشاركين وتصوراتهم حول ورشة عمل مهنية حول التعاون والتكنولوجيا لدعم التعاون،
وقد تم استخدام مقياس أساليب التعلم المفضلة لتحديد تفضيالت المشاركين ألساليب التعلم ( التعاونية  ،التنافسية ،
الفردية ) حيث أظهرت النتائج وجود مجموعتين أو فئتان من اساليب التعلم المفضلة فقد أظهرت المجموعة األولى تفضيل
ألسلوب التعلم التعاوني بينما أظهرت المجموعة الثانية تفضيل ألسلوب التعلم التنافسي  .وصنفت المجموعة األولى الورشة
بشكل إيجابي أكثر من المجموعة الثانية  ،ومع ذلك أظهرت المجموعة الثانية كفاءة الفرد أكثر من المجموعة األولى و
بنسبة  % 22.2للمجموعة الثانية مقابل  %2للمجموعة األولى  .وقد قدمت المجموعتين اقتراحات مختلفة حول محتوى
الورشة.
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دراسة السليماني(  :)1022هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين وأساليب

التعلم السائدة لعينة من طالبات الصف الثالث ثانوي العلمي \ األدبي .وقد تكون عينة الدراسة من  142طالبة وتم
استخدام مقياس أنماط معالجة المعلومات من إعداد تورانس وآخرون ،2224وأساليب التعلم إعداد الهام وقاد ،1004
ومقياس أنماط التعلم والتفكير تورانس وأخرون 2244م كمحك خارجي .وقد توصلت إلى أن النمط المتكامل أكثر أنماط
معالجة المعلومات استخداما ثم يليه النمط األيمن فاأليسر ،وأن أكثر أساليب التعلم سيادة هي التجريب الفعال ثم
المالحظة التأملية فالمفاهيم المجرة وأخير الخبرة المحسوسة  .و ايضا توصلت لوجود عالقة ارتباطية طردية بين النمط
األيسر والمفاهيم المجردة وعالقة ارتباطية سالبة بين النمط األيمن والمفاهيم المجردة .
منهجية البحث  :يتبع البحث الحالي المنهج الوصفي االرتباطي لمناسبته مع أهداف البحث.
مجتمع البحث :تمثل مجتمع البحث بطالب قسم التربية وعلم النفس البالغ عددهم ( )29ذكور و(  )242إناث والمجموع
الكلي ( )422طالب وطالبة.
عينة البحث  :تكونت عينة البحث من العينة االستطالعية المتمثلة في  20طالب ،وقد تم استخدمها لغرض حساب
الثبات وصدق األدوات وعينة البحث األساسية المتمثلة في  201طالب وطالبة واختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية من
خالل تحديد المقررات الدراسية لكل فصل ـ ثم تم القيام باالختيار العشوائي لمقرر واحد ضمن كل فصل من الفصول
الدراسية ومن ثم تطبيق المقاييس على الطالب المقيدين بالمقررات التي وقع عليها االختيار والحاضرين وقت تطبيق
المقياس  .فقد تم التطبيق على  290طالب  .وبعد التصحيح بلغ أعداد الطالب عينة البحث ( ) 201وتم استثناء الباقي
لعدم صالحيتها.
أدوات البحث  :لغرض تحقيق أهداف البحث قامتا الباحثتان بأعداد استبانة واستخدام مقياس أساليب التعلم أعداد
الحسينان ( ، )1020ومقياس دافع االنجاز من أعداد الباحثتان .
أوال  :مقياس أساليب التعلم المفضلة من أعداد الحسينان ( .)1020وتتكون األداة من  22فقرة موزعة بالتساوي على
ثالث أبعاد ( التعاوني /التنافسي /الفردي) ،وقد قام بعرضه على محكمين اكدوا صالحيتها كما تم استخراج صدق التجانس
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الداخلي وأكدت النتائج أن معامالت االتساق دالة عند مستوى ( .)0.02كذلك أستخرج الثبات باستخدام الفا كرونباخ
فتحصل درجة كلية عالية بلغت (  .)0.24كما قامت الباحثتان بحساب الثبات والصدق وقد توصلتا إلى ما يلي:


صدق االتساق الداخلي :تم حساب صدق االتساق الداخلي لمقياس اساليب التعلم من خالل ارتباط كل فقرة مع البعد
المنتمية له  ،ومن خالل الجدول يتضح قوة االرتباط بين الفقرات والبعد المنتمي له.
الجدول ( )3صدق االتساق الداخلي لمقياس استراتيجيات التعلم
الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1

.615

7

.461

13

.418

19

.657

25

.530

31

.768

2

.698

8

.613

14

.702

20

.527

26

.446

32

.699

3

.578

9

.422

15

.684

21

.749

27

.567

33

.590

4

.648

10

.795

16

.576

22

.560

28

.573

34

.530

5

.755

11

.786

17

.642

23

.659

29

.570

35

.669

6

.594

12

.698

18

.575

24

.049

30

.521

36

.621

ثبات المقياس :تم حساب ثبات االداة باستخدام الفا كرونباخ فتحصل المقياس على درجة ثبات عالية كما هو مبين
بالجدول (.)1
الجدل (  ) 9معامالت الثبات لمقياس اساليب التعلم المفضلة
األبعاد

جميع األبعات

التعلم التعاوني

التعلم التنافسي

التعلم الفردي

عدد الفقرات

36

12

12

12

Cronbach's Alpha

.852

.862

.787

.853

ثانيا مقياس دافع االنجاز  :لتحقيق اهداف البحث قامت الباحثة بأعداد مقياس دافع االنجاز بعد االطالع على االدبيات
المتعلقة بذلك ( خليفة ( )1021،حدة ( )1022 ،أبو حجلة ( )1002،سالم  . )1002 ،وتم استخراج الصدق والثبات له.


الصدق الظاهري  :لقد تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين ألبداء الراي حول فقراته وقد تم أجراء
التعديالت في ضواء آرائهم.


صدق االتساق الداخلي للمقياس  :تم حساب االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس دافع
االنجاز وتم حذف الفقرات ذات االرتباطات الضعيفة جدا وهي ثمان فقرات ذات اللون الغامق بالجدول (.)2
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الجدول (  ) 0صدق االتساق الداخلي لمقياس دافع االنجاز



االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

1

**.611

8

*.367

15

.208

22

.143

29

*.403

36

.306

2

.324

9

.001

16

**.473

23

.339

30

*.367

37

.042

3

.355

10

*.412

17

.357

24

*.423

31

.290

38

-.074-

4

*.388

11

**.478

18

.279

25

**.480

32

.312

39

.017

5

**.561

12

.216

19

**.514

26

**.688

33

*.444

40

*.428

6

*.383

13

*.383

20

.060

27

**.625

34

*.361

41

.092

7

.217

14

**.547

21

*.456

28

*.435

35

.339

42

.123

ثبات المقياس  :تم حساب الثبات باستخدام التجزئة النصفية والفا كرونباخ وتحصل المقياس على درجة ثبات
مناسبة والجدول ( )4يوضح ذلك.
الجدل (  ) 3معامالت الثبات لمقياس دافع االنجاز
المعامل

التجزئة النصفية

الفا كرونباخ

بيرسون

0.743

0.827

Spearman-Brown

0.85

Guttma

0.84

نتائج البحث:


النتائج المتعلقة بالهدف األول معرفة استراتيجيات التعلم (التعاوني /الفردي  /التنافسي ) السائدة لدى طالب

قسم علم النفس  :لتحقيق الهدف تم استخراج المتوسط الحسابي والوسط المرجح واالنحراف المعياري والنسبة ومستوى
السيادة الستراتيجيات التعلم والجدول ( )9يوضح ذلك.
الجدول ( )3االستراتيجيات السائدة لدى طلبة قسم علم النفس
االستراتيجية

العينة

المجموع

المتوسط

الوسط المرجح

االنحراف المعياري

النسبة

الترتيب

مستوى السيادة

التعلم التعاوني

201

9024

42

4.2

2.29

%29

2

عالي

التعلم التنافسي

201

4249

44.9

4

2.22

%24

1

عالي

التعلم الفردي

201

4422

42.2

2.4

2.2

%22

2

عالي

الدرجة الكلية

201

24214

240.9

2.2

22.44

%200
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من خالل الجدول يتضح أن طالب قسم علم النفس يستخدمون هذه االستراتيجيات بمستوى عالي بصفة عامة غير أن
استراتيجية التعلم التعاوني أكثر استخداما يليها استراتيجية التعلم التنافسي ثم الفردي ـ وتفسر الباحثتان ذلك بأن طالب قسم
علم النفس يستخدمون جميع االستراتيجيات كطرق مختلفة ومتنوعة ألحداث عملية التعلم أو يمكن تفسير ذلك بأنه هذه
االستراتيجيات التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس ويعتمد عليها أثناء القيام بعملية التدريس مختلف
المقررات وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة ( بن يوسف  )1002،فقد أكدت أن الطالب يستخدمون جميع
االستراتيجيات بنسب متقاربة رغم اختالف نموذج االستراتيجيات بين الدراستين وتتناقض هذه النتيجة مع دراسة (مخيمر
وأخرون )1024 ،حيث جاء التعلم الفردي ويليه التعلم التعاوني  .وبالتالي نرفض فرضية البحث األولى التي تنص على
" يستخدم طالب علم النفس استراتيجيات التعلم بنسب متفاوتة" حيث جاءت نسب استخدامه قريبة ومرتفعة .
النتائج المتعلقة بالهدف الثاني  ( :معرفة طبيعة العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم (التعاوني/الفردي/التنافسي)
وبين دافع االنجاز) .لتحقيق هذا الهدف قامت الباحثتان بحساب العالقة االرتباطية بين جميع أبعاد االستراتيجيات ودافع
االنجاز كذلك العالقة بين كل بعد من أبعاد االستراتيجيات على حدة ودافع االنجاز وذلك باستخدام معامل االرتباط البسيط
والمتعدد والجدول( )2يوضح ذلك.
الجدول ( )3العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز .

البعد

استراتيجية التعلم

استراتيجية التعلم

استراتيجية

التعلم الفردي

(الدرجة الكلية )

دافع االنجاز

0.222

*0.124

0.222

0.256

0.09

الداللة

غير دال

دال

غير دال

دال

***

التعاوني

التنافسي

استراتيجيات التعلم

مستوى الداللة

من خالل الجدول يتضح أنه ال توجد عالقة بين دافع االنجاز و استراتيجيات التعلم التعاوني والتعلم الفردي وبالتالي
نرفض الفرضيتين التي نصتا على وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التعاوني والفردي ودافع االنجاز ،ونقبل
الفرض الصفري لضعف العالقة .بينما توجد عالقة طردية بين كال من دافع االنجاز واستراتيجيات التعلم التنافسي
والدرجة الكلية الستراتيجيات التعلم  .ويمكن تفسير ضعف العالقة بين دافع االنجاز واستراتيجيات التعلم التعاوني والفردي
نتيجة النهما ال تعمالن كمحفز لدافع االنجاز  .فقد أكدت دراسة (زيدان وجفال ) 1002 ،عدم فاعلية التعلم التعاوني في
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تحفيز دافع التعلم  .وعلى النقيض من دراسة (سعيد  )1024،حيث اكدت ارتفاع دافعية االنجاز لدى المتعلمين الذين
تعلموا باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني  .ولكي نتأكد من وجود وطبيعة العالقة التفاعلية بين كل من استراتيجيات ت
التعلم ودافع االنجاز واستراتيجيات التعلم التنافسي فقد تم تحليل االنحدار وتباينه وفقا للخطوات التالية :
 -2النتائج المتعلقة بطبيعة العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز :لتحقيق ذلك تم حساب التباين
واالنحدار حيث تم أدخال دافع االنجاز كمتغير مستقل وكمتغير تابع مع استراتيجيات التعلم حيث بلغت قيمة
االرتباط  ،0.192كما أن  %2.2من التباين المفسر في الدافع تم تفسيره من قبل استراتيجيات التعلم والجدول ()4
يوضح ذلك.
الجدول ( )3تحليل التباين (  )ANOVAالنحدار استراتيجيات التعلم و دافع االنجاز
المتغيرات المستقلة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

استراتيجيات التعلم

االنحدار

2224.422

2

2224.422

4.010

0.002

البواقي

22220.02

200

222.202

الكل

24424.42

202

االنحدار

2229.222

2

2229.222

البواقي

12222.29

200

140

الكل

12229.24

202

االنحدار

2241

2

220.229

البواقي

22214.22

22

222.242

الكل

24424.42

202

دافع االنجاز

استراتيجية التعلم

التعاوني والتنافسي
والفردي

4.010

1.204

0.002

0.021

من خالل الجدول يتضح وجود تأثير دال احصائيا الستراتيجيات التعلم ككل ودافع االنجاز عند اعتبار كل منهما متغير
مستقل حيث بلغت القيمة الفائية  4.01عند مستوى أقل من  ، 0.09وهذا يدل على وجود عالقة تفاعلية (تأثير وتأثر
متبادل ) بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز  .بينما ال توجد هذه العالقة التفاعلية عند إدخال كل من استراتيجيات
التعلم التعاوني والتنافسي والفردي كمتغيرات مستقلة  ،ويمكن تفسير أن لعالقة التفاعلية والمتبادلة بين استراتيجيات التعلم
ودافع االنجاز تكون مؤثرة عندما يستخدم الطالب استراتيجيات التعلم مجتمعة

والعكس صحيح  .وتتفق هذه النتيجة مع

نتيجة دراسة ( بن يوسف  . )1002.ولكي نتأكد أي المتغيرين أكثر تأثير في االخر تم تحليل االنحدار وحساب قيم
معامالته بإدخال االستراتيجيات والدافع كل منهما كمتغير مستقل ومتغير تابع والجدول ( )2يوضح ذلك.
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الجدول (  )3معامالت االنحدار الستراتيجيات التعلم ودافع االنجاز
النموذج

معامالت االنحدار

الخطأ المعياري

اختبار ()T

الداللة

القيمة الثابتة

249.1422

20.42102

22.92222

0.000

استراتيجيات التعلم

3.933330

3.333333

1.242912

0.00224

القيمة الثابتة

22.22492

12.4212

2.222212

0.000

دافع االنجاز

0.21224

0.212222

1.242912

0.00224

ومن الجدول يتضح بالرغم من وجود تأثير متبادل ودال غير أن تأثير استراتيجيات التعلم على الدافع أعلى من تأثير الدافع
على االستراتيجيات  .وهذا يدل على معنوية استراتيجيات التعلم في تفسير التباين في دافع االنجاز ويدل على تأثير
استراتيجيات التعلم على دافع االنجاز أقوى من تأثير دافع االنجاز على استراتيجيات التعلم  .وبالتالي هنا نقبل الفرضية
الثانية التي تنص على وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز .
 -1النتائج المتعلقة بطبيعة العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم التنافسي ودافع االنجاز  :لتحقيق ذلك تم حساب
التباين باالنحدار حيث تم أدخ ال دافع االنجاز كمتغير مستقل وكمتغير تابع مع استراتيجيات التعلم التنافسي حيث
بلغت قيمة االرتباط  ، 0.124كما أن  %4.4من التباين المفسر في المتغيرات التابعة تم تفسيره من قبل المتغيرات
المستقلة والجدول ( )2يوضح ذلك.
الجدول ( )2تحليل التباين (  )ANOVAالنحدار استراتيجيات التعلم التنافسي و دافع االنجاز
المتغيرات المستقلة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

استراتيجيات التعلم

االنحدار

242.229

2

242.229

4.2222

0.012

التنافسي

البواقي

22299.21

200

222.9921

دافع االنجاز

الكل

24424.42

202

االنحدار

221.0992

2

221.0992

البواقي

2222.444

200

22.22444

الكل

4012.9

202

4.2222

0.011

من خالل الجدول يتضح وجود تأثير دال احصائيا الستراتيجيات التعلم التنافسي ودافع االنجاز عند اعتبار كل منهما
متغير مستقل حيث بلغت القيمة الفائية  4.22عند مستوى داللة أقل من  0.09وهذا يدل على وجود عالقة تفاعلية
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(تأثير وتأثر متبادل ) بين استراتيجيات التعلم التنافسي ودافع االنجاز .ولمعرفة أي المتغيرين أكثر تأثير في االخر تم
استخدام تحليل االنحدار بإدخال االستراتيجيات والدافع كل منهما كمتغير مستقل ومتغير تابع والجدول ( )20يوضح ذلك.
الجدول ( ) 33معامالت االنحدار الستراتيجيات التعلم ودافع االنجاز
معامالت االنحدار

الخطأ المعياري

اختبار ()T

الداللة

النموذج
القيمة الثابتة

294.0241

4.422242

10.22209

0.012211

استراتيجيات التعلم

0.242111

0.299222

1.114242

0.012211

القيمة الثابتة

12.4222

20.22212

1.120201

0.04212

دافع االنجاز

0.222921

0.22202

1.114242

0.012211

من الجدول يتضح بالرغم من وجود تأثير متبادل ودال غير أن تأثير استراتيجيات التعلم التنافسي على الدافع أعلى من
تأثير الدافع على االستراتيجيات .وهذا يدل على معنوية استراتيجيات التعلم التنافسي

في تفسير التباين في دافع

االنجاز ،ويدل على تأثير استراتيجيات التعلم التنافسي على دافع االنجاز أقوى من تأثير دافع االنجاز على استراتيجيات
التعلم التنافسي  ،ويمكن تفسير ذلك بأن استراتيجية التعلم التنافسي تعمل كمحفز لدافع االنجاز  .وهذه النتيجة ال تتفق
مع دراسة (ابراهيم )1021،والتي أكدت من خالل دراسة تجريبية على انه ال يختلف تأثير باستخدام استراتيجيات التعلم
التنافسي عن التقليدي في التأثير على دافع االنجاز  .ولعل هذا االختالف يعود إلى نموذج االحصائي المستخدم في
تحليل النتائج والمنهجية المستخدمة في كال الدراستين  .وهذه النتيجة تعضد فرضية البحث الخامسة التي تنص على
وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التنافسي ودافع االنجاز .


النتائج المتعلقة بالهدف الثالث  :معرفة طبيعة العالقة بين استراتيجيات التعلم (التعاوني /الفردي/التنافسي )

وبين التحصيل الدراسي  .لتحقيق هذا الهدف تم استخدام معامل االرتباط وذلك لتحقق من وجود عالقة ارتباطية بين
االستراتيجيات و بين التحصيل الدراسي والجدول ( )22يوضح ذلك.
الجدول ( ) 33العالقة بين استراتيجيات التعلم ( التعاوني  /التنافسي  /الفردي ) والتحصيل الدراسي
استراتيجية التعلم

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجيات التعلم

البعد

التعاوني

التعلم التنافسي

التعلم الفردي

(الدرجة الكلية )

التحصيل

*.217-

.047

.026

-0.067

الداللة

دال

غير دال

غير دال

غير دال
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يوضح الجدول ( )22أنه ال توجد عالقة بين التحصيل الدراسي وبين كل من استراتيجيات التعلم التنافسي واستراتيجيات
التعلم الفردي والدرجة الكلية الستراتيجيات التعلم وبالتالي نرفض فرضيات البحث التي نصت على وجود عالقة تفاعلية
بين التحصيل وكال من استراتيجيات التعلم واست ارتيجيات التعلم الفردي والتنافسي ،ونقبل الفروض الصفرية لها لضعف
العالقة .بينما توجد عالقة عكسية بين التحصيل الدراسي واستراتيجيات التعلم التعاوني عند مستوى داللة  . 0.09يمكن
تفسير ذلك الن هذه االستراتيجيات تعتبر اساليب لكيفية استقبال المعلومات .وهذه النتيجة تتناقض مع نتيجة دراسة (الشيخ
وعبد العزيز ) 1024 ،التي توصلت إلى وجود عالقة بين المعدل التراكمي وأساليب التعلم وقد يعزى ذلك للنموذج
المستخدم في االستراتيجيات وأساليب التعلم في الدراستين .وكذلك تناقضت مع دراسة (معشي ويوسف ) 1024 ،والتي
بينت وجود عالقة طردية بين اساليب التعلم الفردي والتحصيل الدراسي .وللتأكد من وجود وطبيعة العالقة التفاعلية بين
كل من استراتيجيات التعلم التعاوني والتحصيل فقد تم تحليل تباين االنحدار حيث تم أدخال التحصيل كمتغير تابع
ومستقل مع استراتيجيات التعلم التعاوني حيث بلغت قيمة التباين المفسر في المتغيرات التابعة  %4.4الجدول (.)21
الجدول ( )39تحليل التباين (  )ANOVAالنحدار استراتيجيات التعلم التنافسي و دافع االنجاز
المتغيرات المستقلة

مصدر

استراتيجيات التعلم
التعاوني

التحصيل الدراسي

مجموع

درجة

متوسط المربعات

ف

الداللة

4.222

0.0122

التباين

المربعات

الحرية

االنحدار

2.222942

2

2.222942

البواقي

222.924

200

2.22924

الكل

249.2419

202

االنحدار

222.4202

2

222.4202

البواقي

2492.42

200

24.9242

الكل

2449.42

202

4.222

0.0122

من خالل الجدول يتضح وجود تأثير دال احصائيا الستراتيجيات التعلم التعاوني والتحصيل الدراسي عند اعتبار كل منهما
متغير مستقل حيث بلغت القيمة الفائية  4.24عند مستوى داللة أقل من  ،0.09وهذا يدل على وجود عالقة تفاعلية
(تأثير وتأثر متبادل ) بين استراتيجيات التعلم التعاوني و التحصيل الدراسي  .ولكي نتأكد أي المتغيرين أكثر تأثير في
االخر تم تحليل االنحدار وحساب قيم معامالته بإدخال استراتيجيات التعلم التعاوني و التحصيل الدراسي كل منهما
كمتغير مستقل ومتغير تابع والجدول ( )22يوضح ذلك.
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الجدول ( ) 30معامالت االنحدار الستراتيجيات التعلم التعاوني والتحصيل الدراسي
النموذج

معامالت االنحدار

الخطأ المعياري

اختبار ()T

الداللة

القيمة الثابتة

4.240214

0.421911

2.921911

0.000

استراتيجيات التعلم التعاوني

-0.02244

0.024122

-1.1122

0.012992

القيمة الثابتة

92.42922

1.100429

14.42092

0.000

التحصيل الدراسي

-2.42042

0.222442

-1.1122

0.012

ومن الجدول يتضح بالرغم من وجود تأثير متبادل ودال غير أن تأثير التحصيل الدراسي على استراتيجيات التعلم التعاوني
أعلى من تأثير استراتيجيات التعلم التعاوني على التحصيل الدراسي وهذه النتيجة تعضد فرضية البحث التي تنص على
وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التعاوني والتحصيل الدراسي ويمكن تفسير ذلك أن المتعلم كلما ارتفع
تحصيله قل استخدامه الستراتيجيات التعلم التعاوني .


النتائج المتعلقة بالهدف الرابع  :معرفة طبيعة العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم( التعاوني/التنافسي/

الفردي) ودافع االنجاز والتحصيل الدراسي لتحقيق هذه الهدف تم تحليل التباين ( )ANOVAوذلك بإدخال المتغيرات في
كل مرة كمتغير تابع لمعرفة أكثر االستراتيجيات ذات عالقة تفاعلية وفقا للخطوات التالية :
أوال  :نتائج العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم (الدرجة الكلية للمقياس ) و دافع االنجاز والتحصيل  :الستخراج نتائج
هذه العالقة التفاعلية بين المتغيرات تم أدخال جميع المتغيرات كمتغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة وذلك لحساب التباين
واالرتباط المتعدد والجدول ( )24يوضح ذلك.
الجدول ( )33تحليل التباين (  )ANOVAالنحدار استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز والتحصيل
المتغيرات

مجموع

درجة

التابعة

التباين

المربعات

الحرية

التحصيل

االنحدار

2.44

1

الدراسي

البواقي

242.20

22

الكل

249.24

202

استراتيجيات

االنحدار

1222.229

1

2022.92

التعلم

البواقي

1242.12

22

122.21

الكل

12229.24

202

دافع

االنجاز

مصدر

متوسط المربعات

ف

2.22

2.22

2.42

مستوى

R

R²

2.222

0.222

0.012

الداللة

االنحدار

2919.22

1

421.22

البواقي

22141.21

22

224.22

الكل

24424.42

202

الخطأ

القرار

المعياري
2.1

غير
دال

4.042

4.240

0.010

0.021
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0.149

0.122

0.042

0.022

22.41
2

21.21

دال

دال
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من خالل الجدول يتضح أن الدرجة الفائية دالة عندما يكون كل من استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز تابع أي ان
التحصيل الدراسي مع دافع االنجاز تسهم في تغيير تباين المتغير التابع( استراتيجيات التعلم )  ،وايضا التحصيل الدراسي
مع االستراتيجيات كمتغيرات مستقلة تسهم في تباين دافع االنجاز .غير أن المتغيرين المستقلين ( استراتيجيات التعلم
والتحصيل الدراسي) تسهم تغيير في تباين دافع االنجاز بشكل أعلي حيث بلغ معامل االرتباط  0.122كما بلغ قيمة
إسهام المتغيرين المستقلين في تغيير تباين المتغير دافع االنجاز  . %2.2ولكي نتأكد أي المتغيرات المستقلة أكثر إسهام
في المتغير التابع تم حساب معامل االنحدار عند اعتبار كل من االستراتيجيات التعلم ودافع االنجاز كمتغير تابع .وذلك
لداللة الدرجة الفائية  .والجدول ( )29يوضح ذلك.
الجدول ( ) 33معامالت االنحدار الستراتيجيات التعلم والتحصيل الدراسي ودافع االنجاز
المتغير التابع

النموذج

معامالت االنحدار

الخطأ المعياري

اختبار ()T

الداللة

القرار

استراتيجيات

القيمة الثابتة

29.422

12.421

2.244

0.000

دال

التعلم

دافع االنجاز

0.241

1.492

1.492

0.004

دال

التحصيل الدراسي

-2.422

-2.021

-2.022

0.204

غير دال

القيمة الثابتة

222.222

22.222

21.129

0.000

دال

التحصيل الدراسي

2.942

2.022

2.442

0.242

غير دال

استراتيجيات التعلم

0.102

0.042

1.42102

0.004

دال

دافع االنجاز

من خالل الجدول يتضح أنه بالرغم من وجود تأثير دال ومتبادل إال أنه داللة ثابت انحدار عند اعتبار دافع االنجاز
متغير تابع ومتغير التحصيل و االستراتيجيات متغيرات مستقلة أعلى منه عند اعتبار استراتيجيات التعلم متغير تابع
والتحصيل والدافع متغيرات مستقلة .وهذا يدل على معنوية استراتيجيات التعلم في تفسير التباين في النموذج  .وهذه
النتيجة تعضد فرضية البحث التي تنص على وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم ودافع االنجاز والتحصيل
الدراسي  .ويمكن تفسير ذلك أن التحصيل الدراسي يعمل كمحفز خارجي لدافع االنجاز ولتحسينه يلجأ الطالب الستخدام
جميع استراتيجيات التعلم .
ثانيا :نتائج العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم التعاوني و دافع االنجاز والتحصيل  :الستخراج نتائج هذه العالقة
التفاعلية بين المتغيرات تم أدخال جميع المتغيرات كمتغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة وذلك لحساب التباين واالرتباط المتعدد
والجدول ( )22يوضح ذلك.
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الجدول ( ) 33تحليل التباين (  )ANOVAالنحدار استراتيجيات التعلم التعاوني ودافع االنجاز والتحصيل
ف

المتغيرات

مصدر

مجموع

د

متوسط

التابعة

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

التحصيل

االنحدار

20.044

1

9.024

البواقي

229.122

22

2.224

الكل

249.242

202

استراتيجيات

االنحدار

442.221

1

114.422

التعلم

البواقي

2212.292

22

22.202

الكل

2449.42

202

االنحدار

212.021

1

224.002

البواقي

24222.42

22

242.412

الكل

24424.42

202

الدراسي

التعاوني
دافع االنجاز

R

مستوى

الخطأ

R²

الداللة
2.222

2.921

2.222

القرار

المعياري

0.012

0.024

0.222

0.122

0.194

0.222

0.022

0.022

0.029

2.222

4.2242

22.222

دال

دال

غير
دال

من خالل الجدول يتضح أن الدرجة الفائية دالة عندما يكون كل من التحصيل الدراسي واستراتيجيات التعلم التعاوني
متغير تابع حيث أنها تسهم في تغيير تباين المتغير التابع( استراتيجيات التعلم التعاوني)  ،وايضا دافع االنجاز مع
استراتيجيات التعلم التعاوني كمتغيرات مستقلة تسهم في تباين التحصيل  ،غير أن المتغيرين المستقلين ( استراتيجيات
التعلم التعاوني و دافع االنجاز) تسهم في تغيير تباين التحصيل الدراسي بشكل أعلي ولكن الفرق بسيط جدا .بينما ال
يكون النموذج دال عند اعتبار دافع االنجاز متغير تابع والتحصيل الدراسي واستراتيجيات التعلم التعاوني متغيرات مستقلة
 .ولكي نتأكد أي المتغيرات المستقلة أكثر إسهام في المتغير التابع تم حساب معامل االنحدار عند اعتبار كل من
االستراتيجيات التعلم التعاوني والتحصيل الدراسي كمتغير تابع .وذلك لداللة الدرجة الفائية وذلك كما هو موضح بالجدول
(.)24
الجدول ( ) 33معامالت االنحدار الستراتيجيات التعلم التعاوني والتحصيل الدراسي ودافع االنجاز
المتغير التابع

النموذج

معامل االنحدار

الخطأ المعياري

اختبار ()T

الداللة

القرار

استراتيجيات

القيمة الثابتة

22.212

20.499

2.442

0.000

دال

دافع االنجاز

0.022

0.020

2.414

0.294

غير دال

التحصيل الدراسي

- 2.922

التحصيل

القيمة الثابتة

1.402

0.222
1.615

-1.222

0.022

دال

2.422

0.24

غير دال

الدراسي

التعلم التعاوني

- 0.024

0.024

- 1.222

0.022

دال

دافع االنجاز

0.024

0.002

2.922

0.214

غير دال

التعلم التعاوني
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من خالل الجدول يتضح داللة الدرجة التائية عند اعتبار استراتيجيات التعلم التعاوني متغير تابع ،ودافع االنجاز
والتحصيل متغيرات مستقلة كما يتضح معنوية التحصيل الدراسي في تفسير التباين في استراتيجيات التعلم التعاوني .
وهذه النتيجة تعضد فرضية البحث التي تنص على وجود عالقة تفاعلية بين استراتيجيات التعلم التعاوني ودافع االنجاز
والتحصيل  .ويمكن تفسير ذلك بأن التحصيل الدراسي يعمل كمحفز الستخدام استراتيجية التعلم التعاوني .
ثانيا :نتائج العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم التنافسي و دافع االنجاز والتحصيل:
الستخراج نتائج هذه العالقة التفاعلية بين المتغيرات تم أدخال جميع المتغيرات كمتغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة وذلك
لحساب التباين واالرتباط المتعدد والجدول ( )22يوضح ذلك.
الجدول ( )33تحليل التباين (  )ANOVAالنحدار استراتيجيات التعلم التنافسي ودافع االنجاز والتحصيل
المتغير

مصدر

مج

د.الحر

متوسط

التابع

التباين

المربعات

ية

المربعات

التحصيل

االنحدار

1.204

1

2.291

البواقي

242.022

22

2.449

الدراسي

الكل
استراتيجيات

االنحدار

224.429

1

التعلم

البواقي

2222.429

22

24.9412

202

4012.9

االنحدار

2044.244

1

924.024

البواقي

22412.21

22

222.211

الكل

24424.42

202

دافع االنجاز

الداللة

R²

المعياري
0.424

0.212

0.494

0.022

-0.004

غير
دال

202
224.221

التنافسي

ف

R

الخطأ

القرار

الكل

1.442

0.122

0.022

0.012

2.122

غير
دال

2.242

0.142

0.042

0.02

0.042

دال

من خالل الجدول يتضح أن الدرجة الفائية دالة عندما يكون كل من استراتيجيات التعلم التنافسي والتحصيل الدراسي
متغيرات مستقلة ودافع االنجاز متغير تابع عند مستوى أقل من  ، 0.09كما بلغت قيمة االرتباط  ، 0.142و بلغت قيمة
إسهام المتغيرين المستقلين في تغيير تباين المتغير دافع االنجاز نسبة  .%2ولكي نتأكد أي المتغيرات المستقلة أكثر
إسهاما في المتغير التابع تم حساب معامل االنحدار والجدول ( )22يوضح ذلك.
الجدول ( )32معامالت االنحدار الستراتيجيات التعلم التنافسي والتحصيل الدراسي ودافع االنجاز
المتغير التابع

النموذج

معامالت االنحدار

الخطأ المعياري

اختبار ()T

الداللة

القرار

دافع االنجاز

القيمة الثابتة

292.922

2.092

22.042

0.000

دال

التحصيل الدراسي

2.122

2.042

2.242

0.142

غير دال
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من خالل الجدول يتضح معنوية التعلم التنافسي في تفسير تباين دافع االنجاز حيث جاءت قيمة الدرجة التائية لقيمة
الثابت واستراتيجيات التعلم التنافسي دالة  .وهذه النتيجة تعضد فرضية البحث التي تنص على وجود عالقة تفاعلية بين
استراتيجيات التعلم التنافسي و دافع االنجاز والتحصيل الدراسي  .ويمكن تفسير ذلك بأن استراتيجيات التعلم التنافسي
تعمل كمحفز لدافع االنجاز .
ثالثا  :نتائج العالقة التفاعلية بين استراتيجيات التعلم الفردي و دافع االنجاز والتحصيل :الستخراج نتائج هذه العالقة
التفاعلية بين المتغيرات تم أدخال جميع المتغيرات كمتغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة وذلك لحساب التباين واالرتباط المتعدد
وذلك كما هو موضح في الجدول (.)10
الجدول ( )93تحليل التباين (  )ANOVAالنحدار استراتيجيات التعلم الفردي ودافع االنجاز والتحصيل
مج المربعات

درجة

متوسط

المتغيرات

مصدر

الحرية

المربعات

التابعة

التباين

1

2.219

التحصيل

االنحدار

1.190

2.442

الدراسي

البواقي

2.42.212

22

الكل

249.242

202

استراتيجيات

االنحدار

122.1

1

222.2

التعلم
الفردي

البواقي

2041.242

22

22.241

الكل

2202.042

202

دافع االنجاز

االنحدار

492.494

1

242.24

البواقي

24022.44

22

241.202

الكل

24424.42

202

ف

مستوى

R

R²

الداللة
0.442

2.442

1.104

0.421

0.141

0.222

الخطأ

القرار

المعياري
0.214

0.222

0.102

0.029

0.012

0.042

2.101

2.994

22.22

غير دال

غير دال

غير دال

من خالل الجدول يتضح عدم وجود عالقة تفاعلية بين المتغيرات بهذا النموذج ويمكن تفسير ذلك لخصائص هذه
المتغيرات حيث ال تعتبر استراتيجية التعلم الفردي منفردة كمدخل الستقبال المعلومات لدى طالب قسم علم النفس
النظاميين فهي تستخدم لدى الطالب النظاميين كواحدة من مجموع استراتيجيات  ،و ترتبط بالتحصيل الدراسي كما ال
تعتبر محفز لدافع االنجاز.

التوصيات
 .2إدراج مقرر لتدريس استراتيجيات وأساليب ومهارات التعلم.
 .1عقد دورات تدريبية و ورش عمل تهتم بالنماذج المختلفة ألساليب واستراتيجيات التعلم لتطوير مهارات تعلم الطالب.
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 .2عقد دورات تدريبية و ورش عمل تهتم بالنماذج المختلفة ألساليب و استراتيجيات التعلم لتطوير مهارات أعضاء هيئة
التدريس في استخدام االستراتيجيات المناسبة.

المـــــــراجع :
-

أبوعواد ،فلاير محمد و نوفل ، ،محمد بكر (  . )1021دالالت الصدق والثبات لمقياس فيلدر – سولومن Felder-
 Solomanألساليب التعلم ودرجة تفضيلها لدى طلبة الجامعات األردنية  ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  .12العدد
األول.

-

أبوهاشم ،السيد محمد و كمال ،صافيناز أحمد ( .)1004أساليب التعلم والتفكير لطالب الجامعة في ضوء مستوياتهم
التحصيلية و تخصصاتهم األكاديمية المختلفة  .ندوة التحصيل العلمي للطالب الجامعي  :الواقع والطموح  ،جامعة
طيبة بالمدينة المنورة  22 -12أكتوبر.

-

أمال ،بن يوسف (.)1002العالقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وأثرهما على التحصيل الدراسي  .رسالة
ماجستير غير منشورة  .جامعة الجزائر .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

-

أبراهيم ،بثينة عبد الخالق ( .)1021تأثير أسلوب التعلم التنافسي في التحصيل المعرفي واألداء المهاري واالنجاز
لفعالية رمي القرص  .بحث تجريبي على طلبة المرحلة الثانية \ قسم التربية الرياضية كلية التربية األساسية \جامعة
ديالي  .مجلة الفتح .العدد  . 90ص.220-224

-

جديد ،لبنى و منصور ،على ( . )1020العالقة بين اساليب التعلم كنمط من أنماط معالجة المعلومات وقلق
االمتحان وأثرهما على التحصيل الدراسي ".دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة الصف الثاني ثانوي في مدارس
محافظة دمشق الرسمية " .مجلة جامعة دمشق  .المجلد  .12ملحق  .ص .212 -22

-

الحسينان ،أبراهيم بن عبد هللا (  .)1020استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في ضوء نموذج بينتريش وعالقتها
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الملخص:
تعتبر قضية الدمج األكاديمي لذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة وذوى اضطراب طيف التوحد بصفة خاصة من
القضايا الهامة التي أثارت اهتمام العلماء والباحثين في دول العالم المتقدم  ،حيث نادوا بضرورة إدماجهم بالتعليم مع
أقرانهم العاديين تمهيدا إلدماجهم في الحياة العادية  ،وعلى الرغم من أن معظم المجتمعات قد بدأت تأخذ في االتجاه نحو
الدمج ،وتؤكد حقهم في أن يعيشوا في بيئة طبيعية بين أفراد األسرة واألقران والمجتمع ليتاح لهم حق التفاعل والمشاركة
والنجاح والفشل  ،إال أن كثير من الدراسات والبحوث تشير إلى أن اتجاه الدمج مازال يجد العديد من المعوقات التي تحول
دون تحقيقه  ،وذلك لعوامل كثيرة ومتداخلة  .وظهرت اتجاهات عديدة منها المؤيد ومنها المعارض والمحايد لقضية الدمج
األكاديمي.
وتنطلق الدراسة الحالية من مبدأ الدمج األكاديمي وذلك من خلال وضع تصور الستراتيجية الدمج األكاديمي لذوى
اضطراب طيف التوحد وذلك من خلال االطلاع على تجارب الدمج في الدول األخرى للاستفادة منها في وضع تصور
يلائم البيئة الليبية ولغرض وضع هذا التصور ستتطرق الدراسة الحالية إلى مفهوم الدمج األكاديمي ومراحل تطوره،
وأنواعه ،والعوامل التي سارعت بالدمج  ،ومبررات الدمج األكاديمي ،الخطة الفردية والمنهج الفردي ألطفال اضطراب طيف
التوحد  ،وعوامل نجاح فكرة الدمج األكاديمي ،واالتجاهات نحو الدمج ،وتجارب الدول األخرى في الدمج ،كذلك صعوبات
الدمج  .وبذلك فان الدراسة الحالية تهدف إلى :وضع تصور مقترح الستراتيجية دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
أكاديميا بالمؤسسات التعليمية بليبيا .ولتحقيق هذا الهدف تم تحليل األدبيات التي تناولت موضوع الدمج األكاديمي ألطفال
اضطراب طيف التوحد والتجارب الناجحة في الدول األخرى للاستفادة منها في وضع تصور الستراتيجية الدمج تمهيدا
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 تمهيدا لتطبيقه من قبل، واستراتيجيات التدريس، وبيئة الفصل، المنهج، المعلمين، المتعلمين،لوضع تصور يشمل األهداف
.المسؤولين في المجتمع الليبي ومن ثم الوصول إلى توصيات ومقترحات للدراسة
. المؤسسات التعليمية بليبيا، استراتيجية دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أكاديميا:كلمات مفتاحية

Abstract:
The issue of academic integration for people with special needs in general and those with
autism spectrum disorder in particular is one of the important issues that have aroused the
interest of scholars and researchers in the developed world, as they called for their integration
in education with their ordinary peers in preparation for their integration into normal life,
although most societies have It began to take the trend towards integration, and affirms their
right to live in a natural environment between family members, peers and society in order for
them to have the right to interact, participate, succeed and fail. However, many studies and
research indicate that the trend of integration still finds many obstacles that prevent its
achievement. Many factors overlap. Many trends emerged, including the supporter, including
the opponent and the neutral, for the issue of academic integration, based on the foregoing,
the current study is based on the principle of academic integration by developing a vision for
the academic integration strategy for people with autism spectrum disorder by examining the
experiences of integration in other countries to benefit from them in developing a perception
that fits the Libyan environment. The concept of academic integration and its stages of
development, its types, the factors that hastened the integration, the justifications for
academic integration, the individual plan and the individual curriculum for children with
autism spectrum disorder, the success factors of the idea of academic integration, the trends
towards inclusion, the experiences of other countries in integration, as well as the difficulties
of integration. Thus, the current study aims to: Developing a proposed conception of a
strategy for integrating children with autism spectrum disorder academically in educational
institutions in Libya.
To achieve this aim, the literature on the academic integration of children with autism
spectrum disorder and successful experiences in other countries was analysed to be used in
developing a conceptualization of the integration strategy in preparation for developing a
concept that includes goals, learners, teachers, curriculum, classroom environment, and
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teaching strategies, in preparation for its implementation by officials in the Libyan society
and then access to recommendations and proposals for study.
Key words: Strategy for integrating children with autism spectrum disorder academically,
Educational institutions in Libya.

أوال :المقدمة
بدأ االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة مع بدايات القرن العشرين ،وكان التوجه قائما على عزل هؤالء األفراد عن
المجتمع بعد تقسيمهم إلى فئات كل حسب إعاقته ،في مدارس خاصة مع تقديم برامج مؤهلة خاصة بهم .وفي بداية القرن
الحادي والعشرين تغيرت النظرة إلى محاولة توفير مكان ومكانة لذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة سعيا لدمجهم في
المجتمع كأعضاء وانتمائهم إليه كمواطنين فعاليين .وقد بدأت معظم المجتمعات تأخذ في االتجاه نحو الدمج ،وتؤكد حق
ذوى االحتياجات الخاصة في أن يعيشوا في بيئة طبيعية بين أفراد األسرة واألقران والمجتمع ليتاح له حق التفاعل واالنفعال
والمشاركة والنجاح والفشل ،ويتيح الدمج في فصول العاديين فرص التحصيل الدراسي بمعدل يتناسب مع قدراتهم
وامكانياتهم العقلية باإلضافة إلى مساعدتهم على مخالطة أقرانهم العاديين واكتساب السلوك االجتماعي المقبول وهذا ما
توصلت إليه دراسة )  Eissa (2015وغيرها من الدراسات التجريبية التي أظهرت نتائج تدعم فكرة اإلدماج كاتجاه
وفلسفة تربوية ناجحة وذلك من خلال ملاحظة أداء الطلبة ذوى اضطراب طيف التوحد في المجال األكاديمي والسلوكي
واالجتماعي داخل الفصول العامة ومقارنة ذلك مع أدائهم لها داخل الفصول الخاصة .ونتيجة لذلك بدأ التفكير الجاد في
البحث عن أساليب تربوية أخرى تحد من ظاهرة العزلة وتهيئ لهم فرصا شبيهة ومتساوية للفرص التي يتمتع بها أقرانهم
العاديين والتي من شأنها أن تقربهم من أسلوب الحياة العامة في جميع جوانبها  ,وبذلك يمكن تحويل هذه الطاقة البشرية
المعطلة إلى قوى منتجة تساهم مساهمة فعالة في عملية البناء فكانت فكرة اإلدماج ) Mainstreamingالمصطلح
األمريكي( أو التكامل  ( Integrationالمصطلح البريطاني ) وهو اتجاه جديد مفاده إن المدرسة العامة هي مكان لتعلم
كل التلاميذ وان ثنائية النظام التربوي الذي يخصص تعليما عاديا للغالبية من التلاميذ وتعليما خاصا لألقلية تحمل في
طياتها إغفاال لحق فئة من التلاميذ في أن ينتظموا مثل اقرأنهم العاديين على المقاعد الدراسية في المدارس القريبة من
منازلهم ال بمعزل عنهم في مراكز خاصة  ( .السويطي  ) 6102 ،وتعتبر قضية الدمج لذوي االحتياجات الخاصة من
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القضايا الشائكة والهامة في الوقت الحاضر ،نسعى من خلالها إلى ضمان أكبر قدر ممكن من الدمج االجتماعي في ظل
إعادة بناء وطن جديد يحتضن كل أبنائه بحب وتقبل بدرجة متساوية ،وان كان لبعضهم شيئا من الخصوصية فكل إعاقة
لها نوع معين من الدمج حسب الحاسة المفقودة وما يهمنا في هذه الدراسة هي فئة اضطراب طيف التوحد .وقد حظيت هذه
الفئة منذ ظهورها في األربعينات من القرن الماضي على يد األمريكي كانر (  ) Kannarعلى اهتمام بالغ بين المهتمين
ومر خلا ل تلك الفترة بالعديد من التحديدات والصعاب  ،ففي البداية كان ينظر إليه على انه اضطرابا أساسيا في
الشيزوفرينيا  ( Schizophreniaالفصام ) وعدم جدوى أي تدخل علاجي في مثل هذه الحاالت  ،ثم تبدل هذا
االعتقاد و أصبح اضطراب طيف التوحد اضطرابا في بناء وتركيب وظائف المخ كما ثبت أخي ار من خلال إعلان منظمة
الصحة العالمية إن استعمال كلمة التوحد كمرادف لكلمة  Autismإنما هو تعبير خاطئ  .فالتوحد معناه أن يتقمص الطفل
مشاعر وتفكير سلوك شخص آخر ،وهذا عكس ما يحدث في اضطراب الذاتوية( .الشريف )6100 ،وتضمنت عملية
الوصول إلى تعريف متفق عليه الضطراب طيف التوحد تسلسلا تاريخيا متعاقبا تمثل في توضيح ذلك االضطراب
وتوضيح المعايير التشخيصية التي يمكن من خلالها تشخيصه .ولعل أفضل عرض تاريخي لتطور مفهوم هذه الفئة
وأكثرها قبوال في الميدان هو ما شهده التغير المتعاقب التابع لجمعية علماء النفس األمريكية المرتبط بهذه الفئة في الدليل
اإلحصائي و التشخيص و تضمنت الطبعة الرابعة المعدلة من هذا الدليل شمول اضطراب التوحد كفئة مستقلة ضمن
مظلة ما يعرف باسم االضطرابات النمائية الشاملة إلى جانب أربعة اضطرابات أخرى تتقاطع معه في بعض األعراض
ولعل اآللية التي عرض فيها اضطراب طيف التوحد في هذه الطبعة قد القت قبوال واسعا في الميدان لما لها من
خصوصية توضيحية شاملة لجملة األعراض السلوكية التي تميز اضطراب طيف التوحد عن غيره من الفئات األخرى
ضمن نفس المظلة المقترحة .كما وأن هذه الطبعة قد وضحت جملة المعايير التشخيصية التي يجب االستناد إليها عند
تشخيص اضطراب التوحد وفي هذا السياق ،فإن الطبعة الرابعة المعدلة عرفت اضطراب طيف التوحد بأنه قصور نوعي
يظهر في ثلاثة مجاالت نمائية هي :التفاعل االجتماعي ،والقدرة على التواصل بنوعيه اللفظي وغير اللفظي ،وجملة من
األنماط السلوكية واالهتمامات واألنشطة المحدودة والتك اررية والنمطية "والتي يجب أن يكتمل ظهورها قبل سن الثالثة من
العمر(.الجابري)6102،
ويعرفه بدر (  ) 6112بأنه احد االضطرابات المعوقة للنمو االرتقائي على نحو يشمل كثير من جوانب هذا النمو بالخلل
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أو القصور الشديدين ،وتتضح معالم هذا االضطراب بصورة أساسية خلال السنوات الثلاثة األولى من عمر الطفل،
وتتكشف جوانب الخلل و القصور في نمو اإلدراك الحسي و اللغة و االستجابة لمثيرات البيئة ونمو الجانب المعرفي و
االنفعالي مما يؤدى إلى خلل واضح في التواصل مع اآلخرين و التفاعل االجتماعي واللعب التخيلي ،والقيام بأنماط
متكررة من السلوكيات المحدودة  ،وقلة االهتمام واألنشطة ،مع الميل للعزلة واالنشغال بالذات واالنغلاق النفسي.
ويعرفه الدهمشى ( )6112بأنه حالة من حاالت اإلعاقة العقلية لها تطوراتها ،وتعوق بشكل كبير طريقة استيعاب المخ
للمعلومات ومعالجتها .كما إنها تؤدى إلى مشاكل في اتصال الفرد بمن حوله ،واضطرابات في اكتساب مهارات التعلم
والسلوك االجتماعي .ويعرفه مصطفى وآخرون ( )6100على انه أحد اضطرابات النمو االرتقائي الشاملة تنتج عن
اضطراب في الجهاز العصبي المركزي مما ينتج عنه خلل وظيفي في المخ يؤدى إلى قصور في التفاعل االجتماعي،
وقصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي ،وعدم القدرة على التخيل ،ويظهر في السنوات الثلاثة األولى من عمر الطفل.
ويعرفه سليمان ( ، 6106ب) بأنه اضطراب نمائي يظهر في السنوات الثلاثة األولى من عمر الطفل ،يعيق تطور
المهارات االجتماعية ومهارات التواصل اللفظية وغير اللفظية واللعب التخيلي واإلبداعي ،وهو ينتج عن اضطراب في
الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ ،مسببا مشكلات في المهارات االجتماعية مثل عدم القدرة على االرتباط
وخلق علاقات مع األفراد وعدم القدرة على اللعب واستخدام وقت الفراغ والتصور والبناء والتخيل ويؤدى أيضا إلى صعوبة
في التواصل مع اآلخرين وفى االرتباط بالعالم الخارجي .ومع مرور الوقت زادت االهتمامات البحثية وتلاشت تلك األفكار
العقيمة وظهر اتجاه جديد يؤكد بأن اضطراب طيف التوحد ليس اضطرابا انفعاليا أو مخيا ولكنه اضطراب بيولوجيا يتمثل
في خلل ما في مجاالت التفاعل والتواصل االجتماعي وتتجلى أعراضه في المراحل األولى من النمو .ومع ازدياد أعداد
األطفال المصابين بهذا االضطراب ،زادت معها االهتمامات العالمية المقدمة تجاه هذه الفئة من األطفال في كافة
المستويات علاجية أو تعليمية أو تأهيلية .وبالرغم من التطور الحاد في تشخيص اضطراب طيف التوحد  ،واألساليب
العلاجية الحديثة ،واألجهزة الطبية ؛ إال أن السبب الرئيس وراء هذا االضطراب ما زال غير معروف  ،فبعض الدراسات
أرجعته ألسباب نفسية واجتماعية  ،أي العلاقة بين الوالدين والطفل  ،وهناك من أكد على األسباب البيولوجية  ،كما أشارت
بعض الدراسات إلى وجود أسباب تتعلق بالجينات ،وظروف الحمل والوالدة ،وأيضا إلى التلوث البيئي ،والتطعيمات،
والفيروسات ،إال أنه حتى اآلن لم يتم التأكد من سببه ؛ فقد يكون أحد هذه األسباب ،أو األسباب مجتمعة هي التي تسبب
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هذا االضطراب( .الجرجاوي واخرون )6106،وكنتيجة طبيعية لتلك االهتمامات ظهر ما يسمى بالدمج الشامل لهؤالء
األطفال ،ليس فقط أطفال طيف التوحد بل كافة فئات ذوي االحتياجات الخاصة .هذا ولم يسلم مصطلح الدمج Inclusion
هو األخر من فوضى المصطلحات ،فأصبح يستخدم بشكل مترادف في كثير من األحيان مع العديد من المصطلحات
األخرى مثل :التحرر من المؤسسات  ،Deinstitutionalizationالتطبيع ، Normalization،الدمج ،Mainstreaming
البيئة األقل تقييدا  ،Least Restrictive Environmentالمساواة وتكافؤ الفرص Equalization Of Opportunities
الدمج الشامل (االستيعاب)  Environment ،Full Inclusionالتأهيل ضمن المجتمع المحلي (CBR) Community
 ،Based Rehabilitationالدمج المجتمعي Integration Societal .وفى حقيقة األمر هناك تباين واضح بين تلك
المصطلحات في المعنى والتطبيق ،وما يهمنا في هذه الدراسة بشكل أكثر تحديدا مفهوم الدمج األكاديمي .فالدمج
األكاديمي هو أحد الطرق الحديثة التي يتم بها تقديم أفضل الخدمات التربوية التي يحتاجها األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة ،وقد اهتم المسئولين في الوقت الحالي بدمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين نتيجة إلدراكهم بأن
كثي ار من احتياجاتهم يمكن تحقيقها في المدارس العادية ،كما أن الدراسات الحديثة أشارت إلى ضرورة الدمج للاستفادة من
بعض األنشطة والمهم أن يكونوا في مدرسة واحدة مع العاديين حتى يستطيعوا التعامل معهم من خلال تواجدهم بالطرق
الصحيحة .وقد أثارت قضية دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المدارس العامة اهتماما كبي ار في األوساط
التربوية والعلمية ،وكثر النقاش حولها بين مؤيد ومعارض.فقد استمد المؤيدون لفكرة تأييدهم من منطلق أن من حق كل فرد
مهما كانت ظروفه ،العيش في بيئته الطبيعية ،و أرى أن ما تقوم به المؤسسات لتكييف البيئة وظروف العيش يعد عزال لهم
عن المجتمع الحقيقي الذي من المفترض أن يعيشوا فيه بكل ميزاته وعيوبه ،بل وتضعهم في إطار ضيق ال يستطيعون
الخروج منه أو تخطيه ،مما يخلق لديهم صعوبة حقيقة عندما يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع بيئتهم الطبيعية
(المجتمع والناس) .أما المعارضون فيرون أن تطبيق فكرة الدمج األكاديمي ،ستعرض ذوي االحتياجات الخاصة إلى
مخاطر ومشكلات .وتتفق الباحثة مع رأى عمر ( )6100في أن فئة اضطراب طيف التوحد لم تحظى بنفس درجة
االهتمام التي حظيت بها باقي الفئات األخرى سواء من إقامة مدارس خاصة بهم أو دمجهم مع أقرانهم العاديين في مدارس
التعليم العام بصورة تناسب واحتياجاتهم التربوية والتعليمية والنفسية .وما من شك إن دمج أطفال طيف التوحد في المدارس
العادية واشراكهم مع اقرأنهم األسوياء يسهمان في تحقيق انعكاسات نفسية و اجتماعية ايجابية عليهم  ،ومن شأنهما أن
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يعز از جوانب النمو العقلي والنفسي واللغوي لديهم  ،حيث يتلقى هؤالء األطفال البرامج التربوية في المدرسة العادية فالدمج
األكاديمي هو تعليم األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد في بيئة قريبة من البيئة العادية  ،ويهدف بشكل عام إلى مواجهة
االحتياجات التربوية الخاصة للطفل ضمن إطار المدرسة العادية ووفقا ألساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية ويشرف
على تقديمها كادر تعليمي مؤهل ومدرب ( .سليمان ،6106،أ).

ثانيا :تحديد المشكلة
على الرغم من أن معظم المجتمعات قد بدأت تأخذ في االتجاه نحو الدمج ،وتؤكد حق األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة في أن يعيشوا في بيئة طبيعية بين أفراد األسرة واألقران والمجتمع ليتاح له حق التفاعل واالنفعال والمشاركة
والنجاح والفشل ،إال أن كثير من الدراسات والبحوث تشير إلى أن اتجاه الدمج مازال يجد العديد من المعوقات والمصاعب
التي تحول دون تحقيقه ،وذلك لعوامل كثيرة ومتداخلة ،كعدم وضوح األهداف أو عدم وجود خطة مسبقة واعداد جيد ،أو
لرفض القائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة لهذه الفكرة .لذلك يمكن القول إن نجاح عملية الدمج مرهون بتقبل
واقتناع بالفكرة أوال ومن ثم السعي للوصول إلى كل ما يعين على تحقيق هذه الفكرة .األمر الذي يتطلب التخطيط الواعي
والتنفيذ المناسب لهذه العملية المعقدة والمتعددة األوجه ،وحتى يضمن مقدمي الخدمة لذوي االحتياجات الخاصة نجاح
الدمج وتقبله على المستوى الشعبي أو على مستوى صناع القرار ،فلابد للنظر إلى العوائق واالحتياجات ،ثم التخطيط
الدقيق لمجموعة من البرامج التي تهيئ عملية الدمج ،وهي ما يطلق عليها (برامج ما قبل الدمج) .وبهذا يمكن القول إن
نظام العزل الذي كان سائدا في المجتمعات ،أصبح اليوم صورة من الصور المتعددة التي يمكن إن تقدم من خلالها
الخدمات التربوية لذوي االحتياجات الخاصة .وبالنسبة لمجتمعنا الليبي نجد إن فكرة الدمج بدأت تدخل تدريجيا ففي مدينة
بنغازي يوجد مركز بنغازي العام للتوحد وقد بدء في فكرة الدمج سنة ( )6102حيث تم دمج ( )2أطفال في المدارس العامة
مع مراقبة دقيقة للتطور الذي يط أر عليهم وقد وجد تطور ملحوظ في بعض الجوانب منها الجانب االجتماعي واألكاديمي
وجانب المهارات واللغة االنجليزية ،وفى نفس الوقت فشلت بعض الحاالت في الدمج لعدم االهتمام من جانب األسرة وكثرة
غياب الطفل مما اضطر إلى تأخرهم وعدم استفادتهم من برنامج الدمج .وفى مدينة طبرق تم دمج عدد بسيط جدا من
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،ويلاحظ إن برنامج الدمج في المجتمع الليبي يسير بخطى بطيئة جدا مقارنة بباقي
الدول األخرى (مصر ،البحرين ،السعودية ،قطر) التي طبقت تجارب الدمج وأصبحت رائدة في هذا المجال ،ولعل السؤال
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الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يلحق مجتمعنا الليبي بالمجتمعات األخرى في تطبيق فكرة الدمج هل هي مشكلة عدم تقبل
سواء من الطفل العادي أو معلمه؟ أم إن هناك صعوبات أخرى حالت دون ذلك ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الدراسة
الحالية والتي تحاول فيها الباحثة تحليل األدب التربوي الذي تناول موضوع الدمج األكاديمي لألطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد واالستفادة من تجارب الدول األخرى التي طبقت برامج الدمج األكاديمي للوصول إلى تصور نظري مقترح يمكن أن
يفيد القائمين على تنفيذ مثل هذا النوع من البرامج في المجتمع الليبي واالستفادة منه لتطبيقه في المدارس العامة ليكون
بداية لبرامج تالية في هذا المجال .وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في وضع تصور مقترح الستراتيجية دمج األطفال
ذوي اضطراب طيف التوحد أكاديميا بالمؤسسات التعليمية بليبيا.

ثالثا :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقترح الستراتيجية دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أكاديميا في
المؤسسات التعليمية بليبيا.

رابعا :أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:
 .0تأتى أهمية هذه الدراسة في محاولتها إلقاء الضوء على قضية تعد األهم من بين القضايا المعاصرة لفئة أطفال
اضطراب طيف التوحد والتي أثارت واستدعت اهتمام الباحثين والمهتمين على المستوى العالمي والعربي ،هذه القضية
المتمثلة بدمج أطفال اضطراب طيف التوحد مع أقرانهم العاديين.
 .6الحظت الباحثة عند زيارتها لمركز بنغازي العام للتوحد عدم وجود استراتيجية للدمج نابعة من ظروف المجتمع الليبي
بل كانت االستراتيجية المتبعة هي االطلاع على استراتيجيات الدول األخرى لذلك فان هذه الدراسة تقدم تصور نابع من
ظروف المجتمع الليبي يمكن أن يستفيد منه القائمين على إعداد وتأهيل هذه الفئة من األطفال.
 .2جاءت هذه الدراسة استجابة لنداءات متكررة في المؤتمرات والندوات العلمية بضرورة تطبيق الدمج األكاديمي لإلفراد
ذوي االحتياجات الخاصة كما في دراسات كلا من يوسف وآخرون ( Haiduc (2009) )6102حيث أشارت نتائج هذه
الدراسات إلى إن فئة األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد فئة غير مرئية البد من تسليط الضوء عليها مع
التأكيد على أهمية إدماجهم في نظام التعليم العام.
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 .2لفت انتباه القائمين على شؤون التربية والتعليم من حيث االهتمام بهذه الشريحة من األطفال واعتماد مناهج وطرق
تقييم ملائمة لقدراتهم ،وتقديم الدعم اللازم لمساعدة هذه الفئة من األطفال.

خامسا :مصطلحات الدراسة
عرفت الباحثة مصطلحات الدراسة إجرائيا كما يلي:
 .0الدمج األكاديمي :هو أسلوب تربوي يتم من خلاله إلحاق األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مع األطفال العاديين
بالمدارس العامة داخل الفصل العادي طوال الوقت يمارس من خلالها مختلف األنشطة التربوية بما فيها التعليمية
واالجتماعية مع تقديم الخدمات المساندة من خلال فريق متعدد التخصصات مع إجراء بعض التعديلات الضرورية المادية
والبشرية لتسهيل فرص نجاحهم وتقدمهم.
 .6اضطراب طيف التوحد :هو اضطراب يؤثر على وظائف المخ ويعيق الطفل عن التواصل اللفظي وغير اللفظي مع
المحيطين به.

سادسا :اإلطار النظري
تبنت معظم دول العالم مفهوم الدمج كتوجه جديد في التربية الخاصة وذلك للتأكيد على حق األطفال ذوى االحتياجات
الخاصة في التعلم بالمدارس العامة جنبا إلى جنب مع األطفال العاديين ولتحقيق ذلك البد أن تكون هناك محاوالت جادة
تبذل لتطبيق فكرة الدمج لما له الدمج من فوائد عديدة قد تتحقق  ،وهذه الفوائد ال تعود على الطفل ذو اضطراب طيف
التوحد فقط ولكنها تعود على الطفل العادي وهذا ما توصلت إليه دراسة )  Alshurman (2015حيث توصلت إلى أن
الطفل العادي عندما يقوم بتدريس زميله الذي يعانى من اضطراب طيف التوحد فان هذا من شأنه أن يحسن من مهارات
التواصل اللفظي وغير اللفظي لهما  ،فإذا كان العالم بأسره ينادي بدمج ذوي االحتياجات الخاصة فإن ذلك ال يعنى هدم ما
يعرف بالتربية الخاصة بل يعني هدم األفكار التي كانت تكمن وراء التربية الخاصة والمتمثلة في عزل هؤالء بمدارس
خاصة بهم ،فالتمثيل الثنائي المتمثل في التربية لخاصة والتعليم العادي كان ضروريا في الماضي وقد حقق أهدافه لكنه لم
يعد مقبوال في الوقت الحاضر ،كما لم يعد الدمج خيا ار بل هو واقع قائم مستمر.
 -أنواع الدمج :يتخذ دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس العاديين صو ار وأشكاال مختلفة من بينها ما يلي:
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أوال :الدمج المكاني :وفيه يلتحق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين في نفس بناء المدرسة ،ولكن في
صفوف خاصة بهم أو حجرات خاصة بهم في نفس الموقع ،ويتلقى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في صفوف خاصة
ولبعض الوقت برامج تعليمية من قبل التربية الخاصة في غرفة المصادر ،كما يتلقون برامج تعليمية مشتركة مع األطفال
العاديين في الصفوف العادية ،ويتم ترتيب البرامج التعليمية وفق جدول زمني معد لهذه الغاية.
ثانيا :الدمج األكاديمي :يقصد بالدمج األكاديمي التحاق األطفال ذوى االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين في
ً
الصفوف العادية طوال الوقت  ،حيث يتلقى هؤالء األطفال برامج تعليمية مشتركة ويشترط في مثل هذا النوع من الدمج
توفر الظروف والعوامل التي تساعد على إنجاح هذا النوع من الدمج  ،ومنها تقبل األطفال العاديين لألطفال ذوى
االحتياجات الخاصة في الصف العادي  ،وتوفير معلمة التربية الخاصة التي تعمل جنبا إلى جنب مع المعلمة العادية في
الصف العادي وذلك بهدف توفير الطرق التي تعمل على إيصال المفاهيم العلمية إلى األطفال ذوى االحتياجات الخاصة.
كما عرفه عمر ( )6100بأنه وضع الطفل بشكل منتظم في فصل دراسي موجود في مدرسة عامة أو خاصة مع أقرانه
العاديين طول اليوم الدراسي واعطائه الفرصة للاندماج في مختلف األنشطة الفصلية من أجل تحقيق أهداف خطة تعليمية
فردية وفقا لخطة تربوية تضع في اعتبارها االحتياجات الفردية لكل طفل.
ثالثًا :الدمج االجتماعي :يقصد به دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين في مجال السكن والعمل
ويطلق على هذا النوع من الدمج بالدمج الوظيفي ،وكذلك الدمج في البرامج واألنشطة والفعاليات المختلفة بالمجتمع،
ويهدف هذا النوع من الدمج إلى توفير الفرص المناسبة للتفاعل االجتماعي والحياة االجتماعية الطبيعية بين األطفال
العاديين وذوي االحتياجات الخاصة( .سليمان ،6106 ،أ).
 العوامل التي سارعت بالدمج :نتائج األبحاث والدراسات التي أوصت بأهميته ،األنظمة والقوانين التي ساندته ،تغيراتجاهات المجتمع نحو المعاقين ،الضغط من قبل أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،سلبيات األنظمة
االنعزالية ،المختصين والعاملين في مجال التربية الخاصة كانوا ينادوا به دائما.
 مبررات الدمج األكاديمي :إن الهدف األساسي من دمج األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد مع اقرأنهم العاديين إنماهو التفاعل وكسب كثير من الخبرات من خلال االحتكاك اليومي مع اقرأنهم األمر الذي يؤدى إلى التكيف االجتماعي
واتاحة الفرص لجميع األطفال للتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم من األطفال للانخراط في الحياة العادية ،واتاحة

تصور مقترح الستراتيجية دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أكاديميا بالمؤسسات التعليمية بليبيا

56

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي
Scientific Journal of Open University - Benghazi

المجلد الثاني  -العدد األلو
يناير 2021م

الفرحة لألطفال العاديين للتعرف على إقرانهم عن قرب وتقدير مشاكلهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة كذلك
خدمة األطفال ذوى اضط ارب طيف التوحد في بيئتهم المحلية والتخفيف من صعوبة انتقالهم إلى مراكز ومؤسسات بعيدة
عن بيتهم وخارج أسرهم واستيعاب اكبر نسبة ممكنة من األطفال الذين ال تتوفر لديهم فرص للتعليم وتعديل اتجاهات أفراد
المجتمع وبالذات العاملين في المدارس العامة والتقليل من الكلفة العالية لمراكز التربية المتخصصة(.سليمان ،6106،أ)
ويرى الصمادي ( )6101إن فكرة الدمج ظهرت نتيجة لعدد من المبررات أهمها:
 .0التغير الواضح في االتجاهات االجتماعية نحو األطفال المعاقين من السلبية إلى اإليجابية.
 .6ظهور القوانين والتشريعات التي تنص صراحة على حق الطفل المعاق في تلقي الرعاية الصحية والتربوية واالجتماعية
أسوة بزملائه من األطفال العادين وفي أقل البيئات التربوية تقييدا.
 .2تزايد عدد األطفال المعاقين في بعض المجتمعات وخاصة في الدول النامية مع قلة عدد المراكز والمؤسسات الخاصة
لرعاية المعاقين مما يعني أن الدمج بأشكاله قد يكون أحد الحلول لهؤالء الطلبة المعاقين.
 .2ظهور بعض الفلسفات التي تؤيد دمج المعاقين مع الطلبة العاديين في المدارس العادية وذلك لعدد من المبررات أهمها
توفير الفرص الطبيعية للطفل المعاق للنمو االجتماعي والتربوي مع أقرانهم من الطلبة العاديين والمحافظة على التوزيع
الطبيعي لألطفال في المدرسة العادية.
 الخطة الفردية والمنهج الفردي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:لكي يكون البرنامج فعاال في تدريس التلاميذ ذوي اضطراب طيف التوحد البد من توفر عوامل لنجاح البرنامج وهي
الشمولية ،والتكيف ،والتدخل المبكر ،والتخصصية في الطرق واألساليب وأن تكون الخدمات شاملة لجميع احتياجات
التلاميذ .وأن يعطى المعلم الوقت الكافي لتعليمه ،وان يقدم الخدمات معلم متخصص يعرف كيف يقدم المهارة أو المعلومة
للتلميذ من خلال استخدام استراتيجيات ملائمة .وفى الخطة أو البرنامج التعليمي فان كل تلميذ له احتياجات تعليمية
خاصة به ومستويات نمائية مختلفة .والهدف من وضع خطة فردية للتلاميذ ذوي اضطراب طيف التوحد هو خلق برنامج
تربوي يتناسب مع احتياجاته وقدراته على النحو التالي :تقييم قدرات ومستوى الطفل الحالي ،قياس مستوى التحصيل ،قياس
العناية الذاتية واالعتماد على النفس ،وضع األهداف العامة ،عرض النشاط على الطفل( .مصطفى وآخرون)6100 ،
والفكرة في التربية الخاصة هي أن نهيئ للطفل البيئة التعليمية الخاصة به و التي تسمح بتعلمه بسرعة اقل من سرعة تعلم
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الطفل العادي مع التركيز على أنشطة وموضوعات تعليمية وطرق تدريس وتكنولوجيا خاصة به ليتمكن من تعويض
القصور الذي تفرضه عليه إعاقته و على نمو قدراته ويعتمد اختيار الفصل المناسب لمستواه و على درجة تخلفه في كل
قدرة من هذه القدرات عن الطفل العادي عندما يلتحق بالمدرسة أو المركز التعليمي وعما إذا كان يعانى من اضطراب
طيف التوحد فقط أو من إعاقات أخرى مصاحبة وتتطلب أساليب تعليمية وبرامج و أنشطة خاصة فضلا عن تلك التي
يتطلبها اضطراب طيف التوحد .
كذلك البد أن يتضمن برنامج التقييم حصر وتوصيف دقيق للسلوكيات النمطية التي يقوم بها الطفل بشكل متكرر
وتستنفد جزءا كبي ار من وقته وتركيزه وكذلك تحديد السلوكيات الشاذة والعدوانية التي تسبب إيذاء له أو لمخالطيه .فالحصر
والتقييم لهذه السلوكيات تؤدى إلى تضمين البرنامج التعليمي جانبا من وسائل وطرق علاج تلك السلوكيات التي لو أهملت
تحول دون فاعلية البرنامج التعليمي وتحقيق أهدافه( .مجيد )6666 ،وتشمل الخطة الفردية على مرحلتين هما:
أ .مرحلة ما قبل التعليم األكاديمي :وتتطلب إتقان عدة مهارات هي :التمييز البصري :ويشمل التطابق بين األلوان
واألشكال واألحجام ثم التعرف على األشياء وذكر اسمها ،تتابع األشياء بالعين (اللون أو الشكل) واكمال شيء ناقص.
تمييز األصوات  -تقوية الذاكرة البصرية والسمعية بسماع أصوات الحيوانات والموسيقى - .تقوية الحركات الصغرى عن
طريق التمييز بين الناعم والخشن والثقيل والخفيف باستخدام اليد ،معرفة االتجاهات ،معرفة الفروق البسيطة بين األشياء
المتشابهة والمختلفة .مهارة التصنيف والتوظيف.
ب .مرحلة التعليم األكاديمي وتشمل:
القراءة - :ربط الصورة بالحرف أو الكلمة والجمع بين الصورة والكلمة - .ربط الصور بالجمل وتنفيذ معلومات مكتوبة.
الكتابة - :تقليد كتابة االسم والعناوين والكلمات المختلفة ،كتابة الكلمات ثم الجمل من الذاكرة.
الحساب - :معرفة مفهوم العد (نقول له ثلاثة ونعطيه ثلاثة أشياء) عن طريق صندوق العد نطلب منه أن يعد رقم معين،
التعرف على الرقم المطلوب ،الجمع والطرح ،معرفة التتابعات ،معرفة الوقت ،معرفة القياسات مثل األوزان واألطوال،
استخدام اآللة الحاسبة اليدوية إلجراء العمليات الحسابية( .مصطفى )6665 ،ويفضل أال يزيد عدد المتعلمين المصابين
باضطراب طيف التوحد عن ثلاثة متعلمين لكل معلم أو من  2-5مقابل كل معلم ومساعد معلم ،حتى يتمكن المعلم من
تركيز انتباههم للنشطات التعليمية والتدريبية .كذلك يفضل استخدام وتطبيق برامج تعديل السلوك المستمدة من التحليل
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السلوكي التطبيقي من خلال إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج تعديل سلوك فردى حسب احتياج التلميذ وطبيعة السلوك لديه،
كذلك تقييم مستوى أداء التلميذ قبل وأثناء التحاقه بالبرنامج لمعرفة مستوى أدائه الحالي والذي على ضوئه يتم تصميم
وتعديل البرنامج التربوي والتدريبي الفردي له واعطاء األولوية لتدريب التلميذ على المها ارت االستقلالية واالجتماعية
والتواصلية( .الجروانى)6102 ،
 عوامل نجاح فكرة الدمج األكاديمي :يوجد العديد من العوامل المساعدة على فكرة الدمج منها:- 0تحديد الفئات التي يمكن لها االستفادة من برامج الدمج ،كذلك الفئات التي ال يمكن لها االستفادة- 6 .توفير األدوات
والتجهيزات اللازمة لنجاح فكرة الدمج األكاديمي - 2.تحديد أعداد األطفال التي يمكن أن تشملهم عملية الدمج األكاديمي.
 -2تحديد شكل الدمج المراد تنفيذه سواء أكان دمجا لبعض الوقت أم طوال الوقت -5.االعتماد على األساس القانوني في
عملية الدمج ،كذلك االعتماد على القوانين التي تضمن حق الحماية والرعاية الصحية واالجتماعية والتربوية للمعاقين.
- 2وضع معايير ذاتية وجمعية من أجل تقييم فكرة الدمج من حيث النجاح والفشل ومن أجل إغناء عملية الدمج وتصويبها
وتطويرها  - 2إعداد اآلباء واإلدارة المدرسية لتقبل فكرة الدمج  -8أن تكون عملية الدمج مرنة ومبدئها التعليم داخل
الصف ما أمكن -9 .إتاحة الفرصة لتكوين اتجاهات إيجابية بين األطفال ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال العاديين 01
إطلاع المتخصصين اآلخرين العاملين مع الطفل على فلسفة الدمج -00.التعامل مع الطلاب وباقي أفراد عائلاتهمكأعضاء في المدرسة  - 06اإلفادة من النقد البناء  - 02معرفة المعلم بالحاجات واألساليب التعليمية الفردية لكل طفل
باإلضافة لمضمون البرامج التربوية واألساليب التعليمية( .لصمادى)6101،
 االتجاه نحو الدمج :هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية نحو سياسة الدمج يمكن اإلشارة إليها على النحو التالي:االتجاه األول :يعارض أصحاب هذا االتجاه بشدة فكرة الدمج ،ويعتبرون تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في
مدارس خاصة بهم أكثر فعالية ،وأمنا ،وراحة لهم ،وهو يحقق أكبر فائدة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية .االتجاه الثاني :يؤيد
أصحاب هذا االتجاه بشدة فكرة الدمج ،لما لذلك من أثر في تعديل اتجاهات المجتمع والتخلص من عزل األطفال الذي
يسبب عادة إلحاق وصمة العجز والقصور واإلعاقة وغيرها من الصفات السلبية التي قد يكون لها أثر على الطفل ذاته،
وطموحه ،ودافعتيه ،أو على األسرة أو المدرسة أو المجتمع بشكل عام .االتجاه الثالث :يرى أصحاب هذا االتجاه بأنه من
المناسب االعتدال وينادى بضرورة عدم تفضيل برنامج على آخر ،بل يرون أن هناك فئات ليس من السهل دمجها بل
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يفضل تقديم الخدمات الخاصة بها ،من خلال مؤسسات خاصة ،وهذا االتجاه يؤيد دمج األطفال ذوي اإلعاقات البسيطة أو
المتوسطة في المدارس العادية( .بطاينة وآخرون  )6105،ويلاحظ من خلال استعراض اآلراء المؤيدة والمعارضة للدمج
وجود تناقض واضح حول موضوع الدمج ،وقد اعتبر الباحثين إن هذه التناقضات نابعة من صعوبة اإلجابة عن األسئلة
التالية- 6 :ما هي الفئات التي يمكن دمجها والتي ال يمكن دمجها؟ - 6ما هي المتغيرات التي تؤخذ بعين االعتبار عند
إجراء عملية الدمج وخاصة متغيرات العمر العقلي والعمر الزمني؟ - 6ما هو عدد األطفال الذين يمكن دمجهم في الصف
العادي أو الخاص؟ - 6هل األنسب هو دمج األطفال لبعض الوقت كما في الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية
أم دمج األطفال طوال الوقت كما في الصفوف العادية؟ - 6هل تتقبل اإلدارة فكرة الدمج؟ - 5هل يتقبل آباء وأمهات
األطفال العاديين فكرة الدمج؟ - 5هل يتقبل آباء وأمهات األطفال المعاقين فكرة الدمج؟ - 5ما هي معايير نجاح أو فشل
فكرة الدمج؟ (الصمادوى )6101
 صعوبات الدمج: -0صعوبة التواصل مع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد حيث يجد معظم هؤالء األطفال صعوبة في التعبير عن
الذات أو عما يعانون من قلق أو اضطراب -6 .اعتماد األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على المدخلات البصرية
أكثر من المدخلات السمعية ف ي حين نجد إن الطريقة األساسية للتدريس هي المناقشة أو المحاضرة -2 .صعوبة تعميم
المهارات والمعارف من موقف ألخر -2 .االعتماد على المعززات والتشجيع بصورة أساسية ويرجع هذا لنقص المبادأة عند
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد -5 .عدم االستجابة للتغيرات الدائمة في الفصل الدراسي العادي ولذا يجب تدريب
هؤالء األطفال على االستجابة لتغيرات الجدول الدراسي -2 .نقص القدرة على المواجهة والتكيف لألحداث المستقبلية،
والصعوبة الكبيرة في بناء علاقات مع األقران( .مصطفى وآخرون )6100 ،وقد شرعت العديد من الدول بتطبيق الدمج
األكاديمي في مدارسها العامة إيمانا منها بأنه حق من حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .وأجريت على أثر هذا
التطبيق العديد من الدراسات التقويمية للدمج هدفها معرفة اتجاهات القائمين على عملية الدمج وخاصة المعلمين منهم.
ومن خلال مسح األدبيات المتعلقة بالموضوع فقد توفر للباحثة العديد من الدراسات التي ناقشت موضوع الدمج األكاديمي
كفكرة من حيث أنها مناسبة أو غير مناسبة  ،إيجابية أو سلبية ودراسات أخرى تناولت المعوقات التي تواجه عملية الدمج
األكاديمي مثل دراسة الحزنوى (  ) 6119و دراسة ) Tayyare (2013ودراسات أخرى تناولت أهمية الدمج األكاديمي
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ألطفال اضطراب طيف التوحد مثل دراسة ) Haiduc (2009مما يشير إلى إن الباحثين في مجال التربية الخاصة قد
تخطوا مرحلة وضع تصورات للدمج إلى مرحلة أخرى أصبح اإلدماج فيها واقعا يفرض نفسه.

سابعا :الدراسات السابقة
 دراسة الخشرمى ( )6110هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على برامج الدمج المطبقة على الطلبة والطالبات من ذوياالحتياجات الخاصة ،وتقييم مدى نجاح تلك البرامج ،وتحديد العقبات التي تعترضها ،وتقديم فرص أفضل لنجاح أسلوب
الدمج .وقد تم توظيف استمارة خاصة محكمة أعدتها الباحثة لغرض هذه الدراسة وتم توزيعها على عينة شملت جميع
مدارس المملكة المطبقة للدمج .وقد أشارت نتائج هذه الدراسة الى التحول الكبير الذي ط أر على برامج الدمج في المملكة
العربية السعودية ،حيث بدأت بطيئة عام 0201هـ ثم تزايدت بشكل ملحوظ .كما يتضح من الدراسة أن كافة اإلعاقات قد
استفادت من برامج الدمج المطبقة وباألخص اإلعاقات البسيطة ،كما أن كافة البدائل التربوية قد تواجدت بنسب
متفاوتة .وتشير النتائج أيضا إلى تميز وتوسع مدارس البنين في الدمج مقارنة بمدارس البنات .وتشير الدراسة إلى عدد من
المعوقات التي واجهت برامج الدمج وتعرض عدد من المقترحات لعلاجها.
 كذلك قام السيد (  ) 6119بدراسة تجربة الدمج في دولة قطر حيث أشار إلى أن تجربة الدمج في قطر مرت بعدةمراحل هي  :مرحلة اإلعداد ( :)6116 – 6110وتضمنت التنسيق بين و ازرة التربية ولجنة ذوى االحتياجات الخاصة
بالمجلس األعلى لشؤون األسرة حيث تم تخصيص مدرستين لبدء مشروع الدمج كمشروع تجريبي حيث كانت فكرة المشروع
بادرة من المجلس األعلى لشؤون األسرة .المرحلة التنفيذية ( )6112 – 6112وتضمنت هذه المرحلة توفير وتقديم
الخدمات المساندة والتسهيلات وغرف المصادر لألطفال من ذوي اإلعاقة الحركية وصعوبات التعلم في المدارس المختارة.
وتم خلال هذه المرحلة  :افتتاح برنامج الدمج في مدرستين وهى تعتبر المرحلة الثالثة .المرحلة الرابعة ()6115 – 6112
تم افتتاح ثلاث مدارس .المرحلة الخامسة( :)6111 – 6115تم ضم خمس مدارس جديدة لبرنامج الدمج األكاديمي.
المرحلة السادسة ( :)6112- 6112تم افتتاح خمس مدارس جديدة في مناطق متفرقة من الدوحة.
 دراسة منصور وآخرون ( )6106هدفت إلى وضع تصور مقترح لتطوير نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصةفي مرحلة رياض األطفال بسورية في ضوء خبرة بنغلادش ونيبال .ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على أسلوب بيريداي
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في المقارنة ،وتم وفق الخطوات التالية وهي :وصف وتحليل واقع الدمج في سورية ،ثم وصف وتحليل خبرات ناجحة للدمج
في بنغلادش ونيبال ،ثم المناظرة بين دولتي المقارنة لتحديد نقاط التشابه واالختلاف ،بعد ذلك خطوة المقارنة التي تضمنت
تحليل وتفسير نقاط التشابه واالختلاف بين دولتي المقارنة .بعد ذلك تم وضع ملامح التصور المقترح في ضوء خبرة دولتي
المقارنة مع األخذ بعين االعتبار إلمكانيات سورية ومشكلات الدمج فيها .وقد تمثلت أبرز ملامح التصور المقترح
المدخلات متضمنة :األهداف ،المتعلمين ،المعلمين ،المنهج ،بيئة الروضة ،غرف النشاط ،األسرة والمجتمع المحلي .كلك
العمليات متضمنة استخدام استراتيجيات تربوية فعالة ومتنوعة مثل لعب األدوار ،سرد القصص ،االهتمام بالتعليم الفردي
والجماعي ،العمل ضمن مجموعات غير متجانسة .والمخرجات على صعيد األطفال وبيئة الروضة والمجتمع.
 كذلك هدفت دراسة سليمان ( ،6106أ) إلى التعرف على تجربة دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد فيالمدارس العادية في مملكة البحرين حيث أشارت إلى إنها تجربة حديثة العهد ،بدأت منذ عامين وطبقت في ثلاث مدارس،
حيث بلغ عدد األطفال التوحديين المدمجين في هذه المدارس ( )05طالبا يعاني من اضطراب طيف التوحد ،تراوحت
أعمارهم ما بين ( )01-2سنوات بإشراف ( )9أخصائيات ،يحملن الباكالوريوس في التربية الخاصة .ويوجد في البحرين
مركزان أساسيان الستقبال األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،بعد أن تم تشخصيهم من قبل فريق اختصاصي ،وهذا
المركزان ،هما :مركز عالية للتوحد ،ومركز الوفاء للتوحد التابع للجمعية البحرينية لإلعاقة الذهنية والتوحد .يحتوي مركز
الوفاء للتوحد على ( )21طفلا ،أعمارهم من ( )06-2سنة ،منهم اآلن ( )05طفلا ملتحقين بمدارس الدمج .من ضمنهم
( )62طفلا مدمجين مع أطفال عاديين داخل المركز ،حيث يوجد فيه قسمان ،قسم لرعاية وتعليم األطفال ،وقسم أخر
للدمج الكلى مع األطفال العاديين لذلك فان عدد األطفال المدمجين في المدارس العادية يبلغ ( )26طفلا.
 كما هدفت دراسة عبد الرحمن وآخرون ( )6102إلى تقويم التجربة القطرية في دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مجالالتعليم ،من خلال استطلاع آراء المختصين وذوي العلاقة من مدرسين وأخصائيين اجتماعيين والطلاب أنفسهم .حيث
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي من خلال منهج البحث ،وذلك بتنفيذ دراسة مسحية على عينة من المدرسين وذوي
االختصاص بلغ عدد العينة ( )61معلم .بينما كان عدد الطلاب المستطلعين ( )52طالبا في مدرسة األحنف ،وزعت
عليهم استبانة مثلت أداة الدراسة حيث شملت جميع محاور الدراسة .وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية علمية ،ضمنت
تمثيلها لمجتمع الدراسة ،وقد تم تحليل البيانات واستخلاص النتائج وخلصت الدراسة إلى عدم توافر مهارة وخبرة في إعداد
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الخطة التربوية الفردية لذوي االحتياجات الخاصة ،ونقص الكوادر المختصة في التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة،
ُ
فضلا عن عدم توفر المواد المعدلة المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة.

ثامنا :التصور المقترح الستراتيجية دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أكاديميا بالمؤسسات
التعليمية بمدينة بنغازي
يواجه الدمج األكاديمي في بدايته بعض الصعوبات كونه برنامجا جديدا والمجتمع ال يتقبل كل جديد في الغالب .ومع
الوقت تصبح الصورة أفضل ،حيث يتوجب أن تكون لدينا نظرة إيجابية وال نركز على السلبيات إال بغرض معالجتها فقط.
فالدمج هو أول خطوة ناجحة لينال ذو االحتياجات الخاصة حقوقهم داخل المجتمع ،وما ينقص برامج الدمج هو الفريق
الكامل الذي يتمثل في (أخصائي تواصل – وأخصائي نفسي – ومرشد – ومعلم– ومعلم تدريبات سلوكية) وحتى
يستطيع الطالب ذو االحتياجات الخاصة التكيف في بيئته الجديدة البد أن تكون المدرسة بكاملها فاعلا في تحقيق ذلك
اإلنجاز .ولتطبيق عملية الدمج في المدارس العامة البد أن يكون هناك ترابط وتعاون بين المتخصصين في التربية
الخاصة وبين المتخصصين في التعليم العام إضافة إلى توفير اإلمكانيات اللازمة لنجاح عملية الدمج  ،وتتفق الباحثة مع
سليمان ( ،6106ب) في انه يجب التشديد على الدور الذي يجب أن تطلع به و ازرة التربية والتعليم ودعمها لمراكز التربية
الخاصة في إيجاد واعتماد المنهج المناسب وتفعيل قبول األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المدارس العامة في
الفصول العادية سواء كان الدمج جزئيا أو كليا حسب قدرات الطفل وامكاناته ،كما البد من تدريب معلمي المدارس العامة
على التعامل مع تلك الفئة وتدريبهم على آليات موائمة المناهج وأدوات التقييم حتى يتحقق الهدف المرجو ويستفاد من
الدمج وحتى ال يكون الدمج شكليا خاصة وان العديد من الدراسات توصلت إلى انه من الممكن تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى هذه الفئة من األطفال منها دراسة ) Alothman (2016وليس هذا فحسب بل إن األطفال الذين يعانون
من اضطراب طيف التوحد يمكنهم االستفادة من الحاسوب ففي دراسة ) Omar (2015التي أجريت بهدف معرفة تأثير
عناصر الوسائط المتعددة (الرسم والنص) في االستيعاب القرائي ألطفال طيف التوحد توصلت إلى أن األطفال المصابين
بالتوحد يمكن أن تستفيدوا من استراتيجيات االستيعاب القرائي عندما تستخدم الرسم والنص معا .وفى دراسة Tayyare
) (2013أجريت مق ارنة بين الصعوبات المجتمعية التي تواجهها أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وأمهات األطفال ذوي
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اضطراب طيف التوحد في اسطنبول بتركيا وتوصلت الدراسة إلى إن أمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يواجهن
صعوبات مجتمعية أكثر.
وبهذا يمكن القول إن الدمج من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى تخطيط سليم للتأكد من نجاح البرنامج بحيث يكون
مخططا له بصورة دقيقة حيث أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والذين سيستفيدون من هذا البرنامج يجب أن
يحصلوا على مستوى من التعليم ال يقل عن البرنامج المطبق في المراكز الخاصة بهم  ،أيضا وجود هذا الطفل في
المدارس العادية ال يجب أن يؤثر بأي حال على برنامج المدرسة العادية ومستوى تقدم وطموح األطفال  ،وأن ال يشكل
عبئا إضافيا على المعلم في المدرسة العادية وقد تناولت الورقة في الجانب النظري اإلجراءات النظرية التي يمكن أخذها
بعين االعتبار لتنفيذ خطة الدمج األكاديمي ألطفال طيف التوحد ،أما في هذا الجانب سيتم الحديث عن اإلجراءات
التنفيذية التي ينبغي أن نأخذها بعين االعتبار عند تنفيذ خطة الدمج  ،وينبغي أال يغيب عن بالنا بأن للدمج قواعد وشروط
علمية وتربوية البد أن تتوافر قبل وأثناء وبعد تطبيقه.

إجراءات التنفيذ:
أوال :قبل البرنامج
 تحديد األهداف المرجوة من البرنامج بحيث يجب أن تكون واقعية وعلى أسس علمية حتى ال تكون عائق وأضرارها أكبرعلى األطراف المشاركة.
 قبل البدء في عملية دمج أطفال اضطراب طيف التوحد يجب عقد العديد من االجتماعات بين الوالدين والمعلم المنوطبه مسؤولية رعاية هؤالء األطفال في مدارس العاديين لكي يتمكنوا من معرفة نمط تعلم أطفالهم ومستوى مهاراتهم المعرفية
الحالية وكذلك معرفة األساليب السلوكية التي سوف تتبع مع أطفالهم لتشجيعهم على التعامل مع اآلخرين من حولهم،
ولذلك ينبغي عليهم معرفة طبيعة ما يمر به طفلهم في المدرسة ومتابعته في الواجبات والمهام المنزلية التي يكلف بها.
ثانيا :أثناء البرنامج
 -0المدرسة:
 حصر األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد حسب أعمارهم في المنطقة او المدينة التى ستتم فيها عمليةالدمج ،وذلك بعد تشخيصه جيدا وتطبيق االختبارات المحددة عليه من قبل المختصين في المركز الذي ينتمي إليه الطفل.
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 مخاطبة و ازرة التربية و التعليم التي تتبع لها مدارس المدينة وذلك لترشيح عدة مدارس مناسبة الستحداث فصول دراسيةملحقة بالمدارس العادية تستوعب األطفال المراد دمجهم  ،وكذلك تحديد فصول دراسية معينة لدمج األطفال مع اقرأنهم
العاديين كلا حسب حالته ،كذلك توفير غرفة تعرف بغرفة المصادر وهى غرفة ذات اتساع يحقق سهولة التدريب والحركة،
تتوسط فصول المدرسة  ،ومزودة بأثاث ومواد تربوية  ،يتردد علي هذه الغرفة الطفل الذي يعاني من صعوبات تعليمية
معينة في مادة معينة أو حل مشكلة تواجهه أو يتلقى فيها مساعدة خاصة من قبل اختصاصيين كلما دعت الحاجة إلى
ذلك.
 بعد اختيار المدرسة المناسبة ،يتم توجيه خطاب لإلدارة موضحا فيه اسم المدرسة وعدد الفصول التي سيتم فتحهاواعطائها معلومات كاملة عن فئة األطفال التي سيتم نقلهم للفصول في المدرسة مع توضيح الطرق واألساليب التي يمكن
دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مع أقرانهم العاديين في المدرسة.

يتم إخطار ولى أمر الطفل الذي سيتم نقله

في البرنامج الجديد بمدارس التعليم العام قبل بدء العام الدراسي الجديد.
 تهيئة المدرسة بداية بالمدير والمعلمين والمرشد الطلابي ،واألطفال العاديين ،لبرنامج الدمج واقناعهم به وهذا لن يتم إالبعد توضيح أهمية الدمج لكل من اإلدارة المدرسية والمعلمين وأولياء أمور األطفال.
 تحديد احتياجات األطفال من وسائل المواصلات و كذلك توفير جميع اإلمكانيات واالحتياجات المادية والفنية والوسائلالتعليمية للبرنامج ورفعها لو ازرة التربية و التعليم التخاذ اللازم.
 -6المعلمين
في حدود علم الباحث ال يوجد في كليات التربية بليبيا برامج إعداد خاصة لمعلمي التلاميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد وال توجد مناهج خاصة يدرسها الطالب المعلم تتعلق باضطراب طيف التوحد وانما يدرسه الطالب ضمن مقررات
دراسية أخرى لذلك فان معلم هذه الفئة البد أن يكون ملم بطرق التعامل التربوي والتعليمي والنفسي لهؤالء األطفال .وفى
ظل هذه اإلمكانيات كيف يمكن لهذا المعلم الغير مؤهل العمل مع هذه الفئة ،فمن غير المنطقي تماما أن ننظر إلى الدمج
على أنه مجرد إلحاق أطفال في حاجة ماسة إلى تفريد التعليم بصورة أكثر خصوصية من غيرهم في فصول داخل مدارس
العاديين أو في نفس الفصول الدراسية مع أقرانهم سليمي النمو .كذلك أن نجاح عملية دمج فئة أطفال اضطراب طيف
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التوحد هو أمر مقرون وبشدة بمدى توفر معلم قادر على الوفاء بمجموعة كبيرة من األدوار وأداء العديد من المهام من
أجل نجاح عملية الدمج .لذلك البد من:
 إعداد دورات تدريبية يدور محورها حول أهم طرق التعامل مع أطفال ذوي االحتياجات الخاصة قبل وأثناء الخدمةلمعلمات رياض األطفال.
 إعداد الكوادر اللازمة وتدريبيها تدريبا جيدا بما يتناسب مع إنجاح برنامج الدمج ،وينبغي أن يكون تدريب معلميالفصول العادية على التعامل التربوي مع ذوي االحتياجات الخاصة من الركائز األساسية لبرامج الدمج.
 البد من توفير معلم التربية الخاصة واحد على األقل في كل مدرسة يطبق فيها برنامج الدمج حيث أن الطفل يحتاج إلىدرجة كبيرة من القبول والدعم والقليل من المنافسة لذلك فهم بحاجة إلى مدرسين مؤهلين.
 اختيار المعلمين الراغبين في تنفيذ البرنامج و العمل مع هذه الفئة من األطفال و إعطائهم حرية اتخاذ الق اررات المهنيةفي تعديل المنهج واضافة البرامج المناسبة  ،مع األخذ بعين االعتبار نوع أخر من المعلمين تكون مهمتهم متابعة احتياج
البرنامج والتنسيق ورفع الصعوبات التي تواجه البرنامج إلى جهات االختصاص لمحاولة حلها.
 -2المناهج
 ينبغي أن تكون المناهج الدراسية المقدمة في فصول دمج أطفال اضطراب طيف التوحد مع أقرانهم العاديين مبنيةعلى أسس ومعايير تراعى بدقة العمر الزمني لألطفال واحتياجاتهم الفردية وقدراتهم واستعداداتهم وميولهم أي أن تكون هذه
المناهج داعمة للمهارات الوظيفية األساسية التي يحتاجها الطفل لتحقيق قدرته على العيش المستقل وقائمة على التدريب
على المهارات االجتماعية ومهارات التواصل وتحسين المهارات الحياتية األساسية.
 المناهج ال بد أال تكون قاصرة تتناول فقط الجوانب األكاديمية بل البد وأن تعمل بشكل تكاملي على تنمية المجاالتاألكاديمية ومجاالت اللغة والكلام وأن تتضمن أوقات للعب واالستجمام وأن تهدف في مجملها إلى تحسين المجال الحسي
والمهني والحركي واالجتماعي والوجداني للطفل فالمنهج الدراسي المناسب في فصول الدمج ال بد وأن يكون ،مناسبا
للمرحلة العمرية ،يؤكد على التواصل والتنشئة ،االجتماعية  ،وأن يكون ذو مرجعية مجتمعية بحيث يكون مترابطا متكاملا
مطو ار ومطوال يحوي كافة مجاالت الحياة الحالية منها أو تلك المستقبلية اللازمة لفئة أطفال اضطراب طيف التوحد والتي
تعدهم لبيئات العمل في المستقبل.
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 يفضل التركيز على مبادئ االتصال اللفظي والوسائل البصرية ويرتكز المبدأ األساسي لهذا النظام على تعليم األطفالالتواصل ،ليس باللغة فقط ولكن باستخدام حزم الصور المتناسقة الهادفة إلتمام المهمة( .اإلمام وآخرون )6101،
 -2أولياء األمور
للوالدين عنصر هام في نجاح عملية دمج أطفالهم المصابين باضطراب طيف التوحد مع أقرانهم العاديين ،فالوالدين
يشكلان دعما عاما جوهريا رئيسيا في نمو وارتقاء أطفالهم ،ولهما دور بالغ األهمية في عملية الدمج.
ثالثا :بعد البرنامج (التقييم) لكي نتمكن من تقييم برنامج الدمج بشكل جيد في مدارس التعليم العام البد من توافر وسائل
واجراءات دقيقة تساعدنا على تقييم البرنامج ولذلك يجب مراعاة اآلتي :أ .تحديد الفترة الزمنية للدمج فيما إذا كانت تشمل
طول فترة اليوم الدراسي أو في فترات زمنية محددة ب .تحديد نظام تسجيل مستمر لقياس تقدم الطفل في مختلف الجوانب
النمائية .ج .تشكيل لجان خاصة في كل مدرسة مكونة من (المدير ونائبه واألخصائي النفسي ،المرشد الطلابي ،معلم من
برنامج الدمج ،معلم التدريبات السلوكية ،وأخصائي عيوب النطق والكلام .لمتابعة نمو الطفل في الجوانب المختلفة وفيما
إذا كان الطفل يستفيد من برنامج الدمج ام ال .د .تصميم السجلات الخاصة بتدوين المعلومات حول تطور ونمو الطفل
خلال مراحل تنفيذ برنامج الدمج كما يلي:
-

أن يبدأ الدمج من بداية مرحلة رياض األطفال.

-

سجل يوضح الحالة التي كان عليها الطفل قبل الدمج.

-

سجل خاص بتسجيل ملاحظات المعلم حول مدى استفادة الطفل من برنامج الدمج ،ومدى توافق البرنامج مع
قدرات الطفل وامكانياته ،ومدى تمشي الطفل مع متطلبات الدمج ،وهنا يجب أن يكون التسجيل دوريا وبشكل
مستمر بما يكفل المتابعة المستمرة لتطور ونمو الطفل.

-

سجل تقويمي خاص يحدد مدى استفادة الطفل من البرنامج بعد انقضاء فترة زمنية معينة كفصل أو عام دراسي،
والذي سيتم النظر على أساسه باستم اررية الطفل في البرنامج أو عدمه ،كذلك يتم من خلال هذا التسجيل تقييم
البرنامج وتحديد جوانب القوة والضعف فيه واجراء التعديل المناسب في ضوء الخبرة التي تم اكتسابها خلال فترة
تطبيق البرنامج.
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تاسعا :الخاتمة
وأخي ار يمكن القول أن موضوع الدمج األكاديمي في مجتمعنا الليبي مازال يسير بخطى بطيئة جدا وذلك لعدم وجود
خطط ومتابعة مستمرة من قبل المسئولين على هذه الشريحة المهمة في المجتمع ،والتي لو توفرت لها الظروف الملائمة
لكان من الممكن االستفادة منها ،فليس بالضرورة أن يكون كل طفل يعانى من اضطراب طيف التوحد متأخ ار دراسيا بل إن
هناك أطفال يعانون من هذا االضطراب وفى نفس الوقت لديهم القدرة على اإلبداع في جانب معين  ،وقد حاولت هذه
الدراسة االطلاع على األدب التربوي لوضع الخطوة األولى في سبيل النهوض بهذه الفئة حتى يتسنى للقائمين على شؤون
التربية و التعليم تقديم الدعم اللازم للمراكز التي تضم أطفال طيف التوحد بمجتمعنا الليبي وتخصيص ميزانية لتقديم أفضل
الخدمات التربوية لهم .

عاش ار :المقترحات
 .0إجراء دراسة للتعرف على اتجاهات المعلمين حول دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مع األطفال العاديين
كذلك التعرف على الصعوبات التي تواجه عملية الدمج حتى يمكن تفاديها قبل تنفيذ برامج الدمج.
 .6إجراء دراسة ميدانية تهدف إلى التعرف على الصعوبات التي تحول دون التوسع في عمليات الدمج األكاديمي
بالمجتمع الليبي.

قائمة المراجع
اإلمام ،محمد صالح وفؤاد عيد الجوالدة ( )6101التوحد ونظرية العقل .دار الثقافة ،المملكة األردنية الهاشمية ،ط.0
بدر ،ابراهيم محمود ( )6112الطفل التوحدى تشخيص وعلاج .مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،ط.0
بطاينة ،أسامة ومدهلل الرويلي ( )6105اتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال ذوي االعاقة الحركية في المدارس الحكومية
في شمال المملكة العربية السعودية .المجلة األردنية في العلوم التربوية ،م ، 11ع ، 2ص.028-025
الجابري ،محمد عبد الفتاح )6102(.التوجهات الحديثة في تشخيص اضطرابات طيف التوحد في ظل المحكات
التشخيصية الجديدة  .ورقة عمل مقدمة للملتقى األول للتربية الخاصة (الرؤى والتطلعات المستقبلية) والمنعقد في جامعة
تبوك  -المملكة العربية السعودية في الفترة من  9-8ابريل.
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الجرجاوي ،زياد على و عبد الفتاح عبد الغنى (  . ) 6106دراسة تقويمية ناقدة للبرامج المقدمة من جمعية الحق في
الحياة لألطفال الفلسطينيين المصابين بالتوحد بمحافظات غزة .دراسة مقدمة للمؤتمر التربوي الدولي الرابع "االتجاهات
المعاصرة في التربية وتطبيقاتها" في الفترة من  08-02أبريل ،بكلية العلوم التربوية في جامعة الطفيلة التقنية األردن.
الجروانى ،هالة إبراهيم وسمية طه ( .)6102الطفل التوحدى .دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،ط.0
الحزنوي ،محمد بن سعيد بن محمد ( .)6119معوقات دمج تلاميذ ذوي اضطراب التوحد في مدارس التعليم العام ،رسالة
ماجستير ،أكاديمية القاسمي ،كلية أكاديمية للتربية ،السعودية.
الخشرمى ،سحر بنت احمد ( )6110دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية دراسة مسحية
لبرامج الدمج في المملكة العربية السعودية .مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات اإلسلامية ،ع،02/6
الرياض.
الدهمشى  ،محمد عامر (  ) 6112دليل الطلبة والعاملين فى التربية الخاصة  .دار الفكر  ،عمان  ،االردن  ،ط. 0
سليمان ،نبيل على ( ،6106أ) الدمج األكاديمي لألطفال التوحديين (تجربة مملكة البحرين في دمج األطفال التوحديين)
بحث مقدم إلى الملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة ،سلطنة عمان ،مسقط ،خلال الفترة من  8-2مايو.
سليمان ،نبيل على ( ،6106ب) االتجاهات الحديثة نحو دمج التوحديين بالمدارس العادية بمملكة البحرين .بحث مقدم
إلى الملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة ،سلطنة عمان ،مسقط ،خلال الفترة من  8-2مايو.
السيد ،محمد عبد الرحمن ( )6119تجربة الدمج في دولة قطر .دراسة منشورة في االنترنت.
السويطي ،عبد الناصر )6102( .اتجاهات وآراء المدرسين واإلداريين في التعليم العام نحو إدماج األطفال غير العاديين
في المدارس االبتدائية العادية في منطقة الخليل .مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل ،ع
 ،65ص.026-002
الشريف ،عبد الفتاح عبد المجيد ( .)6100التربية الخاصة وبرامجها العلاجية .مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،ط.0
الصمادى ،على محمد على ( )6101اتجاهات المعلمين حول دمج المعاقين في الصفوف الثلاثة األولى مع الطلبة
العاديين في محافظة عرعر .مجلة الجامعة اإلسلامية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،م ،8ع ،6ص.812-285
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عبد الرحمن ،إبراهيم وعبد هللا محمد الجابر ( )6102أساليب دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام بدولة
قطر .دراسة منشورة في االنترنت.
عمر ،محمد كمال أبو الفتوح احمد ( .)6100اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية نحو دمج أطفال (األوتيزم( األطفال
الذاتويين مع أقرانهم العاديين في المدارس العامة دراسة سيكولوجية في ضوء بعض المتغيرات .بحث مقدم للمؤتمر العلمي
الثاني لقسم الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة بنها بجمهورية مصر  08-02يوليو.
مجيد ،سوسن شاكر ( )6101التوحد أسبابه ،خصائصه ،تشخيصه ،علاجه .دار ديبونو للنشر ،عمان ،األردن ،ط.6
مصطفى ،أسامة فاروق والسيد كامل الشربيني ( )6100التوحد األسباب التشخيص العلاج .دار المسيرة للنشر والتوزيع،
عمان ،ط.0
مصطفى ،جيهان ( )6118التوحد .دار أخبار اليوم ،القاهرة ،ط.0
منصور ،سمية ورجاء عواد ( .)6106تصور مقترح لتطوير نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بمرحلة رياض
األطفال في سورية في ضوء خبرة بعض الدول (دراسة مقارنة) مجلة جامعة دمشق،م ، 28ع ، 0ص.252-210
يوسف،أمال محمد سلوى سيد موسى ووفاء السيد محمود (  ) 6102فاعلية التدخل المبكر بنظام الدمج في تنمية بعض
مهارات السلوك التكيفى لطفل ما قبل المدرسة المعاقين ذهنيا  .دراسة مقدمة إلى الملتقى الثالث عشر  /الجمعية الخليجية
لإلعاقة تحت شعار التدخل المبكر -استثمار للمستقبل خلال الفترة من  2-6ابريل ،المنامة ،مملكة البحرين.
Haiduc, Lavinia (2009). School Integration of Children with Autism Acta Didactica
Napocensia, v2 suppl 1 p27-34.
Eissa, Mourad Ali (2015). The Effectiveness of a Joint Attention Training Program on
Improving Communication Skills of Children with Autism Spectrum Disorder. International
Journal of Psycho-Educational Sciences v4 n3 p3-12.
;Tayyare, Begüm Çapa; Akçin, Nur; Fakultesi, Atatürk Egitim; Bolumu, Ozel Egitim
Kampusu, Goztepe (2013). The Difficulties Encountered by the mothers Having Children
with Mental Disabilities or Autism in articipating to Community Life. International Journal
of Special Education, v28 n2, p123-135.
Alshurman, Wael; Alsreaa, Ihsani (2015). The Efficiency of Peer Teaching of Developing
Non Verbal Communication to Children with Autism Spectrum Disorder (ASD). Journal of
Education and Practice, v6 n29 p33-38.
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ملخص البحث
ال يمكن تحديد أسباب الهجرات من القبائل العربية سواء من الجزيرة العربية بسبب واحد بعينه ،فعالقة السكان في شبه
مر األزمنة ،وهذا ما جعل تلك المناطق الوجهة الرئيسية للهجرات
الجزيرة مع نظرائهم في العراق والشام كانت طويلة على ّ
على امتداد التاريخ .كما أن انتشار العرب في األرض من جزيرتهم كانت في فترات متقدمة ،وارتبط االنتشار بالعديد من
األسباب منها الفتح اإلسالمي ،إذ خرج العرب ينشرون ديانتهم وأوغلوا في البالد وفتحوا األمصار .لقد تعددت الدراسات
التاريخية التي تناولت موضوع تاريخ القبائل العربية سواء هجراتها من شبه الجزيرة العربية ،أو استقرار في بالد الشام،
ويهتم هذا البحث بدراسة جانب مختلفة من جوانب تاريخ هذه القبائل ؛ وهو القبائل العربية بين التبعية البيزنطية والسيادة
اإلسالمية ،وما الدور الذي لعبته هذه القبائل في الفترة ما بين القرنين السادس والسابع الميالديين .تكمن أهمية هذا
الموضوع في دراسة أوضاع هذه القبائل تحت السيطرة البيزنطية ،وأوضاعها بعد ظهور اإلسالم ،ألقاء الضوء على دور
هذه القبائل في األحداث التاريخية تلك الفترة ،ودورها في الصراع اإلسالمي البيزنطي.
الكلمات المفتاحية :القبائل العربية ،الدولة البيزنطية ،اإلسالم.

Abstract
There have been many historical studies that dealt with the history of the Arab tribes, whether
they migrated from the Arabian Peninsula, or settled in the Levant. This research is
concerned with studying different aspects of the history of these tribes It is the Arab tribes
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between Byzantine dependency and Islamic sovereignty, and what role did these tribes play
in the period between the sixth and seventh centuries AD. The importance of this topic lies in
studying the conditions of these tribes under Byzantine control, and their situations after the
advent of Islam, shedding light on the role of these tribes in the historical events of that
period, and their role in the Byzantine Islamic conflict.
Key words: Arab tribes, Byzantine state, Islam.

المقدمة
ال يمكن تحديد أسباب الهجرات من القبائل العربية سواء من الجزيرة العربية بسبب واحد بعينه ،فعالقة السكان في
مر األزمنة ،وهذا ما جعل تلك المناطق الوجهة الرئيسية
شبه الجزيرة مع نظرائهم في العراق والشام كانت طويلة على ّ
للهجرات على امتداد التاريخ.
كما أن انتشار العرب في األرض من جزيرتهم كانت في فترات متقدمة ،وارتبط االنتشار بالعديد من األسباب
منها الفتح اإلسالمي ،إذ خرج العرب ينشرون ديانتهم وأوغلوا في البالد وفتحوا األمصار.
تناولت العديد من الدراسات التاريخية موضوع تاريخ القبائل العربية سواء هجراتها من شبه الجزيرة العربية ،أو
استقرار في بالد الشام ،ويهتم هذا البحث بدراسة جانب مختلفة من جوانب تاريخ هذه القبائل ؛ وهو القبائل العربية بين
التبعية البيزنطية والسيادة اإلسالمية ،وما الدور الذي لعبته هذه القبائل في الفترة مابين القرنين السادس والسابع الميالديين.
تكمن أهمية هذا الموضوع في دراسة أوضاع هذه القبائل تحت السيطرة البيزنطية ،وأوضاعها بعد ظهور اإلسالم ،ألقاء
الضوء على دور هذه القبائل في األحداث التاريخية تلك الفترة ،ودورها في الصراع اإلسالمي البيزنطي.
وقد قسمت البحث إلى ثالثة مباحث وهي كاآلتي:
المبحث األول هجرات القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية إلى بالد الشام.
المبحث الثاني القبائل العربية والتبعية البيزنطية قبل ظهور اإلسالم ،التبعية السياسية واإلقتصادية والدينية.
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المبحث الثالث :أوضاع القبائل العربية بعد ظهور اإلسالم.
المبحث األول:هجرات القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية إلى بالد الشام:
كان شبه جزيرة العرب مستودعاً بشرياً ومبعثاً لموجات بشرية هائلة على مدى العصور التاريخية ،وتعاقبت الكثير
من الهجرات العربية نحو البلدان المجاورة وكانت بالد الشام من األماكن التي وصلت إليها هجرات عربية متواصلة منذ
العصور التاريخية القديمة( .التميمي.)175:2016،
غلب الغموض على معظم الهجرات القبلية التي وقعت في الجزيرة العربية ،سواء جاءت هذه الهجرات من
الجنوب إلى الوسط حيث الحجاز أم إلى األطراف الشرقية أو الشمالية ،فكانت القبائل العربية في حركة متواصلة ،تسوق
أمامها قطعان اإلبل واألغنام ،وتستقر حيثما تجد المراعي والمياه( .محمود.)330:2010،
ويذكر (اليعقوبي":)231:1883،وكان تفرق أهل اليمن في البالد وخروجهم عن ديارهم بسبب السيل العرم".
وفي النصف الثاني من القرن الثالث الميالدي هاجرت قبائل عربية ضمت جماعات من قبائل تنوخ وسليح
والغساسنة ولخم وكلب وبهراء وعاملة وجذام وتغلب وأياد والنمر والقين وجرم ،وبلي(التميمي ،)179: 2016،وقد نجحت
ثالث من بين هذه القبائل في فرض هيمنتها على بالد الشام في إطار اعتراف الرومان ثم البيزنطيين الذين كانوا قد
سيطروا على هذه البالد بالتعاقب ،ونعني التنوخيين الذي استمر نفوذهم قائماً حتى سنة 383م ،ثم اعقبهم في مكانتهم هذه
قبيلة سليح التي استمر نفوذها حتى سنة502م حيث حل محلهم الغسانيون الذي دامت سيطرتهم طويالً حتى 583م ،كان
وجودهم وتأثيرهم ظل قائماً حتى معركة مؤتة سنة8هـ629م(.الذيابات.)21-20 :2006 ،
وبعد أنهيار سد مأرب وازدياد حالة الجفاف في بالد اليمن وندرة وسائل المعيشة ،هاجرت قبائل بأجمعها من
جنوب بالد العرب إلى شمالها بحثاً عن أرض جديدة(،دسوقي )33:1998،وكانت قبائل قضاعة أولهم
الضجاعم(الضجاعمة :بطن من قضاعة ،من القحطانية ،ينتسبون إلى ضجم بن سعد بن عمرو الملقب بسليح بن حلوان
ابن عمران بن الحاني بن قضاعة ،كانوا عماال للروم بالشام ،فلما خرجت غسان من أرب ،نزلت الشام ،وكانت الضجاعمة
يأخذون من كل رجل دينا اًر ،فأتى العامل جذعاً ،وهو رجل من غسان ،وطالبه بدينار ،فاستمهله ،فلم يفعل ،فقتله ،فثأر
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الحرب بين غسان والضجاعمة ،فضربت العرب جذعاً مثالً ،وقالوا :خذ من جذع ما أعطاك)أول من أستقر
بالشام(.كحالة.)665:1997،
وكانت تنوخ من تلك القبائل العربية دائمة التنقل والهجرة ،إذ خرجت من إقليم تهامة في الساحل الغربي للجزيرة
العربية ،واستقرت في البحرين ،حيث حملت إسم تنوخ ،وال يشير اسم تنوخ إلى قبيلة بعينها ،ولكن إلى عدة قبائل تجمعت
وتحالفت في البحرين ،وأهم هذه القبائل :األزد ،وقضاعة ،ولخم ،وقد جمع بين هذه القبائل نسب مشترك ،حيث تبادل
زعماؤها المصاهرة لتدعيم أواصر التحالف والتعاون فيما بينهم(.محمود)330:2010،
وأول من ملك من تنوخ النعمان ابن عمرو بن مالك ومن بعده عمرو بن النعمان بن عمرو ،ثم الحواري بن
النعمان ولم يملك من تنوخ غير هؤالء ،وقيل ملك بعد النعمان بن عمرو ابنه مالك ومن بعد مالك ابنه عمرو ،وفي هذه
األثناء وردت الشام الموجة الثالثة من قبائل قضاعة بن مالك بن حمير القحطانية متمثلة في بني سليح بن حلوان بن
عمران من قضاعة فتغلبت بنو سليح على تنوخ ،واعتنقت النصرانية فملكهم الروم على سائر قبائل عرب الشام ،فلم يكن
األعتبار عندهم اال لألقوى الذي يستطيع بسط األمن وحماية أطراف البالد من غارات البدو وجباية القبائل لصالح الروم.
(دسوقي)33:1998،
ويذكر المؤرخ (العدوي )11:1953،أنه" :منذ عهد يوليان ظهرت حركة جديدة من استقرار بعض القبائل العربية
في األراضي الشرقية من إقليم الشام ،وكان أصل أولئك العرب الذين استقروا إنذاك بالشام من قبيلة تنوخ التي نزلت في
بادئ األمر على الحدود الفارسية إبان فترة االضطرابات التي تلت سقوط الدولة البارثية القديمة ،وكانت هذه القبيلة بدورها
من أصل يمني تقاطرت بعد اضطراب أحوال اليمن على وادي دجلة والفرات ،ولكن لما استقرت األمور في فارس للملوك
الساسانيين قامت محاولة إلدخال هؤالء العرب في حظيرة الدولة الفارسية الجديدة ،فهاجر كثير من عرب تنوخ إلى الشام
حوالي سنة 230م ،اي قبل نهاية تدمر ،ويطلق أحياناً على هذه المجموعة من القبائل التي هاجرت إلى أراضي الشام إسم
قضاعة ،وهو األصل الذي تفرعت عنه تنوخ ،واتسمت طبيعة حركات هذه القبائل باالنضواء تحت زعامة أقوى القبائل هيبة
ونفوذاً ،إذ لم تلبث قبي لة تدعى سليح أن هزمت من بالشام من قبيلة قضاعة ،وأخذت منها عصى الزعامة التي انتزعها
منهم أخي اًر الغساسنة".
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المبحث الثاني القبائل العربية والتبعية البيزنطية قبل ظهور اإلسالم ،التبعية السياسية واإلقتصادية
والدينية:
أوالً التبعية السياسية واإلقتصادية:
كانت الق بائل العربية المتاخمة لبالد الفرس أو لبالد الروم تابعة إلحدى هاتين القوتين العظيمتين آنذاك؛ فملوكهم
يعينون بق اررات من قصور األكاسرة والقياصرة(.مجحم)409:2013،
ظلت قضاعة تسود عرب الشام حتى قدمت عليهم غسان من شبه الجزيرة فتغيرت األوضاع ،وكانت ديار
قضاعة بالشا م في جبل الشيخ وجبال فلسطين والبلقاء وفي العقبة وجبال الكرك والمنطقة مابين الشام والحجاز
والعراق(.دسوقي.)34:1998 ،
وارتبط بهذه األمور هجرة بني غسان إلى منطقة حوران في الشام خالل فترة من الفترات التي تصدع فيها سد مأرب،
وهؤالء الغساسنة هم الذين سيطروا فيما بعد على قبائل الشام وهيأوا لها كياناً سياسيا بعد سقوط تدمر حتى ظهور اإلسالم.
(العدوي )11-10:1953 ،والمقصود هنا الغساسنة ":الغساني بفتح الغين المعجمة ،وتشديد السين المهملة ،وفي آخرها
النون .هذه النسبة إلى غسان ،وهي قبيلة نزلت الشام"( .السمعاني )148 :1981 ،وينتسب الغساسنة إلى القبائل اليمنية
التي تنتسب إلى قبائل األزد .وقد سموا بغسان نسبة إلى ماء شربوا منه ُعرف بغسان فسموا بذلك ،وهو يقع في وادي
األشعريين باليمن .وغلبت غسان على من بالشام من العرب ،فملكها الروم على العرب ،فكان أول من ملك من ملوك غسان
بالشام :الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس ابن ثعلبة بن مازن ،وهو غسان بن األزد بن
الغوث(...المسعودي .)85:2005،ويذكر (اليعقوبي...":)233:1883،سارت غسان إلى الشام حتى نزلت بأرض البلقاء
وكان بالشام قوم من سليح قد دخلوا ذمة الروم وتنصروا فسألتهم غسان ان تدخل معهم في ذلك فكتبوا إلى ملك الروم فأجابهم
ملك الروم إلى ذلك" ثم ساء مجاورتهم عامله على دمشق فحمل عليهم عامل اإلمب ارطور بجماعة من العرب من قضاعة من
قبل اإلمبراطور البيزنطي أناستاسيوس(هو أحد الشخصيات القديرة التي تولت العرش البيزنطي فكان من أكثر حكام بيزنطة
كفائة في ادارة أمور الدولة ،ومع ذلك فلم يلقى حكمه شعبية بالنسبة ألهل القسطنطينية لعدم ميله األرثودكسيةوتتأييده للنحل
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الشرقية كالمنوفزتية وربما مرجع هذا ألمه األريوسية (عطا518-491( )218:1977،م) ،ثم أن غسان طلبت الصلح
فاجابهم اإلمبراطور وكان رئيس غسان يومئذ جفنة بن علية بن عمرو بن عامر فتنصرت غسان فأقامت بالشام مملكة.
(اليعقوبي()233:1883،مجحم.)409:2013،
واستمرت قبيلة سليح الضجاعم من قضاعة تجبي غسان لصالح البيزنطيين فترة من الزمن... " ،فرضيت غسان بأداء
الخراج إليهم ،فكانوا يجبونهم لكل رأس دينا اًر ،ودينا اًر ونصفا ،ودينارين في كل سنة على أقدارهم ،فلبثوا يجبونهم ما شاء
هللا"(.ابن حبيب ،د.ت.)371:
حتى جاءت عليهم سنة جدباء نزلت فيها غسان بواد يقال له المحفف شتوا فيه في جهد شديد(.دسوقي)44-43:1998،
ويذكر( األصفهاني،د-ت )90-89:ماحدث فيقول ..." :فأتاهم الجابي من سليح ويدعى سبيط بن ثعلبة بن عمرو بن عوف
بن ضجعم  ،وقصد ثعلبة بن عمرو ألخذ األتاوة منه فإستنظره فقال :لتعجلن لي األتاوة أو آلخذن أهلك ،وكان ثعلبة حليماً
فقال هل لك فيمن يزيح علتك في األتاوة؟ فقال :نعم ،قال :عليك بأخي جذع بن عمرو ،وكان جذع فاتكاً ...وخرج عليه
ومعه سيف...وضربه به...ووقعت الحرب بين سليح وغسان (...وابادة) غسان سليحا من الشام ،وصاروا ملوكها."...
أن عدم مناصرة الدولة البيزنطية لحليفتم قبيلة الضجاعمة يدل على الضعف الذي تعاني منه تلك الفترة ،باإلضافة إلى
خوفها من إنضمام الغساسنة إلى جانب الفرس(الجميلي ،)49-48:2016،باإلضافة إلى صمود الغساسنة أمام قوة
الضجاعمة ،البل انهم أقوى منهم(.نافع )126:2018،وأنها ال تريد أن تخلق لها أعداء من العرب لذلك أقرت أم اًر واقعاً
واعترفت بسيادة الغساسنة على بالد الشام من أجل حماية حدود بالد الشام من هجمات الفرس وحلفاءهم المناذرة.
(الجميلي)49-48:2016،
وقد قام التحالف بين الغساسنة والبيزنطيين في البداية على أساس أن يمد البيزنطيون الغساسنة بأربعين ألف مقاتل إن
تعرضوا لهجوم من العرب خارج الشام وأن يمد الغساسنة البيزنطيين بعشرين ألف مقاتل إن تعرضوا لهجوم مماثل من
العرب على أال يتدخل الغساسنة في الصراع الدائر بين البيزنطيين والفرس(مجحم.)410:2013،
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ولما هاجر الغساسنة الذين يرجع نسبهم إلى قبيلة أزد اليمنية من اليمن بعد سيل العرم بقيادة زعيمهم عمرو المشهور
ب(مزيقيا)  -يقال :بأنه مزيقيا ألن األزد تمزقت على عهده كل ممزق عند هربهم من سيل العرم ،وقيل :أنما سمي مزيقيا
ألنه يمزق كل يوم من سني ملكه حلتين لئال يلبسهما غيره(األصفهاني،د-ت -)90:بن عامر ماء السماء بن حارثة،
استوطنوا بالد الشام وسكنوا بالقرب من موقع ماء يسمى ماء غسان ومنه أخذوا هذه ونجحوا في هزيمة الضجاعمة ودان
لهم العرب المقيمون هناك وكتبوا إلى ملك الروم أناستاسيوس(518-491م) يطلبون الصلح فصالحهم ملك الروم وعقد
معهم حلفا قام التسمية وبمرور الزمن ازدادت إعداد الغساسنة وقويت شوكتهم فدخلوا في صراع مع قبائل عربية تدعى
الضجاعمة من بني سليح بن حلوان كانت تحكم المنطقة مقام حلفهم مع الضجاعمة فتنصروا وملك الروم زعيمهم جفنة بن
عمرو فتأسست في سنة 536م مملكة للغساسنة في بالد الشام امتدت سلطتها إلى تدمر وما وراءها( .ابن حبيب،
د.ت()372-371:مجحم)409:2013،
ومن الواضح أن هذا التحالف تطور فيما بعد حتى صار الغساسنة يضطلعون مسؤولية الدفاع المباشر عن الحدود السورية
ضد أي هجوم عربي ويشتركون اشتراكا فعليا مع البيزنطيين في حروبهم ضد الفرس بل أنهم كانوا يتولون أحياناً نيابة عن
البيزنطيين مهمة تأديب اللخميين أحالف الفرس( .مجحم)410:2013،
بدأ الغساسنة عهدهم في بالد الشام باالصطدام بالضجاعمة ،وكان النصر حليف الغساسنة الذين قوى
أمرهم ،بينما ضعف بنو سليح وتفرقوا في نواحي بالد الشام ،لما تم للغساسنة التخلص من سطوة بني سليح ،أقاموا مملكة
لهم في أرض حوان المحيطة بجبل الدروز ،والبلقاء والجوالن(.الغفري .)20:2015،اتجهت الدولة البيزنطية إلى استخدام
الغساسنة في مراقبة حركات القبائل البدوية التي كانت تجوب بين شمال بالد العرب وصحراء الشام ،وبذلك إمارة الغساسنة
حاجزة بين الدولة والفرس ،ومن جهة ثانية بينهم وبين المناذرة في العراق( .العدوي()11:1953،الغفري.)20:2015،
في القرن السادس الميالدي لم يستطع البيزنطيون وال الفرس فرض سيطرة مباشرة -سياسية كانت أم عسكرية -على
الجزيرة العربية ،فسعوا إلى حفظ النظام على حدودهم الجنوبية بتعيين مجموعات قبلية عربية مسيحية على شكل عمالء
يؤدون دور الحواجز بين شعوب الجزيرة العربية والبيزنطيين والساسانيين أنفسهم؛ فتحالف البيزنطيون مع "الغساسنة"،
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وتحالف الساسانيون مع اللخميين ،وظل كل من الغساسنة واللخميين يعملون على خدمة أنصارهم ما دامت المعونات
تصل إلى كل من الطرفين على نحو يرضيهما (ليندزي.)33:2012،
وبدا أوج هذه األمارة عام 529م عندما عين اإلمبراطور البيزنطي جستنيان( 565-527م) الحارث بن جبلة
( )582-569عامالً على القبائل العربية في سوريا ،ومنحه لقب فيالرخ أو شريف وهي من ألقاب الفخامة والشرف،
وتطلق على أشرف أروع عمالهم ،ويعزى إطالق اللقب تكريماً له لما قام به من دور كبير في خدمة
بيزنطة(.الغفري )20:2015،لقد ظهرت المسألة الفارسية التي قفل جستنيان بابها "بصلح سنة532م" مرة أخرى في أفق
السياسة اإلمب ارطورية((بنود هذا الصلح تقضي بأن تعود الحدود بين الدولتين إلى سابق عهدها ،مقابل أن تتعهد بيزنطة
بدفع جزية سنوية ضخمة لفارس ،ولعل السبب الرئيسي في قبول جستنيان تلك الشروط المجحفة في حق الدولة البيزنطية،
رغبته في التفرغ لمحاربة الجرمان ()).فرحات.)66:2013،
في الوقت تزايد نفوذ الغساسنة والسيما في إمارة الحارث وكان معاص ار لإلمبراطور جستنيان األول (565-527م) و
أنزله بأرفع مكان إذ عينه واليا على كل القبائل العربية كما أنعم عليه برتبة البطريق التي كانت تالية لرتبة اإلمبراطور
حيث قام الحارث بدور أساس في قيادة التحالف العربي البيزنطي في الشام فاستحق التكريم الذي خصه به البيزنطيون وقد
كان من أكبر الخدمات التي أدها الحارث لبيزنطة الحاقه الهزيمة بالمنذر الثالث بن ماء السماء ملك الحيرة اللخمي حليف
الفرس في سنة 544م ثم هزيمته للمنذر مرة أخرى والقضاء عليه في سنة 544م في المعركة التي تسمى "يوم حليمة"((
لما تولى المنذر بن المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة ،واستقر في ملكه إلى الحارث الغساني طالباً بتأر أبيه عنده ،وبعث
إليه :إني قد أعددت لك الكهول على الفحول ،فأجابه الحارث :قد أعددت لك المرد على الجرد .وسار المنذر حتى نزل
بمرج حليمة ،وسار أليه الحارث أيضا ،ثم اشتبكوا في القتال ،ومكثت الحرب أياماً .وهنا وعد الحارث بتزويج ابنته حليمة
لمن يقتل ملك الحيرة(...بك ،د-ت.)54:
ولهذا يستنتج أنه أصبح للحارث منزلة سامية لدى دولة بيزنطة مما حذا بجستنيان منحه لقب الشريف الذي سبق
ذكره ،بل أنه أثبت بما اليدع مجاالً للشك أنه أهل لتولي اإلمارة بوالء كامل لما يطلب منه في سبيل تمكين ملكه وصالته
بالبيزنطيين( .الغفري)20:2015،
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ونجح الحارث بعد انتصاره على اللخميين عمالء الفرس ،في ضم شيوخ القبائل العربية المبعثرة في فلسطين
وغيرها من األراضي في جنوب الشام إلى دائرة نفوذهم ،فاستطاع الحارث األعرج ،على عهد جستنيان أن يهيمن على
كثير من شيوخ القبائل العربية الضاربة بالشام ،وغدت له اليد العليا عليها حتى جبال لبنان شماالً والى الشاطئ الفينيقي
غرباً وفي فلسطين ووادي األردن( .العدوي)12-11:1953،
لقد أطلق اإلمبراطور جستنيان ألقاباً فخمه على عدد من شيوخ الغساسنة من أجل كسب ودهم ومساعدتهم في
التغلب على الفرس الساسانيين والمناذرة ،لذلك فأنهم كانوا ينصبون أكثر من أمير غساني في آن واحد على عدة أقاليم من
الشام ،ومن الشيوخ أو األمراء الذين عاصروا الحارث بن جبلة أمير أسمه( أبو كرب) أبن جبله ولعله شقيق الحارث ،وهذه
سياسة البيزنطيين الذين لم يكن من مصلحتهم ظهور أمير واحد قوي وانما كان من مصلحتهم وجود عدة أمراء متنافسين
ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم جميعاً بضرب بعضهم ببعض ،والذي يؤكد دعم البيزنطيين للمشايخ واألمراء ،أن
اإلمبراطور جستنيان قد أهدى إلى (أبي كرب) ،عشرين ألف أسير حرب مع هدايا أخرى ،وهذا دليل على العالقة الحسنة
بينهما وعلى مساندة اإلباطرة البيزنطيين لهؤالء األمراء وذلك لحماية حدود اإلمبراطورية من هجمات األعراب.
(الجميلي)55:2016،
وقد انتهى ذلك الدور الثاني من الحروب الفارسية البيزنطية سنة 562م ولكن روح الصراع بين الشرق والغرب
استمرت كامنة إلى أن أخذت مظه ار جديدا بعد حكم جستنيان ،ليس فقط بتدخل الفرس في الحرب التي كانت تقوم على
الحدود اآلسيوية ولكن بتدخل العناصر العربية أيضاً(.توفيق)79:2013،
وفي سنة 563م زار الحارث االمبراطور البيزنطي جستنيان في القسطنطينية ،فترك أث اًر عميقاً في رجال البالط
اإلمبراطوري؛ ولعل السبب في الزيارة هو مشاورة البيزنطيين فيمن يخلفه من أبنائه  ،فضالً عن السياسة التي يجب إتباعها
إزاء ملك الحيرة ،ولم تتردد المصادر وهي تورد خبر هذه الزيارة في إعطاء الحارث لقب(أمير غسان والعرب ببرية
الشام)(.محمد)117:2009،
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والدليل على الشأن الكبير الذي وصل إليه هؤالء تلك الفترة أنهم كانوا ضمن األحتفال الذي قام به أبرهة ومعهم
مندوب اإلمبراطور البيزنطي..." :أن أبرهة أقام احتفال كبير بمناسبة انتهاء العمل على ترميم سد مآرب ،وقد حظر هذا
االحتفال مندوب عن النجاشي وآخر عن قيصر بيزنطة وثالث عن فارس ،وآخرون يمثلون أمراء العرب المسيحيين من
األقطار الشمالية أعني منذر الحيرة وحارث بن جبلة وابنه أب كريب من غسان"(جرومان)304:1958،
ولقد نشطت التجارة بعد تأسيس مملكة الغساسنة بين الجزيرة العربية والدولة البيزنطية فكانت القوافل التجارية
تخرج من اليمن ومكة ويثرب إلى بصرى وغزة في بالد الشام وتنقل هذه القوافل بضائع الهند وسلع اليمن مثل البخور
والعطور والصمغ واألدم والخيل وحاصالت الحجاز ويستوردون من بالد الشام الزيتون والزيت والطعام ،وكان عرب الشام
نتيجة لموقعهم الجغرافي يعملون وسطاء في هذه التجارة األمر الذي أسهم في تحسين أحوالهم المعيشية والحضرية
فازدهرت الكثير من المواضع والمدن في بالد الغساسنة منها على سبيل المثل الجابية وحومل وبصرى وجلق والجواء ومرج
عذراء وجبل الثلج (مجحم.)409:2013،
ويذكر (سبتينوموسكاني )40:1986،أن" :هاتان الدولتان تابعتين المبراطوريتي بيزنطة وفارس ،وكانتا بمثابة
مركزي حراسة لهما على حدود الصحراء ولكنهما اضمحلتا واختفتا قبيل الفتح اإلسالمي تاركتين اإلمبراطوريتين وجها لوجه
مع الفاتحين العرب" لقد غاب عن هذا الكاتب الدور الذي لعبته تلك القبائل فترة ظهور اإلسالم ،وهذا ما سنحاول عرضه
ومناقشته خالل الصفحات القادمة.

ثانياً التبعية الدينية:
المسيحية العربية في بالد الشام يرجع تاريخها إلى القرون الميالدية األولى ،إذ أن القبائل العربية استوطنتها منذ
زمن بعيد ،وقد شدتهم إليها خصوبة األراضي السورية ،وكانوا يأتونها على شكل موجات هجرة من شبه الجزيرة العربية ،ولم
يلبثوا أن تمثلوا لغ ة السوريين (اآلرمية /السريانية) ،وحضارتهم وعبادتهم ،فأسماؤهم وأسماء إلهتهم كانت آرامية أحيانا،
وكانوا يستعملون اآلرمية في مراسالتهم الدبلوماسية ،وكانت المسيحية قد انتشرت بكثافة بسورية بعد ان تنصر القيصر
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قسطنطين الكبير عام 313م ،وصارت الدولة هي الراعي الرسمي للديانة المسيحية ،ولذلك تشجع إتباعها وتساعد كنائسها،
وتدعم القبائل العربية المتنصرة ،دعماً مالياً وسياسياً وعسكرياً(قاشا.)29:2005،
تركت المسيحية أثرها على القبائل العربية التي كانت تعيش في جوار الحدود البيزنطية،

ذلك أنها كانت الديانة

الرسمية لتلك الدولة ،وكان مما ساعد على اعتناق العرب المسيحية التقاؤهم بالرهبان ،مضافاً إلى هذا نشاط الدعاة
والمبشرين ،بل ونشاط بعض األفراد ،ويفصل القول في هذا ،المؤرخون والكتبة الكنسيون ،الذين هم على علم بأن العرب قد
سرت بينهم الدعوة إلى المسيحية في القرنين الرابع والخامس على يد الرهبان ببالد الشام(قاشا.)15:2005،
يقول (اليعقوبي )234:1883،إن قبيلة قضاعة(،الضجاعم) أول من قدم الشام من العرب واتصلوا بالدولة
البيزنطية ودخلوا الديانة المسيحية(تنصروا) واعترفت بهم ملوكا في الشام .وجاء بعده المسعودي وأكد هذا
الخبر(المسعودي.)326:2005،
وقد وجدت المذاهب المختلفة التي تطور فيها الفكر الديني للمسيحية ،طريقها إلى العرب ،وقد تأثرت النزاعات
العقائدية الكبرى ،بالخصائص اإلجتماعية والعرقية واالقتصادية لتلك الشعوب التي دخلت ضمن سكان اإلمبراطوريتين
الفارسية والبيزنطية ،فاشتدت المنافسة بين المذاهب الكبرى وهي األرثوذكسية والمونوفيزية واليعقوبية والنسطورية في القرنين
الخامس والسادس من أجل السيطرة على عقول الناس ،فالقسطنطينية والمناطق المالصقة لها كانت تتمسك باألرثوذكسية،
التي بسط األباطرة حمايتهم عليها وكانت تمثل سندهم الروحي ،أما الواليات البيزنطية الغربية بما في ذلك سورية ومصر
فقد تغلب عليها المونوفيزيون ،وعلى خالف هذا انتشرت النسطورية في اتجاه المشرق إلى حد ما داخل بالد فارس والعراق
حيث ظهر هذا المذهب الذي اتبعه السريان بصورة خاصة في هيئة دين اضطهدته الدولة البيزنطية(قاشا-20:2005،
.)21
كان الصراع موجوداً بين القبائل العربية التي على المذهب النسطوري والقبائل العربية على مذهب الطبيعة
الواحدة ،وكان ظاهره دينياً وأسبابه الحقيقة سياسية واقتصادية تعود إلى الصراع بين القبائل ،خاصة بين غسان التي كانت
على مذهب الطبيعة الواحدة ومن واالها من القبائل األخرى ،وبين الحيرة النسطورية ومن واالها ،وما انقطعت الحروب بين
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المناذرة والغساسنة طوال عشرات السنين ،وكانت تحركها أساساً مصالح دنيوية ،ال دينية ،كما كانت هذه الصراعات تعود
ألسباب(دولية خارجية) تغذيها الصراعات بين اإلمبراطورية البيزنطية واإلمبراطورية الساسانية ،حيث ناصرت األولى(مملكة
غسان األرثوذكسية اليعقوبية)لتكون رأس حربة لها موجهة للجزيرة العربية لألسباب المعروفة(حماية طرق التجارة ،حراسة
التخوم) ،وناصرت الثانية مملكة الحيرة النسطورية ،وجعلتها وسيلتها لتحقيق األهداف نفسها(قاشا)26 :2005،
وكان للمسيحية أثر في عقائد العرب وأديانهم ،ودانت بها العديد من القبائل :مثل تغلب ،وبطون من بكر بن
وائل ،وانتشرت في طي ،ودومة الجندل ،وكذلك الحال في مملكة كندة ،التي يظن أن أكثر من ملك فيها قد تنصر ،ووجد
العرب الموالين للروم فرصة كبيرة ألعتناق المسيحية وعايتها مثل عرب الغساسنة ،الذين وردت األخبار عن بنائهم
وتجديدهم الكنائس(.محمد.)84:2009،
اعتنق الحارث المسيحية على المذهب المونوفيزيتي على عكس مذهب اإلمبراطور وعمل على نشر المسيحية في
دولته ،بل دعا لها خارج غسان؛ فقد ورد أن التبع حسان الذي دخل النصرانية قد دعاه لها رجل من غسان قدم عليه من
الشام .وعاصر بلوغ دولة الغساسنة قمة اتساعها إنشاء كاتدرائيتها عام 521م (محمد.)117:2009،
وخلف الحارث الغساني في الحكم ابنه المنذر (581-569م) ،وفي عهده ساءت العالقات مع البيزنطيين بسبب
الخالفات المذهبية؛ فقد كان المنذر متعصباً للمذهب المونوفيزي ،بينما اإلمبراطور جستنيان الثاني(578-565م) للمذهب
الملكاني ،فعقد المنذر مجمعاً دنياً أتهم فيه خصومه بالهرطقة ،بمن فيهم اإلمبراطور( .محمد .)118-117:2009،وانتهز
الفرس أهل الحيرة هذا الخالف لمهاجمة أراضي غسانية ورومية؛ األمر الذي جعل القيصر يتودد للمنذر ويصالحه في
الرصافة عام 578م ،وظهر التحسن في العالقات عندما زار المنذر القسطنطينية عام580م ،وقابله اإلمبراطور تبيريوس
الثاني(582-578م) باحترام وخلع عليه األلقاب وبعدها قام المنذر بتجديد كنيسة الرصافة( .محمد.)118 :2009،
وساءت العالقات بين المنذر والبيزنطيين ،وذلك على إثر فشل الغزو البيزنطي على لفارس ،واتهام البيزنطيين
للمنذر بهدم جسر منصوب على الفرات ،وزاد الطين بلة محاولة استرضائهم بهجوم على الحيرة ،واحراقها؛ فاستغل
البيزنطيين فرصة احتفال المنذر بتدشين كنيسة حورين ،فقبضوا عليه وأرسلوه إلى العاصمة حيث بقى بها حتى تولى
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اإلمبراطور(موريس 602-582م) ،والذي أمر بنفي المنذر إلى صقلية عام 582م ،فضالً عن قطع المعونة السنوية التي
يقدمها الرومان للغساسنة( .محمد.)118 :2009،
لقد كان من أول واجبات الدولة البيزنطية السعي في تنصير الشعوب الخاضعة لها ،ال تقرباً إلى هللا وحده ،بل
لتمكين سلطانها عليهم واخضاعهم روحياً لها ،ولهذا كان من سياسة البينزنطيين نشر المسيحية بين أتباعها في الخارج
وارسال المبشرين واالعتماد عليهم ومدهم باألموال لنشر الدعوة وتأسيس أماكن للتبشير( .قاشا)34-33:2005،

المبحث الثالث :أوضاع القبائل العربية بعد ظهور اإلسالم:
أخذت أنظار الرسول(صلعم) ترقب الوضع في الشام ،كهدف حيوي لدولته ،من خالل السرايا المبكرة والرسائل
إلى هرقل و عظيم بصرى ورؤساء القبائل العربية ،فقد كان الرسول(صلعم) معنياً بشكل خاص ،بالقوة التي تمثلها هذه
القبائل المنتشرة بكثافة على الخط التجاري ،ما بين مكة واألسواق الشامية ،ساعياً من هذا المنطلق إلى الحوار معها ،بغية
فك ارتباطها بدولة البيزنطيين ودعوتها إلى االلتحاق بدولة المدينة(.بيضون)79:1997،
وكانت هناك المعاهدة التي كانت بين الغساسنة وقبيلة قريش الحجازية ،وجميع القبائل العربية من خطوط التجارة
بين بالد الشا م والحجاز تدخل ضمن هذا التفاهم ،أو اإليالف كما ذكر في القرآن الكريم ،وهو التزاما من جميع أطرافه
بحماية القوافل التجارية بين بالد الشام والحجاز ،ويبدو أن هذا االلتزام هو ما دفع بالقبائل العربية الشامية إلى رفض
اإلستجابة للدعوة اإلسالمية سنة 622م ،فقد تصدى شرحبيل بن عمرو الغساني لموفد رسول هللا(صلعم) ،وهو الحارث بن
عمير االزدي عند وصوله إلى مدينة مؤته وقتله (.الذيابات.)22-21:2006 ،
ورد الرسول( ) بأرسال حملة عسكرية لتأديب الغساسنة الذين دأبوا على استفزاز المسلمين وتحديهم وارتكاب الجرائم ضد
ُدعاتهم،ويبدو أنهم تملكهم الفزع عندما جاءتهم أنباء هذا الزحف فاستغاثوا باإلمبراطور البيزنطي هرقل (-016
041م)(سالم ، )171-170:1997،وقد القت هذه االستغاثة ترحيباً من البيزنطيين حسب قول المؤرخ البيزنطي
ثيوفانيس"إن ثيودوروس  -القائد العسكري لتلك المنطقة -خرج على رأس جيشه حين علم بتحركات المسلمين وفاجأهم
بهجومه فبدد شملهم عند مؤتة")Theophanes,1997:446(.
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وقامت مجاميع كبيرة من عرب الشام من قبائل لخم وجذام وغسان وعامله وبلقين وبهراء وبلي ،بتحالف مع
البيزنطيين والتصدي لجيش المسلمين الذي أرسله الرسول(صلعم) إلى بالد الشام سنة 8هـ629 /م ،والتي قيل أن أعداد
العرب فيه بلغت مائة ألف مقاتل(.الطبري()37:1968،ال شنبور.)61:2011،
لقد كانت معركة مؤتة (جمادي األول سنة 8هـ /مايو026م) هي الش اررة األولى في الصراع اإلسالمي البيزنطي
الذي قُدر له أن يستمر أكثر من ثمانية قرون .لقد أراد المسلمون أن يواجهوا عرب الشام في مؤتة ،فإذا بهم يواجهون عدوا
أشد خط اًر وأحد ناباً هو الدولة البيزنطية (سالم )102-101 :1997،وعلى الرغم من قلة قوة المسلمين في هذه المرحلة إال
أن إدراك البيزنطيين لقوتهم كانت واضحة ،إذ أبدوا أقصى درجات االستعداد والتأهب للقاء المسلمين ،وبغض النظر عن
أسباب ونتائج المعركة وظروف المسلمين إال أن هذه المعركة وغيرها تندرج ضمن هدف حماية حدود الدولة ودرء الخطر
البيزنطي وحلفاءه (كنعان )3:2008،ونشر اإلسالم بين القبائل العربية في بالد الشام وأدخالها تحت السيادة اإلسالمية.
فبعد هذه المعركة نجد خب اًر عند المؤرخ البيزنطي ثيوفانيس لم نجده في المصادر اإلسالمية ،وهو " :أن هرقل
بعد الحملة اإلسالمية في مؤتة ،أمر بقطع المعونة البيزنطية عن القبائل العربية ،مما أغراهم باالنضمام إلى المسلمين فيما
بعد" ( .)Theophanes,1997:446وال يبرر ثيوفانيس أسباب توتر العالقات بين الدولة البيزنطية وحلفاءها من القبائل
العربية في بالد الشام ،ولو سلمنا بصدق هذه الرواية فإن ذلك لم يستمر طويال ،إذ سنشهد فيما بعد تحالف أخر بين
اليرموكويعتبر االنتصار الحاسم الذي أحرزه المسلمون على الجيوش البيزنطية في موقعة "اليرموك"
الطرفين في معركة
ُ
(11هـ014/م)(الطبري()414-394:1968،ابن العديم،د.ت - )79،في عصر الخلفاء الراشدين -نقطة تحول مهمة في
حركة الفتوح اإلسالمية ،أدت إلى انهيار قوى البيزنطيين ،وانفصال الشام عن جسم الدولة البيزنطية؛ فبعد هذه الهزيمة
أصدر اإلمبراطور هرقل أوامره بإخالء بالد الشام(العبد الغني ) Gürhan,164-165))20:1990،يأساً من أسترجاعها
من أيدي المسلمين ،فقد ذكر (البالذري )186:1901،أنه " :لما بلغ هرقل خبر أهل اليرموك وايقاع المسلمين بجنده هرب
من أنطاكية إلى القسطنطينية ،فلما جاوز الدرب قال :عليك يا سورية السالم ونعم البلد هذا للعدو".؛ اما الواقدي (،د-
ت )5:فيذكر انه قال " :السالم عليك يا سوريا الى يوم اللقاء ".
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أن األدلة التي تؤكد أن عرب الشام كانوا قد اتخذوا موقفهم في المواجهة ورفضوا التعايش السلمي مع الدولة
اإلسالمية كثيرة ،بل كان موقفهم عدائي أكثر من البيزنطيين أنفسهم ،إذ كان لهم دورهم في كل مواجهة(سالم،)85:1997،
إلى أن أصبحت الغلبة للمسلمين ،وستكون تلك االنتصارات بداية لتغير المواقف ،فمثالً كانت غالبية قبيلة جذام ضد
المسلمين أيام الرسول(صلعم) باستثناء بعض البطون الصغيرة التي اعتنق أفرادها اإلسالم مثل فروة بن عمرو الجذامي
عامل الدولة البيزنطية ،الذي كان يسكن معان وذلك في ذي الحجة سنة(6هـ627/م) الذي أرسل مع مسعود بن سعد
الجذامي كتاباً إلى الرسول(صلعم) ،وألجل ذلك قتله البيزنطيين(.الشنيور.)61:2011،
ويبدو أن القبائل العربية ببالد الشام لم يتصورو أن يكون الفتح استقرار للمنطقة لذلك لم ينضموا للعرب ،إال أن
سلوك العرب المسلمين النموذجي في الفتح وحسن تعاملهم مع الناس جعلهم أقرب إلى العرب من البيزنطيين ،فمن صور
حسن المعاملة الكتب التي كتبها النبي محمد(صلعم) أو قواده لغير المسلمين من أجل تأمين حريتهم الدينية ،أضف إلى
ذلك أن عرب الشام هم بنو جلدة عرب الجزيرة(.الشنيور.)65:2011،
وصلت إلى مسامع النبي محمد(صلعم) بعد عودته إلى المدينة في اواخر عام 8هـ /في اعقاب فتح مكة وانتصاره في
حنين؛ أنباء عن حشود بيزنطية عربية مشتركة بهدف القيام بهجوم على المدينة والقضاء على الدولة اإلسالمية ،فخرج من
المدينة في شهر رجب9هـ على رأس جيش يقدر بثالثين ألف مقاتل ،فوصل إلى تبوك ،وهي محطة تجارية على الطريق
التجاري بين وادي القرى وبالد الشام ،ولم يجد الجيش اإلسالمي أي حشود ،ويبدو أن قوى التحالف اثرت األنسحاب
بأتجاه الشمال ،وعسكر الجيش اإلسالمي في تبوك جاعالً اياها اخر نقطة في توغله شماالً(.حسين)17-16:2010،
استخدم الرسول (صلعم) أسلوباً جديداً من أجل أنهاء تحالف القبائل العربية مع بيزنطة وراح يتصل بزعماء القبائل
النصرانية المنتشرة في المنطقة في محاولة الستقطابهم وفك تحالفهم مع بيزنطة ،وفعالً وفدت إليه وفود من القبائل المجاورة
وصالحته على الجزية ومنهم يوحنا بن رؤية صاحب ايلة ،ووفد من جرباء ،واذرح ومقنا ،وأرسل خالد بن الوليد إلى اكيدر
بن عبدالملك أمير دومة الجندل ،فقاتلهم وأسره وقدم به إلى المدينة ،فعفا عنخ الرسول(صلعم) وصالحه على دفع الجزية
(حسين.)17:2010،
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إن معظم القبائل العربية في بالد الشام تطلعت إلى المخلص من حكم البيزنطي ،نتيجة الضغوطات التي مارسها
عليهم بسبب الخالف المذهبي .إذ إن معظم أهل الشام يدينون بالمذهب اليعقوبي المخالف لمذهب كنيسة القسطنطينية،
األمر جعل صراعاً مذهبياً ينثر ذراه في بالد الشام ،وتدخل أباطرة بيزنطة في هذا الصراع ،وعدوا المذهب اليعقوبي كف ًار
والحاداً ،فأمعنوا في التنكيل باألهالي(الشنيور.)60:2011،

الخاتمة:
توصلت الدراسة إلى نتائج نلخصها في النقاط التالية:
 .1أن هجرات القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية نحو بالد الشام او ال ارفدين أو بأتجاه مصر وشمال أفريقيا لم
ينقطع وانه كان منذ ما قبل التاريخ واستمر بعد ظهور اإلسالم مع اختالف األسباب من وراء هذه التحركات.
 .2رضخت القبائل العربية تحت السيطرة البيزنطية ،وما ترتب عن هذه التبعية التحكم في مصير تلك القبائل
وتحميلها مسئولية خوذ معارك نيابة عن الدولة البيزنطية سواء مع الفرس أو مع غيرها من القبائل المجاورة له.
 .1عملت الدولة البيزنطية على فرض سيادتها اإلقتصادية على تلك القبائل ،بفرض ضرائب أو تقديم مساعدات لها.
 .4اهتم اإلباطرة البيزنطيين بنشر الديانة المسيحية بين القبائل العربية ،لضمان سيطرتهم وتبعيتها لهم.
 .5رغم أعتناق القبائل للديانة المسيحية على المذهب المخالف لمذهب القسطنطينية ،إال أن ذلك لم يحدث مشاكل
بينهما ،البل استمرت الدولة البيزنطية في بناء كنائس وأديرة في مناطق مختلفة في بالد الشام.
 .0التأكيد على عروبة تلك القبائل وهذا ظهر واضحاً بعد ظهور اإلسالم ودخولهم سواء فراده او جماعات كبيرة،
وتفضيل من بقى منهم على دينه للسيادة والحكم اإلسالمية عن التبعية والهيمنة البيزنطية.
.7

عملت الدولة اإلسالمية على حماية حقوق القبائل العربية ،وضمها تحت المظلة اإلسالمية ،والمحافظة على
نسيج تلك القبائل العربية ،بالقضاء على التبعية البيزنطية لها.
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Abstract:
In this paper, an experimental study on flow pattern pressure drop of two-phase oil-air flow
is conducted by Cranfield university. The purpose of this study is to perform analysis on
measured pressure drop under oil-air flow and compare it with some published correlations as
well as to evaluate other pressure drop prediction models against experimental data. And
displays that the suggested correlation has the best performance than the others. The effect of
oil and air superficial velocities had been experimentally investigated .It was found that the
pressure drop increases with increasing of oil and air flow rates.
The experimental results are compared with the results obtained from of (Beggs & Brill.,
1973), (Lockhart & Martinelli., 1949) and (Dukler, et al., 1964). Statistical analysis showed
that the Beggs & Brill correlation gave good agreement with experimental data.
Keywords: Pressure drop, Tow-phase , Gas and Liquid , Flow rate, Horizontal pipes.

:الملخص
 أجريت دراسة تجريبية حول انخفاض ضغط نمط التدفق لتدفق الهواء والزيت في طورين من جامعة، في هذا البحث
 الغرض من هذه الدراسة هو إجراء تحليل النخفاض الضغط المقاس تحت تدفق الزيت والهواء ومقارنته ببعض.كرانفيلد
 ويظهر أن العالقة المقترحة.العالقات المنشورة وكذلك لتقييم نماذج أخرى للتنبؤ بانخفاض الضغط مقابل النتائج التجريبية
 وتم دراسة تأثير السرعات السطحية للزيت والهواء بشكل تجريبي ووجد أن.أفضل أداء من غيرها من العالقات األخرى
 وتمت مقارنة النتائج التجريبية مع النتائج التي تم الحصول.انخفاض الضغط يزداد مع زيادة معدالت تدفق الزيت والهواء
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 أظهر التحليل اإلحصائي أن. وآخرونDukler  وLockhart & Martinelli  وBeggs & Brill عليها من عالقات
. أعطت توافق جيد مع النتائج التجريبيةBeggs & Brill عالقة

1- Introduction:
Two-phase has a continuing interest in engineering situations. It occurs extensively
throughout industries such as tubular boilers, reboilers, oil and geothermal wells, gas and oil
transport pipelines, refrigerators, heat exchangers and condensers. It is widely encountered in
petroleum, chemical, civil and nuclear industries (Ghajer., 2004).
The ability to quantify void fraction and pressure drop are of considerable importance in
systems involving two-phase flow. In addition, void fraction plays an important role in the
modeling of two-phase pressure drop, flow pattern transition, and heat transfer and it is the
key physical parameter for determining other two-phase parameters, namely two-phase
density, and gas and liquid velocities (Zhao., 2005).
Many studies on two-phase, gas-liquid flow were published through horizontal, vertical, and
inclined pipes. Some of these studies were concerned with finding an experimental data.
Other, they found analytical relations or used these experimental data to drive empirical
correlations, and the others compared many of the pressure drop and void fraction
correlations to select the best one which able to find these parameter at a specific flow regime
(Noora., 2013).

2- Theoretical background:
2.1- Superficial velocity
The superficial velocities of the liquid and gas phases (Vsl & Vsg) are defined as volumetric
flow rate for the phase divided by the pipe cross sectional area (Chen., 2001),
(Aldewani., 2003), (Shoham., 2006).
……..……….……… (1)
………..…………… (2)
The mixture superficial velocity is given by the sum of gas and liquid superficial velocities.
…..…….…. (3)
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Furthermore, the mass flux G is defined as the summation of the superficial gas and liquid
velocity multiplied with the density of each phase:
……………….. (4)

Since in multiphase flow the fraction of the total mass flow is, in addition to the velocities, of
great importance, one defines the vapor/mass quality x as the ratio of the gas mass flow rate
Ṁg to the total mass flow rate.
̇
̇

̇

….…………….. (5)

Furthermore, the volumetric quality β is defined as the ratio of the volumetric flow rate of the
gas phase to the total volumetric flow rate:
............................... (6)

Equivalent to the Reynolds number of a single-phase fluid, the superficial Reynolds number
for a fluid of a two-phase combination is determined by the use of the superficial velocity:
…..……..……….. (7)

2.2- Flow patterns:
2.2.1- Two-phase flow pattern:
The term flow pattern is often used to describe multiphase flow. This refers to the fact that
the gas and liquid phase distribute themselves within the flow into different regimes
depending on operating conditions, physical fluid properties, flow rates and orientation and
geometry of the pipe. Different flow patterns or flow regimes can occur when water and
liquid flow simultaneously inside the pipeline.
More acceptable flow regimes were described by (Collier & Thome., 1994) is shown in
figure 1.When gas and liquid are flowing concurrently inside a horizontal or near horizontal
Pipeline, at low gas and liquid velocities, the gas and liquid will completely segregate from
each other. The gas will flow on the top of the liquid. The gas-liquid interface is smooth. This
flow regime is called stratified smooth flow.Starting from the stratified smooth flow when
gas flow and/or liquid flow increases some waves will be generated at the gas liquid
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interface. The gas liquid interface becomes wavy. This flow is called stratified wavy flow. If
gas flow is further increased, the waves at the gas liquid interface will grow. Some of the
waves will be large enough to touch the upper inner pipe wall and block gas flow.
Waves that are large enough to fill the pipe and block gas flow are called liquid slugs. This
flow is defined as slug flow.
In slug flow, the liquid in the pipe is not uniformly distributed along the pipe axis, with slugs
being separated by gas zones. The gas zones contain a stratified liquid layer flowing at the
bottom of the pipe. The liquid slugs may be aerated by small gas bubbles.
If the gas flow is increased even further, the gas will flow as a core in the center of the pipe
and the liquid will flow as a ring around the pipe wall. The liquid ring may not be uniform
along the entire circumference, but is thicker at the bottom of the pipe than at the top. Some
small liquid droplets may be contained in the gas core. This flow is called annular flow. With
very low gas flow and high liquid flow, the gas will flow as discrete bubbles within a
continuous liquid phase. The gas bubbles are usually not uniform in size and most of the
bubbles flow at the upper portion of the pipe due to the buoyancy effects. This flow is called
dispersed bubble flow (Tang., 2011). Sketches of the various types are shown in figure 1.

Figure (1): Sketched of flow pattern.
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Figure (2): Flow pattern map for horizontal two-phase flow (Baker., 1954).

The existing flow regimes in horizontal pipes have been classified into four major type:
stratified flow (stratified smooth and stratified wavy), intermittent flow (elongated bubble and
slug flow), annular flow (annular mist and annular wavy flow) and dispersed bubble flow
(Xiao, et al., 1990).

2.3- Pressure drop:
Accurate prediction of the pressure drop in multiphase flow system is essential for proper
design of well completion , artificial lift system, surface flowing and gathering lines.
The prediction of pressure drop is complicated by interdependence of the controlling
variables, i.e., flow regime, flow rate of different phases and fluid properties. Because of
these complexities, empirical correlation to predict pressure loses are widely used.
The basic for any fluid flow calculation is an energy balance for the flowing fluid between
two points. Assuming no external work is done on/or by the fluid, a general steady state
mechanical energy balance equation in differential form can be written as (Wasp, et al.,
1977).

dp 
 dP 
d 
d 
…..…………. (8)
 P 
 P 
  d 
 d L total  L friction  d L elevation  d L acceleratin
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The total pressure lose is the sum of the pressure drops caused by potential energy change
(elevation), kinetic energy change (acceleration) and frictional loses.
Definition of each term in the total pressure drop equation of two-phase flow is given by
(Goyon, et al., 1988).

f tp tpV tp2
 dP 
..……………………. (9)

d 
2g cd
 L fric .

g
 dP 
 d   g tp sin  ………..……………. (10)
 L ele .
c

 V dv
 dP 
 tp tp tp ……..….……………. (11)
d 
g cd L
 L acc .

3- Effect of liquid and gas flow rates on pressure gradient (  p):
3.1- Two-Phase Flow Pressure Drop Correlations:
Literature on two-phase flow pressure drop correlations can be classified in different ways.
The correlations can be classified based on several criterions such as inclination angle, flow
pattern or method of development. Even though there are several types of criterions to
classify the correlations, only selected criterions are considered here to classify the
correlations in order to facilitate a systematic approach in the study.
Classifying the correlations based on their applicability for certain angle of inclination will
yield correlations grouped based on horizontal flow, inclined flow, vertical flow or
correlations that can be used for any type of inclination.
In this study only correlations which are proposed for horizontal flow and correlations that
can be used for any inclination are collected from the open literature to investigate their
performance in horizontal two-phase flows.

3.1.1- Homogeneous Flow Models:
Homogeneous flow model is the simplest approximation of a two-phase mixture flow where
the two-phases are assumed to have the same flow velocity. Based on this assumption, a
friction factor term similar to a single phase flow may be applied to solve for the frictional
pressure drop. A term called two-phase friction factor, is used in the two-phase pressure drop
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correlations and a pressure drop calculation technique and formulation structure that is
similar to the single phase friction factor implemented shown in the equation (12).

2f tpGtp2
 P 


D tp
 L 
tp

………………………(12)

The homogenous density ( tp ( in the equation above is usually calculated as follows:
1

tp

 
1 


 g




……….……………..(13)




In equation (12) f tp has to be known in order to calculate the frictional two-phase flow
pressure drop.

Dukler et al. (1964) proposed two methods to calculate the two phase pressure frictional
drop based on similarity analysis. Equations to calculate Reynolds number and friction factor
were suggested by using analogy between single phase and two phase flows. The authors
proposed two types of correlations for two cases. In the first case, the slip velocity was
assumed to be zero and hence equations for a homogeneous flow are given as below. This
correlation will be referred as (Wasp, et al., 1977) in this study.

…………………… (14)

[ ]

ns     g 1   
ns      g 1   

……..……….. (15)

……………...... (16)

Where:



Q
1

Q

Q

 

 1
g 

1  





.………. (17)
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U tp ns D

ns

f  0.0014 

..……………… (18)

0.125
………… (19)
Re0.32
ns

Beggs and Brill (1973) The Beggs and Brill method works for horizontal or vertical flow and
everything in between. It also takes into account the different horizontal flow regimes. And
they developed a correlation based on experimental measurement which were made in
25.4mm (1 inch ) pipes in different inclinations.
They stated that the no-slip two-phase friction factor can be obtained from (Moody., 1944)
for smooth pipe as shown below in equation (16) as a function of the no-slip Reynolds
number.

The followingparameters are used in the calculations.
.…………………. (20)

.……………...(21)

…..(22)

…………...(23)

……..………(24)

Determining flow regimes
Segregated if
and

or

and

Transition if
and
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Intermittent if
4 and

or

4 and

Distributed if
4

and

or

4

and

The frictional pressure gradient is calculated using:
……………………(25)

( )

…………………..(26)
the two phase friction factor is
……………………………(27)

Here,

is the no-slip friction factor and (S) is a liquid holdup parameter:
2

f ns




Rens
  4log 
  ……….….. (28)
4.5223log
Re

3.8215


ns

 


The “no slip” Reynolds number,

(

)

is given by:

..………………… (29)

…………………… (30)

The value of S is governed by the following conditions:
......... (31)
[

]

[

]

….....(32)

Where y is calculated by:

y

εL
2
ε Lβ

..............................................(33)
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4- Pressure Drop Analysis for Oil-Air Flow:
Pressure gradient was measured during the oil-air tests in 1 inch rig under different flow
conditions.

Figure (3): Effect of gas superficial velocity on the pressure drop.

Figure 3 shows the effect of a specific liquid superficial velocity on the pressure drop at
different gas superficial velocities. It can be seen that the pressure gradient increases by
increasing gas superficial velocity (Vsg) up to around 1.5 m/s, and then decreased by further
increasing of the Vsg up to 3 m/s. When Vsg is between 3 m/s and 10 m/s, the pressure
gradients increases again for Vso= 0.1 m/s, while experiences little changes for Vso = 0.2 m/s.
Figure 4 illustrates that the pressure gradients for oil-air flows at all the testing points are
higher than those for single phase oil flow at the same Vso.
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Figure (4): Pressure gradients measured in 1 inch oil-air tests.

5- Comparative study:
The predicted value of the pressure drop ( p ), using the presented methods (combination of
Beggs & Brill, Lockhart & Martinelli, Muller & Heck and Dukler et.al) are evaluated against
measured pressure drops, statistical analysis

which is a scale of agreement between

calculated and measured results also, its assist the comparative study and introduce results
more objectively.
Several attempts were also made to validate published pressure drop correlations for air-oil
system against the experimental data from Cranfield university by using viscous oil. most of
available pressure drop correlations have not been validated against air-liquid system with
viscous liquids. M letter is the mark of measured pressure while C is the calculated pressure.
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Figure(5): Pressure gradients comparison in 1 inch oil-air tests.

Figure (6): Comparison Between the Experimental Results and Pressure Drop Empirical Correlations at
Vso = 0.06 m/s.
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Figure(7): Comparison Between the Experimental Results and Pressure Drop Empirical Correlations at
Vso = 0.1 m/s.

Figure(8): Comparison Between the Experimental Results and Pressure Drop Empirical Correlations at
Vso = 0.2 m/s.
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Figs.6 to 8 represent the values of the experimental average pressure drop and the values
obtained by (Beggs & Brill.,1973) and (Dukler., 1964) pressure drop empirical correlations.
All figures show that the Beggs and Brill method are the nearest to the experimental results.
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Measured Pressure Gradients (kPa/m)

Figure (9): Measured pressure gradients versus those predicted by (Lockhart-Martinelli., 1949) and
(Müller & Heck., 1986)

The statistical analysis based on the total pressure gradient for the entire test section, it is
found that the Beggs & Brill gave the best results of agreement for 1 inchpipe. Also we can
see that measured pressure drop usually little than the calculated one.

6- Conclusions:
An experimental and theoretical study on the pressure drop in a horizontal multiphase flow of
oil and air with different liquid and gas flow rates were conducted leading to the following
conclusions:
 The pressure gradients increase with increasing of liquid and gas flow rates.
 From a comparative study, it is found that Beggs & Brill gave the best results for small
pipe diameter.
 The pressure gradients for oil-air flows at all the testing points are higher than those for
single phase oil flow at the same Vso.
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Abstract
The thermal efficiency of a steam power plant cycle can be thermodynamically improved using
different ways. A classical method involves introducing feed water heating system, which
increases the mean temperature of heat addition. The feed water heater is a heat exchanger used
in steam power plants to preheat water delivered to a steam generating boiler, in such a way that
the necessary thermal energy transferred to the steam to increase the enthalpy of the system will
be lower. Numerous researchers have reported enhancement in thermal efficiency by dividing
overall enthalpy equally via feed water heaters. In this paper, a computer program is developed
for studying and predicting the performance of high pressure three-zones feed water heaters.
The very well known MATLAB tool is used as a frame-work for thermal calculations. Several
parameters are studied such as terminal temperature difference (TTD), drain cooler approach
temperature (DCA) and the temperature rise (TR). The computations have been performed
successfully using practical data.
Keywords: Feed water heaters, steam power plant, terminal temperature difference, MATLAB.

الملخص
 احدى الطرق الكالسيكية التي تستخدم.يمكن تحسين الكفاءة الح اررية للمحطات البخارية لتوليد الطاقة باستخدام طرق مختلفة
 هذه.لرفع الكفاءة الح اررية للمحطات البخارية هي عن طريق زيادة متوسط درجة الح اررة التي يتم إضافة كمية الح اررة عندها
 سخان الماء المغذي عبارة عن احد مكونات محطات توليد الطاقة.العملية تتم عن طريق إدخال أنظمة تسخين مياه التغذية
 وفي هذا البحث تم كتابة و تطوير برنامج حاسوب باستخدام.الم َسلَّم إلى مرجل (غالية) توليد البخار
ُ يستخدم لتسخين الماء

 حيث أمكن.برنامج (ماتالب) للتنبؤ باألداء الحراري لمسخنات مياه التغذية ذات الضغط العالي المكونة من ثالث مناطق

توقع األداء الحراري لمسخنات مياه التغذية ذات الضغط العالي بسرعة فائقة جدا دون الحاجة للحسابات اليدوية الطويلة وبهذا
 تمت دراسة عدة متغيرات. تم إجراء الحسابات بنجاح باستخدام البيانات العملية.تم توفير الوقت والجهد بواسطة هذا البرنامج
.)TR( ) وارتفاع درجة ح اررة مياه التغذيةDCA( ) وقيم درجات ح اررة التصريفTTD( مثل فرق درجة الح اررة الطرفية
. درجة ح اررة مياه التغذية،  مسخنات مياه التغذية،  المحطات البخارية، االداء الحراري:كلمات مفتاحية
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1. Introduction
The limitations of power resources and continuing increase in the demand of power generation
on a large scale is considered a major concern for the world. The growth of any nation relay on
capital energy production and consumption. Thermal power plants play essential role in
development of countries due to their vital contribution towards power production. Any thermal
power plant should be operated at highest point of competency and effectiveness. To increase
the thermal performance and consequently the overall efficiency of the steam power plants, the
feed water heaters are incorporated to form a major part in the regenerative system of a plant
(Kumar & Kumar, 2014). Closed type feed water heaters, which are simply shell and tube heat
exchangers, influences the performance of steam power plants either directly or indirectly.
Operating a feed water heater at lower or higher capacity than the design condition has an effect
on performance and ultimately the net unit heat rate. For that reason, the investigation of the
thermal performance of these heat exchangers is the main aim of this study.
It is well known that the ideal cycle for a simple steam power plant is the Rankine cycle. This
simple ideal cycle does not involve any internal irreversibilities and consists of: isentropic
compression in a pump, constant pressure heat addition in a boiler, isentropic expansion in a
turbine and constant pressure heat rejection in a condenser as shown in Fig. (1). However, heat
is transferred to the working fluid in the boiler at a relatively low temperature. This makes the
average heat addition temperature relatively low and thus the cycle efficiency (Cengel, 2002). In
actual steam power plants, a practical regeneration process is accomplished by bleeding, or
extracting, steam from the turbine at various points. This steam, which could have produced
more work by expanding further in the turbine, is used to heat the feed water instead through a
heat exchanger known as feed water heater as shown in Fig.(2). This process has many
operational advantages such as improving overall cycle efficiency, increasing the boiler tube life
and reducing the outage due to tube leakages because of the reduction in the metal temperature
of boiler tube, reducing the turbine blade damage due to extractions from last stages of turbine
act as moisture extractor. Additionally, using feed water heating reduces the cost of generated
electrical power and finally, reducing the rate of smoke and energy rejection to the environment
(Cengel, 2002; Kumar & Kumar, 2014; Bode & Gore, 2016).
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Figure 1: The simple ideal Rankine cycle (Cengel, 2002).

Figure 2: The ideal regenerative Rankine cycle with a single closed feed water heater (Cengel, 2002).

In Literature, many studies were carried out to investigate the performance of low and high
pressure regenerative feed water heaters in different thermal power plants. For instance, the
effect of fouling on performance evaluation of multi-zone feed water heaters was investigated
by (Antar & Zubair, 2007). Thermodynamic analysis was carried out to predict mass flow rate
of steam, coal consumption rate, and thermal efficiency of an actual 210 MW coal-fired power
plant located in India (Kumar et al, 2014). The study also included an economic analysis.
Modeling and simulation of low pressure closed feed water heater using Flownex SE software
was performed and studied by (Byregowda et al, 2014). The study emphasized on one
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dimension flow inside the feed water drum and also provided detailed information, where
measurements are difficult to make by experiments alone. The performance and the behavior of
feed water heater under various operation conditions including Off design conditions was
studied by (Kushwaha & Koshti, 2015). The effects of the feed water heaters on the
performance of coal fired power plants were studied by (Devandiran et al, 2016). The study
revealed that by adding the feed water heaters in power plant cycle, the overall efficiency of the
power plant was increased by 2.4 %. An evaluation of the performance of the different
components of the regenerative system including feed water heaters in 210 MW power plant
was performed by (Kumar & Buckshumiyanm, 2017). The off design analysis and the
evaluation of the performance of the high and low pressure feed water heaters on a 3×135 MW
Coal Fired Power Plant were conducted by (Almedilla et al, 2018). Recently, technical and
economical evaluation of full repowering of a steam power plant with a capacity of 320 MW in
Iran was performed using different scenarios by (Naserabad et al, 2019). The results of the
study revealed that full repowering plan with parallel feed water heating was the best alternative
in terms of energy and exergy efficiencies and the price of generating electricity.
The rest of the paper is organized as follows: the objective, methodology and the summary of
the main equations that utilized in thermal calculations are presented in sections two and three
respectively. Section four presents the operational data of the considered feed water heater.
Section five shows the results of the thermal analysis and in Section six, the conclusion is
derived.

2. Objective and Methodology
In this paper a MATLAB code is developed to predict the performance of high pressure closed
type feed water heaters under different flow conditions. The code is based on theoretical models
and empirical correlations, which are available in the literature. First, the program will be
verified then utilized to predict the performance of an actual high pressure three zones closed
type feed water heater. Figure (3) illustrates a three zones closed type feed water heater. The
three zones are separate areas within the shell in a feed water heater. These areas are known as
de-superheating zone, condensing zone and sub-cooling zone.
The most widely accepted procedure for calculating the performance of closed feed water
heaters in the power industry is called ASME PTC 12.1, which is developed by the American
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Society of Mechanical Engineers (ASME PTC 12.1, 2000). This procedure has been adopted for
the thermal calculations in the current work.

Figure 3: Three zones - closed type feed water heater (Hite, 2010).

3. Thermal Analysis
Common assumptions and general considerations are accounted for the thermal analysis of the
feed water heaters. These can be summarized as follows: feed water heaters are modeled as
steady-flow heat exchangers as they usually operate for long periods of time with no change in
their operating conditions; changes in fluid velocity and elevation within the feed water heaters
are insignificant. Therefore, the kinetic and potential energy changes are negligible; within a
specified range of operating temperature, the specific heat of fluids can be treated as a constant
at some average value; the axial heat conduction along the pipe is usually extremely small and
can be considered negligible; finally, the outer surface of the feed water heater is assumed to be
perfectly insulated (Cengel, 2002).

3.1 Heat Balance Equation:
̇

(

)

̇

(

)

where q is the total heat transfer in (Watt), the subscripts c and h stand for cold and hot fluids,
respectively, ṁc and ṁh are mass flow rates, cpc and cph are specific heats, Tc,in and Th,in are inlet
temperatures, Tc,out and Th,out are outlet temperatures.
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In the case of one of the working fluids undergoes a phase-change process such as the fluid in a
condenser, the rate of heat transfer is expressed as:
̇
where ṁ is the rate of condensation or evaporation of the fluid and hfg is the enthalpy of
vaporization of the fluid at the specified temperature or pressure (Cengel, 2002).

3.2 The Overall Heat Transfer coefficient and Fouling Factors:
The heat transfer rate between the two working fluids can be expressed as:

Where RT is the total thermal resistance in the path of heat flow from the hot fluid to the cold
one, U is the overall heat transfer coefficient, whose unit is ( W/m2.C ), A is the surface area of
the heat transfer in (m2), and ΔT is a suitable mean temperature difference across the feed water
heater. By canceling ΔT, equation (2) reduces to:

In the most practical applications the overall heat transfer coefficient is computed based on the
outside area of the tube. Beside that the heat-transfer surfaces become coated with various
deposits after a period of operation, or the surfaces may become corroded as a result of the
interaction between the fluids and the material used for construction of the feed water heater.
This effect is usually represented by a fouling factor Rf (Cengel, 2002).
Therefore, for an unfinned surface shell and tube feed water heater the overall heat transfer
coefficient can be expressed as:

where hi and ho are the convection heat transfer coefficients on tube side and shell side
respectively, Rfi and Rfo are the fouling resistance on the tube side and shell side respectively, ri
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and ro are the the inner and outer radius of the tube, k is the thermal conductivity of the tube,
and l is the length of the tube.

3.3 The Logarithmic Mean Temperature Difference (LMTD):
The logarithmic mean temperature difference ΔTLM is obtained by tracing the actual temperature
profile of the fluids along the heat exchanger. It is an exact representation of the average
temperature difference between the hot and cold fluids. It can be written in general form for the
simple double pipe heat exchanger as follows:

Where ΔT1 and ΔT2 represent the temperature difference between the two fluids at the two ends
of the heat exchanger.
In case of using different types of heat exchangers as in the present work, where the shell and
tube feed water heater is considered in the calculations, a correction factor should be applied to
the LMTD for the heat transfer calculation. The correction factor F for common shell and tube
heat exchanger configurations is given in Fig. (4).
The equation of heat transfer then takes the following form:

Figure 4: Correction-factor for an exchanger with one shell pass and two, four, or any multiple of tube passes
(Cengel, 2002).
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3.4 The Effectiveness-NTU Method:
This method is the most suitable scheme to determine the performance of a specified heat
exchanger. The heat transfer effectiveness "ε" is a dimensionless parameter, which can be
defined as:

The maximum possible heat transfer for the exchanger is expressed as:
(

)

The effectiveness relation for counter flow heat exchangers is presented as follows (Cengel,
2002):

where Cmin is the smaller heat capacity ratio and Cmax is the larger one, and it makes no
difference whether Cmin belongs to the hot or cold fluid.
The quantity (UA/Cmin) is called the number of transfer units NTU and is expressed as:

The effectiveness relation for condensation process is expressed as:

3.5 Terminal Temperature Difference (TTD):
This parameter is defined as the saturation temperature of the extracted steam (Tsat) minus the
feed water outlet temperature (TFw,out). It provides feedback on the performance of the feed
water heater relative to heat transfer. An increase in TTD is a sign of a reduction in heat transfer
whereas a decrease in TTD indicates an improvement (Hite, 2010; Kushwaha & Koshti, 2015).
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3.6 Drain Cooler Approach Temperature (DCA):
This parameter is used to deduce feed water heater levels based on the temperature difference
between the drain cooler outlet (Tdrains) and the feed water inlet (TFw,in). An increasing DCA
temperature difference points to the level is decreasing; while, a decreasing DCA specifies a rise
in level (Hite, 2010; Kushwaha & Koshti, 2015).

3.7 Feed Water Temperature Rise (TR):
Feed water temperature rise is the difference between the feed water outlet temperature (TFw,out )
and the feed water inlet temperature (TFw,in). A properly performing heater should meet the
design specifications (Hite, 2010; Kushwaha & Koshti, 2015).

4. The Case Study and Technical Data of The Feed Water Heater
The working cycle for the considered thermal power plant with feed heating system, which is
located in Amravati, Maharashtra, India is shown in Fig. (5) (Bode & Gore, 2016). The feed
heating system includes two horizontal high pressure heaters (Number 5 and 6 in Fig. 5). The
high pressure heater No. 5 (HPH5) is considered as a case study in this work, and for the sake of
simplicity, the drip from heater 6 to heater 5 is ignored.

Figure 5: Operating cycle of thermal power plant (Bode & Gore, 2016).
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Table (1) provides the technical data for the feed water heater (HPH5), which is a , horizontal
coil type with integral de superheating, condensing and drain cooling zones (Bode & Gore,
2016).

Table 1: Technical data of high pressure heater No.5 (HPH5) (Bode & Gore, 2016).

Physical Parameter
Pressure of extraction steam
Enthalpy of extraction steam
Saturation temperature
Quantity of extraction steam
Steam temperature
Enthalpy of steam
Drain temperature
Enthalpy of Drain
Quantity of Drain flow
Temperature of feed water at inlet
Temperature of feed water at outlet
Quantity of feed water

Units
MPa
KJ/kg
O
C
Kg/s
O
C
KJ/kg
O
C
KJ/kg
Kg/s
O
C
O
C
Kg/s

Value
1.57
2794
201.4
11.11
432
3327
172.2
728.73
45.77
163.7
201
221.11

5. Results and Discussion
5.1 Determination of the Thermal Profile of Working Fluids within The Feed
Water Heater:
The first task is to determine the thermal profile of both the steam and feed water within the
heater. The second task is the estimation of the surface area of each zone in the considered feed
water heater. Based on the data from Table (1) and using LMTD method, the intermediate
temperatures, heat transfer area of each zone, the effectiveness of each zone, TTD and DCA are
computed and the results are presented in Table (2) and Fig.(6). These data are considered as a
reference data for further performance studies.

Table 2: Results from LMTD method to calculate Area percentage, Effectiveness, inlet and outlet temperature for
each zone:
De-superheating Zone
Shell
Tube
T steam = 432 oC
Tfwo= 201 oC
Tsat = 201.40 oC
Tfw2 = 194.44oC
Percentage of Area (A1) = 4.75 %
Effectiveness (ε1) = 97.30%

Condensing Zone
Shell
Tube
Tsat = 201.4oC Tfw2= 194.44oC
Tsat = 201.4oC Tfw1= 172.8 oC
Percentage of Area (A2) = 73.13%
Effectiveness (ε2) = 77.61%
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Sub-cooling Zone
Shell
Tube
Tsat = 201.4 oC T fw1 = 172.8 oC
TDr = 194.4oC
T fwin = 163.7 oC
Percentage of Area (A3) = 22.12%
Effectiveness (ε3) = 77.45%
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Figure 6: Thermal profile in different zones of the feed water heater.

5.2 Verification of The Effectiveness – NTU Code:
This task has been performed using the effectiveness – NTU method, where the program has
been verified by comparing the present results with the previous data that were obtained using
the LMTD method. Excellent agreement between both results are achieved. Summary of the
verification results are illustrated in Table (3).

Table 3: Results from Effectiveness - NTU method to calculate the effectiveness, inlet and outlet temperatures for
each zone (in this case

and

Sub-cooling Zone
Shell
Tube
Tsat = 201.4 oC T fw1 = 172.8 oC
TDr = 172.2oC
T fwin = 163.7 oC
Effectiveness (ε3) = 77.45 %

are unknown)
Condensing Zone
Shell
Tube
Tsat = 201.4 oC
Tfw2= 195 oC
Tsat = 201.4 oC
Tfw1= 172.8 oC
Effectiveness (ε2) = 77.61 %

De-superheating Zone
Shell
Tube
Tsteam = 432 oC
T fwo = 163.7 oC
Tsat = 201.4 oC
Tfw2= 195 oC
Effectiveness (ε1) = 97.30 %

5.3 Effect of Feed Water Flow Rate at Constant Steam Inlet Parameters:
After the verification of the code, a performance test using the effectiveness – NTU method is
performed to investigate the effect of feed water mass flow rate (ṁfw) on the temperature
distribution, effectiveness, TTD, DCA, and TR of the feed water heater at constant steam inlet
temperature, pressure and flow rate.
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The results of the computations are presented in Table (4). It can be seen that increasing the
feed water mass flow rate by 5% to 10% leads to decrease in the intermediate temperatures,
outlet temperature of feed water, DCA and TR. This is associated with the increase in TTD.
Also, it can be observed that increasing the feed water mass flow rate by 10% causes a slight
increase in the effectiveness of the sub-cooled drain zone and slight decrease in the
effectiveness of the condensing zone, whereas the effectiveness of the de-superheating zone
almost remains constant.
On the other hand, it can be seen that the decrease in the feed water mass flow rate by 10%
leads to increase in the intermediate temperatures, outlet temperature of feed water, DCA, and
TR. However, the terminal temperature difference TTD decreases with the decrease of the mass
flow rate. Decreasing the feed water mass flow rate by 10% causes a slight decrease in the
effectiveness of the sub-cooled drain zone and slight increase in the effectiveness of the
condensing zone, whereas the effectiveness of the de-superheating zone almost remains
constant.
Table 4: Results from NTU method with changes in mass flow rate of feed water heater:
ṁfw
Tfwin
DCA
Tfw1 oC
Tfw2 oC
Tfwo oC TTD oC TR oC
ε1 %
o
o
kg/s
C
C
198.99
210.05
221.11
232.16
243.22

163.7
163.7
163.7
163.7
163.7

173.81
173.27
172.80
172.36
171.97

198.47
196.64
195.00
193.51
192.15

205.15
202.96
201.00
199.22
197.61

-3.752
-1.569
0.3948
2.1704
3.7861

41.4521
39.2695
37.3052
35.5296
33.9139

8.744
8.616
8.502
8.399
8.306

97.28%
97.29%
97.30%
97.31%
97.32%

ε2 %

ε3 %

81.04%
79.31%
77.61%
75.96%
74.35%

76.81%
77.15%
77.45%
77.72%
77.97%

5.4 Effect of Inlet Temperature of Feed Water:
The purpose of this performance test is to investigate the effect of the inlet feed water
temperature on the thermal performance of the heater. Accordingly the inlet feed water
temperature is changed by a percentage of approximately 9.5% and intermediate temperatures,
TTD, DCA, TR and the outlet feed water temperature Tfwo have been computed. The results are
presented in Table (5) and Fig. (7). Table (5) presents the values of outlet feed water
temperature Tfwo, TTD, DCA and TR as a function in the inlet temperature of the feed water.
One can notice that by decreasing the inlet temperature, all the performance parameter values
increase except the Tfwo and by increasing the inlet temperature, all the performance values
decrease with the exception of the Tfwo. Figure (7) shows a plot of the temperature distributions
along the feed water heater as a function in the feed water inlet temperature. It is observed that
the outlet temperature of feed water Tfwo increases with the increase in the inlet temperature of
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feed water Tfwin. Whereas all other performance temperatures TTD, TR, and DCA decrease with
the increase in the inlet feed water temperature.
Table 5: Results from the effectiveness-NTU method with changes in the inlet temperature of the feed water:
Feed Water Inlet Feed Water Outlet
Performance Parameters
Temperature
Temperature
o
o
o
Tfwin ( C)
Tfwo ( C)
TTD ( C)
TR (oC)
DCA (oC)
150.00
190.58
10.8113
40.588
11.5914
158.00
196.69
4.7291
38.6709
9.7879
163.70
201.00
0.3948
37.3052
8.5019
170.00
205.77
- 4.3700
35.77
7.0812
176.50
210.69
- 9.2962
34.1962
5.6153

Figure 7: Thermal profile in different zones of the feed water heater with different inlet temperature for feed water.

6. Conclusions
In this paper, the prediction and analysis of the thermal performance of three zones feed water
heaters were performed successfully using computer. A MATLAB code was developed based
on the well known LMTD and Effectiveness-NTU methods. The program was tested and
verified then applied to study a practical case study. The following conclusions are obtained:


The effectiveness of the de-superheating zone is the highest among the three zones of
the feed water heater. The effectiveness of condensing and sub-cooling zones may be
lower, however the surface area of the condensing zone is the largest and the area of the
sub-cooling zone comes the second.
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The feed water temperature rise (TR) and drain cooling approach (DCA) are inversely
proportional to mass flow rate of feed water heater, whereas the terminal temperature
difference (TTD) is directly proportional to mass flow rate of feed water heater.



The effectiveness of condensing zone is inversely proportional to mass flow rate of feed
water heater and the effectiveness of sub-cooling zone is directly proportional to mass
flow rate of feed water heater. However, the mass flow rate of feed water heater has
almost no effect on the effectiveness of the de-superheating zone.



The feed water temperature rise (TR), terminal temperature difference (TTD), and drain
cooling approach (DCA) are inversely proportional to the inlet temperature of feed water
heater.

Finally, the following recommendations are suggested to extend this work:


Extensions to the developed program to include data base for the physical properties and
the enthalpy of steam for a wide range of temperatures and pressures. This allows
extending the study to include other parameters such as changing steam side operating
parameters.



Extending the study to include other feed water heaters especially, those located in
thermal power plants in Libya.
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Abstract
The explicit strong stability preserving Runge-Kutta method of four-stages fourth-order,
SSPRK (4,4), is introduced in this work. The efficiency of SSPRK (4,4) is compared with that
of the well-known optimal strong stability preserving Runge-Kutta of four-stages fifth-order
SSPRK (5,4) introduced by Ruuth (2006) without mathematical prove to SSPRK(4,4). Results
show that four-stages fourth-order Runge-Kutta, RK(4,4) is very efficient compared to fivestages fourth-order Runge-Kutta, RK(5,4) method. However, RK(4,4) has a lower effective SSP
than RK(5,4).
Keywords: Finite element, strong stability preserving Runge-Kutta (SSPRK).

الملخص
SSPRK  كوتا الصريحة رباعية المراحل من الدرجة الرابعة ذات حفظ قوي لالستقرارية-هذا البحث يقدم طريقة رنج
.SSPRK(4,4) ) بدون اثبات رياضي لـ6002(  المقترحة من راوثSSPRK (5,4) ( و مقارنة كفاءتها مع كفاءة4,4)
 اصغر منeffective SSP  ومع ذلك فإن هذه الطريقة لهاRK(5,4)  كفؤة جدا ً مقارنة بـRK(4,4) اوضحت النتائج ان
.RK(5,4) ذلك الخاص بـ
. SSPRK  طريقة رانج كوتا قوية االستقرارية، معادالت تفاضلية، طريقة العناصر المنتهية:كلمات مفتاحية

1. Introduction
‘Development of strong stability preserving SSP methods was historically motivated in two
ways, and developed by two groups: one focusing on hyperbolic partial differential equations,
the other focusing on ordinary differential equations’ (Gottlieb, Ketchson & Shu 2011). In this
work, we restricted ourselves to the first group. SSP time discretization methods were first
developed by Shu (1988) and by Shu and Osher (1988) were called total variation diminishing
TVD time discretization. The explicit strong stability preserving (SSP) Runge–Kutta methods
have been employed with a successful wide range of high-order numerical spatial discretization
methods.
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These methods are used for hyperbolic conservative laws including among others, the
essentially non-oscillatory (ENO) finite volume and finite difference schemes ( Shu and Osher,
1989), the weighted essentially non-oscillatory (WENO), finite volume and finite difference
schemes (Jiang & Shu, 1996), spectral difference (SD) methods ( Zhoa & Wang, 2010 ),
spectral finite volume (SV) method (Sun & Wang, 2004), and the Runge–Kutta discontinuous
Galerkin (RKDG) method (Cockburn & Shu,1989).
Time discretization of hyperbolic partial differential equation, which is ordinary differential
equation (ODE), is solved mostly by using finite difference or finite element methods with the
final form is Butcher or Shu-Osher form.
In that works, the main objective is the consistency requirement that is ∑
,..s, where

, i = 1, 2

is the coefficients of state variables of previous steps with non-negative

coefficients and s is the stage or step. The explicit strong stability preserving Runge-Kutta
methods of fourth order-four steps SSPRK (4,4) is introduced and compared with a will know
optimal Runge-Kutta of order four and five steps explicit Runge-Kutta (5,4) Ruuth method
(Ruuth, 2006).
This work is organized as follows. Section 2 presented the time discretization by using finite
element methods. Section 3 is the numerical solution, is used to compared the

norm of the

new method with optimal SSPRK (5,4) and SSPRK(4,3).

2. The mathematical model and time discretization method (finite element
method(
Consider the governing equations written in conservation form,
, in Ω × (0,T).

(2.1)

Equation 2.1 equipped with initial and boundary conditions, where u is the state variable
(conservative variable) and F is the flux. The spatial part can be treated by using any
aforementioned high order methods of solving spatial part of the governing equations. For
example in DG method, the equation defining the spatial approximation solution after inverting
the mass matrix can be written in ODE form as
( (

( (

,
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where L(u(x)) is the spatial discretization residual. Then the resulting semi-discretized ordinary
differential equation (ODE) is multiplying by a test function (shape function) w(t) and
integrating over the domain (single element).
(

∫

(

(

∫

( (

(2.3)

Equation (2.3) is the strong form finite element method. In addition, equation (2.3) can be
integrated by parts to obtain DG method form.
∫

(

∮

(

(

∫

(

Where f(t) = u(t) is the flux over the element and

(

.

(2.4)

is flux at the boundaries of the element.

After solving equation (2.3), or equation (2.4). The resultant is an explicit Runge–Kutta method
which is commonly written in the Butcher or Shu-Osher forms. Where Butcher form can be
written as,

∑

1≤ i ≤ s

(
∑

(2.5.1)

(

Also Shu-Osher form:

∑

(

1≤ i ≤ s.

(2.5.2)

,
Where, consistency requires that ∑
However, it was proven by Gottlieb & Shu (1988) and Gottlieb, Ketchson & Shu (2011) that no
fourth order-four stages with positive SSP coefficient, where

must have at least one negative

coefficient. That proven may attribute of using finite difference or standard Galerkin finite
elements (in which the state variable and the weight function are of the same polynomial). In
this work, we let the distribution points of the state variable is different from the distribution
points of the weight function, then the Runge-Kutta of fourth order-four stages can exist and the
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norm of the governing equation will be improved. The four stages fourth order Runge-Kutta
RK(4,4) can be written as:

(
[

(2.6)

(
(

(

]

(
[ (

([

With CFL coefficient of

(

]

[ (

(

]

and effective SSP =0.275.

(RK(4,3) is presented in Ruuth (2006) as:

(
(

(2.7)

(

(
(

With CFL coefficient of 2.0 and effective SSP =0.5
RK(5,4) is presented by Ruuth (2006) as:

(
(
(
(

(2.8)
(

(
(
This method has SSP coefficient C = 1.508 and effective SSP=0.302
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3. Numerical Results.
The numerical experiments are performed to demonstrate the performance and to verify the
order of accuracy of the numerical scheme. In this work, the tests examples are used to
investigate the

norm error and the order of the accuracy of the scheme by using only

polynomial of order k = 3.0 for the one as well as two-dimensional governing equations.
Throughout this work, the global error is calculated as the difference between the exact
solutions and the numerical solutions. The discretize

norm errors is given as

∑ ∑ |(

|

Where, edof is the element degree of freedom, N is equal to the number of elements and
NDOF=N*edof is the total number of degrees of freedom over the problem domain. The order
of accuracy of the scheme can be calculated by using the following formula (Wolkov &
Leonardo, 2009).
(

)

(

)

where error1 and error2 are error norms representing the coarser and the finer grid, respectively.
The first test example is one-Dimensional Linear Advection Equation. The governing equation
can be written as,
(

(

The initial condition is given as:
(

. The exact solution is

( (

The problem domain [-1, 1] is divided into N equal elements. The shape functions are
constructed from the polynomials of orders k =3. The RK (4, 3), RK (4, 4) and RK (5, 4) are
used for evaluating the time integral part. The numerical results are obtained at time t = 2. For
one-dimensional case, the maximum Courant number is 10./44.=.2272727,which is maximum
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CFL for RK(4,4). Table 1. Shows that RK(4,3) has higher errors as compared with RK(4,4) and
RK(5,4). In addition, the order of accuracy of RK(5,4) decays for finer grids as compared with
RK(4,4). However RK(5,4) works at CFL lower than maximum CFL of the method.
The second test example is two-Dimensional Linear Advection Equation. The governing
equation can be written as,
(

(

0≤ x ≤4, 0≤ y ≤4.

Where f(u) = g(u) = u with the periodic boundary conditions and the initial condition given as:
( (
The exact solution is the initial solution shifted with 2t as follows
( (

.

This test example is used to verify the order of accuracy of the scheme using RK(4,4) and
RK(5,4) methods with equally spaced polynomial of order k = 3. The numerical results are
obtained at the final time t = 1.0 . Table 2. exhibits the

errors and the accuracy order of the

scheme at CFL = 10./48.=0.208333333.
Table 1: The error and the order of accuracy for 1D linear advection equation with periodic
boundary conditions at t = 2. by using polynomial of order k = 3.
RK(4,3)
N

RK(4,4)
order

RK(4,5)
order

order

10

4.9526550e-05

-

4.216373802e-05

-

4.2162683e-05

-

20

4.71223556e-06

3.394

2.6046661736e-06

4.0168

2.6038335e-06

4.0173

40

5.30970693e-07

3.150

1.624850789e-07

4.0027

1.6245599e-07

4.003

80

6.28021882e-08

3.080

1.015092510e-08

4.0006

1.0148699e-08

4.0007

160

7.6278474e-09

3.041

6.3424038089e-10

4.0004

6.3423518e-10

4.0001

320

9.3958224e-10

3.021

3.965362813e-11

3.9995

3.9638927e-11

4.0000

640

-

-

2.5223819695e-12

3.8616

3.8829359e-12

3.3517
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Table 2: The
errors and order of accuracy for the 2D linear advection equation with the
periodic boundary conditions at t = 1 using the polynomial of order k = 3
RK(4,4)
N

RK(4,5)
order

order

10×10

7.13773924080e-05

-

7.1408728814e-05

20×20

3.97030907001e-06

4.1681

3.9704802277e-06

4.1687

30×30

8.01022621838e-07

3.9478

8.0110367733e-07

3.9477

40×40

2.547149561803e-07

3.9827

2.5473154663e-07

3.9828

50×50

1.0365920857454e-07

4.0290

1.0366357255e-07

4.0291

60×60

5.0101792417526e-08

3.9877

5.0103294098e-08

3.9878

70×70

2.7032435640863e-08

4.0027

2.7033201905e-08

4.0027

80×80

1.584345107535e-08

4.0012

1.5843786658e-08

4.0012

160×160

9.9020930871650e-10

4.000

9.9020825521e-10

4.000

4. Conclusion.
This work presented SSPRK(4,4) and compared it with SSPRK(5,4). The numerical results
prove that RK(4,4) does exist and is very efficient as compared with RK(5,4) method. It was
also found that the effective SSP of RK(4,4) is lower than that of RK(5,4).
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الملخص
الهدف االول من هذه الدراسة هو تصنيف القضايا الى جنح أو مخالفات  .أما الهدف الثاني فهو تحديد نموذج أني يصف
العوامل المؤثرة في الظاهرة موضوع الدراسة ،وذلك للكشف عن تعاطي المخدرات واالتجار فيها من خالل قضايا حقيقية
ومن واقع مجتمعنا وذلك للتوعية والتعريف بحجم الظاهرة وخطورتها علي الفرد والمجتمع ومحاولة عالجها .لتحقيق
االهداف السابقة تم سحب بيانات العينة ( )269قضية خاصة بقضايا تعاطي واالتجار في المخدرات من مؤسسة
االصالح و التأهيل بسجن الكويفية .سحبت العينة باستخدام المعاينة العشوائية المنتظمة وتم تحليل بيانات العينة باستخدام
اثنين من األساليب االحصائية ،أسلوب تحليل االنحدار اللوجستي و اسلوب المعادالت االنية وتحصلنا على النتائج اآلتية:
تم تصنيف القضايا بشكل صحيح بنسبة  ،%38حيث تكثر حيازة المواد المخدرة ( الطبيعية والمصنعة مثل األقراص
الطبية ) عند الذكور.
كما تتركز حيازة المواد المخدرة ( الطبيعية والمصنعة مثل األقراص الطبية ) بقصد التعاطي واالتجار فيها عند الذكور
الذين أعمارهم تقل عن(  54سنة ) والعاطلين عن العمل.
وتكثر حيازة المواد المخدرة (األقراص) في ضواحي المدينة بينما يزداد حيازة المواد المخدرة واالتجار فيها في المدينة.
الكلمات الدالة :االنحدار اللوجستي  -المعادالت االنية  -المربعات الصغري ذات المرحلتين .

إستخدام أسلوب ال نحدار اللوجستي وأسلوب المعادالت األنية لتحديد العوامل المؤثرة في تعاطي المخدرات931 ...
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Abstract
The first aim of this study is to classify the issues cases into misdemeanors or violations.
The second goal is to define a Simultaneous equation model that describes the factors
affecting the phenomenon subject of the study. This is to reveal drug abuse and trafficking in
real issues and the reality of our society, in order to raise awareness and define the extent of
the phenomenon and its danger to the individual and society, and to try to treatit. In order to
achieve the previous goals. A systematic random sample of (962) cases related to drug abuse
and trafficking cases was drawn from the Rehabilitation Authority, preparation in AlKuwaifiyeh Prison. The sample data was analyzed by using two statistical methods namely,
the logistic regression analysis method and the simultaneous equations method ( 2SLS), and
we obtained the following results: 83% of the total cases are properly classified correctly
.medicinal pills is concentrated for the purpose of abuse and trade among males under the age
of (45 years) and the unemployed persons. The possession of narcotic substances (tablets) is
more frequent in the outskirts of the city, while possession and trafficking of narcotic
substances increases in the city.

: المقدمــة
المخدرات مشكلة من اخطر المشاكل التي تواجه اإلنسان في أي مجتمع من المجتمعات النامية او المتقدمة فى هذا
 ليبيا كغيرها من الدول اصبح انتشار هذه الظاهرة ملحوظا ويزداد عبر الزمن حيث كانت المخدرات سبب مباشر، العصر
. وغير مباشر للعديد من الجرائم التي يعانى منها مجتمعنا الليبي في السنوات االخيرة
. ان ظاهره تعاطي المخدرات إحدى اعقد المشاكل االجتماعية و أالقتصادية و السياسية التي تواجه المجتمعات البشرية
وان تعاطي المخدرات ال يمثل ضرره على من يتعاطاها وحده ولكن يمتد الي باقي اإلفراد سواء على مستوي االسرة او
 إفرنجي إلي المخدرات الطبيعية1261  ويمكن تعريف المواد المخدرة كما تم تصنيفها في اتفاقيه نيويورك عام. المجتمع
ومشتقاتها والمخدرات الصناعية ويعرف المدمن علي انه الشخص الذي يستخدم المؤثرات العقلية سواء كانت عقاقير او
 وظاهرة اإلدمان موجودة علي مدي التاريخ منذ عرف اإلنسان. مواد طبيعية منشطة للعقل او مسكنة لآلالم او مخدرة
 وخالل العقدين األخيرين زادت ظاهرة اإلدمان ليس فقط داخل الدول ولكن علي, استخدام العقاقير ذات التأثير العقلي
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مستوى جميع دول العالم كظاهرة عالمية .ويحدث تعاطي المخدرات اذا توفرت ثالثة عوامل وهي البذور( المادة المخدرة )،
التربة ( الشخصية المضطربة ) ،المناخ ( البيئة االجتماعية المتاحة لتناول المخدرات) والتي تعتبر من اخطر الجرائم التي
تواجه المجتمع ،ويمكن تقسيم الجرائم بصفة عامة الى جنايات و جنح و مخالفات ،و وتعتبر اخطر أنواع الجرائم الجنائية
في هذه الدراسة االحصائية االولي من نوعها سيتم تسليط الضوء على القضايا الخاصة بالمخدرات نظ ار لكونها احدى
المشاكل االساسية التي اصبح المجتمع الليبي يعاني منها ،وفي بداية هذه الدراسة يتم تعريف انواع الجرائم.

 9.9انواع الجرائم
 9.9.9الجرائم الجنائية
هي الجرائم المعاقب عليها باإلعدام او بالسجن المؤبد او بالسجن بحيث ال تزيد مدة السجن عن خمس عشرة سنه وال
تقل عن ثالث سنوات .
 3.9.9الجنح
الجرائم المعاقب عليها بالحبس التي تزيد مدته عن شهر وبغرامة تزيد اقصي مقدارها علي عشر دنانير .
 .3.9.9المخالفات
هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي التزيد مدته عن شهر وال تزيد الغرامة عن عشرة دنانير (باره )9002,

 3.9العينة ومجتمع الدراسة
تم جمع البيانات من مؤسسة اإلصالح والتأهيل الكويفية والتي أنشأت في أواخر الستينات .حيث بلغ اجمالي المساجين
في هذه المؤسسة  9269نزيال وكان اجمالي عدد المساجين في قضايا المخدرات في آخر العام  )530 ( 9013نزيل
منهم  564من الذكور و  14من اإلناث ( .تقرير المؤسسة  . )9013 ,حيث تحتوي العينة الخاصة بتعاطي المخدرات
على( )269قضية و تم سحب بيانات العينة باستخدام المعاينة العشوائية المنتظمة حيث تم اختيار العنصر األول للعينة
عشوائيا (باستخدام جداول االرقام العشوائية) ثم يضاف عدد ثابت إلى رقم المفردة األولي لنحصل على رقم المفردة الثانية
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في العينة وهكذا نحصل علي بقية األرقام لباقي مفردات العينه حيث تنتشر لتشمل المجتمع كله وبذلك تكون ممثلة
للمجتمع كله خالل السلسلة الزمنية من ( . ) 9013 – 9008وتعتمد هذه الدراسة علي بيانات العينه المسحوبة .حيث
تم أعداد الجداول التالية ( )1و ( )9التي توضح عدد القضايا والمتهمين وتصنيف القضية في الفترة (. )9013 - 9008
الجدول ( ) 9عدد القضايا والمتهمين في الفترة ( )3092 - 3003
السنة

عدد القضايا

عدد المتهمين

عدد قضايا االتجار

عدد قضايا الجلب

عدد قضايا التعاطي

9008

25

198

24

8

6

9005

32

29

43

0

51

9004

189

116

22

2

56

9006

949

598

192

5

191

9002

115

163

42

1

44

9003

182

901

33

4

55

9002

112

118

20

8

95

9010

906

902

109

4

22

9011

814

819

915

12

35

9019

961

962

120

12

49

9018

931

920

958

98

14

9015

888

846

998

92

31

9014

922

932

992

81

82

9016

934

926

983

82

10

9012

812

894

951

84

58
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ونالحظ من الجدول ( ) 1وبالمقارنة بين السنوات ان هناك ازدياد في قضايا المخدرات وكذلك عدد المتهمين لغرض
التعاطي واالتجار عبر الزمن .كما يوضح الجدول ( )9الذي توزيع المتهمين حسب الجنسية.
الجدول ( )3تصنيف المتهمين حسب الجنسية
عدد المتهمين الليبيين
631

%20

عدد المتهمين العرب
48

%4.4

عدد المتهمين االجانب
123

%90.4

نالحظ من الجدول السابق ان عدد المتهمين اللبيبين في قضايا المخدرات هو األكثر من الجنسيات االخرى.

 3.9وصف المتغيرات:
من خالل بيانات العينة تم تحديد المتغيرات التوضيحية التي قد تكون المؤثرة في الظاهرة موضوع البحث وأهمها 2
متغيرات منها كمية وأخرى غير كمية (وصفية) حيث تم إدخال األولى في التحليل مباشرة بينما استخدمت فكرة المتغيرات
الصورية (الوهمية) إلدخال الثانية الى التحليل ويمكن تعريف المتغيرات التوضيحية والمتغير التابع في هذه الدراسة كاألتى:
) ) Y2يمثل المتغير التابع وهو تصنيف القضية الي جنحة أو جناية (وصفي) يعبر عن تصنيف القضية ( نوع القضية ),
حيث يأخذ القيم ة صفر اذا كان تصنيف القضية جنحة وواحد عندما يكون تصنيف القضية جناية  .اما المتغيرات
التوضيحية أو المستقلة في هذه الدراسة( )X1يعبر عن عمر المتهم وهو متغير كمي ( X2 ( ,وهو يصف جنس المتهم
فيأخذ الصفر اذا كان المتهم ذكر بينما يأخذ القيمة واحد اذا كان المتهم أنثي اما المتغير ( )X3المستوي التعليمي
وهو متغير وصفي  ,المتغير ( )X4يشير الي الجنسية  ,اما ( ) X5يصف وظائف المتهمين التي تم تقسيمها إلي )(D1
 )D3( ، ( D2) ,تشير علي التوالي إلي وظائف خدمية واألعمال العسكرية واألعمال الحرة

بينما تشير(  ) D4الى

االعمال االخري  .وبصفه عامة اذا كان للمتغير ( )Kمن المستويات يعبر عنه بعدد (  ) K-1من المتغيرات الوهمية.
المتغير التوضيحي (  ) X6يعبر عن سكن المتهم في المدينة او في ضواحي المدينة حيث يأخذ الواحد اذا السكن داخل
المدينة والصفر اذا كان السكن في الضواحي  .اما المتغير ( )X7يشير الي نوع التهمة يأخذ القيمة واحد اذا كان نوع
التهمة حيازة أقراص طبية مخدرة ويأخذ الصفر اذا كان نوع التهمة تعاطي او االتجار في المخدرات.
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 . 4الطريقة
 4.9أسلوب االنحدار اللوجستي
هذا األسلوب يستخدم اذا كان المتغير العشوائي الذي يصف الظاهرة موضوع البحث غير معدود او وصفيا ،ظاهرة
موضوع البحث هي ( تصنيف القضية الى جناية او جنحة ) والعوامل المؤثرة فيها وعليه سيكون المتغير التابع وصفي
ويتم ادخاله في التحليل باستخدام فكرة المتغيرات الوهمية حيث يأخذ القيمه واحد عند وجود الظاهرة والصفر عند عدم
وجودها وبذلك المتغير ( )Y2يتبع توزيع برنولي حيث تكون له قيمتين ( )1 , 0ويمكن تحديد احتمال وجود الظاهرة
كاألتي:
) Pi = P (Yi = 1
)1 - Pi = P ( Yi = 0

ويكون االحتمال المكمل
حيث يعرف االحتمال  Pبدالة خطية كاألتي:

X 3....
X 3..

3

3





 
e
Pi 
1  e 

X 2

X 2

2



2



0

0

ويمكن تعريف االحتمال المكمل ( )1- Pعلي انه :

1
 X 2 X 3..
1  e 0  2  3

1-

=

1-Pi

وبأخذ اللوغاريتم الطبيعي للنسبة

p
1 p
i

سنحصل علي

i

العالقة الخطية وبتطبيق طريقة اإلمكان األعظم نستطيع تقدير النموذج السابق وتحديد المعالم المجهولة في العالقة
الخطية السابقة.
………………………=  0 +  1 x1 +

Logit( Pi)= ln
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:عبارة عن نسبة احتمال حدوث الحدث إلي عدم حدوث ذلك الحدث .وتكون محصورة بين

:وهي اللوغاريثم الطبيعي للنسبة ،وتكون محصورة بين

 ،أي ان .

أي أن

 :هي الجزء المقطوع (ثابت المعادلة).
 :المعامل اللوجستي لكل حالة من حاالت المتغير المستقل ،حيث
 :المتغيرات المستقلة ،حيث

.

.

ويسمي النموذج بنموذج االنحدار اللوجستي ،وتسمي التحويلة

أو

بتحويلة لوجت ( Logit

 ،)transformationوبذلك تكون الدالة اللوجستية دالة مستمرة تأخذ القيم ( ،)0,1ومنها تقترب ( )Yمن الصفر كلما
اقترب الطرف األيمن للدالة اللوجستية من
من

 ،وأيضا تقترب ( )Yمن الواحد كلما أقترب الطرف األيمن لهذه الدالة

 ،حيث أن هذه الدالة دالة متماثلة عندما يكون فيها الطرف األيمن مساويا للصفر.

وباختصار أن نموذج االنحدار اللوجستي هو عبارة عن تحويلة لوغاريثمية لالنحدار الخطي وبالتالي استخدام خصائص
التوزيع اللوجستي ( )Logistic Distributionيكون مناسب ألنه يقيد االحتماالت المقدرة فيجعلها محصورة بين (. )1,0
نستطيع تقدير السابق وتحديد المعالم المجهولة في العالقة الخطية السابقة حيث كان فرض العدم في هذه الدراسة
النموذج ليس ذو داللة معنوية
النموذج ذو داللة معنوية

H0 :

ضد الفرضية البديلة

H1 :
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حيث يعرف احصائي ااالختبار كاالتي

]) )  log( ,  ,....., 
k

1

k 1

0

 2[log( o, ,...., 
1

2
c



ويعرف تقدير معامل االرتباط R 2
) L (
*

) L (



0

( الفقيه )koutsyiannis,1997( ) 9016 ,

4.3

نظام المعادالت االنية Simultaneous Equations System

هو نظام يتكون من عدد من المعادالت ،نماذج المعادالت االنية والتي تشتمل على أكثر من معادلة ( معادلتين أو أكثر)
لتوضيح أي ظاهرة .حيث يمكن توضيح ودراسة اغلب الظواهر االقتصادية واالجتماعية من خالل نظام المعادالت االنية .

النموذج االنــــــــي:
في هذه الدراسة سيتم بناء النموذج االني المعبر عن بيانات الدراسة وتعريف متغيرات الدراسة وتصنيفها الي متغيرات
خارجية (  )Exogenenous Variablesحيث تتحدد قيمتها خارج النموذج X4

X2,

 , X1,والمتغيرات الداخلية

) )Endogenous Variablesوالتي تتحدد قيمتها داخل النموذج نتيجة تفاعل المعادالت المختلفة Y3 , Y2 , Y1
حيث ان Y1عدد الجرائم Y2 ,نوع الجريمةY3 ,المستوي التعليمي .إن استخدام أي طريقة من طرق التقدير يتوقف علي
نوع تشخيص النموذج اآلني  ,ويقصد بالتشخيص التعرف علي صيغة النموذج من حيث انه قابل للحل أو غير قابل
ويعني ذلك يمكن تقدير معالمه الهيكلية أم ال  .وعند دراسة التشخيص فهناك ثالث حاالت :
 -1حاله التشخيص التام  -9حاله التشخيص العلوي  -8حاله التشخيص السفلي.
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ويعتمد التشخيص علي شروط وهي كاألتي :

شروط التشخيص :
 -9شرط الدرجة ) The Order Condition ( Necessary condition
تكون المعادلة مشخصه إذا كان عدد المتغيرات الخارجية أو المحددة خارج النموذج المستبعدة من المعادلة موضوع الدراسة
اكبر من أو يساوي عدد المتغيرات الداخلية المتضمنة في الجانب األيمن من المعادالت في النموذج اآلني (عدد المتغيرات
التابعة في النموذج أو عدد المعادالت في النموذج ) ناقصا واحد وهذا الشرط ضروري وليس كافي .وعليه عند تشخيص
أي معادلة يتم إعداد الجدول التالي الذي يحتوي خمس خانات كاألتي:
جدول ( )3جدول شرط الدرجة للتشخيص

عدد المعادالت
نوع التشخيص

ناقصا الواحد
()G-1

تام التشخيص
علوي
التشخيص
سفلي
التشخيص

عدد المتغيرات
المستبعدة من المعادلة
()M
M = K – n

عددا لمتغيرات الداخلية والخارجية في النموذج

رقم

ككل)(K

المعادلة

X1 X2 X3 X4 X5…. .Xk

()G-1

= ()M

معامالت المتغيرات في المعادلة )n(1

1

()G-1

> ()M

معامالت المتغيرات في المعادلة )n(9

9

()G-1

< ()M

معامالت المتغيرات في المعادلة )n(8

8
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طبقا للشرط السابق تكون المعادلة مشخصه فقط إذا كان ( ) M (  )G-1أما إذا كانت معادلة لها تشخيص سفلي
فالمعادلة غير مشخصه  ,وأي نموذج به معادلة واحدة علي األقل غير مشخصه يكون نموذج غير مشخص وغير قابل
للحل إال بعد اضافة متغيرات جديدة لمعادالت النموذج أو اضافة معادالت جديدة للنموذج .

-9

شرط الرتبة ) Rank Condition ( Sufficient condition

طبقا لهذا الشرط تكون المعادلة مشخصه إذا كان محدد واحد علي األقل لهذه المعادلة ال يساوي الصفر ) 0)  Det
وتكون رتبة المحدد مساوية لعدد المعادالت في النموذج اآلني مطروحا منها واحد صحيح .

 . 0 G  1 بعد

تشخيص النموذج والتحقق من الشرطين ( شرط الدرجة و الرتبة ) فإذا كان النموذج تام التشخيص فيمكن تقدير معالمه
الهيكلية بطريقة المربعات الصغرى الغير مباشرة أو طريقة الشكل المختزل والتي يمكن اعتبارها طريقة عامة حيث يمكن
بها تقدير معالم النموذج اآلني الذي به تردد زمني أو فترات إبطاء ,ويقصد بالتشخيص التام أمكانية الحصول علي تقدير
واحد وواحد فقط لكل معلمة من معالم النموذج  .اما إذا كان النموذج له تشخيص علوي ( بالنموذج معادلة او اكثر ذات
تشخيص علوي ) فيمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين ) (2SLSأو الصغرى ذات الثالث مراحل (
 ,(3SLSوهناك عدد من الطرق االخري  ( .الفقيه)9016 .
ويمكن تلخيص معادالت النموذج االني المعبر علي بيانات الدراسة كاالتي :
المتغيرات الداخلية او التابعة هي عدد الجرائم  ,Y1نوع الجريمة  ,Y2المستوي التعليمي Y3
المتغيرات الخارجية او المستقلة :العمر, X1النوع  , X2الجنسية  ,X4الوظيفة X5حيث قسم المتهمين الى يعمل وال يعمل.
Y1 = a1 X2 + a2 X1 + a3X5 + a4 Y2 + E
Y2 = b1y1 + b2X1 + b3X2 + b4Y3 + E
Y3 = c1X1 +C2X2 + C3X4 + E
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يعاااد صااياغة النمااوذج السااابق بحيااث يكتااب جميااع المتغيارات التااي فااي النمااوذج فااي كاال معادلااة وتضاااف فيهااا معاماال صاافر
للمتغياار الغياار موجااود فااي المعادلااة لواهمااال حااد الخطااأ وتكااوين الجاادول التااالي الااذي يمثاال شاارط الدرجااة وهااو شاارط ضااروري

وليس كافي.
جدول ( )4شرط الدرجة

نوع
التشخيص

تام
التشخيص
تام
التشخيص
عل ااوي
التشخيص

عدد المعادالت

عدد المتغيرات المستبعدة

عددا لمتغيرات الداخلية والخارجية في

ناقصا الواحد

من المعادلة M

النموذج ككل ()1

()3-1

M= 1 – n

()3-1

= ()2

()3-1

= ()9

()3-1

()3

>

Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3 X4

0 a2 a1 a3 0

0 0

-1

1

b1 -1 b4 b2 b3

9

0

8

c2 0 c3

a4

رقم المعادلة

0 -1 C1

شرط الرتبة :
يتم إيجاد جميع المحددات لكل معادلة من الرتبة ) , )G-1فإذا وجد ألي معادلة علي األقل محددة واحدة  صفر
يعني ذلك أن المحددة مشخصه وإليجاد المحددة نشطب الصف المعبر عن تلك المعادلة ثم شطب األعمدة المقابلة
للمعامالت غيرالصفرية في المعادلة ثم تسجيل المحددة المرافقة للمتغيرات المتبقية (التي معاملها صفر) وهذا الشرط كافي
وتطبيقه كاآلتي:
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 -9المعادلة األولي

0

)b  c  0(1
3

4



لها محدد واحد ومشخصة .
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 -9المعادلة الثانية لها محدد واحد من الرتبة ) )G-1أي كاألتي :

0

  a c  0
3

3

2

المعادلة مشخصة

 -8المعادلااة الثالثااة لهااا أكثاار ماان محاادد الن هناااك ثااالث متغيارات معاملهااا صاافر وهااي
هنا ا ا ا ا ا اااك أكثا ا ا ا ا ا اار ما ا ا ا ا ا اان محا ا ا ا ا ا اادد ما ا ا ا ا ا اان الرتبا ا ا ا ا ا ااة ) )G-1وها ا ا ا ا ا ااي كا ا ا ا ا ا اااألتي :

  1(0)  b1 a3  0



33

,

  1(1)  (b1)(a4)  0

4

X

0

2

3

Y Y
1

a 0 a
4

وبالتااالي





32



31

المعادلة الثالثة لها علي األقل محدد و احد ال يساوي الصفر فهي مشخصة .
وباس ا ا ا ا ا ا ا ااتخدام البرن ا ا ا ا ا ا ا ااامج االحص ا ا ا ا ا ا ا ااائي  SPSSوباس ا ا ا ا ا ا ا ااتخدام طريق ا ا ا ا ا ا ا ااة المربع ا ا ا ا ا ا ا ااات الص ا ا ا ا ا ا ا ااغري ذات الم ا ا ا ا ا ا ا اارحلتين
) Two stage least square method (2SLSتم الحصول علي النتائج .

 .1التحليل ونتائج الد ارسة:
 1.9تحليل االنحدار اللوجستي
يحتوي النموذج علي المتغير التابع (  ) Y2والذي يعبر عن تصنيف القضية حيث يأخذ القيمة واحد عندما تكون تصنيف
القضية جنحة و الصفر غير ذلك .بينما المتغيرات التوضيحية في النموذج هي العمر (  ) x1الجنس ( )x2المستوي
التعليمي ( ) x3و الجنسية (  ) x5الوظيفة ( )x5تم تقسيمها الي الخدمية ( , ) D1عسكرية(  , )D2اعمال حرة (D 3
) ,اعمال اخري (  ) D5اما السكن (  , ) X6ونوع الحيازة( . ) X7
وباستخدام تحليل االنحدار اللوجستي في برنامج التحليل (  ) SPSSتحصلنا علي النتائج الموضحة في الجدول رقم
(.)4
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جدول (  ) 1نتائج نموذج االنحدار اللوجستي
S.g

S.E

B

Variable

0.0000

0.9682

-4.0563

X2

0.4460

1.9138

-0.2128

X3

0.0122

0.0144

-0.0835

X4

0.0062

0.5852

-1.5350

D1

0.00852

0.9261

-0.1515

X7

0.2003

0.0.549

0.01424

D4

0.0546

0.8435

-0.8295

X1

0.0812

0.8453

0.6439

D3

0.0436

0.5142

-0.2366

X6

0.9333

0.6114

0.6536

Constant

P-value=0.0000

]) )  log(  ,  ,....., 
k

1

0

k 1

 48,7

2



 2[log( o, ,...., 
1

نالحظ من جدول (  ) 4انه تزداد حيازة المواد الطبية المخدرة عند الذكور أكثر من

2
c



اإلناث ويرتبط حيازة المواد الطبية

المخدرة باألعمار الصغيرة التي اقل من  54سنة وتقل حيازة المواد الطبية المخدرة لغرض االتجار فيها بين الموظفين
واألشخاص الذين هم يؤدون أعمال خدمية بينما تكثر بين العاملين باالعمال الحا ارة والعاطلين عن العمل وبعض الوظائف
االخري واالشخاص ذوي المستوي التعليمي االدني ،ويتركز حيازة المواد الطبية في ضواحي المدينة .وواضح من معنوية
النموذج والقيمة المحسوبة إلحصائي االختبار ان هناك عالقة ما بين نوع القضية والجنس والعمر ونوع الوظيفة والجنسيه
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اي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرض البديل أي انه توجد عالقة بين نوع القضية وجنس المتهم وعمره ونوع الوظيفة
وجنسيته  ,ومستوي المتهم التعليمي .الجدول ( )6يوضح تصنيف القضايا حسب النوع.
جدول ( )1جدول تصنيف القضايا
Classification
نوع الجريمة

Observed

Percentage
Correct

جناية

جنحة

جناية

645

94

%26.83

جنحة

42

91

%96.94
% 39.4

Overall Percentage

 1.3اسلوب المعادالت االنية
اسلوب المعادالت االنية لتحديد العوامل األكثر تأثي ار في تعاطي المخدرات واالتجار فيها وابرز التحليل انه يزداد عدد
الجرائم المتعلقة بتعاطي المخدرات والتي تصنف كجنح عند الذكور الصغار في العمر والغير متعلمين و العاطلين عن
العمل .نالحظ ان االسلوبين اظه ار نفس المتغيرات المعنوية وهي نفس المتغيرات السابق ذكرها والمتحصل عليها.
= - 0.213X2 - 0.765 X1 – 0.0021X5 - 0.0211 Y2
()0.002

()0.004

()0.0018

()0.019

= - 0.354 y1 - 0.00543X1 - 0.0432X2 - 0.467 Y3
()0.0081

()0.003

()0.004

ŷ1

ŷ2

()0.091

ŷ3 = 0.743 X1 - 0.0324X2 + 0.6713X4
()0.016

()0.003

()0.0069
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 .1الخالصة :
تم سحب بيانات العينة الخاصة بقضايا التعاطي واالتجار في المخدرات والتي احتوت علي ( )269قضية في القترة من
 9013 – 9008حيث سحبت العينة باستخدام المعاينة العشوائية المنتظمة وتم تحليل بيانات العينة باستخدام اثنين من
األساليب االحصائية  ,أسلو ب تحليل االنحدار اللوجستي و المعادالت االنية حيث انه تم تحليل بيانات القضايا التي لم
يتجاوز فيها السجين نصف مدة العقوبة وتحصلنا علي النتائج االتية :
 -1تم تصنيف القضايا بشكل صحيح بنسبة %38
 -9تكثر حيازة المواد المخدرة ( الطبيعية والمصنعة مثل األقراص الطبية ) عند الذكور وليبيين الجنسية .
 -8تتركز حيازة المواد المخدرة ( الطبيعية والمصنعة مثل األقراص الطبية ) بقصد التعاطي واالتجار فيها عند
الذكور الذين أعمارهم تقل عن(  54سنة) والعاملين باألعمال الحرة والعاطلين عن العمل .
 -5تكثر حيازة المواد المخدرة (األقراص) في ضواحي المدينة.
 -4تزداد حيازة المواد المخدرة واالتجار فيها في المدينة.
 -6قضايا تعاطي ا لمخدرات واإلدمان عليها يزداد عبر السنوات ويترتب علي ذلك وجود العديد من المتهمين في
السجون األمر الذي يؤثر علي حياتهم الشخصية ووضعهم األسري الذي يؤثر في المجتمع من الناحية
االقتصادية واالجتماعية .
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