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Abstract 
There are many factors that affect on the educational process behaviors as the one of these 

factors is the environment in which the students live. The main objective of this paper is to study 
and find out the extent of the effect of the environment and interact it on the dynamic behavior of 
the proposed model. Assume that the student populations are divided into three levels: the first level, 
namely the success students, the second level the lazy students and the last level namely surrounding 
environment for students. The existence, uniqueness and boundedness of the solution of this model 
are investigated. The local and global dynamical behaviors of the model are studied. Finally, in 
order to confirm our obtained results and specify the effects of model’s parameters on the dynamical 
behavior, numerical simulation of the XYV model is performed.
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اخلالصة 
هنالك العديد من العوامل التي تؤثر عىل سيير العملية الرتبوية والتعليمية، ومن هذه العوامل هو 
البيئة التي يعيش فيها الطلبة. اهلدف الرئيس من البحث هو دراسة ومعرفة مدى تأثر البيئة والتفاعل 
معها عىل السلوك الديناميكي للنموذج املقرتح. افرتضنا ان املجتمع الطاليب يتكون من ثالثة اقسام هي 
االول الطلبيية املتيمزون والقابلني للتأثر بالبيئة املحيطيية هبم والثاين الطلبة اصحاب املستوى الدرايس 
املنخفض واملتأثرين بالبيئة والقسم االخر البيئة املحيطة بالطلبة. متت مناقشة وجود و وحدانية وقيود 
احلل للنموذج املقرتح. قمنا بدراسيية السلوك الشييامل له. واخرًا من اجل تأكيد نتائجنا وحتديد تأثر 

معلامت النموذج الرتبوي عىل السلوك الديناميكي له اجرينا حماكاة عددية له.

الكلامت املفتاحية
 النامذج الرياضية، االستقرارية املحلية والكلية، تأثر البيئة.

1. املقدمة 
منييذ فرته ليست بالقصييرة اصبحت االنظميية او النامذج 
الرياضييية واحييدة من اهييم االدوات املهمة حلييل الكثر من 
املشيياكل وذلك من خالل دراسيية وفهم السلوك الديناميكي 
هلا وتقديم احللول املناسبة. وهنا قدمنا مشكلة تأثر البيئة عىل 
املستييوى العلمي للطلبة يف املدارس ومما الشييك فية ان البيئة 
تؤثر تأثرًا كبرًا يف جممل العملية التعليمية والرتبوية، كام تؤثر 
عىل الطلبة ميين الناحية املعرفية والنفسييية والوجدانية , فتأثر 
البيئة عييىل الطلبة ال ينحرص عىل تلقييي املعلومات واملعارف 
فحسب بل يتطلعوا اىل دور اوسييع يتمثل بشعورهم بالذات 
والثقيية بأنفسهم كذلك التطلع اىل تنمية القدرات والقابليات 
للطلبيية , كل هييذا بحاجيية اىل بيئيية تكييون قييادرة عييىل تلبية 
متطلبات العمل وتقدم طاقييات الطلبة وتوجهها نحو حتقيق 
االهداف. يف هذا البحث تطرقنا اىل تأثر عدة انواع من البيئة 
التي تؤثر عىل الطلبيية منها: الفقر الذي يواجهه معظم الطلبة 
حيث تشييكل احلالة االقتصادييية لكثر من العوائل مشييكلة 
كبييرة ويعييد القضيياء عليها احد اهييم واجبييات الدوله ألنة 
يعد ضامن لألسييتقرار والسلم االجتامعييي ]2 ,1].وهو احد 
املشاكل اخلطرة واملعقدة التي تقف وراء تدين مستوى الكثر 
ميين الطلبة وله أثار سييلبية كبرة وكام قال أميير املؤمنني عيل 
ابيين ايب طالييب )عليه السالم( “ لو كان الفقيير رجاًل لقتلته” 
وهنالييك ايضًا مقوليية ألرسييطو يف الييرتاث الفلسفي هي “ 
الفقيير هو مولد الثورات واجلريميية” وهذه دالالت واضحة 
عىل خطييورة ظاهييرة الفقيير  ]10-3[. كذلك هنالييك البيئة 
االلكرتونييية والتكنلوجية هلييا اثار اجيابية يف تقدم الشييعوب 
ايضًا هلا اثار سلبية تئثر عىل تقدم العملية التعليمية والرتبوية. 
وتعتيير عوائل الطلبة واحييدة من اهم انييواع البيئة التي تؤثر 
عييىل سييلوك الطلبيية فالتحصيييل الييدرايس للعائليية وطبيعة 

العالقات  االجتامعية يف ما بينهم كل هذه هلا تأثر عىل الطلبة   
]13-11[. يف هييذا البحييث اقرتحنييا نموذج ريايض درسيينا 

فيه تأثر البيئيية عىل املستوى العلمي لطلبة املدارس. درسيينا 
االسييتقرارية املحلييية و الكلية لكييل نقاط التييوازن املحتملة 
للنمييوذج وكذلك قمنييا بمحاكيياة عددية للنمييوذج املقرتح 

.C++ بإستخدام برناجمي املاتالب وال
 

2. النموذج الريايض
يف هذا البحث اقرتحنا نظام ريايض يصف تأثر البيئة عىل 
املستوى العلمي لطالب املدارس الثانوية حيث تكون النظام 
من ثالث معادالت تفاضلية غر خطية. كل معادلة متثل جزء 
معني من جمتمع الطلبة فاملعادلة االوىل متثل الطلبة املعرضني 
 X(t( بالرمز  هلا  ويرمز  للتعليم  صاحلة  الغر  البيئة  لتأثر 
الطلبة اصحاب املستوى  الثانية متثل  t، واملعادلة  الزمن  عند 
 ،t الزمن  عند   Y(t) بالرمز  هلا  ويرمز  املنخفض  الييدرايس 
واخرا املعادلة الثالثة من النظام والتي متثل البيئة املؤثرة عىل 
انواع  عدة  عىل  وهي  به  وحتيط  معها  يتفاعل  والتي  الطالب 
نفسها  العائلة  او  الفقرة  االجتامعية  )البيئة  املثال  سبيل  عىل 
التواصل  بوسائل  واملتمثلة  االلكرتونية  البيئة  او  للطالب 
 ،t عند الزمن V(t) االجتامعي وغرها...( ويرمز هلا بالرمز

والشكل االيت هو خمطط يمثل النظام املقرتح:
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شكل )1(: يمثل التفاعالت بني عنارص النظام املقرتح

الوصفالثابت

Λ

β

m

α

n
µ

θ

a

σ

هو نسبة الطلبة الوافدين اجلدد.
نسبة الطلبة املتأثرين بالبيئة.

نسبة الفشل احلاصلة بتأثر البيئة عىل الطلبة.
نسبة التفاعل او تأثر الطلبة اصحاب املستوى الدرايس املنخفض عىل الطلبة يف املعادلة االوىل.

نسبة فشل تأثر الطلبة اصحاب املستوى الدرايس املنخفض.
نسبة ترك الدراسة, ونسبة الزوال احلاصلة بالبيئة.

نسبة الطلبة اصحاب املستوى الدرايس املنخفض.
. 0≥a يمثل نسبة البيئة الغر الصاحلة للتعليم وقيمتها هي 

. 0≥σ زيادة تلوث البيئة بفعل الطلبة اصحاب املستوى الدرايس املنخفض وقيمتها

 

 

 

ويمكن كتابة النظام باملعادالت التفاضلية االتية:

                                                              (1( 

هنا مجيع الثوابت املوجودة يف النظام اعاله هي موجبة واجلدول التايل يبني تفسر وقيمة كل ثابت.

  
وبناءًا عىل ذلك نفرض ان العدد الكيل ملجتمع الطلبة هو 
. ومن الواضح ان املتغرات  (((((( tVtYtXN ++=

يف النظام )1( تكون يف املجال:
{ }0,0,0,(,,( 33 ≥≥≥∈= ++ VYXRVYXR

ان  ذلك  اىل  اضافة  موجب.  حل  له   )1( النظام  ان  اي 
مستمرة  ومشتقاهتا  مستمرة  هي   )1( النظام  يف  املعادالت 
وحتقق دالة ليبشزين من هذا ينتج ان احلل موجود و وحيد 

.
µ
θ+Λ

≤N 3 كذلك ان 
+R يف 

3. إجياد نقاط التوازن للنظام )1(
    يف هذا اجلزء اناقش وجود كل النقاط الثابتة واملحتملة 
للنظام )1( هنا نالحظ ان النظام )1( له نقطتني فقط من نقاط 
 1,0,(,,( == iVYXE iiii بالرمز  هلا  سرمز  التوازن 
هذه  الجياد  حتققها  الالزم  للرشوط  استعراض  ماييل  ويف 

النقاط:
التوازن  نقطة  يمتلك   )1( النظام  فان   0=V عندما 

),,0) حيث ان: 000 YXE =

  
                                                                 (2(

هنا:

حتقق  اذا  موجبة  و  موجوده  تكون  النقطة  هذه  فان  لذلك 
الرشط:

                                                                    (3(
ثانية . 1 توازن  نقطة   )1( للنظام  يكون   0≠V عندما   

),,) حيث انه يمكن  1111 ZYXE = ويرمز هلا بالرمز 
اعادة كتابة النظام )1( بالصيغة:

                (4(

جدول )1(: تفسري لكل الثوابت املوجودة يف النظام املقرتح
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فمن املعادلة الثالثة يف النظام )4( نحصل عىل: 

a
YV
−

=
µ
σ 1

1                                                                                     (5(
نعوض )5( يف املعادلة االوىل للنظام )4( نحصل عىل:

   
 (6(

واالن عند تعويض كل من )5( و )6( يف املعادلة الثانية 
للنظام )4( ينتج:

0413
2

12
3

11 =+++ DYDYDYD                        (7(
حيث ان:

 1E وبتطبيييق قاعدة ديسكييارت رول ]14[ فييان النقطة 
تكون موجودة و موجبة اذا حتققت الرشوط التالية:

                                                                            (8(

4. حتليل االستقرارية املحلية والكلية للنظام )1( عند 
: 0E النقطة 

 (1( للنظام  املحلية  االستقرارية  سندرس  اجلزء  هذا  يف 
عىل  باالعتامد  وذلك  بالنظام  اخلاصة  التوازن  نقاط  ولكل 

مصفوفة جاكوبيًا والتي يمكن كتابتها بالشكل ادناه:
 

















−
−−−−+−
−−−−+−+−−

=
µσ

βµααβ
βαµαβ

a
XmXnYnVm
XmXnYnVm

J
0

(1((1((1((1(
(1((1([(1((1(]

          (9(

 0E لدراسة االستقرارية املحلية للنظام )1( عند النقطة 
نعوض النقطة يف املصفوفة )9( كام مبني يف النظرية ادناه.

تكون  فعندها  موجودة   0E النقطة  لتكن   :)1( نظرية 

مستقرة اذا حتققت الرشوط التالية:
{ }00 (1(,.max(1(2 XnaYn −>>− αµ        (10(

 

00 (1([(1((]( XmXna −>−−− σβµαµ    (11(
 

000 (1)(1(([((1([](1((]( YXmnanYna −−>−++−+−− σαβµµαµαµ  (12(
الرهان:

يمكن   )9( املصفوفة  يف   0E النقطة  عن  التعويض  بعد 
اعادة كتابتها بالصورة:

















−
−−−−
−−−−+−−

=
µσ

βµαα
βαµα

a
XmXnYn
XmXnYn

J
0

(1((1((1(
(1((1([(1(]

000

000

0

            
 (13(    

بسهولة ومن )13( يمكن كتابة املعادلة املميزة للنظام )1) 
0E بالصورة االتية: عند النقطة 

032
2

1
3 =+++ AAA λλλ                                                    (14(

حيث ان:

µµαµα −+−−++−=
++−=

aXnYn
aaaA

00

3322111

(1((1(
[]

 
[] 322333223311211222112 aaaaaaaaaaA −++−=

 

00
22

00

0000

2112332332111332213322113

(1(((([(1()((1((

((1()((1([([[](1([](1(]
[]

YXnaXmYn

XmYnaXnYn
aaaaaaaaaaaaA

−−−−+−−

−−+−−−+−=
−−+−=

αµβµα

βασµµαµα

واالن نجد:

321 AAA −=∆

 
[]

[[]]

211233233211133221332211

32233322331121122211332211

aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa

−−++
−++−++−=

وباجراء عمليات حسابية نحصل عىل:

133221

33113311332232233322221121122211 [][[]][[]]
aaa

aaaaaaaaaaaaaaaa
+
+−−++−+=∆

[ ] [
] [ ]

[ ] ][
[ ] [(1(][(1(](([(1(]

[(1((]([(1((]([(1(]
(([(1(][(1([](1(]

[(1([](1(][(1(][(1(]

000

000

000

0000

XmYnaYn
YnaXnaXm

aXnXnYn
YnXnXnYn

−−⋅−+−++−−
⋅+−−−−−−−−−

⋅−+−−+−−+−−−
−−−⋅−−++−−=

βασµµα
µαµµαµσβ

µµαµαµα
ααµαµα

  ]15[ روث-هوارتييز  قاعييدة  تطبيييق  عنييد  واالن 
0E اخلاصيية بالنظييام )1( مستقييرة  تكييون نقطيية التييوازن 
0;0 و 31 >> AA اسييتقرارًا حمليييًا اذا كانييت الرشوط 
ان  0321 متحققيية. وبسهوليية نالحييظ  >−=∆ AAA

0;0 تكييون موجبيية إذا حتقييق الييرشط  31 >> AA
اذا  0321 تكييون متحققيية  >−=∆ AAA بينييام   ،)10(
حتققت الرشوط )10-12( انتهى الرهان.                              ■

 0E واالن نييدرس االسييتقرارية الكلييية للنقطيية االوىل 
وذلييك باسييتخدام دالة ليابانييوف ]16[ كام مبييني يف النظرية 

التالية:
0E مستقرة استقراًر حمليًا  النقطة  اذا كانت  نظرية )2(: 

فاهنا تكون مستقرة استقراًر كليًا اذا حتققت الرشوط التالية:
µα <− Xn(1(                                                                                                      (15(

[(1([](1(]([)(1(] 2
00 XnYnXYn −−+−<−− αµµαα       (16( 

VYmXYmaVVmVXmyY [(1((1(][(1((91] 0 µββββσ +−+−<+−+−+      (17(
الرهان: 

1K دالة موجبة حيث ان:  لتكن 

V
Y
YYYY

X
XXXXK +








−−+








−−=

0
00

0
001 lnln

مستمرة  دالة  هي   RRK →+
3

1 : ان  الواضح  من 
ومشتقتها مستمرة ايضًا بحيث ان:

(0,,((,,(0(,,(,0(0,,( 001001 YXVYXVYXKYXK ≠∀>==  
1K نحصل عىل: وباخذ املشتقة للدالة 

 

وبتبسيط هذه املعادلة ينتج:

واذا كانت الرشوط )15-16( متحققة فان:

ألي رشط ابتدائي اذا حققت الرشوط  حيث ان
الرشوط  حتققت  اذا  ليابانوف  دالة  حتقق   1K و   )16-15(
) تكون مستقره  )0E )17-15( وهذا ينتج بان نقطة التوازن 

استقرارا كليا.              ■

5. حتليل االستقرارية املحلية والكلية للنظام )1( عند 
: 1E النقطة 

 1E لدراسة االستقرارية املحلية للنظام )1( عند النقطة 
نعوض النقطة يف املصفوفة )9( كام مبني يف النظرية ادناه.

تكون  فعندها  موجودة   1E النقطة  لتكن   :)3( نظرية 
مستقرة اذا حتقق الرشط التايل:

{ }aXmXn +−+−> 11 (1(2,(1(2.max βσαµ   (18(
 1E النقطة  عند   )9( املصفوفة  كتابة  يمكن  الرهان: 

بالصورة ادناه:
 

















−
−−−−+−
−−−−+−+−−

=
µσ

βµααβ
βαµαβ

a
XmXnYnVm
XmXnYnVm

J
0

(1((1((1((1(
(1((1([(1((1(]

1111

1111

1

االن وبتطبيييق مرهنة كرشييكورن ]17[ فاذا كان الرشط 
التايل:

∑
≠
=

>
3

1
ji

i
ijii bb  
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فعندها تكون كل اجلذور للمصفوفة اعاله موجوده يف املنطقة:
















<−∈= ∑

≠
=

∗∗
3

1
:

ji
i

ijii bCUCUξ

اعاله  للصفوفة  اجلذور  فكل   )18( الرشط  حتقق  فاذا 
1E ستقرة استقرارًا  تكون باجلزء السالب وهبذا تكون النقطة 

حمليًا انتهى الرهان.

 1E للنقطة  املحلية  االستقرارية  رشوط  وضعنا  ان  بعد 
باستخدام  وذلك  هلا  الكلية  االستقرارية  اجياد  نحاول  االن 

دالة ليابانوف ايضًا كام موضح يف النظرية التالية:

حمليًا  استقراًر  مستقرة   1E النقطة  كانت  اذا   :)4( نظرية 
فاهنا تكون مستقرة استقراًر كليًا اذا حتققت الرشوط التالية: 

{ } µα <− 1(1(,.max Xna                                     (19(

[ ] [ ][ ]µµαβαβ +−+−<−−+− YnVmXYnVm (1((1(()(1((1( 2
1

   (20(

[ ][ ]aYnVmXm −+−+−<− µµαββ (1((1([(1(] 2
1    (21(

[ ]aXnXm −−−<+− µαµσβ [(1(][(1(] 1
2

1    (22(

الرهان: 
2K دالة موجبة حيث ان: لتكن 

( ) ( ) ( )
222

2
1

2
1

2
1

2
VVYYXXK −

+
−

+
−

=

RRK هي دالة مستمرة ومشتقتها  →+
3

2 : من الواضح ان 
مستمرة ايضًا بحيث ان:

(,,((,,(0(,,(,0(,,( 11121112 VYXVYXVYXKVYXK ≠∀>==  
2K نحصل عىل: وباخذ املشتقة للدالة 

 

وبتبسيط هذه املعادلة ينتج:

2
(]((1(]

2
(](]()(((1(

2
11

2
1

111
YYXnVVaVVXXXm −−−

−
−−

−−−−−
αµµ

β

واذا كانت الرشوط )22-19( متحققة فان:

1K حتقق دالة ليابانوف  ألي رشط ابتدائي و حيث ان
التوازن  نقطة  بان  ينتج  وهذا   )19-22( الرشوط  حتققت  اذا 
) تكون مستقره استقرارا كليا.                                                        ■ )1E

6. التحليل العددي للنظام )1(:
يف هييذا القسييم درسييت الديناميكية الكلييية للنظام )1(. 
اهلدف الرئييس من هذه الدراسيية هو فهم وحتليل نتائج تأثر 
كل ميين الثوابت املوجييودة يف النظام والتي متثييل تأثر البيئة 
الغر مالئميية للتعليييم والطلبة اصحاب املستييوى الدرايس 
املنخفييض عىل العملية التعليمية يف النظييام الرتبوي املقرتح. 
حيييث تم احلل العددي للنظام )1( من خالل جمموعة خمتلفة 
ميين الييرشوط االبتدائية وجمموعيية خمتلفة ميين الباراميرتات 

االفرتاضية كام هو مبني الشكل )2( ادناه:
        0,2.0,5.0,1.0,001.0,001.0,5,55 =========Λ σµαβθ anm

(23(

يف الشييكل اعاله والييذي يبني االسييتقرارية الكلية لنقطة 
التوازن االوىل يف حالة غياب البيئة  للنظام )1( والذي ينطلق 
ميين ثالث نقاط ابتدائية خمتلفة وهي )1000 ,500 ,2500(, 
حيييث   )2500,  500,  500(  ,  (2000,  2000,  1000(

. (0,487,112(0 =E نالحظ كلها تتجه اىل نقطة التوازن 

اما اذا غرنا قيم  بعض الباراميرتات او الثوابت املوجودة يف 
املعادليية )23( حيث يمكننا إعادة كتابة املعادلة )23( ادناه فان 

حل النظام سيتجه اىل النقطة الثانية كام مبني يف الشكل )3(.

0001.0,01.0
,2.0,5.0,1.0,0001.0,0001.0,5,55
==

=======Λ
σ

µαβθ
a

nm )24(

الشكل)2(: متسلسلة زمنية حلل النظام )1( والذي يبدأ من ثالث نقاط ابتدائية خمتلفة.
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عند  ان  نالحظ  اعاله  االشكال  خالل  من  الواضح  من 
ومتجه  مستقر  يبقى  النظام  ان   β البيئة  تأثر  بقيمة  الزيادة 
1E اضافة اىل ذلك نالحظ ان اعداد كل  نحو نقطة التوازن 
من الطلبة اجليدون يتناقص بينام عدد الطلبة اصحاب املستوى 

الدرايس املنخفض يف حالة تزايد مع تزايد ايضًا البيئة.

α عىل     تأثر الطلبة اصحاب املستوى الدرايس املنخفض 
العددي  احلل  خالل  من   )1( للنظام  الديناميكي  السلوك 
باملعادلة  الباراميرتات واملبينه  قيم  بتثبيت  للنظام )1( وذلك 
α=01.0,005.0,001.0 حيث ان  )24( مع تغير قيم 

.)5a-5c( النتائج تبني يف االشكال

الشكل)3(: حل النظام )1(  والذي يمثل االستقرارية الكلية للنقطة الثانية.

السلوك  عىل   β البيئة  تأثر  نسبة  تأثر  ندرس  واالن 
الديناميكي للنظام )1( من خالل احلل العددي للنظام )1) 

مع  باملعادلة )24(  واملبينه  الباراميرتات  قيم  بتثبيت  وذلك 
β=3.0,1.0,01.0 حيث ان النتائج تبني يف االشكال  تغير قيم 

.(4a-4c(

 )c( , 1.0=β , )b( عندما  01.0=β . حيث ان )a( عندما  ( )1E الشكل)4(:  النظام )1( يتجه نحو نقطة التوازن 
. 3.0=β عندما 

, (c) عندما  005.0=α , )b) عندما  001.0=α . حيث ان )a( عندما  ( )1E الشكل)5(:  النظام )1( يتجه نحو نقطة التوازن 
. 01.0=α

تاثر  بقيمة  الزيادة  ان  بسهولة نالحظ يف االشكال اعاله 
النظام  ان   α املنخفض  الدرايس  املستوى  اصحاب  الطلبة 
ذلك  اىل  اضافة   1E التوازن  نقطة  نحو  ومتجه  مستقر  يبقى 
الطلبة  بينام عدد  يتناقص  الناجحون  الطلبة  نالحظ ان اعداد 

ذات املستوى املنخفض يتزايد.

واالن ندرس نسبة عدم تأثر الطلبة الناجحون بالطلبة ذات 
n عىل السلوك الديناميكي للنظام )1( من  املستوى املنخفض
خالل احلل العددي للنظام )1( وذلك بتثبيت قيم الباراميرتات 
n=1,7.0,2.0 حيث  واملبينه باملعادلة )24( مع تغير قيم 

.(6a-6c( ان النتائج تبني يف االشكال
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للحييل التحلييييل للنظييام قمييت بدراسيية عددييية للنظام من 
خييالل عدد من الييرشوط االبتدائية املختلفيية وقيم لعدد من 

الباراميرتات االفرتاضية وامللخصة بااليت:
املعطاة يف . 1 الباراميرتات االفرتاضية  من خالل جمموعة   

كليا  استقرارا  مستقر  النظام  ان  نالحظ   )23( املعادلة 
(0,487,112(0 =E نحو نقطة التوازن االوىل وهي 

. و من خالل جمموعة الباراميرتات االفرتاضية املعطاة يف 
املعادلة )24( نالحظ ان النظام مستقر استقرارا كليا نحو 

. (09.0,85,514(1 =E نقطة التوازن الثانية وهي 
β النظام يتجه . 1  عند زيادة نسبة تاثر البيئة بزيادة نسبة 

1E كام نالحظ نقصان يف اعداد X و  نحو نقطة التوازن 
 .Y ,V زيادة يف اعداد

 عند زيادة نسبة تأثر الطلبة اصحاب املستوى الدرايس . 2

يف  زيادة  و   X اعداد  يف  نقصان  نالحظ   α املنخفض 
نقطة  نحو  متجه  يبقى   )1( النظام  ولكن   .V,Y اعداد 

 . 1E التوازن 
 يف حالة زيادة نسبة فشل تأثر الطلبة اصحاب املستوى . 3

 ,V,Y نالحظ نقصان يف كل من , n الدرايس املنخفض 
وزيادة  يف اعداد X. والنظام يقرتب من نقطة التوازن . 

7.  التوصيات
	 التأكيد عىل تفعيل مرشوع املدرس املساعد الذي له دور

مهم وإجيايب يف تطوير العملية التعليمية والرتبوية.
	 واالجيايب االمثل  االستخدام  حول  الطلبة  توعية 

العلمي  املستوى  للتكنلوجيا واالستفادة منها يف تطوير 
للطلبة.

	 تفعيل دور املرشد الرتبوي ملتابعة الطلبة أصحاب احلالة
االجتامعية الضعيفة وحماولة مساعدهتم.

	 االمتحانات قبل  اقامتها  وحماولة  االباء  جمالس  تفعيل 
وبواقع اكثر من اجتامعني يف السنة الدراسية.

	.زيادة التعاون بني املدارس و أولياء الطلبة
	 رضورة التأكيد عىل الزيارات املفاجئة واملتكررة من قبل

أولياء الطلبة اىل املدارس.
	 معاملة لتحسني  للطلبة  االمور  أولياء  بعض  توعية 

اوالدهم.
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Abstract 
In this research, the effect of using crushed brick as an alternative to the coarse aggregate on 

some load-bearing hollow concrete block properties were investigated.

The hollow concrete blocks with standard dimension (150 ×150×300) mm, were produced. The 
mix proportions were (1) cement to (6) total aggregate. The course aggregate was replaced  by 
the crushed brick in volumetric percent  at rate of  (25 %, 50%, 100%), then the effect of the 
replacement  was investigated on some  concrete  block properties such as compressive strength , 
density, absorption and thermal and sound   insulation in different ages (7, 14, 28) days. According to 
the results, crushed brick can be used as course aggregate to produce load-bearing hollow concrete 
blocks class B with medium concrete density that can be used in interior wall or exterior wall that 
protected from moisture and weather conditions. The optimum percent of replacement of crushed 
brick was (50%). Some properties like density, thermal insulation was improved, while, the other   
properties like compressive strength, absorption, sound insulation was kept at acceptable range. It 
can be  concluded  that the effect of the crushed brick as aggregate on concrete blocks properties, 
compared to normal aggregate,  resulting from the combined effect low density, low crushing value, 
surface roughness, and its contribution to the process of internal curing for the concrete. Also, the 
use of crushed brick has an environmental effect in terms of its contribution to the recycling process 
for this waste materials and save the environment from it, as well as to reduce the pressing on 
sources of natural aggregates, which considered a national resources and must be preserved and be 
used in optimal utilization.
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Hollow Concrete Block, Crushed Brick, density, compressive strength
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