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 وٍّخ اٌؼذد

ف بالعقؿ ليفكر ك الحمد هلل رب العالميف، اليادم إلى الحؽ ك المنعـ عمى اإلنسا
 .يبتكر، كالصالة كالسالـ عمى نبيو ك رسكلو محمد الذم أرسمو رحمة لمعالميف

 أما بعد.
فيذا ىك العدد الرابع عشر مف المجمة الدكلية لمعمـك كالتقنية، نقدمو إلى البٌحاث 
الكراـ ك طمبة العمـ، راجيف أف يجدكا فيو ما يفيدىـ كينفعيـ  كيساعدىـ في إتماـ 

 ثيـ، ك يفتح ليـ أفاؽ جديدة لمبحث ك الدراسة .أبحا
كقد حرصت ىيئة التحرير في ىذه المجمة أف تجعؿ منيا منبرا عمميا  ينشر فيو 

ك العمماء ك طمبة العمـ  في جميع األقطار كؿ ما تجكب بو  أبحاثيـ ك  األساتذة
 جيكدىـ  العممية.

لقارئ الكريـ( عدة مجاالت ك في ىذا العدد تناكلت الكرقات البحثية )كما سيرل ا
عممية مختمفة كمتنكعة منيا ما يتناكؿ المكاضيع اليندسية البحثة كاليندسة 
الميكانيكية ك الكيربائية كغيرىا مف المجاالت اليندسية كمنيا ما يتناكؿ المجاالت 

 .األخرلالتطبيقية 
التي محكمة ككما دأبت المجمة الدكلية لمعمـك كالتقنية في نشر البحكث العممية ال

عممية  أكراؽعدة  أيديكـتقدـ ما ىك جديد ك مفيد لمبشرية، ىا ىي اليـك تضع بيف 
يككف في خدمة العمـ ك  أفمتخصصة ضمف عددىا الثاني عشر ك الذم نطمح 

 العمماء. سائميف اهلل تعالى التكفيؽ ك السداد. 
 كالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 
 التحرير ىيئة رئيس
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 الممخص

تخزيف الطاقة الكيربائية ىك عممية تحكيؿ الطاقة الكيربائية، سكاء المكجكدة 
في شبكة الكيرباء أك المتحصؿ عمييا مف مصادر أخرل، إلى شكؿ يمكف 

تصنؼ ك . تخزينو كمف ثـ تحكيمو مرة أخرل عند الحاجة إلى طاقة كيربائية
قة المخزنة، إلى تقنيات ة، حسب شكؿ الطاائيبتقنيات تخزيف الطاقة الكير 

كيربائية كتقنيات كيرككيميائية، كتقنيات ميكانيكية كتقنيات حرارية، كتقنيات 
كيميائية كتقنيات كيميائية حرارية. فتقنيات التخزيف الكيربائية تشمؿ 
المكثفات/المكثفات الفائقة كالممفات الفائقة، كأما تقنيات التخزيف الكيرككيميائية 

كخاليا التدفؽ، كأما تقنيات التخزيف الميكانيكية فتشمؿ أنظمة  فتشمؿ البطاريات
تخزيف الطاقة الحركية المعركفة بالحذافات، كأنظمة تخزيف طاقة الكضع، إما في 
شكؿ مياه تـ ضخيا، أك في شكؿ ىكاء مضغكط، كأما تقنيات التخزيف الحرارية 

مة التخزيف الحرارية فتشمؿ أنظمة التخزيف الحرارية منخفضة درجة الحرارة، كأنظ
مرتفعة درجة الحرارة، كأما تقنيات التخزيف الكيميائية فتشمؿ خاليا الييدركجيف، 

في ىذه الكرقة تـ كأما تقنيات التخزيف الحرارية الكيميائية فتشمؿ الكقكد الشمسي. 
التركيز عمى أنظمة تخزيف الطاقة الكيربائية كأنظمة تخزيف الطاقة 

التعريؼ بياتيف التقنيتيف مف حيث مبدأ عمميما الكيرككيميائية، كتـ 
 كخصائصيما كتطبيقاتيما، كالمقارنة بينيما. 
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Abstract  

The storage of electrical energy is the transformation of electrical 

energy, whether in the electricity network or obtained from other 

sources, into a form that can be stored and then converted again 

when electricity is needed. Energy storage technologies, according 

to stored energy, are classified into electrical, electrochemical, 

mechanical, thermal, chemical and thermal chemical technologies. 

Electrical storage technologies include capacitors/super capacitors 

and super magnetic coils, and storage technologies. 

Electrochemical storage technologies include batteries and flow 

cells. Mechanical storage technologies include energy storage 

systems known as flywheels and potential energy storage systems, 

either in the form of pumped water or in the form of compressed 

air. Thermal energy storage technologies include low temperature 

thermal storage systems, high temperature thermal storage 

systems, Chemical storage techniques include hydrogen cells, and 

chemical thermal storage techniques include solar fuels. As a result 

of the vast majority of different storage technologies, the focus of 

this paper was on electrical and electrochemical storage 

techniques. This paper focuses on electrical storage systems and 

electrochemical energy storage systems. These two technologies 

have been defined in terms of their principle of operation, 

characteristics and applications, and comparison between them. 

 

 المقدمة: .1
باء عالميا بسرعة عمى مدل العقد الماضي. حيث بمغ تكليد الكير  ازداد نمك

تيراكات  22200حكالي اإلنتاج اإلجمالي السنكم مف الكيرباء  2012عاـ 
٪ مف اإلنتاج العالمي لتكليد 70ساعة. كلقد ساىـ الكقكد األحفكرم بحكالي 

[. كلكف األحماؿ غير المنضبطة مف المستيمكيف )الصناعية 1] الكيرباء
السكنية( تسبب في عدـ استقرار لمشبكة. حديثنا الكثير مف البحاث كالتجارية ك 
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يعممكف عمى إيجاد مصادر تكليد جديدة، يمكف مكاممتيا مع تكنكلكجيا الطاقة 
المختمفة لمحفاظ عمى استقرار شبكة الطاقة. لكف المصادر الجديدة متقطعة 

لحؿ ىذه المشكمة  بطبيعتيا، كتقطعيا يتعارض مع استقرارية شبكة الطاقة. كسعينا
 Electric energy storageالطاقة الكيربائية  ) ظيرت عدة طرؽ مثؿ تخزيف

EESإدارة الطمب، كالترابط  ( كاستخداميا عند الحاجة، كتحميؿ الحمؿ مف خالؿ
مف أىـ كأفضؿ الحمكؿ الممكنة  EESمع الشبكات الخارجية. كتعتبر طريقة 

إلى عممية تحكيؿ الطاقة  EESكنكلكجيا كتشير ت [.2كأحد أىـ النيج الكاعدة ]
مف شكؿ ما )الطاقة الكيربائية أساسنا( إلى شكؿ قابؿ لمتخزيف كحفظو في كسائط 
مختمفة؛ ثـ إف الطاقة المخزنة يمكف تحكيميا مرة أخرل إلى طاقة كيربائية عند 

 ليا فائدة كبيرة في تشغيؿ شبكة الكيرباء كمكازنة الحمؿ EESالحاجة. تكنكلكجيا 
( المساعدة في تمبية أكقات iإلمكانية تكظيفيا في إنجاز مجمكعة مياـ مثؿ: )

( تكفير الكقت في عممية إدارة تغيرات iiالذركة كمتطمبات الحمؿ الكيربائي، )
( تحسيف iv( التخفيؼ مف التذبذب في مصادر الطاقات المتجددة، )iiiالطاقة، )

جات المركبات في المسافات الطكيمة، تمبية احتيا (v)نكعية الطاقة / المكثكقية، 
(vi( ،دعـ تحقيؽ شبكات الطاقة الذكية )vii المساعدة في إدارة تكليد الطاقة في )

( الحد مف استيراد الطاقة الكيربائية خالؿ فترات viiiالتكزيع أك طاقة االحتياط، )
 [. 1] ذركة الطمب

أكلى العديد مف البحاث ، فقد EESنظرنا لإلمكانيات الكبيرة كالمتعددة لتقنية 
 ىذا المجاؿ بالدراسة كالمراجعة بحثنا عف أفضؿ الطرؽ لعممية تخزيف الطاقة

[. كتتناكؿ ىذه األبحاث عمميات التخزيف، كتطكراتيا كتطبيقاتيا 5،4،3]
 الصناعية مف كجيات نظر مختمفة. 
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بطرؽ مختمفة، مف حيث كظائفيا، كأكقات االستجابة،  EESتصنؼ تقنيات 
ا تصنيفيا عمى أساس شكؿ 1التخزيف المناسبة ] كمدة [. كمف أكثر الطرؽ شيكعن

حيث يمكف تصنيؼ تقنيات التخزيف إلى تقنيات النظاـ؛ الطاقة المخزنة في 
ميكانيكية )تخزيف الطاقة الكيركمائية، كتخزيف الطاقة باليكاء المضغكط 

قابمة إلعادة الشحف كالحذافات(، كتقنيات كيرككيميائية )البطاريات التقميدية ال
كبطاريات التدفؽ(، كتقنيات كيربية )المكثفات، كالمكثفات الفائقة، كتخزيف الطاقة 
المغناطيسية بالمكصالت فائقة التكصيؿ(، كتقنيات كيميائية حرارية )الكقكد 

بخاليا الكقكد(، كتخزيف الطاقة  الشمسي(، كتقنيات كيميائية )تخزيف الييدركجيف
 [.  1] الحرارية

بالرغـ مف أف تخزيف الطاقة مف الطرؽ الحديثة كالمبتكرة التي تدعـ مصادر 
الطاقة ب نكاعيا المختمفة، لكف جؿ مصادر الطاقة التقميدية يشكبيا عممية التمكث 
البيئي، كليذا تعتبر مصادر الطاقة المتجددة الخيار األفضؿ لحؿ مشكمة التمكث. 

طاقة الرياح كالطاقة المائية كالطاقة تشمؿ الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية ك 
[. كلقد ازداد عالمينا إنتاج الطاقة الضكئية مف طاقة 6الجكفية كالطاقة الحيكية]

جيجاكات، كتشير بعض  177إلى  2014جيجاكات في عاـ  39الشمس مف 
جيجاكات تقريبنا بحمكؿ  400الدراسات إلى أنو يمكف أف يصؿ إنتاج الطاقة إلى 

كلذا فإف إيجاد طرؽ جيدة لتخزيف الطاقة الناتجة مف الطاقات  [؛7] 2020عاـ 
ف كاف  المتجددة؛ يعتبر الخيار األمثؿ كاألفضؿ لممزايا الكثيرة في ىذه الطاقات، كا 
ىناؾ بعض العيكب كىي طبيعتيا المتقطعة في اإلنتاج، حيث تتغير معدالت 

كمصادر أكلية  إنتاجيا مع الفصكؿ كاألشير كاألياـ؛ مسببة نقص مكثكقيتيا
 لمطاقة.
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في ىذه الكرقة تـ التركيز عمى أنظمة تخزيف الطاقة الكيربائية كأنظمة تخزيف 
الطاقة الكيرككيميائية، كتـ التعريؼ بياتيف التقنيتيف مف حيث مبدأ عمميما 

 كخصائصيما كتطبيقاتيما، كالمقارنة بينيما.
 . تقنيات تخزين الطاقة الكيربائية2

 ن لمطاقة المكثف كُمخز  1.2 
مف أكثر األجيزة قدرة عمى تخزيف الطاقة  (capacitor)يعتبر المكثؼ 

الكيربائية. كيتككف المكثؼ في أبسط أشكالو مف صفائح معدنية مفصكلة كغير 
مكصكلة، كىذا الفصؿ يسمى بالطبقة العازلة. عندما يتـ شحف أحد لكحيو 

شحنات كيربية مخالفة بالكيرباء مف مصدر مباشر، فإف كؿ لكح ستتككف عميو 
لما في المكح اآلخر. كتتميز المكثفات ب نو يمكف شحنيا أسرع بكثير مف 

 . [8]البطاريات التقميدية كفي زمف قصير جدنا كبكفاءة عالية
لقد تـ تطكير المكثفات لكي تككف قادرة عمى تعكيض أمى نقص في الطاقة 

في فترة الذركة خالؿ  بقدرة صغيرة )كيمككاط( كألقؿ مف ساعة كاحدة، كخاصة
فصؿ الصيؼ. كمع ذلؾ، فإف المشكمة الرئيسية التي تكاجو المكثفات التقميدية 
ىي كثافة الطاقة المنخفضة، كلزيادة طاقة المكثؼ كسعتو فإنو يجب أف تككف 
المنطقة العازلة كبيرةن جدنا، كلكف ىذا يجعؿ المكثفات كبيرة الحجـ كغير اقتصادية 

 مف تطبيقات المكثؼ استخدامو في المحطة األرضية الثابتة كصعبة االستخداـ. 
 [8]. 
 

 المكثفات الفائقة 2.2
تطكرنا لممكثفات التقميدية، كتسمى ىذه المكثفات تعتبر المكثفات الفائقة 

(، Super Capacitors(SC)بمسميات مختمفة: مكثفات ذات سعة عالية )
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كثفات كيرككيميائية (، مUltra Capacitors(UC)مكثفات فائقة السعة )
(Electrochemical Capacitors(ECC) كمكثفات بطبقة مضاعفة ،)
(Double Layer Capacitors(DLC).) 

 المكثؼ الكيرككيميائي ىك االسـ العممي لممكثؼ الفائؽ، كأحيانان يدعى بػ
DLC  أم المكثؼ ذم الطبقة المضاعفة، إال أفCapacitor-EC  يبقى االسـ

التقدـ المحرز مؤخرنا في المكثفات الكيرككيميائية أدل إلى . األكثر انتشارنا
إمكانية الحصكؿ عمى سعة كطاقة أكبر بكثير مف المكثفات التقميدية، كبالتالي 

. المكثفات الفائقة  تخزف الطاقة عف [8]إلى إيجاد تصاميـ مدمجة لممكثفات 
مف كجكد العازؿ طريؽ إيجاد الكيرباء بيف اثنيف مف المكصالت الصمبة، بدالن 

الصمب بيف األقطاب، حيث تصنع ىذه األقطاب في كثير مف األحياف مف 
الكربكف المسامي الفعاؿ، أك مف مكاد ذات مساحة سطحية كبيرة مثؿ المكصالت 
ذات المخمكط السائؿ أك غير السائؿ. كمف ميزات استخداـ الكربكف المسامي 

عالية جدنا كتككف المسافة الفعاؿ في المكثفات الفائقة أف مساحة سطحو 
نانكمتر( األمر  1المستخدمة بيف لكحي المكثفات الفائقة صغيرة جدنا )أقؿ مف 

الذم يساعد عمى إمكانية تخزيف طاقة عالية ككبيرة، كما يمتاز الكربكف 
 [.8بصالبتو، تكافره، استقراره الكيميائي، كرخص ثمنو ]

قة عالية، أكبر بكثير مف مف أىـ ميزات المكثفات الفائقة ىك تخزيف طا
[. كمف المشاكؿ 8كيمككاط ] 100إلى  10المكثفات التقميدية بمقدار قد يصؿ مف 

الرئيسية لممكثفات التقميدية كالفائقة، عمى غرار الحذافة، قصر فترات االستخداـ 
 ككذلؾ مشاكؿ تبديد الطاقة العالية بسبب التفريغ الذاتي. 

الحذافات، في تطبيقات جكدة القدرة؛ مثؿ تستخدـ المكثفات الفائقة، مثؿ 
قناطر التحكيالت الكيربائية، كتعكيض القدرة الكيربائية في أنظمة الطاقة العابرة. 
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كعمى الرغـ مف التطكر الجيد لممكثفات الفائقة ذات التركيبة الكيرككيميائية،  
ث في ال تزاؿ األبحا 3كيمككاط ساعة/ـ 20بطاقة ذات كثافة تزيد عمى أكثر مف 

ىذا المجاؿ كبيرة كطكيمة، كىناؾ عدد كبير مف الشركات الرائدة التي تعمؿ عمى 
( بالكاليات المتحدة األمريكية، Maxwellىذا التطكير مثؿ شركة ماكسكيؿ )

 [.8( الركسية، ... إلخ ]ESMA( بككريا، كشركة إسما )NESSكشركة نيس )
االستغناء نيائينا عف  كحديثنا ىناؾ أبحاث كجدؿ عممي يدكر حكؿ إمكانية

البطاريات، كاستخداـ المكثفات الفائقة كبديؿ عنيا، حيث أف المكثؼ الفائؽ لو 
 [.9القدرة عمى الحمكؿ محؿ البطارية ب غمب تطبيقاتيا ]

 
 كوابل تخزين الطاقة 2.3

مف األبحاث الحديثة لتخزيف الطاقة، قياـ العالميف يك كتكماس بمؼ المكثفات 
(، مف أجؿ 2ة حكؿ سمؾ مكٌصؿ في قمب كابؿ، كما في الشكؿ )الفائقة بفاعمي

إضافة خاصية التخزيف السعكم إلى األسالؾ التقميدية. قاـ ىذاف العالماف بإنماء 
أسالؾ نانكية مف أكسيد النحاس العازؿ بشكؿ عمكدم عمى سطح سمؾ النحاس، 

مؿ كجامع ثـ طميت تمؾ األسالؾ النانكية بسبيكة الذىب كالبالديـك التي تع
لمتيار، كبعد ذلؾ تـ ترسيب طبقة نشطة كيرككيميائيًّا مف أكسيد المنجنيز عمى 
سطح تمؾ السبيكة. الطبقة البنية الناتجة كالتي تشبو الفرشاة أدت إلى زيادة في 

مرة، بالمقارنة بسمؾ النحاس مجردنا، حيث إف  100المساحة السطحية بمقدار 
امالن أساسيًّا مف أجؿ التخزيف السعكم لمطاقة. المساحة السطحية الكبيرة تيعد ع

تعمؿ األسالؾ النانكية كغالؼ يغطي أسالؾ النحاس، كتيمثؿ القطب الكيربي 
 .[10] األكؿ لممكثؼ الفائؽ
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 [10] ( كابؿ تخزيف الطاقة2شكؿ )

 
 تقنيات تخزين الطاقة المغناطيسية باستخدام الممفات فائقة التوصيل  4.2

 لطاقة المغناطيسية باستخداـ الممفات فائقة التكصيؿتقنيات تخزيف ا
((Superconducting magnetic energy storage SMES  ىي التقنية

الكحيدة المعركفة لتخزيف الطاقة الكيربائية مباشرة في التيار الكيربائي، حيث يتـ 
تخزيف الطاقة الكيربائية كتيار كيربائي مستمر، يمر مف خالؿ مكصؿ )ممؼ( 

كع مف مادة فائقة التكصيؿ كدائرية؛ بحيث يتمكف التيار مف الدكراف بشكؿ مصن
ا لتخزيف  SMESيمكف ألنظمة  مستمر كبدكف فكاقد تقريبنا. أف تستخدـ أيضن

الطاقة الكيربائية كمجاؿ مغناطيسي يتـ تكليده بتدفؽ التيار الكيربائي. لمحفاظ 
يميـك سائؿ داخؿ نظاـ تبريد عمى الممؼ في حالة فائقة التكصيؿ؛ يتـ غمره في ى

، أما -كمعزكؿ. عادة يصنع المكصؿ مف النيكبيـك مف اليكاء مفرغ التيتانيـك
، أك ىيميـك K4.2 كسيط التبريد فيمكف أف يككف ىيميـك سائالن عند درجة حرارة 

 K1.8 [8.] درجة حرارة  ( عندsuper fluid helium)الميكعة  فائؽ 
مف ثالث مككنات رئيسية، كما ىك مبيف في يتككف في العادة  SMESنظاـ 
(، كنظاـ تبريد superconducting unit(، كحدة فائقة التكصيؿ )3الشكؿ )
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( ككعاء معزكؿ cryogenic refrigeratorمككف مف ثالجة فائقة التبريد )
 power(، كنظاـ تحكيؿ قدرة )vacuum-insulated vesselكمفرغ )

conversion system الطاقة المخزنة في ممؼ نظاـ (. يمكف حسابSMES 
 inductance of theىي محاثة الممؼ ) Lحيث ، E = 0.5LI2بالعالقة:  

coilك )I [.8التيار المار خالؿ الممؼ ] ىك 

 
 ( مككنات نظاـ تخزيف الطاقة المغناطيسية باستخداـ الممفات فائقة التكصيؿ3شكؿ )

%، كما 97مطاقة تتجاكزكفاءة تخزيف عالية جدنا لب SMESكيتميز نظاـ 
يتميز ىذا النظاـ باستجابتو السريعة )في غضكف بضعة ممي ثانية( بالمقارنة مع 
غيره مف أنظمة تخزيف الطاقة؛ كلكف فقط لفترات قصيرة مف الزمف. خرج الطاقة 

أقؿ اعتمادنا عمى معدؿ التفريغ مقارنةن بالبطاريات، كما أف نظاـ  SMESلنظاـ 
SMES لديو دكرة حيا( ةlife cycle طكيمة، كنتيجة لذلؾ، فيك مناسب )

 constant, fullلمتطبيقات التي تتطمب نمط تشغيؿ ثابت بتدكير تاـ كمستمر )
cycling and a continuous mode of operation ىذه الميزات تجعؿ .)

القدرة مناسبنا لالستخداـ في حؿ مشاكؿ استقرارية الجيد كجكدة  SMESنظاـ 
 (. التقنيفlarge industrial customersؤسسات الصناعية الكبيرة )الم لعمالء
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بكقت تخزيف  لعدة  MW 10-1( ليذا النظاـ typical ratingالنمكذجي )
 100-10أكبر في نطاؽ  SMESثكاني، كلكف األبحاث تجرل عمى أنظمة 

MW بكقت تخزيف يصؿ عدة دقائؽ( يرجع الفضؿ لمعالـ فيرير .Ferrier في )
بدأ البحث في الكاليات  1971بفرنسا. كفي عاـ  1969ىذا النظاـ سنة  اقتراح

(، مما أدل University of Wisconsinالمتحدة مف قبؿ جامعة كيسككنسف )
. كبعد ذلؾ قامت العديد مف الشركات بتطكير نظاـ SMESإلى بناء أكؿ جياز 

SMES  ىيتاشي(Hitachi  ،1986 ،ISTEC  ،1998 شركة كيسككنسف ،
،  Wisconsin Public Service Corporation ،2000 خدمات العامة لم

،  كغيرىا(، كاآلف أكثر مف ACCEL Instruments GmbH ،2005شركة 
100 MW  مف كحداتSMES  قيد التشغيؿ في مختمؼ أنحاء العالـ. كالمشاكؿ

ىي تكمفتيا العالية، كالمخاكؼ  SMESالرئيسية التي تكاجو تنفيذ منظكمات 
 [.8ية المرتبطة بالمجاؿ المغناطيسي القكم ]البيئ

مقارنة بيف أنظمة تخزيف الطاقة الكيربائية، مف حيث ( 1يبيف الجدكؿ )
عمرىا كعدد دكراتيا، كمنو يتضح أف الممفات الفائقة كالمكثفات كالمكثفات الفائقة 

. كيظير الجدكؿ كذلؾ أف كثافة دكرة 20,000عدد دكراتيا كبير جدنا أكثر مف 
قتيا منخفضة، لكف كثافة قدرتيا عالية جدنا، كىذا ما يجعميا مناسبة لتطبيقات طا

 جكدة القدرة التي تحتاج لتيارات عالية كاستجابات سريعة.

 مقارنة بيف أنظمة التخزيف الكيربية (1جدكؿ )

 المكثفات الفائقة المكثفات الممفات الفائقة نظام التخزين

 مقنن القدرة
100kW–
10MW 0–50kW 0–300kW 
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 تقنيات التخزين الكيروكيميائية. 3

 البطاريات 1.3

تعتبر البطاريات الثانكية أقدـ تقنيات تخزيف الطاقة الكيربائية، كتعد مف 
ؿ إضرارنا بالبيئة، كما أنيا أفضميا ألنيا تتالءـ مع تغير مصدر الطاقة، كألنيا أق

تعكد عمى شبكة الكيرباء العامة بفكائد تشغيمية ميمة، مثؿ سرعة االستجابة 

 زمن التفريغ
Milliseconds–

8s 
Milliseconds–

60min 
Milliseconds–

60min 
 40 – 20 40 15 – 10 التفريغ الذاتي في اليوم )%(

–Minutes فترة التخزين المناسبة
hours Minutes–hours Seconds–hours 

 200 – 300 200 – 400 100 – 300 (kW/$التكمفة )

 – 1,000 (kWh/$التكمفة )
10,000 150 – 1,000 300 – 2,000 

 2 – 20 – – (kWh/cycle/¢التكمفة )
 98 – 90 70 – 60 98 – 95 الكفاءة )%(

 0.5 – 5 0.05 – 5 2.5 – 15 (Wh/kgالكثافة )
 500 – 2,000 ~100,000 500 – 5,000 (W/kgالكثافة )
 – 0.2 – 2.5 2 – 10 (Wh/Lالكثافة )

 – 1,000 (W/Lالكثافة )
4,000 100,000+ 100,000+ 

 30 – 10 5~ +20 سنوات((العمر 
 – +50 +100 103 ×عدد الدورات 
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 Systemلمتغيرات الطارئة عمى األحماؿ، كتحسيف استقرارية النظاـ )
stability كتتميز البطاريات ب ف الفقد الناتج عنيا صغيرنا جدنا، كليا كفاءة .)

(، لكف معظـ البطاريات تحتكم عمى مكاد سامة %95 – 60طاقة مرتفعة )
تكجب الحذر عند التخمص مف البطارية بعد تمفيا لكي ال تحدث إضرارنا بالبيئة 

[12،11،8.] 

قابمية إعادة الشحف ىي أساس إمكانية تخزيف الطاقة الكيربائية في البطارية، 
ة الكيربائية كىي سبب استخداميا في عدة تطبيقات، مثؿ دعـ محطات تكليد القدر 

كمساندة مصادر الطاقة المتجددة كتحسيف جكدة القدرة. كالبطارية عمكمنا ىي 
عبارة عف مجمكعة مف الخاليا الكيرككيميائية المتشابية، يحدث داخميا تفاعالت 

ية إلى كيميائية، أك مف كيميائية ائأكسدة كاختزاؿ تؤدم إلى تحكؿ الطاقة مف كيرب
اقة الكيربائية أك إطالقيا(. تعتبر الخمية المصدر إلى كيربائية )امتصاص الط

األساس لمطاقة الكيربائية، كتنقسـ الخاليا الكيرككيميائية عمكمنا إلى نكعيف؛ 
أكلية  كثانكية. الخاليا األكلية تحتكم عمى طاقة كيميائية تتحكؿ إلى طاقة 

قنيا بالطاقة كيربائية عند سحبيا )في حالة التفريغ(، كال يمكف إعادة شحنيا أك ح
الكيربائية. أما الخاليا الثانكية فيمكف إعادة شحنيا ألف التفاعالت الكيميائية التي 

(؛ فالتفاعالت التي تحدث Reversible reactionsتحدث داخميا انعكاسية )
في حالة التفريغ؛ يمكف أف تيعكىس بحيث تصبح الخاليا في حالة شحف تستعيد 

 .[13ا ]خالليا ما نقص مف طاقتي

تكصؼ البطاريات عادة بعدة بارامترات أساسية؛ مثؿ كثافة الطاقة )أك 
القدرة(، كالكفاءة مف حيث الشحنة أك مف حيث الجيد، أك مف حيث الطاقة، 

، كالعمر، معبرنا عنو بكحدات قياس الزمف أك بعدد الدكرات )مرات كالتكمفةكالسعة، 
اءتيا عمى عدة عكامؿ؛ مثؿ كيعتمد عمر البطارية ككف [.11] الشحف كالتفريغ(
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 Depth ofدرجة الحرارة عند التشغيؿ، كتيار التفريغ، أك ما يسمى عمؽ التفريغ )
discharge) [7] كيعتمد حجـ البطارية )أبعادىا ككزنيا( عمى كثافة طاقتيا )أك .

قدرتيا(، فمكي تككف البطارية صغيرة الحجـ يجب أف تككف كثافة طاقتيا كبيرة، 
البطاريات الضخمة التي تناسب شبكة الكيرباء العامة متكفرة ليذا  كلذا لـ تكف

السبب، إضافة إلى أسباب أخرل مثؿ ارتفاع تكاليؼ الصيانة، كقصر دكرة 
 [.8العمر، كمحدكدية المقدرة عمى التفريغ ]

 بطارية التأكسد واالختزال التدفقية 1.1.3

 (RFB( )Redox flow battery) 

لتدفقية ىي جيؿ جديد مف كحدات تركيـ القدرة. بطارية الت كسد كاالختزاؿ ا
تحتكم الخمية في بطارية الت كسد كاالختزاؿ التدفقية عمى سائميف كيركليتييف، 
أحدىما مكجب كاآلخر سالب، يتدفقاف عبر الخمية مف خارجيا، كيفصؿ بينيما 
غشاء نفاذ لأليكنات. السائالف الكيركليتياف يككناف محفكظيف في خزانيف 

(، كعند ضخيما إلى الخمية يؤدم 4يف خارج الخمية، كما في الشكؿ )منفصم
التبادؿ األيكني بيف الكاثكد كاآلنكد عبر الغشاء إلى دكراف التيار كسرياف القدرة 
الكيربائية. ترتبط سعة البطارية ارتباطنا مباشرنا بسعة خزانييا، كيؤثر عدد الخاليا 

 [.14،7] قدرةكمادتيا عمى فعالية البطارية مف حيث ال
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تعتمد كثافة طاقة بطارية الت كسد كاالختزاؿ التدفقية عمى نكعيا، كتتراكح في 

، كتمتاز البطارية ب ف كثافة  Wh/L 90-45مدل  كما في بطارية الفاناديـك
عادة  قدرتيا مستقمة عف سعتيا )أك طاقتيا(، ىذه الميزة تسيؿ تحديث البطارية كا 
 تييئتيا، كلكف أكثر ما يعاب عمييا انخفاض كثافة طاقتيا مع ارتفاع كمفتيا

[. كالبطارية السائمة ال يضرىا عمؽ التفريغ كيمكف أف يصؿ تفريغيا إلى 14،12]
% مف غير أف تنقص كفاءتيا أك دكرة حياتيا، مثؿ بطارية الفاناديـك 100

رة البطارية بزيادة جيدىا أك [. كيمكف زيادة قد14،7] كبطارية البرـك كالخارصيف
التيار المسحكب منيا؛ بربط مجمكعة مف الخاليا عمى التكالي أك عمى التكازم، 
لكف الربط عمى التكالي يؤدم إلى تيالؾ األقطاب بسرعة، لذا يفضؿ الربط عمى 

 [.14التكازم ]

لتحسيف كثافة الطاقة كالكفاءة، عمكمنا ظيرت عدة طرؽ منيا: البحث عف 
جديدة مف تفاعالت األكسدة كاالختزاؿ، بتغيير المكاد المستخدمة إلجراء أنكاع 

ىذه التفاعالت؛ فتـ تجريب استخداـ مكاد جديدة مثؿ الميثيـك كالكبريت كالككينات 
(Quinones كالميثيـك حالينا يعتبر األفضؿ في تحسيف كثافة الطاقة، كلكف مع ،)

 بطارية التأكسد واالختزال التدفقية (4الشكل )
 هضخة

 غشاء

 خزان كهروليتي

 حهلهصدر أو 

 خلية

 قطب
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تطبيؽ ىندسة الجزيئات إلنشاء كجكد ظاىرة تآكؿ األقطاب. كتـ المجكء إلى 
جزيئات عضكية كمركبات عضكية معدنية خاصة، لغرض حؿ مشكمة التآكؿ 

 [.14كلتفادم الضرر الناتج عف التسمـ، إضافة إلى تحسيف كثافة الطاقة ]

يت ثر أداء البطارية ت ثرنا شديدنا بقطبييا مف حيث الشكؿ كالمادة المصنكع 
، كقد أدل إدخاؿ األنابيب الكربكنية الدقيقة في منيا القطب كالطبقة المطمي بيا

صناعة األقطاب إلى ارتفاع الكفاءة كالسعة؛ بسبب انخفاض المفاقيد األكمية. 
% نيتركجيف( 58% أكسجيف ك 42كمعالجة األقطاب في جك مؤكسد جزئينا )

فزادت كفاءة الطاقة  mV 140أدت إلى تقميؿ النشاط أك التفاعؿ عند الجيد 
(EE مف )200% كتضاعفت السعة عندما كانت كثافة التيار 76  -63 

mA/cm2  عند ثبكت الطاقة المخزنة(. 20فقمت بذلؾ تكمفة النظاـ حكالي( %
كنتج عف استخداـ األنابيب الكربكنية الدقيقة المطعمة بالنيتركجيف ك قطاب؛ زيادة 

كانت  عندما Ah/L 33 - 25% كزيادة سعة التفريغ مف 76كفاءة الطاقة إلى 
، كحققت األقطاب الممبدة بالجرافيت المعدلة بنفث mA/cm2 40كثافة التيار 

%. ككصمت كفاءة الطاقة 22بالزما الضغط الجكم تحسف كفاءة الطاقة بنسبة 
 Mesoporousدكرة باستخداـ قطب ميزكبكرم ) 100% بعد 85إلى 

electrode اليند؛ ( )ذم مساـ متكسطة القطر( مصنكع مف مشتقات قشكر جكز
(. كفي Electron couple reactionبسبب زيادة تفاعؿ االقتراف االلكتركني )

( )حيث يككف التيار Flow-by configurationبطاريات التدفؽ المتكازم )
 Perforatedعمكدينا عمى تدفؽ السائؿ( أدل استخداـ الكرؽ الكربكني المثقب )

carbon paperافة التيار ككثافة القدرة، ( في صناعة األقطاب إلى ارتفاع كث
% 14 - 4% كانخفاض في الضغط يتراكح مف 31مع زيادة األداء عمكمنا إلى 

[14.] 
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ا كانت مف ضمف مجاالت البحث عف تحسيف أداء البطارية.  األغشية أيضن
فغشاء اإليثير متعدد اإليثير المكبرت ضمف أنبكبة نانكية كربكنية متعددة الحكائط 

-Sulfonated Poly Ether Ether Ketone/shortرة )الكربككسيمية القصي
carboxylic multiwalled carbon nanotube( )SPEEK/SCCT حقؽ )

% في كفاءة الطاقة، 6% في الكفاءة الككلكمية، 7زيادةن في األداء العاـ مقداره 
 212كلكف مع نقص السعة مقارنة مع غشاء النافيكف، بينما كاف غشاء النافيكف 

%، 6.6% كزيادة كفاءة الطاقة 5.4يادةن في الكفاءة الككلكمية قد حقؽ ز 
كاألغشية الميجنة مف البكليميد المكبرت كأكسيد الجرافيف المبممر المزدكج الت يف 

-92أظيرت تحسننا في أداء الخمية، ف صبحت الكفاءة الككلكمية في المدل 
 117فيكف % مقارنةن مع غشاء النا79-65%، ككفاءة الطاقة في المدل 98

%، ككفاءة الطاقة في المدل 94-89حيث كانت الكفاءة الككلكمية في المدل 
. ككاف استخداـ mA/cm2 80-30% عند كثافة تيار تتراكح في المدل 59-70

( DAPP-Diels Alder Poly Phenyleneغشاء بكلي فينيميف دايمز ألدر )
%، 95الككلكمية عف  % كزيادة الكفاءة85قد أدل إلى زيادة كفاءة الطاقة إلى 

( كالنافيكف المشتؽ SiO2ككجد أف الغشاء الميجف مف ثنائي أكسيد السيميككف )
( يقمؿ مف نفاذية أيكنات Sol-gel derived Nafionمف مادة غركية ىالمية )

، كيزيد الكفاءة الككلكمية ككفاءة الطاقة، مقارنة مع غشاء النافيكف  الفاناديـك
( كمتعدد Silicaالمسامية المككنة مف مركب السيميكا )النقي. ككجد أف األغشية 

اإليثير الكبريتي؛ يمكف ضبطيا بالتحكـ في كمية ىالـ السيميكا داخؿ المساـ، 
 [.14% ]97حتى كصمت الكفاءة الككلكمية إلى 

ا مف الطرؽ التي تـ تجريبيا لتحسيف أداء البطارية؛ استخداـ محمكؿ  أيضن
-Lithiumخ، يتككف مف الميثيـك كعديد الكبريتيد )كيركليتي ىجيف ال يحتاج لمض
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Polysulfide 400( فكانت كثافة الطاقة حكالي Wh/kg كمف نتائج محاكالت ،
تحسيف األداء ظير نكع مف بطاريات التدفؽ بدكف غشاء، كصمت كفاءة طاقتيا 

-Lithiumاستخدـ فييا الميثيـك مع الفيركسيف ) Wh/L 40حكالي 
Ferroceneىداؼ التي ركعيت عند تحسيف البطارية المتانة كرخص (. كمف األ

الثمف مثؿ البطارية التدفقية المصنكعة مف البكليمر، ىذه البطارية طكيمة العمر 
 [.14( ]Wh/L 10دكرة( لكف كثافة طاقتيا منخفضة ) 10,000)

( يمكف شحف Pt-modified CdSبكاسطة شبو المكصؿ المتحفز ضكئينا )
 Solar-driven chargeableلكبريت بالطاقة الشمسية )بطارية الميثيـك كا

Lithium–Sulfur battery حيث يت كسد الكبريت إلى عديد الكبريتيد في ،)
محمكؿ مائي، فينتج الييدركجيف مع الطاقة الكيرككيميائية. ىذه البطارية يمكف 

 mA h g-1 792أف تشحف تحت أشعة الشمس مباشرةن، كيمكف أف يؤخذ منيا 
ساعتيف مف عممية الشحف الضكئي، بحيث يككف جيد التفريغ حكالي خالؿ 

2.53 V  مقابؿLi+/Li [14]. 

لمبطاريات التدفقية عدة تطبيقات؛ مثؿ تحسيف جكدة القدرة كتخفيض الذركة 
[، كعمى الرغـ مف تعدد األبحاث 8] كدعـ مصادر التكليد كأنظمة الطاقة المتجددة

ة؛ إال أف بطارية الفاناديـك كبطارية الخارصيف التي نشرت عف البطاريات التدفقي
كالبرـك كبطارية الكرـك كالحديد، ال زالت ىي األكثر استعماالن مف بيف األنكاع 

 [.14التي ظيرت ]

( في بداية ثمانينيات القرف VRBكاف ابتكار بطارية الفاناديـك التدفقية )
اشترت  1998كفي ( في استراليا UNSWالعشريف في جامعة نيك ساكث كيمز  )

( The Australian Pinnacle VRBشركة القمة االسترالية لبطارية الفاناديـك )
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( SEIبراءات اختراعيا األساسية كرخصتيا لشركة الصناعات الكيربائية سكميتك )
(، كمف VRB Power Systemsكلشركة أنظمة القدرة ببطارية الفاناديـك )

 500تركيب بطارية فاناديـك تدفقية تنتج  األعماؿ التي قامت بيا شركة سكميتك؛
kW, 10 h (5 MWh( في جامعة ككانسي جاككيف )Kwansei Gakuin 
University ،في الياباف، كتصنيع بطارية فاناديـك تدفقية لتطبيقات جكدة القدرة )

المستخدمة في شركة كيرباء تكتكرم  MW, 1.5 s 3مثؿ البطارية التي تنتج 
في بداية سبعينيات القرف العشريف . ك (Tottori Sanyo Electricسانيك )

(، ZnBr battery( بطارية الخارصيف كالبرـك )Exxonطكرت شركة إكسكف )
كمنذ ذلؾ الحيف استمر بناء كاختبار العديد مف البطاريات مف ىذا النكع إلنتاج 

( بطارية خارصيف Meidishaعرضت ميديشا ) 1991، كفي kWhطاقة بكحدة 
 Kyushuفي شركة القدرة الكيربائية كيكشك ) MW / 4 MWh1 جكبرـك تنت

Electric Power Company كمف أكبر الشركات التي تعمؿ عمى تطكير ،)
نتاج بطارية الخارصيف كالبرـك شركة طاقة بطارية الخارصيف كالبرـك المساىمة  كا 

(ZBB Energy Corporation حيث تنتج بطارية ،) 500 kWh(250 kW 
× 2 hستخداميا كنظاـ تخزيف متفاعؿ مع الشبكة )( الGrid-interactive 

storage system 50(، كتكفر كحدات kWh  لتطبيقات الطاقة المتجددة. كمف
( التي جرل PSBبيف البطاريات التدفقية بطارية البركميد عديد الكبريتيد )

ركة (، كىي مكجكدة في معمؿ لشUKتجريبيا كاختبارىا في المممكة المتحدة )
( لتخزيف الطاقة بسعة Regenesys Technologiesتقنيات ريجينسيس )

120 MWh, 15 MW  في محطة القدرة ليتؿ بارفكرد التي تتبع إنكقي
(Innogy's Little Barford Power Station في المممكة المتحدة، كفي )
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 Tennesseeفي كادم تينيسيس ) MWh, 12 MW 120معمؿ آخر بسعة 
Valley Authority TVA[ 8( في ككلكمبس الميسيسيبي بالكاليات المتحدة.] 

 (Lithium batteryبطارية الميثيوم ) 2.1.3

تحتكم بطارية الميثيـك عمى كيركليت عضكم قد يككف محمكالن غير مائي. 
الكاثكد يصنع مف أكسيد معدف مع الميثيـك مثؿ أكسيد ككبمت الميثيـك 

(LiCoO2كاآلنكد عبارة عف خمية م ،) ف كربكف جرافيتي مثؿ جرافيت الميثيـك
(LiC6 كالكيركليت يصنع مف مذيب عضكم يذاب فيو ممح مف أمالح الميثيـك ،)

أك بكليمر صمب. في حالة الشحف تندفع أيكنات الميثيـك مف أكسيد المعدف 
كالميثيـك كيمتصيا اآلنكد الكربكني، كتسمى ىذه العممية االقتحاـ 

(Intercalationكفي حا .)( لة التفريغ تحدث عممية االنفصاؿ أك االنتزاعDe-
Intercalation ؛ كفييا يحدث عكس ما يحدث خالؿ حالة الشحف. الكيركليت)

ال يدخؿ جزءنا مف عممية التفاعؿ، كلكنو يضمف كيسيؿ تبادؿ األيكنات خالؿ 
دخاؿ الكربكف في تركيب اآلنكد يحميو مف ارتفاع درجة الحرارة كمف  الحالتيف. كا 

( درجة انصياره مرتفعة Lithiated carbonثـ االنصيار؛ فكربكف الميثيـك )
(180o C( بطارية أيكف الميثيـك .)Lithium-ion battery نكع مف بطارية )

الميثيـك شاع استخداميا، ككانت معدة لتطبيقات القدرة المنخفضة مع التنقؿ، ثـ 
لمرتفعة، مع التنقؿ أك طكرت لتصبح مالئمة لتطبيقات القدرة المنخفضة أك ا

 [.14،7الثبات ]

(، W h/kg 200-160تتميز بطارية الميثيـك بكثافة طاقتيا الكبيرة )
%، كزمف استجابتيا الصغير بالممي ثانية، 97ككفاءتيا المرتفعة التي تصؿ إلى 
% شيرينا(؛ لذا فيي تعتبر مف أفضؿ تقنيات 5كمعدؿ تفريغيا الذاتي المنخفض )
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[. لكف يعيبيا أف عمرىا كعمؽ تفريغيا يعتمداف عمى درجة 14،7تخزيف الطاقة]
الحرارة. كيمكف إطالة عمر البطارية بكاسطة اإلدارة الحرارية، لكي تقاـك البمى 
الناتج عف التقادـ. كما أف البطارية قد زكدت بنظاـ إلكتركني إلدارتيا، يعمؿ 

 State of) عمى متابعة فحص أدائيا كظركؼ تشغيميا أك حالتيا الصحية
Health مثؿ مستكل الشحنة كالزمف المتبقي لنضكبيا، كدرجة الحرارة كالتيار ،)

ا عمى الخاليا  كالجيد في حالتي الشحف كالتفريغ، كيدؿ نظاـ إدارة البطارية أيضن
التي يجب تبديميا قبؿ تمفيا، كلذا فيك يحمي البطارية كيساعد في إطالة عمرىا، 

ا أف الميثيـك نشط كلو قابمية 14]لكنو يزيد مف تكمفتيا] . كمف عيكب البطارية أيضن
شديدة لالشتعاؿ، كما أف البطارية تحتكم عمى مكاد سامة، كلذا يجب التقيد 

 [.7بإجراءات خاصة باألمف كالسالمة عند التمؼ أك إعادة التدكير ]

كجو االىتماـ في السنكات األخيرة نحك تحسيف أداء البطارية كتخفيض 
 1300-900تقدر بقيمة  2009[؛ فقد كانت تكمفة الكحدة في 14،7تكمفتيا]

$/kWh  800-225تقدر بقيمة  2012ثـ أصبحت في $/kWh  أك حكالي
600 $/kWh [14.] 

بطارية ضخمة مف بطاريات الميثيـك مع الحديد  استخدمت أحد التطبيقات في
ة في تجييزات لتقميؿ كقكد الديزؿ الالـز لتشغيؿ المكلدات المستخدم كالفكسفات

التنقيب عف النفط، كلممبادلة بيف البطارية كالمكلد يكجد متحكـ طاقة لكصؿ أك 
فصؿ أحدىما بناءن عمى الحالة النسبية لمشحنة، كبسبب القدرة غير الفعالة تـ ربط 

(. Power inverterمكثؼ عمى التكازم بيف عمبة البطارية كعاكس القدرة )
إضافة إلى  EUR 175,000بيؽ رصد لو مبمغ إجمالي االستثمار في ىذا التط

11,400 EUR/year  لغرض الصيانة، كقدرت مدة استرجاع رأس الماؿ في ما
السنة كالسنتيف. عمر البطارية مقدر بعشر سنكات، ككمية الكقكد التي يمكف بيف 
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، كبتقميؿ الكقكد تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد m3 17.69تكفيرىا قد تبمغ 
 [.15طف ] 5000الكربكف حكالي 

، فظير ليا نكع يمكف أف يككف  تكاصمت البحكث لتطكير بطارية الميثيـك
، كىك بطارية الميثيـك كالكبريت ) -Lithiumبديالن عف بطارية أيكف الميثيـك

Sulfur battery ،التي تتميز بطاقة كبيرة ككمفة منخفضة ككفرة مادتيا الخاـ )
كلزيادة سعة البطارية كعمرىا تمت  كب نيا آمنة غير مضرة بالصحة كالبيئة.

( لتركيب مادة The congener of Sulfurدراسة السيمينيـك مجانس الكبريت )
( SeSx/NCPANجديدة؛ مككنة مف الكربكف المطعـ بكبريتيد السيمينيـك تسمى )

( استخدـ Lithium-air batteryلصنع الكاثكد. كفي بطارية الميثيـك كاليكاء )
( بدالن عف DMSO( )Dimethylsulfoxideيد الكبريت )ثنائي ميثيؿ أكس

الكيركليت الكربكني، فتحسف أداء البطارية كقمت سرعة تآكؿ آنكدىا كزادت 
%. كمف التطكيرات التي أجريت عمى بطارية 20كفاءتيا الككلكمية أكثر مف 

أيكف الميثيـك استخداـ كيركليت في حالة صمبة، مركب مف بكركىيدرات معدنية 
( فتضاعؼ معو مقدار Garnet-type metal borohydridesة )حجري

التبادؿ األيكني سبعة أضعاؼ، بسبب الشكؿ اليندسي لتركيبو البمكرم الدقيؽ 
(Microcrystalline geometry )[14]. 

 (Lead acid batteryالبطارية الحمضية الرصاصية ) 3.1.3

دـ البطاريات ، كىي أق1859البطارية الحمضية الرصاصية اكتشفت في 
[. في حالة الشحف 12،8الكيرككيميائية القابمة إلعادة الشحف كأكثرىا استخداما]

يككف أحد قطبييا عبارة عف رصاص، كاآلخر أكسيد رصاص، كالكيركليت عبارة 
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مكالر(. كفي حالة التفريغ يعكد  5.99% )37عف حمض كبريتيؾ بتركيز 
  .[8] يت إلى ماءالقطباف إلى كبريتات الرصاص كينحؿ الكيركل

بطارية الرصاص الحمضية ليا عدة أنكاع، منيا البطارية السائمة أك المغمكرة 
(Flooded battery التي تحتاج إلى زيادتيا بالماء المقطر بانتظاـ، كالبطارية )

( التي ال تحتاج إلى صيانة كتحتكم عمى Sealed batteryالمختكمة )
(، كالبطارية Gelled/Absorbed electrolyteكيركليت ىالمي أك ممتص )

 [.8،7( ]Valve regulated batteryذات صماـ الضبط )

 kWh/$ 600-300بطارية الرصاص الحمضية منخفضة التكاليؼ 
، كىي الخيار [8]%90–70التي تتراكح مف كمكثكقيتيا عالية، ككذلؾ كفاءتيا 

ليات كتطبيقات التخزيني الشائع المفضؿ لتطبيقات عدة، مثؿ تطبيقات صناعة اآل
( كتطبيقات االحتياطي UPSجكدة القدرة كتطبيقات مصدر القدرة بدكف انقطاع )

الدكار، لكف تطبيقاتيا في إدارة الطاقة محدكدة؛ بسبب قمة دكرات العمر التي 
 (Wh/kg 50-30)دكرة، كانخفاض كثافة الطاقة  1000 – 500تتراكح بيف 

[. بطاريات الرصاص الحمضية 7،8افة]حيث تككف األحماؿ بطبيعتيا عالية الكث
يسكء أداؤىا في الحرارة المنخفضة، كلذلؾ فيي تحتاج إلى نظاـ إدارة حرارية، 
كلكف مع ىذا فإف بطاريات الرصاص الحمضية قد استخدمت في بعض 

في  MWh 40إلدارة الطاقة، مثؿ منظكمة  الكبيرة التطبيقات التجارية كالتطبيقات
 .4h [8]كؿ  MW 10مريكا التي تعمؿ بمعدؿ تشينك بكاليفكرنيا ب 

 (Nickel Cadmium batteryبطارية الكادميوم والنيكل ) 4.1.3

بطارية الكادميـك كالنيكؿ يعكد تاريخيا إلى حكالي مائة عاـ، كىي تشبو 
بطارية الرصاص الحامضية مف حيث االنتشار. القطب المكجب في بطارية 
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ة مف ىيدرككسيد النيكؿ، كالقطب السالب الكادميـك كالنيكؿ عبارة عف صفيح
، كالكيركليت مصنكع مف األلكاليف  عبارة عف صفيحة مف ىيدرككسيد الكادميـك

(Alkaline كتحتكم البطارية عمى عازؿ يفصؿ بيف القطبيف. كغالبنا ما تككف ،)
البطارية مكضكعة في صندكؽ معدني بو سدادة تحتكم عمى صماـ أماف تمقائي 

 .[8] اإلحكاـ

(، Wh/kg 75-50تتميز بطارية الكادميـك كالنيكؿ بارتفاع كثافة طاقتيا )
كمكثكقيتيا العالية، كقمة احتياجيا لمصيانة. لكف عمر البطارية يعتبر صغيرنا 

(، كمف kWh/1000$دكرة(، ككمفتيا تعد مرتفعة )حكالي  2500–2000)
ا صعكبة التخمص منيا عند تمفيا بسبب سمية الكا ، كما أف عيكبيا أيضن دميـك

ا إال بعد  البطارية يظير عمييا مفعكؿ الذاكرة، فيي ال يمكف شحنيا شحننا تامن
 .[8،7تفريغيا تفريغنا تامنا عدة مرات متتالية ]

 Powerلمبطارية عدة استخدامات مثؿ استخداميا في األدكات الكيربائية )
tools غير انقطاع (، كفي اإلنارة الطارئة، كفي كحدة اإلمداد بالقدرة مف

(UPS كفي أجيزة االتصاؿ عف بعد، كفي ابتداء تشغيؿ المكلد، كقد نجحت ،)
 .[8عالمينا في تطبيقات القدرة العالية التي يحتاج فييا إلى بطارية ضخمة ]

اشتيرت بطارية الكادميـك كالنيكؿ باستخداميا لتكفير قدرة عالية، في أضخـ 
طاريات في جكلدف فالي كفي فاير بانكس التطبيقات العالمية لتخزيف الطاقة بالب

في أالسكا بالكاليات المتحدة، حيث تتككف المنظكمة مف أربع بطاريات تحتكم 
، كىي ميعىدَّةه V 5200خمية. تنتج المنظكمة جيدنا مقداره  3440كؿ منيا عمى 

دقائؽ، كحدىا األقصى في  7كؿ  MW 40دقيقة، أك  15كؿ  MW 27لتكليد 
( المستخدـ. Power converterبسبب مبدؿ القدرة ) MW 46تكليد القدرة 
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دكرة  500دكرة مكتممة التفريغ أك  100سنةن لعمؿ  20صممت المنظكمة لتعيش 
غير مكتممة، لتتمكف مف تغذية مناطؽ مفصكلة عف بعضيا، كتؤدم الكظيفة 

في الحاالت دكار ( لتكفير احتياطي Electrical islandsكجزر كيربية )
 .[8الحرجة ]

 (Sodium Sulphur batteryبطارية الكبريت والصوديوم ) 5.1.3

 2002، ككاف أكؿ ظيكر تجارم ليا في 1984بدأ تطكير ىذه البطارية في 
[. تستخدـ ىذه البطارية في 7لتخزيف القدرة الكيربائية بمقياس الميجاكات]

مصادر  تطبيقات القدرة العالية، مثؿ دعـ شبكات التكزيع الكيربائية كمساندة
[. تحتكم البطارية عمى مادتيف فعالتيف، كبريت سائؿ 12القدرة المكلدة مف الرياح]

كصكديـك سائؿ )مذاب( عند القطب السالب،  أك مذاب عند القطب المكجب
. يسمح الكيركليت  كيفصؿ بينيما كيركليت صمب مف خزؼ أكسيد األلمكنيـك

كف مع الكبريت عديد كبريتيدات أليكنات الصكديـك المكجبة فقط بالمركر عبره لتك
 (.Sodium polysulphidesالصكديـك )

عبر الكيركليت،  +Naفي حالة التفريغ تتدفؽ أيكنات الصكديـك المكجبة 
تقريبنا. كفي حالة الشحف  2Vكتتدفؽ اإللكتركنات عبر الدائرة الخارجية منتجة 

عنصر الصكديـك ترجع أيكنات الصكديـك المكجبة عبر الكيركليت؛ لتعيد تككيف 
[8] . 

دكرة، كتحتاج إلى أف  2500يصؿ عمر بطارية الصكديـك كالكبريت حكالي 
لكي تعمؿ. كتتراكح  oC 350-300تحفظ في درجة حرارة عالية تتراكح مف 

، كتتراكح كثافة قدرتيا في المدل Wh/kg 240-150كثافة طاقتيا في المدل 
150-230 W/kg كيمكنيا إنتاج 90إلى  75، كتعمؿ خالياىا بكفاءة مف .%
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، ثانية 30أضعاؼ ما تنتجو مف قدرة بشكؿ متصؿ لمدة  6قدرة نبضية بمعدؿ 
ىذه الميزة تجعؿ البطارية مفضمة اقتصادينا في التطبيقات التي يراعى فييا جكدة 

 [.12،8،7( ]Peak shavingالقدرة مع تخفيض الذركة )

ركة في الياباف، في أكثر استخدمت بطارية الصكديـك كالكبريت لتخفيض الذ
مع مخزكف مف الطاقة، يناسب  MW 20مف ثالثيف مكقعنا إلنتاج ما مجممو 

في شركة طككيك  MW/8 h 6ساعات يكمينا، منيا كحدة  8تخفيض الذركة 
 8( ككحدة Tokyo Electric Power Companyلمقدرة الكيربائية )

MW/7.25 h ( في مصنع ىيتاشيHitachi Plant )[8]. 

بر عيب الستخداـ بطارية الصكديـك كالكبريت أنيا تحتاج لمصدر حرارم أك
ا  يستغؿ جزءنا مف طاقة البطارية، فيؤثر سمبنا عمى أدائيا. كمف المشاكؿ أيضن

كلكف  kWh/350$ك kW/2000$تكمفة رأس الماؿ األكلية، التي تبمغ حكالي 
 .[12،8يتكقع أف تقؿ ىذه التكمفة مع زيادة اإلنتاج ]

 بطارية كموريد النيكل والصوديوم  6.1.3

(Sodium Nickel Chloride battery) 

بطارية كمكريد النيكؿ كالصكديـك المشيكرة باسـ بطارية حمار الكحش 
(ZEBRA battary نظاـ ىذه البطارية يعمؿ في درجة حرارة عالية، حكالي .)

300 OC مدل  كيستخدـ فيو كمكريد النيكؿ كقطب مكجب، كيمكف أف يعمؿ في
 [.12،8] بدكف تبريد 70OC+إلى  40-حرارم عريض، مف 

؛ يمكف أف تتحمؿ بطارية كمكريد النيكؿ  مقارنة مع بطارية الكبريت كالصكديـك
كالصكديـك زيادة الشحف كالتفريغ، كمف حيث األماف فيي األفضؿ، كجيد خميتيا 

 120كلكف كثافة طاقتيا منخفضة )حكالي  ،V 2.5أعمى، حيث يصؿ إلى 
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Wh/kg( ككذلؾ كثافة قدرتيا )150 W/kg  تقريبنا(، إال أنيا أفضؿ مقارنة مع
[. كمف عيكب بطارية كمكريد النيكؿ كالصكديـك 8،7بطارية الرصاص الحمضية]

ا أف تصنيعيا تحتكره شركة بيتا آر كدم البريطانية ) أعمف . Beta R&D)أيضن
في منظكمة الناتك مؤخرنا عف استخداـ بطارية كمكريد النيكؿ كالصكديـك 

(NATO لإلنقاذ تحت الماء. كتعمؿ حالينا شركة بيتا آر كدم عمى تطكير )
البطارية إلنتاج نكع ذم قدرة عالية، الستخدامو في المركبات اآللية، كإلنتاج نكع 
آخر ذم طاقة عالية الستخدامو في تخزيف الطاقات المتجددة، كما أنيا تعمؿ 

( في Load-levelingكىك تسكية األحماؿ ) عمى تطكير البطارية لغرض آخر
 .[8التطبيقات الصناعية ]

 تخزين الييدروجين كطاقة 2.3
تخزيف الطاقة الييدركجينية مف أىـ طرؽ تخزيف الطاقة الكيميائية يعتبر 
لييدركجيف ىك كقكد المستقبؿ، كذلؾ حسب ما خمصت إليو فا[، 12]األكثر قبكال 

لحديثة. فيناؾ عدد كبير مف الدراسات التي تتعمؽ العديد مف الدراسات كاألبحاث ا
باستخدامو ككقكد في محطات تكليد الكيرباء، أك استخدامو بديالن لمديزؿ أك الغاز 
الطبيعي بالمحركات؛ كذلؾ لزيادة قدرتيا ككفاءتيا كالحصكؿ عمى أداء جيد ليذه 

لو ميزات ىناؾ عدة طرؽ يتـ مف خالليا إنتاج الييدركجيف ككقكد المحركات. ك 
كخصائص مميزة، مف أىميا: الحصكؿ عميو مف الطاقة الزائدة، طريقة إزالة 

التحميؿ الكيربائي لممياه كالكتؿ الحيكية، الييدركجيف الجزيئة لمبنزيف  كالديزؿ، 
الحصكؿ عمى  كعف طريؽ النفط الحيكم. كما يمكف باستخداـ الطاقة الزائدة

الطريقة أثرىا السيئ عمى البيئة؛ حيث الييدركجيف مف الفحـ، كلكف يعيب ىذه 
عف كؿ طف مف الييدركجيف  CO2طف مف  5يتحرر كيتصاعد ما مقداره 

المنتج. كلحؿ ىذه المشكمة البيئية تـ تطكير عدة طرؽ الستخالص الييدركجيف 
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مف الفحـ كلكف بتكاليؼ عالية. كتعتبر عممية إنتاج الييدركجيف مف البنزيف 
لحديثة الستخالص الييدركجيف، كتسمى ىذه العممية كالديزؿ مف التقنيات ا

(؛ حيث Partial DeHydrogenation(PDH)باإلزالة الجزيئة لمييدركجيف )
٪( مع إمكانية استرداد الكقكد 99تنتج ىيدركجيف عالي النقاكة )يصؿ إلى 

 [. 14األصمي ]
جيف مف الطرؽ األخرل الشائعة كالتي تعتبر قديمة نسبينا في إنتاج الييدرك 

( كالكتؿ الحيكية، حيث يتـ في Electrolyserطريقة التحميؿ الكيربائي لممياه )
ىذه الطريقة تكسير جزيئات المياه إلى األكسجيف كالييدركجيف. تصؿ كفاءة ىذه 

[. 14٪ ]99.9٪ مع نقاكة لمييدركجيف قد تصؿ إلى 75الطريقة إلى حكالي 
 4.49حكالي (ب استيالؾ الكيرباء كلكف يعيب ىذه الطريقة تكاليفيا العالية بسب

kWh/m3)،  باإلضافة إلى التكمفة العالية لألقطاب المطمكبة في المعالجة، كالتي
تككف مغمفة بالبالتيف. كيمكف خفض تكاليؼ ىذه الطريقة عف طريؽ إدخاؿ 
ككبالت الفكسفات كمحفز في عممية التحميؿ الكيربائي. كبدالن مف  البالتيف باىظ 

استخداـ النيكؿ بمكاصفات معينة. كإلنقاص تكاليؼ ىذه الطريقة الثمف يمكف 
ا، يمكف استخداـ الطاقات المتجددة كتغذية كيربائية لممحمؿ الكيربي، حيث  أيضن

[.  كلقد تـ 14( ]50kW>يككف مصدر الكيرباء  تكربينات الرياح الصغيرة )
 ي ىذا المجاؿ.حديثنا تصميـ العديد مف أنظمة الطاقات المتجددة الستخداميا ف

كيمكف استخداـ تقنية التحميؿ الكيربائي لمماء في الحصكؿ عمى الييدركجيف 
( في كجكد محفز oC 1000-900مف الغاز الطبيعي، عند درجة حرارة عالية )

( Steam Reforming[. كيدخؿ ما يعرؼ بإصالح البخار )14ليذه العممية ]
نتاج الييدركجيف. كتتراكح كمية الغاز كالغاز الطبيعي في ىذه التقنية كمادة خاـ إل
٪، كذلؾ لضماف استمرار 20ك 3الطبيعي المستخدـ في ىذه العممية بيف 
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طف مف ثاني  2.5التفاعؿ. كإلنتاج طف مف الييدركجيف يتـ تحرر كتصاعد 
إصالح البخار، كالذم يدعى أحيانان  [. كتجدر اإلشارة ىنا أف14أكسيد الكربكف ]
غاز  تستخدـ إلنتاج عممية كيميائية كرم، ىك عبارة عفاألحفإصالح الكقكد 

، كأكؿ أكسيد الكربكف الييدركجيف ، كىك مزيج مف غازماالصطناع
 .الغاز الطبيعي مثؿ الكقكد األحفكرم الطبيعية المكجكدة في الييدرككربكنات مف

تعتمد عمميات إنتاج الييدركجيف مف الكتمة الحيكية عمى التفاعالت الحرارية 
[. كغالبنا في ىذه العممية تستخدـ تقنيات مختمفة مثؿ تقنية 14أك البيكلكجية ]

(، اإلصالح الذاتي POR(، إصالح األكسدة الجزئية )SRإصالح البخار )
(ATR ا مف األكسدة الجزئية، غير الحفازة، كالبخار ( كىي طريقة تضـ مزيجن

كغيرىا مف الطرؽ. عالكةن عمى ذلؾ؛ غالبنا ما تستخدـ الطحالب الدقيقة إليجاد 
الكتؿ الحيكية بسبب ارتفاع معدؿ نمكىا، كفاءتيا العالية في تحكيؿ الطاقة 

صر الغذائية، كقدرتيا عمى النمك في ظؿ الظركؼ الشمسية، زيادة اكتساب العنا
 [.14القاسية ]

إلنتاج الكتؿ الحيكية كمنيا إنتاج الييدركجيف ىناؾ بعض أنكاع البكتيريا 
كالطحالب تستخدـ في ذلؾ، فالطحالب الخضراء مف جنس 

(، ككذلؾ الطحالب الخضراء المزرقة، Chlamydomonas) تشالميدكمكناس
(، Cyanobacteriaيريا المعركفة بسيانكباكتريا )التي تصنؼ ضمف البكت

تستطيع إنتاج الييدركجيف عف طريؽ تحميؿ الماء بكجكد الضكء، ليتككف 
األكسجيف كالييدركجيف. بعض خاليا الكائنات الحية الدقيقة تنتج الييدركجيف، 
لمتخمص مف القكة االختزالية كمف اإللكتركنات، التي تنتج مف تفاعالت اليدـ 

دة العضكية، حيث تتككف جزيئات الييدركجيف عف طريؽ تفاعؿ اإللكتركنات لمما
( Hydrogenases) مع أيكنات الييدركجيف، بكجكد إنزيمات الييدركجيناز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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تـ تصميـ نظاـ متكامؿ لمفاعؿ ضكئي يستخدـ الطحالب  1998[. في عاـ 16]
س الكقت الخضراء المزرقة مف جنس نكستكؾ، إلنتاج غاز الييدركجيف، كفي نف

تمت أكسدة ىذا الغاز لتكليد التيار الكيربائي، كقد اكتسب ىذا النظاـ أىمية 
خاصة نظرنا إلمكانية استخدامو في األماكف النائية، التي تفتقر لشبكات تكزيع 

 [.16الطاقة الكيربائية ]
مف الطرؽ األخرل التي يمكف منيا إنتاج الييدركجيف ىي استخداـ النفط 

تمد ىذه العممية عمى امتصاص بخار حمض الخميؾ، المركب الحيكم، حيث تع
كمادة ماصة. الييدركجيف الناتج يككف ذك نقاكة  CO2البيكلكجي لمنفط، باستخداـ 

٪، كىي مناسبة لالستخداـ دكف الحاجة إلى المزيد مف  99.8عالية تصؿ إلى 
 [.14المعالجة ]

 
 طرق تخزين الييدروجين 1.2.3

إما كغاز مضغكط، أك غاز مساؿ، أك ىيدريدات  فيمكف تخزيف الييدركجي
[. فتعتبر طريقة تخزيف 12نانكنية مف الكربكف ]عمى ىيئة تركيبات معدنية، أك 

الطرؽ التقميدية  لتخزيف الطاقة، كيعتبر إنتاج الييدركجيف بالضغط كالتسييؿ مف 
 بار ىك األسمكب األكثر شيكعنا. بالرغـ مف 200الييدركجيف المضغكط عند 

ا. لذلؾ،  ارتفاع ضغط التخزيف فإف محتكل الطاقة لكؿ كحدة كتمة يككف منخفضن
مف أجؿ تعزيز كمية الييدركجيف؛ عادةن ما يتـ زيادة ضغط التخزيف إلى قيمة 

زيادة الضغط مف المشاكؿ، منيا  بار، كلكف ال تخمك عممية 700تصؿ إلى 
، كزيادة كمفة رفع مكاصفات الخزانات التي تقاـك الضغط في فترات التخزيف

 الضغط.
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مف الطرؽ المبتكرة لتخزيف الييدركجيف ىي اعتماد ىذا التخزيف عمى قدرة 
 ، كيميائية مف الييدريدات المعدنية. الييدريدات المعدنية ىي سبائؾ السيريـك

(، BH4)2[، بكركىيدريد المغنيسيـك 13( ]Ce-La-Niالالنثانـك كالنيكؿ )
الزرككنيـك كأنابيب نانكية  كربكنية أحادية الجدراف  ىيدريد المغنيسيـك مع أكسيد

[. كعممية التخزيف تحدث نتيجة التفاعالت الحرارية الكيميائية، التي تحدث 14]
بيف غاز الييدركجيف كالمكاد الصمبة، كالتي ىي قادرة عمى تغيير ىيكميا البمكرم 

، رد فعؿ خالؿ مراحؿ االمتزاز )االدمصاص( كاالمتصاص. عمى كجو التحديد
االمتزاز ىك طارد لمحرارة، في حيف أف االمتصاص ىك ماص لمحرارة، لذلؾ نظاـ 
التحكـ الحرارم مطمكب في ىذه العممية، التي  تعتمد عمى طاقة التنشيط، 
كالتكصيؿ الحرارم، كالضغط كدرجة الحرارة. بالمقارنة مع الطرؽ التقميدية،  تعتبر 

أقؿ تكمفةن، أكثر إحكامنا، لدييا محتكل أكبر ىذه التكنكلكجيا ىي أكثر أماننا، 
األنظمة  لمطاقة، كفاءة أعمى، كالحصكؿ عمى تحزيف سريع جدنا لمييدركجيف.

المعتمدة عمى طاقة الييدركجيف المخزف، تمقى اىتمامنا متزايدنا في الكقت 
مف أىـ الحاضر، كال سيما فيما يتعمؽ بإدماجيا مع مصادر الطاقة المتجددة، ك 

ات في استخداـ الييدركجيف ككقكد ىك الحد مف االنبعاثات الغازية السامة الميز 
يتميز بميزات رائعة ككقكد، حيث لديو قيمة حرارية عالية كذلؾ فإنو [. 16]
(HHV )141.8 MJ/kg .كىك أكثر مف الضعؼ مقارنة بغاز الميثاف ،

لى الكقكد باإلضافة إلى ذلؾ فيك يحترؽ في الظركؼ المتكافئة مع نسبة ىكاء إ
، إلى جانب حدكده الكاسعة جدنا لالشتعاؿ،  كما أنو سيؿ 34.33بمقدار 

 [.14االحتراؽ مع انخفاض استيالكو ككقكد ]
العيب الرئيسي لمييدركجيف ككقكد؛ ىك أف انخفاض كثافتو في حالة الظركؼ 

، كىي قيمة منخفضة جدنا، كىذا 3كغـ/ـ 0.084القياسية لمضغط كدرجة الحرارة 
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[. كليذا السبب يصعب تخزينو باستخداـ الطرؽ 14عمى قيمة كثافة طاقتو ] يؤثر
التقميدية، مثؿ ضغط الغازات العادية أك طرؽ تسييؿ الغازات التقميدية. كلحؿ ىذه 

 المشكمة يقترح استخداـ طرؽ حديثة كمبتكرة.
 

 . تقييم تقنيات تخزين الطاقة الكيروكيميائية والمقارنة فيما بينيا4

ت تخزيف الطاقة الكيربائية تطبيقات عديدة كمتنكعة، كاختالؼ التطبيقات لتقنيا
يجعؿ لكؿ منيا ما يناسبو مف تقنيات التخزيف، كلربما ال يكجد تقنية تخزيف معينة 

( مقارنة بيف 2تصمح لكؿ التطبيقات، فمكؿ تقنية مزايا كعيكب. يكضح الجدكؿ )
 .[8]كؿ منيا تقنيات تخزيف الطاقة الكيرككيميائية كتقييـ 
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 مقارنة بيف أنظمة تخزيف الطاقة الكيركيميائية (2جدكؿ )
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 مقنن القدرة وزمن التفريغ 1.4

إدارة الطاقة: تعتبر البطاريات الضخمة كالبطاريات التدفقية كخاليا  -أ 
الكقكد مناسبة لتطبيقات إدارة الطاقة التي تحتاج لمستكيات قدرة مف 

10-100 MW ساعات أك أكثر. 10تصؿ إلى  كألزمنة تفريغ طكيمة 
جكدة الطاقة: الممفات الفائقة كالمكثفات كالمكثفات الفائقة كالبطاريات  -ب 

لدييا استجابة سريعة )بالممي ثانية(، كلذا يمكف استخداميا لتطبيقات 
كألزمنة تفريغ  MW 1أقؿ مف التي تحتاج لمستكيات قدرة  جكدة الطاقة

لمعالجة ىبكط الجيد المحظي، قصيرة أقؿ مف ساعة، مثؿ استخداميا 
(، كاستخداميا كمصدر غير flickerكاستخداميا في تخفيؼ االرتعاش )

 ( قصير األمد.UPSمنقطع )
البطاريات كبطاريات التدفؽ كخاليا الكقكد نظرنا ألف أزمنة جسر القدرة:  -ج 

تفريغيا طكيمة )ساعات( كاستجابتيا سريعة، لذا فيي مناسبة لتطبيقات 
 .kW -100 MW 10التي تتراكح مقنناتيا في المدل جسكر القدرة 

 أمد )دوام( التخزين   2.4
( التفريغ الذاتي )تبدد طاقة أك مفاقيد( لكؿ يـك في أنظمة 2يكضح الجدكؿ )

EESيالحظ أف نسبة التفريغ الذاتي لخاليا الكقكد كالبطاريات التدفقية  ، كمنو
تدفقية مناسبة لفترات تخزيف طكيمة قميمة جدنا؛ لذا فخاليا الكقكد كالبطاريات ال

األجؿ تصؿ لعدة شيكر، بينما تككف نسبة التفريغ الذاتي متكسطة، في حالة 
بطارية الرصاص الحمضية كبطارية النيكؿ كالكادميـك  كبطارية أيكف الميثيكـ 

(Li-ion ،كلذا فيذه البطاريات مناسبة لفترات تخزيف ال تزيد عف عشرات األياـ ،)
( ZEBRAكبطارية كمكريد النيكؿ كالصكديـك ) ية الكبريت كالصكديـككأما بطار 

كالمكثفات كالمكثفات الفائقة فنسبة تفريغيا الذاتي عالية   كالممفات فائقة التكصيؿ
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، كلذا تقتصر عمى التطبيقات ذات الفترات الدكرية 40-10جدنا  % في اليـك
ريغ العالية لبطارية القصيرة التي ال تتجاكز عدة ساعات، كترجع نسبة التف

؛ إلى أف جزءنا مف طاقة كبطارية كمكريد النيكؿ كالصكديـك الكبريت كالصكديـك
 سخينيا، بسبب احتياجيا إلى درجة حرارة عالية لتشغيميا.في تستخدـ البطارية ي

 التكمفة الرأسمالية 3.4
تعرؼ التكمفة لكؿ دكرة بالتكمفة لكؿ كحدة طاقة مقسكمة عمى عدد دكرات 

اة المنظكمة. كتعتبر التكمفة لكؿ دكرة مف أفضؿ طرؽ تقييـ تكمفة تخزيف حي
الطاقة في التطبيقات التي يتكرر فييا الشحف كالتفريغ، مثؿ تسكية األحماؿ 

(load leveling( كباإلضافة إلى التكمفة الرأسمالية المذككرة في الجدكؿ .)2 )
ألنيا غير متكفرة لبعض  ،رىناؾ أنكاع أخرل مف التكاليؼ لـ تؤخذ في االعتبا

التقنيات الصاعدة، مثؿ تكاليؼ التشغيؿ كالصيانة، كتكمفة )اإلىالؾ( التخمص 
 مما انتيت صالحيتو، كتكمفة االستبداؿ، كتكاليؼ الممكية.

عند المفاضمة بيف تقنيات تخزيف الطاقة في تطبيؽ ما؛ فإف التقنية األقؿ 
ؿ. فمثال البطاريات الرصاصية الحمضية تكمفة رأسمالية قد ال تككف الخيار األمث

عند استخداميا في إدارة الطاقة )تسكية األحماؿ( تعتبر البطاريات الرصاصية 
الحمضية في ىذا التطبيؽ منخفضة التكمفة الرأسمالية، لكف قصر فترة حياتيا في 
ىذا التطبيؽ قد ال يجعميا األفضؿ. كعند مقارنة البطاريات مع الممفات الفائقة 

لمكثفات كالمكثفات الفائقة؛ يالحظ أف البطاريات أرخص مف حيث تكمفة كا
الطاقة، بينما الممفات الفائقة كالمكثفات كالمكثفات الفائقة أرخص مف ناحية تكمفة 
القدرة؛ لذا فإف البطاريات تككف مناسبة لتطبيقات الطاقة العالية، بينما تككف 

ئقة مناسبة لمتطبيقات التي تحتاج إلى الممفات الفائقة كالمكثفات كالمكثفات الفا
( يالحظ أف خاليا الكقكد أغمى 2الية لفترات قصيرة. كمف الجدكؿ )قدرة ع
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التقنيات، كلذا فيي تحتاج إلى فترة طكيمة لكي تتطكر كتصؿ إلى مرحمة تسمح 
 ليا الدخكؿ في التنافس التجارم. 

ت تخزيف الطاقة قد مما يجب التنكيو عميو أف التكاليؼ الرأسمالية لمنظكما
تختمؼ عف التقديرات التي جاءت في ىذه الكرقة، لعدة أسباب، مثؿ التقدـ 
المفاجئ )الطارئ مؤخرنا( في التقنيات، ككقت البناء، كمكاقع المحطات، كأحجاـ 
المنظكمات. لذا فالمعمكمات الممخصة ىنا ال تزيد عف ككنيا معمكمات تمييدية 

 )أكلية(.
 كفاءة الدورة 4.4 

%، كتشمؿ الممفات الفائقة 90تقنيات ذات كفاءة عالية جدنا، أكبر مف  -أ 
.  كالمكثفات الفائقة كبطارية أيكف الميثيـك

%(، كتضـ البطاريات 90-60تقنيات ذات كفاءة عالية، في المدل ) -ب 
، كبطاريات التدفؽ، كالمكثفات التقميدية.  عدا بطارية أيكف الميثيـك

 %، كتشمؿ خاليا الكقكد.60مف تقنيات ذات كفاءة منخفضة، أقؿ  -ج 
يرجع ارتفاع الكفاءة إلى انخفاض الفقد الذم يرافؽ عممية التخزيف، الفقد قد 
يككف بسبب التفريغ الذاتي أك بسبب تحكيؿ الكيرباء مف متناكبة إلى مستمرة أك 

كيالحظ العكس، أك بسبب تبديؿ الطاقة مف صكرة كيربية إلى أخرل أك العكس. 
ارتباطنا بيف التكمفة الرأسمالية ككفاءة التدكير، فالتكمفة الرأسمالية  عمكمنا أف ىناؾ

المنخفضة تصاحبيا كفاءة تدكير منخفضة، بينما التكمفة الرأسمالية العالية 
 تصاحبيا كفاءة تدكير عالية.

 كثافة الطاقة وكثافة القدرة 5.4
مكف ي الكيرككيميائية ( يتضح أف منظكمات تخزيف الطاقة2مف الجدكؿ )

ترتيبيا مف حيث كثافة الطاقة إلى ثالث مراتب؛ أعالىا خاليا الكقكد التي تصؿ 



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   41 

 
 

أك تزيد، ثـ البطاريات في المرتبة المتكسطة،  Wh/kg 1000كثافة طاقتيا إلى 
ثـ ت تي الممفات الفائقة كالمكثفات كالمكثفات الفائقة في المرتبة الدنيا؛ حيث تقؿ 

د مقارنة البطاريات فيما بينيا مف حيث كثافة . كعنWh/kg 30كثافة الطاقة عف 
كبطارية أيكف  NaS( أف بطارية الصكديـك كالكبريت 2الطاقة يتبيف مف الجدكؿ )

ليما كثافة طاقة أعمى مف البطاريات األخرل، كأف البطاريات  Li-ionالميثيـك 
 التدفقية كثافة طاقتيا أقؿ قميالن مف بقية البطاريات. 

 
 مى البيئةالتأثيرات ع 6.4
مبطاريات كخاليا الكقكد كالممفات الفائقة ت ثير سمبي عمى البيئة، فالبطاريات ل

كخاليا الكقكد تنتج عنيا بقايا سامة يستمر ت ثيرىا لكقت طكيؿ، كالممفات الفائقة 
 . قد ينجـ عنيا مجاؿ مغناطيسي قكم يضر بصحة اإلنساف

  . االستنتاجات5
ؿ صناعة الكيرباء عمكمنا في حاجة مصادر الطاقات المتجددة كمجا 

ماسة لتقنيات تخزيف الطاقة الكيربائية؛ فتقنيات التخزيف مفيدة جدنا في ىذا 
المجاؿ، ألنيا تساعد في التغمب عمى التحديات التي يكاجييا. لتقنيات تخزيف 
الطاقة الكيربائية تطبيقات كثيرة في مجاؿ صناعة الكيرباء، تشمؿ مراحمو أك 

مختمفة مف تكليد كنقؿ كتكزيع، كحتى عند االستيالؾ، كيمكف أف تندرج عممياتو ال
تطبيقات تقنيات تخزيف الطاقة الكيربائية تحت ثالث كظائؼ رئيسية تؤدييا 

(، bridging powerأنظمة التخزيف، ىي إدارة الطاقة، كمد جسكر الطاقة )
 كرفع جكدة الطاقة كالمكثكقية.

ة لتخزيف الطاقة الكيربائية، لكف ال عمى الرغـ مف تكفر أنظمة متنكع -أ 
يكجد نظاـ تخزيف كاحد مثالي يمبي جميع المتطمبات الالزمة المتمثمة في 
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النضج التقني، كطكؿ العمر، كانخفاض التكاليؼ، كعمك الكثافة 
كالكفاءة، مع عدـ اإلضرار بالبيئة؛ كلذا فإف كؿ نظاـ تخزيف لو 

الطاقة تناسبيا البطاريات  تطبيقات يناسبيا. فمثالن تطبيقات إدارة
الضخمة كالبطاريات التدفقية، أما تطبيقات جكدة الطاقة كتطبيقات 

فاألنسب ليا البطاريات  القصيرة األمد؛ مصادر القدرة غير المنقطعة
كالمكثفات كالمكثفات الفائقة، بينما البطاريات كالبطاريات التدفقية فيتكقع 

 لقدرة.ليا أف تصبح األنسب لتطبيقات جسكر ا
بطارية كمكريد النيكؿ كالصكديـك  بعض أنظمة التخزيف المتطكرة مثؿ -ب 

(ZEBRA أقؿ تكمفة رأسمالية مف أنظمة التخزيف الناضجة. بطارية )
كمكريد النيكؿ كالصكديـك أرخص أنظمة التخزيف المذككرة في ىذه الكرقة 

فيي األرخص مف حيث  مف حيث سعر الطاقة، أما المكثفات الفائقة
 القدرة. سعر

نظرنا لالىتماـ الشديد بتقنيات تخزيف الطاقة في الكقت الحاضر؛ لذا  -ج 
يتكقع ازدياد مستكيات مخزكف الطاقة عالمينا كحدكث تطكرات كبيرة في 

 مجاؿ صناعة الكيرباء.
البطاريات الضخمة مثؿ البطارية الرصاصية الحمضية كبطارية  -د 

إدارة الطاقة، تدريجينا مع النيكؿ كالكادميـك يتكقع تزايد تطبيقاتيا في 
نقص سعرىا كزيادة دكرات حياتيا. البطاريات المتكسطة المقياس مثؿ 

كبطارية كمكريد النيكؿ كالصكديكـ  الكبريت كالصكديـكبطارية 
كالبطاريات التدفقية؛ يتكقع تكسع تطبيقاتيا في الخدمات المحمية التجارية 

داميا في مصادر القدرة لتخفيض الذركة كاستخ باستخدامياكالصناعية، 
 غير المنقطعة.
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أنظمة التخزيف الكيربائية مثؿ الممفات الفائقة كالمكثفات كالمكثفات  -ق 
الفائقة؛ أغمب استخداماتيا حالينا في تطبيقات جكدة الطاقة، كيتكقع زيادة 
تطكيرىا لتحسيف أدائيا في التطبيقات الثابتة، كبحيث تصبح متكفرة 

 تجارينا.
لبحث كالتطكير في أنظمة تخزيف الطاقة، بحيث تككف زيادة ايتكقع   -ك 

 أقؿ إضرارنا بالبيئة كليا كثافة طاقة عالية جدنا.
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 تحميل اتجاىات المستفيدين نحو جودة الخدمات المكتبية

 ) دراسة ميدانية عف طمبة مكتبة األكاديمية الميبية (

 أ.عمر عياد الغميظ أ.ركاد اليادم عبد السيد

RawadAlhadi80@gmail.com 

 المعيد العالي لتقنيات عمـك البحار صبراتو

Alsurman2014@gmail.com 

 المعيد العالي لمعمـك كالتقنية صرماف

 ممخص الورقة

ظيرت في فترات مت خرة مف القرف التي  الحديثةتعد جكدة الخدمات مف أبرز المفاىيـ    
اـ كمؤسسات ع المنصـر ، لما ليا مف أىمية كبرل في تحقيؽ نجاح المؤسسات بشكؿ

التعميـ العالي في ليبيا بشكؿ خاص ، فدفعت بتمؾ المؤسسات إلى ضركرة تطبيؽ 
متطمبات الجكدة ، حتى تتمكف مف تكجيو اىتماميا إلى طالبيا كتمبية احتياجاتيـ مف 

ت التعميمية ، كصالن إلى المستكل الذم يسيـ في االرتقاء بجكدة الخدمة المقدمة الخدما
 ليـ ، لتكائـ تكقعاتيـ كاحتياجاتيـ .

كفي ىذا السياؽ ، تبيف أف دراسة مكضكع  تحميؿ اتجاىات طمبة الدراسات العميا نحك 
ؿ الباحثاف جكدة الخدمات المكتبية لـ تحظ باىتماـ كبير في البيئة الميبية ، مما جع

يندفعاف نحك االىتماـ  بيذا المكضكع ككنو مكضكعان  مؤثران عمى جكدة الخدمات 
 التعميمية كرضا الطمبة عنيا.

اتجاىات طمبة الدراسات العميا نحك جكدة  فيذه الدراسة تبحث في التعرؼ عمى    
 .الخدمات المكتبية

mailto:RawadAlhadi80@gmail.com
mailto:RawadAlhadi80@gmail.com
mailto:Alsurman2014@gmail.com
mailto:Alsurman2014@gmail.com
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مف الفرضيات البحثية التي  كانطالقان مف تحميؿ مشكمة الدراسة ، فقد تـ كضع عدد   
 تحدد طبيعة االتجاىات بيف المتغيرات األساسية لمظاىرة المدركسة.

كاعتمدت الدراسة في تحقيؽ أىدافيا ، عمى استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ، كقد    
استمـز ذلؾ جمع البيانات الثانكية مف مصادرىا المكتبية المختمفة ، كالبيانات األكلية 

باستخداـ استمارة اإلستبانو التي تـ تصميميا ليذا الغرض ، ككزعت عمى عينة  ميدانيان 
طالب ( مفردة مف مجتمع الدراسة المتمثؿ في 329عشكائية طبقية منتظمة حجميا )

األكاديمية الميبية المستفيديف مف الخدمة المقدمة مف مكتبة األكاديمية خالؿ سنة 
 طالبة(. طالبا ك  2272( كالبالغ عددىـ )2017)

 كقد أفرزت الدراسة مجمكعة مف النتائج أىميا:   
 تكجد اتجاىات سمبية نحك جكدة الخدمات المكتبية المقدمة لطمبة األكاديمية الميبية. -1
أف مستكل تقييـ طمبة الدراسات العميا لمستكل أبعاد جكدة الخدمات المكتبية المقدمة  -2

 .مف مكتبة األكاديمية منخفض
قة طردية بيف اتجاىات طمبة األكاديمية الميبية نحك جكدة الخدمات تكجد عال -3

 المكتبية كمستكل  تقييميـ إلبعاد جكدة الخدمة المكتبية المقدمة. 
 

Summary  

Quality of services is one of the most prominent modern concepts 

that emerged in the late period of the last century, because it is of 

great importance to the success of institutions in general and 

institutions of higher education in Libya in particular, which led 

them to apply quality requirements, To their students and meet 

their needs of educational services, to reach the level that 

contributes to the quality of service provided to them, to meet their 

expectations and needs. 
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In this context, it was found that the study of the analysis of 

attitudes of postgraduate students towards the quality of library 

services did not receive much attention in the Libyan environment, 

which led researchers to rush towards this subject as an influential 

topic on the quality of educational services and student 

satisfaction. 

This study examines the attitudes of postgraduate students towards 

the quality of the library services. 

Based on an analysis of the study problem, a number of research 

hypotheses were developed that determine the nature of the trends 

between the basic variables of the studied phenomenon. 

In order to achieve its objectives, the study relied on the analytical 

descriptive method. This necessitated the collection of secondary 

data from its various sources and the preliminary data on the field 

using the questionnaire, which was designed for this purpose. It 

was distributed on a regular random sample (329) In the students 

of the Academy of the Libyan beneficiaries of the service provided 

by the Library of the Academy during the year (2017) and (2272 

students). 

The study produced a number of results: 

1. There are negative attitudes towards the quality of the library 

services offered to students of the Libyan Academy. 

2 - The level of evaluation of postgraduate students to the quality 

of the quality of library services provided by the Library of the 

Academy is low. 

3 - There is a direct relationship between the attitudes of the 

students of the Libyan Academy towards the quality of the library 

services and the level of their evaluation to remove the quality of 

office service provided. 

 المقدمة 
إف االتجاىات نحك جكدة الخدمة المكتبية لطمبة الدراسات العميا ال تككف بشكؿ فكرم أك 
آني، بؿ ت تى مف خالؿ تضافر عكامؿ عديدة تتعمؽ بإدراؾ الطمبة ألىمية المكتبة في 
تسييؿ عممية الخدمة المتمثمة في اقتناء الكتب كالرسائؿ العممية ، كالمجالت كالدكريات 
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كالمقاالت كالمخطكطات األدبية كالعممية ، كالتي تقدـ أىـ العكامؿ المساعدة  كالبحكث
لطالب الدراسات العميا في مجاؿ البحث العممي، كىذا بالطبع يتكقؼ عمى مستكل 
الكعي الثقافي كالعممي كحاجاتيـ " دكافعيـ " الحقيقة لمبحث عف المعارؼ كالمعمكمات ، 

تبة ىي تقديـ خدماتيا لممستفيديف كىـ طمبة الدراسات لذلؾ فإف األىمية األساسية لممك
تاحتيا بشكؿ سيؿ ، تتكافؽ  العميا كالعمؿ عمى جمع المصادر كالمعمكمات كتنظيميا كا 
مع قياس جكدة الخدمة المكتبية التي يجب أف تتكافر بمكتبة األكاديمية الميبية ، كالتي 

 الؿ الخدمة المكتبية المقدمة ليـ.تعتمد في تقديـ خدماتيا عمى المستفيديف منيا مف خ
 أواًل/ مشكمة الدراسة

حساسيما  ـمف خالؿ الزيارات التي يقك  بيا الباحثاف لمكتبة األكاديمية الميبية ، كا 
كتعايشيما بالمشكمة ، إضافة إلى تعامميما مع المكتبة قيد الدراسة بشكؿ مستمر، الحظا 

مقدمة لمطمبة كالمتمثمة في )عدـ مالئمة كجكد قصكر في أبعاد جكدة الخدمات المكتبية ال
القاعات المخصصة لمدراسة مع احتياجات طمبة الدراسات العميا ، كالبطء في إجراءات 
استعارة الكتب كالرسائؿ العممية ، كالمكاعيد الغير مناسبة ألكقات فتح المكتبة لمطمبة ، 

 كتدني فاعمية نظاـ الفيارس بالمكتبة قيد الدراسة ( .
 ؿ التالي :تساؤ دراسة ىذه المشكمة كتحديدىا في اللىنا اتجو فكر الباحثاف  كمف   

نحك جكدة الخدمات  ما ىي اتجاىات المستفيديف " طمبة مكتبة األكاديمية الميبية "
 المقدمة ؟   المكتبية

 ثانيا / أىمية الدراسة
 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف النقاط اآلتية : 
الطمبة لجكدة الخدمة المكتبية مف خالؿ معرفة اتجاىاتيـ التي  إثراء مكضكع تقييـ -1

 تعكس مدل رضاىـ عف جكدة الخدمة المكتبية المقدمة ليـ .
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نظران الفتقار البيئة الميبية لمدراسات كالبحكث التي تناكلت مكضكع االتجاىات نحك  -2
د فاتحة لممزيد مف جكدة الخدمة المكتبية ، كفي حدكد عمـ الباحثاف فإف ىذه الدراسة تع

 البحكث في ىذا المجاؿ .
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا لككنيا أكؿ دراسة في مجاؿ المكتبات بالنسبة لمدراسات  -3

 العميا بميبيا .
 ثالثًا / أىداف الدراسة

التعرؼ عمى اتجاىات طمبة مكتبة األكاديمية الميبية نحك جكدة الخدمات المكتبية  -1
 المقدمة. 

ؼ عمى مستكل تقييـ أبعاد جكدة الخدمات المكتبية المقدمة لطمبة األكاديمية التعر  -2
 الميبية.

 رابعًا / فرضيات الدراسة
 تكجد اتجاىات سمبية نحك جكدة الخدمات المكتبية لطمبة األكاديمية الميبية. -1
 أف مستكل أبعاد جكدة الخدمات المكتبية المقدمة منخفضة.  -2

 خامسًا / منيجية الدراسة
اتبع الباحثاف المنيج الكصفي ، كذلؾ النسجاـ المنيج مع طبيعة كأغراض الدراسة ،  

حيث تـ جمع البيانات الالزمة مف خالؿ تكزيع استمارة استبياف مكجية إلى طمبة مكتبة 
 األكاديمية الميبية ، كمف ثـ تبكيبيا كعرضيا كتحميميا كتفسيرىا .

 / مجتمع وعينة الدراسة سادساً  
تمع الدراسة في طمبة األكاديمية الميبية المستفيديف مف الخدمة المكتبية المقدمة تمثؿ مج

( طالب كطالبة ، كنظران لكبر حجـ  2272( كالبالغ عددىـ )2017خالؿ سنة )
المجتمع كصعكبة الكصكؿ إلى جميع أفراده فقد تـ استخداـ أسمكب المعاينة لجمع 
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عشكائية طبقية منتظمة مف مجتمع الدراسة البيانات ، حيث قاـ الباحثاف بسحب عينة 
 % ( .14.4( بنسبة قدرىا )329ليككف حجـ العينة مناسبان كالبالغ عددىا )

 سابعًا / مصادر جمع البيانات 
تمثمت في استمارة استبياف صممت ليذا الغرض ، كالتي تـ مف  المصادر األولية : -1

 خالليا الحصكؿ عمي البيانات الالزمة لمدراسة. 
كتـ مف خالليا االطالع عمى أدبيات المكضكع ، كذلؾ مف  : المصادر الثانوية -2

خالؿ المتاح مف المصادر المتعمقة بمكضكع الدراسة مف كتب عممية كدكريات كأبحاث 
 عربية غير منشكرة .

 ثامنًا / حدود الدراسة
لتي كىي الفترة ا (2017-2016الدراسة )كىي فترة إعداد الحدود الزمنية :  -1

استغرقتيا الدراسة في جمع البيانات النظرية كالميدانية كتكزيع استمارة االستبياف عمى 
 عينة الدراسة كتجميعيا كتفريغيا كتحميميا لمكصكؿ إلى النتائج .

: تمثمت الحدكد المكانية لمدراسة في مكتبة األكاديمية الميبية  الحدود المكانية -2
 طرابمس.

 سةتاسعًا / مصطمحات الدرا
"ىي جمع اتجاه كىي عبارة عف مجمكعة مف األفكار كالمدركات التي : االتجاىات -1

تكتسب عند األفراد نتيجة لمجمكعة مف العكامؿ ، حيث تؤثر ىذه األفكار في إيجاد 
 (.31، 2013سمكؾ لدل الفرد سمبيان أك ايجابيان نحك الشيء المراد قياسو" )اليميمى،

ىك عبارة عف ذلؾ المجتمع المستفيد مف كتبة: " مجتمع المستفيدين من الم -2
الخدمات التي تقدميا المكتبة ، كيتككف مف مجمكعات متنكعة منيا الطالب بمختمؼ 
مستكياتيـ األكاديمية  كتخصصاتيـ العممية ، كأعضاء ىيئة التدريس في األكاديمية ، 
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االت كالمكضكعات" كالييئة اإلدارية مف مكظفيف كعامميف ، كالباحثكف في مختمؼ المج
 (. 2003،54)الحزيمي،

"يقصد بيا القدرة عمى تحقيؽ رغبات الطالب بالشكؿ الذم يتطابؽ مع  الجودة: -3
 (.2012،45)ناصر،.تكقعات الطالب كتحقؽ ليـ الرضا التاـ عف الخدمة المقدمة"

 " ىي نشاط أك منفعة يمكف أف يقدميا فريؽ آلخر ككنيا حاجة معنكية كالالخدمة:  -4
 (.2006،22السيد،ك  )فتحي .يترتب عمييا نقؿ الممكية "
 عاشرًا / الدراسات السابقة

: بعنكاف " تقكيـ خدمات المعمكمات في المكتبات ( 2009:  دراسة )العمران -1
 الجامعية ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ خدمات مكتبة جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف   
 ج الكصفي، كتكصمت ىذه الدراسة  إلى عدة نتائج أىميا :كاستخدـ الباحث المني

إف أكثر المصادر استخدامان لمحصكؿ عمى المعمكمات ىي محركات الجكجؿ  -1
 كياىك. 

 سنة( ىـ األكثر تعمقان باالنترنت. 20 – 18إف فئة الشباب مف سف )  -2
بات كمراكز بعنكاف: " جكدة خدمات المعمكمات في المكت( 2008دراسة )السيد :  -2

 .المعمكمات المصرية "
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل أداء الخدمة في المكتبة، ، كتكصؿ الباحث في 

 نياية دراستو إلى جممة  مف النتائج أىميا :
 ال تكجد فركؽ بيف تكفير المصادر المطبكعة كالمصادر االلكتركنية في المكتبة. -1
 عف خدمات المعمكمات التي تقدميا المكتبة.ىنالؾ رضا عامان مف المستفيديف  -2
 ( بعنكاف : " قياس جكدة المكتبات الجامعية "2005دراسة )العباس : -3
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ىدفت الدراسة إلى تقكيـ الخدمات التي تقدميا مكتبات الممؾ عبد العزيز كاستخدـ  
الباحث المنيج الكصفي ، كتكصؿ الباحث في نياية دراستو إلى جممة مف النتائج 

 يا:أىم
 كجكد رضا عامان لدل المستفيديف مف الخدمات التي تقدـ ليـ. -1
 مستكل الجكدة كاف منخفضان مما يدؿ عمى انخفاض مستكل األداء.  -2

 االتجاىات/  األول الجزء النظري

تعتبر االتجاىات مف أىـ نكاتج عممية التنشئة االجتماعية، لذلؾ فإنيا تمقى اىتمامان بالغان 
فس االجتماعي الذيف يعتبركف أف االتجاىات عامالن محددا لقطاعات مف قبؿ عمماء الن

 عريضة مف السمكؾ االجتماعي لمفرد كمكجيا كمنظما لو.
ككثرة استخداـ مفيـك االتجاىات يعكد أساسا لككنو " مفيـك أك تككيف فرضي، يشير إلى 

ه لمقياـ ب عماؿ تكجو ثابت أك تنظيـ مستقر إلى حد ما، لمشاعر الفرد كمعارفو، كاستعداد
عينية كانت أك مجردة، كيتمثؿ في  أم مكضكع مف مكضكعات التفكير، نحك معينة

درجات مف القبكؿ كالرفض ليذا المكضكع يمكف التعبير عنيا لفظيان أك أدائيان ") 
 (.4، 1999دركيش،

كعميو فإف الكقكؼ عمى فيـ االتجاىات يسيؿ إدراؾ العالقة بيف الفرد كالظكاىر    
 جتماعية التي يعيشيا.اال

 مفيوم االتجاىات
عمى الرغـ مف أىمية مكضكع االتجاىات في دراسات عمـ النفس االجتماعي إال أنو ال 

 يكجد اتفاؽ بيف جميع المشتغميف في الميداف حكؿ تعريفيا كتناكليا إجرائيان.
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ؿ كيمكف عرض مفيـك االتجاىات في إطار المنحنييف النظرييف القائميف، حيث تناك 
النظرم األكؿ مفيـك االتجاىات في ضكء مككناتيا الثالثة، المعرفي، الكجداني،  المنحى

 النظرم الثاني تناكليا عمى أساس مفيـك مركب.  المنحىبشكؿ منفصؿ، كالسمككي 
 : المناحي النظرية في تعريف االتجاىات

ـك االتجاه يذىب أصحاب ىذا التكجو إلى التعامؿ مع مفي المنحى النظري األول : -أ
( مفيـك االتجاه مف  ROKEAGHحسب كؿ مككف عمى حده فقد عرض ) رككيش 

خالؿ المككف المعرفي عمى أنو " تنظيـ مف المعتقدات لو طابع الثبات النسبي حكؿ 
مكضكع، أك مكقؼ معيف، يؤدم بصاحبو إلى االستجابة بشكؿ تفصيمي " .) خميفة، 

2000،24) 
ى معتقدات الفرد كأفكاره أك تصكراتو كمعمكماتو عف كيشتمؿ المككف المعرفي عم   

 مكضكع االتجاه.
( االتجاه في ضكء المككف الكجداني كاعتبره رد فعؿ  BRUVOLDفي حيف يرل )   

كيشتمؿ  . كجداني، إيجابي أك سمبي، نحك مكضكع مادم، أك نحك قضية مثيرة لمجدؿ
 ضكع االتجاه.المككف الكجداني عمى مشاعر الفرد كانفعاالتو نحك مك 

( فيعرؼ االتجاه مف منظكر سمككي عمى أنو " حالة مف االستعداد أك ALLPORTأما)
الت ىب العصبي النفسي، تنتظـ مف خاللو خبرة الشخص كتككف ذات ت ثير تكجييي أك 

 ي عمى استجابة الفرد لجميع المكضكعات كالمكاقؼ التي تستثير ىذه االستجابة .كدينامي
كاستعداد الفرد لمقياـ ب فعاؿ كاستجابات معينة تتفؽ  ئةمككي إلى تييكيشير المككف الس

. كعمى اختالؼ ىذه التعاريؼ التي يتركز كؿ منيا عمى مككف بعينة في  مع اتجاىو
تكضيح معنى االتجاىات، إال أنيا تجمع عمى ككف االتجاه ىك قكة منظمة لمسمكؾ 

 االجتماعي كمحركان ىامان مف محركاتو.
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: في مقابؿ المنحى النظرم األكؿ الذم ركز فيو كؿ باحث  النظري الثاني المنحى -ب
عمى مككف كاحد عرؼ ضمنو االتجاه، فإف المنحى النظرم الثاني يعتمد عمى فكرة 

( االتجاه ب نو " H.Apshawارتكاز االتجاه عمى مككنات ثالثة منتظمة،  حيث يعرؼ )
ضايا كالمسائؿ كاألمكر المحيطة بيـ، بحيث المكاقؼ التي يتخذىا األفراد في مكاجية الق

يمكف أف نستدؿ عمى ىذه المكاقؼ مف خالؿ النظر إلى االتجاه باعتباره بناء يتككف مف 
 ثالثة أجزاء:  

يغمب عميو الطابع المعرفي، كيشير إلى المعمكمات التي لدل الفرد كالمتعمقة  -األكؿ 
 بيذه القضايا أك المسائؿ.

مثؿ في األفعاؿ التي يقـك بيا الفرد أك يعمؿ عمى الدفاع عنيا أك سمككي كيت -الثاني 
 تسييميا فيما يتصؿ بمثؿ ىذه القضايا.

انفعالي كيعبر عف تقكيمات الفرد لكؿ ما يتصؿ بيذه القضايا "  -الثالث 
 (.1999،58)دكيدار،

لو كنالحظ ىنا أف أصحاب ىذا التكجو يعرفكف االتجاه ب نو عبارة عف نسؽ أك تنظيـ 
معرفية ، ككجدانية ، كسمككية ، كيتمثؿ في درجات مف القبكؿ أك  مككنات ثالثة :

 الرفض لمكضكع االتجاه.   
كاالفتراض الذم بني عميو ىذا التكجو يؤكد عممية الت ثير المتبادؿ بيف ىذه المككنات 
الثالثة، ذلؾ أف معارؼ الفرد عف مكضكع معيف يؤدم إلى مشاعر الت ثر بيذا 

ظيار سمكؾ معيف تجاىو.المكض  كع، كبالتالي االستعداد الذاتي كا 
 مكونات االتجاىات

كيتضمف كؿ ما لدل الفرد مف عمميات إدراكية كمعتقدات كأفكار المكون المعرفي :  -1
تتعمؽ بمكضكع االتجاه، كما يشمؿ ما لديو مف حجج تقؼ كراء تقمبو لمكضكع االتجاه، 
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لشباب نحك اليجرة، فإف المككف المعرفي يتمثؿ في كيمكننا تقديـ مثاؿ عف اتجاىات ا
 مدل اعتقادىـ بفائدة اليجرة كأثرىا في حياتيـ المينية كالمادية.

كيستدؿ عميو مف خالؿ مشاعر الشخص كرغباتو نحك المكون العاطفي :  -2
 المكضكع كمف إقبالو عميو أك نفكره أك حبو أك كرىو لو.

ستجابة العممية نحك االتجاه بطريقة ما ، كالمككف : كيظير في اال المكون السموكي -3
السمككي يرتكز عمى طابع االستعداد لدل الفرد لمقياـ ب فعاؿ أك استجابات معينة تتفؽ 

 (.12، 2006،  شحاتوك  مع اتجاىاتو ) خميفة
 خصائص االتجاىات

 ( : 243، 2003تتميز االتجاىات بمجمكعة خصائص منيا ) عبد الحفيظ، 
: تشير كجية االتجاه إلى شعكر الفرد نحك مجمكعة مف المكضكعات، قد  الوجية -1

 تككف ىذه الكجية إيجابية أك سمبية. 
: تختمؼ االتجاىات مف حيث الشدة إذ نجد اتجاىان لشخص معيف ضعيفان  الشدة -2

 نحك مكضكع ما ، بينما نجد اتجاىا قكيان نحك مكضكع آخر. 
يحب أك يكره بشدة جانبان كاحدان أك جانبيف مف جكانب : حيث نجد تمميذان ال االنتشار -3

 المدرسة  بينما نجد آخر ال يحب أم شيء يتعمؽ بالتعميـ الخاص أك العاـ.
مف المالحظ أف بعض األفراد يستجيبكف لسمـ االتجاه ب سمكب مستقر  االستقرار: -4

يقكؿ ب نو  بينما نجد آخريف يعطكف إجابات مرضية كغير مرضية لنفس المكضكع، فقد
 معينان ليس محايدان. قاضيان  كفي نفس الكقت يجادؿ ب ف، يعتقد أف كؿ القضاة محايدكف،

 الخدمات المكتبيةجودة / انيالث الجزء النظري
لقد شيدت العقكد األخيرة تطكران ىامان في مجاؿ الخدمات التي أصبحت تشكؿ أىمية 

بيف مقدمييا، كفي ىذه الظركؼ كبيرة في اقتصاديات الدكؿ، مما خمؽ منافسة شديدة 
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أصبح ىناؾ كعي لدل الباحثيف كالميتميف باألنشطة الخدمية ب ىمية الجكدة في تقديـ 
الخدمات كأثرىا عمى رضا العميؿ مف أجؿ خمؽ ميزة تنافسية كزيادة الربحية لممؤسسات 

 الخدمية. 
ان لممؤسسات كمف أجؿ النمك كالتطكر أصبحت إدارة الجكدة كتحقيؽ رضا العميؿ ىاجس

الخدمية، حيث أصبح رضا العميؿ محكر اىتماميا، كدائمة البحث كالتعرؼ عمى 
 .  ، كتقديـ خدمة تحقؽ رضاه ككالئو لممؤسسة وكتكقعات وحاجات

كالمؤسسات الخدمية ال تزاؿ تطمح إلى التقدـ كالتطكر في طرؽ تقديـ الخدمات 
العمالء، كقياس مستكل الرضا لدييـ  كتنكيعيا، كتسكيقيا باستخداـ تقنيات الت ثير عمى

 عف الخدمات المقدمة.
 مفيوم جودة الخدمة

تتعدد التعريفات بالنسبة لجكدة الخدمة، كذلؾ باختالؼ حاجات كتكقعات العمالء عند 
البحث عف جكدة الخدمة المطمكبة ، ككذلؾ االختالؼ في الحكـ عمى جكدة الخدمة، 

تمؼ عنيا بالنسبة لمشباب كتختمؼ بالنسبة لرجاؿ فجكدة الخدمة بالنسبة لكبار السف تخ
 األعماؿ عنيا بالنسبة لمعمالء العادييف، كمنو يمكف إعطاء التعاريؼ التالية :

تمؾ الجكدة التي تشتمؿ عمى البعد اإلجرائي كالبعد الشخصي ك بعاد ميمة في  "-1
لنظـ كاإلجراءات تقديـ الخدمة ذات الجكدة العالية، حيث يتككف الجانب اإلجرائي مف ا

 "أما الجانب الشخصي لمخدمة فيك كيؼ يتفاعؿ العاممكف المحددة لتقديـ الخدمة،
 (.18، 2002شبمي،  ك مع العمالء )الدرادكة "بمكاقفيـ كسمككيـ كممارساتيـ المفظية

" ىي جكدة الخدمات المقدمة سكاء كانت المتكقعة أك المدركة،  أم التي يتكقعيا  -2
رككنيا في الكاقع الفعمي، كىي المحدد الرئيسي لرضا العميؿ أك عدـ العمالء أك يد
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رضاه، حيث يعتبر في الكقت نفسو مف األكلكيات الرئيسية التي تريد تعزيز مستكل 
 (.143،  2001الجكدة في خدماتيا " )الدرادكة كأخركف، 

يف العميؿ مف خالؿ التعاريؼ السابقة نستنتج أف جكدة الخدمة تتعمؽ بذلؾ التفاعؿ ب 
كمقدـ الخدمة حيث يرل العميؿ جكدة الخدمة مف خالؿ مقارنتو بيف ما يتكقعو كاألداء 

 الفعمي لمخدمة.  
  أبعاد جودة الخدمة

أف تبحث عف الطرؽ كالكسائؿ لتطكير كتحسيف جكدة الخدمة، فالخدمة الجيدة مف كجية 
ة أف تتعرؼ عمى نظر العمالء ىي التي تتكافؽ مع تكقعاتيـ، لذلؾ فعمى المؤسس

المعايير كالمؤشرات التي يعتمد عمييا العمالء في الحكـ عمى جكدة الخدمة المقدمة ليـ، 
 كتتمثؿ أىـ المؤشرات التي يعتمد عمييا في تفسير جكدة الخدمة ما يمي : 

كىي القدرة عمى تقديـ خدمة تككف حسب ما كعدت بو المؤسسة، أم االعتمادية :  -1
ككف بدرجة عالية مف الصحة كالدقة، فالعميؿ تاالعتماد عمييا، ك  أف تككف بشكؿ يمكف

يتكقع أف تقدـ لو خدمة دقيقة مف حيث االلتزاـ بالكقت كاألداء، كما تـ كعده مف قبؿ، 
باإلضافة إلى اعتماده عمى مقدـ الخدمة في أداءىا ك ف يعتمد صاحب السيارة عمى 

صالحيا بشكؿ يمكف الميكانيكي في إصالح كصيانة السيارة في الكق ت المحدد كا 
 (.   446-443، 2008االعتماد عميو ) الضمكر، 

درجة الشعكر باألماف في الخدمة المقدمة كمف يقدميا، أم عف كىك يعبر األمان :  -2
يتعمؽ بمدل المخاطر المدركة لنتائج تمقى الخدمة مف المؤسسة، أك مقدميا أك كالىما، 

 (. 20، 2001ستئجار شقة أك غرفة في فندؽ )عقيمي، مثؿ درجة األماف المترتبة عف ا
يشير ىذا المؤشر إلى مدل درجة تفيم مقدم الخدمة لحاجات العميل ) العاطفة( :  -3

يده بالرعاية كالعناية، بمعنى ك قدرة مقدـ الخدمة عمى فيـ حاجات العميؿ كتحديدىا كتز 
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رؼ عمى حاجات العميؿ آخر الكـ مف الكقت كالجيد الذم يحتاجو مقدـ الخدمة لمتع
 (.76، 2005كيفيـ مشاعره كتعاطفو )عمكاف، 

كتتعمؽ بقدرة مقدـ الخدمة عمى االستعداد لتقديـ الخدمة لمعميؿ بشكؿ االستجابة :  -4
دائـ كقدرتو عمى تقديـ الخدمة في الكقت الذم يحتاج إلييا العميؿ، إلى جانب شعكر 

الخدمة لمعميؿ كمدل جاىزيتو لذلؾ، مثؿ مقدـ الخدمة بالحماس كالسعادة عند تقديـ 
العالؽ،  ك عامؿ المطعـ الذم يككف جاىزان كمستعدان كراغبان في خدمة العمالء)الصميدم

2002 ،444.) 
شير إلى التسييالت المادية المتاحة لدل المؤسسة الخدمية مثؿ تك الممموسية :  -5

ـ، ففي الكثير مف المعدات كمظير مقدمي الخدمة كأدكات ككسائؿ االتصاؿ معي
األحياف يمج  العميؿ إلى الحكـ عمى جكدة الخدمة مف خالؿ الخصائص الشكمية 

المظير فالمرافقة لمخدمة كالتسييالت المادية، التكنكلكجيا المستخدمة في تقييـ الخدمة، 
 .خمؽ جك مريح لمعميؿ ي االداخمي كتصميـ المحؿ أك المؤسسة كديككرى

 تعريف الخدمات المكتبية 
كرد في أدبيات عمـ المكتبات كالمعمكمات تعريفات متعددة ككثيرة لمخدمة المكتبية مف 
أبرزىا تعريؼ المعجـ المكسكعي لعمـك المكتبات كالتكثيؽ كالمعمكمات، الذم عرفيا 

 ب نيا: التسييالت التي تقدميا المكتبة الستخداـ الكتب كبث المعمكمات .
بية ب نيا:" كافة التسييالت التي تقدميا المكتبة كيعرؼ ربحي عمياف الخدمة المكت   

لمقارئ كي يقـك ب فضؿ استخداـ ألكبر قدر ممكف مف مقتنياتيا كب قؿ التكاليؼ ")عمياف 
 ،1998  ،34.) 

  أنواع الخدمات المكتبية
 :إلى نكعيف ىما   قسـ بشكؿ عاـنالخدمات المكتبية ت ( أف28، 2003يرل )عبداهلل، 
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: كالمقصكد بالخدمات الفنية في المكتبات كؿ ما ية أو غير المباشرةالخدمات الفن -1
عداد الكتب كالمكاد المكتبية األخرل، ككضعيا في خدمة  يتعمؽ بطمب كاستالـ كتييئة كا 
القارئ، كبعبارة أخرل فإف ىذه الخدمات تتعمؽ بكافة اإلجراءات المطمكبة القتناء الكتب 

كفؽ متطمبات عمؿ المكتبة كالقياـ بكافة األعماؿ  كالمكاد المكتبية األخرل كتييئتيا
الضركرية األخرل قبؿ كصكؿ الكتاب إلى رؼ المكتبة، كمثؿ ىذه األعماؿ تجرم في 
العادة بشكؿ ال يراىا قراء المكتبة كركادىا كال يككف ليا تماس كمجابية مباشرة لمقارئ، 

 كغيرىا.  مثؿ: التزكيد، كالفيرسة، كالتصنيؼ، كالتجميد، كالتكثيؼ،
يقصد بخدمات القراء ىنا كافة األعماؿ  الخدمات العامة لمقراء ) المباشرة (: -2

كالخدمات المكتبية التي ليا عالقة كتماس مباشر مع القارئ، كمف ىذه الخدمات ما 
 يمي: 

 خدمة اإلعارة. -
 الخدمة المرجعية. -
 الخدمة البيمكغرافية. -
 الخدمات اإلعالمية. -
 صكير كاالستنساخ.خدمات الت -
 الخدمات الخاصة بالمكاد السمعية البصرية ....إلى غير ذلؾ. -

 الجزء العممي 
، عف طريؽ التحميؿ اإلحصائي تـ اختبار فرضيات الدراسة مف خالؿ عبارات االستبانة 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  باستخداـكتـ قياس العالقة بيف متغيرات الدراسة 
 T (t  . )كذلؾ اختبار المعيارية ، ك 
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توجد اتجاىات سمبية نحو جودة الخدمات المكتبية : )  األولىالفرضية  اختبار -1
 لطمبة األكاديمية الميبية ( .

( يكضح أراء عينة الدراسة حكؿ اتجاىات الطالب نحك جكدة الخدمات المقدمة 1) الجدكؿ رقـ
 مف مكتبة األكاديمية

ك اٌؼجبساد د
اف
ٛ
ِ
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ِ

 

ش 
غ١

ك
اف
ٛ
ِ

 

ٕخ
ؼ١
اٌ
ظ 
ع
ٛ
ِز

 

 ٞ
بس
ؼ١
ٌّ
 ا

ف
شا
ؾ
الٔ
ا

ٕخ
ؼ١
ٌٍ

ت 
ر١
زش
اٌ

 

اس
ىش
ٌز
ا

خ  
غج
ٌٕ
ا

%
 

اس
ىش
ٌز
ا

خ  
غج
ٌٕ
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خ  
غج
ٌٕ
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4 

ً اسر١بد أفض  

ِىزجخ 

األوبد١ّ٠خ ػٓ 

غ١ش٘ب ِٓ 

اٌّىزجبد 

اٌغبِؼ١خ 

 األخشٜ

411 5939 441 9134 35 1134 2.14 .7890 4 

1 

غبٌجب  ِب أشغغ 

أطذلبئٟ 

ٚصِالئٟ ػٍٝ 

ِىزجخ  ص٠بسح

األوبد١ّ٠خ 

ٌألطالع ػٍٝ 

ِب ٠زٛفش ِٓ 

ِشاعغ 

ِٚظبدس 

 ِزٕٛػخ

51 1532 491 1134 50 1439 2.01 .7620 9 

9 

رز١ّض ِىزجخ 

األوبد١ّ٠خ 

ثخذِبرٙب راد 

اٌغٛدح اٌؼب١ٌخ 

ل١بعب ثّب 

رمذِٗ ِىزجبد 

اٌغبِؼبد 

 األخشٜ

59 1531 403 9932 444 9334 1.92 .8120 4 

1 

ِب اؽظً  ب  غبٌج

ِبد ػٍٝ خذ

ِٓ لجً اٌّىزجخ 

ثشىً ِغزّش 

 ٚثذْٚ أمطبع

24 4531 411 9530 499 1434 1.77 .7490 43 

1 

ص٠بسح ِىزجخ 

األوبد١ّ٠خ 

غبٌجب  ِب رغٕٝ 

ػٓ ص٠بسح 

غ١ش٘ب ِٓ 

30 1130 443 9234 494 1431 1.81 .7730 41 
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اٌّىزجبد 

األخشٜ ٌىٛٔٙب 

غ١ٕخ ثبٌّظبدس 

ٚاٌّشاعغ  

اٌؼ١ٍّخ 

 اٌّخزٍفخ

2 

ىزجخ رٛاوت ِ

األوبد١ّ٠خ 

اؽذس 

اإلطذاساد 

اٌؼ١ٍّخ ِٓ 

ِشاعغ 

ِٚظبدس 

ِخزٍفخ فٟ 

ِخزٍف 

 اٌزخظظبد

14 4431 411 9539 491 1131 1.76 .7420 45 

3 

رزّزغ ِىزجخ 

األوبد١ّ٠خ 

ثغّؼخ ط١جخ 

ٚشٙشح ٚاعؼخ 

ٚعبط اث١ٓ 

اٌطٍجخ 

ٚاٌّٙز١ّٓ 

ٚاٌجبؽض١ٓ فٟ 

 اٌغبِؼبد

54 9034 415 1032 54 1432 2.02 .7720 1 

4 

رٛاوت ِىزجخ 

األوبد١ّ٠خ أخش 

اٌزطٛساد فٟ 

 ِغبي اٌّىزجبد

14 4431 413 9535 499 1434 1.76 .7390 44 

5 

٠مَٛ ِؼظُ 

اٌطٍجخ ِٓ 

ِخزٍف 

اٌغبِؼبد 

ا١ٌٍج١خ ثض٠بسح 

ِىزجخ 

األوبد١ّ٠خ ٌّب 

٠زٛفش ِٓ 

ِشاعغ 

ِٚظبدس 

 ػ١ٍّخ

33 1131 411 1132 52 9031 1.94 .7360 1 

40 

أْ اإلعشاءاد 

زجؼخ فٟ اٌّ

ؽظٛي اٌطٍجخ 

ػٍٝ اٌخذِخ 

اٌّىزج١خ اٌزٟ 

رمذِٙب ِىزجخ 

األوبد١ّ٠خ 

رزغُ ثبٌجغبطخ 

 ٚاٌغٌٙٛخ

41 1233 410 9333 449 9131 1.91 .7850 40 

44 

األعٛاء 

اٌغبئذح داخً 

 9 7700. 2.00 1532 51 1035 490 1532 51ِىزجخ 
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األوبد١ّ٠خ 

رٛؽٟ 

ثخظٛط١خ 

 اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ

41 

ٟ اٌؼاللخ اٌز

٠م١ّٙب 

اٌؼبٍِْٛ 

ثّىزجخ 

األوبد١ّ٠خ ِغ 

اٌطٍجخ 

ٚاٌجبؽض١ٓ 

ٚغ١شُ٘ رشغغ 

ػٍٝ ِض٠ذ ِٓ 

اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ 

 اٌّىزجخ

21 1031 415 1235 401 9133 1.88 .7200 44 

49 

صمخ وج١شح  ٌٞذ

فٟ اٌخذِخ 

اٌّمذِخ ِٓ 

اٌّىزجخ ألٔٙب 

رز١ّض ثبألِبْ 

ٚرؾظٝ ثضمخ 

 اٌطبٌت

40 1131 494 1931 400 9431 1.94 .7510 1 

41 

غبٌجب  ِب أعذ 

عٌٙٛخ ٠ٚغش 

فٟ اٌؾظٛي 

ػٍٝ اٌخذِبد 

ذْٚ ثاٌّىزج١خ 

 رؼم١ذ

30 1130 495 1933 405 9139 1.88 .7410 41 

41 

اٌخذِبد اٌزٟ 

رمذِٙب اٌّىزجخ 

٠زٌٛٝ رمذ٠ّٙب 

وٛادس ِؾ١ٍخ 

ػٍٝ دسعخ 

ػب١ٌخ ِٓ 

اٌىفبءح 

 ٚاٌّٙبسح

21 1031 492 1134 443 9234 1.84 .7400 49 

42 

غبٌجب  ِب ٠غذ 

طبٌت اٌخذِخ 

اٌّىزج١خ 

ِؼبٍِخ ؽغٕٗ 

ٚالئمخ ِٓ وً 

اٌىبدس اٌٛظ١فٟ 

ٌٍّىزجخ رشؼشٖ 

ثبألِبْ 

ٚاٌطّأ١ٕٔخ 

أصٕبء ٚثؼذ 

 رٍج١خ اٌخذِخ

33 1131 491 1134 403 9932 1.91 .7560 5 

43 

رزٛفش اٌخذِخ 

اٌّىزج١خ 

ثبألوبد١ّ٠خ 

ثبٌمشة ِٓ 

اٌطبٌت 

41 1231 415 1032 401 9930 1.93 .7690 3 
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راسة لممحكر المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الد( أف 1يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
 باتجاىات الطمبة نحك جكدة الخدمات المكتبية المقدمة مف مكتبة األكاديمية الخاص

 ( كىك أقؿ مف المتكسط االفتراضي المعتمد ليذه الدراسة. 1.89ـ )2017خالؿ ربيع 
األكاديمية  طمبة( المعتمد مع المتكسط العاـ التجاىات 2كبمقارنة المتكسط االفتراضي)

مات المكتبية المقدمة نستنتج أف اتجاىات الطالب نحك جكدة الخدمات نحك جكدة الخد
 المكتبية المقدمة مف مكتبة األكاديمية كانت سالبة. 

 ؟  . ما مستوى جودة الخدمات المكتبية لطمبة األكاديمية الميبية2
 البعد األكؿ الخاص بالمممكسية :  -
 
 
 
 

ٚثبٌزبٌٟ فٙٛ ال 

١ش ٠غذ ػٕبء وج

فٟ اٌجؾش 

ػٕٙب 

ٚاٌؾظٛي 

 ػ١ٍٙب

44 

غبٌجب ِب رٕظش 

ِىزجخ 

األوبد١ّ٠خ إٌٝ 

اٌطبٌت ثب٘زّبَ 

ثبٌغ ٚرؼذٖ 

ِؾٛس 

ٔشبطبرٙب 

ٚلشاسارٙب 

 اٌّخزٍفخ

12 4332 491 1134 414 1039 1.77 .7270 42 

45 

غبٌجب ِب رٍزضَ 

ِىزجخ 

األوبد١ّ٠خ 

ٙب ثزمذ٠ُ خذِبر

ٌٍطٍجخ فٟ 

 ِٛاػ١ذ ِؾذدح

31 1939 55 9434 411 1132 1.78 .8010 41 

 

اٌّزٛعظ اٌؼبَ إلعبثبد ِفشداد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ِؾٛس ارغب٘بد اٌطالة  ٔؾٛ 

 4830. 1.89 عٛدح اٌخذِبد اٌّمذِخ ِٓ ِىزجخ األوبد١ّ٠خ
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 لبعد المتعمؽ بالمممكسية ( يكضح آراء عينة الدراسة حكؿ ا2) الجدكؿ رقـ

فق العبارات ت
موا

٠ذ 
ؾب
ِ

 

فق
موا

ير 
غ

ينة 
 الع

سط
متو
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4 

رّزبص اٌّىزجخ 

ثبٌؾذاصخ 

ٚاٌغبرث١خ 

اٌٍزبْ رض١شاْ 

اال٘زّبَ 

ٚإػغبة 

اٌّغزف١ذ٠ٓ 

 اٌضائش٠ٓ ٌٙب

44 1131 414 1039 405 9139 1.91 .7690 1 

1 
٠زّزغ 

اٌّٛظفْٛ فٟ 

اٌّىزجخ 

ثبٌّظٙش 

اٌالئك  

ٚاألٔبلخ 

 اٌزبِخ

50 1439 414 1039 400 9431 1.97 .7740 9 

9 

رؾشص 

اٌّىزجخ ػٍٝ 

رؾذ٠ش 

األعٙضح 

 ٚاٌّؼذاد

11 4231 445 9331 413 1231 1.70 .7340 44 

1 

٠زٛفش اٌؼذد 

اٌىبف ِٓ 

اٌّٛظف١ٓ 

 جخثبٌّىز

51 1535 414 1139 41 1134 2.04 .7460 4 

1 

رزٛفش ٌٛؽبد 

إسشبد٠خ 

ٚاضؾخ داخً 

اٌّىزجخ داٌخ 

ػٍٝ ِشافك 

اٌّىزجخ 

 ٚخذِبرٙب

35 1134 413 9535 441 9131 1.90 .7690 2 
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2 

ِظٙش طبالد 

االعزمجبي 

ٚاٌذساعخ 

ِغ  ٠زالءَ

اؽز١بعبد 

طٍجخ 

اٌذساعبد 

 اٌؼ١ٍب

44 1333 490 1035 400 9431 1.96 .7690 1 

3 

٠زٛفش 

ثبٌّىزجخ 

أِبوٓ وبف١خ 

ِٕٚبعجخ 

الٔزظبس 

 اٌّغزف١ذ٠ٓ

22 1034 441 9231 493 1934 1.78 .7680 5 

4 

إْ عؼخ 

اٌمبػبد 

اٌّخظظخ 

ٌٍذساعخ 

ٚرظ١ُّ 

األصبس داخً 

اٌّىزجخ 

 ِٕبعت

31 1932 491 1134 405 9139 1.89 .7540 3 

5 

رزٛفش 

ثبٌّىزجخ وبفخ 

اٌظشٚف 

اٌّبد٠خ اٌزٟ 

شغغ ػٍٝ ر

ص٠بسرٙب 

ٚاٌجمبء ف١ٙب 

ِٓ رى١١ف 

 ٚاٌزظ٠ٛش

11 4231 495 1933 413 9535 1.76 .7130 40 

40 

رٛعذ أِبوٓ 

ِخظظخ 

ٌٍغ١بساد 

 خبسط اٌّىزجخ

39 1930 441 9134 494 1431 1.82 .7810 4 

44 

رزٛفش 

ثبٌّىزجخ 

خضائٓ خبطخ 

ٌؾفع األِزؼخ 

ٚاألدٚاد 

401 9930 404 9434 441 9131 1.98 .8270 1 
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المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة لممحكر ( أف 2يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
( كىك أقؿ مف المتكسط االفتراضي 1.88)الخاص بالبعد األكؿ المتعمؽ بالمممكسية  

( المعتمد مع المتكسط العاـ لمبعد 2. كبمقارنة المتكسط االفتراضي) راسةالمعتمد ليذه الد
األكاديمية لمبعد  طمبة، ستنتج أف مستكل تقييـ  11_ 1الخاص بالمممكسية لمفقرات مف 

 األكؿ المتعمؽ بالمممكسية منخفض. 
 البعد الثاني الخاص براالعتمادية -2

 االعتمادية المحكر الخاص ب ( يكضح آراء عينة الدراسة حكؿ3) الجدكؿ رقـ

 اٌشخظ١خ

  4940. 1.88 اٌّزٛعظ اٌؼبَ إلعبثبد ِفشداد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ِؾٛس اٌٍّّٛع١خ 
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41 

ٚفبء اٌّىزجخ 

ثٛػٛد٘ب فٟ 

اٌٛلذ 

 إٌّبعت

24 1431 419 1130 403 9932 1.88 .7330 4 

49 

ِٛاػ١ذ 

اٌّىزجخ 

ِالئّخ 

 ٌٍطالة

44 1131 445 9331 444 9334 1.88 .7840 1 

41 

رمذَ اٌخذِخ 

ثطش٠مخ 

طؾ١ؾخ ِٓ 

 أٚي ِشح

13 4335 492 1134 411 9539 1.79 .7270 9 
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المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة لممحكر ( أف 3يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
( كىك أقؿ مف المتكسط االفتراضي 1.80)العتمادية  الخاص بػػػػػالبعد الثاني المتعمؽ با

( المعتمد مع المتكسط العاـ لمبعد 2. كبمقارنة المتكسط االفتراضي) المعتمد ليذه الدراسة
األكاديمية لمبعد  طمبة( ، ستنتج أف مستكل تقييـ 16_12الخاص باالعتمادية لمفقرات )

 الثاني المتعمؽ باالعتمادية منخفض. 
 : االستجابةث الخاص بالبعد الثال -2

 ( يكضح أراء عينة الدراسة حكؿ المحكر الخاص بػسرعة االستجابة4) الجدكؿ رقـ

41 

إظٙبس 

اال٘زّبَ 

اٌغذٞ ٌؾً 

ِشىالد 

 طالة اٌّىزجخ

13 4134 414 1039 419 1130 1.70 .7130 1 

42 

رؾزفع 

اٌّىزجخ 

ثغغالد 

مخ ػٓ دل١

ِؾز٠ٛبد 

ٚخذِبد 

 اٌّىزجخ

24 4531 415 1032 414 1039 1.79 .7430 1 

  5560. 1.80 اٌّزٛعظ اٌؼبَ إلعبثبد ِفشداد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ِؾٛس االػزّبد٠خ 
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43 

إعشاءاد 

اعزؼبسح اٌىزت 

ٚاٌذٚس٠بد 

اٌؼ١ٍّخ ِٓ 

33 1131 443 9234 411 9530 1.85 .7820 1 
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 اٌّىزجخ عٍٙخ

44 
اٌّذح اٌّزبؽخ 

أِبَ طالة 

اٌّىزجخ 

ٌالعزؼبسح 

 ِٕبعجخ 

30 1130 441 9231 499 1434 1.80 .7750 1 

45 

ِٛظفٛ اٌّىزجخ 

ِزٛاعذْٚ فٟ 

اٌّىزجخ أصٕبء 

ِٛاػ١ذ خذِخ 

 اٌّىزجخ 

42 1330 411 9530 404 9130 1.93 .7790 4 

10 

اٌّىزجخ  ِٛٛظف

 ِزؼبْٚٔٛ

ِٚغزّؼْٛ 

ع١ذْٚ 

ٌّمزشؽبد 

اٌشٚاد 

 ِٚشبوٍُٙ 

11 4330 414 1139 419 9433 1.78 .7150 2 

14 

ِٛظفٛ ٠ز١ّض 

اٌّىزجخ 

ثبٌغشػخ فٟ 

اٌشد ػٍٝ 

االعزفغبساد 

ٚرٛف١ش ِب ٠طٍت 

 ِٓ ُِٕٙ

 ِؼٍِٛبد 

11 4339 412 9532 493 1934 1.74 .7340 3 

11 

اٌفٙبسط  ٔظبَ

فٟ اٌّىزجخ 

ؽذ٠ش ٠ٍٚجٟ 

اؽز١بعبد 

اٌّغزف١ذ٠ٓ 

ثبٌغشػخ 

 اٌّطٍٛثخ 

11 4339 419 1130 410 9333 1.80 .7140 9 

19 

إػالَ اٌّىزجخ 

ٌشٚاد٘ب ثٛلذ 

 1 7570. 1.79 1431 491 9431 411 1034 21 رأد٠خ اٌخذِخ 

11 

أٌّظ رطٛسا  فٟ 

خذِبد اٌّىزجخ 

 4 7630. 1.70 1431 411 9930 401 4432 15 ثظٛسح ِغزّشح 

1.7 اٌّزٛعظ اٌؼبَ إلعبثبد ِفشداد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ِؾٛس االعزغبثخ 

9 

.501

0 
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المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة لممحكر ( أف 4يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) 
( كىك أقؿ مف المتكسط 1.79)الخاص بػػالبعد الثالث المتعمؽ بسرعة االستجابة 

( المعتمد مع 2. كبمقارنة المتكسط االفتراضي) ي المعتمد ليذه الدراسةاالفتراض
( ، ستنتج أف مستكل 24_17المتكسط العاـ لمبعد الخاص بسرعة االستجابة لمفقرات )

 األكاديمية لمبعد الثالث المتعمؽ بسرعة االستجابة ضعيؼ.  طمبةتقييـ 
 البعد الرابع الخاص باألمان -4

 آراء عينة الدراسة حكؿ المحكر الخاص باألماف  ( يكضح5) الجدكؿ رقـ

 د
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اٌضمخ فٟ 

ٔفٛط 

طالة 

اٌّىزجخ ِٓ 

خالي 

عٍٛن 

ِٛظفٟ 

 اٌّىزجخ

34 1139 490 1035 443 9234 1.86 .7560 9 

شؼٛس  12

طالة 

اٌّىزجخ 

ثبألِبْ فٟ 

رؼبٍُِٙ ِغ 

ِٛظفٟ 

 اٌّىزجخ

40

2 

9939 411 9539 43 1331 2.06 .7780 4 
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٠زؼبًِ  13

ِٛظفٛ 

اٌّىزجخ 

ثٍجبلخ ِغ 

طالة 

 اٌّىزجخ

51 1435 491 1131 54 1432 2.00 0.760 1 

٠ؾبفع  14

ِٛظفٛ 

اٌّىزجخ 

ػٍٝ عش٠خ 

اٌّؼٍِٛبد 

طخ اٌخب

ثطالة 

اٌّىزجخ 

ِّب 

٠شؼشُ٘ 

ثبٌضمخ 

 ٚاألِبْ

30 1130 494 1431 443 9234 1.85 .7540 1 

رزٛفش  15

ِغزٍضِبد 

اٌغالِخ 

ٚاألِبْ 

داخً 

 اٌّىزجخ

20 4435 445 9331 495 1933 1.75 .7520 3 

رٛعذ  90

عّؼخ 

ط١جخ 

ٌٍّىزجخ 

٠ؼط١ه 

شؼٛس 

 ثبألِبْ

24 1431 415 1032 414 9434 1.83 .7540 1 

رطجك  94

إعشاءاد 

دل١مخ 

ٌٍؾفبظ 

ػٍٝ 

ؽمٛق 

34 1131 404 9130 491 1431 1.83 .7960 2 
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المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة لممحكر ( أف 5يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
( كىك أقؿ مف المتكسط االفتراضي المعتمد 1.88)البعد الرابع المتعمؽ باألماف الخاص ب

( المعتمد مع المتكسط العاـ لمبعد 2. كبمقارنة المتكسط االفتراضي) ليذه الدراسة
األكاديمية لمبعد  طمبة( ، ستنتج أف مستكل تقييـ 31_25الخاص باألماف لمفقرات )

 الرابع المتعمؽ باألماف منخفض. 
 : بالتعاطفالبعد الخامس الخاص  -5

 ( يكضح آراء عينة الدراسة حكؿ المحكر الخاص بالتعاطؼ6) الجدكؿ رقـ

اٌّىزجخ 

 اٌفىش٠خ

  5770. 1.88 اٌّزٛعظ اٌؼبَ إلعبثبد ِفشداد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ِؾٛس األِــــــــبْ 
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أٔظؼ  91

أطذلبئٟ 

ٟ ٚصِالئ

 ثبٌزؼبًِ ِغ

٘زٖ اٌّىزجخ 

ٌّب رز١ّض ثٗ 

ِٓ عٛدح 

فٟ ِغبي 

رمذ٠ُ 

اٌخذِبد 

 اٌّىزج١خ

25 1433 411 1334 53 9031 1.91 .7180 4 

٠زؼبطف  99

ِٛظفٛ 

اٌّىزجخ ِغ 

41 1233 444 9334 441 9231 1.91 .7890 1 
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المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة لممحكر ( أف 6يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
( كىك أقؿ مف المتكسط االفتراضي 1.80)الخاص بالبعد الخامس المتعمؽ بالتعاطؼ

( المعتمد مع المتكسط العاـ لمبعد 2االفتراضي). كبمقارنة المتكسط  المعتمد ليذه الدراسة
األكاديمية لمبعد  طمبة(، ستنتج أف مستكل تقييـ 36_32الخاص بالتعاطؼ لمفقرات )

 األكؿ المتعمؽ بالتعاطؼ منخفض. 

رٚٞ 

االؽز١بعبد 

 اٌخبطخ

رٛفش  91

اٌّىزجخ 

ٌشٚاد٘ب 

اٌّظبدس 

ٚاٌّشاعغ 

 ثشىً ع١ذ

24 4531 445 9331 494 1931 1.76 .7540 1 

اٌّشاعغ  91

ٚاٌّظبدس 

اٌّزٛفشح 

فٟ اٌّىزجخ 

 ؽذ٠ضخ

10 4133 54 9034 430 1931 1.62 .7420 1 

ٕ٘بن رٕٛع  92

فٟ 

اٌّظبدس 

ِٓ ) وزت 

سعبئً  –

 –ػ١ٍّخ 

دٚس٠بد 

ِٚغبالد ( 

اٌّىزجبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

42 1330 52 9031 492 1134 1.84 .8220 9 

  6020. 1.80 ٛعظ اٌؼبَ إلعبثبد ِفشداد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ِؾٛس اٌزؼبطفاٌّز 
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العرض والتحميل أالستنتاجي لبيانات الدراسة باستخدام بعض أدوات اإلحصاء 
 االستداللي الختبار فرضيات الدراسة.

التي تنص عمى أنو " تكجد اتجاىات  اختبار الفرضية الرئيسية األولى لمدراسة-1
 األكاديمية الميبية" لطمبة سمبية نحك جكدة الخدمات المكتبية المقدمة

 إجمالي العبارات الدراسة عمى عينة مفردات ألجؿ تحديد درجة المكافقة إلجابات
المقدمة مف مكتبة األكاديمية ،  المتعمقة بمحكر اتجاىات الطالب نحك جكدة الخدمات

المتعمقة بمحكر اتجاىات الطالب   لمعبارات العاـ ( حكؿ المتكسطtتـ استخداـ اختبار )
 يبيف ذلؾ.( 7) رقـ نحك جكدة الخدمات المقدمة مف مكتبة األكاديمية ، كالجدكؿ

 (t) اختبار نتائجيكضح ( 7رقـ ) جدكؿ

( 1.89341كمف الجدكؿ يالحظ أف متكسط إجابات مفردات عينة الدراسة يساكم )
إلجابة ىذا المتغير في مجتمع  %( فترة ثقة95كأف ) ( ،483660.بانحراؼ معيارم )
 (.1.9468  -  1.8401الدراسة يتراكح بيف )

( الجدكلية عند t( كىي أكبر مف قيمة )69.810( المحسكبة تساكم )tكبما أف قيمة )
(، كما أف مستكل المعنكية المشاىد يساكم 1.645%( كتساكم )5مستكل معنكية )

عتمد بالدراسة ، مما يشير إلى أف %( مستكل المعنكية الم5( كىك أقؿ مف )0.000)
متكسط اإلجابة في مجتمع الدراسة حكؿ محكر اتجاىات الطالب  نحك جكدة الخدمات 

( 2المقدمة مف مكتبة األكاديمية أقؿ مف )المتكسط االفتراضي المعتمد ليذه الدراسة )

ِزٛعظ 

 اٌؼ١ٕخ

 االٔؾشاف

اٌّؼ١بسٞ 

 ٌٍؼ١ٕخ

% فزشح صمخ ٌّزٛعظ  51 

 اٌّغزّغ

ل١ّخ 

 t اخزجبس

ِغزٜٛ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ

 اٌؾذ األػٍٝ اٌؾذ األدٔٝ اٌّشب٘ذ

1.89341 .483660 1.8401 1.9468 69.810 03000 
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كنيا مما يدؿ عمى أف اتجاىات طالب األكاديمية نحك جكدة الخدمات المكتبية سالبة ك
 أقؿ مف المتكسط االفتراضي ، كىذا يحقؽ صحة الفرضية الرئيسية األكلى .  

أف مستكل تقييـ طمبة التي تنص عمى  اختبار الفرضية الرئيسية الثانية لمدراسة -2
 األكاديمية  ألبعاد جكدة الخدمات المكتبية المقدمة منخفض . 

إجمالي  دمات المكتبية المقدمة مفألجؿ تحديد مستكل تقييـ طمبة األكاديمية لجكدة الخ
( t) راختبا( ، تـ استخداـ 36_ 1المتعمقة ب بعاد جكدة الخدمات المكتبية ) العبارات

 المتعمقة بمحكر مستكل جكدة الخدمات المكتبية ، كالجدكؿ لمعبارات العاـ حكؿ المتكسط
 يبيف ذلؾ.( 8) رقـ

 (t) اختبار نتائجيكضح ( 8رقـ ) جدكؿ

( أف المتكسط الحسابي العاـ لمتقييـ مستكل الجكدة الكمية 8يتبيف مف الجدكؿ رقـ )  
( ىك أقؿ مف 0.44901( كانحراؼ معيارم قدره)1.84347كتبية يساكم)لمخدمات الم

المتكسط االفتراضي المعتمد ليذه الدراسة ، كعميو فإف مستكل تقييـ مستكل أبعاد جكدة 
كفي ضكء التحميؿ السابؽ  الخدمات المكتبية المقدمة مف مكتبة األكاديمية منخفض .

كاديمية لمستكل جكدة الخدمات المكتبية يخمص الباحثاف إلى أف متكسط تقييـ طمبة األ
أقؿ مف المتكسط  الحسابي االفتراضي ليذه الدراسة ، كبالتالي ثبت صحة الفرضية 

 الثانية .
 

 ِزٛعظ اٌؼ١ٕخ
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ ٌٍؼ١ٕخ

 % فزشح صمخ ٌّزٛعظ اٌّغزّغ51
ل١ّخ 

 tإخزجبس 

ِغزٜٛ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ

 اٌّشب٘ذ
 اٌؾذ األػٍٝ  اٌؾذ األدٔٝ

1.84347 .449010 1.7939 1.8930 73.214 03000 
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 النتائج 
لمبيانات التي تـ جمعيا ميدانيان مف  مامف خالؿ الدراسة التي أجراىا الباحثاف، كتحميمي
 : ي ذكرىا مكعة مف النتائج فيما يمعينة مفردات الدراسة ، خمصت الدراسة إلى مج

أف اتجاىات طمبة الدراسات العميا نحك جكدة الخدمات المكتبية المقدمة مف مكتبة  -1
  األكاديمية سالبة.

أف مستكل تقييـ طمبة الدراسات العميا لمستكل أبعاد جكدة الخدمات المكتبية  -2
 .المقدمة مف مكتبة األكاديمية منخفض

دية بيف اتجاىات طمبة األكاديمية الميبية نحك جكدة الخدمات تكجد عالقة طر  -3
تجاه االمكتبية كمستكل تقييميـ إلبعاد جكدة الخدمة المكتبية المقدمة أم أنو كمما كاف 

مستكل جكدة زاد معيا  طمبة األكاديمية الميبية إيجابيان نحك جكدة الخدمات المكتبية
 .كالعكس صحيح الخدمات المكتبية

 التوصيات
عمى إدارة مكتبة األكاديمية الميبية التركيز عمى أبعاد الجكدة التي ليا ت ثير كبير  -1

 عمى رضا الطالب ك ذلؾ مف أجؿ تكفير كافة الخدمات المكتبية الجيدة  لمطالب .
الحرص عمى استقطاب الككادر المتخصصة ك ذكم الخبرات العممية في مجاؿ  -2

 المطمكب.المكتبات لكي تؤدم عمميا بالشكؿ 
تكفير أنظمة لمتعامؿ مع شكاكم الطالب ك تشجيعيـ عمى تقديـ الشكاكم حاؿ  -3

 كجكدىا لتحسيف كتطكير مستكل الخدمات المكتبية المقدمة.
متابعة إدارة مكتبة األكاديمية الميبية لجكدة الخدمات المقدمة لمطالب بشكؿ مستمر  -4

 إلى أخرل .  ك ذلؾ عف طريؽ التعرؼ عمى اتجاىاتيـ مف فترة
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العمؿ عمى اتخاذ التدابير ك اإلجراءات الالزمة لتطبيؽ معايير الجكدة في التعامؿ  -5
 مع طالبيا لكسب رضاىـ .

الطالب ك العمؿ عمى تقديـ الخدمات ذات الجكدة العالية ليـ  برضااالىتماـ  -6
 بالسرعة المطمكبة ك في الكقت المحدد.

كنكلكجيا المستخدمة في تقديـ الخدمات المكتبية العمؿ عمى تطكير ك مكاكبة الت -7
 الحديثة. 

 قائمة المصادر والمراجع
 الكتب أواٌل /
 ، دار الشمكع كالثقافة ،1سمكؾ المستيمؾ ، ط ، (2013اليميمي ) الطاىر محمد -1

  : ليبيا . الزاكية
: ، أسس الفيرسة كالتصنيؼ ، دار الصفاء ، عماف ( 1998)ربحي عمياف  -2

 األردف.
 2، عمـ النفس االجتماعي ، أسسو كتطبيقاتو ، ط( 1999) دركيش العابديف زيف -3

 .: مصر  ، دار الفكر العربي ، القاىرة
خدمات اإلعارة في المكتبة الحديثة ، مكتبة الممؾ فيد  ، (2003) عبد اهلل سعكد -4

 : المممكة العربية السعكدية . الكطنية ، الرياض
 2، ط الحديثة المكتبة في اإلعارة خدمات ، (2003) زيميحال اهلل عبد بف سعكد -5

 : المممكة العربية السعكدية .الرياض ، الكطنية فيد الممؾ ، مكتبة
إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية ، التطبيؽ  ،(2012) ناصرصالح  -6

 األردف . :، دار الشيامة لمنشر كالتكزيع ، عماف  1كمقترحات التطكير ، ط
 الذات مفيكـ بيف العالقة سيككلكجية ،(2002)دكيدار عبدالفتاح محمد -7

 . مصر :اإلسكندرية  الجامعية ، المعرفة ، داركاالتجاىات
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سيككلكجية االتجاىات ، دار  ،(2006)  خميفة ، عبد المنعـ شحاتو عبد المطيؼ -8
 : مصر . غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع

غريب لمطباعة  جاىات ، دار، سيككلكجية االت (2000) خميفة عبد المطيؼ محمد -9
 . ر كالتكزيع: مصركالنش

المنيجية المتكاممة إلدارة الجكدة الشاممة ،  ، (2001) عقيمي عمر كصفي -10
 . األردف :، دار كائؿ لمنشر ، عماف 1ط
، إدارة الجكدة الشاممة كمتطمبات االيزك (2005( افىعم يؼنا نقاس   -11

 . األردف :ماف دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، ع ،2000:9001
، الجكدة في المنظمات الحديثة ، ( 2002)  شبمي طارؽ كة  ، دم مكف الدرا -12

 . األردف :، دار الصفاء ، لمنشر كالتكزيع ، عماف 1ط
، دار الصفاء 1، إدارة الجكدة الشاممة ، ط (2001) كة كآخركفدم مكف الدرا -13

  .األردف  :لمنشر كالتكزيع ، عماف 
، مصادر كخدمات المعمكمات المرجعية (2006) سيدال فتحي ، أسامة محمد -14

  : مصر . في المكتبات كمراكز المعمكمات ، المكتبة األكاديمية
، اإلحصاء كالقياس النفسي كالتربكم ، ديكاف ( 2003)مقدـ عبد الحفيظ  -15

  . الجزائر:، 2المطبكعات الجامعية ، ط
ئؿ لمنشر ، دار كا 4، تسكيؽ الخدمات، ط(2008)ىاني حامد الضمكر  -16

 .األردف :كالتكزيع ، عماف
 ثانيًا / الرسائل العممية 

( ، جكدة خدمات المعمكمات في المكتبات كمراكز 2008)  أحمد مصطفى السيد   -1
المعمكمات المصرية ، دراسة حالة المكتبة المركزية بجامعة القاىرة رسالة ماجستير 

 .: مصر  غير منشكرة
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تقكيـ خدمات المعمكمات في المكتبات  ، (2009) حمد بف إبراىيـ العمراف -2
: الجامعية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف 

 .المممكة العربية السعكدية 
( ، قياس جكدة المكتبات الجامعية ، دراسة عف مكتبة 2005ىشاـ العباس ) -3

 كة العربية السعكدية : الممم جامعة الممؾ عبد العزيز رسالة ماجستير غير منشكرة
 ثالثًا / المجاالت العممية 

، نحك إطار متكامؿ لتطكير ثقافة الجكدة ، دراسة نظرية ،  ( 1988 )كائؿ قرطاـ  -1
  : مصر .، العدد الثاني ، جامعة القاىرة  مجمة الدراسات المالية كالتجارية
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سطح عمي معدالت تآكل دراسة تأثير المعالجة الحرارية وخشونة األ
 الصمب منخفض الكربون

 3, أ.بمعيد محمد العجيل 2,أ. مصطفي عطية خميفة  1أ. مفتاح عمر الفيتوري
 قسـ التقنيات الميكانيكية –المعيد العالي لمتقنيات اليندسية زليتف 

1 Mobile: 00218914358929, , Mobile: 00218913589839,  
3 Mobile: 00218913589726 

2 Email: mustafakalifa4@gmail.com 
 

 :الممخص
التآكؿ مف المشاكؿ التي تكاجينا يكميا كتسبب العديد مف الخسائر في الصناعة         

كلمتغمب عمي ىذه المشكمة يجب دراسة التآكؿ ككيفية التصدم لو كالتغمب عميو أك 
ه كمف ىذه المشاكؿ ىي األضرار التي تحدث في البنية الداخمية التقميؿ مف مضار 

التآكؿ  –التآكؿ بيف الحبيبات  –جيادم اإل التشققي كالحدكد الحبيبية لممعدف )التآكؿ
كلمتقميؿ مف ىذه المضار يجب دراسة البنية الداخمية كالتحكـ في حجـ  التشققي(
نة األسطح ليا دكر ميـ في التغمب المعالجة الحرارية كأيضا خشك  باستخداـالحبيبات 

 عمي ىذه المشكمة .
ليا عممية  تأخذ مجمكعة مف العينات مف الصمب الكربكني كعرضيا كأجري تـكلذلؾ 

المعالجة الحرارية "تصميب في أكساط مختمفة" كذلؾ إلعطائنا بنية مجيرية مختمفة 
قؿ صمعتدؿ( كأيضا تـ  –قاعدم  –لندرس مدم ت ثرىا باألكساط اآلكمة المختمفة )قمكم 

مدم ت ثرىا بالتآكؿ داخؿ تمؾ األكساط  ةالحظكمالعينات لمحصكؿ عمي خشكنة مختمفة 
عممية المعالجة الحرارية تسببت في صغر حجـ  البحث أفىذا كقد تبيف مف خالؿ 

mailto:mustafakalifa4@gmail.com
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كأيضا كمما كاف السطح ناعما  الحبيبات ككربنة السطح مما جعمو أكثر مقاكمة لمتآكؿ
التآكؿ أقؿ كذلؾ ألف عممية االستقطاب تككف أقؿ في األسطح الناعمة كانت معدالت 

 كتقمؿ مف عممية التآكؿ.
 الحرارية المعالجة ، الصمب الكربكني ، التآكؿ :المفتاحية الكلمات

 
Abstract: 

      The corrosion of the problems that face us daily and cause 

many losses in the industry to overcome this problem must study 

corrosion and how to address it and overcome or minimize the 

harm and these problems are the damage that occurs in the internal 

structure and the limits of the granule of metal (Stress corrosion 

cracking atherosclerosis - corrosion between the granules - crevice 

corrosion) To minimize this damage, the internal structure and 

control of particle size are studied and analyzed using heat 

treatment. The roughness of surfaces also plays an important role 

in overcoming this problem. 

Therefore, a group of samples of carbon steel was 

introduced and presented. The process of heat treatment was 

carried out in different media to give it a different 

microscopic structure to study the extent of its effect on the 

different eating media (alkaline - base - moderate). The 

extent of their impact on corrosion within those circles. This 

process showed that the process of heat treatment caused the 

small size of the granules and the surface of the granule, 

which made it more resistant to corrosion and also the 

surface of the smooth erosion rates were lower, because the 

process of polarization is lower in the soft surfaces and 

reduce the process of corrosion3 
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KEYWORDS:  Corrosion, carbon steel, heat treatment 
 المقدمة

بسبب التفاعالت مع  كيبة الكيمائية لممكاد اليندسيةالتر  يعرؼ التآكؿ ب نو انييار      
، كتستخدـ المعادف في ككاف تقتصر دراستو  في السابؽ عمى المعادف البيئة المحيطة 

 .]1[الحضارة الحديثة لتصنيع العديد مف األشياء في العديد مف التطبيقات اليندسية 

( كالتآكؿ التشققي  Crevice Corrosionبيف التآكؿ التشققي ) كىناؾ اختالؼ 
( حيث في التآكؿ التشققي تتغير  Stress Corrosion Crackingاإلجيادم )

الظركؼ داخؿ الشقكؽ مع الزمف تغيرا بينيا عف تمؾ المكجكدة في المناطؽ القريبة مف 
تمؾ الشقكؽ لمسطح المفتكح مما يسبب في حدكث تآكؿ مكضعي عنيؼ ، أما في التآكؿ 

ث ىذا النكع مف التآكؿ كناتج لفعؿ مشترؾ لكؿ مف اإلجياد التشققي اإلجيادم يحد
الميكانيكي كالكسط اآلكؿ كىك يؤدم الي التصدع كتشقؽ الفمز أك السبيكة ، بما أف 
البيئة ىي العامؿ األساسي التي تسبب في حدكث التآكؿ كتشمؿ جميع البيئات 

مي األمالح كالمناخ الريفي كاألكساط بدرجة متفاكتة مثؿ اليكاء كالماء النقي كالمحتكم ع
 .]2[كالحضرم كاألبخرة كالغازات 

تركيز أيكف الييدركجيف بيا، أما األس أك الرقـ عمى تتكقؼ درجة حمكضة األكساط 
الييدركجيني فإنو يرتبط بتركيز أيكف الييدركجيف ، كمما ازداد تركيز أيكف  الييدركجيف 

 ني.ازدادت درجة حمكضة الكسط كقؿ الرقـ الييدركجي
( بينما تمؾ المحاليؿ التي (pH =7أما المحاليؿ المتعادلة فيي تممؾ رقـ ىيدركجيف 

تممؾ رقـ ىيدركجيني أعمي أك أقؿ مف ذلؾ فإنيا تككف قاعدية أك حامضية عمي 
 .[3]الترتيب 
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المعالجة الحرارية تؤثر عمي البنية الداخمية لممعادف حيث أف حجـ الحبيبات يت ثر 
 رية ت ثيرا مباشرا.بالمعالجة الحرا

عادة كربنة السطح  أىمية حجـ الحبيبات الدقيقة تحسف خكاص الصمب الميكانيكية كا 
الذم يجعمو مقاكما لمتآكؿ ،الحبيبات الخشنة تحسف قابمية الصمب لمتشغيؿ كأيضا بعض 

 الخكاص الميكانيكية .

 المشكمة العممية:
ي تسبب االنييار لممعادف في ىذه تعاني أغمب المنشآت الصناعية مف مشاكؿ التآكؿ الت

المنشآت مما يسبب فقداف لممنتج كتمكث لمبيئة كتكقؼ االنتاج لذلؾ كاف البد مف أخذ 
 ىذه المشكمة في عيف االعتبار لمتقميؿ منيا كالحد مف خسائرىا. 

 اليدف من البحث :

ة كالتحكـ ييدؼ ىذا البحث الي دراسة كيفية الحد مف التآكؿ مف خالؿ المعالجة الحراري
 . في البنية الداخمية  كجكدة االسطح لمتقميؿ مف معدالت التآكؿ

 : قياس حجم الحبيبات
 حجـ الحبيبات المحدد بالجمعية األمريكية لالختبار كالمكاد ىك كالتالي:  

 

 حيث أف 

n  : عدد الحبيبات لػ بكصة مربعة عند تكبيرx 100  
 N  عدد الحجـ الطبيعي :ASTM [4]. 
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 نة وجودة األسطح :الخشو 
ييتـ التكصيؼ اليندسي لمسطكح بتقييـ االنحراؼ كالقيـ التي خرجت بو فعميا عف 
التشغيؿ عند المثالية التي يحددىا الرسـ التنفيذم ، كالجدير بالذكر أف أم عممية قطع 
ميما بمغت مف الدقة  فالبد أف يتخمؼ عنيا بعض اآلثار عمي السطح ، تمثؿ أىمية 

ح في ت ثيرىا الكبير عمي إجياد التآكؿ كمقاكمة الكمؿ كمقاكمة الصدأ جكدة األسط
 .[5]كسالمة المظير

 الدراسة العممية:

تمت اختبارات معدؿ التآكؿ في معامؿ المعيد العالي لمتقنيات اليندسية زليتف كفؽ 
 [2]المكاصفات المتعارؼ عمييا في الدراسات كالبحكث كالمراجع العممية

 :العينات
العينات مف صمب المنخفض الكربكف  كذلؾ ألنو يعتبر مف أكثر سبائؾ  اختيرت

الصمب استخداما في التطبيقات اليندسية كقد اجريت االختبارات المطمكبة عمي ىذه 
 العينات.

 االختبارات: 
 التحميؿ الكيميائي  -1

( كاجريت عمميات التييئة عمي 2x2x0.2 cmتـ تحضير العينات ب بعاد ) 
تخداـ اكراؽ جمخ مف اجؿ الحصكؿ عمي سطح نظيؼ كمستك آلة الجمخ باس

 كمالئـ كذلؾ لمعرفة التركيبة الكيميائية لممعدف. 
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كقد تـ الحصكؿ عمي نتائج التحميؿ الكيميائي لمصمب المنخفض الكربكف كما ىك 
 (1مكضح في الجدكؿ )

 ( نتائج التحليل الكيهيائي لهعدن صلب هنخفض الكربون1جدول )
 Fe P C Cr Ni Mo Si S Mn العنصر
النسبة 
 الوزنية

98.7 0.0212 0.159 0.106 0.0792 0.0097 0.0259 0.0438 0.430 

المعالجة الحرارية عممية التقسية حيث سخنت داخؿ  خضعت تسع عينات منيا لعممية
دقيقة عند ىذه الدرجة ثـ بردت بالماء،  20لمدة  كبقت o C 950   الفرف لدرجة حرارة 

 عينات أخرم بدكف معالجة حرارية . تسع بينما تركت
باستخداـ آلة صقؿ كتمميع العينات   تـ صقؿ العينات المعالجة كالتي بدكف معالجة

( كثالث عينات بكرؽ صنفرة 400) رقـ بكرؽ صنفرة خشف حيث صقمت ثالث عينات
، حيث ىذه األرقاـ تميز (  1200كثالث عينات بكرؽ صنفرة ذك رقـ ) ( 800رقـ ) ذك
 كراؽ الصنفرة مف حيث الخشكنة كالنعكمة .أ

كتـ ترقيـ العينات كتعييف رقـ الخشكنة باستخداـ جياز قياس الخشكنة )جياز قياس 
 (1االنحراؼ الدقيؽ الممسي( المكضح في الشكؿ )

 
 ( جياز مقياس خشكنة األسطح1شكؿ رقـ )
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كضحة بالجدكؿ كتـ قياس الخشكنة ثالث مرات لكؿ عينة كأخذ المتكسط كالنتائج م 
(2.) 

 ( يبيف درجة الخشكنة كنكع العينة2الجدكؿ )                      
 Ra ( µm)قيـ الخشكنة  نكع العينة

 0.75 2.2 5.1 العينات المعالجة
 0.80 2.5 5.5 العينات بدكف معالجة

( أم كسط قمكم 477710مختمفة ) pHبعد ذلؾ تـ تحضير األكساط اآلكمة بدرجات 
كحمضي داخؿ معمؿ الكيمياء بالمعيد حيت تعرضت العينات المعالجة كالتي  كمتعادؿ

بدكف معالجة كذات درجات الخشكنة المختمفة ليذه األكساط لمعرفة معدؿ التآكؿ السنكم 
 لكؿ عينة ، كأجريت تجربة فقداف الكزف مف خالؿ الخطكات اآلتية :

الؿ غسميا أخذت القطعة المعدنية المحضرة كنظفت مف الشحـك مف خ -1
باألسيتكف إلزالة كؿ ما عمؽ بيا مف مكاد صمبة ثـ جففت جيدا ككزنت 

 W0كذلؾ مف أجؿ تحديد الكزف االبتدائي  0.001بكاسطة ميزاف حساس بدقة 
. 

بعد ذلؾ تـ تعريض المعدف لمكسط الذم نريد قياس التآكؿ عنده في المختبر  -2
 ساعة لكؿ عينة(. 96كذلؾ مدة زمنية محددة )

ي المدة الزمنية لمتعريض تـ غسؿ القطع بالماء كفركيا بشكؿ جيد بعد مض -3
تزكؿ آثار التآكؿ ثـ تجفؼ كتكزف مف جديد لتحديد الكزف بعد االختبار حتى 
W1. 

مرتيف كذلؾ الستعماؿ العينة نفسيا كباستخداـ محمكؿ  2تعاد الخطكة رقـ  -4
 .W2 ،W3جديد كقياس االكزاف الجديدة 
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 :    [5]كم بالمعادلة التالية يحسب معدؿ التآكؿ السن
 ……………………………( 2)       

 حيث :
R  معدؿ التآكؿ محسكبة بػ :mm/year . 

W  الكزف المفقكد بػ :mg   الكزف بعد الغمس(. –)الكزف قبؿ الغمس في الكسط 
D  الكثافة بػ:g/cm3 . 
A  المساحة المعرضة لمتآكؿ محسكبة بػ :cm2 . 
T الزمف بػ : hour  

 تـ تحديد نكع التآكؿ كاآلتي : Rكبعد حساب معدؿ التآكؿ 
 اذا كاف معدؿ التآكؿ :

 ( مـ/سنة فإف المعدف يككف ال يت ثر بالتآكؿ في ذلؾ الكسط.(0.02أقؿ مف  -
 ( مـ/سنة: المعدف مقاـك ممتاز لمتآكؿ . 0.02-0.1)  -
 ( مـ/سنة: المعدف مقاـك جيد لمتآكؿ . 0.1-0.5)  -
 مـ/سنة: المعدف متكسط المقاكمة لمتآكؿ.( 1 - 0.5)  -
 ( مـ/سنة: المعدف ضعيؼ المقاكمة لمتآكؿ . 5 - 1)  -
  [5]( مـ/سنة فما فكؽ: المعدف ال يصمح البتة في ذلؾ الكسط 5 ( -

كتـ كضع النتائج المتحصؿ عمييا بعد االختبار الكامؿ لمعينات المعالجة كالتي بدكف 
 ي التكالي.( عم4( ، )3معالجة  في الجدكليف )
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 نتائج اختبار معدؿ التآكؿ لمعينات المعالجة. (3جدكؿ )
رقم 
 العينة

درجة 
 الخشونة

Ra (µm) 

االس 
 الييدروجيني

pH 

 زمن التعرض
T (hour) 

الوزن 
 االبتدائي
W0 (g) 

الوزن بعد التعرض 
 لممحمول
W1(g) 

1 5.1 4 96 20.42 18.88 
1 2.2 4 96 20.45 19.44 
1 0.75 4 96 20.33 19.88 
2 4.9 7 96 20.44 20.22 
2 2.4 7 96 20.50 19.99 
2 0.80 7 96 20.46 20.01 
3 5.02 10 96 20.33 20.25 
3 2.6 10 96 20.40 20.33 
3 0.96 10 96 20.39 20.39 

 (نتائج اختبار تقدير معدؿ التآكؿ لمعينات الغير معالجة.4جدكؿ )
رقم 
 العينة

درجة 
 الخشونة
Ra(µm) 

 األس
 الييدروجيني

pH 

 زمن
 المحمول

T (hour) 

 الوزن االبتدائي
 لمعينة

(g)  W0 

الوزن بعد 
 التعرض
(W1) g 

1 5.5 4 96 20.47 17.25 
1 2.5 4 96 20.43 18.55 
1 0.80 4 96 20.33 20.00 
2 5.5 7 96 20.46 20.35 
2 2.5 7 96 20.48 20.40 
2 0.80 7 96 20.50 20.39 
3 5.5 10 96 20.30 20.29 
3 2.5 10 96 20.47 20.49 
3 0.80 10 96 20.43 20.27 

( لحساب سرعة التآكؿ نتحصؿ عمي النتائج المدكنة بالجدكليف 2كبتطبيؽ المعادلة )
(5( ،)6 ) 
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 (يكضح سرعة تآكؿ العينات المعالجة.5جدكؿ )
 الوزن المفقود

W(g) 
 الكثافة

D (g/cm3) 
 المساحة
A (cm2) 

 معدل التآكل
mm/year 

 نوعية التآكل

 ممتاز 0.031 41.33 10.7 15.4
 ممتاز 0.002 41.33 10.7 10.1
 ممتاز 0.009 41.33 10.7 4.5
 ممتاز 0.004 45.66 10.7 2.2
 ممتاز 0.009 45.54 10.7 5.1
 ممتاز 0.008 45.54 10.7 4.5
 ممتاز 0.001 39.12 10.7 0.8
 ممتاز 0.001 39.12 10.7 0.7
 ال يت ثر 0 39.12 10.7 0

 (يكضح سرعة تآكؿ العينات بدكف معالجة.6جدكؿ )
 الوزن المفقود

W(g) 
 الكثافة

D (g/cm3) 
 المساحة
A (cm2) 

 معدل التآكل
mm/year 

 نوعية التآكل

 ممتاز 0.06 41.31 10.7 32.2
 ممتاز 0.03 41.31 10.7 18.8
 ممتاز 0.006 41.31 10.7 3.3
 ممتاز 0.002 45.66 10.7 1.1

 ال يت ثر 0 45.44 10.7 0
 ممتاز 0.02 45.44 10.7 1.1
 ال يت ثر 0.00009 39.12 10.7 0.1
 ال يت ثر 0 39.11 10.7 0
 ال يت ثر 0 39.10 10.7 0
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 عينات قياس حجم الحبيبات: 
تؤخذ عينة مف العينات الغير معالجة كعينة مف العينات المعالجة كتـ تحضيرىا بالكشؼ 

( ككانت النتائج كما ىك مكضح 1جـ الحبيبات باستخداـ المعادلة )المجيرم لقياس ح
  .(7في الجداكؿ )

 (يكضح نكع العينة كمتكسط حجـ الحبيبات.7جدكؿ )
 µm متكسط حجـ الحبيبة نكع العينة
 101 معالجة 

 287 بدكف معالجة
 

 تحميل النتائج :
الجة نالحظ أنيا ذات حجـ ( لمعينات المع6، 5مف خالؿ النتائج المسجمة في الجداكؿ )

حبيبي صغير ) ناعـ ( ، كمعدؿ التآكؿ ليذه العينات أقؿ مف العينات بدكف معالجة 
( يبيف العالقة بيف 2كذلؾ بسبب صغر حجـ الحبيبة كتكزيع الكربكف الجيد كالشكؿ )

معدؿ التآكؿ كحجـ الحبيبة في العينات بدكف المعالجة ذات الحجـ الحبيبي الكبير 
 ( ففي ىذه العينات يككف معدؿ التآكؿ عالي .)الخشنة

 
 التآكؿ معدؿ( يكضح العالقة بيف حجـ الحبيبة ك 2الشكؿ )
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نالحظ أنو   pHكمف خالؿ دراسة خشكنة العينات كتعريضيا لألكساط المائية مختمفة الػػ
كمما زادت الخشكنة إزداد معدؿ التآكؿ في العينات المعالجة كالعينات الغير معالجة 

ف العينات المعالجة بشكؿ أقؿ حيث أف العينات الخشنة يحدث فييا تآكؿ بشكؿ كلك
أسرع بسبب تركيز الخمية الجمفانية في أخاديدىا بشكؿ أكبر بحيث يككف التآكؿ مركز 

( يكضح العالقة بيف الخشكنة 4( ، )3في قاعيا  مما يسرع في عممية التآكؿ كالشكؿ )
 دكف معالجة.كمعدؿ التآكؿ لمعينات المعالجة كب

 
 ( يكضح العالقة بيف الخشكنة كمعدؿ التآكؿ لمعينات بدكف معالجة3الشكؿ )

0
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 ( يكضح العالقة بيف الخشكنة كمعدؿ التآكؿ لمعينات المعالجة4الشكؿ )



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   91 

 
 

في داخؿ معمؿ عمـ المكاد بالمعيد تـ تحضير العينات المعالجة كالغير معالجة 
( يكضح البنية المجيرية 5كالشكؿ )لمكشؼ بكاسطة المجير الضكئي  كتحضيرىا

 (.X40لمعينات قبؿ كبعد المعالجة بدرجة تكبير) 

                 

 )ب( ( أ)

 ( البنية المجيرية لمعينات قبؿ المعالجة )أ( كبعد المعالجة)ب(5شكؿ )

 الخالصة :
 مف خالؿ تحميؿ النتائج نالحظ التالي :

ية تمعب دكرا ميما في تغيير البنية الداخمية كالتحكـ في حجـ  المعالجة الحرار  -1
حبيبات األطكار المختمفة كبالتالي تؤثر عمي خكاص المعدف المقاـك لمتآكؿ حيث نالحظ  
صغر حجـ الحبيبات ككربنة السطح المصاحبة لعممية المعالجة الحرارية كىذا ما جعميا 

 أكثر مقاكمة لمتآكؿ.
أف الخشكنة تمعب دكرا ميما في مقاكمة التآكؿ حيث أف  مف خالؿ النتائج نرم -2

األسطح ذات التشطيب الجيد كالنعكمة العالية تككف مقاكمتيا أفضؿ لمتآكؿ اإلجيادم 
الذم يتركز في الحزكز العميقة مما يسبب في انييار العينات بشكؿ سريع كمف خالؿ 

 النتائج اتضح أنو بزيادة الخشكنة يزداد معدؿ التآكؿ.
 
 لتوصيات :ا

 بعد االنتياء مف ىذا البحث نكصي باآلتي :
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نكصي بإجراء تجارب أخرم عمي عينات مف الصمب بنسب كربكف مختمفة لمعرفة  – 1
 مدم ت ثر ىا بالتآكؿ 

  اجراء اختبارات عمي عينات مف الصمب السبائكي كمعالجتيا بحيث نحصؿ عمي  – 2
 معرفة مقاكمتيا لمتآكؿ .في الصمب الكربكني ل  أحجاـ  حبيبية مختمفة

 تعريض العينات ألكساط اخرم لمعرفة معدالت التآكؿ ليذه العينات . -3
دراسة ت ثير الخشكنة باستخداـ أكثر عينات ذات خشكنة مختمفة كمعرفة مدم ت ثرىا  -4

 بالتآكؿ.
 

 : المراجع
ار . د المبادئ األساسية ليندسة التآكؿ(. 2001المقيدمي ، د . عبداهلل عمي.) -1

 النشر جمعية التآكؿ الميبية 
ىندسة التآكؿ كالطرؽ الفنية في التصدم لو . (. 1990منصكر ، د. ابراىيـ سالـ.) -2

 دار الراتب الجامعية 
   ELGA. دار النشر شركة  ىندسة التآكؿ(. 2000المكسكم ، أ. كاظـ عباس . ) -3
. دار النشر دار  عمـ المكاد اليندسية(. 2006أحمد ، ـ. كحيد مصطفي . ) -4

 الكتاب العممية .
( . أساسيات قطع المعادف . دار الكتاب  2007ابراىيـ تكفيؽ الرشيدم . )  -5

 . 2904كالكثائؽ القكمية تحت رقـ 
 . ة( . الدار األكاديمي 1( . قطع المعادف ) ط  2000عثماف محمد عثماف . )  -6
 ـ(  2014ندسة . المعالجة الحرارية ) جامعة طرابمس . المكتبة اإللكتركنية كمية الي -7
  

8- Corrosion Engineering ( 1988) .M.G. Fontan  

9- Corrosion for students of science and engineering .*(1988). 

K.R. Trethewey andj. Chamberlain. 
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بأقسام  CTدراسة نظام الوقاية من اإلشعاع في وحدة التصوير المقطعي 
 ةاألشعة التشخيصي

 
 طرابمس –. د . أنكر عبد السالـ بف رابعة ، المعيد العالي لمعمـك كالتقنيات الطبية  أ

 ب. د. عمي مسعكد المنصكرم ،المعيد العالي لتقنيات السالمة كالصحة المينية
 مفتاح مسعكد أحمد ، كمية تقنية الطيراف المدني كاألرصاد الجكية أ. ج.

ali_mns62@yahoo.com 

 الممخص
أصبح استخداـ اإلشعاع المؤيف ميما في المجاؿ الطبي سكاء مف الناحية التشخيصية أك 
العالجية، كيجب أخذ الحيطة مف ىذه األشعة نظرا لمخاطرىا عمى االفراد، حيث تساىـ 

صات % مف الجرع المحسكبة في الفحك 34ب كثر مف  CTأجيزة التصكير المقطعي 
(، كىذه الجرع قد تؤدم إلى حدكث UNSCER ،2000باألشعة السينية في العالـ )

العديد مف األمراض نظران ألف التصكير المقطعي بالحاسكب تنتج عنو جرعات عالية 
مقارنة بالتصكير باألشعة السينية التقميدية ) مثاالن اخذ صكرة مقطعية لمصدر تنتج عنيا 

[(، لدل 2صكرة لمصدر بالتصكير التقميدم] 400اخد  كىي تعادؿ mSv 8جرعة تعادؿ
فإف الكقاية مف اإلشعاع تعتبر ضركرية كىناؾ عدة طرؽ تساعد في تحقيؽ السالمة 

 كالكقاية مف اإلشعاع.
كمف مخاطر التصكير ب جيزة األشعة المقطعة ىي حدكث بعض المضاعفات نتيجة 

كديف، كما أف الكقاية اإلشعاعية حقف الصبغة الكريدية فى بعض المرضى الحساسيف لألي
ذات أىمية خاصة بسب التزايد الممحكظ في استخدامو  CTفي كحدة التصكير المقطعي 

% مف 50كارتفاع مقدار الجرعة اإلشعاعية الناتجة عنو كالتي تشكؿ لكحدىا قرابة 
إجمالي التعرضات الناتجة عف مصادر اإلشعاع الصناعية بحسب المجمس الكطني 

 .2009( في العاـ NCRPمف اإلشعاع كالقياسات األمريكي ) لمحماية 

mailto:ali_mns62@yahoo.com
mailto:ali_mns62@yahoo.com
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تبيف خالؿ ىذه الدراسة أف ىناؾ قصكر في إتباع أساليب الكقاية مف األشعة مف قبؿ 
، ككذالؾ عدـ تكفير القدر الكافي مف أجيزة CTالعامميف بكحدة التصكير المقطعي 

ضرر سكاء لمعاميف بيذه الكقاية كأجيزة قياس الجرعات. كىذا القصكر قد ينتج عنو 
 األقساـ أك لممرضى المتردديف لغرض إجراء الفحص اإلشعاعي المقطعي.

 

ABSTRACT 

The application of ionized radiation has become an integral part in 

the field of medicine specially for diagnosis and treatment 

purposes. 

We have to be very cautious when using this kind of radiation due 

to its hazards on people. CT scan computers use more than 34% of 

the counted dosages for diagnosis when using x-rays across the 

world UNSCER 2000. 

These amounts of dosages may lead to many types o diseases 

because computer CT scanning may result in big amounts of 

dosages compared with the traditional x-rays. For instance, the 

application of CT scanning on someone's chest may produce a 

dose that which is equivalents to 400 images on someone's chest 

when is (smsv), applying traditional x-rays. 

Therefore, protection from radiation is essential and as a result 

there are many ways to help achieve high levels of safety and 

protection from radiation there are some hazards resulted from the 

use of CT scanning, for instance, some complications are due to 

the injection of dye substances in veins on some patients who have 

allergy to iodine. 

Also, radiation protection inside the CT scanning unit is of a great 

value due to its remarkable utilization for diagnosis and treatment 

and the use of big amounts of radiation may lead alone to almost 

50% of the overall exposure that is resulted from the source of 

artificial radiation according to the National council for radiation 

protection in 2009. 
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A study showed that there was a deficiency in taking the necessary 

measures for protection and safety from radiation on the part of the 

personnel working in the CT scanning unit. Also, there were 

almost very few protection devices and a few devices for 

measuring personal doses of radiation. this deficiency may have 

resulted in some harm whether on the personnel working in these 

departments or on those people who may refer back to the clinic to 

have a check-up using CT- scanning images 

 مقدمة:
يص العديد مف األمراض نظران العتماد األطباء عمى استخداـ األشعة المؤينة في تشخ

كمف ثـ عالجيا، باإلضافة التساع استخداماتيا العالجية األمر الذم قد يؤدم إلى 
تعرض العاممكف ب قساـ األشعة إلي جرع إشعاعية عالية ككذلؾ المرضى كعامة الناس، 
لذلؾ أصبح مف الضركرم معرفة مدم االلتزاـ بإجراء قياسات الجكدة في التشخيص 

ات مستشفىدم التقيد بتطبيؽ نظـ الكقاية مف اإلشعاع ب قساـ األشعة بالاإلشعاعي، كم
 كالمراكز الصحية.

ظيار المقاطع التشريحية لمجسـ خالية مف ظؿ  حيث مكنت ىذه التقنية مف رؤية كا 
األنسجة كما يحدث في التصكير باألشعة السينية التقميدية، كقد بمغ عدد األجيزة 

(، UNSCER ،2000)    2000كحدة عاـ  34000المستخدمة عالميا حكالي 
]. كتعتبر الجرعات 1% مف الجرعة اإلشعاعية التي يتعرض ليا الفرد ]41حيث تعطي 

االشعاعية الناجمة عف التصكير المقطعي مرتفعة مقارنة بتمؾ الناجمة عف التصكير 
 التقميدم باألشعة السينيية.

كمع اثبات كجكد آثار سمبية ليا، كاف مف كمع زيادة االستخدامات الطبية لألشعة السينية 
الضركرم كضع قكاعد لمكقاية بيدؼ تقميؿ الضرر الي قد يسببع اإلشعاع لكؿ مف 

 [ .2العامميف في ىذا المجاؿ ككذلؾ لممرضى كلعمـك الناس]
لذل أجرم ىذا البحث لدراسة الكقاية مف اإلشعاع نظران ألخطاره عمى جسـ اإلنساف، 

خاذه مف تدابير لمكقاية منو. كالتعرؼ عمى الطرؽ كالكسائؿ العممية كدراسة ما يمكف ات
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المتبعة لمكقاية مف االشعاع ب قساـ األشعة التشخيصية، كالكقكؼ عمى مدل تطكر نظاـ 
 الكقاية اإلشعاعية ألجيزة التصكير المقطعي كاقتراح السب الكفيمة لمرفع مف جكدتو.

 األىمية كاليدؼ مف الدراسة:
ازداد بشكؿ ممحكظ في السنكات االخير نظران  CTاجيزة التصكير المقطعي  إف استخداـ

ألىميتو في الطبي التشخيصي، حيث يقدـ خدامات ال تستطيع اجيزة التصكير التقميدية 
تقديميا. كنظران لألخطار المتربة عف اجيزة التصكير المقطعي كالتي ال تظير بشكؿ 

نما يمكف اف تظير في سنكات ال حقة أك في االجياؿ التالية، كاف البد مف رصد مباشر كا 
ىذه الممارسات كدراسة طرؽ الكقاية الالزمة كمدل التقييد بيا مف قبؿ األطباء 

بيدؼ تقميؿ الجرعة التي يتعرض ليا المرضى كالعامميف بكحدة  أألشعةكأخصائيي 
عطاء فكرة كاضحة عف الممارسات الجيدة الي يمكف اتبا عيا إثناء التصكير المقطعي، كا 

 التصكير.

 األشعة المؤينة :
األشعة المؤينة عبارة عف حزمو مف الجسيمات السريعة أك مف المكجات 
الكيركمغناطيسية تنش  مف مصدريف أساسييف، األكؿ ناتج عف تحمؿ نكل العناصر غير 
المستقرة فتنبعث جسيمات سريعة غالبان ما تصاحبيا مف انبعاث ألشعة جاما، كالمصدر 

ي ناتج مف انتقاؿ االلكتركنات مف مستكم طاقة عالي إلى مستكم طاقة أكطئ الثان
 فتنبعث مكجات كيركمغناطيسية خارج الذركة .

فإذا امتمؾ اإلشعاع طاقة كافية ف نيا سكؼ تتمكف مف إزاحة إلكتركف سالب مف ذرات 
الت يف  الكسط التي تصطدىما فتتحكؿ الذرة إلى أيكف مكجب تسمى ىذه العممية " بعممية

 " كيطمؽ عمى االلكتركف السالب كااليكف المكجب أسـ " الزكج األيكني ".

 وحدات قياس اإلشعاع
تستخدـ عدة كحدات لقياس مدل التعرض لإلشعاعات كلكؿ مف ىذه الكحدات داللتيا 

 الخاصة كمف أىميا ما يمي :
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( مف اليكاء cm3(:  ىي كمية اإلشعاع الذم يحدث ت يننا في ) Rontgenالركنتجف   )
  C 10-10تحت معدؿ الضغط كدرجة الحرارة كينتج كمية مف الشحنات الكيربية قدرىا )

 ×3.3[)4.] 
(: لتقدير مدل ت ثر األنسجة الحية بتعرضيا لإلشعاع يجب أخذ كثافتيا في Radالراد  )

جة االعتبار، تكجد كحدة أخرل لتقدير مقدار الطاقة التي تنقميا اإلشعاع المؤينة لألنس
ددت ب نيا طاقة مقدارىا  أرج لكؿ جراـ كاحد مف  100الحية بمركرىا فييا كىي الراد، كحي

 [.4األنسجة الحية، كذلؾ بغض النظر عف نكع اإلشعاعات أك زمف التعرض ليا ]
( : كىي كحدة قياس مدل التمؼ البيكلكجي الناتج عف التعرض لألشعة Remالريـ  )

المكافئة أك الجرعة اإلشعاعية، إف مقدار راد كاحد مف كتدعى الكمية المقاسة بالجرعة 
 [.4األشعة السينية يعادؿ جرعة مكافئة مساكية لريـ كاحد ]

(: مف أحدث كحدات قياس الت ثير الناتج عف امتصاص األشعة Sevierالسيفرت )
كتعتبر كحدة قياس الجرعة المكافئة كتستخدـ لمداللة عمى األثر المعادؿ لإلصابة حيث 

كاحد سيفرت يعادؿ امتصاص ما مقداره كاحد جكؿ مف الطاقة لكؿ كيمكجراـ في  إف
 [.4النسيج البشرم مف األشعة السينية أك ما يكافئيا مف اإلشعاعات األخرل ]

(: ىي كمية األشعة المؤينة الصادرة مف جراـ كاحد مف الراديـك في Cuiryالككرم ) 
 [.4تحمال في الثانية ] (x1010 d.p.s 3.7الثانية الكاحدة تساكم )

(: كحدة قياس  الجرعة اإلشعاعية الممتصة، كتعكس كمية الطاقة التي Grayجرام   )
 [.4يتمقاىا   كيمكجراـ مف الجسـ الحي أك المادة]

 .Somatic Effects التأثيرات الجسدية 
 تنقسـ الت ثيرات الجسدية الناتجة عف ت ثيرات اإلشعاع المؤيف في الجسـ  إلي :

 أثيرات جسمية المبكرة:ت
تظير عند تعرض عمـك الجسـ أك جزء كبير منو إلى جرعة عالية مف اإلشعاع في فترة 
زمنية قصيرة جدا )يـك كاحد أك أقؿ ( كتسمى ىذه الت ثيرات )بالت ثيرات الحادة( كتظير 

ثير أثارىا في الخاليا الجسدية بعد أف تتجاكز الجرعة الممتصة حدا معيينا، كيزداد الت 
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البيكلكجي لإلشعاع زيادة مطردة بتجاكز ىذا الحد المعيف. كيبمغ حد الت ثير الفعاؿ 
بافتراض أف الجسـ يتعرض  sv0.5→0.25لمجرعة اإلشعاعية في جسـ اإلنساف بيف  

 بالكامؿ لمجرعة اإلشعاعية خالؿ فترة زمنية قصيرة.
 تأثيرات جسدية المتأخرة.

رض لإلشعاع عف التعرض المزمف لجرع إشعاعية تنش  الت ثيرات المت خرة عف التع
صغيرة كقد تؤدم الجرع العمية إلي ظيكر أعراض مت خرة بعد اختفاء اإلعراض الحادة 
حيث أيدت المعمكمات المتجمعة عف الفحكص الطبية المستمرة التي يخضع ليا سكاف 

 مدينة ىيركشيما كناغازاكي ىذه الحقيقة.
 التأثيرات الوراثية لإلشعاع

ؤدم تعرض الخاليا لإلشعاع المؤيف إلي تغيرات في تركيبيا تسمي بالطفرة الكراثية، كال ي
تظير ىذه الت ثيرات الكراثية عمى الشخص المتعرض لإلشعاع بؿ تظير عمى األجياؿ 
الالحقة كطفرات تشتمؿ عمى الشذكذ الجيني الذم ال يحدث تغيير في تركيب 

أحد ىذه الجينات أك مجمكعة منيا مؤديا الي  الكركمكسكمات أك عددىا بؿ يغير مكقع
 [.5ظيكر صفات مختمفة عف صفات األبكيف عمى ىيئة طفرات كراثية ]

 التأثيرات الكيميائية
األشعة قادرة عمى تفكيؾ الجزيئات العضكية كبالتالي تحميؿ الركابط الكيميائية فييا، 

لى ىيدركجيف كأكسجيف كحيث أف معظـ الجسـ يتركب مف الماء الذم تحممو األشعة إ
كىدرككسيؿ حيث يعاد االتحاد كيتشكؿ ماء أكسجيف أك أف تتحد جذكر مع جذكر أخرل 

 [6مؤدية إلى نكاتج ضارة ]

 الوقاية من اإلشعاع:
يجب الت كيد عمى أىمية الكقاية كالتعامؿ مع مصادر اإلشعاع المختمفة بيقظة كفؽ 

عاع، كيمكف تاميف السالمة شركط خاصة تضمف سالمة العامميف في مجاؿ اإلش
 [.6اإلشعاعية باستخداـ طريقة أك أكثر مف الطرؽ لمكقاية مف اإلشعاع ]
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ىناؾ ثالث مفاىيـ أساسية لحماية اإلنساف مف اإلشعاعات المؤينة الذم يتعرض ليا، 
كىي العكامؿ التي تضبط كمية اإلشعاع أك الجرعة اإلشعاعية التي يتعرض ليا شخص 

 مكف ضبط كمية التعرض بتطبيؽ مف اإلشعاع كالتي تتمثؿ فيمف مصدر مشع، كي
 Timeأوال: الزمن 

 exposure timeمقدار التعرض اإلشعاعي لمشخص يزداد بزيادة زمف التعرض 
الذم عادة ما يككف خارج جسـ اإلنساف مثؿ أشعة اكس كأشعة  اإلشعاعيلممصدر 

االنتظار حتى تتفكؾ أك يتخمص جاما، آما إذا دخمت المادة المشعة الجسـ فانو يتعيف 
يعتمد عمى عمر النصؼ  اإلشعاعيالجسـ منيا، كفي ىذه الحالة فاف زمف التعرض 

 البيكلكجي .
 Effect of Distanceثانيا: المسافة 

 يقؿ مقدار التعريض اإلشعاعي بزيادة المسافة بيف الشخص كالمصدر المشع.
 ((Protective shieldثالثا : الدروع الواقية 

قؿ التعرض اإلشعاعي بزيادة سمؾ الدرع الكاقي كيتـ تحديد سمؾ الدرع تبعا لنكع كطاقة ي
 اإلشعاعات.

 أىداف الوقاية اإلشعاعية
اليدؼ مف الكقاية اإلشعاعية ىك تحقيؽ أفضؿ مستكل مف األماف كالسالمة لإلفراد 

عامميف في مختمؼ كالبيئة، كيتـ ذلؾ بتكفير المعمكمات كاإلرشادات الكافية لممسئكليف كال
مجاالت اإلشعاعات المؤينة، لمتعريؼ باألسس كالطرؽ الكقائية الكاجب أتباعيا عند 

 التعامؿ مع اإلشعاع كمصادر تكليده.
كىناؾ طرؽ عديدة تساعد في تحقيؽ السالمة كالكقاية اإلشعاعية لتحقيؽ أىداؼ الككالة 

 ؼ عف طريؽ انجاز تكصياتيا.الدكلية لمكقاية مف اإلشعاع، كيتـ الكصكؿ ليذه األىدا
 طرق تخفيض تعرض العاممين لإلشعاع :

مف أىـ اإلجراءات الكاجب إتباعيا في أقساـ التصكير باألشعة لكقاية العامميف ككذلؾ 
 المرضى ك عمـك الناس مف اإلشعاع، ما يمي :
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 .Inverse Square Low قانون التربيع العكسي
التعرض اإلشعاعي يتناسب عكسيا مع مربع  طبقا لقانكف التربيع العكسي فإف معدؿ

المسافة لمصدر اإلشعاع،  كىذا يعني أنو إذا تضاعفت المسافة بيف الفرد كالمصدر تقؿ 
 الجرعة إلى الربع، كبذلؾ تقؿ الجرعة كمما ابتعدنا عف المصدر.

 . The Timeالزمن   
لؾ كمما زاد زمف تتناسب الجرعة اإلشعاعية مع زمف التعريض تناسبان طرديان، معنى ذ

التعرض زادت الجرعة اإلشعاعية، لذلؾ يجب تنفيذ العمؿ في المنطقة التي يكجد بيا 
 إشعاعات كاحتمالية التعرض لإلشعاعي لألفراد ب سرع كقت ممكف كبكفاءة عالية.

 Machine Shielding. تدريع األجيزة:
ياز األشعة كذلؾ التدريع ىك عبارة عف حكاجز كاقية تكضع حكؿ المصدر المشع أك ج

 لمتقميؿ مف الجرعة اإلشعاعية التي يتعرض ليا العامميف كالمرضى.
كلعمؿ دركع كاقية مف إشعاعات األشعة السينية يفضؿ استخداـ المكاد ذات العدد الذرم 
الكبير نظرا لزيادة قدرتيا عمى امتصاص ىذا النكع مف اإلشعاعات كمف أىـ المكاد 

 السينية ىك الرصاص. المستخدمة في تكىيف األشعة
 Protective Clothingمالبس الوقاية:   

يجب عمى فنيي األشعة ككذلؾ الطاقـ الطبي الذم يعمؿ داخؿ غرؼ التصكير ب جيزة 
-Leadاألشعة السينية ارتداء مالبس الكقاية مف األشعة كخاصة المئزر الرصاصي 

apron ف لمرصاص لمالبس المصنكع مف الرصاص، كعادة ما يككف السمؾ المكافئ م
( مف الرصاص، ككما يمكف أف يصنع مئزر mm 0.5الكقاية اإلشعاعية بما يعادؿ )

 الكقاية مف خميط الرصاص كالقصدير.
ايضان يجب ارتداء القفازات كالمعاطؼ المعممية كنضارة لحماية عدسة العيف، كما يمكف 

ف الجسـ لمتصكير استخداـ بعض المعدات الخاصة بكقاية المرضى عند تعرض أجزاء م
 [.1الطبي الضركرم ]
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 (Computerized Axial Tomography - CATالتصوير المقطعي المحوري: )
تتميز طريقة التصكير المقطعي بسقكط إشعاع ضيؽ مف األشعة خالؿ الجسـ ليتـ 
التقاطيا، ثـ يقـك الحاسكب بتحميؿ المعمكمات لتككيف صكرة يمكف تخزينيا أك عرضيا 

 ك يمكف طبعيا عمى فيمـ، كما يمكف عمؿ صكرة ثالثية اإلبعاد. عمى الشاشة
يستطيع الطبيب فحص كتشخيص جسـ اإلنساف بدقة تصؿ  CATكباستخداـ أجيزة 

تمكنو مف النظر إلى جسـ اإلنساف ك نو مككف مف شرائح رقيقة لتحديد المرض ك مكانو 
 [13بدقة كسرعة عالية]

 ة المقطعية عن األشعة التقميديةاالختالف النمطي في الفحوصات باألشع
عند استخداـ األشعة التقميدية، يتـ اختراؽ األشعة لمجسـ مف اتجاه كاحد مف سطح 

أك الخمفي( بينما في حالة استخداـ األشعة المقطعية، يتـ  األماميالجسـ )مف االتجاه 
دكراف أنبكب األشعة حكؿ جسـ المريض كعميو تخترؽ األشعة الجسـ مف كؿ 

 [ .8اىات، ىذا يؤدل إلى زيادة الجرعة الممتصة إلى الجزء المراد فحصة]االتج

 مخاطر األشعة المقطعية
نظمت جرعة األشعة السينية التشخيصية  بحيث ال تؤدل الى مخاطر  .   1

 سرطانية أك تشكىات خمقية متكارثة.
، في أثناء الحمؿ يجب تالفى التعرض لألشعة المقطعية كخاصة عمى البطف .   2

 كيمكف استخداـ كسيمة بديمة كالمكجات فكؽ الصكتية.
تحدث بعض المضاعفات نتيجة حقف الصبغة الكريدية فى بعض المرضى  .   3

الحساسيف لأليكديف، كفى حالة ضركرة عمؿ الفحص يمكف اخد مضادات حساسية 
 [.9كمثبطات المناعة قبؿ إجراء  الفحص باألشعة ]

تي يتمقاىا المريض مف جراء التصكير المقطعي تفكؽ أف مقدار الجرعة اإلشعاعية ال
ب ضعاؼ الجرعة اإلشعاعية التي يتمقاىا مف أم نكع آخر مف أم نكع مف أنكاع 

 التصكير التشخيصي.



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   111 

 
 

( مقارنة الجرعة الفعالة لػ مع مكافئ الجرعة مف صكر أشعة لعدة مناطؽ مف 1الجدكؿ )
 [2]الجسـ بجياز التصكير البسيط كمكافئيا لمتعرض.

(  عدد صكر الصدر المكافئة مف التصكير mSvالجرعة الفعالة ) بركتكككؿ التصكير 
 التقميدم عدد السنكات المكافئ مف التعرض ألشعة الخمفية

 سنة mSv   115 1 2.3 تصكير طبقي لمرأس
 سنة mSv       400 3.6 8 تصكير طبقي لمصدر

 سنة mSv     500 4.5 10 تصكير طبقي لمبطف كحكض
( أف تصكير طبقي لمرأس مثال فيو المريض جرعة إشعاعية قدرىا 1حظ مف الجدكؿ )نال

2.3 mSv   تقريبا كذلؾ يتمقى مف جراء تصكير طبقي لمصدر أك البطف جرعة مقدارىا
8 mSv   )في حيف أف الجرعة التي يتمقاىا المريض مف تصكير الصدر )صكرة بسيطة

رعة الطبقي مقارنة مع جرعة التصكير كالفرؽ بيف الجرعتيف )ج  mSv 0.02تبمغ 
 [.5العادم( كبير ]

 CTالوقاية اإلشعاعية في التصوير المقطعي  2-10
تكتسب أىمية خاصة  CTالكقاية اإلشعاعية في كحدة التصكير المقطعي بالتصكير 

بسب التزايد الممحكظ في استخدامو كارتفاع مقدار الجرعة اإلشعاعية الناتجة عنو كالتي 
% مف إجمالي التعرضات الناتجة عف المصادر الصناعية 50حدىا قرابة تشكؿ لك 

( في NCRPبحسب المجمس الكطني لمحماية مف اإلشعاع كالقياسات األمريكي ) 
 [.6] 2009العاـ

غير خاضع لبرنامج ضبط الجكدة إلى تعريض المريض لجرعة  CTيؤدم استخداـ جياز
، ناىيؾ عف عدـ كجكد حدكد قانكنية إشعاعية غير مبرره بيدؼ تحسيف جكدة الصكرة

مما يشجع عمى استخداـ جرعات عالية خالؿ التصكير  CTعظمي لمجرعة المطبقة في 
 المقطعي .
المعيد الدكلي  Institute - ECRI) (Emergency Care Researchكقد صنؼ 

ر التعرضات اإلشعاعية الطبية الناتجة عف المعالجة أك التصكي الطكارئألبحاث حاالت 
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المقطعي في المرتبة الثانية مف االخطار العشرة عمى المرضى في تقريره األخير الصادر 
كحدد بذلؾ عددا مف التكصيات بيدؼ الحد مف ىذه  2011في اكتكبر مف العاـ 

 اإلخطار يمكف إيجاد بعضيا بالنقاط التالية:
 رفع مستكل الكقاية اإلشعاعية لدل العامميف. •    
 الحصكؿ عمى شيادة اعتماد معترؼ بيا عمى الصعيد الكطني.االلتزاـ ب •    
التحقؽ مف كجكد اإلجراءات المناسبة لضماف الجكدة كضبط الجكدة لألنظمة  •    

 المستخدمة كتكثيقيا كالقياـ بتدقيؽ كمراجعة ىذه اإلجراءات مف قبؿ الجيات المختصة.
جرا •     ء عمميات االختبار الت كد مف التركيب الصحيح ألجيزة التصكير كا 

 كالصيانة ليا بشكؿ دكرم.
القياـ باختبارات القبكؿ لألنظمة الجديدة، كاألنظمة المحدثة أك المعدلة، كالت كد  •    

مف أف األنظمة المتكاممة تمبي متطمبات األداء األمثؿ ليا )في المعالجة اإلشعاعية 
السجالت كأنظمة التحقؽ( يشمؿ ذلؾ أنظمة المحاكي، تخطيط العالج، إعطاء الجرعة، 

[8.] 
 الجرعة اإلشعاعية الناتجة عن التصوير المقطعي:

ك الجرعة  DLPمعامؿ الجرعة الطكلي  - CTDIتعريؼ :جرعة التصكير المقطعي 
 Eالفعالة 

( إلى قيمة الجرعة - CTDI Computed Tomography Dose Indexتشير قيمة )
( ، كالجدير بالذكر mGyس بالميمي جرام )كتقا ألشعةاإلشعاعية في الشريحة المعرضة 

 أف ىذه القيمة ال تعكس مدل خطكرة اإلشعاع المترافؽ مع التصكير المقطعي.
 DLP (Doseكلذلؾ البد مف لتعريؼ مفيـك معامؿ الجرعة الطكلي أك ما يعرؼ بالػ 

Length Product) 
 . cm: طكؿ المنطقة المعرضة لألشعة مقاسو بالػػ Scan Lengthحيث أف 

مف جراء  mSv( مقاسو بالػػ Eيمكف استنتاج الجرعة الفعالة التي يتمقاىا المريض )
 التصكير الطبقي مف خالؿ استعماؿ التالية:
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: تمثؿ معامؿ الجرعة الفعالة كىك مختمؼ بحسب الجزء المصكر مف الجسـ Kحيث أف 
 CT كحسب العمر كيعطى في الجدكؿ، كيدعى في بعض المراجع بمعامؿ التحكيؿ

(conversion factor[ )5.] 

 قياس الجرعة اإلشعاعية الناتجة عن جياز التصوير المقطعي
لمقياس لحساب الجرعة اإلشعاعية لجياز المقطعي كلمقطع كاحد )دكرة كاحدة ألنبكب 

[، نقيس في 5األشعة(، نستخدـ غرفة  ت يف غازم قممية الشكؿ، الطكؿ الفعاؿ لمغرفة) (]
 باستخداـ العالقة التالية: البداية خرج الغرفة

 ( )كىي تعبر عف كيرما اليكاء(.mGyحيث:   : قراءة غرفة الت يف )
 : القيمة المقاسة بكاسطة جياز قياس الجرعة )قراءة الجياز(.

 : معامؿ المعايرة لمغرفة المستخدمة في القياس.
نتـك معامؿ التبعثر الخمفي كقيمتو تساكم الكاحد الف القياس يتـ ضمف الفا :

 كليس في اليكاء .
:  معامؿ تصحيح ي خذ بالحسباف تغير االستجابة الناتجة عف تغير التكزع الطيفي 
لحزمة تخترؽ الفانتـك إلى العمؽ المرجعي كىذا المعامؿ قريب جدا مف الكاحد في معظـ 

 العممية ) معامؿ تكثيؽ الطيؼ ( .
 :  معامؿ تصحيح الضغط كالحرارة كيحسب مف العالقة:

 الضغط الجكم أثناء القياس.   -يث : ح
 درجة الحرارة المئكية أثناء القياس .   -
 : الضغط الجكم النظامي كيساكم  .-

 : درجة الحرارة في الشركط المرجعية كتساكم  .
 بعد حساب الػ   نطبؽ العالقة التالية:

 (.mmسماكة الشريحة )  -hحيث أف :  
D(z )- ( قراءة غرفة الت يفmGy ك( ).)ىي تعبر عف كيرما اليكاء 

 نطبؽ العالقة : mm 100كمف أجؿ غرفة ت يف بطكلة 
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 طريقة قياس الجرعة اإلشعاعية المقطعية:
( لقياس الجرعة المقطعية كذلؾ بكضع الفانتـك عمى الطاكلة  يستخدـ شبح األشعة )فانتـك

،  بمحددات الميزر لمجياز(، كبعد الت كد مف باالستعانةفي مركز القنطرة ) أفقية الفانتـك
تيدخؿ غرفو الت يف في الثقب المركزم لمفانتـك ثـ يتـ بضبط بارمترات التصكير عمى 
البركتكككؿ المطمكب معرفة الجرعة لو، ثـ يتـ أخذ تعريض كاحد أم شريحة كاحدة فقط 

 (، معطاه بالعالقة:CTDI100,cفتككف قيمة قراءة الغرفة في المركز )
اعاة تغيير مكضع الغرفة في االتجاىات المحيطية األربع ثـ تعاد نفس الخطكات مع مر 

يسجؿ متكسط القراءات المحيطية فتككف قيمة قراءة الغرفة في المحيط في كؿ مرة معطاة 
 [5كفؽ العالقة التالية:  ]

 مف أجؿ الشريحة الكاحدة معطى بالعالقة : CTDIكبالتالي قيمة الػ 

 -مواد وطرق البحث:
 عمى العامميف ب قساـ األشعة.تكزيع استبياف  -
 المستيدفة بالدراسة. اتمستشفيلمالزيارات الميدانية  -
 المستيدفة بالدراسة. اتمستشفيبالجمع البيانات مف سجالت أقساـ األشعة  -

 النتائج والمناقشة :
تـ جمع البيانات كالمعمكمات بغرض تحميميا كمناقشتيا، حيث تعذر إجراء قياسات عممية 

ر أجيزة قياس اإلشعاع كالمعايرة ، كقد تـ جمع البيانات المطمكبة عف طريؽ لعدـ تكف
تكزيع استبياف عمى العامميف ب قساـ األشعة كاإلطالع عمى بعض السجالت كالبيانات 

 بتمؾ األقساـ كأيضا عف طريؽ المقابمة كالمالحظة.
تيا الدراسة عمى التي شمم اتمستشفيال(، تبيف تكفر كؿ 2كالبيانات المكضحة بالجدكؿ )

حيث في بعضيا  اتمستشفيالجياز تصكير مقطعي كاحد، كتتبايف فترات العمؿ بيذه 
كاف نظاـ العمؿ لفترة كاحد يكميا كمنيا المقسمة إلى فترتيف كالبعض يتبع نظاـ العمؿ 
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ساعة( بنظاـ االستدعاء عف كركد حاالت مرضية تتطمب  24المستمر طكاؿ اليـك )
 الحاسكب.التصكير المقطعي ب

بمدينة مصراتة، كفترات  اتمستشفيال( يكضح عدد أجيزة التصكير المقطعي ببعض 2جدكؿ )
 .العمؿ كمتكسط عدد حاالت التصكير اليكمية

 اليكمية فترات العمؿ اسـ المستشفى
 

عدد أجيزة التصكير 
 المقطعي

متكسط عدد حاالت 
 المرضو

 15 1 2 مركز مصراتة لألكراـ
مستشفى الحكادث 

 لطكارئكا
1 1 15 

 6 1 ساعة 24 مستشفى الحكمة
 2 1 ساعة 24 مستشفى الصفكة

 
( يتضح أف فترات العمؿ في مركز مصراتة لألكراـ تنقسـ إلى فترتيف 2مف الجدكؿ )

صباحيو كمسائية، كعدد أجيزة التصكير المقطعي جياز كاحد. كما أف الحاالت المرضو 
الحكادث  مستشفىيكميا، ك فترات العمؿ في  حالو 15يبمغ  مستشفىالمترددتيف عمى ال

كالطكارئ فتره صباحيو فقط كفي بعض الحاالت الطارئة يضطر األمر لمعمؿ في فترة 
 24الحكمة  مستشفىثانية كعدد أجيزة التصكير المقطعي جياز كاحد، كفترات العمؿ في 

، كفترات حاالت يكميا 6ساعة كعدد أجيزة جياز كاحد كمتكسط عدد الحاالت المرضو 
ساعة ككذلؾ عدد أجيزة التصكير المقطعي جياز كاحد  24الصفكة  مستشفىالعمؿ في 

 24الحكادث كالطكارئ  مستشفىكفترات العمؿ في  كمتكسط عدد الحاالت حالتيف يكميا،
 ساعة كعدد أجيزة جياز كاحد كمتكسط عدد الحاالت المرضو .

بش ف تكفير أجيزة قياس   اتمستشفيلم كمف خالؿ أسئمة االستبياف كالزيارات الميدانية
الصفكة ال  مستشفىالجرعات الشخصية، كجد أف الفنيف العامميف بقسـ األشعة في 

يحممكف أجيزة قياس الجرعات الشخصية،، كفي مركز مصراتة لألكراـ بدأ استخداـ جياز 
 الحكادث كالطكارئ  يستخدـ مستشفىقياس الجرعات الشخصية منذ سنة تقريبا، كفي 
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الحكمة ال يحممكف  مستشفىكفي  فقطأشير  4جياز قياس الجرعات الشخصية منذ 
 جياز قياس الجرعات الشخصية.

فيما يتعمؽ بالتسرب اإلشعاعي بكحدة التصكير المقطعي، في مركز مصراتة  •    
الحكادث كالطكارئ يكجد تسرب لإلشعاع أثناء التصكير مف الباب  مستشفىلألكراـ ك 
الصفكة ال يكجد تسرب لإلشعاع أثناء  كمستشفىالحكمة  مستشفىة، ك في الخارج لمغرف
 التصكير.

ات التي أجرت عمييا الدراسة كجد أف باب غرفة التصكير مستشفىفي كؿ ال •    
 المقطعي يتـ قفمو بشكؿ جيد.

كفيما يخص دركع الرصاص الكاقية لممريض، ال تيستخدـ في مركز مصراتة  •    
الحكمة يتـ  مستشفىالحكادث كالطكارئ، أما في  مستشفىالصفكة كفي  كمستشفىلألكراـ 

 استخداـ الدركع الكاقية لممرضى.
الحكمة  مستشفىالحكادث كالطكارئ ك  مستشفىفي مركز مصراتة لألكراـ كفي  •    

الصفكة ال يطمب  مستشفىإما في  أألحيافيطمب مف المريض إعادة الصكرة في بعض 
 مف إعادة الصكرة.

أما يخص بقاء مرافؽ لممريض داخؿ الغرفة التصكير عند الضركرة ، في      •
الصفكة ال ييسمح بمرافؽ  كمستشفىالحكادث كالطكارئ  كمستشفىمركز مصراتة لألكراـ 

 الحكمة يسمح لمرافؽ المريض البقاء داخؿ الغرفة. مستشفىأما في  لممريض
ات كالتي مستشفىالمقطعي في الأكثر الحاالت المرضية التي فيحصت بتصكير  •    

 أجريت عمييا الدراسة ىي الحاالت الدماغية كتصكير منطقة الرأس.
الحكادث  كمستشفىالصفكة  مستشفىمف خالؿ االستبياف كجد أنو في  •    

كالطكارئ ال يتـ معايرة أجيزة التصكير المقطعي، أما مركز مصراتة لألكراـ يتـ معايرة 
أشير  6كال تكجد فتره محدده لمعايرة كلكنيا غالبان ال تقؿ عف أجيزة التصكر المقطعي، 

 أشير. 6الحكمة  تجرل المعايرة كؿ  مستشفىأما ب
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 التوصيات:
يجب عمى الفنيف العامميف في قسـ األشعة ارتداء المالبس الكاقية، كاستخداـ    -1

 أجيزة قياس الجرعات الشخصية لمعرفة نسبة اإلشعاع التي يتعرضكف ليا.
 ال يجنب تكرار التصكير المقطعي لممريض إال عند الضركرة.   -2
يجب عدـ دخكؿ مرافؽ المريض إلي غرفة التصكير المقطعي إال عند    -3

 الضركرة مع تكفير الكقاية الالزمة ليـ.
 العمؿ عمى تكفير الكسائؿ األساسية لمكقاية، مثؿ الدركع الكاقية لممريض.   -4
ـ األشعة بشكؿ دكرم لت كد مف عدـ كجكد تسرب إشعاعي ضركرة صيانة أقسا   -5

 كأحكاـ قفؿ باب غرفة التصكير.
لبرنامج ضبط الجكدة ك المعايرة بيدؼ تحسيف  CTيجب أف يخضع جياز    -6

 جكدة الصكرة، كحتى ال يتعرض الفنييف ك المرضى لجرعة إشعاعية غير مبرره.
مجاؿ المعاييره ك ضبط جكدة يجب أف يتكفر في قسـ األشعة متخصصيف في    -7

 أجيزة التصكير الطبي المختمفة.

 المراجع:
1- IAEA-EUC-WHO, Radiological Protection of Patient in 

Diagnostic and Interventional Radiology nuclear-Medicine and 

Radiography, Spain 26-30 March 2001 

اء مسح تطبيقي لقياس جرعة المريض محمد حساف خريطة، خالد محمد كالي، أجر  -2
في جياز التصكير الطبقي المحكسب مع التركيز بشكؿ خاص عمى جرعة االطفاؿ، 

 .2010ىيئة الطاقة الذرية، سكريا، 
 .1999، مالطا، ELGAمريـ مختار عتيؽ، المصطمحات النككية، منشكرات  -3
ـ، 1998عممية األكلي أحمد شحادة الدغمة، فيزياء اإلشعاع قياساتو كتطبيقات ال -4

 معيد اإلنماء العربي، لبناف.
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أسامة أنجؽ، الكقاية اإلشعاعية في مجاؿ التشخيص الشعاعي،ىيئة الطاقة الذرية،  -5
 2009سكريا، 

معف صفاء العارؼ، فيزياء كبيكلكجيا الكقاية مف اإلشعاع، سمسمة مكتبة األشعة  -6
 .2006كالتصكير الطبي، األردف، 

يـ الخطيب، مبادئ اإلشعاع كالكقاية اإلشعاعية، دار البازكرم العممية ىشاـ إبراى -7
 .2005لمنشر كالتكزيع، األردف، 

 .2005نشرة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، الكقاية اإلشعاعية لممرضى،  -8
نشرة الكقاية اإلشعاعية كأماف المصادر المشعة، نشرة قسـ الكقاية كاألماف في ىيئة  -9

 2012لذرية، المجمد األكؿ، الربع الثاني، سكريا، الطاقة ا
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 رطج١ك اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ فٟ ششوبد اٌزش١١ذ اٌّؾ١ٍخ ٚالغ

The reality of Strategic Planning Implementation in Local 

Construction Firms 

 مدحت اسماعيل المبروك اسماعيل
 كمية الطيران المدني _مصراتة 

Medo3181940@gmail.com 

 

 
: يعد قطاع التشييد مف أىـ القطاعات اإلستراتيجية التي تسيـ بشكؿ فٌعاؿ صستخمالم
كنظران ألىمية قطاع التشييد كاسيامو في الناتج اإلجمالي . اإلقتصاد الكطنيتطكر في 

، تـ اختيار شركات التشييد العاممة بمدينة مصراتة، مركزان عمى (%5.2) المحمي بنسبة
 العممي المفيـك ب ف القائميف عمى شركات التشييد ال يدرككف تحديدىا يمكف مشكمة

 االستراتيجي في صناعة التشييد. لمتخطيط
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل كضكح المفيـك العممي لمتخطيط االستراتيجي 

 أىميتو كدرجةك  كمدل انتشار ثقافتو لدل مدراء شركات التشييد العاممة بمدينة مصراتة،
 االستراتيجية، كالقدرة الخطط في كضع المشاركة كدرجة تمؾ الشركات، استخدامو في

 عند بعيف االعتبار تؤخذ كالتي كالخارجية، البيئية الداخمية مع المتغيرات التكيؼ عمى
 الخطط. ىذه كضع

بانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي، فقد تـ إعداد استك 
االستراتيجي، ممارسة التخطيط  التخطيط ( مجاالت كىي )كضكح مفيكـ3مككنة مف )

( فقرة، كمف ثـ 15التي تحتكم عمى )( االستراتيجي، معكقات التخطيط االستراتيجي
( شركة كالمسجمة في جياز تنفيذ مشركعات اإلسكاف كالمرافؽ، 183تكزيعيا عمى )

تمع الدراسة، كتـ تحميؿ االستبيانات المستردة حيث استخدـ أسمكب الحصر الشامؿ لمج
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لمعالجة  (SPSS)( استبانة/ مف خالؿ البرنامج اإلحصائي 122البالغ عددىا )
 المتنكعة. البيانات باستخداـ االختبارات اإلحصائية

 المفيـك يدرككف كخمص البحث إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: أف مدراء الشركات ال 
 استغالؿ كيتـ مزاياه، نحك إيجابية تكجيات لدييـ كلكف ستراتيجي،اال لمتخطيط العممي
 باألسمكب االستراتيجي التخطيط استخداـ عمى تدؿ ال متفاكتة، المتاحة بنسب المكارد
 لمتخطيط المتكامؿ العممي المفيكـ كضكح ضعيؼ بيف ارتباطالمناسب، ككجكد  العممي

 القدرات لضعؼ نتيجة مكضكع الدراسة، التشييد شركات استخدامو في كبيف االستراتيجي

 ألغراض المستيدؼ التطكير إلنجاح استعدادىا الشركات، كعدـ في اإلدارية كالكفاءات

 متطمبات ذلؾ. كتحديد اإلستراتيجية الخطة
التخطيط االستراتيجي, اإلدارة االستراتيجية, شركات التشييد  :حيةاتالكممات المف

 المحمية.
Abstract: the construction sector is one of the most important strategic 

sectors that effectively contribute in developing the national economy. 

Due to the significance of the construction sector and its contribution to 

GDP of (5.2%), the local working construction firms in Misurata were 

selected focusing on a problem can be identified as, the inefficient 

investment of available resources by the local construction firms and 

weak market share in the construction industry compared with the 

competitive foreigner construction firms. The study is aimed to identify 

degree of the scientific concept clarification and the the extent of its culture 

among the managers of the working construction companies in Misurata. 

In order to achieve the objectives of the study, a descriptive analytical method 

and a comprehensive survey method were adopted. A questionnaire consisting 

of (3) domains which consisting of (15) items was prepared (Strategic planning 

concept, strategic planning advantages, the use of strategic planning, optimum 

use of available resources). The distributed on research community which 

consisting of (183) construction companies those were recorded in Housing and 

Infrastructure Board. The (122) questionnaires were returned and analyzed using 

Statistical Program (SPSS) to process the data using various statistical tests. 

The research concluded that the managers of the construction companies 

unaware with the scientific concept of strategic planning in the construction 

industry, but they have positive attitudes towards its advantages. The available 

resources are exploited in varying percentages, which does not indicate the use 
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of strategic planning in the appropriate scientific manner. Due to lack abilities, 

skills and un readiness to develop the strategic plan and its requirements, this 

lead a weakness in coloration between the scientific concept of the strategic 

planning and its implementation in construction companies  

 

 .مقدمة1
التخطيط مف أىـ كظائؼ اإلدارة، كمف الصعب تصكر منظمة ما تمارس نشاطيا  ديع

بدكف ممارسة ىذه الكظيفة األساسية معتمدة عمى العشكائية أك االرتجاؿ  في عالـ اليـك
كمكاقؼ سيئة ليست بالحسباف تقؼ أماميا حائرة عاجزة  الذم يجعميا عرضة لمفاجػآت
ف تجنب إتيديد لمستقبميا ككجكدىا. لذا ف مى ىذا العجز مفعف التصرؼ، كما يترتب ع

التخطيط بمفيكمو العاـ  ىذه المكاقؼ الحرجة تكجب الحاجة لمتخطيط عمى اعتبػار أف
الالزمة لذلؾ  عممية إدارية، تتضمف تحديد األىداؼ ككسائؿ تحقيقيا، كتييئػة المػكارد ىك

 .كتخصيصيا، كتحديد مراحؿ العمؿ كأكلكياتو
تخطيط االستراتيجي ك حد أنكاع التخطيط إنما يعبر عف عممية تخطيط تستند إلى فيػـ كال

كعميػػؽ لمػػا يػػػدكر فػػي بيئػػة المنظمػػػة الداخميػػة كمحاكلػػة التعػػػرؼ عمػػى نقػػاط القػػػكة  كاقعػػػي
بيئػػػػة المنظمػػػػة الخارجيػػػػة كمحاكلػػػػة التعػػػػرؼ عمػػػػى الفػػػػرص  كنقػػػػاط الضػػػػعؼ فييػػػػا، كفيػػػػػـ
 .كالمخاطر التي تنطكم عمييػا

يمكػػػف مػػػف تكقػػػع كاستشػػػراؼ المسػػػتقبؿ كاإلعػػػداد لػػػو بصػػػياغة مجمكعػػػة مػػػف البػػػػدائؿ ممػػػا 
التي تقكد المنظمة لتحقيؽ أىدافيا، بؿ كالتي مف ش نيا التػ ثير فػي بيئػة  )االسػتراتيجيات(

شػػػركط كظػػػركؼ أفضػػػؿ تسػػػاىـ فػػػي تسػػػييؿ تحقيػػػؽ ىػػػذه  المنظمػػػة باتجػػػػاه خمػػػػؽ كتػػػػكفير
 األىداؼ. 

في قطػاع  القرار صانعي قبؿ مف اإلستراتيجي التخطيط ألىمية حكالكاض السميـ الفيـ إف
ميارة، في النكاحي  أك نشاط أك عمؿ ألم اإلدارية العممية ضركرة لنجاح التشييد، أصبح

 إدارة فػي جديػدة أسػاليب لتبنػي الحاجػة قبؿ. فبػرزت مف ليا خيٌطط كما المختمفة اإلدارية
االسػتراتيجي،  خػالؿ التخطػيط مػف راتيجياتاالسػت كاسػتخداـ الفػركع المتعػددة المنشػآت
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 فػي نطاقيػا ضػمف بيػا كالعمػؿ القيػاـ مػف بػد ال ضػركرة اإلسػتراتيجي التخطػيط ف ضػحى
 قطاع التشييد. 

عػداد اإلداريػة الميػارات بنػاء فػي االسػتراتيجي التخطػيط ألىميػة كنظػران   السػيناريكىات كا 
إدارة شػركات  مسػار كتغييػر لتطػكير كػ داة كاسػتخدامو األحػداث مػع المتكقعػة لمتعامػؿ

فػي  كتطبيقيػا بديمػة اسػتراتيجيات صػياغة مػف مسػتقبمية لمشػركة، البػد رؤيػة التشػييد كبنػاء
كتػزداد أىميػة التخطػيط فػي  .القطػاع ىػذا ليػا التي يتعرض المشكالت قطاع التشييد لحؿ

ىا ممػا شركات التشييد عمى ضكء التغيير الكبير الحاصؿ في البيئة الخارجية بكافة أبعاد
يجعػؿ ميمػة ضػماف بقػاء شػركة التشػييد الميمػة األكلػى كالرئيسػة لمػدراء شػركات التشػييد، 

 مما يجعؿ ميمة التخطيط االستراتيجي الميمة األكلى كاألكثر أىمية لمدير الشركة. 
التخطيط تطبيؽ عف السؤاؿ الرئيس التالي: ما ىك كاقع  إلجابػةللقد جاءت ىذه الدراسة 

 ، كيتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:المحميػة شركات التشييد االستراتيجي في
شركات متخطيط االستراتيجي في لالمفيـك العممي  كاستخداـما مدل كضكح  .1

 التشييد المحمية؟
 ؟الشركاتما درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي في ىذه  .2
 ت؟شركاما ىي المعكقات التي قد تكاجو التخطيط االستراتيجي في ىذه ال .3

 فرضيات البحث
كضكح حكؿ  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .1

شركات التشييد المحمية متخطيط االستراتيجي في لالمفيـك العممي كاستخداـ 
 مكضكع الدراسة تعزل لممؤىؿ العممي؟

بيف كضكح مفيـك التخطيط ارتباطية ذات داللة إحصائية عالقة  تكجد .2
 الشركات؟ رجػة ممارسػتو فػي ىػذهاالسػتراتيجي كد

 أىمية البحث
 الميارات بناء فيكتكمف أىمية البحث مف أىمية الدكر الفعاؿ الذم يمعبو التخطيط 

عداد اإلدارية  لتطكير ك داة كاستخدامو األحداث مع المتكقعة لمتعامؿ السيناريكىات كا 
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 تحديدمما يمكنيا مف ، كةمستقبمية لمشر  رؤية إدارة شركات التشييد كبناء مسار كتغيير
 أىدافيا تحقيؽ في النجاح ليا يضمف كبما كالخارجية كالمستقبمية، الداخمية البيئية قدراتيا
 .المتغيرة الخارجية البيئة اعتبارات ضمف

 أىداف البحث
 تيدؼ الدراسة إلى اآلتي:

لمخطكات شركات التشييد المحمية ممارسة مديرم التعرؼ عمى درجة  .1
 عممية التخطيط االستراتيجي. لتػي تنطػكم عمييػاكاإلجراءات ا

رصد آراء المبحكثيف في بعض المعكقات التي قد تكاجو عممية التخطيط  .2
 .االستراتيجي

لتعرؼ عمى عالقة كضكح المفيـك العممي لمتخطيط االستراتيجي بممارستو ا .3
 . عمميان 

 
 منيجية البحث

في إجراء الدراسة نظرا لمناسبة تحميمي لتحقيؽ أىدؼ الدراسة تـ اتباع المنيج الكصفي ال
 كأىداؼ الدراسة. ىذا المػنيج مػع طبيعػة
 مصادر جمع البيانات:

تـ جمع البيانات األكلية باستخداـ أداة البحث الرئيسة كىي عبارة عػف المصادر األكلية: 
 شركات التشييد المحميةمصممة لخدمة أىداؼ الدراسة تـ تكزيعيا عمى مديرم  اسػتبانة

 العاممة بمدينة مصراتة كالمسجمة بجياز تنفيذ مشركعات اإلسكاف كالمرافؽ. 
 حدود البحث:

  الحدكد المكانية: شركات التشييد المسجمة بجياز تنفيذ مشركعات اإلسكاف
 كالمرافؽ.

  :2016/2017الحدكد الزمانية 
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 .الُمرَاجعة النظرية2
 اإلستراتيجي: اإلستراتيجية والتخطيط اإلدارة .أ 

مفيػػػػـك اإلدارة االسػػػػتراتيجية مػػػػف المفػػػػاىيـ المتقدمػػػػة كالمعاصػػػػرة فػػػػي مجػػػػاؿ إدارة  يعتبػػػػر
يتفؽ عمماء اإلدارة حػكؿ تعريػؼ محػدد لمفيػـك اإلدارة االسػتراتيجية، فمػنيـ  األعماؿ، كلػـ

اإلدارة العميػا مػف خالليػا بتحديػد التكجيػات طكيمػة األجػؿ، " عممية تقكيـ  مف عرفيا ب نيا
كالتنفيذ المناسػب كالتقيػيـ المسػتمر لالسػتراتيجية  خػالؿ التػصميـ الػدقيؽككذلؾ األداء مػف 

كمػػػنيـ مػػػف عرفيػػػا ب نيػػػا "العمميػػػة التػػػي تتضػػػمف (، 119، 2006" )أبكنػػػاعـ، المكضػػػكعة
التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى زيػػػادة قيمػػػة  تصػػػميـ كتنفيػػػذ كتقيػػػيـ القػػػرارات ذات األثػػػر طكيػػػػؿ األجػػػػؿ

(، 108، 2005)مػاىر،  يف كالمجتمػػع ككػػؿ"المنظمػة مػف كجيػة نظػر العمػالء كالمسػاىم
بحد ذاتيا عممية إبداعيػة، عقالنيػة التحميػؿ، اإلدارة اإلستراتيجية ىي كىناؾ مف قاؿ ب ف "

التصػػػكر اإلنسػػػاني، كىػػػي أيضػػػا عمميػػػة ديناميكيػػػة متكاصػػػمة تسػػػعى إلػػػى تحقيػػػؽ  حدسػػػػية
بطريقػػػة كفػػػؤة كفعالػػػة، إدارة كتكجيػػػو مػػػكارد المنظمػػػة المتاحػػػة  رسػػػالة المنظمػػػة مػػػػف خػػػػالؿ

المتغيػػػػرة مػػػػف تيديػػػػدات كفػػػػرص كمنافسػػػػة  كالقػػػػدرة عمػػػػى مكاجيػػػػة تحػػػػديات بيئػػػػة األعمػػػػػاؿ
نقطػػة ارتكػػاز أساسػػية  كمخػػاطر أخػػرل مختمفػػة كبغيػػة تحقيػػؽ مسػػتقبؿ أفضػػؿ انطالقػػا مػػػف

 " كقػد قػاـ الحمػالكم بتعريفيػا عمػى أنيػا، (Goodsteinm 2000: 262)" فػي الحاضػر
ككضػػػع ىػػػذه القػػػرارات مكضػػػع  متعمقػػػة بتحديػػػد اتجػػػاه مسػػػتقبؿ المنظمػػػػة،تخػػػاذ القػػػرارات الا

 (.163، 2006)ماىر،  التنفيذ"
عبػػرت عػػف العناصػػر األساسػػية العديػػد مػػف عمػػى  تشػػتممالسػػابقة اٚٔالؽظظع أْ اٌزؼظظبس٠  

 كجية نظر كؿ معرفيا. فالتعريؼ األكؿ اشتمؿ عمى:
 .ارة العميا في المنظمةأف اإلدارة االستراتيجية تعتبر عممية تقـك بيا اإلد .1
 .ف ىذه العممية تيتـ بتحديد التكجيات طكيمة األجؿ .2
أف ىذه العممية تتضمف تصميـ دقيؽ كتنفيذ مناسب كتقيػيـ مسػتمر السػتراتيجية  .3

 .معينة
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باإلضػافة إلػػى اإلشػػارة  اشػػتمؿ عمػى العناصػػر ذاتيػػػاالثػػاني ب نػو التعريػػؼ فػي نالحػػظ كمػا 
العمػػالء  ة أال كىػػك زيػػادة قيمػػة المنظمػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػرإلػػى اليػػدؼ النيػػائي ليػػذه العمميػػ

 فػي تعريفػو يتفػؽ مػعصػاحب التعريػؼ الثالػث كنػرل ىنػا أف  كالمساىميف كالمجتمػع ككػؿ.
كلكنػو أضػػاؼ أف  Process سابقيو مػف حيػث أف اإلدارة االسػتراتيجية عبػارة عػف عمميػة

صػي كعمػى التحميػؿ العقالنػي، إبداعية كتعتمد إلى حد ما عمى الحدس الشخ ىػذه العمميػة
ليف أك ممارسػػي ىػػذه اإلدارة باإلبػػداع كالقػػدرة عمػػى ؤك المسػػ كممػػا ال شػػؾ فيػػو أف اتػػػصاؼ

نتاج األفكار الخالقة كتمتعيـ الحدس كالتكقع كاستشراؼ المستقبؿ بطريقة  بقػكة االبتكار كا 
ة سػيما كأف األمػر أداء ىذه العممي مبنية عمى التحميؿ العقالني كالكاقعي يرفع مػف مػستكل

التغيػػػرات مػػػف  يتعمػػػؽ بالمسػػػتقبؿ المجيػػػكؿ كبمكاجيػػػة تحػػػديات البيئػػػة المتغيػػػرة كمػػػا تحممػػػو
 تيديػػدات كفػػرص كمخػػاطر، كػػذلؾ نسػػتطيع القػػكؿ بػػاف ىػػذا التعريػػؼ يتفػػػؽ مػػػع التعريفػػػات
السػػابقة لػػو فػػي أف ىػػدؼ ىػػذه العمميػػة ىػػك تحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة المسػػتقبمية كالتػػي مػػف 

المنظمة. باإلضافة إلى أف ىذا التعريؼ كصػؼ اإلدارة االسػتراتيجية  يؽ رسػالةش نيا تحق
ممػػا يشػػير إلػػى أنيػػا تحتػػاج لممراجعػػة كالتعػػديؿ بشػػكؿ  ب نيػػا عمميػػة ديناميكيػػة كمتكاصػػػمة،
 .مستمر طالما ىناؾ حاجة لذلؾ

أف  إلدارة االستراتيجية مػف كجيػة نظػر بعػض كتػػاب اإلدارة،اتعريفات لسرد مما تقدـ مف 
اختالفات بيف ىؤالء الكتاب فبعضيـ ركز عمى مستقبؿ المنظمػة فػي المػدل البعيػد  ىنػاؾ

ببيئتيػػا كالتغيػػرات التػػي قػػد تطػػرأ عمػػى ىػػذه البيئػػة، كبعضػػيـ ركػػز  كأىمػػؿ عالقػػة المنظمػػة
كأىمػػؿ عمميػػة المتابعػػة كالتقيػػيـ، كبعضػػيـ عكػػس  عمػػى ضػػركرة تحديػػد المنظمػػة لرسػػػالتيا

ضركرة تحديد الرسالة، إال أننا نستطيع  المتابعػة كالتقيػيـ كأىمػؿ األمر فركز عمى ضركرة
 أساسية ىي: استشفاؼ أف مفيـك اإلدارة االستراتيجية يتمحكر حكؿ عناصر

 .ف اإلدارة االستراتيجية عبارة عف عممية تسعى لتحقيؽ أىداؼ المنظمةأ .1
لقكة كالضعؼ أنيا تتضمف تحميؿ كدراسة البيئة الداخمية كالتعرؼ عمى مكاطف ا .2

 .فييا
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نيا تتضمف تحميؿ كدراسة البيئة الخارجية كالتعرؼ عمػى مػا تحتكيػو مػف فػرص  .3
 .كتيديدات

نيػػػػا تتعمػػػػؽ بصػػػػياغة كتنفيػػػػذ كتقيػػػػيـ قػػػػرارات اسػػػػتراتيجية ذات تػػػػ ثير عمػػػػى قػػػػدرة  .4
 .كاالستمرار كالنمك أم عمى مستقبميا بشكؿ عاـ المنظمػة عمػى البقػاء
 (:104، 2013مراحؿ ىي )خطاب،  تمػر بػثالثية كترل الخٌطاب أف اإلستراتيج

 مرحمة صياغة االستراتيجيةأواًل: 
 كىذه المرحمة تشمؿ مجمكعة مف الخطكات تتمثؿ في:

 تحديد رسالة المنظمة. .أ 
 .تحديد الغايات كاألىداؼ طكيمة األجؿ .ب 
 .راسة البيئة الخارجية لتحديد الفرص كالمخاطرد .ج 
 .عناصر القكة كالضعؼدراسة اإلمكانيات الداخمية لتحديد  .د 
 .تحديد البدائؿ االستراتيجية .ق 
 .اختيار االستراتيجية المناسبة .ك 

 
 

 مرحمة تطبيق االستراتيجيةثانيًا: 
 أم كضع االستراتيجية مكضع التنفيذ.

 ثالثا: مرحمة مراجعة وتقويم االستراتيجية
تميػػػز المسػػػتقبؿ، ذلػػػؾ الػػػذم ي ف االسػػػتراتيجية تكضػػػع لمكاجيػػػة كتعػػػػديؿ كتطػػػػكيرإحيػػػث 

المسػتمرة لمت كػد مػف  بكجكد عكامؿ داخمية كخارجية تتغير باسػػتمرار، فالبػػد مػػف المراجعػػة
 أف األداء التنظيمي كالفردم يسير في االتجاه الصحيح.

 .ممارسة عممية اإلدارة االستراتيجية لإلدارة العميااٌشىً اٌزبٌٟ 
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 يجية لإلدارة العمياممارسة عممية اإلدارة االسترات. 1الشكؿ رقـ .

الػػنيج  نجػػد أف ىنػػاؾ ت كيػػػد عمػػػى، كمػػف خػػالؿ طػػرح المفػػاىيـ السػػابقة عػػف االسػػتراتيجية
 تقػػديـ كمػػا أف ىنػػاؾ تبػػايف فػػي، مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءاتأنيػػا اإلجرائػػي لالسػػتراتيجية مػػف 

ف كانػػػػت ال تبتعػػػػد كػػػػثيران مػػػػف أف  االسػػػتراتيجية تصػػػكر عػػػاـ مكحػػػد لمفيػػػـك اإلسػػػتراتيجية كا 
إلػػى  السياسػػات أسػػػمكب يتضػػػمف ترجمػػػة انيػػكمػػا أ، تغطػػي مػػدل بعيػػدان فػػي حيػػاة المنظمػػة

عف طريؽ  المحددة الكاقع العممي مف خالؿ تنفيذ مجمكعة مف الخطط، لتحقيؽ األىػداؼ
 .االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة

 ، تقبميةكالتيديػدات المسػ يكمػف فػي التعػرؼ عمػى الفػرص إف جػكىر التخطػيط االسػتراتيجي
، أساسػان التخػاذ قػرارات فػي الكقػت الحاضػر السػتغالؿ تمػؾ الفػػرص كالتي يمكف أف تكػػكف

كالتعػػرؼ عمػػى ، التخطيط يعنػػي تصػػميـ مسػػتقبؿ مرغػػكب فيػػو. فػػالتيديػػدات كتجنػػػب تمػػػؾ
كينػػػتج عػػػف التخطػػػيط االسػػػتراتيجي سمسػػػمة مػػػف الخطػػػط التػػػي تتعػػػرض ، تحقيقػػػو أسػػػاليب

نما تتغيػر طريقػة التفكيػر فػي كضػع الخطػط كلي، الظركؼ لمتغيير بػتغير س ىذا فحسب كا 
كمػػػػا أف التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي يقتضػػػػي ت مػػػػؿ المسػػػػتقبؿ باسػػػػتمرار كبطريقػػػػة . باسػػػػتمرار
 فيػػػػك يػػػػربط بػػػػيف الخطػػػػط، فيػػػػك أكثػػػػر مػػػػف ككنػػػػو إجػػػػراءات كأسػػػػاليب كىياكػػػػؿ، منيجيػػػػة

 التشغيؿ. طكالمكازنات قصيرة األجؿ، كخط ،كالبرامج متكسطة األجؿ ،الستراتيجيةا



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   118 

 
 

نظػػاـ  يكجػػد مػػا أنػػو ال، كتختمػػؼ نظػػـ العمػػؿ بالمنظمػػات بػػاختالؼ بيئتيػػا التػػي تعمػػؿ فييػػا
كبالتػػالي ، كاحػػد محػػدد لمتخطػػيط االسػػتراتيجي يتطمػػب األخػػذ بػػو مػػف قبػػؿ كافػػة المنظمػػات

، منظمػػػة لخصػػػائص، كطبيعػػػة كػػػؿ ف نظػػػـ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي يػػػتـ تصػػػميمو كفقػػػان إفػػػ
كمبػػػػادئ،  ، كلكػػػػف تبقػػػػى ىنػػػػاؾ سػػػػمات عامػػػػةياتو الفريػػػػد، فقطػػػػاع التشػػػػييد لػػػػو خصكصػػػػ
كىنػػاؾ مػػف  اإلداريػػيف عنػػد ممارسػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي. كأساسػػيات يتفػػؽ عمييػػا أغمػػب

مصػػالح المنظمػػة فػػي  يػػرل أف التخطػػيط االسػػتراتيجي ىػػك عمميػػة متكاممػػة متعمقػػة بتحديػػػد
  (:47، 2007)حمداف،  المحيط الخارجي كذلؾ بالتركيز عمى

األداء  كالتنبػػؤ بمسػػتكل، كالحاضر صكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالماضيلحا .1
 المتكقع في المستقبؿ.

 .كالتيديدات المتكقعة في المحيط الخارجي لممنظمة، تحديد الفرص المتاحة .2
 .تقييـ نقاط القكة، كالضعؼ في العمميات الداخمية بالمنظمة .3

ككػؿ فػي  نو كضع استراتيجيات لممنظمةفالتخطيط االستراتيجي ىنا يعتبر أسمكب ينتج ع
كقػػد عػػٌرؼ دركػػر التخطػػيط اإلسػػتراتيجي ب نػػو:" عمميػػة اتخػػاذ قػػرارات المجػػاالت. مختمػػؼ 

، كآثارىػػػا فػػي المسػػػتقبؿ، عمػػى معمكمػػات ممكنػػة عػػف مسػػتقبمية ىػػذه القػػرارات مسػػتمرة بنػػػاء
ء التكقعػات عػف فػي ضػك ، كقيػاس النتػائج يػكدات الالزمػة لتنفيػذ ىػذه القػراراتالمج كتنظػيـ
كىػػػذا التعريػػػػؼ (، 266، 112)المطكع، تػػػكفر نظػػػاـ لمتغذيػػػػة المرتػػػدة لممعمكمػػػات" طريػػػؽ

، عمميػة اتخػاذ قػرارات أك اإلدارة بصػفة عامػػة ىػػك ، يركز عمى أف األساس فػي التخطػيط
التخطػيط يتسػـ بالشػمكلية حتػى  كمػػا أف، حيػث ال يكجػد نشػاط إال عػف طريػؽ قػػرار متخػػذ

كالمقارنػػة كبالتػػالي تقػػيـ ، القيػػاس لكػػػي يػػػتـ، تحديػػد المعػػايير لإلنتاجيػػة يصػػؿ إلػػى مرحمػػة
 .مجيكدات التخطيط

 نػػػػو يمكػػػػفإكالتخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي ف، مػػػػف المفػػػػاىيـ السػػػػابقة عػػػػف االسػػػػتراتيجية كانطالقػػػػان 
 كعمػػػى، التكصػػؿ إلػػى مفيػػـك عػػاـ لمتخطػػيط االسػػتراتيجي يتفػػؽ مػػع أىػػداؼ بحثنػػا الحػػالي

شػػػركة، يط االسػػتراتيجي ىػػػك "عمميػػػة إداريػػة تشػػػمؿ جميػػع أجػػػزاء الف التخطػػػإضػػكء ذلػػػؾ فػػ
 بنػػاء عمػػى مػػا يتػػكفر مػػػف معمكمػػػاتشػػركة، كتنطػػكم عمػػى اتخػػاذ قػػرارات تحػػدد مسػػتقبؿ ال
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 لمػػا يػػتـ تحديػػده مػػف كفقػػان ، المرغػػكبالتنفيػػذ كبيئتيػػا لتحديػػد متطمبػػات شػػركة، شػػاممة عػػف ال
 .معايير لتقييـ جيكد التخطيط"

 :االستراتيجي متطمبات التخطيط .ب 
ككضع ، بتركيزه عمى عمميات بناء القرارات المستقبمية نظران لتميز التخطيط االستراتيجي

عديدة لكي تتـ  فإف ىذه العممية ليا متطمبػات، كالبرامج الزمنية، االستراتيجيات، األىداؼ
قطاميف، فيما يمي )ال التخطيط االسػتراتيجي كيمكف إبراز أىـ متطمبات، بالصكرة الم مكلة

2005 ،126:) 
أف  كيمكف، التحديد الدقيؽ لميدؼ الرئيسي الذم ترمي إلى تحقيقو االستراتيجية  .1

 .ينطكم ىذا اليدؼ عمى عدة أىداؼ فرعية
، تحيط بوأف  كالظركؼ المتكقع ضركرة تكفر بيانات كمعمكمات مكثكقة حكؿ اليدؼ  .2

 لمكاجيتيا. كاالستعداد، كذلؾ لمكقكؼ عمى طبيعتيا
مطمب  كىػذا، كالبشرية المتاحة لتنفيذ األىػداؼ، ؼ عمى اإلمكانات الماديةتعر ال .3

 .األداة الفعالة في تحقيؽ األىداؼنيا ضركرم أل
التفاعالت  لمكقكؼ عمى، تقديـ تصكر لألنشطة التي يجب أف تتخذ لتحقيؽ األىداؼ .4

 المتاحة.التي يمكف أف تحصؿ، كتكقع النتائج المرتقبة في ضكء اإلمكانيات 
 كذلؾ لتفعيؿ نقؿ، إيجاد عالقة تفاعمية بيف مخططي االستراتيجية كمنفذييا .5

 .ف الكاقع النظرم إلى الكاقع العمميالتخطيط االستراتيجي 
باالستراتيجية،  قد تنطكم االستراتيجيات عمػى التحديػد الػدقيؽ لممكازنػات الخاصػة .6

ككذلؾ مصادر حتياطات، ، كاالكالتشػغيؿ حيث تتضمف المكازنػة نفقػات التجييػزات
 .التمكيؿ العاـ لبنكد المكازنات

 .كما يتضمنو مف أىداؼ فرعية ،كضع خطة زمنية لتحقيؽ اليدؼ الرئيسي .7
التخطيط االستراتيجي يتمثؿ في إمكانية التػػعرؼ عمى الفرص كالتيديدات إف جكىر  .8

فالتخطيط  كبطريقة منيجية.، كيقتضي ذلؾ ت مؿ المسػػػتقبؿ باستمرار، المستقبمية
لممرحمة  تياكسياسا، كأىدافيا كخططياشركة، االستراتيجي عممية تطكير رسالة ال
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عممية متكاممة تتعػمؽ بتحديد مصالح المنظمة في المحيط  وكما أن، القادمة
 الخارجي. 

 التخطيط االستراتيجي في قطاع التشييد  .ج 
الدراسات خاصة  عظـكم غربية، أك عربية بيئات في السابقة الدراسات غالبية أجريت

 منيا العربية السابقة الدراسات بالمصارؼ كالتعميـ كمؤسسات القطاع العاـ. كباستقراء
 كاقع عمى التعٌرؼ ضركرة إلى السابقة أشارت الدراسات أف القكؿ يمكف كاألجنبية،
 ميزة ليا تحقؽ استراتيجية اتخاذ قرارات أجؿ مف المنشآت في االستراتيجي التخطيط
 استنتج الدراسات السابؽ ليذه العرض ضكء في أيضان  عمييا، المحافظة أك ،تنافسية
 إلى حديثان، كيعكد زاؿ ال الصناعية المنظمات في االستراتيجي التخطيط أف الباحثاف
 ممارستو ال أف كما اإلدارم، األدب في المعاصر االستراتيجي التخطيط مكضكع حداثة
في  الكسطى اإلدارة مشاركة تناكلت فقط دراسة اؾكىن اإلدارة العميا، في محصكرة زالت

تت ثر  المنظمات ىذه فإف أخرل جية كمف قميمة، أنيا إال األعماؿ، منظمات استراتيجيات
 نمكىا في عرقمة شكؿ الذم األمر( كالخارجية الداخمية) البيئية المتغيرات مف بمجمكعة

 الدارسة جاءت ىنا كمف ة،المتكاصم باإلبداعات المجتمع برفد كتطكرىا كاستمرارىا
 شركات التشييد كمدل في االستراتيجي التخطيط ككاقع عف حقيقة لمكشؼ الحالية

 استخدامو.
 أف إال السابقة، الدراسات كتنكع تعدد مف كبالرغـ المكضكع، ىذا حكؿ كلندرة الدراسات

 أىـ مف يعتبر قطاع التشييد كالذم في االستراتيجي التخطيط لـ يتناكؿ منيا أيان 
 في اليامة األنشطة مف يعتبر خاص كبشكؿ دكلة اقتصاد أم بناء في القطاعات
 فرص إيجاد كفي اإلجمالي المحمي الناتج فٌعاؿ في بشكؿ ييساىـ الميبي حيث االقتصاد

 عمى بالتعٌرؼ أىميتو عمى البحث مدل يضفي الذم األشخاص الميبيف، آلالؼ عمؿ
 .بيا لمقياـ الحاجة الماسة كيؤكد قطاعال ىذا في االستراتيجي التخطيط كاقع

كتػػػزداد أىميػػػة التخطػػػيط فػػػي المنظمػػػات عمػػػى ضػػػكء التغييػػػر الكبيػػػر الخػػػاص فػػػي البيئػػػة 
الخارجيػػػة بكافػػػة أبعادىػػػا ممػػػا يجعػػػؿ ميمػػػة ضػػػماف بقػػػاء شػػػركة التشػػػييد الميمػػػة األكلػػػى 
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ي كالرئيسػػة لمػػدراء شػػركات التشػػييد كخاصػػة مػػع اشػػتداد درجػػة المنافسػػة كالضػػغكطات التػػ
تفػػػرض عمػػػى شػػػركة التشػػػييد، ممػػػا يجعػػػؿ ميمػػػة التخطػػػيط االسػػػتراتيجي الميمػػػة األكلػػػى 
كاألكثر أىمية لمدير الشركة، كتتمثؿ أىمية التخطػيط فػي المنظمػات فػي األسػباب التاليػة 

 (.77، 2009)الكرخي، 
 لممنظمة. كالخارجية الداخمية العكامؿ كفيـ دراسة عمى يركز .1
 كاالحتمػاالت التغيػرات لمكاجيػة التييػؤك  االسػتعداد عمميػات صػكب يتجػو .2

 المستقبمية.
 الظركؼ في المتسارعة( كالدينامكية )التغيرات العالية التعقيد درجة مع يتعامؿ .3

 الحالية.
 .مرنة تنظيمية كىياكؿ كبرامج سياسات استخداـ إلى يستند .4
 مػع التكيػؼ إمكانيػة تػكفير بيػدؼ كاالبتكػار، لإلبػداع كاسػعنا مجػاالن  يعطػي .5

 العصر. اتمتطمب
 

 المزايا المتحققة من اعتماد التخطيط في شركات التشييد: .د 
 ,Roger et.al)أىميا  مف كالتي الفكائد مف العديد اإلستراتيجي التخطيط يحقؽ

2003:217): 

 .كاحدة غايات الشركة داخؿ كاإلدارات الجيكد جميع تكحيد .1
 التمييز إلى دميؤ  مما ككؿ، المؤسسة لمستقبؿ الالـز كالتكجو األىداؼ تحديد .2

 . البعيد لمشركة عمى مدل الكمي تحسيف األداء أك كتطكير

 لرؤية أفضؿ لمشركة مكانة يكفر مما المستقبؿ، في التفكير عادات تنمية .3
 مشاركة فرصة الشركة كتكفير كضعؼ القكة نقاط تحديد خالؿ مف المستقبؿ
 .التخطيط عممية في اإلدارية المستكيات جميع

 .التخطيط عممية في اإلدارية المستكيات جميع كةمشار  فرصة تكفير .4

 الفرص كتقدير تحديد خالؿ مف المعمكمات مف كبير كـ تكفير في يساعد .5
 .المتكقعة المشكالت ككذلؾ المستقبمية
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  :االستراتيجي التخطيط عممية نظام استخدام ىر. معوقات 
 كالتنفيذ لبرمجةكا بالتخطيط الخاصة اإلجرائية السياسات إعداد عف القيادات عجز

 عمى القائميف كانعزاؿ المنظمة، في اإلدارم العمؿ يخدـ لما كالتقكيـ كالمتابعة كالمراقبة
 عف بعيدان  التقييـ يجعؿ مما التنفيذ مباشرة عف الخطط كابتعادىـ إعداد
 .(Kerzner, 2001: 93)الكاقع

 ضاريةالح لممستجدات متابعتيا كعدـ التخطيط في المتبعة األساليب تقادـ 
 التخطيط أسمكب كغياب كالعممية، كالتقنية كاالجتماعية كالمتغيرات االقتصادية

 .فييا كالعامميف لممنظمة كالرقي التقدـ إلى تحقيؽ ييدؼ الذم الفعاؿ
 اإلستراتيجية الخطط إلعداد اعتمادىا يتـ التي كالبشرية المالية المكارد قمة 

 الخطط إعداد عمى القائميف ريببتد االىتماـ كعدـ انعداميا، أك كتنفيذىا
 التخطيط في المتبعة األساليب كجمكد العمؿ اإلدارم، تخدـ التي اإلستراتيجية

 .تطكيرىا كعدـ
 كتنفيذىا الخطط إعداد عمى لمقائميف كالمعنكية المادية الحكافز تكفير عدـ.  
 كالتنفيذية العميا اإلدارات بيف التنسيؽ غياب.  
 كحدة كغياب الصالحيات تحديد كعدـ اإلدارية عماؿاأل تنفيذ في االزدكاجية 

 .المسؤكلية ضياع إلى يؤدم مما القيادة
 األعماؿ في حتى اإلدارم العمؿ في التخطيط ألىمية الكاضحة الرؤية غياب 

  .الصغيرة
 المكاف في المناسب الرجؿ ككضع لمعامميف الت ىيؿ بإعادة االىتماـ عدـ 

  .المناسب
 المختصيف العامميف إطالع كعدـ كالمكائح األنظمة بعض صياغة في السرية 

  .عمييا
 العامميف تفكيض كعدـ العميا القيادات بعض لدل الصالحيات في المركزية 

 .األعماؿ في بعض المختصيف
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 كلمعامميف بالتخطيط تقكـ التي العميا لمقيادات الشركة رسالة كضكح عدـ 
 .الخطط تنفيذ عمى القائميف

 اإلدارية القيادات بعض عقكؿ عمى تسيطر كالتي لسائدةا كالمعتقدات القيـ 
 .التنفيذييف كالعامميف

 6اٌذساعخ ٔزبئظ ػشع ِٕٚبلشخ ٚرؾ١ًٍ

تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة المسح الشامؿ لمعامميف بالكظائؼ اإلدارية تتمثؿ في 
المسجمة اإلدارة العميا لشركات التشييد )مدراء الشركات( العاممة في مدينة مصراتة ك 

، حيث ( شركة تشييد181بجياز تنفيذ مشركعات اإلسكاف كالمرافؽ، كالبالغ عددىـ )
استخدـ أسمكب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة، كتـ تحميؿ االستبيانات المستردة عمى 

 (SPSS)( استبانة/ مف خالؿ البرنامج اإلحصائي 922جميع االستبيانات كعددىا )
كفيما يمي عرض لنتائج  .اٌّزٕٛػخ اإلؽظبئ١خ االخزجبساد لمعالجة البيانات باستخداـ

 تحميؿ مجاالت الدراسة كاختبار فرضياتيا:

ٍزخط١ظ ٌاٌّفَٙٛ اٌؼٍّٟ  ٚاعزخذاَٚضٛػ ِب ِذٜ ولإلجابة عمى السؤال األول 

لكؿ كالنسب المئكية التكرارات تـ استخداـ  ششوبد اٌزش١١ذ اٌّؾ١ٍخ؟فٟ  االعزشار١غٟ
كضكح مفيكـ التخطيط االستراتيجي  األكؿ كالمتعمؽ بمدل مجاؿسؤاؿ مف أسئمة ال

بشركات التشييد المحمية العاممة بمدينة مصراتة، ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ 
(1.) 

 وضوح مفيوم التخطيط االستراتيجي. يبين 1جدول .
 النسبة التكرار  العبارة ت

 ت
ابتة التخطيط االستراتيجي ىك تطكير خطط مستقبمية ث

 %45 55 تطبؽ يكمان بعد يـك كلممدل المتكسط كالبعيد  

2 

التخطيط االستراتيجي ىك عممية مستمرة تتعمؽ 
بالمستقبؿ تقـك عمى تكقعات لمبيئة الخارجية كالداخمية، 
كمستكيات األداء في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، 

24 20% 



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   124 

 
 

كتقييـ لمفرص كالمخاطر عف طريؽ تطكير األىداؼ 
ت كالسياسات كالخطط التنفيذية مع رقابة كاالستراتيجيا

 مستمرة لتحديد ما يجب عممو مقدما كمتى ككيؼ سينفذ

3 

التخطيط االستراتيجي ىك كضع خطط مستقبمية تتضمف 
التنبؤ بالمستقبؿ كمعرفة ما يجب عممو لتحقيؽ ىذا 

التنبؤ آخذيف بعيف االحتياجات مف العمالة كرأس الماؿ 
 كالمكاد الخاـ

43 35% 

 %100 122 اإلجمالي
 

لدل مديرم شركات التشييد،  متخطيط االستراتيجيالعممي لمفيـك كلمعرفة مدل كضكح ال
منيـ اختيار مفيـك التخطيط ، كطيًمبى تـ تزكيد أفراد العينة بثالث مفاىيـ مختمفة

الذم يمثؿ المفيـك ( ىك 2االستراتيجي المناسب مف كجية نظرىـ، كالمفيـك رقـ )
اإلدارة  ممي المتكامؿ لمتخطيط االستراتيجي، كالذم اتفؽ عميو العديد مف كتابالع

كقد اعتبر اختيار أم مف المفاىيـ أدبيات البحث اإلستراتيجية، حيث تـ اإلشارة إليو في 
كيشير  عف المفيـك الدقيؽ لمتخطيط االستراتيجي،( كالتي كانت بعيدة 3،  1) األخرل

رد العينة يتفقكف مع المفيـك األكؿ كالثالث، في حيف أف %  مف أف88أف ( 1الجدكؿ )
 لدل مػدراءكالتي تعكس عدـ كضكح المفيـك العممي % فقط اختاركا المفيـك الثاني 28

دراسة كتتفؽ ىذه النتيجة مع النتيجة العامة التي تكصمت إلييػا شركات التشييد، 
اعية الػصغيرة فػي مف المديريف في المنظمات الصن% 37(، أف 2881)النجار، 

كاضحة لممفيـك العممي لمتخطيط االستراتيجي،  باألردف يممككف رؤية محافظػة إربػد
مف مدراء % 52 أظيرت نتائجيا أف ما نسبتو( 2883)الخطيب،  ككذلؾ دراسة

 المعنى العممي الصحيح لمفيـك التخطيط شركات صناعة األدكية األردنية ال تدرؾ
 .االسػتراتيجي
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ششوبد ِّبسعخ اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ فٟ دسعخ عمى السؤال الثاني ما ولإلجابة 

لكؿ سؤاؿ كالمتكسطات الحسابية كالكزف النسبي التكرارات تـ استخداـ  اٌزش١١ذ اٌّؾ١ٍخ؟
شركات ممارسة التخطيط االستراتيجي في بدرجة كالمتعمؽ  ثانيال مجاؿمف أسئمة ال

 (.2ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ )التشييد المحمية العاممة بمدينة مصراتة، 
 ششوبد اٌزش١١ذ اٌّؾ١ٍخِّبسعخ اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ فٟ . يوضح درجة 2جدول .

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

الوزن 
 النسبي
)%( 

 61.64 3.08 سعبٌخ ٚاضؾخ ِىزٛثخششوخ رٍّه اٌ .1

مف  تمكنيـ شركةبرسالة ال ىناؾ معرفة كفيـ مػف قبػؿ العػامميف .2
 .االلتزاـ بيا

2.90 58.03 

كاضحة كمكتكبة تػسعى )أقؿ مف سنة(  أىدافا مرحمية شركةتضع ال .3
 . ضمف اإلمكانيات كالظركؼ المتاحة لتحقيقيػا

2.82 56.39 

 في إعداد أىدافيا القصيرة األجؿشركة في ال كحدةأك إدارة تشارؾ كؿ  .4
 )أقؿ مف سنة(

2.54 50.82 

لمتعػرؼ عمػػى المتغيػرات  ميؿ البيئػة الخارجيػة،بتحلشركة تقـك ا .5
التي يمكف أف تػؤثر ( سياسية، اقتصادية، ثقافيػة، اجتماعيػة) المختمفػة

 المستقبؿ  عمييػا اآلف كفػي

2.45 49.02 

مػكارد بػشرية، في الشركة ) بتحميؿ عكامؿ البيئة الداخميةتقـك الشركة  .6
مصادر قكة، كنقاط  ى ما تممؾ مػفعم إدارية تقنية( لمتعرؼ ماليػة،

 اآلف كفي المستقبؿ(. ضعؼ لالستفادة منيا

2.99 59.84 

 55.96 2.80 المتكسط العاـ

 
ِّبسعخ اٌزخط١ط االعزشار١غٟ فٟ بمغ المتكسط الحسابي لجميع عبارات المجاؿ الثاني )

مما يدؿ عمى أف شركات % 55896كبكزف نسبي  2888( ششوبد اٌزش١١ذ اٌّؾ١ٍخ
باألسمكب العممي المتكامؿ،  تػستخدـ التخطػيط االسػتراتيجي كلكػف لػيستشييد المحمية ال
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أغمب أفراد العينة  نتيجة لغمكض المفيـك العممي المتكامؿ لمتخطيط االستراتيجي لػدل
كتعظيـ  كما تبيف سابقا كلكنيـ مدرككف ألىميتو كمعرفة مزاياه الستمرار كبقاء الشركة

 .أرباحيا
اٌّؼٛلبد اٌزٟ لذ رٛاعٗ اٌزخط١ظ ِب ٟ٘ أُ٘ ة عمى اسؤال الثالث  ولإلجاب

كالمتكسطات الحسابية التكرارات تـ استخداـ ششوبد اٌزش١١ذ اٌّؾ١ٍخ؟ االعزشار١غٟ فٟ 
ممارسة التخطيط بدرجة كالمتعمؽ  ثانيال مجاؿلكؿ سؤاؿ مف أسئمة الكالكزف النسبي 

اممة بمدينة مصراتة، ككانت النتائج كما شركات التشييد المحمية العاالستراتيجي في 
 يكضحيا الجدكؿ التالي:

 ششوبد اٌزش١١ذ اٌّؾ١ٍخاٌّؼٛلبد اٌزٟ لذ رٛاعٗ اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ فٟ 3 ٠ٛضؼ 3اٌغذٚي 3
المتوسط  العبارة ت

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

إداس٠خ خبطخ، ٚ٘ـزٖ  ٠زطٍت اٌزخط١ط االعزشار١غٟ ِٙـبساد .1

 زٛفشح ٌذ٠ىُِ اٌّٙـبساد غ١ـش

3.91 78.20 

معمكمات كؼء، كىك غير  يحتاج التخطيط االستراتيجي إلى نظػاـ .2
 .متكفر

4.27 85.41 

 61.31 3.07 عالية. يحتاج التخطيط االستراتيجي إلى تكمفػة .3

 71.48 3.57 ضعؼ المعايير المحددة لقياس األداء في الشركة  .4

كانات المادية كالبشرية الحالية عدـ االىتماـ الكافي بدراسة اإلم .5
 كالمستقبمية المتاحة لمشركة عند القياـ بالتخطيط االستراتيجي.

3.13 62.62 

 71.97 3.60 ضعؼ التنسيؽ عند كضع الخطط االستراتيجية بيف إدارات الشركة .6

 %72 3.59 المتكسط العاـ

اٌزٟ لذ رٛاعٗ اٌزخط١ظ اٌّؼٛلبد بمغ المتكسط الحسابي لجميع عبارات المجاؿ الثالث )

% مما يدؿ عمى 72ككزف نسبي  3859( ششوبد اٌزش١١ذ اٌّؾ١ٍخاالعزشار١غٟ فٟ 
كجكد معكقات لمتخطيط االستراتيجي في شركات التشييد المحمية مما يؤثر عمى كفاءة 

 التخطيط االستراتيجي في شركات التشييد المحمية.

 اخزجبس فشض١بد اٌجؾش
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يعزل إلى استخداـ التخطيط االستراتيجي  ثير ذا داللة إحصائية عمى ال يكجد ت 
 المؤىؿ العممي

يعزل إلى استخداـ التخطيط االستراتيجي يكجد ت ثير ذا داللة إحصائية عمى   
 المؤىؿ العممي

 ANOVA رُ إخزجبس ٘زٖ اٌفشض١خ ثبخزجبس رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبدٞ

 

 

متخطيط لالمفيـك العممي كاستخداـ كضكح اٌزجب٠ٓ األؽبدٞ ث١ٓ 3 ٠ٛضؼ اخزجبس 1عذٚي 3
 ٚاٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ االستراتيجي

ِغّٛع  إٌّٛرط

 اٌّشثؼبد

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعط 

 اٌّشثؼبد

F  

 اٌّؾغٛثخ

اٌذالٌخ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد

0.729 9 0.360 0.965 0.395 

داخً 

 اٌّغّٛػبد

8.964 992 0.374   

 9.685 929    

 .0.05سرجب  ِؼٕٛٞ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ اال

 

 ANOVAاألؽبدٞ  بػالنظر إلى النتػائج المتحصػؿ عمييػا في جػدكؿ تحميػؿ التبػايف 

ٟٚ٘ ل١ّخ أوـجش  sig=0.395 اٌذالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخٚأْ ل١ّخ  F=0.965 فـئْ ل١ّـخ ف١شـش

إؽظـبئ١خ ٚ  د دالٌـخٚ٘ـزا ٠ؼـٕٟ ػـذَ ٚعـٛ 0.05 ِـٓ ل١ّـخ اٌذالٌـخ اٌّؼ٠ٕٛـخ اٌّؼزّـذح

 ثبٌزـبٌٟ ٔمجـً اٌفشضـ١خ اٌظـفش٠خ ٚاٌـزٟ ٘ـٟ ال ٠ٛعـذ رـأص١ش را دالٌـخ إؽظـبئ١خ ػٍـٝ

 .ٚٔشفض اٌفشض١خ اٌجذ٠ٍخاٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٠ؼضٜ إٌٝ اعزخذاَ اٌزخط١ط االعزشار١غٟ 

 

عالقة بين وضوح مفيوم التخطيط االسرتراتيجي ودرجرة ممارسرتو يوضح ال3 1اٌغذٚي 3
 شركات التشييدري ف

شركات درجرة ممارسرتو فري  اإلحصاءة المجاؿ
 **0.270 معامؿ ارتباط بيرسكف مفيوم التخطيط االسرتراتيجيوضوح  التشييد

 0.003 مستكل الداللة
  0.01ارتباط دال إحصائيًا ىند مستوى 
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كضكح مفيكـ ( أعاله أف ىناؾ ضعؼ ارتباط ايجابي بيف 4يتضح مف الجدكؿ )
شركات التشييد محؿ الدراسة، كقد تراكحت طيط االسػتراتيجي كدرجػة ممارسػتو فػي التخ

 ضعيؼ بيف ىناؾ ارتباط( مما يفسر أف 0.270قيمة االرتباط في الدالالت المعنكية )

 شركات استخدامو في كبيف االستراتيجي لمتخطيط المتكامؿ العممي المفيـك كضكح

 الشركات، كعدـ في اإلدارية كالكفاءات القدرات لضعؼ نتيجة التشييد مكضكع الدراسة،

متطمبات  كتحديد اإلستراتيجية الخطة ألغراض المستيدؼ التطكير إلنجاح استعدادىا
   ذلؾ.

 االعزٕزبعبد6

 يػدرككف ال التشػييد، شػركات مػدراء %( مػف88نسػبة ) أف الدراسػة أظيػرت .1

 مزاياه، نحك إيجابية تكجيات لدييـ كلكف االستراتيجي، لمتخطيط العممي المفيـك

 التخطػيط اسػتخداـ عمػى تػدؿ ال متفاكتػة، المتاحػة بنسػب المػكارد اسػتغالؿ كيػتـ

 .المناسب العممي باألسمكب االستراتيجي

 فػػي إعػػداد أىػػدافيا القصػػيرة األجػػؿضػػعؼ إشػػراؾ شػػركات التشػػييد المحميػػة إلداراتيػػا  .2
 .)أقؿ مف سنة(

سياسػػػية، ) لمتعػػػرؼ عمػػػػى المتغيػػػرات المختمفػػػة بتحميػػؿ البيئػػػة الخارجيػػػة،لشػػركات اضػػعؼ قيػػاـ  .3
 .المستقبؿ التي يمكف أف تػؤثر عمييػا اآلف كفػي( اقتصادية، ثقافيػة، اجتماعيػة

 االسػتراتيجي التخطػيط تسػتخدـ ال الدراسػة ىػذه تناكلتيػا التشػييد التػي شػركات .4

 رجاتد كىناؾ المعركفة، العممية كخطكاتو مراحمو ضمف أم بصيغتو المتكاممة،

 نحػك الشػركة لػدل تكجػو كجػكد مػدل مثػؿ خطكاتػو، التركيػز عمػى مػف متفاكتػة

 مفيػـك تكضػيح ب ىميػة اإليمػاف بالمنافسػيف، كمسػتكل االىتمػاـ كحجػـ المسػتقبؿ

 كغيره. االستراتيجي التخطيط

 لمتخطػيط المتكامػؿ العممػي المفيػـك كضػكح ضػعيؼ جػدان بػيف ارتبػاطىنػاؾ  .5

 نتيجػة التشػييد مكضػكع الدراسػة، شػركات اسػتخدامو فػي كبػيف االسػتراتيجي
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 إلنجػاح اسػتعدادىا الشػركات، كعػدـ فػي اإلداريػة كالكفػاءات القػدرات لضػعؼ

 متطمبات ذلؾ. كتحديد اإلستراتيجية الخطة ألغراض المستيدؼ التطكير

 التخطيط عممية بخصكصشركات التشييد  بيف ضعيؼ تنسيؽ ىناؾ .6

 .اإلستراتيجي

 اٌزٛط١بد6

 نرل تقديـ بعض التكصيات، كىي: الدراسة نتائج عمى بناء
 المؤسسػات يسػاعد حػديث إدارم ك سػمكب اإلسػتراتيجي التخطيط استخداـ .1

 .كالداخمية الخارجية بيئتيا مع عمى الت قمـ أنكاعيا بجميع
 رزظبػ ثؾ١ظش اإلعظزشار١غ١خ اٌخطظط ٚضظغ فظٟ اٌّشظبسوخ ِجظذأ ػٍظٝ اٌزأو١ذ .2

 اٌّشظبسوخ اٌّخزٍفظخ اإلداس٠ظخ اٌّغظز٠ٛبد فٟ ٚاٌّغئ١ٌٛٓ ٌٍّذساء اٌفشطخ

 .اٌخطط ٘زٖ إػذاد فٟ
 تحسيف ش نو مف الذم كاإلبداعي، كاالبتكارم اإلستراتيجي التفكير تشجيع .3

 .الخطط اإلستراتيجية كتطكير
 بيانات تكفير أجؿ مف كاالتصاالت المعمكمات لتكنكلكجيا حديثة نظـ تبني .4

 .ياإلستراتيج التخطيط عممية كافة مدخالت عف كمعمكمات
 مػف التػي اإلسػتراتيجي، التخطػيط لعمميػة الماليػة المػكارد تػكفير ضػركرة .5

 عمػى العػامميف كتحفػز كاإلستراتيجيات الخطط مف تطكير تسيؿ أف ش نيا
 .متقدـ لقطاع المقاكالت تقني نظاـ بناء في كالتقدـ العطاء

 عمػى تقػع الػذيف العػامميف لكافػة متخصصػة تدريبيػة دكرات عقػد اسػتمرار .6
 .التخطيط اإلستراتيجي سؤكليةم عاتقيـ

 التخطػيط بعمميػة الخاصػة القػرارات اتخػاذ فػي المركزيػة نسػبة مػف تقميػؿ .7
 .اإلستراتيجي
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  ممخص الدراسة :

تناكلت ىذه الدراسة مكضكع الثقافة التنظيمية كاثرىا عمى تطبيؽ االدارة 
االلكتركنية بمستشفى صبراتة التعميمي، مف خالؿ استخداـ المنيج الكصفي 

ما مدل ت ثير  سة في التساؤليف التالييف:التحميمي .حيث اقتصرت مشكمة الدرا
الثقافة التنظيمية عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في مستشفى صبراتة التعميمي؟، 
ما مدل ادراؾ القيادات االدارية بمستشفى صبراتة التعميمي لدكر الثقافة التنظيمية 

التعرؼ ك . مف أىـ أىداؼ الدراسة ىفي تطبيؽ االدارة االلكتركنية بالمستشفى؟
عمى الصعكبات كالمشاكؿ التي تكاجو مستشفى صبراتة التعميمي كتحٌد مف قدرتو 
عمى تطبيؽ االدارة االلكتركنية، كمحاكلة تفادييا كتعميـ ذلؾ عمى المستشفيات 

ضعؼ درجة . كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: الميبية  المماثمة
اتة التعميمي بدراسة ك تحميؿ العكامؿ اىتماـ القيادات اإلدارية بمستشفى صبر 

ضعؼ درجة اىتماـ القيادات اإلدارية ، ككذلؾ  المككنة لمثقافة التنظيمية
. بمستشفى صبراتة التعميمي بدراسة كتحميؿ متطمبات تطبيؽ االدارة االلكتركنية

االىتماـ بدراسة كما خمصت الدراسة إلى العديد مف التكصيات مف أىميا: 
لعكامؿ المككنة لمثقافة التنظيمية بمستشفى صبراتة التعميمي، األمر كتحميؿ جميع ا
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الذم يؤدم إلى بناء ثقافة تنظيمية قكية تعزز متطمبات تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية 
، ككذلؾ االىتماـ بتدريب القيادات اإلدارية بالمستشفى محؿ الدراسة في المستشفى

مية القكية في تطبيؽ اإلدارة دكر الثقافة التنظيمف اجؿ تكعيتيا ب ىمية 
 .االلكتركنية

 . الثقافة التنظيمية  ، االدارة االلكتركنيةالكممات المفتاحية : 
Abstract:                                                                                          
The study examined the subject of the organizational culture and 

its impact on the application of the electronic administration at 

Sabratha Teaching Hospital, through the use of Analytical 

descriptive curriculum. The problem of the study was limited in 

the following two questions: What is the impact extent of 

organizational culture on  electronic management application in 

Sabratha Teaching Hospital? , What is the extent to which the 

administrative leadership of Sabratha Teaching Hospital are  aware 

of the role of organizational culture in the application of electronic 

management in hospital?. And the most important aims of the 

study is to identify the difficulties and problems facing the 

Sabratha Teaching Hospital and limit its ability to application of 

electronic administration, and try to avoid them and circulate it to 

similar Libyan hospitals. The study reached several results, the 

most important are: The weakness of the degree of  interest of the 

administrative leadership of Sabratha Teaching Hospital to study 

and analysis the factors that form the organizational culture. As 

well asthe weakness of the degree of interest administrative leaders 

Sabratha Teaching Hospital to study and analyze the requirements 

of the application of electronic administration. The study also 

concluded several recommendations, the most important 

are:Interest in the study and analyze all the components of 

organizational culture at Sabratha Teaching Hospital, which leads 

to the building of a strong organizational culture that enhances the 

requirements of applying electronic management in hospital, As 
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well as interest in training the administrative leaders in the hospital 

in order to raise awareness of the importance of the role of strong 

organizational culture in the application of electronic 

administration. 

 

Keywords: Organizational culture , Electronic Management 

 مقدمة الدراسة: 1-1
تؤدل الثقافة التنظيمية دكرا ميما في تنمية كتطكير المنظمات ككنيا األصؿ 
السمككي في المنظمة الذم يتـ مف خاللو أحداث التغيير في كافة مجاالت 

مف ىنا جاءت اىتمامات  المنظمات بالثقافة التنظيمية لما تتضمنو مف المنظمة، 
، كعادات ، كأفكار، ك سياسات تكجو سمكؾ  قيـ ، ك أخالقيات ، ك اتجاىات
إف المنظمات كىي تتابع التطكر الحاصؿ في  األفراد في المنظمات اإلدارية .

بيئة عمميا الخارجية ، يفترض أف تككف ثقافتيا التنظيمية، قد تـ االستثمار فييا  
 بشكؿ يجعؿ منيا عامؿ قكة في المنافسة الدائرة بيف المنظمات.  

لتغيير سمة مف السمات الحضارية لمعالـ المتقدـ، مما يستدعي  لقد أصبح ا
ضركرة العمؿ عمى رصد كؿ ما يحدث مف تغيرات في البيئة المحيطة ، كذلؾ 
بيدؼ مكاجية آثار ىذا التغير ك مكاكبة المستجدات، األمر الذم  يحتـ عمى 

رات ، جميع المنظمات الصحية ، كمنيا المستشفيات  ضركرة مكاجية ىذه التغي
مف خالؿ بناء كتعزيز تفافة تنظيمية قكية  لكي تتمكف مف مكاكبة  عصر  

تقديـ  المعمكمات ، ك االستفادة القصكل مف الثكرة التقنية بجميع مجاالتيا في 
خدمات الكتركنية  تشبع الرغبات الكاممة لممرضى ، ك تمبى متطمباتيـ ك 

ت اإلدارة االلكتركنية ،التي احتياجاتيـ، كذلؾ مف خالؿ االستفادة مف تطبيقا
أصبحت مف أىـ المفاىيـ الحديثة في الفكر اإلدارم المعاصر، فيي تعد نمطان 
جديدان، ترؾ آثاره التقنية عمى إدارة المنظمات ، كعمى استراتيجياتيا ككظائفيا.مف 
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ىنا فقد اىتمت ىذه الكرقة البحثية بدراسة اثر الثقافة التنظيمية عمى تطبيؽ 
 االلكتركنية بمستشفى صبراتة التعميمي.اإلدارة 

 مشكمة الدراسة: 1-2
تؤثر الثقافة التنظيمية ت ثيران كبيران عمى أداء المنظمات، السيما الخدمية في 
تطكيرىا لمخدمات التي تقدميا ك بالتالي تحتاج المنظمات الصحية، كمنيا 

ة لمتميز في تقديـ المستشفيات إلى درجة اىتماـ عالية بتطبيؽ اإلدارة اإللكتركني
خالؿ تسريع المعامالت الطبية كالمراجعة لممريض مف ناحية، خدماتيا مف 

كالمساىمة فيرفع كفاءة العمؿ ،كخفض المصاريؼ ،كسرعة إنجاز المعامالت 
 اإلدارية كالعالجية مف جية أخرل.

 ك بناء عمى ما سبؽ فاف  مشكمة الدراسة تتبمكر في التساؤليف التالييف  :
مدل ت ثير الثقافة التنظيمية عمى تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في مستشفى  ما -1

 صبراتة التعميمي ؟
ما مدل إدراؾ القيادات اإلدارية بمستشفى صبراتة التعميمي لدكر الثقافة   -2

 التنظيمية في تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية بالمستشفى؟
 فرضية الدراسة: 1-3

، ك تحقيقان ألىداؼ الدراسة فقد صاغ الباحث الفرضية استنادان إلى طبيعة المشكمة
 الرئيسة اآلتية:

"قمة االىتماـ بالثقافة التنظيمية يؤثر سمبان عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية 
 بمستشفى صبراتة التعميمي".

 كينبثؽ مف ىذه الفرضية الرئيسة خمس فرضيات فرعية ىي :
الثقافة التنظيمية يؤثر سمبان عمى قمة االىتماـ بالفرضية الفرعية األولى: 

 المتطمبات اإلدارية الالزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ البحث.
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قمة االىتماـ بالثقافة التنظيمية يؤثر سمبان عمى  الفرضية الفرعية الثانية:
 المتطمبات المالية الالزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ البحث.

قمة االىتماـ بالثقافة التنظيمية يؤثر سمبان عمى  فرضية الفرعية الثالثة:ال
 المتطمبات البشرية الالزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ البحث.

قمة االىتماـ بالثقافة التنظيمية يؤثر سمبان عمى   الفرضية الفرعية الرابعة:
إلدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ متطمبات األمف كالسالمة الالزمة لتطبيؽ ا

 البحث.
قمة االىتماـ بالثقافة التنظيمية  يؤثر سمبان عمى الفرضية الفرعية الخامسة: 

 المتطمبات التقنية الالزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ البحث.
 أىداف الدراسة: 1-4
تي تكاجو مستشفى تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى الصعكبات كالمشاكؿ ال  

صبراتة التعميمي مف خالؿ دراسة مدل ت ثير االىتماـ بالثقافة التنظيمية عمى 
تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية  بالمستشفى محؿ البحث ، كيحاكؿ الباحث مف خالؿ 

  ذلؾ التكصؿ إلى األىداؼ اآلتية :
ي التعرؼ عمى الصعكبات كالمشاكؿ التي تكاجو مستشفى صبراتة التعميم -1

كتحٌد مف قدرتو عمى تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية، كمحاكلة تفادييا كتعميـ ذلؾ عمى 
 المستشفيات الميبية  المماثمة .

اختبار العالقة بيف الثقافة التنظيمية ك تطبيقات االدارة االلكتركنية  -2
 بالمستشفى  محؿ البحث.

ستشفى صبراتة الخركج بمجمكعة مف النتائج كالتكصيات التي قد تساعد م -3
التعميمي عمى تبني ثقافة تنظيمو تساىـ في تمكينو مف تقديـ خدمات صحية 

 الكتركنية مف خالؿ تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية. 
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 : تتمثؿ أىمية الدراسة كمبررات القياـ بيا في األتي:أىمية الدراسة1-5
لدراسة في حيكية مكضكعيا، حيث تتمثؿ في انيا ت تي اتكمف أىمية  -1

استجابة لمتطكر السريع في عالـ االتصاالت كالتكجو نحك األعماؿ اإللكتركنية 
 في القطاع الصحي.

بياف أىمية دراسة تطبيقات اإلدارة االلكتركنية، مف خالؿ تحميؿ أىمية عناصر  -2
 الثقافة التنظيمية.

االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة لتطبيقيا عمى المنظمات المماثمة في قطاع  -3
 .الصحة الميبي

 تتمثؿ متغيرات الدراسة في األتي : متغيرات الدراسة: 1-6
 الثقافة التنظيمية.: المتغير المستقل

 : اإلدارة االلكتركنية.المتغير التابع
: لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة مف الدراسة اعتمد الباحث منيجية الدراسة 7 -1

 عمى المنيج التالي:
المنيج  الذم يتيح لنا جمع البيانات كالمعمكمات  ىكالمنيج الوصفي التحميمي : 

عف الظاىرة محؿ الدراسة ككصؼ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كتحميميا كتؼ 
يرىا ك اختبار صحة الفرضيات باستعماؿ األساليب كاألدكات اإلحصائية في 

ية في تحميؿ البيانات ليقيـ " أثر الثقافة التنظيمية عمى تطبيؽ اإلدارة االلكتركن
  مستشفى صبراتة التعميمي .

 مجتمع وعينة الدراسة: 1-8
إف المجتمع الذم استيدفتو الدراسة ىك المسؤكليف بمستشفى  مجتمع الدراسة :

 ( مسؤكؿ . 45صبراتة التعميمي ، حيث بمغ عددىـ )
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لصغر حجـ مجتمع الدراسة ، كلزيادة دقة النتائج فقد تـ  ًا نظر  عينة الدراسة :
 عمى أسمكب المسح الشامؿ لدراسة جميع مفردات مجتمع الدراسة.االعتماد 

  أدوات الدراسة: 9 -1
كتـ مف خالؿ  مراجعة الكتب كاألبحاث المتكفرة في  الجانب ألتوثيقي )المكتبي ( :

الدكريات كالمكاقع بشبكة المعمكمات ذات الصمة بمكضكع، ككذلؾ التقارير الصادرة 
 عف الشركات محؿ الدراسة.

تـ االعتماد عمى جمع كتحميؿ البيانات المتصمة بالدراسة ميدانيا  انب الميداني :الج
بكاسطة استمارة االستبياف، حيث صممت خصيصا لخدمة مكضكع الدراسة، كتـ  
تحميميا إحصائيا الختبار صحة فرضيات الدراسة، كذلؾ باستخداـ حزمة البرمجيات 

 .SSPSالجاىزة 
 حدود الدراسة: 1-10
 المكانية: مستشفى صبراتة التعميمي الكائف بمدينة صبراتة. الحدكد 

  (.2017الحدكد الزمنية: تمت الدراسة خالؿ سنة )
 مصطمحات الدراسة: 11 -1
عرفت بانيا" مجمكعة مف القيـ كالمعتقدات التي تشكؿ الثقافة التنظيمية :  -1

مالحظاتيـ ، منيج تفكير أعضاء المنظمة كادراكاتيـ ، كمف ثـ عمى اسمكبيـ ك 
 (1)كممارسات اإلدارة كأسمكبيا في تحقيؽ اىداؼ المنظمة كاستراتيجياتيا".

"ىي عممية ميكنة جميع مياـ كنشاطات المؤسسة : اإلدارة االلكترونية -2
باالعتماد عمى كافة تقنيات المعمكمات الضركرية كصكالن إلى تحقيؽ أىداؼ 

جراءات ك القضاء عمى الركتيف اإلدارة في تقميؿ استخداـ الكرؽ كتبسيط اإل
                                                           

(1)
ة منهج ثطبيلي ")إلاسكندرية :الدار الجامعي-جمال محمد املرس ي وآخرون :"التفكير الاستراثيجي وإلادارة الاستراثيجية

 347(، ص 2002، 1،ط
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السريع ك الدقيؽ لممياـ كالمعامالت لتككف كؿ إدارة جاىزة لمربط مع الحككمة 
 (1)اإللكتركنية الحقان" .

 
 المبحث الثاني : الثقافة التنظيمية 

 مفيوم الثقافة التنظيمية : 2-1
عتمده تمثؿ الثقافة التنظيمية  اإلطار القيمي  ك األخالؽ ك السمككي الذم ت

المنظمة في تعامميا مع مختمؼ األطراؼ ،كالفمسفة التي تحكـ سياساتيا تجاه 
المكظؼ كالعمالء كالطريقة التي يتـ بيا انجاز العمؿ ، ككذلؾ االفتراضات 

مجمكعة  ˝كالمعتقدات السائدة في المنظمة. ك تعرؼ الثقافة التنظيمية بككنيا 
، ك الطقكس، ك المعايير السمككية، القيـ، المعتقدات، ك االفتراضات ك الرمكز

كاالتصاالت، ك التقاليد، ك األعراؼ السائدة في منظمة ما، بحيث تعطي ليذه 
 .(1)˝المنظمة تفردا ك خصكصية قياسا لممنظمات األخرل 

مزيج مف االتجاىات ك القيـ المشتركة ، ك االعتقادات ك  ˝ك عرفت  ب نيا 
ؿ المنظمة ، باإلضافة إلى فمسفة اإلدارة التقاليد ك األعراؼ المعمكؿ بيا داخ

 (2).˝العميا تجاه أطراؼ التعامؿ الداخمي ك الخارجي مع المنظمة 

                                                           
1

عالء عبدالرزاق محمد السالمي ، و حسين عالء عبدالرزاق السالمي ، شبكات إلادارة إلالكتروهية ، عمان، وائل  -

  .   235م( ، ص2005، ) 1للنشر و التوزيع ط

(1)
عمان : دار وائل ˝ )  ألعمال املجتمع –املسئولية الاجتماعية و أخالكيات ألاعمال ˝محسن ألغالبي و صالح العامري :  

 184( ، ص  2005،   1للنشر و التوزيع ، ط
(2)

،  1إلاسكندرية : دار الجامعة الجدًدة للنشر ،ط˝)إلادارة الاستراثيجية و إدارة ألازمات ˝عبد السالم أبو كحف :  

 184( ، ص 2002
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كما عرفت ايضا بانيا" مجمكعة مف القيـ كالمعتقدات التي تشكؿ منيج تفكير 
أعضاء المنظمة كادراكاتيـ ، كمف ثـ عمى أسمكبيـ ك  مالحظاتيـ ، كممارسات 

 (3)في تحقيؽ اىداؼ المنظمة كاستراتيجياتيا". اإلدارة  كاسمكبيا
لذا تعد الثقافة التنظيمية بصمة المنظمة كىكيتيا الخاصة، التي جاءت مت ثرة 
بالعديد مف العكامؿ مثؿ بيئة األعماؿ التي تكجد فييا المنظمة، حيث الثقافة 

ـ التي تتجسد الديناميكية ك الثقافة األكثر استقرار، ثـ المدراء ك القادة ك ممارساتي
 بسمككيات يراد نشرىا في إطار المنظمة.

 أىمية الثقافة التنظيمية :  2-2
تؤدل الثقافة التنظيمية دكرا ميما في تنمية كتطكير المنظمات ككنيا األصؿ 
السمككي في المنظمة الذم يتـ مف خاللو إحداث التغيير في كافة مجاالت 

 المنظمة .
 : (4)ة في االتي كتتمثؿ أىمية الثقافة التنظيمي

الثقافة التنظيمية الكاضحة ، تمد المكظفيف برؤية كاضحة كفيـ اعمؽ  -1
 لمطريقة التي تؤدل بيا االشياء.

تؤدم إلى انخفاض معدؿ دكراف العمالة ، كسرعة االستجابة لقرارات اإلدارة  -2
 العميا.

 تنمي االىتمامات الجماعية بدال مف االىتمامات الفردية. -3
د بعض الدراسات اف التغييرات في الثقافة التنظيمية تفيد في تبني الجكدة تفي -4

 كتحسيف االداء.
                                                           

(3)
نهج ثطبيلي ")إلاسكندرية :الدار الجامعية م-جمال محمد املرس ي وآخرون :"التفكير الاستراثيجي وإلادارة الاستراثيجية

 347(، ص 2002، 1،ط
(4)

موضوعات وثراجم وبحوث ادارية متلدمة ")مطبعة العشري ،   -جاد الرب و سيد محمد ،" السلون التنظيمي  

  (.165، 153(، ص ص)2005السويس ، 
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 خصائص الثقافة التنظيمية :  2-3

تتضمف ثقافة المنظمة  مجمكعة مف الخصائص ك إف تفاكتت في درجة تكاجدىا 
 : (1)ك االلتزاـ بيا في المنظمة، مف أىميا ما يمي

، ك ما يتمتع بو المكظفكف مف حرية ك مسؤكلية تصرؼ درجة المبادرة الفردية -1
 في العمؿ.

 درجة قبكؿ المخاطرة، ك تشجيع المكظفيف عمى التجربة ك المبادرة. -2
 درجة كضكح األىداؼ ك التكقعات المطمكبة مف العامميف. -3
 درجة التكامؿ بيف الكحدات المختمفة في المنظمة. -4
 ميف.مدل دعـ اإلدارة العميا لمعام -5
مفيـك الرقابة المتمثؿ باإلجراءات ك التعميمات ك إحكاـ اإلشراؼ الدقيؽ عمى  -6

 العامميف .
 مدل الكالء لممنظمة ، بدؿ الكالءات التنظيمية الفرعية . -7
طبيعة أنظمة الحكافز ك المكافآت ، ك فيما إذا كانت تقـك عمى األداء أك  -8

 عمى معايير األقدمية ك الكاسطة . 
 رجة التسامح مع االختالؼ ك السماح بسماع كجيات نظر أخرل.د -9

طبيعة االتصاالت ، ك فيما إذا كانت قاصرة عمى القنكات الرسمية التي  -10
يحددىا نمط التسمسؿ الرئاسي أك ت خذ نمطا شبكيا يسمح بتبادؿ المعمكمات في 

 كؿ االتجاىات
 يا.: آليات بناء الثقافة التنظيمية والمحافظة عمي 2-4

                                                           
(1)

 . 72م( ، ص 2006،  1معي، طمحمد الصيرفي "إلادارة إلالكتروهية " ) إلاسكندرية : دار الفكر الجا
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إف الثقافة تنش  بفعؿ التفاعالت كالممارسات كالخبرات التي يمر بيا العاممكف ، 
كالتي يركا أنيا سمككيات يتـ مكاف تيا ، فتعزز باعتبارىا طريقا الكتساب مزيد مف 

 :(2)مالمزايا كالمنافع، كتتمثؿ آليات بناء الثقافة التنظيمية في االتي 
اختيار المكظفيف خطكة رئيسة في تشكيؿ  اختيار المكظفيف: تعتبر عممية -1

الثقافة التنظيمية . ذلؾ أنو كمف خالؿ عممية االختيار يتـ التعرؼ عمى األفراد 
الذيف ترل المنظمات أف لدييـ صفات كأنماط سمككية ، كخمفيات ثقافية ، 

 كاستعدادات كتكجييات مناسبة ليا .
تيار الحقيقي لطبيعة الثقافة الممارسات اإلدارية: أف الممارسات تبقي االخ -2

التنظيمية السائدة، إذ يتضح مف خالؿ الممارسات أنكاع السمكؾ التي يتـ مكافآتيا 
كالسمككيات التي يتـ استنكارىا كمعاقبتيا ، كيشكؿ ذلؾ مؤشرات كاضحة لمعامميف 
، فقد ترفع المنظمة شعارات مف أنيا تتبنى ثقافة تنظيمية تكافئ األمانة كاإلنجاز 

كتتبنى قيـ المساءلة كالشفافية، كلكف كمف خبرة ككاقع الممارسة اليكمية يكتشؼ  ،
العاممكف أف اإلدارة ال تطبؽ إال عكس ما تدفعو مف شعارات حيث تتـ الترقيات 
كالحكافز ، لمف ليـ كساطات كعالقات خاصة مع الرؤساء ، كأف كثيران مف 

محاسبة الذيف يقكمكف بيا ، بؿ الممارسات الخاطئة كالمخالفة لمقانكف ال يتـ 
يحصؿ العكس ، إذ أف الذيف يمتزمكف بالقكانيف كالتعميمات كال يتجاكزكنيا 
يصنفكف ب نيـ تقميديكف كمعكقكف كبالتالي يحسب ذلؾ نقاط قصكر عمييـ ، كلك 

 لـ يكف ذلؾ بشكؿ كاضح .
يحة كيجرل التكتـ عمى الممارسات الخاطئة، كيتـ تزكيؽ المعمكمات غير الصح

لكسائؿ اإلعالـ، بيدؼ رسـ صكرة جيدة، كلكف مغايرة لما ىك مكجكد فعالن، أف 

                                                           
(2)

، 1متولي السيد "السلون التنظيمي: املبادئ واملفاهيم ومجاالت التطبيم" )اللاهرة: مكتبة عين شمس ، ط

 .23م(، ص 2006
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مثؿ ىذه الممارسات ىي التي تشكؿ الثقافة التنظيمية، كليس الشعارات 
 كالسياسات التي ال تطبؽ .

ػ التنشئة كالتطبيع: يمـز لتثبيت الثقافة التنظيمية  المطمكبة لدل العامميف أف 3
بعد اختيارىا لممرشحيف المناسبيف لمتمقييف بعممية التدريب فيك تيتـ المؤسسات ك 

نكع مف التطبيع االجتماعي يتعمـ مف خالليا المكظفكف الكثير عف المنظمة 
 كأىدافيا كقيميا ، كما يميزىا عف المنظمات األخرل.

 أىمية دراسة الثقافة التنظيمية: 2-5
النظرم الحديث في فيـ كتفسير تفيد دراسة الثقافة التنظيمية مف خالؿ المنحى 

السمكؾ التنظيمي ،كالقكل التي تقؼ خمفو ، كتساعد في تفسير الفركقات الثقافية 
بيف المنظمات .  اما  مف الناحية التطبيقية فيناؾ العديد مف التطبيقات العممية 

 :(1).لدراسة ثقافة المنظمة اك الثقافة التنظيمية مف اىميا ما بمي
المنظمة بفاعميتيا ، حيث اف الثقافة القكبة تؤدم الى فاعمية ترتبط ثقافة  -1

 عالية.
 الثقافة التنظيمية أداة فعالة في التحميؿ التنظيمية  -2
 لمثقافة التنظيمية اثر قيـ أصحاب النفكذ كالمؤسسيف. -3
 لمثقافة التنظيمية اثر عمى أداء المنظمة. -4
 كالبيئة . تفسر ثقافة المنظمة العالقة بيف المنظمة -5
 لمثقافة التنظيمية دكر ميـ  في التغيير التنظيمي. -6

 المبحث الثالث: اإلدارة اإللكترونية
 مفيوم االدارة االلكترونية 3-1

                                                           
(1)

دًاب البداًنة  وعلى العضالية :"اجر البناء التنظيمي على جلافة املنظمات من خالل كيم املدًرين "، دراسة منشورة 

 (.47-46(، ص ص )1994العلوم الاكتصادًة واملالية ، العدد العاشر ،في مجلة 
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تمثؿ االدارة االلكتركنية اتجاىا  جديدا ، ألنو يقـك عمى اسس مختمفة عما كاف 
ى االستجابة متعارؼ عميو، بعدما اصبحت االدارة التقميدية غير قادرة عم

لمتغيرات العصر. اف المتتبع لمصطمح االدارة االلكتركنية يجده مف المصطمحات 
العممية المستحدثة تماما في مجاؿ العمـك االدارية كالتي تناكؿ بعض مكضكعاتيا 
عدد محدكد مف البحكث كالدراسات كالكتابات العممية السابقة . كليذا المفيكمة 

اك تختمؼ كلكنيا كميا تصب  في مجاؿ كاحد اال كىك عدة تعريفات ، قد  تتشابو 
 االدارة االلكتركنية ، كمف ىذه التعريفات ما يمي :

ىي أسمكب مف أساليب اإلدارة الحديثة تعمؿ عمى استخداـ تكنكلكجيا  -1
المعمكمات كاالتصاالت لمقياـ باألعماؿ اإلدارية المختمفة مف تخطيط، كتنظيـ، 

، ككسائؿ اتصاؿ، مف اجؿ تطكير العمؿ اإلدارم كرفع كتنفيذ، كرقابة، كتقكيـ
 (2)كفاءتو ، كتحقيؽ األىداؼ المخطط ليا.

ىي العممية االدارية القائمة عمى اإلمكانات المتميزة لالنترنت كشبكات  -2
االعماؿ في التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة عمى المكارد كالقدرات الجكىرية 

 (3)كد مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ الشركة.لمشركة كاآلخريف بدكف حد
ىي عممية ميكنة جميع مياـ كنشاطات المؤسسة اإلدارية باالعتماد عمى - 3

كافة تقنيات المعمكمات الضركرية كصكالن إلى تحقيؽ أىداؼ اإلدارة الجديدة في 
تقميؿ استخداـ الكرؽ كتبسيط اإلجراءات ك القضاء عمى الركتيف السريع ك الدقيؽ 

                                                           
2

، 1جابت عبدالرحمن ادريس "هظم املعلومات إلادارية في املنظمات املعاصرة"، )إلاسكندرية: الدار الجامعية ، ط - 

 23( ، ص 2005
3
 8(، ص1،2007ن ، الاردن،طصالح العامري وطاهر الغالبي " الادارة والاعمال " ) دار وائل للنشر ، عما - 
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لمعامالت لتككف كؿ إدارة جاىزة لمربط مع الحككمة اإللكتركنية الحقان لممياـ كا
.(4) 
أسمكب جديد لمعمؿ اإلدارم باستخداـ التقنية الحديثة المتمثمة بالحاسب اآللي  -4

 (5)كالشبكة الدكلية لممعمكمات ، مف اجؿ تحقيؽ الكفاية كالفعالية في أداء العمؿ.

 تمثؿ أىـ أىداؼ اإلدارة االلكتركنية في االتي:ت أىداف االدارة االلكترونية: 3-2
تقميؿ تكاليؼ اإلجراءات اإلدارية كما يتعمؽ بيا مف عمميات ، كزيادة كفاءة   -1     

 عمؿ اإلدارة مف خالؿ تعامميا مع المكاطنيف كالشركات.
استيعاب عدد أكبر مف العمالء في كقت كاحد إذ  أف قدرة اإلدارة التقميدية  -2     

ى تخميص معامالت العمالء تبقى محدكدة كتضطرىـ في كثير مف األحياف عم
 .إلى  االنتظار في صفكؼ طكيمة

إلغاء عامؿ العالقة المباشرة بيف طرفي المعاممة أك التخفيؼ منو إلى  -3      
أقصى حد ممكف مما يؤدم إلى الحد مف ت ثير العالقات الشخصية كالنفكذ في 

 مقة ب حد العمالءإنياء المعامالت  المتع
إلغاء نظاـ األرشيؼ الكرقي كاستبدالو بنظاـ أرشفة إلكتركني مع ما يحممو    -4     

مف ليكنة في التعامؿ مع الكثائؽ كالمقدرة عمى تصحيح األخطاء الحاصمة 
 بسرعة، كنشر الكثائؽ ألكثر مف جية في أقؿ كقت ممكف.

                                                           
4

عالء عبدالرزاق محمد السالمي ، و حسين عالء عبدالرزاق السالمي ، شبكات إلادارة إلالكتروهية ، عمان، وائل  - 

  .   235م( ، ص2005، ) 1للنشر و التوزيع ط
5
ريع الحكومة إلالكتروهية" ، إبراهيم الفريح" اهتشار ثلنيات املعلومات والاثصاالت في الدول العربية وأجرها على مشا - 

وركة عمل ملدمة في مؤثمر الحكومة إلالكتروهية: الواكع والتحدًات، املنعلد في مسلط في سلطنة ُعمان في الفترة ما 

 19، ص  2003ماًو  12-10بين 
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 ثقافة إيجابية لدل كافة العامميف.تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات لدعـ كبناء  -5    
اذ القرار عف طريؽ تكفير البيانات كربطيا مف مصادرىا  -6     تقميص معكقات اتخى

 .األصمية بصكرة مكحدة كآنية، ما يعمؽ الشفافية كالبعد عف المحسكبية
 الحفاظ عمى أمف  ك سالمة  الكثائؽ كسرية المعمكمات كتقميؿ مخاطر فقدىا -7

 (6)تتمثؿ االبعاد في العناصر التالية: دارة اإللكترونية: أبعاد اإل 3-3
حيث يتـ االعتماد عمى األرشيؼ اإلليكتركني كالبريد  :ادارة بال أوراق -1

اإلليكتركني كاألدلة كالمفكرات اإلليكتركنية كالرسائؿ الصكتية كنظـ تطبيقات 
  .المتابعة اآللية

التميفكف المحمكؿ كالتميفكف الدكلي حيث االتصاؿ اإللكتركني ك :إدارة عن بعد2-
  .الجديد كالمؤتمرات اإلليكتركنية غيرىا مف كسائؿ االتصاؿ الحديثة

ساعة متكاصمة دكف االرتباط بالميؿ  24حيث العمؿ  :ادارة بالزمن المفتوح -3
 .أك النيار

فالعمؿ يتـ مف خالؿ المنظمات الشبكية  .ادارة بال تنظيمات جامدة -4
 .لذكية التي تعتمد عمي صناعة المعرفةكالمنظمات  ا

 مراحل تطبيق اإلدارة اإللكترونية: 3-4
أف تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية البد كاف يمر في مراحؿ مترابطة كمتكاممة فيما بينيا 

 (7) ،كىذه المراحؿ ىي:
مرحمة التكثيؽ اإلدارم: كتشمؿ ىذه المرحمة تكثيؽ الييكؿ التنظيمي،  -1

، كاإلجراءات اإلدارية، كالمياـ الكظيفية كالصالحيات كالخدمات كمسارات األعماؿ
                                                           

 (6)
 95( ، ص  1999 ،1رأفت رضوان " عالم التجارة إلالكتروهية")مكتبة املنظمة العربية للعلوم إلادارية ،اللاهرة ،ط

. 
 (7)

(."إلادارة إلالكتروهية وآفاق ثطبيلاتها  العربية"،)الرياض: معهد إلادارة العامة، مرهس البحوث  2005سعد. ًاسين ) 

 12(، ص2005، 
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التي تقدميا المؤسسة، كتجرل عممية التكثيؽ اإلدارم لمكضع الراىف لممؤسسة 
 لالستفادة منيا في عمميات التطكير القادمة.

مرحمة التطكير اإلدارم: كىي ما يعرؼ بإعادة ىندسة ألعماؿ، كفي ىذه  -2
 ير اإلدارم بمنظكر تقنيالمرحمة يتـ التطك 

يراعي متطمبات اإلدارة االلكتركنية، كاف ي خذ بعيف االعتبار التطكير األفقي 
لمييكؿ التنظيمي، كليس التطكير العمكدم، الف التطكير األفقي يسيؿ اإلجراءات 
اإلدارية، أما التطكير العمكدم فانو يزيد مف تعقيد اإلجراءات اإلدارية، كما يمكف 

فاىيـ الحديثة في اإلدارة: مثؿ إدارة الجكدة الشاممة، كادارة المعرفة، إضافة الم
كيتـ ذلؾ مف خالؿ تطكير أعماؿ المؤسسة كفؽ مفاىيـ اإلدارة الحديثة، بما 

 يراعي أسس كمفاىيـ اإلدارة االلكتركنية.
مرحمة التطكير التقني: كتشمؿ تطكير جميع الجكانب  التقنية، مثؿ  -3

ييف، كالبنية التحتية، كتتضمف عممية تطكير البرمجيات تحميؿ البرمجيات، كالفن
جميع األعماؿ اإلدارية المطكرة كتحكيميا  إلى برامج كتطبيقات في الحاسب 
اآللي، كيترتب عمى ذلؾ ضركرة تكفير جميع األجيزة الالزمة مثؿ شبكات 

لفنييف الحاسب كقكاعد البيانات كأجيزة امف المعمكمات، كالعنصر البشرم، أك ا
القائميف عمى التقنية، كما يحتاجكف إليو مف تدريب كتطكير لمياراتيـ كتحفيزىـ  

 معنكيان كماديان ليقكمكا بمياميـ عمى الكجو األمثؿ.
 :المشاكل التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية 3-5
  (8)مشاكل تتعمق بالجوانب اإلدارية والتنظيمية وتشمل: 3-5-1
 ادات اإلدارية العميا لألخذ بسياسة تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية.قمة تحمس القي -1

                                                           
 (8)

كندًليجي، و إًمان فاضل السامرائي" ثكنولوجيا املعلومات و ثطبيلاتها")عمان، مؤسسة الوراق عامر إبراهيم 

 .  54( ، ص2002،  1للنشر ، ط
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 ضعؼ اىتماـ اإلدارييف بتطبيقات اإلدارة اإللكتركنية. -2
االفتقار إلى التشريعات كالمكائح المنظمة لبرامج اإلدارة اإللكتركنية لمتعامؿ  -3

 مع جرائـ الحاسب اآللي كاالختراقات األمنية.
قبؿ بعض المديريف كذكم السمطة اعتقادان منيـ ب ف  مقاكمة التغيير مف -4

 التغيير لإلدارة اإللكتركنية يشكؿ تيديدنا لسمطتيـ..
 كتشمؿ االتي:مشاكل بشرية:  3-5-2
غمكض مفيـك اإلدارة اإللكتركنية لدل بعض القيادات اإلدارية، لذلؾ فإف  -1

 الزمة لتنفيذه.األمر يحتاج إلى تكضيح المفيـك كتكفير األرضية الفكرية ال
نقص الككادر البشرية المؤىمة لمتعامؿ مع العصر الرقمي بتطبيقاتو كتعامالتو  -2

 اإللكتركنية داخؿ المستشفى.
قمة المتخصصيف في برمجيات الحاسب اآللي سكاء أكاف ذلؾ في مجاؿ  -3

 ميندسي الصيانة أك المبرمجيف.
رات األساسية الستخدامات قمة خبرة المكظفيف الذيف لدييـ اإللماـ بالميا -4

 الحاسكب كشبكات اإلنترنت.
 قمة برامج التدريب كتنمية الميارات في مجاؿ التقنية المتطكرة. -5
 ضعؼ ميارات المغة اإلنجميزية لدل بعض المكظفيف. -6
تخكؼ العامميف مف ت ثير التقنية الحديثة عمى مصالحيـ، كما قد يترتب عنو  -7

 اض الحكافز، كالتشديد الرقابي.مف تقميص  العمالة كانخف
تخكؼ الكثير مف العامميف في األجيزة الحككمية مف التعامالت اإللكتركنية  -8

 تحسبان لتسرب أك ضياع المعمكمات الشخصية.
 (9كتتمثؿ في االتي:مشاكل تقنية:  3-5-3

                                                           
9

 . 87،ص 2000،  1دًفيد براون،" الحكومة إلالكتروهية و إلادارة العامة"  املجلة الدولية للعلوم إلادارية ، ط -
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ضعؼ البنية التحتية لكثير مف المنظمات الصحية الستقباؿ التقنية الالزمة  -1
 كؿ لإلدارة اإللكتركنية.لمتح
 ضعؼ القدرة التكنكلكجية لشبكات االتصاؿ في بعض المناطؽ. -2
ندرة خدمة اإلنترنت لمجميكر المتعامؿ مع اإلدارة اإللكتركنية الصحية  -3

 بالشكؿ المناسب.
اعتماد معظـ البرامج اإللكتركنية كالمعمكمات المكجكدة عمى شبكات االتصاؿ  -4

 زية.عمى المغة اإلنجمي
ضعؼ البنية التحتية المتكاممة في الدكلة مما يعرقؿ تطبيؽ اإلدارة  -5

 اإللكتركنية في مؤسساتيا ككؿ.
 (10) كتتمثؿ في ما يمي :مشاكل مالية  3-5-4
 التكمفة المالية العالية الستخداـ الشبكة العالمية لإلنترنت. -1
لتطبيؽ اإلدارة  قمة المكارد المالية المخصصة لمبنية التحتية الالزمة -2

 اإللكتركنية، كبخاصة إنشاء الشبكات كربط المكاقع كتكفير األجيزة كالبرامج.
عدـ كفرة المخصصات المالية التي تحتاج إلييا عمميات تدريب كت ىيؿ  -3

 العناصر البشرية الالزمة لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المستشفى..
نكية الالزمة لتشجيع العامميف في ضعؼ الركاتب كالحكافز المادية كالمع -4

 مجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية.
قمة المصادر المالية المناسبة لتحديث األجيزة بصفة مستمرة، خاصة كأف  -5

تقنية المعمكمات في تطكر مستمر، األمر الذم يجعؿ تحديث األجيزة مع ىذه 
 التطكرات صعبنا.

 في ما ي تي:كتتمثؿ مشاكل تتعمق باألمن والسالمة:  3-5-5
                                                           

 (10)
 (. 274 -272عالء عبدالرزاق السالمي ، و خالد البراهيم السليطي ، مرجع سبم ذهره  ، ص ص)
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 الخكؼ مف عدـ القدرة عمى حماية قاعدة البيانات مف االختراؽ أك التخريب. -1
 الخكؼ مف إفشاء المعمكمات مف قبؿ المكظفيف أك المستفيديف مف النظاـ . -2
الخكؼ مف فقداف المعمكمات أك عدـ دقتيا عند إجراء التحديثات عمى النظاـ  -3

 اإلدارم اإللكتركني.
لثقة في برامج الت ميف  كالحماية عند تنفيذ المعامالت اإلدارية فقداف ا -4

 اإللكتركنية.
 المبحث الرابع : الدراسة العممية

 نبذة عن مستشفى صبراتة التعميمي: 4-1
تـ إنشاء مستشفى صبراتة التعميمي بمدينة صبراتة   -النشأة و التأسيس : -1

و بكاسطة شركة ىكسبيتاليا العالمية بتنفيذ شركة إكسبكرت البمغارية ، كقد تـ ت ثيث
األلمانية حيث قامت تركيب كافة األجيزة ك المعدات الطبية الثابتة ك المتحركة 

 ـ.1/9/1984ككذلؾ األثاث اإلدارم بالمكاتب، ك قد افتتح المستشفى رسميا في 
يقع مستشفى صبراتة التعميمي في مدينة صبراتة االثرية عمى    -الموقع: -2

ىكتار في حيف  تبمغ  المساحة المسقكفة لممستشفى  3.2در بحكالي مساحة تق
  2ـ9500حكالي 

تـ تكزيع األقساـ كفقا لمبنى  -األقسام و السعة التقديرية االيوائية:  -3
 المستشفى كالتالي :

الدكر األرضي: خصص لمخدمات العامة مف اإلدارة ك الصيدلية  -
 ك بعض العيادات .ك المخازف ك التصكير القطاعي ك البدالة 

الدكر األكؿ :المعامؿ ك األشعة ك العمميات ك العناية ك  -
 اإلسعاؼ ك قسـ األطفاؿ ك قسـ النساء ك الكالدة.

 الدكر الثاني :قسـ الجراحة الرجاؿ ك قسـ الجراحة النساء . -
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الدكر الثالث: قسـ الباطنية رجاؿ كالباطنية نساء ك قسـ المسالؾ  -
. 

 201أساس السعة التقديرية اإليكائية بحكالي كقد صمـ المستشفى عمى 
 سرير.

نظرا لمكقع المستشفى الميـ لكجكده عمى الساحؿ  -الخطة التطويرية : -4
البحرم لممدينة األمر الذم زاد مف قيمتو لدل السكاف المتردديف عميو مف 
كافة المناطؽ المجاكرة االمر الذم أدل إلى إمكانية التفكير في التكسع في 

مات ك زيادة بعض المشاريع المستقبمية التي تيـ قطاع الصحة في الخد
المدينة ك مما شجع عمى ذلؾ ىك كجكد مساحات كافية كشاغرة يمكف 
االستفادة منيا  في إقامة مشاريع مستقبمية تتمثؿ في مساحة لإلسعاؼ 
الطائر ، مجمكعة عمارات سكنية ، مبنى العالج باألشعة ك بعض الخدمات 

لمتحسيف مف مظير المستشفى ك استغالؿ في عممية الترفيو النفسي الخارجية 
ك البدني لممتردديف ك المكجكديف بالمستشفى كالحدائؽ ، أماكف االنتظار، 

 محطات الكقكؼ ........ الخ. 
اعتمد الباحث عمى استمارة االستبياف لمحصكؿ  -تصميم أداة الدراسة: 4-2

فركض الدراسة، حيث قاـ بتصميـ استمارة  عمى البيانات التي تساعده في اختبار
االستبياف، كلمتحقؽ مف صدؽ استمارة االستبياف، تـ استخداـ طريقة صدؽ 
المحتكل ب سمكب صدؽ المحكميف، حيث ثـ عرض االستبياف مرفقا بخطة 
الدراسة عمى مجمكعة مف األساتذة المتخصصيف، كقد تـ إدخاؿ بعض التعديالت 

ضكء  مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ. كبعد عممية التحكيـ  عمى بنكد االستبياف عمى
 أصبحت استمارة االستبياف تضـ أربعة أجزاء رئيسية ىي :
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( أسئمة حكؿ الخصائص العامة المتعمقة ب فراد مجتمع 5كيمثؿ ) الجزء األول :
 ( . A1-A5) الدراسة .كقد تـ اإلشارة إلييا بالرمكز مف 

ى التعرؼ عمى درجة اىتماـ مفردات مجتمع ييدؼ ىذا الجزء إلالجزء الثاني : 
الدراسة بتحميؿ متغيرات الثقافة التنظيمية في المستشفى محؿ الدراسة، كتمثميا 

  B1-.(B13فقرات تـ اإلشارة إلييا بالرمكز )  (13)
ييدؼ ىذا الجزء إلى التعرؼ عمى درجة اىتماـ مفردات مجتمع الجزء الثالث: 

ارة االلكتركنية كىي العكامؿ المادية ،العكامؿ الدراسة بتطبيؽ متطمبات االد
البشرية ،العكامؿ االدارية، العكامؿ المالية ، عكامؿ األمف كالسالمة، كقد تـ تقسيـ 

 ىذا الجزء كما يمي:
فقرات تـ اإلشارة  (10)درجة االىتماـ بتحقيؽ العكامؿ اإلدارية: كتمثميا  -1

 ( .  C1- 0C1إلييا بالرمكز ) 
فقرات تـ اإلشارة إلييا  (5)بتحقيؽ العكامؿ المالية: كتمثميا درجة االىتماـ  -2

 (  D1-D 5بالرمكز ) 
فقرات تـ اإلشارة  (12)درجة االىتماـ بتحقيؽ العكامؿ البشرية: كتمثميا  -3

 ( .  E12- E1إلييا بالرمكز ) 
( فقرات تـ 5درجة االىتماـ بتحقيؽ عكامؿ االمف كالسالمة: كتمثميا ) -4

 ( .  F5-F1لرمكز ) اإلشارة الييا با
( فقرات تـ اإلشارة 12درجة االىتماـ بتحقيؽ العكامؿ التقنية: كتمثميا ) -5

 (.G12-G1الييا بالرمكز )
كتككف اإلجابة عمى فقرات االستبياف كفقا لمقياس لكارت الخماسي، كقد أهعطيَّ 

(، 3(، متكسطة )2(، منخفضة )1لكؿ مستكل رقـ كما يمي: منخفضة جدا )
 (.5، عالية  جد)(4عالية )
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، فإذا كاف متكسط درجة اإلجابة ال 3كبالتالي يككف متكسط درجة اإلجابات = 
ذا كاف متكسط  3يختمؼ معنكيا عف  فيدؿ عمى أف درجة االىتماـ متكسطة كا 

فيدؿ عمى ارتفاع درجة االىتماـ، أما إذا كاف  3درجة اإلجابة تزيد معنكيا عف 
 فيدؿ عمى انخفاض درجة االىتماـ. 3ف متكسط درجة اإلجابة تقؿ معنكيا ع

لقد تناكؿ الباحث تحميؿ  -األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة : 4-3
البيانات بعدة أساليب إحصائية، باستخداـ حزمة البرامج االحصائية لمعمكـ 

 ( ، كذلؾ لت كيد نتائج الدراسة كىذه األساليب ىي:SPSSاالجتماعية) 
 ( لمصدؽ كالثبات.Cronbach's Alphaالفا )اختبار كركنباخ  -1
 التكزيع التكرارم النسبي. -2
 تحميؿ االنحدار.  -3
 مجتمع الدراسة وخصائصو الديموغرافية : 4-4
تمثؿ مجتمع الدراسة في جميع المسئكليف أك القيادات  مجتمع الدراسة: 4-4-1

رؤساء األقساـ (  –مدراء اإلدارات  –مدراء المكاتب  –اإلدارية )مدير المستشفى
كذلؾ ألف تطكير الثقافة التنظيمية كدراسة تطبيؽ  ,بمستشفى صبراتة التعميمي

 اإلدارة االلكتركنية ىي مف مسئكليات القيادات اإلدارية بالمستشفى محؿ الدراسة
( مفردة، كقد تـ استخداـ أسمكب المسح الشامؿ  52كبمغ حجـ مجتمع الدراسة )
زيع استمارة االستبياف عمى جميع مفردات مجتمع لجمع البيانات، حيث تـ تك 

الدراسة، عف طريؽ االتصاؿ المباشر ب فراد مجتمع الدراسة، كذلؾ مف اجؿ 
تكضيح بعض المفاىيـ الكاردة في استمارة االستبياف كطريقة مؿء االستمارة. كبعد 

( استمارات كذلؾ 4( ، كبالتالي يككف الفاقد )48فترة تـ الحصكؿ عمى عدد )
عدـ تجاكب أصحابيا في إعطاء البيانات كالمعمكمات، كعدد االستمارات ل

( ، كبالتالي فاف عدد االستمارات التي 3المستبعدة لعدـ اكتماؿ إجاباتيا ىك )
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% مف حجـ مجتمع  86.5( استمارة، كيمثؿ نسبة 45خضعت لمدراسة ىك )
ة في تمثيؿ مجتمع الدراسة، كىي نسبة عالية جدا، يمكف االعتماد عمييا بثقة كبير 

 الدراسة.
يمكف تكضيحو الخصائص الديموغرافية لمفردات مجتمع الدراسة :  4-4-2

 كفقا لالتي :
( يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات مجتمع الدراسة حسب الجنس 1جدول رقم )

 والوظيفة
 ت  الجنس  التكرار النسبة %

  ذكور 25 55.6
 إناث 20 44.4 1

  الفئة العمرية التكرار سبة%الن
  سنة30اقل من 21 46.7

 
2 

 سنة 40إلي اقل من 30من  11 24.4
 سنة 50الى اقل من 40من   6 13.3
 سنة فما فوق 50من   7 15.6

  المستوى الوظيفي التكرار النسبة %
  مدير عام  1 2

 
3 

 مدير ادارة 9 20
 رئيس قسم  16 36
 مدير مكتب 19 42

  المؤىل العممي التكرار النسبة %
  دبموم متوسط أو ما يعادلو 15 33.3

 مؤىل جامعي 24 53.3 4
 ماجستير أو دكتوراه 6 13.4

  سنوات الخبرة التكرار النسبة %
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  سنوات 5اقل من  19 42.2
 سنوات 10إلي اقل من  5من  12 26.7 5

 سنوات فما فوق 10من  14 31.1
 وعالمجم 45 100%

 
 ( السابؽ نالحظ االتي: 1مف خالؿ الجدكؿ )

ت -
كزع مفردات مجتمع الدراسة بالتساكم تقريبا   بيف الذككر كاالناث مما 
يبيف قكة مشاركة المرأة في المياـ القيادية بمستشفى صبراتة التعميمي، 

 %.44.4حيث بمغت نسبة مشاركتيف 
ا -

ناصر الشابة ، غمب القيادات االدارية بمستشفى صبراتة ىـ مف الع
 %.71سنة  40حيث بمغت نسبة الذيف تقؿ اعمارىـ عف 

ا -
لمستكيات  اإلدارية إلفراد مجتمع الدراسة متنكعة  كتتكزع بشكؿ طبيعي، 
كىذا  يساعد في الكصكؿ إلى جمع معمكمات كبيانات يمكف االعتماد 

 عمييا في التحميؿ.
م -

امعي كيمثؿ عظـ  مفردات مجتمع الدراسة مف الحاصميف عمى مؤىؿ ج
% ، ثـ يمييا الحاصميف عمى دبمـك متكسط أك ما يعادلو  53.3نسبة 
% ، في حيف بمغت نسبة الحاصميف عمى دكتكراه أك 33.3بنسبة 

% ، كيتضح مما سبؽ أف المؤىالت العممية إلفراد 13.4ماجستير 
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مجتمع الدراسة متنكعة كتعتبر في المستكل المطمكب، بحيث يمكف 
 اجاباتيا في الكصكؿ إلي ىا نتائج تخدـ أىداؼ الدراسة.االعتماد  عمى 

أ -
غمب مفردات مجتمع الدراسة خبرتيـ أقؿ مف خمسة سنكات  كيمثؿ 

سنكات فما فكؽ كيمثؿ  10% ، ثـ يميو مما خبرتيـ مف 42.2نسبة 
سنكات  10إلي اقؿ  مف  5% ، ثـ يميو مما خبرتيـ مف 31.1نسبة 

ت المجتمع ، مما يبيف قمة خبرة % مف جميع مفردا26.7كيمثؿ نسبة 
 المسؤكليف في المستشفى محؿ الدراسة.

 التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمتغيرات الدراسة: 4-5
 الثقافة التنظيمية ) المتغير المستقل(. 4-5-1

( المبيف ادناه  أف إجابات مفردات مجتمع 2نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
بالعكامؿ المتعمقة بالثقافة التنظيمية لمستشفى  الدراسة  حكؿ درجة االىتماـ 

ف كاف أغمبيا متكسطة ،  صبراتة التعميمي  تتراكح بيف المنخفضة كالمتكسطة  كا 
مما يدؿ عمى ضعؼ االىتماـ  بتنمية كتطكير  الثقافة التنظيمية ، األمر الذم 

ية، الف اثر سمبا عمى قدرة المستشفى محؿ الدراسة عمى تطبيؽ اإلدارة االلكتركن
الخدمات االلكتركنية الصحية  تتطمب درجة اىتماـ عالية بجميع  العناصر 
المككنة لمثقافة التنظيمية  ، كىذا لـ يتحقؽ في مستشفى صبراتة التعميمي ، االمر 
الذم يؤكد المشكمة ك يتكافؽ مع الشطر األكؿ مف الفرضية الرئيسة لمدراسة كيثبت 

 صحتيا. 

 جة اىتماـ افراد مجتمع الدراسة بالعناصر المككنة لمتغير الثقافة التنظيمية .(  يبيف در 2جدكؿ رقـ )

 ر. م
 

عالية  الفئة البيان
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جدا

درجة 
 االىتمام
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تنمية شعور العاممين  
 باالنتماء إلى المستشفى.

  0 15 25 5 0 التكرار

B1 %11 0.0 النسبة.
1 

 ةمتوسط 0.0 33.3 55.6
B2  شيوع الثقة و التعاون بين

 أفراد المستشفى.
  0 13 27 3 2 التكرار

 متوسطة 0.0 28.9 60.0 6.7 4.4 النسبة% 

B3  تشكيل فرق عمل لحل
مشاكل العمل و تحسين 
 مستواه.

  5 10 30 0 0 التكرار

 متوسطة 11.1 22.2 66.7 0.0 0.0 النسبة% 

B4  توعية العاممين و تدريبيم
 ىتمام بالعمالء.عمى اال

  2 12 29 2 0 التكرار

 متوسطة 4.4 26.7 64.5 4.4 0.0 النسبة% 

تكوين الرغبة لدى العاممين  
في اإلصغاء لمنقاش و 
 التوجيو.

  2 7 35 1 0 التكرار

B5 %متوسطة 4.4 15.6 77.8 2.2 0.0 النسبة 

استخدام الموارد المالية و  
المادية بحكمة في 
 المستشفى.

  5 10 27 3 0 ارالتكر 

B6 %متوسطة 11.1 22.2 60.0 6.7 0.0 النسبة 

تشجيع مبادرات العاممين  
في تقديم مقترحات تذليل 
 و حل مشاكل العمل.

  1 28 13 2 1 التكرار

B7 منخفضة 2.2 62.3 28.9 4.4 2.2 النسبة 

إجراء المناقشات و تبادل  
وجيات النظر بين 
القيادات اإلدارية و 

ن عند اتخاذ العاممي
 القرارات.

  10 14 19 2 0 التكرار

B8 متوسطة 22.2 31.2 42.2 4.4 0.0 النسبة 

مدى تفويض المرؤوسين  
في أداء الواجبات و 
اختيار الحمول المالئمة 
 لمشاكل العمل.

  6 25 13 1 0 التكرار

B9 منخفضة 13.3 55.6 28.9 2.2 0.0 النسبة 

الفيم المشترك ألىداف  
اإلعمال بين  وطبيعة

المديرين و العاممين في 
 المستشفى.

  7 30 6 2 0 التكرار

B1
0 

 منخفضة 15.6 66.7 13.3 4.4 0.0 النسبة%

 المصدر : استمارة االستبياف  
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 االدارة االلكترونية  ) المتغير التابع(. 4-5-2
 المتطمبات اإلدارية الالزمة لتطبيق االدارة االلكترونية : 4-5-2-1

بالمتطمبات اإلدارية األزمة لتطبيؽ االدارة (  يبيف درجة  اىتماـ إفراد مجتمع الدراسة 3قـ )جدكؿ ر 
 .االلكتركنية

عالية  الفئة البيان ر. م
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جدا

درجة 
 االىتمام

التخطيط إلدخال مشروع  
اإلدارة االلكترونية في 

 .المستشفى

 ةمتوسط 10 14 19 2 0 التكرار
 C1 %22.2 31.2 42.2 4.4 0.0 النسبة  

C2  دعم سياسة التحول نحو
تطبيق اإلدارة االلكترونية 
 بالمستشفى.

 متوسطة 5 10 30 0 0 التكرار

  11.1 22.2 66.7 0.0 0.0 النسبة% 

C3  تحديد االحتياجات التدريبية
المطموبة لتطبيق اإلدارة 
االلكترونية في المستشفى 
. 

  0 10 30 5 0 التكرار

.11 0.0 النسبة 
1 

 متوسطة 0.0 22.2 66.7

C4  امتالك المستشفى دليال
إجرائيا لتطبيق اإلدارة 
 االلكترونية.

  1 28 13 2 1 التكرار

 منخفضة 2.2 62.3 28.9 4.4 2.2 النسبة% 

امتالك إدارة المستشفى  
لخطة استراتيجية لتقديم 
خدماتيا عن طريق الشبكة 
 الدولية .

  6 25 13 1 0 كرارالت

C5 منخفضة 13.3 55.6 28.9 2.2 0.0 النسبة 
امتالك إدارة المستشفى  

لميارات إدارة الوقت التي 
تحتاج إلييا اإلدارة 
 االلكترونية

  1 28 13 2 1 التكرار

C6 %منخفضة 2.2 62.3 28.9 4.4 2.2 النسبة 
وجود تنسيق بين إدارة  

المستشفى و اإلدارات 
وزارة الصحة المختصة ب

لمشروع في تطبيق اإلدارة 
 االلكترونية .

  1 28 13 2 1 التكرار

C7 منخفضة 15.6 66.7 13.3 4.4 0.0 النسبة 

تقديم الحوافز المادية و  
المعنوية لممتميزين في 
مجال العمل االلكتروني 
 بالمستشفى .

  5 10 27 3 0 التكرار

C8 ةمنخفض 11.1 22.2 60.0 6.7 0.0 النسبة 

  2 7 35 1 0 التكرارامتالك القدرة عمى التوفيق  
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C9  بين تطبيقات تقنية
المعمومات اإلدارية و 
الجوانب اإلنسانية في 
 العمل اإلداري بالمستشفى .

 متوسطة 4.4 15.6 77.8 2.2 0.0 النسبة%

توفير بيئة عمل مناسبة  
لتطبيق اإلدارة االلكترونية 
 بالمستشفى .

  2 7 35 1 0 التكرار
C10 متوسطة 4.4 15.6 77.8 2.2 0.0 النسبة 

 المصدر: استمارة االستبياف
( السابؽ  نالحظ أف إجابات مفردات مجتمع الدراسة  حكؿ 3مف خالؿ الجدكؿ )

درجة االىتماـ  بالمتطمبات اإلدارية  الالزمة لتطبيؽ  اإلدارة االلكتركنية تتراكح 
ف كاف أغ مبيا منخفضة  ، كىذا يدؿ عمى ضعؼ بيف المنخفضة كالمتكسطة ،كا 

اىتماـ القيادات اإلدارية  بمستشفى صبراتة التعميمي بالمتطمبات اإلدارية  الالزمة 
لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية، األمر الذم ادل إلي ضعؼ قدرة المستشفى محؿ 
البحث عمى تطبيؽ الخدمات االلكتركنية المطمكبة لتحسيف الخدمات الصحية ، 

يؽ اإلدارة اإللكتركنية يتطمب درجة اىتماـ عالية بجميع العكامؿ االدارية، الف تطب
كىذا لـ  يتحقؽ في المستشفى محؿ الدراسة، االمر الذم يؤكد المشكمة ك يتكافؽ 

 مع الشطر الثاني مف الفرضية الفرعية األكلى لمدراسة كيثبت صحتيا.
 االلكترونية :المتطمبات المالية الالزمة لتطبيق االدارة  4-5-2-2

( التالي أف إجابات مفردات مجتمع الدراسة  حكؿ درجة االىتماـ 4يبيف الجدكؿ )
بالعكامؿ المالية الضركرية لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية جميعيا منخفضة ، كىذا 
يدؿ عمى قمة اىتماـ القيادات اإلدارية  بمستشفى صبراتة التعميمي بتكفير 

لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية مما اثر سمبا عمى قدرة المتطمبات المالية الالزمة 
المستشفى محؿ الدراسة عمى تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية المطمكبة ، االمر الذم 
يؤكد المشكمة ك يتكافؽ مع الشطر الثاني مف الفرضية الفرعية الثانية لمدراسة 

 كيثبت صحتيا.
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بالمتطمبات المالية االزمة اسة (  يبيف درجة  اىتماـ افراد مجتمع الدر 4جدكؿ رقـ )
 .لتطبيؽ االدارة االلكتركنية

 ر. ـ
 

عالية  الفئة البياف
 جدا

منخفضة  منخفضة متكسطة عالية
 جدا

درجة 
 االىتماـ

تكفير الدعـ المالي  
الكافي لتييئة البنية 
التحتية لإلدارة 

 االلكتركنية بالمستشفى.

 منخفضة 6 25 13 1 0 التكرار
D1 %13.3 55.6 28.9 2.2 0.0 النسبة  

D2  امتالؾ إدارة المستشفى
لميزانية كافية لصيانة 
أجيزة الحاسبات اآللية 
 ك الشبكات باستمرار .

 منخفضة 5 30 10 0 0 التكرار
  11.1 66.7 22.2 0.0 0.0 النسبة% 

D3  كجكد الدعـ المالي
الكافي لتحديث 

الحاسبات اآللية ك 
 البرمجيات بالمستشفى .

  6 25 13 1 0 رالتكرا

 منخفضة 13.3 55.6 28.9 2.2 0.0 النسبة% 

D4  امتالؾ إدارة المستشفى
لألمكاؿ الالزمة لتصميـ 

ك تطكير البرامج 
 االلكتركنية .

  1 28 13 2 1 التكرار
 منخفضة 2.2 62.3 28.9 4.4 2.2 النسبة% 

تكفير الدعـ المالي  
الالـز لالستعانة 
بالمدربيف المؤىميف 

 ريب المكارد البشرية.لتد

  6 25 13 1 0 التكرار
D5 %منخفضة 13.3 55.6 28.9 2.2 0.0 النسبة 

 المصدر: استمارة االستبياف
 
 المتطمبات البشرية الالزمة لتطبيق االدارة االلكترونية : 4-5-2-3
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بالمتطمبات البشرية االزمة (  يبيف درجة  اىتماـ افراد مجتمع الدراسة 5جدكؿ رقـ )
 .طبيؽ االدارة االلكتركنيةلت

 ر.م
 

عالية  الفئة البيان  
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جدا

درجة 
االىتما

  م

السعي إلى التحول إلى 
اإلدارة االلكترونية من خالل 

 التجديد في األساليب .

  7 30 6 2 0 التكرار

E1 %منخف 15.6 66.7 13.3 4.4 0.0 النسبة
 ضة

E2 لعاممين  نشر الوعي بين ا
بأىمية اإلدارة االلكترونية 
 من قبل إدارة المستشفى.

 

  5 27 10 3 0 التكرار
منخف 11.1 60.0 22.2 6.7 0.0 النسبة% 

 ضة
E3  امتالك العاممين بالمستشفى

 لميارات استخدام الحاسوب.
  2 7 35 1 0 التكرار

متوسط 4.4 15.6 77.8 2.2 0.0 النسبة% 
 ة

شفى إجادة إدارة المست 
التعامل مع الشبكة 

 العنكبوتية .

  10 14 19 2 0 التكرار
E4 %متوسط 22.2 31.2 42.2 4.4 0.0 النسبة

 ة
استخدام غدارة المستشفى  

-eلمبريد االلكتروني )
mail ). 

  5 10 30 0 0 التكرار
E5 %متوسط 11.1 22.2 66.7 0.0 0.0 النسبة

 ة
امتالك القيادات اإلدارية  

 بريد الكتروني .بالمستشفى ل
  0 10 30 5 0 التكرار

E6 %متوسط 0.0 22.2 66.7 11.1 0.0 النسبة
 ة

تفعيل شبكة االتصال  
 الداخمية بالمستشفى

  1 13 28 2 1 التكرار
E7 %متوسط 2.2 28.9 62.3 4.4 2.2 النسبة

 ة
  6 25 13 1 0 التكرارإجادة إدارة المستشفى  
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E8  الستخدام محركات البحث
 االلكتروني .

منخف 13.3 55.6 28.9 2.2 0.0 النسبة%
 ضة

استخدام الكاميرات الرقمية  
 من قبل إدارة المستشفى .

  1 28 13 2 1 التكرار

D9 %منخف 2.2 62.3 28.9 4.4 2.2 النسبة
االستعانة بمدربين مؤىمين   ضة

لتدريب العاممين عمى 
 استخدام تقنية المعمومات .

منخف 28 13 2 1 0 التكرار
ضةجد

 ا
E9 %62.3 28.9 4.4 2.2 0 النسبة  

وجود مبرمجون لتصميم  
البرامج االلكترونية الخاصة 

 باألعمال اإلدارية 

  10 19 14 2 0 التكرار
E1
0 

منخف 22.2 42.2 31.2 4.4 0.0 النسبة%
 ضة

وجود فنيون قادرون عمى  
صيانة األجيزة االلكترونية 

 بالمستشفى .

  1 28 13 2 1 التكرار
E1
1 

منخف 2.2 62.3 28.9 4.4 2.2 النسبة%
 ضة

E1
2 

العمل عمى تنفيذ دورات 
تدريبية لمعاممين بالمستشفى 

عمى استخدام التقنيات 
 الحديثة .

  5 27 10 3 0 التكرار
منخف 11.1 60.0 22.2 6.7 0.0 النسبة% 

 ضة

 المصدر: استمارة االستبياف 
 

بات مفردات مجتمع الدراسة حكؿ درجة أف إجا(  السابؽ 5نالحظ مف خالؿ)
االىتماـ  بالعكامؿ البشرية المتعمقة بتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية تتراكح بيف 
ف كاف أغمبيا متكسطة ، كىذا يدؿ عمى قمة اىتماـ  المنخفضة كالمتكسطة  كا 

القيادات اإلدارية  بمستشفى صبراتة التعميمي بالعكامؿ البشرية الالزمة لتطبيؽ   
دارة االلكتركنية  ، األمر الذم أدم إلي ضعؼ قدرة المستشفى محؿ الدراسة اإل

عمى تطبيؽ الخدمات  االلكتركنية. الف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية يتطمب درجة 
اىتماـ عالية بجميع  العكامؿ البشرية، كىذا لـ يتحقؽ في مستشفى صبراتة 



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   163 

 
 

الفرضية الفرعية الثالثة كيثبت التعميمي االمر الذم يتكافؽ مع الجزء الثاني مف 
 صحتيا.

 متطمبات االمن والسالمة الالزمة لتطبيق االدارة االلكترونية : 4-5-2-4
بمتطمبات األمف كالسالمة (  يبيف درجة  اىتماـ أفراد مجتمع الدراسة 6جدكؿ رقـ )

 .األزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية
عالية  الفئة البيان ر. م

 جدا
منخفضة  منخفضة متوسطة عالية

 جدا
درجة 
 االىتمام

وجود تشريعات  
تعاقب عمى اختراق 
قواعد بيانات اإلدارة 

االلكترونية في 
 اإلدارة الصحية .

 منخفضة 5 27 10 3 0 التكرار

F1 %11.1 60.0 22.2 6.7 0.0 النسبة  

F2  توفر تعميمات
واضحة من قبل 

اإلدارات المختصة 
بوزارة الصحة 
بشأن التعديات 

عمى امن و سالمة 
 المعمومات .

 منخفضة 5 30 10 0 0 التكرار
  11.1 66.7 22.2 0.0 0.0 النسبة% 

F3  وجود معايير و
ضوابط الختيار 
العاممين بإدارة 
سالمة و امن 
المعمومات في 

 المستشفى

  6 25 13 1 0 التكرار

 منخفضة 13.3 55.6 28.9 2.2 0.0 النسبة% 

F4  توفير أنظمة حماية
آلية متطورة 

لحماية بيانات 
 المستشفى

  1 28 13 2 1 التكرار

 منخفضة 2.2 62.3 28.9 4.4 2.2 النسبة% 

وجود طرائق  
مختمفة الستعادة 
البيانات في حالة 
تمفيا او تعطيل 
 الحاسبات اآللية .

  6 25 13 1 0 التكرار

F5 %منخفضة 13.3 55.6 28.9 2.2 0.0 النسبة 

 االستبيافالمصدر: استمارة 
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( السابؽ أف إجابات مفردات مجتمع الدراسة  حكؿ 6نالحظ مف خالؿ الجدكؿ )

درجة االىتماـ بمتطمبات األمف كالسالمة الضركرية لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية 
جميعيا منخفضة ، كىذا يدؿ عمى ضعؼ اىتماـ القيادات اإلدارية  بمستشفى 

كالسالمة، مما اثر سمبا عمى قدرة  صبراتة التعميمي بتكفير متطمبات االمف
المستشفى محؿ الدراسة عمى تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية، االمر الذم يؤكد المشكمة 

 ك يتكافؽ مع الشطر الثاني مف الفرضية الفرعية الرابعة لمدراسة كيثبت صحتيا.
 المتطمبات التقنية الالزمة لتطبيق االدارة االلكترونية : 4-5-2-5

بالمتطمبات التقنية االزمة (  يبيف درجة  اىتماـ افراد مجتمع الدراسة 7جدكؿ رقـ )
 .لتطبيؽ االدارة االلكتركنية

 
منخفضة  منخفضة متوسطة عالية عالية جدا الفئة البيان   ر.م

 جدا

مام
الىت

ة ا
درج

 

وجود عدد كافي من  
أجيزة الحاسوب 

لتطبيق اإلدارة 
االلكترونية في 

 المستشفى.

 2 12 29 2 0 التكرار

طة
وس

مت
 G1 %4.4 26.7 64.5 4.4 0.0 النسبة 

G2  امتالك المستشفى
لموقع الكتروني عمى 

 الشبكة العنكبوتية.
 

 2 7 35 1 0 التكرار

طة
وس

مت
 4.4 15.6 77.8 2.2 0.0 النسبة%  

G3  وجود منافذ لالتصال
في أكثر من مكان 

 بالمستشفى.

 2 7 35 1 0 التكرار

طة
وس

مت
 4.4 15.6 77.8 2.2 0.0 النسبة%  

م 10 14 19 2 0 التكرارامتالك المستشفى   ت و  س ط  ة
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G4  لشبكة داخمية تربط
 اإلدارة بالعاممين.

 22.2 31.2 42.2 4.4 0.0 النسبة%

ارتباط المستشفى  
بوزارة الصحة  ارتباطا 

 الكترونيا.

 5 10 30 0 0 التكرار

طة
وس

مت
 G5 %11.1 22.2 66.7 0.0 0.0 النسبة 

وجود اتصال الكتروني  
بين المستشفى 

 والمرضى .

 0 30 10 5 0 التكرار

ضة
خف

من
 

G6 %0.0 66.7 22.2 11.1 0.0 النسبة 

وجود أجيزة ىواتف  
تستخدم إلنجاز 

األعمال اإلدارية 
 بالمستشفى.

 1 13 28 2 1 التكرار

طة
وس

مت
 

G7 %2.2 28.9 62.3 4.4 2.2 النسبة 

وجود أجيزة ناسوخ )  
تمفاكس( لتسييل 
األعمال اإلدارية 

 بالمستشفى.

 6 7 35 1 0 التكرار

ضة
خف

من
 G8 %13.3 15.6 77.8 2.2 0.0 النسبة 

امتالك المستشفى  
لطابعات مناسبة 
إلنجاز األعمال 

 اإلدارية بكفاءة عالية.

 1 10 27 3 0 التكرار

طة
وس

مت
 G9 %2.2 22.2 60.0 6.7 0.0 النسبة 

ى اشتراك المستشف 
بخطوط ىواتف 

(ADCL وغيرىا ذات )
 سرعات عالية.

 6 25 13 1 0 التكرار

ضة
خف

من
 G10 %13.3 55.6 28.9 2.2 0.0 النسبة 

توفير برامج جاىزة  
خاصة بتطبيق اإلدارة 

االلكترونية 
 بالمستشفى.

 10 19 14 2 0 التكرار

ضة
خف

من
 

G11 %22.2 42.2 31.2 4.4 0.0 النسبة 

م 1 28 13 2 1 التكرار امتالك المستشفى  ن خ ف ض  ة
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G12  لبرامج تدريب في
مجال التقنية اإلدارية 

 الحديثة.

 2.2 62.3 28.9 4.4 2.2 النسبة%

 المصدر: استمارة االستبيان 
أف إجابات مفردات مجتمع الدراسة حكؿ (  السابؽ 7نالحظ مف خالؿ الجدكؿ)

اإلدارة االلكتركنية تتراكح بيف  درجة االىتماـ  بالمتطمبات التقنية المتعمقة بتطبيؽ
المنخفضة كالمتكسطة ، كىذا يدؿ عمى قمة اىتماـ القيادات اإلدارية  بمستشفى 
صبراتة التعميمي بالعكامؿ التقنية الالزمة لتطبيؽ   اإلدارة االلكتركنية  ، األمر 
الذم أدم إلي ضعؼ قدرة المستشفى محؿ الدراسة عمى تطبيؽ الخدمات  

. الف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية يتطمب درجة اىتماـ عالية بجميع  االلكتركنية
العكامؿ التقنية، كىذا لـ يتحقؽ في مستشفى صبراتة التعميمي االمر الذم يتكافؽ 

 مع الجزء الثاني مف الفرضية الفرعية الخامسة كيثبت صحتيا.

 ( لمصدق والثبات:Cronbach's Alphaاختبار الفا كرو نباخ )  4-6
اختبار الفا كرو نباخ حول العناصر المكونة (  يبيف درجة نتائج 8كؿ رقـ )جد

 لجميع متغيرات الدراسة.
 الفا كرو نباخ عدد العناصر متغيرات الدراسة ر . م

 0.843 13 الثقافة التنظيمية. 1
المتطمبات االدارية لإلدارة  2

 االلكترونية.
10 0.765 

 0.872 5 كترونية.المتطمبات المالية لإلدارة االل 3
المتطمبات البشرية لإلدارة  4

 االلكترونية.
12 0.932 

متطمبات االمن والسالمة لإلدارة  5
 االلكترونية.

5 0.785 
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المتطمبات التقنية  لإلدارة  6
 االلكترونية.

12 0.864 

 المصدر : استمارة االستبياف

عناصر المكونة حول ال( أف قيمة معامؿ الفاكرك نباخ 8نالحظ مف الجدكؿ )
( كىي قيـ مرتفعة جدا 0.932 -0.765لجميع  متغيرات الدراسة تتراوح بين )

( ، مما يدؿ عمي كجكد ارتباط قكم جدا بيف إجابات مفردات 0.75)اكبر مف 
مجتمع الدراسة حكؿ درجة االىتماـ بالثقافة التنظيمية ، كجميع متطمبات االدارة 

بات كالمصداقية في نتائج التحميؿ االحصائي االلكتركنية، مما يعزز الثقة كالث
 لمدراسة.

الختبار فرضيات الدراسة تـ  تحميل االنحدار واختبار فرضيات الدراسة:4-6
 استخداـ االنحدار الخطي 

 كطريقة مالئمة لتحميؿ الفرضيات كذلؾ كفقا لالتي:
تطبيؽ اإلدارة "قمة االىتماـ بالثقافة التنظيمية  يؤثر سمبان عمى الفرضية الرئيسية :

 "اإللكتركنية بمستشفى صبراتة التعميمي
( يبيف نتائج انحدار االدارة االلكتركنية كمتغير تابع عمى الثقافة 9جدكؿ )

 التنظيمية كمتغير مستقؿ.
 الثقافة التنظيمية 

 0.488 االدارة االلكتركنية
 R2 0.238معامؿ التحديد 

 F 35.038إحصائي اختبار 
 0.000 مستكل المعنكية
 t 5.919إحصائي اختبار 
 0.000 مستكل المعنكية
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 Durbin-Watson 1.823الخط  المعيارم 
 المصدر : استمارة االستبياف

، ك  23.8( السابؽ نالحظ أف نسبة التبايف= %9مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
 = (p=0.000<0.05 0.488نستنتج أيضا أف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي 

(β بيف اإلدارة االلكتركنية ك الثقافة  مما يشير إلى )كجكد عالقة طردية )مكجبة
قمة التنظيمية، األمر الذم يؤدم إلي قبكؿ الفرضية الرئيسية التي تنص '' 

االىتماـ بالثقافة التنظيمية  يؤثر سمبان عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية بمستشفى 
 ".صبراتة التعميمي

ىتماـ بالثقافة التنظيمية  يؤثر سمبان عمى قمة اال الفرضية الفرعية االولى:
 المتطمبات اإلدارية الالزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ البحث.

، ك نستنتج  6.9( أدناه نالحظ أف نسبة التبايف= %10مف خالؿ الجدكؿ  )
مما  p=0.005<0.05) = (β 0.263أيضا أف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي 

المتطمبات كد عالقة طردية )مكجبة( بيف االدارة االلكتركنية ك يشير إلى كج
، األمر الذم االدارية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ البحث.

 يؤدم إلي قبكؿ الفرضية الفرعية األكلى.
لإلدارة الالزمة لتطبيؽ ( يبيف نتائج انحدار المتطمبات االدارية 10جدكؿ )

 عمى الثقافة التنظيمية.االلكتركنية 

 الثقافة التنظيمية 
 0.263 المتطمبات االدارية 

 R2 0.069معامؿ التحديد 
 F 8.321إحصائي اختبار 
 0.005 مستكل المعنكية
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 t 2.885إحصائي اختبار 
 0.005 مستكل المعنكية
 Durbin-Watson 1.651الخط  المعيارم 

 المصدر : استمارة االستبياف

قمة  االىتماـ بالثقافة التنظيمية  يؤثر سمبان عمى   لفرعية الثانية:الفرضية ا
 المتطمبات المالية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ البحث.

لإلدارة الالزمة لتطبيؽ ( يبيف نتائج انحدار المتطمبات المالية 11جدكؿ )
 االلكتركنية عمى الثقافة التنظيمية.

 نظيميةالثقافة الت 
 0.570 المتطمبات المالية
 R2 0.325معامؿ التحديد 

 F 53.891إحصائي اختبار 
 0.000 مستكل المعنكية
 t 7.341إحصائي اختبار 
 0.000 مستكل المعنكية
 Durbin-Watson 1.644الخط  المعيارم 

 المصدر : استمارة االستبياف
، ك نستنتج  32.5ايف= %( السابؽ نالحظ أف نسبة التب11مف خالؿ الجدكؿ )

مما  p=0.000<0.05) = (β 0.570أيضا أف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي 
الالزمة لتطبيؽ يشير إلى كجكد عالقة طردية )مكجبة( بيف المتطمبات المالية 

لإلدارة االلكتركنية ك الثقافة التنظيمية ، األمر الذم يؤدم إلي قبكؿ الفرضية 
 الفرعية الثانية.
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قمة االىتماـ بالثقافة التنظيمية  يؤثر سمبان عمى   الفرعية الثالثة:الفرضية 
 المتطمبات البشرية  الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ البحث.

لإلدارة الالزمة لتطبيؽ ( يبيف نتائج انحدار المتطمبات البشرية 12جدكؿ )
 االلكتركنية عمى الثقافة التنظيمية.

 
 لتنظيميةالثقافة ا 

 0.302 المتطمبات البشرية
 R2 0.091معامؿ التحديد 

 F 11.225إحصائي اختبار 
 0.001 مستكل المعنكية
 t 3.350إحصائي اختبار 
 0.001 مستكل المعنكية
 Durbin-Watson 1.606الخط  المعيارم 

 المصدر : استمارة االستبياف
، ك نستنتج  9.1بايف= %( السابؽ نالحظ أف نسبة الت12مف خالؿ الجدكؿ)

مما  p=0.001 <0.05) = (β 0.302أيضا أف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي 
الالزمة لتطبيؽ يشير إلى كجكد عالقة طردية )مكجبة( بيف المتطمبات البشرية 

لإلدارة االلكتركنية كالثقافة التنظيمية، األمر الذم يؤدم إلي قبكؿ الفرضية 
 الفرعية الثالثة.

قمة االىتماـ بالثقافة التنظيمية  يؤثر سمبان عمى   لفرعية الرابعة :الفرضية ا
متطمبات االمف كالسالمة الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ 

 البحث.
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لإلدارة الالزمة لتطبيؽ ( يبيف نتائج انحدار متطمبات االمف كالسالمة 13جدكؿ)
 االلكتركنية عمى الثقافة التنظيمية.

 ثقافة التنظيميةال 
 0.222 متطمبات االمف كالسالمة

 R2 0.049معامؿ التحديد 
 F 5.788إحصائي اختبار 
 0.018 مستكل المعنكية
 t 2.406إحصائي اختبار 
 0.018 مستكل المعنكية
 Durbin-Watson 1.601الخط  المعيارم 

 المصدر : استمارة االستبياف

، ك نستنتج  4.9ف نسبة التبايف= %(السابؽ نالحظ أ13مف خالؿ الجدكؿ)
مما  p=0.018 <0.05) = (β  0.222أيضا أف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي 

الالزمة يشير إلى كجكد عالقة طردية )مكجبة( بيف متطمبات االمف كالسالمة 
يؤدم إلي قبكؿ  لإلدارة االلكتركنية ك الثقافة التنظيمية ، األمر الذملتطبيؽ 

 الفرضية الفرعية الرابعة.

قمة االىتماـ بالثقافة التنظيمية  يؤثر سمبان عمى   الفرضية الفرعية الخامسة:
 المتطمبات التقنية  الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ البحث.

 لإلدارةالالزمة لتطبيؽ  ( يبيف نتائج انحدار المتطمبات التقنية14جدكؿ)
 االلكتركنية عمى الثقافة التنظيمية.

 الثقافة التنظيمية 
 0.503 المتطمبات التقنية
 R2 0.253معامؿ التحديد 
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 F 37.868إحصائي اختبار 
 0.000 مستكل المعنكية
 t 6.154إحصائي اختبار 
 0.000 مستكل المعنكية
 Durbin-Watson 1.500الخط  المعيارم 

 افالمصدر : استمارة االستبي
، ك نستنتج  25.3( السابؽ نالحظ أف نسبة التبايف= %14مف خالؿ الجدكؿ )

مما  p=0.000<0.05) = (β 0.503أيضا أف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي 
الالزمة لتطبيؽ يشير إلى كجكد عالقة طردية )مكجبة( بيف المتطمبات التقنية 

يؤدم إلي قبكؿ الفرضية لإلدارة االلكتركنية كالثقافة التنظيمية ، األمر الذم 
 .الفرعية الخامسة

 نتائج الدراسة: 4-7
 كفقا لمبيانات التي تـ تحميميا، تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

ضعؼ درجة اىتماـ القيادات اإلدارية بمستشفى صبراتة التعميمي بدراسة ك  -1
تحميؿ العكامؿ المككنة لمثقافة التنظيمية، كنجد ذلؾ مف الجداكؿ 

(، األمر الذم أدل إلى ضعؼ الثقافة 2،9،10،11،12،13،14)
التنظيمية السائدة بالمستشفى محؿ الدراسة، كجعمو غير قادر عمى تطبيؽ 

 االدارة االلكتركنية.
ضعؼ درجة اىتماـ القيادات اإلدارية بمستشفى صبراتة التعميمي بدراسة  -2

لجداكؿ كتحميؿ متطمبات تطبيؽ االدارة االلكتركنية، كنجد ذلؾ مف ا
(، أدل إلى ضعؼ قدرة المستشفى 3،4،5،6،7،9،10،11،12،13،14)

محؿ الدراسة عمى تطبيؽ االدارة االلكتركنية.  كمف ىذه النتيجة تتفرع خمس 
  نتائج فرعية ىي:
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قمة درجة االىتماـ بالمتطمبات االدارية الالزمة لتطبيؽ االدارة  -
بيف المنخفضة  االلكتركنية بالمستشفى محؿ الدراسة. حيث تراكحت

 (. 3،9،10كالمتكسطة، كنجد ذلؾ مف الجداكؿ)
ضعؼ درجة االىتماـ بالمتطمبات المالية الالزمة لتطبيؽ االدارة  -

االلكتركنية بالمستشفى محؿ الدراسة. حيث كانت درجة االىتماـ بيا 
 (. 11، 4،9كميا منخفضة ،كنجد ذلؾ مف الجداكؿ)

ة الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية قمة درجة االىتماـ بالمتطمبات البشري -
بالمستشفى محؿ الدراسة. حيث تراكح تبيف المنخفضة كالمتكسطة، كنجد 

 (. 12، 5،9ذلؾ مف الجداكؿ )
ضعؼ درجة االىتماـ بمتطمبات االمف كالسالمة الالزمة لتطبيؽ االدارة  -

االلكتركنية بالمستشفى محؿ الدراسة ، حيث كانت درجة االىتماـ بيا 
 (. 13، 6،9ميا منخفضة، كنجد ذلؾ مف الجداكؿ )ك

قمة درجة االىتماـ بالمتطمبات التقنية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية  -
بالمستشفى محؿ الدراسة. حيث تراكحت بيف المنخفضة كالمتكسطة، 

 (. 14، 7،9كنجد ذلؾ مف الجداكؿ )

ة لمتطمبات تطبيؽ ( تبيف اف جميع العناصر  المككن1،2مف النتيجتيف ) -3
االدارة االلكتركنية ، تمثؿ نقاط ضعؼ في المستشفى محؿ الدراسة ، كخصكصا 
العناصر المككنة لممتطمبات المالية، كمتطمبات االمف كالسالمة ، حيث كانت 

 درجة االىتماـ بيا جميعيا منخفضة.  

الثقافة كجكد عالقة طردية )مكجبة( بيف االدارة االلكتركنية كمتغير تابع ك  -4
التنظيمية كمتغير مستقؿ، حيث أف ثابت االنحدار ىاـ 
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( 9، كنجد ذلؾ مف الجدكؿ )p=0.000<0.05) = (β 0.488ايجابي
 (. كىذه النتيجة تتفؽ مع الفرضية الرئيسة كتثبتيا.1،2كالنتيجتيف )

كجكد عالقة طردية )مكجبة( بيف المتطمبات االدارية الالزمة لتطبيؽ االدارة -5
، حيث اف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي كنية كالثقافة التنظيميةااللكتر 

0.263 p=0.005<0.05) = (β( 2( النتيجة )10،كنجد ذلؾ مف الجدكؿ .)
 كىذه النتيجة تتفؽ مع الفرضية الفرعية االكلى كتثبتيا.

كجكد عالقة طردية )مكجبة( بيف المتطمبات المالية الالزمة لتطبيؽ االدارة  -6
، حيث اف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي ة كالثقافة التنظيميةااللكتركني

0.570 p=0.000<0.05) = (β( 2( كالنتيجة )11،كنجد ذلؾ مف الجدكؿ .)
 كىذه النتيجة تتفؽ مع الفرضية الفرعية الثانية كتثبتيا.

كجكد عالقة طردية )مكجبة( بيف المتطمبات البشرية الالزمة لتطبيؽ االدارة  -7
، حيث اف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي ك الثقافة التنظيمية االلكتركنية

0.302 p=0.001 < 0.05) = (β( كالنتيجة 12،كنجد ذلؾ مف الجدكؿ )
 (. كىذه النتيجة تتفؽ مع الفرضية الفرعية الثالثة كتثبتيا.2)

كجكد عالقة طردية )مكجبة( بيف متطمبات االمف كالسالمة الالزمة لتطبيؽ   -8
، حيث اف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي لكتركنية ك الثقافة التنظيميةاالدارة اال

0.222  p=0.018 <0.05) = (β( كالنتيجة 13،كنجد ذلؾ مف الجدكؿ )
 (. كىذه النتيجة تتفؽ مع الفرضية الفرعية الرابعة كتثبتيا.2)
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كجكد عالقة طردية )مكجبة( بيف المتطمبات التقنية الالزمة لتطبيؽ االدارة   -9
، حيث اف ثابت االنحدار ىاـ كايجابي االلكتركنية ك الثقافة التنظيمية

0.503 p=0.000<0.05) = (( 2( كالنتيجة )14،كنجد ذلؾ مف الجدكؿ .)
 كىذه النتيجة تتفؽ مع الفرضية الفرعية الخامسة كتثبتيا.

دراؾ القيادات االدارية 9 -1مف النتائج ) -10 ( السابقة تبيف ضعؼ معرفة كا 
شفى صبراتة التعميمي ألىمية دكر الثقافة التنظيمية في تطبيؽ االدارة بمست

 االلكتركنية بالمستشفى.

 توصيات الدراسة: 4-7

 كفقا لمنتائج  التي تـ التكصؿ الييا، تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

االىتماـ بدراسة كتحميؿ جميع العكامؿ المككنة لمثقافة التنظيمية بمستشفى -1
تة التعميمي، االمر الذم يؤدم إلى بناء ثقافة تنظيمية قكية  تعزز صبرا

 متطمبات تطبيؽ االدارة االلكتركنية في المستشفى .

زيادة االىتماـ بدراسة كتحميؿ جميع المتطمبات الالزمة لتطبيؽ االدارة -2
االلكتركنية، سكاء المتطمبات االدارية اك المالية اك البشرية اك  المتطمبات 

قنية اك متطمبات االمف كالسالمة، االمر الذم يعزز قدرة المستشفى محؿ الت
الدراسة عمى تطبيؽ االدارة االلكتركنية. كمف ىذه التكصية تتفرع خمس 

 تكصيات فرعية ىي:

االىتماـ بدراسة كمعالجة المتطمبات اإلدارية الالزمة لتطبيؽ االدارة  -
التي كانت درجة  االلكتركنية بالمستشفى محؿ الدراسة ، كخصكصا



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   176 

 
 

 االىتماـ بيا ضعيفة.
ضركرة االىتماـ بدراسة كتكفير جميع المتطمبات المالية الالزمة لتطبيؽ  -

االدارة االلكتركنية بالمستشفى محؿ الدراسة. حيث كانت درجة االىتماـ 
 بيا كميا منخفضة،

االىتماـ بدراسة كمعالجة المتطمبات البشرية الالزمة لتطبيؽ االدارة  -
تركنية بالمستشفى محؿ الدراسة ،كخصكصا التي كانت درجة االلك

 االىتماـ بيا ضعيفة .
ضركرة االىتماـ بمتطمبات االمف كالسالمة الالزمة لتطبيؽ االدارة  -

االلكتركنية بالمستشفى محؿ الدراسة، حيث كانت درجة االىتماـ بيا 
 كميا منخفضة.

يؽ االدارة االلكتركنية زيادة االىتماـ بالمتطمبات التقنية الالزمة لتطب -
بالمستشفى محؿ الدراسة. كخصكصا التي كانت درجة االىتماـ بيا 

 ضعيفة . 

االىتماـ بتدريب القيادات االدارية بمستشفى صبراتة التعميمي، مف اجؿ   -3
تكعيتيـ كزيادة معارفيـ ب ىمية دكر الثقافة التنظيمية القكية في تطبيؽ االدارة 

 االلكتركنية.

ع المستشفى عمى عقد الندكات ، كالكرش ، ك الحمقات العممية التي مف تشجي -4
شانيا اف تساىـ في تغيير الثقافة التنظيمية بالمستشفى محؿ الدراسة ، حتى 

 يتسنى لو مكاكبة التطكرات المتعمقة بتطبيؽ االدارة االلكتركنية.

 مراجع الدراسة: 4-8
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   الكتب العربية: 4-8-1

يس "نظـ المعمكمات اإلدارية في المنظمات المعاصرة"، ثابت عبدالرحمف ادر  -1
 (.2005، 1)اإلسكندرية: الدار الجامعية ، ط

مكضكعات كتراجـ كبحكث   -جاد الرب ك سيد محمد ،" السمكؾ التنظيمي  -2
 (2005ادارية متقدمة ")مطبعة العشرم ، السكيس ، 

-الستراتيجيةجماؿ محمد المرسي كآخركف :"التفكير االستراتيجي كاإلدارة ا -3
 (2002، 1منيج تطبيقي ")اإلسكندرية :الدار الجامعية ،ط

رأفت رضكاف " عالـ التجارة اإللكتركنية")مكتبة المنظمة العربية لمعمـك اإلدارية  -4
 ( 1999، 1،القاىرة ،ط

(." اإلدارة اإللكتركنية كآفاؽ تطبيقاتيا العربية"  2005سعد ياسيف )  -5
 (2005ة، مركز البحكث ، ،)الرياض: معيد اإلدارة العام

صالح العامرم كطاىر الغالبي " االدارة كاالعماؿ " ) دار كائؿ لمنشر ، عماف  -6
 (1،2007، االردف،ط

)اإلسكندرية : ˝اإلدارة االستراتيجية ك إدارة األزمات ˝عبد السالـ أبك قحؼ :  -7
 ( ، 2002،  1دار الجامعة الجديدة لمنشر ،ط

اف فاضؿ السامرائي" تكنكلكجيا المعمكمات ك قنديميجي، ك إيمعامر إبراىيـ  -8
 (2002،  1تطبيقاتيا" )عماف، مؤسسة الكراؽ لمنشر ، ط

عالء عبدالرزاؽ محمد السالمي ، ك حسيف عالء عبدالرزاؽ السالمي ،  -9
 ـ(2005، ) 1شبكات اإلدارة اإللكتركنية ، عماف، كائؿ لمنشر ك التكزيع ط

المبادئ كالمفاىيـ كمجاالت التطبيؽ"  متكلي السيد متكلي "السمكؾ التنظيمي: -10
 ـ(2006، 1)القاىرة: مكتبة عيف شمس ، ط



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   178 

 
 

المسئكلية االجتماعية ك أخالقيات  ˝محسف الغالبي ك صالح العامرم :  -11
،   1) عماف : دار كائؿ لمنشر ك التكزيع ، ط ˝ألعماؿ المجتمع  –األعماؿ 
2005 ) 

ندرية : دار الفكر الجامعي، محمد الصيرفي "اإلدارة اإللكتركنية " ) اإلسك -12
  ـ( .2006،  1ط
 الكتب األجنبية المترجمة: 4-1-2

–جكف جاكسكف كآخركف ،ترجمة خالد زركؽ كحامد عطية "نظرية التنظيـ  -2
 (.1998، 1منظكر كمي ")السعكدية :معيد اإلدارة العامة ،ط

 الدوريات و المجالت : 4-1-4

مكمات كاالتصاالت في الدكؿ العربية كأثرىا إبراىيـ الفريح" انتشار تقنيات المع -1
عمى مشاريع الحككمة اإللكتركنية" ، كرقة عمؿ مقدمة في مؤتمر الحككمة 
اإللكتركنية: الكاقع كالتحديات، المنعقد في مسقط في سمطنة عيماف في الفترة ما 

 . 2003مايك  12-10بيف 

ي عمى ثقافة المنظمات دياب البداينة  كعمى العضالية :"اثر البناء التنظيم -2
مف خالؿ قيـ المديريف "، دراسة منشكرة في مجمة العمـك االقتصادية كالمالية ، 

 (.1994العدد العاشر ،

ديفيد براكف،" الحككمة اإللكتركنية ك اإلدارة العامة"  المجمة الدكلية لمعمكـ   -3
 .2000،  1اإلدارية ، ط
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 ٟ اداسح اٌىٛاسس فٟ ١ٌج١ب( فGISاعزخذاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ)

 عالء الدين هحهد سالم الدرولً

 الهعهد العالي للههن الشاهلة / قهينس

Alderwly79@gmail.com 

 الممخص

 كالحركب تنا اليكمية كالزالزؿ كالحرائؽاحي فينحف نعرؼ كنعايش العديد مف الككارث 
ردة فعؿ سريعة إلنقاذ المكقؼ  كال تكجدكلك عمى فترات قميمة كمتقطعة  في المدف الميبية

حيث تـ المسح جغرافيا مف منطقة  مما يسبب الكثير مف الخسائر البشرية كالمادية ،
ككذلؾ تـ تجميع  ابنغازم الى مدينة طبرؽ باالستعانة بخبراء الجغرافيا كالجيكلكجي

ـ كىى  2009لإلغاثة التي ت سست اكاخر سنة  البيانات كالمعمكمات مف الييئة الكطنية
جية مختصة بإدارة الككارث في ليبيا ، كلذلؾ مف خالؿ التجارب السابقة المكجكدة في 
الدكؿ المجاكرة كباألخص الدكؿ العربية، فمذا تـ التركيز في البحث عف ادخاؿ 

الحديثة في  استخداـ التقنياتفي ادارة الككارث ك  GISالتكنكلكجيا كنظـ المعمكمات 
نقاذ ما يمكف انقاذه ، فمذا سكؼ نناقش في ىذا البحث  المساعدة في تقنيف االضرار كا 

مكانية ربطيا  بيانات في ادارة الككارثال قكاعدكيفية استخداـ مع الخرائط االلكتركنية ك  كا 
 مع الدكؿ الجكار عف طريؽ شبكة االنترنت .

Abstract 

We know and experience many disasters in our daily lives, such as 

earthquakes, fires and wars in Libyan cities, even at a few 

intervals. There is no quick reaction to save the situation, which 

causes a lot of human and material losses. The survey was 

mailto:Alderwly79@gmail.com
mailto:Alderwly79@gmail.com
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conducted geographically from Benghazi to Tobruk, Data and 

information was collected from the National Relief Agency in 

Libya, which was established in late 2009. It is a competent 

authority for disaster management in Libya. Therefore, through 

previous experiences in neighboring countries, especially the Arab 

countries, the focus was on the search for the introduction of 

technology In this paper, we will discuss how to use electronic 

maps and databases in disaster management and the possibility of 

linking them with neighboring countries via the Internet. 

Keywords: Gis (Geographic Information System), RDBMS 

(Relation database management system), maps. 

 المقدمة

مف  GISتكجد العديد مف الدراسات السابقة في العالـ حكؿ ادارة الككارث باستخداـ 
كاألضرار السمبية حيث التنبؤ بالكارثة كقكتيا كمدل ت ثيرىا  عمى المناطؽ المجاكرة 

الناجمة عنيا .كتـ اضافة الحركب مف ضمف الككارث التي  تحتاج الى ادرة كخاصة ما 
نمر بو نحف في ليبيا  فمذا سيتـ التركيز في البحث عمى استخداـ الخرائط الجغرافية 

في المساعدة عمى تحديد المناطؽ التي   GOOGLE EARTHE)كاالستعانة بمكقع )
ة بحث تككف الخريطة الرئيسية بعد التعديؿ مكجكدة في اجيزة رئيسية حدثت فييا الكارث

(SERVER في الالدارة الرئيسية لممركز كمنظكمات فرعية عمى اجيزة مكجكدة في )
باقي المناطؽ كالمدف التي  يشمميـ البحث باستخداـ التقنيات الحديثة لربط الشبكات 

( مف حيث تكفير قاعدة بيانات كبيرة RDBMSكبرامج ادارة القكاعد البيانات العالئقية)
تحتكل عمى االمكانيات المتكفرة في كؿ منطقة مجاكرة لممنطقة التي  حدثت فييا الكارثة 
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كيقـك النظاـ بتكفير اقرب مدينة اك منطقة مف حيث المسافة كذلؾ عف طريؽ خريطة 
 تكضيحية لممناطؽ كالمدف المستيدفة .

 انواع الكوارث :
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 11( يكضح انكاع الككارث 1الشكؿ رقـ )

 ( :GISانظمة المعمومات الجغرافية ) 

ىك العمـ الذم ييتـٌ بجمع كمعالجة كدراسة المعمكمات الجغرافية، كيعتمد عمى التعرؼ 
عمى الخرائط، كالصكر الجكية، كاستخداـ الجداكؿ، كالعمؿ عمى معالجتيا، كالت ٌكد مف 

اء، حتى يتـٌ التمٌكف مف حفظيا، أٌنيا صحيحة بشكؿ كامؿ، كخالية مف أٌم أخط
كاستخداميا عند الحاجة ليا، كخصكصان في الحاالت التي تستدعي دراستيا، أك تحميميا 
عف طريؽ الحاسكب، أك كرؽ الخرائط، أك الٌرسكمات البيانية. ظيرت نيظـ المعمكمات 

رة ـ في كندا، مف خالؿ ركجر تكممنسكف، كفي فت1964الجغرافٌية ألكؿ مرة في عاـ 
السبعينيات مف القرف العشريف، انتشرت العديد مف الشركات التي تيتـٌ بالعمؿ عمى 

مٌما أٌدل إلى زيادة التكاليؼ الخاصة بالعمؿ عمى  المعمكماتالبرامج المتخٌصصة بنظـ 
ىذه النظـ، كساىـ ذلؾ في زيادة عدد األشخاص الذيف اىتٌمكا بدراستيا، فظيرت العديد 

جيزة الجديدة التي تىيتـٌ بمتابعة دراسة نيظيـ المعمكمات، كمع ظيكر مف البرمجٌيات، كاأل
 . شبكة اإلنترنت تطٌكرت كافة الطرؽ المستخدمة في متابعة الخرائط الجغرافية

 
 فوائد نظم المعمومات الجغرافية ؟ 

 ممكف تمخيصيا كاالتى :كٌفرت نيظـ المعمكمات الجغرافية العديد مف الفكائد 

                                                           

11
 . 2006لككارث ، د.سعد اهلل االغة ، ادارة افي استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية  
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الخريطة الكاحدة إلى العديد مف اعداد  قديمان كانت تحتاج ف اد الخرائطتقميص كقت إعد .1
األياـ، كالتي قد تصؿ إلى شير أحيانان حتى يتـٌ إعدادىا، كرسميا، كتحديد الخطكط 
كالتضاريس فييا، كتسمية األماكف المكجكدة داخميا، كفي الكقت الحالي مع استخداـ 

لخريطة يستغرؽ ساعات معدكدة، حتى تككف نيظـ المعمكمات الجغرافية صار إعداد ا
 جاىزة.

تخفيض عدد العامميف: كانت المراسـ الخاٌصة برسـ الخرائط تحتكم عمى أعدادو كبيرة  .2
مف العامميف، كلكف مع التطٌكر التكنكلكجي، كاستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية التي 

ضافة األلكاف ليا تـٌ  التخفيؼ مف عدد  قامت بكظيفة رسـ الخرائط، كتجييزىا، كا 
 العامميف.

تقميؿ التكمفة المالية: ساىمت نظـ المعمكمات الجغرافية في التقميؿ مف التكمفة المالية   .3
التي كانت تينفؽ عمى تكفير كرؽ لرسـ الخرائط، كأقالـ رسـ، كألكاف، كىكذا مع دفع 

 ة، كلكٌنيا تيساىـتكاليؼ أساسٌية تككف مرتفعةن في الغالب إلنشاء نظـ المعمكمات الجغرافيٌ 
 . بعد ذلؾ ألٌنيا تيدفع مٌرةن كاحدة فقطفي تكفير ىذه المبالغ 

 مكونات نظم المعمومات الجغرافية:
المعمكمات المكانية ىي المعمكمات المبدئية التي تتكٌفر حكؿ األماكف المكجكدة عمى 
اـ الخريطة، كالتي تجمع عف طريؽ قياس مساحة األراضي، أك التصكير، أك استخد

كلكٌنيا  األماكفأسمكب المسح الضكئي لمتضاريس الجغرافية، لجمع المعمكمات حكؿ 
كذلؾ بسبب حاجتيا إلى العديد  األخرلتحتاج إلى مبمغو مالٌي كبير مقارنةن بالعناصر 

ساىـ حيث . 12مف المعدات التي تساعد عمى دراسة كتحميؿ المعمكمات لمت ٌكد مف دقتيا

                                                           
12
  Use of remote sensing and GIS in disaster management in Gangtok area, Sikkim,

Ashok Kumar Sharma & Varun Joshi,2010 
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لعديد مف العمميات المتخٌصصة في إنجاز الخرائط، عف ا جياز الحاسكب في تسييؿ
طريؽ استخداـ األجيزة اإلضافٌية التي تعتمد عمى التقنية الحاسكبٌية في معالجة البيانات 
المتعٌمقة بالخرائط، كالحصكؿ عمى نيسخو مطبكعة منيا، مع كجكد ت ثيرات صكتية، أك 

مقطات المصٌكرة حكؿ الخرائط باستخداـ تقنية الفيديك في عرض بعض الصكر، أك ال
 الخرائطالجغرافية. البرامج كالتطبيقات ىي كافة التطبيقات التي تعمؿ عمى تصميـ 

كالتي تيعرؼ  األبعادكخصكصان مع كجكد الخصائص ثنائية كثالثية  تفاعميوكجعميا أكثر 
 ، كالتي ساىمت في جعؿ الخريطة المصٌممة تيحاكي الكاقع، كتنقؿ(3D)، ك(2Dباسـ )

صكران أكثر كضكحان، مٌما ساىـ في تطكير العديد مف التطبيقات التي ساعدت 
المستخدميف العادييف الذيف يستخدمكف األجيزة الرقمية الذكية، مثؿ: اليكاتؼ الذكية، 
كاألجيزة المكحية عمى تصفح مجمكعة مف الخرائط التي تيبٌيف لممستخدـ المكاف الذم 

 .يريده

 طريقة العمل:

 نات باإلمكانيات المتكفرة لكؿ منطقة كتخزينيا ضمف قاعدة بيانات النظاـ.جمع البيا

تحديد المسافات بيف المدف كالمناطؽ المجاكرة لمعرفة المنطقة اك المدينة االقرب 
 لممنطقة المتضررة 

انشاء خريطة الكتركنية تحتكل عمى اسماء المدف كالمناطؽ بحيث يقـك النظاـ تمقائيا 
 مساعدات . تحديد اقرب نقطة

كذلؾ امكانية النقر عمى ال مدينة اك منطقة لفتح البيانات الخاصة بيا لمعرفة 
 االمكانيات كالكميات المتكفرة لدييا بحيث يمكف تكفير الكميات المطمكبة .
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( تعمؿ Asp.Net( يتـ برمجتيا بمغة )Web siteكضع كؿ ذلؾ عمى صفحة كيب )
مكف تطكيرىا كربطيا عمى شبكة االنترنت عمى جياز رئيسي مربكطة بشبكة محمية م

 كيككف استعماليا متاح مع الدكؿ االخرل لالستفادة مف المعرفة كالتجربة لمدكؿ االخرل.

 

 االحتياجات والمواد المطموبة:

 (SERVERSاجيزة حاسكب رئيسية ) .1
 (CLIENTSاجيزة حاسكب حديثة  ) .2
 ( .NETWORKSشبكة االنترنت كشبكات محمية ) .3
 يؿ لمخرائطبرنامج تعد .4
 (.VB.NETلغة البرمجة ) .5
 ( .SQL SERVERبرنامج ادارة قكاعد بيانات ) .6

 اىمية نظم المعمومات الجغرافية:

 نظـ المعمكمات الجغرافية كمجاالت استخداميا اىمية
يمكف بصفو عامة اف نمخص اىمية نظـ المعمكمات الجغرافية كما يمكف اف تقدمو لنا 

 :في عدة نقاط اساسية ىي ما يمي

 .سيكلة العمؿ كتكفير الكقت  1_
 .الدقة كالسرعة 2_ 
 .كالحذؼ كالتجديد كاإلضافةامكانية التحديث  3_ 
 .المكضكعية كالحيدة التامة كالكضكح الكامؿ 4 _
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جراءامكانية التحميؿ كالقياس مف الخرائط  5 _  .االحصائيةالجكانب كالعمميات  كا 
 .الربط بيف المعمكمات مختمفة المصادر_ 6

التغطية كالتداخؿ مع استخداـ الخرائط ، بمعنى انو يمكف كضع عدد كبير مف 7_ 
 .الخرائط المكضكعة فكؽ بعضيا البعض

 .التنبؤ كالتكقع المستقبمي8  _
 :استخدامات نظم المعمومات الجغرافية

محدده في العمـ كالتي  كأقاليـفي مجاؿ صنع قكاعد البيانات المكانية عف ظكاىر  1_ 
مة لتنظيـ كدمج البيانات الم خكذة مف مصادر عديدة سكاء كانت خطية اـ تعد كسي

خمكية الستعادتيا كقت الحاجة كدراسة العالقات المكانية التي تربط بيف الظكاىر 
 .الجغرافية كغير الجغرافية المتكطنة في تمؾ االقاليـ اك المناطؽ

رض كتسجيميا مجاؿ دراسة سطح االرض كخاصة فيما يتعمؽ باستخداـ اال 2_ 
 .في العالـ (Gis) مف جمؿ استخدامات %(21كممكياتيا كيشكؿ ىذا االستخداـ )

استخداماتيا في مجاؿ الخدمات العامة كخدمات الماء كالكيرباء كالياتؼ كالمجارم  3_ 
 .االستخداماتمف مجمؿ  %(18)يشكؿ كالغاز كالتمفزيكف الخ حيث 

المتعمقة في استكشاؼ المعادف كالنفط كالغاز استخداماتيا في مجاؿ عمـك االرض ك  4_ 
 .مف ىذه االستخدامات %(16الخ كتشكؿ )

في المجاالت الحيكية كالتي ت تي في المرتبة الرابعة كخاصة فيما يتعمؽ بدراسة 5_ 
نحك البيئة كالتمكث كالصحة العامة كالزراعة كالغابات ، حيث تشكؿ تمؾ االستخدامات 

 .في العالـ (Gis) %( مف مجمؿ استخدامات9)
استخداماتيا في مجاؿ تسكيؽ االعماؿ كالتجارة كالسكاف كالسفر كتحميؿ المكقع _  6

 .ايضا %(9االمثؿ مع االستخداـ الحيكم ليا لتشكؿ نسبة )
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في ادارة البنية التحتية في المدف كالتجمعات السكانية كالمكاصالت  (Gis) تستخدـ_ 7
 ( .%7) سبةكتشكؿ ن كاإلنقاذكخدمات الطكارئ 

 كاألمنيةفي مجاؿ الجغرافية السياسية كالمؤسسات العسكرية كالبكليسية  استخداماتيا_ 8
في كثير مف دكؿ العاـ كما تستخدـ مف قبؿ المؤسسات الحككمية الخاصة في دراسة 

 .كاالنتخابية كاإلداريةالتقسيمات السياسية 
خرائط في العالـ تستخدـ في مجاؿ صنع الخرائط حيث تشكؿ صناعة ال 9 _ 
 .%(مف مجمؿ استخداماتيا4نحك)

 :بالعموم االخرى Gis عالقة
 لـ تكف حكرا عمى قسـ معيف بؿ تشمؿ تطبيقاتيا عدة مجاالت عممية منيا Gis اف
  : عمـ الجغرافية _1 

يعد عمـ الجغرافية مف العمـك التي تيتـ بدراسة العالقات المكانية بيف الظكاىر الطبيعية 
خؿ لإلنساف فييا اك بكجكدىا ، كالبشرية الناتجة مف عممة كما ينتج عف تمؾ التي ال د

العالقة ، كما يدرس المكاف الحقيقي عمى سطح االرض كخصائصو الكمية كالكصفية ، 
ككذلؾ يتـ التفاعؿ بيف االنساف كالبيئة كما ينتج عف ذلؾ مف آثار سكاء آثار البيئية 

البيئية ، كذلؾ مف خالؿ التحميؿ الكمي لممظاىر عمى االنساف اك آثار االنساف عمى 
االساسية لنظـ المعمكمات الجغرافية ،  الركيزةالعامة بشكؿ مستمر لذا تعد الجغرافية 

كلكي تؤدم كظائفيا التحميمية كلممساىمة في كصنع القرارات المستقبمية مف قبؿ الجيات 
ت كمنيا تكنكلكجيا االستشعار عف ، كلذلؾ استفادت الجغرافيا مف ثكرة المعمكما المسئكلة

بعد التي ليا االثر الفاعؿ في تكفير معمكمات مكانية )كمية ككصفية(ككذلؾ استخداـ 
 .تقنيات التحميؿ االلي في تصنيؼ كتبكيب المعمكمات كتقنيات الحاسكب

  :الكارتككرافياعمـ _  2
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تخدـ في تمثيؿ مف فركع الجغرافية التي تس اف عمـ الكارتككرافيا )عمـ الخرائط(
المعمكمات الكمية اك الكصفية عمى شكؿ خرائط كمخططات ، كقد تـ استخداـ الحاسب 
االلي في ىذا المجاؿ ، فمنذ الستينات استخدمت الخرائط االلية اك استخدـ الحاسكب 

 .(Gis) في عمؿ الخرائط كالتي تمثؿ احد الجكانب الميمة في
 

 :بما ي تي (Gis) الكارتككرافيا في مجاؿ كيمكف ايجاز الدكر الذم يساىـ بو عمـ
تحديد المعمكمات المكانية بكاسطة النقط كالخطكط كالمساحات كفؽ اساليب فنية مف  _1

حيث السمؾ كالحجـ كالشكؿ كالمكف كطريقة الرسـ كقكاعد التكضيح المكاني ، بما يتفؽ 
 خداميا في مشاريعمع باقي محتكيات الخريطة ، لذا يجب االىتماـ بيذه االساليب الست

(Gis). 
استخداـ خرائط متنكعة كالتي تساعد في التعبير عف الظكاىر الطبيعية كالبشرية _  2

حسب مكقعيا عمى سطح الكرة االرضية كفي ام مكاف منيا ، ام يكضح المسقط 
 .معرفتوالشكؿ عمى سطح االرض حسب المكضع الذم يراد 

ة اك االقميـ ، كحجـ الكرؽ الذم يستخدـ اختيار مقياس رسـ مناسب لمساحة المنطق _3
لغرض المعمكمات ، ككثافة كحجـ المعمكمات المراد عرضيا اك اخراجيا بكاسطة 

خبره في مجاؿ الكارتككرافيا ، فضال  (Gis)  الحاسب االلي لذا يحتاج مستخدـ برنامج
تفؽ مع عف عمميات التصغير كالتكبير كما يحتاج الى دقو في اظيار المعمكمات بشكؿ ي

 . حجـ الخريطة ككثافة المعمكمات
 :االلماـ الكامؿ بعمـ الخرائط كذلؾ لألسباب التاليةGis) ) لذا يتكجب عمى محممي اؿ

اف الخرائط ىي سطكح بينية مباشرة كفعالة ألنظمة المعمكمات الجغرافية ، كىي نكع  -  أ
  . مف السطح البنيي التخطيطي لممستخدـ كىك ذك بعد مكاني
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يمكف استخداـ الخرائط ككشاؼ بصرم لمظكاىر كالمكاضيع التي تتضمنيا انظمة  -  ب
 المعمكمات الجغرافية

الخرائط بكصفيا اشكاال لمرؤية يمكف اف تساعد في الكشؼ البصرم عف مجمكعة  -  ت
البيانات كفي االيصاؿ البصرم لنتائج اكتشاؼ مجمكعات البيانات في انظمة المعمكمات 

 .الجغرافية
تككف اجيزة التصميـ البرامجي الكارتككرافيا المكتبية  )االخراج( في مرحمة االنتاج -  ث

 .افضؿ مف كظائؼ اخراج في انظمة المعمكمات الجغرافية
استخداـ مفتاح مناسب لمخريطة يعبر عف محتكياتيا حيث يتضمف مفتاح  4 _ 

 .ككصفاا كالخطكط كم كاأللكافالخريطة مقياس رسميا كما تعبر عنو الرمكز 
تعد الرمكز مف عناصر الخريطة التي تستخدـ في مجاؿ تمثيؿ خرائط التكزيعات  5_ 

الكمية كالكصفية كلمكضكعات مختمفة اقتصادية كسكانية كعمرانية ، كىي رمكز مختمفة 
بعضيا ىندسية الشكؿ كالدائرة كالمثمث كالمربع كالمستطيؿ ، كالبعض االخر تصكيرية 

 .الظاىرةع ام معبرة عف شكؿ كنك 

 اىمية البحث :

مف خالؿ الدراسة كجمع المعمكمات عف طريؽ المقابالت الشخصية كاالنترنت تبيف لى 
 اآلتي :

 ادارة لمككارث مف ال نكع في ليبيا .  دال تكج 
 استخداـ لمتقنيات الحديثة في مجاؿ نظـ المعمكمات دال تكج 
  ردة الفعؿ ازاء حدكث الكارثة بطيئة 
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 ت لمعالجة الككارث في المناطؽ الرئيسية بحيث يمكف مد امكانا دال تكج
 المناطؽ المتضررة بالمكاد التي  تحتاجيا المنطقة المتضررة .

 نما يتـ ذلؾ عف طريؽ المجالس  دال تكج ادارة متخصصة إلدارة الككارث كا 
 المحمية كتعتمد ايضا عمى المساعدات الخارجية

 المعمكمات الجغرافية بما  فمذلؾ مف خالؿ البحث سكؼ نكضح مفيـك نظـ
 تحتكيو مف كظائؼ كادخاؿ التقنيات الحديثة كاستخداـ الشبكات ب فضؿ صكرة.

 مكونات النظام:

 ( :MAIN MAPاوال : الخريطة الرئيسية )

تحتكل الخريطة عمى المدف المستيدفة في البحث كبعض المسافات بيف المدف كالمناطؽ 
 طقة المتضررة .ك التي تحدث تمقائيا عند تحديد المن
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 13( يوضح خريطة عاهة للهدن والهناطق التي  تهت عليها عهلية الهسح2الشكل رقم )

                                                           
13
 Google earth web,www.googleearh.com 
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 ثانيا :جدول البيانات :

 ( يوضح البيانات الهستخدهة في النظام الجديد الخاص بإدارة الكوارث في ليبيا1جدول رقم )

 اٌؼذد ٔٛع اٌغ١بسح اٌى١ّخ ٔٛع اٌظٕف اٌّذ٠ٕخ د

 21 اسعاف 1111 مخي بنغازي 1

 2 اطفاء 1511 بطاطين بنغازي 2

 2 اسعاف - ادوية  االبيار  3

كىكذا.......  سكؼ يككف ىناؾ جدكؿ لممكظفيف العامميف في المجاؿ ادارة االزمات 
 ككذلؾ جدكؿ لممستخدميف لضماف امف كسالمة النظاـ مف العبث .

 :النتائج

 مى جميع المدف الميبية باإلمكانيات تكفير قاعدة بيانات كبيرة كمنظمة تحتكل ع
كالكميات التي  تحتكييا مف مكاد اسعاؼ كسيارات اطفاء اك اسعاؼ كخيـ 

 كفرش كبطاطيف ككؿ ما يمـز لممكاطف المتضرر .
 . اعطاء استجابة عالية السرعة لمتقميؿ مف اثار  الككارث كامتدادىا 
  التنبؤ بالزالزؿ .امكانية االضافة في النظاـ بحيث يمكف ادخاؿ امكانية 
  اضفاء طابع العمؿ اإللكتركني لالدرات كالمؤسسات لرفع مستكل كفاءة

 المكظؼ.
  رفع مف المستكل العاـ لمثقافة لدل المكاطف كمشاركتو في تكفير االحتياجات

 كالتبرع .
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 االستنتاج:

ـ ممكف اف نستنج في نياية البحث اننا بحاجة الى نظاـ خاص بإدارة الككارث باستخدا
نظـ المعمكمات الجغرافية كخاصة في ليبيا التي  تمر بفترات سيئة مف حيث الحركب 
كالككارث كاألعداد الكبيرة مف المكتى كتضرر المبانى كالبنى التحتية كال تكجد ادارة 
حقيقية لالزمة فمذلؾ عف طريؽ ىذا النظاـ المقترح سكؽ يقمؿ مف االضرار لممكاطف 

 كممتمكاتو.

نما جميع االحتياجات كامكانية تطبي ؽ ذلؾ اليحتاج الى امكانيات كبيرة كمبالغ ضخمة كا 
نما يحتاج الى ارادة  المطمكبة إلنجاح ىذا النظاـ متكفر كمكجكد في االسكاؽ الميبية كا 

 ككطنية كتعاكف مف الجميع .

 الشكر

 إلى مف سكبكا عصارة عمرىـ زيتا ليضيؤا بو سراج حياتنا ..

 كميجة القمب كرمز العطاء فيما نبع الحب كالكفاء

 إلى الذيف تعبكا لنرتاح كسيركا لنناـ..

 إلي الذيف كانكا طيمة السنيف الطكاؿ.. يغرسكف فينا الخصاؿ الحميدة..

 كلـ يبخمكا عمينا بالجيد ك الماؿ..

 فكاهلل ما كفيناىـ حقيـ ك لك كتبنا مف الكممات بعدد حبات الرماؿ ك قطرات المطر..
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 الصفات.. كميما كتب الشعراء مف األبيات...فميما نصفيـ مف 

 فإنيا لتسقط العبارات كتعجز الكممات

 الى امياتنا كابائنا كأساتذتنا كالى ادارة المعيد العالي لمميف الشاممة قمينس

 المراجع

1. Use of remote sensing and GIS in disaster management in 

Gangtok area, Sikkim, Ashok Kumar Sharma & Varun 

Joshi,2010. 

2. Google earth web,www.googleearh.com. 

 . 2006اعزخذاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ فٟ اداسح اٌىٛساس ، د.عؼذ هللا االغخ ،  .3
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بأقسام  CTدراسة نظام الوقاية من اإلشعاع في وحدة التصوير المقطعي 
 األشعة التشخيصية

 
 طرابمس –بعة ، المعيد العالي لمعمـك كالتقنيات الطبية . د . أنكر عبد السالـ بف را أ

 ب. د. عمي مسعكد المنصكرم ،المعيد العالي لتقنيات السالمة كالصحة المينية
 مفتاح مسعكد أحمد ، كمية تقنية الطيراف المدني كاألرصاد الجكية أ. ج.

ali_mns62@yahoo.com 

 ممخصال
أصبح استخداـ اإلشعاع المؤيف ميما في المجاؿ الطبي سكاء مف الناحية التشخيصية أك 
العالجية، كيجب أخذ الحيطة مف ىذه األشعة نظرا لمخاطرىا عمى االفراد، حيث تساىـ 

% مف الجرع المحسكبة في الفحكصات 34ب كثر مف  CTأجيزة التصكير المقطعي 
(، كىذه الجرع قد تؤدم إلى حدكث UNSCER ،2000باألشعة السينية في العالـ )

العديد مف األمراض نظران ألف التصكير المقطعي بالحاسكب تنتج عنو جرعات عالية 
مقارنة بالتصكير باألشعة السينية التقميدية ) مثاالن اخذ صكرة مقطعية لمصدر تنتج عنيا 

[(، لدل 2قميدم]صكرة لمصدر بالتصكير الت 400كىي تعادؿ اخد  mSv 8جرعة تعادؿ
فإف الكقاية مف اإلشعاع تعتبر ضركرية كىناؾ عدة طرؽ تساعد في تحقيؽ السالمة 

 كالكقاية مف اإلشعاع.
كمف مخاطر التصكير ب جيزة األشعة المقطعة ىي حدكث بعض المضاعفات نتيجة 
حقف الصبغة الكريدية فى بعض المرضى الحساسيف لأليكديف، كما أف الكقاية اإلشعاعية 

ذات أىمية خاصة بسب التزايد الممحكظ في استخدامو  CTي كحدة التصكير المقطعي ف
% مف 50كارتفاع مقدار الجرعة اإلشعاعية الناتجة عنو كالتي تشكؿ لكحدىا قرابة 

إجمالي التعرضات الناتجة عف مصادر اإلشعاع الصناعية بحسب المجمس الكطني 
 .2009( في العاـ NCRPلمحماية مف اإلشعاع كالقياسات األمريكي ) 

mailto:ali_mns62@yahoo.com
mailto:ali_mns62@yahoo.com
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تبيف خالؿ ىذه الدراسة أف ىناؾ قصكر في إتباع أساليب الكقاية مف األشعة مف قبؿ 
، ككذالؾ عدـ تكفير القدر الكافي مف أجيزة CTالعامميف بكحدة التصكير المقطعي 

الكقاية كأجيزة قياس الجرعات. كىذا القصكر قد ينتج عنو ضرر سكاء لمعاميف بيذه 
 لممرضى المتردديف لغرض إجراء الفحص اإلشعاعي المقطعي. األقساـ أك

 

ABSTRACT 

The application of ionized radiation has become an integral part in 

the field of medicine specially for diagnosis and treatment 

purposes. 

We have to be very cautious when using this kind of radiation due 

to its hazards on people. CT scan computers use more than 34% of 

the counted dosages for diagnosis when using x-rays across the 

world UNSCER 2000. 

These amounts of dosages may lead to many types o diseases 

because computer CT scanning may result in big amounts of 

dosages compared with the traditional x-rays. For instance, the 

application of CT scanning on someone's chest may produce a 

dose that which is equivalents to 400 images on someone's chest 

when is (smsv), applying traditional x-rays. 

Therefore, protection from radiation is essential and as a result 

there are many ways to help achieve high levels of safety and 

protection from radiation there are some hazards resulted from the 

use of CT scanning, for instance, some complications are due to 

the injection of dye substances in veins on some patients who have 

allergy to iodine. 

Also, radiation protection inside the CT scanning unit is of a great 

value due to its remarkable utilization for diagnosis and treatment 

and the use of big amounts of radiation may lead alone to almost 

50% of the overall exposure that is resulted from the source of 

artificial radiation according to the National council for radiation 

protection in 2009. 
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A study showed that there was a deficiency in taking the necessary 

measures for protection and safety from radiation on the part of the 

personnel working in the CT scanning unit. Also, there were 

almost very few protection devices and a few devices for 

measuring personal doses of radiation. this deficiency may have 

resulted in some harm whether on the personnel working in these 

departments or on those people who may refer back to the clinic to 

have a check-up using CT- scanning images 

 مقدمة:
نظران العتماد األطباء عمى استخداـ األشعة المؤينة في تشخيص العديد مف األمراض 

يا، باإلضافة التساع استخداماتيا العالجية األمر الذم قد يؤدم إلى كمف ثـ عالج
تعرض العاممكف ب قساـ األشعة إلي جرع إشعاعية عالية ككذلؾ المرضى كعامة الناس، 
لذلؾ أصبح مف الضركرم معرفة مدم االلتزاـ بإجراء قياسات الجكدة في التشخيص 

اإلشعاع ب قساـ األشعة بالمستشفيات اإلشعاعي، كمدم التقيد بتطبيؽ نظـ الكقاية مف 
 كالمراكز الصحية.

ظيار المقاطع التشريحية لمجسـ خالية مف ظؿ  حيث مكنت ىذه التقنية مف رؤية كا 
األنسجة كما يحدث في التصكير باألشعة السينية التقميدية، كقد بمغ عدد األجيزة 

(، UNSCER ،2000)    2000كحدة عاـ  34000المستخدمة عالميا حكالي 
]. كتعتبر الجرعات 1% مف الجرعة اإلشعاعية التي يتعرض ليا الفرد ]41حيث تعطي 

االشعاعية الناجمة عف التصكير المقطعي مرتفعة مقارنة بتمؾ الناجمة عف التصكير 
 التقميدم باألشعة السينيية.

اف مف كمع زيادة االستخدامات الطبية لألشعة السينية كمع اثبات كجكد آثار سمبية ليا، ك
الضركرم كضع قكاعد لمكقاية بيدؼ تقميؿ الضرر الي قد يسببع اإلشعاع لكؿ مف 

 [ .2العامميف في ىذا المجاؿ ككذلؾ لممرضى كلعمـك الناس]
لذل أجرم ىذا البحث لدراسة الكقاية مف اإلشعاع نظران ألخطاره عمى جسـ اإلنساف، 

عرؼ عمى الطرؽ كالكسائؿ العممية كدراسة ما يمكف اتخاذه مف تدابير لمكقاية منو. كالت
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المتبعة لمكقاية مف االشعاع ب قساـ األشعة التشخيصية، كالكقكؼ عمى مدل تطكر نظاـ 
 الكقاية اإلشعاعية ألجيزة التصكير المقطعي كاقتراح السب الكفيمة لمرفع مف جكدتو.

 األىمية كاليدؼ مف الدراسة:
بشكؿ ممحكظ في السنكات االخير نظران ازداد  CTإف استخداـ اجيزة التصكير المقطعي 

ألىميتو في الطبي التشخيصي، حيث يقدـ خدامات ال تستطيع اجيزة التصكير التقميدية 
تقديميا. كنظران لألخطار المتربة عف اجيزة التصكير المقطعي كالتي ال تظير بشكؿ 

نما يمكف اف تظير في سنكات الحقة أك في االجياؿ التالية، كاف ال بد مف رصد مباشر كا 
ىذه الممارسات كدراسة طرؽ الكقاية الالزمة كمدل التقييد بيا مف قبؿ األطباء 

بيدؼ تقميؿ الجرعة التي يتعرض ليا المرضى كالعامميف بكحدة  أألشعةكأخصائيي 
عطاء فكرة كاضحة عف الممارسات الجيدة الي يمكف اتباعيا إثناء  التصكير المقطعي، كا 

 التصكير.

 ة :األشعة المؤين
األشعة المؤينة عبارة عف حزمو مف الجسيمات السريعة أك مف المكجات 
الكيركمغناطيسية تنش  مف مصدريف أساسييف، األكؿ ناتج عف تحمؿ نكل العناصر غير 
المستقرة فتنبعث جسيمات سريعة غالبان ما تصاحبيا مف انبعاث ألشعة جاما، كالمصدر 

مستكم طاقة عالي إلى مستكم طاقة أكطئ الثاني ناتج مف انتقاؿ االلكتركنات مف 
 فتنبعث مكجات كيركمغناطيسية خارج الذركة .

فإذا امتمؾ اإلشعاع طاقة كافية ف نيا سكؼ تتمكف مف إزاحة إلكتركف سالب مف ذرات 
الكسط التي تصطدىما فتتحكؿ الذرة إلى أيكف مكجب تسمى ىذه العممية " بعممية الت يف 

 سالب كااليكف المكجب أسـ " الزكج األيكني "." كيطمؽ عمى االلكتركف ال

 وحدات قياس اإلشعاع
تستخدـ عدة كحدات لقياس مدل التعرض لإلشعاعات كلكؿ مف ىذه الكحدات داللتيا 

 الخاصة كمف أىميا ما يمي :
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( مف اليكاء cm3(:  ىي كمية اإلشعاع الذم يحدث ت يننا في ) Rontgenالركنتجف   )
  C 10-10الحرارة كينتج كمية مف الشحنات الكيربية قدرىا ) تحت معدؿ الضغط كدرجة

 ×3.3[)4.] 
(: لتقدير مدل ت ثر األنسجة الحية بتعرضيا لإلشعاع يجب أخذ كثافتيا في Radالراد  )

االعتبار، تكجد كحدة أخرل لتقدير مقدار الطاقة التي تنقميا اإلشعاع المؤينة لألنسجة 
ددت ب نيا طاقة مقدارىا  الحية بمركرىا فييا كىي الراد، أرج لكؿ جراـ كاحد مف  100كحي

 [.4األنسجة الحية، كذلؾ بغض النظر عف نكع اإلشعاعات أك زمف التعرض ليا ]
( : كىي كحدة قياس مدل التمؼ البيكلكجي الناتج عف التعرض لألشعة Remالريـ  )

مقدار راد كاحد مف  كتدعى الكمية المقاسة بالجرعة المكافئة أك الجرعة اإلشعاعية، إف
 [.4األشعة السينية يعادؿ جرعة مكافئة مساكية لريـ كاحد ]

(: مف أحدث كحدات قياس الت ثير الناتج عف امتصاص األشعة Sevierالسيفرت )
كتعتبر كحدة قياس الجرعة المكافئة كتستخدـ لمداللة عمى األثر المعادؿ لإلصابة حيث 

ره كاحد جكؿ مف الطاقة لكؿ كيمكجراـ في إف كاحد سيفرت يعادؿ امتصاص ما مقدا
 [.4النسيج البشرم مف األشعة السينية أك ما يكافئيا مف اإلشعاعات األخرل ]

(: ىي كمية األشعة المؤينة الصادرة مف جراـ كاحد مف الراديـك في Cuiryالككرم ) 
 [.4( تحمال في الثانية ]x1010 d.p.s 3.7الثانية الكاحدة تساكم )

(: كحدة قياس  الجرعة اإلشعاعية الممتصة، كتعكس كمية الطاقة التي Grayجرام   )
 [.4يتمقاىا   كيمكجراـ مف الجسـ الحي أك المادة]

 .Somatic Effects التأثيرات الجسدية 
 تنقسـ الت ثيرات الجسدية الناتجة عف ت ثيرات اإلشعاع المؤيف في الجسـ  إلي :

 تأثيرات جسمية المبكرة:
عرض عمـك الجسـ أك جزء كبير منو إلى جرعة عالية مف اإلشعاع في فترة تظير عند ت

زمنية قصيرة جدا )يـك كاحد أك أقؿ ( كتسمى ىذه الت ثيرات )بالت ثيرات الحادة( كتظير 
أثارىا في الخاليا الجسدية بعد أف تتجاكز الجرعة الممتصة حدا معيينا، كيزداد الت ثير 
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ة بتجاكز ىذا الحد المعيف. كيبمغ حد الت ثير الفعاؿ البيكلكجي لإلشعاع زيادة مطرد
بافتراض أف الجسـ يتعرض  sv0.5→0.25لمجرعة اإلشعاعية في جسـ اإلنساف بيف  

 بالكامؿ لمجرعة اإلشعاعية خالؿ فترة زمنية قصيرة.
 تأثيرات جسدية المتأخرة.

إشعاعية  تنش  الت ثيرات المت خرة عف التعرض لإلشعاع عف التعرض المزمف لجرع
صغيرة كقد تؤدم الجرع العمية إلي ظيكر أعراض مت خرة بعد اختفاء اإلعراض الحادة 
حيث أيدت المعمكمات المتجمعة عف الفحكص الطبية المستمرة التي يخضع ليا سكاف 

 مدينة ىيركشيما كناغازاكي ىذه الحقيقة.
 التأثيرات الوراثية لإلشعاع

إلي تغيرات في تركيبيا تسمي بالطفرة الكراثية، كال يؤدم تعرض الخاليا لإلشعاع المؤيف 
تظير ىذه الت ثيرات الكراثية عمى الشخص المتعرض لإلشعاع بؿ تظير عمى األجياؿ 
الالحقة كطفرات تشتمؿ عمى الشذكذ الجيني الذم ال يحدث تغيير في تركيب 

مؤديا الي الكركمكسكمات أك عددىا بؿ يغير مكقع أحد ىذه الجينات أك مجمكعة منيا 
 [.5ظيكر صفات مختمفة عف صفات األبكيف عمى ىيئة طفرات كراثية ]

 التأثيرات الكيميائية
األشعة قادرة عمى تفكيؾ الجزيئات العضكية كبالتالي تحميؿ الركابط الكيميائية فييا، 
كحيث أف معظـ الجسـ يتركب مف الماء الذم تحممو األشعة إلى ىيدركجيف كأكسجيف 

ث يعاد االتحاد كيتشكؿ ماء أكسجيف أك أف تتحد جذكر مع جذكر أخرل كىدرككسيؿ حي
 [6مؤدية إلى نكاتج ضارة ]

 الوقاية من اإلشعاع:
يجب الت كيد عمى أىمية الكقاية كالتعامؿ مع مصادر اإلشعاع المختمفة بيقظة كفؽ 
شركط خاصة تضمف سالمة العامميف في مجاؿ اإلشعاع، كيمكف تاميف السالمة 

 [.6ية باستخداـ طريقة أك أكثر مف الطرؽ لمكقاية مف اإلشعاع ]اإلشعاع
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ىناؾ ثالث مفاىيـ أساسية لحماية اإلنساف مف اإلشعاعات المؤينة الذم يتعرض ليا، 
كىي العكامؿ التي تضبط كمية اإلشعاع أك الجرعة اإلشعاعية التي يتعرض ليا شخص 

 شعاع كالتي تتمثؿ فيمف مصدر مشع، كيمكف ضبط كمية التعرض بتطبيؽ مف اإل
 Timeأوال: الزمن 

 exposure timeمقدار التعرض اإلشعاعي لمشخص يزداد بزيادة زمف التعرض 
لممصدر االشعاعى الذم عادة ما يككف خارج جسـ اإلنساف مثؿ أشعة اكس كأشعة 
جاما، آما إذا دخمت المادة المشعة الجسـ فانو يتعيف االنتظار حتى تتفكؾ أك يتخمص 

ـ منيا، كفي ىذه الحالة فاف زمف التعرض االشعاعى يعتمد عمى عمر النصؼ الجس
 البيكلكجي .

 Effect of Distanceثانيا: المسافة 
 يقؿ مقدار التعريض اإلشعاعي بزيادة المسافة بيف الشخص كالمصدر المشع.

 ((Protective shieldثالثا : الدروع الواقية 
درع الكاقي كيتـ تحديد سمؾ الدرع تبعا لنكع كطاقة يقؿ التعرض اإلشعاعي بزيادة سمؾ ال

 اإلشعاعات.

 أىداف الوقاية اإلشعاعية
اليدؼ مف الكقاية اإلشعاعية ىك تحقيؽ أفضؿ مستكل مف األماف كالسالمة لإلفراد 
كالبيئة، كيتـ ذلؾ بتكفير المعمكمات كاإلرشادات الكافية لممسئكليف كالعامميف في مختمؼ 

المؤينة، لمتعريؼ باألسس كالطرؽ الكقائية الكاجب أتباعيا عند  مجاالت اإلشعاعات
 التعامؿ مع اإلشعاع كمصادر تكليده.

كىناؾ طرؽ عديدة تساعد في تحقيؽ السالمة كالكقاية اإلشعاعية لتحقيؽ أىداؼ الككالة 
 الدكلية لمكقاية مف اإلشعاع، كيتـ الكصكؿ ليذه األىداؼ عف طريؽ انجاز تكصياتيا.

 فيض تعرض العاممين لإلشعاع :طرق تخ
مف أىـ اإلجراءات الكاجب إتباعيا في أقساـ التصكير باألشعة لكقاية العامميف ككذلؾ 

 المرضى ك عمـك الناس مف اإلشعاع، ما يمي :
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 .Inverse Square Low قانون التربيع العكسي
مربع  طبقا لقانكف التربيع العكسي فإف معدؿ التعرض اإلشعاعي يتناسب عكسيا مع

المسافة لمصدر اإلشعاع،  كىذا يعني أنو إذا تضاعفت المسافة بيف الفرد كالمصدر تقؿ 
 الجرعة إلى الربع، كبذلؾ تقؿ الجرعة كمما ابتعدنا عف المصدر.

 . The Timeالزمن   
تتناسب الجرعة اإلشعاعية مع زمف التعريض تناسبان طرديان، معنى ذلؾ كمما زاد زمف 

عة اإلشعاعية، لذلؾ يجب تنفيذ العمؿ في المنطقة التي يكجد بيا التعرض زادت الجر 
 إشعاعات كاحتمالية التعرض لإلشعاعي لألفراد ب سرع كقت ممكف كبكفاءة عالية.

 Machine Shielding. تدريع األجيزة:
التدريع ىك عبارة عف حكاجز كاقية تكضع حكؿ المصدر المشع أك جياز األشعة كذلؾ 

 ة اإلشعاعية التي يتعرض ليا العامميف كالمرضى.لمتقميؿ مف الجرع
كلعمؿ دركع كاقية مف إشعاعات األشعة السينية يفضؿ استخداـ المكاد ذات العدد الذرم 
الكبير نظرا لزيادة قدرتيا عمى امتصاص ىذا النكع مف اإلشعاعات كمف أىـ المكاد 

 المستخدمة في تكىيف األشعة السينية ىك الرصاص.
 Protective Clothingة:   مالبس الوقاي

يجب عمى فنيي األشعة ككذلؾ الطاقـ الطبي الذم يعمؿ داخؿ غرؼ التصكير ب جيزة 
-Leadاألشعة السينية ارتداء مالبس الكقاية مف األشعة كخاصة المئزر الرصاصي 

apron  المصنكع مف الرصاص، كعادة ما يككف السمؾ المكافئ مف لمرصاص لمالبس
( مف الرصاص، ككما يمكف أف يصنع مئزر mm 0.5ة بما يعادؿ )الكقاية اإلشعاعي

 الكقاية مف خميط الرصاص كالقصدير.
ايضان يجب ارتداء القفازات كالمعاطؼ المعممية كنضارة لحماية عدسة العيف، كما يمكف 
استخداـ بعض المعدات الخاصة بكقاية المرضى عند تعرض أجزاء مف الجسـ لمتصكير 

 [.1الطبي الضركرم ]
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 (Computerized Axial Tomography - CATالتصوير المقطعي المحوري: )
تتميز طريقة التصكير المقطعي بسقكط إشعاع ضيؽ مف األشعة خالؿ الجسـ ليتـ 
التقاطيا، ثـ يقـك الحاسكب بتحميؿ المعمكمات لتككيف صكرة يمكف تخزينيا أك عرضيا 

 عمؿ صكرة ثالثية اإلبعاد. عمى الشاشة ك يمكف طبعيا عمى فيمـ، كما يمكف
يستطيع الطبيب فحص كتشخيص جسـ اإلنساف بدقة تصؿ  CATكباستخداـ أجيزة 

تمكنو مف النظر إلى جسـ اإلنساف ك نو مككف مف شرائح رقيقة لتحديد المرض ك مكانو 
 [13بدقة كسرعة عالية]

 االختالف النمطي في الفحوصات باألشعة المقطعية عن األشعة التقميدية
ند استخداـ األشعة التقميدية، يتـ اختراؽ األشعة لمجسـ مف اتجاه كاحد مف سطح ع

الجسـ )مف االتجاه االمامى أك الخمفي( بينما في حالة استخداـ األشعة المقطعية، يتـ 
دكراف أنبكب األشعة حكؿ جسـ المريض كعميو تخترؽ األشعة الجسـ مف كؿ 

 [ .8الممتصة إلى الجزء المراد فحصة]االتجاىات، ىذا يؤدل إلى زيادة الجرعة 

 مخاطر األشعة المقطعية
نظمت جرعة األشعة السينية التشخيصية  بحيث ال تؤدل الى مخاطر  .   1

 سرطانية أك تشكىات خمقية متكارثة.
في أثناء الحمؿ يجب تالفى التعرض لألشعة المقطعية كخاصة عمى البطف،  .   2

 كجات فكؽ الصكتية.كيمكف استخداـ كسيمة بديمة كالم
تحدث بعض المضاعفات نتيجة حقف الصبغة الكريدية فى بعض المرضى  .   3

الحساسيف لأليكديف، كفى حالة ضركرة عمؿ الفحص يمكف اخد مضادات حساسية 
 [.9كمثبطات المناعة قبؿ إجراء  الفحص باألشعة ]

ر المقطعي تفكؽ أف مقدار الجرعة اإلشعاعية التي يتمقاىا المريض مف جراء التصكي
ب ضعاؼ الجرعة اإلشعاعية التي يتمقاىا مف أم نكع آخر مف أم نكع مف أنكاع 

 التصكير التشخيصي.
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( مقارنة الجرعة الفعالة لػ مع مكافئ الجرعة مف صكر أشعة لعدة مناطؽ مف 1الجدكؿ )
 [2الجسـ بجياز التصكير البسيط كمكافئيا لمتعرض.]

(  عدد صكر الصدر المكافئة مف التصكير mSvعالة )الجرعة الف بركتكككؿ التصكير 
 التقميدم عدد السنكات المكافئ مف التعرض ألشعة الخمفية

 سنة mSv   115 1 2.3 تصكير طبقي لمرأس
 سنة mSv       400 3.6 8 تصكير طبقي لمصدر

 سنة mSv     500 4.5 10 تصكير طبقي لمبطف كحكض
لمرأس مثال فيو المريض جرعة إشعاعية قدرىا ( أف تصكير طبقي 1نالحظ مف الجدكؿ )

2.3 mSv   تقريبا كذلؾ يتمقى مف جراء تصكير طبقي لمصدر أك البطف جرعة مقدارىا
8 mSv   )في حيف أف الجرعة التي يتمقاىا المريض مف تصكير الصدر )صكرة بسيطة

ر كالفرؽ بيف الجرعتيف )جرعة الطبقي مقارنة مع جرعة التصكي  mSv 0.02تبمغ 
 [.5العادم( كبير ]

 CTالوقاية اإلشعاعية في التصوير المقطعي  2-10
تكتسب أىمية خاصة  CTالكقاية اإلشعاعية في كحدة التصكير المقطعي بالتصكير 

بسب التزايد الممحكظ في استخدامو كارتفاع مقدار الجرعة اإلشعاعية الناتجة عنو كالتي 
ت الناتجة عف المصادر الصناعية % مف إجمالي التعرضا50تشكؿ لكحدىا قرابة 

( في NCRPبحسب المجمس الكطني لمحماية مف اإلشعاع كالقياسات األمريكي ) 
 [.6] 2009العاـ

غير خاضع لبرنامج ضبط الجكدة إلى تعريض المريض لجرعة  CTيؤدم استخداـ جياز
 إشعاعية غير مبرره بيدؼ تحسيف جكدة الصكرة، ناىيؾ عف عدـ كجكد حدكد قانكنية

مما يشجع عمى استخداـ جرعات عالية خالؿ التصكير  CTعظمي لمجرعة المطبقة في 
 المقطعي .
المعيد الدكلي  Institute - ECRI) (Emergency Care Researchكقد صنؼ 

التعرضات اإلشعاعية الطبية الناتجة عف المعالجة أك التصكير  الطكارئألبحاث حاالت 
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االخطار العشرة عمى المرضى في تقريره األخير الصادر المقطعي في المرتبة الثانية مف 
كحدد بذلؾ عددا مف التكصيات بيدؼ الحد مف ىذه  2011في اكتكبر مف العاـ 

 اإلخطار يمكف إيجاد بعضيا بالنقاط التالية:
 رفع مستكل الكقاية اإلشعاعية لدل العامميف. •    
 ا عمى الصعيد الكطني.االلتزاـ بالحصكؿ عمى شيادة اعتماد معترؼ بي •    
التحقؽ مف كجكد اإلجراءات المناسبة لضماف الجكدة كضبط الجكدة لألنظمة  •    

 المستخدمة كتكثيقيا كالقياـ بتدقيؽ كمراجعة ىذه اإلجراءات مف قبؿ الجيات المختصة.
جراء عمميات االختبار  •     الت كد مف التركيب الصحيح ألجيزة التصكير كا 

 شكؿ دكرم.كالصيانة ليا ب
القياـ باختبارات القبكؿ لألنظمة الجديدة، كاألنظمة المحدثة أك المعدلة، كالت كد  •    

مف أف األنظمة المتكاممة تمبي متطمبات األداء األمثؿ ليا )في المعالجة اإلشعاعية 
يشمؿ ذلؾ أنظمة المحاكي، تخطيط العالج، إعطاء الجرعة، السجالت كأنظمة التحقؽ( 

[8.] 
 عة اإلشعاعية الناتجة عن التصوير المقطعي:الجر 

ك الجرعة  DLPمعامؿ الجرعة الطكلي  - CTDIتعريؼ :جرعة التصكير المقطعي 
 Eالفعالة 

( إلى قيمة الجرعة - CTDI Computed Tomography Dose Indexتشير قيمة )
الذكر ( ، كالجدير بmGyكتقاس بالميمي جرام ) ألشعةاإلشعاعية في الشريحة المعرضة 

 أف ىذه القيمة ال تعكس مدل خطكرة اإلشعاع المترافؽ مع التصكير المقطعي.
 DLP (Doseكلذلؾ البد مف لتعريؼ مفيـك معامؿ الجرعة الطكلي أك ما يعرؼ بالػ 

Length Product) 
 . cm: طكؿ المنطقة المعرضة لألشعة مقاسو بالػػ Scan Lengthحيث أف 

مف جراء  mSv( مقاسو بالػػ Eالتي يتمقاىا المريض )يمكف استنتاج الجرعة الفعالة 
 التصكير الطبقي مف خالؿ استعماؿ التالية:
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: تمثؿ معامؿ الجرعة الفعالة كىك مختمؼ بحسب الجزء المصكر مف الجسـ Kحيث أف 
 CTكحسب العمر كيعطى في الجدكؿ، كيدعى في بعض المراجع بمعامؿ التحكيؿ 

(conversion factor[ )5.] 

 س الجرعة اإلشعاعية الناتجة عن جياز التصوير المقطعيقيا
لمقياس لحساب الجرعة اإلشعاعية لجياز المقطعي كلمقطع كاحد )دكرة كاحدة ألنبكب 

[، نقيس في 5األشعة(، نستخدـ غرفة  ت يف غازم قممية الشكؿ، الطكؿ الفعاؿ لمغرفة) (]
 البداية خرج الغرفة باستخداـ العالقة التالية:

 ( )كىي تعبر عف كيرما اليكاء(.mGy: قراءة غرفة الت يف )  حيث: 
 : القيمة المقاسة بكاسطة جياز قياس الجرعة )قراءة الجياز(.

 : معامؿ المعايرة لمغرفة المستخدمة في القياس.
معامؿ التبعثر الخمفي كقيمتو تساكم الكاحد الف القياس يتـ ضمف الفانتـك  :

 كليس في اليكاء .
صحيح ي خذ بالحسباف تغير االستجابة الناتجة عف تغير التكزع الطيفي :  معامؿ ت

لحزمة تخترؽ الفانتـك إلى العمؽ المرجعي كىذا المعامؿ قريب جدا مف الكاحد في معظـ 
 العممية ) معامؿ تكثيؽ الطيؼ ( .

 :  معامؿ تصحيح الضغط كالحرارة كيحسب مف العالقة:
 س.الضغط الجكم أثناء القيا   -حيث : 

 درجة الحرارة المئكية أثناء القياس .   -
 : الضغط الجكم النظامي كيساكم  .-

 : درجة الحرارة في الشركط المرجعية كتساكم  .
 بعد حساب الػ   نطبؽ العالقة التالية:

 (.mmسماكة الشريحة )  -hحيث أف :  
D(z )- ( قراءة غرفة الت يفmGy.)كىي تعبر عف كيرما اليكاء( ) 

 نطبؽ العالقة : mm 100ؿ غرفة ت يف بطكلة كمف أج
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 طريقة قياس الجرعة اإلشعاعية المقطعية:
( لقياس الجرعة المقطعية كذلؾ بكضع الفانتـك عمى الطاكلة  يستخدـ شبح األشعة )فانتـك

،  باالستعانةفي مركز القنطرة ) بمحددات الميزر لمجياز(، كبعد الت كد مف أفقية الفانتـك
يف في الثقب المركزم لمفانتـك ثـ يتـ بضبط بارمترات التصكير عمى تيدخؿ غرفو الت 

البركتكككؿ المطمكب معرفة الجرعة لو، ثـ يتـ أخذ تعريض كاحد أم شريحة كاحدة فقط 
 (، معطاه بالعالقة:CTDI100,cفتككف قيمة قراءة الغرفة في المركز )

ىات المحيطية األربع ثـ تعاد نفس الخطكات مع مراعاة تغيير مكضع الغرفة في االتجا
يسجؿ متكسط القراءات المحيطية فتككف قيمة قراءة الغرفة في المحيط في كؿ مرة معطاة 

 [5كفؽ العالقة التالية:  ]
 مف أجؿ الشريحة الكاحدة معطى بالعالقة : CTDIكبالتالي قيمة الػ 

 -مواد وطرق البحث:
 تكزيع استبياف عمى العامميف ب قساـ األشعة. -
 زيارات الميدانية لممستشفيات المستيدفة بالدراسة.ال -
 جمع البيانات مف سجالت أقساـ األشعة بالمستشفيات المستيدفة بالدراسة. -

 النتائج والمناقشة :
تـ جمع البيانات كالمعمكمات بغرض تحميميا كمناقشتيا، حيث تعذر إجراء قياسات عممية 

كقد تـ جمع البيانات المطمكبة عف طريؽ  لعدـ تكفر أجيزة قياس اإلشعاع كالمعايرة ،
تكزيع استبياف عمى العامميف ب قساـ األشعة كاإلطالع عمى بعض السجالت كالبيانات 

 بتمؾ األقساـ كأيضا عف طريؽ المقابمة كالمالحظة.
(، تبيف تكفر كؿ المستشفيات التي شممتيا الدراسة عمى 2كالبيانات المكضحة بالجدكؿ )

كاحد، كتتبايف فترات العمؿ بيذه المستشفيات حيث في بعضيا  جياز تصكير مقطعي
كاف نظاـ العمؿ لفترة كاحد يكميا كمنيا المقسمة إلى فترتيف كالبعض يتبع نظاـ العمؿ 
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ساعة( بنظاـ االستدعاء عف كركد حاالت مرضية تتطمب  24المستمر طكاؿ اليـك )
 التصكير المقطعي بالحاسكب.

التصكير المقطعي ببعض المستشفيات بمدينة مصراتة، كفترات  ( يكضح عدد أجيزة2جدكؿ )
 .العمؿ كمتكسط عدد حاالت التصكير اليكمية

 اليكمية فترات العمؿ اسـ المستشفى

 

عدد أجيزة التصكير 
 المقطعي

متكسط عدد حاالت 
 المرضو

 15 1 2 مركز مصراتة لألكراـ

مستشفى الحكادث 
 كالطكارئ

1 1 15 

 6 1 ساعة 24 مستشفى الحكمة

 2 1 ساعة 24 مستشفى الصفكة

 
( يتضح أف فترات العمؿ في مركز مصراتة لألكراـ تنقسـ إلى فترتيف 2مف الجدكؿ )

صباحيو كمسائية، كعدد أجيزة التصكير المقطعي جياز كاحد. كما أف الحاالت المرضو 
الحكادث حالو يكميا، ك فترات العمؿ في مستشفي  15المترددتيف عمى المستشفي يبمغ 

كالطكارئ فتره صباحيو فقط كفي بعض الحاالت الطارئة يضطر األمر لمعمؿ في فترة 
 24ثانية كعدد أجيزة التصكير المقطعي جياز كاحد، كفترات العمؿ في مستشفي الحكمة 

حاالت يكميا، كفترات  6ساعة كعدد أجيزة جياز كاحد كمتكسط عدد الحاالت المرضو 
ساعة ككذلؾ عدد أجيزة التصكير المقطعي جياز كاحد  24العمؿ في مستشفي الصفكة 

 24كمتكسط عدد الحاالت حالتيف يكميا،كفترات العمؿ في مستشفي الحكادث كالطكارئ 
 ساعة كعدد أجيزة جياز كاحد كمتكسط عدد الحاالت المرضو .
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  كمف خالؿ أسئمة االستبياف كالزيارات الميدانية لممستشفيات بش ف تكفير أجيزة قياس
الجرعات الشخصية، كجد أف الفنيف العامميف بقسـ األشعة في مستشفي الصفكة ال 
يحممكف أجيزة قياس الجرعات الشخصية،، كفي مركز مصراتة لألكراـ بدأ استخداـ جياز 
قياس الجرعات الشخصية منذ سنة تقريبا، كفي مستشفي الحكادث كالطكارئ  يستخدـ 

كفي مستشفي الحكمة ال يحممكف  فقطأشير  4جياز قياس الجرعات الشخصية منذ 
 جياز قياس الجرعات الشخصية.

فيما يتعمؽ بالتسرب اإلشعاعي بكحدة التصكير المقطعي، في مركز مصراتة  •    
لألكراـ ك مستشفي الحكادث كالطكارئ يكجد تسرب لإلشعاع أثناء التصكير مف الباب 

فكة ال يكجد تسرب لإلشعاع أثناء الخارج لمغرفة، ك في مستشفي الحكمة كمستشفي الص
 التصكير.

في كؿ المستشفيات التي أجرت عمييا الدراسة كجد أف باب غرفة التصكير  •    
 المقطعي يتـ قفمو بشكؿ جيد.

كفيما يخص دركع الرصاص الكاقية لممريض، ال تيستخدـ في مركز مصراتة  •    
رئ، أما في مستشفي الحكمة يتـ لألكراـ كمستشفي الصفكة كفي مستشفي الحكادث كالطكا

 استخداـ الدركع الكاقية لممرضى.
الحكادث كالطكارئ ك مستشفي الحكمة  مستشفىفي مركز مصراتة لألكراـ كفي  •    

إما في مستشفي الصفكة ال يطمب  أألحيافيطمب مف المريض إعادة الصكرة في بعض 
 مف إعادة الصكرة.

خؿ الغرفة التصكير عند الضركرة ، في أما يخص بقاء مرافؽ لممريض دا •    
الحكادث كالطكارئ كمستشفي الصفكة ال ييسمح بمرافؽ  كمستشفىمركز مصراتة لألكراـ 

 أما في مستشفي الحكمة يسمح لمرافؽ المريض البقاء داخؿ الغرفة. لممريض
أكثر الحاالت المرضية التي فيحصت بتصكير المقطعي في المستشفيات كالتي  •    
 عمييا الدراسة ىي الحاالت الدماغية كتصكير منطقة الرأس. أجريت
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مف خالؿ االستبياف كجد أنو في مستشفي الصفكة كمستشفي الحكادث  •    
كالطكارئ ال يتـ معايرة أجيزة التصكير المقطعي، أما مركز مصراتة لألكراـ يتـ معايرة 

أشير  6ا غالبان ال تقؿ عف أجيزة التصكر المقطعي، كال تكجد فتره محدده لمعايرة كلكني
 أشير. 6أما بمستشفي الحكمة  تجرل المعايرة كؿ 

 

 التوصيات:
يجب عمى الفنيف العامميف في قسـ األشعة ارتداء المالبس الكاقية، كاستخداـ    -1

 أجيزة قياس الجرعات الشخصية لمعرفة نسبة اإلشعاع التي يتعرضكف ليا.
 ي لممريض إال عند الضركرة.ال يجنب تكرار التصكير المقطع   -2
يجب عدـ دخكؿ مرافؽ المريض إلي غرفة التصكير المقطعي إال عند    -3

 الضركرة مع تكفير الكقاية الالزمة ليـ.
 العمؿ عمى تكفير الكسائؿ األساسية لمكقاية، مثؿ الدركع الكاقية لممريض.   -4
جكد تسرب إشعاعي ضركرة صيانة أقساـ األشعة بشكؿ دكرم لت كد مف عدـ ك    -5

 كأحكاـ قفؿ باب غرفة التصكير.
لبرنامج ضبط الجكدة ك المعايرة بيدؼ تحسيف  CTيجب أف يخضع جياز    -6

 جكدة الصكرة، كحتى ال يتعرض الفنييف ك المرضى لجرعة إشعاعية غير مبرره.
يجب أف يتكفر في قسـ األشعة متخصصيف في مجاؿ المعاييره ك ضبط جكدة    -7

 لتصكير الطبي المختمفة.أجيزة ا
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Radiography, Spain 26-30 March 2001 
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Automation of pasta manufacturing process and its 

impact on cost and quality using PLCs 

Khaled Khalifa Omar
 1
, Amhimmid  Q. Almabrouk 

2
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3
 

,Abdulgani M. Albagul
4 

1-Higher Institute of Science and Technology / Qasr Ben Ghashir 

2,3- Higher Institute of Engineering Technology / Ben waleed 

4- Faculty of Electronic Technology / Ben walee 

 

 اٌٍّخض6
الصناعات القديمة ىي عمميات أنجزت بالتدخؿ المباشر لإلنساف، حيث يدير كيشرؼ 

لؾ تتفاكت الكفاءة لكؿ آلة عف األخرل، حيث قدرات ذ،كب كميا كيراقب عمؿ اآلالت
العماؿ المشرفيف المتفاكتة. ظيكر التقنيات الجديدة كالتطكير التقني كاف محتمؿ ليحؿ 

 محؿ اإلنساف كتطكير العمميات الصناعية.
ي في مصنع الباستا )المعكركنة(  نستخدـ تقنية التحكـ المنطقي المبرمج إلدارة كالتحكـ ف

عمؿ كؿ المكائف.  األمر الذم يؤدم إلى تطكير كتبسيط  العممية ،حيث سيتحكؿ النظاـ 
 اليدكم إلى نظاـ اتكماتيكي كىذا ما يسمى بعممية أألتمتة.

( لو القدرة عمى ربط كؿ مكائف المصنع   CLPنظاـ التحكـ المنطقي المبرمج)
رجـ بكتابة برنامج التحكـ الذم بإستراتيجية تحكـ كاحدة كبتسمسؿ منطقي، ىذا التسمسؿ يت

 يتـ تحميمو عمى جياز التحكـ.
البحث لف يزيد أك ينقص مف عدد مكائف المصنع، لكنو ييدؼ إلى إدارة عمؿ المكائف 

 كيحدد كقت  تشغيؿ كؿ ماكنة بجياز التحكـ المنطقي مبرمج كاحد.
استخداـ في مصنع المعكركنة تمت عممية التخطيط كالتصميـ كتطبيؽ خطة التحكـ ب

التحكـ المنطقي المبرمج لتحكيؿ عممية التصنيع مف عممية يدكية إلى عممية اتكماتيكية 
ب قؿ تكمفة كزيادة في التحصيؿ، كإلنجاز ىذا العمؿ يجب فيـ جيد لمنظاـ  كاممة كاحدة،

 القديـ كتقديـ مجمكعة تعديالت تقنية.
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Abstract:- 
 The old Industrial, processes were accomplished by the direct 

intervention of humans so that managed all machines process by 

overseeing them. The efficiency of each machine varies from the 

other . where the  abilities of workers supervisors varying. The 

emergence of new technologies and technical development has 

been possible to replace the machine  shop rights. 

 The pasta factory will use programmable logic control technology  

to manage the control system that controls all machines‟ work. 

That leads to a development in the control method and a 

simplification or ease in the manual system . The PLC has ability 

to link all machines of the factory together by one control strategy 

with a logic sequence. This control strategy can be applied or 

translated   by the writing of control program . 

 The research does not aim at decreasing or increasing the factory 

machines number, but it aims at managing and controlling the 

work of machines and the duration of their operation by the PLC, 

this technique is called ON/OFF control.    

 In the pasta manufacturing process, the researcher is to plan, 

design, and implement a control scheme based on PLC to transfer 

the manufacturing process in the pasta factory  from a manual 

control process to a fully automated one. Realizing such a 

objective involves a careful study of the old control scheme and 

introducing several technical modifications.  

I. INTRODUCTION 

ANUFACTURINGprocesses are the steps through which raw 

materials are transformed into a final product. The 

manufacturing process begins with the creation of the materials 

from which the design is made. These materials are then modified 

through manufacturing processes to become the required part. 

Manufacturing processes can include treating (such as heat treating 

or coating), machining, or reshaping the material. The 

manufacturing process also includes tests and checks for quality 

M 
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assurance during or after the manufacturing, and planning the 

production process prior to manufacturing. 

 Simplification of engineering and precise control of 

manufacturing process can result in significant cost savings.  The 

most cost-effective way, which can pay big dividends in the long 

run, is flexible automation; a planned approach towards integrated 

control systems. It requires a conscious effort on the part of plant 

managers to identify areas where automation can result in better 

deployment/utilization of human resources and savings in man-

hours, down time. 

 Automation need not be high ended and too sophisticated; it is the 

phased, step-by-step effort to automate, employing control systems 

tailored to one‟s specific requirements that achieves the most 

attractive results.  That is where Industrial electronics has been a 

breakthrough in the field of automation and control techniques. 

 These days, it‟s hard to imagine the production landscape without 

industrial automation systems. Growing requirements of high 

product quality, paired with expectations of equally high reliability 

in high-volume production. It means that the scale of industrial 

automation will continue to grow. Much of what was previously 

produced by human hand can no longer be achieved in terms of 

cost and quality. 

Continuous demand for efficient manufacturing necessitates high 

quality and reliable Control systems. Programmable Logic 

controller (PLC) is a Digital device used for automating 

electromechanical processes, such as control of machinery on 

factory assembly lines. PLC  represents a key driver in automation, 

production & process planning in the manufacturing industry. The 

PLC is a Powerful Automation tool and its role is of paramount 

importance as the production process goes through a fixed 

repetitive sequence of operations that involve logical steps and 

decisions. Thus PLCs offer a system with flexibility that is suited 

to withstand harsh industrial . 

environment, reduced machine down-time and also easily 

maintainable. 
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some of  company that producing of electromechanical machines 

depend on the PLC in working of  these machines. 

 

II. Historical background 

 Automatic control, particularly the application of feedback, has  a 

fundamental  development of automation. Its origins lie in the 

level control,  water clocks,  and  pneumatics  /  hydraulics  of  the  

ancient  world. 

 The first applications of feedback control were appeared in the 

development of float regulator mechanisms in Greece.  

It was been invented by I. Polzunov in 1965. The level regulator 

system is shown in Figure 2. The float detects the water level and 

controls the valve which covers the water inlet in the boiler. 

 

 
Figure 1. The watt centrifugal speed governor 

 

Figure 2. Water-level float regulator 
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In his paper „On Governors‟, Maxweel (1968) development the 

differential equations for a governor, linearized about an 

equilibrium point, and demonstrated that stability of the system 

depended upon the roots of a characteristic equation having 

negative real parts . 

The first automatic feedback controller which is used in an 

industrial process is generally agreed to be James Watt‟s fly ball 

governor. It was developed in 1969 for controlling the speed of a 

steam engine .The all-mechanical device, were shown in figure 1., 

measured the speed of the output shaft and utilized the movement 

of the fly ball with speed to control the valve. Therefore the 

amount of steam is entering the engine. As the speed increases, the 

ball weights rise and move away from the shaft axis, thus closing 

the valve. The flyweights require power from the engine to turn 

and therefore cause the speed measurement to be less accurate. 

The first historical feedback system, claimed by Russia, is the 

water-level float regulator.  

Feedback control systems are used extensively in industrial 

applications. Thousands of industrial and laboratory robots are 

currently in use. Manipulators can pick up objects weighing 

hundreds of pounds and position them with an accuracy of one 

tenth of an inch are better. Automatic handling equipments for 

home, school, and industry are particularly useful for hazardous, 

repetitious, dull, or simple tasks. Machines that automatically load 

and unload, cut, weld, or cast are used by industry to obtain 

accuracy, safety, economy, and productivity. 

 The use of computers integrated with machines that perform tasks 

like a human worker has been foreseen by several authors. In his 

famous 1983 play, entitled R.U.R. , Karel Capek called artificial 

workers robots, deriving the word from the Czech noun robota, 
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meaning “work.” As stated earlier, robots are programmable 

computers integrated with machines, and they often substitute for 

human labor in specific repeated tasks. Some devices even have 

anthropomorphic mechanisms, including what we might recognize 

as mechanical arms, wrists, and   hands.   An   example   of   an   

anthropomorphic   robot   is   shown  in Figure 3. 

 
Figure 3. Robot Worker 

 

However, there were not  controller but control loop within, 

forming a hierarchy of systems. The modeling of the structure of 

biological processes confronts the analyst with a high-order model 

and a complex structure. Prosthetic devices that aid the 46 million 

handicapped individuals in the United States are designed to 

provide automatically controlled aids to the disabled . An artificial 

hand that uses force feedback signals and is controlled by the 

amputee‟s bioelectric control signals, which are called electro 

myographic signals, is shown in Figure4. 

 

 
 

Figure 4. The Utah/MIT Dextrous Robotic Hand 
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III. The future evolution of control systems 

 

 The continuing goal of control systems is to provide extensive 

flexibility and a high level of autonomy. Today's industrial robot is 

perceived as quite autonomous-once. It is programmed, further 

intervention is not normally required. Because of sensory 

limitations, these robotic systems have limited flexibility in 

adapting the work environment changes. which are the motivation 

of computer vision research. The control system is very adaptable, 

but it relies on human supervision. Advanced robotic systems are 

striving for task adaptability through enhanced sensory feedback. 

Research areas concentrating on artificial intelligence, sensor 

integration, computer vision, and programming will make systems 

more universal and economical. Control systems are moving 

toward autonomous operation as an enhancement to human 

control. Research in supervisory control, human-machine interface 

methods to reduce operator burden. Computer database  

management is intended to improve operator efficiency. Many 

research activities common to robotics and control systems are 

aimed toward reducing implementation cost and expanding the 

realm of application. These include improved communication 

methods and advanced programming languages. 

IV. Preface to programmable logic controller 

 Programmable logic controllers (PLC) is specialized computer 

used to control machines and process. It uses a programmable 

memory to store instructions and specific functions such as  ON / 

OFF control, timing, counting, sequencing, arithmetic, and data 

handling . Programmable logic controllers, also called 

programmable controllers  or PLCs, are  solid-state members of 

the computer family, using integrated circuits instead of 
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electromechanical devices to implement control functions. They 

are capable of storing instructions, such as sequencing, timing, 

counting, arithmetic, data manipulation, and communication, to 

control industrial machines and processes. Programmable logic 

controllers have been used extensively in industrial control 

applications since their advent in the 70s. The programming of 

logic controllers has been done majorly by the knowledge of the 

programmer and no formal methods are used. Many control 

problems in the industry, especially manufacturing processes, can 

be dealt as Discrete Event problems . 

 When every system or machine has a controller.  Depending   on 

the  type of Technology which is used,  controllers  can  be  

divided  into   pneumatic,  hydraulic, electrical and electronic 

controllers. Frequently,  a combination  of  different technologies 

is used. Furthermore, comparison is made between hard-wired 

programmable (e.g. wiring of electro-mechanical or electronic 

components) and programmable logic controllers. The first is used 

primarily in cases, where any reprogramming by the user is out of 

the question and the job size warrants the development of a special 

controller. 

Typical applications for such controllers can be found in automatic 

washing machines, video cameras, and cars. However, if the job 

size does not warrant the development of a special controller or if 

the user has the facility of making simple or independent program 

changes, or  setting timers and counters. 

 Then the use of a universal controller is the preferred option. 

Where the program is written in the electronic memory. The PLC 

represents such a universal controller. It can be used for different 

applications and, via the program installed in its memory, provides 



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   225 

 
 

the user with a simple means of changing, extending and 

optimizing control processes. 

The  original  task of  a PLC  involved  the  interconnection  of 

input  signals 

according  to  a specified  program,  if "true",  to  switch   the  

corresponding output.  Boolean   algebra  forms the mathematical  

basis for  this  operation, which   recognizes   precisely  two   

defined   statuses  of   one  variable: "0"and "1".    Accordingly,  an 

output    can  only   assume these two  statuses.  For  instance,  a 

connected   motor  could  therefore  be either switched on or off, 

i.e. controlled. 

This  function  has  coined  the name PLC:  Programmable  logic  

controller, i.e. the   input/output   behavior  is  similar  to  that   of  

an  electromagnetic relay or pneumatic switching valve controller; 

the program is stored in an electronic memory. 

However,  the  tasks  of  a PLC  have  rapidly  multiplied; Timer 

and counter functions, memory setting and resetting, mathematical 

computing operations all represent functions, which can be 

executed by practically any of today‟s PLCs. 

 

 

Figure 5. Manufactories process by PLC 
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V .Automated of Manufacturing process 

 The transformation of the manufacturing industry into automation 

sector with high value-added, capital intensive, high technology as 

well skill and knowledge structure will increase the efficiency and 

productivity  industries. Automated manufacturing systems operate 

in the factory on the physical product. They perform operations 

such as processing, assembly, inspection, or material handling, in 

some cases accomplishing more than one of these operations in the 

same system. They are called automated because they perform 

their operations with a reduced level of human participation. 

compared with the corresponding manual process. In some highly 

automated systems, there is virtually no human participation. 

Examples of automated manufacturing systems include: 

• automated machine tools that process parts. 

• transfer lines that perform a series of machining operations. 

• automated assembly systems. 

• manufacturing systems that use industrial robots to perform  

processing or  assembly operations. 

• automatic material handling and storage systems to integrate  

manufacturing operations. 

 • automatic inspection systems for quality control. 

VI .Automation of pasta manufacturing process 

The research describes the design and the implementation of 

control automation using  PLC in food industrial process in the 

pasta factory. The research is  based on the PLC. The research 

aims to automate the manufacturing of pasta in the factory that is 

still using manual system. Many industries nowadays are using 

automatic machines in processing their production. Automatic 

machine can give more advantages to the industry such as  

improving quality and accuracy of the product, increase 
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productivity and also tremendous amount of power and energy, 

which mankind does not possess, will be decreased by using 

automatic machines like PLC,  where the  process becomes  a fully 

automated one. 

The transfer to automation method should be convincing to the 

factory manager by its advantages. As well as, the automation 

method‟s expected results are achieved. The automation refers to 

process things automatically. That means without humans 

assistance. Then such a transfer of systems from a manual to 

automatic will lead to a reduction in the number of workers, and 

consequently the production cost will decreased.   

The research uses PLC technique to obtain the automation method. 

PLC has the ability to like  all the factory machines with each 

other by one logical sequence. PLC is supervisor and arbiter 

between all these machines. Then ON/OFF principle  will be 

applying  on the factory machines. The PLC will not increase  or 

decrease the machines number, but the machine‟s work will be 

managed and operated and the time of the machines‟ work will be 

controlled by PLC. Thus, the flexibility of the PLC can be found in 

the pasta manufacturing process, production specification, 

operation time,  productivity.    

The PLC itself is not able to achieve this work. Additional and 

collateral devices or equipment are required for some machines. 

such as sensors, switches and relays for some  machines of the 

factory. Other machines may need logical conditions enough, It 

depends on the type and the nature of each machine work,  which 

employed them to control the  machines work.  Also it provides a  

link among the machines of the factory through these additional 

devices. The additional devices detect malfunctions and changes in 

machines state that may occur, and transmit signal  tells the PLC to 
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take the appropriates action in return.   That is obtained by the 

control strategy  method of the factory. Translating  this strategy to 

control program and writing in the memory of the PLC are done by 

a programmer. The change in the factory work method can be 

made by  a change or rewrite  in the control program.  Also this 

additional devices are considered  as a mediator or translator 

among the factory machines and the programmable logic 

controller. Flexibility of the PLC enables the use of some functions 

to replace some sensors as timer, counter, that depends on machine 

work and manufacturing process accuracy.   

This system can be applied at factories that are developed to 

automatic system. 

VII . Automation and the advantages 
 

Nowadays, the concept of automation is widely extended in the 

world of production systems and each day acquires major 

relevance. The word automatic often is referred to processes that 

automatically do things. In this case automatically means without 

human assistance. This term can be extended  actually in 

production of systems. The purpose of automation is wider, 

considering automation as a “technology in which a process or 

procedure is accomplished by means of programmed instructions 

usually  

combined with automatic feedback control to ensure the proper 

execution of the instructions” . The basic elements of automation 

system are shown in figure 6. 
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Figure 6. Elements of an Automated System 

 

Automation will help a manufacturing facility to: 

1. Gain complete control of the manufacturing process. 

2. Achieve consistency in manufacturing. 

3. improve quality and accuracy. 

4. work in difficult or hazardous environments. 

5. increase productivity. 

 

VIII . Pasta manufactory process 

A factory is several successive stages as productive units 

represented by the electro     mechanical machines oversees the  

operation   of the workers and technicians. 

All the workers must be there, when the factory is    operated. Each 

machine will deliver     its works  to the following      machine  by 

the presence of the supervisor. Also malfunctions. 

Although the factory produces a certain limited amount every day. 

The work does not require great effort. This  may cause    fatigue e          

and tiredness, especially in  large factories in breakdowns or 

confusion  in the work. That is why contributed workers add 

devices to help them in  their work and private process     control   

or   alarm.   These    additions    have been  after being or facing 

with  those faults or errors,  for  example,     the   amount       of   

power 

process 
Control 

system 

program of 

instructions 
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raw material “semolina”  in the main reservoir may  emptying the 

tank runs out of the first hours of work, because  the absence of a 

tank indicator refers  to the amount or level  found in the tank. 

The indicator sensor was added at a certain distance from the 

bottom of the tank to remedy his spare time while working and to 

be sent in the   request raw  materials, "semolina"  and  fill   the   

tank   without   the   arrest of the   industrial process.   The same     

applies in      a room    transfer    material "semolina" indicator 

“sensor”  to the sieve was added at the top of the room. So that it 

points to the high level of material cased by the blockage of 

semolina exit hole of the room. 

The weight is a determination of the amount of  material 

“semolina‟ that has been produced; so that the weight  will be in  

batches, for example every 100 kg. The operation of mixing the 

ingredients  "semolina and water" is must be fit. so well  know  nor  

calibrated  prior  to   the amount of material for each cycle rotated  

of the carrier spiral, example of each cycle of the motor 

intervention 1 kilogram, also is a  known the amount of water per  

cycle  of the pump, which pumps hot water mixer, and have  

known each a certain amount of material how much you need of 

water, but the water temperature  is determined as set point  by the  

worker  supervisor  of  the quality of production based on the type 

of raw material, specifications of the mixer and the pump of the 

water and the rest of the machinery factory designed from 

manufacturer for specially pasta factory. 

 

 The remaining of the product in a drying  room for a  particular  

time is mechanically controlled. It has already calibrated. This will 

be explained in the following: 



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   231 

 
 

Conveyor belt to rooms of drying, humidity and cooling is 

fragmented into three parts, where each room  has  a part.  All the  

parts are operate "rotating"   by  one motor. Every part of the   

transfer   belt   is   move "rotation" by specific speed. And  it  is  

different  from the   others.  On  the edge sides of the belt's parts 

there  are rotate wheel. On the wheels there are removal or 

changed gear disc with different diameters. The gears are rotated 

by metal transfer belt which are  wrapped  around  the  gears of all 

the three parts.  And thus when the motor operate one roll "cycle",  

then  the  larger gears  moves but do not complete one cycle, And  

the  smaller  gear  moves more than one cycle. The size of the 

gears is determined after calibration temperature, humidity and 

cold are possible in the factory. For example, at a temperature of 

45
0 

product needs for about 15 minutes. The gears which  are 

equivalent to this time will be installed. 

 

The quality rooms "drying, humidification  and cooling,"  rooms    

are contiguous with  each other. They are four to six meters length, 

and two meters wide and a half and a of three meters. 

 Drying is carried out by passing hot water in a curved metal tube  

at the top of the room and there is fans for hot air, and an air 

extractor in the ceiling to pull the hot air. 

 

 Hydration is cold water jet “panting” pump on the existing 

rectangular pipes in the top humidity room; which passes hot water 

caused the steam inside the room. Also there is an extractor to pull 

the steam out of the room. 

 

Similarly  at cooling room or king  as  a big air    condition , and 

there is also extractor to pull the cold air. 
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The exit  of the product  from cooling stage is the   end  of 

manufacturing process.  Then  the  filling and packing stage. This   

stage  is  to  unload   the production from the modules by 

mechanical mode, and put it in the fill tank. Weight  the product 

every 500 grams. Packed in the bags. Finally it   will  be  ready for 

marketing. 

IX. The pasta production process undergoes several stages as 

follows: 

1- Enter the raw material 

“semolina” of the main reservoir Tank  to       the sieve ” 

filter”. 

2-  sieving or Filtering or purifying 

the raw material impurities. 

3-  mixing the components 

together and formatting the production. 

4-  pass on the production to 

quality rooms stages operations. 

5-  Fill the pasta production in the  

bags. 

All of these operation stages were represented by one  machine or 

more. 

To transfer the manufacturing process in the pasta factory  from a 

manual control process to a fully automated one. Realizing such 

objective involves a careful study of the old control scheme and 

introducing several technical modifications.  

X .stages of pasta manufactory process in the factor. 

1- Enter the raw material “semolina” of the main reservoir  tank  

to the sieve “filter”. 

 The supervisor of the main tank, run the motor enter the raw 

material “semolina”  to the sieve. Semolina transfer operation to 
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the sieve is as follows: 

Enters semolina by motor de shaft spiral inside a metal tube 

installed at the motor to a small room or a large box has 1.5m
3
 

from the above. there is motor de shaft  has four fins. Semolina is 

flow on the fins that rotating and put semolina down the box. At 

the bottom of one side of the box there is a hole  has a air valve. It 

introduces the air when it opens. In the opposite bottom  there is 

other hole for the exit of semolina to sieve due to air pressure 

output when valve is open  as shown in Figure 7. 

 
Figure 7.scheme of room pushing semolina 

2-  Sieving “Filtering” the raw material impurities. 

Sieve: is rows of panels perforated and installed diagonally inside 

the box. It allows the exit of a certain size only of semolina 

induced by successive vibrations. The sieved semolina is fell down 

from row to row. It ended at the hole with a metal pipe to the it is 

like the other room which pushed or transfer the semolina to the 

sieve. The sieve semolina is shifted or transfer for weighting. 

Impurities are ending to the other hole to extract by a large bag to 

be disposed of. sifted semolina  transferred to the weight by same 

mechanism that transferred from the main reservoir to the sieve“ 

by other box as figure 7. Sifted semolina is weighted specific 

weight repeatedly, for example, every100kg. the weighted 
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semolina is emptied in a temporary tank. 

Semolina is entered from the temporary tank to the mixer by spiral 

shaft, and is inserted into hot water mixer with semolina entry. 

3- Mixing the components together and formatting the 

production. 

    The components “semolina and water” are mixed in a blender, 

and while it exit from the mixer it takes the shape formed by the 

composition board installer "adjacent" in front of the mixer. The  

length or "size" of the product  is determined by the worker during 

the cutting machine configuration as schemed in figure 8. 

 

Figure 8.scheme of weighted semolina and entered components to mixer 

4- Pass on the production to quality rooms stages operation. 

The end of the forming operation is transfer the production “pasta” 

to the   stages operation of Quality "drying, humidification and 

cooling," which is represented by equipped room, so that  transfer  

the pasta templates on the transfer belt is the starting of drying. It  

is carried out by passing  hot water in a curved metal tube at the 
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top of the room. There are fans produce  hot air. There is an 

extractor in the ceiling of the room to pull the hot air. 

 The  Hydration is  cold  water jet  “panting”   pump on a 

rectangular  tubes which are  found on the top humidity‟s room 

and which passes hot water caused the steam inside the room, 

where there is also extractor to pull the steam out of the room. 

Similarly at cooling room which is working as a big air condition , 

and  there is also extractor  to pull the cold air as shown in figure 

9. 

 
Figure 9.scheme to stages of quality operation 

5- Filling the pasta production in the  bags 

The exit of the product from cooling stage  is the  end of 

manufacturing process, and keep the filling and packing stage, 

which is empty of production of molds by mechanical mode  turn 

the template “holder of production “ on transfer belt for empties 

into the tank fill, and pulls pasta him conduct are weighing every 

500 grams then packed in the bags. And become ready for 

marketing as figure 10. 
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Figure 10.scheme of empty pasta to tank and filling in the  bag 

XI. Results 

The production cost is one of the  most important factor 

concentrate to the manufacturing process. Then  the transfer of 

control method at the factory from a manual control system to 

automatic control system should be  the  manager of the factory 

convincing for advantages of the automation.  

The pasta factory has eighty five workers. The worker‟s salaries  

average    are five hundred Libyan dinars. That means forty two 

thousands and half Libyan Dinars approximately which are give to 

the workers each month. But when the transfer from a manual 

control method to automatic control method some of the workers 

will be redundant. About  six workers of the  bag packing  in the 

carton  box. Ten workers of the factory for cleanup. Four workers 

of conservation amenders. Fifteen workers of the factory 

management service. And the supervisor engineer on the factory 

work. All of them are abiding in automatic control method. 

Therefore forty nine workers salaries to be economized. Twenty 

four  thousands dinars approximately are economized.  

The transfer operation from a manual system to automatic system 

requires  some of different devices to obtain the automation 
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method. The total cost of the transfer from a manual control 

system to the automatic control  method at the pasta factory can be 

approximately calculated.  

Programmable logic controller device  which has sufficient  

input/output ports are required. The programmable logic controller 

devices are capable to add number inputs/output ports which can 

be used in the factories. In the pasta factory, a programmable logic 

controller with forty input/output ports is sufficient. Twenty 

thousand Libyan dinars approximate  is the price of  this PLC 

device. Twenty to twenty five sensors and some other additional 

devices are required to buffer between the PLC and the actuators  

such as a relays, switches  and wires. Ten to fifteen thousand 

Libyan dinars approximate  is the price of these devices.            

Three to four months wages  of the redundant workers can  are 

suffice  to  do all requirements to transfer the control method at the 

pasta factory from a manual control system to automatic control 

system. This  cost is paid just once and the transformation to an 

automation system is completed. The salaries of the redundant 

workers are reduced from the pasta production cost. 

In the manual control system the future development operation, for 

example the machines adding or a part of production line to 

enhance the production,  will increase the number of workers. That 

means an extra  salary which will increase  the production cost. 

Meanwhile the automatic control system only some additional 

software in to accommodate needs for the system operation the 

changes. The production cost in this case is not increased and the 

production is enhanced. Sensor may be needed to enhance the 

machine‟s work, and the price of such sensor price  is paid once.  

The development operation cost of manual system  can be 
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estimated. Figure 11. shows the manual control system 

development estimation. 

 
Figure 11.Manual control system development estimation 

From figure 11, it can be seen that,  when the number of machines 

increased  the number of workers will also  increase. This will 

increase the  salary paid to the extra worker.  

The future development operation in automatic control system of 

the  factory becomes easily, where  any added machines  or part of 

production line doesn‟t  affect the production cost much. However 

the price  of  this machine just added to the system cost. Figure 12 

shows the cost of the automatic control system development 

estimation . 

 
Figure 12.Automatic control system development estimation 
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Figure 12. shows where the number of machine is increased the  

price of this machines is add to the cost only once and no extra 

salaries are paid.    

The productivity is  important factor either. The baffle at the  

manual control system caused by some of the workers delay, and 

the stoppage operation sequence when some of the workers 

absence will decrease the production of the day. In the automatic 

control system, this baffle  is not found  because of the automation 

process.       

Figure 13. Shows the estimated relationship between operation 

time of the factory, productivity and the cost of the production.   

  

 
Figure 13. Manual control system productivity estimation. 

 Figure 13 shows When the productivity is  increased, the 

operation time will also increase, and additional hire for the 

worker will be required. The production cost will increase due to 

that.     In the automatic control method productivity increase 

needs an additional operation time but doesn‟t require any 

additional hire. 14. shows the automatic control system 

productivity estimation. 
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Figure 14.Automatic control system productivity estimation. 

Figure 14 shows once the operation time is increased, the 

productivity will also increase. The production cost is fixed for all 

stages of the  operation time.    

Other important factors are accuracy and specification of the 

production. The abilities of workers are varying from time to time 

specially the observes  operations. The shift of workers for each 

machine are affects the production specification. For example at 

formation machine, the worker is observes the pasta length until 

the desired  length is achieved, then the worker drives the cutting 

machine arm. This operation  depends on the eyes  and different  

length or size of the production will occur. 

 

 Figure 15. Shows the estimated relationship for repeated operation 

which affects  the specification and accuracy of the production at 

manual control system.   
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Figure 15. Specification and accuracy for manual control system 

estimation 

Figure 15 shows the ability of workers is varying from worker to 

another. The reparation of the will some  operation cause 

specification difference in the production  and the workers 

alternative for the same machine  will also cause accuracy 

difference too.     

 Figure 16. Shows the automatic control system specification and 

accuracy  estimation. The automatic control system has a fixed  

mechanism of the machines operation which gives a fixed 

production specification and accuracy. 

 

Figure 16. Specification and accuracy of Automatic control system 

estimation 
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XII .Conclusion. 

The  PLCs have many  advantages which are widely used  to   

manage  the  control  operations,   especially  in   industrial   

process.  The   PLCs  have   different   sizes   such   as  easy  

interfacing  devices,  their   place can   be changed, they are   not  

affected   by  noise, also the  written  program  can  be  loaded  for 

more  than  one  PLCs.  

The manufacturing process at the pasta factory became easy, more 

flexible, easy changing, easy developing, and easy widening. 

Moreover, the accuracy of the manufacturing process increased, 

but this accuracy doesn‟t depend on the PLC flexibility only, 

programmer  skills, understanding the work of old system, the use 

of suitable ready PLC‟s functions, the design of logical conditions, 

and when the sensors should be used, are all could lead to a higher 

degree of accuracy for control method, and hereby the control 

program  will also Write  easily.                    

One control system can be automated by one PLC. The control 

plan can be changed with  different  control  program, which 

depends on the programmer skill.                     

The  number  of sensors increase, the pasta manufacturing process 

accuracy will also increase. This will simplify the control strategy, 

the interference of logical conditions  is dissociated,  and the 

writing of control program is simplified.       

The automatic control system achieved by used PLC overcomes 

the most baffles of the manual control system. And the response to 

changes in machines state became faster. That gives  more 

efficiency  and accuracy to  manufacturing process.  

The additional equipment is a complementary of  PLC work . but 

this devices must be choose be carefully by a designer , and where 

it putting at the old system, this device  is replaced the human 
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worker place, this device is very  feels any changing on the stages 

of the sequins production Without boredom or interruption. 

The additional equipment and sensors are powered by electric 

equipment according to the constant, which adds to the production 

quality and specifications are consistent. 
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 اٌٍّخض

ــــ رٙذف ٘زٖ اٌٛسلخ اٌؼ١ٍّخ إٌٝ اشزمبق ِؼبدٌخ س٠بض١خ رخزض ثّذ٠ٕخ  اٌٍّخض

( ػٍٝ اٞ سلؼخ عغشاف١خ رمغ فٟ R mm/h شاثٍظ ٌؾغبة  ِؼذَّي عمٛ  االِطبس )

( ثبٌٕغجخ ٌٍشاداس اٌّغزخذَ ٚ رٌه ػٓ  ش٠ك اعزخذاَ االٔؼىبع١خ Scanِذٜ اٌّغؼ )

( ٚ ِمبسٔخ ٔزبئظ ٘زٖ اٌّؼبدٌخ Reflectivity (Z)داس االسطبد اٌغ٠ٛخ )إٌبرغخ ِٓ سا

( rain gagesثّؼذالد عمٛ  االِطبس إٌبرغخ ِٓ ل١بعبد اٌّؾطبد االسض١خ )

اٌّغبٚسح ٌّٛلغ اٌشاداس ، ٚ اٌّٛصػخ  داخً ِغبؽخ اٌشلؼخ اٌغغشاف١خ فٟ ِذ٠ٕخ  شاثٍظ 

ِؾطبد اسض١خ رغزخذَ ٌم١بط ِؼذالد  (4ٚ اٌزٟ ٠جٍغ ػذد٘ب فٟ ٘زٖ اٌذساعخ اسثؼخ )

عمٛ  االِطبس ثبٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ ، ٚ وزٌه ِمبسٔخ ِؼذالد عمٛ  االِطبس اٌّمبعخ 

( ثبعزخـــذاَ ِؼبدٌخ ِبسشــبي ٚ ثبٌّش  9Rrثٛاعطخ ساداس االسطـــــبد اٌغـــ٠ٛخ )

(Marshal and Palmer ِغ ِؼذالد عمٛ  االِطبس اٌّمبعخ ثٛاعطخ اٌّؼبدٌخ )

(   ٚ ؽغبة االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٍفبسق ث١ٓ ِؼذالد عمٛ  االِطبس  2Rrّشزمخ )اٌ

(   ٌٍؾبٌز١ٓ Rr-Rgاٌّمبعخ ثٛاعطخ اٌشاداس ٚ اٌّمبعخ ثٛاعطخ اٌّؾطبد االسض١خ )

( ٚ اعزٕزبط اٌّؼبدٌخ اٌخبطخ 0Km8ِٚمبسٔخ إٌزبئظ فٟ ِذٜ دائشح ٔظ  لطش٘ب  )

 ثّذ٠ٕخ  شاثٍظ. 
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Abstract 

The aim of this research paper  is to derivation a mathematical 

equation on Tripoli City to measurement the rain fall rate              

(R mm/h) on any geographical area in the range of the scan 

according to the used radar and that will be by using  a reflectivity 

which comes  to the radar weather station (Reflectivity (Z)) and 

make a comparison between this equation ,  Marshall and Palmer 

equation and  rain fall rate measuring  by rain gauges  of weather 

stations close the radar. These are four weather stations distributed 

on (4) geographical areas in Tripoli City. These are four rain gages 

used  to account the rain fall rate with traditional ways, and 

comparison between the rain fall rate which measured by weather 

radar station (Rr1) by using the equation of Marshall and Palmer, 

and derivative equation (Rr2) , and calculate Standard deviation 

(S.D)  to the difference between the rain fall rate measured by 

weather radar and  weather stations (Rr - Rg)  for both cases, make 

a comparison of  the results in range of radius circle (80 km), and 

obtaining the special  equation of Tripoli City.    

Key Words : Weather radar, Rain Gauges, Precipitation, 

Reflectivity of radar, Metrological weather station. 

 

1. Introduction 

 The Study has been done on Tripoli city. It is in the north west 

coast of Libyan State. In this study, a data of rain fall rate has been 

collected from four weather stations. They are distributed on a 

geographical area on Tripoli city. The radar of the weather station 

has been used in the scan on Tripoli city and the areas near from it. 
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The rang of the radar was reaching until  (200km) and the data of 

reflectivity that comes from clouds is recorded in dB (ZdB) to 

many cases for three years. 

2. The Equation Derivation  

In this research paper, the main rule is the mathematical equation 

of (Marshall and Palmer) which links between the reflectivity of 

radar and the rain fall rate as shows in the following equation [1] : 

b
aRZ                   …………………….. (1) 

 
Where : Z : The reflectivity of radar. a , b : Constants. R : Rain fall 

rate. ) and the equation will be as the following [6] : 

6.1
200RZ         …………………….. (2) 

 
The used range of radar weather station was (200 km) and the 

elevation angle scan was varies between (  931   ) and  the 

azimuth angle was varies between (  3600   ) and by using 

(C-Band) to scan Plan Position Indicator (PPI-Scan) which means 

the scan used by the echo of radar with different angles, starting 

from ( 1 ) and continuous in varies by every round to reach at 

( 93 ). The results for the scan and images of the radar were 

showed on a special monitor. These results were showed as a 

colors explain magnitude  reflectivity of radar in dB (ZdB) that 

comes from the quantity watery of the cloud  and which can 

divided into (6 – Levels). Every color refers to a magnitude special 

reflectivity by (ZdB) as shown in the table (1) [2]: 
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Table(1) Six levels of the reflectivity of radar (ZdB) 

Color    Magnitude dBZ 

Dark blue  10 

Mauve  20 

Green  30 

Pink  40 

Yellow  50 

Red  55+ 

In this paper, four weather stations (rain gauges) have been used to 

record the rain fall rate. They are distributed as following : 

 

a. Al-hadba Weather Station : 

It is on latitude (
'4832 
 ) and longitude (  

'1013 
). It's far 

about (16 km), from the used radar[2]. The recorded measurements 

in this rain gauge  in (dBRg ) have been used and drawn  with the 

reflectivity  of radar which recorded in (dBZ). Where (dBRg) is the 

( X -  axis) and (dBZ) is the (Y – axis) and the regression line is 

drown to get the closest  linear relationship between them as 

shown in the (fig. 1) [3]: 
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Fig.1 relationship between (dBRg vs dBZ) of Al-hadba weather station 

 

From above, equation (1) can be written as following: 

)(10log)(10log)(10log RbaZ         ……………….(3) 

Where we can find the values of constant (a & b) from (fig. 1) and 

from equation (3)  by using Matlab Program[5]. Then we can get a 

special equation for Al-hadba weather station which is : 

 
8.1

160RZ                            …….………....(4) 

 

b. Sedi – Al-masri Weather Station 

 

It's in Tripoli city on latitude (
'5432 
) and longitude (

'1113 
). 

The distance of it from the radar is about (27 km)[2]. by drawing 

the relationship between (dBRg) which is the measurements of 
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weather station  (Sedi- Al-masri) and (dBZ) which is reflectivity of 

radar and drawing the regression line as shown in (fig. 2) : 

 

 

Fig. 2 The relationship between (dBRg vs dBZ) of Sedi- Al-masri 

weather station 

 

We can get the special equation for this station as the following : 

92.1
146RZ                          ……………(5) 

 

c. Tajura Al-bahria  Weather Station 

 

It's on the latitude (
'5432 
) and longitude (

'2113 
). It is 

far from the position of radar about (29 km)[2]. by drawing the 

relationship between (dBRg) and (dBZ) as shown in the (fig. 

3): 
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Fig. 3 the relationship between (dBRg vs dBZ) for Tajura Al-bahria 

 

We can get a special equation of this station after we find the 

values of        (a &b) which are ( a =123) & (b = 1.7 ) then the 

equation will be [4] : 

7.1
123RZ                                ……………(6) 

 

d. Tajura Al-zeraia Weather Station 

 

It's on latitude  (
'5432 
)  which is cross in longitude 

(
'2613 
). It is far from the radar about (30 km) [2]. By 

drawing the relationship between (dBRg) and (dBZ) to 
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measurements the weather station and reflectivity of the radar 

and  drawing the closest linear relationship between them by 

the correction line  as shown in the (fig.4): 

 

Fig. 4 the relationship between (dBRg vs dBZ) for Tajura Al-zeraia 

weather station 

 

We can find the constant values of (a & b),  they were (103 & 1.7) 

respectively. Then the special equation of  this weather station will 

be : 

7.1
103RZ                              ……………(7) 

3. The General Equation  

We can get the general equation by drawing the relationship 

between the four weather stations measurements (dBRg) and the 

special reflectivity of radar (dBZ) as  shown in the fig. 5 [7] : 
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Fig. 5 the relationship between (dBRg vs dBZ) for all weather stations 

Then we can get the general equation  which we want to drive it. 

The constant values were (a = 116 & b = 1.87). then the special 

equation is : 

87.1
116RZ                               ……………(8) 

4. A comparison of the results 

 

The equation of (Marshall & Palmer ) has been used equation (2) 

to account the rainfall rate (Rr1) in the same time to account the 

rain fall rate by using equation (8) on Tripoli city . Then we 

compare it with the rainfall rate measured by weather stations (Rg) 

as shown in fig. 6 : 
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Fig.6 A comparison  of rainfall rate between (Rg ,Rr1) 

 

After derivation the special equation to account the rainfall rate by 

radar depended on equation (8) . This equation has been used to 

get the rainfall rate (Rr2) in different times and compare it with the 

rainfall rate measured by weather stations (Rg)as shown in the fig.7 
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Fig. 7  comparison between weather station and special 

equation  to account rainfall rate by radar on Tripoli city (Rg vs 

Rr2) 

 

 

We can make a comparison between all the results which  we can 

get from (Marshall &Palmer ) equation (2) for rainfall rate (Rr1) by 

radar, the equation (8) for (Rr2), and the results of rainfall rate that 

have been measured by all weather stations (Rg). We notice the 

difference between    (Rr2 – Rg) is less than (Rr1 – Rg) as shown in 

the fig. 8 : 
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Fig. 8 A comparison of rainfall rate between (Rg,Rr1,Rr2) 

The differences can be summarized in fig. 8 in the table (2) : 

 

Table (2) the  results  of the comparison between (Rr2 – Rg) & (Rr1 – Rg) 

Rg  (mm/h) Rr1(mm/h) Rr2(mm/h) Rr1-Rg(mm/h) Rr2-Rg(mm/h) 

2.5 4.88 2.87 2.38 0.37 

7.4 10.06 8.04 2.66 0.64 

0.9 3.20 1.18 2.3 0.28 

3.0 5.51 3.41 2.51 0.41 

12 17.99 12.89 5.99 0.89 
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5. Conclusion  

 

From all the results of this paper , we can notice the differences 

between the measurements of weather stations and the used radar 

was little according to the derivation equation (No. 8). While it 

was more in the case of using Marshall and Palmer equation 

(No.2). By accounting the Standard Deviation (S.D)  score of the 

difference between (Rr1 – Rg) [to all collected results ] by using the 

equation (2) which was (S.D1=9.10) and the average  

was (mean1= 2.70). While the results of equation (8)  the Standard 

Deviation was (S.D2= 4.35),  and the average was (mean2 = 0.57). 

Then we can use the driven equation (No. 8) to expected the rain 

fall rate by radar on Tripoli City according to reflectivity that 

comes from the clouds which have rain. 
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Abstract— in this research, we calculated the cost of 

replacing the fluorescent lamps of the X-juice plant before and 

after the life span of it. The number of lamp was 6000 where we 

studied the advantages and disadvantages of this process and 

obtained excellent positive results. The study also focused on 

saving electricity consumption in terms of the quality of lighting 

and how to increase efficiency in public institutions such as 

hospitals and schools in order to reduce the burden on the public 

electricity company without affecting the level of efficiency 

required to operate lamps and electrical equipment used in the 

institution, the results shown that it is possible to provide 

electricity bill, and increase its reliability, by taking some technical 

measures in such facilities. We have noticed through the studies 

that the cost of the first case (11) months 76500 Libyan dinars. In 

the second case (11) months, the cost was 54,000 Libyan dinars. 

And these are the most important results we have obtained and is 

to provide an amount of 22500 Libyan dinars every year, or 29.4% 

with many advantages and the most important maintenance of 

mailto:omar_omar802003@yahoo.com
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transformers in the case of full stability in terms of withdrawal of 

current. 

Keywords— electricity lighting  energy analytical 

فٟ ٘زٖ اٌجؾش لّٕب ثؾغبة رىٍفخ اعزجذاي ِظبث١ؼ اٌفٍٛسعٕذ ٌّظٕغ اوظ  – ٍِخض

١ش دسعٕب ِضا٠ب ِظجبػ ؽ 6000ٌٍؼظبئش لجً ٚثؼذ اٌؼّش االفزشاضٟ ٌٙب ٚ ػذد٘ب 

ٚػ١ٛة ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٚ رؾظٍٕب ػٍٝ ٔزبئظ إ٠غبث١خ ِّزبصح، وّب سوضد ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ 

رٛف١ش اعزٙالن اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ ِٓ ؽ١ش عٛدح اإلضبءح ٚو١ف١خ ص٠بدح اٌىفبءح فٟ 

اٌّؤعغبد اٌؼبِخ ِضً اٌّغزشف١بد ٚاٌّذاسط ِٓ أعً رم١ًٍ اٌؼتء ػٍٝ اٌششوخ اٌؼبِخ 

ْٚ اٌزأص١ش ػٍٝ ِغزٜٛ اٌىفبءح اٌّطٍٛثخ ٌزشغ١ً اٌّظبث١ؼ ٚاٌّؼذاد اٌىٙشثبء د

اٌىٙشثبئ١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌّؤعغخ ، ؽ١ش أظٙشد إٌزبئظ أٔٗ ِٓ اٌّّىٓ رٛف١ش فبرٛسح 

( 99الؽظٕب اْ  رىٍفخ اٌؾبٌخ االٌٟٚ )  اٌىٙشثبء ٚص٠بدح ِٛصٛل١زٙب ٚ ِٓ خالي اٌذساعز١ٓ

د٠ٕبس  54000( شٙشا وبٔذ اٌزىٍفخ 99ٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ )د٠ٕبس ١ٌجٟ اِب فٟ ا 76500شًٙشا 

د٠ٕبس ١ٌجٟ  ١ٌ22500جٟ. ٚ ٘زٖ اُ٘ إٌزبئظ اٌٍزٟ رؾظٍٕب ػ١ٍٙب ٚ ٟ٘ رٛف١ش ِجٍغ ٚ لذسٖ 

٪ ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّضا٠ب ٚ اّ٘ٙب اٌؾفبظ ػٍٟ اٌّؾٛالد فٟ ؽبٌخ 29.4وً ػبَ أٞ ثٕغجخ 

 اٌضجبد اٌىبًِ ِٓ ؽ١ش عؾت اٌز١بس.

I. Introduction 

With the increasing cost of electricity bill for industrial 

facilities and raising awareness and thinking about the efficiency 

of this energy in the departments of these enterprises, especially 

those belonging to the private sector. As research on this area has 

become a modern activity in industrial establishments aimed at 

reducing consumption without affect -ting the production level 

within the factories. The quality of electric power in industrial 

facilities is an important area of attention due to its impact on the 

cost of energy, reliability of feed networks and the production 

process as a whole. This research provides an analysis of some 

aspects of the management of electrical energy consumed in the 

juice factory X and increase efficiency in some areas such as 

lighting system, and improve the power factor, and reduce the 
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losses of transformers, the study was applied to the lighting system 

of the X Juice Factory and the analysis of the efficiency of 

electrical energy and how to work economically feasible to change 

the lamps at the lowest cost, best quality and the best Illumination 

Intensity.  

II. Lighting System 

The electrical energy consumed in the lighting syste represents 

(5-52%) of the electric energy consumed in the industrial 

establishments. The lighting system can be improved and there is 

sufficient saving in the electrical energy consumed in this system 

through some of the easy procedures that we see in Comes with an 

emphasis on engineering conditions to ensure worker productivity 

and public safety of persons and equipment.Maintaining the 

Integrity of the Specifications. The lighting system consists mainly 

of lamps, fuses, and voltage reduction transformers, each of these 

parts affects the performance and annual operating cost of the 

lighting system. Fluorescent lamps make up the bulk of the light 

fixtures in industrial plants due to their high optical yield 

compared to normal lamps three times the low level of dazzling 

and heat. The natural life of the fluorescent lamp is estimated at 

7500 hours, put the Light intensity is reduced by (02-51%) after 

4000 hours. The unstable frequency and difference in the value of 

the withdrawal of the current in case of worn out Lamps causes the 

damage of the voltage-reducing transformer of this lamp and 

starting fuse to operate this lamp, which causes increase the cost in 

terms of maintenance and reduce the intensity of light obtained 

from the fluorescent lamps. Figure 1 shows the change in the 

fluorescent lamp yield with the change in tension. 
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Figure (1) Change in light intensity of a fluorescent lamp with frequency 

and harmonics change after the end of its life span [1] 

Working temperature should be appropriate when the best 

lighting of the lamps at the operating temperature of (20-25C). 

Figure (2) shows the relationship between temperature and 

intensity of light, and note from this form low light intensity at low 

temperatures. 

 

Figure (2) Effect of Temperature in Fluorescent Lamp Lighting [2] 
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III. Replacement of lamps 

The method used in many facilities is to wait until the lamp is 

damaged and then replaced. This strategy is not necessarily the 

best. It does not take into account various factors such as labor cost 

and low light flow by increasing working hours as shown in Figure 

3. Experience has shown that the replacement of all lamps at once 

in the establishment after the end of its investment life is more 

economical than the previous method because it enjoys the 

following advantages: 

1- Reducing the cost of labour. 

2- Reduce the cost of lamps: because buying a set of lamps at 

wholesale price is always less expensive than buying each 

lamp alone. 

3- Establishment of a fixed schedule for the maintenance of 

lamps. 

4- Maintain regular lighting levels. 

5- No need to store lamps in the facility. 

6- Increase the life time of transformers, reducing the voltage 

as the work of the file with the out dated lamp weakens its 

effectiveness.  

7- Reducing the number of stops in the work area as the 

replacement of lamps leads to avoid the unplanned 

replacement in advance, the replacement of lamps 

individually as they damage the result of the decrease in the 

overall lighting performance in the facility as a result of the 

decrease of the return of each lamp on the one hand with 
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the increase in operating hours where the cost of 

replacement for lamps As follows: 

a- The cost of replacing the lamp individually 

in the case of normal damage: 

C = L + S ……………………………………….. (1) 

b- The cost of replacing lamps collectively: 

 Ct = Lt + St ……………….……………….…… (2) 

Where: 

C: The total replacement cost of one lamp 

Ct: The cost of collective replacement of lamps. 

L: The price of one lamp alone. 

S: Cost of labour to replace one lamp in case it is damaged 

individually. 

G: Cost of labour to replace one lamp in case of mass replacement. 

Based on the above, we will now calculate the cost of replacing 

the bulbs in X Factory Juices If each lamp is damaged individually 

and in the case of mass replacement of lamps after the end of life 

time on the basis that the time required to replace the lamp in the 

individual case is 15 minutes, the time required for the worker to 

come to the intended place and bring the equipment, tools and the 

lifting device to access the lighting device to remove and install 

the new lamp in place, as the time required to replace the lamps in 

the overall situation and on consecutive rows using the wheel 

scaffold is 4 minutes for each base to the time of dragging the 

scaffold from one square to another one minute, that the complex 

is 5 minutes, The 18 watt in the local market is up to 6.5 Libyan 
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dinars now. And on the assumption that the cost of one hour for 

the technician who will carry out the replacement is 25 Libyan 

dinars and where the worker when he leaves his work place 

heading to the place of holidays in an institution calculated the 

duration of the work for a full hour if the duration of repair of the 

holidays less than an hour oasis if the replacement lamp one 

corrupted 15 minutes calculates a full hour. 

IV. Analysis 

First case: 

First, we will perform the calculation if one lamp is replaced 

when it is damaged. We only change it. Note that the number of 18 

Watt fluorescent lamps in the X-Juice factory is 6000 lamps and 

that the lamp life is 7500 hours equals 312 days, which is 

approximately 11 months. Are as follows: 

 C = L + S 

 C = 6.5 + 25 = 31.5 per lamp 

Usually, when one or two lamps are damaged in one base, they 

are not often changed and replaced with three or four lamps, each 

with four lamps. If we add the price of three other lamps for the 

cost and be 25 + 26 = 41 Libyan dinars and we know that the X-

Juice factory has 6000 lamps which the total price of lamps is as 

follows:  Lt = 6.5 * 6000 = 39,000 Libyan dinars for lamps only 

Here we calculate the number of bases that carry 6000 lamps so 

that we can have the number of hours required to replace the lamps 

and be as follows: Number of lamps 6000 lamp, each one base has 

4 lamps, 60-cm * 60 cm 

Where the number of bases = 6000/4 = 1500 base. 
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And as each base in case of individual change needs one hour 

and every hour worth 25 Libyan dinars if the annual cost of 

replacement is: 1500 base * 25 dinars = 37,500 dinars 

Where the total cost of changing lamps damaged in one year is 

equal to: 

Total lamp price + full labor cost 

Ct = Lt + St 

Ct = 39,000 + 37500 = 76500 Libyan Dinars 

However, there are several disadvantages in this case, which can 

be summarized as follows: 

1- It is expected that there will be a malfunction at any moment. 

It is necessary to replace these lamps, which will lead to 

stopping the work and stopping the machines and causing the 

production to be disabled. 

2- In case of low light or damage fluorescent lamp and not 

replaced, this will damage the power transformers and fuses 

of its own in that rule. 

3-  If a fluorescent lamp is damaged and its stability is unstable, 

this will cause the electrical current to not change from the 

transformer and increase the pressure on it. This will cause 

the coil to burn. 

4- In case of not replacing the collective lamps immediately 

after the lifespan we will have to call maintenance workers 

in several days and several moments, which lead to 

disruption of work and disruption of workers, which leads to 

the disruption of production. 
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5- Decrease intensity of the required lighting after 4000 hours 

of lamp life. 

 

The second case: 

In this case will calculate the cost of replacement of lamps 

after the end of the life span and estimated at 4000 hours. 

1- Price of lamps from the main source at wholesale price 4 

Libyan dinars per lamp therefore. 

 

6000 lamp * 5 dinars = 30000 Libyan dinars 

 

2- Each base with 4 lamps in case of collective change need 5 

minutes, therefore we can change 12 bases in one hour, 

where in the first case the cost of one base is 25 Libyan 

Dinars. In the second case, the cost of the base is 

approximately 2 Libyan Dinars and we have 1500 bases if 

the labor cost is 1500 base. 2 Libyan dinars = 3000 Libyan 

dinars. Hence, we can calculate the total cost of the 

collective replacement of lamps in the case of the end of 

life and estimated at 4000 hours and = 166 days and = 5 

months and a half and are as follows: 

Ct = Lt + St 

Ct = 30000 + 3000 = 33000 Libyan Dinars 

These used lamps can be sold in antique markets or at public 

auction or to the owners of the companies concerned with such 

things and re-manufacturing where the price of one used cat is 

about 1 Libyan dinar. 

The total price of used lamps is (Number of lamps x Item price 

per unit) 
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6000 x 1 = 6000 Libyan dinars, and deducted from the total 

cost in the second stage and be thus: 

Total cost in case of replacement after expiration - Total price 

of used parts 

33000 - 6000 = 27000 Libyan Dinars is the total cost to replace 

the lamps in full if the life span is over. 

Calculates the time difference between the two cases as the 

initial case is 11 months cost 76500 Libyan dinars 

In the second case, it was 5 months and half was the cost of 

27000 Libyan dinars.  In order to reach the same time period in 

both cases, the second case should be multiplied by 2 where 

5 months and half * 2 = 11 months 

27000 * 2 = 54000 Libyan Dinars. 

 Power factor: 

The power factor plays an important role in AC circuits where 

the power consumed is related to this factor: 

In single-phase AC circuits   

  ….……...…………………….……………….. (3) 

In three-phase AC circuits: 

  ………………….………………………….. (4) 

It is clear from these equations that for constant tension the 

load current is inversely proportional to the power factor, since the 
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smaller the power factor the greater the current of the load and vice 

versa. If the power factor is less than the correct one, it produces 

the following: Increased capacity of KVA equipment: 

The value of electrical equipment (such as generators, 

transformers, etc.) is always given as KVA, because when these 

machines are manufactured in factories, the power factor is 

unknown. Given that: 

  ………………..…….......…………………….. (5) 

The capacity of KVA equipment is inversely proportional to 

the power factor in terms of: 

1- If the power factor decreases the power of the electrical 

equipment and then it will increase its size and price. 

2- Size of the vector section due to high current value at low 

power factor. 

3- Increase the copper losses I2R because of the high value of the 

current and then the decline of gain. 

4- Low regulation of tension. 

5- Low power available to the system 

The reason for the low power supply of the electrical network 

in the industrial plant is due to the following: 

1- Inductive AC motors (single and triple phase). 

2- Ordinary lamp with wicks and files. 

3- Electric furnaces and arc welding equipment. 

4- Electronic current correction equipment. 

5- Variable electrical loads. 

The value of the power factor in industrial facilities is often 0.8 

to 0.7 
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V. Losses in transformers: 

The electrical transformer is a very important and useful part of 

the electric circuitry. It is simple in its theories and is easy to use. 

It adapts the different parts of the circuit mainly in the tension by 

converting the electrical energy from one coil to another in the 

transformer through the magnetic field of the iron heart. This 

conversion process causes changes in the converter to play an 

important role in determining its revenue. These changes are 

divided into the carrying losses and the loading procedures. 

VI. Results 

In the first case 11 months was costs 76500 Libyan dinars but 

in the second case was 11 months costs 54,000 Libyan dinars; here 

we conclude that the savings difference is about 22,500 Libyan 

Dinars every year or about 29.4% with several advantages 

1- Maintaining the transformers for the voltage of the lamps in the 

case of full stability in terms of pulling the current.  

2- Diapers on good condition and longer life.  

3- Preserving working time and not stopping the barracks.  

4- Maintaining an excellent lighting and an excellent light source. 

Maintain the working time in the factory where these lamps are 

replaced at the time of maintenance factory. 

VII. Conclusion 

Through this study, we concluded that it is necessary to 

maintain the efficiency and quality ratio in all governmental and 

private institutions, which depend on the governmental electricity 

network, by adhering to several points, the most important of 

which is the replacement of all lamps after the end of their life 
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span and periodic maintenance, which increase the proportion of 

production and increase network reliability and reduce the loss 

resulting from leaving appliances, lamps and electrical equipment 

after the end of life. 
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 الممخص

تيدؼ ىذه الدراسة لتحسيف مقاكمة البمي كالتآكؿ لمصمب الكربكني بكاسطة الطالء 
يكر االلكمينيـك . كىي تدرس ت ثير اختالؼ زمف الغمر ك بالغمر عمى الساخف في مص

درجات الحرارة المختمفة عمى البنية المجيرية كالصالدة لمعينات المغطاة باأللكمينيكـ 
تظير النتائج أف ارتفاع درجة حرارة االنتشار ينتج سطح مسامي كأقؿ زمف غمر أظير 

دت الدراسات باأللمنة انخفاض في عمؽ الطبقات لمحاالت المدركسة . كقد أك
(Aluminizing  كاالنتشار كجكد ) aluminides)   في الطبقة السطحية ، كالتي )

يمكف أف تساىـ بزيادة كبيرة في صالبة السطح. كيمكف استخداـ ىذه المككنات في 
تطبيقات السيارات كغيرىا مف التطبيقات اليندسية. مقاكمة البمي درست استثنائيا. 

متغيرات ، تـ إنتاج طبقة األلمنيـك بكاسطة درجات حرارة غمر مختمفة كلتحقيؽ ىذه ال
ك  90،  60،  45،  30،  15درجة مئكية( كزمف ) 850ك  800،  750،  700)

ثانية( . التفتيش البصرم )المظير البصرم( ، قياس سمؾ الطالء ، صالبة  120
ظيرت النتائج ظيكر الطالء ، كدرجة الخشكنة ، لمفكالذ منخفض الكربكف المصمب. أ

ك  15درجة مئكية ، كزمف  750،  700العديد مف العيكب السطحية تحت الظركؼ )
درجة مئكية  850ثانية( عمى التكالي ، بينما كانت النتائج جيدة في درجة  45ك  30

ثانية عمى التكالي. تزداد سماكة طبقة الطالء كالصالبة مع زيادة  120  90كزمف 
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لغمر . كقد لكحظ أيضا أف درجة الحرارة أكثر ت ثير مف زمف درجة حرارة ك زمف ا
الغمر. سرعة الغمر ايضا ميمة : الغمر السريع ينتج فقاعات عمى السطح ، السحب 

 ببطء يظير طالء سطحي متجانس .

Abstract:   

This study aims to propose an analysis to improve wear and 

corrosion resistance of carbon steel by hot dip aluminizing coating. 

It investigates the effect of varying dip times at different diffusion 

temperatures on the microstructure and micro-hardness of 

aluminized and diffused specimens. The results show that a higher 

diffusion temperature yields porous surface and lower dip time 

showed a thin layer of case depth. Aluminized and diffused studies 

have confirmed the presence of aluminides in the surface layer, 

which could be instrumental in the significant increase in surface 

hardness. This could be used for components in automotive and 

other engineering applications. Wear resistance is considered 

critical. To achieve these variables, the aluminum layer coat was 

produced by different immersion aluminizing temperature (700, 

750, 800 and 850 °C) and time (15, 30, 45, 60, 90 and 120 sec) 

visual inspection (visual appearance), coating thickness 

measurement, coating hardness, and degree of roughness, and 

aluminized low carbon steel. The results of appearance showed 

many defects on the surfaces in condition (700, 750 °C and 

aluminizing time 15, 30 and 45 second) respectively, while good 

appearance was noted in condition at aluminizing temperatures  

850 °C and aluminizing time 90 &120 seconds, respectively. 

Coating thickness and coating hardness were increased with an 

increased aluminizing temperature and time. It has also been noted 

that the aluminizing temperature is more effective than 

aluminizing time. The immersion speed is respected: while fast 
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immersion product pulped on the surface, slow drawing shows 

homogeneity surface coating.  

Keywords: Aluminizing, hot dipping, aluminizing coating, 

Carbon steel, Surface coatings, Corrosion resistance, Wear 

resistance. 

1. INTRODUCTION 

It is widely held that most metallic surfaces, that are exposed 

to natural environments without protection, will react to 

constituents in the environment to form corrosion products. This 

process is affected by many variables such as composition, 

physical state, and surface condition of the metallic material as 

well as the chemical component of the surrounding medium, their 

phases and concentrations determine the nature of corrosion 

reactions. On the other hand, important variables affecting 

corrosion process include temperature, temperature fluctuations, 

movement or circulation of the medium in contact with the metal 

surface and impurities [1, 2]. Surface modification by coatings has 

become an essential step to improve the surface properties such as 

resistance to wear, corrosion and oxidation. Various conventional 

techniques are utilized for depositing the desired material onto the 

substrate to achieve surface modification [3-5]. 

Several scholars opine that “Steel and its alloys are the most 

common metals that are aluminized for commercial applications” 

[6]. This is due not only to their excellent mechanical properties 

and ease of Kelvinfabrication but also to their relative cheapness 

because of the wide availability of suitable ores and the ease of 

extraction. However, in most environments, the corrosion 

resistance of iron is low compared to most other metals. This is so 

../../جاهزة/Improvement%20of%20wear%20and%20corrosion%20resistance%20of%20carbon%20steel%20by%20hot%20dip%20aluminizing%20coating.docx#_ENREF_1
../../جاهزة/Improvement%20of%20wear%20and%20corrosion%20resistance%20of%20carbon%20steel%20by%20hot%20dip%20aluminizing%20coating.docx#_ENREF_2
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because of a number of factors including the ease with which 

cathodes reactions can proceed on its surface. This gives rise to the 

readiness with which concentration cells are formed and the poor 

protection is afforded by corrosion products [7]. 

Aluminum coating provides steel with excellent oxidation and 

corrosion resistance and also with reasonable scaling resistance 

[5]. Several techniques can be used to obtain a layer of aluminium 

over a steel surface on a commercial scale. The most important of 

such techniques are electrolytic [8, 9], cladding[10, 11], pack [12, 

13], sol-gel [14, 15], spray (metalizing) [16-18] and hot-dip 

aluminizing [19-21].  Hot dip aluminizing is one of the most 

widely used processes for coating steel with aluminum to increase 

corrosion and oxidation resistance as well as hardness [6, 22-24].  

Most commercial hot dipped aluminum coated steel strip is 

produced on continuous anneal-in-line equipment similar to that 

used for galvanizing. The process consists essentially of three 

operations: surface preparation, heat treatment of the steel base, 

and aluminum coating. Also the conversion coatings of carbon 

steel is not sufficient for critical applications. Therefore, 

aluminizing technique is used instead of the preventing techniques 

which satisfies the optimum coating condition in corrosion 

environments [25, 26]. 

Successful application of aluminum coated steel for resistance 

to oxidation and corrosion at elevated temperatures depends on the 

physical and mechanical properties of the alloy chemical bond 

between the aluminum and steel. It is important also that the hot 

strength of the steel is suitable for the stress and temperatures 

encountered [27, 28]. 

This study attempts to improve the surface hardness of carbon 

steel by surface alloying with aluminum through diffusion. It will 

../../جاهزة/Improvement%20of%20wear%20and%20corrosion%20resistance%20of%20carbon%20steel%20by%20hot%20dip%20aluminizing%20coating.docx#_ENREF_7
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also evaluate the optimum of the variables effecting hot dip 

aluminizing processes (time, temperature, speeds of drawing and 

emersion) to improve corrosion resistance of carbon steel. This has 

consistent of quality of coating of carbon steel to meet specific 

requirements such as degree of roughness and brightness.  

2. EXPERIMENT 

2.1 Materials  

The low carbon steel used in this study was produced locally at 

Libyan steel company with chemical composition (all are in wt. %) 

C 0.130-0.140%, N 0.008%, P 0.006%, S 0.012, Ni 0.017%, Cr 

0.028 and Si 0.100%. The Chemical Composition results were 

obtained by analyzing the specimens using the spectrum analysis 

technique, and carried out by Casting and Manufacturing Centre. 

The Chemical Compositions of the aluminum blocks (89% AL, 

11% Si wt. %) were used to aluminize the steel. 

 The Chemical Composition of the aluminizing flux used ZnCl2 

68%, NaCl 20% and NH4Cl 12%, all are in wt. %. The temperature 

of the flux was kept at about 350 °C, which is higher than the 

melting temperature of the flux (320 °C). This flux was added to 

the molten aluminum bath, stirred in thoroughly and then the 

surface was skimmed off. The pre-immersion sample (in molten 

aluminium) was applied to the cleaning flux to reduce atmosphere. 

The Chemical Composition of cleaning flux was LiCl 44%, NaCl 

30%, NaF 16.7%, and KCl 9.3% all are in wt.%. 

 

2.2 Sample Preparation for Aluminizing 

A total of 24 samples were prepared to cover the experiment 

variables mentioned in the previous section. All specimens were 

divided into 24 conditions according to their adopted type of 
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aluminizing variables, and used in each condition of aluminizing 

temperature and time. 

The samples chosen were cut from steel sheets about 3 mm. thick. 

The sample dimensions were taken as the standard corrosion 

coupons. (81x22x3 mm
3
) a hole whose radius was 2.5 mm. was 

drilled off near one end by using computer numerical control 

(CNC) machine that was used for each process, to achieve the 

requirements of work. These samples were mechanically and 

chemically cleaned as can be seen in figure 1. 

 

 
Figure (1) Sample shape used in this work. 

 

All samples were prepared from the actual production item 

and numbered (marked) for identification as test samples, based on 

the designation and conditions. The aluminizing temperatures are 

700, 750, 800 and 850 °C; however, the aluminizing time between 

15 to 120 seconds. The samples were designated based on 

aluminizing time, aluminizing temperature, and the sample number 

as illustrated in table (1). For example, the sample in the 

designation (A3): A indicates group aluminizing temperature 700 

°C and 3 indicates aluminizing time 45 sec and the sample number 

in group A.  
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Table 1: Sample Designation and aluminizing Conditions 

      No. Aluminizing 

Time  ( sec ) 

                         Aluminizing   

temperature  (°C ) 

     700    750     800     850 

1 15 A1 B1 C1 D1 

2 30 A2 B2 C2 D2 

3 45 A3 B3 C3 D3 

4 60 A4 B4 C4 D4 

5 90 A5 B5 C5 D5 

6 120 A6 B6 C6 D6 

 

2.2 Aluminizing process  

The samples were mechanically cleaned by surface grinder to 

remove scales and flatten the surfaces, followed by aluminizing 

process which consists of different steps to achieve the 

requirements in this work. The steps are grinding, pickling, 

rinsing, cleaning flux, aluminizing by hot dip process (in different 

temperature and time), rinsing in water and drying. 

 

2.3 Sample characterising examination  

The specimens used for measuring the coating thickness and 

micro-hardness  were small sections mounted in order to permit 

convenient handling during grinding and polishing. The surface of 

the mounting samples is ground using emery papers of various 

grades of fineness and polished by cloth fibers supported on 

lapping wheel. When the surface becomes flashing, it is then 

cleaned by water and alcohol and carefully dried to be clearly 
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visible under the microstructure examination and the micro-

hardness tester. The measurement methods were carried out to 

study the main variables of hot dip aluminizing on low carbon 

steel (temperature and time of aluminizing). 

 

2.3.1 Visual examination 

At the end of each experiment, the samples were taken from the 

molten bath, and visually inspected, photographed and reported for 

discussion. All these specifications were according to International 

Standards for Organization (ISO) [29].  

 

2.3.2 Coating thickness measurements 

A metallurgical microscope (S.E.M) scan electron microscope type 

signal (S.E.I) detector was used in the laboratory for measuring the 

thickness of the intermetallic layer. Then, a microstructure of 

samples was examined under 500 X magnification coatings, 

applied by hot dip aluminizing. This is designed to protect the iron 

and steel products against corrosion. The length of time of 

corrosion protection by such coatings (whether light or dark grey) 

is approximately proportional to the coating thickness. For 

extremely aggressive conditions and/or an exceptionally long 

service life, thicker coatings, than those specified here, may be 

required. The thickness of intermetallic layer for each sample is 

measured in the laboratory. The average of 3 readings were taken 

for each thickness measurement. 

 

2.3.3 Scanning Electron Microscopes Examination 

To scan specimen surface and to image one point at each time, a 

focused beam of electrons has been used for the examination of 

../../جاهزة/Improvement%20of%20wear%20and%20corrosion%20resistance%20of%20carbon%20steel%20by%20hot%20dip%20aluminizing%20coating.docx#_ENREF_29
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such factors. Morphology analysis of coated samples was 

performed using scanning electron microscope. 

2.3.4 Microhardness measurements 

The general specifications of this equipment are to measure the 

microhardness of metals under operating loads ranging from 5 to 

1000 gm. The magnifications of the microscope are 600 x (40 x 

objective, 15x Eyepiece) and 90 X (6X objective, 15X Eyepiece), 

measurements Eyepiece graduation 1 u (0.001mm) and guaranteed 

accuracy 0.5u (0.005 mm). The types of indenters are Diamond 

Pyramid Hardness (DPH) and Knoop hardness numbers (KHN). A 

range of light loads using a diamond indenter to make an 

indentation was specified by the microhardness test procedure. It is 

then measured and converted to a hardness value. This work is 

carried out according to standards[30]. 

 

3 Results and Discussion 

3.1 Visual inspection  

Through aluminizing process which was conducted on the 

samples, as explained in the experiment, under aluminizing 

temperature between 700, 750, 800 and 850 °C, with varying 

aluminizing time 15,30,60,90 and 120 seconds. The test samples 

were taken out from the bath and rinsing in water, and dried at 

room temperature, then immediately visually inspected and 

photographed. Presence of aluminizing coating, clear change in 

appearance between the sample and remarks where then reported 

for further discussion for each group. 

Samples A1, A2 and A3 of group A was aluminizing at 15, 30 and 

45 sec, and showed poor layers formed of aluminum coating on 

surface. Also, the dark spots were visible to naked eye, and the 

samples A4, A5 and A6 got aluminized at time 60, 90 and 120 sec, 

../../جاهزة/Improvement%20of%20wear%20and%20corrosion%20resistance%20of%20carbon%20steel%20by%20hot%20dip%20aluminizing%20coating.docx#_ENREF_30
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and showed the layer formed and the brightness start present. 

Samples 1, 2 and 3 of group B and C were aluminizing at 15, 30, 

45 sec showed uncoated area, and non-uniformly colored and some 

of smuts on its surface, as can be seen in the above samples. While 

samples B4, B5, B6, C4 and C5 show dull luster appearance and 

low degree of brightness on its surface, sample C6 was seen as 

more bright and more uniform. On the other hand, regarding the 

results of group D that are aluminized at 850 °C and various 

aluminizing time, the sample showed a change in its surface 

coating, compared to the first steps to light and more light-grey 

without any defected surface. 

The Sample D1 illustrates the change in color and brightness 

compared to the other surfaces in the first tree conditions in same 

time which is more uninformative and no uncoated area no defect 

appear. The Sample D2 which aluminizes at 850 °C for 30 sec 

showed more uniformity of appearance in its surface with other 

samples in same immersion time, also it has light silver color. 

As can be seen in figure 2, sample D3, i.e., the surface sample, has 

some slouches on the end. Sample D4, in figure 2, showed less 

uniformity with dark silver color. Continuous and free from 

uncoated area was seen. Sample D5 was dull luster darker. Sample 

D6 aluminizing at 850 °C for 120 sec showed more uniformity of 

appearance in its surface than other samples in same immersion 

time, also it has light silver color, and more homogeneity in 

surface coating. That means the better condition was seen from 

visual examination. 
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(A) 

 

 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

Figure 2 Results of steel strips coating on surface hot-dipped aluminizing 

for each group at different temperatures: group (A) 700 °C, 

group (B) 750 °C, group (C) 800 °C and group (D) 850 °C. 

The immersing time in molten aluminum for each group was 

15, 30, 45, 60, 90 and 120 sec respectively.  

 

The specified requirements for appearance in aluminizing coating 

on low carbon steel lie in being continuous, free from gross 

imperfection, free from sharp points, free from uncoated areas, 

relatively smooth, uniform in texture and distributed. The above 

remarks are important visual examination for hot dip aluminizing 

products. The results that have been taken for samples after 
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aluminizing process within different temperature and time showed 

poor coating on their surface. This is so because the temperature is 

below the minimum recommended temperature which doesn‟t 

reflect the reaction that occurs on the interface between the steel 

and molten aluminum and which reflects formation of the 

diffusion layers. 

 

3.2 Coating thickness measurements 

During the aluminizing by hot dipping, diffusion between the 

aluminum bath and the steel sheet brought about an intermetallic 

reaction. The phases that are formed within the intermetallic layer 

as well as their thicknesses are important to determine the behavior 

of the coating. Moreover,  hot dipping was conducted in a 

commercial purity aluminum bath and used low carbon steel sheets 

[4]. The temperatures used for hot dipping were 700, 750, 800 and 

850°C and the immersion times were 15, 30, 60, 90 and 120 sec. 

The results indicate that the thickness of the intermetallic layer 

increases with increasing bath temperature and immersion time. 

The coating thicknesses were monitored by the condition of the 

surface and speed of immersion and withdrew the sample from the 

bath as well as the aluminizing time and temperature. The 

adhesion of aluminum to low carbon steel as substrate metal varies 

with the type and thickness of the coating. The large thicknesses 

have coarse grains of crystal, which form weak bonds to the 

substrate. 

Results of samples showed poorer quality of coating thickness that 

was aluminized by immersed molten aluminum at 700 and 750 °C, 

due to the poor aluminizing coating. 
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Table  2  The thickness of diffusion layer as a function of dipping time 

Average thickness of 

diffusion layer 

 in µm 

Exposure Time in 

sec 

Exposure 

Temperature °C 

25.7 15  

 

700 

 

 

34.8 30 

42.2 60 

66.6 90 

995.6 120 

39.4 15  

 

750 

37.3 30 

49.6 60 

73.0 90 

997.9 120 

45.6 15  

 

800 

52.4 30 

59.7 45 

77.9 60 

80.8 90 

920.7 120 

65.4 15  

 

850 

79.4 60 

994.4 90 

928.8 120 

 

The coating thickness increases as the aluminizing temperature and 

time increase. Moreover, the sample aluminized was affected by 

temperature at about 800 and 850 °C, at time 90 and 120 sec 

having thick layers, and good adhesion between aluminum and 

steel, being satisfactory thick. In other words, the trend of this data 

approached to the standards and specifications.  

3.3 Scan Electron microscope examination 

When solid iron is in contact with molten aluminum, inter-

diffusion of Fe and Al takes place at the interface, resulting in the 
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formation of a diffusion layer in each of the two metals. The two 

metals rise in the iron content of the aluminum, Fe-Al alloys is 

formed Based on the binary phase diagram [31]. According to this 

diagram, the expected phases are FeAl3, Fe2Al5, FeAl2, Fe4Al5 and 

Fe3Al [32-35]. 

 During a short initial period of immersion, the temperature in the 

near vicinity of the specimen drops, as a result of which the 

compound formed ceases to grow into the melt and is more or less 

arrested on the specimen surface. At the same time, a solid 

solution of aluminum rapidly is formed in the iron.  

A weak adhesion but in another type the fine surface produced by 

fine-grain coating results from diffusion of the aluminum in steel 

surface to produce compounds of aluminum and ferrous. The 

FenAlm phase formed during the reaction between molten 

aluminum and solid iron occurs in the form of tongue-shaped 

areas. This was found to be true in this investigation as 

demonstrated in figure (4 a, b).  

 

 

 

a b 

Figure (4) Optical light micrographs of FenAlm phase forming during the 

reaction between molten aluminum and solid iron occurs in 

the form of tongue-shaped areas: (a) sample D5 at 850°C 

and 90 sec (b) sample D6 at 850 °C and 120 sec. 
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The result of diffusion layer is invariably serrated on the iron side 

when the basis has bcc-Fe lattice, but it has straight boundaries 

when the reaction is between aluminum and iron in the form of 

FCC-Fe or an alloy containing such iron. Since aluminizing 

temperatures used were lower than that temperature at which the -

phase of such steel is stable, the straight boundaries were not 

observed. 

 

3.4 Microstructure examination  

For microstructure examination, the microscopic cross-section 

method could be used. However, it should be noted that this 

method is not appropriate for routine use on large or expensive 

articles for being destructive. It also relates only to a single line 

giving a simple visual picture of the line to be examined. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure (5) Cross - section microstructure of aluminized layer at: (a) 700 

°C and 30 sec (b) 750 °C and 45 sec (c) 800 °C and 90 sec 

and (d) 850 °C and 120 sec. 



 

 Volume 41 اٌؼذد

ٛ٠١ٌٛ 1044July  

International 

 Science and Technology 

Journal 

 المجمة الدولية لمعموم والتقنية
 

 حقوق الطبع محفوظة 
 للمجلة الدولية للعلوم والتقنية 

Copyright © ISTJ   287 

 
 

Various views have been expressed on the composition of FenAlm, 

considering it to be FeAl3. The brittleness of the diffusion layer 

was ascribed to the presence of FeAl3. In case of low-carbon steel, 

FeAl3 or Fe2Al5 is the principal compound; the composition of the 

diffusion layer corresponds to Fe2Al5, and micro-hardness was 

about 900. For this purpose, the thickness of the diffusion layer 

was measured as a function of dipping time while the dipping 

temperature was kept constant at one of the following 

temperatures, 700, 750, 800 and 850 °C, as shown in figure (5a to 

5d). However, the relation between diffusion layer thickness and 

time is linear. 

 

3.5 Micro-hardness measurements 

The Al content in an aluminized sample normally decreases from 

the outer surface inwards. All the intermetallic compounds 

predicted by the phase diagram may be present. However, the 

amount of each phase may not be substantial to show its 

characteristic micro-hardness as example sample A1 at 700°C and 

15 as can be seen in figure 6. On the other hand, aluminizing at 

850°C for 120 sec indicates that Fe2Al5 is present in substantial 

amount near the surface of the specimen. 

 

 
Figure (6) Sample A1 Hardness distribution from surface to steel 

substrate immersed 
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As Figure 6 illustrates, in the case of dipped condition, the surface 

hardness of aluminized layer was found to be low, i.e. around 50-

200 HV. It is also clear that the surface hardness of the low carbon 

steel increased to a maximum of 1000 HV after the diffusion 

process was completed. This is due to the pick-up process of 

aluminum during aluminizing and formation of Fe-Al complex 

layer during diffusion. The lower dip time (15, 30 sec) sample 

yielded the increased hardness at the near surfaces whereas the 

high dip time extended its increased hardness towards the core 

material. The specimen dipped for 90 and 120 sec showed the 

increased hardness case depth of about 200 μ from the surface. 

However, at high temperature diffusion 850°C, the surface showed 

the non-porous structure, probably arising from the oxidation. At 

higher diffusion temperature of 850 °C, the case depth was found 

to be high due to the non-porous layer. At lower diffusion 

temperature 750 °C, the case depth was around 170-190 μ with 

less porous layer. The specimens aluminized at 800 and 850°C 

may be chosen as a diffusion temperature and 120 sec as a dip, 

considering a non-porous surface and the increased case depth. 

 

The thickness along with aluminum content in the Fe–Al alloy 

layer after etching the samples of the aluminized steel. The 

microstructure of the Fe–Al alloy layer and the base metal have 

been vividly displayed [36]. This analysis supports analysis 

conducted by [36] in which the thickness of the Fe–Al alloy layer 

on the surface of the hot dip aluminized steel was about 140 µm. 

The present analysis also supports [36] in that “The variation of 

the micro-hardness value in the Fe–Al alloy layer was large” 

which indicates “that the phase structure and performance in the 

Fe–Al alloy layer also varied accordingly”. A micro-hardness test 
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has been used to measure The Fe–Al alloy layer‟s micro-hardness 

from surface to the inside. The results obtained from this test 

showed that the micro-hardness was lower (HV 130 ~ 250), and 

the sub-surface layer‟s micro-hardness was higher (about HV490 ~ 

860) [36].  

 

4. CONCLUSIONS 

To conclude, the study at hand proposes an analysis to improve the 

wear and corrosion resistance of carbon steel by hot dip 

aluminizing coating. The surface of steel base was modified 

through diffusion of aluminum by hot dip aluminized, for 

improving wear and corrosion resistance. The results obtained 

allow to propose the optimum variables, hot dip aluminizing 

temperature and time that can be applied on the surface of low 

carbon steel. The results were satisfactory in aluminized time and 

temperature at 850 °C and time 90 and 120 sec with no effect as 

pitting or scratches appearing on surface of coating. However, in 

another condition there was some damaged area on surface. That is 

to say, the reaction between the molten aluminum and substrate 

doesn‟t occur. The aluminum-iron alloys are particularly hard 

areas which can be subjected to severe abrasion. Areas under 

coarse gravel are subjected to severe erosion by impact and 

abrasion. The good bond between aluminum coatings and steel 

(particularly in hot dip aluminizing where there is an alloying 

reaction) helps to limit such effects. On the other hand, the 

produced hot dip aluminizing layer has a range of coating 

thickness depending on the aluminizing time and temperature. This 

allows to propose the optimum variables depending on the need of 

applications.  
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Determination the ration of heavy toxic metals with 

the Total Dissolved Solids in the commercial drinking 

bottle water. 

م١ٍخ  ٚاٌغبِخ ِغ ِؾز٠ٛبد اٌّٛاد اٌظٍجخ اٌزائجخ رمذ٠ش ٔغجخ  اٌؼٕبطش اٌض

بٖ اٌششة اٌزغبس٠خ١اٌى١ٍخ فٟ ػ١ٕبد ِٓ ِ  

Amal A. S. Amar and  Hanai. A.M. Hamd 

Department of Chemistry, Faculty of Science, Tobruk University, 

Tobruk, Libya 

am83ms@gmail.com, hanaihamad@yahoo.com 

Abstract: 

This study was achieved to verify the quality of drinking water 

which was packed in bottles from different companies and used as 

basic source of drinking water in Tobruk city, Libya. The studied 

water samples were randomly collected  from different shops and 

supermarkets. The contaminated toxic elements and heavy metals 

in water were assessed and analyzed using Flame Atomic 

Absorption Spectroscopy (Flame AAS) instrument, in same time, 

the total dissolved solids (TDS) were also detected .The obtained 

results showed the appearance and contaminated of the most tested 

samples by toxic heavy elements vis: Pb, Cr,  Co, Cu, Zn, Fe and 

Cd   such as Sh. sample was recorded the highest level of 

Cadmium  (0.1mg/L). Additionally, the results   were showed that 

most of samples suffer from losing total dissolved solids which are 

important to human health where the range of TDS in samples was 

between 4.8 to 235 mg/L. According to the above results, the study 

concluded that the most samples of water had greater levels of 
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toxic heavy metals and lower content of total dissolved solids than 

the standard values mentioned by World Health Organization 

(WHO) and Libyan Health Organization (LHO). Therefore, study 

recommended that the decision makers in Tobruk city should be 

taken more care about bottled drinking water concerning with 

monitoring, checking and comparing with the standard level of 

Libyan Health Organization. 

Key words: Contamination, Heavy metals, bottled drinking water, 

Total dissolved solids, Flame AAS. 

 

 اٌٍّخض

ششوبد  6أعش٠ذ ٘زٖ اٌذساعخ ِٓ أعً رمذ٠ش عٛدح ا١ٌّبٖ اٌّؼجأح فٟ اٌمٕبٟٔ ثٛاعطخ 

ِخزٍفخ، ٚاٌزٟ رؼزجش ِٓ أُ٘ ِظبدس ١ِبٖ اٌششة فٟ ِذ٠ٕخ  جشق، ١ٌج١ب. عّؼذ ػ١ٕبد 

الد اٌزغبس٠خ ثبٌّذ٠ٕخ. فٟ ٘زا اٌجؾش لذسد اٌؼٕبطش ا١ٌّبٖ اٌّؼجأح ػشٛائ١ب ِٓ اٌّؾ

، وّب  Absorption Spectroscopy Atomicاٌضم١ٍخ ٚاٌغبِخ ا١ٌّبٖ ثبعزخذاَ عٙبص 

 TDS.لذس ِؾزٜٛ ا١ٌّبٖ ِٓ اٌّٛاد اٌظٍجخ اٌزائجخ اٌى١ٍخ ف١ٙب ثبعزخذاَ عٙبص رمذ٠ش

meter ثبٌّؼبدْ اٌضم١ٍخ ا٢ر١خ:  أٚضؾذ ٔزبئظ اٌذساعخ  رٍٛس  ا١ٌّبٖ  ثذسعبد ِزفبٚرخ

(، Co(، اٌىٛثبٌذ)Cu( ، إٌؾبط )Zn(، اٌضٔه )Fe(، اٌؾذ٠ذ)Pbاٌشطبص )

(ٚاٌزٟ وبْ رشو١ض اٌىبد١َِٛ ف١ٙب   (Sh( ِضً ػ١ٕخ Cr( ٚاٌىشَٚ )Cdاٌىبد١َِٛ )

(0.1mg/L) ف١ّب ٠خض اٌّٛاد اٌظٍجخ اٌزائجخ اٌى١ٍخ، دٌذ اٌذساعخ أْ ِؼظُ ػ١ٕبد .

ض فٟ ِؾزٜٛ اٌّٛاد اٌظٍجخ اٌزائجخ ٚاٌزٟ رؼزجش ِّٙخ عذا ٌظؾخ ا١ٌّبٖ رؼبٟٔ ٔم

. خٍظذ mg/L 235إٌٝ  4.8اإلٔغبْ ؽ١ش وبْ رشو١ض ٘زٖ اٌّٛاد فٟ اٌؼ١ٕبد ث١ٓ 

اٌذساعخ أْ ع١ّغ ػ١ٕبد ا١ٌّبٖ اٌزٟ دسعذ ٍِٛصخ ثبٌؼٕبطش اٌضم١ٍخ اٌغبِخ ثبإلضبفخ إٌٝ 

خ ٌٚزا أٔٙب غ١ش ِزطبثمخ ِغ اٌّٛاطفبد ٔمظبْ ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌّٛاد اٌظٍجخ اٌزائجخ اٌى١ٍ

( ِٕٚظّخ اٌظؾخ ا١ٌٍج١خ WHOاٌم١بع١خ ١ٌّبٖ ٌٍششة ؽغت ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ )

(LHO ٚرٛطٟ اٌذساعخ ػٍٝ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ِٚزخزٞ اٌمشاس ثبٌّذ٠ٕخ اٌفؾض .)

 ١ج١خ. ٚاٌزؾ١ًٍ اٌذٚسٞ ١ٌّبٖ اٌششة اٌّؼجأح ٌٍزأوذ ِٓ ِطبثمزٙب ٌٍّٛاطفبد اٌم١بع١خ اٌٍ
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Introduction 

Water is one of the essentials that supports all forms of plant and 

animal life  and it is generally obtained from two principal natural 

sources; surface water such as fresh water lakes, rivers, streams, 

etc. and Ground water such as borehole water and well 

water [8,9].Water has unique chemical properties due to its 

polarity and hydrogen bonds which means it is able to dissolve, 

absorb, adsorb or suspend many different compounds, thus, in 

nature water is not pure as it acquires contaminants from its 

surrounding and those arising from humans and animals as well as 

other biological activities [11]. 

The term “heavy metals” refers to any metallic element that has a 

relatively high density and is toxic or poisonous even at low 

concentration. Heavy metals are a general collective term, which 

applies to the group of metals and metalloids with atomic density 

greater than 4 g/cm
3
 , or 5 times or more, greater than water. 

However, being a heavy metal has little to do with density but 

concerns chemical properties. Heavy metals include lead (Pb), 

cadmium (Cd), zinc (Zn), mercury (Hg), arsenic (As), silver (Ag), 

chromium (Cr), copper (Cu), iron (Fe), and the platinum group 

elements [5]. 

Heavy metal can cause serious health effects with varied 

symptoms depending on the nature and quantity of the metal 

ingested [11]. Lead is one of the most extensively studied toxic 

chemicals [1]. it can be absorbed through the digestive tract, the 

lungs and the skin. It accumulates in the body and can cause lead 

poisoning. Even at low concentrations when there are no outward 

symptoms, lead can damage the brain, kidneys, nervous system 

and red blood cells. Some effects of lead poisoning may diminish 
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if the source of exposure is removed, but some damage is 

permanent. 

Symptoms of lead poisoning include tiredness, a short attention 

span, restlessness, poor appetite, constipation, headaches, sudden 

behavior change, vomiting and hearing loss. Adults with lead 

poisoning may be irritable and disoriented [3]. 

Chromium toxicity in humans varies depending on the form of the 

compound, its oxidation state and the route of exposure. Studies 

show that there is little or no toxicity associated with the trivalent 

form of chromium, whereas hexavalent chromium compounds are 

classified as carcinogenic to humans by the inhalation route of 

exposure, based on sufficient evidence in both humans and 

animals. The critical health effect on which to establish a guideline 

for chromium in drinking water is diffuse hyperplasia of the small 

intestine, as it is the most sensitive endpoint and a precursor of 

tumor formation [6]. 

Acute toxicity arises from the ingestion of excessive amounts of 

zinc salts, either accidentally or deliberately as an emetic or dietary 

supplement. Vomiting usually occurs after the consumption of 

more than 500 mg of zinc sulfate. Mass poisoning has been 

reported following the drinking of acidic beverages kept in 

galvanized containers; fever, nausea, vomiting, stomach cramps, 

and diarrhoea occurred 3–12 h after ingestion [13]. Ingesting high 

levels of zinc for several months may cause anemia, damage the 

pancreas, and decrease levels of high density lipoprotein (HDL) 

cholesterol [2]. 

Even though we require 1,000 micrograms of copper daily in our 

diet, elevated levels of ingested copper can be harmful. Elevated 
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levels of copper for 14 days or more can lead to health problems 

such as permanent kidney and liver damage in infants under the 

age of 1 year. In adults, high levels of copper can cause digestive 

disorders such as nausea, vomiting, diarrhea and stomach cramps. 

People affected with Wilson‟s disease, a rare genetic disorder that 

affects approximately one in 30,000 people worldwide, cannot 

excrete excess copper. Copper can accumulate in these individuals 

to dangerous levels and, if not detected and treated, can cause 

death [4]. 

Iron is an essential element in human nutrition. Estimates of the 

minimum daily requirement for iron depend on age, sex, 

physiological status, and iron bioavailability and range from about 

10 to 50 mg/day. The average lethal dose of iron is 200–250 mg/kg 

of body weight, but death has occurred following the ingestion of 

doses as low as 40 mg/kg of body weight. Autopsies have shown 

hemorrhagic necrosis and sloughing of areas of mucosa in the 

stomach with extension into the submucosa. Chronic iron overload 

results primarily from a genetic disorder (haemochromatosis) 

characterized by increased iron absorption and from diseases that 

require frequent transfusions . Adults have often taken iron 

supplements for extended periods without deleterious effects, and 

an intake of 0.4–1 mg/kg of body weight per day is unlikely to 

cause adverse effects in healthy persons [14]. 

Exposure to very high levels of cobalt can cause health effects. 

Some people who drank large quantities of the beer experienced 

nausea, vomiting, and serious effects on the heart. The 

International Agency for Research on Cancer has determined that 

cobalt is a possible carcinogen to humans [12]. 
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Low level exposure to cadmium decreases bone density and 

disrupts bone composition. Rapidly growing bones are the most 

sensitive to these effects, so children are at an increased risk. 

Cadmium does not easily leave our bodies and tends to build up in 

the kidney. As a result, both shorter, higher exposures and lifetime 

low level exposures to cadmium can cause kidney disease in older 

adults. Although cadmium can cause cancer when inhaled, there is 

little evidence to support that it can cause cancer when ingested 

[10]. 

 The aim of this study is directed toward assessment the chemical  

quality of drinking water  covering six different samples in Tobruk 

city  with special focus on some health concern heavy metals 

(Cadmium, Copper, Iron, Chromium ,Zinc, cobalt and Lead) using 

flame absorption spectrometry and the results compared to the 

maximum contaminant level specified by the World Health 

Organization and Libyan Health Organization.  

 

Table1.Guideline in drinking water by Libyan Health Organization 

(LHO) and the World Health Organization (WHO) [16]. 

Max. Acceptable. 

Conc.(WHO) (mg/l) 

Max. Acceptable. Conc. 

(LHO) (mg/L) 

Heavy 

element 

0.01 0.05 Lead 

5 5 Zinc 

0.05 0.05 Chromium 

Less than 1 less than 1 Cobalt 

0.005 0.005 Cadmium 

1 1 Copper 

0.3 0.3 Iron 

Total dissolved solid (TDS) is the term used to describe the 

inorganic salts and small amounts of organic matter present in 
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solution in water. The principal constituents are usually calcium, 

magnesium, sodium, and potassium cations and carbonate, 

hydrogen carbonate, chloride, sulfate, and nitrate anions. The 

presence of dissolved solids in water may affect its taste. The 

palatability of drinking water has been rated by panels of tasters in 

relation to its TDS level as follows: excellent, less than 300 

mg/litre; good, between 300 and 600 mg/L; fair, between 600 and 

900 mg/L; poor, between 900 and 1200 mg/L; and unacceptable, 

greater than 1200 mg/L. Water with extremely low concentrations 

of TDS may also be unacceptable because of its flat, insipid taste 

[15]. 

The present study was carried out to verify the quality of bottled 

drinking water used in Tobruk city, eastern Libya; in specially to 

detect the toxic elements and heavy metals, and also to determine 

the total dissolved solids (TDS). 

Experimental 

Sample Collection  

Bottled water samples were collected in Tobruk city located in 

Libya. In the sample collection, bottles used for the samples were 

previously rinsed with double distilled water. 6 different brands  of 

bottled water samples were bought from the local markets of the 

city for lead, copper, zinc, chromium, cobalt and cadmium 

determinations.  Samples were brought to the laboratory and kept 

in the fridge prior to analysis. 

Sample preparation  

The collected samples were transported to laboratory, upon arrival 

at laboratory, 1 mL of concentrated nitric acid (HNO3) was added 
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to each 100 mL of sample and the samples were filtered through a 

filter paper. Then 10 mL was taken for AAS analysis. 

Instrumentation 

Heavy metal analysis on drinking water was done to analyze lead 

(Pb), chromium (Cr), cobalt (Co), copper (Cu), zinc (Zn), and 

cadmium (Cd),   These samples were analyzed by using atomic 

absorption spectrophotometry (Thermo scientific iCE 3300AAS) 

instrument,( U.S.A). With hollow cathode lamps and air-acetylene 

flame was used for determining the concentrations of these 

elements. flame atomic absorption is a common technique for 

determination metals and metalloids in samples. 

  

Determination of Total dissolved solids (TDS): 

The total dissolved solid were detected by TDS meter ( TDS-3 HM 

Digital) (U.S.A). The TDS were detected according to the 

following methodology:- 

 Calibrate the TDS meter by standard solution (distilled 

water). 

  

Immerse the meter into the sample of water and wait up to 

one minute for steady reading. 

 The reading is observed after the indicated value becomes 

constant. 

 

Result and discussion 

The TDS content in water samples were shown in Table 2. The 

results indicated that the most of samples are suffered and had low 

quantity of total dissolved solid except sample of Kh. which was 

recorded 235 mg/L. Moreover; the results explained that samples 
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of Yk. And Ka. had the lowest value of TDS and had been lead to 

become unhealthy as a very low concentration of TDS has been 

found to give water a flat taste, which is  undesirable to many 

people.  

Table2. Total dissolved solid (TDS) content (mg/L) in water samples 

Company TDS 

Kh. 61.5 

Yk. 4.8 

Ba. 235 

Th. 45.5 

Ka. 5.19 

Sh. 83.3 

The concentrations of heavy metals in samples of bottled water 

were presented in Table 3.The results of seventh heavy elements 

concentration showed that high levels of lead was recorded in 

those samples which belonged to samples Ba., Th.,Ka., and Sh. 

with values of 0.054, 0.080,073,0.079 mg/L; respectively. These 

concentrations of lead are greater than that recommended by LHO 

and WHO. Therefore, this sample  of water is not recommended 

Due to its toxicity by lead element. However, the concentrations of 

lead in the rest of two samples Kh. (0.038 mg/L), Yk.(0.040 mg/L) 

were not exceeded the  allowed range that recommended by LHO. 

The levels of zinc in all studied samples were lesser than the 

recommended value. The results indicated that concentrations of 

chromium were 1.4, 1.7, 2.03, 2.4, 2.8 and 2.9 mg/L forKh.,Yk., 

Ba., Th., Ka and Sh. samples  respectively. However, these 

concentrations were too higher than that allowed value (0.05 

mg/L). As it is clear, the content of the chromium is very high and 

therefore this sample of water will be a source of serious pollution 

to the consumer. 
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The result in Table 3 indicated that the obtained concentrations of 

cobalt in bottled drinking water in three samples were 0.4613 

mg/L for sample Kh.0.4411 mg/L for sample Yk.and0.9235 mg/L 

for sample Ba.were lesser than 1mg/L as recommended 

concentration. However, the concentration of the same element in 

the rest of the samples were 1.8291, 2.0584, and 2.0409 mg/L and 

for Th. sample, Ka. sample and Sh. sample respectively. The 

concentrations of these three samples were approximately two 

times greater than the specified maximum contaminant level of 

cobalt in drinking water. 

Cadmium is a very toxic metal and it should not exceed 0.005mg/L 

in the drinking water (7). Its concentration in all samples was very 

high comparing with allowed value, thus there is no doubt that all 

samples studied were contaminated by cadmium. However, 

Sh.sample was recorded the highest level  (0.1mg/L) so that it is 

more dangerous. 

The results showed the concentrations of the last two heavy 

elements were copper and iron, which all of their concentrations in 

all samples were in the allowed range and not exceeded 1mg/L for 

copper and 0.3 mg/l for iron, as they are shown in table 3. 

Table3.Flame AAS Results for Bottled Drinking Water. 

Th
e 

co
m

p
an

y Concentration of metal (mg/L) 

Lead Zinc Iron copper Cadmium Cobalt Chromium Iron 

Kh. 0.038 0.0264 0.01 0.1191 0.027 0.4613 1.4353 0.01 

Yk. 0.040 0.0377 0.01 0.2072 0.033 0.4411 1.7199 0.01 

Ba. 0.054 0.0344 0.02 0.1888 0.072 0.9235 2.0307 0.02 

Th. 0.080 0.0361 0.1 0.2565 0.0882 1.8291 2.4049 0.1 

Ka. 0.073 0.0363 0.02 0.3238 0.0738 2.0584 2.8266 0.02 

Sh. 0.079 0.0642 0.12 0.6116 0.1 2.0409 2.9849 0.12 
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Conclusion 

The results showed that, the water are unfit for drinking because of 

their content from heavy elements, in spite of Kh. sample was less 

of them content from heavy metal , as some of element have 

exceed the allowed level such as Lead. Based on the results it can 

be recommended as safe drinking water after treatment of it. The 

water of Kh. is the best type of water in terms of its toxic content 

because it is groundwater compared to the rest of the samples, 

which in fact is a non-groundwater source. While the rest of the 

study samples were contaminated with heavy metals such as high 

concentration of lead, chromium and cadmium. In addition, the 

amount of the total dissolved solids in five studied samples is less 

than 100 ppm it is only Ba. Sample was above of that value. 

Therefore, it seems that more care should be taken to monitor the 

drinking water Before consumption. It is clear that samples of Kh. 

andYk.are the best at least the amount of heavy element is less 

than ideal limit. This because the two samples are ground water. 

So the results obtained from this study suggest a significant risk of 

the toxicity of these heavy metals. 
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