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 عن المجلة : ةنبذ
جامعة النيل مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث العلمية مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن  .1

 . األبيض
  األهداف :

نشر البحوث والدراسات المبتكرة والتي يعدها الباحثون في المجاالت العلمية من أجل إثراء وتنمية  .1
 القرار . البحث العلمي وخلق حوار بناٍء بين الباحثين وصانعي

 ربط البحوث والدراسات بقضايا المجتمع . .2
وخارجها  جامعة توفير وضمان حرية األبحاث واالبتكار ألعضاء هيئة التدريس والباحثين داخل ال .3

 ونظيراتها من الجامعات األخرى.جامعة الصالت العلمية والفكرية بين ال وتوطيد
 : قواعد النشر

)باللغتين العربية واإلنجليزية ( والتي تتوافر فيها األصالة واالبتكارواتباع تنشر المجلة البحوث والدراسات  .1
المنهجية السليمة والتوثيق العلمي مع سالمة الفكرة واللغة واألسلوب ، والتي لم يتم نشرها سابقا  ولم تكن مقدمة 

 لنيل درجة علمية أو مقدمة للنشر في مجالت أو دوريات أخرى .
عند قبول  –بحث للمجلة تقديم إقرار خطي من الباحث بأن لم يسبق له أن نشر ولن ينشر ويلزم عند تقديم ال

 النشر في وعاء آخر .
على قرص  اخريو ,  كتب والتقارير إلى رئيس التحريرمن البحوث والدراسات ومراجعة ال ورقيتانان  ترسل نسخت .2

 (.CD) دمجم
( بما فيها المصادر A4( صفحة من القطع المتوسط )30تكون البحوث والدراسات المقدمة بحجم اليزيد عن ) .3

عشر صفحات وأن يكون مكتوبا  على  عن والجداول والرسوم التوضيحية ، كما ال تزيد مراجعة الكتب والتقارير
 Timesغة العربية والخطبالل 14بحجم  simplified Arabicبالخط  الحاسب اآللي 

 New Roman أسود عريض ، والهوامش والحواشي  16والعناوين الرئيسة بحجم  14حجم  باللغة اإلنجليزية
سم أيمن  5.7سم أيسر  6.9سم سفلى  2.45ويتم إعداد الصفحة كاآلتي : علوي  12بنفس نمط الخط حجم 

سم تباعد األسطر متعدد  3سم الفقرة تباعد قبل وبعد  6س تذييل الصفحة  1.27سم رأس الصفحة  3.17
 .سم  1.3بقدر 

كلمة ، على أن يكون مكتوبا  بنفس لغة البحث مع  150يرفق الباحث ملخصا  عن البحث ال تزيد كلماته عن  .4
 ترجمته للغة اإلنجليزية ، مصحوبا  بالكلمات المفتاحية باللغتين .

ه عمل موقعالباحث وصفته العلمية و  جليزية عنوان البحث واسماإلنقة مستقلة باللغتين العربية و يكتب في ور  .5
 وعنوانه ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني .

 سماء .أوال  في ترتيب اال دمؤلف يتم مراسلة االسم الذي ير  في حالة وجود أكثر من .6
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التي  إال تلك  التدرج و مرتبة علي حسب ترتيب الحروف الهجائية العربية خر البحثتدرج قائمة المراجع في آ .7
 بحث مع اتباع القواعد العلمية للتوثيق الرقمي .تم اإلشارة إليها في متن الدراسة أو ال

 توثيق الجداول والرسوم التوضيحية المستعارة وغيرها بالمصادر األصلية . .8
 د إلى أصحابها .االبحوث والدراسات التي ال تعد وفق قواعد النشر وشروطه ال ينظر فيها وال تع .9

بالقبول أو عدم  خطارهمن تأريخ استالمه ، ثم إعين الباحث باستالم بحثه خالل أسبو  خطارتلتزم المجلة بإ .10
 القبول في مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ التسليم .

 يصين من ذو تحكمين مخقبل م تخضع جميع البحوث والدراسات المقدمة للتحكيم العلمي الموضوعي من .11
المقترحة من قبل المحكمين إن وجدت الخبرة والمكانة العلمية المتميزة ، ويبلغ الباحث بنتائج التحكيم والتعديالت 

وللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت على البحث حسب ،  تأريخ استالم ردود كل المحكمين  سبوعين منإخالل 
 آراء المحكمين قبل قبول البحث والنشر.

 ستمارة النشر .إ)الباحثون ( بالتوقيع على  او لباحثفي حالة قبول البحث للنشر يلتزم ا .12
على موافقة كتابية من وال يتم نشرها  مرة أخرى  إال بعد الحصول  والدراسات ملكا  للمجلة  تصبح البحوث .13

 المجلة .
يكون  جميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة و .14

 بحثه . عتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أوا الترتيب جميع البحوث وفق
 المجلة ال تقدم عائدا  ماديا  مقابل نشر أي عمل . .15
 ( على :Hard Copy & Soft Copyترسل البحوث من نسختين ) .16

Journal@wnu.edu.sdEmail:  البريد اإللكتروني 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Journal@wnu.edu.sd


7 
 

 كلمة العدد

. يصدر  م عليه افضل الصالة وازكي التسلي الة والسالم على خير المرسلين , والص الحمد هلل رب العالمين
حيث  UNIRANKتقدمت في التصنيف للجامعات السودانية في موقع  , والجامعة قدعشر العدد الثالث

من بين الجامعات واثبتت وجودها وعالميتها , وايضا شهدت الجامعة استقرارا في  احتلت الترتيب العاشر
التعاون  المرتكزات التي انطلقت منها الجامعة , وكان من أهم  في ظل التغيرات التي شهدتها البالد الدراسة

المختلفة  في  ها على مجهوداتود وقفوا وف الجامعة لمي والنشر اإللكتروني  . وقد زارفي مجال البحث الع
, والولوج الي  امعات السودانيةوالمشاركة الفاعلة في معارض الج المحكمة الدوريات العلميةمجال إصدار 

األبيض مجلة النيل ب ود الوف . واشادت  تحرير االمتحانات االلكترونية ونقل الطالب الي التقدم التكنولوجي
إنتظام حقيقية الثراء البحث العلمي المتميز المعاصر, وجودتها في واعتبرتها اضافة   للدراسات والبحوث 

 وتنوع موضوعاتها , واتاحتها الفرصة لكثير من الباحثين  بالنشر فيها . صدورها 

م مسيرتها لتقف على السلبيا   ت فتعالجها كما تود هيئة التحرير بعد صدور أكثر من عشرة أعداد  أن تقو 
ات زها , وذلك من أجل تطوير اإلداء , والنهوض بالمجلة , لتصل إلى مستوى الدوريوعلى اإليجابيات فتعز 

, ودورية يسعى , ولتصبح منبرا   للبحوث ذات الجودة العالية  مية المرموقة  في المحيط المحلي والعالميالعل
. لذا نرجو من  عقول الراجحةللنشر فيها الباحثين وذوي االفكار المستنيرة , والسمعة العلمية المرموقة , وال

رسال مقترحاتهم وآرائهم إلى هيئة التحرير عبر األخوة الباحثين والقراء الكرام تقويم ما لديهم من أ عداد  وا 
 البريد اإللكتروني التالي :

Journal@wnu.edu.sd  

بارائهم ومقترحاتهم وبحوثهم التي تزين وتزيد المجلة القا وبهاءا وبالذات  الجميع المل أن يدلياكما يحدونا  
,  ونسأل اهلل أن يجزل لهم الثواب  اجمع والعالم لبحث العلمي في السوداناعلى تطوير  ناللذين يحرصو 

في يوم الينفع فيه  صدقة جارية لهم  ويعظم لهم االجر , ويجعل عطاءهم في ساحة البحث وميدان المعرفة 
 .  مال والبنون اال من اتي اهلل بقلب سليم

 و شكرا                   

 رئيس هيئة التحرير                                                                   

 دور استراتيجية التدريب في تطوير الموارد البشرية
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 م2019دراسة حالة شركة سكر كنانة المحدودة , السودان , 

يض جامعة النيل األب - استاذ مساعد –إعداد : د. الهادي سليمان إسحق عبداهلل 
elhadi.ishag@kenana.com 

 mohamedmsoud90@hotmail.comاالبيض  جامعة النيل  -محاضر -أ . محمد مسعود محمد ادريس

 المستخلص :

تناولتتت الدراستتة دور استتتراتيجية التتتدريب فتتي تطتتوير المتتوارد البشتترية دراستتة حالتتة شتتركة ستتكر كنانتتة المحتتدودة,  
استتتتراتيجيات التتتتدريب علتتتى  تطتتتوير المتتتوارد البشتتترية فتتتي القطتتتاع تهتتتدف هتتتذه الدراستتتة إلتتتى التعتتترف علتتتى أثتتتر 

تمثلت مشكله الدراسة في التساؤل التتالي : متا دور استتراتيجية التتدريب فتي تطتوير المتوارد البشترية  الصناعي ,
,  تطتتوير المتتوارد البشتتريةان هنالتتك عالقتتة ذات داللتتة احصتتائية بتتين استتتراتيجيات التتتدريب و وافترضتت الدراستتة  ؟

إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي . اهم النتائج التتي توصتلت اليهتا الدراستة : يتؤدي التتدريب التى 
تحستتين مهتتارت  تنظتتيم القتتوى البشتترية واإلمكانتتات الماديتتة المتتتوفرة فتتي ستتبيل الوصتتول بهتتا إلتتى أعلتتى إنتاجيتتة 

صتتر البشتتري فتتي المنظمتتة فتتي  اتختتاذ القتترارات ممكنتتة وبأقتتل التكتتاليف , التتتدريب يتتؤدي التتى زيتتادة قتتدرات العن
االهتمتتام بتقيتتيم وقيتتاس العائتتد متتن التتتدريب وفتتق آليتتات ومقتتاييس محتتددة الرشتتيدة  . أوصتتت الدراستتة بتتاالتي : 

للتعتترف علتتى نقتتاط الضتتعف والقتتوة فتتي توجيتته النشتتاط التتتدريبي بمتتا يضتتمن جتتدوى التتتدريب للشتتركة والعتتاملين , 
قبتتتل تحديتتتد البتتترامج التدريبيتتتة اجتتتراء دراستتتات لواقتتتع المؤسستتتة واحتياجاتهتتتا الفعليتتتة واالحتياجتتتات الفرديتتتة يجتتتب 

للعتتاملين . وضتترورة تقيتتيم مستتتوي األفتتراد قبتتل وبعتتد التحتتاقهم بالتتدورات التدريبيتتة متتن أجتتل الوقتتوف علتتى حجتتم 
الجانتتتب التطبيقتتي فتتتي العمتتل متتتن أجتتتل ضتترورة ربتتتط التتتدورات التدريبيتتة بالتغيتتر الحاصتتتل لقتتدراتهم ومهتتتاراتهم , 

 تحقيق األهداف المنشودة من عملية التدريب .

Abstract : 

The atudy is to examined the role of training strategy in the development of 
human resources case study of Kenana Sugar Company. This study aims to 
identify the impact of human resources training developement strategies in the 
industerial sectors. The poblem of the study was :- What is the role of training 
strategy in the development of human resources ?The study assured that , there 
was statistically significant relationship between training strategy and human 
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resources development . The study relaied on the descriptive analitical approach . 
The most important findings of the study are :- Training improves manpower 
management skills and the available physical capabilities in order to reach the 
highest possible productivity at the lowest cost. Training leads to increase in the 
capacity of the organized component in rational decision making. The study 
recommended the followings :- Attention in assessing and measuring the return 
of training according to specfic mechanism and measures to identify the 
weaknesses and strengths in directing the training activity to ensure feasibility of 
training for the company and the employees. Before defining training programs , 
studies should be conducted to reflect the real and actual organization and 
indvidual needs. Need to evaluate the level of individuals before and after the 
training courses in order to determine the magnitude change in their abilities and 
skills. Training must be linked with a practical side of the work in order to 
achieve the objectives of the traning process. 

 المقدمة :

قليميا  ،  تزايدت أهمية التخطيط اإلستراتيجي نظرا  لوجود كثير من التحديات والمتغيرات البيئية محليا   وا 
وعالميا  ، و ُيعتبر التخطيط اإلستراتيجي أحد العناصر المهمة لإلدارة اإلستراتيجية ، وذلك أن المفهوم 

أنها)عملية إتخاذ القرارات المرتبطة بتحديد رسالة الشركة وأهدافها اإلصطالحي لإلدارة اإلستراتيجية هو 
ختيار وتحديد الخطط اإلستراتيجية ، وخطط تخصيص وتوظيف اإلمكانيات  األساسية بعيدة المدى ، وا 
والموارد المتاحة للشركة بما يتوافق مع أهدافها ومع المتغيرات البيئية ، وكذلك تطوير األوضاع والنظم 

إن عدم توفر . ولذلك ف (1)ءات الداخلية بالشركة ، ثم العمل على تطبيق هذه القرارات واإلختيارات (واإلجرا
الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على التكيف مع كافة المتغيرات والتحديات في البيئة الخارجية 

قليميا  ومن  هنا يجب النظر إلى التدريب من سيؤدي إلى ضعف قدرة المنظمات على المنافسة عالميا  وا 
 منظور استراتيجي بحيث يتم تصميم وتنفيذ برامج التدريب لتحقيق أهداف المنظمة اإلستراتيجية.

 مشكلة الدراسة :
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يعتبر العنصر البشري من أهم عناصر العملية اإلدارية وذلتك لمتا لته متن تتأثير علتي واقتع ومستتقبل المنظمتة ، 
ن العناصر البشرية يعتبر من أعقد العناصتر متن حيتث احتياجاتهتا وطريقتة التعامتل كما ال بد من اإلشارة إلي أ

معها و لذلك كان ال بد للمنظمات من تتدريب مواردهتا البشترية لزيتادة فعاليتهتا وقتدراتها وتنميتة مهاراتهتا ، حيتث 
ورفتع مستتوى الكفتاءة  تتحمل إدارة الموارد البشرية في المنظمة  كامتل المستئولية عتن عمليتة استتقطاب العتاملين

 لديهم وصوال  للجودة الشاملة , ومما سبق تكمن مشكل الدراسة في االجابة على التساؤل التالي :

 ما دور استراتيجيات التدريب في تطوير الموارد البشرية ؟

 فرضية الدراسة :

التتدريب و تطتتوير المتتوارد هنالتتك عالقتة ذات داللتتة احصتائية بتتين استتتراتيجيات  -ارتكتزت الدراستتة علتى افتتتراض ان:
 البشرية.

 أهمية الدراسة : 

تتتتأتي أهميتتتة هتتتذه الدراستتتة متتتن أهميتتتة القطتتتاع المتتتتدروس وهتتتو القطتتتاع الصتتتناعي التتتذى يهتتتتم بطريقتتتة مباشتتتترة 
بالعنصتر البشتتري فتي كيفيتتة مستتاعدته فتي إطتتالق قدراتته و مواهبتته الكامنتتة متن اجتتل مواجهتة التحتتديات الكبتترى 

 لمعاصرة مثل حيازة رأس المال الفكري وجودة األداء.التي تواجه المنظمات ا

مجتال التتدريب و أثتره علتى تطتوير المتوارد  فتي النظريتة للمعرفتة فتي إثرائهتا وكتذلك تتأتي اهميتة هتذه الدراستة
يمكتن االستتفادة منهتا  توصتيات التتيال و النتتائج متن  ، وكذلك تقتدم الدراستة عتددالبشرية في القطاع الصناعي 

  دريب .في مجال الت

 

 

 أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجيات التدريب على  تطوير الموارد البشرية في القطاع 

تقديم توصيات ومقترحات تعالج الخلل االستراتيجي التعرف على مفهوم واهمية التدريب و الصناعي و 
 القطاع الصناعي بصورة خاصة .التدريبي في مؤسسات االعمال بصورة عامة ومؤسسات 

 الدراسة: حدود
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 م .2019في العام  الدراسة هذه إجراء تم : الزمانية الحدود – أ

 على شركة سكر كنانة المحدودة . الدراسة اقتصرت : المكانية الحدود -ب

 الفنيين العاملين بشركة سكر كنانة . على الدراسة اقتصرت :البشرية  الحدود -ج

 السابقة :الدراسات 
 م( :2015جيهان) دراسة
قطاع شركات التأمين بوالية  على بالتطبيق العاملين أداء في ودورها اإلدارية والتنمية التدريب الدراسة تناولت

بقطاع شركات   العاملين كل من البشرية الحدود وتكونت م 2014 وحتى 2005 من الفترة في الخرطوم
 تظهر التي القصور جوانب بعض فيه التأمين شركات أداء أن المشكلة فيتمثلت  و الخرطوم , بوالية التأمين
 في التدريب تواجه التي المشاكل بعض قي متمثلة اإلدارية والتنمية من ناحية التدريب العاملين أداء على
 التعرف : إلي الدراسة هدفت وقد ، التدريبية العملية على تؤثر التي الخارجية الداخلية وعوامل البيئة البيئة
التي يمكن  والمعوقات المشاكل ،تحليل التأمين بشركات للعاملين اإلدارية والتنمية مفهوم وأهمية التدريب على
 المنهج الدراسة إتبع ، السودان في التأمين قطاع في مهارات العاملين تحدث فى غياب تدريب وتطوير أن

 أن : التالية النتائج الي الدراسة توصلت و ، ياتالفرض الختبار اإلحصائية و األساليب الوصفي التحليلي
 يزيد علمية بأسس التدريبية اإلحتياجات تحديد ، التدريبية نجاح العملية في واسع جوهري دور لهم المدربين

 لتباين أدي التدريبية البرامج على األشراف في التأمين على الرقابة مساهمة هيئة عدم ، التدريب كفاءة من
 البرامج على اإلشراف في التشديد الرقابة هيئة بأن على الدراسة وأوصت ، شركات التأمين في العاملين بين

  .(2)شركات التأمين بها تقوم التي التدريبية
 

 م(2007دراسة العطوي) 

المهنتي  بعنوان " أثر أساليب التدريب على فاعلية البترامج التدريبيتة فتي المؤسستة العامتة للتعلتيم الفنتي والتتدريب
فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية )دراستتة ميدانيتتة(، حيتتث هتتدفت هتتذه الدراستتة إلتتى التعتترف إلتتى أستتاليب التتتدريب 
وأثرها على فاعلية البرامج التدريبية في المؤسسة العامة للتعليم المهني فتي المملكتة العربيتة الستعودية وتوصتلت 

ط العتام لتصتورات المبحتوثين ألستاليب التتدريب المتبعتتة الدراستة إلتى مجموعتة متن النتتائج متن أهمهتا:إن المتوست
جتتتاءت بدرجتتتة مرتفعتتتة، وان المتوستتتط العتتتام لتصتتتوراتهم لمتتتدى فاعليتتتة البتتترامج التدريبيتتتة جتتتاءت أيضتتتا بدرجتتتة 

وجتتتود أثتتتر ألستتتاليب التتتتدريب المتبعتتتة فتتتي فاعليتتتة البرنتتتامج التتتتدريبي للمتتتتدربين فتتتي المؤسستتتة العامتتتة ,  مرتفعتتتة
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المهني في المملكة العربية السعودية , وأوصتت الدراستة بضترورة تحستين بيئتة التتدريب، وتحستين للتعليم الفني و 
 .(3)البنية األساسية للتدريب،واختيار المدربين من لهم خبرة في هذا المجال

 م(1957دراسة دونالد كير باتريك)
النظر بتمعن إلى التقييم كون  بعنوان " تقييم التدريب" هدفت هذه الدراسة إلى حث المهتمين بالتدريب على

مستقبل  برامجهم التدريبية يعتمد إلى حد كبير على استخدام نتائج التقييم كهدف إلى توضيح معنى التقييم، 
ويكون ذلك من خالل تحليله إلى رد الفعل والتعلم والسلوك والنتائج، بحيث يمكن لمديري التدريب أن يتقدموا 

رد الفعل الذاتي البسيط الى قياس النتائج الملموسة . وقد اهتمت الدراسة تدريجيا نحو استخدام استمارة 
بالتغييرات التي طرأت على سلوك العمل نتيجة التدريب، وعلى النتائج الملموسة للبرنامج التدريبي في 

 .  (4)مجاالت تحقيق التكلفة وتحسين النوعية واإلنتاجيةعلى حد سواء
 الجانب النظري للدراسة :

التتتتدريب : عتتترف التتتتتدريب بأنتتته) نشتتتاط مخطتتتط يهتتدف إلتتتى تنميتتتة القتتتدرات والمهتتتارات الفنيتتتة والستتتتلوكية  مفهتتوم
لألفراد العتاملين لتمتكينهم من أداء فاعل ومثمر يؤدي لبلوغ أهتتدافهم الشتتخصية وأهتتداف المنظمتة بتأعلى كفتاءة 

   .(5)ممكنة(

كتن الفترد متن استتغالل إمكانياتته وطاقاتته الكامنتة وتعريف اختر : التتدريب هتو ) الوستيلة الفعالتة التتي تم
وهتو نشتاط مخطتط ومستتمر يهتدف إلتى إحتداث تغييترات فتي معلومتات وخبترات وطترق وآراء وستلوك واتجاهتات 
نتاجيتة عاليتة تكتون العامتل األساستي فتي  الفرد والجماعات بما يجعلهم أكفاء لمزاولة أعمتالهم بطريقتة منتظمتة وا 

 .  (6)لتي يعملون فيها(تحقيق أهداف األجهزة ا

 .  (7)والتدريب هو ) تزويد األفراد بمهارات معينة تساعدهم على تصحيح النواقص في أدائهم (

 أهمية التدريب:

ُعتتد التتتدريب اللغتتة الحديثتتة للتعلتتيم والتطتتوير واألداء وأصتتبح اختيتتارا  استتتراتيجيا  فتتي منظومتتة استتتثمار المتتوارد  
البشرية. والتدريب هو الوسيلة الفعالتة لالرتقتاء بعمتل المنظمتة وجتودة إنتاجهتا وختدماتها. وال يعتد امتتالك التقنيتة 

ختتتدمات الصتتتحية ال يجتتتوز قيتتتاس تطورهتتتا بالتوستتتتع فتتتي الحديثتتتة هتتتو المقيتتتاس لنجتتتاح المنظمتتتة، ففتتتي مجتتتال ال
المرافتتق العالجيتتة والصتتحية، وبإمدادهتتتا بتتاألجهزة والمستتتتلزمات الحديثتتة فقتتط بتتل يستتتتكمل ذلتتتك بمستتتتوى األداء 
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البشري لألطباء والفنيين والفرق الطبيتة المستتاعدة، ويظهتر ذلتك كمخترج أساستي متن مخرجتات التتدريب والتعلتيم 
 .   (8)مر من خالل برامجه الفعالةالطبي المست

 المبادئ العامة للتدريب: 

وضتتع علمتتاء اإلدارة مجموعتتة متتن المبتتاد  األستتتاسية التتتي متتن خاللهتتا يمكتتن تحقيتتق أهتتداف العمليتتة التدريبيتتة 
 :(9)وهذه المباد  نوردها بإيجاز فيما يلي

التطتتوير والتغييتتر، وهتتو حاجتتة أساستتية حتميتتة التتتدريب واستتتمرار يتتته: فهتتو وظيفتتة مستتتمرة لتلبيتتة متطلبتتات  -1
 ألي منظمة لتطوير كوادرها البشرية، وهو" يبدأ مع التعيين وال ينتهي إال مع التقاعد.            

التدريب نظام متكامل: فهو نشاط غيتر عشتوائي بتل هتو متكامتل بمدخالتته وأنظمتته ومخرجاتته متن جهتة ،  -2
 التالي : ارد البشرية، ويمكن تمثيل التدريب كنظام متكامل بالشكل ومتكامل مع األنشطة األخرى إلدارة المو 

 

 

 

 

 

 

   

 التدريب نظام متكامل              
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المصتتتتتتتدر: أمتتتتتتتين ستتتتتتتاعاتي ، إدارة المتتتتتتتوارد البشتتتتتتترية متتتتتتتن النظريتتتتتتتةإلى التطبيق)القتتتتتتتاهرة : دار الفكتتتتتتتر 
 .80( ص 1998العربى,

لتجتتدد وتغيتتر اتجاهتتات الفتترد وستتلوكه وتطتتور التكنولوجيتتا، البتتتد متتتن  -3 التتتدريب نشتتاط متغيتتر ومتجتتدد: نظتترا  
 االستعداد الدائم لتحديث وتطوير التدريب وأساليبه. 

التتتدريب نشتتاط إداري وفنتتي: فمتتن ناحيتتة يعتتد التتتدريب نشتتتاطا  إداريتتا  تتتتوافر فيتته شتتتروط العمتتل اإلداري متتن  -4
السياستتتات واألهتتتتداف والخطتتتط والبتتتترامج... ومتتتن ناحيتتتتة أختتترى التتتتتدريب نشتتتاط فنتتتتي يحتتتتاج إلتتتتى وضتتتوح فتتتتي 

 تخصصات وخبرات علمية وعملية في مجال التدريب.

للتتتدريب مقومتتات إداريتتة وتنظيميتتة: متتن حيتتث التتتدرج فتتي العمليتتة التدريبيتتة، وربتتط التتتدريب بحتتوافز ماديتتة  -5
ين، واالهتمتتتتام بتتتتالتطبيق العملتتتتي، كتتتتذلك االختيتتتتار التتتتدقيق للمتتتتتدربين ومعنويتتتتة، ومراعتتتتاة التفتتتتاوت بتتتتين المتتتتتدرب

ومتتتتابعتهم بعتتتتد انتهتتتتاء التتتتتدريب، وتشتتتجيعهم علتتتتى التشتتتتاركية، وأخيتتتترا  ربتتتط العمليتتتتة التدريبيتتتتة بحاجتتتتات العمتتتتل 
 الحقيقية. 

 

 

 مراحل العملية التدريبية :

 التغذية المرتدة

 المدخالت المخرجات أنشطة التدريب

 أفراد مؤهلين -

 إنتاجية كبيرة -

 جودة عالية -

 تكلفة أقل -

تحديد االحتياجات 
 التدريبية 

البرامج تصميم 
 التدريبية

 تنفيذ البرامج

 مدربين -

 متدربين -

 معلومات  -

 معدات -



15 
 

عمليتتة التخطتتيط، حيتتث تمتتر العمليتتة التدريبيتتة عنتتد التخطتتيط للعتتتملية التدريبيتتة البتتد متتن مراعتتاة التستتتلسل فتتي 
 -:(10)بالمراحل التالية

 تحديد االحتياجات التدريبية:  -1

تعبتتتر االحتيتتتتاجات التدريبيتتتة عتتتن الفتتترق بتتتين مستتتتوى األداء المطلتتتوب بلوغتتته ومستتتتوى األداء الفعلتتتي متتتن قبتتتل 
ين متطلبتتتتات العمتتتتل متتتتن معتتتتارف ( أي أن االحتيتتتتاج التتتتتدريبي هتتتتو عبتتتتارة عتتتتن الفجتتتتوة بتتتت10األفتتتتراد العتتتتاملين)

ومهتتتارات وبتتين تلتتك التتتي يتمتتتع بهتتا الفتترد القائتتتم بالعمتتل. ويظهتتتر االحتيتتاج التتتدريبي نتيجتتة تغيتترات تطتترأ علتتى 
صابات العمل والتعيين الجديد. وتطرأ على المنظمتة متن جهتة  الفرد من جهة كاالنتقال والترقية، وتقييم األداء وا 

ات واألهتتداف أو اقتنتتاء تكنولوجتتيا حديثتة أو إحتتداث ختدمات ومنتجتتات جديتتدة . أخترى متن حيتث تغييتتر الستتياس
ولتتتتذلك فتتتإن تحليتتتل االحتياجتتتات التدريبيتتتة ينبغتتتتي أن يتتتتم وفقتتتا  لتتتتما يتناستتتب واألهتتتداف واالستتتتتراتيجيات العتتتتامة 

د فتي تحديتد أهتداف للمنظمة المعنية. وتعد هذه الخطوة حجر األساس في تخطيط العملية التدريبية ألنهتا تستاع
البرنامج التدريبي ومحتوياته، وأستاليب التتدريب باإلضتافة إلتى تحديتد الزمتان والمكتان المناستبين، وأستاليب تقيتيم 
البتتترامج التدريبيتتتة. ويتتتتم تحديتتتد االحتياجتتتات التدريبيتتتة باالعتمتتتاد علتتتى تحليتتتل شتتتامل لكتتتل متتتن المنظمتتتة والفتتترد 

 نهج المتكامل لتحديد االحتياجات التدريبية. واألعمال، حيث تشكل هتذه المستويات الم

تصميم البترامج التدريبيتة: إن عمليتة تصتميم البرنتامج التدريبيتة هتي عمليتة إنتتاج المتواد التعليميتة والتدريبيتة  -2
التتتتي تشتتتكل محتتتتوى البرنتتتامج التتتتدريبي علتتتى ضتتتوء أهتتتداف التتتتدريب التتتتي تشتتتكل انعكتتتاس االحتيتتتاج التتتتدريبي 

 :  (11)عند تصمتيم البرنامج التدريبي يجب اعتماد منهجية علمية تقوم على الخطوات التاليةالمحتدد مسبقا . و 

 تحديد أهداف البرنامج التدريبي.  -أ

 تحديد موضوعات البرنامج التدريبي .    -ب 

 تحديد المواد التدريبية وتجهيزها.   -ت

 تحديد أساليب التدريب . -ث 

 تدريبية. تحديد الوسائل والمستلزمات ال -ج

 تحديد الزمان والمكان . -ح 

 اختيار المدربين.  -خ 
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 اختيار المتدربين.        -د 

 تقدير موازنة التدريب . -ذ 

، حيتتث تتحتدد عمتتلية التنفيتتذ فتي ضتتوء  - 3 تنفيتذ البرنتامج التتتدريبي: وهتتو يمثتل التطبيتتق العتتملي لمتتا تتم ستابقا  
جتراءات تعلتتيمية تدريبيتة تهتتدف إلتى تطتوير  معطيات ومحتويات البرنامج ذاتته وأهدافه والتتي تتضتمن مواقتتف وا 

 .(12)معارف ومهارات وقيم سلوكية وتوسيعها لدى المتدرب .وتتأثر عملية التنفيذ بمجموعة عوامل منها

 التوقيت: موعد بدء البرنامج وانتهائه وتوزيع الزمن المخصص على المواد التدريبية . -*

 والمستلزمات األخرى للتدريب.*  المكان 

اإلشتتتراف متتتن قبتتتل مختصتتتين علميتتتين ومتتتن قبتتتل جهتتتاز إداري قتتتادر علتتتى تنظتتتيم التتتتدريب وتزويتتتد كتتتادره  -*
 بمستلزماته الضرورية .

 قيام المدرب بدوره بوصفه عامال  رئيسا  في نجاح عملية التنفيذ.  -*

عبارة عن تلك " اإلجتراءات التتي تقتاس بهتا كفتاءة البترامج تقييم العملية التدريبية: تعرف عملية التقييم بأنها  -4
التدريبية ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها المرسومة، كما تقتاس بهتا كفتاءة المتتدربين ومتدى نجتاح التتدريب فتي 

 : (13)تغييرهم، كما تقاس كذلك كفاءة المدربين ". وبذلك فإن عملية التقييم تهدف إلى

 يتها ونقاط الضعف وتالفيها في البرنامج التدريبي. معرفة نقاط القوة وتنم -@

 تحديد مدى استفادة المتدربين من البرنامج التدريبي . -@

 قياس كفاءة عناصر العملية التدريبية من مدرب ومتدرب ووسائل وأساليب تدريبية. -@

 تقرير إمكانية االستمرار في البرنامج أو تغييره. -@

 ويرها.تحسين برامج التدريب وتط -@

 مفهوم استراتيجية ادارة الموارد البشرية :

بتحديد أهداف رئيسية لتحسين درجة التوافق بين األفراد والوظائف،  تتمثل إستراتيجية إدارة الموارد البشرية
رتفعت كفاءته ، ويلقى الجانب البشري حاليا  كثيرا  من  فكلما كان الفرد مالئما  للعمل ، تحسن أدائه ، وا 
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من إدارة الموارد البشرية ، حيث إن هنالك إهتماما  ملموسا  ومتزايدا  بتحسين جودة حياة العمل في  اإلهتمام
عادة هيكلة العمل ، وتقديم  المنشأة بالنسبة للعاملين ، من خالل تقديم فكرة المشاركة فى حل المشاكل ، وا 

 .(14)نظم مكافآت مطورة وتحسين بيئة العمل

دارة الموارد البشرية بأنها : خطة طويلة األجل ، تتكون من مجموعة من النشاطات يمكن تعريف استراتيجية إ
على هيئة برامج محددة البداية والنهاية ، وسياسات تكون وظائف ومهام إدارة الموارد البشرية داخل المنظمة 

 داخل المنظمة .  وتحتوي هذه الخطة على مجموعة من اإلجراءات والقرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية

 األبعاد اإلستراتيجية للموارد البشرية :

 : (15)يمكننا  إيجاز األبعاد اإلستراتيجية ألدوار ومهام إدارة الموارد البشرية فيما يلى

تأمين المورد أو العنصر البشري المناسب والمؤهل تأهيال  علميا  معاصرا  ، والذي تحتاجه المنظمة وذلك  -1
جية واضحة ومحددة تتكامل وتتوافق مع اإلستراتيجية العامة للمنظمة ، بمعنى المشاركة من خالل استراتي

الفعالة في تحقيق المنظمة لرسالتها ورؤيتها ، وغاياتها ، وأهدافها ، ووسائلها ، ولن تتمكن إدارة الموارد 
فيدة داخل المنظمة ، البشرية من توفير هذا العنصر أو المورد البشري وجعله قوة عمل حقيقية وفعالة وم

مكانياته لرفع شأن المنظمة ، إال من خالل خطة  ويدين لها باإلنتماء والوالء ، ويعمل بكل طاقاته وا 
إستراتيجية طويلة المدى ، تشتمل على رؤية واضحة ، ورسالة محددة ، وأهداف واقعية قابلة للتطبيق العملي 

 بعيدة عن الفلسفات النظرية .

أن تتماشى  –وهي تقوم بإعداد استراتيجيتها وتحديد دورها داخل المنظمة  –ارد البشرية على إدارة المو  -2
هذه اإلستراتيجية مع االتجاهات الحديثة والمتطورة التي انتشرت أو المتوقع انتشارها عالميا  في المدى 

ة ... وغيرها من مجاالت المنظور ، وذلك في جميع المجاالت : اإلدارية ، واإلنتاجية ، والتسويقية والقانوني
 البيئة الخارجية .

ينبغي للمنظمة أن توفر العناصر البشرية المؤهلة والمتخصصة والمحترفة للعمل في إدارة الموارد البشرية  -3
حتى يتسنى لهذه اإلدارة القيام بمهامها ، واألعمال المنوطة بها ، والمتوقعة وغير المتوقعة منها فضال  عن 

 المنظمة المنعقدة عليها .تحقيقها آلمال 

على إدارة الموارد البشرية القيام بتحديث البرامج والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية ، وجعلها متوافقة مع  -4
 االتجاهات الحديثة المتعلقة بالموارد البشرية ، وهذه البرامج وتلك السياسات الحديثة من شأنها زيادة اإلنتاجية 
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 مما يؤدي إلى نجاح المنظمة وازدهارها .والفعالية الجودة 

على إدارة الموارد البشرية أن تعمل من خالل التكامل والتنسيق والتعاون مع اإلدارات األخرى داخل  -5
المنظمة ، لكي تضمن نجاح استراتيجيتها ، فمسؤولية إدارة الموارد البشرية مسؤولية تشترك فيها جميع 

صة اإلدارة المباشرة ، واإلدارة الوسطى ، وهما اإلدارتان المنوط بهما وضع اإلدارات عن طريق مديرها ، وخا
 استراتيجية إدارة الموارد البشرية موضع التنفيذ على أرض الواقع العملي.

 الجانب التطبيقي للدراسة :

 85عددهم يتكون مجتمع الدراسة من الفنيين بشركة سكر كنانة المحدودة و البالغ مجتمع وعينة الدراسة : 
 مفردة فقد تم اختيارها باستخدام اسلوب العينة العشوائية البسيطة  . 40فنيآ , اما عينة الدراسة البالغ عددها 

بعد اإلطالع على أدبيات الدراسة والدراسات السابقة، قام الباحثان بتصميم إستبيان أسلوب جمع البيانات :
البيانات من أفراد العينة، وقد تم مراعاة أن يكون اإلستبيان يتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، وذلك لجمع 

شامال لقياس اثر استراتيجية التدريب في تطوير الموارد البشرية , وعلى هذا األساس، تم تصميم إستبيان 
 مكّون من قسمين: 

شملت المؤهل  ( أسئلة،3وهي البيانات الشخصية الفراد عينة الدراسة ، وقد تضمن هذا القسم ) القسم األول:
 العلمي , التدريب , سنوات الخبرة   .

( عبارات موزعة 9وهي تحتوي علي االسئلة المتعلقة بمحاور الدراسة ، وقد تضمن هذا القسم ) القسم الثاني:
علي محورين للقياس من خماسية ليكرت التي تتدرج من )أوافق بشدة ,أوافق، ال رأى، ال أوافق ,ال أوافق 

(، وال 3( ,ال رأى تعني)4(، أوافق تعني )5لسل خماسية ليكرت فإن أوافق بشدة تعني )بشدة(، وحسب تس
( حيث تمثل أوافق و أوافق بشدة  الجانب اإليجابي بينما ال أوافق 1( ,ال أوافق بشدة تعني )2أوافق تعني )

تأكد وبهذا يتم وال أوافق بشدة تمثل الجانب السلبي، في حين ال رأى تعني تردد اإلجابة بمعنى عدم ال
 استبعادها في الحكم ويوضح الجدول ادناة توزيع االوزان علي مستويات الموافقة .   

 إختبار صدق وثبات اإلستبيان: 

قبل الصياغة النهائية لالستبيان ونشره، قام الباحثان بإجراء إختبار صدق اإلستبيان، للتأكد من صياغة 
س أو غموض، و التعرف على مدى شمولية اإلستبيان، وسالمة األسئلة بأسلوب واضح، بعيدا عن كل إلتبا
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تصميمه. وقد تم عرضه على اربعة أساتذة متخصصون في ادارة االعمال ، وقد قام هؤالء المحّكمون 
بداء مالحظاتهم وتوصياتهم، التي أخذها الباحثان بعين اإلعتبار عند إعداد اإلستبيان  بمراجعة اإلستبيان، وا 

 ي .في شكله النهائ

لغرض إختبار اإلتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة ، و لإلستبيان بشكل عام، إستخدم الباحثان معامل ألفا  و
(، وكلما إقترب من 1( والواحد)0(، الذي تترواح قيمته نظريا بين الصفر)Alpha Cronbachكرومباخ )

اعدة " كل إختبار ثابت صادق"و الواحد دل على وجود ثبات عال، يطمئن على صدق أداة الدراسة، طبقا لق
%( وقد تم اجراء اختبار المصداقية على اجابات 60تعتبر القيمة المقبولة احصائيا  لمعامل الفا كورنباخ )

 المستجيبين وجاءت نتائج االختبار كما هو موضح ادناه :

 ( اختبار الثبات : 1جدول )

 م2019المصدر: إعداد الباحثان من استمارة االستبيان 

% وتعني هذه القيم توافر 60نالحظ من الجدول اعاله ان  نتائج اختبار الثبات لمحاور الدراسة  اكبر من 
بلغت قيمة الف كورنباخ لعبارات المحور االول درجة عالية من الثبات الداخلي لجميع المحاور حيث 

%( , اذن نفسر ان مستوى 68%( وبلغت قيمة الثبات الكلي للمحاور )64%( وعبارات المحور الثاني )71)
الثبات مرتفع لجميع المحاور و ان المقاييس التي اعتمد عليها الباحثان لقياس المحاور  تتمتع بالثبات 

 ن الباحثان من االعتماد على هذه االجابات في تحقيق اهداف الدراسة .الداخلي لعباراتها مما يمك

 التوزيع التكراري والنسب المئوية للمعلومات الشخصية :

 ( المؤهل العلمي :2جدول )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 معامل الثبات المحاور الرقم

 .71 استراتيجية التدريب  1

 .64 تطوير الموارد البشرية  2

 .68 معامل الثبات الكلي   
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 %5 2 ثانوي

 %72.5 29 جامعي

 %22.5 9 فوق الجامعي

 %100 40 المجموع

 م .2019الباحثان من بيانات االستبيان , المصدر : اعداد 

% 5% , و72.5( ان معظم افراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي جامعي وذلك بنسبة 2نالحظ من الجدول )
 % فوق الجامعي , و هذا يدل على مدى تفهمهم لبيانات اإلستبانة و اإلجابة عليها.   22.5ثانوي , و

 ( التدريب  :3جدول )  

 النسبة التكرار التدريب

 %15 6 غير متدرب

 %10 4 دورة تدريبية واحدة

 %5 2 دورتان تدريبيتان

 %17.5 7 ثالث دورات

 %52.5 21 اكثر من ثالث دورات تدريبية

 %100 40 المجموع

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 

% 5% تلقوا دورة تدريبية واحدة , و 10غير متدربين , و % من افراد عينة الدراسة 15( ان 3يبين الجدول )
% تلقوا اكثر من ثالث دورات تدريبية 52.5و % تلقوا ثالث دورات تدريبية 17.5تلقوا دورتان تدريبيتان ,  و

 . هذا يوضح مدى أهمية اإلدارة ببرامج التدريب .

 ( سنوات الخبرة  :4جدول )
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 سنوات الخبرة التكرار  النسبة

 سنة 5اقل من  11 %27.5

 سنة 10 -5 5 %12.5

 سنة 15 -10  6 %15

 سنة 20 -15  - -

 سنة فأكثر 20 18 %45

 المجموع 40 100%

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 

% 12.5سنة, و  5% من افراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم اقل من 27.5( ان 4يتضح من الجدول رقم )
سنة فأكثر( 20% خبرتهم )45( سنة , و15 – 10% خبرتهم مابين )15( سنة, و 10 – 5خبرتهم مابين )

بها وفقآ للبرامج . هذا يدلل على أن الشركة تستقطب العاملين من ذوى الخبرات البسيطة و تعمل على تدري
 التدريبية التى تتناسب مع الشركة . 

 التوزيع التكراري والنسب المئوية للمحاور :

 المحور األول : استراتيجية التدريب

 ( يتميز المدربون بربطهم للمعلومات والمواد بالتطبيق العملي5جدول )

 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %55 22 أوافق بشدة

 %37.5 15 أوافق

 %7.5 3 ال رأى

 - - ال أوافق
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 - - ال أوافق بشدة

 %100 40 المجموع

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 

( ان معظم افراد عينة الدراسة يوافقون و بشدة على ان المدربون يتميزون بربطهم 5يوضح الجدول )
 %( لم يعطوا اجابات محددة .7.5%(  , و)92.5)للمعلومات والمواد بالتطبيق العملي وذلك بنسبة 

 :( تتنوع أساليب التدريب المستخدمة  من قبل المدربين 6جدول )

 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %47.5 19 أوافق بشدة

 %30 12 أوافق

 %17.5 7 ال رأى

 %5 2 ال أوافق

 - - ال أوافق بشدة

 %100 40 المجموع

 م .2019الباحثان من بيانات االستبيان , المصدر : اعداد 

( ان معظم افراد عينة الدراسة يوافقون و بشدة على ان أساليب التدريب المستخدمة تتنوع  6يبين الجدول )
%( لم يعطوا اجابات 17.5%( ال يوافقون على ذلك و)5%(  , و)77.5من قبل المدربين وذلك بنسبة )

 محددة .

 ة في الدورات التي يتم عقدها تكون كافية(  الساعات المخصص7جدول )

 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %35 14 أوافق بشدة
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 %50 20 أوافق

 %10 4 ال رأى

 %5 2 ال أوافق

 - - ال أوافق بشدة

 %100 40 المجموع

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 

( ان معظم افراد عينة الدراسة يوافقون و بشدة على ان الساعات المخصصة في الدورات 7يوضح الجدول )
%( لم يعطوا اجابات 10%( ال يوافقون على ذلك و)5%( , و)85التي يتم عقدها تكون كافية وذلك بنسبة )

 محددة . 

 بشكل جيد  ( يتم  التجهيز واالستعداد المسبق للدورات التي يتم عقدها8جدول )

 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %50 20 أوافق بشدة

 %42.5 17 أوافق

 %7.5 3 ال رأى

 - - ال أوافق

 - - ال أوافق بشدة

 %100 40 المجموع 

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 

ان التجهيز واالستعداد المسبق للدورات ( ان كل افراد عينة الدراسة يوافقون و بشدة على 8يوضح الجدول )
 %( لم يعطوا اجابات محددة .7.5%( و)92.5التي يتم عقدها بشكل جيد وذلك بنسبة )
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 تقوم االدارة بتذليل العقبات وحل المشكالت المتعلقة بالمتدربين والمدربين بشكل فوري  ( 9)جدول 

 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %50 20 أوافق بشدة

 %50 20 أوافق

 - - ال رأى

 - - ال أوافق

 - - ال أوافق بشدة

 % 100 40 المجموع

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 

ان معظم افراد عينة الدراسة يوافقون و بشدة على ان االدارة تقوم بتذليل العقبات وحل ( 9)يوضح الجدول 
 %(  .100والمدربين بشكل فوري وذلك بنسبة ) المشكالت المتعلقة بالمتدربين

 ( اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني : استراتيجية التدريب .10جدول )

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 النتيجة

يتميز المدربون بربطهم للمعلومات والمواد بالتطبيق 
 العملي 

اوافق  89% 0.64 4.47
 بشدة

اوافق  %84 0.91 4.20 تتنوع أساليب التدريب المستخدمة  من قبل المدربين 
 بشدة

اوافق  %83 0.80 4.15الساعات المخصصة في الدورات التي يتم عقدها تكون 
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 بشدة كافية

يتم  التجهيز واالستعداد المسبق للدورات التي يتم عقدها 
 بشكل جيد 

اوافق  88% 0.63 4.42
 بشدة

تقوم االدارة بتذليل العقبات وحل المشكالت المتعلقة 
 بالمتدربين والمدربين بشكل فوري  

اوافق  90% 0.51 4.50
 بشدة 

اوافق  %87 0.55 4.35 المؤشر العام للفرضية 
 بشدة 

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 

 ( ما يلي :10يتضح من الجدول )
العبارات التي تعبر عن المحور االول )استراتيجية التدريب( يزيد متوسطها عن الوسط المعياري / جميع 1
 .كل العبارات التي تعبر عن المحور( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على 3)

حل / أهم عبارة  من عبارات المحور هي العبارة التي تنص على : )تقوم االدارة بتذليل العقبات و 2
% ، حيث بلغ متوسط إجابات 90المشكالت المتعلقة بالمتدربين والمدربين بشكل فوري ( بأهمية نسبية بلغت 

 ( .0.51( وبانحراف معياري )4.50أفراد العينة على العبارة )

% وهذا يدل على أن إفراد العينة 87( , واهمية نسبية بلغت 4.35/ كما بلغ متوسط جميع العبارات )3
( ، مما يشير إلى تجانس 0.55على جميع العبارات التي تقيس المحور االول ، بانحراف معياري )يوافقون 

 إجابات المستطلعين تجاه هذه العبارات .
 المحور الثاني : تطوير الموارد البشرية

 فيذ( التدريب يجعل المتدرب أكثر اقتدارا على استخدام األسلوب العلمي في التخطيط لكيفية تن11جدول )
 الواجبات الموكولة إليهم  . 

 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %15 6 أوافق بشدة
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 %47.5 19 أوافق

 %27.5 11 ال رأى

 %10 4 ال أوافق

 - - ال أوافق بشدة

 %100 40 المجموع

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 

( ان معظم افراد عينة الدراسة يوافقون و بشدة على ان التدريب يجعل المتدرب أكثر 11يوضح الجدول )
اقتدارا على استخدام األسلوب العلمي في التخطيط لكيفية تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم  وذلك بنسبة 

 .  %( لم يعطوا اجابات محددة27.5%( ال يوافقون على ذلك , و)10%(  , و)62.5)

( يؤدي التدريب الى تحسين مهارت  تنظيم القوى البشرية واإلمكانات المادية المتوفرة في سبيل 12جدول )
 يفممكنة وبأقل التكال الوصول بها إلى أعلى إنتاجية

 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %35 14 أوافق بشدة

 %42.5 17 أوافق

 %20 8 ال رأى

 %2.5 1 ال أوافق

 - - بشدةال أوافق 

 %100 40 المجموع

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 
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( ان معظم افراد عينة الدراسة يوافقون و بشدة على ان التدريب يؤدي  الى تحسين 12يوضح الجدول )
مهارت  تنظيم القوى البشرية واإلمكانات المادية في سبيل الوصول بها إلى أعلى إنتاجية ممكنة وبأقل 

 ا اجابات محددة %( لم يعطو 20%( ال يوافقون على ذلك و)2.5%(  , و)77.5التكاليف وذلك بنسبة )

 ( التدريب يؤدي الى زيادة قدرات العنصر البشري في المنظمة في  اتخاذ القرارات الرشيدة 13جدول )

 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %27.5 11 أوافق بشدة

 %52.5 21 أوافق

 %7.5 3 ال رأى

 %12.5 5 ال أوافق

 - - ال أوافق بشدة

 %100 40 المجموع

 م .2019اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , المصدر : 

( ان معظم افراد عينة الدراسة يوافقون و بشدة على ان التدريب يؤدي الى زيادة قدرات 13يوضح الجدول )
%( ال يوافقون على 12.5%( , و)80العنصر البشري في المنظمة في  اتخاذ القرارات الرشيدة وذلك بنسبة )

 اجابات محددة .  %( لم يعطوا 7.5ذلك و)

 

 

 

( يحصل المتدرب على مهارات ومعلومات تساعد في عملية تطوير أساليب العمل بما يكفل 14جدول )
 سرعة تقديم الخدمة بأقل جهد ممكن 
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 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %32.5 13 أوافق بشدة

 %30 12 أوافق

 %22.5 9 ال رأى

 %12.5 5 ال أوافق

 %2.5 1 ال أوافق بشدة

 %100 40 المجموع 

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 

( ان معظم افراد عينة الدراسة يوافقون و بشدة على ان المتدرب يحصل على مهارات 14يوضح الجدول )
ك ومعلومات تساعد في عملية تطوير أساليب العمل بما يكفل سرعة تقديم الخدمة بأقل جهد ممكن  وذل

 %( لم يعطوا اجابات محددة . 22.5%( ال يوافقون على ذلك و)15%( , و)62.5بنسبة )

 

 

 ( االحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني : تطوير الموارد البشرية15جدول )

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 النتيجة

التدريب يجعل المتدرب أكثر اقتدارا على استخدام 
األسلوب العلمي في التخطيط لكيفية تنفيذ الواجبات 

 الموكولة إليهم  

3.67 0.86 

73% 

 اوافق

يؤدي التدريب الى تحسين مهارت  تنظيم القوى البشرية 
واإلمكانات المادية المتوفرة في سبيل الوصول بها إلى 

4.10 0.81 
82% 

 اوافق  
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 أعلى إنتاجية ممكنة وبأقل التكاليف 

التدريب يؤدي الى زيادة قدرات العنصر البشري في 
 المنظمة في  اتخاذ القرارات الرشيدة 

3.95 0.93 
79% 

 اوافق 

يحصل المتدرب على مهارات ومعلومات تساعد في 
عملية تطوير أساليب العمل بما يكفل سرعة تقديم 

 الخدمة بأقل جهد ممكن 

3.77 1.12 

75% 

 

 اوافق  

 اوافق %76 0.85 3.80 المؤشر العام للمحور

 م .2019المصدر : اعداد الباحثان من بيانات االستبيان , 

 ما يلي :( 15يتضح من الجدول )
/ جميع العبارات التي تعبر عن المحور الثاني )تطوير الموارد البشرية( يزيد متوسطها عن الوسط المعياري 1
 ( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على كل العبارات التي تعبر عن المحور .3)

التدريب الى تحسين مهارت  تنظيم / أهم عبارة  من عبارات المحور هي العبارة التي تنص على : )يؤدي 2
القوى البشرية واإلمكانات المادية المتوفرة في سبيل الوصول بها إلى أعلى إنتاجية ممكنة وبأقل التكاليف( 

( وبانحراف معياري 4.10% ، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )82بأهمية نسبية بلغت 
(0.81. ) 

% وهذا يدل على أن إفراد العينة 76( , واهمية نسبية بلغت 3.80لعبارات )/ كما بلغ متوسط جميع ا3
( ، مما يشير إلى تجانس 0.85يوافقون على جميع العبارات التي تقيس المحور الثاني ، بانحراف معياري )

 إجابات المستطلعين تجاه هذه العبارات .
 النتائج :

 -توصلت نتائج الدراسة إلى اآلتى :
 يتميز المدربون بربطهم للمعلومات والمواد بالتطبيق العملي .  .1
 يتم  التجهيز واالستعداد المسبق للدورات التي يتم عقدها بشكل جيد .  .2
 تقوم االدارة بتذليل العقبات وحل المشكالت المتعلقة بالمتدربين والمدربين بشكل فوري .   .3
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رية واإلمكانات المادية المتوفرة في سبيل يؤدي التدريب الى تحسين مهارت  تنظيم القوى البش .4
 الوصول بها إلى أعلى إنتاجية ممكنة وبأقل التكاليف .

 التدريب يؤدي الى زيادة قدرات العنصر البشري في المنظمة في اتخاذ القرارات الرشيدة . .5
يحصل المتدرب على مهارات ومعلومات تساعد في عملية تطوير أساليب العمل بما يكفل سرعة  .6

 ديم الخدمة بأقل جهد ممكن .تق

 :  التوصيات

 -وفقآ لنتائج الدراسة يمكن التوصية باآلتى:

 .التوعية المستمرة بأهمية التدريب وتوليد القناعة لدى المتدرب بدرجة االستفادة التي تتحقق منه  .1
.الضتتعف االهتمتتام بتقيتتيم وقيتتاس العائتتد متتن التتتدريب وفتتق آليتتات ومقتتاييس محتتددة للتعتترف علتتى نقتتاط  .2

 والقوة في توجيه النشاط التدريبي بما يضمن جدوى التدريب للشركة والعاملين .
قبتتتل تحديتتتد البتتترامج التدريبيتتتة اجتتتراء دراستتتات لواقتتتع المؤسستتتة واحتياجاتهتتتا الفعليتتتة واالحتياجتتتات يجتتتب  .3

أجتتتتل  الفرديتتتة للعتتتاملين . وضتتترورة تقيتتتيم مستتتتتوي األفتتتراد قبتتتل وبعتتتد التحتتتتاقهم بالتتتدورات التدريبيتتتة متتتن
ضتتتترورة ربتتتتط التتتتدورات التدريبيتتتتة بالجانتتتتب الوقتتتتوف علتتتتى حجتتتتم التغيتتتتر الحاصتتتتل لقتتتتدراتهم ومهتتتتاراتهم .

 التطبيقي في العمل من أجل تحقيق األهداف المنشودة من عملية التدريب .
ضرورة االستفادة من تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتدريب وتطوير الموارد البشرية ضرورة  .4

 الحوافز المعمول به في شركة سكر كنانة المحدودة . تطوير نظام
ضرورة مواكبة أساليب العمل الحديثة وتطوير طرق العمل لتمكين العاملين من أداء العمل بشكل  .5

 أفضل .
ضتترورة التركيتتز علتتى االنفتتاق علتتى العمليتتة التدريبيتتة بشتتكل مناستتب باعتبتتاره إنفتتاق استتتثماري يتتنعكس  .6

 ولو استغرق ذلك بعض الوقت.مردوده على مستقبل الشركة 

 المصادر والمراجع : 

 م،  2000. أحمد  سيد مصطفى . إدارة الموارد البشرية. كلية التجارة، جامعة بنها، 1   

عبد الشافي محمد العينين ، نحو نموذج فعال لإلدارة اإلستراتيجية ، مجلة النهضة اإلدارية ،  .2
 م  . 1994طنطا : أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ،
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جيهان حسن محمد علي:دور التدريب في اداء قطاع التامين في السودان)رسالة ماجستير غير  .3
 م(2015منشوره,جامعة الزعيم االزهري

(. أثر أساليب التدريب على فاعلية البرامج التدريبية في المؤسسة العامة 2007طوي صالح)الع .4
للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية )دراسة ميدانية(،رسالة ماجستير غير 

 منشورة،جامعة مؤته،الكرك,األردن
حلمي،المجلة العربية للتدريب،دار النشر  ه(. تقييم التدريب .ترجمة فارس1407دونالد كير باتريك) .5

 بالمركز العربي للدراسات األمنية،الرياض
 1991فوزي حبيش،  اإلدارة العامة والتنظيم اإلداري، بيروت،  .6

7. GOMEZ, MEJIA, L. R. ; BALKIN, D. B.;CARDY, R. L. Managing Human 
Resources,, 3rd, ed , New Jersey, 2001,  

 1990ارة المستشفيات. معهد اإلدارة العامة، الرياض، حسان حرستاني. إد .8
 . 1998أمين ساعاتي . إدارة الموارد البشرية من النظرية إلى التطبيق. دار الفكر العربي، القاهرة،  .9
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(، الطبعة األولى، دار 3نور اهلل كمال. إدارة الوارد البشرية. سلسلة دليل القائد اإلداري ) .12
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 ( علي االداء االقتصادي والمالي ( G. F. Sثر احصاءات مالية الحكومة أ
  ( م 2015 –م  2009 دولة السودان خالل الفترة  )يقية دراسة تطب

   جامعة النيل االبيض –استاذ االقتصاد المشارك  -د . صالح محمد ابراهيم 

    جامعة النيل االبيض -محاضر  –محمد مسعود محمد ادريس أ. 
   والية النيل االبيض  -وزارة المالية  –أ. محمد عبدالرحمن االمين 

 
 المستخلص 

علي االداء االقتصادي والمالي والتعرف علي  يهدف البحث الي معرفة اثر احصاءات مالية الحكومة    
النظم المالية المحاسبية العالمية ومواكبة دول العالم في التطور االقتصادي والمالي وذلك بغرض قياس 

عدم قياس الوضع  اقتصاد السودان ووضع الحلول للمشاكل االقتصادية فيه , وتتركز مشكلة البحث في
االقتصادي للسودان عالميا حتي تتمكن الجهة المختصة عالميا من معالجة المشكالت االقتصادية , وكذلك 

احصاءات مالية الحكومة علي االداء االقتصادي والمالي  اثر التعرف علي اهداف البحث والتي تتمثل في
فات وتوحيد الصرف علي الموازنة العامة باتباع والموازنة العامة للدولة وترشيد وضبط االيرادات والمصرو 

النظام المحاسبي الموحد والتحول من االساس النقدي الي اساس االستحقاق وجودة التقارير المالية والحسابات 
اعداد الموازنة العامة للدولة يتم حسب ما جاء في   : الختامية .كما توصل البحث الي اهم النتائج وهي 

مما ادى الى االرتقاء بالنظام االقتصادي وتطور النظم المالية ,  GFSية الحكومة نظام احصاءات مال
يرفع كفاءة العمل المالي والمحاسبي الى جودة عالية ويظهر ذلك جليا من خالل   GFSتطبيق نظام ال 

يؤدي   GFSم ال التقارير المالية والحسابات الختامية المتعلقة باتخاذ القرارات التخطيطية للدولة , تطبيق نظا
الى احداث النمو االقتصادي وخلق التوازن وامكانية قياس الوضع االقتصادي للدولة من بين دول العالم . 
اهم التوصيات هي : يجب على الدولة ان تعمل على حصر االصول الثابتة والمتحركة وذلك بخلق ادارة 

ول وتعتبر هذه من االدوات والمعينات لالصول تساعد في تطبيق احصاءات مالية الحكومة وتقييم االص
المهمة في النظام , توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تطبيق احصاءات مالية الحكومة , يجب اعداد 

 الموازنة العامة بواقعية وشفافية ومصداقية حتى تحقق الموازنة اهدافها المنشودة وفق موجهات الدولة .
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Abstract: 

 

The research aims to know the impact of government financial statistics on the 

economic and financial performance and to identify the global financial 

accounting systems and keep pace with the countries of the world in economic 

and financial development, in order to measure the economy of Sudan and 

develop solutions to economic problems in it. Globally address economic 

problems As well as to identify the objectives of the research, which is the 

impact of government financial statistics on the economic and financial 

performance and the general budget of the State and rationalization and control 

of revenues and expenses and the unification of spending on the general budget 

by following the unified accounting system and the shift from the cash basis to 

the basis of maturity and the quality of financial reports and final accounts The 

research also reached the most important results, namely: Preparation of the 

state budget is according to the government financial statistics system GFS, 

which led to the upgrading of the economic system and the development of 

financial systems, the application of the GFS system raises the efficiency of 

financial and accounting work to high quality and this is evident through reports 

Financial and final accounts related to the decision-making decisions of the 

State, the application of the GFS system leads to economic growth and create 

balance and the possibility of measuring the economic situation of the country 

among the countries of the world The most important recommendations are: 

The state should work on the inventory of fixed and mobile assets by creating 

an asset management that helps in the application of government financial 

statistics and asset valuation. This is one of the important tools and aids in the 

system, providing an accurate database that helps in applying the government 

financial statistics. Realistic, transparent and credible until the budget to 

achieve its objectives according to the guidelines of the State. 

  

 مقدمة :
من يعد   Government Finance Statics System (G.F.S)الحكومةمالية  إحصاءاتنظام           

المحاسبية , وهو نظام عالمي يهدف لقياس اقتصاديات الدول ومدي التقدم والنمو االقتصادي  المالية النظم
لكل دولة ووضعها االقتصادي من بين دول العالم سواء المتقدمة او النامية , وكيفية معالجة المشاكل 

من قبل صندوق النقد الدولي في العام  فرض النظام  حيث تم لي , االقتصادية للدول عبر صندوق النقد الدو 
 النظام كنظام موحد لكل الحسابات ابتطبيق هذ األعضاءالدول  ألزام ه  تم توجيه وبموجب  والذي (م2001)

 2009منذ عام  في  صندوق النقد الدولي حيث تم تطبيق النظام في القطاع العام عضووالسودان  الدولية ,
الشفافية  مبدأ االفصاح والمصداقية و إلرساء الحكوميةالقطاعات  أداءلتطوير  يهدف النظام اهذو   ، م 
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 ،عبر الميزانية العامة للدولة  لتحليل االقتصاد  الحكوميةفي ممارسة العمل المحاسبي في الوحدات  والواقعية
  الحكومية . القومية في مجال الحسابات االقتصاديةرسم السياسات  و
  (لداخلة والخارجةا النقديةالتدفقات  من خالل    ،العامة  الموازنةتحسين  و  يرمي لدقة هذا النظام          

 أساس والعمل بالنظام المحاسبي الموحد والتحول من نظام االساس النقدي الي اإليرادات ( المصروفات
تقييم  ، يير الدولية االحصائية للمالية العامة, البد من االلمام بمرجعيات والمنهجية واالسس والمعا االستحقاق
 والرقابة الشفافيةبشكل منهجي ومنظم وبذلك يتحقق مزيد من  إعدادهاوالتي يجب  الختاميةالتقارير و  األصول

 الذي يخص تلك الوحدات . ،وصرفا  إيداعا  علي المال العام 
 المحاسبية لألسسوالمصروفات وفقا  لإليرادات مستوفاةبحسابات صحيحة  دولة السودانتحتفظ         
في  الختاميةتقرير بالحسابات  االتحاديةلحكومة لرفع و ي ، ينبغي أن يكون عليه العمل المحاسبي وما السليمة
 مده اقصر من ذلك.  الماليةلم تحدد وزارة  ما المالية السنةأشهر من نهاية  ثالثةتتجاوز  مده ال

 : مشكلة البحث 
للمصطلحات والمفاهيم الدولية التي تعمل بها الميزانيات  السودان تكمن مشكلة البحث في عدم استخدام      

العالمية , واستخدام مسميات بنود محلية مما ادت الي عدم معرفة الوضع االقتصادي للسودان من بين دول 
بتطبيق نظام  وعليه تم الزام السودانالعالم وعدم امكانية قياس الوضع االقتصادي لدولة السودان عالميا 

 -في السؤال الرئيسي األتي:البحث  مشكلةيمكن صياغة  ا اإلطاروفي هذ( (GFS الحكومةمالية  إحصاءات
 ؟ النظام المحاسبي  االداء المالي الحكومي  علي الحكومةمالية  نظام إحصاءاتما اثر 

 :اآلتية  الفرعية ةسئلاأليمكن اشتقاق  الرئيسة المشكلةولمعالجة مختلف جوانب 
 العامة للدولة ؟ الموازنةعلي  الحكومةمالية  إحصاءاتما اثر  .1
 اإليرادات وترشيد المصروفات؟علي  الحكومةمالية  إحصاءاتما اثر  .2

 
 
 

 :البحث أهمية
تتمثل أهمية البحث في أهمية إحصاءات مالية الحكومة ومدي مقدرة تأثير نظام إحصاءات مالية       

الحكومة علي االداء المالي الحكومي و النظام المحاسبي للدولة واهمية النظام العلمية والعملية لوحدات 
 الحكومة .
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 البحث أهداف
فقد حدثت نقله نوعيه `علي المال العام  الماليةوزارة  قوامةو المال العام  إحكام رقابة يهدف النظام الي     

 :األتي  إليوعليه يهدف البحث `في مجال العمل المحاسبي (  ( G F Sنظام بتطبيق  الحكوميةللحسابات 
 واثره علي االداء االقتصادي و المالي للدولة  . GFSالحكومة ماليه  إحصاءاتعلي نظام  التعرف .1
 المالية .مستخدمي المعلومات و  الرقابية، التشريعيةللجهات  الختاميةالتقارير والحسابات  التعرف علي .2

 معرفة اثر تطبيق نظام احصاءات مالية الحكومة على الموازنة العامة للدولة . .3
 : فروض البحث

/   تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة له عالقة ذات صلة ترتبط  بكفاءة وفعالية االداء  1    
 االقتصادي والمالي للدولة . 

 العامة للدولة .   له عالقة ترتبط بإعداد الموازنة (G.F.S)الحكومةماليه  إحصاءات / تطبيق نظام 2
بكفاءة زيادة اإليرادات وترشيد  له عالقة ترتبط  (G.F.S)  الحكومةماليه  إحصاءات /  تطبيق نظام 3

 المصروفات .  
 منهج البحث

  يستخدم البحث المنهج الوصفي التاريخي التحليلي النظري .       
 : حدود البحث
  دولة السودان . :المكانيةالحدود 
  م(2015  -م 2009الزمانيه )الحدود 

 
 

 مصادر جمع البيانات:
النظري ومنها  اإلطاروذلك لبناء  المتوفرةتتمثل المراجع ،والمصادر تم جمع البيانات من المصادر        
 . الجامعيةالمقاالت الدراسات ،الكتب

 : هيكل البحث
يتكون هيكل البحث من مقدمة، وثالثة محاور وخاتمة،المقدمة اشتملت علي اإلطار المنهجي للبحث       

، المحور األول اشتمل علي  مفهوم وأهداف وخصائص نظام إحصاءات مالية الحكومة ،  والدراسات السابقة
و أسس قيد األحداث االقتصادية المستخدمة في نظام إحصاءات مالية الحكومة ونطاق التغطية ، و 
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المحور اإليرادات والمصروفات وفق نظام إحصاءات مالية الحكومة ،المحور الثاني  الموازنة العامة للدولة ، 
 االيرادات والمصروفات , الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات .  التحليل لمكونات النظام  الثالث

 الدراسات السابقة
 (21)م 2014. دراسة كمال 1

تكمن مشكلة الدراسة في إن نظام إحصاءات مالية الحكومة يهدف إلي تالفي أوجه القصور في نظم     
الحسابات السابقة ليصبح نظاما شامال وقابال للتطبيق في كل الدول والي أي مدي تواكب وتتسق مكونات 

انسب السبل للتغلب علي  هذا النظام و أهدفه مع ظروف ومتغيرات الدول النامية بما فيها السودان ،ماهية
هذه المعوقات .هدفت الدراسة لحل اإلشكالية إلي دراسة وتحليل اثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة 
في رفع كفاءة وفاعلية استغالل الموارد المتاحة في جمهورية السودان ، التعرف علي إن استخدام نظام 

لمالي للوحدات الحكومية في جمهورية السودان ،التعرف إحصاءات مالية الحكومة يساعد في تحسين األداء ا
( يؤدي إلي تطبيق نظم الرقابة واتخاذ القرار بفاعلية بجمهورية السودان (G.F.Sعلي إن استخدام نظام 

.استخدمت الدراسة المنهج االستنباطي لتحديد محاور المشكلة ، المنهج التحليلي لتحليل دراسة الحالة .كما 
( ساهم في تحسين G.F.Sإلي عدد من النتائج منها :إن نظام إحصاءات مالية الحكومة ) توصلت الدراسة

األداء المالي في الوحدات الحكومية بجمهورية السودان ، إن تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في 
ة واالنضباط السودان يتطلب أدوات ومعلومات يترتب عليها الكثير من المسئوليات لتحقيق المزيد من الشفافي

المالي ،لذلك نجد الكثير من الصعوبات التي تواجه تطبيقه مثل عدم توحيد التقارير المالية في كل الوحدات 
الحكومية.أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها :ضرورة تبني حكومة جمهورية السودان بصفة عامة 

ت التي يتطلبها تطبيق نظام إحصاءات مالية ووزارة المالية االتحادية بوجه الخصوص األدوات والمعلوما
الحكومة وذلك لتحقيق الشفافية واالنضباط المالي وذلك من خالل توحيد التقارير المالية في كل الوحدات 
الحكومية ، العمل علي إقامة إدارات متخصصة لتقييم األصول غير المنظورة وذلك لضمان شمولية الموازنة 

 مالية الحكومة بالصورة الكاملة. ومن ثم تطبيق نظام إحصاءات
اتفقت الدراسة مع البحث في المتغير المستقل نظام إحصاءات مالية الحكومة ،بينما اختلفت معه في المتغير 

 التابع ركزت الدراسة علي األداء المالي ويتمحور البحث في النظام المحاسبي الحكومي.
17)م 2014. دراسة بابكر 2

) 
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اسة في الجامعات الحكومية السودانية تعاني من مشكلة أساسية في إعداد الموازنة تتمثل مشكلة الدر     
التقديرية حيث نجد غالبا إن الموازنة غير متطابقة مع الموازنة الفعلية في نهاية السنة المالية وعليه يمكن 

 طرح تساؤل ماهية األسس العلمية المتبعة في إعداد الموازنة في جامعة بخت الرضا؟
هدفت الدراسة لحل اإلشكالية إلي التعرف علي الصعوبات التي تواجه إعداد الموازنة العامة لجامعة        

بخت الرضا ،التعرف علي األسس العلمية التي تساعد في إعداد الموازنة العامة بجامعة بخت الرضا 
الفعلية في نهاية العام في ،التعرف علي األسباب التي تجعل الموازنة التقديرية غير مطابقة مع الموازنة 

جامعة بخت الرضا ،توجد صعوبات تواجه إعداد الموازنة في جامعة بخت الرضا .توصلت الدراسة إلي عدد 
من النتائج منها :يتم إتباع األسس العلمية في إعداد الموازنة في جامعة بخت الرضا ، إن الموازنة التقديرية 

اية السنة المالية في جامعة بخت الرضا ،توجد صعوبات تواجه إعداد غير مطابقة مع الموازنة الفعلية في نه
الموازنة في جامعة بخت الرضا تتمثل في عدم اإللمام التام بقواعد إعداد الموازنة من قبل العاملين بإعدادها 
. توصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات منها : ضرورة التدريب الكافي للمحاسبين ومديري اإلدارات 

لجامعة الذين يشغلون مناصب إدارية عن كيفية إعداد الموازنات التقديرية والفعلية ، البد من ربط الوحدات با
المحاسبية بالجامعة مع بعضها البعض ببرنامج حسابي حتى يسهل عملية إعداد الموازنة ، البد من توفير 

 بين السنوات المختلفة ممكنة . المعلومات المتعلقة بالموازنات التقديرية حتى تصبح عملية المقارنة
اتفقت الدراسة مع البحث في إن الموازنة العامة واحده من أهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة الذي       

 جاء لتطوير الموازنة العامة لمواكبة المعايير العالمية في إعدادها.
 
 

 (1)م 2013دراسة حسين .  3

تمثلت مشكلة الدراسة في عكس تقارير المراجع العام في بعض الواليات علي وجود مخالفات        
ماليه في األداء المالي الحكومي ،خاصة والية النيل األبيض ومن المعلوم إن الوحدات الحكومية تعتمد 

ات .في ظل في نظامها المحاسبي علي المحاسبة الحكومية الذي يعتمد علي نظام العهد واألمان
اقتصاديات السوق الحر واالتجاه العالمي لخصخصة القطاع العام ظهرت الكثير من الدراسات التي 
تنادي بتطوير نظام المحاسبة الحكومية ،طرحت مشكلة الدراسة في صورة تساؤل هل وجود المخالفات 

محاسبي المتبع في المالية في الوحدات الحكومية مؤشر علي ضعف الرقابة المالية بسبب النظام ال
 الوحدات الحكومية؟.



38 
 

هدفت الدراسة إلي معرفة النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية ،التعرف علي نظام الرقابة المالية        
في الوحدات الحكومية والتعرض علي المشاكل المحاسبية لقياس وتحديد اإليرادات العامة دراسة نظام 

 .( G.F.Sإحصاءات مالية الحكومة) 
توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج منها إن الدعم االتحادي هو األعلى مصدر إيرادي يليه التعويض       

الزراعي ثم القيمة المضافة ثم اإليرادات الذاتية المرتبطة بتحصيل الوزارات والمحليات ،عملية المصدر 
إحصاءات مالية الحكومة بوالية النيل األبيض لإليرادات له عالقة باإليرادات الفعلية للوالية ،تم تطبيق نظام 

م( .توصلت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات منها ضرورة رفع كفاءة التحصيل لمصدر 2009في العام )
اإليرادات الذاتية بالوالية ،ضرورة وضع تقدير لإليرادات عند إعداد الموازنة بصورة واقعية تراعي مصادر 

مكاني ات كل مصدر وإلمكانيات الفنية والمادية ألقسام التحصيل ،تفعيل الدور االستثماري اإليرادات الوالئية وا 
 بالوالية .

اتفقت الدراسة مع البحث في المتغير المستقل نظام إحصاءات مالية الحكومة ،اختلفت معه في المتغير التابع 
 النظام المحاسبي الحكومي. حيث ركزت الدراسة علي نظام الرقابة علي اإليرادات العامة ،محور البحث عن

6)م 2015. دراسة كبر 4 
) 

تتمثل مشكلة الدراسة في مدي مقدرة نظام إحصاءات مالية الحكومة في تحقيق الرقابة النوعية       
لإليرادات العامة للدولة حيث طرح سؤال عن العوامل التي أدت إلي المخالفات المالية بوزارة المالية والية  

دي عالقتها بالرقابة المالية والي أي مدي يستطيع نظام إحصاءات مالية الحكومة علي شمال كردفان وم
زيادة الرقابة النوعية علي اإليرادات العامة للدولة والي أي مدي يمكن أن يساهم نظام إحصاءات مالية 

 الحكومة للحد من هذه المخالفات ؟
دات الحكومية والرقابة المالية والمشكالت المحاسبية هدفت الدراسة التعرف بالنظام المحاسبي في الوح       

لقياس وتحديد اإليرادات العامة وأسباب المخالفات المالية وعالقتها بالرقابة المالية توصلت الدراسة إلي عدد 
من النتائج منها : وجود مخالفات مالية ناتجة عن ضعف الرقابة الداخلية بوزارة المالية والقتصاد بوالية شمال 
كردفان ،اعتماد النظام الرقابي لوزارة المالية بوالية شمال كردفان علي مخرجات النظام المحاسبي الحكومي ، 
يقلل نظام إحصاءات مالية الحكومة من وجود المخالفات بوزارة المالية والية شمال كردفان . كما توصلت 

مصدر اإليرادات الذاتية بالوالية ، الدراسة إلي عدد من التوصيات منها : ضرورة رفع كفاءة التحصيل و 
مكانية  ضرورة وضع تقديرات لإليرادات عند إعداد الموازنة بصورة واقعية تراعي مصادر اإليرادات الوالئية وا 
كل مصدر إيرادي ،أهمية تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة حسب منشورات صندوق النقد الدولي 

 م(.2001)
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اتفقت الدراسة مع البحث في المتغير المستقل إحصاءات مالية الحكومة ، اختلفت معه في المتغير        
التابع حيث ركزت الدراسة علي الرقابة النوعية لإليرادات العامة ،محور البحث عن النظام المحاسبي 

 الحكومي . 
 المحور األول

      :( G.F.Sنظام إحصاءات مالية الحكومة ) هوممف
( هو جزء من الجهد العالمي المبذول لتحسين المحاسبة الحكومية G.F.Sإحصاءات مالية الحكومة )       

وشفافية عمليات الحكومة .تعتبر إحصاءات مالية الحكومة عنصرا أساسيا في تحليل المالية العامة ،كما إن 
تنفيذها وفي الرقابة علي السياسات  لها دور بالغ األهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة

)االقتصادية. 
16
) 

إن إحصاءات مالية الحكومة هو تطوير وتحديث التصنيف التبويبي لمفردات الموازنة العامة للدولة          
م( ومواكبة التطورات التي 2001وفقا لمعايير التصنيف الدولية الصادرة من نظام إحصاءات مالية الحكومة)

ق النقد الدولي في هذا المجال .يساهم هذا التطوير في تحقيق العديد من األهداف منها،تعزيز يصدرها صندو 
الشفافية ودعم الكفاءة الفنية واإلدارية للموازنة العامة بحيث يمكن بسهولة االنتقال من نظام الموازنة التقليدية 

حيث يتوافق التبويب االقتصادي مع نظام )موازنة البنود( إلي موازنة األداء ،كذلك تسهيل عمليات الحكومة ب
الحسابات القومية ،كذلك المساعدة علي توجيه وترشيد صنع القرارات االقتصادية والمالية باعتبار إحصاءات 

6).مالية الحكومة نظام معلومات له مدخالته وعملياته التشغيلية ومخرجاته
) 

يعرف نظام إحصاءات مالية الحكومة بأنه حزمة من اإلحصاءات المالية والمفاهيم واإلجراءات         
المحاسبية يصنف بموجبها النشاط العام للدولة بقطاعاته المختلفة للحكومة وذلك من خالل مجموعات 

جراء المط ابقات والمقارنات بين متجانسة للوصول إلي مؤشرات عن األداء الكلي للقطاع العام الحكومي وا 
)تلك المستويات المختلفة وبين أداء الدول األخرى.

4
)      

 : GFSمرتكزات نظام 

نجد من اهم المرتكزات في النظام التحول من النظام التقليدي الورقي الي نظام التحصيل االلكتروني واتباع 
موحد واالنتقال من االساس النقدي الي انظمة الدفع والسداد االلكتروني باالضافة الي النظام المحاسبي ال

اساس االستحقاق في ظل تحقيق مرامي واهداف االقتصاد الوطني تمشيا مع االستراتيجية العامة للدولة 
وبرامجها االقتصادية عبر االنظمة واالليات التي تتبعها وزارة المالية والتخطيط االقتصادي في تطبيق عدد 

تقي باالدء المالي والمحاسبي والذي يسهم في تحقيق الشفافية والواقعية من البرامج والتطبيفات التي تر 
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واالرتقاء الي التطورات العالمية وتاتي هذه الحزم واالنظمة لمواجهة االزمات االقتصادية حيث برز االتجاه 
دور العام نحو اصالح االنظام المالي المتصاص االزمات االقتصادية في المستقبل , وقد كان ذلك بعد ص

م والخاص بتطبيق االنظمة التي تساند نظام االدارة المالية المتكامل  2015للعام  86القرار الوزاري رقم 
ضمن برنامج بناء القدرات المالية واالقتصادية والزام ديوان الحسابات بالدولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد 

في نفس العام والقاضي بتكوين  16ر الوزاري رفم والتحول من االساس النقدي الي اساس االستحقاق والقرا
 لجنة عليا لتطبيق االنظمة في كافة مستويات الحكم . وبالتالي تعزيز الوضع االقتصادي للبالد وتحسين

الحوكمة المؤسسية في مؤسسات الدولة . والتحول الواقعي  و العالمية وترسيخ الحكم الراشد المعامالت المالية
شفافية التعامل المالي وواقعية االنفاق العام ضمن خطة االصالح االقتصادي الشامل , في ضبط الموارد و 

كاملة للموارد واوجه نات علمية دقيقة لتقديم انواع متحيث يسمح تطبيق حزم االنظمة في توفير قاعدة بيا
لف القطاعات كما االنفاق علي الخدمات حيث توضح االنظمة التعامالت المالية االتحادية والوالئية في مخت

تساعد متخذي  القرار وتدعم مبدا الواقعية والشفافية والحفاظ علي المال العام وتعزز نظم الجودة الشاملة بما 
يقود الي رفع نسبة االداء االقتصادي ويساعد في متطلبات االندماج في االقتصاد العالمي لجذب االستثمار 

وهذه االنظمة تهتم بالتوافق مع متطلبات االحصاءات المالية الحكومية  زيادة تدفقات راس المال االجنبي ,و 
 واالقتصاد الوطني . 

  -مفهوم ومزايا النظام المحاسبي الموحد :
وهو يهتم بتوحيد االنظمة المحاسبية المتبعة في القطاع العام بما يحقق المحافظة  علي االموال العامة 

ودة القياس والعرض واالفصاح للمعلومات المالية والمحاسبية في التقارير واحكام الرقابة عليها وحمايتها من ج
 -للدولة وذلك وفق االتي :  المالية

 / توحيد الدليل المحاسبي حسب التبويب الحصاءات مالية الحكومة . 1
 /  توحيد السياسات المحاسبية حسب معايير المحاسبة الدولية . 2
  / توحيد االجراءات المحاسبية . 3

 -مزايا النظام المحاسبي الموحد : 
 / حسابات الوحدة االقتصادية يتم ربطها بالحسابات االقومية والنظام المحاسبي العالمي .  1
 /  توفير البيانات المحاسبية الموحدة المالئمة والموثوق فيها التخاذ القرارات .  2
حدة للوحدات الحكومية بما يشجعها علي زيادة المالية المو  االقتصادي والجوانب / معرفة مؤشرات االداء 3

 الكفاءة االنتاجية . 
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 /  يساعد علي مقارنة نشاط المؤسسة لعدد من السنوات او مقارنتها برصيفاتها المشابهة لها .  4
 / يسهل الرقابة ومراجعة الحسابات لالجهزة الرقابية للدولة .  5

  -مفهوم ومميزات االنتقال من اساس االستحقاق : 
عمل علي تحميل كل عام مالي ايراداته ومصروفاته مما يوضح التغيرات التي تطرأ في اساس االستحقاق ي

القيمة الصافية لالصول والخصوم خالل العام , وهذا يمكن من التخطيط العلمي السليم والضبط والرقابة 
سسات الحكومية , باالضافة الي توفير تقارير مالية متماشية مع التصنيفات وقياس فاعلية االداء للمؤ 

 االقتصادية الدولية . 
  -مميزات اساس االستحقاق :

 / يعمل علي استقالل السنوات المالية بما يبرز االنجازات والمجهودات المبذولة المرتبطة بفترة محاسبية .  1
غير المالية واالصول المالية والخصوم ( والمصروفات التشغيلية  / يوضح العمليات الراسمالية ) االصول 2

 ) االيرادات والصروفات ( . 
 / يعمل علي حيادية وعدالة نتائج االعمال واالميزانية العمومية .  3
 ط تكلفة النشاط او الخدمة الحكومية المقدمة بما يمكن من تنفيذ موازنة البرامج واالداء ./ يضب 4
   صياغة السياسات المالية الواقعية وفق رؤية ما وراء السنة المالية الحالية .  / يساعد في 5

وتقيس إحصاءات مالية الحكومة األنشطة المالية للحكومة في االقتصاد المعني من واقع السجالت       
 اإلدارية والمحاسبية . 

كما هو في دليل نظام  ه بصورة دقيقةكومة من المهم تطبيقيرى الباحثون أن نظام إحصاءات مالية الح      
م( حتى يتمكن مستخدمي البيانات المالية من تجميع منظومة محاسبية 2001إحصاءات مالية الحكومة )

ومالية كاملة بما في ذلك الموازنة في القطاع الحكومي والقطاع العام وربطهما بموازنات الدول المشاركة في 
حقق الهدف من إحصاءات مالية الحكومة، وذلك وفقا منظومة صندوق النقد الدولي كموازنة واحدة حتى يت

لوحداتها المؤسسية على امتالك األصول وتحمل التزامات وتبادل العمليات والتحويالت مع الهيئات األخرى 
من جانبها القانوني ، كما أن استخدام اإلحصاء المالي الحكومي في التسجيالت يمكن من المقارنات بين 

إلنفاق على إجمالي الناتج المحلي بين الدول، كما أن البيانات قابلة للدمج والتجميع مع المعدالت الضريبية وا
 البيانات الواردة من األنظمة األخرى.

 أهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة :
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يمكن التعرف على أهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة من خالل التعرف على األهداف التي جاء       
 م( والتي تتمثل في :2001صاءات مالية الحكومة العام )بها دليل إح

إيجاد نظام لمواجهة التغيرات المستمرة في الطريقة التي تمسك بها الحكومات حساباتها ، وتحليل  .1
 البيانات الواردة في تلك الحسابات.

لك إيجاد دليل يستخدم االحتياجات المتخصصة لمعدي البيانات والمحللين وصانعي السياسات وكذ .2
م( على أن يلبي تلك 1993إيجاد دليل متجانس بقدر اإلمكان مع نظام الحسابات القومية )

 االحتياجات.
تحقيق األهداف التحليلية من خالل بيانات مترابطة بصورة مباشرة مع نظم اإلحصاءات االقتصادية  .3

الطرق التي تطبق على السالمة المالية الحكومية بالكلية االخري وتمكين المحللين من إجراء تقييمات 
 المنظمات األخرى في االقتصاد.

م( تلك األهداف البد من التعرف على الغرض 2001) الحكومة ولكي يحقق دليل إحصاءات مالية       
من هذا الدليل حيث أن الغرض األساسي لهذا الدليل هو تقديم إطار مفاهيمي ومحاسبي شامل يكون مناسب 

ية العامة في قطاع الحكومة في أي بلد وذلك من خالل تقديم المباد  االقتصادية لتحليل وتقييم سياسة المال
والمحاسبية التي ينبغي استخدامها في أي بلد وذلك من خالل استخدام المباد  االقتصادية والمحاسبية التي 

بعرض ينبغي استخدامها في إعدادات إحصاءات المالية العامة ، وتقديم المباد  التوجيهية الخاصة 
إحصاءات المالية العامة وفقا إلطار تحليلي يشتمل على بنود موازنة مالئم ، وكذلك تحليل المالية العام. كما 
يمكن استنتاج أهداف  نظام إحصاءات مالية الحكومة من خالل استخدامها، حيث يتم تصميم هذا النظام من 

ن دراسة التطورات في العمليات المالية اجل توفير إحصاءات مالية تمكن واضعي السياسات والمحللين م
بشكل منسق ومنهجي  االعمال الخاص قطاعالسيولة لدى القطاع الحكومي العام أو والمركز المالي ووضع 

.(4)  
أن الهدف األساسي لنظام إحصاءات مالية الحكومة هو تطبيق معايير المحاسبة المالية على  

القتصاد الحر والرأسمالي على مجريات االقتصاد العالمي وحدات القطاع العام في ظل سيطرة فلسفة ا
المعاصر، وبالتالي معامالت الوحدات الحكومية بنفس مفهوم الوحدات االقتصادية وبالتالي تكون أهداف 
نظام إحصاءات مالية الحكومة ليست ببعيدة عن أهداف النظام المحاسبي المالي، حيث يهدف النظام 

يد نتيجة إعمال الوحدة االقتصادية من ربح أو خسارة وتصوير مركزها المالي في المحاسبي المالي إلى تحد
نهاية فترة معينة وكذلك االستفادة من وظائف المحاسبة المالية من تجميع وتسجيل وتبويب وتصنيف وتحليل 
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م المحاسبة البيانات المالية للوحدات الحكومية ، كما يرى الباحث إن هذا االتجاه العالمي نحو تطبيق نظا
المالية على الوحدات الحكومية هو إلغاء المحاسبة الحكومية وليس تطوير لها وذلك من خالل التوجيه 
العالمي نحو إلغاء دور الحكومة االقتصادي وفتح المجال للقطاع الخاص وفقا لفلسفة االقتصاد الرأسمالي. 

حيز ضيق بحيث يفقد  ينحصر في  حيث يالحظ إن الدور االقتصادي للحكومات من هذا المنظور سوف
النسبي بالنسبة لالقتصاد الكلي كما يالحظ انحسار الدور االقتصادي للحكومات في كثير من  الدول وحصره 

 (6).في المجال السياسي واألمني
 هيكل وخصائص نظام مالية الحكومة :

يختص هذا النظام بقطاعي الحكومة العامة والقطاع العام ويعرف هذان القطاعان على أساس          
نشاء التزامات وممارسة أنشطة  الوحدات المؤسسية، وهي كيانات اقتصادية قادرة بذاتها على امتالك أصول وا 

وضع اهتمام اقتصادي ومعامالت اقتصادية مع كيانات أخرى، هذه الخصائص تجعل الوحدات المؤسسية م
حصائي تتم تلبيته بإعداد مجموعة كاملة من الحسابات الخاصة بتلك الوحدات بما في ذلك الميزانيات  وا 

 العمومية.
 كما يتم وفق نظام إحصاءات مالية الحكومة قيد نوعين من التدفقات هما:

ي تفاعالت بين وحدتين المعامالت؛ والتدفقات االقتصادية االخري، والمعامالت في معظمها ه      
ح باتفاق التبادل بينهما. ويسجل ) بيان عمليات الحكومة( نتائج جميع المعامالت خالل فترة مؤسسيتين يسم

محاسبية وتصنف هذه المعامالت كإيرادات أو مصروفات أو صافي اقتناء ألصول غير مالية أو صافي 
المعامالت التي تولد إيرادات أو مصروفات اقتناء ألصول مالية أو صافي تحمل لخصوم. ويترتب على 

حدوث تغير في القيمة الصافية. وينتج عن أنواع أخرى من المعامالت تغيرات متساوية في األصول أو 
 الخصوم أو كالهما وال يترتب عليها أي تغير في القيمة الصافية.

االخري تغيرات األسعار  ومن خصائص نظام إحصاءات مالية الحكومة تشمل التدفقات االقتصادية      
ومجموعة متنوعة من اإلحداث االقتصادية األخرى التي تؤثر على حيازات األصول والخصوم، مثل شطب 

 الديون و الخسائر الناجمة عن الكوارث.
تمكن المعالجة الشاملة للمعامالت والتدفقات االقتصادية األخرى في نظام إحصاءات مالية الحكومة       

الختامية، يعني هذا جمع نوع معين من األصول أو  والحسابات التامة بين الميزانية العمومية من المطابقة
الخصوم في بداية فترة محاسبية زائدا التغيرات في ذلك الرصيد التي تبينها المعامالت والتدفقات االقتصادية 



44 
 

ل  بالوصف والتحليل الكاملين األخرى يساوي الرصيد في نهاية الفترة ويسمح هذا النظام اإلحصائي المتكام
حداث اقتصادية معينة  (11).ألثار السياسات وا 

إن نظام إحصاءات مالية الحكومة جاء لخلق قاعدة بيانات تعزز التنسيق بين وزارة  ونيرى الباحث      
المالية والوحدات الحكومية، وتكوين منظومة متكاملة من المعلومات تهدف إلى رفع مستوى المحاسبة 

حكومية حتى تمكن مستخدمي هذه المعلومات من االستفادة منها الن الوحدات الحكومية تمتلك موارد كبيرة ال
 تستطيع أن تؤثر وتتأثر باإلحداث االقتصادية.

 المحور الثاني
  ( GFS)   مة في أسس قيد اإلحداث االقتصادية المستخد

عمال الحكومية إلى ازدياد حجم المهام التي أدت التغيرات والتطورات التي طرأت في بيئة اإل         
مهامها األمر الذي  تتمارسها الدولة واتساع نظامها وتنوع أنشطتها مما أدى إلى كبر حجم إنفاقها وتعقد

في الوحدات الحكومية يتم استخدام نوعين من أسس القياس المحاسبي  (7)فرض تحديا كبيرا على عملها .
هما األساس النقدي وأساس االستحقاق، ومن هنا تختلف المحاسبة الحكومية عن المحاسبة المالية ، 
فالمحاسبة المالية تستخدم أساس االستحقاق عند تسجيل العمليات المالية )أي تأخذ في االعتبار جميع 

لمصروفات الخاصة بالفترة بصرف النظر عن واقعة التحصيل بالنسبة لإليرادات أو واقعة التسديد اإليرادات وا
 بالنسبة للمصروفات(.

 
 : اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية الحكومة

يتكون اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية الحكومة من أربعة مداخل رئيسية تمثل مكونات إحصاءات 
الميزانية العمومية االفتتاحية،بيان عمليات الحكومة ،بيان التدفقات االقتصادية -مالية الحكومة هي:

 االخري،الميزانية العمومية الختامية 
مدخالت لموازنة العام الجديد ،حيث تتم عمليات حيث تعتبر موازنة العام الماضي عبارة عن 

التشغيل والمعالجة من خالل بيانات عمليات الحكومة من إيرادات ومصروفات باإلضافة إلي بيان التدفقات 
االقتصادية االخري وانعكاسات ذلك علي الميزانية االفتتاحية والتغيرات التي تحدث عليها ليكون ناتج 

 ختامية ،موازنة العام الجديد .المخرجات هي الموازنة ال
 الميزانية العمومية االفتتاحية:
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هي المصدر الرئيسي للحصول علي البيانات الخاصة بأرصدة الحكومة من األصول الخصوم وعادة ما     
يتم إعداد الميزانية العمومية في نهاية كل فترة محاسبية ،الميزانيات العمومية أو كشف المركز المالي تميز 

الجاري وغير الجاري في تصنيف األصول والخصوم ،أما القيمة الصافية فهي مقياس لصافي ثروة بين 
 (8)الوحدة المعنية عند نقطة زمنية ما وتعرف بأنها مجموع األصول ناقص مجموع الخصوم

 بيان عمليات الحكومة:
صافي اقتناء األصول يعرض بيان عمليات الحكومة تفاصيل المعامالت في اإليرادات ،المصروفات و      

غير المالية،صافي اقتناء أصول مالية ،صافي تحمل الخصوم وتعرف اإليرادات بأنها الزيادة في القيمة 
الصافية والناتجة عن المعامالت أما المصروفات فتعرف بأنها االنخفاض في القيمة الصافية والناتجة عن 

جمالي تكوين رأس المال الثابت ناقص استهالك رأس المعامالت ،صافي اقتناء األصول غير المالية يساوي إ
المال الثابت زائدا التغيرات في المخزونان والمعامالت في األصول غير المالية االخري.والعجز/الفائض بأنه 
اإليرادات ناقص النفقات يساوي صافي اإلقراض /االقتراض تم اشتقاق رصيدين تحليلين مهمين من بيان 

يرادات ناقصا المصروفات تساوي صافي رصيد التشغيل ،ينتج عن طرح صافي اقتناء عمليات الحكومة ،فاإل
(الذي يساوي صافي نتيجة المعامالت في -األصول غير المالية بعد ذلك صافي اإلقراض)+(/االقتراض)

 (8)األصول المالية والخصوم .
 بيان التدفقات االقتصادية االخري:

هي التغيرات في األصول ،الخصوم غير الناشئة في المعامالت وينبغي التدفقات االقتصادية االخري       
عادة التقييم )مكاسب وخسائر الحيازة(عادة ما تنشا  تقييم هذه التدفقات إلي عنصرين يتعلقان بالحجم وا 
التغيرات االخري في حجم األصول والخصوم من إحداث اقتصادية يمكن تحديدها بسهولة كاكتشاف موارد 

نفاذها أو الدمار الناجم عن الحرب،أو الكوارث الطبيعية.وتندرج ضمن هذه التغيرات في األصول جوفية أو 
والتي تكون نتيجة لالعتراف باألصول الجديدة أو حذف أصول قائمة ،التغيرات في فئات األصول والناشئة 

يون المعدومة.وينبغي أن من تغيرات التصنيف،التغيرات في األصول التي يقيدها دائن ما بسبب االعتراف بالد
يكون مصدر البيانات لهذه األنواع من التغيرات في حجم األصول والخصوم ميزانيتين عموميتين متتاليتين 
والمالحظات المتممة للميزانيات العمومية التي تفسر أهم التغيرات في األصول والخصوم في الفترة محل 

التقييم(هي التغيرات في قيمة األصول غير المالية والبنود  المراجعة .مكاسب وخسائر الحيازة )عمليات إعادة
المالية الناشئة من التغيرات في األسعار العامة أو األسعار النسبية .وعادة ما تنشا أهم مكاسب وخسائر 
الحيازة في حالة األصول المالية والخصوم من التغيرات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة وقد تتجمع 



46 
 

الحيازة علي األصول والخصوم الموجودة في الحيازة ألي وقت إثناء الفترة المحاسبية وليس  مكاسب وخسائر
فقط علي األصول والخصوم الموجودة في الحيازة منذ بداية الفترة المحاسبية إلي نهايتها .واهم مصدر بيانات 

سوقية والمالحظات المتممة مكاسب وخسائر الحيازة هو ميزانيتان عموميتان متتاليتان مقيمتان باألسعار ال
للميزانيات العمومية التي تفسر أهم التغيرات في األصول والخصوم في الفترة محل التحليل ،غير أن تغيرات 
التقييم ال تنشا عادة من إحداث اقتصادية يمكن تحديدها بسهولة .ففي بعض الحاالت قد تكون عمليات إعادة 

السوقية لألصول والخصوم المدرجة في الميزانية العمومية.وبوجه عام التقييم ضمنية في التغيرات في القيمة 
يتم عمال حساب مكاسب وخسائر الحيازة كقيمة متبقية من التغيرات في القيم المدرجة في الميزانية العمومية 
ناقصا المعامالت والتغيرات االخري في الحجم ،مع ذلك من الضروري أن يجري معدو اإلحصاءات دائما 

را لها إذا كانت عمليات إعادة التقييم المشتقة كقيم متبقية تتسق مع المعلومات المتوافرة عن حركات تقدي
األسعار بوجه عام أم ال،فعلي سبيل المثال يتوقع أن تكون التغيرات في قيمة األرض المملوكة للحكومة 

وجود فرق بينهما وبالمثل ينبغي موازية للتغيرات في قيمة األرض بوجه عام ،مالم تكن هنالك أسباب معينة ل
أن تكون التغيرات في قيمة الدين الحكومي قابلة للتفسير من منظور التغيرات في أسعار الصرف حيثما 

 (8)انطبق ذلك وبأسعار الفائدة السارية .
 
 
 

 الميزانية العمومية الختامية:
تعرض الميزانية العمومية الختامية أرصدة األصول والخصوم في نهاية الفترة المحاسبية المعينة        

.وتندرج في الميزانية العمومية القيمة الصافية التي تعرف بأنها مجموع األصول ناقصا مجموع الخصوم 
شطة المالية العامة ،قد يكون من والتغير في القيمة الصافية هو القياس المحبذ لتقييم إمكانية استمرار أن

الصعب إعطاء قيم سوقية لبعض األصول غير المالية المملوكة للحكومة ،يقتصر التركيز في بعض 
التحليالت علي األصول المالية لقطاع الحكومة العامة ألعلي مجموع األصول ،نتيجة لذلك تعرف القيمة 

 (11)ا مجموع الخصومالصافية المالية بأنها مجموع األصول المالية ناقص
 :( ( G FSية في نظام نطاق التغط
تشهد الفترة الحالية تطور ا كبير ا لدور الحكومات في مجال تقديم الخدمات العامة ويشمل القطاع          

 -الحكومي الجهات والهيئات التالية:
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مجانا أو بمقابل  جميع اإلدارات والمؤسسات الحكومية المركزية والمحلية التي تقوم بتقديم خدمات .1
 رمزي وال تنتج الخدمات بغرض البيع

 تنظيمات التأمينات االجتماعية اإلجبارية واالختيارية التي يتم تمويلها جزئيا عن طريق الحكومة .2

الهيئات العامة التي ال تهدف إلي الربح وتقدم خدماتها للقطاعات المختلفة/المشروعات الحكومية  .3
إنتاجية تابعة ألحدي اإلدارات الكبيرة فتقوم بتقديم السلع والخدمات الصغيرة وهي عبارة عن وحدات 

 (1).الالزمة فضال عن أنها مرتبطة بها ماليا
تتطلب سياسة المالية العامة السليمة توافر إحصاءات ذات جودة عالية عن المالية العامة .وتعتبر 
التغطية والتقسيم القطاعي من الخصائص األساسية لتلك اإلحصاءات .وعند تجزئة االقتصاد إلي عدة 

ء االقتصاد قطاعات وقطاعات فرعية يصبح من الممكن مشاهدة التفاعالت التي تجري بين مختلف أجزا
والتي يلزم قياسها وتحليلها ألغراض صنع السياسات وعلي وجه الخصوص يحتاج المحللون إلي معلومات 
عن الحكومة والشركات العامة التابعة لها من اجل صياغة سياسة المالية العامة وتنفيذها ومراقبتها ،من 

غير السوقية التي تقوم بها الحكومة  المفيد أن يكون هنالك فصل في قطاع الحكومة العامة بين األنشطة
وأنشطة بقية االقتصاد ،الن الحكومة تختلف عن القطاعات االخري من حيث الصالحيات والحوافز 
والوظائف فالحكومات لديها صالحيات إجبارية تتمثل في جمع الضرائب وغيرها من الجبايات ،إصدار 

الخري ،تضطلع الحكومات أيضا بتوفير اإلطار القوانين التي تؤثر علي سلوك الوحدات االقتصادية ا
التنظيمي الذي بموجبة تزاول الوحدات االخري نشاطها وهي تركز علي توفير السلع والخدمات العامة وليس 

  (8)علي تعظيم الربح 
 المحور الثالث
 ( GFSالتحليل لمكونات نظام ) 

 (G.F.Sاإليرادات والمصروفات وفق نظام إحصاءات مالية الحكومة)
يتم تناول اإليرادات والمصروفات وتصنيفاتهما ومسمياتهما الوصفية وفقا بما  من خالل هذا المحور

 م علي النحو األتي :2001جاءت به إحصاءات مالية الحكومة 
 اإليرادات:

 اإليرادات هي زيادة في القيمة الصافية ناتجة عن معاملة ،تتوافر لوحدات الحكومة العامة أربعة مصادر    
رئيسية لإليرادات هي:الضرائب،التحويالت اإلجبارية االخري التي تفرضها الوحدات الحكومية،دخل الملكية 
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وزارة  (11)المستمد من ملكية األصول بيع السلع والخدمات ،التحويالت الطوعية المتلقاه من وحدات أخري
 -فق مع إحصاءات مالية الحكومة كاألتي:المالية االتحادية قسمت اإليرادات إلي أربعة أقسام رئيسية بما يتوا

 الضرائب .1

 مساهمات الضمان االجتماعي .2

 لمنحا .3

 (11)اإليرادات االخري  .4
 :الضرائب

المنهج المتبع في نظام إحصاءات مالية الحكومة هو تصنيف الضرائب أساسا استنادا إلي الوعاء 
هي:الضرائب علي الدخل واإلرباح الذي تفرض علية الضريبة ،يتم تجميع الضرائب في ست فئات رئيسية 

والمكاسب الرأسمالية،الضرائب علي مجموع األجور والرواتب والقوى العاملة،الضرائب علي الملكية ،الضرائب 
 علي السلع والخدمات،الضرائب علي التجارة والمعامالت الدولية ،الضرائب االخري .

 مساهمات الضمان االجتماعي:
ضمان االجتماعي حسب مصدرها ،مساهمات العاملين تدفع إما تصنف المساهمات في برامج ال

مباشرة من جانب المستخدمين أو يقتطعها رب العمل من أجورهم ورواتبهم ويحولها نيابة عنهم ،يدفع أرباب 
العمل مساهمات أرباب العمل مباشرة نيابة عن مستخدميهم وال تحذف المبالغ المدفوعة من الحكومة العامة 

لعمل ،عند توحيد البيانات إذا كانت الوحدتان الدافعة والمتلقية في نفس القطاع أو القطاع بوصفها رب ا
الفرعي إذ يعتبر أن المساهمات قد تغير مسارها تم دفعها المستخدمون يدفع أصحاب االشتراكات من غير 

 المستخدمين .
 المنح :

لوحدة الحكومية إما من وحدة حكومية المنح هي تحويالت جارية أو رأس مالية غير إجبارية تتلقاها ا
أخري أو من منظمة دولية تصنف المنح أوال  حسب نوع الوحدة التي تقدم المنحة ثم حسب ما إذا كانت 

 المنحة جارية أو رأسمالية . 
 اإليرادات األخرى :

إضافة إلي الضرائب والمساهمات االجتماعية ،المنح،تشمل اإليرادات دخل الملكية ،مبيعات السلع 
 (11)والخدمات وأنواعا أخري متنوعة من اإليرادات 
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أن نظام إحصاءات مالية الحكومة عمل على تطوير اإليرادات، وذلك بشمولها على  ونيرى الباحث
لملكية والمنح( بشكل أوسع مما كانت عليه في السابق إذ كانت األنواع األخرى لإليرادات مثل ) دخل ا

تضيف اإليرادات على الضرائب ، اإليرادات الذاتية بشكل رئيسي عليه، اإليرادات األخرى كبند رئيسي يجب 
أن تزال ويتم تحديد كل إيراد بدقة في المسمى المخصص له حتى يتحقق مبدأ الشفافية والوضوح الذي جاءت 

 م(.2001ات مالية الحكومة )به إحصاء
 المصروفات وفقا لنظام إحصاءات مالية الحكومة:

ط بها مسئوليتان ة ناتجة عن معاملة، فالحكومات منو المصروفات هي انخفاض في القيمة الصافي     
 عامتان في الميدان االقتصادي هما:

توزيع الدخل والثروة عن  مسئولية توفير سلع وخدمات مختارة للمجتمع على أساس غير سوقي، إعادة
 وعلى ذلك يمكن تقسيم المصروفات الحكومية إلى : (11)طريق مدفوعات التحويالت

 اإلنفاق العام الجاري:
ويتمثل بإجمالي األموال التي تنفقها الدولة لتسيير أعمال الدولة، تصريف شئون المجتمع، وتشمل 

ية والمالية، سداد الديون وااللتزامات العاملة واجبة اإلنفاق على الرواتب واألجور، مصاريف الدولة اإلدار 
 األداء.

 اإلنفاق العام االستثماري:
ويتمثل بإجمالي األموال التي تنفقها الدولة لخلق أو توليد طاقات إنتاجية جديدة أو تجديد طاقات 

 إنتاجية قديمة )قائمة يتم الحفاظ عليها( ويمكن تصنيف اإلنفاق الحكومي إلى:
 يتكون من: ق الحكومي الحقيقي.اإلنفا1

  اإلنفاق الجاري:
 ويشمل ) إنفاق الرواتب واألجور+ مصاريف إدارية + مصاريف الصيانة(

 اإلنفاق االستثماري: 
 ويشمل ) اإلنشاءات العامة + التجهيزات والمعدات + مشروعات رأس المال االجتماعي(.

 ويتكون من: اإلنفاق الحكومي التحويلي. 2

ورة دخول ويشمل ) اإلعانات االجتماعية + المعاشات التقاعدية( إنفاق رأس مال غير إنفاق في ص
 8. وعلى حسب نص المادة (11)مباشر ويشمل ) اإلعانات المجتمعية للمصدرين + اإلعانات للمنتجين(
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ل قسم )ب( من الئحة اإلجراءات المالية والمحاسبية تم تقسيم الصرف العام إلى ثمانية أقسام رئيسية ولك
 م في اآلتي:2001رئيسي بنود فرعية ليكون ذلك متسقا مع نظام إحصاءات مالية الحكومة 

 : الفصل االول تعويضات العاملين .1

وتشمل األجور والعالوات، البدالت النقدية والعينية، الحوافز والمكافآت، أي امتيازات أخرى، كما 
 معاشية(تشمل المساهمات االجتماعية ) المزايا التأمينية، ال

 : الفصل الثاني شراء السلع والخدمات .2

 يتضمن الصرف على شراء السلع والخدمات 
 استهالك رأس المال الثابت .3

وهو انخفاض قيمة األصول الثابتة التي تمتلكها الدولة وتستخدمها إحدى وحدات الحكومة خالل فترة 
 محاسبية نتيجة للتدهور المادي، أو التقادم أو التلف

 التمويلتكلفة  .4

 سداد تكلفة الديون الخارجية، الداخلية
 اإلعانات .5

وهي مدفوعات جارية، أو رأسمالية بدون مقابل تدفعها الحكومة القومية إلى الهيئات، الشركات 
 العامة، المشروعات التجارية.

 
 المنح .6

وهي تحويالت جارية أو رأسمالية غير إجبارية من مستوى حكم إلى مستوى حكم آخر، أو إلى 
منظمات دولية، أو إقليمية، تتضمن المساهمات في المنظمات الدولية، اإلقليمية، التحويالت إلى حكومات 

 الواليات الشمالية وصناديق األعمار بمستويات الحكم األخرى.
 : المنافع االجتماعية .7

مزايا تشمل التحويالت النقدية، العينية التي تدفع لحماية المجتمع من المخاطر االجتماعية مثل 
الضمان االجتماعي النقدية والعينية، مزايا المساعدات االجتماعية نقدا ، عينا  )الصرف على منظمات 

 المجتمع المدني، العالج ،الخ(.
 :مصروفات أخرى .8
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وهي المصروفات المستحقة لمالك األصل المالي، أو مالك أصل منظور غير منتج عند االستخدام 
ارية األخرى التي ال تدرج تحت أي من بنود المصروفات الجارية أعاله وتشتمل أيضا على المصروفات الج

(11). 
 االصول غير المالية : الفصل الثالث 

م( جعل من 2001يرى الباحثون أن تصنيف المصروفات وفقا لنظام إحصاءات مالية الحكومة )
ا واحتساب استهالك رأس المحاسبة شقين محاسبة حكومية، محاسبة مالية بعد تضمين بنود األصول وتقييمه

 المال في الميزانية العامة األمر الذي يجعل مخرجات التقارير الختامية تتضمن احتساب أرباح وخسائر.
 في السودان : الموازنة العامة 

 مفهوم الموازنة العامة
هي احد أهم أدوات السياسة المالية للدولة فهي تحدد األولويات وتوفر وسائل تلبية االحتياجات 
االجتماعية للمواطنين وتوضح كيف تؤدي السياسات المالية والموازنة إلي التأثير علي حياة السكان،هي 
ترجمة للبرنامج المالي لخطة الدولة وأهدافها في التنمية االقتصادية واالجتماعية،هي اإلطار العام للفكر 

)المالي واالقتصادي واالجتماعي
11
) 

 : أهداف الموازنة العامة
( من 5أهداف الموازنة للدولة من خالل الموجهات التي تصدرها وزارة المالية وفق المادة )تتحدد 

 -الئحة اإلجراءات المالية والمحاسبية التي تنص علي:
)تصدر الوزارة قبل ستة أشهر من نهاية المالية أو أي تاريخ آخر يحدده الوزير المنشور الذي يحدد األسس 

مقترحات الموازنة العامة وترفق مع ذلك المنشور النماذج والقوائم التي توضح والموجهات الخاصة بإعداد 
)كيفية إعداد تلك المقترحات(

11
م( علي 2016وعلي ضوء ذلك يمكن تحديد أهداف الموازنة العامة للعام ) (

 -ثالثة محاور :
 -محور القطاع االقتصادي والمالي:

 ستوي االقتصادي والمالي كاألتي:يمكن استعراض أهداف الموازنة العامة علي الم
المحافظة علي االستقرار االقتصادي واستدامة معدالت النمو علي المستوى االتحادي والوالئي وذلك  .1

 لتكامل األدوار في زيادة اإلنتاج وسد الفجوة االقتصادية والتركيز علي السلع الضرورية 

ارات القطاع الخاص والشراكة بين زيادة حجم ومعدل االستثمار المحلي واألجنبي ودعم استثم .2
 القطاعين العام والخاص
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جراءات في هذا الشأن .3  تنمية وتطوير اإليرادات الذاتية بإصدار سياسات وا 

 استحداث موارد جديدة تساهم في دفع عملية التنمية .4

 ضبط وترشيد االنفاق العام .5

 -محور المالية العامة:
 العامة في األتي :تتحدد أهداف الموازنة العامة حول المالية 

 وزارة المالية علي المال العام االستمرار في إحكام تامين قوامة .1

  إحكام وحدة الموازنة العامة ورفع كفاءة األداء في تنفيذ الموازنة  .2

 رفع القدرات البشرية .3

 مراجعة القوانين المالية والمحاسبية والضريبية .4

 -محور العدالة االجتماعية والتنمية الثقافية:
 ثل أهداف الموازنة العامة في العدالة االجتماعية والتنمية الثقافية في األتي:تتم

 ستويات الخدمات األساسية بالسودانتوفير م .1

 االستمرار في تحسين خدمات المياه والتعليم والصحة .2

 التوسع في مشروعات التمويل األصغر .3

)توسيع مظلة التامين الصحي .4
11
) 

 
 أسس إعداد الموازنة العامة

نة العامة، تقوم كل وحدة استالم الموجهات العامة التي ترسلها وزارة المالية بشان إعداد المواز بعد 
من الئحة اإلجراءات المالية والمحاسبية 6بإعداد تقديرات بنود موازنتها وذلك حسب نص المادة  علي حده

 -والتي تنص علي :
والمصروفات السنوية واقتناء األصول  تعد تحت اإلشراف المباشر لرئيس الوحدة تقديرات اإليرادات .1

المالية وغير المالية وفق خطة وبرامج عمل الوحدة واألهداف الكمية للسنة المالية التالية وفقا  
 لموجهات الوزارة 

العوامل التي تؤثر في حجم اإليرادات 1يراعى عند إعداد التقديرات المنصوص عليها في البند .2
 ن وتحديد هذه العوامل بدقة وتفصيلوالمصروفات بالزيادة أو النقصا

 :تقدير اإليرادات 
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تقوم كل وحدة بإعداد المقترحات الخاصة بتقدير اإليرادات ،تفرغ في جداول تفصيلية يتم استالمها 
من وزارة المالية ،تتبع في إعداد تقديرات اإليرادات طريقة التقدير المباشر وذلك علي أساس اإليرادات 

لتي تعد عنها الموازنة مع مراعاة الظروف المختلفة والمحيطة والتي من الممكن أن تؤثر المتوقعة في السنة ا
 -علي تحصيل اإليرادات ،في نفس الوقت يتم االسترشاد بالعناصر التالية:

 تحصيالت اإليرادات للسنة األخيرة 
 تحصيالت األشهر التسعة الماضية من السنة الجارية 

عد التقدير الشخصي ألفراد السلطة التنفيذية ،إلي جانب أنها قد تؤدي وتتميز هذه الطريقة بأنها تستب
)إلي تحقيق فائض بالموازنة في حالة حدوث توسع في النشاط

11
) 

وعلي الرغم من ذلك فان وزارة المالية لها الحق في تعديل التقديرات حسب األوضاع التي تراها 
 مناسبة .

  : تقدير المصروفات
م 2011من الئحة اإلجراءات المالية والمحاسبية للعام 10يجب مراعاة المادة  عند تقدير المصروفات

 -المعدلة التي تنص علي:
تعد مقترحات بنود المصروفات الجارية ،تعويضات العاملين،شراء السلع والخدمات،استهالك رأس  .1

ي محررة علي المال الثابت،تكلفة التمويل،اإلعانات،المنح،المنافع االجتماعية ،المصروفات االخر 
االستمارة والصحائف المعدة لذلك علي أن تبين فيها طبيعة ونوع المصروفات والمبالغ المعتمدة لها 
بموازنات السنوات الثالث السابقة للسنة التي تعد عنها الموازنة والصرف الفعلي للستة أشهر األولي 

اعدة في تقدير المصروفات للسنة من السنة المالية الجارية وأي بيانات أخري تطلبها الوزارة للمس
المالية التي تعد عنها الموازنة مع تفصيل كل ذلك في صحائف مالحظات تفسيرية لكل بند صرف 
علي حدة مع إيضاح المبررات الكافية المدعمة باإلحصاءات والبيانات والمؤشرات التي بني عليها 

 تلك التقديرات خالل السنة التالية . التقدير كما  وقيمة وبيان العوامل التي يحتمل أن تؤثر في
تقدم مقترحات اقتناء األصول غير المالية مع بيانات مفصلة وكافية عن طبيعة األصناف المطلوب  .2

شراءها أو المباني المراد تشيدها مع ذكر األهداف الكمية واألسباب التي دعت لذلك حسب ما هو 
 موضح في االستمارة المعدة لذلك.
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مراعاة الدقة في اإلحصاءات والبيانات والمعلومات التقديرية والفعلية المتعلقة  يجب علي كل وحدة .3
بإعداد الموازنة مع تجنب المبالغة والمغاالة في تقديرات المصروفات ومراعاة الواقعية في تقدير 

)اإليرادات
11
) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقترح الموازنة :
 -( التالي:1/1/2) عند االنتهاء من التقديرات تكون بالجدول رقم

 م2015( مقترح الموازنة العامة 1/1/2الجدول رقم )
 إجمالي مفردات البيان الرمز
   اإليرادات الباب االول

   إجمالي اإليرادات 000-00-00-001
  50000 الضرائب 00-000-00-0011

  10000 التحويالت االتحادية)المنح( 000-00-00-013
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 65000 5000 االخرياإليرادات  000-00-00-014
   مصروفاتال الباب الثاني

   إجمالي المصروفات 000-00-00-002
  50000 تعويضات العاملينالفصل االول :  000-00-00-0-21
  5000 شراء السلع والخدماتالفصل الثاني :  000-00-00-022
   تكلفة التمويل  024—000-00-00
  5000 المنافع االجتماعية 000-00-00-027
 65000 5000 المصروفات االخري 000-00-00-028

   صافي رصيد التشغيل )إيرادات ومصروفات )ج(
   األصول غير الماليةالفصل الثالث :  000-00-00-021
   اقتناء األصول غير المالية 000-00-01-310

 ( 18)/صالح محمد ابراهيم .دور السياسات المالية في التنمية االقتصادية  -المصدر: رسالة دكتوراة 
تفرغ بإجمالي ات والمصروفات من استمارة التقديرو اإليراد بعد تجميع بيانات المقترحات يتم اعداد

( أعاله إلي وزارة المالية لمناقشتها وتعديل ما يلزم تعديله من بنود اإليرادات أو 1/1/2المبلغ كما في الجدول)
وتعرف ) بالميزانية  المصروفاتاجمالي اإليرادات تساوي  جمالي، ا المصروفات سوى باإلضافة أو الحذف

 ،وهي غير واقعية  وصافي رصيد التشغيل يساوي الفرق بين اإليرادات ناقصا  المصروفات صفر الصفرية (
جازتها. مقترح الموازنة العامة السنوي الي وزارة المالية و  رفعثم ي  إلي الجهات التشريعية للمناقشة األخيرة وا 

 : تنفيذ الموازنة العامة
( من الئحة اإلجراءات المالية 13عند العمل بالموازنة هنالك ضوابط ال بد من العمل بها حسب المادة )

)والمحاسبية التي تنص علي:
2
) 

بعد إجازة الموازنة العامة بواسطة السلطة التشريعية المعنية وصدور قانون اعتمادها ترسل الوزارة إلي  .1
طارا باعتماد موازنتها ويعتبر هذا اإلخطار بمثابة تخويل بالصرف لكل جهة في كل الوحدات إخ

حدود اختصاصاتها باستخدام اإلعتمادات في األغراض المخصصة لها وفقا  للموجهات المصاحبة 
 للموازنة المضمنة بذلك اإلخطار 

لتي نشا عنها أي علي الوحدات الحصول علي موافقة الوزارة في مشروعات القوانين والقرارات ا  .2
 التزامات مالية وذلك قبل تقديم هذه المشروعات إلي الجهات المختصة إلجازتها 
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 يجب علي الوحدات أن تقدم للوزارة أي بيانات تطلبها وفي الموعد الذي تحدده .  .3
ال يجوز ألي من أجهزة الدولة فرض أو إلغاء أي رسوم أو ضرائب أو إيرادات أخري إال بموافقة   .4

صدار القانون الخاص بذلك   الوزير وا 
ال يجوز ألي من أجهزة الدولة تحصيل أي إيرادات أو رسوم أو أي متحصالت إال بموجب النماذج   .5

 المالية األصولية التي تقررها الوزارة
من أجهزة الدولة تجنيب اإليرادات أو تأخير توريدها ،اإلعتمادات المصدقة في الموازنة ال يجوز ألي  .6

العامة واالعتمادات اإلضافية وأي وفورات إعتمادات لم تصرف حتى نهاية العام المالي تسقط تلقائيا  
 -وال يعمل بها ويحظر أن :

 تنزاف أي وفر متوقع فيه .أ. يتم الصرف علي أي إعتمادات مقدما  قبل استحقاقها بقرض اس
ب. يتم سحب اإلعتمادات التي لم تصرف نقدا  أو تخصم علي بنود الموازنة وتضاف إلي حساب 

 الدائنين بغرض استغاللها في السنة المالية التالية 
ال يجوز تقديم أي طلبات جديدة للصرف خالل العام المالي لدعم بنود بالموازنات المصدقة أو  .7

ت لم تخصص لها إعتمادات في الموازنة أو استبعدت أثناء المناقشة إال في للصرف علي مجاال
 الحاالت الطارئة والتي لم تكن متوقعة عند إعداد الموازنة 

 ال يجوز تخصيص أي إيراد معين لمقابلة الصرف علي أوجه إنفاق معينة إال بموافقة الوزارة .8
قة لإليرادات الفعلية التي تم تحصيلها علي رئيس كل وحدة تقديم إحصاءات وبيانات شهرية دقي .9

والمصروفات الفعلية لكل بند من بنود المصروفات مع توضيح أسباب القصور في تحصيل 
اإليرادات أو أي انحرافات في أوجه الصرف علي أن تقدم اإلحصاءات في موعد ال يتجاوز اليوم 

لتاريخ الذي تحدده الوزارة دون التقيد العاشر من الشهر الذي يلي الشهر المقدم عنه البيانات أو في ا
)بقفل الحسابات ويوقع علي هذه البيانات رئيس الوحدة

11
) 

يقة في الموازنة العامة إذا ما تم تطب اكبير  اإن نظام إحصاءات مالية الحكومة احدث تطور  ونيري الباحث     
نظام الموازنة العامة القديم ونظام من المالحظات من خالل المقارنة بين  بالطريقة الصحيحة وهنالك العديد

 -إحصاءات مالية الحكومة تمثلت في النقاط التالية:
في نظام الموازنة العامة القديمة تتكون موازنات الوحدات الحكومية من أربعة فصول،الفصل األول  .1

توي يحتوي علي مرتبات وأجور العاملين،الفصل الثاني يحتوي علي موازنة التسيير،الفصل الثالث يح
علي موازنة التنمية، الفصل الرابع يحتوي علي موازنة االستثمار،أما بالنسبة لنظام إحصاءات مالية 
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الحكومة فقد تم دمج تقسيمات فصول الموازنة العامة القديمة إلي بنود رئيسية وبنود فرعية مما سهل 
تسهيل إحصاءات وبيانات  عملية الترميز للبنود بطريقة يسهل فهمها منعا  للتداخل بين كل بند وأخر

 كل بند من البنود في الموازنة العامة .

في الموازنة العامة القديمة فقد كان يتم استخدام األساس النقدي حيث يتم تحميل كل فترة مالية  .2
باإليرادات والمصروفات التي تخص تلك الفترة ،أما في نظام إحصاءات مالية الحكومة فانه يتم دفع 

ألساس االستحقاق بغض النظر عن تلك المصروفات أو مصروفات وتحصيل اإليرادات وفقا  ال
اإليرادات التي تخص الفترة المالية الحالية أو الفترات السابقة لكل وحدة حكومية،حيث  تبدأ الموازنة 

صافي التشغيل بموازنة افتتاحية وموازنة ختامية توضح رصيد العامة وفقا  لنظام إحصاءات مالية الحكومة 
 في بداية ونهاية المدة 

في الموازنة العامة التقليدية ال يتم تقدير لألصول المالية وغير المالية ،أما في نظام إحصاءات مالية  .3
 الحكومة فانه يتم  تقدير األصول المالية وغير المالية 

ف علي بنود الموازنة في نظام الموازنة العامة القديمة ال يوجد أقسام متخصصة لرصد ومتابعة الصر  .4
العامة ،أما في نظام إحصاءات مالية الحكومة فانه توجد أقسام متخصصة لمتابعة ورصد بنود 

 الموازنة العامة في كل وحدة حكومية.

يالحظ إن نظام إحصاءات مالية الحكومة قد ساعد النظام المحاسبي عند إعداد الموازنة العامة 
نات،المعلومات بطريقة أكثر كفاءة و فعالية مما أدي إلي جودة مخرجات للدولة في توفير اإلحصاءات ،البيا

التقارير المالية في رسم السياسات العامة للدولة خصوصا  لمتخذي القرارات المتعلقة بالصرف علي بنود 
ي الموازنة العامة األمر الذي ساعد علي شفافية المعلومات المحاسبية المقدمة لألطراف المستفيدة منها سو 

 كانت األطراف الداخلية في الوحدات الحكومية أو الخارجية . 
 الخاتمة

 اوالً النتائج :

مما ادى الى  GFSت مالية الحكومة ءانظام احصا يالعامة للدولة يتم حسب ما جاء ف / اعداد الموازنة1
 االرتقاء بالنظام االقتصادي وتطور النظم المالية .

مالية الحكومة يعمل على توحيد الصرف وفق بنود الموازنة العامة / اتضح ان تطبيق نظام احصاءات 2
 المصدقة فترة عام وكل عام يتحمل ايراداته ومصروفاته .
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يؤدي الى ضبط الرقابة وجودة االداء المالي وتقليل التشوهات واالخطاء   GFS/ تطبيق نظام ال 3
 المحاسبية .

القتصادي وخلق التوازن وامكانية قياس الوضع يؤدي الى احداث النمو ا  GFS/ تطبيق نظام ال 4
 االقتصادي للدولة من بين دول العالم .

يرفع كفاءة العمل المالي والمحاسبي الى جودة عالية ويظهر ذلك جليا من خالل   GFS/ تطبيق نظام ال 5
 التقارير المالية والحسابات الختامية المتعلقة باتخاذ القرارات التخطيطية للدولة .

 ياً : التوصيات ثان

/ يجب على الدولة ان تعمل على حصر االصول الثابتة والمتحركة وذلك بخلق ادارة لالصول تساعد في 1
 تطبيق احصاءات مالية الحكومة وتقييم االصول وتعتبر هذه من االدوات والمعينات المهمة في النظام .

 الحكومة . / توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تطبيق احصاءات مالية2

ة حتى يتحقق فائض / يجب على الدولة ضبط الصرف على الموازنة العامة وخلق توازن بين بنود الموازن3
 . GFSعبر نظام ال  وال يتم ذلك اال

/ يجب اعداد الموازنة العامة بواقعية وشفافية ومصداقية حتى تحقق الموازنة اهدافها المنشودة وفق موجهات 4
 الدولة .

الدولة ان تعمل على ضبط االداء المالي الذي يتمثل في االيرادات والمصروفات وتقليل فرص  / يجب على5
 التهرب الضريبي والقضاء على االخطاء المالية والمحاسبية .

  GFS/ يجب على الدولة القيام بالدورات التدريبية للعاملين في النظام المالي والمحاسبي لتطبيق نظام ال 6
ية النظام وجودة االداء باتباع التحصيل االلكتروني وانظمة الدفع و السداد االلكتروني مما الحتى يزيد من فع

 يؤدي الى زيادة االيرادات وترشيد المصروفات للدولة .

 قائمة المصادر والمراجع
 :  عالكتب والمراج 
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العامة )غير منشور،بحث حسين حمودة محمد ادم ،دور إحصاءات مالية الحكومة في الرقابة علي اإليرادات  .1
لنيل درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل ،جامعة بخت الرضا،عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 

  م(2013

 . م  2014دراسة جامعية غير منشورة  – احمد يوسفكمال    .2
آيات عبد العاطي ،موازنة البرامج واألداء المستجيبة للنوع االجتماعي ،التجربة . 3

 م(2011المصرية)بيروت:

دور الحسابات في الرقابة علي المال العام)نشر في مجلة العلوم اإلدارية ،العدد  محمد الفاتح بك ،. 4
  م(2006االول

ماجستير  رسالةحسين حمودة محمد،دور إحصاءات مالية الحكومة في الرقابة علي اإليرادات العامة ). 5
  م 2011لرضا في المحاسبة ، والتمويل ،جامعة بخت ا

كبر مصطفي فضل ربه محمد، مدي مقدرة نظام إحصاءات مالية الحكومة في تحقيق الرقابة  .  6
النوعية علي اإليرادات العامة للدولة )غير منشور بحث لنيل درجة الماجستير في المحاسبة 

 م(2015ا والتمويل ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،قسم المحاسبة والتمويل ،جامعة بخت الرض
رسالة محمود عبد اهلل وشاح ،اإلطار العام لتقويم وتطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني ). 7

 م(2008الماجستير في المحاسبة والتمويل ،غير منشور ،الجامعة اإلسالمية غزة 

ت مالية بول كوتبريل وآخرون ،تغطية القطاع العام وتقسيمه القطاعي )مادة مصاحبة لدليل إحصاءا .8
 م(2006الحكومة 

عداد اإلحصاءات الواردة في دليل إحصاءات . 9 بول كوتبريل ،اختيار مصادر البيانات والتجهيزات وا 
 م2007-2001مالية الحكومة

جمهورية السودان، وزارة المالية،ديوان الحسابات ،الئحة اإلجراءات المالية والمحاسبية )الخرطوم . 10
 (م2011:شركة مطابع العملة 

 م(2001صندوق النقد الدولي ،دليل إحصاءات مالية الحكومة )الطبعة الثانية. 11  

محمد الفاتح بك ،محاضرات في األصول العلمية والعملية لنظام إحصاءات مالية الحكومة . 12
 م(2009)الخرطوم:مركز بك لالستشارات االقتصادية والمحاسبية 

قر . 13  م(  2011ارها ومراقبة تنفيذها )سوريا:مدين علي ،آلية مناقشة الموازنة وا 
 م(2016وزارة المالية واالقتصاد والقوى العاملة ،منشورات موجهات الموازنة)والية النيل االبيض. 14
وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،منشورات مركز تقنية المعلومات عن التحصيل االلكتروني . 15

  م 2015الحكومي
  1م الطبعة االولي ص 2001احصاءات مالية الحكومة  –هورست كرار خليل .  16
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جامعة بخت  –اعداد الموازنة التقديرية  -غير منشورة  رسالة جامعية –.بابكر سليمان مساعد حسن  17
 م . 2014 الرضا
 2009والية النيل االبيض  –دور السياسات المالية في التنمية االقتصادية  –. صالح محمد ابراهيم  18
            رسالة جامعية غير منشورة .  م .

 

 

 

 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 
  دور المسؤولية االجتماعية في تعزيز سمعة المنظمة                      

عادة التأمين المحدودة)  (م2017للعام  دراسة حالة شركة شيكان للتأمين وا 

 د. محمد يوسف الشيخ نور الهادي :إعداد

 كلية االقتصاد–بجامعة االمام المهدي   مساعدال ادارة االعمال استاذ

  المستخلص

عادة  تناولت الدراسة دور المسؤولية االجتماعية في تعزيز سمعة المنظمة، دراسة حالة شركة شيكان للتأمين وا 
م، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما دور المسؤولية 2017التأمين بوالية النيل األبيض للعام 

سة والفرضيات الموضوعة تم استخدام المناهج االجتماعية في تعزيز سمعة المنظمة؟ وبناء على مشكلة الدرا
الدراسية التالية: المنهج الوصفي لوصف الظاهرة ومتغيراتها، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة والتي 
لها عالقة بأدبيات البحث إضافة إلى منهج دراسة الحالة واستخدام المصادر األولية والثانوية واستخدام 

.في التحليل، حيث تم اختيار عينة شاملة لجميع العاملين SPSSحصائية للعلوم االجتماعية برنامج الحزم اإل
( فردا ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: تلعب المسؤولية االجتماعية دورا 42الذين بلغ عددهم )

د المسؤولية كبير في تعزيز سمعة الشركة، تحرص الشركة على التواصل بينها وبين المجتمع، تساع
االجتماعية على ترسيخ الصورة الذهنية للعمالء. وأوصت بعدد من التوصيات منها: تضمين المسؤولية 
االجتماعية في رسالة ورؤية الشركة بصورة واضحة، ضرورة استهداف شرائح معينة من المجتمع بصورة 

 دائمة.
Abstract 

The study dealt with the role of social responsibility in enhancing the 

reputation of the organization. The study of the case of Shikan Insurance and 

Reinsurance Company in the White Nile State in 2017. The problem of Study  was: 

What is the role of social Responsibility in enhancing the reputation of the 

Organization? Based on the problem of the Study and hypotheses Developed, the 

following methods were used: descriptive approach to describe the phenomenon 

and its variants, and the historical Methodology for tracking previous studies 

related to the literature of research as well as the case Study methodology and the 

use of primary and secondary sources and the use of the SPSS. A comprehensive 

sample was selected for all 42 employees. The study reached a number of results: 
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Social responsibility plays a major role in enhancing the company's reputation. The 

company is keen to communicate with the community. To consolidate the social 

mental image to customers. It recommended a number of recommendations, 

including: to include social responsibility in the message and vision of the 

company clearly, the need to target certain segments of society permanently.   

 Introduction : واًل: المقدمة ا  
أن المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال والمؤسسات، من المواضيع المهمة التي أثارت وال تزال 

واألكاديمي، وكذلك بالنسبة للمدراء في منظمات األعمال المختلفة، ولقد تثير جدال  كبيرا  في الوسط العلمي 
اتسعت البحوث في إطار المسؤولية االجتماعية وطرحت وجهات نظر متعددة مثلت تيارات فكرية لتعامل 
منظمات األعمال مع مجتمعاتها وعكست هذه التيارات طبيعة التطور االجتماعي. ولذا أن تحمل المسؤولية 

ماعية من الصفات التي يتحلى بها كل فرد في المجتمع الذي يريد أن  ينهض فإذا استطاع كل فرد االجت
تحمل المسؤولية ارتقى المجتمع ونهض. وقد فرضت متغيرات بيئة األعمال المعاصرة على المنظمات 

لى تحسين والمؤسسات تحمل مجموعة من األنشطة التي تفي حاجات المجتمع المحيط بها وهذا مما يؤدي إ
سمعة المنظمة التي تعتبر ثروة استراتيجية ال تقدر بثمن، حيث تمثل نجاح الشركة أو المؤسسة وأداءها  
المتميز بين الشركات, والسمعة الطيبة تعمل على تقوية الثقة بين الشركة والفئات ذات المصلحة، ومجتمعاتها 

 المختلفة.
  The problem of the studyمشكلة الدراسة 

يالحظ ضعف اهتمام كثير من الشركات السودانية نحو مسؤوليتها االجتماعية خاصة اتجاه المجتمع       
والبيئة مما ينعكس سلبيا  في تكوين سمعة سيئة عن المنظمة، وتشويه صورتها لدى أفراد المجتمع وتعتبر 

تتبلور مشكلة السوقية, لذلك  مشكلة سمعة الشركة أكثر تأثيرا  على أداء الشركات، وانعكاس ذلك على حصتها
ما دور المسئولية االجتماعية في تعزيز سمعة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي والذي تتفرع منه عدة اسئلة :

 المنظمة؟ كما يمكن إبراز هذا التساؤل في األسئلة الفرعية التالية:
سمعة شركة شيكان  هل توجد عالقة بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز .1

عادة التأمين؟    للتأمين وا 
عادة  .2 هل توجد عالقة بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة شركة شيكان للتأمين وا 

 التأمين؟
هل توجد عالقة بين التزام شركة شيكان  لمسئوليتها االجتماعية وتعزيز سمعتها التجارية  .3

 وحصتها في السوق؟ 
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 :The Importance of the Studyأهمية الدراسة:
 اآلتي: من أهمّيتها الدراسة تستمد

 إثراء المعلومات وزيادة المعارف في هذا الموضوع الذي يعتبر من المواضيع الهامة للباحثين والدارسين.
المساهمة في زيادة االهتمام العلمي بالمسؤولية االجتماعية، ودورها في تعزيز سمعة وذلك من خالل 

اضافة  الى المساهمة في زيادة االهتمام العلمي بتطبيق النماذج  والمعايير الدولية للمسؤولية المنظمة، 
ومن هذا المنطلق   االجتماعية، والعمل على تعزيز سمعة المنظمات والمؤسسات وسط البئية المحيطة بها.

المعرفي عن مفهوم واهمية  تشكل اإلطارتشكل الدراسة مرجعا  للباحثين والدارسين بالمكتبة الجامعية. كما 
وفوائد المسؤولية االجتماعية، ودورها في تعزيز سمعة المنظمة، وبالتالي تقدم فوائد للشركة المبحوثة في 

 عملية اتخاذ القرار اإلداري .
 : The Objective of the Studyأهــداف الـــدراســـــــة 

 ما يلي: تحقيق إلى الدراسة هدفت
المسؤولية االجتماعية ودورها في تعزيز سمعة منظمات األعمال وبألخص شركة شيكان للتأمين إبراز أهمية 

وأعادة التأمين التعرف علي العالقة بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز السمعة شركة 
زيز سمعة شرركة شيكان شيكان للتأمين وأعادة التأمين الكشف عن عالقة بين الرتقاء بالتنمية المستدامة وتع

للتامين وأعادة التامين والتعرف كذلك علي العالقة بين التزام شركة شيكان لمسئوليتها االجتماعية وتعزيز 
سمعتها التجارية وحصتها في سوق التأمين , أضافة إلى بيان أهمية النتائج واالستنتجات والتوصيات لشركة 

 تخاذ االجراءات الكفيلة بتطبيقها .شيكان للتأمين وأعادة التأمين ومعرفتها ال
تم بناء الفرضيات اعتمادا  على موضوع : The Hypothecs of the Study فرضيات الـــدراســـــــــة

 الدراسة، ومشكلتها وعناصرها المختلفة، وذلك وفقا  لآلتي:
 توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين المسئولية االجتماعية وتعزيز سمعة المنظمة. اواًل: الفرضية الرئيسية:

 هي:  الفرعية ثانيًا: الفرضيات
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز سمعة  .1

عادة التأمين.   شركة شيكان للتأمين وا 
بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة شركة شيكان توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .2

عادة التامين.  للتأمين وا 
 بناءا  علي مشكلة الدراسة التي تمت صياغتها وفرضياتها تم استخدام المناهج التالية:منهجية الدراسة: 
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المنهج الوصفي: لوصف الظاهرة ومتغيراتها، وذلك من خالل جمع المعلومات و البياناتالمتوفرة   1.
 والضرورية لفهم و تفسير المشكلة.

 . المنهج التاريخي: لتأصيل الظاهرة موضوع الدراسة، وعرض الدراسات السابقة.2
خالل مالحظة الظواهر وجمع  . المنهج االستقرائي واالستنباطي: يتم االعتماد على هذا المنهج من3

البيانات، وذلك للتوصل إلى مباد  عامة وعالقات كلية. باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم 
 .Spssاالجتماعية 

 تم االعتماد على نوعين من المصادر:مصادر جمع البيانات: 
 ى عينة الدراسة.أوال : المصادر األولية: ممثلة في استمارة االستبيان التي تم توزيعها عل

ثانيا : المصادر الثانوية:ممثلة في الكتب والمراجع والمجالت والدوريات واالنترنت، باإلضافة الى المحفوظات  
 والمنشورات الخاصة بموضوع الدراسة. 

 :تتمثل حدود الدراسة فيحدود الدراسة: 
 م.2017الحد الزماني: للعام  . أ
 ة للتأمينالحد المكاني: شركة شيكان للتأمين واعاد . ب
 الحد البشري:الموظفين بالشركة. . ج

بناءا  على متغيرات الدراسة الحالية تم الحصول على الدراسات السابقة التالية، والتي تم  الدراسات السابقة:
االستفادة منها في المقارنة بينها وبين الدراسة الحالية والعمل على معالجة الفجوة الناتجة بينهما من خالل ما 

 .تم التوصل اليه من نتائج وتوصيات
 :(1) م(2008/ دراسة طارق )1

الدراسة إلى التعرف على دور المسؤولية االجتماعية والفوائد التي تجنيها منظمة األعمال جراء هدفت 
تبنيها أنشطة اجتماعية، والتي من شأنها تساعد على دعم ريادتها وتنافسها بشكل جيد وفعال، وتكمن أهمية 

ادة وتنافس المنظمات. وتعالج هذه الدراسة في الربط التصوري للعالقة بين المسؤولية االجتماعية وتدعيم ري
موضوعا ذو أهمية كبيرة في الدراسات اإلدارية الحديثة النابعة من التحديات التي تواجهها منظمات األعمال 
في هذا العصر. كما تسلط الضوء على مباد  وأركان المسؤولية االجتماعية ومحاولة استنباط رؤية إسالمية 

وتطبيقها من قبل منظمات األعمال. وتوصل الدارس إلى نتيجة أن عن المسؤولية االجتماعية وتثبيتها 
المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال حقيقة  البد من العمل بها من أجل االستمرار وتطور في الريادة  
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االقتصادية.  وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واالستنباطي في الوصول ألهمية المسؤولية االجتماعية 
 ظمات األعمال.لمن
سعت هذه الدراسة إلى معرفة دور المنظمات األجنبية الطوعية في مجال أداء :(2)م( 2014/ دراسة عمر )2

المسئولية االجتماعية  وخاصة في مجال التعليم ، وتمثلت مشكلة الدراسة في: ما دور المسئولية االجتماعية 
والتنمية المستدامة. حيث سعى الدارس إلى تقيم األثر للمنظمات األجنبية العاملة في السودان على التعليم 

االجتماعي لقيام المنظمات األجنبية في المجتمع المحلي وبتحديد الدور المطلوب من المنظمات بدقة، 
وتمثلت أهمية الدراسة في بيان أهمية المنظمات األجنبية بالتنمية المجتمعية ودورها في التعليم كقطاع حيوي 

النامية. واتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي وقد أوصى الدارس االهتمام في المجتمعات 
والتنسيق بين الحكومة والكوادر المجتمعية ومنظمات األعمال وكذلك توضيح خطط التطوير والتنمية 

ق بين الحكومة للمنظمات حتى ُيمكن من متابعتها وتقيمها وقياس نتائجها، وأوصى الدارس بت االهتمام والتنسي
 والكوادر المجتمعية ومنظمات األعمال وكذلك توضيح الخطط التطورية للتنمية.  

جاءت الدراسة بعنوان المسؤولية االجتماعية للشركات في جنوب أفريقيا، :Shotte(3)  (2016 )/دراسة 3
ية االجتماعية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تحمل الشركات في جنوب افريقيا للمسؤول

وتمثلت مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي وهو ما مدى التزام الشركات العاملة بجنوب افريقيا بالمسؤولية 
االجتماعية؟. وحيث تم تحديد مجاالت المسؤولية االجتماعية في هذه الدراسة فيما يتعلق بالبيئة والموظفين 

في مختلف القطاعات االقتصادية في جنوب  أفريقيا. بالتطبيق على عينة عشوائية ممثلة للشركات العامة 
وخُلصت الدراسة الى نتائج من أهمها أن الشركات العامة تركز على تحمل المسؤولية االجتماعية والبيئة. 
عكس الشركات في القطاع الخاص باألخص شركات التعدين حيث وضعت أنظمة وقواعد اللتزام الشركات 

جتماعية. وأوصى الدارس بضرورة العمل من أجل تحقيق المسؤولية االجتماعية باتباع مفهوم المسؤولية اال
في الشركات وال بد من الوصول إلى دليل ثابت يساعد على تقيم المسؤولية االجتماعية في مختلف 

 المجاالت. 
 
 

 مقارنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية:  
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تناولت الدراسات السابقة المسؤولية االجتماعية من خالل دور المنظمات للقيام بهذه المسؤولية في       
 المتغيرات مع الفعال التجاوب البئية والعاملين بها بينما الدراسة الحالية تناولتها بشكل اشمل من خالل

 ظمة. وكيفية تعزيز سمعة المن المستدامة بالتنمية واالرتقاء المجتمعية
يتناول االطار النظري للدراسة بعض الموضوعات التي كتبت في االدبيات عن ثانيًا: اإلطار النظري للدراسة:

 تكنولوجيا المعلومات، واتخاذ القرارات االدارية.
ظهر مفهوم المسؤولية االجتماعية في الدراسات النفسية االجتماعية في أواًل : مفهوم المسؤولية االجتماعية:

م حيث وضح احد الكتاب عناصرها، ثم أحذ يتوسع هذا التصور وزاد تفصيله في 1971ة العربية عام البيئ
م، وفي الدراسات االجتماعية يشير أحد الكتاب إلى أن السنوات المنصرمة من النصف الثاني من 1973عام 

ة اشتداد مواجه االنتقادات القرن العشرين ستكون فترة بداية تاريخ المسؤولية االجتماعية في المجتمعات نتيج
الموجه إلى المشروعات الصناعية وتزيد خالل تلك الفترة مما يجعل للمسؤولية االجتماعية اهتماما  علميا  
وعمليا  ملحوظا  من جانب الباحثين في علم النفس واالجتماع واإلدارة. ، وهنالك عديد من التعريفات لمفهوم 

 (4)ن عديد من االتجاهات النظرية سوف يعرض منها على الوجه اآلتي: المسؤولية االجتماعية التي تعبر ع
 هي وعي الفرد بأساس معرفي ضروري بسلوكه نحو المجتمع ومدى تأثيره في تحديد األحداث.       

كما هي عمل أخالقي يهدف به الفرد إلى المنفعة العامة للمجتمع وضميره يوحي له بالواجب ويشعره به. 
استعداد فطري للقدرة على أن يلزم المرء نفسه وأن يفي بالتزاماته من جهده وقدرته. وقد عرف وهي كذلك 

: التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في (4)البنك الدولي مفهوم المسؤولية االجتماعية على أنها
سين مستوى معيشة الناس التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي  لتح

 بأسلوب يخدم  التجارة ويخدم التنمية في آن واحد. 

 :(5)تتمثل أهداف المسؤولية االجتماعية في االتي أهداف المسؤولية االجتماعية:

حقوق اإلنسان وتتمثل في: دعم حماية حقوق اإلنسان المعنية دوليا  واحترامها، والتأكد من عدم االشتراك  .1
 ق اإلنسان. في انتهاكات حقو 

. المحافظة على البيئة وتتمثل في: تشجيع إتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية، االضطالع 2
 بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة.

. معايير العمل وتتمثل في: احترام حريات تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بالحق في المسؤولية 3
اء على جميع أشكال العمل اإلجباري، القضاء على عمالة األطفال، والقضاء على التمييز االجتماعية، القض

 في مجال التوظيف والمهن. 
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. مكافحة الفساد وتتمثل في: مكافحة الفساد بكل أشكاله، مكافحة االبتزاز والرشاوي، ومكافحة الغش 4
 التجاري.

 :(6) االجتماعية في عدد من النقاط منهاتتمثل أهمية المسؤولية أهمية المسؤولية االجتماعية:
زيادة التكافل االجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع مع خلق شعور عالي باالنتماء من قبل  .1

 األفراد ذوي االحتياجات. 
االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفير نوع العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو  .2

 ية لمنظمات األعمال. جوهر المسؤولية االجتماع
 تحسين نوعية الحياة في المجتمع سواء من ناحية البنية التحتية أو الناحية الثقافية.  .3
 تحسين سمعة الشركة مما يحسن قيمتها االجتماعية.   .4

 :(7) وهنالك مستويات اجتماعية أخرى تتمثل في اآلتي
ب العامة والسلوك اإليجابي وعدم احترام العادات والتقاليد السائد في المجتمع وعدم خرق اآلدا .1

 قبول الفساد اإلداري والرشوة وتحقيق أرباح على حساب صحة المستهلك. 
 دعم تنظيمات المجتمع المدني مثل الجمعيات والتنظيمات التي تهتم بشؤون المرأة أو الطفل.  .2
 التعامل الصادق مع الصحافة واألعالم.  .3
 الصدق في نشر المعلومات الخاصة بالمنظمة.  .4

وبالتالي البد للمنظمات أن تلتزم بإطاعة القوانين واكتساب ثقة اآلخرين من خالل التزامها بتنفيذ 
األعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال المخلة بالقانون واحترام الجانب البيئي ومنع االستخدام التعسفي مع 

تقيم الخدمات والمنتجات وتحقيق السالمة والعدل وخطط الضمان االجتماعي  عدم التمييز العنصري في
 (8)واحترام اللوائح التي تسنها الحكومة أو المجتمع. 

أصبح موضوع السمعة يحظى باهتمام العديد متن المنظمتات علتى تعتدد مجتاالت ثانيًا: مفهوم سمعة المنظمة:
عة تشتتكل عنتتد الجمهتتور صتتورة  ذهنيتتة راستتخة بمتترور عملهتتا ستتواء كانتتت حكوميتتة أو خاصتتة وذلتتك ألن الستتم

رغتتتم صتتتعوبة إدارة المنظمتتتات لستتتمعتها كونهتتتا و التتتزمن  يعبتتتروا عنهتتتا فتتتي صتتتورة أراء وتقتتتيم أداء المنظمتتتات.  
مرتبطتتة بتتالجمهور التتذي يتستتم آراءه بتتالتطور والتغيتتر المستتتمر وفتتق لمستتتجدات األحتتداث, إال أنتته يمكتتن النظتتر 

 .(9)لتي تساعد في الحكم على سمعة المنظمة. لمجموعة من المحددات ا
 :(10)تتمثل سمعة المنظمة في خمسة محاور وهي

 اإلدراك الحسي الذي يركز وجهات نظر أصحاب المصالح حول التصور العام للمنظمة. . 1
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 . السمعة المتمثلة في المنظور الجماعي الذي يستند على التصورات المجتمعية للمنظمة. 2
 . مقارنة سمعة المنظمة بالمنظمات األخرى. 3
 . النواحي اإليجابية والسلبية لسمعة المنظمة. 4
 . المدى الزمني الذي يمكن أن تكتسب فيه المنظمة سمعتها وشهرتها لدى الجمهور. 5

 :(10)يمكن عرض أهمية السمعة للشركة او المنظمة في اآلتيأهمية سمعة المنظمة: 
 . تساعد على توليد والء المستهلك. 2زيادة األرباح وخفض التكلفة.     .1
 . تباعد الخالفات بين أصحاب المصالح مما يساعد في دعم المنظمة. 3
. قيام المنظمة في وضع السعر الربحي على المنتجات أو الخدمات المقدمة للزبائن حيث يكون زبون 4

 يفضلون رعاية المنظمة للمنتجات والخدمات.  . الزبائن5راغب لدفع مثل هذه األسعار. 
 . إن المنظمة التي تتمتع بالسمعة لها قيمة في السوق المالية وأسهمها لها قيمة عالية. 6

تخفيض معدل دوران العمل، زيادة األرباح تتمثل اهداف سمعة المنظمة في : أهداف سمعة المنظمة:
بون، كسب الزبائن الجدد، تطوير صورة إيجابية للمنظمة، وتخفيض تكلفة رأس المال، زيادة رضا ووالء الز 

منح قيمة إضافية، سهولة الوصول ألفضل مقدمي الخدمات المهنية، تعزيز قوة المنظمة وجذب المستثمرين، 
واستقطاب الموارد البشرية المؤهلة  للعمل. وتعد السمعة الجيدة أداة مؤثرة على المنظمات لتحقيق أهدافها 

ة التي تمثل بخلق القيمة ونمو الربحية وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة التي تسهم في بقاءها اإلستراتيجي
 .                     (11)ونموها الشامل

تعني الصورة الذهنية للمنظمة انطباع صورة الشيء في الذهن والتعبير عن الصورة الذهنية للمنظمة:
"وتعد الصورة الذهنية ناتجا  طبعيا  لجمع خبرات األفراد التي يتلقاها الفرد التصورات التي يحملها أفراد المجتمع 

عبر تفاعالته مع المنظمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  تكتسب الصورة الذهنية تجاه المنظمات أهمية 
الصورة خاصة من خالل تأثيرها بالرأي العام السائد نحو مختلف الجوانب ذات العالقة بالمنظمة حيث تقوم 

الذهنية من خالل تأديتها لوظائف نفسية واجتماعية بدور رئيسي في تكوين الرأي العام والتوجيه، وهنالك 
 . (12)عالقة قوية بين المنظمة والصورة الذهنية للمجتمع 

عتتتادة التتتتأمين هتتتي إحتتتدى شتتتركات الهيئتتتة ثالثـــًا: شـــركة شـــيكان للتـــأمين المحـــدودة:  شتتتركة شتتتيكان للتتتتأمين وا 
م وتعتبتر اكبتتر شتركات التتتأمين 1983االقتصتادية الوطنيتة التابعتتة لتوزارة التتدفاع التوطني، تتتم تأسيستها فتي عتتام 

في السودان وتقوم الشركة بالتأمين لممتلكات القطاع العتام وتتعتدى بختدماتها هتذا القطتاع لتشتمل كتذلك القطتاع 
ن. التتتتأمين وفتتتق أحكتتتام الشتتتريعة اإلستتتالمية الختتتاص واألفتتتراد حيتتتث تمثتتتل المرتبتتتة األولتتتى فتتتي تأمينهتتتا بالستتتودا
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يقتضتي أن يكتون تأمينتا  تعاونيتاو وهتو أستاس العمتل بالشتركة حيتث تعتبتر األقستاط المدفوعتة تبرعتا  فتي المحفظتة 
التعاونيتتة للشتتتركة متتتن قبتتل أصتتتحاب الممتلكتتتات المؤمنتتة ويتتتتم توزيتتتع فتتوائض التتتتأمين علتتتيهم كمتتا أنهتتتم يمثلتتتون 

شركة ويتحملون جانب من الخسائر عنتد حتدوثها، تستهم الشتركة بفعاليتة فتي مجالهتا بأعضاء في مجلس إدارة ال
المتمثتتل فتتي التتتأمين والتعتتويض عتتن الخستتائر االجتماعيتتة ولتتديها ودائتتع استتتثمارية وأستتهم فتتي مؤسستتات ماليتتة 

الواليتتات  معتبتترة، وتقتتوم بتتإجراء الدراستتات والمستتوحات الفنيتتة لتقليتتل الخستتائر كمتتا أن لتتديها ستتتة عشتتر فتترع فتتي
المختلفة في السودان وهي األولتى فتي مجتال التكافتل بتالبالد، وأضتافت تغطيتات تأمينيتة شتتى فتي مجتال تتأمين 

 . (13)الثروة الحيوانية والتأمين الزراعي والطبي وهي أول شركة تطرق مجال التأمين الطبي في السودان
 :ر الفرضيات رابعًا: إجراءات الدراسة الميدانية تحليل البيانات واختبا

يشتمل هذا الجانب علي اإلجراءات التي تم اتباعها في التخطيط للدراسة الميدانية موضحة  خطوات تصميم 
استمارة الدراسة ووصف المجتمع والعينة ؛ وتقييم أدوات القياس من خالل اختبارات الصدق الظاهري 

ستخدمة في تحليل البيانات ؛ وذلك علي واالتساق الداخلي باإلضافة إلي توضيح األساليب اإلحصائية الم
 النحو التالي :

يشتتمل مجتمتع الدراستة علتى المتوظفين العتاملين بشتركة شتيكان للتتأمين واعتادة أوال : مجتمع وعينة الدراسـة : 
( 45( فتتتردا ، حيتتتث تتتتم توزيتتتع )45التتتتأمين، وتتتتم  اختبتتتار عينتتتة  شتتتاملة لجميتتتع مجتمتتتع البحتتتث البتتتالغ عتتتددهم )

 %.   94( استبانة وجميعها صالحة للدراسة، وذلك بنسبة 42ارجاع )استبانة، وتم 
وللخروج بنتائج دقيقة قدر االمكان حرص الباحث على تنوع عينة الدراسة من حيث شمولها على 

لتخصص األكاديمي، المسمى الوظيفي، الخبرة ، االنوع، العمر، الحالة االجتماعية، المؤهل العلميمتغيرات: 
الهدف االساسي من هذه البيانات هو االطئمنان على مدى تفهم المبحوثين لعبارات و بالشركة.العملية 

 االستبانة .وفيما يلي وصفا  مفصال  ألفراد عينة الدراسة وفقا للخصائص والمتغيرات المذكورة اعاله :
 

 يتمثل في:الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية:
تم استفسار المبحوثين عن النوع، وقد ُأعطوا متغيرين هما ذكر وأنثى. عينة حسب النوع:. توزيع أفراد ال1

غالبية أفراد العينة المبحوثة من الذكور حيث بلغت نسبتهم أن وقد كانت إجاباتهم على هذين المتغيرين.و 
ذلك لسياسة  ( % وقد ُيعزى24( % من إجمالي عينة الدراسة بينما بلغت نسبة اإلناث في العينة ) 76)

بعض الشركات في التوظيف، كما قد يكون سبب انخفاض نسبة اإلناث يعود أيضا  إلى أن بعض الشركات 
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ال يفضلون عمل النساء ألسباب خاصة بهّن، فمثال  النساء يخضعن لظروف قد تؤدي إلى تأخير العمل 
 باإلضافة لطبيعة نشاط الشركة. )إجازات األمومة وغيرها(.

كذلك تمَّ سؤال المبحوثين عن أعمارهم، وقد أعطيت لهم خمسة فئات اد العينة حسب العمر: . توزيع أفر 2
 25، وأن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين عمرية، وقد كانت إجاباتهم على هذه المتغيرات مختلفة

 9.5سنة ) 25من %( بينما بلغت نسبة الذين أعمارهم أقل  45.2سنة حيث بلغت نسبتهم ) 35وأقل من 
( % . 33.3سنة، حيث بلغت نسبتهم ) 45سنة وأقل من  35%(. بينما بلغت نسبة الذين اعمارهم ما بين 
( %. 9.5سنة . حيث بلغت نسبتهم ) 55سنة واقل من  45كما بلغت نسبة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 

 %( من العينة الكلية . 2.4سنة فقد بلغت نسبتهم ) 55أما أفراد العينة والذين تزيد سنوات أعمارهم عن 
%، 45.2( سنة حيث بلغت نسبتهم 35 -25ومما سبق يتضح أن أعلى نسبة للذين تتراوح أعمارهم ما بين) 

وهي تمثل سن الشباب والنضوج والخبرة والمعرفة، وقد ُيعزى ذلك إلى أن الشركة موضوع الدراسة تفضل في 
 عرفة من سن الشباب.التوظيف من لهم خبرة وم

تّم استفسار المبحوثين عن حالتهم االجتماعية وذلك .  توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية: 3
أن غالبية أفراد العينة من المتزوجين حيث بلغت بإعطائهم ثالث متغيرات هي: متزوج،غير متزوج، أخرى، و 

( % أما الحاالت 40.5غير المتزوجين في العينة ) ( % من أفراد العينة. بينما بلغت نسبة59.5نسبتهم )
وبذلك يمكن القول أن الغالبية من  ( % من العينة الكلية.0األخرى )مطلق وأرمل( فقد بلغت نسبتهم  )

 العاملين في الشركة موضوع الدراسة من المتزوجين مما يعني ان بالشركة استقرار اجتماعي للعاملين بها.
تّم سؤال المبحوثين عن المؤهل العلمي، وأعطيت لهم .  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي: 4

%( من أفراد العينة بينما 7.1أن غالبية أفراد العينة من الثانوي بلغت نسبتهم )متغيرات مختلفة، وأتضح 
ق الجامعي فقد بلغت نسبتهم  %( أما حملة التعليم فو  61.9بلغت نسبة حملة التعليم الجامعي في العينة  )

وعليه يمكن القول بأن عينة الدراسة من العينات المؤهلة علميا ، وبالتالي سوف  %( من العينة الكلية . 31)
يؤدى ذلك إلى الحصول على أراء موضوعية حول موضوع الدراسة، كما تعطي هذه النسب من المستوى 

كد أن الشركة موضوع الدراسة تهتم بتوظيف حملة الجامعي وفوق الجامعي وهي نسبة عالية. مما يؤ 
الشهادات والمؤهلين علميا  مما ينعكس على أداء هذه الشركة. وقد يؤكد أيضا  عن هذه الشركة أنها تدفع 
العاملين وتحفزهم من أجل تنمية وتطوير معارفهم ومهاراتهم. وقد ثبت ذلك من خالل اللقاءات التي تمت مع 

 .بعض األفراد بالشركة
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تم استفسار المبحوثين عن خبراتهم العملية، وقد أعطوا إجابات . توزيع أفراد العينة حسب االخبرة بالشركة:5
سنوات حيث بلغت نسبتهم  15 - 10أن غالبية أفراد العينة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين مختلفة، وأتضح 

(  أما أفراد العينة 28.6%سنة ) 10-5%( بينما بلغت نسبة الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين  47.6)
سنوات بلغت  5%( والذين خبرتهم اقل من  14.3سنة فقد بلغت نسبتهم ) 15والذين تزيد خبرتهم عن 

%( من العينة الكلية. وبذلك يمكن القول بأن الشركة تتمتع باستقرار كبير من خالل العاملين 9.5نسبتهم )
%. وهذا يعتبر بمثابة مؤشر جيد جدا  في دوران  47.6غت نسبتهم الذين يمتازون بالخبرة المتراكمة حيث بل

 العمل.
تخصصاتهم، وأتضح أن  تم استفسار المبحوثين عن. توزيع أفراد العينة حسب التخصص األكاديمي:6

 59.5غالبية أفراد العينة المبحوثة تخصصاتهم ممثلة في االدارة واالقتصاد والمحاسبة. حيث بلغت نسبتهم )
%( وبذلك يمكن القول بأن الشركة تهتم في  40.5%(  بينما بلغت  نسبة التخصصات االخرى في العينة )

 لطبيعة نشاط الشركة.ملئ وظائفها بحملة المؤهالت العلمية من العلوم االنسانية، ويعزا ذلك
التكلفة مقارنة بالتلفون،  على اداة االستبانة لعدة اسباب منها ، انخفاضثانيا : اداة الدراسة : تم االعتماد 

عطاء فرصة كافية للمبحوثين للتفكير وشعور المستجيب بالحرية وعدم الرقابة في التفكير واالختبار.  وا 
تم ارفاق خطاب مع االستبانة للمبحوثين فيه تنوير وتوضيح بأهداف االستبانة وقد تم وصف االستبيان: 

 االستبانة الى قسمين :تقسيم 
النتوع، العمتر، الحالتة ويحتوي على البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراستة حستب متغيترات ) األول:)أ(. القسم 

 ( لتخصص األكاديمي، المسمى الوظيفي، الخبرة العملية بالشركة، ااالجتماعية، المؤهل العلمي
ستتجاباتهم عتن متا ( عبارة طلتب متن افتراد العينتة تحتدد ا10يحتوي هذا القسم على عدد ))ب(. القسم الثاني : 

تصفه كل عبارة وفقا لمقياس )ليكرت( الخماسي المتدرج التذي يتكتون متن خمستة مستتويات مغلقتة )أوافتق بشتدة 
( عبتتارات 5، أوافتتق  ، محايتتد ، ال أوافتتق ، ال أوافتتق بشتتدة( وتتتم توزيتتع هتتذه العبتتارات علتتى الفرضتتيات بمعتتدل )

 لكل فرضية من الفرضيات.
 

الثبتتات والصتتدق الظتتاهري : للتأكتتد متتن الصتتدق الظتتاهري . 1 تتمثتتل فتتي: لدراســة :ثالثــا: ثبــات وصــدق اداة ا
لالستبانة ومدى صالحية عباراته من حيث الصياغة والوضوح ، قتام الباحتث بعترض االستتبيان علتى عتدد متن 

فيتة ( اربعتة  متن مختلتف المواقتع الوظي4المحكمين االكاديميين والمختصين في مجتال الدراستة والبتالغ عتددهم )
 والتخصصات العلمية ، وتم عمل التعديالت الالزمة وفقا لمقترحاتهم . 
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.الثبتتات والصتتدق اإلحصتتائي :يقصتتد بثبتتتات االختبتتار ان يعطتتي المقيتتاس نفتتتس النتتتائج اذا متتا تتتم استتتتخدامه 2
أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة ، او اذا تم تطبيق االختبتار علتى مجموعتة متن األفتراد ورصتدت درجتاتهم ثتم 
أعيد تطبيق نفس االختبار على المجموعة يتم الحصول على الدرجات نفسها ، ويتتم فتي هتذه الدراستة استتخدام 

بتتراون( ومعادلتة الفتتا كرونبتتاخ .امتا الصتتدق فهتتو مقيتتاس  -طريقتة التجزئتتة النصتتفية باستتخدام معادلتتة )ستتبيرمان 
ي هتذه الدراستة يتتم استتخدام أستلوب لمعرفة درجة صدق المبحوثين من خالل إجاباتهم على مقيتاس معتين ، وفت

الجتتتزر التربيعتتتي لمعامتتتل الثبتتتات لقيتتتاس الصتتتدق وتتتتتراوح قيمتتتة كتتتل متتتن معامتتتل الصتتتدق والثبتتتات بتتتين الصتتتفر 
. وقتتام الباحتث فتتي هتتذه الدراستتة بحستاب معامتتل ثبتتات المقيتاس المستتتخدم فتتي االستتتبيان (14)والواحتد الصتتحيح .

ستتاس فصتتل إجابتتات افتتراد عينتتة الدراستتة عتتن العبتتارات ذات األرقتتام بطريقتتة التجزئتتة النصتتفية التتتي تقتتوم علتتى أ
الفرديتتة عتتن إجابتتاتهم عتتن العبتتارات ذات األرقتتام الزوجيتتة ثتتم حستتاب معامتتل ارتبتتاط بيرستتون بينهمتتا ثتتم حستتاب 

 (15)براون بالصيغة اآلتية :  -معامل الثبات وفقا لمعادلة سبيرمان 
 2Rمعامل الثبات    =  

  1+R 
معامتتتل ارتبتتتاط بيرستتتون بتتتين اإلجابتتتات ذات االرقتتتام الفرديتتتة واإلجابتتتات علتتتى العبتتتارات ذات األرقتتتام  Rحيتتتث 

( فتتردا متتن مجتمتتع الدراستتة وتتتم حستتاب ثبتتات االستتتبيان متتن 15الزوجيتتة متتن ختتالل عنيتتة استتتطالعية بحجتتم )
 (.1العينة االستطالعية حسب طريقة التجزئة وكانت النتائج كما في الجدول)

 
 
 

 ( الثبات والصدق االحصائي ألفراد العينة االستطالعية على االستبيان 1ل )الجدو 
معامل الصدق  معامل الثبات  معامل االرتباط الفرضيات

 والثبات
 0.90 0.81 0.68 الفرضية األولى
 0.88 0.77 0.63 الفرضية الثانية

 م2018؛ spssالمصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة باستخدام برنامج 
يالحتتتظ متتتن الجتتتدول ان جميتتتع معتتتامالت الصتتتدق والثبتتتات إلجابتتتات أفتتتراد العينتتتة االستتتتطالعية علتتتى العبتتتارات 

%( فتتي بعضتتها ممتتا 100( وقريبتتا متتن الدرجتتة )0.50المتعلقتتة بكتتل فرضتتية متتن الفرضتتيات كانتتت اكبتتر متتن )
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ق أغتتراض البحتتث ويجعتتتل يتتوفر قتتدرا متتن االطمئنتتتان علتتى ان اداة الدراستتة تتصتتتف بالثبتتات والصتتدق بمتتا يحقتتت
 التحليل اإلحصائي سليما ومقبوال . 

لتحقيتق أهتداف الدراستة واختبتار فرضتياتها تتم استتخدام رابعا : األساليب االحصـائية المسـتخدمة فـي التحليـل: 
 األساليب اإلحصائية التالية :

 المركزية.المنوال وذلك ألنه األنسب لقياس البيانات الوصفية وكمقياس من مقاييس النزعة  -1
 النسب العامة للموافقة وعدم الموافقة. -2
 التوزيع التكراري والنسب المئوية . -3
 براون لحساب معامل الثبات . -معامل ارتباط بيرسون  ، ومعامل ارتباط سبيرمان  -4
( حيتتث كانتتت الجدوليتتة لكتتل 0.50اختبتتار كتتاي تربيتتع حيتتث كانتتت المعنويتتة لقيمتتة كتتاي المحستتوبة ) -5

 (.3.83% تساوي )5ومستوى معنوية  4حرية العبارات بدرجة 
 :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار مربع كأي لعبارات االستبانةخامسا :
(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور األول : التجاوب الفعال مع 2الجدول )

 .المتغيرات المجتمعية
 
 
 
 
 

 المتوسط العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 النتيجة الرتبة

 أوافق بشدة 1 69. 4.24 تعمل الشركة على االستجابة للمتغيرات المجتمعية
 أوافق 3 94. 4.02 تحرص الشركة على التواصل بينها وبين المجتمع 

للشركة القدرة السريعة  في التحول الستيعاب المتغيرات المجتمعية في 
 نشاطها

3.90 .98 
 أوافق 4

 أوافق 5 1.21 3.50 لدى الشركة خطة استباقية الستيعاب المتغيرات المجتمعية 
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 أوافق 2 83. 4.07 يتناسب نشاط الشركة مع المجتمع المحيط بها 
 أوافق  0.93 3.95 المتوسط

 م2018المصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 
يلي:أن جميع العبارات التي تعبر عن عبارات محور)التجاوب الفعال مع ( ما 2يتضح من الجدول )

( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على 3المتغيرات المجتمعية( يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي )
 كل العبارات التي تعبر عن المحور األول. وأهم عبارة  من عبارات محور)التجاوب الفعال مع المتغيرات
المجتمعية(هي العبارة )تعمل الشركة على االستجابة للمتغيرات المجتمعية( ، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد 

(.وأقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارة )لدى 0.69( وبانحراف معياري )4.24العينة على العبارة )
( بانحراف معياري 3.50لعبارة )الشركة خطة استباقية الستيعاب المتغيرات المجتمعية( حيث بلغ متوسط ا

( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع 3.95(. كما بلغ متوسط جميع العبارات )1.21)
( مما يدل على 0.93العبارات التي تقيس التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية ، وبانحراف معياري )

 تمركز القيم حول وسطها الحسابي.
 تبار مربع كاي لعبارات المحور األول: التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية( اخ3الجدول )

 
 
 
 
 

قيمة مربع  العبارة
 كاي

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التفسير

 دالة 0000. 3 29.146 تعمل الشركة على االستجابة للمتغيرات المجتمعية

 دالة 0050. 2 10.429 تحرص الشركة على التواصل بينها وبين المجتمع 

للشركة القدرة السريعة  في التحول الستيعاب المتغيرات 
 المجتمعية في نشاطها

غير  0940. 3 6.381
 دالة

غير  0570. 4 9.190 لدى الشركة خطة استباقية الستيعاب المتغيرات المجتمعية 
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 دالة
 دالة 000. 3 22.571 يتناسب نشاط الشركة مع المجتمع المحيط بها 

 دالة 0.02 4 11.644 قيمة مربع كاي األحادية للمحور

 م2018المصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 
( ما يلي:بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة 3يتضح من الجدول )

%(، 5( وهي أقل من )000.داللة إحصائية )( ومستوى 3( عند درجات حرية )29.146للعبارة األولى )
وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة 
على أن الشركة على االستجابة للمتغيرات المجتمعية.حيث بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق 

( 005.( ومستوى داللة إحصائية )2( عند درجات حرية )10.429ارة الثانية )بين أفراد عينة الدراسة للعب
%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة 5وهي أقل من )

ولصالح الموافقين على أن الشركة تحرص على التواصل بينها وبين المجتمع. كما بلغت قيمة مربع كاى 
( ومستوى داللة 3( عند درجات حرية )6.381وبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )المحس

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 5( وهي أكبر من )094.إحصائية )
ين أفراد عينة الدراسة للعبارة بين إجابات أفراد العينة.كما بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق ب

%(، وعليه فإن 5( وهي أكبر من )057.( ومستوى داللة إحصائية )4( عند درجات حرية )9.190الرابعة )
ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة . وبلغت قيمة مربع كاى 

( ومستوى 3( عند درجات حرية )22.571ة للعبارة الخامسة )المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراس
%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 5( وهي أقل من )0.000داللة إحصائية )

بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن نشاط الشركة يتناسب مع المجتمع المحيط بها. كما بلغت 
( ، وهي 0.000( ، وبمستوى داللة إحصائية )4(، عند درجات حرية )11.644للمحور )قيمة مربع كاي 

 ، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية ولصالح الموافقين.0.02أقل من 
 المستدامة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثاني: االرتقاء بالتنمية 4الجدول )

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 النتيجة الرتبة
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 أوافق 2 1.02 3.98 تعمل الشركة على االرتقاء بالتنمية المستدامة بشكل مستمر 
 أوافق 5 1.13 3.50 تساعد البرامج الموجودة  بالشركة على االرتقاء بالتنمية المستدامة 
يشارك العاملون بالشركة في وضع البرامج التي تهدف إلى االرتقاء 

 بالتنمية  المستدامة 
3.50 1.10 

 أوافق 4

 أوافق 1 93. 4.00 تعمل الشركة على مراجعة برامجها الموضوعة للتنمية المستدامة 
 أوافق 3 1.13 3.93 تساعد خطة الشركة الموضوعة لالرتقاء بالتنمية المستدامة 

 أوافق  1.06 3.78 المتوسط

 م2018المصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 
( ما يلي:جميع العبارات التي تعبر عن عبارات محور)االرتقاء بالتنمية 4يتضح من الجدول )

على كل ( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة 3المستدامة( يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي )
العبارات التي تعبر عن المحور الثاني. أهم عبارة  من عبارات محور)االرتقاء بالتنمية المستدامة(هي العبارة 
)تعمل الشركة على مراجعة برامجها الموضوعة للتنمية المستدامة( ، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة 

ة من حيث الموافقة هي العبارة )تساعد البرامج (.وأقل عبار 0.93( وبانحراف معياري )4.00على العبارة )
( بانحراف معياري 3.50الموجودة  بالشركة على االرتقاء بالتنمية المستدامة( حيث بلغ متوسط العبارة )

( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع 3.78(. كما بلغ متوسط جميع العبارات )1.13)
( مما يدل على تمركز القيم حول 1.06بالتنمية المستدامة ، وبانحراف معياري )العبارات التي تقيس االرتقاء 

 وسطها الحسابي.
 ( اختبار مربع كاي لعبارات المحور الثاني : االرتقاء بالتنمية المستدامة5الجدول )

قيمة  العبارة
مربع 
 كاي

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التفسير

 دالة 000. 4 28.238 تعمل الشركة على االرتقاء بالتنمية المستدامة بشكل مستمر 
 دالة 017. 4 12.048 تساعد البرامج الموجودة  بالشركة على االرتقاء بالتنمية المستدامة 

يشارك العاملون بالشركة في وضع البرامج التي تهدف إلى 
 االرتقاء بالتنمية  المستدامة 

 دالة 042. 4 9.905
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 دالة 006. 3 12.476 تعمل الشركة على مراجعة برامجها الموضوعة للتنمية المستدامة 

 دالة 000. 4 27.762 تساعد خطة الشركة الموضوعة لالرتقاء بالتنمية المستدامة 
 دالة 0.001 4 18.642 قيمة مربع كاي األحادية للمحور

 م2018الميدانية، المصدر : اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة 
( ما يلي:بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة 5يتضح من الجدول )

%(، 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )4( عند درجات حرية )28.238للعبارة األولى )
ات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجاب

الشركة تعمل على االرتقاء بالتنمية المستدامة بشكل مستمر. بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق 
( 017.( ومستوى داللة إحصائية )4( عند درجات حرية )12.048بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )

فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة %(، وعليه 5وهي أقل من )
ولصالح الموافقين على أن البرامج الموجودة  بالشركة تساعد على االرتقاء بالتنمية المستدامة. وبلغت قيمة 

( 4ت حرية )( عند درجا9.905مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )
%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة 5( وهي أقل من )042.ومستوى داللة إحصائية )

إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن العاملون بالشركة يشاركون في وضع البرامج 
ع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد التي تهدف إلى االرتقاء بالتنمية  المستدامة. كما بلغت قيمة مرب

( وهي أقل 006.( ومستوى داللة إحصائية )3( عند درجات حرية )12.476عينة الدراسة للعبارة الرابعة )
%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية، ولصالح الموافقين على أن الشركة 5من )

للتنمية المستدامة . وبلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق  تعمل على مراجعة برامجها الموضوعة
( 000.( ومستوى داللة إحصائية )4( عند درجات حرية )27.762بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ، ولصالح الموافقين على 5وهي أقل من )
الشركة الموضوعة تساعد لالرتقاء بالتنمية المستدامة. كما بلغت قيمة مربع كاي للمحور  أن خطة

، وعليه فإن  0.05، وهي أقل من  0.001( ، وبمستوى داللة إحصائية 4(، عند درجات حرية )18.642)
 ذلك يشير إلى وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية ولصالح الموافقين.

 ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثالث: تعزيز سمعة المنظمة( المتوسطا6الجدول )
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المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 النتيجة الرتبة

 تعمل الشركة على التطوير واالبتكار بشكل مستمر
4.33 0.85 

أوافق  2
 بشدة

 تهتم الشركة بالمشاركة المجتمعية في تعزيز سمعتها 
4.43 .76 

أوافق  1
 بشدة

تعمل الشركة على تعزيز سمعتها عبر تطوير وتدريب 
 الموارد البشرية 

4.12 1.01 
 أوافق 4

 تهتم الشركة بجودة األداء 
4.24 .87 

أوافق  3
 بشدة

 أوافق 3 1.17 3.93 تعمل الشركة على ترسيخ هويتها بصورة ثابتة   
 المتوسط

4.21 0.93 
أوافق  

 بشدة

 م2018اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، المصدر : 
( ما يلي :جميع العبارات التي تعبر عن عبارات محور)تعزيز سمعة المنظمة( 6يتضح من الجدول )

( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على كل العبارات التي 3يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي )
وأهم عبارة  من عبارات محور)تعزيز سمعة المنظمة(هي العبارة )تهتم الشركة  تعبر عن المحور الخامس.

( 4.43بالمشاركة المجتمعية في تعزيز سمعتها(، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )
(، وأقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارة )تعمل الشركة على ترسيخ هويتها 0.76وبانحراف معياري )

(. كما بلغ متوسط جميع العبارات 0.93( بانحراف معياري )3.93ورة ثابتة( حيث بلغ متوسط العبارة )بص
( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع العبارات التي تقيس تعزيز سمعة المنظمة ، 4.21)

 ( مما يدل على تمركز القيم حول وسطها الحسابي.0.93وبانحراف معياري )
 ( اختبار مربع كاي لعبارات المحور الثالث: تعزيز سمعة المنظمة7) الجدول

 التفسيرالداللة درجات قيمة  العبارة
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 اإلحصائية الحرية مربع كاي

 دالة 0.000 4 48.952 تعمل الشركة على التطوير واالبتكار بشكل مستمر

 دالة 0.000 3 30.571 تهتم الشركة بالمشاركة المجتمعية في تعزيز سمعتها 
تعمل الشركة على تعزيز سمعتها عبر تطوير وتدريب الموارد 

 البشرية 
 دالة 0.000 3 19.905

 دالة 0.000 4 40.857 تهتم الشركة بجودة األداء 
 دالة 0.000 4 21.095 تعمل الشركة على ترسيخ هويتها بصورة ثابتة   

 غير دالة 085. 4 8.172 قيمة مربع كاي األحادية للمحور

 م2018المصدر : اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 
( ما يلي:بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة 7يتضح من الجدول ) 

%(، 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )4( عند درجات حرية )48.952للعبارة األولى )
يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، ولصالح الموافقين بشدة  وعليه فإن ذلك

 على أن الشركة على التطوير واالبتكار بشكل مستمر.
( عند 30.571بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود 5( وهي أقل من )0.000حصائية )( ومستوى داللة إ3درجات حرية )
فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، ولصالح الموافقين بشدة على أن الشركة تهتم بالمشاركة 

ارة المجتمعية في تعزيز سمعتها. وبلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعب
%(، وعليه 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )3( عند درجات حرية )19.905الثالثة )

فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، ولصالح الموافقين على أن 
ت قيمة مربع كاى المحسوبة الشركة تعمل على تعزيز سمعتها عبر تطوير وتدريب الموارد البشرية. كما بلغ

( ومستوى داللة 4( عند درجات حرية )40.857لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة )
%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 5( وهي أقل من )0.000إحصائية )

كة تهتم بجودة األداء. حيث بلغت قيمة مربع كاى إجابات أفراد العينة، ولصالح الموافقين على أن الشر 
( ومستوى 4( عند درجات حرية )21.095المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 5( وهي أقل من )0.000داللة إحصائية )



80 
 

ولصالح الموافقين بشدة على أن الشركة تعمل على ترسيخ هويتها بصورة ثابتة.   بين إجابات أفراد العينة،
، 085.( ، وبمستوى داللة إحصائية 4(، عند درجات حرية )8.172كما بلغت قيمة مربع كاي للمحور )

 ، وعليه فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية . 0.05وهي أكبر من 
تناواللباحث في هذا الجزء مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الميدانية وذلك من خالل فرضيات الدراسة:اختبار 

المعلومات التي أسفرت عنها جداول تحليل البيانات اإلحصائية وكذلك نتائج التحليل اإلحصائي الختبار 
باحث صياغة فروض الفروض . وفى ضوء مشكلة وأهداف الدراسة واستقراء الدراسات السابقة يمكن لل

الدراسة وهي: الفرضية الرئيسة : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية االجتماعية وتعزيز سمعة 
 المنظمة ، وتتفرع منها الفرضيات التالية :

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز سمعة الفرضية األولى: 
عادة التأمين  شرك  ة شيكان للتأمين وا 

( نتيجة تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية 8الجدول )
عادة التأمين    .وتعزيز سمعة شركة شيكان للتأمين وا 

 
 
 

معامل  الفرضية األولى
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االنحدار

(B) 

( T) قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

نتيجة 
 العالقة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجاوب 
الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز سمعة 

عادة التأمين    شركة شيكان للتأمين وا 

 قبول 0.001 3.675 0.669 0.25 0.50

 م2018المصدر : اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 
( ما يلي:هنالك ارتباط )وسط( بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية 8يتضح من الجدول )

(، وهي قيمة مطلقة 0.50( وقدره )Rوتعزيز سمعة المنظمة، ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )
(  مما يدل B(  )0.669نحدار)ال تحدد شكل العالقة بين المتغير التابع والمستقل وبالرجوع لقيمة معامل اال

وجود عالقة طردية موجبة بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز سمعة المنظمة.  حيث قيمة 
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% من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )تعزيز سمعة المنظمة( 25معامل التحديد )القوى التفسيرية( 
مع المتغيرات المجتمعية( وكما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة  سببها المتغير المستقل )التجاوب الفعال

ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع )تعزيز سمعة المنظمة( والمتغير المستقل )التجاوب الفعال مع 
( المحسوبة t%( حيث بلغت قيمة )5( عند مستوى معنوية )tالمتغيرات المجتمعية( وفقا" الختبار )

%. وعليه يتم رفض 5( . وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية 0.001ستوى داللة معنوية )(، بم3.675)
فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التجاوب الفعال مع 

عادة التأمين.    المتغيرات المجتمعية وتعزيز سمعة شركة شيكان للتأمين وا 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة شركة شيكان : الفرضية الثانية

عادة التأمين.  للتأمين وا 
( نتيجة تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة 9الجدول )

عادة التأمين  شركة شيكان للتأمين وا 

معامل  الفرضية الثانية
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االنحدار

(B) 

( Tقيمة )
المحسو 
 بة

مستوى 
 المعنوية

نتيجة 
 العالقة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االرتقاء 
بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة شركة 

عادة التأمين  شيكان للتأمين وا 

 قبول 0.007 2.865 0.40 0.17 0.41

 م2018اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، المصدر : 
( ما يلي:هنالك ارتباط )ضعيف( بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة 9يتضح من الجدول )

(، وهي قيمة مطلقة ال تحدد شكل 0.41( وقدره )Rالمنظمة، ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )
(  مما يدل وجود عالقة B(  )0.40لتابع والمستقل وبالرجوع لقيمة معامل االنحدار)العالقة بين المتغير ا

طردية موجبة بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة المنظمة. قيمة معامل التحديد )القوى التفسيرية( 
لمستقل )االرتقاء % من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )تعزيز سمعة المنظمة( سببها المتغير ا17

بالتنمية المستدامة( وكما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع 
( عند مستوى معنوية t)تعزيز سمعة المنظمة( والمتغير المستقل )االرتقاء بالتنمية المستدامة( وفقا" الختبار )

( . وهى قيمة أقل من 0.007بمستوى داللة معنوية ) ( ،2.865( المحسوبة )t%( حيث بلغت قيمة )5)
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%. وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات 5مستوى المعنوية 
عادة التأمين.  داللة إحصائية بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة شركة شيكان للتأمين وا 

 الخاتمة
 على النتائج والتوصيات.تحتوي الخاتمة 
 أواًل: النتائج:

 . تم التأكد من صحة الفرضيات الموضوعة.1
 تطبيقها للمسؤولية االجتماعية تتمتع الشركة بسمعة جيدة. خالل . من2
 . تعمل الشركة على االستجابة السريعة باستمرار للمتغيرات التي في المجتمع المحيط بها. 3
 لية االجتماعية أنعكس ايجابا  على تطور األداء المالي للشركة وشهرتها. . أن التوسع في تطبيق المسؤو 4
 . تعمل الشركة على بث ثقافة المسؤولية االجتماعية وسط العاملين، والعمل على تعزيزها باستمرار.5
 . تعمل الشركة على االستجابة السريعة للمتغيرات المجتمعية.6
 المنظور االسالمي.. تنطلق مناشط الشركة في تعاملها وفق 7

 ثانيًا :التوصيات:
 . على الشركة العمل على التنمية بصورة مستدامة ومتطورة.1
 . على الشركة التوسع بصورة اكبر في برامج المسؤولية االجتماعية وفق خطط مدروسة.2
 . ان تضع الشركة في برامجها تجاه المجتمع أولوية خاصة ألصحاب الحاجات الخاصة. 3
تعماللشركةعلىالتطويرواالبتكاربشكلمستمر، لمواكبة المنافسة الحادة تجاه تنفيذ برامج المسؤولية . ان 4

 االجتماعية.
 االجتماعية.  المسؤولية برامج وضع في المصلحة ذات األطراف مشاركة على الشركة . أن تحرص5
 المستدامة. بالتنمية لالرتقاء الموضوعة الشركة . مراجعة خطة6
 ل الشركة على وجود قسم خاص بالمسؤولية االجتماعية بها. . ان تعم7

 ثالثًا: مقترح لدراسات مستقبلية:
 دور المسؤولية االجتماعية في تعزيز أخالقيات المهنة.  .1
 المعاير الدولية ودورها في ترسيخ المسؤولية االجتماعية.  .2
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 التعليمية ومدى تأثيرها لدى أطفال مرحلة الطفولة المبكرة()دور معلمة الروضة في تفعيل أركان األنشطة 
 إعداد:

  ستاذ مشارك. القومي للمناهج والبحث التربوي، المركزد. عبدالصادق عبدالعزيز جاداهلل 

  .د. حمى األمين الصادق األصم، جامعة بخت الرضا، أمين الشؤون العلمية، أستاذ مشارك 

  .د. ليلي األمين الصادق األصم، جامعة بخت الرضا، كلية التربية ، أستاذ مشارك 

  .د. محمد حسن أحمد سعيد. جامعة بخت الرضا، مركز بخت الرضا للتدريب، أستاذ مساعد 

 المستخلص:
رها تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور معلمة الروضة في تفعيل أركان األنشطة التعليمية ومدى تأثي  

لدى أطفال مرحلة الطفولة المبكرة، من وجهة نظر معلمات رياض األطفال بوحدة التضامن اإلدارية، مدينة 
الدويم، والية النيل األبيض. تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي. تكون مجتمع الدراسة  من المعلمات 

اسة بطريقة عشوائية للمعلمات، وقصدية ( معلمة  وموجهة . تم اختيار عينة الدر 63والموجهات والبالغ عددهن)
(موجهات. واعتمدت اإلستبانة والمالحظة كأدوات 9(معلمة ، و)50( منهن)59للموجهات والبالغ عددهن)

لجمع البيانات. كما استخدمت طريقة إدخال البيانات وتحليلها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم 
ب التكرارات والنسب المئوية، وعمل الجداول الوصفية، ( حيث استخدمت أساليSPSSاالجتماعية)

جميع العبارات ألفراد الدراسة جاءت دالة  ومن أهم النتائج: والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية.
. تراوحت نتائج  العبارات جميعا  ما بين دائما  وغالبا . بلغ 0.05إحصائيا  عند مستوى داللة إحصائية 

%(وهذا يدل على أن دور  تفعيل األنشطة التعليمية برياض 3.98المتوسط للمحور األول والرابع ككل بنسبة)
خصائص مرحلة الطفولة المبكرة جاء بصورة كافية، وهذا ما الحظه الباحثون في  األطفال ومدى تأثيرها على

رياض األطفال التي تمت زيارتها. كما بلغ المتوسط للمحور الثاني والثالث والخامس والسادس ككل 
ا %(وهذا يدل على أن دور تفعيل األنشطة التعليمية برياض األطفال تراوحت نتائج العبارات فيه4.07بنسبة)

 التى التربوية األنشطة التعليمية توفير زيادةاالهتمام ل: بضرورة أوصت الدراسةجميعا  ما بين دائما  وغالبا .
 الحديثة داخل األركان التعليمية برياض األطفال. التربوية التقنيات استخدام على تعتمد

ABSTRACT 
   the study aims to identify the role of kindergarten teacher in activating the 
elements of educational activities and their impact on children in early childhood, 
from the point of view of kindergarten female teachers at Tadamon 
Administrative Unit in Duwaim Town ( 63) of which (59) female teachers and (9) 
female mentors.The questionnaire and observation were adopted as data 
collection tools. The method of data entry and analysis was also used using the 
program Statistical Packages of Social Sciences (SPSS) Where the methods of 
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histogram, graphs , percentages, descriptive tables, the averages and standard of 
deviations.         
    The most important results: All the terms of the study were statistically 
significant at level of 0.05 The results of the terms were all for individuals, always 
and often. the average for the first and fourth axles was 98.3%. This indicates that 
the role of activating educational activities in kindergartens and their impact on 
the characteristics of early childhood was sufficient, The average of the second, 
third, fifth and sixth axles as a whole reached (07. 4%) This indicates that the role 
of activating educational activities in kindergartens ranged from the results of the 
statements in which all of them are always and often. The study.recommended: 
need to pay attention to increase the use of Modern Educational Techniques 
within the kindergarten Educational Corners. 

 مقدمة: 
تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان، ألنها هي المرحلة التي تعتمد عليها شخصية الطفل في   

أي تعتبر حجر األساس الذي ترتكز عليه طبيعة وميول وأخالقيات الطفل حيث أن في هذه المستقبل ، 
المرحلة يتم فيها وضع البذور التي ستظهر مالمحها علي شخصية الطفل في حياته مستقبال. فمرحلة الطفولة 

فولة، وقد كان هي مرحلة وجود مهمة في حد ذاتها وكل خبرة في الحياة لها اتصال وثيق وعالقة متينة بالط
االعتقاد السائد بأن الطفل غير قادر علي إدراك األحداث من حوله واستيعابها، ولكن مع تطور العلم 
والتكنولوجيا وثورة المعرفة التي شملت كل جوانب الحياة بدءا  من التوجه إلي االهتمام بالطفولة، حيث أدرك 

لتوجه إليهم أينما كانوا. وبناء  علي ما ذكر فإن لرياض اإلنسان أهمية مخاطبة األطفال بلغتهم، وأسلوبهم، وا
عداده إعدادا  مدروسا  سليما ، فيتمكن بعد  جتماعيا  ونفسيا ، وا  األطفال أهميه كبيرة في تأهيل الطفل علميا  وا 
اإلنتهاء من فترة رياض األطفال من اإللتحاق بمرحلة التعليم األساسي األولى بسهولة، ويكتسب من خاللها 

هارات الخبرة التي ال يكتسبها الطفل في المنزل بأي حاٍل من األحوال، ففي هذه المرحلة يكتسب الطفل م
المهارات بأنواعها اللغوية واالجتماعية واألخالقية، وعن طريقها سيكون االتجاهات  اإليجابية األولية بما 

لية في األنشطة التعليمية حتى تجعله يخص التعلم والمجتمع. لذا البد من تشجيع الطفل على المشاركة الفع
 أن يكون قادرا  علي االعتماد علي النفس.

  مشكلة الدراسة:
 والتربوية، المراحل التعليمية في للمتعلمين العقلية القدرات استثمار إلى المعاصرة التربوية األنظمة تسعى  

 والقدرات المهارات تنمية على التي تعمل برامجها التربوية وضع مرحلة تعليم قبل المدرسة فى من إنطالقا  
 يمكن األطفال، والتى لدى اإلبداعي العلمية، التي تؤدى إلى التفكير األنشطة والسيما لديهم، المختلفة العقلية

 أهمية تؤكد الحديثة العلوم التربوية برامج وتدويرها، لذا أصبحت لألشياء وهزها مسكهم خالل من مالحظتها
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 تنظم التي العلمية األنشطة بوساطة والتفكير المختلفة البحث ومهارات العلمية للمهارات الطفل اكتساب
 تفتقر في السودان الرسمية األطفال اإلبداعي، لذا الحظ الباحثون بأن رياض التفكير يستثير بشكل وتخطط

 إلى تحقيقها تسعى يالت األهداف مع يتناقض ما وهذا الطفل لدى اإلبداع تنمي التي المناشط والوسائل إلى
 تولدت فقد اإلبداع على القدرة لديه طفل أن كل لدى مرحلة الطفولة المبكرة، وبما النمو مجال خصائص في
 تنمية على في دور معلمة الروضة أمال   التعليمية، فكرة تناول هذه الدراسة التقويمية لألنشطة الباحثون لدى

ما دور معلمة  التالي: الرئيس بالسؤال الدراسة مشكلة وحددت .الروضة طفل لدى مهارات خصائص النمو
الروضة في تفعيل أركان األنشطة التعليمية لدى رياض األطفال ومدى تأثيرها على خصائص النمو في 

 ؟مرحلة الطفولة المبكرة
 :التالية الجوانب من الحالية الدراسة أهمية : تنبعالدراسة أهمية 
 لدى األطفال والقيم اإلنساني السلوك توجيه في حيوي أثر من لها لما عام بشكل األنشطة التعليمية أهمية .1

 .بالذات الراهن الوقت في ضروريا   مطلبا   خاص كونها بشكل والمهارات الحياتية
 وتتشكل الصفات الطفل، قابليات تنمو ففيها هامة )التعليم قبل المدرسة( تربوية بمرحلة الدراسة هذه ترتبط .2

 ومهاراته.  وقيمه إلتجاهاته األولية األسس وتتحدد لشخصيته األولى
 الطفل. لدى المهارات الحياتية نمو تعزيز في المساهمة في الروضة معلمة تمارسه الذي الدور أهمية .3
 عن مرحلة التعليم ما قبل المدرسة والبحث معلمات تواجه التي والصعوبات المشكالت تحديد في تساعد .4

 لمعالجتها.  ناجعة أساليب
على أساليب التدريس التي من  التركيز إلى لمرحلة الطفولة المبكرة  المخصص المنهاج واضعي تخدم .5

 من كافيا   قدرا   تنل لم التي القيم والمهارات الحياتية خاللها يتم تنفيذ تلك األنشطة التعليمية التي تنمي
 .اإلهتمام

 :إلى التعرف على الدراسة هذه تهدف :الدراسة أهداف
 مرحلة الطفولة المبكرة. مناسبة  لدى األكثر األنشطة التعليمية ركانتحديد أ .1
مرحلة الطفولة المبكرة لتنمية المهارات  لدى أركان األنشطة التعليمية في تفعيل الروضة معلمة دور .2

 الحياتية.
لتنمية  مرحلة الطفولة المبكرة. األنشطة التعليمية لدى لتفعيل أركان المعلمة مساعدة في الموجهة دور .3

 مهاراتهم الحياتية.
مرحلة الطفولة  لدى الروضة لتفعيل األنشطة التعليمية معلمة قبل من استخداما   األكثر والطرائق األساليب .4

 المبكرة.
 في قيامهن بدورهن تفعيل أركان األنشطة التعليمية عند المعلمات والموجهات في تواجه التي المعوقات .5

 المبكرة لتنمية القيم والمهارات الحياتية.األطفال بمرحلة الطفولة  مساعدة
 أسئلة الدراسة:
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ما دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان البناء، واإلكتشاف والطبيعة برياض األطفال ومدى تأثيرها   (1
 على خصائص مجال األلعاب اإلدراكية بمرحلة الطفولة المبكرة؟.

ما مدى دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن المهارات اليدوية برياض األطفال ومدى تأثيرها على  (2
 خصائص المجال الجسمي الحركي بمرحلة الطفولة المبكرة؟. 

ما دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان الصف، والتخطيط، برياض األطفال ومدى تأثيرها على  (3
 ي( بمرحلة الطفولة المبكرة؟.خصائص المجال العقلي)المعرف

ما مدى دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن المطالعة)المكتبة( ومدى تأثيرها على خصائص مجال  (4
 حواسه المختلفة بمرحلة الطفولة المبكرة؟.

ما دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان ساحة اللعب الحر، والماء، والرمل ومدى تأثيرها على  (5
 حاجاته الجسمانية بمرحلة الطفولة المبكرة؟.خصائص مجال 

ما مدى دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن مهارات االتصال مع اآلخرين ومدى تأثيرها على  (6
 خصائص المجال االجتماعي بمرحلة الطفولة المبكرة؟.

 فروض الدراسة: 
عة برياض األطفال ومدى درجة دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان البناء، واإلكتشاف والطبي .1

 تأثيرها على خصائص مجال األلعاب اإلدراكية بمرحلة الطفولة المبكرة غير كاٍف.
مناسبة دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن المهارات اليدوية برياض األطفال ومدى تأثيرها على  .2

 خصائص المجال الجسمي الحركي بمرحلة الطفولة المبكرة غير مرٍض.
علمة الروضة في تفعيل نشاط أركان الصف، والتخطيط، برياض األطفال ومدى تأثيرها على درجة دور م .3

 خصائص المجال العقلي)المعرفي( بمرحلة الطفولة المبكرة غير مناسب.
توظيف دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن المطالعة)المكتبة( ومدى تأثيرها على خصائص مجال  .4

 الطفولة المبكرة ضعيف.حواسه المختلفة بمرحلة 
درجة دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان ساحة اللعب الحر، والماء، والرمل ومدى تأثيرها على  .5

 خصائص مجال حاجاته الجسمانية بمرحلة الطفولة المبكرة غير كافية.
لى توظيف دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن مهارات االتصال مع اآلخرين ومدى تأثيرها ع .6

 خصائص المجال االجتماعي بمرحلة الطفولة المبكرة غير واضحة.
 حدود الدراسة: 

دور معلمة الروضة في تفعيل أركان األنشطة التعليمية لدى رياض األطفال ومدى  الحدود الموضوعية:
 تأثيرها على خصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكرة.

 محلية الدويم، والية النيل األبيض.الحدود المكانية: وحدة التضامن اإلدارية، 
 م.2019م تتتتتتتتتتت 2018الحدود الزمانية: تم إجراء هذه الدراسة خالل العام: 



88 
 

 مصطلحات الدراسة:
هو مجموعة من المسئوليات واألنشطة والصالحيات الممنوحة لشخص أو فريق ما. أما  دور معلمة الروضة:

من الفرد في الجماعة، أو النَّمط الثَّقافّي المحدِّد لسلوك الفرد الذي يشغل  الدَّور االجتماعّي: السُّلوك المتوقَّع
 Copyrights 2010-2017 Almaany.com, All.)قاموس المعاني. قاموس عربي عربي،مكانة  معّينة

rights reserved ،3م.ص2107، اإلنترنت، الثالثاء). 
 من تستخدمه وما مهمات، من تؤديه وما وظائف، من المعلمة به تقوم هو ماإجرائيًا:  الروضة معلمة دور

القيم لألنشطة التعليمية لدى أطفال مرحلة الطفولة  مباد  سبيل غرس في وبرامج وأنشطة وطرائق أساليب
  ( سنوات.5-3للفئة العمرية من) المبكرة

 األهداف التربوية التيمرحلة الروضة و تسعى إلى تحقيق  تقوم بتربية الطفل في هي التيمعلمة الروضة:  
في غرفة  وتنظيمه الخصائص العمرية لتلك المرحلة، وهي التي تقوم بإدارة النشاط يتطلبهاالمنهاج مراعية

 (.34م،ص2015.)محمد سليم الزبون وآخرون، وخارجها النشاط
ن العمر، هي تلك المؤسسات التربوية االجتماعية لألطفال من سن الرابعة حتى السادسة م مفهوم الروضة:

وتهدف الروضة إلى تحقيق النمو المتكامل عن طريق ممرسته لألنشطة والبرامج الهادفة التي توفرها له 
 (.34م، ص2013.)نبيلة الشوربجي، الروضة والمتصلة اتصاال  وثيقا  بحياته

هم وهي الذين أكملوا السنة الرابعة من عمر  الصغار خاصة باألطفال هي مرحلةمفهوم الروضة إجرائيًا: 
( سنوات ومدة الدراسة 6 – 4أعمارهم بين) األطفال الذين تتراوح تسبق المرحلة التعليم األساسي، أي تضم

 الروضة: وهى مخصصة لألطفال الذين أكملوا سن الرابعة من هما وتكون على مرحلتين فيها سنتان،
 عمرهم. وهم الذين أكملوا السنة الخامسة من : عمرهم، التمهيدي

هي المساحة المحددة التي يتم فصل كل منها عن اآلخر بحواجز طبيعية وتخصص كل األركان:مفهوم 
مساحة لممارسة نشاط معين، وتزود المعلمة كل ركن بالمواد والوسائل واألدوات التي ترتبط بموضوع الركن 

 (.54م،ص2004.)عاطف عدلي فهمي،حيث تقوم بعرضها بشكٍل جذاب يحقق تفاعل األطفال معها
هي مجموعة من المساحات المعينة ألنشطة محددة، وهى تحتوي على مجموعة من  فهوم األركان إجرائيًا:م

 الوسائل التعليمية تخدم هذه األركان التعليمية.
 أو إضافتها التي يتم التجريبية العلمية والممارسات واألعمال المواقف بأنها : تعرفالتعليميه األنشطه
 وتعميقه إثرائه على بالمقرر وتعمل ترتبط خصائص متعددة، ولكنها وتتطلب ىالحال المقرر فى تضمينها
 واالبتكارى العلمى تفكيره وتثير العقلية تشبع احتياجاته التى الممارسات أو األعمال ببعض القيام للطفل وتتيح
.)عبدالسالم عطوة التعليم عملية فى فعالة تكون أن أردنا إذا بكافة أنواعها التعليمية لألنشطة خالل من

 .)242م، ص2003أفندي،
ويقصد بها الجهد العقلي أو البدني الذي يبذله المعلم، أو المتعلم، أو كالهما معا  األنشطة التعليمية إجرائيًا: 

 في سبيل انجاز هدف ما لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية المنشودة.
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على عمليات العمل، وينبني التأثير عادة  على كيف ستتأثر :هو قياس لتأثير حادثة أو مشكلة أو تغيير تأثير
.)قاموس المعجم الوسيط ،اللغة العربية مستويات الخدمة، ويتم تحديد األولوية بواسطة التأثير و اإللحاحية

 (1م.ص2107المعاصر. قاموس عربي عربي، اإلنترنت، الثالثاء، 
 مرحلة التعليم قبل المدرسة:

هي فترة زمنية من عمر المتعلم لها سماتها الخاصة، ومظاهرها المميزة التي يشترك  :)أ(المرحلة الدراسية
فيها كل المتعلمين، ولها أبعادها النفسية واالجتماعية والمادية، وتنقسم إلى التعليم قبل المدرسة،التعليم 

 (.11م، ص2013.)الوثيقة العامة للمناهج، األساسي، التعليم الثانوي، والتعليم الجامعي
(سنوات، وتتميز بأنشطة 5-3: هو تعليم األطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم من))ب(التعليم قبل المدرسة

تاحىة الفرصة للتعبير عن الذات، والتدريب  متعددة تهدف إلى إكساب األطفال القيم التربوية واالجتماعية، وا 
 (12-11م،ص 2013جع السابق، .)المر على كيفية العمل والحياة معا  لتحقيق النمو المتكامل

 ( سنوات5-3عمر) من األطفال تستقبل تربوية هي مؤسسة:  مفهوم مرحلة التعليم قبل المدرسة إجرائياً 
 شخصية جوانب في المتكامل النمو تحقيق إلى هذه المؤسسة وتهدف فئات، ثالث على األطفال فيها ويوزع
 المختلفة. الطفل

 السابقة:اإلطار النظري والدراسات 
تقوم معلمة الروضة بأدوار عديدة ومتداخلة، وتؤدي مهام كثيرة ومتنوعة تتطلب مهارات فنية مختلفة،  تمهيد:

يصعب تحديدها بشكل تفصيلي، فإذا كان المعلم في مراحل التعليم األخرى مطالبا  بأن يتقن مادة علمية 
مسؤولة عن كل ما يتعلمه األطفال، إلى جانب معينة ويحسن إدارة الفصل، فإن المعلمة في روضة األطفال 

ويمكن إجمال المهام  مهمة توجيه عملية نمو كل طفل من أطفالها في هذه المرحلة الحساسة من حياتهم.
التي تؤديها معلمة الروضة في ثالثة أدوار رئيسة هي: دورها كمساعدة لعملية النمو الشامل لألطفال. دورها 

 التعلم والتعليم. دورها كممثلة لقيم المجتمع وتراثه وتوجهاته.كمديرة وموجهة لعمليات 
لذا يرى الباحثون بأن األنشطة التعليمية تأخذ مكانا  هاما  في المنهج، ألن لها تأثير كبيرا  في تشكيل خبرات   

خرى. المتعلم، ومن ثم تعديل سلوكه، بل تعمل األنشطة في عالقات تبادلية وتفاعلية مع عناصر المنهج األ
ذا كانت األهداف تجيب عن التساؤل لماذا نعلم؟ والمحتوى يجيب عن السؤال ماذا نعلم؟ فإن نشاطات  وا 

 التعليم والتعلم هي التي تجيب عن السؤال كيف نعلم؟
واألهداف الصحيحة، والمحتوى الجيد، ال يعنى الكثير إذا لم تتمخض نشاطات التعليم والتعلم عن اكتساب 

 ت التربوية المرغوب فيها.األطفال للخبرا
يساعد األطفال على تخطى جانب .2 تستوعب الفروق الفردية بين األطفال..1أهمية األنشطة التعليمية: 
تساعد .4يسّد الفجوة بين المحتوى، وبين ما هو موجود خارج الروضة..3 الخوف والرهبة من المعلمة.

لديهم من خالل تدريبهم على كيفية التعبير عن الرأي،  األنشطة التعليمية األطفال في تنمية مهارات االتصال
 وضرورة احترام الرأي اآلخر.



90 
 

 تنمية المهارات المعرفية، والقدرات، واالتجاهات، والميول، والقيم لدى المتعلم./1أهداف األنشطة التعليمية: 
على اكتشاف مفاهيم  مساعدة األطفال/3 إكساب األطفال دوافع ايجابية نحو دراسة الخبرات التعليمية./2

)المثناني مساعدة األطفال على استيعاب العالقات بين الخبرات التعليمية وتذكرها./4 الخبرات التعليمية.
 (.67م، ص1986معتوق، 

 معلمة الروضة وتنظيم بيئة التعلم:
بناء شخصيته يقصد ببيئة التعلم المكان الذي يعد لتحقيق األهداف التربوية ، ويراعي متطلبات نمو الطفل و  

وتحقيق نموه الشامل المتكامل، حيث يتعلم ويجري ويكتشف ويلعب ويمارس أنشطته كافة حسب قدراته 
 وميوله ورغباته واتجاهاته. وتنظيم بيئة التعلم تساعد على: 

الطفل إدارة التعلم بفاعلية. وتنفيذ البرنامج اليومي بيسر وسهولة. وتنفيذ األنشطة المختلفة بفاعلية. ومساعدة 
على التعلم. ويتم تنظيم بيئة التعلم في شكل أركان. وقد أكدت االتجاهات الحديثة في تربية طفل ما قبل 
المدرسة على نظام األركان التعليمية التي يتم من خاللها ممارسة الطفل لألنشطة التعليمية الحرة ، مما يعزز 

كتشاف، وذلك من خالل التعامل باألشياء لديه القدرة على التعلم عن طريق المشاهدة والتجريب باال
ومالمستها. ومن خالل األركان التعليمية، يتم توفير فرص تعليمية مختلفة للطفل، بما يحقق ميوله ويساعده 

 (.53م،ص2004)عاطف عدلي فهمي،على اكتساب خبرات مختلفة تحقق له النمو الشامل.
 مواصفات غرفة األركان التعليمية: 

يتم تجهيز غرفة األركان التعليمية بكل الوسائل والمواد الخاصة بكل ركن، حتى تتوافر بيئة تعليمية غنية    
تحفز الطفل وتنمي قدراته في مختلف المجاالت. وتقوم المعّلمة بتنظيم األركان التعليمية في قاعة واسعة 

منظمة، تسمح للطفل بحرية الحركة، وسهولة خالية من العوائق، يتم فيها ترتيب األركان التعليمية بطريقة 
التنقل من ركن إلى آخر. وتتخذ المعّلمة لها مكانا  مناسبا  يمكنها من مراقبة األطفال وتقديم المساعدات 
الالزمة متى ما طلب منها ذلك، على أن تترك لألطفال ممارسة واختيار النشاط الذي يرغبونه بحرية تامة 

 دورها على اإلشراف والتوجيه واإلرشاد عند الضرورة. دون تدخل منها إذ يقتصر 
تحتوي غرفة األركان التعليمية على ثمانية أركان يضم كل ركن اثنين من األرفف، أقسام األركان التعليمية: 

لحفظ المواد والوسائل الخاصة بالركن يتم وضعها في شكل ركن)زاوية( يناسب ارتفاعها مستوى األطفال. 
كن وآخر حاجز خشبي مع تغطية أرضية الغرفة بمفارش. ويتم توزيع األركان على النحو ويفصل بين كل ر 

 التالي:
( كراسي صغيرة تالئم األطفال.ومن المواد والوسائل: 6-5: يضم هذا الركن طاولة دائرية بها)ركن البناء .1

رتون، مكعبات خشبية، مكعبات بالستيكية، أشكال هندسية، صناديق من الخشب، صناديق من الك
 (.160م ص2005.)عزة خليل عبدالفتاح،مجسمات
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أوراق بيضاء، أوراق ملونة  :( كراسي.ومن المواد والوسائل6-5طاولة دائرية بها ) ركن التعبير الفني: .2
وورق الصق ملون لعمل الكوالج، ورق بوستر، ورق كريشة، قصدير، ورق حلوى، كرتون، أنواع مختلفة من 

 .تيب(، مقصات صغيرةالصمغ، شريط لصاق شفاف)سلو 
( كراسي. ومنالمواد والوسائل: حيوانات مختلفة، 6-5طاولة دائرية بها من)ركن االكتشاف والطبيعة:  .3

.)محمد سليم كائنات بحرية، نباتات وزهور، حشرات، موازين، أواني متدرجة األحجام، مواد لتنمية الحواس
 .(59ـــ 55م،ص2015الزبون وآخرون،

خرز بأحجام  المواد والوسائل:( كراسي. ومن 6-5طاولة دائرية بها من) ية :ركن األلعاب االدراك .4
وأشكال وألوان مختلفة، ألعاب الفك والتركيب، ألعاب مختلفة، تجميع األشياء التي تربطها عالقة ببعضها 

 البعض، ألعاب البازل والمتاهات.
 األطفال. ومن المواد والوسائلكراسي تناسب حجم  6-5طاولة دائرية بها  ركن المطالعة)المكتبة(: .5
جهاز تسجيل، جهاز فيديو، سماعات لألذن، كتب وقصص ومجالت مصورة، صور مختلفة وبطاقات بها، :

 لوحات، عرائس مختلفة ومسرح للعرائس.
أدوات مطبخ، : كراسي وطاوالت صغيرة. ومن المواد والوسائلوالتمثيل:  )المطبخ(ركن التعايش األسري .6

أكوالت، أثاثات منزل ونماذج ألجهزة المنزل، أدوات نظافة، مالبس وأحذية متنوعة، مجسمات لبعض الم
دمى مختلفة، مالبس وأدوات بعض المهن، وإلثراء هذا الركن يمكن عمل نماذج مصغرة من عيادة، معمل، 

 سوق مصغر، لمحالت الجزار.
بطاقات،  –سات، أوراق بأحجامكرا : ( كراسي. ومن المواد والوسائل6-5طاولة بها من ) ركن التخطيط: .7

 أقالم مختلفة األشكال، أدوات مكتبية، أوراق بها رسومات لخطوط متقطعة، لوحات مختلفة.
: طاوالت + كراسي. ومن المواد والوسائل: جهاز حاسوب أو أكثر، طابعة ملونة، أوراق، ركن الحاسوب .8

البيئة المحيطة بالطفل والخامات المتاحة واختيار برامج تعليمية تالئم األطفال. وعلى المعّلمة االستفادة من 
 (.24م،ص2009دليل المنهج القومي للتعليم قبل المدرسة، البدائل إلثراء األركان تنظيما  وتأثيثا .)

 الدراسات السابقة:
م(رسالة ماجستير، بعنوان)منهج رياض األطفال وأثره في 2007أزهرى محمد أحمد حسين سالمة)دراسة: .1

التحصيل الدراسي في الحلقة األولي من التعليم األساسي، بالوحدة األدارية لمدينة الدويم،هدفت الدراسة 
لم يلتحقوا بها، وتتبع نتائج لتالميذ الحلقة األولي من التعليم األساسي الذين التحقوا برياض األطفال، والذين 

تحصيلهم في كل الحلقة المكونة من ثالث فصول هي الصف األول والثاني والثالث، وذلك لمعرفة أثر ما 
تلقوه في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة في تحصيلهم الدراسي،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

من كآفة التالميذ المسجلين في مرحلة التعليم األساسي بوحدة  استخدم أداة االستبانة، تكون مجتمع الدراسة
(تلميذا  وتلميذة، مستعينا  420الدويم اإلدارية لمدينة الدويم في الحلقة األولي، تكونت عين الدراسة من)

بالعمليات اإلحصائية المختلفة من الوسط الحسابي، واإلنحراف المعياري، واختبار)ت( ومعامل اإلرتباط، 
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، ومن أهم النتائج: أن  Spssبعد الحصول على نتائج التالميذ في الصفوف الثالث، مستخدما  نظام  وذلك
لدخول الروضة أثر إيجابي في التحصيل الدراسي في الحلقة األولي من التعليم األساسي. تتضح أهمية 

التعليم األساسي.أن للجنس  مرحلة التعليم قبل المدرسة في زيادة التحصيل الدراسي لتالميذ الحلقة األولي من
 عالقة بزيادة التحصيل الدراسي فكان ذلك لصالح التلميذات على التالميذ. وتوصي الدراسة ضرورة إعداد

 الطفل. لدى االقتصادية القيم بناء كيفية في للمعلمة مساعد دليل
يمان أكرم :أسيلدراسة .2  بيئية أنشطة رنامجب م( رسالة ماجستير، بعنوان)أثر2007غيث) محمد الشوارب، وا 

 في برنامج أثر استقصاء إلى الدراسة هذه البيئية( هدفت وتفسيراتهم الروضة أطفال مفاهيم تنمية في مقترح
 عينة على تطبيقه خالل من وذلك البيئية، أطفال الروضة وتفسيرات مفاهيم تنمية في البيئية التربية
 في طفال   (48التجريبية) المجموعة في طفال   (50مجموعتين) على موزعين وطفلة، طفال   (98بلغت)

 في الخاص التعليم لمديرية التابعة رياض األطفال من عشوائي بشكل اختيارهم تم الضابطة، المجموعة
 أثر يظهر لم حين في التجريبية، لصالح المجموعة للبرنامج أثر وجود إلى النتائج: أشارت.عمان مدينة

 النتائج توصي الدراسة: ضرورة ضوء وفي .والمجموعة الجنس بين والتفاعل الجنس، متغير حسب للبرنامج
 والسلوكات االتجاهات اكتساب في حرجة مرحلة كونها وذلك مرحلة  الروضة في البيئية للتربية برامج تطبيق
 .البيئية

االقتصادية  القيم بناء في الروضة معلمة م( رسالة ماجستير، بعنوان) دور٢٠١٠الحمود) قاسم هناءدراسة: .3
 في المعلمة على المشرفين التربويين الموجهين دور سنوات( وتعرف 6- 5  سن بين ما الرياض أطفال لدى

االقتصادية  القيم بناء في الروضة معلمة القيم. هدفت الدراسة إلى التعرف على دور هذه لبناء مساعدتها
 التحليلي.  يتكون الوصفي المنهج الباحثة سنوات. استخدمت 6- 5  سن بين ما الرياض أطفال لدى

دمشق والبالغ  مدينة في األطفال رياض في الثالثة الفئة أطفال معلمات جميع من للبحث األصلي المجتمع
 الروضات في الطبقية وتمثلت للمعلمات العشوائية بالطريقة عينة هذه الدراسة  (معلمة.اختيرت791عددهن)
( 664عددهن) بلغ وقد الخاصة: الروضات في والمعلمات .ثالثة فئة معلمة) 127عددهن) بلغ وقد: الرسمية
( ألجراء المعالجة اإلحصائية وتمثلت SPSSثالثة.استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية) فئة معلمة

 القيم أكثر أن ومن أهم النتائج T)في حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. استخدام اختبار )
 متوسطات أعلى والتي سجلت المحكمين نظر وجهة من ( سنوات6-5عمر) في للطفل مناسبة االقتصادية

 المهن احترام أصحاب – وتقديره العمل حب- االدخار - اإلنفاق - االستهالك ترشيد) قيم هي حسابية
 حب العمل – اإلنفاق – االستهالك قيم، ترشيد بناء في الروضة معلمة به تقوم الذي الدور وأن وتقديرهم،
قيمة  غرس سبيل في به تقوم الذي الدور كان بينما كبيرا   كان (وتقديرهم المهن أصحاب احترام – وتقديره
 بصورة القيم وتنمية تدريس أساليب على وتوصى الدراسة: ضرورة التركيز متوسطا   كان الطفل لدى االدخار

 الروضة. معلمة إعداد وتأهيل برامج عامة، والقيم االقتصادية بصورة خاصة في
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 في العلمية األنشطة بعض على قائم برنامج م(رسالة دكتوراه، بعنوان)أثر2011خضر) بدر : نجوىدراسة .4
 من الروضة أطفال من عينة على تجريبية دراسة الروضة( طفل لدى اإلبداعي التفكير تنمية مهارات

 مهارات تنمية في العلمية األنشطة بعض أثر تعرف إلى الدراسة (سنوات في مدينة دمشق. هدفت6_5عمر)
 40)من ) مكونة دمشق، مدينة في الروضة أطفال من عينة لدى تخيل( أصالة، طالقة،(اإلبداعي التفكير
 برنامج الباحثة أعدت20)مجموعة) كل في وتجريبية ضابطة مجموعتين على عشوائيا   وزعت وطفلة طفال
والحركات)  باألفعال اإلبداعي التفكير اختبار التجريبية، واستخدمت المجموعة على طبقته علمية أنشطة

TCAMباستخدام إحصائيا البيانات، وحللت جمعت ( ثم (حزمةspssومن أهم ) فرق وجود عدم: النتائج 
 الضابطة المجموعتين من كل درجات أطفال متوسط بين %5 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذي

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذي فرق وجود. القبلي في القياس اإلبداعي التفكير اختبار على والتجريبية
 اإلبداعي التفكير اختبار على والتجريبية الضابطة المجموعتين من أطفال كل درجات متوسط بين 5%

ضرورة  وتوصي الدراسة: .التجريبية المجموعة لصالح الفرق وكان البعدي القياس في باألفعال والحركات
 المحفزة البيئة توفير لدى األطفال. اإلبداعي التفكير تستثير علمية أنشطة األطفال رياض مناهج تضمين
 .األطفال لدى اإلبداعي للتفكير

فاعلية برنامج قائم على النشاط القصصي م(رسالة ماجستير، بعنوان)2015)منال طيب فرج حسين دراسة: .5
واالجتماعية  لدى طفل الروضة(هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ولعب الدور في تنمية القيم الخلقية 

فاعلية برنامج قائم على النشاط القصصي ولعب الدور في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية لدى طفل 
الروضة. استخدمت الباحثة المنهج الشبه التجريبي وذلك لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة وقدرته علي تحقيق 

ي الدراسة الضابطة والتجريبية. تكون مجتمع 0.ذلك باستخدام القياس القبلي والبعدي لمجموعتأهدافها و 
الدراسة من جميع أطفال الرياض في ليبيا التابعين لوزارة التربية والتعليم والمسجلين في الفصل الدراسي 

تم اختيارها بطريقة م.عينة الدراسة تكونت من أطفال روضة واحدة وسوف ي2016/ 2015الثاني من العام 
قصدية ويتم تقييم العينة بطريقة عشوائية إلي مجموعة تجريبية وضابطة. استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم 

ألجراء المعالجة اإلحصائية وهي: حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. (spssاالجتماعية)
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدم إيذاء الغير  وأسفرت أهم النتائج: عن وجود T)استخدام اختبار)

بالقول والفعل لصالح المجموعة التجريبية. وجود داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي لصالح 
المجموعة التجريبية وتوجد فروق ذات داللة إحصائية لبطاقة المالحظة لصالح االختبار البعدي للمجموعة 

فروق ذات داللة إحصائية للبرنامج األول لصالح الذكور أكثر من اإلناث. وتوصى هناك  التجريبية.
الدراسة: بضرورة إعداد سيناريوهات المشاهد التمثلية علي شكل مواقف درامية تتضمن القيم االجتماعية 

 والخلقية ويطلب من الطفل تأديتها بعد إعطاء األطفال فكرة واضحة وقصيرة عن موضوع النشاط.
 :السابقة الدراسات على قيبالتع
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بماهية  البيانات المتعلقة ببعض لها النظرى اإلطار تغذية فى السابقة الدراسات من الحالية الدراسة أفادت .1
تأثيرها على أطفال مرحلة  عملية ماهية وكذلك دور معلمة الروضة في تفعيل أركان األنشطة التعليمية،

 بناء نموذج منها والتى لدور معلمة الروضة المختلفة النماذج على أيضا   أفادت كما ، الطفولة المبكرة
عدادها.  االستبانة وا 

 من أهم أهمية دور معلمة الروضة حيث تعد اعتبار فى السابقة الدراسات مع الدراسة الحالية اتفقت .2
 تحقيقها مدى عن للكشف وذلك التفاعلية ألركان األنشطة التعليمية برياض األطفال، العملية خطوات
 أيضا   الدراسات مع الدراسة هذه اتفقت كما فيها، والضعف القوة نقاط لها وتشخيص رسمت التى ألهدافها

تفعيل أركان   ضرورة إلى فيها رئيس كمحور  تتبنى والتى والخاصة الحكومية المؤسسات دعوتها لكافة فى
 األنشطة التعليمية برياض األطفال.

في مرحلة التعليم  دور معلمة الروضة بتقييم تقوم أنها فى السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة تختلف .3
في تفعيل أركان األنشطة  والضعف، القوة نقاط على للوقوف وذلك قبل المدرسة، وحدة الدويم اإلدارية

األركان التعليمية لهؤالء  تلبيتها إلحتياجات ثم ومن المعلمات والموجهات، نظر وجهة من التعليمية
 األطفال. 

 إجراءات الدراسة الميدانية:
يحتوي هذا الجزء على إجراءات الدراسة والتي تشمل منهج الدراسة ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة  تمهيد:

وكيفية اختيارها، وأدوات الدراسة وكيفية بناءها وتقنينها، وخطوات إجراءات الدراسة واألساليب اإلحصائية 
انات واإلجابة عن أسئلة الدراسة، وتقييم أدوات القياس من خالل المستخدمة في الدراسة، وتحليل البي

 اختبارات الثبات والصدق الظاهرى والذاتي.
 :منهج الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي. والذي ُيعرف بأنه)مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل  الباحثوناستخدم  
لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادا  على جمع الحقائق والبيانات، وتصنيفها ومعالجتها، وتحليلها تحليال  

ضوع محل كافيا ، ودقيقا  الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو المو 
 (.59م،ص2000)الرشيدي بشير،الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 
يتكّون مجتمع الدراسة من جميع معلمات، ومديرات وموجهات رياض األطفال بمنطقة وحدة الدويم التعليمية  

 .م2018-م2017(معلمة  وموجهة  للعام الدراسي 63التابعة لوالية النيل األبيض، والبالغ عدهم)
 عينة الدراسة:)طريقة اختيار العينة وخصائصها( 

(معلمة  بطريقة عشوائية، كما تم أيضا  اختيار 50(معلمة  وموجهة  منهن)59تم اختيار عينة للدراسة قوامها)  
(موجهات، والجميع يمثلون عينة الدراسة 9العينة الثانية من الموجهات بطريقة قصدية والبالغ عددهن)

 صف أفراد العينة للدراسة:والجداول التالية ت
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 الوضع الوظيفي:.1
 (يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا  للوضع الوظيفي:1جدول)

 النسبة% التكرار الوضع الوظيفي
 71.2 42 معلمة
 13.6 8 مديرة
 15.3 9 موجه

 100 59 المجموع
  Spss ) المصدر: واقع اإلجراء التحليلي اإلحصائي)               

% 15.3% مديرات 13.6% من أفراد عينة الدراسة معلمات ، 71.2(أن 1يتضح من الجدول أعاله رقم)
 موجهات.

 المؤهل العلمي:.2
 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا  للمؤهل العلمي:2جدول )

 النسبة% التكرار المؤهل العلمي
 61.0 36 سودانية شهادة
 11.9 7 معلمات دبلوم

 16.9 10 بكالوريوس
 8.5 5 عالي دبلوم

 1.7 1 ماجستير
 100.0 59 المجموع

 Spss ) المصدر: واقع اإلجراء التحليلي اإلحصائي)          
% 11.9% من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي شهادة سودانية، 61(أن 2يتضح من الجدول أعاله رقم)  

 % ماجستير.1.7% دبلوم عالي،8.5% بكالوريوس، 16.9دبلوم المعلمات، 
 الدورات التدريبية:.3

 (يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا للتدريب:3جدول)
 النسبة% التكرار التدريب

 22.0 13 دورات3 من أقل
 25.4 15 دورات5 من وأقل دورات3
 52.5 31 فأكثر دورات5

 100.0 59 المجموع
 Spss ) المصدر: واقع اإلجراء التحليلي اإلحصائي)          
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% تلقوا 25.4دورات تدريبية، 3% من أفراد عينة الدراسة تلقوا أقل من 22(أن 3يتضح من الجدوألعاله رقم) 
 دورات تدريبية فأكثر.5%  تلقوا 52.5دورات تدريبية، 5وأقل من  3
 
 سنوات الخبرة:.4

 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا  لسنوات الخبرة:4جدول )
 النسبة% التكرار الخبرةسنوات 

 23.7 14 سنوات5 من أقل
 22.0 13 سنوات10 من وأقل سنوات5

 20.3 12 سنة15 من وأقل10
 33.9 20 فأكثر سنة15

 100.0 59 المجموع
 Spss ) المصدر: واقع اإلجراء التحليلي اإلحصائي)        

% خبرتهم 22سنوات، 5% من أفراد العينة تقل خبرتهم عن 23.7(أن 4يتضح من الجدول أعاله رقم)  
 سنة فأكثر.15% خبرتهم 33.9سنة، 15وأقل من 10% خبرتهم 20.3سنوات، 10وأقل من 5

على االستبانة والمالحظة كأداة لجمع البيانات  الباحثونولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد أدوات الدراسة: 
والمعلومات الالزمة للدراسة ، والخطوات التالية، توضح اإلجراءات التي اتبعت إلعداد وتصميم وتقنين 

 االستبانة والمالحظة. 
نة من خالل عملية بناء أداة الدراسة االستبا الباحثونلقد اتبع أداة االستبانة:)تصميم استمارة الدراسة( (1)

الخطوات التالية: الرجوع إلى األدبيات السابقة المتعلقة بموضوع البحث واالطالع على ما كتب عن معلمة 
الروضة ودورها في تفعيل أركان األنشطة التعليمية ومدى تأثيرها لدى أطفال مرحلة الطفولة المبكرة من 

 وجهة نظر معلمات وموجهات رياض األطفال.
مات الشخصية ألفراد العينة وهى: الوضع الوظيفي، المؤهل األكاديمي، الدورات : تضمن المعلو القسم األول

 التدريبية، سنوات الخبرة.
(عبارة، وقد طلب من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا إجاباتهم عن ما 40: يحتوى على عدد)القسم الثاني

مستويات)أبدا ، نادرا ، أحيانا ، تصفه كل عبارة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج والذي يتكون من خمسة 
 غالبا ، دائما ( ولقد تم توزيع هذه العبارات على أسئلة الدراسة.

 تقنين أداة االستبانة: 
 (: الصدق الظاهري)صدق المحكمين

( 5للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة)االستبانة، المالحظة، المقابلة( وقد تم عرضها على عدد) 
لخبرة في مجال المناهج وطرائق التدريس, إلبداء آرائهم حول مناسبتها لتحقيق الهدف من محكمين من ذوي ا
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إعدادها. وقد تم تعديل بعض الفقرات وحذف بعضها بناء  على مقترحاتهم وتعديالتهم، وقد تكونت االستبانة 
ى المحاور الستة، ( فقرة موزعة عل40في صورتها النهائية من ستة محاور وبعدد من الفقرات بلغ مجموعها)

 ( انظر الجدول أدناه:5كما هي موضحة في الجدول رقم)
 ( يوضح توزيع عبارات االستبانة على محاورها:5جدول)

 
 

 عدد العبارات

  المحتتتاور
 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول العدد

10 5 10 5 10 5 40 
 Spss ) اإلحصائي)المصدر: واقع اإلجراء التحليلي       

يقصد بثبات المقاييس درجة خلو المقاييس من األخطاء أي درجة االتساق الداخلي ثبات األداة:)االستبانة(: 
بين العبارات المختلفة والتي تقيس متغير ما، والثبات يعنى االستقرار أي الحصول على نفس القيم عند إعادة 

ي كل مرة يتم فيها استخدام أداة القياس وبالتالي فهو يؤدى إلى الحصول على نفس النتائج أو نتائج متوافقة ف
إعادة المقياس. وكلما زادت درجة الثبات واستقرار األداة كلما زادت الثقة فيه. الختبار مدى توافر الثبات بين 

 .استعمل الباحثون طريقة معامل الفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفيةاإلجابات على األسئلة 
( من أفراد العينة، 10بانات على عينة استطالعية قوامها)تم توزيع االستأواًل: طريقة معامل الفا كرونباخ: 

 (6كما موضح بالجدول أدناه رقم) 0.95وكان معامل الثبات = 
 
 

 ( يوضح معامل الفا كرونباخ لعبارات االستبانة:6جدول رقم)
 معامل الفا كرونباخ عدد عبارات االستبانة عدد االستبانات

10 40 0.77 
 0.77( أن معامل الثبات = 6أعاله رقم)إذن يتضح من الجدول  

 
 0.88=     0.77=       معامل الثبات    =         الصدق الذاتيأما  

(من أفراد العينة، وعند 10: تم توزيع االستبانات على عينة استطالعية قوامها)ثانيًا: التجزئة النصفية
، ويحسب معامل الثبات بالقانون 0.72بيرسون  التصحيح أخذ األسئلة الزوجية والفردية، وكان معامل ارتباط

 التالي وجد أن:

2ر=   معامل الثبات 
1+ر
 معامل االرتباط  ، ر 

              =0.72×2

0.72+1
    =0.84 
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 (254م ص2008)عدنان عوض،.     0.84=  معامل الثباتإذن       

، وهو ثبات مرتفع جدا  ومن ثم يمكن القول بأن 0.84وبعد اإلجراء التحليلي فقد بلغت قيمة معامل الثبات   
 االستبانة تتمتع بدرجة عالية جدا  من الثبات.

 0.92=       0.84=         معامل الثبات   =           الصدق الذاتي  
معرفة دور معلمة الروضة في تفعيل األنشطة بمنطقة  وحدة  تهدف الدراسة الميدانية إلىتطبيق االستبانة: 

ببناء أداة البحث وتم توزيعها  الباحثونالدويم التعليمية ،  وذلك من خالل أسئلة الدراسة. ولتحقيق ذلك قام 
بجميع أفراد العينة بمختلف نوعهم ومنحوا فترة  الباحثون( معلم ومعلمة، وقد التقى 59على عينة تتألف من)

 فية لتعبئة االستبانة بعد شرح ضاف لفقرات االستبانة والهدف منها وطريقة اإلجابة عنها.كا
 -بالخطوات التالية: الباحثونلتنفيذ إجراءات الدراسة قام إجراءات تنفيذ الدراسة الميدانية: 

م أداة في التخطيط للدراسة الميدانية موضحة خطوات تصمي الباحثونتتمثل في اإلجراءات التي اتبعها  .1
الدراسة وصف لمجتمع وعينة البحث وتقييم أدوات القياس من خالل اختبارات الصدق الظاهري ، والثبات 

 ،باإلضافة إلى توضيح األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات. وذلك على النحو التالي. 
ألخذ اإلذن والسماح إلجراء الدراسة تمت مخاطبة إدارة التعليم قبل المدرسة بمنطقة الدويم التعليمية ،  .2

 . برياض الدويم
(استبانة على معلمات ومديرات وموجهات التعليم قبل المدرسة بمنطقة الدويم التعليمية 59تم توزيع عدد) .3

 ثم أعطوا فترة كافية لإلجابة عنها خالل أسبوع تقريبا . 
 بينها تالف يذكر.  تم استالم االستبانات، جميعها صالح للتحليل اإلحصائي وليس من .4
هي أسلوب يقوم بتقويم سلوك األفراد وما يقومون به من أعمال وأفعال، فالمدرب يالحظ (أداة المالحظة: 2)

سلوك المشاركين داخل قاعة التدريب وخارجها حيث يستطيع تقدير مدى التقدم الذي يظهر على المتدربين 
وتنقسم  (788، ص 2002، 2يوسف قطامي وآخرون ط)ليقدم لهم أشكال العون لإلرتقاء بعمليات التعلم.

 المالحظة لنوعين هما:
 حيث تتم وفق إجراءات دقيقة، ومنضبطة من خالل أدوات مالحظة معدة مسبقا . :المالحظة المنظمة .1
.)وليد أما المالحظة العشوائية: فتتم بشكل عام دون تخطيط ودون االلتزام بخطوات أو أدوات محددة .2

 .(31ص ،2003خضر الزند، 
/أن يكون المالحظ 3/ وتكون موضوعية بعيدة عن التحيز. 2أن تكون منضبطة. /1: ومن شروط المالحظة 

/أن يتعود التسجيل السريع 5/أن يكون المالحظ مؤهال  للمالحظة. 4دقيقا  كما  وكيفا  ومنطقيا  في مالحظته.  
/االستعانة بالتصوير وآالت 8ظ صبورا . /وأن يكون المالح7/وأن يخطط لها تخطيطا  دقيقا . 6لكل شيء. 
 (.82، ص2003)عبد القادر أحمد الشيخ، التسجيل.
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تم إدخال البيانات وتحليلها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم المعالجات اإلحصائية: 
إحصائيا  (واستخدمت األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات األولية، حيث تمت معالجتها SPSSاالجتماعية)

 -باستخدام اآلتي:
 التكرارات والنسب المئوية ، وعمل الجداول الوصفية والرسوم البيانية.  .1
تم ترميز إجابات المبحوثين حتى يسهل إدخالها في جهاز  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية، .2

 -الحاسوب للتحليل اإلحصائي وذلك على النحو التالي:
 ل المتغيرات الوصفية بمتغيرات رقمية:( يوضح تمثي7جدول رقم)

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   العبارة
 1 2 3 4 5 الرقم

 وقد تم تصحيح المقياس المستخدم في الدراسة كاآلتي: 
1+2+3+4+5الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع درجات المفردة على العبارات ) 

5
= )3  

(يوضح األوزان واألوساط المرجحة 8واألوساط المرجحة لهذه األوساط كما في الجدول التالي: الجدول رقم) 
 لخيارات إجابات أفراد العينة.

 ( يوضح الوزن والوسط المرجح لمقياس الدراسة:8جدول رقم)
 دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   أبدا   الخيار
 5 4 3 2 1 الوزن

 5-4.20 4.19-3.4 3.39-2.6 2.59-1.8 1.79-1 المتوسط المرجح
: وتم استخدامه لقياس االتساق الداخلي لعبارات البحث  للتحقق من صدق األداء , .اختبار ألفا كرونباخ3

.)صالح %(، والذي يقاس وفقا  للمعادلة التالية60ويعد المقياس جيدا  ومالئما  إذا زادت قيمة ألفا كرونباخ عن)
 (.165م،ص2000عالم، الدين محمود 

 ]ن 2مج ع -1 [معامل الثبات    =    ن          
 2مج ع         1 -ن                

 حيث )ن( ترمز إلى العدد الكلي لمفردات االختبار.   
 ( ترمز إلى تباين درجات كل مفردة من مفردات االختبار.2و)ع       
 ت جميع المفردات.( ترمز إلى مجموع تباين درجا2و)مج ع       

 عرض وتحليل البيانات ومناقشتها وفق أسئلة الدراسة وفرضياتها:
 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول وفرضه:
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: ما دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان البناء ، واالكتشاف والطبيعة برياض األطفال نص السؤال 
 ومدى تأثيرها على خصائص مجال األلعاب اإلدراكية بمرحلة الطفولة المبكرة؟. 

دور  تفعيل نشاط أركان البناء، واالكتشاف والطبيعة برياض األطفال ومدى تأثيرها على  أما فرضه:
 األلعاب اإلدراكية بمرحلة الطفولة المبكرة غير كاٍف. خصائص مجال

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها، استخدم الباحثون، اختار مربع كاي، والمتوسطات الحسابية،  
 واالنحرافات المعيارية. 

الفرضية (يوضح  اختبار مربع كاي، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 9جدول رقم )
 األولى:

 
 العبارة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مربع كاي 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة التفسير

 ويعبئها المكعبات .يحمل1
 بناء دون ويفرغها

 غالبا   دالة 0.000 4 23.288 3.64 1.09

 صفوف في بالبناء .يقوم2
 3.68 1.08 األرض على مسطحة

 غالبا   دالة 0.000 3 2.627

 دائما   دالة 0.000 4 33.119 4.03 1.04 رأسيا   المكعبات .يرص3
 أحيانا   دالة 0.000 4 20.068 3.27 1.09 جسورا   .يبني4
 األطفال من قريب وهو .يبني5

 4.14 1.15 معهم بتعاون
 غالبا   دالة 0.000 4 49.729

 في التي األشياء .يستكشف6
 اإلدراكي الركن

 غالبا   دالة 0.000 4 27.695 3.80 97.

 المواد بعض عن أسئلة .يوجه7
 4.03 1.04 الموجودة

 غالبا   دالة 0.000 3 19.983

 الكتشاف الحواس .يستخدم8
 بالركن األشياء

.85 4.39 
 دائما   دالة 0.000 3 41.949

 الشبه أوجه .يتعرف9
 4.42 79. واالختالف

 دائما   دالة 0.000 3 43.305

 حسب األشياء .يصنف10
 والشكل واللون الحجم

.81 
 

 دائما   دالة 0.000 3 42.898 4.41

 غالبا       3.98 0.99 المتوسط الكلي للمحور
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 Spss ) المصدر: واقع اإلجراء التحليلي اإلحصائي) 
 .0.05( بأن جميع العبارات دالة إحصائيا  عند مستوى داللة إحصائية 9يتضح من الجدول أعاله رقم) .1
 تراوحت نتائج  العبارات بين دائما  وغالبا . .2
(، وانحراف 4.42(المرتبة األولى بمتوسط حسابي)واالختالف الشبه أوجه يتعرفاحتلت العبارة) .3

(وانحراف معياري 3.27( احتلت المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي )جسورا   يبني(أما العبارة )0.79معياري)
(1.9.) 
(وهذا يدل على أن دور  تفعيل نشاط أركان البناء، واالكتشاف والطبيعة 3.98)بلغ المتوسط للمحور ككل .4

برياض األطفال ومدى تأثيرها على خصائص مجال األلعاب اإلدراكية بمرحلة الطفولة المبكرة كاف، وهذا 
 ما الحظه الباحثون في رياض األطفال التي تمت زيارتها.

 اني وفرضه: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الث
: ما مدى دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن المهارات اليدوية برياض األطفال ومدى نص السؤال 

 تأثيرها على خصائص المجال الجسمي الحركي بمرحلة الطفولة المبكرة؟. 
على دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن المهارات اليدوية برياض األطفال ومدى تأثيرها  أما فرضه:

 خصائص المجال الجسمي الحركي بمرحلة الطفولة المبكرة غير مرٍض.
(يوضح اختبار مربع كاي، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية 10جدول رقم)

 الثانية:
 
 العبارة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مربع كاي 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة التفسير

 بعض فوق بعضها أشياء .يرص1
 بسهولة

 دائما   دالة 0.000 3 32.051 4.31 87.

 4.03 96. األزرار ويفك .يربط2
 غالبا   دالة 0.001 3 16.864 

 غالبا   دالة 0.000 4 26.847 3.85 1.2 حذائه رباط .يعقد3
 التلوين أقالم باستخدام .يلون4

 محدد حيز داخل
 غالبا   دالة 0.000 3 19.305 4.14 89.

 غالبا   دالة 0.003 3 14.288 4.03 1.03 يبدأه الذي اليدوي النشاط .يتم5
 غالبا       4.07 0.99 المتوسط الكلي للمحور

 -:(ما يلي10يتضح من الجدول أعاله رقم) Spss)  المصدر: واقع اإلجراء التحليلي اإلحصا ) 
 0.05مستوى داللة إحصائية جميع العبارات دالة إحصائيا  عند  .1
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 تراوحت نتائج  العبارات بين دائما  وغالبا . .2
(وانحراف 4.31(المرتبة األولى بمتوسط حسابي )بسهولة بعض فوق بعضها أشياء يرصاحتلت العبارة) .3

(وانحراف 3.85(احتلت المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي)حذائه رباط يعقد(أما العبارة )0.87معياري)
 .(1.2معياري )

( ، وهذا يدل على أن دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن المهارات 4.07بلغ المتوسط للمحور ككل )
اليدوية برياض األطفال ومدى تأثيرها على خصائص المجال الجسمي الحركي بمرحلة الطفولة مرٍض، حيث 

طفال وتقديم المساعدات الالزمة يؤكد الباحثون على أن تتخذ المعّلمة لها مكانا  مناسبا  يمكنها من مراقبة األ
متى ما طلب منها ذلك، على أن تترك لألطفال ممارسة واختيار النشاط الذي يرغبونه بحرية تامة إذ يقتصر 

 دورها على اإلشراف عند الضرورة. 
 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وفرضه: 

أركان الصف، التخطيط، برياض األطفال ومدى  ما دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط نص السؤال: 
 تأثيرها عل خصائص المجال العقلي)المعرفي( بمرحلة الطفولة المبكرة؟.

دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان الصف، التخطيط، برياض األطفال ومدى تأثيرها عل  :أما فرضه
 سب.خصائص المجال العقلي)المعرفي(بمرحلة الطفولة المبكرة غير منا

( يوضح اختبار مربع كاي، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية 11جدول رقم)
 الثالثة:

 
 العبارة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مربع كاي 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة التفسير

 غالبا   دالة 0.000 4 25.492 3.83 1.11 مشاغبة بدون النشاط ركن  .يختار1
 غالبا   دالة 0.000 3 2.828 3.41 1.02 إزعاج بدون آخر إلى نشاط من .ينتقل2
 غالبا   دالة 0.000 4 22.271 3.76 1.14  لالنتهاء كافيا   وقتا   واحد نشاط مع .يبقى3

 دائما   دالة 0.000 3 27.983 4.22 94. بتعاون األطفال باقي مع .يلعب4
 دائما   دالة 0.000 3 48.864 4.34 93. الحمام إلى الذهاب في نفسه على .يعتمد5
 غالبا   دالة 0.000 4 22.780 3.59 1.05 تنفيذه ويحاول للعمل .يخطط6
 غالبا   دالة 0.000 4 22.780 3.51 1.11 للقياس األساسية المفاهيم .يكتشف7
 دائما   دالة 0.000 3 29.475 4.25 90. الحسابية األعداد مفاهيم .يمتلك8
 كالجمع الحسابية العمليات معاني .يفهم9

 والطرح
 دائما   دالة 0.000 3 33.542 4.32 85.

 دائما   دالة 0.000 3 107.441 4.76 59. واآليات األحاديث بعض .يحفظ10
 غالبا       4.00 0.96 المتوسط الكلي للمحور

 .المصدر: واقع اإلجراء التحليلي اإلحصائي
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 -( ما يلي:11يتضح من الجدول أعاله رقم)  
 .0.05بأن جميع العبارات دالة إحصائيا  عند مستوى داللة إحصائية   .1
 تراوحت نتائج  العبارات بين دائما  وغالبا . .2
( وانحراف 4.76واآليات(المرتبة األولى بمتوسط حسابي) األحاديث بعض احتلت العبارة)يحفظ .3

إزعاج(احتلت المرتبة العاشرة  بمتوسط  بدون آخر إلى نشاط من تقل( أما العبارة )ين0.59معياري)
 (.1.2( وانحراف معياري )3.41حسابي)

(وهذا يدل على أن دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان الصف، 4.00بلغ المتوسط للمحور ككل) .4
 هو التخطيط في المجال العقلي)المعرفي( حيث جاء مناسبا  لألطفال.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وفرضه: عرض ومناقشة 
: ما مدى دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن المطالعة)المكتبة( ومدى تأثيرها على نص السؤال 

 خصائص مجال حواسه المختلفة بمرحلة الطفولة المبكرة؟. 
ثيرها على خصائص توظيف دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن المطالعة)المكتبة(ومدى تأ :أما فرضه

 مجال حواسه المختلفة بمرحلة الطفولة المبكرة ضعيف.
 (اختبار مربع كاي، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية الرابع:11جدول رقم)

 
 العبارة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مربع كاي 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
اإلحصا
 ئية

 النتيجة التفسير

 بالصور اهتماما   .يبدي1
 بالكتاب الموجودة

.60 4.74 65.62
7 

2 0.00
0 

 دائما   دالة

24.59 4.22 87. الكتاب صور عن .يتحدث2
3 

3 0.00
0 

 دائما   دالة

37.18 3.93 1.06 بالقراءة .يتظاهر3
6 

4 0.00
0 

 غالبا   دالة

 يريد ما المعلمة على .يملي4
 3.54 1.23 كتابته

22.44
1 

4 0.00
0 

 غالبا   دالة

 3.25 1.19 بعناية الكتب .يتبادل5
15.49

2 
4 0.00

4 
 نادرا   دالة

 غالبا       3.94 0.99 المتوسط الكلي للمحور
 المصدر: واقع اإلجراء التحليلي اإلحصائي  

 -( ما يلي: 11يتضح من الجدول أعاله رقم)   
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 .0.05داللة إحصائية جميع العبارات دالة إحصائيا  عند مستوى  .1
 تراوحت نتائج  العبارات بين دائما  ، وغالبا ،  ونادرا . .2
(وانحراف 4.74بالكتاب(المرتبة األولى بمتوسط حسابي) الموجودة بالصور اهتماما   احتلت العبارة)يبدي .3

نحراف ( وا3.25بعناية(احتلت المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي) الكتب (أما العبارة )يتبادل0.60معياري)
 (.1.19معياري)

( وهذا يدل على أن توظيف دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط ركن 3.94بلغ المتوسط للمحور ككل) .4
المطالعة)المكتبة( ومدى تأثيرها على خصائص مجال حواسه المختلفة بمرحلة الطفولة المبكرة فقد وجد 

 قبوال  كبيرا  بدرجة تقدير جيد جدا .
 متعلقة بالسؤال الخامس وفرضه: عرض ومناقشة النتائج ال

: ما دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان ساحة اللعب الحر، الماء والرمل ومدى تأثيرها نص السؤال  
 على خصائص المجال االجتماعي بمرحلة الطفولة المبكرة ؟.

ل ومدى تأثيرها على دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان ساحة اللعب الحر ، الماء والرم : أما فرضه
 خصائص المجال االجتماعي بمرحلة الطفولة المبكرة غير كاف.

( يوضح اختبار مربع كاي، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية 11جدول رقم)
 الخامس:

 
 العبارة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مربع كاي 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 النتيجة التفسير

 دائما   دالة 0.000 3 30.966 4.20 1.04 بسهولة الدرج ويهبط .يصعد1

 غالبا   دالة 0.002 4 17.356 3.61 1.15 يقع أن دون .يجري2

 غالبا   دالة 0.007 4 14.136 3.66 1.25 بسهولة عال مكان من .يهبط3

 غالبا   دالة 0.000 4 33.119 3.88 1.24 بها ويمسك بالكرة .يقذف4

 غالبا   دالة 0.000 4 40.915 4.02 1.18 بسهولة عجالت  ثالث ذات دراجة .يركب5

 غالبا   دالة 0.000 3 18.085 4.10 94. والتوجيهات القواعد .يحترم6

 دائما   دالة 0.000 3 84.390 4.58 85. والرمل الماء ساحة في بانهماك .يعمل7

 دائما   دالة 0.006 2 10.203 4.32 79. والرمل الماء استخدام في دوره .يأخذ8

 دائما   دالة 0.017 2 8.169 4.25 84. يقوله عما زيتحدث9
 ساحة في األطفال تنظيم على .يعمل110
 3.46 1.10 الماء

 غالبا   دالة 0.002 2 17.525
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 غالبا       4.01 1.04 المتوسط الكلي للمحور.

 ( ما يلي: 11يتضح من الجدول أعاله رقم) Spss ) اإلحصائي) المصدر: واقع اإلجراء التحليلي
 .0.05العبارات دالة إحصائيا  عند مستوى داللة إحصائية  .1
 تراوحت نتائج  العبارات بين دائما ، وغالبا ،   .2
( وانحراف 4.58والرمل( المرتبة األولى بمتوسط حسابي) الماء ساحة في بانهماك احتلت العبارة)يعمل .3

الماء(احتلت المرتبة العاشرة بمتوسط  ساحة في األطفال تنظيم على (أما العبارة)يعمل0.85معياري)
 (.1.10( ، وانحراف معياري )3.46حسابي )

(وهذا يدل على أن دور معلمة الروضة في تفعيل نشاط أركان ساحة 4.01بلغ المتوسط للمحور ككل) .4
خصائص المجال االجتماعي بمرحلة الطفولة المبكرة فقد اللعب الحر، الماء والرمل ومدى تأثيرها على 

وجد بصورة كافيه. وهذا داللة لدور المعلمة في توفير المعدات المطلوبة لهذا الركن حتى يمارس هؤالء 
 األطفال اللعب بشىء من الحرية واإلطمئنان.

 
 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس وفرضه:

دور معلمة الروضة في تفعيل ركن مهارات االتصال مع اآلخرين ومدي تأثيرها على ما مدى نص السؤال:  
 خصائص المجال االجتماعي بمرحلة الطفولة المبكرة؟.

: توظيف دور معلمة الروضة في تفعيل ركن مهارات االتصال مع اآلخرين ومدي تأثيرها على أما فرضه
 واضح.خصائص المجال االجتماعي بمرحلة الطفولة المبكرة 

 ( اختبار مربع كاي، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية السادسة:12جدول رقم)
 
 العبارة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مربع كاي 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة التفسير

 دائما دالة 0.000 3 52.661 4.46 85. اآلخرين األطفال مع .ينسجم1

 غالبا   دالة 0.002 3 15.237 4.03 1.06 الكبار مع .يتحدث2

 غالبا   دالة 0.000 3 26.220 3.81 1.04 مشاعرهم اآلخرين األطفال .يشارك3

 دائما دالة 0.000 3 60.390 4.51 81. معين صديق أو ، أصدقاء .له4

 الترتيب في االشتراك في .يرغب5
 والتنظيف

 دائما دالة 0.000 4 84.475 4.39 96.

 دائما     4.24 0.95 المتوسط الكلي للمحور

 Spss ) المصدر: واقع اإلجراء التحليلي اإلحصائي)  
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 -( ما يلي:11يتضح من الجدول أعاله رقم)
 .0.05جميع العبارات دالة إحصائيا  عند مستوى داللة إحصائية  .1
 وغالبا .تراوحت نتائج  العبارات بين دائما ،  .2
(، وانحراف معياري 4.51معين(المرتبة األولى بمتوسط حسابي) صديق أو ، أصدقاء احتلت العبارة)له .3

( 3.81مشاعرهم( احتلت المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي ) اآلخرين األطفال (، أما  العبارة )يشارك0.81)
 (.1.0، وانحراف معياري )

على أن توظيف دور معلمة الروضة في تفعيل ركن مهارات (، وهذا يدل 4.24بلغ المتوسط للمحور ككل) .4
االتصال مع اآلخرين ومدي تأثيرها على خصائص المجال االجتماعي بمرحلة الطفولة المبكرة واضح.لذا 
الحظ الباحثون وعي الطفل في البيئة االجتماعية واأللفة، وزيادة المشاركة االجتماعية وتتسع دائرة 

تماعي في األسرة ومع جماعة الرفاق فاللعب معهم بالنسبة للطفل هو صمام األمان العالقات والتفاعل االج
 اعواطفه وانفعاالته، وهو أفضل وسيلة للتعبير الواضح عما يشعر به في هذه المرحلة. 

 
 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالمالحظة:

 -في هذا الجزء يتم عرض ملخصا  لمالحظات الباحثون فيما يلي: 
الباحثون على أهمية تفعيل أركان األنشطة التعليمية لدى أطفال مرحلة التعليم قبل المدرسة، وبنفس  اتفق .1

االهتمام البد من تأهيل معلمات رياض األطفال إعدادا  كامال  للقيام بمهنة التدريس كما ينبغي حيث يشتمل 
هن على الوسائل التعليمية ألهميتها التأهيل طرائق التدريس، وصياغة األهداف السلوكية اإلجرائية، وتدريب

 القصوى في مجال تمليك المهارات المطلوبة لدى هؤالء األطفال.
واتفقوا أيضا  من خالل مالحظاتهم أثناء توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة بأنه ينبغي على معلمة  .2

يام بدورها على أكمل وجه، وأن رياض األطفال أن تكون حالتها الصحية والنفسية بصورة مرضية تؤهلها للق
تكون نشيطة، ومثقفة، وسريعة البديهة، ولها القدرة على االبتكار مهتمة  بتنمية التفكير العلمي الصحيح، 
وأكد الباحثون بأن معلمة الروضة ليس أداة لتوصيل المادة لعقول هؤالء األطفال، بل هي إنسان عليها أن 

 نسانية بينها وبين هؤالء األطفال، وبين األطفال فيما بينهم أيضا .تكون ذا خبرة في تكوين العالقات اإل
كما أكد الباحثون على أهمية المعايير التي يتم بها اختيار اإلحتياجات التدريبية، وأشاروا جميعهم إلى  .3

، احتياجهم لدورات مستقبلية كاستخدام الوسائل الحديثة في التدريس، ونظريات التعلم، والتربية الوطنية
دارة الصف،  واإلختبارات التحصيلية، والتجويد في القرآن الكريم، وأخالقيات المهنة، وتحليل المحتوى، وا 
ودورات في التخصص المعني، وتحفيز معلم مرحلة التعليم قبل المدرسة لتجود أدائها في تطبيق مهارات 

علمة مستقرة نفسيا  مقتنعة  بالرضا التدريس ألن الحوافز المادية واألدبية تشجع العمل التربوي وتجعل الم
الوظيفي لهذه المهنة. لذا، يرى الباحثون ضرورة تنويع طرق أساليب تدريب معلمات مرحلة ما قبل المدرسة 
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واالهتمام بكل النواحي الفنية واإلدارية المتعلقة بأداء رسالتها في تطبيق مهارات التدريس على الوجه 
 المنشود.

 المستخلص:
الدراسة إلى التعرف على دور معلمة الروضة في تفعيل أركان األنشطة التعليمية ومدى تأثيرها تهدف هذه   

لدى أطفال مرحلة الطفولة المبكرة، من وجهة نظر معلمات رياض األطفال بوحدة التضامن اإلدارية، مدينة 
دراسة  من المعلمات الدويم، والية النيل األبيض. تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي. تكون مجتمع ال

( معلمة  وموجهة . تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية للمعلمات، وقصدية 63والموجهات والبالغ عددهن)
( موجهات. واعتمدت اإلستبانة والمالحظة كأدوات 9(معلمة ، و)50( منهن)59للموجهات والبالغ عددهن)

وتحليلها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم  لجمع البيانات. كما استخدمت طريقة إدخال البيانات
( حيث استخدمت أساليب التكرارات والنسب المئوية، وعمل الجداول الوصفية. SPSSاالجتماعية)

 والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية.
 -ومن أهم النتائج للدراسة:

 . 0.05جميع العبارات ألفراد الدراسة جاءت دالة إحصائيا  عند مستوى داللة إحصائية  .1
 تراوحت نتائج  العبارات جميعا  ما بين دائما  وغالبا .  .2
%(وهذا يدل على أن دور  تفعيل األنشطة التعليمية 3.98بلغ المتوسط للمحور األول والرابع ككل بنسبة) .3

ى خصائص مرحلة الطفولة المبكرة جاء بصورة كافية، وهذا ما الحظه برياض األطفال ومدى تأثيرها عل
 الباحثون في رياض األطفال التي تمت زيارتها. 

%( ، وهذا يدل على أن 4.07كما بلغ المتوسط للمحور الثاني والثالث والخامس والسادس ككل بنسبة) .4
 رات فيها جميعا  ما بين دائما  وغالبا .دور  تفعيل األنشطة التعليمية برياض األطفال تراوحت نتائج  العبا

(، وانحراف 4.42(المرتبة األولى بمتوسط حسابي)واالختالف الشبه أوجه يتعرفاحتلت العبارة) .5
(وانحراف معياري 3.27( احتلت المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي )جسورا   يبني(أما العبارة )0.79معياري)

(1.9.) 
( وانحراف 4.58والرمل( المرتبة األولى بمتوسط حسابي) الماء حةسا في بانهماك احتلت العبارة)يعمل .6

الماء(احتلت المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي  ساحة في األطفال تنظيم على (أما العبارة)يعمل0.85معياري)
 (.1.10( ، وانحراف معياري )3.46)
التعليم قبل المدرسة، وبنفس  اتفق الباحثون على أهمية تفعيل أركان األنشطة التعليمية لدى أطفال مرحلة .7

االهتمام البد من تأهيل معلمات رياض األطفال إعدادا  كامال  للقيام بمهنة التدريس كما ينبغي حيث يشتمل 
التأهيل طرائق التدريس، وصياغة األهداف السلوكية اإلجرائية، وتدريبهن على الوسائل التعليمية ألهميتها 

 لمطلوبة لدى هؤالء األطفال.القصوى في مجال تمليك المهارات ا
8.  
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 ومن أهم التوصيات:
 التربوية التقنيات استخدام على تعتمد التى التربوية األنشطة التعليمية توفير زيادةاالهتمام بضرورة   (1

 الحديثة داخل األركان التعليمية برياض األطفال.
 نشأة لمعرفة المكتبات على والتردد فيما بينهم العلماء أدوار لعب على األطفال ضرورة تدريب (2

 . االبداع إلى أدت التى االختراعات والظروف
 على ما والتهجم السخريه عن واالبتعاد ومقترحاتهم أرائهم وتقبل األطفال به يقوم ما وتقدير احترام يجب (3

 . أفكار من يطرحونه
 تساعده التى للطفل األدوات وتهيئة والتأمل للتخيل المناسبه ألركان األنشطة التعليمية البيئه تهيئةضرورة  (4

 والعصف الذهني.  االثراء على
الحلول  واقتراح الضعف نقاط على للوقوف الحالية لمناهج مرحلة رياض األطفال المستمر التقويمضرورة  (5

 المناسبة لها.
 التفكير تستثير علمية أنشطة األطفال رياض مناهج تضمين .المقترحات من بمجموعة البحث وانتهى (6

 .األطفال لدى اإلبداعي للتفكير المحفزة البيئة توفير لدى األطفال. اإلبداعي
 المصادر والمراجع:

 أواًل: المصادر
-Copyrights 2010م( )2017قاموس المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر. قاموس عربي عربي) .1

2017 Almaany.com, All rights reserved1،اإلنترنت، الثالثاء، ص.) 
 CopyrightAlmaany.com, All rightsم()2010 –م 2017المعاني. قاموس عربي عربي)قاموس  .2

reserved3، اإلنترنت، الثالثاء، ص.) 
 ثانيًا: المراجع:

م(مناهج البحث التربوي: رؤية تطبيقية مبسطة. الكويت: دار الكتاب الحديث 2000الرشيدي بشير) .3
 للتوزيع.

 الجماهيرية للنشر. الليبية، الدار العربية الجماهيرية فال،األط رياض م(منهج1986المثناني معتوق:) .4
م(المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، بخت 2013جمهورية السودان، وزارة التربية والتعليم العام:) .5

 الرضا، الوثيقة العامة للمناهج، الدويم، والية النيل األبيض.
م(، المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، بخت 2009العام:)جمهورية السودان، وزارة التربية والتعليم  .6

 الرضا، دليل المنهج القومي للتعليم قبل المدرسة، الدويم، والية النيل األبيض.
م(القياس والتقويم التربوي والنفسي، أساسياته وتطبيقاته المعاصرة، 2000صالح الدين محمود عالم) .7

 القاهرة ، دار الفكر العربي.
 .1م( تربية الطفل في اإلسالم، عمان، األردن، دار الرازي للنشر، ط2003الم عطوة أفندي:)عبدالس .8
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، دار جامعة أم درمان اإلسالمية 2م( منهجية البحث العلمي، ط2002عبد القادر أحمد الشيخ الفادني) .9
 للنشر، كلية التربية، جامعة أم درمان اإلسالمية.

 .1عمان، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط م(معلمة الروضة،2004عاطف عدلي فهمي:) .10
م(األنشطة في رياض األطفال، القاهرة، مدينة نصر، دار الفكر العربي، 2005عزة خليل عبدالفتاح:) .11
 .3ط
م( مناهج البحث العلمي، الشركة العربية المتحدة  للتسويق والدراسات بالتعاون مع 2008عدنان عوض) .12

 اهرة، مصر.جامعة القدس المفتوحة، الق
م(المدخل إلى مناهج رياض األطفال بين الواقع والرؤية، األردن، 2015محمد سليم الزبون وآخرون:) .13

 .1عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ط
م(أساليب تربية طفل ما قبل المدرسة بين النظرية والتطبيق، جامعة الفيوم، 2013نبيلة الشوربجي: ) .14

 القاهرة، دار النهضة العربية.
م(القياس والتقويم لتحسين العملية التعليمية في التعليم األساسي، الدورة 2003ليد خضر الزند:)و  .15

 التدريبية لموجهي تعليم األساس والية الخرطوم، كلية التربية، جامعة السودان.
، دار الفكر للطباعة والنشر، 2م( تصميم التدريس، ط2002 -هت 1423يوسف قطامي وآخرون) .16

 عمان، األردن.:
 

 ثالثًا:الرسائل العلمية والدوريات والمجالت:
م(منهج رياض األطفال وأثره في التحصيل الدراسي في الحلقة 2007أزهرى محمد أحمد حسين سالمة:) .17

األولي من التعليم األساسي، بالوحدة األدارية لمدينة الدويم،رسالة ماجستير، كلية التربية بخت الرضا، قسم 
 جامعة بخت الرضا، الدويم، والية النيل األبيض.الدراسات التربوية، 

يمان أكرم أسيل .18  مفاهيم تنمية في مقترح بيئية أنشطة برنامج م( أثر2007غيث:) محمد الشوارب، وا 
البيئية، رسالة ماجستير، قسم العلوم التربوية، كلية العلوم واآلداب، جامعة البتراء  وتفسيراتهم الروضة أطفال

 ن.الخاصة، عمان، األرد
م(فاعلية برنامج قائم على النشاط القصصي ولعب الدور في تنمية القيم 2015منال طيب فرج حسين:) .19

 الخلقية واالجتماعية لدى طفل الروضة، رسالة ماجستير،  كلية العلوم التربوية، جامعة اإلسراء، ليبيا.
 التفكير مهاراتتنمية  في العلمية األنشطة بعض على قائم برنامج م(أثر2011خضر:) بدر نجوى .20

(سنوات في مدينة 6_5عمر) من الروضة أطفال من عينة على تجريبية الروضة، دراسة طفل لدى اإلبداعي
 .1ملحق – 27 المجلد– دمشق جامعة دمشق، مجلة التربية ، جامعة دمشق. رسالة دكتوراه، كلية
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 بين ما الرياض أطفال لدىاالقتصادية  القيم بناء في الروضة معلمة م(دور2010الحمود:) قاسم هناء .21
القيم.  هذه لبناء مساعدتها في المعلمة على المشرفين التربويين الموجهين دور سنوات، وتعرف 6- 5  سن

 رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم تربية الطفل، جامعة دمشق.
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 المصارفدور التحليل المالي في كفاءة الرقابة على األداء المالي واالنحرافات في 

 ) دراسة حالة ـ بنك النيل للتجارة والتنمية الفرع الرئاسي(

  .ـ  جامعة النيل األبيضالقتصاد المساعد أستاذ ا عبد الرحمن عبد اهلل كبسورد. 

 أستاذة المحاسبة المساعد ـ جامعة السودان المفتوحة  د . نشوي عمر محمد خير 

  أستاذ اإلقتصاد المساعد ـ  جامعة الضعين   د. أسامة حسين محمد يوسف كبر

 :المستخلص

تمثلت مشكلة البحث في ما هو دور التحليل المالي في تحديد كفاءة ودقة الرقابة على األداء المالي وانعكاس 
ذلك في السيطرة على االنحرافات بالمصارف التي تهدف إلى تبيان مفاهيم التحليل وأدواته وأساليبه ومجاالته، 

أهميته في تحقيق وتفعيل الرقابة وبالذات مجال الخدمات المصرفية أيضا  تبيان أهم العوامل التي تؤثر في و 
استخدام التحليل المالي لتحسين المؤسسات المصرفية و الكشف عن االنحرافات الفعلية والمتوقعة وتمثلت 

دوات واألساليب التحليل المالي و فرضيات البحث في أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام األ
كفاءة الرقابة علي األداء المالي و هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام األدوات وأساليب التحليل 
المالي والسيطرة علي االنحرافات ومن أهم النتائج التي توصلت إليه البحث: أن المصرف يتبع سياسة التوازن 

توظيف الجيد للموارد واألرباح الناتجة عنها ، ويتضح ذلك من أثر التحليل المالي مابين السيولة والربحية وال
من خالل )األدوات وأساليب ، المؤشرات ( علي كفاءة الرقابة علي األداء المالي والسيطرة علي االنحرافات. 

دارة مخاطر الس وق ومخاطرة يتميز المصرف بوجود إدارات وأقسام فعالة إلدارة المخاطرة و السيولة وا 
االئتمانية والمخاطرة االستثمار وغيرها ، وتساهم هذه اإلدارات في القيام بدور فاعل في التوجيه السليم 
لالستثمارات الجيدة وتيم أليا وعبر الشبكة. من خالل النتائج يوصي البحث بضرورة تطوير نماذج قياس 

التي تعامل علي رفع األرباح المصرفية كذلك وتوفير مؤشرات مصرفية متطورة وتوفير المزيد من الدراسات 
ضرورة االهتمام بتنويع مجاالت االستثمار علي أن بوجه الفائض من السيولة والودائع في حالة وجود 
االستثمار في الشهادات الحكومية يؤدي هذا إلي رفع اقتصاد الدولة وعمل ندوات ومحاضرات ونشر دور 

 ء المالي.لنشر مفاهيم التحليل المالي واألدا
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Abstract 
The problem of research was the role of financial analysis in determining the 

efficiency and accuracy of control over financial performance and its reflection in 

controlling the deviations of banks, which aims to show the concepts of the 

analysis, its tools, methods and fields. Its importance in achieving and activating 

supervision, especially the field of banking services, In the use of financial analysis 

to improve banking institutions and detect the actual and expected deviations. The 

hypotheses of the research were that there are statistically significant differences 

between the use of tools and methods, financial analysis and the efficiency of 

control over financial performance. There are significant differences The results of 

the research are as follows: The Bank follows the policy of balance between 

liquidity and profitability and the good utilization of resources and the resulting 

profits, as evidenced by the impact of financial analysis through (tools, methods, 

indicators) on efficiency Control of financial performance and control of 

deviations. The Bank has effective departments and departments to manage risk, 

liquidity, market risk management, credit risk, investment risk and others. These 

departments play an active role in the proper direction of good investments, Timely 

and across the network. The study recommends the need to develop models of 

measurement and provide advanced banking indicators and provide more studies 

that deal with raising the profits of banking as well as the need to pay attention to 

diversification of investment areas that the surplus of liquidity and deposits in the 

case of investment in government certificates, seminars, lectures and dissemination 

of role to disseminate the concepts of financial analysis and financial performance. 

 أوال: اإلطار المنهجي

 / المقدمة1

مما الشك فيه أن العصر الحالي هو عصر ثورة المعلومات واالتصاالت ، فالتطور الهائل الذي حدث على 

المستوى التكنولوجي واالقتصادي والتوسع الكبير في المجال االقتصادي والتنظيمي مهد لظهور الشركات 

كالشركات المساهمة والمتعددة الجنسيات واستمر هذا االنفتاح إلى أن انتهى إلى ما يصطلح عليه " العمالقة 

بالعولمة " وبالتالي أصبح هناك كم هائل من البيانات والمعلومات التي هي بحاجه إلي تفسير والمعالجة 

بحتة تستند إلى المعلومة الدقيقة بالسرعة والدقة الممكنة، وأصبحت عملية اتخاذ القرارات عملية معقدة وعملية 
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ومع وجود وتزايد  المنافسة أصبحت عملية وجود المنشات واستمرارها في عالم األعمال عملية صعبة ومعقدة 

. 

إلي ضرورة وجود إدارة علمية تواكب هذا التطور السريع في البيئة والمنافسة الحادة ،  هذه األسباب دعت

ارة فعالة تضع الخطط العلمية والمدروسة  وأن تمتلك جهازا رقابيا )تمثل وبالتالي ينبغي أن تكون هناك إد

الرقابة الحلقة األخيرة من الحلقات العملية اإلدارية من التخطيط وتنظيم وتنسيق وقيادة واتخاذ القرارات . 

القياس فالرقابة تقوم بقياس مدي تحقيق األهداف التي حددتها عمليات التخطيط، فهي التي تصنع معايير 

ومن ثم تختبرها للتحقق من المطابقة، كما تقوم بعملية التصحيح عند اكتشاف أي انحرافات عن الخطط 

مع أهمية القطاع  الموضوعة مسبقا، وبالتالي فهي التي تعمل علي كشف األخطاء وتصحح مسار التنفيذ

دي الي تدهور االقتصاد في المصرفي في االقتصاد الوطني تزداد أهمية وخطورة الرقابة عليه حتى ال يؤ 

البلد. من هنا ظهر التحليل بهذه الصورة الحديثة في ثالثينا القرن العشرين أبان الكساد الكبير الذي  ساد 

الواليات المتحد األمريكية ، وما تبعه من اكتشاف لعمليات الغش والخداع في إدارة العديد من الشركات التي 

ين مما حدا بالمشرع إلي التدخل بغرض نشر المعلومات ، علي أضرت بمصالح المساهمين ، والمقرض

أصحاب الشركات ، وفتح المجال لعمليات التحليل المالي ، ومنذ ذلك التاريخ ، أصبح التحليل المالي يكسب 

 أهمية متزايد لدي الكثير من الجهات ذات الصلة.

 / مشكلة البحث    2

ض المشاكل التي يمكن تصنيفها إلي نوعين رئيسين ، أولها المشاكل عند القيام بعملية التحليل المالي تطرأ بع

بالتحليل المالي ، وثانيها مشاكل تتعلق باألطراف األخرى التي يعتمد عليها  التي تعترض إلي القائم بعمل

المحلل المالي في عملية أجراء تحليله أو القيام بتقويم األداء ، تظهر مشكلة البحث من خالل السؤال 

ئيسي التالي: ما هو دور التحليل المالي في تحديد كفاءة ودقة الرقابة على األداء المالي وانعكاس ذلك في الر 

 السيطرة على االنحرافات بالمصارف ومن خالل األسئلة الفرعية األخرى :
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/ ما هو مدي  جودة و كفاءة خصائص البيانات المحاسبية المقدمة للمحلل المالي في مخرجات عملية 1

 لتحليل المالي من حيث الدقة والسرعة.؟ا

مكانيات 2 / هل يؤثر تبنى مفهوم الرقابة الشاملة الذي يتنى مفهوم تحليل الربح والخسارة على مدى وا 

 استخدام أدوات وأساليب التحليل المالي لتحقيق الرقابة في مراحلها المختلفة ؟ 

يد أفضل البدائل المتاحة وعملية ترشيد اتخاذ / هل يمكن استخدام التحليل المالي كأداة تنبؤ في تحد3

 القرارات المالية واالستثمارية.؟

 / أهداف البحث3

يهدف هذه البحث إلى الوصول إلى دور التحليل في كفاءة الرقابة التي تتمثل األهداف في تبيان مفاهيم 

ات مجال الخدمات المصرفية. التحليل وأدواته وأساليبه ومجاالته، و أهمية في تحقيق وتفعيل الرقابة وبالذ

أيضا  تبيان أهم العوامل التي تؤثر في استخدام التحليل المالي لتحسين المؤسسات المصرفية. والتعرف على 

دور التحليل المالي في الكشف عن االنحرافات الفعلية والمتوقعة. كذلك كشف االنحرافات المالية أو غير 

ر باالعتماد على أدوات التحليل المالي. والبحث في معالجة ظاهرة المالية للوحدة االقتصادية في وقت مبك

 المالي في الكشف عن التالعب واالنحرافات. الفساد اإلداري والمالي عن طريق استخدام أدوات التحليل

 / أهمية البحث 4

ل المالي بعدا تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناوله حيث يمثل استخدام التحلي        

علميا  وعمليا  في الفلسفة اإلدارية الحديثة لتحقيق الرقابة الشاملة التي تتبنى مفاهيم الربح والربحية ، والتي 

توفر أدوات ومقاييس الكشف عن االنحرافات ، ومعايير تطور األداء ، وترشيد القرارات اإلدارية بتحسين 

تحقيق هذا البحث في مجال وبيئة المصارف العاملة في السودان   كفاءة األداء الرقابي والمالي، علي أن يتم

فتنبع أهمية التحليل المالي في معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة لتقييم المشروع القائم أو المراد تطوير 

ة وتوسيعه وتشخيص المشاكل التخاذ القرارات المستقبل والتخطيط لها في ظل ظروف وعدم التأكد وهي مهم
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في مشاريع الدولة المركزية و من األسباب األخرى التي تزيد أهمية البحث نجد أن إغفال أدوات التحليل 

المالي المختلفة من قبل كثير من المحاسبين واإلداريين وحتى المختصين في اإلدارة المالية واالعتماد على 

ة في حين أن هناك أدوات حديثة كاألدوات المفهوم التقليدي للتحليل المالي الذي يختصر فقط بالنسب المالي

الكمية ، باإلضافة إلى وجود أدوات أخرى مثل عملية تحليل ربحية المشاريع كالمفاضلة بين شراء وتأجير 

 األصول.

 / فرضيات البحث 5

تسعى البحث لقياس أثر التحليل المالي من خالل ) األدوات، األساليب، المؤشرات ( على كفاءة الرقابة على 

 األداء المالي والسيطرة على االنحرافات وفقا  للفرضيات التالية:

 / فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام األدوات وأساليب التحليل المالي وكفاءة الرقابة1

/ هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام األدوات واألساليب التحليل المالي و كفاءة الرقابة علي 2

 .األداء المالي

/ هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام األدوات وأساليب التحليل المالي والسيطرة علي االنحرافات 3

 . 

 / هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام المؤشرات التحليل المالي والسيطرة علي االنحرافات.4

 / منهجية البحث6

قة والمعلومات التاريخية واستخدامها في تصميم منهج استخدام المنهج التاريخي لعرض الدراسات الساب

التعامل مع البحث الحالي، والمنهج هو التعرف على الوضع الحالي، والمنهج الوصفي للتعرف علي الوضع  

القائم وعكس ما هو كائن على أرض الواقع والتحليلي الختبار بيانات المتوفرة واالستنباطي لتحديد العالقات 

 ائج، والمنهج التطويري لدراسة الحالة.واستخراج النت

 / حدود البحث7
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 حدود مكانية : الجهاز المصرفي بالسودان بنك النيل للتجارة والتنمية الرئاسة   

 م2015 -م 2011حدود زمانية : تنحصر في الفترة مابين   

 / طرق جمع البيانات ومصادرها8

والمقابلة الشخصية والمالحظة ، تقارير وبيانات الحالة تحت الدراسة أولية الدراسة الميدانية االستبيان  مصادر

 المنشورة عن الفترة المدروسة.

 مصادر ثانوية الكتب والمجالت والمنشورات والمواقع االلكترونية على شبكة االنترنت والرسائل الجامعية

 ثانيًا: الدراسات السابقة
 2005/ دراسة محاسن 1
مدي كفاءة النظام الرقابة الداخلية المتبعة في بنك الخرطوم في اكتشاف االنحرافات  مشكلة الدراسة هي ما   

واالختالسات ذلك من تحليل عناصر الرقابة بهدف التعرف علي أهم الخصائص والسمات الرقابة الداخلية 
تم عن طريقها تقييم ومعرفة وجهة نظر اإلداريين والعاملين في البنك والنظام المتبع واألساليب والوسائل التي ي

الرقابة الداخلية كذلك التعرف علي دور العمالء في عملية الرقابة من خالل إدارتهم الصحيحة لحساباتهم 
واألشراف عليها ومتابعة أي أخطاء قد تحدث فيها وقد توصلت الباحثة من خالل الفرضيات أآلتية: حدوث 

ونظام المراجعة الداخلية المتبعة حاليا وقد ال يكتشف  المخالفات يرجع لعدم فعالية نظام الرقابة الداخلية
التزوير واالختالسات عند وقوعها وتوصلت إلي النتائج التالية :أن الحد من المخالفات يعني أن لنظام الرقابة 
يكتشف الخطأ ولكن في وقت الحق الكتشاف الخطأ وحده ليس كافي أنما المطلوب اكتشاف الخطأ حين 

سبب خسائر فادحة للبنك وأن نظام المراجعة الداخلية المتبع حاليا يمكنه كشف التزوير وقوعه الن ذلك ي
واالختالسات عند وقوعها . اختلفت الدراستين في كفاءة نظام الرقابة الداخلية واكتشاف االنحرافات 

األداء المالي واالختالسات في بنك الخرطوم وأما الدراسة األخرى تحدثت عن دور التحليل وكفاءة الرقابة و 
 (. 1واالنحرافات في المصارف السودانية )

 م :2010/ هشام 2
تمثلت مشكلة الدراسة في هل تمثل القوائم المالية مصدرا كافيا للمعلومات التي تفيد عملية التحليل المالي     

والتمويل ؟ هل تساعد أساليب التحليل المالي في القطاع المصرفي للوصول إلي قرارات إدارة السيولة 
المصرفي ؟ يستهدف أبراز دور التحليل المالي في االستفادة من بيانات القوائم المالية في تقويم أداء 
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استرشد الباحث باختبار  -المصرف ومعرفة كيفية استخدام التحليل المالية لتقويم كفاءة األداء المالي
لمستخدمة إلجراء التحليل المالي ، وتوصل الفرضيات التالية: تمثل القوائم المالية مصدر كاف للبيانات ا

  مؤشرات  الباحث إلي مجموعة من النتائج أهمها في األتي: يوفر التحليل القوائم بواسطة النسب المالية
يمكن االعتماد عليها في قياس كفاءة األداء المالي المصرفي وأن القوائم المالية ال تمثل مصدرا كافيا لتزوي 

تمكنهم من اتخاذ القرارات الرشيدة . وتختلف الدراستين عن بعضهما في اتخذت  المستخدمين بمعلومات
دراسة هشام أهمية التحليل المالي في رفع كفاءة األداء المالي للمصارف السودانية وبحث الحالي  في دور 

 (.2التحليل المالي في كفاءة الرقابة واألداء المالي عن كشف االنحرافات في المصارف)
  2014ة هيثم / دراس3

تناولت الدراسة دور التحليل المالي في تقويم كفاءة األداء المصارف اإلسالمية وتمثلت مشكلة الدراسة : في 
استخدام التحليل المالي والحصول علي مؤشرات ترفع كفاءة األداء في المصارف اإلسالمية ، وكذلك اهتمام 

لي تقويم كفاءة األداء المالي ، كذلك مدي أمكانية المصارف اإلسالمية بمؤشرات التحليل المالي يؤثر ع
مصرف أم درمان الوطني في سداد التزاماته قصيرة وطويلة األجل وقابلية االئتمانية علي منح التمويل طويل 

في توضيح طرق استخدام التحليل المالي في المساعدة علي رفع  -وقصير األجل .تمثلت أهداف الدراسة :
لمصارف اإلسالمية السودانية وذلك بالتركيز علي أهمية المؤشرات المالية وبيان دورها ، كفاءة األداء لدي ا

وكذلك التعرف علي اهتمام اإلدارات المصرفية بنتائج التحليل المالي ، وكذلك توضيح استخدام التحليل 
لربحية والسيولة المالي في اتخاذ قرارات مالية سليمة ، وكذلك تقويم  مصرف أم درمان الوطني في مجال ا

وذلك باستخدام المؤشرات المالية ومعرفة كفاءة األداء المالي للمصرف .وسعت الدراسة الختبار الفرضيات 
الفرضية األولي : استخدام مؤشرات التحليل المالي يؤثر في قياس كفاءة األداء المالي للمصارف  -التالية :

التحليل المالي. المصارف اإلسالمية يؤثر في عملية اتخاذ اإلسالمية ، الفرضية الثانية : استخدام مؤشرات 
القرارات ،الفرضية الثالثة : استخدام التحليلي المالي يؤثر علي استمرارية المصارف اإلسالمية . توصلت 
الدراسة إلي عدة النتائج منها ، استخدام مؤشرات التحليل المالي يؤثر في قياس كفاءة األداء المالي 

سالمية ،المصارف اإلسالمية تستخدم مؤشرات التحليل المالي في قياس كفاءة األداء المالي للمصارف اإل
لجذب مدخرات العمالء ، المصارف اإلسالمية تهتم بالتحليل المالي ، استخدام مؤشرات التحليل المالي في 

ابقة تحدثت عن دور المصارف اإلسالمية يؤثر في عملية اتخاذ القرارات .اختلفت الدراستين في الدراسة س
التحليل المالي في تقويم ورفع كفاءة أداء في المصارف اإلسالمية عن طريقة مؤشرات المالية واتخذ القرارات 
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المالية السليمة في تحقيق رفع هذه كفاءة وأما الدراسة الحالة تحدثت عن دور التحليل المالي في كفاءة الرقابة 
 (.3طريق تحليل البيانات المالية في هذه المصارف ) علي األداء واالنحرافات ويتم ذلك عن

 2015/ دراسة الطيب 4
تتمثل مشكلة البحث في السؤال التالي: هل تطبيق القياس المرجعي بطريقة سليمة يؤدي إلي نتائج حقيقية   

بتطبيق  في تحسين األداء المالي في المصارف التجارية السودانية ؟. هدفت الدراسة إلي النقاط التي تتعلق
أسلوب القياس المرجعي في تقويم األداء المالي في المصارف التجارية السودانية وهي في إيضاح تطبيق 
أسلوب القياس المرجعي في تحسين األداء المالي في المصارف التجارية السودانية وتمثلت فروض الدراسة  

قية في تحسين األداء المالي في في: تطبيق أثر القياس المرجعي بطريقة سليمة يؤدي إلي نتائج حقي
بناء علي ما تقدم ، ومن خالل ما تم في الدراسة الميدانية  -المصارف التجارية السودانية . النتائج البحث:

أوضحت الدراسة أن  -من تحليل ومعالجة إحصائية واختبار الفروض يستخلص الباحث النتائج التالية :
نظام تقارير القياس لتقويم األداء المالي في المصارف التجارية ، تحسين القياس المرجعي يعمل علي تطوير 

أثبات الدراسة أن نتائج القياس المرجعي البد أن تكون مالئمة لمتطلبات ومعايير تقويم األداء المالي في 
المصارف التجارية ، أثبات الدراسة أن مدخل القياس المرجعي يربط مقاييس النتائج بمحركات القياس في 

مصارف التجارية .واختلفت الدراستين عن بعضهما في تحدثت الدراسة السابقة عن تطبيق القياس المرجعي ال
علي تقويم األداء المالي في المصارف التجارية السودانية وأيضا تحدثت عن تحسين األداء المالي في 

لمالي  وأما الدراسة أخري المصارف التجارية وتعرف علي خصائص والشروط الواجب توافرها لتقويم األداء ا
تحدثت عن دور التحليل المالي في كفاءة الرقابة علي األداء المالي واالنحرافات معالجتها في المصارف 

 (.4السودانية )
 ثالثًا: اإلطار النظري

 / التطور التاريخي للتحليل المالي: 1
بدأ االهتمام بالتحليل المالي في نهاية القرن التاسع عشر، حيث استعملت البنوك النسب المالية التي تبين 
مدي قدرة المؤسسة علي الوفاء بديونها استناد إلي كشوفاتها المحاسبية، وكان جل االهتمام في التحليل علي 

ت في العالم في تلك الفترة إلي توجيه مصادر التمويل الطويل األجل وقد أدي إفالس العديد من المؤسسا
 الهتمام في التحليل المالي إلي قضيتين أساسيتين وهما: 

دراسة سيولة المؤسسات خاصة أن أغلبيتها أعلنت إفالسها بسبب وضع السيولة لديها، حيث  األولى:
 أصبحت غير قادرة علي تسديد التزاماتها المالية عند استحقاقها .
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 (.5ية المؤسسات وقدرتها علي المنافسة )دراسة ربح الثانية:
مع تطور الصناعة والتجارة أتضح ضعف هذا التحليل، وظهر في بداية العشرينيات من القرن الماضي 
بعض الدراسات المبنية علي مؤسسات من قطاعات مختلفة باستعمال عدد كبير من النسب المالية، لكن 

نيف المؤسسات وفق القطاعات االقتصادية، وهذا ما ساعد سرعان ما تطور هذا التحليل وذلك من خالل تص
 علي المقارنة بين المؤسسات بسهولة.

 / مفهوم التحليل المالي2
يعتبر التحليل المالي تشخيصا  لحالة أو لوظيفة مالية في المؤسسة خالل دورة إنتاجية معينة أو خالل عدة 

البنوك، بهدف إظهار كل التغيرات التي تطرأ علي  دورات، وهذا لمن لهم عالقة بالمؤسسة كرجال األعمال،
الحالية المالية وبالتالي الحكم علي السياسة المالية المتبعة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزم وهناك الكثير 

 من التعريفات التي تناولت التحليل المالي منها:
ض نتائج األعمال علي اإلدارة المشرفة،إذ / يعتبر التحليل المالي من أهم الوسائل التي يتم بموجبها عر 1

 (.6يبين مدي كفاءتها في أداء وظيفتها )

/ التحليل المالي عبارة عن معالجة منتظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول علي معلومات تستعمل في 2
 (.7بل )عملية اتخاذ القرار وتقييم أداء المؤسسات في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستق

/ التحليل المالي وسيلة للقيام بدراسة تخطيطية: يعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط 3
 المالي، إذ من ضروري التعرف علي المركز المالي والسياسات المختلفة التي تأثر علي الربح.

 / أهمية التحليل المالي3
التنبؤ باألرباح حيث أنها هي أساس زيادة قيمة األسهم التي أهم ما يبحث عنه مستخدمي القوائم المالية هو 

يحملونها وهي التي تشجع المقرضون علي تحمل مخاطر إقراض أموالهم للشركة وكذلك فإن أرباح الشركة 
هي التي تتيح إمكانيات التوسع في المستقبل، ولكن المشكلة هي أن هذه األرباح غير مؤكدة، لذلك يجب 

تحليلية تساعد علي تفسير العالقات الرئيسية ودراسة اإلجراءات للحكم علي إمكانية النجاح إيجاد عدة أدوات 
 (.8في المستقبل، و يمكن أن تبقي بالقوائم المالية )

 وتتلخص أهمية التحليل المالي باعتباره أحد مجاالت المعرفة االجتماعية في النقاط التالية: 
 المنشات المختلفة ويساعده في أداء مهامه بشكل فعال ./ يعتبر أحد مهام المدير المالي في 1
/ تستخدمه الجهات المسئولة في البنوك عند منحها التسهيالت المصرفية لعمالئها، حيث يوضح مدي قدرة 2

 العمالء علي الوفاء بالتزاماتهم المترتبة علي التسهيالت االئتمانية الممنوحة لهم.
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النظام المحاسبي للوحدات المحاسبية المختلفة، بالتالي يمد متخذي / يتناول التحليل المالي مخرجات 3
 القرارات في المجتمع بالمؤشرات التي ترشد سلوكياتهم التخاذ القرارات الرشيدة.

/ يساعد التحليل المالي في التخطيط المستقبلي لكافة النشاطات االقتصادية، من ناحية أخري كما يخضع 4
 والسيطرة لحماية المؤسسة من االنحرافات المختلفة.ظروف عدم التأكد للرقابة 

 العوامل التي ساهمت في زيادة أهمية التحليل المالي:/ 4
 هناك مجموعة من العوامل ساهمت في زيادة أهمية التحليل المالي يمكن أبرازها فيما يلي :    
ال ضخم إلنشاء المصانع : أظهرت الثورة الصناعية في أوربا الحاجة إلي رأس م / الثورة الصناعية1

وتجهيزها وتمويل العملية اإلنتاجية سعيا وراء األرباح ووفورات اإلنتاج، وبذلك تطور حجم المؤسسات 
االقتصادية من مؤسسات فردية صغير إلي شركات مساهمة كبيرة تجمع مدخرات آالف من المساهمين 

لنقص خبرتهم إلي تفويض سلطة إدارة  الستثمارها علي نطاق واسع، ولقد أضطر هؤالء المساهمين نظرا
الشركات إلي مجلس إدارة مستقل، وأصبحت القوائم المالية وسيلتهم األساسية في متابعة وضعية المؤسسات 
ومدي نجاح اإلدارة في أداء مهمتها، وبالتالي ظهرت الحاجة إلي تحليل هذه القوائم وتفسير النتائج لتحديد 

 المالي لها ونتيجة إعمالها . جوانب القوة والضعف في المركز
دفع انتشار أسلوب التمويل القصير األجل البنوك التجارية إلي ضرورة تقييم سالمة المركز / االئتمان: 2

المالي والنقدي للمؤسسات المالية لهذا النوع من االئتمان، لذلك ظهرت الحاجة إلي ضرورة تحليل القوائم 
 المالية.

تهتم األسواق المالية بالمستثمرين في األوراق المالية، فهم أكثر األطراف الذين  / أسواق األوراق المالية:3
يحققون األرباح نتيجة استثمارهم في األوراق المالية، وعلي ضوء تلك النتائج بتحرك الطلب والعرض لألوراق 

 المالية في السوق.
شركات المساهمة كوسيلة الستثمار : نجاح / تدخل الحكومات في طريقة عرض البيانات بالقوائم المالية4

المدخرات يتوقف علي حماية المستثمر من تالعب المسيرين، لذلك اهتمت الحكومات بإصدار القوانين 
لضمان هذه الحماية سواء بالنص علي ضرورة تعيين مراجعين للحسابات، أو نشر القوائم المالية علي 

 ارجية ) المساهمين وغيرهم ( عليها.الجمهور إعترافا  منها بأحقية إطالع األطراف الخ
 / مجاالت و أغراض التحليل المالي 5

أن الغرض من التحليل المالي بصورة عامة هو تقويم أداء المشروع من زوايا متعددة ويمكن حصر أغراض 
   (  9التحليل المالي في النواحي التالية )
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ي المقرضين وذلك لمعرفة مدي قدرة المقترضين في يقوم بهذا النوع من التحليل المال / التحليل االئتماني:1
 الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الدائنين.

يتم في ظل هذا النوع من التحليل المالي التحقيق من سالمة استثمارات المستثمرين  / التحليل االستثماري:2
التحليل وتقييم الكفاءة اإلدارية وكفاية عوائدها وذلك من خالل تقييم األوراق المالية الخاصة بالمنشأة محل 

 الخاصة بها.
يتولد من عمليات اإلدماج والشراء التي تتم بين الشركات لتكوين وحدة واحدة  / تحليل اإلدماج والشراء:3

 نتيجة النضمام وحدتين اقتصاديتين أو وذلك من خالل التحليل المالي . 
لمالي في تقويم ربحية الشركة وكفاءتها في إدارة أصولها يتم االعتماد علي التحليل ا / تحليل تقويم األداء:4

المختلفة، وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها وتوازنها المالي، واتجاهات نموها المستقبلي ومقارنة أدائها بالشركات 
 (.10األخرى التي تعمل في نفس المجال )

بعملية تخطيط منظم في مواجهة  أصبح من الضروري لكل شركة أن تقوم / التحليل من أجل التخطيط:5
المستقبل ووضع تصور لألداء إستنادا  إلي األداء الذي كان سائدا  في السابق، ويعتبر التخطيط ضروريا في 

 ( 11مواجهة التقلبات المستمرة التي تتعرض لها أسواق المنتجات )
 / شروط التحليل المالي6

وذجا  ومن ثم االعتماد عليه في عملية اتخاذ القرار، ومن ينبغي أن تتوفر في التحليل شروط معينة ليصبح نم
 هذه الشروط: 

/ يجب أن تتوفر في التحليل المالي المرونة ،أي قابليته للتغيير بين فترة وأخري بحيث يتالءم مع متطلبات 1
 التغير الحاصلة خالل الفترة.

يظهر المؤشرات المختلفة عن / يجب أن يكون التحليل المالي شامل المالي ألنشطة الشركة بحيث 2
نشاطات المنشأة، وال يمنع من أن يكون التحليل المالي جزئيا  إذا اقتضت الضرورة اتخاذ قرار معين في 

 نشاط معين.
 / يجب أن يكون التحليل المالي إقتصاديا في التكاليف والجهد وكذلك في الوقت.3
المستقبل وليس علي أساس دراسة الظروف / يجب أن يرتكز التحليل المالي علي أساس التنبؤ في 4

 التاريخية للشركة، ويكون التنبؤ إما قصير األجل أو طويل.
/ يجب أن يمتاز التحليل المالي بالسرعة من ناحية اإلنجاز لكي ال يجعل البيانات أو المعلومات متقادمة 5

 من ناحية الوقت.
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وضوعية وحديثة لكي يتم التوصل إلي نتائج واقعية / يجب أن تكون األداة المستخدمة في التحليل فعالة وم6
 (.12ودقيقة )

 / معايير التحليل المالي7
إن التوصل إلي رقم معين ال يعني شيئا بحد ذاته بل ستوجب علي المحلل المالي مقارنته بغيره من األرقام 

 (13لمعرفة الموقف المالي للمنشأة وهنالك عدة معايير للمقارنة كما يلي: )
تعني هذه المعايير دراسة النسب المالية لنفس المنشأة في السنوات السابقة، وتستمد معايير التاريخية: / ال1

أهمية هذا المعايير من فائدتها في إعطاء فكرة عن االتجاه العام للمنشأة وبيان وضعها المالي والحالي مقارنة 
د فيما إذا كان يسير بتحسن مستمر أو يتجه بالسنوات السابقة، حيث يمكن معرفة وضع المنشأة المالي وتحدي

إلي وضع أسوأ، ومن عيوب هذا المعيار عدم قدرته علي المقارنة بين وضع المنشأة الحالي وأوضاع 
المنشات المشابهة األخرى، كما يعاب عليه عدم دقته خاصة إذا توسعت المنشأة في أعمالها أو تم تغيير 

 طبيعة عملها.
هذا الخصوص يتم مقارنة النسب المالية للمنشأة مع النسب المالية للمنشات  في / معايير الصناعة:2

المناسبة لها في الحجم والتي تتشابه معها في طبيعة العمل، وفائدة هذا المعيار انه يعطينا فكرة جيدة عن 
شات مشابهة وضع المنشأة المالي مقارنة بمثيالتها، إال انه يعاب عليه عدم الدقة نظرا  لصعوبة أن نجد من

تماما  من حيث الحجم وطبيعة األعمال، خاصة وأن الكثير من المنشات قد أخذت بمبدأ التنويع في المنتجات 
 للتقليل من مخاطر االعتماد علي منتج واحد.

ويعني قدرة المعلومات المحاسبية علي التأثير علي القرار الذي سيتخذه المستخدم بصدد / معاير المالئمة: 3
تنبؤات عن نتائج األحداث الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية، وكذلك تأكيد التوقعات السابقة أو تكوين 

 تصحيحها .

إن هذا المعيار ال يعني الدقة المطلقة / معيار الوثوق في المعلومات )أي معيار إمكانية االعتماد عليها (:4
ي مدي الدقة وصحة المعلومات وعدم ولكن يمكن أن يحتوي علي مدي مقبول يمكن من خالله الحكم عل

صحتها، ومن ضم الصفات التي يمكن اإلعتماد نجد صدق المعلومات في تمثيل ظاهرة معينة، الموضوعية، 
 الحياد.

يعني أن تكون المعلومات من حيث اإلنتاج والمصطلحات والمحتوي والصيانة  / معيار القابلية للفهم:5
ءم مع مستوي اإللمام والفهم المفترض من جانب مستخدمي والتبويب والعرض بسيطة، وبشكل يتال

 (.14المعلومات، ومالئمة لطبيعة متخذ القرار وشخصيته )
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ويقصد به أن تكون كافة المعلومات الضرورية الحالية والمستقبلية متاحة أمام المستخدم،  / معيار الشمول:6
 ة علي أسس سليمة ومقبولة.وفي حالة البيانات التقديرية يجب أن تكون التقديرات مبني

إن هذه الخاصية تعني أن المعلومات تعين المستخدم في  / معيار القابلية إلجراء المقارنات والتناسق:7
إجراء المقارنات بين المنشأة وغيرها، وبين المنشأة في فترات مختلفة، وينبغي أن يالحظ أن هناك تناسقا  بين 

 هذا العام ومثيالتها في األعوام األخرى.قواعد العمليات المحاسبية التي تمت 
 / محددات التحليل المالي 8

التحليل المالي أداة مهمة القتراب المحلل من حقيقة األوضاع المالية السائد في المؤسسات، أال أن المدى 
 الذي يصل إليه المحلل في االقتراب من الحقيقة محكوم بمجموعة عوامل منها: 

بقدر جودة المعلومات المستعملة في إعداده، ولكن كثيرا  ما يعمل المحللون في ظل / التحليل المالي جيد 1
 (.15شح المعلومات أو االعتماد علي معلومات غير دقيقة األمر الذي يؤثر في نتائجهم )

ية / كمية ونوعية المعلومات المتاحة، وذلك الن الكمية والنوعية لهما أثرا  مباشرا  في نتيجة التحليل،فالكم2
 المناسبة من المعلومات الموثوق تقلل من حالة عدم التأكد، وتؤدي إلي االقتراب من الوضع الحقيقي.

/ مدي استمرارية استعمال األساليب والقواعد المحاسبية، الن تغير األساليب سيؤدي إلي تغير في النتائج، 3
 خطأ.ما لم يكن المحلل مدركا  ألبعاد ذلك فانه سيجد نفسه واقعا  في ال

/ محدودية مؤشرات االتجاه، إذ ليس من الضروري أن يستمر نمط الماضي والمستقبل فإذا تدنت نسب 4
 السيولة للسنوات الماضية فإن ذلك ال يعني استمرار هذا االتجاه في المستقبل.

 دقيق./ اختصار البيانات المالية في القوائم المالية يحد من قدرة المحلل الخارجي علي االستنتاج ال5
 / الرقابة المالية9

تخدم الرقابة غرضين رئيسيين متكاملين هما التقييم وتحديد المسئولية اإلدارية والقانونية والمالية، حيث يركز 
التقييم المهمات واألداء المالي بينما يركز غرض تحديد المسئولية على الجوانب السلوكية بغية تحديد 

راءات القانونية بحقهم: وتحت هذين الغرضين يندرج العديد من المسئولين عن االنحراف واتخاذ اإلج
 األغراض العامة للرقابة المالية كالتالي:

/ أهداف اقتصادية:تتمثل في كفاءة استخدام األموال والتأكد من إنفاقها في أفضل األوجه التي تحقق 1
 األهداف، وكذلك المحافظة عليها من السرقة والتالعب.
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: وتتمثل في التأكد من أن مختلف التصرفات المالية تمت وفقا لألنظمة والقوانين / أهداف قانونية2
والسياسات المتبعة، وتركز الرقابة القانونية على مبدأ المسئولية والمحاسبة حرصا على سالمة التصرفات 

 المالية وتحديد المسئولين عن االنحرافات والتوصية بإجراءات الوقائية والتصحيحية.
ف اجتماعية: تتمثل في منع ومحاربة الفساد اإلداري واالجتماعي بمختلف صوره وأنواعه مثل الرشوة / أهدا3

 والسرقة واإلهمال والتقصير.
 / أهداف إدارية وتنظيمية: هي المحافظة على األموال واستعماالتها المشروعة بكفاءة وفعالية 4

 / مقومات النظام الرقابة الفعال 10
الرقابي من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ينبغي أن يتوفر فيه مجموعة من المقومات لكي يتمكن النظام 

 (.16األساسية، وتتمثل تلك المقومات في )
/ الهيكل التنظيمي:ويقصد بالهيكل التنظيمي مجموعة الوسائل واإلجراءات الرقابية التي تحكم عالقة 1

 مة على تلك المنظمات.المنظمات بجهاز الرقابة بهدف توفير الرقابة الالز 
/ وجود نظام المحاسبي سليم:والذي يهدف إلي تحقيق العديد من األهداف من ضمنها تقديم البيانات 2

الالزمة عن جميع المعامالت المالية الالزمة لتمكين أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية من القيام بمهامها، 
 للحفاظ على ممتلكات المصرف.وتطبيق الرقابة الفعالة على األموال العامة 

/الحياد واالستقاللية:وتعني ممارسة الجهاز الرقابي لصالحياته وواجباته بحرية تامة وبدون التعرض ألي 3
 (.17ضغوط أما الحياد فيتمثل في عدم انحياز المراقب أثناء تأدية عمله الرقابي)

قسامها الثالثة الرقابة المحاسبية، واإلدارية، والضبط / وجود نظام فعال للرقابة الداخلية:أن الرقابة الداخلية بأ4
الداخلي لها دور كبير في ضبط وتقييم أعمال المصرف ونظرا ألهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية لدي 
المشروع فقد أعتبر تقييم نظام الرقابة الداخلية نقطة البدء التي ينطلق منها المدقق الخارجي، وهي أيضا 

 (.18لذي يركن أليه عند أعداده لبرنامج التدقيق وفي تحديد نسب اختبارات والعينات )المرتكز ا
/ عناصر بشرية مدربة تدريبا جيدا للقيام بعملية الرقابة: وقد قسمت لجنة إجراءات المراجعة التابعة للمجمع 5

علت المجموعة األولي معايير المراجعة إلي ثالثة مجموعات، جAICPA) األمريكي للمحاسبيين القانونيين )
منها وتسمي بالمعايير العامة أو الشخصية لتحديد مواصفات المراقب من حيث التعليم والتدريب والخيرة، 
واالستقاللية، إضافة إلي بذل العناية المهنية الواجبة. وذلك ألهمية العنصر البشري في العملية الرقابية 

(19.) 
 / المقاييس المالية الحديثة  11
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نظرا لفشل مفهوم الربح المحاسبي كهدف أساسي للمنشاة بسبب العيوب التي تشوبه في عمليات القياس ، فقد 
أدي ذلك إلي تبني المنشات مفهوم خلق القيمة وتعظيم ثروة المالك كهدف أساسي للمنشاة ، وابتكار مقاييس 

فهوم الربح المحاسبي وأهم األساليب حديثة لألداء المالي تعتمد علي التدفقات النقدية في القياس وليس م
 الحديثة التي نالت شهرة في مجال تقييم األداء المالي والتي تساهم في خلق القيمة للمنشاة وهي :  

نتيجة للتطورات االقتصادية وآثرها علي أهداف المنشات فقد تطورت مقاييس / نموذج الدخل المتبقي : 1
ت فيها المقاييس المالية التقليدية ، وقد تم ابتكار نموذج الدخل المتبقي األداء المالي لتفادي العيوب التي وقع

لتفادي عيوب نموذج معدل العائد علي االستثمار ، وتم استخدام هذا المقياس ألول مرة في عشرينات القرن 
ممثال في الماضي ، ولقد كان الهدف األساسي من وراء استخدام مفهوم الدخل المتبقي هو تقييم أداء المنشاة 

تقييم أداء مراكز المسؤولية داخلها ويقوم علي أساس حساب الربح االقتصادي للمنشاة وذلك لخدمة األغراض 
الداخلية داخل المنشاة فقط ، وهنا يظهر التحول من المقاييس المحاسبية إلي المقاييس االقتصادية والتي تفيد 

 في تقييم أداء مراكز المسؤولية.
أن هذا المقياس حديث نسبيا يسعي إلي قياس القيمة الحقيقية لسوقية المضافة : / مقياس القيمة ا2

المضافة للمنشاة ، والقيمة السوقية لملكية ، وتعرف القيمة السوقية المضافة علي أنها إجمالي القيمة المحققة 
مضافة ، تمثل الفارق بين لحملة األسهم لفترة من الزمن وتعرف أيضا بأنها القيمة الحالية للقيمة االقتصادية ال

القيمة السوقية للشركة ورأس المال المستثمر )أجمالي حقوق الملكية( ، فإذا كانت القيمة السوقية ألجمالي 
القيمة السوقية المضافة يكون موجبا ، والعكس إذا  حقوق الملكية أكبر من القيمة الدفترية لها فأن مقياس 

الملكية أكبر من القيمة السوقية لها فأن القيمة السوقية المضافة تكون كانت القيمة الدفترية ألجمالي حقوق 
سالبة ، وتعني قيمة القيمة السوقية المضافة الموجبة أن المنشاة االقتصادية قد تطورت والعكس إذا كانت 

 (.20القيمة السوقية المضافة سالبة )
في تقييم أداء المنشات ، حيث أنه يسعي  ويتميز مقياس القيمة السوقية المضافة بأنه مقياس عادل ومنصف

بالمنشاة إلي تحقيق وتعظيم القيمة باإلضافة إلي أن هذا المقياس يهدف إلي تقويم الثروة المتولدة لحملة 
 األسهم عبر الفترة الكلية لألعمال أي أنها ذات توجه مستقبلي .

 / مفهوم تحليل االنحرافات 12
ألداء من خالل مطابقة الفعلي مع األداء المخطط بالموازنة المجازة من قبل تسعي إدارة المنشاة إلي متابعة ا 

اإلدارة ، وعادة ما تقوم لجنة الموازنة بالمنشاة بتحليل تقارير األداء الفعلي ومقارنتها باألداء المخطط وتقديم 
 نتائج هذا التحليل إلي التخاذ القرارات المناسبة حسب ما يتطلبه الموقف .
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يل انحرافات الموازنة تحليل الفروقات واالختالفات بين تقديرات الموازنة واألداء الفعلي عن نفس يقصد بتحل
 (.21الفترة والتعرف علي أسبابها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة )

عن  واالنحرافات أما أن تكون زيادة األداء الفعلي عن األداء المخطط ويمثل في هذه الحالة إسراف في التكلفة
ما هو مخطط ، وأما أن تكون االنحرافات تميل إلي التوفير أي نقص األداء الفعلي عن األداء المخطط ، 
وفي كلتا الحالتين يجب دراسة وتحليل االنحرافات للوصول إلي مسبباتها والعمل علي معالجة االنحرافات 

 (.22ة )السالبة ومنع حدوثها في المستقبل وتنمية وتشجيع االنحرافات الموجب
 / مراحل تصحيح االنحرافات 13
وبعد أن تم قياس األداء في المرحلة الثانية بمقارنته مع المعايير الموضوعة مسبقا بالخطة يتضح من عملية  

القياس مدي وجود مطابقة لما خطط له أو حدوث بعض االختالفات في النتائج ، وقد تكون هذه االنحرافات 
 أكبر تستحق الوقوف عندها .  فعملية التصحيح تتم في أربع خطوات هي :بسيطة وقد تصل إلي مستويات 

في هذه الخطوة يتم تحديد االنحرافات أو االختالفات الواجبة  -: / تحديد االنحرافات التي تستحق المعالجة1
 المعالجة ونذكر هنا أن حدوث االنحرافات شيء وارد وطبيعي ، وهو أمر غير خطير فقد يكون هنالك خطا
في التخطيط أو خطا في المعيار الذي يتم القياس وفقه وبالتالي ال بد من الدراسة لتحديد أسباب هذه 

 االنحرافات . 
فأن حدوث انحراف ليس شيئا مزعجا في حد ذاته ، المهم هو تحديد أسباب  / تحديد أسباب االنحرافات :2 

 -ألسباب هي:هذه االنحرافات ، ألن تحديد أسبابها يعتبر نصف معالجة وا
 أخطاء في أعداد الخطة . - أ
 أخطاء في معايير القياس . - ب
 مبالغة في تحديد األهداف . - ت
 أخطاء في تصميم العمليات . - ث
 خلل في تنظيم من حيث الكفاءات المطلوبة للعمل . - ج

فقد يتضح من دراسة المشكلة أن هناك أخطاء في الخطة تستدعي تعديلها أو أحداث تغيرات نتيجة لظهور 
جديدة لم توضع في الحسبان عند وضع الخطة ، وقد يتضح من الدراسة أيضا أن طرق العمل التي عوامل 

يتم بها تنفيذ العمليات غير مناسبة وبالتالي يصعب معها تحقيق األداء ، كعدم انسياب إجراءات أو خطوات 
االنحراف كان نتيجة العمل أو عدم تناسب لوائح وقواعد العمل، وقد يتضح من الدراسة سالمة الخطة وأن 
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لعوامل تغيرات مفاجئة كظروف طبيعة أو حروب مفاجئة كان من الصعب تجاوزها ، وبنفس القدر قد تكون 
 األسباب ألخطاء فنية في التخطيط وقصور في أعداد الخطة تستدعي أعادة التخطيط .

عملية المعالجة وال شك بعد وضوح أسباب االنحرافات يصبح من الممكن إجراء  -/ معالجة االنحرافات :3
أن أمام اإلدارة أكثر من بديل لمعالجة االنحراف وبالتالي ينبغي دراسة كل بديل الختيار أنسب البدائل و فإذا 
اكتشفت اإلدارة أن هناك أخطاء في الخطة سيتم معالجتها سواء كان ذلك بإجراء تعديالت أو أعادة عمليات 

 التخطيط .
أن عملية تحديد المشكلة )االنحراف( ودراستها وتحديد أسبابها واختيار الحل  -:/ متابعة تنفيذ المعالجة 4

األمثل واتخاذ القرار بإجرائه ال يكفي وحده ما لم تتم متابعة تنفيذ هذا الحل أو المعالجة ، ويتم تحديد 
تصبح قرارات األخطاء والتوجيه بتصحيحها أال أنه ال تتم المتابعة من جانب اإلدارة لعمليات التصحيح ف

 المعالجة حبرا علي ورق دون القيام بعمليات عالج حقيقة وتصحيح لألخطاء .
 واإلجراء العالجي لالنحرافات غير المقبولة قد يكون في مستوي التخطيط أو التنظيم أو 

مستمرة عملية تنشيط األداء عن طريقة التوجيه والتنمية وتوفير الحوافز ، وهذا يدلل علي أن الرقابة عملية 
تعمل علي التأكد من أن تنفيذ سيؤدي إلي تحقيق األهداف والشكل الذي يلخص المراحل الرقابية التي تتم 

 بشكل منظم.
ملخص هذه المبحث يري الباحثون في عرض األبعاد واألدوات التي تستخدم في تحليل عملية األداء المالي 

رف في برامج اليومية أو خالل شهرة أو خالل السنة حتى تعالج االنحرافات واألخطاء التي يتعرض لها المص
ووضحنا خصائص المؤشرات ومعناه وتعرض أيضا إلي مقاييس التي تعمل علي تظهير الحقيقة المصرفية 
براز المؤشرات المستعملة في عملية األداء المالي وأيضا ووضحنا أنواع مقاييس  من األرباح أو الخسائر وا 

مد علي المؤشرات المالية ومفاهيم القيمة المضافة والقيمة االقتصادية المضافة واالنتقادات للقياس المعت
 والقيمة السوقية وتحليل االنحرافات المالية داخل المصرف .   

 رابعا:الدراسة التطبيقية 
 إجراءات و تحليل البيانات و صحة الفرضيات

م إلي 2011قائمتي الدخل للسنوات من تم الحصول علي صور من ميزانية مصرف النيل للتجارة والتنمية و 
م ، من الفرع الرئيسي بمدينة الخرطوم . ثم معالجة البيانات المستخدمة بالتبويب والتصنيف وأعداد 2015

المؤشرات المطلوبة .التحليل األفقي للقوائم المالية لقائمتي المركز المالي وقائمة الدخل المصرف النيل للتجارة 
 والتنمية
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 م(2015-2011يل األفقي لقائمة المركز المالي لمصرف النيل للتجار والتنمية ) / جدول تحل1
 البيان

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011
 / الموجودات1

 %215.56 %160.61 %159.68 %187.90 %100 النقد وما في حكمه 
 %235.47 %200.70 %72.94 %122.89 %100 ذمم البيوع المؤجلة 

 %246.15 %209.50 %140.21 %126.31 %100 القصير األجلاالستثمارات 
 %113.66 %111.96 %109.82 %107.99 %100 االستثمارات الطويلة األجل

 %581.83 %106.16 %92.83 %108.10 %100 موجودات أخرى
 %270.33 %187.14 %155.36 %116.87 %100 صافي الموجودات الثابتة 

 %252.42 %195.16 %135.06 %133.87 %100 أجمالي الموجودات 
/ المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات 2

 المطلقة 
     

 %243.99 %179.88 %144.97 %124.61 %100 الحسابات الجارية وحسابات االدخار 
 %166.52 %512.29 %164.06 %182.64 %100 ذمم دائنة أخرى 
 %248.60 %74.06 %73.79 %154.08 %100 مطلوبات أخرى

 %239.54 %187.32 %136.54 %132.42 %100 أجمالي المطلوبات
 %521.28 %323.65 %144.30 %183.96 %100 حقوق أصحاب االستثمار  المطلقة 

أجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 االستثمار المطلقة 

100% 136.26% 137.12% 197.49% 260.55% 

      / حقوق الملكية 3
 %161.32 %161.32 %109.28 %100 %100 رأس المال المدفوع 

 %800.59 %384.22 %269.26 %205.69 %100 االحتياطيات
 %226.72 %246.06 %136.08 %226.22 %100 األرباح )الخسائر(المبقاة
 %178.79 %174.11 %116.40 %112.17 %100 أجمالي حقوق الملكية

أجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب االستثمار 
 المطلقة وحقوق الملكية 

100% 133.87% 135.06% 195.16% 252.42% 

 أعداد الباحثون من بيانات القوائم المالية المنشورة لمصرف النيل للتجارة والتنمية 
 من الجدول أعاله تم تحليل مصادر األموال )المطلوبات ( كاآلتي :
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يتحفظ المصرف بسياسة تثبيت هذا الحقوق وحيث صدرت قرارات من مصرف أوال : حقوق الملكية : 
% 12م بمعدل 2012السودان المركزي بتحديد حد أدني لرأس مال مما أدي لزيادة نسبة رأس مال في عام 

فاع في م وصلت إلي قمة االرت2013% في عام 16عن عام أساس وأيضا وصلت في االرتفاع بزيد بمعدل 
% عن عام أساس ويعزي ذلك 78% و74م أي بلغ ذروة االرتفاع بمعدلين 2015م و2014كل من عامي 

إلي تشجيع المودعين والمساهمين علي االستثمارات مواردهم فيه ويدل ذلك كفاءة الرقابة المالية واألداء 
 ن في حقوق الملكية .المالي المتميز وأيضا يعزي ذلك للتطور الذي حدث في موارد المصرف والتحس

% وثم بدأ في انخفاض في 82أن هذا البند زاد عن عام أساس بمقدار ثانيا : الحسابات الدائنة األخرى : 
م بمعدل 2014% ولكنها ارتفاع قمتها في عام 66% و64م بمعدلين 2015م و2013كل من عامي 

 األسباب التي أدت لذلك % يجب علي المصرف مراجعة هذا البند لمعرفة ترجح هذا البند و 412
م 2013م و2012أن نسبتها في االرتفاع مستمرة في كل من أعوام ثالثا : الحسابات الجارية واالدخار : 

% عن عام أساس يدل ذلك 143%و 79%و 44% و24م حيث كانت المعدالت مابين 2015م و2014و
فضل الخدمات المصرفية ، األمر حسن التعامل مع العمالء والمودعين والمتعاملون مع المصرف بتقدم أ

الذي يؤثر علي المطلوبات السريعة من المصرف والتي قد تستخدم في السوق المصرفي مابين المصارف ذو 
المخاطر القليلة والربحية الكبير باإلضافة أمكانية استثمار في الشهادات الحكومية واالستثمارات المتعدد ، 

احة يجب االهتمام بهآ وتنميته ، ومحاولة زيادة الوعي المصرفي لدي وهو مصدر هام لألموال والسيولة المت
المواطنين وابتكار األوعية المصرفية الجاذبة لألموال الفردية والتشجيع علي االدخار بالمصارف البد من أن 

 يحتاط في حالة السحب المفاجئ من العمالء .
% واالرتفاع في 44م انخفض في معدل 2013نجد في عام رابعة : حقوق أصحاب االستثمارات المطلقة :

% 223م بمعدل 2014% من عام أساس ولكن بلغ قمة ذروتها في كل من عام 83م بمعدل 2012عام 
% ويدل ذلك علي تعدد أنواع 421م بمعدل 2015عن عام أساس وثم ستمر في االرتفاع في عام 

مويل و مخاطر السوق وأيضا نتيجة للزيادة االستثمارات و توفر السيولة ويقلل مخاطر رأس المال ومخاطر ت
 في الموجودات المقتناة بغرض البيع .

 من الجدول أعاله تم تحليل استخدامات األموال )الموجودات( كاآلتي : 
م 2012يالحظ أن معدالت هذا البند في االرتفاع مستمر في كل من األعوام  أوال : صافي األصول الثابتة :

% عن عام أساس ويدل ذلك 170%و 87%و55%و16م حيث تروح ما بين 2015م و2014م و2013و
علي المحافظة علي األصول الثابتة من المخاطر واإلهالك والتلف من الظروف الطبيعة ، مما يرجح ترشيد 
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تفاظ بأصول الثابتة في ظل التضخم السائد  وزيادة ثقة دائنين  ذلك عن طريق تسديد المصرف لسياسة االح
 حقوقهم واستثمارها في الودائع والمشروعات الضخم .

م وثم انخفاض في 2014م و2012% في كل من عامي 6%و 8أن معدلين ثانيا : الموجودات األخرى : 
% عن عام 481م حيث بلغ بمعدل 2015في عام  %( وثم االرتفاع ارتفع عاليا 8م بمعدل )2013عام 

أساس ونجد أن الموجودات األخرى تعددت استخدامات في أقسام المصرف المختلفة يدل ذلك علي استخدام 
 تقنيات حديثة في العمل دخل وخارج ا لمصرف .

سية ويتم في يتعامل المصرف بالعملة المحلية وعمالت أجنبية متعددة الجنثالثا : النقد وما في حكمه : 
نهاية السنة المالية بتحويلها إلي عمالت محلية بالجنيه السوداني وأيضا من سياسة بنك السودان المركزي 

% عن عام أساس و 87م ارتفع بمعدل 2012هي وضع قيود علي النقد األجنبية وأن هذا البند نجد في عام 
م 2015ارتفع مرة أخرى في عام % ولكنه 60% و59م بمعدلين 2014م و 2013نجد انخفض في عامي 

% برغم من الزيادة في هذا البند تعني هذا تعطيل النقد السائلة ويجب علي المصرف االستثمار 115بمعدل 
هذا الزيادة في المشروعات المختلفة ويعزي الباحثون ذلك إلي تعدد العمالت المحلية واألجنبية واالحتياطي 

 أدت ذلك لالرتفاع في ذلك العام .
هذا بند يعتبر مصدر من مصادر االستخدام األموال بالمصرف  بعا : ذمم البيوع المؤجلة واالستثمارات :را

م بمعدل 2013م وفي عام 2012% في عام 255وأهم بند مؤثر في ربحية المصرفي وارتفعت نسبته من
% 494م كانت بمعدل 2015%وفي عام 420م بمعدل 2014% وثم قفز في عام 221انخفاض  بمعدل 

عن عام أساس ليمثل حوالي عشر استخدامات للموارد المتاحة في المصرف وهي مخاطرة يجب أن تحسب 
بدقة في ظل ظروف التضخم االقتصادية حيث أن انخفاض القيمة هو مكسب للمدين علي حساب موقف 

 الدائن .
 م2015إلي م 2011/ جدول تحليل األفقي للقائمة الدخل لمصرف النيل للتجارة والتنمية من 2

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 البيان
      اإليرادات 

 %281.51 %348.56 %148.383 %111.89 %100 الدخل من البيوع المؤجلة
 %281.10 %181.42 %180.10 %140.49 %100 االستثمارات

 100% 134.64% 173.71% 215.59% 281.19% 
 %436.62 %260.83 %194.84 %146.95 %100ناقصا: عائد أصحاب حسابات 
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 االستثمار المطلقة 
نصيب البنك من دخل االستثمارات 

 بصفته مضاربا ورب المال 
100% 132.23% 169.58% 206.75% 250.81% 

ناقصا نصيب رب المال من 
 االستثمارات المقيدة 

100% 111.11% 111.11% 0 0 

 %118.72 %94.96 %72.47 %78.06 %100 زائدا : إيرادات الخدمات المصرفية  
 %24.33 %478.35 %390.16 %573.13 %100 إيرادات أخرى   

 %205.44 %180.76 %144.16 %128.77 %100 أجمالي إيرادات البنك 
      ناقصا : المصروفات 

 %210.79 %161.77 %149.12 %116.25 %100 المصروفات العمومية واإلدارية  
 %311.05 %221.14 %170.51 %133.12 %100 االستهالكيات األصول الثابتة 

 0 0 0 %477.23 %100 إطفاء مصروفات التأسيس
مخصص ديون مشكوك في 

 تحصيلها
100% 100% 100% 0 0 

 %197.60 %166.25 %145.87 %116.10 %100 أجمالي المصروفات
الدخل )الخسارة( قبل الزكاة 

 والضرائب 
100% 214.59% 132.61% 279.03% 258.59% 

 %519.75 %549.41 %101.73 %117.61 %100 ناقصا :  الزكاة والضرائب
صافي الدخل )الخسارة( بعد الزكاة 

 والضرائب
100% 226.25% 136.32% 246.52% 227.19% 

 %237.52 %257.73 %142.52 %226.25 %100 ناقصا : مكافأة مجلس اإلدارة
 %226.78 %246.08 %136.07 %226.25 %100 ناقصا : االحتياطيات 
 %226.78 %246.08 136.07 %226.25 %100 صافي أرباح العام 

 أعداد الباحثون من بيانات القوائم المالية المنشورة لمصرف النيل للتجارة والتنمية 
 ( تحليل األفقي لقائمة الدخل للمصرف النيل للتجارة والتنمية نجد أن : 2في جدول رقم )
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م بمعدل 2012أن تتفاوت نسب هذا بند حيث بلغ في عام أوال: الدخل من البيوع المؤجلة واالستثمارات :  
معدلين % وبلغ أعلي 73م بمعدل 2013% عن عام أساس وثم وصلت في االرتفاع في كل من عام 34

% ويعزى الباحثون إلي أن هناك عالقة بين 181%و 115م  بمعدلين 2015م و2014في كل من عامي 
 كفاءة الرقابة المالية علي األداء المالي في هذا المصرف ونتيجة الستخدامات المصرف للموارد .

%و 78عدلين م حيث حقق بم2013م و2012نجد في كل من عامي ثانيا : إيرادات الخدمات المصرفية : 
% ويدل ذلك علي حسن 94م بمعدل 2014% وثم نتيجة لتقديم خدمات المصرفية متطور ارتفع في عام72

% عن عام أساس 118تطوير الخدمات التي تقدم في المصرف وثم وصال في االرتفاع مرة أخر بمعدل 
يدل علي وجود عالقة بين نتيجة إلدخال الخدمات المصرفية االلكترونية مثل الرسائل االلكترونية  وهذا 

 أساليب وأدوات التحليل المالي في السيطرة علي االنحرافات .
تتفاوت نسب هذا البند في المعدالت من حيث المستويات حيث  ثالثا : المصروفات العمومية واإلدارية :

م عن 2015م و2014م و2013م و2012% في كل من أعوام 110% و61% و49%و16تتراوح ما بين 
ساس نتيجة لزيادة اإليرادات أدي إلي زيادة المصروفات وأيضا استخدام بعض أنواع الرقابة المالية عام أ

 داخل المصرف ساعد علي السيطرة علي األخطاء واالنحرافات  .
% 136م منخفض بمعدل 2013كان الدخل في عام  رابعا : صافي الدخل )الخسارة( بعد الزكاة والضرائب :

% عن 127% و126م بمعدلين 2015م 2012ل في االرتفاع في كل من عاملين عن عام أساس وثم وص
% عن عام أساس نتيجة لهذا االرتفاع يدل 146م بمعدل 2014عام أساس ولكن بلغ الدخل ذروتها في عام 

 وجود أسباب لهذا من ضم هذا أسباب هو وجود التضخم والظروف االقتصادية 
في هذا الجزء سوف نطرق إلي التحليل الرأسي لقوائم المصرف النيل للتجارة والتنمية )قائمة المركز المالي و 

 م .    2015م إلي 2011قائمة الدخل ( عن السنوات 
 م2015م إلي عام 2011/ جدول تحليل الرأسي للمصرف النيل للتجارة والتنمية من عام 3 

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 البيان
      الموجودات :

 %13 %12 %18 %21 %15 النقد وما في حكمه 
 %8 %10 %5 %9 %10 ذمم البيوع المؤجلة 

 %64 %70 %68 %62 %65 االستثمارات القصيرة األجل
 %1 %1 %1 %1 %1 االستثمارات الطويلة األجل 



133 
 

 %9 %2 %3 %3 %4 موجودات أخرى 
 %5 %5 %5 %4 %5 صافي الموجودات الثابتة 

 %100 %100 %100 %100 %100 أجمالي الموجودات 
 %64 %61 %71 %62 %67 الحسابات الجارية واالدخار

 %4 %14 %7 %7 %5 ذمم دائنة أخرى 
 %11 %5 %6 %13 %11 مطلوبات أخرى

 %79 %80 %84 %82 %83 أجمالي المطلوبات 
حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلقة 
7% 9% 7% 12% 14% 

أجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 
 حسابات االستثمار المطلقة 

90% 91% 91% 92% 93% 

      -حقوق الملكية :
 %6 %7 %7 %7 %9 رأس المال المدفوع 

 0 0 0 0 0 االحتياطيات 
 %1 %1 %2 %2 %1 األرباح )الخسارة( المبقاة 
 %7 %8 %9 %9 %10 أجمالي حقوق الملكية 

أجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
 وحسابات االستثمار المطلقة 

100% 100% 100% 100% 100% 

 أعداد الباحثون من بيانات القوائم المالية المنشورة لمصرف النيل للتجارة والتنمية 
 ( تم تحليل مصادر األموال )المطلوبات( كاآلتي :3من الجدول رقم )

مصرف السودان المركزي قرار بتحديد حد أدني لرأس المال مما أدي  نجد أصدرأوال : حقوق الملكية : 
لزيادة نسبة رأس المال المصرف وأيضا من ضم سياسات المصرف السودان المركزي وضع سياسة قيود 

% وثم حقق 9% و9م 2013م  و2012لعمالت األجنبية وكانت معدلين متساوي في كل من عامي 
% ارتفعت معدل في عام أساس 7% و8م بمعدلين 2015م و2014انخفاض طفيف في كل من عامي 

مقارنة بأعوام أخري ويجب علي المصرف الزيادة رأس المال حتى نرفع نسبة حقوق الملكية بالنسبة عالي 
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وعن طريق رفع نسبة استخدام االحتياطيات نتيجة قللت نسبة االحتياطيات في المصرف أدي إلي قللت نسبة 
 حقوق الملكية.

% ولكنها االرتفاع 6م انخفاض بمعدل2015أن هذا بند في كل من عام  الحسابات الدائنة األخرى : ثانيا :
% 14% ولكنه بلغ ضعف أي بمعدل 7% و7م ارتفاعا طفيفا بمعدلين 2013م و2012في كل من عامي 

ت م ولكن في عام أساس منخفضا عن أعوام أخري يدل ذلك أن أوراق الدفع ومخصصا2014وذلك في عام 
وأرباح المقاوالت مرتفع ونتيجة لذلك أدي إلي زيادة طفيف في المطلوبات األخرى ، واألمر يرجع للسياسة 

 لمصرفي االعتماد علي مصادر التمويل المختلفة لتوفير السيولة الستخداماته.
سيط % وثم حدث انخفاضا ب71م كان معدلها مرتفع 2013في عام  ثالثا : الحسابات الجارية واالدخار :

% ونجد أن عام أساس متساوي 64% و61% و62م بمعدالت2015م و2014م و2012في كل من أعوام 
مع أعوام أخر األمر الذي يؤثر علي المطلوبات السريعة من المصرف والتي قد تستخدم في السوق 

هام  المصرفي ما بين المصارف ذو المخاطر القليلة والربحية الكبير ويجب علي المصرف استخدام مصدر
لألموال والسيولة المتاحة يجب االهتمام بهآ وتنميته و توفير خدمات أفضل للمودعين والمساهمين والعمالء 
ونتيجة لذلك يحمي المصرف من مشاكل السيولة الطارئة واألمر الذي يستدعي محاولة زيادة الوعي 

دية والتشجيع علي االدخار المصرفي لدي الموطنين وابتكار األوعية المصرفية الجاذبة لألموال الفر 
 بالمصارف.

نجدها ارتفعت األهمية النسبية للبند مسجال نسبة زيادة أكثر رابعا : حقوق أصحاب االستثمارات المطلقة : 
%ولكنها بدت تنخفض في كل من 14% و12م بمعدلين 2015م و2014من ضعف المعدل في عامي 

أساس كانت معدل منخفض مقارنة مع أعوام  % وأيضا في عام7% و9م بمعدلين و2013م و2012عامي 
انخفاض  ويجب علي المصرف سعي في رفع معدالت االستثمارات تنتج عنها رفع معدالت االحتياطيات 
حتى توجه المخاطرة واألخطاء واالنحرافات التي تحدث وأيضا ينتج عنها عدم تعدد أنواع االستثمارات ويؤدي 

 ذلك للمخاطر في رأس المال .
 ( تم تحليل استخدامات األموال)الموجودات( كاآلتي : 4ل رقم )من جدو 

م نسبتها ثابت 2015م و2014م 2013أن هذا بند في كل من عامي  أوال : صافي األصول الثابتة :
% يجب 4م بمعدل 2012% وأيضا نجد معدل أساس ثابت مع هذا أعوام ولكن انخفاض في عام 5بمعدل 

الثابتة ويوسع فيها بوسطه االستثمارات والودائع والتمويل لتفادي المخاطرة علي المصرف أن يحتفظ باألصول 
 السوق والمخاطرة االئتمان وزيادة ثقة الدائنين في سداد حقوقهم .
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م 2012نحد أن القيمة النسبية للبند اتخذت اتجاه لالنخفاض في كل أعوام  ثانيا : الموجودات األخرى :
%وأيضا كانت معدل أساس منخفض مقارنة مع أعوام أخري  2% و3% و3م بمعدالت2014م و2013و

% نتيجة الستخدام تم معالجة العجز في مخصص فوائد ما  9م ارتفعت بمعدل 2015ولكن نجد في عام 
يرادات مستحقة كانت القيم مرتفع في هذا الفترة .  بعد الخدمة وا 

وهي الجنية السوداني والعمالت األجنبية  يستخدم المصرف العمالت المحلية ثالثا : النقد وما في حكمه : 
والتي يتم تحويلها في نهاية العام المالي لعمالت محلية بالجنيه السوداني و تعرض هذا بند إلي ارتفع في عام 

% وثم وصلت في انخفاض في كل من عامي 18م بمعدل 2013%وثم انخفضا في عام 21م بمعدل2012
ا عام أساس كان مخفض مقارنة مع أعوام أخري ومما % وأيض13% و12م بمعدلين 2015م و2014

يشير التجاه المصرف في تخفيض قيمة النقد السائلة المحتفظ بهآ الستثماره وزيادة معدل دوران النقدية 
وتفادي مخاطر انخفاض القيمة ويجب علي المصرف أن يوسع التعامل في العمالت األجنبي ورفع نسبة 

السودان ولتفادي أيضا مخاطرة رأس المال والمخاطر السوق والتمويل وغيرها االحتياطي في المصرف المركز 
. 

هذا البند يؤثر في االستخدام الطبيعي لألموال وربحية المصرفي رابعا: ذمم البيوع المؤجل واالستثمارات 
%و 72%و76% وباقي المعدالت تروح ما بين 81م بمعدل 2014للمصادر أموال وارتفعت نسبته في عام 

% كان ثابت في عام أساس مع أعوام أخري ويجب علي المصرف السعي في توسع استخدام 73% و74
الموارد المتاحة وهي مخاطرة يجب أن تحسب بدقة، والتعامل معها في ضوء نسبة المخاطرة المقبولة يضعها 

اته في المجاالت المصرف كسياسة عامة لاللتزام بهآ ، وهذه السياسة تعني اتجاه المصرف لزيادة استثمار 
 المتاحة .

 م2015م ـ 2011/ الجدول الرأسي لقائمة الدخل لمصرف النيل للتجارة والتنمية من عام 4
 و2015 م2014 م2013 م2012 م2011 البيات

      اإليرادات
 %22 %31 %17 %14 %16 الدخل من البيوع المؤجلة

 %86 %63 %78 %68 %63 االستثمارات
 79% 82% 95% 93% 108% 

ناقصا عائد أصحاب االستثمار 
 المطلقة

(13)% (14)% (17)% (19)% (27)% 
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نصيب البنك من دخل 
 االستثمارات بصفته مضاربا 

66% 68% 78% 75% 81% 

ناقصا :نصيب رب المال من 
 االستثمارات المقيدة

(2)% (2)% (2)% 0 0 

زائدا : إيرادات الخدمات 
 المصرفية  

34% 20% 17% 18% 19% 

 0 %7 %7 %12 %2 إيرادات أخرى
 0 0 0 %2 0 مكاسب تقييم العمالت
 %100 %100 %100 %100 %100 أجمالي إيرادات البنك
      ناقصا : المصروفات

 %79 %68 %79 %69 %76 المصرفات العمومية واإلدارية 
 %5 %4 %4 %4 %4 أستهالكات األصول الثابتة

مخصص ديون مشكوك في 
 تحصيلها

7% 5% 5% 0 0 

 0 %8 0 0 0 خسائر بيع وشراء عمالت أجنبية 
 %84 %80 %88 %79 %87 أجمالي  المصروفات

الدخل )الخسارة( قبل الزكاة 
 والضرائب

13% 21% 12% 20% 16% 

 %(3) %(4) %(1) %(1) %(1) ناقصا: الزكاة والضرائب
صافي الدخل)الخسارة( بعد الزكاة 

 والضرائب
11% 20% 11% 16% 13% 

 %(1) %(1) 0 %(1) 0 ناقصا : مكافأة مجلس اإلدارة
 %(1) %(2) %(1) %(2) %(1) ناقصا : االحتياطيات 

 %11 %13 %9 %17 %10 صافي أرباح العام
 أعداد الباحثون من بيانات القوائم المالية المنشورة لمصرف النيل للتجارة والتنمية 

 م :2015م إلي عام 2011من عام  في هذا الجزء يتم تحليل الرأسي للقائمة الدخل
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م 2012نجد في ارتفع مستمر في معدالتها في كل أعوام أوال: دخل من البيوع المؤجلة واالستثمارات 
% كان معدل مخفض في عام أساس عن أعوام أخري 94%و95% و82م بمعدالت 2014م و2013و

في الودائع ويؤدي هذا إلي سداد  % نتيجة لالستثمارات وتوسع108م ارتفعت نسبته بمعدل 2015وفي عام 
التزاماتها طرف المصرف ولموجهة الظروف االقتصادية وشح في العمالت نتيجة لحصار االقتصادية 

 والتضخم.
م 2015م و2014م و2013م و2012أن انخفاض نسبتها في أعوام  ثانيا : إيرادات الخدمات المصرفية :

% وكان في عام أساس هذا المعدل مرتفع مقارنة مع أعوام 19%و18% و17%و20أخري بمعدالت ثابت 
 أخري نتيجة هذا انخفاض النحسار نشاط المصرف في مجال اآلعتمادات و الشح في النقد األجنبي .

م 2013م و2012أن زيادة ثابت في معدالت في كل أعوام  دارية :ثالثا : المصروفات العمومية واإل
% كان معدل في عام أساس مستقر مقارنة مع أعوام أخري 79%و68%و79%و69م 2015م و2014و

نتيجة لزيادة بنود المصروفات التي ارتبطت بتغيير االسم والشعار واإلصالحات وغيرها من المصروفات 
 تمويل المتعثر)التعثر في سداد أقساط التمويل( .وباإلضافة للزيادة في مخصص ال

% 20م بمعدل 2012تالحظ الباحثة ارتفعت في عام رابعا: صافي الدخل )الخسارة( بعد الزكاة والضرائب :
% وكان معدل في عام أساس منخفضا 13%و11م بمعدلين 2015م و2013وانخفاض في كل من عامي

% نتيجة رفع نسبة الزكاة والضرائب و مكافآت أعضاء 16 م بمعدل2014وارتفعت ارتفعا طفيف قي عام 
مجلس اإلدارة وزيادة بنود المصروفات هذا الجزء يتم استخدام المؤشرات المالي في كل من قائمة المركز 

 المالي وقائمة الدخل : 
 م2015م إلي 2011/ جدول نسبة الربحية من 5

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 المؤشرات
معدل العائد علي 

 الموجودات 
0.92% 1.56% 0.93% 1.17% 0.83% 

معدل العائد علي 
 حقوق الملكية 

9.29% 18.73% 10.88% 13.15% 11.81% 

معدل العائد علي رأس 
 المال المدفوع 

10.31% 23.33% 12.87% 15.76% 14.52% 

 105.30 %159.07 %116.10 %202.69 %120.02معدل العائد علي 
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 الودائع 
معدل استخدام 

 الموجودات 
8.04% 7.73% 8.58% 7.45% 6.54% 

 أعداد الباحثون من بيانات القوائم المالية المنشورة لمصرف النيل للتجارة والتنمية 
( نجد االرتفاع الواضح في جميع المعدالت التي تقيس ربحية المصرف  حيث بلغ معدل 5من الجدول )

% وكان معدل عام أساس ثابت  مع 0.83% و0.93م 2015م و2013عامي العائد علي الموجودات في 
% نتيجة زيادة 1.17% و1.56م بمعدلين 2014م و2012في هذا أعوام وثم ارتفعت مرة أخر في عامي 

م 2013رأس المال المدفوع  وأما معدل العائد علي حقوق الملكية فقد شهد االرتفاع كبير في كل من أعوام 
% ونجد معدل 19م بمعدل 2012% وبلغ ذروتها في عام 12%و13% و11معدالت م ب2015م و2014و

عام أساس منخفضا مقارنة مع أعوام أخري ونتيجة لتحقق زيادة في األرباح المبقاة مما أدي لزيادة في حقوق 
% و في 23م بمعدل 2012الملكية وأيضا معدل العائد علي الرأس المال المدفوع حقق ارتفع في عالي عام 

% وأما عام أساس كان 14.52%و15.76% و12.87م كانت معدالت2015م و2014م و2013أعوام 
منخفضا مقارنة مع أعوام أخر ويرجع الباحثون االرتفاع إلي لالرتفاع قيمة رأس المال المدفوع لموجهة 

م بمعدلين 2014م و2012المخاطرة ومعدل العائد علي الودائع قد شهد االرتفاع عالي في عامي
م كانت معدالت مستقر ما 2015م و2013% وأما باقي عامي  159%و203
% وكان عام أساس منخفضا مقارنة مع أعوام أخر وترجع الباحثة 105.30% و116.10%و119.99بين

هذا إلي تعدد أنواع الودائع وهذه النسبة توضح قدرة المصرف علي توليد األرباح من الودائع يالحظ انخفاض  
علي توليد األرباح مما يدق ناقوس الخطر لضرورة مراجعة المصرف لسياساته في عدم قدرة المصرف 

التمويل والمخاطر لتوليد األرباح ويجب متابعة ودراسة أسبابة وتطويرها وأما معدل استخدام الموجودات فقد 
م 2015م و2014% وأما في عامي 8.58% و 7.73م بمعدلين 2013م و2012شهد االرتفاع في عامي

% كان عام أساس مرتفع مقارنة مع أعوام أخر ونتيجة لذلك نجد المصرف أعادة 6.54% و7.45ين بمعدل
ترتيب أوضاع وتمكنه من رفع حجم األصول وحقوق الملكية ومن ثم تعظيم ربحيته مع تقليل األخطاء 

 واالنحرافات عن طريق كفاءة الرقابة المالية .
 م2015ام م إلي ع2011/ جدول  نسبة السيولة من عام 6

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 المؤشرات
 %84.72 %233.92 %142.63 %192.96 %155.41 معدل الرصيد النقدي
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معدل االحتياطي 
 القانوني

69.62% 108.43% 121.88% 87.36% 90.07% 

معدل النقدية إلي 
 أجمالي الموجودات

4.82% 5.08% 5.38% 2.16% 2.28% 

 أعداد الباحثون من بيانات القوائم المالية المنشورة لمصرف النيل للتجارة والتنمية 
% وثم انخفض مرة في عام 193م بمعدل 2012( أن األصول النقدية قد ارتفعت في عام 6من الجدول )

% كانت معدل أساس منخفضا ومع قرار 233م بمعدل 2014% وبلغ ذروتها في عام 142م بمعدل 2013
%نظر 85م 2015السودان بزيادة رأس المال المصارف ومع انخفاض واضح في نسبتها في عام  البنك

التجاه المصرف إلي االستثمار في األوراق المالية الحكومية ، وهذه النسبة توضح العالقة بين ما يمتلكه 
د النقدي علما بأنه المصرف من موارد نقدية سائلة ومجموع التزاماته المالية ، وانخفاض هذه النسبة للرصي

أهم مكونات السيولة النقدية هو مؤشر علي ارتفاع استغالل المصرف لموارده السائلة في استثماراته وتنفيذ 
% 108م بمعدلين 2013م و2012سياساته االئتمانية وأما معدل االحتياطي القانوني فد االرتفاع في عامي 

% وكان معدل في 90% و87م بمعدلين 2015م و2014% وانخفاض مرة أخري في كل من عامي 121و
عام أساس منخفضا مع باقي أعوام وحيث هذه النسبة تعكس مدي قدرة االحتياطيات علي الوفاء بالتزامات 

وهي النسبة  1:1المصرف المالية خالل كل الظروف ، وفي كل الحاالت ، ونجد أن النسبة المعقولة 
يادة عن هذه النسبة تمثل سيولة غير مستغلة بينما انخفاضها يشير المناسبة لتغطية االلتزامات لذلك فأن أي ز 

الحتمال تعرض المصرف الزمات في حاالت السحب المفاجئ والتغيير في هذا النسبة نظرا  التخاذ 
المصرف سياسة تمويل استثماراته وبالتالي يجب تعامل معامله الودائع لتحديد موقف المصرف من التزاماته 

% 5م بمعدلين2013م و2012قدية إلي أجمالي الموجودات االرتفاع في كل من عامي وأما معدل الن
% نتيجة لقللت توسع في 2% و2م بمعدلين 2015م و2014%و ولكنها انخفاض في كل من عامي 5و

 نشاط اإلقراض واالستثمار ال بدا من توسع في مشروعات االستثمارية لتفادي المخاطرة .
 م2015م إلي 2011المال من عام / جدول نسبة مالءة رأس 7

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 المؤشرات
معدل حق الملكية ألي 

 االستثمارات المالية
0 0 0 0 64.08% 

 %7.04 %8.87 %8.57 %8.33 %9.94معدل حق الملكية إلي 



140 
 

 أجمالي الموجودات
معدل حق الملكية إلي 

 الودائع 
129.22% 108.25% 106.88% 120.96% 89.21% 

 أعداد الباحثون من بيانات القوائم المالية المنشورة لمصرف النيل للتجارة والتنمية 
( أن معدل حقوق الملكية إلي االستثمارات المالية نجد أن هذا البند في جميع أعوام لم يتم 7من الجدول )

% ومعدل حقوق الملكية إلي أجمالي 64م كانت بمعدل 2015التعامل في األوراق المالية ما عدا عام 
% 8% و8%و 8م وكانت بمعدالت2014م و2013م و2012الموجودات نجده مرتفع في كل من أعوام 

% نتيجة الستخدم 7م بمعدل 2015ونجد في عام أساس معدل مرتفع ولكنه انخفض انخفاضا طفيفا في عام 
األصول السائلة بكمية كبير في التعامل في المصرف وتوفير حقوق الملكية هذا ساعد علي جذب المودعين 

م 2013م و2012ي كل من عاميوالمساهمين وأيضا معدل حقوق الملكية إلي الودائع نجدها االرتفاع ف
% وفي عام أساس كان معدل 89م بمعدل 2015% ولكنها انخفضا في عام 106% و108بمعدلين 

% نجد 120م بمعدل 2014منخفضا ونتيجة النخفاض حقوق الملكية في هذا عام ولكنه ارتفعت في عام 
 رفعت حقوق الملكية في هذا عام . 

 
 
 
 م2015م إلي عام 2011عام / جدول نسبة توظيف األموال من 8

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 مؤشرات
 %48.76 %49.50 %44.01 %44.01 %86.49 معدل توظيف الموارد
معدل االستثمارات 

 الودائع 
97.67% 91.66% 90.99% 109.39% 92.27% 

معدل أجمالي إيرادات 
إلي أجمالي 
 االستثمارات

107.03% 109.57% 117.42% 92.85% 89.87% 

معدل أجمالي إيرادات 
 إلي أجمالي الموجودات

8.04% 7.73% 8.58% 7.45% 6.54% 
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 أعداد الباحثون من بيانات القوائم المالية المنشورة لمصرف النيل للتجارة والتنمية 
م بمعدالت 2015م و2014م و2013م و2012( نجد أن نسبتها انخفاض في كل من أعوام 8من الجدول)

% وكان معدل في عام أساس مرتفعا مقارنة مع باقي أعوام أخر ولكن البد 48% و49و% 44% و44
لمصرف من رفع معدالت توظيف الموارد بدخل االستثمارات جديد في المصرف وبعض المشروعات الضخم 

% وثم انخفاض انخفاضا 109م بمعدل 2014في المصرف وأما معدل االستثمارات الودائع ارتفع في عام 
% كان معدل أساس ثابت مع 92% و91% و91م بمعدالت2015م و2013م و2012ي أعوام طفيف ف

% والبد لمصرف من التوسع في الودائع وتقدم الخدمات المتطورة وتسير اإلجراءات 97هذا أعوام بمعدل 
م م وث2013الودائع دخل المصرف وأما معدل أجمالي إيرادات إلي أجمالي االستثمارات بلغ ذروتها في عام 

% 92م بمعدلين 2015م و2014% وحدثت انخفاضا في عامي 109م بمعدل 2012انخفاض في عام 
% وكان معدل أساس منخفضا مقارنة مع أعوام أخر ونتيجة البد لمصرف من تقلل المصروفات وزيادة 89و

معدل  إيرادات وتعدد االستثمارات دخل المصرف لتفادي المخاطرة واألخطاء والظروف االقتصادية وأيضا
% 7.73م ارتفعت معدلين 2013م و2012أجمالي إيرادات إلي أجمالي الموجودات يالحظ في أعوام 

% ذلك نتج عن تعدد الموجودات التي يتعامل بهآ المصرف وثم حدث انخفاضا طفيفا في عامي 8.58و
ف % كان معدل أساس مرتفعا ولذلك لالنخفاض في األرباح المصر 7% و7م بمعدلين 2015م و2014

والزيادة في حجم األصول والبد لمصرف من زيادة إيرادات المصرف عن طريق ادخل مشروعات ضخم 
 لتفادي المخاطرة واالنحرافات واألخطاء وعن طريق الرقابة المالية واألداء المالي وكشف االنحرافات المالية .

 م2015م إلي 2011/ جدول معدالت نسب النمو من عام 9
 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 المؤشرات

 %280.29 %216.71 %149.97 %148.65 %100 معدل نمو اإلجمالي 
معدل النمو في 

 الودائع
100% 133.99% 140.98% 186.03% 259.02% 

معدل النمو في حقوق 
 الملكية 

100% 112.17% 116.40% 174.11% 178.79% 

 أعداد الباحثون من بيانات القوائم المالية المنشورة لمصرف النيل للتجارة والتنمية 
( الزيادة الكبيرة في معدالت النمو للمصرف ناتج لسياسة المتبع دخل المصرف حيث ارتفع 9من الجدول )

% من عام أساس ونجد أن 49% و48م كان معدلين 2013م و2012معدل النمو اإلجمالي في عامي 
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% من عام أساس وترجع ذلك للنمو 180% و117م بمعدلين 2015م و2014دل في االرتفاع في عامي مع
م 2012الكبير في حجم األصول وكما ارتفعت معدل النمو في الودائع حيث ارتفع من عام أساس إلي عام 

% وثم وصل ذروتها في 86%و41م بمعدلين 2014م و2013% ثم واصل في ارتفع في عامي 34بمعدل 
% عن عام أساس وترجع ذلك إلي توسع في حجم الودائع دخل المصرف وأيضا 159م بمعدل 2015عام 

م بمعدلين 2013م و2012معدل النمو في حقوق الملكية حيث حقق ارتفعا في معدالتها حيث بلغ في عامي 
م 2015م و2014% عن عام أساس وحيث ارتفع مرة أخر بلغ قم ارتفاعها في عامي 16% و12
% وترجع الباحثة هذا ارتفع إلي توسع في حقوق الملكية ومشروعات الضخم التي دخلها 79% و74لينبمعد

 المصرف في هذا الفترات . 
ومن التحليل السابق للمصرف من وجهة تحليل األفقي والرأسي نتيجة لمتبع تحليل المركز المالي وقائمة 

ختلفة تساعد في تطوير المصرف عن طريق الدخل أتضح منها أن هذا األدوات وأساليب التحليل الم
 داللة ذات فروق هنالكالخدمات المصرفية الحديثة ومتطور وهذا يؤدي أثبات صحة الفرضية األول )

( وأيضا المالي األداء علي المالي الرقابة وكفاءة المالي التحليل وأساليب األدوات استخدام بين إحصائية
ام في كشف عن األخطاء واالنحرافات المالي التي تحدث في تلعب المؤشرات التحليل المالي دور ه

المصرف حتى توضح نقاط الضعف والقوة وأيضا توضح األرباح الموزع وغير موزع في المصرف وكشفت 
م لذلك يؤدي أثبات صحة 2015المؤشرات األوراق المالية التي لم تستخدم في المصرف أال في عام 

 الرقابة وكفاءة المالي التحليل المؤشرات استخدام بين إحصائية داللة تذا فروق هنالكالفرضية الثانية )
( و ناحية التحليل األفقي والرأسي نتيجة لمتبع تحليل البيانات والمعلومات المالية  المالي األداء علي المالية

للمصرف عن طريقة أدواته وأساليبه ونجد أن استخدام التحليل يؤيد علي تحسين المؤسسات المصرفية ويؤيد 
لي عن طريق استخدام علي كفاءة الرقابة المالية وتحسين األداء وهنا تم معالجة ظاهرة الفساد اإلداري والما

 بين إحصائية داللة ذات فروق هنالكطرقتين التحليل األفقي والرأسي وهنا إثبات صحة الفرضية الثالثة )
( وأيضا تم استخدام المؤشرات المالي في االنحرافات علي السيطرة المالي التحليل وأساليب األدوات استخدام

االنحرافات المالية أو غير المالية للوحدة االقتصادية في وقت تحديد كفاءة الرقابة علي التكاليف والكشف عن 
مبكر وعن طريق معالجة بالمؤشرات يساعد في كشف عن التالعب واالنحرافات هذه يثاب صحة أو عدم 

 والسيطرة المالي التحليل المؤشرات استخدام بين إحصائية داللة ذات فروق هنالكصحة الفرضية الرابعة )
 .  (االنحرافات علي
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خالصة هذا الجزء من تحليل المالي لمصرف النيل للتجارة والتنمية للقوائم المالية متمثل في قائمة المركز 
المالي وقائمة الدخل حيث أثبات أن هناك عالقة ما بين األساليب والمؤشرات المالية في رفع كفاءة الرقابة 

نجد أن هناك عالقة بين األدوات واألساليب  المالية علي األداء المالي عن طريق التحليل المالي وأيضا
والمؤشرات في السيطرة علي االنحرافات المالي وكشف عن األخطاء ولذلك يجب علي المصرف من رفع 
معدالت االحتياطيات واالستثمارات في األوراق المالية حتى تعود الفوائد علي المصرف وأيضا علي المصرف  

 ة األجل حتى يتمكن المصرف معرفة إيرادات في المد الطويل .االستثمار في االستثمارات الطويل
 ملخص التحليل المالي   

من التحليل السابق يالحظ أن التحليل عن طريق التحليل األفقي والرأسي والمؤشرات المالية للقوائم للمصرفين 
 تؤدي إلي النتائج التالية : 

/ نتيجة لوضح المعلومات القوائم المالية في ظل اإلفصاح واستخدام األدوات وأساليب التحليل المالي حيث 1
االرتفاع كل من معدالت حقوق الملكية واالستثمارات واالحتياطيات وساعد الرقابة المالية علي األداء المالي 

ئية بين استخدام األدوات وأساليب التحليل هنالك فروق ذات داللة إحصا"في أثبات الفرضية األولي ونصها: 
 المالي وكفاءة الرقابة المالية علي األداء"

/ نتيجة لتحسب السيولة لمقابلة المسحوبات العمالء البد من وضع نسبة عالي من األرباح غير موزع 2
من  والرأس المال المدفوع واالحتياطيات وجدت عن طريق المؤشرات المالي استطع المصرف من تحكم

 معدالت هذا البنود ظهر ذلك في معدالت هذا النسب مما أثباتا لصحة الفرضية الثانية ونصها :
 "هنالك فروق ذات إحصائية بين استخدام المؤشرات التحليل المالي وكفاءة الرقابة المالية علي األداء المالي"

م في بعض معدالت في المصرف / باستخدام األدوات وأساليب التحليل المالي أتضح لنا أن أثر التضخ3
ونتيجة لذلك لجاء المصرف لالستخدام أنواع الرقابة المالية علي األداء المالي و حتى يتم معالجة التضخم 
واألخطاء واالنحرافات نتيجة من التضخم والظروف االقتصاد متمثل في الحصار االقتصاد مم أثبات صحة 

 الفرضية الثالثة ونصها:
 اللة إحصائية بين استخدام األدوات وأساليب التحليل المالي والسيطرة علي االنحرافات ""هنالك فروق ذات د

/ نالحظ أن مؤشرات المالي في معدالت النمو واالستثمارات في الودائع كمثل كانت مرتفع نسبها وتضح لنا 4
لتحليل بواسطة أن بعض المعدالت كانت صفر بذات في مصرف النيل للتجارة والتنمية لذلك أظهرت هذا ا

المؤشرات المالية مدي السيطرة االنحرافات بعض المصارف و في رفع معدالت مما أثبات صحة الفرضية 
 الرابعة ونصها :
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 " هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام المؤشرات التحليل المالي والسيطرة علي االنحرافات."     
 النتائج والتوصيات

 أوال : النتائج 
 خالل الدراسة التطبيقية ونتائج التحليل التي تم إجراءها ، تم إثبات صحة الفرضيات ،من  

  -وتوصل البحث إلي نتائج التالية :
/ أن المصرف يتبع سياسة التوازن مابين السيولة والربحية والتوظيف الجيد للموارد واألرباح الناتجة عنها ، 1 

)األدوات وأساليب ، المؤشرات ( علي كفاءة الرقابة علي  ويتضح ذلك من أثر التحليل المالي من خالل
 األداء المالي والسيطرة علي االنحرافات.

/ أن عملية التحليل المالي للمصرف قد أدت إلي وجود بعض نقاط الضعف في المصرف مما ساعد علي 2
 موجه كل الظروف االقتصادية.

ميز وتيم أليا وعبر الشبكة، مما يوفر الجهد والوقت / البرنامج المستخدم في المصرف لمتابعة السيولة مت3
 وسرعة والرقابة المالية الجيد علي األداء المالي.

دارة مخاطر السوق ومخاطرة 4 / يتميز المصرف بوجود إدارات وأقسام فعالة إلدارة المخاطرة و السيولة وا 
لقيام بدور فاعل في التوجيه السليم االئتمانية والمخاطرة االستثمار وغيرها ، وتساهم هذه اإلدارات في ا

 لالستثمارات الجيدة.
م وفي هذا 2015/ أن مصرف النيل للتجارة والتنمية لم يستخدم االستثمار في األوراق المالية أال في عام 5

 الفترة تم استخدام الودائع النقدية لتغطية إفالس المصرف.
دراسة مما يدل علي أن المصرف يستثمران موجودات / ارتفاع معدل العائد علي االستثمار خالل سنوات ال6

 بصورة جيدة .
/ يفتقد المصرف لإلنذار المبكر للتنبؤ بمخاطرة السيولة خصوصا في الموسم التي يكثر فيها السحب من 7

 حسابات العمالء .
 ثانيا : التوصيات 

 من خالل النتائج السابقة ، يوصي البحث بالتالي :       
نماذج قياس وتوفير مؤشرات المصرفية متطورة وتوفير المزيد من الدراسات التي تعامل / ضرورة تطوير 1

 علي رفع األرباح المصرفية.
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/ ترشيد االستيراد وذلك بتقليل االعتماد علي الدول التي تعاني من معدل تضخم مرتفع وأيضا استخدام 2
 االستثمارات طويلة األجل.

 للموظفين باإلدارات المختصة بإدارة السيولة. / االهتمام بتدريب وزيادة الخبرات3
/ ضرورة االهتمام بتنويع مجاالت االستثمار علي أن بوجه الفائض من السيولة والودائع في حالة وجود 4

 االستثمار في الشهادات الحكومية يؤدي هذا إلي رفع اقتصاد الدولة.
ية المتاحة بالمصارف ومميزاتها والخدمات / االهتمام بزيادة وعي وتثقيف الموطنين باألوعية االدخار 5

 المصرفية التابعة لها.
 / ضرورة االهتمام بالخدمات المصرفية ومواكبة تطويرها علميا وتقنيا .6
/ ضرورة مراجعة االستثمارات قصيرة وطويلة األجل واألصول الثابتة والتأكد من وجودها المادي وقيمتها 7

 العادلة في المصرفين .
استخدام التحليل المالي واألداء المالي للتعرف علي حقيقة الوضع المالي للمصرف ومن التنبؤ / ضرورة 8

 بمستقبل وعمل ندوات ومحاضرات ونشر دور لنشر مفاهيم التحليل المالي واألداء المالي.
بات / ضرورة استخدام التحليل المالي واألداء المالي للتعرف علي حقيقة الوضع المالي للمتقدمين بطل9

 االستثمارات والتنبؤ بمقدارهم علي السداد في المستقبل .
 / ضرورة بناء محافظ استثمارية متعددة األصول المالية وذلك لتفادي مخاطر االستثمارات .10
لمحلية حفاظا علي / ضرورة أحكام الرقابة علي المصارف والتشدد في تطبيق المعايير الدولية والقوانين ا11

 حقوق المودعين
 امسًا: المصادر والمراجعخ
محاسن عبد العزيز محمد، التدقيق والرقابة الداخلية في المصارف ودورها في اكتشاف وتصحيح األخطاء والمخالفات / 1

 م.2000بنك الخرطوم ، رسالة ماجستير، جامعة السودان 
للمصارف ، دراسة حالة البنك السوداني / هشام دهب محمد نور خليل ، أهمية التحليل المالي في رفع كفاءة األداء المالي 2

 م(. 2010الفرنسي ، ماجستير محاسبة ، غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، )
/ هيثم علي عبد الرحيم ، التحليل المالي ودوره في تقويم كفاءة أداء للمصارف السودانية ، جامعة السودان العلوم 3

 م .2014كنولوجيا ، الدراسات العليا ،رسالة ماجستير ،والت
/ الطيب حامد إدريس موسي ، أثر القياس المرجعي علي تقويم األداء المالي في المصارف التجارية السودانية ، مجلة 3

 م. 2015جامعة بخت الرضا العلمية ، العدد الرابعة عشر ، 
 م(. 2005ل صناعة القرارات  )عمان : دار وائل للنشر ، / منير شاكر محمد وآخرون ، التحليل الملي مدخ4
 م( 2001/ خلدون إبراهيم شريفات ، إدارة  تحليل مالي )عمان : دار وائل للنشر ، 5
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 م(.2007/ وليد ناجي الحالي ، التحليل المالي )الدنمرك : منشورات األكاديمية العربية المفتوحة ، 6
ريك نورين ، المحاسبة اإلدارية ، ترجمة محمد عصام الدين زايد )الرياض : دار المريخ ، 7 / ري اتش جاريسون وا 

 م( 2008
 م ( 1983/ زياد رمضان ، التحليل المالي للغايات اإلدارية بالمنشات التجارية والصناعية  )دم : دن ، 8
مالية )الخرطوم السودان : منشورات جامعة السودان المفتوحة ، / احمد هاشم ، موسي فضل اهلل ، تحليل البيانات ال10

 م ( 2007
/ ندوة تطبيقات التحليل المالي وحقوق وواجبات المستثمرين في سوق األوراق المالية ) األمارات العربية المتحدة ، 11

 م(،2006سبتمبر
 م(.2003) عمان : دار وائل للنشر  ،  1،ط/  الصياح عبد الستار ، سعود العامري ، اإلدارة المالية أطر نظرية 12
 م(1999/ محمد يونس خان ، هشام صالح غرايبة ، اإلدارة المالية )عمان : مكتبة الكتب األردنية ، 13
ق الحسني ، التحليل المالي والمحاسبي ، دراسة معاصرة في األصول العلمية وتطبيقاتها )عمان : دار مجدالوي \/ صاد14

   م (.1998للنشر ، 
 م( 2006/ مفلح محمد عوض عقل ، مقدمة اإلدارة والتحليل المالي )عمان : دار مكتبة مجتمع العربية للنشر وتوزيع ، 15
دراسة المقارنة )رسالة  -أكرم إبراهيم عطية حماد ، تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي بالسودان  / 16

 م(.  2003دكتوراة(جامعة الجزيرة ، قسم المحاسبة والتمويل ،
 27اإلدارية ، المجلد  / صادقخر ابشة الحسني، متطلبات أجهزة الرقابة المالية العليا للقيام برقابة األداء، دراسات العلوم17

 م ( 2000،  2، العدد 
 م( 1988/ خالد أمين عبد اهلل، تدقيق الحسابات للناحية العملية )عمان:معهد الدراسات المصرفية البنك المركزي ،18
 م( 2002،  1/ جربوع ويوسف محمد ، مراجعة الحسابات المتقدمة ووفقا لمعايير المراجعة الدولية ، ط19
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 اآلراء األدبية والبالغية في كتاب عيار الشعر البن طبا طبا 

 كلية اآلداب والتربية–استاذ مساعد بجامعة النيل األبيض  -د. وداعة عبداهلل علي سرار

 كلية اآلداب والتربية–النيل األبيض استاذ مساعد بجامعة  -د.معتصم يحي آدم بشارة 

 -: المستخلص

أن لألدب والبالغة الحيز الكبير في أقسام اللغة العربية وهما من األقسام التي  أوالها النقاد ودارسي األدب 
العربي اهماما كبير وأوردوا فيها أراء كثيرة ومختلفة كان من بين هؤالء النقاد ابن طبا طبا صاحب كتاب 

الشعر الذي افرد مساحة لألدب والبالغة بأراء وأفكار واضحة أسهمت في الحياة األدبية في األدب عيار 
العربي مما  جعلنا نقف عند هذة األراء في هذا البحث المتواضع لما في اراء من نظرة فاحصة واضحة 

اتنا األدبية والفائدة نسطيع من خاللها ان نقف على أثره في األدب العربي والى أي مدي كان تأثيره في حي
 التي نجتها من أرائة األدبية والنقدية.

 مبررات الدراسة :

لفت إنتباهي كتاب عيار الشعر وهو كتاب نقدي وذو فائدة عظمية علي الحياة األدبية كما أننا الحظنا فيه 
 أراء أدبية وبالغية قيمية مما دفعنا إلى القوص  في هذا الموضوع .

  -اهمية الدراسة :

تمثل أهمية هذا البحث في أن ابن طباطبا من خالل عيار الشعر اورد كتير من االراء االدبية والبالغية ولم ت
 تحظى بالذيوع واالنتشار وكان البد من الوقوف عندها .

 منهج البحث 

براز الشواهد على تنوع  االساليب اتبعت الدراسة المنهج الوصفي  التحليلي الذي يقوم علي عرض المسألة وا 
 في ايراد االراء االدبية والبالغية التي اورها الكاتب في هذا الكتاب .

 االراءاالدبية و البالغية في كتاب عيار الشعر البن طباطبا:

 التعريف بالكتاب ) عيار الشعر ( 
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تقسيمات هو كتاب نقدي ذو فائدة عظيمة على الحياة األدبية والنقدية بصفة عامة لما تشمل عليه الكتاب من 
وتعريفات وصاحب هذا الكتاب يتضح من كتابه أنه صاحب نظرة صادقة في مجالي البالغة واألدب ولكنه 

 لم ينل الشهرة الكافية عند دارسي اللغة العربية .

من خالل كتاب "عيار الشعر" يتضح أن له مؤلفات أخرى أشار إليها في هذا الكتاب مما دفعنا إلى القوص 
 في هذا الكتاب .

لعل هنالك أسبابا  جعلت هذا الكاتب مغمورا , وعلى الرغم من أن العصر الذي عاش فيه عصر إزدهار اللغة 
 واألدب ونبغ فيه الكثير من النقاد والشعراء . 

 االراء االدبية والبالغية في عيار الشعر : 

 / تعريف الشعر :1

كالم منظوم بائن  –أسعدك اهلل  –"الشعر عرف ابن طبا طبا في كتابه عيار الشعر عرف الشعر على أنه : 
عن المنظور الذي يسعمله الناس في مخاطباتهم بما خص به المنظم الذي إن عدل عن جهته محته األسماع 

 ( 9وفسد الذوق " )

من المالحظ في هذا التعريف أن ابن طباطبا قد جعل الفرق بين الشعر والنثر في الوزن فقط ولم يعظ أي 
ذا أتينا إلى تعريف الشعر عند القدماء للشعر نجدهم يعطوا القافية مكانة في تعريفهم إهتمام  للقافي ة , وا 

 ( 10للشعر من ذلك قول قدامة : "قول موزون مقفى يدل على معنى ")

ولكن تدخل القافية ضمن الوزن في قول ابن رشيق الوزن في قول ابن رشيق:) الوزن أعظم أركان حد لشعر 
 ( 7ة وهو يشتمل علي القافية وجالب لها الضرورة()وأوالها به خصوصي

 مراحل العمل األدبي عنده :

يرى ابن طباطبا من خالل كتابه عيار الشعر أن مراحل العمل األدبي تتمثل في حد قوله:)فإذا أراد الشاعر 
األلفاظ التي بناء قصيدة مخضت المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكرة نثرا وأعد له مايلبسه أيان من 

تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي يسلس له القول عليه فإذا أتقف له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه 
أثبته , وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من كمعاني علي غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه 

وبين ماقبله فإذا كملت  المعاني وكثرت البيانات ووقف  بل يتعلق كل بيت يتفق له نظمه على تفاوت مابينه
 (9بينها بابيات تكون نظاما لها وسلكا جامعا لما يتشتت منها ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه ونتيجته فكرته ")
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ن اتفقت له قافية قد مفيستعصي انتقاده ويرم  ا هي منه , ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية , وا 
في معنى من المعاني واتفقت له معنى آخر مصادق للمعنى األول وكانت تلك القافية في المعنى  شغلها

الثاني منها في المعنى األول ونقلها إلى المعنى المختار الذي هو أحسن , وأبطل ذلك البيت أو نقص بعضه 
سويه وينثره وال يهلهل نفسه , وطلب لمعناه قافية شاكلة ويكون كالنساخ الحاذق الذي يفوت ويشبه التفويض وي

ويشيع كل ضيع منها حتى يتضاعف في العيان , وكالناظم الجوهر الذي يؤلف بيت النفيس منها والثمين 
 الرائق واليشين عقوده بأن يفاوت بين جوهرها في نظمها وتنسيقها . 

ل القول العمل األدبي مما سبق ذكره عن مراحل العمل األدبي عند ابن طباطبا في عيار الشعر يمكن أن نجم
 يمر بأربع مراحل هي : 

 / تكون الفكرة في المذهب بصورة إنشائية  ولتفكير الذي يليها مع اختيار األلفاظ المناسبة والقافية والوزن . 1

 / التعبير عن المرحلة وله من بيان شعرية دون ترتيب وتنسيق 2

/ يرتب الشاعر األبيات التي نظمها ونسقها تنسيقا وجمعها ويتسلسل في ترتيبها حسب الفكر في الذهن 3
 حتى تكون مترابطة ومتسلسلة المواضيع . 

/ ثم في المرحلة األخيرة يعمل على إزالة األشياء التي تخل بالقصيدة أو ينتقدها ثم يخرجها في صورتها 4
 .وع النهائية كاملة الفكرة والموض

 من خالل هذه المراحل التي يمر بها العمل األدبي عند ابن طباطبا يمكن مالحظة األتي : 

/ ليس لزاما على كل الشعراء أن يمروا بهذه المراحل , هنالك بعض الشعراء اليجبرون هذا األسلوب ويأتي 1
 رية . شعرهم على سجيته إلى ال يهذب شعره وال تربية بل يجعل فكرته في األبيات الشع

/ من الواضح أن ابن طباطبا في تقسيمه لمراحل العمل اإلداري كان حاذقا ذا فكرة ثاقبة وهذا ناتج عن أنه 2
 ذا تجربة ويتضح لنا هذا أكثر إذا قمنا بالدراسة في شعره . 

 البناء الفني للقصيدة في عيار الشعر : 

ديث فيه أفالطون من بعده تلميذه أرسطو في كتابه البناء الفني من أهم مواضيع النقد األدبي وكانت بداية الح
"فن الشعر " وفيه أشار إلي أن يكون العمل األدبي وحدة عضوية متماسكة مترابطة ال مجموعة من غير 
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تماسك وترابط عضوية بينها وفي ذلك قال يجب أن يكون الفصل األدبي واحدا  وأن األجزاء البيت إذا نقل أو 
 (3لكل وتزعزع الن ما يمكن أن يضاف دون نتيجة ملموسة ال يكون جزء ا من الكل ()بتر جزء  انفراط عقد ا

أما في النقد العربي قول ابن طباطبا فال توجد إشارات واضحة أو طريقة فنية تقرب منها . إال ما أشار إليه 
رغ إفراغا واحدا وسبك الجاحظ بقوله:) أجود الشعر مارايته متالحم اإلجراء سهل المخارج فنعلم بذلك أنه قد أف

 ( 5سبكا واحدا وجرى على اللسان كما يجري  الدهان(  )

اما ابن طباطبا في عيار الشعر فقد وضع أهمية خاصة للبناء الفني للقصيدة إذ تجده تحدث عن األمور 
ى أن الكفيلة لجعل القصيدة سوية مستقيمة مقبولة في مواضع مختلفة من كتابة ) عيار الشعر ( وهذا يدل عل

ابن طباطبا قد جعل الوحدة الفتية للقصيدة من أهم أرائه النقدية التي أوردها في عيار الشعر " إذ نجد أن 
 حديثه سبقا أدبي ا لفهم واع دقيق للوحدة الفتية للشعر . 

وأكبر ما يدل على ذلك قول محمد غنيمي هالل ) لعل أروع ما ينعكس في نظرية الوحدة القصيدة االرسطية 
 ( 13النقد العربي هو قول ابن طباطبا وأحسن الشعر ما ينظم القول انتظاما ( )في 

وأيضا قال الدكتور شوقي ضيف :) وكان ابن طبا طبا تنبيه في دقة إلى ما ورده والزال يرده النقاد في 
طبا عصرنا من فكرة الوحدة العضوية في القصيدة ولعل الغريب حقا أن اصطحاب النقد والبالغة بعد ابن 

 ( 8طبا لم يتوسطوا في هذا الموضوع ( )

أما الدكتور أحمد بدوي طبانة فقد قال : ) إذا كان ابن طباطبا قد دعاء إلى أن يضع الشاعر بيت أبياته ما 
يربط بين هذه األبيات حتى تتنسق القصيدة فذلك النه دعا إلى الوحدة دعوة حادة وهو في ذلك يشبه آراء 

 . (2النقاد المحدثين ( )

 أما حديث ابن طباطبا عن الوحدة الفنية للقصيدة فقد تمثل في األتي : 

فتتاحها حتى تكون أقرب إلى ذهن السامع لتجد القبول عنده 1 / نبه الشعراء على االهتمام بمطالع القصيدة وا 
ذف كما نبه أيضا علي االهتمام بالترتيب واالنتقال من موضوع إلى آخر أو من غرض إلى آخر يفطنه وح

ودقة , حتى ال تكون القصيدة مجزءة كما قال عنها :" إن لها فصوال كفصول الرسائل فتحتاج الشاعر إلى أن 
 (9يصل كالمه على تصرفه في فنونه ( )
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/ جعل بن طباطبا في كتابه "عيار الشعر " قانونا وميزانا واضحا لوحدة القصيدة وترابطا وعدم إمكانية 2
صيدة المترابطة اليمكن أن تقدم أوتؤخر بيتا , الن ذلك يؤدي إلى عدم ترابطها التقدم والتأخير فيها فالق

وتنسيقها , أما القصيدة التي التكون أبياتها مترابطة أي كل بيت ال عالقة له بالبيت اآلخر فيمكنه أن تقدم أو 
ة موضعها تؤخر فيها من غير أن يحس لقارى بذلك وفي هذا قال: " وأحسن الشعر مايوضع فيه كل كلم

 ( 9حتى يطابق المعنى الذي أريد له ويكون شاهدها مهما التحتاج إلى تفسير من غير ذاتها " )

/ شبه القصيدة المتكاملة بالرسالة و الخطية المرتبطة باالجزاء فكما أن الرسالة المنسقة المنظمة اليمكن أن 3
 تقدم فيها 

اعر أن يسلك منهج أصحاب الرسائل في بالغتهم أو تؤخر من غير إخالل لها فلذلك القصيدة فعلى الش
 ( 9وتصرفاتهم في مكاتبهم فان للشعر فصوال كفصول الرسائل( )

/ من الواجب عند ابن طباطبا أن تكون القصيدة كالكلمة الواحدة تتراكب وتترابط حروفها مع بعضها 4
لمة الواحدة في  إشتباه أولها البعض حتى تغطي كلمة واحدة فقال :" بل يجب أن تكون القصيدة كلها كالك

بآخرها نسيجا وحسنا وفصاحة وجزالة االلفاظ ودقة معاني وصواب تأليف , ويكون خروج الشاعر كل معنى 
بصفة إلى غيره خروجا لطيفا ما شرحناه , التي استشهدنا بها في الجودة والحسن واستواء النظم اال تناقض 

ا وتغتضي كل كلمة مابعدها , ويكون مابعدها متعلقا بها مفتقرا في معانيها وفي مبانيها والتكلف في نسجه
 ( 9اليها فاذا كان الشعر على هذا المثيل سبق السامع إلى قوافيه قبل أن ينتهي إليه رواية ( )

/ تحدث عن المالءمة بيت االلفاظ والمعاني وحسن لتركيب وتهذيب القصيدة حيث قال:) فمن االشعار 5
االلفاظ محكمة المعاني عجيبة التأليف إذا نقضت وجعلت نثرا لم نبطل جودة معانيها محكمة منقحة أيقظة 

 (9ولم تفقد جزالة الفاظها ( )

/ في آخر عيار الشعر عقد مقاال بعنوان "تأليف  الشعر " وضع فيه آراءه حول الوحدة الفنية للقصيدة قد 6
دعاء الشعراء الي االهتمام بتنسيق االبيات وحسن مجاورتها وتجنب الحشو الذي ال فائدة منه قال : "وينبغي 

كالمه فيها فينسي السامع المعنى الذي  للشاعر أن يأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف على حسن تجاورها
 ( 9يسوق القول إليه , كما أنه يحترز ذلك )

 اللفظ والمعني وأقسام الشعر عنده : 

سار ابن طباطبا على طريقة أكثر النقاد العرب الذين يفصلون بين اللفظ والمعنى ويرون أنهما أمران متقابالن 
المقاييس الخاصة بكل قسم على حده . ومع أن ابن طبا وهذا الفصل عملية صناعية الهدف إليضاح ووضع 

طبا فصل بين اللفظ والمعنى إال أن يرى وجوب التكامل بينهما , ألنهما مترابطان ترابطا وثيقا ثم يشبه 
 المعنى بالروح واللفظ الجسد . 
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التعبير الشعري وعندما تحدث ابن طبا طبا عن المراحل التي يمر بها النص الشعري فصل بين التفكير وبيت 
إذا قال : " فاذا أراد الشاعر بناء القصيدة محض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه فركزه  واعد مايسلسه 

 (9) (إياه من االلفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزاري الذي ليسلس له القول عليه

ثم اوجد مقابالت بين اللفظ والمعنى فاللفظ معرض للمعنى والمعنى روح واللفظ جسد له واأللفاظ كسوة  
 المعاني وهذا  سيتبادر إلى الذهن سؤال : هل ابن طبا طبا  من أنصار اللفظ أم من أنصار المعنى ؟ 

 ومن خالل فصله بينهما هل مال إلى اي منهما ؟ 

ن للمعنى قيمة الواقع أن ابن طباطبا أولى  إهتمامه بالطرفين إلى اللفظ والمعنى معا إذ يرى أن اللفظ قيمة وا 
أيضا والحقيقة للبعض االدبي حاجته عن إجتماعها وتوقفهما , وقد ناقش هذين الموضوعين في قوله :" 

داد حسنا وللمعاني اللفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتصبح في غيرها وهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التي تز 
في بعض المعارض دون بعض وكم من معني حسن قد شين بمعرضه الذي أبرز فيه وكم من معرض حسن 

 قد إبتذل على معنى قبيح البسه 

أي بمعنى أن المعنى وحده اليكفي فقد يعاب بمعرضه القبيح وجمال اللفظ وحده اليكفي فقد يتنزل لمعني 
معنى له كالجسد الذي الروح فيه كما قال  " والكالم الذي القبيح اليستحق هذا الجمال اللفظي وهذا قال 

 (9لبعض الحكماء الكالم جسد وروح وجسده النطق ورحه معناه " )

من خالل التشبيه المعنى بالروح واللفظ بالجسد والمعرض يوضح أنه يميل إلى جهة المعنى ولكن هذا التشبيه 
واقع الينكر أحد تم النه لم يهمل اللفظ بل أواله عنايته غير صحيح ألنه وصفه للمعنى بالروح حكاية المر 

أما أنصاره غير وزن إهتماماتهم على المعاني من غير النظر إلى التعبير عنهما كما يبدو ذلك واضحا من 
 ( 6حديث الجاحظ عن ابن عمرو الشيباني في الحيوان )

والمعنى ويبدو ذلك واضحا من حديثه عن  وفي حقيقة االمر أن ابن طباطبا يحاول المالءمة بين اللفظ    
مالءمة معاني الشعر لمعانيه حيث يقول : ) فواجب علي صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة لصيقة 
مقبول حسن مجتلية لمحبة السامع له والنظر بعلقه إليه مستدعية لعشق المتأمل في محاسنه والمتغرس في 

يتقنه لفظ ويبدعه معنى ويتجنب إخراجه على ضد هذه الصفة  بدائعه فتحسبه جسيما ويحققه روحا الي أن
فيكسوه قيحا ويبرزه مسخا بل سوي أعضاءه وزنا ويعدل أجزاء ه تأليفا ويحسن صورته إهانة ويكثر رونقه 
إختصارا ويكرم عنصره صنيعا ويقيده بالقبول دقة ويحرضه جزالة ويدينه سالسة وينأي به , وتعلم أنه 
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ليه وصورة علمه الحاكم عليه أوله ويرجع تأثير الشعر في النفس وسيلة الي تكامل مقوماته  نتيجةعقلية وتمرة
اللفظية  والمعنوية ويشبه بالغناء وحسن صحة المعني وعذوبة اللفظ فصفا متنوعة ومعقولة من الكدر ثم 

ن نقص جزء من أجزائه التي يعمل بها وهي إعتدال الوزن وصواب شتمال عليه  وا  المعنى وحسن  قبوله وا 
 (9االلفاظ فان إنكار الفهم على قدر نقصان أجزائه  )

ومثال ذلك الغناء لمطرب الذي يتضاعف له الطرب مسمعه المتفهم لمعناه ولفظه من طيب الحانه فاما 
 المقتصر على طيب اللحن من دون سواه فناقص لطرب ( 

 .  عا  من خالل ما سبق تتضح دعوته إلى االهتمام باللفظ والمعني م

 أقسام الشعر عنده :

لم يختلف ابن طباطبا كثيرا  عن الذين سبقوه في تقسيمهم للشعر حيث نجده لم يقسم الشعر تقسيما  معينا بل 
كان منهج ابن قتيبة في تقسيمه الرباعى ولم يكتف بالنظر إلى اللفظ والمعنى بل أضاف إلى ذلك نظرات في 

 زن . جوانب أخرى كالنظرات إلى القافية الو 

وفي بداية كتابة عيار الشعر نجده قد قسم إلى قسمين واعتبر هما اساسيا في تقسيمه للشعر ولم يخل حديثة 
عن المعنى واللفظ والتقسيم االول إذ يقول ) فمن االشعار اشعار محكمة متبقية أنيقة االلفاظ حكمة المعانى 

 (9)ها ولم تفقد جزالة الفاظها .عجيبة التاليف إذا إنفضت وجعلت نثرا لم تبطل جودة معاني

وفي حديثه عن القسم الثاني أيضا لم يعر تقسيمه عن المعنى واللفظ وهذا دليل على ماسبق الحديث عن 
إهتمامه بالمعنى واللفظ إذ يقول في القسم الثاني :" ومنها أشعار مموهة مزخرفة عذبة تروق األسماع واالفهام 

وانتقدت بهرجت معانيها , وزيفت اللفاظها ومحت حالوتها ولم يصلح نقضها إذا مرت صفحا , فاذا حصلت 
البناء يستأنف منه إذ يقول في القسم الثاني :" ومنها أشعار مموهة مزخرفة عذبة تروق األسماع واالفهام إذا 
مرت صفحا , فاذا حصلت وانتقدت بهرجت معانيها , وزيفت اللفاظها ومحت حالوتها ولم يصلح نقضها 

 (9) (البناء يستأنف منه

ومما ال جدال فيه  هو أن ابن طباطبا لو إقتصر على تصميم السابق أي على هذين النوعين لكان هذا 
التقسيم ناقصا إذ نجده ال يتناول االشعار المحكمة المتقنة االشعار المزخرفة العزبة التي المعنى تحتها 

 يفة والمبني ولذلك االشعار الضعيفة المعنى والصياغة .ويعمل أنواعا أخرى كاالشعار القوية المعنى الضع
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لم يكشف ابن طباطبا بالتقسيم الثنائي السابق بل جاء بتقسيمات أخرى في مواضيع مختلفة من كتابة عندما 
 تحدث عن االشعار المحكمة النسيج ذكرا أنواع كثيرة منها : 

 / القوافي الواقعة في موضوعها . 1

 في موقعها .  / القوافي المتمكنة2

 / القوافي الواقعة موقعا حسن . 3

 / االشعار المحكمة الدقيقة المستوفاه المعاني االلفاظ حسن الديباجة . 4

 / االشعار التي ذادت قريحة قائلها فيها على عقولهم .5

 / المعاني المسترذلة الشائعة االلفاظ . 6

 / االبيات الرائقة سماعا الواهية تحصيال .7

 االلفاظ المستكرهة النافرة الشائعة للمعاني ./ 8

 ( 9/ االبيات القبيحة نسجا وعبارة الصحيحة معنى وحكمة وأصالة )9

 من خالل هذا التقسيم كله هنالك سؤال البد من االجابة عليه. هل تأثير ابن طباطبا بتقسم ابن قتيبة للشعر؟ 

 يبة في تقسيم الشعر ولكن البد لنا أن نتأكد من االتي: الشئ الذي الشك فيه هو ان  ابن طباطبا تأثير ابن قت

 / هل تابع ابن طباطبا ابن قتيبة وقلده ؟ 1

 / أم هل خالفه في التقسيم ؟ 2

 / أم هل زاد التقسيم عن ابن قتيبة ؟ 4

 اختلف كثير من النقاد حول التقسيم إذ يري الدكتور شوقي ضيف أن كالم بن طباطبا يكاد يكون تفسير لفكرة
ابن قتيبة ويقول " ويكاد الكتاب من هذا الموضوع الي نهايته يكون تفسيرا لفكرة ابن قتيبة ويقول " ويكاد 
الكتاب من هذا الموضوع إلى نهايته يكون تفسيرا لفكرة ابن قتيبة وهو تفسير يستمد فيه من كتابات الجاحظ 

 ( 9ض محاسن القول )وما وجد بعده من أفكار في حسن البيان ومالحظاته الخاصة في بع

أما الدكتور محمد السعدي فريود فيقول " وهذه هي ضروب الشعر عند ابن قتيبة وزاد عليها ابن طباطبا 
 ( 8ضروبا أخري ترجع عند التحقيق إلى الضروب االربعة )
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في أما الدكتور إحسان عباس فيرى أنه لم يقتصر على االقسام االربعة التي ذكرها ابن قتيبة وأنه يصدر 
 ( 1حديثه عن تذوق خالص العالقة له بالتقسيم المنطقي " )

أما الدكتور محمد زغلول سالم فيقول " إنه لم يتبع ابن قتيبة إتباعا حرفيا ال تحرر فيه بل إنه أورد فهمه 
الخاص . مع ذكر تقسيم بن قتيبة وأمثلة أخرى مغايرة وأضاف إلى العيوب التي تلحق غير قبح اللفظ أو 

 (11عيوبا أخرى " ) المعنى

ستفادة كبيرة من تقسيم إبن قتيبية ثم زاد عليه أقسام أخرى مع  ومن الواضح أن ا بن طباطبا قد إستفاد وا 
مالحظة أنه لم يهتم باالقسام بحيث يرتبها وينظمها , بل أوردها متناثرة ومتداخلة في كتابه مع االهتمام 

 لتي أوردها في كتابة نجده قد قسم الشعر إلى ثالثة أقسام . باالمثلة والنماذج . ومن التقسيمات االخرى ا

 / الشعر الوجداني . 1

 / شعر الحكمة والتجارب الصادقة . 2

 / شعر الوصف وبيان أحوال الناس . 3

 رأيه في القدماء والمحدثين :

هنالك أراء كثيرة دائرة حول نظرة النقاد للقدماء والمحدثين إذ نجد أن فريقا آخر تحرى االنصاف والدقة 
كالجاحظ إذ يقول " إوقد رأيت أناسا يبهديون أشعار لمولدين ويستقطعون من إدارتها ولم ذلك قط اال في 

ما كان وفي أي زمان ومكان رواية للشعر بصير بجوهر ما يروي ولو كان له بصر لمعرف موضع الجيد م
(1 ) 

أن ابن طباطبا كان من الذين يعظمون في أشعارهم القدماء ويري أن شعارهم هي النموذج الذي يجب أن 
يحتذي به ويساد على طريقه , ولم يقف عند هذا الحد فحسب بل قادر إلى دعوة القاري الشعارهم إلى 

ي المعنى على القاري لجهله باحوالهم فيقول " فاذا إتفق الوقوف وعدم العجلة في تجاوز أشعارهم قديما يخف
لك من أشعار العرب التي يحتج بها تشبيه التتلقاه بالقبول أو حكاية حبيسة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها 
وعلمت أنهم أدق طبعا من أن يلفظ بكالم المعنى تحته , وربما خفي عليك مذهيهم في سنن يستعملوا في 

( وعلي الرغم من إقتدائه 6أشعارهم فال يمكنك إستنباط ماتحت حكاياتهم التفهم مثلها سماعا ) حاالتهم علي
باالقدمين اال أنه لم يعمل أمر المحدثين والسؤال الذي نطرحه هنا كيف يجهل أمر المحدثين وهو شاعر 
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عن تجربة عاشها  محدث ؟ ولكن لم يجهل في هذا االمر بل جاء دفاعه عن القدماء بطريقة منطقية ناتجة
 وجاء دفاعه بطريقة مشفوعة بالتجربة وكان منصفا عادال في ذلك . 

ستفاد من القدماء وهذا واضح علي إنه  وعلي الرغم من إعترافه بالمحدثين والثناء عليهم اال أنه جاء بالفهم  وا 
ة ممن تقدمهم , ولفظ متعصب للقدماء والدليل علي ذلك قوله " وستعترف في أشعار المولدين بعجائب إستفاد

في تناول أصولها منهم ولبسوها علي من يعدهم وتكثروا بابداعها فسلمت لهم عند إدعائها لطيف سحرهم 
 (9وزخرفتهم لمعانيها )

وفي حديثه عن المعاني تجده  قد ضيف الباب أمام المحدثين وحاول أن يفهم بان القدماء سبقوا المحدثين 
بالبسيطة حتى تنفذ , ولكن  ث فهم غير دقيق فان المعاني ليستالفهم الحدي علي كل المعاني اللطيفة وهذا

المشكلة الحقيقية في أن المحدثين قيدوا أنفسهم بمعاني القدماء وأخذوا يعيدونها من غير أن يتذكروا فينتج عن 
ماننا أشد منها  ذلك الشك بان القدماء قد سبقوهم إلى كل المعاني كما قال بن طباطبا ) المحنة علي شعراء ز 

(9 ) 

 رأيه في العروض والقوافي :

لم يتجاهل ابن طباطبا أمر العروض والقوافي أو ما يسمى بموسيقي الشعر , فقد أعطاها مساحة في مقدمة 
 كتابه "عيار الشعر " . 

له اليفوت علينا أن تنبيه إلى ا بن طباطبا كتاب في العروض أشار اليه ياقوت الحموي بقوله " لم يسبق 
مثيل " وفي كتابه عيار الشعر تحدث عن العروض بقوله " صح طبعه ورق ولم يحتج االستفادة علي نظم 
الشعر بالعروض إلى هي ميزانه ومن أضطرب عليه الذوق لم يستمع من تصحيحه وتقويمه بمعرفة 

 ( 9واالستفادة كالطبع الذي الخلف فيه )

ت المستكرهة االلفاظ  القلقة القوافي الردئية الشبح فليست عن أما القافية فقد تحدث عنها بقول "ومن االبيا
عيب يلحقها في حشوها أو قوافيها , أما الفاظها ومعانيها كقول اي البقاء الهذلي . ذكرت أني فعاودني صراع 

 الراس والوصب . 

 فذكر الرأس مع الصراع حشو . 
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العربي الي سبعة أقسام وهي علي وزن فاعل أو  وفي آخر كتابه "عيار الشعر قام بتقسيم القوافي في الشعر
 ( 9فعال أو مفعل  أو فعل أو فعل أو فعل أفعل )

وعبر عن ذلك بقوله " وسألت . أسعد اهلل عن حدود القوافي وعلمي بكل وجه تتصرف قوافي الشعر كلها 
ديثه بقوله " وهذه الحظ أيضا على القافية منها مقيد ومطلق ثم ختم حن( كما 9وتنقسم الي سبعة أقسام )

( وفي رأي أن التقسيم الذي توصل اليه حديثه بأنه لم يسبق 9حدود القوافي التي لم يذكرها احد ممن تقدم )
 اليه ليس فيه فائدة كبيرة . 

 رأيه في السرقات االدبية 

وقد تطور  أن ظاهرة السرقات االدبية من الظواهر التي أخذت إهتماما كبيرا  من  النقاد في كافة العصور 
البحث فيها على مرور الزمن من ملحظات بسيطة ونظريات عامة من هذه الملحوظات والنظريات توصل 
إلى قواعد نقدية تحكم االخر واالحتواء والتقليد في الشعر بطريقة حسنة وقف القواعد التي وضعت لهذه 

 الظاهرة . 

ا عدد كبير من النقاد السابقين ونذكر منهم علي وليس ابن طباطبا أول من يتناول هذه الطاهرة بل سبقه عليه
 سبيل المثال اال الحصر . 

ابن سالم الجمحي وابن قتيبة وجاء من بعدهما علماء طوروا البحث في السرقات االدبية مثل االمدي في 
 كتابه الموازنة " والقاضي عبدالعزيز الجرجاني في الوساطة بيت المتنبي وخصومه وابوهالل العسكري في

في كتابه "دالئل االعجاز وأسرار  كتابه "الصناعيين " وابن رشيق القيرواني في " العمدة" وعبدالقاهر الجرجاني
 البالغة " وابن االثير في كتابه " المثل السائر " 

ذا أتينا إلى ابن طباطبا وآرائه في السرقات غيره على منهج معي  : ن إذ يتمثل منهجه النقاط التاليةوا 

من المناهج واالسس التي وضعها االخذ الحسن قوله "ويحتاج من سلك هذا السبيل الي الطاف الحيلة وتدقيق 
النظر في تناول المعاني واستعارتها وتلسبيسها حتي تخفي علي نقادها والبصر عملها وينفرد بشهدتها كان 

 ( 9تناولها منه  ) علي غيره مسبوق اليها فيستعمل المعاني  المأخوذة من غير الحسن الذي

وقد علق علي هذا الكالم الدكتور إحسان عباس بقوله " إن من يعلم الشاعر كيف يصنع قصيدته بيتنا بيتا 
 ( 9بل كلمة البد له من أن يعلمه طريقة السرقة ال نيال فيها حد السرقة )
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 هي : ومن خالل حديث ابن طباطبا عن االخذ الحسن فانه بهذا يصنع قواعد لالخذ الحسن 

/ إستعمال المعاني المأخوذة في غير الحسن الذي أخذت منه من ذلك قوله " فيستعمل المعاني المأخوذة 1
 ( 9من غير الحسن الذي تناولها منه )

/ الطاف الحيل في االخذ وعدم إظهارها بقول " ويحتاج من سلك السبيل الي النطق الحيلة وتدقيق النظر  2
(9) 

ستعارة من الرسائل والخطب بقوله " فان وجد المعني اللطيف من المنثور من الكالم / نظم المنثور إلى اال3
 في الخطب والرسائل فتناوله وجعله شعرا كان كمادة قد أضحى أحسن بعدم االستعجال بإبعاده والطعن فيه

 (9بل من الواجب نفهم معناه ومرماه وال ينسى أن للعرب صفات القريحة ورقة الطبع(  )

 البالغية :أراءه 

وعلى الرغم من أن ابن طباطبا في كتابه عيار الشعر له أراء نقدية , لكنه لم يهمل البالغة حيث أورد في 
بعض أرئه البالغية بصورة محصورة في موضوع  واحد من موضوعات علم البيان وهو التنبيه إذ نجده 

 فصال كامال لهذا الموضوع .  تحدث عن التنبيه في مواضيع متفرقة في كتابه عيار الشعر حيث عقد

 وبما أن ابن طبا طبا عقد فصال للتشبيه قاده النقاد الذين تناولها الكتاب . 

ومن هؤالء النقاد الدكتور شوقي ضيف إذ يقول " وال يلبث أن يحدث عن وجود التشبيه وكأنه يعده جوهر 
 ( 9البحث في مسائلها ) الشعر وليه ومبحثه فيه يعد أهم مبحث في كتاب يتصل بالبالغة وتطور

نتزاعه من بيئاتهم وحياتهم من كالم  ويقول الدكتور بدوي طبانه " وقد تحدث عن طريقة العرب في التنبيه وا 
 ( 4نقدي بديع )

 ضروب التشبيه عند ابن طباطبا : 

 جعل ابن طباطبا للتشبيه ضروبا كثيرة , وفي كثير من االحيان تقسيمه يقوم علي وجه التشبيه . 

ومن مالحظاته أن التشبيه قد يكون  في أمر واحد وقد يكون في أكثر من أمر  ومن حيث الضروب التي 
 جعلها بن طباطبا للتشبيه هي : 

 / تشبيه الشئ بالشئ صورة وهيئة . 1
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 / تشبيه الشئ بالشئ في الحركة بطئا وسرعة . 2

 / تشبيه الشئ بالمعنئ . 3

 / تشبيه الشي بالشي لونا  .4

 لتنبيه الشي بالشي صوتا ./ 5

حيث وضح هذه تنبيهات بقوله " التشبيهات على ضروب مختلفة فمنها تشبيه الشي صورة وهيئة ومنها تنبيه 
 به معني  ومنها تشبيه به لونآ 

، و منها تشبيه به صوتا و ربما امتزج  ب هذه المعاني بعضها ببعض فاذا اتفقت في شئ  للتشبيه بالشئ 
ثه معان من هذه االوصاف قوي التشبيه و تأكد الصدق فيه و حسن الشعريه للشواهد الكثيرة معنيان او ثال

المؤيدة  له على من كان  قبلهم النهم و قد سبقوا إلى كل معني بديع اللفظ فصيح صله لطيفه و خالبه 
 و هو : ( و من خالل دفاع ابن طبا طبا عن القدماء هنالك سؤال يجب االجابة عنه بوضوح9ساحرة ")

 هل يعتبر ابن طبا طبا المحدثين سرقوا معاني القدماء؟

في حقيقه االمر ان ابن طبا طبا موقفه من االخذ من القدماء يعتبره سرقه اال اذا جاء التعبير عن المعاني 
بطريقه جديده و دفاع ابن طبا طبا عن القدماء ناتج عن اعتباره ان شعر القدماء ناتج عن طبع غير متكلف 

ى عكس المحدثين فان شعرهم متكلف إلى حد كبير. و على الرغم من دفاعه الشديد عن القدماء اال انه عل
 وضع مميزات يمتاز بها شعر المحدثين فكانت في النقاط. التاليه :

يتميز شعر المحدثين عن القدماء في اجادة التخلص و االنتقال من موضوع إلى اخر و من غرض إلي 
لتخلص من المميزات التى يمتاز بها المحدثين ... و عن حسن التخلص قال :"و من غرض  يرى ان حسن ا

االبيات التي تخلص مها قائلوها الى المعاني التي ارادوها من مديح أو هجاء أو افتخار أو غير ذلك و لطفوا 
( 9تقدمها ")من صله ما بعدها بها فصارت غير منطقية عنها لمن ما ابدعته المحدثون من الشعراء دون من 

و في هذه النقطة وضح ابن طبا طبا كيف كانت كيف ينتقلون من موضوع إلى آخر و من غرض إلى 
غرض و هذا غير نهايته بحسن و اجادة الربط بين االغراض وارد بعض االمثلة على ذلك , اما عن 

نى التخلص إلى المعاني المحدثين قال ابن طبا طبا :"فسلك المحدثين غير هذا السبيل و لطفوا القول من مع
 (9التى ارادوها)
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و هذا ال يعني ان القدماء ال يجيدون التخلص كلهم بل كان هنالك من يجيد التخلص في ذلك قال ابو هالل 
 (14العسكري:فاما التخلص المتصل بها قبله فقليل في اشعارهم ")

كتمال تحدث ابن طبا طبا عن أدوات التشبيه وما تفضل به واحدة علي االخري م ع مراعاة صدق التنبيه وا 
الوجه بيتى الطرفين فقال : فما كان من التنبيه  صادفا قلت في وصفه أوقلت كذا عنه وماقارن الصدق فيه 

 ( 9تراه أو تخاله أو يكافي " )

وفي حديثه عن أحسن التشبيهات فانه يقول " وماكان التشابه بين الطفين  فيه كامال شامال حتى أنتا لو 
التنبيه الستقام الكالم وهذا يعتبره ابن طباطبا من أحسن التشبيهات " مأحسن التشبيهات ما إذا عكس عكسنا 

 ( 9لم ينتقص بل يكون شبيه بصاحبه مثل ويكون مثله متشبتها به صورة ومعنى  )

لتنبيه ال وال يفون علينا أن لالحظ أن المشبه إذا كان مثل لمشتبه به في كل شئ ال يصبح النتبيه , إذا أن ا
يقع بين متحدين في كل الصفات وأدق من كالم ابن طباطبا قول قدامه بن جعفر " وأحسن التنبيه هو ماوقع 

 ( 9بين شيئين إشتراكهما في الصفات أكثر من إنفرادهما فيها حتى يدني بها إلى حال االتحاد )

الصيل ويرى أن مافيه من غرابة يمكن إعتباره من أنصار الشعر العربي ارأيه عن التشبيهات الغريبة : 
راجع إلى إختالف طبيعة العصر وبالتالي تؤي إلى عدم فهم الشئ  المراد منه التنبيه على وجه الدقة وبذلك 

 يحث ابن طباطبا النقاد إذا ورد عليهم تنبيه غريب

 طريقة التنبيه عنده : 

 طريقة االقدمين في التنبيه :  قبل الخوض في حديث ابن طباطبا بن عن التنبيه البد من الحديث عن

من المعروف أن االنسان ابن بئيته وقد الحظ ابن طباطبا أن العرب السابقين كانت تشبيهاتهم نابعة من 
بينهم ومن طبائعهم ومشاهداتهم ومداركهم الحسية ولذلك يكون لزاما على كل دارس لالدب العربي معرفة 

نها إذ يقول في ذلك " وأعلم أن العرب أو عن أشعارهم من أحوال العرب والتشبيهات التي كان يتناولو 
االوصاف والتنبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتهما وأدركته عينها وصارت به تجاريها وهم أهل وبر 
وصحوتهم البوادي وسقوفهم السماء , فليست تعدوا أوصافهم ماراوه منها وفيها  وفي كل واحدة عنها في 

فها من شتاء وصيف وربيع وخريف ومن ماء وهواء ونار وحيل ونبات وحيوان فصول الزمان علي اختال
وجماد وناطق وصامت ومتحرك وساكن وكل ما تولد من وقت تشوئه وفي حال نحوه الي حال إنتهائه , 
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فتضمنت أشعارهم من التشبيهات ما أدركه من ذلك عينها وحسها ال مافي طياتها وأنفسها من محمود 
 ( 9ا " )األخالق ومزموه

في النقطة الثانية يعتبر إبن طباطبا أن أخذ المعنى والزيادة عليه أو صياغة بصياغة أخرى ال تعد سرقة الن 
ذا تناول الشاعر المعاني التي سبق اليها فابرزها في أحسن من  الشاعر قد تصرف بالزيادة والنقص " وا 

حسانه ف  ( 9يه " )الكسوة التي عليها لم يعب بل وجب له  فضل لطفه وا 

جعل ابن طباطبا الباب مفتوحا أمام المحدثين في موضوع السرقة وجاء في ذلك مقلدا للقدماء وله راي في 
المحدثين فهو يري القدماء استوفوا الحديث عن المعاني المختلطة ولذلك فهو ال يقف كثيرا في مسألة أخذ 

ن طباطبا  أباح السرقة ولكن ناشد الشعراء المعني كثيرا . ومن هذه النقطة السابقة هذا ال يعني أن اب
المحدثين باالقتداء بأشعار األقدمين الحسنة منها , واالقتداء هنا ليس المعني به السرقة ولكن المعنى به 
االقتداء والسير علي طريقة األقدمين فهو بذلك يدعو الشعراء إلى فهم المعاني التعمق فيها ثم االقتداء بها 

 ر للشعراء من طبقة مجيدة من هذا الكتاب  ثم توسع في كتابه األخر وهو " تهذيب لطبع " ولذلك أختار أشعا

وأشار بقوله : " وال يغير معاني الشعر علي معاني الشعر فيودعهم شعره ويجزيها في أوزان مخالفة األوزان 
يستر سرقة أو يوجب له فضله ,  اإلشعار التي يناولها منها ما يتناوله وتقيهم أن التغيير األلفاظ  واألوزان مما

بل يديم النظر في اإلشعار التي اخترناه لتلصق معانيها بفهمه فإذا جاش فكره بالشعر الذي أدى إلى نتائج 
استفادة مما نظر فيه من تلك اإلشعار فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع األصناف التي نخرجها 

 (9ه سيول جارية من شعاب مختلفة " )المعادن , وكمن أغترف من وأد قد دمرت

 -المراجع والمصادر :

 1971-بيروت –دار االمانة –الطبعة االولي -تاريخ النقد األدبي  -/ احسان عباس 1
 القاهرة-مطبعة دار الكتب – 5ط –من النقد واألدب  -/ احمد بدوي 2
 . 1959-دار النهضة –تحقيق عبدالرحمن بدوي –فن الشعر-/ ارسطو 3

 الطبعة الثانية–علم البيان  -د بدوي طبانة  -/4

 1985-مكتبة الخانجي القاهرة –الطبعة الخامسة –تحقيق عبدالسالم هارون -البيان والتبين   -/ الجاحظ5

 بيروت -دار الكتاب العربي–الطبعة االولي -تحقيق عبدالسالم هارون -الحيوان   -/ الجاحظ 6
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الطبعة –.تحقيق محمد محي الدين –محاسن الشعر وآدابه ونقده العمدة في -/ ابن رشيق القيرواني 7
 1972-بيروت –دار الجيل -الرابعة

 م1965مصر –القاهرة –دار المعارف ––البالغة تطور وتاريخ -/ د شوقي ضيف 8
المكتبة التجارية –الطبعة االولي –محمد زعلول سالم –تحقيق طه الحاجري –عيار الشعر-/ ابن طباطبا 9
 1965-ة القاهر –

 1963دار السعادة القاهرة –تحقيق كمال مصطفي الطبعة الثانية –. –نقد الشعر -/ قدامه ابن جعفر 10

 القاهرة –دار المعارف –تاريخ النقد األدبي-د محمد زغلول سالم /  11
 1968زاهران القاهرة –الطبعة االولى ––/  د محمد السعدي فرهود قضايا النقد األدبي 12
 دار المعارف القاهرة-النقد األدبي الحديث  -د غنيمي هالل/  د محم13

دار إحياء الكتب القاهرة مصر –الطبعة األولي –تحقيق البجاوي –الصناعتين-أبو هالل العسكري  /14
 م1951
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 دور المراجعة الداخلية في رفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية
 األبيض(()) دراسة ميدانية على محليات والية النيل 

 م ( 2014 –م  2004خالل فترة )
 أستاذ المحاسبة المساعد. جامعة اإلمام المهدي  - د. احمد عبد الوهاب أبو محمد              

 
 المستخلص 

على دور المراجعة الداخلية في رفع كفاء األداء المالي واإلداري في محليات والية  هدفت الدراسة للتعرف    
وتمثلت مشكلة الدراسة في إن المخاطر الناتجة من عدم بذل 0م(2014-م2004النيل األبيض خالل الفترة)

إلي بروز األخطاء المراجع الداخلي للعناية المهنية الكافية،ومهددات االستقاللية؛يؤثران على األداء،مما أدى 
افترضت الدراسة،وجود كادر مؤهل علميا  ومهنيا  ولديها الخبرة في المراجعة الداخلية يسهم في . والمخالفات

استخدمت .تطبيق نظام فّعال للرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة يسهم في رفع كفاءة األداء. رفع كفاءة األداء
ستقراء الدراسات واألبحاث والكتب والدوريات،والمنهج االستقرائي التي المنهج االستنباطي،عن طريق االدراسة 

.أهم والتحليلي لتحليل الفروضتقوم عليه المشاهدة من خالل التطرق لعدد من القوانين التي تنظم المهنة،
النتائج وجود كادر مؤهل علميا  ومهنيا  ولديه الخبرة يسهم في رفع كفاءة األداء المالي واإلداري 

توصي الدراسة . تطبيق نظام  فّعال للرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة يسهم في رفع كفاءة األداء،طويرهوت
إزالة المخاطر التي تهدد استقاللية المراجع الداخلي والعمل بنظام المراجعة الشاملة،واالستعانة بالخبير في 

 .الحكومية غير مجاالت المراجعة ألنها تسهم في إضافة قيمة في الوحدات
Abstract 
      The study aimed to  identifying the role of internal audit in raising financial 
and administrative efficiency in the governorates of White Nile State during the 
period (2004 - 2014). The problem of the study was that the risks resulting from 
the failure of the internal auditor to provide adequate professional care and the 
threats of independence affect performance, led to the emergence of errors and 
irregularities. The study assumed that there is a scientifically qualified and 
professional cadre with expertise in internal auditing, The study used the 
deductive approach, by extrapolation of studies, research, books and periodicals, 
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and the inductive method underlying the observation by addressing a number of 
laws governing the profession, The most important results are the presence of a 
scientifically qualified and professional cadre with experience that contributes to 
raising the efficiency of financial and administrative performance and its 
development, an effective system of internal control and continuous follow up 
contributes to raising the efficiency of performance. The study recommends 
removing the risks that threaten the independence of the internal auditor and the 
comprehensive review system, In non-audit areas as they contribute to the 
addition of value in government units. 

( مـقدمة:1    
الوحتدات الحكوميتتة تقتتع علتتى عاتقهتا مستتؤولية تحقيتتق العديتتد متن األهتتداف العامتتة,التي ال تهتتدف لتحقيتتق       

المخالفتات  واآلن تزايتد حتاالت.الربح،باإلضافة إلي القيتام بالختدمات األساستية والتنميتة االقتصتادية واالجتماعيتة
حيتث أن اإلدارة .المالية والمحاسبية واإلداريتة،وذلك لعتدم اهتمتام اإلدارة بتفعيتل مقومتات وأدوات الرقابتة الداخليتة
مكانتات فهتي ال تستتطيع أن تغطتي كافتة النتواحي اإلداريتة وأن متدير الوحتدة .مهما تمتلك من مهتارات وقتدرات وا 

مما دعي لالستعانة بأشخاص تتتوافر فتيهم الكفتاءة العلميتة .االتفي الوحدات الحكومية ليس خبيراو في كل المج
والخبرة العملية ويتسمون باالستقاللية فتي أرائهتم ونظترتهم لألمتور ليقومتوا بتدور المراقبتة الماليتة واإلدارية،وتقتديم 

امتتتة التوصتتتيات والمقترحتتتات لمراقبتتتة وتحستتتين وتطتتتوير األداء،ومتتتن ختتتالل المستتتؤولية واختصاصتتتات لتتتإلدارة الع
وأن ال نحصر دور المراجعتة الداخليتة فتي .للمراجعة الداخلية البد من إحكام الضبط المؤسسي الداخلي بوسائله

هتتتذا وقتتتد تطتتتورت المراجعتتتة الداخليتتتة وتغيتتترت النظتتترة .السياستتتات واإلجتتتراءات بتتتل ينتقتتتل إلتتتي رفتتتع كفتتتاءة االداء
 علة في إضافة القيمة للوحدات الحكومية.التقليدية لها من مجرد تصيد االنحرافات السالبة إلي أداة فا

 مشكلة الدراسة: 
يمكن إيضاح مشكلة الدراسة بشكل عام والتي يحاول الباحث إيجتاد حتل لهتا فتي،أن المختاطر الناتجتة متن      

ومهتتتددات االستتتتقاللية؛يؤثران بشتتتكل مباشتتتر علتتتى األداء .عتتتدم بتتتذل المراجتتتع التتتداخلي للعنايتتتة المهنيتتتة الكافيتتتة
الحكومي,وهتتتتذا أدى إلتتتتي بتتتتروز األخطتتتتاء والمخالفتتتتات،وظهور الفستتتتاد المتتتتالي واإلداري،ودعتتتتاوي االختالستتتتات 
واالحتيتتتال فتتتي المحاكم؛وهتتتذا بتتتدوره يتتتنعكس ستتتلبا  علتتتى كفتتتاءة األداء فتتتي الوحتتتدات الحكوميتتتة،مما يجعلهتتتا أمتتتام 

 بالمهنة والمجتمع،وعموما يمكن التعبير عن هذه المشكلة باألسئلة اآلتية:  تساؤالت مهمة،تتعلق
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أ(هتتل تتتتوافر لتتدي المراجتتع التتداخلي متتؤهالت وخبتترات تمكنتته متتن مراقبتتة األداء المطلتتوب التتذي يستتتوفي معتتايير 
 الكفاءة والفاعلية في الوحدات الحكومية؟ 

الضتبط التداخلي وأستاليب الرقابتة الداخليتة ومقوماتهتا فتتي  ب(هتل تقتوم إدارة المراجعتة الداخليتة بمتابعتة إجتراءات
 الوحدات  الحكومية والتأكد بأنها نفذت كما هو موضوع لها؟

 أهمية الدراسة:
تنبتتتع أهميتتتة الدراستتتة فتتتي تقتتتديم بعتتتض المقترحتتتات لتفعيتتتل دور اإلدارة العامتتتة للمراجعتتتة الداخليتتتة وربطهتتتا      

بتتالواقع متتن ختتالل إبتتراز التتدور التتذي يمكتتن إن تلعبتته المراجعتتة الداخليتتة فتتي الجوانتتب المهنيتتة واألكاديميتتة حتتتى 
ي تتمثتتل بشتتكل أساستتي فتتي رفتتع كفتتاءة األداء والتتت تتكامتتل العمليتتة فتتي تنفيتتذ المهتتام واالختصاصتتات المنتتاط بهتتا

 باإلضافة إلي أنها تحاول تقديم حل لمشكلة الدراسة.

 أهداف الدراسة: 
على دور إدارة المراجعة الداخلية في رفع كفاء األداء المالي واإلداري في محليات والية النيل  التعرف (أ

 األبيض.
في المراجعة الداخلية بوصفها متغير تسليط الضوء علي العالقة بين مهددات االستقاللية   (ب

 مستقل،وكفاءة األداء المالي واإلداري بوصفه متغير ا تابعا .
 
 

 فرضيات الدراسة:
:وجود كادر مؤهل علميا  ومهنيا  ولديه الخبرة في المراجعة الداخلية يسهم في رفع الفرضية األولى           

 حدات الحكومية بوالية النيل األبيض.كفاءة األداء المالي و اإلداري وتطويره في الو 
تطبيق نظام فّعال للرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة يؤثر في رفع كفاءة األداء في  الفرضية الثانية:      

 .الوحدات الحكومية وتطويرها بوالية النيل األبيض

  منهجية الدراسة:
الدراسات واألبحاث والكتب والدوريات المحلية  في الجانب النظري عن طريق استقراءاستخدمت الدراسة      

 .واألجنبية،وفي الجانب التطبيقي  أستخدم المنهج الوصفي التحليلي

 حدود الدراسة:  
 أ( الحدود المكانية:محليات والية النيل األبيض.
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 م( 2.14  -م 2004.ب( الحدود الزمانية  خالل الفترة )

 مصادر المعلومات:
 أولية:اإلستبانة والمقابالت الشخصية.مصادر أ(   

مصادر ثانوية:المراجع واالنترنت والتقارير المالية واإلدارية والمنشورات المالية واإلدارية  والبحوث العلمية ب( 
 والقوائم والدوريات المحلية واألجنبية . 

 متغيرات الدراسة:
 (1شكل رقم )                     

 

 

 
 
 

 م(. 2.14المصدر:إعداد الباحث،)
 

 الدراسة:هيكل 
تم تقسيم الدارسة لألربعة محاور حيث تناول المحور األول اإلطار المنهجي ويشتمل علي خطة الدراسة      

والدراسات التطبيقية السابقة،أما المحور الثاني فيشتمل علي اإلطار النظري، ويتكون من المراجعة الداخلية 
طار التحليلي،إما المحور الرابع وكفاءة األداء في الوحدات الحكومية،المحور الثالث فيتناول اإل

 .  الخاتمة،وتشتمل علي النتائج،والتوصيات،والمصادر والمراجع،والمالحق
 

 ثانيا:الدراسات السابقة.
  (41) م(2003.) 

هدفت الدراسة إلي تعريف وتحديد هياكل المسؤولية وأهداف المراجعة الداخلية في المنظمات       
االسترالية وتحديد دورها في حوكمة هذه المنظمات.ودراسة الوضع اإلداري والتنظيمي لوظيفة المراجع 

 الحكومية  المحاسبي في الوحدات األداء

 األداءالماليفيالوحداتالحكومية

 فيالوحداتالحكوميةاألداءاإلداري

أداءالعاملينفيالوحداتكفاءة 

 الحكومية

 الحكوميةاتأداءالوحدكفاءة

 

 الداخلية  المراجعة
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اسة المؤهالت العلمية الداخلي.وتقديم توصيات حول تعزيز فاعلية المراجعة الداخلية ،كما قام البعض بدر 
للمراجعين الداخليين والمسئوولين عنهم، وخط التقرير الخاص بهم النجاز مهمته إلجراء الدراسة لجمع 
المعلومات و حصر الوظائف الحالية للمراجعة الداخلية،من خالل مسؤوليات المديرين التنفيذيين للمراجعة 

( مقابلة شبه 25لمنظمات العامة.وقد قامت الدراسة بإجراء )وعالقة المديرين التنفيذيين للمراجعة مع إدارة ا
%( من المنظمات االسترالية  97أهم النتائج أن ).مهيكلة للحصول على إيضاحات حول عملية الحوكمة

لها ميثاق للمراجعة الداخلية وأن المنظمات المتبقية لها الئحة بالسياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية 
وقد استنتجت الدراسة تزايد أهمية .وعالقة المراجعة الداخلية مع المراجع الخارجي بشأن االستقاللية

المراجعة الداخلية على الصعيد المهني واألكاديمي،وأن المراجعة الداخلية كانوا أكثر تركيزا على نظام 
دارة المخاطر,وان هنالك تضاربا في خطوط الدراسة بتعزيز هذا الدور ع بر ميثاق الرقابة الداخلية وا 

المراجعة الداخلية ومعاييرها أكثر صرامة لحوكمة المنظمات.ويتفق الباحث مع هذه الدراسة،أن تحديد 
 هياكل المسؤولية تؤدي إلي تعزيز فاعلية المراجعة الداخلية.

 

  (.2) م(2007.)
تتمثل مشكلة الدراسة حول السؤال الرئيسي،ما هي المعوقات التي تعوق عمل وحدات المراجعة الداخلية       

التي تحد من قدرتها على القيام بالمهام المنوط بها؟.تنبع أهمية الدراسة من الدور الذي تلعبه وحدات 
دات الحكومية التابعة لها.من الفرضيات المراجعة الداخلية على المستوى  اإلداري والمالي والفني داخل الوح

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود المعوقات التنظيمية ومدى تأثيرها على عمل وحدات المراجعة 
الداخلية.منهجية الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات.من النتائج على الرغم من 

الداخلية لإلدارة العليا تمدها بالقوة واالستقاللية عن الوحدات األخرى فإنها في بعض أن تبعية وحدة  الرقابة 
األحيان تمثل عائقا أمام عملها نتيجة للتوجهات الشخصية والسياسية التي  تنفذها  اإلدارة العليا والتغيرات 

على وضع قوانين أو العمل ،المستمرة لها والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء هذه الوحدة.من التوصيات
إصدار قرارات تنظم عمل مختلف الجهات الرقابية بحيث توجد إلي التعاون والتنسيق فيما بينها.بما يساهم في 
زيادة فاعلية الدور الذي تلعبه وحدات الرقابة الداخلية ويقلل من االرتباك في العمل الذي تسبب به الجهات 

لدراسة،البد من الوقوف على المعوقات التي تواجه مقومات الرقابة الرقابية المختلفة. يتفق الباحث مع هذه ا
 الداخلية في الوحدات الحكومية.

 (29) م( 2.12) 
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تتمثل المشكلة في ضعف أداء المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية،وعدم االهتمام معظم الوحدات      
تهدف الدراسة إلي التعرف على .المالي واإلداري الحكومية بدور المراجعة الداخلية ينعكس سلبا  على األداء

ظهار اآلثار السالبة الناتجة  العالقة بين كفاءة نظام الرقابة الداخلية والتقويم المالي والمحاسبي واإلداري وا 
توجد عدة عوامل لها تأثير على ،من الفرضيات.من عدم االهتمام بدور المراجعة الداخلية في تقويم األداء

اجعة الداخلية في تقويمها لألداء داخل الوحدات الحكومية.استخدمت الدراسة المنهج االستنباطي كفاءة المر 
والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي.من النتائج،وجود عوامل لها تأثير ايجابي على المراجعة 

ه العوامل غير مفعلة الداخلية في تقويمها لألداء المالي والمحاسبي واإلداري في الوحدات الحكومية هذ
بالتالي أثرت على المراجعة الداخلية في تقويمها لألداء.من التوصيات،تنقيح قانون المراجعة الداخلية لمواكبة 
التطورات الحديثة. يتفق الباحث مع هذه الدراسة،في تفعيل القوانين واللوائح و تحليل المخالفات ومعرفة 

 معالجتها.أسباب حدوثها لترشد في مواقع  الخلل ل

  (6) م( 2.14) 
تتمثل المشكلة،من وجود العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت دراسة أنظمة الرقابة        

الداخلية في كافة القطاعات العامة والخاصة وعلي اختالف أنشطها إال أنها  كانت مختلفة ويعزي ذلك 
نب األداء المالي واإلداري.تهدف االختالف إلي طبيعة الدور الذي تلعبه عناصر الرقابة الداخلية،على جوا

الدراسة إلي ضبط نظام الرقابة الداخلية وعالقتها بضبط اإلنفاق الحكومي. من الفرضيات ال توجد تأثير ذو 
داللة إحصائية لوجود موازنة عامة في الوحدات الحكومية األردنية في ضبط األنفاق الحكومي.استخدمت 

وجود دور كبير النتقاء وتدريب .تنباطي والمنهج الوصفي.من النتائجالدراسة كل من المنهج التاريخي،واالس
إيالء ضوابط الرقابة الداخلية الفعالة من اجل  .الموظفين الماليين في ضبط اإلنفاق الحكومي،من توصيات

 ضبط اإلنفاق الحكومي والحد من الهدر المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة في الدولة األردنية. اتفقت
مع الدراسة أن أهمية تقسيم موازنة الوحدات الحكومية إلي مراكز المسؤولية وتحديد مخصصات وأهداف كل 

 مركز من الموازنة العامة.

  .المحور الثاني اإلطار النظري
 يشتمل اإلطار النظري علي المراجعة الداخلية، وكفاءة األداء في الوحدات الحكومية .        

 .الداخليةأوال:المراجعة 
ويتناول الباحث في هذا المحور مفهوم وأهداف والرقابتة واألدلتة ومعتايير ومختاطر المراجعتة الداخليتة فتي       

 الوحدات الحكومية.
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 / مفهوم المراجعة الداخلية .1
يري البعض أن الحاجة للمراجعة الداخلية ظهرت بعد األزمة المالية العالمية،في أوربا و الواليات      

المتحدة األمريكية وغيرها من الدول،وعلى أثر تعرض عدد من هذه الوحدات لإلفالس،لعدم وجود نظام فعال 
ة الداخلية مالئم وجيدة،وهي المراجعة للرقابة الداخلية،مما اقتضى وجود مراجعة فعالة تضمن وجود نظم للرقاب

الداخلية،التي تستطيع من خالل فحصها وتتبعها المستمر لجميع نشاط الوحدة الحكومية،وأعالم اإلدارة بحقيقة 
أوضاع الوحدات،وتزويدها بالنتائج والتوصيات التي تهدف إلى معالجة أّي خلل أو تحسين أّي عمل يتطلبه 

جعة الداخلية حديثا  مقارنة مع المراجعة الخارجية،واقتصرت المراجعة الداخلية تنظيم الوحدات،وظهرت المرا
على النظم المحاسبية من صحة تسجيل العمليات المحاسبية والمالية،ومن العوامل التي ساعدت على قيام 
 المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية اإلدارات المنتشرة جغرافيا،والحاجة إلى وسائل الكتشاف
األخطاء،وأن المراجعة الدورية الدقيقة حسابيا  وموضوعيا ،وظهور الشركات المساهمة،والتوسع في أداء 
الوحدات الحكومية أدى إلى  ظهور الحاجة للمراجعة الداخلية لكي تقوم بمراقبة العمليات أول بأول،حيث بدأ 

لمراجعين الداخليين بالواليات المتحدة م( عندما   قام  معهد ا1947االهتمام بالمراجعة الداخلية في عام )
صدار أول قائمة بها مسؤوليات المراجع (1)بإصداراألمريكية   عشرة معايير عامة متعارف عليها وا 

م ( تم اعتماد دليل تعريف المراجعة 1964م( تم إدخال تعديالت عليها وفي عام  )1957وفي عام )الداخلي،
لمنظمة بصفة مستمرة أحيانا ،وبواسطة موظفين متخصصين لهذا الداخلية لألعمال والسجالت،تتم داخل ا

الغرض ويختلف نطاق المراجعة الداخلية وأهدافها كثيرا  في المنظمات المختلفة وقد تتميز المنظمة الكبيرة في  
 أمور متعددة ال تتعلق مباشرة بالنواحي المالية فقط. 

اح إطار متكامل لمعايير األداء المهني في المراجعة م( لدراسة واقتر 1974حيث تم تشكيل لجان عام )     
م( انتهت اللجان من أعمالها وقدمت تقريرا  بنتائج دراستها وتم التصديق عليها،وهذه 1979الداخلية،وفي عام )

م إقرارها من غالبية ممارسي المهنة،فقد يتصور بعضهم أن للمراجعة الداخلية في الوحدات تالمعايير 
لها وظيفة  أال تصيد لألخطاء أو معاقبة اآلخرين  عن  األخطاء المكتشفة أو األعمال الحكومية ليست 

 المشكوك في حدوثها. 
( الالتينية التي تعني االستماع (Audireكلمة مراجعة جاءت من الكلمة تعريف كلمة المراجعة:   

ecouter) ما يجري من قيود إلثبات  ( وهذا راجع إلى المراجعة في العهود القديمة،حيث كان يستمع إلى
العمليات المالية الخاصة بالنشاط الحكومي،لقد تعددت تعاريف المراجعة الداخلية ولكنها تتركز على بيان 

 الهدف منها،ويعد أول تعريف للمراجعة الداخلية:
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مات :هي نشاط تقومي مستقل يوجد في منظتعريف مجمع المراجعين الداخليين األمريكي المراجعة الداخلية 
األعمال للمراقبة العمليات الحسابية والمالية والعمليات أألخرى من أجل تقديم خدمات وقائية وعالجية لإلدارة 
وهي نوع من الرقابة هدفها فحص وتقويم فاعلية وسائل الرقابة األخرى،وهذا التعريف يحدد النوع من المراجعة 

 غيلية. ذات الطبيعة التشالتي  تتعامل أساسا مع بعض األمور 
:المراجعة الداخلية نشاط نوعي واستشاري وموضوعي مستقل تعريف معهد المراجعين الداخليين األمريكي

داخل المنظمة مصمم لمراقبة وتحسين إنجاز هذه األهداف من خالل التحقق من إتباع السياسات والخطط 
 رجة الكفاية اإلنتاجية القصوى. واإلجراءات الموضوعة واقتراح التحسينات الالزم إدخالها حتى تصل إلى د

فحص كفاءة وفاعلية وأنشطة الوحدة الحكومية والتأكد من استخدام  :بأنهاتعرف المراجعة الداخلية الحكومية
الموارد الموضوعة تحت تصرفها على نحو اقتصادي ومن هذا التعريف فإن المراجعة الداخلية الحكومية 

 . (.2)  ة والقانونية،رقابة الكفاءة،ورقابة الفاعليةتتضمن ثالثة  أبعاد هي:الرقابة المالي
مما سبق  يري الباحث أن نظرة اإلدارة في الوحدات الحكومية جعلت وظيفة المراجعة الداخلية أداة رقابة 
فعالة على أنشطة الوحدات الحكومية،وأصبحت هذه الوظيفة كصمام األمان في يد اإلدارة،لكي يتطلب منح 

عطاءه حرية الوصول إلى المراجع الداخلي  كافة الصالحيات الالزمة للقيام بعمله بعيدا  عن كل الضغوطات،وا 
كافة العمليات في الوحدات الحكومية،واالتصال بالعاملين فيها،وعلي اإلدارة  توفير العدد المطلوب من 

، للمساعدة في تحقيق المراجعين الداخليين المؤهلين،بحيث يتناسب مع األهداف المرتبطة بالمراجعة الداخلية
أهداف الوحدات الحكومية وأن تتفاعل اإلدارة مع النتائج والتوصيات واالقتراحات بشكل جاد، ومن التعريف 
يؤكد أن المراجعة الداخلية وظيفة تقويم مستقل،وتعني هذه أن يكون المراجع الداخلي مستقال  عن األنشطة 

مستويات الهيكل التنظيمي،مثل المجلس التشريعي أو لجنة الرقابة  التي يقوم بمراجعتها وأن يتبع إداريا  ألعلى
صدار أحكام غير منحازة،وأن هدف المراجع  المالية في الوحدات الحكومية،وذلك للمحافظة على موضوعيته وا 
الداخلي هو فحص وتقويم كافة اإلجراءات لخدمة أنشطة الوحدات نفسها وليس إدارتها أو أّي جهة أخرى 

لية أو خارجية ،وأن هذه التعريفات واسعة بشكل كافي للدرجة التي يمكن أن يشمل معها كثير من سواء داخ
 األنشطة التي يتم تنفيذها في ظل هذا المفهوم العام للمراجعة الداخلية التي يتعين التركيز عليها وهي: 

الوحدات الحكومية  عن طريق )أ( يشير اصطالح داخلي إلي تنفيذ وظيفة المراجعة الداخلية يتم أساسا داخل 
 العاملين المتخصصين في الوحدات الحكومية . 

)ب( إن االتجاه التقليدي للمراجعة الداخلية يرتبط بتحديد مفهوم المراجعة الداخلية والشخص القائم به من 
 ناحية،كما يربط بتحديد المراجعة الداخلية ومجالها ونطاقها من ناحية أخرى.
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جود إدارة المراجعة الداخلية داخل الوحدات الحكومية وأن كل من المراجعة الداخلية وهذا يؤكد ضرورة و  
وديوان المراجع القومي يقومان بالرقابة المالية والرقابة التشغيلية )رقابة الكفاءة ورقابة الفاعلية(،والتحقق من 

ن المراجع القومي على تقويم التزام بالقوانين واللوائح،ومن المفترض أن تكون المراجعة الداخلية أقدر م
 األنظمة واألنشطة المختلفة لوجود المراجع  الداخلي المقيم في الوحدات الحكومية بصورة دائمة.

 :أهداف المراجعة الداخلية .2
إن الهدف الرئيسي للمراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية هو اإلسهام في تحقيق األهداف   الكلية        

حكام الرقابة الفعالة ألداء الدولة وضبطها لهذه الوحدات الحكومية ،فإن المراجعين الداخليين يسعون بصفة  وا 
اأساسية إلي تحقيق العديد من األهداف منها:   

 ة:يشتمل هذا الهدف سالمة أصول الوحدات الحكومية بمختلف أنواعهاأ( هدف الحماي
رشتادية  وتوجتد  ب( هدف التطوير:يتمثل هتذا الهتدف فتي وظيفتة المراجعتة الداخليتة التتي تعتد وظيفتة عالجيتة وا 

 أهداف أخرى فرعية لإلدارة العامة للمراجعة الداخلية منها:
التحقتق متتن إعتداد السياستتات واإلجتراءات والبتترامج الفاعلتة للمراجعتتة الداخليتة،بغرض تمكتتين اإلدارة متتن أداء  -

 مهامها ومباشرة سلطاتها وصالحياتها بالصورة المطلوبة. 
لتعمتتل مستتتقلة عتتن الوحتتدة   العمتتل علتتى إنشتتاء أقستتام للمراجعتتة الداخليتتة وتفعيلهتتا فتتي الوحتتدات الحكوميتتة -

   .والمالية و اإلدارية في الوحدات الحكومية وان تكون تابعة إلى اعلي جهة رقابية الحسابية
عتتتداد  - التأكتتد متتتن أن الوحتتدة الحستتتابية التتتتي تعمتتل علتتتى إدارة حستتابات المتتتوارد واألمتتتوال واألصتتول العامتتتة وا 

الماليتتتة والمحاستتتبية الحستتتابات الحكوميتتتة تتتتؤدي واجباتهتتتا علتتتى الوجتتته األكمل،وذلتتتك بالتقيتتتد بتتتالقوانين واللتتتوائح 
ومجلتس التتوزراء واتختاذ اإلجتتراءات الالزمتة لستتالمة   والمنشتورات والقترارات الوزاريتتة التتي تصتتدرها وزارة الماليتة

وحفتتتتظ األمتتتتوال واألصتتتتول العامتتتتة وستتتتالمة قيتتتتدها بالتتتتدفاتر والستتتتجالت الماليتتتتة والمحاستتتتبية وذلتتتتك علتتتتى كافتتتتة 
 هيئات وشركات المساهمة. وعلى مستوى ال المستويات االتحادية الوالئية

والتتترد علتتتى تقاريرهتتتا  التأكتتتد متتتن استتتتجابة كافتتتة الوحتتتدات الحكوميتتتة المعنيتتتة باستفستتتارات المراجعتتتة الداخليتتتة، -
واستفستتارات ديتتوان المراجتتع القتتومي والتترد علتتى تقتتاريره،وفي هتتذا اإلطتتار تقتتوم اإلدارة العامتتة للمراجعتتة الداخليتتة 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة حول ما يرد من استفسارات.  برفع تقارير دورية،والتأكيد على
الالزمة والمالئمة لتنمية القدرات المهنية للعاملين بالمراجعة الداخلية وتتوزيعهم علتى أقستام   اتخاذ اإلجراءات -

المراجعتتة الداخليتتة بالوحتتدات الحكوميتتة ولهتتذا الغتترض تعمتتل اإلدارة العامتتة للمراجعتتة الداخليتتة علتتى استتتحداث 
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بترامج تتتدريب متطتتورة باستتتخدام التقنيتتة الحديثتتة لتفعيتل أداء المراجعتتة الداخليتتة ورفتتع كفتتاءة ومقتتدرات المتتراجعين 
 الداخليين. 

التنستتتتتتيق الوثيتتتتتتق متتتتتتع ديتتتتتتوان المراجتتتتتتع القتتتتتتومي لتبتتتتتتادل البيانتتتتتتات و المعلومتتتتتتات لالزمتتتتتتة لتحقيتتتتتتق أهتتتتتتداف  -
قنتوات اتصتال فاعلتة متع ديتوان الحستابات القوميتة الجهازين،والتي تتكامل مع بعضها البعض إلى جانب إنشتاء 

 ومع الشؤون المالية بوزارة المالية.
مراقبتتتة االستتتتخدام الفعتتتال ألداء الدولتتتة،على النحتتتو التتتذي يستتتتوفي المشتتتروعية ومعتتتايير الكفاءة،وكمتتتا تهتتتدف  -

ا يمكتتن متتتن المبتتتادرة المراجعتتة الداخليتتتة إلتتى كشتتتف األخطتتاء والمخالفتتتات عنتتد تنفيتتتذ األداء بالستترعة الكافيتتتة،بم
   .ألجراء التصحيح الالزم فضال عن منع حدوثها أو تكرارها بأحكام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية

 .في الوحدات الحكومية : الرقابة الداخلية3
 تقويم نظام الرقابة الداخلية.  ( أ

تقويم نظام الرقابة الداخلية له عالقة وثيقة بعمل المراجعة،الن القيام بمراجعة جميع العمليات أمر       
يصعب تطبيقه من الناحية العملية لذلك لجأ المراجع إلي استخدام المراجعة االختبارية التي تتم عن طريق 

ومية،والبد من مراجعة هذه العينات بدقة ألن اختبار عينات تمثل أنواع العمليات التي تقوم بها الوحدات الحك
وعلى المراجع قبل إن يحدد  (15) المراجعة االختبارية تطبيق عملي،فيتوقف على درجة اختبار مفردات العينة

نطاق فحصه أو حجم العينة عليه أن يقوم بدراسة وفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية المطبق في الوحدات 
الرقابة الداخلية دراسة جيدة وواعية تعد أمرا  حيويا لعمل المراجع،وعلى ضوء الدراسة  الحكومية،فدراسة نظام

يستطيع أن يكّون رأيا  عن مدى ودقة وصالحية النظام،وأن يتبين نقاط القوة فيه وأن يحدد نقاط 
ة،وفي هذه الضعف،ويحدد الثغرات التي تفسح المجال لوقوع األخطاء والمخالفات في أنظمة الرقابة الداخلي

الحالة يتعين عليه أن يوسع إطار العينة بحثا وراء األخطاء أو الغش وتقدير مداه وتتبع أثاره،وقد يصل به 
من عمليات الوحدات الحكومية  التي يتبين له وقوع مخالفات  المراجعة الشاملة لنوع أو أكثر األمر إلي

ودقة حساباتها وسالمة نتيجة النشاط وصحة ومخالفات فيها على وجه يؤثر على أصول الوحدة الحكومية 
 التقارير الشهرية والحسابات الختامية في الوحدات الحكومية.

إذا أهمل أو قصر المراجع في القيام بالمراجعة على الواجب أو الضروري عرض نفسه للمسؤولية،وعليه    
ت،وأن دراسة نظام الرقابة الداخلية في أن يبذل المراجع الداخلي العناية المهنية الواجبة في اختباره  للعينا

الوحدات الحكومية وتقويمه يعتبر بحق نقطة البداية التي ينطلق منها المراجع الداخلي،وهى أيضا المرتكز 
الذي يعتمد علية عند إعداد مسار المراجعة الجيد ،وفي تحديد نسبة االختبارات والعينات فكلما كان نظام 
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ماسكا،زاد اعتماد المراجع على أسلوب العينة في الحصول على أدلة وقرائن الرقابة الداخلية قويا ومت
اإلثبات،وكلما كان ضعيفا لجأ المراجع إلى زيادة حجم العينة، ويهدف المراجع من وراء تقيمه لنظام الرقابة 
ة الداخلية المطبق في الوحدات الحكومية محل المراجعة التعرف على مدى كفاية هذا النظام من ناحي

التصميم والتعرف على مالئمة هذا النظام لطبيعة وحجم الوحدة محل المراجعة والتعرف على نواحي الضعف 
  -في النظام وما قد يوجد به من ثغرات وعلى المراجع أن يقوم بدراسة تقويمه في اآلتي:

دارية في الوحدات الدراسة التفصيلية للهيكل التنظيمي:وتهدف هذه الدراسة إلي المعرفة المستويات اإل  -
الحكومية،وتوزيع المسئوليات والسلطات والواجبات واالختصاصات ومدى تعادل كل منهما،ومدى وجود 
عالقات بين التنظيم،وما قد يوجد من ازدواج أو تضارب في المسؤولية ودرجة تفويض السلطة،والفصل 

 .(35) اعدة على منع واكتشاف األخطاءالصحيح بين الواجبات واالختصاصات يدعم الرقابة الداخلية في المس
الدراسة التفصيلية للقرارات والتعليمات تكون الدراسة شاملة لإلجراءات واألوامر والتعليمات الخاصة  -

بالعمليات المالية والمحاسبية واإلدارية وكيفية معالجتها والمستندات المؤيدة لكل عملية مالية ومن له حق 
 ء هذه المستندات. التصريح بها وكيفية استيفا

توثيق فهم الرقابة الداخلية هي عملية جمع البيانات واستخراج المعلومات في القواعد واإلجراءات المتبعة  -
في تنفيذ وتسجيل العمليات المحاسبية والمالية  المختلفة في الوحدات الحكومية، وأما إن تكون البيانات شفويا  

سطة المراجع يتم اختيارها بعناية،وتتميز بأنها هادفة ترمى إلي الكشف أو تحريريا ،وهي عبارة عن أسئلة بوا
 .(19)عن مدي دقة تطبيق األسس والقواعد الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية الموضوع في الوحدات الحكومية 

 ب( الرقابة الداخلية على اإليرادات والمصروفات في الوحدات الحكومية. 
 الرقابة على اإليرادات. -

 (G F S)يشير البعض أن بنود اإليرادات في نظام إحصاءات مالية الحكومية    
هو جزء من الجهد العالمي المبذول لتحسين اإلجراءات المالية والمحاسبة وشفافية العمليات الحكومة،ويعتبر 

لمحليات بوالية هذا النظام عنصر أساسيا  في تحليل المالية العامة،ونتناول أهم بنود اإليرادات في موازنة ا
 النيل األبيض على النحو اآلتي:

م( وتطور مع تطور القوانين،واآلن هي رسوم تفرض على 1954:اعتماد البند منذ عام )العوائد العمومية -
( من قيم 12: 1المباني السكنية واألسواق والمصانع على أساس ما يعرف بإيجار المثل وهو ما يوازى )

،أتضح أن المشاكل التي تواجه تحصيل العوائد هي (5)خالل المقابلة الشخصيةمتوسط اإليجار السنوي،فمن 
 .ضعف كادر التحصيل،وعدم وجود وسائل الحركة،وانعدام الحس الوطني تجاه سداد رسوم العوائد
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هي ضريبة األرض الزراعية المستثمرة،وهي تختلف عن أجرة العارض حيث ال يتم تحصل األرض األطيان:
 غير المستثمرة.

:هي من الضرائب المباشرة يتم فرضها على أصحاب الماشية من الرعاة وهي من اإليرادات التي القطعان  
تميزت بها األرياف،ورغم مما تشكل من عائد كبير إال أن تكلفة جبايتها عالية جدا بسبب عدم استقرار 

ن المحليات والواليات،واآلن المواشي،حيث تتحرك بحثا عن الماء و الكالء إضافة إلي التداخل الحدودي بي
 من المشاكل التي تواجه جمهورية السودان مع دولة الجنوب بعد االنفصال.

وتتمثل المراقبة الداخلية لإليرادات من إلمام المدير المالي وموظفو الشئون المالية بالمتطلبات المالية لدورة    
 (21)السجالت وأسس القياس واإلفصاح المحاسبياإليرادات النقدية،وتحصيل الشيكات،وكذلك أهم المستندات و 

( االلكتروني،ومن المشاكل التي تواجه السداد والدفع 15ويجب أن  يتم تحصيل اإليرادات بنموذج مالي )
االلكتروني ضعف المبادرة لدى كثير من الوحدات الحكومية في تقديم خدماتها االلكتروني أو تردد متخذي 

للبيروقراطية ومقاومة التغير،وكذلك ندرة المتخصصين في السداد والدفع االلكتروني في القرار بهذه الوحدات 
 الوحدات مشكلة خدمات  االنترنت توصف بأنها غير سريعة .

اتضح من ورشة تطوير اإليرادات،بان الوالية تعاني من عدم توفر الكفاءة المالية،    
رية المقتدرة في الجانب المالي،وارتفاع تكاليف واالقتصادية،واإلدارية،وعدم توفر الكوادر البش

نشاء محليات ليس لديها  التحصيل،وضعف فئات الضرائب والرسوم وعدم تناسبها مع تكلفة الخدمة،وا 
مقومات، وعند إنشائها األخذ بالعوامل السياسية واالجتماعية مع تجاهل العامل االقتصادي بالرغم من 

القوانين المصاحبة للميزانية للمخالفات المتعلقة بالتهرب أو االمتناع عن  أهميته،وضعف العقوبات الواردة في
 .(37)سداد الضرائب أو الرسوم

 الرقابة على المصروفات. -

تنقسم المصروفات إلي ثمانية أقسام رئيسية وفق نظام اإلحصاء المالي الحكومي ونتناول أهم الفصول       
 :في الموازنة األتي

:هي مجموعة المكافآت النقدية أو العينية المستحقة الدفع للموظف الحكومي مقابل ينتعويضات العامل  
العمل الذي أداه خالل الفترة المالية المعنية،وتعتبر األجور من أهم بنود المصروفات التي تتطلب عناية تامة 

أو زيادة معدالت  فهي األكثر عرضة للتالعب،بإدخال أسماء وهمية أو المغاالة في ساعات األجر اإلضافي
األجور من الهيكل الراتبي لألجور أو غيرها ولما كانت إعداد األجور والمرتبات في الوحدات الحكومية يمر 

 .(28)بمراحل مختلفة،فان الرقابة الداخلية يجب أن تواكب كل مرحلة من مراحل إعداد األجور



175 
 

:هي القيمة الكلية للسلع والخدمات،لالستخدام في العملية اإلنتاجية أو اقتنائها إلعادة شراء السلع والخدمات
بيعها،وتختص عملية الشراء بتوفر السلع أو الخدمات التي تعتبر عنصرا  أساسيا من عناصر اإلنتاج التي 

اقتصادي وفني  تضمن توفير االحتياجات بصفة مستمرة وبكفاءة عالية ولما كانت هذه العملية ذات طابع
داري فالبد من الحصول على السلع والخدمات أو األعمال أن تؤخذ المواصفة المناسبة  وقانوني وا 
لالحتياجات من هذه السلع بالكمية المناسبة اقتصاديا  ومن المصدر المناسب وبالسعر المناسب من المورد 

 .(22)المناسب 
لتلبية االحتياجات الناشئة عن اإلحداث مثل المرض أو  هي تحويالت جارية إلي األسرالمنافع االجتماعية:

 البطالة أو التقاعد أو أّي ظروف أسرية.  
 هي اقتناء أصول غير مالية أو التصرف في األصول غير مالية.األصول غير المالية:

مسحوب على   (.4)وتتمثل الرقابة في الصرف الحكومي بواسطة أذن صرف نموذج  مالي حسابات     

وال يجوز ألي مصرف أن ،(28)ينة،أو بموجب شيكات  أو تحويل من حساب الوحدة إلي حساب أخر الخز 
يصرف قيمة  الشيك مسحوب بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصداره .وهذا لم ينص عليه في أّي من 

الحكومية ،وعلي الوحدات (9)قوانين العمل المصرفي في جمهورية السودان بل يعتبر من باب العرف المصرفي
أن تحتفظ بدفاتر منتظمة،حيث إن المستندات تخضع للمراجعة الداخلية،وتحرق بعد مضي خمسة سنوات بعد 

حيث جاء في قانون والئحة اإلجراءات المالية والمحاسبية تعديل النماذج   (36)مراجعة ديوان المراجع القومي. 
  (28).لي النظم  االلكترونيةذات القيمة المالية والرخص والبضائع من النظام اليدوي إ

 الداخلية.ج( عيوب نظام الرقابة 
التواطوء:فصل االختصاصات،والواجبات في الوحدات الحكومية،مهم حتى ال يحدث اتفاق بين أفراد   -

النظام في الوحدات الحكومية، وتحدث سرقة منتظمة،الشخص المسئول عن التحصيل يمكن أن يتواطأ مع 
 شخص مسئول عن معالجة وتسجيل هذه المتحصالت 

 ألفراد مع أهداف الوحدات الحكومية .سوء استغالل السلطات:تعارض أهداف ا  -
 الضغوط على اإلدارة بسبب كثرة القوانين واللوائح والضوابط .   -
 .  (19) أخطاء نظام الرقابة الداخلية:موجودة أساسا  في نظام  الوحدات الحكومية -

 : أدلة اإلثبات في المراجعة الداخلية . 3
أدلة اإلثبات  ومصطلح ،(7)د،أما القرينة في اللغة هي المصاحبة يقصد بالدليل في اللغة العربية المرش      

تعني كل ما يمكن أن يحصل عليه المراجع من أدلة و قرائن تساعده في تدعيم الرأي الفني،ويعتبر دليل 
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تعرف األدلة بأنها أّي معلومات يستخدمها المراجع لتحديد ما إذا كانت اإلثبات بينة قاطعة بحد ذاتها،و 
،إال أن المراجع يجب عليه أن يكون ذا اتجاه عقلي (2)المعلومات التي تم مراجعتها قد عرضت طبقا للمعايير

ولكن عدم وجود أدلة اإلثبات يكون رأى المراجع غير ،(1)وموضوعي عند جمع وتقويم أدلة اإلثبات
أهمية قصوى لعملية  سليم،وليس له ذات قيمة،وبذلك يكون قد أساء إلي مهنة المراجعة،ويمثل الدليل

كما يجب إن تتوفر في األدلة أمور أساسية (،19)المراجعة،وهى التي تساند وتدعم كافة معايير العمل الميداني
مكانية االعتماد عليها وأن تكون مناسبة.وهنالك عدة معايير يمكن االعتماد واالسترشاد بها في  مثل الكفاءة وا 

 تقدير مدى حجية الدليل ومنها :
أ(األسلوب الفني الذي يتبعه المراجع  الداخلي في الحصول على دليل اإلثبات ويتحصل حجيته األدلة،عن 

 . (3)  طريق الخبرة التي تم الحصول عليها من عمليات المراجعة السابقة
ب( ومن أهم المقومات األساسية للمراجعة هي توافر االستقاللية والحيادية التام للمراجع،وبعده عن 

ال فقدت هذه األدلة أهميتها وحجيتهاالم ويعتبر الفحص الفعلي:هو اختبار المستندات والسجالت  (19)ؤثرات،وا 
المحاسبية في الدفاتر  الحكومية  للتحقق من الوجود الفعلي لألصول،وكذلك المالحظة هي طريقة مباشر 

   (35)للحصول على أدلة اإلثبات
)اإلشاعة(:وهي أضعف شكل من أشكال أدلة المراجعة،ويجب تعزيزها ج( رواية من الغير،أو األدلة الشفهية 

بمزيد من أدلة اإلثبات.وفي بعض األحيان أن بعض البنود في البيانات المالية تحتاج إلي رأي خبير أو 
يمثل توثيق لكل ما قام به فريق المراجعة الداخلية من عمل كما أنها تدعم تقرير ، ورأي الخبير  متخصصين

 .( 19) ع الداخلي المراج

 :معايير المراجعة الداخلية:4
يشير البعض ما من مهنة إال ولها أصولها وقواعد ومهنة المراجعة الداخلية كغيرها من المهن لها       

قواعدها وأصولها وممارساتها،وقد بقيت تلك القواعد واألصول الممارسة إلي وقت قريب في الحكم المتعارف 
جعة وبخاصة في إضفاء المزيد من ،ونظرا  ألهمية مهنة المحاسبة والمرا(.1)عليه بين ممارسي هذه المهنة

المصداقية على البيانات المالية،فقد بدأ التفكير في توفير قواعد وأصول ممارسة مكتوبة لمهنة المراجعة، 
بحيث يسهل الرجوع إليها واإلحكام إلى قواعدها وأصول ممارستها،بوضع قواعد و أصول  لمهنتي المحاسبة 

تزام بأحكامها التي حلت محل ما كان متعارف عليه من االجتهادات والمراجعة،ويمكن الرجوع إليها واالل
الشخصية،ولجنة معايير المحاسبة الدولية هيئة خاصة مستقلة وأنشئت بهدف توحيد المعايير المستخدمة في 
المحاسبة والمراجعة،بتوفير قواعد وأصول ممارسة مكتوبة لمهنة المراجعة،حيث حدت من االجتهاد الشخصي 
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المراجعة ،وعن صياغة المعايير ونشرها،التي ينبغي مراعاتها لما فيه المصلحة عند عرض  في مجال

 .(11)البيانات المالية والسعي لجعلها مقبولة ومعمول بها على نطاق عالمي
فإن الهدف األساسي من استنباط المعايير هو إلغاء وتقليل مساحة االجتهاد الشخصي بحيث تزيد العلوم    

التطبيقية قوة  من المنهجية العلمية،وأن من أهداف مهنة المراجعة تحسين جودة الممارسة من خالل 
صدار إرشادات على التطبيق،حيث أن إرشادات المعايير في المراجع ة هي مصطلح عام يطلق المعايير،وا 

على المعايير التي تطبق في المراجعة،والمعايير التي تطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العالقة على مصداقية 
البيانات،أما المعايير فتتعلق بقياس دقة هذه األعمال،والكيفية التي تتم بها ممارسة تلك األعمال واألهداف 

 . (.3)اجعة الواجب تحقيقها باستخدام إجراءات المر 

وجاء في تعرف المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين للمعايير)بأنها تعبير عن الصفات الشخصية .      
المهنية التي يجب أن تتوافر في المراجع وكذلك عن الخطوات الرئيسية لعملية المراجعة الالزمة للحصول 

داء الرأي في عدالة القوائم المالية باإلضافة إلى بيان على القدر الكافي من األدلة والبراهين التي تمكنه من إب
محتويات إبداء الرأي ( ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج الصفات العامة المشتركة للمعايير الدولية في أن 
المعيار دليل على مصداقية البيانات،باإلضافة إلى أن المعايير وسيلة للقياس والحكم،و مؤشر يحتذي به 

ن المعيار ُيستنتج منطقيا  من نظرية المراجعة باإلضافة إلى  الفروض والمفاهيم المراجع أ ثناء أدائه لمهنته،وا 
 التي تدعم وجود هذه المعايير باإلضافة إلى اعتمادها على مرحلة طويلة من التفكير والبحث والدراسة.

ألحكام الشخصية للمراجع،وهذه ولما كانت المراجعة الداخلية تقوم في جزء كبير من إجراءاتها على ا    
األحكام التي تتفاوت من مراجع إلى آخر تبعا لقدرته العلمية ونوعية تدريبه المهني،والمنطلقات األخالقية التي 
ينطلق منها،فإن المنظمات المهنية في الدول المتقدمة رغبة منها في تقليل مدى هذا التفاوت، لذلك أشار 

جمهورية السودان لتنشيط  أنحاء  كافة  للمراجعة  في  معايير  لمراجعة لوضعقانون تنظيم مهنة المحاسبة وا
 .(12) كفاءة أداء المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية

 :مخاطر المراجعة الداخلية.  5
تعريف المخاطر لغويا :على أنها مواضع األخطاء أو المهالك،وهي مشتقة من كلمة خطر التي يقصد      

وأن المخاطر في عملية المراجعة،عبارة عن احتمال فشل اإلجراءات في الكشف  (7)بها اإلشراف على الهالك
بداء المراجع لرأي غير عن األخطاء الجوهرية،وتعريف بعض الكتاب لمخاطر المراجعة )بأنها احتمال إ

وال شك أن المخاطر التي تتضمنها عملية   (19)متحفظ في القوائم المالية وهي تحتوي على خطأ جوهري(
المراجعة من العوامل الهامة،التي يجب أن  يأخذها المراجع في االعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة 
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قويم األدلة وقرائن المراجعة،ولقد أكد معهد المحاسبين أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تجميع وت
القانونيين األمريكي على ضرورة تقدير المخاطرة عند التخطيط للمراجعة بحيث تكون مخاطر المراجعة عند 
أدنى حد ممكن ومناسب إلبداء رأي سليم في الحسابات الحكومية،فمخاطر المراجعة النهائية أو كما يسمى 

لمراجعتة المقبولتة،هي قياس لكيفية استعداد المراجع لقبول احتمال أن يكون بالدفاتر والسجالت أحيانا  مخاطر ا
المحاسبية والبيانات المالية والحساب الختامي الحكومي،تحريف جوهري بعد انتهاء عملية المراجعة والوصول 

الحكومية خالية تماما  من  إلى رأي غير متحفظ،وهو ما يعني أن المراجع ال يمكنه إعطاء ضمان للحسابات
األخطاء والتحريفات الجوهرية،وذكر البعض أن تقدير مستوى المخاطر في عملية المراجعة يعتبر المفتاح 
الرئيسي لضبط تلك المخاطر ويالحظ أن مستوى خطر المراجعة الذي يمكن أن يقبله المراجع،قرارا  اقتصاديا 

 .(8)ويحدد أحد الكتاب هذه المستويات للمخاطر في األتي (3)يحتاج إلي منها  تحليل التكلفة والعائد
:التي يتم تحديد مستواها قبل دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية أو القيام بإجراءات أ( المخاطر المخططة  

 المراجعة،وهذه المخاطر هي مجرد تقدير أولي الحتمال وجود أخطاء جوهرية.
عن المستوى النهائي للمخاطرة الذي يقدره المراجع بعد إتمام جميع  :وهي التي تعبرب(المخاطر النهائية

 إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية.
وهي التي تعبر عن المستوى الحقيقي للمخاطرة،والذي ال يعلمه المراجع،والواقع أن عملية ج(المخاطر الفعلية:

ة المراجعة التي تعتمد على بيانات تلك العينة اختيار عينة من مجتمع ما تخضع لمخاطرة،وبالتالي فإن عملي
تخضع لمثل هذه المخاطرة،وهذه المخاطرة توجد بغض النظر عن طريقة المعاينة التي يتم استخدامها،سواء 

 .(.4) أكانت العينة حكمية أم إحصائية احتمالية
:وهي المخاطر التي ال يمكن إلجراءات المراجعة الداخلية التي يقوم بها المراجع أن د( مخاطر االكتشاف

 تكشف المعلومات الخاطئة في بند من بنود الموازنة في الوحدات الحكومية  
الهتمام مثلما حظيت به في القطاع  ويري البعض انه لم تحظ أدارة المخاطر في الوحدات الحكومية    

هتمام في السنوات األخيرة إلي دور المراجعة الداخلية في عملية إدارة مخاطر في القطاع  الخاص،حيث زاد اال
حيث توصلت الدارسة إلي أن  وهذا ما أيدته الدراسة التطبيقية التي تم إجراءها على بعض الدول (38)الخاص 

 .(17) نسبة الوحدات التي تطبق مفهوم أدارة المخاطر على النحو التالي
 %. 12التي تطبيق مفهوم إدارة المخاطر بالكامل تبلغ نسبة  الوحدات  

 %. 37الوحدات التي تطبق مفهوم إدارة المخاطر تطبيقا جزئيا  تبلغ نسبة 
 %. 18الوحدات التي تطبق مفهوم إدارة المخاطر تطبيقا بصورة مبدئية  تبلغ نسبة 
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 %  17غ نسبة الوحدات مازلت في مرحلة الفهم واإلدراك إلدارة للمخاطر  تبل
 %.16الوحدات ال تدري شيئا وال توجد لديها خطط مستقبلية لمفهوم إدارة المخاطر

اآلن بدأ االهتمام بتصحيح اإلدارة المالية في العديد من الدول النامية حيث تؤثر طريقة إدارة الوحدات   
لذلك نادي بعضهم بضرورة تبني متخذي القرار في  .الحكومية للمخاطر على أسلوب تقديمها لخدماتها

الوحدات الحكومية أحداث ممارسات إدارة المخاطر المطبقة في القطاع الخاص،والعمل على تطبيقها في 
  ( .39) الوحدات الحكومية

 ثانيا/ كفاءة األداء في الوحدات الحكومية. 
ة العامل وتقويم كفاءة أداء الوحدات وأنظمة الجودة ويناول الباحث في هذا المحور مفهوم الكفاءة وتقويم كفاء

 كمدخل لتطوير كفاءة األداء في الوحدات الحكومية .
: مفهوم الكفاءة ورد تعريف الكفاءة  في المعجم الوسيط،على أّنها كلمة ُمشتوقَّة من )كوفوأو(، نقول:لوُه 1    

الِ  اِليوٍة؛ أي ِبُقْدروٍة عو تَُّع ِبكوفواءٍة عو دو كوفواءٌة ِعْلِميٌَّة؛ أي لديه ُقْدروٌة،وُمؤوهِّالوٌت ِعْلِميٌَّة، ونقول:يوتومو ِل،وِبجو لوى العومو اروٍة، يوٍة عو
ووأوْهِليٍَّة، والكفاءة لغة تعني: حالة يكون فيها الشيء ُمساويا  لشيٍء آخر،علما  بأّن مفاهيمها تختلف باختالف 
مجاالتها، إاّل أّن جميعها يتَّفق في التركيز على تحقيق أفضل النتائج بأقّل التكاليف، والجهود؛ فالكفاءة 

ريف الجمعية الفرنسية للمعاير للكفاءة علي إنها استخدام القدرات في اإلنتاجّية تختلف مع الكفاءة الفّنية،وتع
وضعية مهنية بغية التوصل إلى األداء األمثل للوظيفة أو النشاط .ومن خالل التعريفات إن  الكفاءة تعني 

كالموارد  عملية المقارنة بين اإلنتاج والوضع الحالي وما يمكن إن يتم إنتاجه وتحقيقه وذلك باستخدام الموارد،
 المالية والجهود المبذولة والوقت المناسب .

تعتبر كفاءة األداء في الوحدات الحكومية هي المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال الوحدات الحكومية         
في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والبيئة الخارجية . وتمثل في إبعاد أداء جميع العاملين في 

لحكومية ،وأداء الوحدات الحكومية إن يكون في إطار السياسات العامة للدولة في تأثيرها علي الوحدات ا
األنشطة االقتصادية واالجتماعية لتحقق اكبر قدر ممكن من اإلنتاج  بأقل قدر من التكلفة وفي اقل وقت 

م مقاييس فعالة لقياس وعلي مستوى مناسب من الجودة علي إن تكون وسيلة المقاييس التي تستخدم في التقوي
كفاءة األداء الحكومي وذلك التخاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية والتحفيزية في أوقاتها المناسبة .وسوف 
يناول الباحث  تقويم كفاءة العامل في الوحدات وتقويم كفاءة األداء في الوحدات الحكومية علي النحو التالي 

  : 

 ت الحكومية .:تقويم كفاءة العامل في الوحدا2
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أشار البعض على إن اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية في حاجة إلي توسيع نطاقها    
عداد خبراتها على أن تتمشي مع االتجاهات العالمية إذ أصبحت المراجعة الداخلية بشكل عام تغطي  وا 

القوانين والتعليمات،والتحقق من كفاءة وفاعلية التأكد من االلتزام بوجوانب ثالثة هي:المراجعة المالية 
،وقد أشار المجمع العربي للمحاسبين علي أن المراجع الداخلي ان يقوم بتقويم كفاءة األداء  (31)األداء

وفاعليته في الوحدات الحكومية، حيث أن مفهوم  األداء،هو ما يتمتع به العاملون من مهارات وقدرات 
مكانات فإذا كان األدا ء مناسبا  للعمل المطلوب انجازه تحقق الغرض منه،أما إذا كان األداء ال يرتقي إلى وا 

المستوى المطلوب،فإن ذلك يتطلب استحداث وسائل وطرق جديدة وتدريب العاملين عليها لرفع كفاءة 
والفاعلية و  الكفاءة يشمل أنه (اإليزو للتقييس العالمية المنظمة حسب األداء تعريف األداء،وعموما جاء في 

إن (،المستعملة والموارد عليها النتيجة المتحصل بين العالقة هي الكفاءة النتائج. أما بلوغ مدى الفاعلية هي
االختالف في أهداف وتوجهات القطاع الخاص عن الوحدات الحكومية،فإن إدارة الموارد البشرية تتعامل مع 

حدة بغض النظر عن موقعه في العمل،فاالنفصال بين اإلنسان بصفته إنسانا  له مطامع وأمال وتوقعات وا
دارة الوحدات الحكومية انفصال تاريخي ال يكاد إن يصمد أمام  إدارة الموارد البشرية في إدارة األعمال وا 

ويهدف تقويم أداء العامل في الوحدات الحكومية إلى توفير معلومات فنية واضحة (،23. )التحديات والمشكالت
ة،عن إدارة مواردها البشرية،التي تعمل لديها بشكل دوري ومستمر بما يخدم استمرارية وموضوعية وصحيح

عملية رفع كفاءة أداء العاملين،لقد أصبح التوجيه االستراتيجي المعاصر فيما يخص هدف تقويم األداء يركز 
عوائد من عوائد  على ما يحققه األداء من قيمه مضافة كمعيار أساسي للتقويم إلي ما يحققه  األداء إلى

 ومنافع للوحدات الحكومية والعاملين.
تاحة  (32) ومن مقومات القوي العاملة ثالثة مقومات     وهي قدرة الفرد على العمل. ورغبة الفرد في العمل.وا 

،حيث يقوم المقومون بإجراء مقابالت أو استعداد الفرد للعمل.والبد من وجود آلية لتقويم كفاءة أداء العاملين
شخصية مع من قوموا أدائهم،وذلك لشرح نتائج هذا التقويم،موضحين جوانب القوة والضعف في أدائهم 

  (12) ويخطر العامل الذي يحصل علي تقرير أداء دون الوسط مع إبداء األسباب.
( أدنتتاه  يمكننتتا توضتتيح كيفيتتة تقتتويم أداء العتتاملين وهتتي عبتتارة عتتن مجموعتتة متتن 1ومتتن ختتالل الشتتكل رقتتم )   

األستتس والقواعتتد العلميتتة واإلجتتراءات التتتي يجتتب إن يطبقهتتا كتتل متتن جتترى تكليفتته بتقتتويم أداء العتتاملين وعنتتدها 
ارتفتاع إنتاجيتة العمل،وزيتادة  فاعليتة األداء التنظيمتي الكلتي  ،يتحسن أداء العامل ستنعكس أثاره االيجابية على

 .(13) .ات الحكوميةتحقيق مكاسب مالية ومعنوية للوحد  للوحدات الحكومية حتى 
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 (2شكل رقم  )

أداءالعاملينفيالوحداتالحكوميةكفاءةآليةتقويم

 
 م (. 2005.وصفي عقيلي،إدارة الموارد البشرية،)عمان:دار وائل ،المصدر: عمر        

 ( تقويم كفاءة أداء الوحدات الحكومية.3

ذكر البعض إن مسألة تقويم مستوى فاعلية األداء في الوحدات الحكومية وجدت اهتماما باعتبار أن        
فاعلية األداء تشكل شرطا  للكفاءة االقتصادية وجودتها بصفة عامة،ويعد تقويم فاعلية األداء جزءا  ال يتجزأ 
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لحكومية،الن تقويم األداء هو التطور من عملية اشمل وأعمق لرفع كفاءة األداء وتطويره في الوحدات ا
التاريخي للرقابة الداخلية وتحقيق النتائج التي تسعى الوحدات الحكومية إلى تحقيقها،ولكن في ظل نظم 
التقويم غالبا ما تكون البيانات المتاحة عن األداء غير دقيقة،ولتقليل األخطاء والتالعب في البيانات المتاحة 

التأكد من صحة  هذه البيانات ،ويرى بعضهم أن العالم تحول من عملية العد إلى على المراجعة الداخلية 
م( بالتركيز 1915(،حيث نماذج تقويم األداء التقليدية بدأت عام )33عملية المحاسبة واآلن إلى تقويم األداء )

لعائد على المال ( الذي  يقيس اDu Pontعلى الجوانب المالية في التقويم، ومن أشهر هذه النماذج نموذج )
المستخدم وقد انتشر هذا المفهوم في مختلف الدول ولكن مع التطور وظهور تحديات جديدة  ظهرت الحاجة 

(،وقد حدث تطور كبير في مجال تقويم  األداء في مجاالت المراجعة والموازنة بهدف 18إلى نماذج جديدة  )
ألداء على  مقاييس اإلنتاجية حيث أصبحت عملية دعم اإلدارة وصناعة القرارات السياسية وركزت مؤشرات ا

تقويم األداء  تقويم األداء في الوحدات الحكومية مطلبا ضروريا في الواليات المتحدة األمريكية  طبقا لقانون
م( كما طبق هذا المدخل في بريطانيا، وأصبحت عملية تقويم األداء عملية إجبارية 1993الذي صدر عام )
 ( .18والوحدات الحكومية البريطانية )في كل الهيئات 

 أ( أهمية تقويم كفاءة أداء الوحدات الحكومية:
قد أشار بعض الفالسفة  في اإلدارة أنه حين تستطيع تقويم أو قيتاس متا تتحتدث عنته وتعبتر عنته باألرقتام      

باألرقتام فتإن معرفتتك فمعني ذلك انك تعرف شيا  عنه ولكتن حتين تعجتز عتن قياسته أو تقويمته  أو التعبيتر عنته 
ستتوف تكتتون ضتتئيلة وغيتتر مرضتتية وفتتي تلتتك الحالتتة يكتتون األمتتر بدايتتة معرفتتة فقتتط،ألن متتا يمكتتن قياستته يمكتتن 
عمله،وعنتتد تحديتتد نستتب التقتتويم أو نستتبة الخطتتاء بصتتورة إجماليتتة للوحتتدات الحكوميتتة متتن األفضتتل أن توضتتح 

 انفراد،وهذا يؤدي إلي تقليل نسبة الخطاء. كل وحدة  حكومية  نسب التقويم أو السلبيات لكل وحدة علي
وعلتى الوحتتدات الحكوميتتة أن تعمتل بمتتنهج القطتتاع الختاص حيتتث أن تقتتويم األداء فتي الوحتتدات الحكوميتتة،من  

شتتتتتتتأنه أن يستتتتتتتهم فتتتتتتتي ربتتتتتتتط إدارة األداء باألهتتتتتتتداف االستتتتتتتتراتجيات الحكوميتتتتتتتة باألهتتتتتتتداف العامتتتتتتتة للوحتتتتتتتدات 
يتز ورضتا المتواطن،وعلى إدارة الوحتدة أن تفهتم حتميتة التغييتر واستتخدام ،والوصتول إلتي تحقيتق التم(14)الحكومة

الوستتتتائل الحتتتتديث ومعرفتتتتة احتياجتتتتات المتتتتواطن والستتتتعي إلتتتتى تحقيتتتتق ضتتتتمان التحستتتتين وتطتتتتوير ورفتتتتع كفتتتتاءة 
.حيث أن الوحدات الحكومية وجدت لكي تقدم خدمات مختلفة للمواطن التذي يعتد عمتيال رئيستيا  للوحتدات األداء

ة ستتتواء تلقتتي ختتتدمات مباشتتترة أو بشتتكل غيتتتر مباشتتر عتتتن طريتتتق إشتتراف الوحتتتدات الحكوميتتتة،وبالتالي الحكوميتت
نظتر ا لتعتدد وتنتوع البترامج واألنشتطة يتوقع المواطن أن تقوم الوحدات الحكومية بدورها الذي يحقق لته األمتان. و 
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نشتتاط علتتى حتتدة،وبما يتناستتب  المعتتايير المناستتبة لكتتل برنتتامج أو  فتتي الوحتتدات الحكوميتتة يتطلتتب األمتتر إيجتتاد
 مع األهداف التي تسعى كل وحدة حكومية إلى تحقيقها  وفق السياسات واللوائح.

 .ب( معايير تقويم  األداء في الوحدات الحكومية
المعايير   تعدد وتنوع البرامج واألنشطة في الوحدات الحكومية يتطلب األمر إيجاديري البعض أن      

أو مشروع على حدة،وبما يتناسب مع األهداف التي تسعى كل وحدة حكومية إلى  المناسبة لكل برنامج
تحقيقها وفق السياسات واللوائح والمنشورات التي تصدرها الدولة،علما بأنه ال يوجد معيار واحد يمكن الحكم 

لتك الوحدات  على مستوى أداء الوحدات الحكومية وتتعدد تلك المعايير بتعدد األنظمة التشغيلية والتنفيذية
و من أهم أنواع التقويم  باالنحراف وأسبابها ومعادالتها التي يستعين بها المراجع الداخلي ،(16).الحكومية

لمراجعة وتقويم األنشطة الرئيسية في الوحدات الحكومية،يمكن عرض نموذج مقترح لتقويم  األداء علي المال 
 أدناه.  المستخدم  في الوحدات الحكومية من خالل  الجدول

 (.1الجدول رقم )
 معادالت التقويم أسباب التقويم نوع التقويم
 االنحراف

 في 
 حساب 
 

 اإليرادات 
 

 )أ( االنحراف الكلي
 لإليرادات

 أجمالي الربط المقدر لإليرادات %÷ = أجمالي اإليرادات الفعلية 

)ب( االنحراف 
 جزئي لإليرادات

 
 = اإليراد الفعلي للبند يطابق الربط المقدر للبند  

)ج( انحراف في     
 القوانين المصاحبة

 = اإليراد الفعلي للبند يطابق الرسم  القانون المصاحب للموازنة 

 االنحراف 
 حساب

تعويضات  
 العاملين

 )أ( انحراف الكلي
 

 إجمالي االعتماد المالي المصدق %÷ = أجمالي المنصرف الفعلي  

 االعتماد المالي المصدق %÷ = الصرف في البند  )ب( انحراف جزئ

)ج( انحراف عن 
الهيكل الراتبى 

 لألجور

 الفئات في الهيكل الراتبي لألجور  تطابق األرقام المقيدة في
 كشف المرتبات و األجور 

 االنحراف 
 حسابفي 

 سلع وخدمات 

 االعتماد المالي %÷ = الصرف الفعلي في السلع والخدمات  )ا( االنحراف الكلي
)ب(االنحراف 

 الجزئي
االعتماد المالي  في البند ÷= الصرف الفعلي في بند سلع وخدمات 

% 
االعتماد المالي ÷غير مالية  = الصرف الفعلي لحساب األصول)أ ( االنحراف االنحراف حساب 
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 في  األصول
 غير مالية
 

 المصدق % الكلي

)ب (انحراف 
 الجزئي

 االعتماد المالي المصدق للبند %÷ =الصرف الفعلي للبند

 انحراف 
 حساب التشغيل

 انحراف التشغيل
) الصرف الفعلي في تعويضات  -= أجمالي اإليرادات الفعلية 

 العاملين + الصرف في السلع والخدمات( 

 (.م 2.14الباحث،)المصدر:إعداد 
 (3شكل رقم )      

 نموذج مقترح لتقويم كفاءة أداء الوحدات الحكومية          
 
 

                         

 

 م ( 2.14المصدر:إعداد الباحث،)

 ومن خالل  الشكل أعاله اتضح للباحث التالي:   
أ( وضع معايير تقتويم  األداء فتي الوحتدات الحكوميتة.هي مقتاييس دقيقتة ومحتددة لقيتاس نتتائج التطبيتق الفعلتي 

تكتون كميتة أو نوعيتة تتضتمن عناصتر متنوعتة مثتل الوقتت والتكلفتة في األهداف الموضتوعة وهتذه المعتايير قتد 
ونوعيتتتة اإلنتتتتاج ودرجتتتة االنحتتتراف المقبتتتول فتتتي اإلنتتتتاج ويجتتتب أن تتصتتتف هتتتذه المعتتتايير بالوضتتتوح وستتتهولة 
االستتخدام والصتدق والموثوقية،والواقعيتتة مراعيتة أبعتتاد البيئتة  الداخليتة والخارجيتتة للوحتدة الحكوميتتة لتنفيتذ تقتتويم 

 . داء في الوحدات الحكوميةاأل
ب( تقتتويم  األداء الفعلتتي ألداء الوحتتدات الحكوميتتة . وهتتي عمليتتة تحقيتتق النتتتائج المحققتتة عتتن انجتتاز األنشتتطة 
التنفيذية في الوحدات الحكومية وتحتاج عملية قياس األداء إلتى تتوفير المعلومتات والبيانتات الصتحيحة والدقيقتة 

 األداء الفعلي وأدوات القياس المناسبة،ووضوح المعايير وموضوعيتها.التي تبين واقع الحال وكيفية 
ج( مقارنتتتتة األداء الفعلتتتتي للوحتتتتدة الحكوميتتتتة بالمعتتتتايير الموضتتتتوعة.تهدف هتتتتذه الخطتتتتوة إلتتتتي التحديتتتتد التتتتدقيق 
ء لالنحتتراف ستتلبا  أو إيجابتتا أثنتتاء أداء الوحتتدات الحكوميتتة أو تطبيتتق المعتتايير الموضوعة،وأيضتتا تحديتتد األخطتتا

 الحاصلة أثناء األداء. 

 أداء الوحدات الحكومية كفاءة تقويم

مقارنة بين 

الوحدة 

 المماثلة

االنحرافات 

وتصحيح 

 األخطاء

األداء مقارنة 

 بالمعايير

وضع معايير 

 األداءتقويم 

تقويم األداء 

 الفعلي



185 
 

د( كشتتف أستتباب االنحتتراف والعمتتل علتتى معالجتهتتا وتصتتويبها, وتحديتتد االنحرافتتات الستتلبية وااليجابيتتة البتتد متتن 
تحليلهتتا ومعرفتتة أستتبابها وتكتتوين صتتتورة كاملتتة عنهتتا وبخصتتوص االنحرافتتات اإليجابيتتتة التتتي ينتتتج عنهتتا فائتتتدة 

ولكتتتن تحتتتتاج إلتتتي تحستتتين، والبتتتد متتتن  معرفتتتة األخطتتتاء ومعرفتتتة  للوحتتتدة الحكوميتتتة،فأنها ال تحتتتتاج إلتتتى عتتتالج
نما البد من ضمان عدم تكرارها.  األسباب التي أدت إليها وتصحيح األخطاء،وا 

 

 ( أنظمة الجودة كمدخل لتطوير كفاءة األداء في الوحدات الحكومية . 4
يري البعض إن مفهوم الجودة ذات أهمية  كبير سواء من قبل األفراد أو من قبل الوحدات الحكومية       

ومن ثم فإن األدبيات  بمختلف أنواعها وأنشطتها وهذا االهتمام أدى إلى تباين واختالف مفهوم الجودة،
ها حركة البحث عن تطور األداء والدراسات تؤكد أن مفاهيم الجودة كانت هي قاعدة األساس التي انطلقت من

وكانت أهميتها في تحسين اإلنتاج والخدمات وتعزيز المركز التنافسي األمر الذي يعكس أهمية هذا المدخل 
في تطوير وكفاءة أداء الوحدات الحكومية،وهي  عبارة عن جهد مستمر ومتطور،وال يوجد حد للجودة التي 

ظمة الدولية للمواصفات االيزو:في المواصفات الجديدة)بأنها مقدرة ،تعريف المن(34)يمكن تحقيقها في األعمال
 السلعة أو الخدمة علي تحقيق توقعات المتعاملين المعلنة والضمنية(.

وأضاف بعض الباحثون  إن المتعاملين هو مصدر العمل لنا  فيجب أن تسعي المنظمات لتقديم منتج      
اليوم أصبحت إدارة الجودة في هم  على أقل بأفضل سعر ممكن.أو خدمة يرضي المتعاملين ويغطي احتياجات

،والطلب على (25)الوحدات الحكومية خيارا  إستراتيجيا،ألن التحديات السكانية واالقتصادية واالجتماعية
الخدمات األساسية،البد من  تطوير الخدمة والسلعة من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة،ومما يزيد كذلك 

إدارة الجودة في الوحدات الحكومية حيث أن االتجاهات المتزايدة نحو الحوكمة والالمركزية  من أهمية
والشفافية والمساءلة وظهور الكثير من معايير التقويم والتمييز الوطنية واإلقليمية والعالمية التي تسعى لتعزيز 

في االعتماد على األساليب التقليدية مفهوم الجودة وفق مواصفات قياسية محددة فاستمرار اإلدارات الحكومية 
القائمة على تحقيق الحد المقبول من األداء لبلوغ األهداف لم يعد مقبوال،فالفاعلية اإلدارية في كل األحوال ال 
تعني الكفاية اإلدارية وال تعني بالضرورة جودة المنتج أو الخدمة،لذلك ال بد من إحداث تغيرات جوهرية في 

،لكي تتواكب مع متطلبات روح العصر القائمة (24)داء واإلجراءات في الوحدات الحكوميةهيكلية وأسلوب األ
على جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العتتام للمستفيدين منها كذلك التعرف على االحتياجات المستقبلية 

البعض أن ويري ،(42)اآلن،وعدم تلبية هذه الحاجات من قبل الوحدات الحكومية يعني فشلها وعدم نجاحها 
الجودة هي معيار الخدمة سواء كانت خدمة خاصة أو خدمة عامة تقدمها الوحدات الحكومية،لذا فإن األداء 
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فأنه البد  من األفضل أن ال يتعدى مفهوم زيادة الكمية للخدمات إلي التحسن النوعي في جودة هذه الخدمات،
خال تحسينات لتطوير وتحسين األداء وذلك من  تشجيع العاملين ومشاركتهم وجعلهم على المساهمة في إد

من خالل فهمهم للعمليات وكيف يمكن تحسينها، وقد أشار البعض أن مفهوم الجودة  الشاملة ال يتعلق 
نما بالتفكير وتحديد البرنامج المراد اتخاذها بما يتماشي مع قدرات التنظيم واتخاذ القرارات  بالتكنولوجيا وا 

وحدة  التحول من التفكير في الكمية والبدء في التفكير في النوعية،ومن حيث يتعين على ال الرشيدة
 الصعوبات التي تواجه تطبيق الجودة في الوحدات الحكومية.

 أ( عدم وجود المنافسة في القطاع العام.
فالتنافس يدفع المنشات دواما إلي تقديم األفضل إلرضاء الجمهور ونتيجة لهذه الخاصية في انفراد       

 .(4)لقطاع العام ومؤسساته  تتأثر بإبعادا
 ب( تأثير العوامل السياسية على اتخاذ القرارات.

إن معظم القرارات التي تتخذ في الوحدات الحكومية تتأثر بأبعاد سياسية واجتماعية مما ينعكس سلبا       
على موضوعية القرار،فالقرار الموضوعي المبني على أسس علمية هو ذلك القرار المتضمن مفهوم ومعني 

 .(26) لضمان سرعة  اإلنجازالجودة فالبد من التحرير من فردية السيطرة مع التوسع في تفويض السلطة 
 ج( تغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. 

يؤدي غياب الفهم الكامل لمعني المؤسسية في الوحدات الحكومية إلي تغلب المصلحة الشخصية على       

 . (25) المصلحة العامة،وهذا من أهم المعوقات التي تمنع تطبيق أدارة الجودة بصورة مثلى
 بعض العاملين في الوحدات الحكومية للتغير. د( مواجهة

هذه هي من المعوقات األساسية التي تواجه تطبيق الجودة،باعتبار أن الدولة هي آلية للتوظيف دون      
النظرة إلي اإلنتاجية،ودون اعتماد االعتبارات العلمية في عملية تعين الموظفين،وهو ما يؤدي إلى الترهل 

اع التكاليف نتيجة لتزويد اإلدارات بكفاءات بشرية غير مؤهلة،وعدم مرونة األنظمة وتدني اإلنتاجية وارتف
والقوانين يجعل من الصعب تطبيق إدارة الجودة باإلضافة إلي مشكلة ندرة الموارد المالية في الوحدات 

 .(25) الحكومية 
 المحور الثالث اختبار الفرضيات: 

استخدام البيانات واختبار الفرضيات،عن طريق الوسط الحسابي و  تناول الباحث في هذا المحور تحليل     
 :مربع )كأي(

 كل متغير مستقل عن اآلخر.)ب(    عدد المشاهدات في كل متغير ثابت.                      )أ( 
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 قيمة المتغير واحدة من قيم وصفية محددة. )ج( 
%( من خاليا الجدول .2تكون اقل من) يجب أن 5عدد الخاليا التي تحتوي على تكرار اقل من )د(  

 -على الفروض التالية : (χ2)التكرارات للمتغيرين.ويبني اختيار مربع )كأي( 
 فرض العدم. -

المتغيرين مستقلين مقابل المتغيرين غير مستقلين. -
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)هت(درجة الحرية = ) عدد الصفوف   r1  عدد األعمدة ( ) c1 ) 
 اختبار الفرضية األولي:

 عن طريق الوسيط، ومربع )كأي( اختبار الفرضية األولي            
اختبتتار الفرضتتية:) وجتتود كتتادر مؤهتتل علميتتا ومهنيتتا ولديتته الخبتترة فتتي المراجعتتة الداخليتتة يستتهم فتتي رفتتع كفتتاءة 

 ي الوحدات الحكومية بوالية  النيل األبيض(.األداء المالي واإلداري وتطويره ف
 (2جدول رقم )

قيمة مربع  الوسيط الدرجة العبارات م
 )كأي(

-p درجة 
value 

االهتمــــام  بعمليــــة قيـــــاس وتقــــويم األداء فـــــي  1
الوحــدات يســاعد فـــي التعــرف علــى الصـــعوبات 

 والمشاكل.

أوافـــــــــــــق 
 بشدة

1 174.283 4 .... 

الحقائق و المالحظـات وجود تقارير دورية تبين  2
والمناقضات والتوصـيات تـؤدي إلـي رفـع وكفـاءة  

 األداء المالي واإلداري.

أوافـــــــــــــق 
 بشدة

1 146.293 3 .... 

قيــــام اإلدارة العليــــا بتنفيــــذ  توصــــيات المراجــــع  3
الداخلي له داللة موجبة في تطوير األداء المالي 

 واإلداري.

أوافـــــــــــــق 
 بشدة

1 161..51 4 .... 

القــــدرات المهنيــــة والخبــــرة العمليــــة فــــي تــــوافر  4
المراجع الداخلي يرفع كفاءة األداء فـي الوحـدات 

 الحكومية.

أوافـــــــــــــق 
 بشدة

1 165.495 4 .... 

ـــة  5 ـــة الداخلي ـــة المراجع ـــى تطـــوير مهن ـــل عل العم
ـــــة  ـــــايير الدولي ـــــع المع متناســـــقة ومنســـــجمة م
للمراجعــة الداخليــة تــؤدي إلــي تطــوير األداء فــي 

 .... 5 136.697 2 أوافق
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 .الوحدات الحكومية 

 م( . 2.14المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،)     
 -( اتضح اآلتي:2من خالل الجدول رقم )

( بلغت قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة األولى 1
%( ودرجة 5مربع )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )( وهذه القيمة أكبر من قيمة 17.4)

(،تشير هذه النتيجة إلى وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه الفقرة 9.5( البالغة )4حرية )
ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على )اهتمام المراجع الداخلي بعملية قياس وتقويم األداء في الوحدات 

 ومية يساعد في التعرف علي الصعوبات والمشاكل(الحك
 4.6( بلغت قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الثانية  )2

%( ودرجة حرية 5( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )
،تشير هذه النتيجة إلى وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه الفقرة ولصالح (7.8( البالغة )3)

المبحوثين الذين وافقوا على )وجود تقارير دورية تبين الحقائق والمالحظات والمناقضات والتوصيات تؤدى 
 إلى رفع وكفاءة  األداء المالي واإلداري(

ة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الثالثة  ( بلغت قيمة مربع )كأي( المحسوبة بدالل3
%( 5( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )16.1)

(،تشير هذه النتيجة إلى وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 9.5( البالغة )4ودرجة حرية )
المبحوثين الذين وافقوا على )أن قيام اإلدارة العليا بتنفيذ  توصيات المراجع الداخلي له داللة الفقرة ولصالح 

 موجبة في تنمية األداء في الوحدات الحكومية وتطويرها(.
( بلغت قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الرابعة 4
%( 5مة أكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )( وهذه القي16.5)

(،تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 9.5( البالغة )4ودرجة حرية )
العملية في الفقرة ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على أن،)توفر قوة الشخصية مع القدرات المهنية والخبرة 

 المراجع الداخلي يساعد كفاءة األداء في الوحدات الحكومية (
( بلغت قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الخامسة 5
%( 5( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )13.6)

(،تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 11.1( البالغة )5حرية ) ودرجة
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الفقرة ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على أن)العمل على تطوير وتنمية مهنة المراجعة الداخلية متناسقة 
 ء في الوحدات الحكومية(ومنسجمة مع المعايير الدولية للمراجعة الداخلية تؤدى إلى تطوير األدا

 ( اختبار الفرضية الثانية عن طريق الوسط، ومربع )كأي
 اختبار الفرضية:) تطبيق نظام  فّعال للرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة يؤثر في رفع كفاءة األداء وتطويرها(. 

 
 

 (3الجدول رقم )
ــــــع  الوسيط الدرجة البيان م قيمــــــة مرب

 )كأي(
درجـــــة 
 الحرية

p-
value 

تفعيل الرقابة وزيادة التحصيل ومنع الفاقد  1
 االيرادي يؤدي إلي تطوير األداء

أوافــــــــق 
 بشدة

1 144.889 4 ..... 

ــــزام بضــــوابط المشــــتريات والمخــــازن    2 االلت
يــــؤدي إلــــي  رفــــع كفــــاءة األداء المــــالي 

 وتطويره .

أوافــــــــق 
 بشدة

1 118.727 4 ..... 

وتطبيــق  إلمـام مـوظفي الوحــدات الحكوميـة 3
أساليب الرقابة الداخلية ومواكبة التطـورات 

 تساعدهم في رفع كفاءة األداء المالي .

أوافــــــــق 
 بشدة

1 1.200545 4 ..... 

استخدام خرائط التـدفق يسـهم فـي  تطبيـق  4
أســــاليب الرقابــــة وتطويرهــــا ورفــــع كفــــاءة 

 األداء 

 ..... 5 71.364 2 أوافق

وجود وصف وظيفي يحدد المهام للعـاملين  5
فــي الوحــدات الحكوميــة يــؤدي لرفــع كفــاءة 

 األداء 

أوافــــــــق 
 بشدة

1 156.455 5 .... 

 

 م( 2.14المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،)
 

 ( اتضح اآلتي :3من خالل  جدول رقم )
إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة األولي  ( بلغت قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين 1
%( 5( وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )14.4)

(، تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 9.5( البالغة )4ودرجة حرية )
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ين وافقوا على أن )تقوية وتفعيل الرقابة وزيادة التحصيل ومنع الفاقد الفقرة ولصالح المبحوثين الذ
 االيرادي،وضبط وترشيد األنفاق يؤدي إلي تطوير األداء وتحقيق الغايات واألهداف(.

( بلغت قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الثانية   2
%( 5يمة اكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )( وهذه الق11.8)

(، تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 9.5( البالغة )4ودرجة حرية )
يؤدي إلي رفع الفقرة ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على أن )االلتزام بضوابط ونظم المشتريات والمخازن   

 كفاءة األداء المالي و تطويره ( .
( بلغت قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الثالثة  3
%( ودرجة 5(  وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )2.5)

(،تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه الفقرة 9.5( البالغة )4حرية )
ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على أن )إلمام موظفي الوحدات الحكومية وتطبيق أساليب الرقابة الداخلية 

 ومواكبة التطورات تساعدهم في رفع كفاءة األداء المالي واإلداري(
( 71كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الرابعة )( بلغت قيمة مربع )4

%( ودرجة حرية 5وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )
ذه الفقرة (،تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول ه11.1( البالغة )5)

ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على )استخدام خرائط التدفق في فهم تسلسل العالقات بين أوجه النشاط في 
 الوحدات الحكومية يسهم في  تطبيق أساليب الرقابة وتطوير ورفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية( .

بات المبحوثين المختلفة على الفقرة الخامسة ( بلغت قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجا5
%( 5( وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )15.6)

(،تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 11.1( البالغة )5ودرجة حرية )
وافقوا على أن )وجود وصف وظيفي يحدد المهام واالختصاصات للعاملين في الفقرة ولصالح المبحوثين الذين 

 الوحدات الحكومية يؤدي لرفع كفاءة األداء في الوحدات(.
 
 
 

 المحور الرابع الخاتمة:
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 تشتمل  الخاتمة علي النتائج،والتوصيات،والمصادر والمراجع.                         

 أوال: النتائج.
 من خالل الدراسة الميدانية توصل الباحث للنتائج التالية:            

: أن وجود كادر مؤهل علميا  ومهنيا  ولديه الخبرة في المراجعة الداخلية،يسهم في رفع كفاءة األداء المالي 1
 واإلداري وتطويره في الوحدات الحكومية.

:أن اهتمام المراجع الداخلي بعملية قياس وتقويم  األداء في الوحدات الحكومية،يساعد في التعرف علي 2
 الصعوبات والمشاكل التي تواجه الوحدات الحكومية.  

: أن العمتتتتل علتتتتتى تطتتتتوير وتنميتتتتتة المراجعتتتتة الداخليتتتتتة متناستتتتقة ومنستتتتتجمة متتتتع المعتتتتتايير الدوليتتتتة للمراجعتتتتتة 3
 وير ورفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية. إلى تط الداخلية،يؤدي

: أن االلتتتتتزام بأخالقيتتتتات المهنيتتتتة  لكتتتتل متتتتن متتتتوظفي اإلدارة العامتتتتة  للمراجعتتتتة الداخليتتتتة ومتتتتوظفي اإلدارات 4
 األخرى،تسهم في رفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية وتطويرها. 

والوحتدة المراجعتة يقلتل متن الخلتل فتي عمتل المراجعتة، :أن وجود آلية التعاون والتنسيق بتين المراجتع التداخلي 5
 ويسهم في رفع كفاءة األداء المالي واإلداري وتطويره.

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود معاهد متخصصتة فتي التتدريب المستتمر،وبين كفتاءة األداء فتي 6
 الوحدات الحكومية.  

ماليتتة واإلداريتتة بمنهجيتتة والعمتتل بكفتتاءة وفعالية،يستتهم فتتي تطتتوير : أن تطبيتتق القتتوانين واللتتوائح واإلجتتراءات ال7
 كفاءة األداء في الوحدات الحكومية ورفعها.

:أن استخدام اإلدارة لنظام الحوسبة لالستفادة متن التقنيتات وتكنولوجيتا العصتر،يزيد متن  الفاعليتة ويتؤدي إلتى 8
 رفع كفاءة  األداء و تطويره في الوحدات الحكومية.

الحتترص علتتى تطبيتتق الوصتتف التتوظيفي التتذي يحتتدد المهتتام واالختصاصتتات للعتتاملين فتتي الوحتتدة،يؤدي  : أن9
 لرفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية وتطويرها .

:أن وجود نظام فّعال للرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة في الوحدات الحكومية،يستهم فتي ورفتع كفتاءة األداء .1
 وتطويرها.  في الوحدات الحكومية

: التدريب بما يتفق مع المتغيرات التي تحدث في طبيعة الوظائف وأستاليبها وأدواتهتا تتؤدي إلتي  رفتع كفتاءة 11
 األداء في الوحدات الحكومية.

 :العمل على تطبيق قواعد السلوك المهني  يساعد في تطوير األداء في الوحدات الحكومية 12
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كوميتة  ورفتع كفتاءة أدائهتا يترتبط متع منتاهج التربيتة والتعلتيم فتي أستتاليبها : ارتبتاط التطتوير فتي الوحتدات الح13
 ومخرجاتها  التي تواكب متطلبات  الدولة من الكوادر البشرية.

 ثانيا:التوصيات.
 من خالل النتائج السابقة يوصي الباحث بالتالي:      

ارات،وأكثرهم قتدرة علتى األداء،متن ختالل :الحرص على اختيار أفضل الكوادر البشرية التي لها القدرات والمهت1
تقويم مؤهالتهم عند التعيين،واالستفادة من أعادة التعيين لمتن يمتلكتون معلومتات ومعتارف اكتستبوها متن ختالل 

 حياتهم العملية،والتي تمكنهم العمل بسهولة،في تنفيذ مسار المراجعة الداخلية الجيد في الوحدات الحكومية،
المختتتاطر التتتتي تهتتتدد أو تضتتتعف استتتتقاللية المراجتتتع التتتداخلي،مع ضتتترورة التحتتتول متتتن  : التركيتتتز علتتتي إزالتتتة2

المراجعة التقليدية،ألنها ال تتواكب مع المتغيرات والتطورات الحديثتة،والعمل بنظتام المراجعتة الشاملة،واالستتعانة 
 الحكومية .بالخبير في غير مجاالت المحاسبة والمراجعة ألنها تسهم في إضافة قيمة في الوحدات 

رشتتتتتتتتادات الجمعيتتتتتتتتات العلميتتتتتتتتة والمهنيتتتتتتتتة،الن أهتتتتتتتتدافها أكثتتتتتتتتر تحديتتتتتتتتدا  3 :التركيتتتتتتتتز علتتتتتتتتي تطبيتتتتتتتتق معتتتتتتتتايير وا 
وشمولية،واالستتتفادة متتن المعلومتتات الالزمتتة التختتاذ القتترارات الجيتتدة التتتي تستتهم  فتتي تطتتوير كفتتاءة األداء  فتتي 

 الوحدات الحكومية . 
والتركيتتتتتز علتتتتتى التنستتتتتيق بتتتتتين األقستتتتتام واإلدارات فتتتتتي الوحتتتتتدات : الحتتتتترص علتتتتتى دعتتتتتم وتطتتتتتوير التعتتتتتاون 4

الحكومية،يصتتفي علتتتى المهتتتام دقتتة وفعاليتتتة،والعمل بتتتروح الفريتتق الواحتتتد يستتتاعد فتتي اكتستتتاب المهتتتارات وتقليتتتل 
 السلبيات ويخلق جو من الرضا بين العاملين في اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية، والوحدات المراجعة.

لتتتى إزالتتتة المشتتتاكل والصتتتعوبات التتتتي تواجتتته تقتتتويم أداء الوحتتتدات الحكومية،بهتتتدف زيتتتادة الفاعليتتتة :التركيتتتز ع5
وتحديتتتد نستتتب مؤشتتترات التقتتتويم التتتتي تشتتتكل ستتتلبا  أو إيجابتتتا فتتتي مستتتتوى األداء،والتركيتتتز علتتتى تطبيتتتق القتتتوانين 

 واألنظمة التي يخضع لها نشاط الوحدات الحكومية محل التقويم.
التتتتدريب المستتتتمر إلدارة المراجعتتتة الداخليتتتة،والعاملين فتتتي اإلدارات األخرى،بمتتتا يتفتتتق متتتع  : االستتتتفادة متتتن 6

المتغيتترات التتتي تحتتدث فتتي طبيعتتة الوظتتائف الحكوميتتة وأستتاليبها،والحرص علتتي تنفيتتذ دليتتل القواعتتد المحاستتبية 
 واإلجراءات اإلدارية يؤدي إلى  رفع كفاءة األداء وتطويره في الوحدات الحكومية.

:االهتمام بالمراقبة اللصيقة في تنفيذ قانون الموازنتة العامتة وموجهاتهتا والقتوانين واللتوائح األخرى،ألنهتا تحتدد 7 
داريتتتا ،والتركيز علتتتى إزالتتتة المعوقتتتات التنظيميتتتة  تحديتتتدا  دقيقتتتا  و تكتتتون موضتتتوعا  للمراجعتتتة والمستتتألة محاستتتبيا  وا 

 والفنية،تساعد في كفاءة األداء ورفعه 
 دات الحكومية.  في الوح 
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:التركيز علي إزالتة المعوقتات والمشتاكل التتي واجهتت نظتام معلومتات الستداد والتدفع االلكترونتي فتي الوحتدات 8
 الحكومية.

: التركيتتز علتتى تنفيتتتذ اإلجتتراءات الرقابيتتتة وأستتاليبها ومقومتتتات نظتتام الرقابتتتة الداخليتتة فتتتي الوحتتدات الحكوميتتتة 9
التتتذي يحتتتدد المهتتتام واالختصاصتتتات يستتتهم فتتتي رفتتتع كفتتتاءة األداء  ،والحتتترص علتتتى تطبيتتتق  الوصتتتف التتتوظيفي

 وتطويره في الوحدات الحكومية.
: استتتخدام األستتلوب اإلحصتتائي فتتي الفصتتل األول )تعويضتتات العاملين(،ويستتتفاد منتته فتتي الرقابتتة والضتتبط .1

وة فتي القطتتاع التداخلي،وان يوضتح البيتان اإلحصتائي عتدد العتاملين فتي كتل درجتة علتى حتده متع توضتيح العتال
التتتذي يشتتتغله العامل،وأثنتتتاء فتتتترة التشتتتغيل الشتتتهرية يتتتتم اإلضتتتافة للتعيينتتتات وغيرها،وحتتتذف متتتن تتتتم استتتتبعادهم 
)االستتتتقالة،الوفاء،المعاش( ومتتتن خاللتتته يعتتترف العتتتدد لكتتتل وظيفتتتة فتتتي الهيكتتتل يتتتتم احتستتتاب  تكلفتتتة المرتبتتتات 

ضتتتات العتتتاملين التتتذي تعتتتده الوحتتتدة الحستتتابية الشتتهرية فتتتي ديتتتوان شتتتئون الخدمتتتة،ويتم مطابقتتتته متتتع كشتتتف تعوي
 لمعرفة االنحراف ومعالجة السلبيات وتحسين االيجابيات. 

: االستفادة من استخدام أساس االستحقاق المحاسبي نظرا  لما يوفره من معلومات مالية أكثر دقة،ويساعد 11
ألساس النقدي  يصعب حصر على فرض رقابة مالية أكثر فاعلية،ومن خالل الواقع العملي عند تطبيق ا

اإليرادات التي لم تدفع خالل العام المالي وتصبح فاقد إيرادي بنهاية العام المالي،أما المصروفات تكون 
المستندات المؤيدة للصرف خارج الوحدة المحاسبية طرف )المستفيد( قد تتعرض المستندات المؤيدة للصرف 

 للتزوير.
ي سجل األصول الثابتة والمنقولة بالوحدات الحكومية،ألنه غير كاف : ضرورة تغير األسلوب المتبع ف12 

ألحكام السيطرة علي حيازة واستخدام تلك األصول،حيث تخلو سجل األصول في الوحدات الحكومية  من 
البيانات عن هذه األصول خالل فترة حيازتها،ويكتفي بإثباتها في مرحلة الشراء فقط،وكذلك عدم االهتمام 

بيانات عن تكاليف استخدام تلك األصول )االستهالك( مما يصعب معه إعطاء بيانات غير  بتسجيل أي
مطابقة مع القيمة الدفترية لهذه األصول عند أعداد الحسابات الختامية،وتسجيل األصول في دفتر سجل 

 وع لها .األصول كما هو متبع في القطاع الخاص،إلحكام الرقابة عليها وحفظها من االستخدام الغير مشر 
: منح الشهادات األكاديمية والمهنية المتخصصة وزنا  اكبر في سجل الوظائف الحكومية،من خالل 13

إعطاء عالوة مجزية لحامليها مما يشجع المراجعين الداخليين بصورة خاصة وباقي الوظائف الحكومية بصورة 
ومادية تعود عليهم وعلى الوحدات عامة،وذلك ألن التكلفة للحصول على الشهادة ستقابلها منفعة علمية 

 الحكومية.
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 أثر الضرائب على االستثمار في السودان

 ((م2.16 - .198دراسة تحليلية للفترة ))

 بجامعة بخت الرضا - االقتصاد المشاركاستاذ  -د. علي الحسن محمد نور زروق

 .  محاضر بجامعة بخت الرضا -الصادق أ. عرفة الصادق األمين

 : مستخلص الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسات الضريبية، وأثرها على االستثمار بشقية المحلي واألجنبي، ذلك 

على أساس أن حجم االستثمارات في السودان يعتبر ضعيفا. تكمن المشكلة في أن الضريبة تعمل على 

تالي تؤدي إلى تدني اإلنتاج. األمر الذي يقود إلى مشكلة ارتفاع األسعار وحدوث عرقلة االستثمار، وبال

مشكلة التضخم. أهم افتراضات الدراسة تشير إلى أن الضريبة ذات أثر سلبي على حجم االستثمارات المحلية 

ام طريقة واألجنبية. أضف إليه أن الضريبة ذات أثر توجيهي لالستثمارات تجاه قطاعات معينة. تم استخد

، لتقدير معادلة االستثمار كمتغير تابع، و)الضريبة، والناتج المحلي اإلجمالي، OLS)المربعات الصغرى )

(م. 2.16 - .198، للفترة )Eviewsوالصادرات، وسعر الصرف( متغيرات مستقلة، عن طريق برنامج 

أسفرت نتائج الدراسة إلى أن الضريبة ذات أثر سلبي على حجم االستثمارات في السودان، والعالقة موجبة 

، وسالبة مع سعر الصرف، وموجبة مع الصادرات. توصي الدراسة بضرورة تشجيع االستثمار GDPمع 

 ية االستثمار.المحلي واألجنبي وذلك بمعالجة السياسات الضريبية حتى ال تصبح معرقلة لعمل
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Abstract: 

The study aims to identify the taxation policies, and its' effect on both domestic 

and foreign investment, on the basis that the volume of investments is weak in 

Sudan. The problem is lies in the tax works to impede investment, this will 

leads to decreasing in production. This will leads to increasing in prices and the 

rate of inflation. The important hypothesizes of this study indicate to, taxes 

effects the domestic and foreign investment volume negatively. Add to that, the 

tax has a directional effect on investments to certain sectors. The study used 

ordinary Least squired (OLS) method to estimate the investment equation as 

depended variable, and (taxes, GDP, exports, and exchange rate) as explanatory 

variables, by using Eviews, for the period (198. - 2.16). The results revealed 

that, taxes and exchange rate effect the investment volume negatively in Sudan. 

GDP and exports effect investment positively. The study recommends that, 

there must be encourage steps for the domestic and foreign investment by 

remedying tax policies so that do become unhampered the investment process.     

 االستثمار، الضرائب، الصادرات، سعر الصرف، الناتج المحلي اإلجمالي، التضخم. كلمات استفتاحية:

 مقدمة: .1

تعتبر الضرائب من أقدم وأهم مصادر اإليرادات العامة بالنسبة للدول، مثلت الضريبة خالل فترات طويلة 

العنصر األساسي في األعمال والدراسات المالية. هذا األمر ليس راجعا لكونها أبرز مصادر اإليرادات العامة 

سياسة المالية من جهة، ولما تحدثه من فقط، بل ألهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف ال

إشكاالت تقنية واقتصادية متعلقة بفرضها أو بأثرها من جهة أخرى. هذه الدراسة تحاول أن تفحص أثر 

 - .198الضريبة على االستثمارات في السودان باستخدام األسلوب الوصفي والتحليلي لبيانات تخص الفترة )

مع النظرية االقتصادية، والقياسية، واإلحصائية، وكما أثبتت الفروض (م. نتائج الدراسة كانت متسقة 2.16

 التي اعتمدت عليها الدراسة. 
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 أهمية الدراسة: .2

تكمن أهمية الدراسة في التعرف على الضرائب السائدة في مختلف األنظمة االقتصادية، وذلك ألنها تعد 

ا  على نمو وتطور الدول. وبذلك فإن الدول تعتمد مصدرا مهما إليرادات الدولة، وكما أن للضرائب تأثيرا  كبير 

عليها كإيرادات تنفق على المشروعات اإلنتاجية وتهيئة البنيات التحتية، أيضا للضريبة تأثيراتها العميقة على 

 االستثمار بين الدول.

 مشكلة الدراسة: .3

االقتصادية المختلفة. وهي تعتبر الضرائب من أكثر المتغيرات االقتصادية تأثيرا  على مسارات القطاعات 

تلعب دورا  كبيرا  في اقتصاديات الدول، باعتبارها المورد الرئيس لإليرادات، بهذا تكمن المشكلة في األثر الذي 

يمكن أن تحدثه الضريبة، إذا ما فرضت بشكل خاطئ، فقد تكون من أكبر المشكالت التي تؤدي إلى إعاقة 

تؤدي إلى تحجيم الطلب على السلع والخدمات بسبب ارتفاع الضرائب التوسع في االستثمار، وكما أنها قد 

 على الدخل.

 أهداف الدراسة: .4

 تتمثل أهداف الدراسة بصفة أساسية على اآلتي نصه:

 . التعرف على الدور الذي تلعبه الضريبة في االقتصاد. 1

 . دراسة العالقة بين الضريبة واالستثمار.2

 واجه االستثمار في السودان.. التعرف على المشكالت التي ت3

 . فرضيات الدراسة:5
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 . تعد الضريبة عائقا  يؤثر بصورة عكسية في مسألة التوسع االستثماري في السودان.1

 . العالقة بين االستثمار والواردات سلبية.2

 . العالقة بين سعر الصرف واالستثمار عالقة سلبية.3

 اإلجمالي عالقة موجبة.. العالقة بين االستثمار والناتج المحلي 4

 . منهجية الدراسة:6

م(، باستخدام 2.16-.198استخدمت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي باستخدام بيانات للفترة )

. تم جمع البيانات من Eviewsعن طريق برنامج الحزم الحاسوبية  (OLS)طريقة المربعات الصغرى 

 ن، والعروض االقتصادية، وتقارير وزارة المالية واالقتصاد الوطني. المصادر األساسية مثل تقارير بنك السودا

 . الدراسات السابقة:7

(م. تحاول .200.-.197(م، تناولت الدراسة ضريبة الدخل التصاعدية في السودان للفترة )2003.زروق ) 

ية. ولهذا الدراسة أن تفحص طبيعة ضريبة الدخل الشخصي في السودان مع التركيز على درجة التصاعد

( لبيانات سنوية عن الدخل القومي وضرائب (OLSالسبب فإن الدراسة استخدمت طريقة المربعات الصغرى 

م(. أظهرت نتائج الدراسة أن دالة ضريبة الدخل الشخصي .200.-.197الدخل الشخصي في الفترة مابين )

أكبر من الواحد الصحيح، مما في السودان غير خطية. وأن مرونة ضريبة الدخل الشخصي بالنسبة للدخل 

يعني إن ضريبة الدخل الشخصي في السودان في فترة الدراسة تأخذ معدالت تصاعدية. بالرغم من ذلك فإن 

معدل تصاعدية ضريبة الدخل الشخصي ال يزيد عن الواحد بمقدار معنوي. عليه فإن ضريبة الدخل 

ع. لذا باإلمكان تعضيد هذا الدور بفرض ضرائب التصاعدية تلعب دورا في توزيع الدخل بين أفراد المجتم
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بمعدالت أكثر تصاعدية، األمر الذي يزيد من المساواة في توزيع الدخل إضافة إلى تحقيق مزيد من التوازن 

 في الموازنة العامة.

م(، تناولت الدراسة تجربة السودان في جذب االستثمار المباشر والغير مباشر، ومدى إمكانية 1998محمد )

ستفادة الدول النامية من هذه التجربة، بالتركيز على أهم معوقات االستثمار في السودان. هدفت الدراسة ا

بصفة أساسية إلى التعرف على عوامل جذب االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار األجنبي الغير مباشر 

الكلي في السودان ذات أثر  في السودان. اعتمدت الدراسة على بعض الفروض منها، أن سياسات االقتصاد

سلبي على تدفق االستثمار األجنبي في السودان. كما أن السياسة الضريبية وفرض الرسوم في السودان 

يؤثران بشكل سلبي على تدفق االستثمارات في السودان. وجدت الدراسة أن تطبيق التسهيالت واإلعفاءات 

ستثمار وتوسع المشروعات اإلنتاجية. كما أن ممارسة الضريبية يؤثران بشكل ايجابي على زيادة تدفق اال

سياسات اقتصادية مثل السياسة النقدية أيضا لها األثر المباشر على تدفقات االستثمار، ألن المسألة متعلقة 

 بعنصر سعر الفائدة.

(م، استهدف البحث التعرف على مجموعة العوامل المؤثرة أو المحددة للضرائب في 2.12عبد المجيد )

م(. وذلك على أساس أن حجم حصيلة الضريبة في السودان هي 2005.-1985السودان خالل الفترة )

حصيلة متواضعة، سواء بالنسبة للضرائب المباشرة أو غير المباشرة، فهي تمثل نسبة ضعيفة من الدخل 

ثم انخفاض  القومي. والمشكلة تكمن في تدني حصيلة الضرائب وبالتالي تدني اإليرادات الحكومية، ومن

الخدمات التي تقدمها الدولة تجاه المجتمع. أهم نتائج البحث توضح أن حجم السكان، والمستوى التعليمي، 

 وسعر الصرف، وعجز ميزان المدفوعات له أثر مباشر على إيرادات الضريبة المتحصلة )التأثير سلبي(.

لخاص في مصر وقياس أثر محدداته خالل (م، تناولت الدراسة تقدير دالة االستثمار ا2005.عبد العظيم )

م(. هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم محددات االستثمار الخاص في مصر. أيضا 2001.-.198الفترة )
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دراسة أهم المتغيرات التي أثرت على معدل نمو حجم االستثمار الخاص. تم استخدام التحليل الوصفي 

ذه الدراسة اعتمدت على بعض الفروض منها، أن عدم اإلحصائي عن طريق تحليل السالسل الزمنية. ه

االستقرار االقتصادي يعد معوقا  أساسيا  أمام زيادة حجم االستثمار الخاص في مصر. وضعف رأس المال 

الخاص قلل من التوسع في حجم االستثمار الخاص. وضحت نتائج الدراسة أن متغيرات عدم االستقرار 

تضخم، وسعر الصرف، ومعدل البطالة( كان لها األثر السلبي على االقتصادي في مصر مثل )معدل ال

التوسع في حجم االستثمار الخاص. كما لوحظ أن حجم االستثمار الخاص يتأثر بدرجة كبيرة عن طريق 

التوسع في االستثمار العام )على حساب االستثمار الخاص(. أوصت الدراسة بضرورة التوسع في حجم 

 ل تمهيد الطريق نحو التوسع في مجال االستثمار الخاص.البنيات التحتية من أج

(م، تناولت الدراسة أثر اإلصالح الضريبي على قدرات الجباية في االقتصاد الجزائري. هدفت 2.11شلعوم )

الدراسة إلى التعرف على أسباب ودوافع إصالح النظام الضريبي في الجزائر. أيضا دراسة كيفية تأثير 

ة المالية للمؤسسة باختالف حجمها وطبيعة نشاطها وشكلها القانوني. أهم فروض الضريبة على الوضعي

الدراسة، اإلصالح الضريبي في االقتصاد الجزائري يؤدي إلى تحقيق التنمية االقتصادية عن طريق تشجيع 

العولمة االستثمار. اإلدارة الضريبية في الجزائر لم تواكب التطور التكنولوجي والمعلومات في ظل تحديات 

وانتشار االنترنت. ساهم التحفيز الضريبي في الجزائر على تخفيض تكاليف االستثمار داخل المؤسسة وزيادة 

مصادر تمويلها. توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من اإلصالحات التي قامت بها الدولة في مجال 

زا عن تحقيق األهداف المرجوة وتحقيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إال أن النظام الضريبي يبقي عاج

 التنمية، وال يزال يعرف عنه عدة نقائص يجب تصحيحها في المستقبل. 

 . اإلطار النظري:8

 . مفهوم االستثمار:8.1
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االستثمار هو توظيف المال بهدف تحقيق العائد، أو الدخل، أو الربح. عموما قد يكون االستثمار على شكل 

غير مادي. أصبح االستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية مادي ملموس أو على شكل 

في أولويات الدراسات االقتصادية، والمالية، والمصرفية، واإلدارية، وغيرها من التخصصات التي تهتم 

 بالتطورات الهيكلية التي أشهدتها المجتمعات المتقدمة. هذه التطورات صاحبها تطور مماثل في مجال دراسة

االستثمار بجانبية العيني والمالي. وبعد أن أصبحت مصادر التمويل االستثماري غير مختصرة على 

المصادر المحلية، والعالمية، والتقليدية. إذ تطورت أدوات وآليات، وشبكة المعلومات، واالتصاالت، لخدمة 

استثمارية لم تكن متاحة في العهد  العملية االستثمارية في األسواق العالمية. هذا التطور أتاح فرصا  ومزايا

 م(.1999السابق )خربوش، 

يغطي مفهوم االستثمار عدد كبير من األنشطة، غالبا ما يشير هذا المفهوم إلى استثمار األموال في شهادات 

اإليداع، والسندات، واألسهم، وصناديق االستثمار. كما يشير أيضا إلى االستثمار في بعض األوراق المالية 

تساعد المستثمر على التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار األوراق المالية. مثال لذلك اختيارات البيع،  التي

والشراء، والعقود المستقبلية، وعقود المبادلة. هذا باإلضافة إلى االستثمار التقليدي في األصول الحقيقة 

ينة، وذلك خالل فترة زمنية الملموسة. يمكن أن يعرف االستثمار على أنه استخدام لألموال في أصول مع

معينة بهدف تحقيق عائد في المستقبل. بمعنى ذلك إن الهدف من االستثمار هو تحقيق عائد يساعد على 

 م(.1984زيادة ثروة المستثمر )استروب،

أيضا يقصد باالستثمار اكتساب الموجودات المادية، لكن هذا المفهوم يختلف في االقتصاد عنه في اإلدارة 

، وبذلك سوف يتم التمييز بين مفهومين لالستثمار. مفهوم االستثمار بالمعنى االقتصادي يقصد به المالية

معنى اكتساب الموجودات المادية. وذلك ألن االقتصاديين ينظرون إلى أن استثمار األموال على أنه مساهمة 

خدمات. مفهوم االستثمار في اإلنتاج، واإلنتاج هو ما يضيف منفعة أو يصنع منفعة تكون على شكل سلع و 

في اإلدارة المالية يقصد به اكتساب الموجودات المالية وحسب. ويصبح االستثمار في هذا المعني هو 
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توظيف المال في األوراق واألدوات المالية المختلفة من أسهم، وسندات، وودائع ...... الخ )خربوش، 

ي، فعرفته بأنه عبارة عن استعمال األموال في م(. تبنت جماعة أخرى ربط العملية بالبعد اإلسالم1999

الحصول على األرباح. بمعنى خلق أصول رأسمالية جديدة، يوجه فيها الفرد أمواله ويكون ذلك بالطرق 

م(. عرف آخرون االستثمار بأنه توجيه المصادر 1984المشروعة التي فيها الخير للمجتمع )استروب، 

ترة زمنية محددة، بهدف إنتاج سلعة أو خدمة الحقا. أو أن االستثمار االستثمارية نحو مجاالت معينة في ف

 م(.1997هو بناء رأسمال جديد لم يكن له وجود من قبل، أو زيادة رصيد المجتمع من رأس المال )حردان، 

 . أهمية االستثمار:8.2

االستثمار على زيادة تكمن أهمية االستثمار في بلد ما على جوانب عديدة يستفيد منها البلد. حيث يعمل 

الدخل القومي، باعتباره مكونا رئيسيا من مكونات الطلب الكلى. فيما يتعلق باالستثمار األجنبي فإنه يساعد 

على رفع مستوى المهارات، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة. كما أنه يعمل على زيادة الخبرات المحلية 

ار الجديدة، أو الغير موجودة أصال. يساعد أيضا االستثمار وخاصة الخبرات اإلدارية، وذلك من خالل األفك

على خفض البطالة خاصة إذا كانت االستثمارات ذات كثافة عمالية، مما يسهل عملية االدخار االختياري 

من خالل األجور والمرتبات للعاملين. والذي بدورة يؤدى إلى زيادة الدخل القومي والخروج من دائرة الفقر 

 م(.1999ة التنمية )خربوش، ويدفع بعجل

 

 

 . أنواع االستثمار:8.3

االستثمار في تكوين رأس المال الثابت، هو عبارة عن كل اإلضافات في األصول التي تؤدى إلى توسيع  -1

الطاقات اإلنتاجية في المجتمع، أو المحافظة عليها، أو تجديدها. أما السمة التي تميز هذه الطاقات اإلنتاجية 
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عن أصول معمرة بمعنى إنها دائمة االستعمال. فهي ال تفنى باستخدامها في عملية إنتاجية مرة  فهي عبارة

نما ستبقى فترة من الزمن تحددها االعتبارات الفنية. وتكون خالل هذه الفترة صالحة  واحدة أو مرات أخرى، وا 

 م(.1997دران، لالستعمال بصفة متكررة في توليد تيار متدفق ومتجدد من السلع والخدمات )ج

االستثمار في تكوين المخزون السلعي،هذا المعنى يضم اإلضافة في األصول إلى المخزون السلعي  -2

نما الغرض الرئيسي منه  كأحد بنود االستثمار. هذا النوع ال يؤدى إلى توسع الطاقة اإلنتاجية القائمة. وا 

أن تكوين هذا المخزون يعمل على تسهيل  تكوين مخزون سلعي في كل المنشآت الصناعية أو التجارية. إذ

 العمليات اإلنتاجية واستمرارها دون تعطل.

االستثمار في فائض الصادرات، فائض الصادرات يعبر عن الرصيد الدائن للدولة في ميزان  -1

المعامالت مع العالم الخارجي. وهو يمثل صافى إنفاق العالم الخارجي بعد استبعاد اإلنفاق المحلى 

ردات. وان نظرنا هذه النظرة إلى الفائض نجد إن الدولة تحقق هذا الفائض عن طريق على الوا

تصدير المنتجات سلعية إلى الخارج، وهذا يعد بمثابة استثمار محقق في العالم الخارجي )السيد، 

 م(.1995

 . االستثمار حسب هدف اإلنفاق:8.4

ما ينفق في سبيل زيادة األموال التي تستخدم في من هذه التقسيمات، االستثمار اإلجمالي )الكلي( وهو كل 

عملية اإلنتاج والتي تساعد على زيادة الناتج اإلجمالي القومي. االستثمار الصافي، هو إنفاق على أصول 

جديدة تستخدم في عمليات اإلنتاج في المجتمع. بعبارة أخرى فهو يمثل الجهود المبذولة لزيادة حجم األصول 

تصاد القومي باستخدام أصول لم تكن متوفرة في البالد النامية. استثمار اإلحالل، هو اإلنتاجية في االق

اإلنفاق على أصول جديدة لتحل محل األصول المستهلكة أو التالفة. وهذا النوع من االستثمارات ال يظهر أي 

ومي )حردان، زيادة في حجم االستثمارات، بالرغم من أنه يؤدى إلى زيادة بصورة ثابتة في الدخل الق
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نتاج سلع جديدة. هذا النوع عادة يتم 1997 م(. االستثمار بالتجديد، يعني تخفيض النفقات ورفع اإلنتاجية وا 

عن طريق إحالل التحديدات الفنية المستحدثة، وفنون اإلنتاج محل السابقة، ويمكن أن يتكامل هذا النوع مع 

ي، يعني المساهمة في الرصيد الكلي التراكمي في رأس النوعين السابقين. االستثمار االقتصادي أو الحقيق

 م(. 1999المال الحقيقي لالقتصاد القومي )خربوش، 

االستثمار في المباني والمشروعات واألراضي ويعتبر هذا النوع من االستثمارات هو األساس في زيادة الدخل 

الستثمارات مصطلح استثمارات م(. يطلق بعض االقتصاديين على هذا النوع من ا1984القومي )استروب،

اإلعمال أو المشروعات. يمكن القول إن توظيف األموال في جميع المجاالت االستثمارية المتعارف عليها 

م(. االستثمار المالي، 1998باستثناء مجال االستثمار في األوراق المالية تعتبر استثمارات حقيقية )جدران، 

امل في سوق األوراق المالية وهذا يعني توجيه مطالبات األموال يركز على جوانب تتضمن رأس المال للتع

م(. االستثمارات المحلية، تعني توظيف األموال في مختلف 1995الحقيقية لألسهم والسندات )السيد، 

المجاالت المتاحة لالستثمار في السوق المحلي بغض النظر عن األداة االستثمارية التي اختيرت لالستثمار. 

في العقارات، واألوراق المالية، والمشروعات التجارية. تحتوي االستثمارات المحلية علي مجموعات  يتمثل ذلك

أساسية وتتمثل في استثمارات رجال األعمال في التشييد مثال بناء المصانع، والمستودعات، وبناء المكاتب. 

نتاجية، إذا استخدمت، أو كانت في االستثمار في التشييد السكني ويقصد به المباني الجديدة خالل الفترة اإل

شكل إيجار، أو تعاون، أو امتالك خاص.التغير في المخزون، إذا أضيف إليه، أو أخذ منه المواد الخام، أو 

القريبة لالنتهاء. االستثمارات األجنبية وتشمل كافة مجاالت االستثمار في األسواق األجنبية )استروب، 

 م(.1984

 . محددات االستثمار:8.5
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عملية االستثمار ليست كأي عملية اقتصادية أخرى نظرا لكونها تتميز بتقلبات سريعة وحادة. وذلك لكثير من 

المتغيرات والعوامل التي تؤثر فيها، منها عوامل يمكن السيطرة عليها )عوامل داخلية(. وأخري يصعب 

ار وأخرى غير مشجعة. هذه السيطرة والتنبؤ بها )عوامل خارجية(، أيضا توجد عوامل مشجعة لالستثم

العوامل منها سعر الفائدة في االقتصاد التقليدي وهامش المرابحة في النظام اإلسالمي، تعتبر سعر الفائدة 

هي كلفة رأس المال المستثمر. وهي من أهم العوامل األساسية المحددة لالستثمار. وبهذا يمكن القول أن 

األموال المعدة لالستثمار. فكلما انخفض سعر الفائدة )كلفة هناك عالقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم 

استخدام رأس المال( كلما شجع ذلك على عملية االقتراض. يقصد بالكفاية الحدية لرأس المال هي اإلنتاجية 

الحدية لرأس المال المستثمر أو العائد على رأس المال المستثمر. حيث يكون حساب التقييم في مجال 

ئما  وأبدا على أساس العائد الذي تحققه الوحدة النقدية المستثمرة. وفي هذا الصدد يمكن القول أن االستثمار دا

هنالك عالقة عكسية بين حجم رأس المال المستثمر والكفاية الحدية لرأس المال. التقدم العلمي، والتكنولوجي، 

ت والماكينات الجديدة ذات الطاقة والبحث العلمي، تعد من العوامل المحددة لالستثمار. حيث ظهرت اآلال

اإلنتاجية العالية، والتي تدفع المنتج إلى األمام. المخاطرة، وهي تعتبر من إحدى محددات االستثمار ألن كل 

عملية استثمارية البد أن يرافقها مستوي معين من المخاطرة. دائما نجد أن هنالك عالقة وثيقة بين درجة 

بين درجة المخاطرة وفترة االستثمار. االستقرار االقتصادي والسياسي، يعتبر توفر المخاطرة والعائد المتوقع، و 

االستقرار االقتصادي والسياسي في أي بلد من العوامل األساسية المحددة لالستثمار. حيث يوفر االستقرار 

 م(.1999السياسي واالقتصادي الظروف المشجعة لالستثمار، والعكس صحيح )خربوش، 

 االستثمار:. مناخ 8.6

نظرا لألهمية الكبيرة لالستثمار تعمل الدول جاهدة لتهيئة البيئة، والظروف المحيطة باالستثمار. كذلك إزالة 

العوائق التي تقف أمامه الستيعاب القدر الكافي من رؤوس األموال الوطنية واألجنبية. يتكون هذا المناخ من 

عليها االستثمار. من أهم العناصر التي يجب توفرها عدة عناصر تسمي بالعناصر األساسية التي يقوم 
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لضمان استمرارية ونجاح المشروع االستثماري. ومنها عنصر الشرعية، والمقصود به السالمة، ويعني ذلك أن 

ال تكون هنالك مخالفات ألحكام القانون. لست فقط على مستوى السلع والخدمات المحرمة، بل على مستوى 

ة والسلوك االجتماعي بشكل عام. العنصر الفني، يوجد لهذا العنصر متطلبات يجب أن األولويات االجتماعي

تتوفر لديه لكي تكون اإلجراءات مكتملة فنيا  وهي تشمل الموقع السليم للمشروع من السياسات الحكومية. 

البيئة والتلوث. العنصر والحجم األمثل أو الطاقة اإلنتاجية المالئمة، والتكنولوجيا المالئمة، والقوى العاملة، و 

االقتصادي واالجتماعي، يعتبر هذا العنصر من العناصر المهمة ويجب أن يكون سليما فإذا توفر تحققت 

إضافة حقيقية للدخل القومي ودخل الفرد. التوازن بين العمالة واستقرار األسعار، وتحسين توزيع الدخل بين 

لمالي، يعتبر المشروع االستثماري سليما من الناحية المالية إذا طبقات المجتمع والمناطق الجغرافية. العنصر ا

كان العائد المالي على االستثمار مالئما. تناسب مستوى ربحية المشروع مع درجة المخاطرة، فإذا كان العائد 

داري، المتوقع من االستثمار كبيرا ولكن المخاطرة أكبر منه فإننا نتوقع عامل الخسارة. العنصر التنظيمي واإل

من األهمية بمكان أن يكون التنظيم واإلدارة على أسس علمية لضمان نجاح المشروع االستثماري )خربوش، 

 م(.1999

 

 

 . مخاطر االستثمار:8.7

مخاطر االستثمار هي بكل بساطة عدم التأكد من تحقيق العائد المتوقع من وراء االستثمار بل قد تمتد تلك 

ثمر )رأس المال( باإلضافة إلى العائد المتوقع.عاده تقسم المخاطرة إلى قسمين المخاطرة لتشمل المال المست

رئيسيين، أولهما المخاطرة النظامية، هي المخاطرة التي تتعلق بالنظام العام في السوق وحركته، والعوامل 

ثمار. وثانيهما الطبيعية، والعوامل السياسية، واالقتصادية، مثل هذه العوامل ال ترتبط بنوع معين من االست
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المخاطر الغير نظامية، وهى المخاطر التي تبقى بعد طرح المخاطر النظامية، مثل التغيرات في أسعار 

 م(.1997الفائدة وتدهور العمليات اإلنتاجية )أبو قحف، 

 . الضرائب: 8.8

بتحويل  تعد الضريبة مساهمة نقدية تفرض على المكلفين، حسب قدراتهم، والتي تقوم عن طريق السلطة

األموال المحصلة وبشكل نهائي، ومن غير مقابل محدد، وذلك من أجل تحقيق األهداف المحددة، من طرف 

( على أنها استقطاع نقدي تفرضه السلطة على األفراد Jessم(. عرفها )جيز 1986الحكومة )السيراري، 

بأنها استقطاع نقدي تفرضها  (Mell)بطريقة نهائية وبال مقابل بقصد تغطية األعباء العامة. كما عرفها 

الحكومة على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين، وفقا لقدراتهم التكلفية بطريقة نهائية وبال مقابل، بقصد 

م(. أيضا تعرف الضريبة على أنها مبلغ من 2007تغطية األعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة )لهيبات، 

د جبرا وبصفة نهائية دون مقابل لتحقيق أهداف المجتمع )الخطيب، المال تقتطعه السلطة العامة من األفرا

 م(.2005

 . خصائص الضرائب:8.9

للضريبة عدة خصائص منها، أن الضريبة تعد التزام نقدي، خالفا لما كان سائدا قديما حيث كانت الضريبة 

جتماعي وظهور مشكلة تفرض عينا، وذلك نتيجة لعدم سيادة االقتصاد النقدي. مع التقدم االقتصادي واال

وصعوبة جباية الضريبة، أخذت الضريبة صفه االستقطاع النقدي من مال المكلف. الضريبة تعتبر جبرية، 

إن الضريبة تفرض جبرا ، أي المكلف ليس حرا  في دفعها. بل يمكن للحكومة تحدد مقدار الضريبة وكيفيتها 

نهائي، بمعنى ال يستطيع المكلف دافع الضريبة م(. الضريبة تدفع بشكل 2005.وموعد دفعها )الخطيب، 

المطالبة باسترجاع المبلغ المدفوع منها مهما كانت الظروف واألحوال. الضريبة تدفع بال مقابل، فال يتوقع 
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المكلف دافع الضريبة أن تعود عليه بمنفعة خاصة مباشرة. ولكن المنفعة تعود عليه من خالل المنفعة العامة 

 م(.2003.لبنيات التحتية )محرزي، التي تعود عبر ا

 . أهداف الضرائب:.8.1

تفرض الضريبة على األشخاص من أجل تحقيق أغراض معينة منها،الهدف المالي للضريبة. تزايدت أهمية 

الهدف المالي للضريبة مع حاجة الدولة إلى المال باتساع نشاطها.الهدف االقتصادي للضريبة، تعتبر 

بقصد تحقيق أهداف  الضريبة كأداة لتدخل الدولة في المجال االقتصادي للتأثير على الواقع االقتصادي

السياسة االقتصادية.تحقيق النمو االقتصادي،يقصد بالنمو االقتصادي ذلك التطور الذي من خالله ينمو 

إنتاج المواد والخدمات عن كل فرد عبر الزمن. ويعتبر النمو االقتصادي من األهداف الهامة التي تسعى 

النمو االقتصادي، وذلك بتحسين مستوى معيشة األفراد. الدولة لتحقيقها لذا تقوم الدولة بدور المحرك إلنعاش 

يتم ذلك من خالل تخفيف العبء الضريبي المفروض على المكلفين بالضريبة، فتخفيض الضريبة يحدث 

زيادة في دخل الفرد، وكذا اإلعفاء الضريبي للمستثمرين يشجع من قيام المشاريع المختلفة. تحقيق االستقرار 

أثر السياسة الضريبية يرتبط بتحقيق االستقرار االقتصادي عن طريق سياسة اإلنفاق  االقتصادي، يالحظ أن

الحكومي. محاربة مشكلة التضخم والمحافظة على قيمة النقد الوطني، تلجأ الدولة إلى زيادة حجم الضرائب 

عن طريق  من أجل تقليل عرض النقود. تستعمل الضريبة كأداة لتحقيق التوازن القطاعي لالستثمار وذلك

التمييز في المعاملة الضريبية بقصد توجيه عناصر اإلنتاج نحو القطاعات المرغوب فيها. تهدف الضرائب 

إلى حماية الصناعة الوطنية وذلك من خالل فرض ضرائب جمركية مرتفعة على الواردات. يرتبط حجم 

الك وتستخدم الضريبة في الدول العمالة الكلية في المجتمع بحجم اإلنفاق الكلي على االستثمار واالسته

الرأسمالية المتقدمة كوسيلة من وسائل تحقيق التشغيل للموارد. تستخدم معظم الدول الضرائب لمعاجلة 

 م(.2003.التفاوت بين دخول األفراد عن طريق فرض الضريبة التصاعدية على الدخل )محرزي، 
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 . القواعد األساسية للضرائب:8.11

يقصد بها المباد  العامة التي تحكم الضريبة وهي مجموعة من القواعد واألسس التي يتعين إتباعها 

ومراعاتها عند وضع أسس النظام الضريبي في الدولة. ومنها قاعدة العدالة، أال تكون الضريبة أكبر من 

)الفترة، والنمط، وحجم الدفع(  المقدرة التكلفية. قاعدة اليقين، يجب أن تكون الضريبة يقينية وليست عشوائية

كل هذا يجب إن يكون واضحا ودقيقا. قاعدة المالئمة، ويجب أن تكون أكثر مالئمة للمكلف بالضريبة 

 م(.2007.)لهيبات، 

 . أنواع الضرائب:8.12

تقسم الضريبة إلى عدة أنواع تختلف باختالف تحمل العبء، منها ضريبة مباشرة أو ضريبة غير مباشرة. 

ئب المباشرة، هي كل اقتطاع قائم مباشرة على األشخاص أو على الممتلكات. وتنقل مباشرة من الضرا

المكلف بالضريبة إلى خزينة الدولة. الضرائب غير المباشرة، فهي تقع في معظم األحيان على عناصر 

هذه السلع  االستهالك أو الخدمات. لهذا يتم تسديدها بطريقة غير مباشرة من الشخص الذي يود استهالك

 والخدمات الخاضعة للضريبة.

من حيث المادة الخاضعة للضريبة، فهناك أنواع مختلفة ومنها الضريبة على األفراد. المقصود بها تلك 

الضريبة التي يكون مصدرها الفرد نفسه. وهي من أقدم أنواع الضرائب في التاريخ وعرفتها الحضارات 

لى الرؤوس( وسماها العرب بالجزية. الضريبة على األموال، فهي القديمة، وكان يطلق عليها )الضريبة ع

الضريبة التي تفرض على المال ذاته أو ما يطلق عليها ضريبة رأس المال حيث تصيب العقارات بحد ذاتها 

وليس إيرادها وليس نتاجها. الضريبة النسبية، وهي تلك الضرائب التي تبقي قيمتها ثابتة، مثال كانت تفرض 

% فهذه النسبة تنطبق على جميع الدخول الكبيرة والصغيرة. الضريبة .1ة على الدخل بنسبة الضريب

 م(.2005.التصاعدية، وهي تلك الضرائب التي يزداد عبئها بازدياد المادة الخاضعة للضريبة )الخطيب، 
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 . اآلثار االقتصادية المباشرة للضرائب:8.13

تظهر اآلثار االقتصادية المباشرة على نمط االستهالك، واإلنتاج، واالدخار. أثر الضريبة على االستهالك، 

تقوم الضرائب بالتأثير بصورة مباشرة على مقدار دخل المكلفين بها بالنقصان ويتحدد ذلك حسب معدل 

عكس صحيح. يتكون االدخار الضريبة. كلما كان المعدل مرتفعا كان تأثيره على مقدار الدخل أكبر وال

القومي على وجه التحديد من االدخار الخاص الذي يقوم به األفراد. واالدخار العام الذي تقوم به الدولة يكون 

من أجل االستثمارات في المشروعات الكبيرة. كما تؤثر الضريبة على االستهالك بشكل سالب، خاصة عند 

بدوره يؤثر على اإلنتاج. يترتب على الضريبة التي تقتطع من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وهذا 

دخول األفراد نقصان الطلب على السلع والخدمات، وهذا يؤدي إلى انخفاض أسعار هذه السلع. أيضا تعمل 

 م(.2003.الضريبة على إعادة توزيع الدخل والثروة )محرزي، 

 

 . أثر الضريبة على االستثمار:8.14

زاوية بالنسبة لالستثمار واإلنتاج، إال أنه قد يلجأ الفرد إلى االدخار بدال من االستثمار يعد االدخار حجر ال

إذا تعرض عمله االستثماري إلى بعض المخاطر أو عند ارتفاع األعباء الضريبية. أيضا يعمد المستثمر إلى 

يتوقف عن االستثمار إذا كانت  المقارنة بين تكلفة سعر الفائدة والفائدة الحدية لرأس المال. حيث أنه يمكن أن

تكلفة سعر الفائدة أكبر من الفائدة الحدية التي يجنيها رأس المال. وكما تعد الضريبة من األسباب التي تزيد 

من المخاطرة التي تواجه المستثمر، وذلك ألنها تزيد من أعباء رأس المال. وبالتالي قد يحتاج رأس المال إلى 

باء الناشئة عن فرض الضريبة. بذلك تكون الضريبة سببا في الحد من مدة أطول لتعويض هذه األع

م(. وحينما كان التوجه نحو االستثمار يتأثر بسعر الفائدة 1986االستثمار ولو بصفة مؤقتة )السيراري، 

السائد في السوق، ومن ناحية أخرى على الكفاية الحدية لرأس المال، فإن الضرائب تؤثر على الميل الحدي 
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ستثمار من خالل تأثيرها على األرباح. يزداد الميل الحدي لالستثمار مع زيادة فرص الربح، وينخفض مع لال

انخفاضه. والضرائب على الدخل وبصفة خاصة الضرائب التصاعدية يمكن أن تؤدى إلى خفض االستثمار 

حاربة التضخم، حيث بصورة مباشرة بسبب تخفيضها ألرباح رجال األعمال. يمكن استخدام الضريبة بغرض م

يمكن استخدامها كأداة لتوجيه االستثمارات نحو األنشطة االقتصادية المختلفة، وهو ما يعنى استخدام 

الضريبة للتأثير على هيكل االستثمارات. يتم ذلك عن طريق فرض ضريبة بميزات تحفز نشاط إنتاجي معين، 

م(. أيضا يالحظ في هذا المجال أن فرض 2004.وأخرى أكثر تشددا لألنشطة المراد توقفها )البطري، 

ضريبة على األرباح غير الموزعة في شركات المساهمة بمعدل أعلي من الضريبة على أرباح األسهم يؤدى 

إلى تقليل األموال االحتياطية أو االستثمار. كما يالحظ أن فرض ضريبة على األموال المودعة في 

توجيه هذه األموال إلى االستثمارات المباشرة أو االكتناز )ابن الحسابات الجارية في البنوك، يؤدى إلى 

م(. قد تغير الحكومة االتحادية الهيكل الضريبي حتى تستطيع أن تؤثر في االستهالك .200.عوف، 

واالستثمار. فقد تعمد الحكومة إلى رفع معدالت الضرائب الشخصية، وتخفيض معدالت الضرائب على 

فيض حجم االستهالك وتشجع االستثمار، وفي الحقيقة فإن كثيرا من االقتصاديين الشركات. هذا من أجل تخ

يرون أن الهيكل الضريبي ينبغي أن يتغير حتى يزيد من الحافز نحو االستثمار. يمكن للحكومة تصميم 

سياسات ضريبية مختلفة تؤدي إلى تنشيط االستثمار، ومنها تخفيض معدالت الضرائب على الشركات. تقديم 

إعفاءات ضريبية لالستثمار، والسماح للمنشآت بتعجيل اإلهالك. هذا يزيد من الحافز نحو التوجه إلى 

 م(.1983االستثمار في المصانع، والمعدات الجديدة )ابد جمان،

 . االستثمار في السودان:9

السودان في تلك  م، أولى هذا العامل أهمية كبيرة السيما أن1956السودان ومنذ أول حكومة وطنية في العام 

الفترة يحتاج إلى عملية تنمية شاملة وسريعة. لذلك كان من بين أهم  الوسائل لتحقيق التنمية المعونات 

األجنبية بكل أشكالها ومن بينها االستثمارات األجنبية، سواء كانت استثمارات من القطاع العام أو الخاص. 
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يوم )الدولة االقتصادية(، وما يتبعها من سياسات االنفتاح وفي ظل التحوالت الكبيرة التي يعيشها العالم ال

االقتصادي والتكتالت االقتصادية، ودخول السودان في تجمع دول الكوميسا. يتيح ذلك درجة من الحرية 

لحركة التجارة وحركة رؤوس األموال التي تبحث عن فرص استثمار أو مناخ استثماري. وبفضل حزمة 

قتصادية، والمالية، والنقدية، والتشريعية، واإلجرائية التي تبنتها الدولة. شهد متناسقة من السياسات اال

االقتصاد السوداني تطورا ايجابيا ملحوظا في االرتفاع المتزايد في معدل نمو االقتصاد، واالنخفاض المستمر 

م، أعقبته 1995-1993بمعدل التضخم في تلك الفترة. تم إعداد البرنامج الثالثي لإلنقاذ االقتصادي 

م. وهي شكلت اإلطار الفكري والمهني للدولة، حيث ربطت اإلستراتيجية 2002.اإلستراتيجية القومية الشاملة 

حلقات االقتصاد واإلصالح المالي، والنقدي، والتنمية االقتصادية، واالجتماعية بحركة المجتمع )السيد، 

نظام االقتصادي للدولة من مركزية اإلدارة والسلطة م(. هدفت السياسة االقتصادية آنذاك إلى تغيير ال1995

االقتصادية وتحكمية األسعار إلى اقتصاد يتجه نحو الحرية االقتصادية. أيضا  اتجهت الدولة نحو زيادة 

حركة السوق وعوامل اإلنتاج، وتحفيز المبادرات الفردية، وتوسيع دائرة النشاط اإلنتاجي للقطاع الخاص. 

االقتصادي والهيكلي الداخلي والخارجي )العرض، والطلب الكلي، واالدخار، واالستثمار(. ومعالجة االختالل 

أيضا قامت الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتنميته بتقديم العديد من الحوافز واإلعفاءات والضمانات. 

 .م(1999واالهتمام باالستثمار األجنبي والمحلي وذلك لما يوفره من إمكانات مالية )خربوش، 

 . معوقات االستثمار في السودان:9.1

معوقات االستثمار هي مجموعة من العوامل واإلجراءات تقف في طريق انسياب رؤوس األموال. تعمل كل 

الدول على إزالة العقبات أمام المستثمرين المحليين واألجانب، وفي هذا الشأن قامت الدول بعقد ندوات 

ستثمرين للوقوف علي آرائهم حول معوقات االستثمار من جهة ومؤتمرات لكثير من رجال األعمال والم

نظرهم. كما تبذل المؤسسة العربية لضمان االستثمار جهودا مقدرة في رصد المعوقات التي تواجهه 

م(. هناك بعض المعوقات التي تؤخر عملية االستثمار 1995االستثمارات األجنبية في الدول العربية )السيد، 
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ف وتخلف البنيات التحتية للدولة والتي تتمثل في الطرق، والمواصالت، والمطارات، وهي تتمثل في، ضع

ومرافق الخدمات العامة. عدم االستقرار السياسي وهذا تعاني منه معظم الدول النامية حيث تكثر فيها 

جنبية. وجود االضطرابات والنزاعات الداخلية المستمرة مما يشكل عائق أمام تنفيذ االستثمارات المحلية واأل

أكثر من قانون يتعلق باالستثمار، يالحظ تعدد التشريعات االستثمارية )قانون لتشجيع االستثمار الصناعي، 

وأخر للزراعي، وقانون لقطاع الخدمات(. ضعف االمتيازات والتسهيالت التي تمنح لالستثمار األجنبي حيث 

مرين. نقص المعلومات عن المقومات االستثمارية. أن كثير من القوانين تمنح امتيازات غير كافية للمستث

اإلجراءات العقيمة والطويلة التي تمارسها السلطات المختصة والتي تسبب ضياع وقت المستثمر. تتميز 

غالبية الدول النامية ومن بينها السودان بأنظمة مصرفية غير متقدمة ال تستطيع أن تلبي رغبات المستثمرين 

وتوفير التمويل الالزم بالسرعة المطلوبة. األسواق ال تستطيع أن تستوعب إنتاج في التحديات السريعة 

المشروعات األجنبية الكبيرة. عدم ترحيب المواطنين المحليين باالستثمارات األجنبية قد يعرض حياة 

المستثمرين على الخطر حيث أنه في كثير من األحيان يرفض السكان المحليين وجود األجانب. عدم 

ستقرار االقتصادي، وهذه سمة واضحة لمعظم االقتصاديات إذ نجد االقتصاد يتأرجح ما بين تضخم، اال

وكساد، وانكماش. ضعف بعض الكوادر العاملة في األجهزة المختصة باالستثمار. عدم االستقرار األمني، 

في البلد المضيف، يقف من المعوقات التي يضعها المستثمر األجنبي في أولوياته. عدم توفر النقد األجنبي 

عائق أمام المستثمر عند رغبته في شراء بعض المعدات واالحتياجات التي يحتاجها المشروع. تدهور قيمة 

العملة المحلية، هذه الظاهرة قد تؤدي إلى زيادة درجة المخاطرة بالنسبة للمستثمر. ازدواجية الضرائب، عادة 

لسلع التي تنتجها المشروعات أو الخدمات تقوم من قبل ما تفرض الدولة أكثر من ضريبة واحدة على ا

المستثمرين. عدم وجود برنامج واضح لالستثمار، كثير من الدول تغيب فيها البرامج االستثمارية ومن ثم عدم 

 وضوح أولويات االستثمار فيها. وعدم وجود خارطة استثمارية، والتي هي بمثابة دليل المستثمر.

 في السودان:. مناخ االستثمار 9.2
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يقصد بمناخ االستثمار األوضاع القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تكون البيئة التي يتم فيها 

االستثمار. يمثل مناخ االستثمار في السودان بعض العناصر مثل االستقرار السياسي، واإلصالح 

دارية، والبنيات التحتية، واألسواق المتاحة االقتصادي، وقوانين االستثمار، والسياسات واإلجراءات اإل

م(. ومن أهم العناصر المكونة للمناخ االستثماري حجم السوق ودرجة تطوره اللذان 1995لالستثمار )السيد،

يعتمدان بدورهما على الدخل ومعدالت نموه، ومعدل االستقرار السياسي، واألمني، وطبيعة القوانين 

تراقب االستثمار األجنبي. كذلك كفاءة األجهزة القائمة عليها ومدى تطور والتشريعات التي تشجع وتنظم و 

البنية األساسية وكفاءة أدائها. يعتبر السودان من أكبر األقطار العربية واألفريقية من حيث المساحة، كما 

كزا  تجاريا  يمتاز بموقع جغرافي متميز في قلب القارة األفريقية. تجاوره تسع دول مما يجعل منه معبرا  ومر 

للبلدان المجاورة. إذ تتوفر بالسودان إمكانيات وموارد طبيعية كبيرة من أراضي شاسعة صالحة للزراعة تقدر 

( مليون فدان، وموارد مائية وفيرة من اإلمطار واألنهار والمياه السطحية والجوفية. يتنوع المناخ 355بحوالي )

مناخ السافنا الغنية، والفقيرة، والمناخ المداري االستوائي، على طول البالد من الشمال إلى الجنوب يشمل 

( مليون رأس من األبقار، 1.3ومناخ البحر األبيض المتوسط. هذا إلى جانب ثروة حيوانية تقدر بحوالي )

واإلبل، والضأن، والماعز. تعتمد على مراعي طبيعية وغابات، كما توجد في السودان ثروة معدنية لم تستقل 

تشمل معدن الذهب، والفضة، والمنجنيز، والكروم وغيرها إلى جانب البترول، والغاز الطبيعي )زروق، بعد 

 م(.2.17

 . االستثمار األجنبي في السودان:9.3

م اشتمل على نصوص أوصت على ضمانات االستثمار الخاص ضد 1973الدستور الصادر في عام 

كما قامت الحكومة بإصدار قوانين االستثمار في قطاع  المخاطر السياسية، كالتأميم والمصادرة وغيرها.

الصناعة، والزراعة، والخدمات االقتصادية، والبترول، والمعادن. كان الغرض منها استعادة ثقة المستثمرين 

األجانب. أيضا  أنشئت سياسات جزئية لإلصالح االقتصادي، وتأسست على فلسفة اقتصاد السوق الحر، 
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هذه مهدت إلى تطبيع جزئي مع صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل اإلقليمية،  والتحرير االقتصادي.

والدولية. صحب هذه السياسات انفتاح على العالم الخارجي، وخاصة الدول العربية واالتحاد األوربي. كل هذه 

سلع التطورات تبني إصالحات اقتصادية تمثلت في اإلصالح المالي، والمصرفي، ورفع الدعم عن ال

والبضائع، وتحرير النقد األجنبي، وخصخصة المؤسسات العامة، واإلصالحات الضريبية، ومراجعة قوانين 

االستثمار. هذه اإلجراءات شهدت في السنوات األخيرة تدفقا لالستثمارات الخارجية خاصة في مجاالت 

يا، وبريطانيا، واألرجنتين، وغيرها البترول، والتعدين والنقل، من جهات متعددة شملت الصين، وماليزيا، وألمان

من الدول األخرى. هنالك عدد من القوانين المستحدثة التي تيسر كل أشكال الدعم والحماية لالستثمارات 

( اتفاقية، تشجع 24األجنبية والوطنية. ولمزيد من ضمانات االستثمارات األجنبية المباشرة تم التوقيع على )

إضافة إلى توقيع اتفاقيات لمنع االزدواج الضريبي. وقد تم هذا بتوفير البيئة  وتحمي االستثمارات األجنبية،

التشريعية المالئمة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، التي تزامنت مع اإلصالحات االقتصادية. هذه 

اإلصالحات تهدف إلى تحرير التجارة، وتحرير أسعار صرف العمالت األجنبية، وتطبيق سياسات 

صخصة للمشاريع الحكومية. هذا أدى إلى زيادة في حجم االستثمارات في مجال الصناعة، والزراعة، الخ

م، 2.15م. أهم مزايا قانون تشجيع االستثمار في السودان للعام 2001.والخدمات االقتصادية خالل عام 

أو جزئيا من الضرائب  نص على عدم التمييز بين المال المستثمر سواء كان أجنبي أو وطني. اإلعفاء كليا  

والرسوم التي تفرضها الوالية المعنية، عدا رسوم الخدمات لفترة تتجاوز خمس سنوات. اإلعفاء من الرسوم 

والضرائب التي تفرض الحقا على المشروع من الوالية خالل فترة اإلعفاء. اإلعفاء كليا  أو جزئيا  من رسوم 

للمستثمر من تحويل أمواله في حال عدم تنفيذ المشروع.  الجمارك والواردات التي تخص المشروع. يمكن

استيراد المواد الخام للمشروع وتصدير منتجاته بكل سهولة ويسر. منح المستثمر األرض الالزمة التي يحتاج 

إليها المشروع. عدم تأميم أو مصادرة المشروع أو نزع حق الملكية للعقارات. ال يجوز حجز أو مصادرة أو 

 م(. 2.17ل المشروع االستثماري، إال بأمر قضائي )زروق، تجميد أموا
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 م:2.11 – 1957. بعض اتفاقيات السودان )االستثمار( في الفترة 9.4

 األموال رؤوس استثمار تفاقيةم. ا1957العربية(، في عام  الدول العربية )جامعة االقتصادية الوحدة اتفاقية

 بين هولندا والفني االقتصادي التعاون اتفاقيةم. .197 في عام العربية الدول بين انتقالها وحرية ،العربية

م، ثم تم .198  في عام العربية الدول داخل العربية األموال رؤوسم. اتفاقية توحيد .197 في العام والسودان

 بين االستثمارات وضمان حمايةم. اتفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي لالستثمار بغاية 2.13تعديلها في العام 

م. اتفاقية 1991م. االتفاقيات االقتصادية بين دول االتحاد اإلفريقي في عام 1981العام  في األعضاء الدول

م، بين .200.م. اتفاقية كوت ونو في العام 1993السوق المشتركة للسوق المشتركة لدول الكوميسا في عام 

بية. اتفاقية السوق المشتركة بين دول شرق السودان والدول األوربية، ودول المحيط الهادي، والدول الكاري

م )مؤتمر األمم المتحدة  2001.وجنوب أفريقيا، والواليات المتحدة األمريكية، والواليات المتحدة تيفا في العام 

 م(.2.15للتجارة والتنمية، 

 . التحليل والنتائج:.1

م(، لبيانات تم 2.16 – .198للفترة )( لتحليل بيانات الدراسة OLSاستخدمت طريقة المربعات الصغرى )

جمعها من التقارير السنوية لبنك السودان، ووزارة المالية واالقتصاد الوطني. بحيث تم استخدام االستثمار 

(، وسعر GDP(، والناتج المحلي اإلجمالي )M(، والواردات )T( كمتغير تابع، و)الضرائب )INVالكلي )

( أدناه يوضح نتائج التحليل التي استخدم فيها الحزم 1والجدول رقم )(( كمتغيرات مستقلة. EXالصرف )

يمكن صياغة المعادلة المقدرة ( في الملحق، 1(. من الجدول رقم )Eviewsالحاسوبية عن طريق برنامج )

 كاآلتي:

 



219 
 

𝑰𝑵𝑽 = −𝟏𝟎. 𝟑𝟕𝟗𝟎𝟑(𝑴) − 𝟓𝟏𝟔𝟏𝟓𝟒. 𝟒(𝑬𝑿) + 𝟗. 𝟎𝟗𝟒𝟔𝟕𝟎(𝑮𝑫𝑷) −

𝟎. 𝟎𝟗𝟓𝟔𝟓𝟒(𝑻)  (-6.344761)          (-..116726)                 (.20027..4)        

         (-14.69616)          

F = (11.7.)                                      𝑹𝟐  = (..93)                                          

DW = (1.86) 

 المحسوبة وهي كما يلي: (Fتم استخدام القوانين الرياضية لحساب قيمة )

𝐹 =
(𝑁 − 𝐾)

(𝑁 − 1)
.

(𝑅2)

(1 − 𝑅2)
 

 بحيث أن:

N ،عدد المشاهدات :K.المتغيرات المستقلة : 

𝐹 =
(26 − 4)

(26 − 1)
.
(. .93)

(1−. .93)
= 11.7. 

(، وهي أكبر .11.7المحسوبة ) (F)حسب ما تشير إليه قيمة  %(5)النموذج ذو معنوية عند مستوى حرية 

𝐹𝑐(، والشرط اإلحصائي يقول أن النموذج ذو معنوية إحصائية )5..3( الجدولية )Fمن قيمة ) > 𝐹𝑡 ،)

( توضح أن نسبة 𝑹𝟐( هي الجدولية. وأن قيمة معامل التحديد )𝐹𝑡( هي المحسوبة، بينما )𝐹𝑐بحيث أن )

ف، ( تسببها المتغيرات المستقلة وهي )الواردات، وسعر الصر INV%( من التأثير على المتغير التابع )93)

.𝟏𝟎−)والناتج المحلي اإلجمالي، والضرائب(. ويالحظ من المعلمات  𝟑𝟕𝟗𝟎𝟑  ،−𝟓𝟏𝟔𝟏𝟓𝟒. 𝟒  ،

−𝟎. ( أن الواردات، وسعر الصرف، والضرائب على التوالي، ذات أثر سالب على االستثمار، 𝟎𝟗𝟓𝟔𝟓𝟒

حسب قيمة المعلمة بينما يالحظ أن الناتج المحلي اإلجمالي ذو أثر موجب على االستثمار 

(𝟗. ( تشير إلى معنوية إحصائية المتغيرات المستقلة. بهذا نجد أن النموذج T(. وأن قيم اختبار )𝟎𝟗𝟒𝟔𝟕𝟎
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متسق مع النظرية االقتصادية في بناء العالقات مع المتغير التابع )االستثمار(، وكما أنها تثبت صحة 

 فرضيات الدراسة.

 . مناقشة النتائج:11

االستثمار يعد من مكونات الطلب الكلي، وهو من المؤشرات االقتصادية المهمة جدا في الدول. والسودان من 

الدول ذات الفرص المتاحة لالستثمار وخاصة في القطاع الزراعي، نسبة لتوفر المسحات الزراعية من 

وع المناخ من مكان إلى آخر األراضي الخصبة، والمياه العذبة المتوفرة من نهر النيل وفروعه، وكذلك تن

يساعد هذا على زراعة العديد من المحاصيل النقدية المختلفة. كما ال ينسى توفر األيدي العاملة ذات الكفاءة 

والخبرة. االستثمار في السودان يحتاج إلى سياسات تشجيعية بتخفيض الضرائب على االستثمار، كما أنه 

كية بالتحول نحو السلع اإلنتاجية. كل هذا يفضي إلى زيادة حجم يمكن معالجة الوارد من السلع االستهال

االستثمارات في القطاعات المختلفة، األمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة اإلنتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي. 

 هذا برمته يقود إلى حل مشكلة التضخم، وسعر الصرف، واستقرار االقتصاد واالتجاه نحو االزدهار. 
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 . المالحق:14

 نتائج التحليل -( 1جدول )

Dependent Variable: INV   
Method: Least Squares   
Date: .1/26/18   Time: .2:41   
Sample: 198. 2.16   
Included observations: 37   
Convergence achieved after 72 iterations  
MA Backcast: 1978 1979   

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          M -1..379.3 1.635842 -6.344761 ...... 
EX -516154.4 4421932. -..116726 ...978 

GDP 9..9467. ..448675 .20027..4 ...... 
T -...95654 ....65.9 -14.69616 ...... 

MA(2) -..999457 ..118778 -8.414486 ...... 
          R-squared ..929428     Mean dependent var 479.9861 

Adjusted R-squared ..92.6.7     S.D. dependent var 1.42E+.8 
S.E. of regression 39882769     Akaike info criterion 37.96588 
Sum squared resid 5..9E+16     Schwarz criterion 38.18357 

Log likelihood -697.3687     Hannan-Quinn criter. 38..4262 
Durbin-Watson stat 1.86.871    

          Inverted MA Roots       1...          -1...  
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 بيانات الدراسة بماليين الجنيهات -( 2جدول )

 GDP Exports (X) Imports (M) العام

Exchang

e Rate 

(EX) 

Taxation (T) Investment (I) Saving (S) INF 

198. 6845... 394.6. 783.5. ....5. 149513... 14576... 3449..9. 26.1 

1981 7.4..1. 554.4. 997.8. ....9. 153.84... 16.66... 1539..6. 22.5 

1982 9591.9. 684.9. 17.9.4. ...13. 298275... 153.3... -75..9..1 27.7 

1983 118.7.4. 967.5. 2351.8. ...13. 31184.200. 1627.... -34564.4. 31.1 

1984 15357.2. 13...2. 2193.3. ...25. 357943... 6931.... -145965.3. 32.4 

1985 2.218.1. 997.4. 228..2. ...25. 34279.... 24.3.... -6.48..11 46.3 

1986 36479.8. 1172.2. 2719.7. ...25. 768386... 47283... 14....... 29 

1987 46791.1. 1493.1. 2294... ...45. 19.8888... 71626... 195.6.... 25 

1988 8256.200. 2433.2. 4294.3. ...45. 1964439... 11...4... 39.36.... 49.1 

1989 11.11..7. 3422.7. 6.78.4. ...45. 17.200..... 1.266.... 1663..... 74.1 

199. 19266..5. 3526... 5.6.200. ...45. 216....... 258889... 5.178.... 67 

1991 421818... 5.8.200. 136.200. ...45. 257....... 73.523... 515.6.200.. 1.2004 

1992 948448... 319257... 82.898... ..1... 57........ 18796..... 73713..... 119.3 

1993 1881289... 417267... 94493.200. ..1328 1154...... 426439.... 912.37.... 1.1.1 

1994 4.49739.4. 52389.... 1161478... ..216. 2236...... 894.459... 253.391.... 116.8 

1995 9856434... 555674... 164939.... ..4... 3947...... 9467328... 4434..... 69.5 

1996 1.4781.... 62.186... 15.4387... 1.2464 66426..... 14.91..... -2812671... 129.2 

1997 161374.... 59418.200. 1579716... 1.5765 83873..... 28429..... -151569.... 47.19 

1998 219359.... 595741... 1924649... 1.9945 8114...... 57514..... 1287346.200.. 17..1 

1999 27.588.... 78..58... 1414949... 2.516. 8359...... 44245..... 1.292.44... 16.16 

.200. 336627.... 18.67.8... 1537768... 2.5714 16539...... 32677..... 978..... 8.6 

.2001 4.6586.... 16987.3... 23..96.... 2.587. 175346..... 67875..... 196.200... 4.8 

.2002 477561.... 1949115 2446384. 2.6334 2137....... 1.4264..... 3775..... 8.4 

.2003 557338.... 2542176... 2881915... 2.6.82 2668....... 988.1...... 32.4..... 7.4 

.2004 687214.... 3777764... 4.7523.... 2.5826 42.3....... 13.696..... 559.200... 8.7 

.2005 857.71.... 4824278... 67568.200.. 2.4358 5..7....... 167563..... 478...... 8.4 

.2006 982919.... 435.591... 5969531... 2.1715 5881....... 252759..... 677...... 7.2 

.2007 1198373.... 887925.... 8775457... .200159 653........ 272354..... 1.798..... 8.1 

.2008 1355117..... 1167.5.4... 935154.... .200913 768.3...... 279...200... 1615.200... 14.3 

.2009 1393875.... 82571.5... 969.918... 2.3259 86558...... 285847..... 77..200... 11.2 

2.1. 16.6465.... 114.428.... 1..4477.... 2.3.51 945873..... 348.39..... 25158.... 13 

2.11 1821513.... 1.193..4. 923.95.200. 2.4824 111833...... 442325..... 31937.... 18.1 

2.12 2225479.... 4.665.... 9475.18... 4.95.. 155674...... 385824..... 6764..... 35.6 

2.13 3.4116.7... 4789..73 923.3.200. 5.6816 241337...... 47719...... 71.5..... 28.1 

2.14 471295..... 435.21... 92113.... 5.621. 351781...... 58134.200... 69345.... 25.7 

2.15 58293671... 3169..... 95.87.... 5.561. 419633...... 6147859..... 7.1975... 23.2 

2.16 693514..... 3.93...6. 83234.... 5.335. 472576...... 635846.3.... 697712.5 29.49 

 السودان. –اإلحصائي وزارة المالية واالقتصاد الوطني، سنوات مختلفة  المصدر: تقارير بنك السودان، والجهاز
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 م2.16-م2.15بالوالية الشمالية للفترة من والحضر  ريففي الالتضخم 

 األسباب والحلول

 د. أسامة معاوية بخيت حسين

 واإلحصاءقسم اإلقتصاد  –األستاذ المشارك  بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة دنقال 

 osamama666@gmail.comاإليميل : 

 مستخلص 

هذه الدراسة إلى توضيح األسباب التي أدت إلى إرتفاع األسعار بالريف والحضر في الوالية الشمالية تهدف 
م. وللوصول لهذا الهدف إتبع الباحث المنهج اإلحصائي والمنهج الوصفي التحليلي وذلك 2.16خالل العام 

رقام القياسية ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم بالريف والحضر في الوالية وتحليلها من خالل دراسة األ
ووصفها لمعرفة أسباب إرتفاعها ومن ثم وضع الحلول المناسبة للحد منها. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة 

الوالية،  من النتائج أهمها إرتفاع أسعار جميع مكونات المجموعة السلعية والخدمية بالريف والحضر في
ويعزى هذا اإلرتفاع للقرارات اإلقتصادية التي إتخذتها الحكومة المركزية بإلغاء الدعم عن الوقود مما سبب 
موجه من إرتفاع األسعار بالريف والحضر في الوالية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها 

ومحاربة اإلحتكار وتعدد الوسطاء وتشجيع  ضرورة فتح مراكز للبيع المخفض بالريف والحضر في الوالية
 المنافسة الحرة بين التجار.

Abstract 

The aim of this study to explain the reasons which lead to the rise of the prices in 

the rural and Urban of the northern state during 2.16, this has been done through 

statistical descriptive and analytic study to the figures for the consumers prices ,the 

rate of inflation in the rural and Urban of the northern state, so as to find out the 

causes of the rise and then to set the appropriate solutions to reduce the rise of the 

prices. The findings of the study, that the rise of the prices for all goods and 

services in the rural and Urban of the state,  this is due to the measures taken by the 

government after the lifting of the subsidy from the fuel which causes the rise of 

the prices in the rural and Urban of the state. The recommendations of the study, 
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that the rural and Urban of the northern state should open centres for cheaping 

selling encourage the competition and controlling monopoly. 

 مقدمة -1

قتصادية شيوعا  في الوقت الراهن مما دفع العديد من تعد ظاهرة التضخم من أكثر الظواهر اإل
تخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجتها لما لهذه الظاهرة  الكتاب اإلقتصاديين إلى دراستها إليجاد الحلول المناسبة وا 

من أثار سالبة على البالد. ولقد عانت الوالية الشمالية والسودان عموما  من إرتفاع حاد في األسعار 
م مما سبب موجه من 2.11بعد إنفصال جنوب السودان وخروج البترول من الموازنة العامة عام خصوصا  

إرتفاعات األسعار تأثرت بها الحياة في الريف والحضر. لذا جاءت هذه الدراسة لتقف على حجم هذا اإلرتفاع 
ت التضخم بالريف من خالل دراسة إحصائية وصفية تحليلية لألرقام القياسية ألسعار المستهلك ومعدال

 والحضر وتحليلها ومقارنتها لمعرفة أسباب إرتفاعها ووضع الحلول المناسبة للحد منها.

 مشكلة الدراسة 1-2

تعاني الوالية الشمالية في الريف والحضر من إرتفاع حاد في األسعار حيث بلغ معدل التضخم خالل فترة 
جاءت هذه الدراسة لتدرس األرقام القياسية ألسعار  % ولتعرف على أسباب هذا اإلرتفاع12.3الدراسة معدل 

المستهلك ومعدالت التضخم بالريف والحضر في الوالية الشمالية لتوضح أسباب هذا األرتفاع وتضع الحلول 
 المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

 أهداف الدراسة 1-3

 أرادت الدراسة التوصل لمجموعة من األهداف هي:

 أدت إلى التضخم بالريف والحضر في الوالية الشمالية  / توضيح األسباب التي1

 / مقارنة حجم التضخم في الريف والحضر بالوالية الشمالية2

 / وضع الحلول والمقترحات للحد من التضخم في الريف والحضر بالوالية3

 / حث الحكومة للحد من التضخم بالوالية4
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 أهمية الدراسة  1-4

تناولها لقضية مهمة هي حديث الساعة اليوم وهي مشكلة التضخم حيث تعاني تكمن أهمية الدراسة في 
الوالية الشمالية والسودان عموما  من إرتفاع حاد في األسعار خالل فترة الدراسة لذا تعتبر هذه الدراسة مهمة 

السليم لمعالجته،  لمتخذى القرار بالوالية للتعرف على التضخم وأسبابه بالوالية الشمالية ومن ثم إتخاذ القرار
رتفاعات األسعار لما تحتويه هذه  كما تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية للباحثين والمهتمين بقضية التضخم وا 

 الدراسة من معلومات ثرة في هذا المجال.

 فرضيات الدراسة 1-5

 /التضخم في الريف أكبر من التضخم في الحضر بالوالية الشمالية1

 لية في حالة إرتفاع من عام آلخر/ التضخم بالوالية الشما2

 ومصادر البيانات منهجية الدراسة 1-6

إستخدم الباحث المنهج اإلحصائي والمنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل دراسة األرقام القياسية ألسعار 
ثم المستهلك ومعدالت التضخم بالريف والحضر في الوالية الشمالية وتحليلها ومعرفة أسباب إرتفاعها ومن 

 وضع الحلول المناسبة لها.

 هيكل الدراسة 1-7 

 قسمت الورقة إلى:

 / المقدمة وتحتوى على خطة البحث والدراسات السابقة1

 / إطار نظري يحتوي على مفهوم التضخم وأنواعه وأثاره وطرق قياسه وكيفية عالجه 2

وأسبابه وتحليل األرقام القياسية ألسعار / دراسة ميدانية تحتوي على التضخم في السودان والوالية الشمالية 3
المستهلك ومعدالت التضخم في الريف والحضر بالوالية الشمالية ومن ثم التوصل لمجموعة من النتائج 

 والتوصيات.

 



228 
 

 الدراسات السابقة 1-8

الفترة / دراسة عبد الماجد المكاوي رحمة اهلل  بعنوان مشاكل التضخم في السودان األسباب والمعالجات في 1
 م( 2002.-م 1998من )

تمحورت أهداف البحث في التعرف على ظاهرة التضخم في السودان وأسبابه وأثاره وطرق عالجه، وللتوصل 
لتلك األهداف إتبع الباحث المنهج التاريخي والمنهج التجريبي من خالل جمع بيانات عن ظاهرة التضخم 

لنتائج أهمها : عدم وجود سياسات مالية ونقدية ثابتة في ووصفها وتحليلها، وتوصلت الدراسة لمجموعة من ا
السودان خالل فترة الدراسة وأن أهم مسببات التضخم تمثلت في تمويل الميزانية بالعجز وزيادة عرض النقود 
واإلنخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي وتدهور سعر الصرف ، وقد أوصت الدراسة بضرورة التحكم في 

 فاق العام وزيادة اإلنتاج والصادرات.عرض النقود واإلن

دور السياسة المالية والنقدية في ضبط التضخم في السودان للفترة  / دراسة الدرديري بالل إسماعيل بعنوان2
 م ( 2006. –م .197من ) 

هدفت الدراسة إلى معرفة المؤثرات على التضخم في السودان ومعرفة أدوات السياسة المالية والنقدية 
المستخدمة في السودان ومدى فاعليتها في ضبط التضخم، وللتوصل لتلك االهداف إتبع الباحث المنهج 
التحليلي الكمي إلختبار نموذج اإلنحدار بواسطة طريقة المربعات الصغرى لمعرفة العوامل المؤثرة على 

لهيكلية هي أهم العوامل التضخم في السودان ، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها: أن العوامل ا
المؤثرة على التضخم في السودان ويمكن إعتبار أن التضخم في السودان هيكلي هذا إلى جانب اإلفراط في 
اإلصدار النقدي الذي يؤدي إلى إرتفاع التضخم في السودان، وقد اوصت الدراسة بضرورة إصالح 

صدار النقدي وعرض النقود لما لها من أثر اإلختالالت الهيكلية في اإلقتصاد السوداني وضبط عملية اإل
 كبير في عملية التضخم.

/ دراسة ريان إبراهيم الحسين محمد  بعنوان إستخدام نماذج المعادالت اآلنية لدراسة محددات التضخم في 3
 م 2.13-م .199السودان في الفترة من 

العوامل المؤثرة عليه وبيان أثره على  تمحورت أهداف الدراسة في التعرف على التضخم وأنواعه وأسبابه وأهم
اإلقتصاد السوداني، وللتوصل لتلك االهداف إتبعت الباحثة المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التاريخي 
وتحليل البيانات بواسطة البرامج اإلحصائية ، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها وجود عالقة 
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جود عالقة عكسية بين التضخم والناتج المحلي اإلجمالي وسعر طردية بين التضخم وعرض النقود وو 
الصرف، وقد أوصت الدراسة بضرورة تخفيض عرض النقود وزيادة اإلنتاج المحلي ورفع أداء الصادرات 

 للتخلص من التضخم في البالد.

 اإلتفاق واإلختالف مع الدراسات السابقة 1-9

تناولها ألهم األسباب التي أدت إلرتفاع األسعار في السودان إتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة في 
ختلفت الدراسة مع الدراسات السابقة في تناولها لقضية  ووضعها للمعالجات والحلول المناسبة للحد منه. وا 
التضخم في الريف والحضر بالوالية الشمالية موضحة األسباب التي أدت إلرتفاع األسعار والمعالجات 

 التضخم بالريف والحضر في الوالية الشمالية.للتخفيف من 

 اإلطار النظري  -2

 مفهوم التضخم 2-1

ختتتالف تفستتيرهم لهتتذه الظتتاهرة. فقتتد  ال يوجتتد تعريتتف واحتتد للتضتتخم وذلتتك إلختتتالف وجهتتات نظتتر المحللتتين وا 
ن، يعتتتترف التضتتتتخم بأنتتتته اإلرتفتتتتاع المستتتتتمر فتتتتي المستتتتتوى العتتتتام لألستتتتعار ختتتتالل فتتتتترة زمنيتتتتة معينتتتتة. )رضتتتتوا

 م(1995

 ولكي يحدث التضخم فإنه ال بد من حدوث شرطين أساسيين هما:

أ/ إرتفتتاع المستتتوى العتتام ألستتعار معظتتم الستتلع والختتدمات حيتتث ال يعتبتتر مجتترد إرتفتتاع ستتعر ستتلعة واحتتدة أو 
ستتلعتين تضتتخما  وذلتتك ألن اإلرتفتتاع قتتد يقابلتته إنخفاضتتا  فتتي أستتعار ستتلع أختترى األمتتر التتذي يترتتتب عليتته بقتتاء 

لمستتتوى العتتتام لألستتعار ثابتتتتا  فالتضتتتخم  يتطلتتب إرتفتتتاع أغلبيتتة الستتتلع والختتتدمات التتتي تحتتتتل نستتبة كبيتتترة متتتن ا
 ميزانية المستهلك.

ب/ اإلرتفتتاع المستتتمر لألستتعار فإرتفتتاع األستتعار لفتتترة مؤقتتتة قصتتيرة ال تعتبتتر تضتتخما  فالتضتتخم يترتتتب عليتته 
 الزمن.زيادة في أسعار السلع والخدمات لفترة طويلة من 

ويعرف التضخم أيضا  بأنه كمية كبيرة متن النقتود تالحتق كميتة قليلتة متن الستلع. وهتذا متا تفستره النظريتة النقديتة 
 م(1992حيث أن زيادة النقود في المجتمع بكمية تفوق عرض السلع يؤدى لحدوث التضخم.)عادل، 
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إنخفتتاض قيمتتة النقتتود فتتإذا إنخفضتتت كمتتا يعتترف التضتتخم أيضتتا  بأنتته إرتفتتاع فتتي تكتتاليف المعيشتتة الناتجتتة متتن 
 م(1974.)فؤاد،  قيمة النقود ألي سبب من األسباب فإن ذلك يؤدى لحدوث التضخم.

 أنواع التضخم 2-2

 م(.2.1هناك عدة أنواع للتضخم منها: )نبيل،

 / التضخم المفتوح )الظاهر(1

فتي الطلتب الكلتي التذي يفتوق هو التضخم الذي يحدث في األسعار دون تدخل من الدولة وذلك بسبب الفائض 
 العرض الكلي.

 / التضخم المكبوت )المقيد(2

هو التضخم الذي ال تستطيع فيه األسعار اإلرتفاع وذلك لوجود القيود الحكومية الموضتوعة للستيطرة علتى رفتع 
 األسعار كأن تحتدد الدولتة حصتة بنتزين لكتل ستيارة أو أنبوبتة غتاز لكتل منتزل ويتؤدي التضتخم المكبتوت لظهتور

 السوق السوداء.

 / التضخم الجامح3

هتتو التضتتخم التتذي يحتتدث فتتي حتتاالت الحتتروب والكتتوارث التتتي تصتتيب الدولتتة ممتتا يتتؤدى إلتتى إرتفتتاع األستتعار 
 بصورة فلكية مذهلة تفقد النقود فيها وظائفها.

 / التضخم المستورد4

إليهتا متن ختالل التواردات التتي  هو اإلرتفاع في األسعار في التدول المستتوردة نتيجتة إلنستياب التضتخم العتالمي
 تستوردها.

 / التضخم الزاحف5

% وهتذا التضتخم إذا لتتم يتتم معالجتته قتتد يتحتول إلتتى .1هتو إرتفتاع فتتي األستعار بمعتدل ستتنوي بستيط ال يتعتتدى 
 تضخم جامح.
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 قياس التضخم 2-3

 م(2003.هناك عدة طرق لقياس التضخم من أهمها: )حاكم، 

 / طريقة األرقام القياسية1

يقتتيس التترقم القياستتي التغيتتر التتذي يطتترأ علتتى األستتعار بتتين فتتترتين فتتترة األستتاس وفتتترة المقارنتتة فتتإذا إرتفتتع التترقم 
ذا إنخفتتض عتتن ستتنة األستتاس يعنتتي ذلتتك إنخفاضتتا  فتتي  القياستتي فتتي فتتترة المقارنتتة يعنتتي ذلتتك إرتفتتاع األستتعار وا 

ستتتهلك التتذي يقتتيس التغيتتترات التتتي تحتتدث فتتتي األستتعار. ومتتن أهتتم األرقتتتام القياستتية التترقم القياستتي ألستتتعار الم
 السلع والخدمات التي تمس حياة المجتمع. ويحسب معدل التضخم بواسطة المعادلة التالية:

 %..1× الرقم القياسي في سنة األساس ÷ معدل التضخم = الرقم القياسي باألسعار الجارية 

 / طريقة الفجوات التضخمية2

فجتوات التضتخمية والتتي تقتيس الفترق بتين حجتم الستلع والختدمات المنتجتة فتي تعتمد هذه الطريقتة علتى قيتاس ال
اإلقتصاد وبين القوة الشرائية المتوفرة في أيدى المستهلكين فإذا زادت القوة الشرائية لدى المستتهلكين عتن الستلع 

ذا إرتفتتع حجتتم الستتلع المنتجتتة عتتن القتتوة الشتترائية لتتدى  والختتدمات المنتجتتة يعنتتى ذلتتك وجتتود الفجتتوة التضتتخمية وا 
 المستهلكين يعنى عدم وجود تلك الفجوة التضخمية .وتحسب الفجوة التضخمية بالمعادلة التالية:

 الدخل الكلي الحقيقي –الفجوة التضخمية = الطلب الكلي النقدى 

 وفيته يتتم مقارنتة معتدل التغيتر النستبي للنتاتج المحلتي اإلجمتالي باألستعار الجاريتة / معدل الضتغط التضتخمي3
بمعتدل التغيتر النستتبي للكتلتة النقديتة، وكلمتتا زاد التغيتر النستبي للكتلتتة النقديتة عتن التغيتتر النستبي للنتاتج المحلتتي 
اإلجمتالي باألستعار الجاريتتة كتان معنتي ذلتتك وجتود الضتغوط التضتتخمية وكلمتا قلتت قلتتت الضتغوط  التضتتخمية  

 وتحسب الضغوط التضخمية بالمعادلة التالية:

 .الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية –مي = التغير النسبي للكتلة النقدية معدل الضغط التضخ

 

 أثار التضخم 2-4
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للتضخم أثار سالبة على اإلقتصاد فهو يتؤدى إلتى إضتعاف ثقتة األفتراد فتي العملتة الوطنيتة وفقتدان النقتود ألهتم 
اإلحتفتتاظ بتأموالهم فتتي البنتوك نتيجتتة تآكتتل وظائفهتا وهتتي كمقيتاس ومخزنتتا  للقيمتتة وبالتتالي سيفضتتل األفتراد عتتدم 

قيمتهتتا ممتتا يقلتتل متتن اإلدختتار ويتتؤثر علتتى اإلستتتثمار حيتتث يحتتدث إرتبتتاك فتتي تنفيتتذ المشتتروعات اإلستتتثمارية 
نتيجتتتتة عتتتتدم قتتتتدرة المنشتتتتآت اإلستتتتتثمارية متتتتن تحديتتتتد تكتتتتاليف إنشتتتتائها لتغيتتتتر األستتتتعار بستتتترعة ويظهتتتتر الظلتتتتم 

ل المتغيرة )التجتار( ويتتأثر أصتحاب التدخول الثابتتة)الموظفين( وينتشتر اإلجتماعي حيث يستفيد أصحاب الدخو 
الرشوة والفساد اإلداري الذي يلجأ إليه اصتحاب التدخول الثابتتة كأستلوب مضتاد يخفتف متن حتدة التضتخم إلنهتم 
ر يفقدون جزءا  كبيرا  متن دختولهم ونجتد أن الموظتف عتادة متا يستاوم علتى تأديتة الخدمتة لمتن يتدفع أكثتر ويقتصت

 م(2001.تقديم الخدمات على من يعطيه وهكذا يعاني الكل من جراء التضخم. )محمد،

 وسائل عالج التضخم 2-5

يتم عالج التضخم بإستخدام سياسة مالية وسياستة نقديتة إنكماشتية يكتون الهتدف منهتا إمتصتاص الكتلتة النقديتة 
 الزائدة في المجتمع من خالل التأثير على حجم الطلب الكلي.

 ل أهم أدوات السياسة النقدية في األتي:وتتمث

 / رفع سعر الفائدة1

 / رفع نسبة اإلحتياطي القانوني2

 / دخول البنك المركزي بائعا  للسندات3

 أما أدوات السياسة المالية المستخدمة في عالج التضخم تتمثل في األتي:

 / رفع معدل الضريبة1

 نفاق اإلنتاجي الذي يخلق العائد/ التقليل من حجم اإلنفاق الجاري وتوجيهه لإل2

 / التقليل من  حجم الدين العام حتى ال يؤدى ذلك إلى زيادة القاعدة النقدية في المجتمع 3

هنتاك إجتراءات أخترى لعتالج التضتخم تتمثتل فتي الرقابتة علتى األستعار وذلتك بوضتع حتد أقصتى وحتد أدنتى لهتا 
ستخدام نظام البطاقة في توزيع السلع الضرورية وتخفيض القيود على التواردات حتتى يستاعد ذلتك علتى زيتادة  وا 
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إستتتماعيل وآختتتترون، عتتترض الستتتلع الضتتترورية ورفتتتع اإلنتتتتتاج بشتتتكل عتتتام حتتتتى يتتتؤدى إلتتتتى عتتتالج التضتتتخم. )
 م(2004.

 الدراسة الميدانية -3

 التضخم في السودان 3-1

)التقرير السنوي لبنك السودان هناك مجموعة من المشاكل التي أدت إلى حدوث التضخم في السودان منها: 
 م( 2.15 -م.2.1المركزي ، 

أدى إنفصال جنوب م، إذ 2.11/ إنخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وخصوصا  بعد العام 1
السودان وخروج البترول من الموازنة العامة إلى إنخفاض في نمو الناتج المحلي اإلجمالي حيث إنخفض 

% عام 1.7م ثم إلى 2.11% عام 1.9م إلى .2.1% عام .5.2معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي من 
م( من تنمية .2.1م إلى العام 1999م م. كما أن السودان لم يستطع خالل فترة وجود البترول )من العا2.12

قطاعاته اإلنتاجية الزراعة والصناعة مما سبب عجز في ميزان المدفوعات وأدى إلى إظهار التضخم في 
 البالد.

/ السياسة التقشفية التي إنتهجها السودان لمعالجة الخلل الذي أحدثه خروج البترول من الموازنة العامة، إذ 2
خلق فجوة كبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي تسببت في عدم قدرة الدولة من توفير أدى خروج البترول إلى 

النقد األجنبي لمواجهة متطلبات الموازنة العامة مما دفع به إلى إلغاء الدعم عن الوقود والذي خلق موجه من 
 إرتفاعات األسعار تأثرت بها الحياة في جميع واليات السودان.

الجاري حيث لم يستطع السودان تنمية قطاعاته اإلنتاجية عندما كان يمتلك  / تفاقم اإلنفاق العام3
نما وجه إيراداته إلى مشاريع الصحة والتعليم والطرق والمياه وترسيخ دعائم الحكم .2.1-م1999البترول) م( وا 

نة لم تستطع الفيدرالي وأهمل قطاعاته اإلنتاجية الحقيقية الزراعة والصناعة وعند خروج البترول من المواز 
القطاعات اإلنتاجية التي عانت من اإلهمال لسنوات طويلة من تعويض ما فقدته البالد من عوائد مما خلق 

 هزة في اإلقتصاد السوداني وفاقم قضية التضخم.

م والضعف في الهيكل اإلنتاجي إلى 2.11/ إنخفاض سعر الصرف حيث أدى فقدان إيرادات البترول عام 4
ن المدفوعات حيث إنخفضت الصادرات بمقدار ما فقده من البترول وواجهها في الجانب ضعف عام في ميزا

اآلخر زيادة الواردات من المواد البترولية التي فقدها وصاحب ذلك ندرة في النقد االجنبي والذي كان البترول 
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نخفضت قيمة العملة الوطنية نتيجة .7يمثل  لعدم توفر غطاء لها % منه مما أدى إلى إرتفاع سعر الدوالر وا 
 من النقد األجنبي والذي كانت عملية تصدير البترول تعمل على تغطيته.

 التضخم في الوالية الشمالية 3-2

شهدت الوالية الشمالية كغيرها من واليات السودان إرتفاعا  حادا  في األسعار خصوصا  بعد إنفصال جنوب 
م. ويعزى هذا اإلرتفاع في األسعار للسياسات 2.11السودان وخروج البترول من الموازنة العامة عام 

اإلقتصادية التي إتخذتها الحكومة المركزية بإلغاء الدعم عن الوقود مما سبب موجه من إرتفاعات األسعار 
م على التوالي نسبة 2.16م إلى العام 2.11تأثرت بها الحياة في الوالية. وبلغ معدل التضخم بالوالية لألعوام 

%. وتواجه الوالية مجموعة من المشاكل كانت %12.3، %22.9، %37.3، 25.3 %،%28.7، 22
سببا  في خلق مزيد من إرتفاعات األسعار متمثلة في إرتفاع تكاليف النقل والترحيل حيث تقوم الوالية 

إلى بإستجالب السلع من العاصمة الخرطوم والواليات األخرى مما يؤدى إلى إرتفاع قيمة السلع بالوالية هذا 
حتكار بعض السلع األساسية عند بعض التجار كالدقيق والسكر وجشع التجار  جانب تعدد الوسطاء وا 

التضخم للوالية الشمالية، التقرير السنوي لألرقام القياسية ومعدالت )للحصول على أعلى سعر ممكن. 
 ( م2.16

 األسعار بالوالية الشمالية في الريف والحضر 3-4

بالوالية الشمالية يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء بالوالية الشمالية بأخذ عينة من األسواق لمتابعة األسعار 
لمعرفة التغيرات التي تحدث في األسعار بالوالية بأخذ سوق مدينة دنقال وسوق مدينة البرقيق لمتابعة األسعار 

في األرياف )الجهاز  في الحضر , وسوق ريفي السليم وسوق ريفي كرمة لمعرفة التغيرات في األسعار
 م ( .2.16المركزي لإلحصاء بالوالية الشمالية , 

وللتعرف على حجم التضخم الحقيقي الذي أصاب الريف والحضر بالوالية الشمالية سوف نقف على الرقم 
القياسي ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم بالريف والحضر لنتعرف على حدة التضخم الذي أصاب  

 الوالية.

( يوضح األرقام القياسية ألسعار المستهلك للوالية الشمالية ريف/حضر لألعوام 1رقم )جدول 
 م2.16-م2.11
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الرقم القياسي في  الرقم القياسي في الريف العام
 الحضر

الرقم القياسي العام للوالية 
 الشمالية

 174.8 167 176.9 م2.11

 224.9 2.2.2 231.3 م2.12

 282 275.2 284 م2.13

 387.1 352.2 396.9 م2.14

 475.8 464.2 479.3 م2.15

 534 519.2 538.6 م2.16

 م، الجهاز المركزي لإلحصاء، الوالية الشمالية2.16المصدر : التقرير السنوي لألرقام القياسية ومعدالت التضخم للعام 

 (1تحليل الجدول رقم )

المستهلك في الريف والحضر  خالل ( إرتفاع الرقم القياسي ألسعار 1نالحظ من الجدول رقم )
م )عام 2.11م ، حيث سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الريف للعام 2.16 -م 2.11األعوام 
 361.7نقطة  بزيادة قدرها  538.6م )عام المقارنة(  2.16نقطة بينما سجل في العام  176.9األساس( 

م )عام 2.11ي ألسعار المستهلك في الحضر للعام م. كما سجل الرقم القياس2.11نقطة عن عام األساس 
نقطة  343.2نقطة بزيادة مقدارها  519.2م )عام المقارنة( 2.16نقطة بينما سجل في العام  176األساس( 

 م.2.11عن عام األساس 

وبمقارنة الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الريف مع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الحضر 
ن الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الريف أتكبر من الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الحضر نالحظ أ

م وهذا يعنى أن أهل الريف تأثروا بالتضخم أكثر من أهل الحضر 2.16-م2.11وذلك خالل األعوام 
 بالوالية.
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القرارات اإلقتصادية التي يعزى إرتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الريف والحضر بالوالية إلى 
م بإلغاء 2.11إتخذتها الحكومة المركزية بعد إنفصال جنوب السودان وخروج البترول من الموازنة العامة عام 

 الدعم عن الوقود مما خلق موجه من إرتفاعات األسعار تأثرت بها الحياة في الريف والحضر بالوالية. 

 م2.16-م2.11لية ريف/حضر لألعوام ( معدل التضخم بالوالية الشما2جدول رقم )

معدل التضخم في  معدل التضخم في الريف العام
 الحضر

معدل التضخم العام 
 الوالية الشمالية

 %22 %17.7 %22.9 م2.11

 %28.7 %21.1 %8..3 م2.12

 %25.3 %36.2 %22.8 م2.13

 %37.3 %28 %39.7 م2.14

 %22.9 %31.8 %2008. م2.15

 %12.3 %11.8 %12.4 م2.16

 م، الجهاز المركزي لإلحصاء، الوالية الشمالية2.16المصدر : التقرير السنوي لألرقام القياسية ومعدالت التضخم للعام 

 (2تحليل الجدول رقم )

( أن أعلى معدل تضخم شهده الريف في خالل فترة الدراسة  كان في 2نالحظ من الجدول رقم )
م بلغ معدل 2.13سجل الحضر أعلى معدل تضخم في العام % بينما 39.7م إذ سجل معدل 2.14العام 
م، 2.11%. وبمقارنة معدل التضخم في الريف مع معدل التضخم في الحضر نالحظ أن األعوام 36.2
م سجل فيها الريف معدالت تضخم أعلى من الحضر بينما سجل الحضر في 2.16م، 2.14م، 2.12

 لريف. م معدالت تضخم أعلى من ا2.15م، 2.13العامين 
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 (3جدول رقم )

 م | بالشهور2.16لوالية الشمالية للعام بالريف والحضر لالرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعدل التضخم يوضح 

الرقم القياسي في   الشهر 
 الريف

الرقم القياسي في 
 الحضر

معدل التضخم في 
 الريف

معدل التضخم 
 في الحضر

 %.1 %11.7 494.2 5.9.1 يناير

 %9.9 %9.2 495.5 5.8.1 فبراير 

 %8.9 %6.5 491.7 5.2.7 مارس

 %9 %6 494.5 5.7.4 أبريل

 %8.4 %8.8 497.4 515.6 مايو 

 %9.7 %8.6 5.6.3 522.5 يونيو

 %9.2 %8.9 .51 529.8 يوليو

 %13.3 %14.3 529.6 549.3 أغسطس

 %13.5 %14.8 538.3 554.2 سبتمبر

 %12.4 %13.5 538.6 555.2 أكتوبر

 %18.1 %23.1 565.4 6.4 نوفمبر

 %18.9 %22.3 568.4 6.4.9 ديسمبر

 م، الجهاز المركزي لإلحصاء ، الوالية الشمالية 2.16المصدر: التقرير السنوي لألرقام القياسية ومعدالت التضخم للعام 
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 (3تحليل الجدول رقم )

المستهلك في الريف سجل إنخفاضا  ( أن الرقم القياسي الشهري ألسعار 3نالحظ من الجدول رقم )
طفيفا   خالل شهري فبراير ومارس ثم بدأ في اإلرتفاع في أبريل وواصل إرتفاعه إلى شهر ديسمبر حتى بلغ 

 نقطة . 6.4.9

 495.5أما لرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك في الحضر سجل إرتفاعا  خالل شهر فبراير بلغ 
نقطة ثم بدأ في اإلرتفاع مرة  أخرى في أبريل  491.7في شهر مارس بلغ نقطة ثم سجل إنخفاضا  طفيفا  

 نقطة. 568.4وواصل إرتفاعه إى ديسمبر حيث سجل 

وبمقارنة األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك في الريف مع األرقام القياسية الشهرية ألسعار 
سعار المستهلك في الريف أكبر من األرقام المستهلك في الحضر نالحظ أن األرقام القياسية الشهرية أل

القياسية الشهرية ألسعار المستهلك في الحضر، ويعزى ذلك لتأثر أهل الريف بالتضخم أكثر من أهل 
الحضر وذلك نتيجة للقرارات اإلقتصادية التي إتخذتها الحكومة المركزية بعد إنفصال جنوب السودان وخروج 

غاء الدعم عن الوقود مما أدى إلرتفاع تكاليف النقل وخلق موجة من إرتفاعات البترول من الموازنة العامة بإل
 االسعار تأثرت بها الحياة في الريف والحضر بالوالية.
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 (4جدول رقم )

 –م 2.15مرتبة تنازليًا للعامين  في الريف بالوالية الشمالية  مساهمة المجموعة السلعية والخدمية في التغير السنوي لألسعاريوضح 
 م 2.16

المجموعة 
 السلعية

الرقم القياسي 
 م2.15

الرقم القياسي 
 م2.16

معدل التضخم  التغير السنوي
 م2.16

 %9.2 123.8 1462.9 1339.1 الترويح والثقافة

المالبس 
 واألحذية

514.9 631.1 116.2 22.6% 

 %24.9 1.2.7 515.3 412.6 الصحة

 %28.1 88.4 4.2.8 314.4 التبغ

 %12.4 79.6 723.5 643.9 التعليم

األغذية 
 والمشروبات

5.6.8 568.4 61.6 12.2% 

 %5.1 47.2 969.5 922.3 النقل

التجهيزات 
 والمعدات المنزلية

41..8 453.5 42.7 1..4% 

 %19 38.7 242.2 2.3.5 السكن

 %7.3 2001. 292.9 272.8 اإلتصاالت

 %2.1 8..1 518 5.7.2 المطاعم والفنادق

م، الجهاز المركزي لإلحصاء، 2.16المصدر: التقرير السنوي لألرقام القياسية ومعدالت التضخم للعام  
 لشمالية الوالية ا
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 (4تحليل الجدول رقم )

( إرتفاع المستوى العام لألسعار بالريف في جميع مكونات المجموعة السلعية 4نالحظ من الجدول رقم )
 م. 2.16العام  والخدمية خالل

يعزى هذا اإلرتفاع في األسعار بسبب موجة إرتفاعات األسعار التي خلفها إلغاء الدعم عن الوقود األمر 
الوالية. حيث ب وعة السلعية والخدمية في الريفالذي أدى إلرتفاع تكاليف النقل والترحيل  لكل مكونات المجم

نقطة تليها مجموعة  123.8في األسعار بلغت  سجلت مجموعة الترويح والثقافة أعلى مستوى إرتفاع
نقطة ثم مجموعة التبغ بمقدار  1.2.7نقطة ثم مجموعة الصحة بمقدار  116.2المالبس واألحذية بمقدار 

نقطة ثم  61.6نقطة ثم مجموعة األغذية والمشروبات بمقدار  79.6نقطة ثم مجموعة التعليم بمقدار  88.4
نقطة ثم مجموعة  42.7ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بمقدار  نقطة 47.2مجموعة النقل بمقدار 

نقطة ثم مجموعة المطاعم والفنادق  2001.نقطة ثم مجموعة اإلتصاالت بمقدار  38.7السكن بمقدار 
 نقطة. 8..1بمقدار 

م للوالية 2.16 –م 2.15للعامين  مساهمة المجموعة السلعية والخدمية في التغير السنوي لألسعار مرتبة تنازلياً  (5جدول رقم )
 ) حضر(الشمالية

الرقم القياسي  المجموعة السلعية
 م2.15

الرقم القياسي 
 م2.16

معدل التضخم  التغير السنوي
 م2.16

 %25 200. ...1 ..8 المطاعم والفنادق

 %..1 200. ..4 200. التبغ

 %29.1 183.6 614.3 475.7 المالبس واألحذية

 %6..1 87.9 918.2 3..83 النقل

 %16.5 71.2 5.3.7 432.5 األغذية والمشروبات

التجهيزات والمعدات 
 المنزلية

463.6 5.5.5 41.9 9.1% 

 %8.3 37.7 493.8 456.1 الصحة
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 %7.6 23.7 337.6 313.9 السكن

 %6.8 22.6 353.2 6..33 الثقافة والترويح

 %5.5 15.2 289.9 274.7 اإلتصاالت

 %2..- 5.3- 2738.5 2743.8 التعليم

 م ، الجهاز المركزي لإلحصاء، الوالية الشمالية 2.16المصدر: التقرير السنوي لألرقام القياسية ومعدالت التضخم للعام 

 (5تحليل الجدول رقم )

م في 2.16خالل العام  وعة السلعية والخدميةجميع مكونات المجم ( إرتفاع أسعار5من الجدول رقم ) نالحظ
 .م2.15 ( نقطة عن العام5.3-التي سجلت إنخفاضا  طفيفا  مقداره) الحضر ماعدا مجموعة التعليم

يعزى إرتفاع أسعار المجموعة السلعية والخدمية في الحضر إلى اإلجراءات اإلقتصادية التي إتخذتها الحكومة 
بإلغاء الدعم عن الوقود مما سبب موجه من إرتفاعات األسعار، تأثرت بها  م2.11المركزية خالل العام 

جميع مكونات المجموعة السلعية والخدمية بالحضر، حيث سجلت مجموعة المطاعم والفنادق ومجموعة التبغ 
أعلى مستوى إرتفاع في األسعار تلتها مجموعة المالبس واألحذية ثم مجموعة النقل ثم مجموعة األغذية 

لمشروبات ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية ثم مجموعة الصحة ثم مجموعة السكن ثم مجموعة وا
 الثقافة والترويح ثم مجموعة اإلتصاالت.

 

 

 

 

 

 

 

 (6جدول رقم )
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 | األسعار بالجنية  م2.16-م2.15التغير السنوي لبعض أسعار السلع اإلستهالكية المختارة لعامي يوضح 

 التغير السنوى م2.16أسعار  م2.15أسعار  الوحدة السلعة

 4.73 35.17 44..3 ربع قمح

 1.16 8.33 7.17 كيلو دقيق قمح محلى فينو

 7.92 72.92 65 كيلو لحم ضأن 

 88.. 3.88 3 رطل لبن طازج

 3.54 .47.5 43.96 جرام ..4 لبن بدرة

 2 11 9 جرام  ..5 زبادي 

 21..- 13.29 .13.5 رطل زيت سوداني

 1.65 8.28 6.63 كيلو موز

 6.17 26.17 .2 كيلو عدس

 1.1 13.73 12.63 كيلو طماطم

 4.27 65..1 6.38 كيلو سكر

 4.48 36.79 32.31 كيلو دجاج

 55..- 16.56 17.11 كيلو بامية خضراء

 52..1 8..27 16.56 دستة برتقال أصفر

 7..1 21..1 9.14 كيلو بطاطس

 م، الجهاز المركزي لإلحصاء ، الوالية الشمالية 2.16لألرقام القياسية ومعدالت التضخم للعام المصدر: التقرير السنوي 

 

 

 (6تحليل الجدول رقم)
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م ما عدا زيت الفول والبامية 2.16( إرتفاع جميع أسعار السلع اإلستهالكية للعام 6نالحظ من الجدول رقم )
م بينما إرتفعت أسعار 2.15الخضراء، حيث سجل زيت الفول والبامية الخضراء إنخفاضا  طفيفا  مقارنة بالعام 

رتفع سعر  4.73السلع اإلستهالكية األخرى، حيث إرتفع سعر القمح بمقدار  الدقيق الفينو كيلو جنية وا 
رتفع سعر  1.16بمقدار  رتفع سعر  7.92للحم الضأن بمقداراكيلو جنية وا  اللبن الطازج بمقدار رطل جنية وا 

رتفع سعر اللبن البدرة بمقدار 88.. رتفع سعر الزبادي بمقدار3.54 جنية وا  رتفع سعر  2جنية وا  كيلو جنية وا 
رتفع سعر  1.65الموز بمقدار  رتفع سعر 6.17العدس بمقدار كيلو جنية  وا   1.1الطماطم كيلو جنية وا 

رتفع  بمقدار رتفع سعر 4.27بمقدار  السكررطل جنية وا  رتفع سعر  4.48الدجاج بمقدار كيلو جنية وا  جنية وا 
رتفع سعر 52..1البرتقال بمقدار دستة   جنية كما هو موضح في الجدول.7..1البطاطس بمقدار كيلو جنية وا 

 إثبات الفرضيات

 بالحضر في الوالية(الفرضية األولي: )التضخم بالريف في الوالية أكبر من التضخم 

( نالحظ أن الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم 2( والجدول رقم )1من خالل الجدول رقم )
بالريف في الوالية أكبر من الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم بالحضر في الوالية مما يثبت 

أكبر من التضخم في الحضر بالوالية وبذلك نجد أن أهل  الفرضية القائلة بأن التضخم في الريف في الوالية
 الريف تأثروا بهذا التضخم أكثر من أهل الحضر

 في حالة إرتفاع من عام آلخر( الشمالية الواليةرضية الثانية: )التضخم بالف

آلخر مما من خالل الجداول السابقة نالحظ أن األرقام القياسية ألسعار المستهلك بالوالية في تزايد من عام 
يثبت الفرضية القائلة أن التضخم بالوالية الشمالية في تزايد من عام آلخر، ويعزى هذا اإلرتفاع للقرارات 

م بعد إنفصال جنوب السودان وخروج البترول من 2.11اإلقتصادية التي إتخذتها الحكومة المركزية عام 
 رتفاعات االسعار تأثرت بها الحياة في الوالية.الموازنة العامة بإلغاء الدعم عن الوقود مما سبب موجه من إ

 

 الخاتمة -4

 مناقشة النتائج 4-1

 من خالل البيانات السابقة توصلت الدراسة إلى األتي:
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م، 2.16إرتفاع أسعار جميع مكونات المجموعة السلعية والخدمية بالريف والحضر في الوالية الشمالية للعام 
تصادية التي إتخذتها الحكومة المركزية بعد إنفصال جنوب السودان وخروج ويعزى هذا اإلرتفاع للقرارات اإلق

البترول من الموازنة العامة بإلغاء الدعم عن الوقود مما أدى إلرتفاع تكاليف النقل والترحيل وسبب موجه من 
سعار المستهلك إرتفاعات األسعار تأثرت بها الحياة في الريف والحضر بالوالية. وبمقارنة األرقام القياسية أل

بين الريف والحضر وجدنا ان األرقام القياسية ألسعار المستهلك بالريف أكبر من األرقام القياسية ألسعار 
 المستهلك في الحضر مما يعنى أن أهل الريف تأثروا بهذا التضخم أكثر من أهل الحضر.

 التوصيات 4-2

الكلي حيث ال تستطيع الوالية وحدها معالجة التضخم التضخم ظاهرة إقتصادية كلية يتم معالجتها في إطارها 
نما يجب على الحكومة المركزية عمل مجموعة من اإلجراءات تمكنها من معالجة التضخم كتقليل اإلنفاق  وا 
الحكومي وخلق سياسات مالية ونقدية مالئمة تحقق اإلستقرار اإلقتصادي وتشجيع اإلنتاج واإلنتاجية لزيادة 

 جمالي.الناتج المحلي اإل

 كما يجب على الوالية أن تعمل مجموعة من اإلجراءات لتخفيف من حدة التضخم بالريف والحضر وهي:

 / فتح مراكز للبيع المخفض بالريف والحضر تبيع بسعر التكلفة.1

 / تفعيل الجمعيات التعاونية بالريف والحضر التي توفر السلع اإلستهالكية لمنسوبيها بالسعر الرمزي.2

رتفاعات األسعار ومن ثم يتضرر ‘ربة اإلحتكار وتعدد الوسطاء بالوالية حتى ال يؤثر ذلك بمزيد من إ/ محا3
 أهل الريف والحضر.

/ اإلهتمام بالمشاريع الزراعية الريفية التي تزيد اإلنتاج بالوالية مما ينعكس ذلك إيجابيا  على األسعار 4
 بالوالية.

 قائمة المراجع والمصادر -5

 أواًل: المراجع العربية 5-1

التحليتتتل الكلتتتي والجزئتتتي، األردن، دار وائتتتل  –/ إستتتماعيل عبتتتد التتترحمن وآختتترون، مفتتتاهيم ونظتتتم إقتصتتتادية 1
 م(2004.للنشر، 
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 م2003./ حاكم محسن محمد، أثر التضخم ومعدالت الفائدة بأسعار الصرف، جامعة كربالء، العراق، 2

 م1995سوريا، مديرية الكتب والمطبوعات، / رضوان العمار، النقود والمصارف، 3

/ عادل أحمد حشيش، أساسيات اإلقتصاد النقدي والمصرفي، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 4
 م1992

 م1974/ فؤاد هاشم عوض، إقتصاديات النقود واإلئتمان، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 5

مال التجارة الدولية، القاهرة، دار غريب للطباعة وللنشر، / محمد مظلوم حمدي، النقود والبنوك وأع6
 م2001.

 م.2.1، األسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1/ نبيل الروبي، نظرية التضخم، ط7

 ثانيًا الرسائل الجامعية 5-2

من ) ، دور السياسة المالية والنقدية في ضبط التضخم في السودان للفترة /  الدرديري بالل إسماعيل8 
 م2006.م ( ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، رسالةماجستير في اإلقتصاد ، 2006. –م .197

ريان إبراهيم الحسين محمد ، إستخدام نماذج المعادالت اآلنية لدراسة محددات التضخم في السودان في /  9 
سالة ماجستير غير منشورة في ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، ر (م 2.13-م .199)الفترة من 
 م2.14اإلقتصاد ، 

عبد الماجد المكاوي رحمة اهلل ، مشاكل التضخم في السودان األسباب والمعالجات في الفترة من / .1
 م 2002.لة ماجستير في اإلقتصاد ، م ( ، جامعة أم درمان اإلسالمية ، رسا2002.-م 1998)

 ثالثا: التقارير 5-3

التقارير السنوية للجهاز المركز لإلحصاء الوالية الشمالية عن األرقام القياسية ومعدالت التضخم  / 11
 م 2.16م وحتي 2.11لألعوام 

 م 2.16تقرير األداء المالي لوزارة المالية واالقتصاد والقوى العاملة للوالية الشمالية للعام / 12 

 م 2.15م وحتى  .2.1معدالت النمو للفترة من التقارير السنوية لبنك السودان عن / 13 
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 مشروع اليونسكو لتشغيل نظام الي متكامل مفتوح المصدر 

 بمكتبات الجامعات السودانية

2012 

 جامعة النيلين –جامعة الخرطوم  –جامعة السودان 

رئيس قسم االنظمة  -جامعة النيل االبيض –أمين المكتبات  -عبد الرزاق محمود ابراهيم الحاجأ.

 جامعة النيلين –االلية 

 المستخلص:

تعتبر األنظمة اآللية المتكاملة للمكتبات واحدة من األدوات الفعالة التي تحقق من خاللها المكتبات      

لكن معظم الجامعات السودانية تفتقر لالمكانيات المادية المطلوبة للحصول على هذه   .أهدافها المنشودة

لتجاوز هذه العقبة، بادرت جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا بدعم من اليونسكو لتطوير و .األنظمة

  .المكتبات الجامعية في السودان من خالل تشغيل نظام آلي متكامل مفتوح المصدر

 .حيث تم تشغيل نظام كوها المتكامل المفتوح المصدر في جامعات السودان و النيلين و الخرطوم

 .في أهمية تبني نظم آلية مفتوحة المصدر و مدى مواءمتها لبيئة المكتبة تنظر الدراسة

عالوة على ذلك،  .تهدف الدراسة الى معرفة معايير إختيار االنظمة اآللية مفتوحة المصدر و تشغيلها

تهدف الدراسة لمعرفة أثر هذا اإلختيار في تطوير آداء المهام و الواجبات و الخدمات بما يتناسب و 

 .  عصر تكنولوجيا المعلومات باتمتطل

  .إستخدم الباحث المنهج اإلستقرائي الوصفي التحليلي و المنهج التأريخي في الدراسة     

و قد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها إن إختيار نظام كوها المتكامل مفتوح المصدر تم بناءا علي 

تبني مشروعات تشغيل نظم المكتبات المتكاملة  و قد أوصت الدراسه بتشجيع.استيفاءه المعايير الدولية

 .مفتوحة المصدر بمكتبات الجامعات السودانية

Abstract 

Integrated library automation systems considerd as one of the most effective tools, through 

which libraries could achieve their desired objectives. However, most Sudanese universities 

suffer from lack of financial resources required to obtain these systems .To overcome this 

obstacle, the Sudan University of Science and Technology, with the support of UNESCO, 

initiated the development of university libraries in Sudan through the operation of an integrated, 

open source systems .So, the open-source system (KOHA) was operated in the universities of 
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Sudan, Nyalin and Khartoum .The study looks at the importance of adopting open source 

systems and their compatibility with the library environment. 

The study aims to identify the criteria of selecting and operating open source systems. In 

addition, the study aims to identify the impact of this selection in developing the performance of 

tasks, duties and services commensurate with the requirements of the information technology 

era.The researcher used the inductive analytical descriptive method and the historical approach 

in the study .The results of the study were the following: The choice of the open-source Koha 

system was based on meeting international standards. The recommendation of the study is, 

encouraging the adoption of projects for the operation of the open source integrated library 

systems in the libraries of Sudanese universities. 

 

 مقدمة :  

ت المتكاملة األداة الرئيسية التي تقدم من خاللها المكتبة رسالتها وخدماتها لجمهور أصبحت نظم المكتبا    

المستفيدين ، وتأثر بشكل مباشر علي مدي جودة الخدمات ورضاء المستفيدين وتعتبر مدخال لتحقيق الكفاءة 

تاحة الفه ارس االلكترونية على من حيث الدقة والسرعة والتكلفة األقل، وأرضية مشتركة للتعاون والتشابك، وا 

وبرغم هذه االهمية اال ان الحصول علي أنظمة متكاملة ظل  .الخط المباشر وتقليل روتين األعمال اليدوية

هاجسا يورق المكتبات الجامعة في ظل اسعارها الكبيرة ، لذلك لجأت المكتبات لتبني نظم آلية متكاملة 

 مفتوحة المصدر .

امعة السودان للعلوم والتكنولوجيا قدمتها  لمكتب اليونسكو في الخرطوم وبمبادرة من ج 2.11وفي العام   

للمساعدة في تطوير األنظمة اآللية بمكتبات الجامعة  . وقد شمل المشروع  مكتبات جامعية اخري ، أختيرت 

بمواصفات محددة لنجاح المشروع ، تشمل تلك المواصفات حجم المجموعات ، إعداد المستفيدين ، تجارب 

ابقة في األظمة اآللية و التشغيل اآللي ، عدد المتخصصين العاملين بالمكتبة ، وبناءا  علي ذلك تم إختيار س

مكتبات جامعة الخرطوم و مكتبات جامعة النيلين لتنفيذ المشروع بجانب مكتبة جامعة السودان . ، كم 
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الدارة المكتبات   pmpأو   kohaأوصت اليونسكو بإختيار نظام متكامل مفتوح المصادر مثل أنظمة 

 الدارة المحتوي الرقمي .   greenstoneو   dspace  وأنظمة 

 مشكلة الدراسة : 

 تتمثل مشكلة الدراسة في النقاط التالية :         

 ما اهمية تبني نظم الية مفتوحة المصدر وما مدي مؤامتها لبيئة المكتبة ؟ .1

 اختيارالنظام ؟ماهي خطوات تنفيذ المشروع ومعايير  .2

 ماهي مخرجات وخدمات النظام للمستخدم والمستفيد النهائي؟ .3

 أهمية الدراسة : 

تتمثل أهمية الدراسة في ان إختيار االنظمة االلية المتكاملة مفتوحة المصدر  وتشغيلها في المكتبات 

وجيا يساهد في تطوير اداء المهام و الواجبات والخدمات بما يتناسب ومتطلبات عصر تكنول

 المعلومات .

 

 فرضيات الدراسة : 

تشغيل نظام الي موحد مفتوح المصدر بالمكتبات الجامعية يساهم في تطوير وترقية خدمات  .1

 المعلومات . 

عدم توفر التجهيزات التقنية و العتاد الالزم لتشغيل االنظمة المتكاملة مفتوحة المصدر بالمكتبات  .2

 المدروسة .

 مفتوحة المصدر بالعديد من المميزات والخدمات .تتميز النظم المتكاملة  .3

4.  
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 منهجية الدراسة:
 تعتمد الدراسة على المناهج التالية:

 المنهج االستقرائي: لتحديد مشكلة الدراسة. .1
 المنهج االستنباطي: لصياغة فرضيات الدراسة. .2
 المنهج التاريخي: لالطالع على األدبيات السابقة ذات الصلة بمضوع الدراسة. .3
الوصفي التحليلي: لتحليل بيانات الدراسة والحصول على النتائج والوصول إلى  المنهج .4

 التوصيات المناسبة.

  : السابقة الدراسات

 ( .2005.إختيار وتقييم النظم اآللية للمكتبات الجامعية في السودان) /  [1] الرحمن مهدي الطيب عبد  .1

هدف الباحث من خالل الدراسة لتحليل وتقويم تجربة مكتبة جامعة النيلين في اختيار وتقييم نظام 

CDS/ISIS  من خالل دراسة تناولت بالوصف و التحليل خطوات ومراحل اختيار النظام و المعايير

اتها الراهنة التي تم تبنيها لتقييمه في ضؤ واقع التشغيل اآللي بالمكتبات الجامعية السودانية وتوجه

 نحو اختيار النظم اآللية المتكاملة .

بموجب تجربة تشغيله  CDS/ISISوقد توصل الباحث لنتيجة نهائية مفادها أن نظام          

بمكتبة جامعة النيلين ، و الذي لم يتزافق مع معايير النظم اآللية المتكاملة التي تسعي كل المكتبات 

تشغيلها وتبنيها ، وليس هو النظام األمثل الذي يحقق لمكتبات الجامعية في مختلف دول العالم ل

 جامعة النيلين وغيرها من المكتبات الجامعية في السودان أهدافها ومتطلباتها . 
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 (2006.) الخرطوم بوالية الجامعية بالمكتبات المعلومات نظم /  حوسبة [2] يوسف حسن فتحية .2

 ، السودانية الجامعية بالمكتبات االلية للنظم وتحليلية تقويمية دراسة إجراء عن الباحثة تحدثت

 .وقد تقدمها التي الخدمات نوعية تقييم بهدف االلية االنظمة استخدام ونجاح جودة مدي وتقصي

 الخرطوم بوالية الجامعية المكتبات في المعلومات نظم آليات واقع تشخيص الي الدراسة هدفت

 بوالية الجامعية بالمكتبات المعلومات نظام في الموجودة الضعف و القوة نقاط علي والتعرف

 الدراسة عينة الجامعية المكتبات غالبية ان  الدراسة اليها توصلت التي النتائج أهم .ومن الخرطوم

 يؤدي مما المكتبات بين المسافات وتباعد المعلومات كثرة لذلك والدافع محدودة آلية انظمة تستخدم

 .  المطلوبة المعلومات علي الحصول سبيل في كبير زمن ضياع الي

 (2008.) الخرطوم بوالية الجامعية المكتبات في اآللية الفهارس / استخدام [3] باخت ابراهيم سامر. 3

 بهدف التحليل و بالوصف الخرطوم بوالية الجامعية بالمكتبات اآللية الفهارس أستخدام عن الدراسة تحدثت

حتياجات يتالئم بما االلية الفهارس تطوير  خالل من الفهارس لهذه الوصول وكيفية المستفيدين ورغبات وا 

 بوالية االلية للفهارس المستفيدين استخدمات واقع علي التعرف الي الدراسة المعلومات.وهدفت شبكات

 وقد.  الدولية المعايير مع يتوافق بما االلية فهارسها تطوير علي الجامعية المكتبات ومساعدة الخرطوم

 ما أو الوثائقي والمنهج الحالة ودراسة و المسحي بشقيه التحليلي الوصفي المنهج دراسته في الباحث استخدم

 االلية الفهارس استخدام واقع مقارنة الجراء المقارن المنهج علي الباحث اعتمد كما ، التاريخي بالمنهج يعرف

 . الدراسة عينة الجامعية بالمكتبات
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 النظم اآللية المتكاملة إلدارة المكتبات :الفصل االول : 

تعيش المكتبات اليوم كغيرها من مؤسسات المعلومات ، تعيش عصر ثورة المعلومات وثورة اإلنتاج          [17] 

من نتائجه قائال  : مالم  Henry Jحين حذر )جوزيف هنري( 1851الفكري الذي ظهر ألول مرة في العام 

بطريقة مالئمة ، وما لم تعد لها الوسائل الالزمة للتحقق من محتوياتها ، فسوف  ترتب هذه الكميات الضخمة

يضل الباحثون سبيلهم بين أكداس اإلنتاج الفكري ، كما أن تل المعلومات سوف يتداعي تحت وطأة وزنه ، 

ح ذلك أن اإلضافات التي ستضاف إليه ، سوف تؤدي الي إتساع القاعدة دون الزيادة في إرتفاع الصر 

 ومتانته .  

أسباب التطور السريع للنظم المحسبة للمكتبات خالل فترة  S. Salmonويلخص )ستيفن سالمون(     

  [4] ستينيات القرن الماضي في النقاط التالية :

ستخداماتها . .1  اإلنتشار السريع للحواسيب وا 

 التقدم في عمليات معالجة البينات . .2

 معلومات .النمو المطرد لما ينشر من أوعية  .3
 Integratedوفي نهاية السبعينيات من القرن الماضي أصبحت األنظمة المتكاملة  [5]      

System   هي النموذج المفضل ألنشطة ميكنة المكتبات ، وقد تم ذلك ألاول مرة عندما قامت

 المكتبة الوطنية الطبية في الواليات المتحدة االمريكية بمشروعها . 

ذ ذلك التاريخ  أستخدمت النظم اآللية في المكتبات نتيجة المشاكل العديدة للنظم اليدوية . ومن [6]          

وتنوع االنتاج الفكري وتعدده ، والتطور التكنولوجي ، وطالما أن أعمال المكتبات تعتمد أساسا  علي سرعة 

تي يمكن إخضاعها لعمليات تسجيل المعلومات ودقتها وتنظيمها وبثها ، فإن هنالك الكثير من الغجراءات ال

 التشغيل اآللي وبالتالي فإن النظام اآللي يعد مساعا  فعاال  في أداء مهام المكتبة .  
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"نظام تشترك فيه كل النظم الفرعية و الوظيفية في قاعدة البيانات [7] ويعرف نظام إدارة المكتبة بأنه    

  الملف الببليوجرافي الرئيسي (. الببليوجرافية الخاصة بالنظام بحث تتم أي وظيفة علي 

) مجموعة من العناصر المترابطة التي تتفاعل لكي تقوم بوظيفة محددة  [8] وقد عرفه إبراهيم قنديلجي بأنه  

بغرض تحقيق هدف معين أو مجموعة من االهداف ، وهو يشتمل علي عدد من المكونات المادية و 

 والتي تعمل علي تحقيق أهداف المؤسسة ( .  البرمجية و األفراد و العاملين و االتصاالت

أن استخدام مصطلح النظام اآللي المتكامل يقابل مفهوم نظام المكتبة   [18] وقد زكر )ويليام الصفدي ( 

المتكامل علي انه : ذلك النظام الذي يستخدم قاعدة بيانات ببليوجرافية مفردة ، إضافة الي مجموعة من 

دعم العمليات المختلفة بالمكتبات ، تخضع بدورها لمتغيرات تختلف باختالف نوع البرامج التطبيقية التي ت

 المكتبة . واوضح ايضا أن هذه العمليات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة البرامج الداعمة للنظام . 

  [9]  ويمكن تقسيم النظم اآللية في المكتبات من الناحية الوظيفية الي نوعين هما : 

  Non Integrated Systemمتكاملة النظم غير ال -

   Integrated systemالنظم المتكاملة  -

الي أن النظم االلية إلدارة المكتبات يمكن أن يطلق عليها نظم متكاملة في  [7] وقد أشارت رندا ابراهيم  -

 :  حال إستوفت النظم الفرعية االتية

 الضبط االستنادي ( . الفهرسة : وتضم ) إدخال البيانات وصيانتها وتضم احيانا -1 

 الفهرس المتاح علي الخط المباشر والذي يسمح لمستخدمي المكتبة االطالع علي محتويات المكتبة. -2

 االعارة وتمثل أحد النظم الفرعية الهامة حيث يسمح بإجراء عمليات االعارة للمترددين علي المكتبة. -3

 ة : أهمية إستخدام األنظمة اآللية في المكتبات الجامعي
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ال شك ان إستخدام االنظمة اآللية المتكاملة في المكتبات قد ساهم وبشكل كبير في تحسين وتطوير     

خدمات المعلومات التي تقدمها تلك المكتبات لجمهور المستفيدين وقد حدد سامح زينهم عبد الجواد أهمية 

 : [.1] إستخدام تلك االنظمة في االتي

 إعداد الفهارس  -

 ضبط الدوريات -

 ربط البيانات الببليوجرافية بنظام االعارة  -

 أتمتة عمليات التزويد   -

 :    النظم اآللية مفتوحة المصدر في مجال المكتبات

مفتوحة المصدر في مجال المكتبات   ظهرت في السنوات الماضية العديد من البرمجيات[11]                

وشكلت ظاهرة تقف عندها الكثير من الدراسات للتعرف علي مدي مالئمة تلك البرمجيات للمكتبات في الدول 

المعايير الالزم العربية والي أي مدي يمكن ان تكون البديل لألنظمة التجارية ذات التكاليف الباهظة  وماهي 

توفرها عند اختيار تلك البرمجيات ماهو درجات التفاوت بين نظام واخر ، ونحاول في هذا الفصل التعرف 

علي البرمجيات المستخدمة في مجال المكتبات  و المتاحة في الوقت الحالي وابراز أهمية تلك البرمجيات 

 للمكتبات وتسليط الضؤ علي مميزاتها وسلبياتها . 

 ن إستعراض أشهر تلك النظم والخصائص التي تتميز بها فيما يلي :ويمك

 (Kohaنظام كوها )

يعتبر كوها أول نظام الي متكامل مفتوح المصدر في المكتبات يستخدم من جانب عدد كبير من         

ويتم  .200.المكتبات في الواليات المتحدة ونيوزيالندا وأروبا ، تم إصدار النسخة االولي من النظام عام 

 تطويره من جانب عدد كبير من المطورين المهتمين بالبرمجيات مفتوحة المصدر.
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يشتمل نظام كوها علي مجموعة من النظم الفرعية وهي الفهرس ، االعارة ، إدارة اشتراكات االفراد والتزويد 

 .GNU General Public Licenseوالبرنامج مرخص تحت 

 الخصائص الفنية  

 ..Z39.5يدعم معيار البحث واالسترجاع   -1

لفهرسة المقتنيات مما يسمح بامكانية استيراد التسجيالت من مكتبات  21دعم كامل لمعيار مارك   -2

 اخري.

 . 2.9وبيئة ويندوز حتي االصدارة  3.2يعمل تحت بيئة عمل لينكس حتي االصدارة  -3

 البحث وتدعم البحث تحت أي عنصر. توفير واجهة تعامل للمستفيدين تسمح بتخصيص -4

 نظام فرعي للتزويد مالئم للمكتبات الكبيرة والمكتبات الصغيرة. -5

 االشتراك في الدوريات من خالل نظام فرعي للدوريات. إدارة  -6

 

 :   PMPنظام 

،   Francois Lemarchandمن قبل المكتبي الفرنسي فرانسوا لومارشون  2002.منذ عام  PMPأنشأ    

ونظام إدارة  php( ولغة البرمجة Apacheويعتمد علي التكنولوجيا المتأنية من الويب مثل خادم اباتشي )

. وهو نظام متعدد اللغات )الفرنسية، االنجليزية و االيطالية و االسبانيو الخ...(   MySQLقواعد البيانات 

علي نظام التشغيل ويندوز و لينكس ويعمل النظام  MARC21وصيغة التبادل  .Z39.5ويستخدم بروتوكول 

 وماك أووس ويمكن تلخيص أهم وظائفه في النقاط التالية : 
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 إدارة حركة الوثائق و القراء -

  (Authoritesويستند علي مداخل مقيدة )  MARCكتالوج متوافق مع  -

 فهرس المصادر االلكترونية -

 سجل الدوريات -

 محرك بحث متعدد الحقول  -

 لجميع فئات المستخدمينواجهة مستخدم بسيطة  -

 وثائق كاملة ومحدثة متاحة علي االنترنت  -

 NewGenLibنظام  

كتبات حيث تم أحد النظم مفتوحة المصدر الشهيرة المستخدمة في المNewGenLibيعتبر نظام       

تطوير هذا النظام نتيجة تعاون مجموعة من المؤسسات التي تعمل علي دعم تكنولوجيا المعلومات في الهند 

( ويتيح النظام GPLتحت رخصة ) 2007.وتم إصدار أول نسخة مفتوحة المصدر من البرنامج في عام 

النظام ، فهرس الخط  الفهرسة ، إدارة  مجموعة من النظم الفرعية وهي االعارة ، التزويد ، ضبط الدوريات ،

مكتبة في  ..25ويذكر الموقع الرئيسي للبرنامج أنه يتم استخدام البرنامج من اكثر من   المباشر والتقارير

 دولة حول العالم. 51

 الخصائص الفنية  

 لغة منها العربية. 51دعم النظام لعدد كبير من اللغات   -1

 ..Z39.5يدعم معيار البحث واالسترجاع   -2

 ,MARC-21, MARC-XML, z39.5., SRU/Wمتوافق مع معايير الوصف الببليوجرافي العالمية  -3

OAI-PMH. 
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 RFID(radio frequency identification.)دعم نظام   -4

 دعم التراسل الفوري عن طريق النظام . -5

 للنظام.دعم مستويات متعددة من الحماية   -6

 دعم بيئات تشغيل متعددة وذلك ألن النظام مبني باستخدام لغة الجافا.   -7

 :  [19] اليونسكو

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أو ما يعرف اختصارا  بالتيونسكو، هي وكالة متخصصة        

دولة عضوا. تعمل اليونسكو  193و هي تتألف اليوم من  1945تتبع منظمة األمم المتحدة تأسست عام 

ب على أسس احترام القيم على إيجاد الشروط المالئمة إلطالق حوار بين الحضارات والثقافات والشعو 

المشتركة. فمن خالل هذا الحوار، يمكن للعالم أن يتوصل إلى وضع رؤى شاملة للتنمية المستدامة، تضمن 

التقيد بحقوق اإلنسان، واالحترام المتبادل، والتخفيف من حدة الفقر، وكلها قضايا تقع في صميم رسالة 

 اليونسكو وأنشطتها.

وتم ترميمه مؤخرا. للمنظمة  1958في باريس، في مبنى حديث واستثنائي. افتتح في عام  المقر اليونسكويقع 

   في جميع أنحاء العالم مكتبا ميدانيا .5أيضا أكثر من 

  :وتركز اليونسكو، بصفة خاصة، على أولويتين عامتين، هما

  أفريقيا 

  المساواة بين الجنسين 

  :دد من األهداف الشاملة، هيكما أنها تعمل على تحقيق ع

http://www.unesco.org/new/ar/unesco/about-us/who-we-are/history/paris-headquarters/
http://www.unesco.org/ar/home/organization/offices-and-institutes/
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 والتعلم مدى الحياة  التعليم الجيد للجميع تأمين -

 تسخير المعارف والسياسات العلمية ألغراض التنمية المستدامة  -

 األخالقية المستجدة مواجهة التحديات االجتماعية و  -

 تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وثقافة السالم  -

 بناء مجتمعات معرفة استيعابية من خالل المعلومات واالتصال .  -

 :  [12] أهداف المشروع 

يهدف المشروع الي ترقية وتطوير إدارة المكتبات الجامعية وتحسين خدمات المعلومات من خالل إستخدام    

 البرمجيات و األدوات واالساليب في الحديثة مجال المكتبات وذلك من خالل : 

توفير نظام آلي متكامل ومستودعات رقمية باستخدام برمجيات المصادر المفتوحة في  .1

ث لتكون أساسا  لتوفير فهارس المكتبات وخدماتها األلكترونية و المحتوي الجامعات الثال

الرقمي في الجامعات كبداية إنطالق وتعميم للتجربة علي جميع المكتبات الجامعية السودانية 

 . 

تحقيق الوظيفة الرئيسية لمشروع مكتبة السودان اإلفتراضية و هي تطوير وتحديث أساليب  .2

المعلومات و ذلك من خالل إنشاء قواعد بيانات بقصد تيسير جمع و تخزين و تنظيم 

الوصول الفعال للمعلومات . بجانب تحديث و تطوير نظم المعلومات اإلدارية في المكتبات 

 الجامعية .

إنشاء شاشات عرض للفهرارس المباشرة تتوافق وتوصيات االتحاد الدولي للجمعيات المهنية  .3

 سجيالت الببليوجرافية .لشاشات عرض الت  IFLAللمكتبات 

http://www.unesco.org/ar/efa/
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توفير خدمات المكتبات و المعلومات للمجتمع السوداني بجانب توفير فرص الحصول علي  .4

 كمية هائلة من المواد البحثية التي تلبي احتياجات المجتمع األكاديمي . 

 توفير نقطة رئيسية واحدة للوصول لجميع المعلومات الببليوجرافية  للجامعات الثالث  .5

 القدرة علي مشاركة مجموعة كتب ومصادر متنوعة ومواد الكترونية اخري .زيادة  .6

اإلستفادة من الربط الشبكي القومي بين الجامعات كوسيط يسهل تدفق المعلومات فيما بينها  .7

، بجانب السماح للموظفين من المكتبات األعضاء لمناقشة ومعالجة تدفق العمل و األسئلة 

 وفير تحويل البيانات بين المكتبات األعضاء .المرتبطة بنظام المكتبات وت

 :  [13] المشروع لجان 

 اللجنة اإلستشارية : 

م ، تكونت لجنة إستشارية لرسم خارطة  2.11بعد توقيع اإلتفاقية مع اليونسكو في شهر ابريل من العام 

 الطريق للمشروع مكونة من : 

 الوظيفة االسم     م

 راعي المشروع أ.د. عز الدين محمد عثمان 1

 راعي المشروع د. يحي عبد هللا محمد 2

 المدير التنفيذي لشبكة البحث العلمي و التعليم د. إيمان أبو المعالي عبد الرحمن 3

 جامعة السودان –مدير مركز الحاسوب  محمد عوض الشيخ 4

 جامعة السودان –عميد المكتبات  د. خالد أحمد أبوسن 5

 جامعة السودان –قسم قواعد البيانات رئيس  حنان يوسف علي . أ 6

م تم تكوين لجنة تنفيذية تعمل تحت مظلة  2.11ابريل  15وفي إجتماع اللجنة االستشارية األول بتاريخ    

كهيئة إستشارية لمتابعة وتنفيذ المشروع و المساعدة في إدارة  (2)شبكة البحث العلمي و التعليم السودانية

                                                             
خدماتالسعاتالعريضةشبكةالبحثالعلميوالتعليمالسودانيةهيكيانغيرربحييعملتحتمظلةاتحادالجامعاتالسودانيةويقومبتقديم-2

لميوالتعليمبعدلالنترنتوالخدماتاإللكترونيةاألخرى.تمنحالعضويةفيالشبكةللمؤسساتالتعليميةوالبحثيةوكلالجهاتالتيلهاعالقةبالبحثالع

/http://www.suin.edu.sd/index.php/ar.إستيفاءالشروطالموضوعةفياللوائحالتنظيميةللشبكةوتسديدرسوماالشتراكالسنوية
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شبكة البحث العلمي و التعليم السودانية د. إيمان أبو المعالي عبد الرحمن بصفته  ميزانيته ، تتألف من مدير

رئيس اللجنة وعمداء مكتبات الجامعات ومديري مراكز الحاسوب بالجامعات الثالث ، كما موضح في 

 الجدول التالي : 

 اللجنة التنفيذية للمشروع :

 الوظيفة    األسم م

 المدير التنفيذي لشبكة البحث العلمي و التعليم  الرحمند. إيمان أبو المعالي عبد  1

 مدير مركز الحسوب جامعة السودان د. محمد عوض الشيخ 2

 عميد مكتبات جامعة السودان د. خالد أحمد أبوسن 3

 نائب عميد مكتبات جامعة الخرطوم عبد الكريم حسن 4

 منسق السودان في منظمة ايفل د. رانية محمد حسن بليلة  5

 جامعة النيلين –رئيس قسم األنظمة اآللية  عبد الرزاق محمود ابراهيم . أ 6

 جامعة الخرطوم  –رئيس قسم الفهارس  بشير أحمد علي . أ 7

 جامعة السودان –رئيس قسم قواعد البيانات  حنان يوسف علي . أ 8

 المدير الفني لشبكة البحث العلمي و التعليم م. ياسر حسن األمين 9

 جامعة السودان –أمين مكتبة  علي سليمانمنال محمد  . أ .1

 مقرر –شبكة البحث العلمي و التعليم  بدور عبد هللا عبدالرازق . أ 11

 

 اللجنة الفنية ألختيار النظام : 

بجامعة الخرطوم ، قدم من  15/5/2.11عقدت اللجنة التنفيذية للمشروع أول أجتماع لها يوم األثنين      

خالله د. محمد عوض الشيخ هدف اليونسكو من تبني مشروع نظام موحد الداراة المكتبات الجامعية في 

الدارة   PMPو نظام  kohaالسودان عبر تبني نظام مفتوح المصدر علي أن يكون الخيار بين نظامي 

توي الرقمي بالمكتبات . موضحا أسباب الدارة المح DSPACEو نظام  Greenstoneالمكتبة و نظام 

أختيار جامعات السودان و الخرطوم و النيلين . كما وضح المراحل الزمنية المقترحة من اليونسكو لتنفيذ 

المشروع بمراحله المختلفة ، كما تحدث عن التجهيزات المطلوبة من الجامعات إلكمال المشروع . وقد أوصي 

تها إختيار نظام آلي متكامل مفتوح المصدر وفق المعايير الدولية إلختيار و اإلجتماع بتكوين لجنة فنية مهم
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تشغيل االنظمة اآللية بالمكتبات وبما يتوافق ومتطلبات مكتبات الجامعات السودانية . وقد تكونت اللجنة من 

 األتية أسماؤهم : 

 الجهة  األسم م

 جامعة الخرطوم كمال صالح        1

 جامعة النيلين محمود ابراهيمعبد الرزاق  2

 جامعة السودان حنان يوسف 3

 جامعة الخرطوم ياسر حسن األمين    4

 

 إختيار النظام :        

إنحصرت مهمة اللجنة في إختيار نظام مكتبات متكامل مفتوح المصدر حسب توصية اليونسكو .         

عكفت اللجنة وضع معايير وأسس أختيار نظام يفي بإحتياجات المكتبة ويدعم ويستوفي المعايير الدولية 

إدخال البييانات مثل تركيبة الخاصة بنظم المكتبات المتكاملة ومن أهمها معايير البحث و االسترجاع وعايير 

و دعم اللغة العربية وشبكة االنترنت إضافة الي تكامل النظام ودعمه لكل وظائف المكتبة ونظمها  21مارك

الفرعية . كما استخدمت اللجنة الفنية احدث درسات مقارنة في آلية إختيار وتشغيل نظم المكتبات مفتوحة 

( عن كيفية اختيار نظام مفتوح المصدر وقد 2.11تريستان ) المصدر وقفت  اللجنة علي دراسة قدمت من

قارنت الدراسة التى وفقت في اختيار افضل الممارسات الختيار مع تحليل عدة معايير التخاذ القرار في 

وظيفة لتحديد النظام االمثل وخلصت الدراسة الى ان كوها حاز على افضل  .2االختيار حيث وضعت 

النتائج في كل مرحلة من مراحل تقييم النظم التي شملتها الدراسة . وقد قررت اللجنة كذلك الوقوف علي 

مبادرات وتجارب مكتبات  الجامعات السودانية في تشغيل االنظمة مفتوحة المصدر . حيث وقفت اللجنة 

وتجربة جامعة الخرطوم علي استخدام نظام بي   koha تجربة جامعة النيلين علي إستخدام نظام كوها  علي

 . pmpام بي 
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وقد خرجت اللجنة في توصياتها المبدئية التي قدمها أ. كمال صالح للجنة التنفيذية  في  14            

وجامعة الخرطوم من خالل تقنية الفيديو  بجامعة السودان 16/5/2.11( الذي عقد بتاريخ 3إجتماعها رقم )

متشابهان في كثي من الخصائص وأن   PMPونظام   KOHAالمرئي ، حيث أوضح  بأن كل من نظام 

اللجن الفنية رأت أن تعرض النظامين علي اللجنة العليا لتحديد اي منهما ليكون النظام المحدد في المشروع 

 المقدم من اليونسكو .

مد عوض الشيخ مدير مركز الحاسوب جامعة السودان مقترحا للجنة التنفيذية للمشروع في كما قدم د. مح   

، قدم إقتراحا بالوقوف علي تجربة جامعة النيلين وجامعة الخرطوم بزيارة  26/5/2.11إجتماعها بتاريخ 

لجامعة النيلين  من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية عشر 31/5/2.11ميدانية تبدأ يوم الثالثاء 

 ثم من الساعة الثانية عشر زيارة جامعة الخرطوم للوقوف علي تجارب الجامعتين في مجال تشغيل األنظمة .

وقد تمت زيارة ميدانية لمكتبتي جامعة النيلين وجامعة الخرطوم تم فيها عرض شامل لألنظمة اآللية ،،      

كما تم عرض  opacس المتاح علي الخط المباشر عرض فيها واجهات النظام وطرق البحث ونظام الفهر 

وتفضل االستاذين عبد الرزاق  21األنظمة الفرعية التي يدعمها النظام وكذلك دعم النظام لتسجيلة مارك

باإجابة علي جميع اإلستفسارات المتعلقة  (PMP( واالستاذ كمال صالح )نظام KOHAمحمود )نظام 

اقش المجتمعون السلبيات و اإليجابيات التي صاحبت تطبيق تلك بالنظامين مدعمة بأمثلة عملية كما ن

األنظمة بالجامعتين و الحلول المقترحة لمعالجتها . وقد أمنت اللجنة التنفيذية  في باد  األمر في إجتماعها 

و الذي عقد بعمادة شئون المكتبات بجامعة السودان ، أمنت علي أن األفضل لكل  17/7/2.11بتاريخ 

في جامعة الخرطوم ونظام   pmpتستمر فيما بدأته من مشوار في النظام المختار من قبلها )نظام  جامعة أن

koha  .في جامعة النيلين (، علي أن تختار جامعة السودان واحد من النظامين . إال أن رئيسة اللجنة د

نظام موحد للتشغيل في  ايمان ابوالمعالي لفتت إنتباه اعضاء اللجنة ألي أن مقترح اليونسكو يوصي بتبني
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المشروع مما يقلل تكاليف التدريب و التشغيل ويركز الجهود حول حل المشكالت التي تواجه تنفيذ المشروع 

 وعليه أوصت اللجنة بإختيار أحد النظامين لتنفيذ المشروع . 

بحضور كل من و الذي عقد بجامعة الخرطوم  7/2.11/ 25( يوم 8في إجتماع اللجنة التنفيذية رقم )     

د. ايمان ابو المعالي رئيس اللجنة ود. محمد عوض الشيخ منسق اليونسكو وأ. عبد الرزاق محمود ابراهيم 

وأ. ابوبكر عباس ود. عبد الكريم حسن عبد الكريم ود. خالد ابوسن واألستاذ كمال صالح و األستاذ معتصم 

قرر اللجنة وبعد إطالع اللجنة علي تقرير المهدي وم. ياسر حسن االمين و االستاذه حنان يوسف علي م

   (koha & pmpاللجنة المصغرة إلختيار النظام تمت مناقشة إختيار نظام موحد من بين النظامين )

لتركيز الجهود حيث تمت المقارنة بين النظامين ، و قدمت رئيسة اللجنة د. ايمان ورقة علمية منشورة بموقع 

OCLC   نظام من األنظمة االلية المتكاملة مفتوحة المصدر وقد خلصت  15بها مقارنة بين أكثر من

الدراسة الي أن نظام كوها أفضل تلك النظم ، وقد وافق د. عبد الكريم حسن عبد الكريم  نائب أمين المكتبات 

وممثل مكتبة جامعة الخرطوم وافق علي تبني  نظام كوها بجامعة الخرطوم وأنه ال يوجد مانع من ذلك ، كما 

أوضح د. خالد أحمد أبو سن عميد مكتبات جامعة السودان أنهم فهموا نظام كوها من خالل عرضه علي 

اللجنة بصورة اوسع مما حدد إختيارهم . وقد قررت اللجنة التنفيذية إختيار نظام كوها المتكامل المفتوح 

باختيار نظام كوها المصدر  من خالل تلك الخطوات ومن خالل موافقة مكتوبة من الجامعات الثالث 

 للتشغيل الموحد ضمن المشروع . 

  :[15] لجنة تنفيذ المشروع 

بمركز الحاسوب جامعة  29/11/2.11ناقشت اللجنة التنفيذية العليا للمشروع باجتماعها بتاريخ      

الخرطوم ، ناقشت كيفية تنفيذ المشروع وطرح في اإلجتماع سؤال مهم حول توفر أمين مكتبة لديه تجربة مع 

األنظمة اآللية ونظام كوها بالتحديد باإلضافة الي تخصصه في علوم المكتبات ليوكل إليه التدريب؟ وجاءات 
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اهيم رئيس قسم )الشبكات( بجامعة النيلين لديه تجربة لمدة عام اإلجابة أن األستاذ عبد الرزاق محمود ابر 

ونصف مع نظام كوها وأنه إذا توفر له وجود تقنيين متفرغيين للعمل معه فإن بإمكانه أن يصل بالنظام الي 

مرحلة التطبيق الكامل وهو علي اساعداد للقيام ببرنامج التدريب وبناءا  علي ذلك إقترح المجتمعون تكون 

ة تنفيذية برئاسة االستاذ عبدالرزاق محمود يتم تكوينها من التقنيين وامناء المكتبات في الجامعات الثالث لجن

و الجمعية السودانية للمكتبات وأسندت اليها مهمة البدء في التنفيذ علي أن تستخدم الجامعات خوادم 

لمطلوبة كما أسندت اليها صياغة الشبكات الموجودة لديها وتعمل المكتبات علي ضبط فهارسها بالجودة ا

العقود التي توضح االستحقاقات المالية مقابل المهام المطلوبة وصياغة خطابات التفرغ بالنسبة للتقنيين 

 للعمل في نظام المكتبة . 

من خالل تجربتي مع نظام كوها بمكتبة جامعة النيلين ومعرفتي بالنظام ومميزاته كنت متحمسا لتعميم      

ن النظام يعمل هذه الت جربة لبقية المكتبات ولكن اإلحتياجات التقنية للنظام و الدعم و التطوير خاصة وا 

افضل ما يعمل في بيئة نظام التشغيل اونتو لينكس وهو غير متعارف عليه لدي كثير من تقنيي 

ت في الجامعات واختصاصي الحاسوب في تلك الفترة ، لذلك طلبت من اللجنة العليا إستشارة مراكز المعلوما

الثالث ومدي مقدرتهم علي تقديم الدعم الفني للنظام ، حيث وافقت اللجنة علي هذا الطلب وطلبت منهم الرد 

خالل اسبوعين مع تقديمي كافة اإلستشارات  و االستفسارات عن اإلحتياجات و المشكالت اآلنية و 

القدرة علي التعامل مع المصادر المفتوحة و تقديم  المستقبلية . وقد ردت الجامعات الثالث كتابيا  بالموافقة و

 الدعم الفني الالزم لنجاح المشروع .

وكانت هذه الخطوة أولي خطوات نجاح التجربة لتعاون التقنيين و أمناء المكتبات ومعرفتهم بمهامهم في   

ر هيكل المؤسسة المشروع . وألن عملية تنفيذ المشروعا التقنية من خالل تجربتي يفضل أن تتم في أطا

التقني لما لها العديد من المزايا و االيجابيات في تطوير الكادر وتأهيل والمساهمة في إستدامه المشروع 

دارك مجتمع الدراسة وبيئة تنفيذ المشروع .  وا 
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وطلب من هذه اللجنة اإلسراع بوضع تصور للتدريب وتوزيع المهام واخطار اللجنة العليا بما توصلت     

 وتم تكوين اللجنة من :   4/12/2.11اليه يوم االحد 

 الصفة الوظيفة األسم م

 رئيس اللجنة جامعة النيلين –أمين مكتبة  عبد الرزاق محمود ابراهيم 1

 عضوا   جامعة الخرطوم –مكتبة أمين  بشير أحمد علي 2

 عضوا   تقني -جامعة الخرطوم  ياسر حسن األمين حسن 3

 عضوا   الجمعية السودانية للمكتبات والمعلومات -أمين مكتبة ميساء عبد اللطيف                                   4

 عضوا   تقني -السودانية للمكتبات والمعلومات الجمعية  امل ابراهيم                                           5

 عضوا   تقني -جامعة النيلين  المقداد أحمد حسن 6

 عضوا   تقني -جامعة السودان  حافظ الطريفي 7

 مقررا   جامعة السودان -أمين مكتبة  حنان يوسف علي 8

  -:     مراحل تنفيذ المشروع

 تم تنفيذ المشروع وفق المراحل التالية : 

 مرحلة التخطيط .1

 مرحلة التجهيز .2

 مرحلة التدريب التشغيلي .3

 مرحلة التدريب التقني .4

 مرحلة التنسيق وتوحيد أدوات العمل  .5

 مرحلة كتابة التقرير النهائي  .6
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 : مرحلة التخطيط أوالً 

 :   [12]خطة تنفيذ المشروع وتطبيق نظام كوها 

والتي اوصت  2.11/ 29/11( بتاريخ 11حسب توصيات لجنة المشروع ، في اجتماعها رقم )     

بتكليف لجنة من أمناء المكتبات و التقنيين من الجامعات الثالث و اثنين من الجمعية السودانية 

عداد نظام كوها من قبل التقنيين وتوفير اإلعدادت الفني ة مثل جمع للمكتبات، لدراسة امكانية تثبيت وا 

وتوحيد أدوات العمل الفني  بأقسام  الفهارس وفق المعأيير الدولية الموحدة ، وامكأنية دعم وتطوير 

وصيأنة النظام وتدريب أمناء المكتبات علي االستخدام ، وقدمت اللجنة الفنية لتنفيذ المشروع خطة 

 عمل لتنفيذ المشروع تتضمن خمسة مراحل وهي :

 تهيئة النظام :اوال  : تثبيت و 

ويتم في هذه المرحلة عملية تثبيت البرمجيات علي مخدمات الجامعات الثالث )نظام التشغيل    

اوبنتو سيرفر( و نظام كوها إستنادا علي موافقة التقنييين وقدرتهم علي التعامل مع المصادر 

فقوا علي تشغيل اصدارة المفتوحة و امكانية تطويرها و التغلب علي المشاكل التي تواجهها ، وقد ات

موحدة في الجامعات الثالثة و االشراف المباشر علي النظام مع امكانية تثبيت نسخة احتياطية 

للتجريب عليها وتجويد إدخال البيأنات اوال  ثم تصدير البيأنات الجاهزة للنسخة المباشرة .وتقديم 

تقنيين من الجمعية ( لمدة يومين ،   من كل جامعة إضافة الربعة 1تقنيين ) 7التدريب التقني لعدد 

 مع ضرورة توفير الدعم و التعاون من قبل مراكز الحاسوب و أمأنات المكتبات . و التقنيين هم : 

 

 الجهة  األسم م

 جامعة الخرطوم ياسر  حسن األمين       1

 جامعة النيلين المقداد أحمد حسن          2

 السودان جامعة حافظ  الطريفي            3

 الجمعية السودانية أمل إبراهيم                4
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 نيا : التدريب وإعداد وتهيئة النظام :اث

 .2ويعتبر التدريب من المكونات الرئيسية لهذا المشروع حيث قدمت اللجنة الفنية مقترح لتدريب      

مدربين من الجمعية السودانية للمكتبات و المعلومات  8مدرب ثالث من كل جامعة إضافة لعدد 

حيث تم إختيار المتدربين من أمناء المكتبات من ذي الخبرة في استخدام االظمة االلية . حيث شمل 

  -التدريب العملي من قبل اللجنة في المجاالت االتية:

 ينكس(أستخدام نظام التشغيل اوبنتو )ل -1

 تطبيق المالمح العامة لنظام كوها  -2

 الفهرسة المقروءة اليا  21مارك  -3

 الفهرسة المنقولة للتسجيالت االنجليزية من مكتبة الكونجرس  -4

 الفهرسة المنقولة للتسجيالت العربية من الفهرس العربي. -5

شبكة  –صممت اللجنة الفنية شعار ورشة العمل التدريبية التى تشمل شعار اليونسكو       

 جامعة النيلين. -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا -جامعة الخرطوم -الجامعات السودانية

 

 ثالثا :اإلشراف علي النظام و جمع وتوحيد أدوات العمل و أساليب  اإلدخال :       

أوكلت اللجنة عملية جمع وتحديد أدوات العمل وتوحيد أساليب اإلدخال لكل جامعة واالشراف     

 -النظام و التنسيق مع التقنيين في فترة  ثالثة اشهر إلى لجنة مكونة من اآلتية أسمائهم : علي

 الجهة  األسم م

 جامعة الخرطوم بشيرمحمد أحمد                      1

 جامعة النيلين عبد الرزاق محمود إبراهيم        2

 جامعة السودان ن يوسف                         احن 3

 الجمعية السودانية ميساء عبد اللطيف                     4
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و تتم تهيئة النظام وفق   2.11ديسمبر  19-4علي أن يتم جمع تلك المعلومات في الفترة من   

 أساليب العمل المحددة.أدوات و 

كما أوصت اللجنة بارسال خطابات من شبكة الجامعات السودانية لمدراء الجامعات و عمداء 

 المكتبات بالجامعات الثالث والجمعية  تحوي :

 التعريف بالمشروع .7

 الموافقة علي توحيد أدوات العمل وأساليب إدخال البيأنات كتابة  . .8

 التدريب . اخطارهم بمواعيد تثبيت النظام و .9

 ترشيح أمناء المكتبات و الفنيين للتدريب .10

 رابعا  : الصيانة و التطوير : 

تتم في هذه المرحلة عملية تقديم الدعم الفني و التطوير و الصيانة لألعطال و المشكالت التي 

 تواجه النظام بالجامعات الثالث .

السابقة الي نظام كوها بالتنسيق بين خامسا  : متابعة عملية إدخال البيانات وتهجيرها من األنظمة 

 أقسام العمل الفني بالجامعات الثالث .

 ثانيا : مرحلة التجهيز  : 

إلدارات تقانة المعلومات ومراكز الحاسوب  25/11/2.11قامت اللجنة الفنية بزيارة بتاريخ          

أجهزة مخدمات حسب بالجامعات الثالثة للوقوف علي جاهزيتها من حيث العتاد األلكتروني من 

المواصفات الفنية )أقراص التخزين وذاكرة الوصول العشوائي وغيرها من المواصفات المطلوبة 

( الذي يتطلب تشغيله مواصفات حددة . بإعتباره Ubuntu Serverلتشغيل نظام )ابونتو سيرفر )

نيات المادية من وقد أوضحت تلك الزيارات مدي توفر اإلمكا نظام التشغيل األفضل لنظام كوها .

 حيث األجهزة والربط الشبكي . 
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وقدمت تلك اإلدارات للجنة الفنية خطابات ممهورة بتوقيع مدراءها تلتزم فيها بتقديم الدعم الفني       

لتلك األنظمة وتطويرها والمساعدة علي حل المشكالت التي قد تقف في طريق االستفادة منها . 

بين ادارات تقانة المعلومات بتلك الجامعات واللجنة الفنية المنفذة وكانت تلك بمثابة وثيقة تعاون 

 للمشروع إلنجاح هذا المشروع بكل السبل الممكنة . 

كما قامت اللجنة بمراسلة الجامعات الثالث و الجمعية السودانية للمكتبات لترشيح المتدربين للتدريب  

 وفق العدد المخطط له . 

 غيليثالثا : مرحلة التدريب التش

أول دور ة تدريبية في إطار مشروع   2.12يوم األثنين الموافق الثاني من يناير لسنة  أقيمت في    

المكتبة  –اليونسكو ضمن خطة تنفيذ المشروع  . حيث إستضافت الدورة مكتبة جامعة الخرطوم 

مان ابو المعالي األلكترونية . حيث شرف إفتتاح الدورة كل من د. يحي عبداهلل راعي المشروع ود. اي

رئس اللجنة العليا للمشروع ود. خالد ابوسن عميد المكتبات جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ود. 

الدورة األستاذ  مجامعة السودان المنسق المالي للمشروع . قد –محمد عوض مدير مركز الحاسوب 

معة النيلين. وقد حضر الدورة مكتبة جا–رئيس قسم األنظمة اآللية  –عبد الرزاق محمود ابراهيم 

التدريبية عدد من المتخصصين في مجال المكتبات و المعلومات من الجامعات الثالث محور 

المشروع إضافة للمرشحين من قبل الجامعية السودانية للمكتبات والمعلومات من جامعات ام درمان 

 لمكتبة الوطنية .االسالمية و أم درمان األهلية و الرباط الوطني ووادي النيل و ا
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 الحضور :  

 أعضاء اللجنة العليا : تشريف إفتتاح الدورة التدريبية

 الجهة الصفة األسم م

  رئيس اللجنة التنفيذية د. ايمان ابو المعالي 

  منسق اليونسكو –عضو اللجنة  د. محمد عوض الشيخ 

  عميد مكتبات جامعة السودان د. خالد احمد ابوسن 

  نائب عميد مكتبات جامعة الخرطوم الكريم حسند. عبد  

  الرئيس الجمعية السودانية للمكتبات د.  

 

 المدرب

 الجهة الصفة األسم م

 جامعة النيلين رئيس اللجنة الفنية المنفذة للمشروع عبد الرزاق محمود ابراهيم  

 

 

 الجهة المتدربين م

 جامعة الخرطوم يبشيرمحمداحمدعل  1

 جامعة الخرطوم الشفيع مكي اسماعيلباب  2

 جامعة الخرطوم خالد الزين 3

 جامعة الخرطوم رشا عبد الحميد سليمان 4

 جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا حنان يوسف علي  5

 جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا عبد الحفيظ محمد احمد السبوعى 6

 للعلوم و التكنولوجياجامعة السودان  اميمة المعتصم خضر 7

 جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ريا الفكى احمد محمد 8

 جامعة النيلين احمد عثمان احمد 9

 جامعة النيلين السر أحمد قسم السيد .1

 جامعة النيلين مدثر عبد هللا عبد اللطيف 11

 جامعة النيلين شاذلي محمد موسي 12
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 وزارة الصحة –الجمعية السودانية للمكتبات                                    اللطيف عبد ميساء 13

 مركز التوثيق و المعلومات –الجمعية السودانية للمكتبات  نادية العيدروس 14

 الرباط الوطني جامعة – للمكتبات السودانية الجمعية ياسر النصرى 15

 كرسي اليونسكو للمياه –الجمعية السودانية للمكتبات  محمد فيصل عز الدين 16

 جامعة وادي النيل –الجمعية السودانية للمكتبات  وحيد محمد علي 17

 جامعة ام درمان االهلية –الجمعية السودانية للمكتبات  عمر عبد المحمود 18

 جامعة ام درمان االسالمية –الجمعية السودانية للمكتبات  عزالدين الطيب 19

 المكتبة الوطنية امل ابراهيم فتحى .2

 جامعة الخرطوم محمد يس شوقي 21

 جامعة الخرطوم عفاف محمد الحسن 22

 جامعة وادي النيل –الجمعية السودانية للمكتبات  وهبي عبد الفتاح  23

 

 

 التدريب التقني :ثالثا : مرحلة 

تم في هذه المرحلة تم تدريب التقنيين علي كيفية تثبيت النظام في المخدم ، حيث أقيمت دورة تدريبية        

المدير الفني لشبكة  –بمركز الحاسوب جامعة الخرطوم قدمها م. ياسر حسن األمين  2.12يناير  3يوم 

إدارة تقانة المعلومات بجامعة  – الجامعات وعضو اللجنة الفنية لتنفيذ المشروع و م. المقداد احمد حسن

النيلين وعضو اللجنة التنفيذية للمشروع . حيث تناول التدريب كيفية تثبيت وتهيئة نظام التشغيل اوبنتو سيرفر 

من التقنيين من الجامعات الثالث إضافة لتقنيين من  8و تثبيت وتهيئة نظام كوها . وقد حضر التدريب عدد 

 و ام درمان االسالمية و المكتبة الوطنية .جامعات ام درمان االهلية 

 المتدربين : 

  

 الجهة األسم م

 جامعة النيلين ابراهيم الحاج  1

 الجامعة الوطنية امل ابراهيم موسي  2

 جامعة ام درمان االسالمية التاج ابراهيم  3
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 رابعاً : مرحلة التنسيق وتوحيد أدوات العمل:

من ضمن المهام التي أوكلت للجنة تنفيذ المشروع مهمة تنسيق وتوحيد أدوات العمل بين أقسام العمل      

 2.11/ 29/11( بتاريخ 11الفني في الجاماعات الثالث وذلك في اإلجتماع رقم )

م حيث ناقشت اللجنة عملية توحيد أدوات العمل فيما يخص خطة التصنيف حيث واق الجميع علي تبني نظا

كما وضعت اللجنة بعض الممارسات الموحدة مثل قلب  .وتعديالتها  22تصنيف ديوي العشري الطبعة 

 االسماء العربية و االجنبية وبعض ممارسات الطباعية و المسافات .

 

 :كتابة التقرير النهائي و التوثيق رابعاً : مرحلة 

المشروع في جميع مراحله وقد أوكلت تلك المهمة لألساتذه تم في هذه المرحلة كتابة التقرير النهائي لتنفيذ    

حنان يوسف علي و االستاذ ياسر حسن االمين ، حيث أعدا تقرير مفصل عن المشروع وخطوات تنفيذه 

 م. 2.13)مرفق( . تم تسسليمه للجنة العليا في ديسمبر 

 : [16] موقف النظام بالجامعات الثالث 

قف النظام بالجامعات الثالث ونسبة االداء وادخال التسجيالت وتفعيل االنظمة ناقشت اللجنة العليا مو       

 .  2.13لسنة  1واجتماع اللجنة رقم  2.12لسنة  17الفرعية وذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 

 جامعة السودان :  

دان للعلوم و إستعرضت االستاذة حنان يوسف رئيس قسم قواعد البيانات بمكتبة جامعة السو        

تسجيلة كما تم  17889التكنولوجيا موقف النظام بمكتبة جامعة السودان حيث افادت بانه قد تم ادخال عدد 

 تدريب جميع العاملين بالمكتبة علي استخدام نظام كوها كما تم تفعيل االعارة بمكتبة كلية النفط .

 موقف النظام بجامعة الخرطوم : 

تسجيلة . واوضح  ...15استعرض االستاذ بشير موقف النظام بجامعة الخرطوم حيث بلغ عدد التسجيالت  

 ان المكتبة تعاني من نقص الكادر العامل بالمكتبة مع قلة االجهزة وصيانة الشبكة .
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 موقف النظام بجامعة النيلين : 

 ...41بالمكتبة  بانه قد تم ادخال عدد اوضح االستاذ عبد الرزاق محمود ابراهيم رئيس قسم االنظمة   

 تسجيلة بالنظام وان النظام يعمل بصورة ممتازة .

 توصيات اللجنة التنفيذية للمشروع : 

 . طلب اجهزة من المركز القومي للمعلومات لدعم المكتبات 1

 . تكوين لجنة لمتابعة النظام في الجامعات الثالث  2

انية )إتالف المكتبات السودانية( لتعميم تجربة النظام ببقية المكتبات . رفع مقترح نظام المكتبات السود 3

  الجامعية السودانية .

 إئتالف المكتبات االكاديمية السودانية : 

وتشغيل النظام بالجامعات الثالث أوصت اللجنة العليا بقيام  2.12بعد إكتمال مشروع اليونسكو بنهاية العام  

ساعد المكتبات الجامعية علي تشغيل االنظمة المتكاملة مفتوحة المصدر بعد كيان يرعي أهداف المشروع وي

تحت رعاية واشراف  2.13نجاح المشروع بالجامعات الثالث ، وبدأ التخطيط لهذ الكيان في بداية العام 

 شبكة البحث العلمي و التعليم السودانية واللجنة العليا لمشروع اليونسكو . 

ئتالف المكتبات عمل الباحث علي مساعدة العديد من المكتبات الجامعية علي تبني قبل إكتمال فكرة إ     

. حيث تم تشغيل النظام بجامعات ام درمان االسالمية و ام  2.14الي  2.12نظام كوها خالل الفترة من 

نيل درمان االهلية و الرباط الوطني و جامعة كرري وجامعة النيل االزرق وجامعة قاردن ستي وجامعة ال

االبيض وجامعة زالنجي وعدد من الكليات االهلية ، اضافة لعديد من مكتبات المؤسسات القومية كمكتبة 

السلطة القضائية و القصر الجمهوري والهيئة القومية لالتصاالت . كما قام العديد من المتخصصين الذين تم 

ل النظام بالعديد من المكتبات الجامعية تدريبهم وتاهيلهم ضمن المشروع ، قاموا بتقديم الدعم الفني وتشغي

السودانية كجامعة البحر االحمر وجامعة دنقال وجامعة نهر النيل وجامعة شندي و الجزيرة و القران الكريم 

ودمدني وكرفان الي أن تم إعتماد كيان جديد باسم إئتالف المكتبات االدكاديمية السودانية تحت مظلة اتحاد 
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يتمد مشروع النظام االلي المتكامل تحت اشراف اإلئتالف ليصل لبقية مكتبات الجامعة السودانية . ل

 الجامعات السودانية .

  

 :  SALCإئتالف المكتبات األكاديمية السودانية 

 Consortium for(SALCائتالف مكتبات الجامعات السودانية ويعرف اختصارا  ب ) 

Sudanese Academic Libraries 

قوانينه ولوائحه.  اتحاد الجامعات السودانية ناء  على بأحد وحدات اتحاد الجامعات السودانية ويعمل  

مؤسسة غير ربحية مسجلة في وزارة الشئون اإلنسانية. تم تكوينه إمتدادا   للعمل التعاوني الذي بدأ 

 نية .لتشغيل نظام موحد بمكتبات الجامعات السودا 2.11من خالل مشروع اليونسكو 

 الخدمات التي يقدمها االئتالف : 

 الدعم الفني    •

 تثبيت انظمة المكتبات في المخدم وتهيئتها 

 جمع وتوحيد أدوات العمل •

 تدريب أمناء المكتبات وتدريب التقنيين •

 التحقق والصيانة  •

 بناء القدرات والتدريب  •

 االستشارات •

 التزويد واالشتراك في مصادر المعلومات  •
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 الفنيةاإلدارة 

 المدير التنفيذي   –

 د. فضل عبد الرحيم عبد اهلل                             

 مساعد المدير التنفيذي لشئون المكتبات –

 عبد الرزاق محمود ابراهيم . أ

 مساعد المدير التننفيذي للمصادر االلكترونية -

 د. عبد العزيز جابر                

 سكرتيرة  –

 تماهين جودة                                       

 

وقد ساهم اإلئتالف في تشغيل نظام كوها اآللي المتكامل بجامعات بحري وجامعة نياال وجامعة القضارف 

وجامعة القران الكريم و العلوم االسالمية وجامعة بخت الرضا و الجامعة الوطنية و االكاديدمية  العليا 

 ية و االستراتيجية وجامعة المغتربينوكلية نبتة . للدراسات األمن

 النتائج : 

 وقد توصلت الدراسة الي النتائج االتية : 

إختيار نظام كوها المتكامل مفتوح المصدر تم بناءا علي استيفاءه المعايير الدولية  .1

ويدعم  21لتشغيل االنظمة المتكاملة بالمكتبات . حيث يدعم النظام تركيبة مارك 

إضافة للعديد من المعايير الدولية في مجال المكتبات . كما ان   .z39.5 معيار

اللجنة العليا للمشروع قد إتبعت األساليب العلمية لتنفيذ المشروع حيث ضمت العديد  

 من المتخصصين في مجالي المكتبات و تقانة المعلومات .
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وير خدمات ان تبني نظم مكتبات متكاملة مفتوحة المصدر ساهم في ترقية وتط .2

 المعلومات بالمكتبات 

كما اثبتت الدراسة بان نظام كوها يتمتع بالعديد من المميزات و االيجابيات التي  .3

 تحتاجها المكتبة الجامعية في تقديم خدماتها وتحقيق اهدافها . 

 

 التوصيات : 

تشجيع تبني مشروعات تشغيل نظم المكتبات المتكاملة مفتوحة المصدر  .1

 بمكتبات الجامعات السودانية 

تهيئة بيئة المكتبة التقنية لضمان نجاح تجربة التشغيل ولتمكين المكتبة من اداء  .2

 رسالتها .

تدريب المستفيدين علي استخدام النظام ومميزاته للتحقيق االستفادة القصوي من  .3

 لمكتبة .خدمات ا
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 األساليب البالغية  العربية وأثرها في فهم النص  الخطابي النبوي

 دراسة بالغية نقدية تحليلية

 (3)أستاذ مشارك -د. ياسر عبد المطلب أحمد

 (4)أستاذ مساعد -د. مطر عبد اهلل إسحاق    
 مستخلص الدراسة:

البالغة العربية أن يكون لها األثر الكبير في فهم النص الخطابي النبوي، إذ أن البالغة جدير بأساليب 

بأساليبها المختلفة تمثل روح األدب وقيمته، فضال  عن كونها أداة مهمة من أدوات النقد األدبي العربي، 

 والحديث النبوي الشريف. إضافة إلى صلتها الحميمة بالدين؛ ألنها األداة الكاشفة عن بالغة القرآن الكريم,

 -عن أثر أساليب البالغة العربية في فهم النصوص الخطابية للنبيإلى الكشف ولهذا تهدف هذه الدراسة 

وال تتأتى معرفة جمال تلك النصوص وسّر إبداعها إال من خالل التحليل األدبي الرفيع  -صلى هللا عليه وسلم

 الخطب.لألساليب البالغية التي تحتويها تلك 

بالجانب الفني, والجانب الجمالي للنص الخطابي النبوي الشريف حيث كشفت -أيضا  –كما اهتمت الدراسة 

عن أسرار الجمال ودقة التعبير من خالل أساليب البالغة التي تعمل على تصوير المعنى تصويرا  ُيفضي 

 إلى توضيح المعاني, ويساعد على فهم النص الخطابي النبوي.

الدراسة بنتائج مهمة يمكن أجمالها في أن النصوص الخطابية النبوية اشتملت على العديد من  كما انتهت

الصور بيانية المستمدة من معين اإلسالم الصافي, وكذلك اشتملت على صور من جوانب الحياة المختلفة, 

 وهذا ما بينته هذه الدراسة في ثناياها.
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Arab rhetorical methods and their impact on understanding the text of the 

Prophet's speech -  A critical rhetorical Study. 

Dr. Yasser Abdelmutallab Ahmed - Associate Professor (5) 

Dr. Matar Abdallah Is`haq - Assistant Professor (6) 

Abstract of the study 

It is worthy of the methods of Arabic rhetoric to have a great impact on the 

understanding of the text of the prophetic speech, as the rhetoric in its different 

ways represent the spirit of literature and its value, as well as being an important 

tool of Arab literary criticism, in addition to its intimate link with religion; it is the 

tool revealing the eloquence of the Holy Qur`an, And the Prophet's Hadith. 

 The purpose of this study is to uncover the effect of Arabic rhetoric on 

understanding the texts of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). 

The knowledge of these texts and the secret of their creation is only derived from 

the literary analysis of the rhetorical methods contained in these speeches. 

The study also focused on the artistic aspect and the aesthetic aspect of the 

Prophet's speech. It revealed the secrets of beauty and the accuracy of expression 

through the methods of eloquence which work to portray the meaning as a picture 

that leads to clarifying meanings and helps to understand the prophetic text. 

The study also concluded with important results that can be summed up in the fact 

that the Prophet's texts included many graphic images derived from the pure Islam, 

as well as images of different aspects of life, as illustrated in this study. 

 

                                                             
5 - Lecturer of rhetoric and criticism - Head of the Department of Arabic Language and 
Literature, Faculty of Arabic Language, International University of Africa. 
6 - Lecturer of Grammar and morphology, Department of Arabic Language and Literature, 
Faculty of Arabic Language, International University of Africa. 



280 
 

 مقدمة
حمدا  توجبه سوابغ نعمه، أحمده, واستهديه, واستغفره, وأتوكل عليه، وأسأله أن يتجاوز عن تقصيري الحمد هلل 

في حمده ومرضاته, ثم أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه, صالة  وسالما  

 أتمين دائمين إلى يوم التناد.

لمدارك, وتفتق باأللسن فاستحقت بذلك مدارستها واإلكثار من وبعد, فالخطابة من الفنون األدبية التي توسع ا

قراءتها, بل الغوص في بحرها واستخراج دررها, ولقد عني علماء اللغة وأدباؤها بهذا الفن األدبي  الراقي, وال 

 فقد جمعوها وصنفوها واعتنوا بدراستها.  -صلى اهلل عليه وسلم -سيما خطب النبي

إال أن دراسة  -صلى اهلل عليه وسلم -دة من تلك الدراسات التي اعتنت بخطب النبيوما هذه الدراسة إال واح

األساليب البالغية في النصوص الخطابية النبوية من الدراسات التي لم أجد من الباحثين من أفرد لها دراسة 

 ريفة.خاصة، غير أن هناك إشارات عابرة احتوتها بعض البحوث التي تناولت األحاديث النبوية الش

وأما هذه الدراسة فقد اعتنى فيها الباحثان بدراسة مفصلة عن األساليب البالغية التي اشتملت عليها 

النصوص الخطابية النبوية من خالل الشرح والتحليل النقدي واألدبي الذي كشف عن قوة التعبير النبوي, 

 ي.ودقة التصوير الذي كان له األثر الكبير في فهم النص الخطابي النبو 

وقد عالجت الدراسة هذا الموضوع في ثالثة محاور رئيسة, فالمحور األول كان فيه الحديث عن البالغة 

العربية وعالقتها بالنقد وقد بينت الدراسة العالقة الوثيقة بين البالغة والنقد وذلك خالل تتبع الباحثين لنشأة 

تناول الباحثان فيه التعريف بالخطابة ونشأتها البالغة العربية منذ العصر الجاهلي, وأما المحور الثاني ف

وخصائصها, وكان المحور الثالث من هذه الدراسة دراسة األساليب البالغية في النص الخطابي النبوي وقد 

بينت الدراسة األثر الكبير ألساليب البالغة العربية في فهم النص الخطابي النبوي الشريف, وانتهت الدراسة 

 الباحثان إلى جملة نتائج.بخاتمة توصل فيها 

 -صلى اهلل عليه وسلم -وفي الختام نسأل اهلل تعالى أن ينفع بهذا الدراسة كل من له اهتمام بخطابة الرسول

 إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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 المحور األول: البالغة العربية وعالقتها بالنقد
نما البالغة فن تعرفه  جميع األمم فكل الشعوب واألمم لها بالغتها ليست البالغة حكرا  على العرب فحسب, وا 

ولها تعبيرها الفني الجميل,  وقد تختلف مقاييس هذه البالغة بين أمة وأخرى, وعصر وعصر, وجيل وجيل, 

ولكن تبقى هناك عناصر مشتركة بينها جميعا ، ومن هذه العناصر: الجمال, والذوق, والفن, والصدق, وصحة 

 التعبير. 

يين للجاحظ إشارات إلى أن األمم السابقة كانت تعرف البالغة في فن قولها, يقول الجاحظ في ففي البيان والتب

الفصل من الوصل", وقيل لليوناني:  ما  باب حد البالغة :"  فقد قيل للفارسي ما البالغة ؟ قال:" معرفة

:" ُحسن االقتضاب عند قال:" تصحيح األقسام واختيار الكالم", وقيل للرومي ما البالغة ؟ قال البالغة ؟

البداهة والغزارة يوم اإلطالة", وقيل للهندي ما البالغة ؟ قال:" وضوح الداللة وانتهاز الفرصة وحسن 

 (.4اإلشارة)

وقد امتزجت البالغة العربية في بداية نشأتها بالنقد القديم, واستمر الحال إلى أن أخذ األمر يسير بالتدريج 

ون النقد متصال  بالشعر والنثر ينظر إلى النص األدبي فيميز حسنه من رديئه, نحو االنفصال التام بحيث يك

 وجيده من سقيمه, وأن تكونو البالغة مرتبطة بالقرآن الكريم تنظر إلى النص القرآني لتبين وجوه اإلعجاز فيه.

عالقة البالغة  وبهذا عاشت الدراسات البالغة في حضن الدراسات القرآنية, يقول أبو هالل العسكري مبينا  

وقد علمنا أّن اإلنسان إذا أغفل علم البالغة، وأخّل بمعرفة بالتفسير وأثرها في بيان اإلعجاز القرآني :" 

 (.12")الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خّصه اهلل

جليلة تمخضت أن وهكذا كان ارتباط البالغة بالقرآن الكريم متين الحبل وثيق العروة حيث قدمت له خدمة 

أبرزت ما فيه من وجوه الجمال الفني, وأوضحت سرَّ اإلعجاز فيه وذلك من خالل البحث في أسلوبه وطريقة 
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أدائه للمعاني, فتنافس المتنافسون في التأليف البالغي المرتبط ببيان إعجاز القرآن, وكان عمرو بن بحر 

 ه( أول من ألف في إعجاز القرآن.255الجاحظ)

خر القرنين الرابع والخامس الهجريين تطورا  ملحوظا  في ميدان الدراسات البالغية التي اختصت وشهد أوا

بالبحث في مجال اإلعجاز القرآني، حيث أفرد العلماء في هذين القرنين رسائل ومصنفات مستقلة للنظر في 

هذا الموضوع, ثم تتابعت هتت( من أوائل من شرع للعلماء الحديث في 3.6قضية اإلعجاز, ويعدُّ الواسطّي)ت

هت( كتابه)إعجاز القرآن( 415المؤلفات في هذا القرن وبداية القرن الخامس حيث ألف القاضي عبد الجبار)ت 

 حيث ذكر وجوها إلعجاز القرآن.

لتعانق النقد, وذلك في نهاية القرآن الرابع الهجري, حيث برز في هذا العصر  -مرة أخرى-ثم عادت البالغة

هت( صاحب .37ازنات بين الشعراء كاآلمدي أبي القاسم الحسن بن بشر المتوفى سنة)أصحاب المو 

ه( صاحب كتاب) 392كتاب)الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري(, وكالقاضي الجرجاني المتوفى سنة) 

يم الوساطة بين المتنبي وخصومه(, وهما أديبان بالغيان ناقدان, تناول األول في موازنته بحوثا  من صم

البالغة اقتضتها المفاضلة, حيث أحصى عددا  من االستعارات القبيحة لدي أبى تمام تنولها النقاد من بعده, 

وأفردوا لها أبوابا  في كتبهم, كإحسان عباس في كتابه) تاريخ النقد األدبي(, حيث أفرد صفحات كثيرات لقبيح 

(, ومن قبيح استعارات أبي تمام 2أبي تمام() استعارات أبي تمام تحت عنوان:)حملة اآلمدي على استعارات

 قوله:

ْم ِمْن َأْخَدَعْيَك َفَقْد  َأْضَجْجَت هَذا اأَلَناَم ِمْن ُخُرِقكْ   َيا َدْهُر َقوِّ
وذلك لورود األخدعين مثناة  حيث تجد فيها الثقل على النفس, كما أورد اآلمدي أمثلة مما أساء فيه أبو تمام 

 نحو قوله:من قبيح الجناس, وذلك 

لمُ   فاسلْم َسِلمَت من اآلفاِت ما سلمْت    سالُم َسلمى، ومهما أورَق السَّ
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(, وألبي تمام من هذا الجناس 1يعلق اآلمدي:" فهذا كله تجنيٌس في غاية الشناعة والركاكة والهجانة")

خاطره, ويقع بغير  المتكلف أبيات كثيرة؛ والسبب في ذلك أنه أحب اإلكثار ولم يقنع باليسير الذي يسمح به

 تكلف وال تعمل.

وقد تكون العبارة صحيحة التكوين النحوي ولكنها مع ذلك سقيمة التراكيب صعبة الفهم، ال ترضي الذوق، فال 

تكون عندئذ بليغة؛ ألن البالغة تستلزم أمورا  منها: مطابقة الكالم لمقتضى حال المخاطبين, وجريان الكالم 

فية، ثم البحث عن جمال العبارة, وتأنق األلفاظ ومالئمتها ألذواق المخاطبين على القواعد النحوية والصر 

 وعقولهم, ومن أمثلة ما كان صحيح العبارة النحوية سقيم التركيب قول المتنبي:

 (7وشيٌخ في الشباب وليس شيًخا    ُيَسمَّى كلُّ من َبلَغ المشيبا)    
ا",  إن ترتيب البيت الطبيعي على النحو اآلتي: "هو شيخ في الشباب، وليس كل من بلغ المشيب يسمى شيخ 

فالبيت على الرغم من  استقامته النحوية، ومطابقته لقواعد اإلعراب إال أنها ال تكفي لتحقيق البالغة ما دام 

 التقديم والتأخير قد مزق أوصال العبارة كما تالحظ.

األدبي حيث ت عنى بالصياغة الفنية, وسالمة  وهكذا أصبحت البالغة أهم أدوات الناقد في حكمه على العمل

الجملة من العيوب, ومطابقتها لمقتضى الحال, فأخذ النقاد ينظرون إلى أعمال الشعراء فيعيبون عليهم قبيح 

استعاراتهم, وسوء استخدامهم للجناس, وعدم مطابقة الكالم لمقتضى الحال, وعدم سالمة المفردة أو الجملة 

 لك مما رصدته كتب النقد عن الشعراء.من العيوب إلى غير ذ

 المحور الثاني: الخطابة تعريفها ونشأتها وخصائصها       
الخطابة لون من ألوان الكلمة وشكل من أشكال التعبير، لها ما يميزها عن غيرها من ألوان الكلمة        

م موزون ومقفى، يقوم على المكتوبة أو المسموعة. وهي نوع من النثر وتختلف عن  الشعر؛ ألن الشعر كال

الخيال والمبالغة والعاطفة. فإذا تناول الشاعر موضوعا , جنح فيه إلى الخيال والعاطفة بأسلوب تشيع فيه 

 الرقة والموسيقى والقافية.
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أما الخطابة فإنها تتناول المسائل الجادة والواقعية، وتقوم على الحقائق الملموسة وتجنح إلى استعمال      

واالستعانة بالحجة والمنطق كعناصر أساسية فيها. كما أن الخطبة غايتها اإلقناع واالستمالة واالنقياد  الدليل

 لفكرة الخطيب التي يدعو إليها. 

طوبو يوْخُطُب، من باب قتل، يتعدى بنفسه  وجاء في تعريفها في المصباح المنير: "الخطابة مصدر الفعل: خو

: خطب القوم، وألقى عليهم ُخطبة بالضم وهي ُفعلة، وجمعها ُخطوب وبحرف الجر ... ويقال في الموعظة

)مثل ُغرفوة وُغروف( فهو خطيب، والجمع خطباء، وخطيب القوم هو المتكلم عنهم. وأما ِخطبة بكسر الخاء: 

 (. 15فهي طلب المرأة للزواج، والرجل خاطب وخّطاب مبالغة فيه. والِخطاب: الكالم)

طب الخاطب على المنبر يخطب خطابا , واسم الكالم الخطبة, وذهب أبو إسحاق وفي اللسان:" خ        

 (. 18إلى أن الخطبة عند العرب؛ الكالم المنثور المسجوع, والخطبة مثل الرسالة التي لها أول وآخر")

قناعه واستمالتهأما الخطابة في االصطالح فهي:"       (. فال بد من جمهور 8")فن مشافهة الجمهور وا 

ال كان الكالم حديثا  أو وصية, ثم ال بد من االستمالة والمراد بهاو  أن ُيهيِّج الخطيب نفوس سامعيه أو " ا 

يهدئها، ويقبض على زمام عواطفهم، يتصرف بها ما يشاء، سارًا أو ُمحزنًا، مضحكًا أو مبكيًا، داعيًا إلى 

الخطابة الكالم المنثور يخاطب به وعرفها الجرجاني بقوله:"  .(14)"المقاومة والجهاد أو إلى السكينة

 .(13)"متكلم فصيح جمعًا من الناس إلقناعهم

القدرة على النظر في كل ما يوصـل إلـى اإلقنـاع فـي أي مسـألة مـن :" وعرف أرسطو الخطابة بقوله هتي    
ان إلـــى فـــن مخاطبـــة :" أصـــول وقواعـــد ُترشـــد اإلنســـومتتتن المحتتتدثين متتتن عرفهتتتا بقولتتته  .(3)"المســـائل

 .(17) "الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على اإلقناع واالستمالة
 ومن خالل استنطاق هذه التعريفات بشيء من التوضيح تبرز أمامنا النقاط اآلتية:     
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إن مخاطبة الجماهير إلقناعهم واستمالتهم فن يعتمد على الدراسة والتجربة والدراية بأحوال األمم واألفراد،  -1

ورغبات الجماعات والشعوب واتجاهات الناس وميولهم ومواقفهم، ومعرفة األحداث والوقائع والبيئات والدراية 

 بالعادات والتقاليد والقيم والمعتقدات، إلى غير ذلك. 

كل هذا الذي تقدم يلزمه لمسة الخطيب البارعة في استغالله فيما يريد وتوجيهه إلى ما يخدم فكرته       

وهدفه المراد. وهذا هو الفن المطلوب استخدامه والبراعة فيه, مؤيدا  كل ذلك بالحجج والبراهين واألدلة على 

 صدق دعواه فيما يقصد ويريد. 

لذي يقصده الخطيب ويريد إقناعه بما يريد، ودون الجمهور ال خطيب ال بد في الخطابة من الجمهور ا-2

 وال خطبة. فمن يحادث فردا  ال يسمى خطيبا ، وال تسمى تلك المحادثة خطبة. 

تكون الخطابة بطريقة إلقائية، ومعنى هذا أن يكون الخطيب على هيئة معينة في الحديث من جهارة -3

 الصوت وتكييفه باختالف نبراته وتجسيم المعاني واتباع األساليب البالغية واإلقناعية. 

صحة أن يكون الكالم مقنعا  فيشتمل على حجج وبراهين وأدلة يستطيع بها الخطيب أن يبرهن على -4

 دعواه وصواب ما يريد. 

وأما بالنسبة لنشأة الخطابة فيرى بعض الباحثين أن تدوين علتم الخطابتة يرجتع إلتى اليونتان فتي عصتر        

وذلــك ألن أهــل ؛ إن أول مــن دون علــم الخطابــة وجعــل لــه أصــواًل وقواعــد هــم اليونــان:"  بيتتركليس، فيقولتتون

ى القــول واشــتدت فـيهم دواعيــه، فـأغرم النــاس بالفصــاحة أثينـا فــي عصـر بيــركليس، قويــت فـيهم الرغبــة إلـ

ثــم جــاء أرســطو فجمــع قواعــد علــم الخطابــة، وضــم شــوارده وأودع ذلــك فــي  ..وحــب الكلمــة وحســن اإللقــاء

  .(17)"كتاب سماه )الخطابة( فاتخذه الناس أصاًل لهذا العلم ومرجعًا يرجعون إليه

(، وكتتان لهتتا شتتأن عظتتيم, وذلتتك ألن الحيتتاة 17من طويتتل)ولقتتد عتترف العتترب الخطابتتة قبتتل اإلستتالم بتتز        

العامتتتة فتتتي هتتتذا العصتتتر تستتتتدعي وجتتتود هتتتذا الفتتتن، فالحيتتتاة القبليتتتة ومتتتا تستتتتتبعه متتتن منازعتتتات وخصتتتومات 

وحتتتروب، ومتتتا تتتتؤدي إليتتته هتتتذه الحتتتروب أحيانتتتا متتتن محتتتاوالت إلصتتتالح ذات البتتتين ونشتتتر الستتتلم بتتتين القبائتتتل 
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جتماعية في ذلك العصر وما كانتت تفرضته علتى العترب متن صتالت ستلمية أو المتنازعة، واضطراب الحياة اال

حربية باألمم المجاورة لهتم، وصتالت أفتراد المجتمتع القبلتي بعضتهم بتبعض، متن تتزاوج وتعامتل وتنتافر وتفتاخر، 

كـل ذلـك حمـل البـدوي علـى الخطابـة إليصـال اآلراء  وما فطر عليه العرب من فصاحة ولسن وحضتور بديهتة،

وبعتتث الحماستتة والشتتجاعة فتتي النفتتوس، ، نــاس، والــدعوة إلــى التجمــع لصــد كــل عــادو أو مهاجمــة عــدوإلــى ال

خمتتتاد نيتتتران الفتتتتن، ورد كتتتل ستتتيف إلتتتى  ظهتتتار المفتتتاخر، وتعتتتداد محاستتتن األحتتتالف، أو مستتتاو  األعتتتداء، وا  وا 

 غمده، وحقن الدماء ونشر راية السالم واستقبال الضيوف، والمطالبة بحقوق اإلخوان.

ا كانتتت الخطابتتة فتتي الجاهليتتة شتتديدة االنتشتتار ولهتتا المحتتل المرمتتوق. فالخطيتتب ِمثلتته ِمثتتل الشتتاعر كتتان  وهكتتذ

لستتان قومتته، يتتذود عتتن الحيتتاض وينشتتر األمجتتاد. فتتالعرب شتتديدو الميتتل إلتتى ستتماع الشتتعر أو الخطتتب ممتتا زاد 

بهم: الطتوال والقصتار، والقصتار الخطباء تشجيعا  وحثهم على تخير األلفتاظ المألوفتة الرقيقتة المعتاني. فمتن خطت

 أكثر عددا وأفضل لسهوله حفظها. ولشدة عنايتهم بالخطب كانوا يتوارثونها ويتناقلونها في األعقاب. 

( تشتتترك فيهتتا كتتل أنتتواع الخطتتب متتن وعظيتتة واجتماعيتتة إلتتى غيتتر ذلتتك نتتذكر 17وللخطابتتة خصتتائص)      

 منها:  

ا تلتك العناصتتر كالينتتابيع التتي تمتتدها بمتاء الحيتتاة وري البقتتاء. تعتمتد الخطابتتة علتى عناصتتر ثالثتتة تكتون لهتت-1

أولها المنطق والحجة. وثانيها أقوال الحكماء والحوادث المنقولة عن ثقتة واألخبتار المرويتة عتن حكتيم أو عظتيم 

مصتتدق عنتتد النتتاس. وثالثهتتا صتتنعة الخطيتتب التتذي يمتتزج كتتل هتتذا بصتتورة متتن براعتتة الفنتتان وعاطفتتة اإلنستتان 

 الشاعر. وخيال 

قد يستعمل األستلوب القصصتي فيستتعين الخطيتب بقصتة قصتيرة أو حتدث تتاريخي لالستشتهاد بته علتى متا -2 

يقتتول، وهتتذا يعتمتتد بالدرجتتة األولتتى علتتى نتتوع القصتتة ومناستتبتها وموقعهتتا وقصتترها. فالقصتتص التتذي يقتتع موقعتته 

 ي للخطبة.تكثر إفادته بشرط أن ال تكون طويلة تذهب بذهن السامع عن الغرض األصل
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الخطبة أقدر من الشعر علتى اإلقنتاع، ألنهتا ال تعتمتد علتى تكلتف القتوافي أو األوزان، وتستتطيع أن توضتح -3

كتتل جوانتتب الموضتتوع بغيتتر تكلتتتف وأن تمتتزج األحاستتيس بغيتتر عنتتاء، وأن تتتتدخل القصتتة والمثتتل والحكمتتة فتتتي 

النصتوص بغيتر تبتديل وال تغييتر أو تحريتف، ثناياها بغير أن يختتل المعنتى، كمتا تستتطيع الخطبتة أن تستتوعب 

 .  وهي مع ذلك تتمتع بجزالة اللفظ وحسن التعبير وبرد العاطفة

        المحور الثالث: األساليب البالغية في النص الخطابي النبوي
ستتبقت  الخطابتتة والشتتعر متتن الفنتتون الجاهليتتة التتتي زادهتتا اإلستتالم رونقتتا  وبالغتتة  وارتقتتاء ، ولكتتن الخطابتتة       

الشتتعر فتتي االرتقتتاء، لحاجتتة المستتلمين إليهتتا فتتي الفتوحتتات والغتتزوات, خصوصتتا  أنتته لتتم يتترد فتتي القتترآن متتا ينفتتر 

ِبُعُهُم اْلَغـاُووَنَ َأَلـْم تَـَر َأنَُّهـْم ِفـي ُكـلِّ  : الناس منها، كما ورد في الشتعر والشتعراء، كقتول تعتالى َوالشُّـَعَرآُء َيتَـّ

فأصــبح  , يقتتول الجتتاحظ:"(.226 -224ستتورة الشتتعراء. اآليتتات )  ُهــْم َيُقوُلــوَن َمــا اَل َيْفَعُلــونَ َوادو َيِهيُمــوَنَ َوَأنَّ 

الخطيب فـي اإلسـالم مقـدمًا علـى الشـاعر لفـرط حـاجتهم إلـى الخطابـة فـي اسـتنهاض الهمـم وجمـع األحـزاب 

رهاب األعداء  . (4) "وا 

يقتتول فيهتتا:  أصتتحابه بتتالموت تلتتك التتتيومتتن خطتتب الرستتول صتتلى اهلل عليتته وستتلم التتتي ُيتتذكِّر فيهتتا 
أيهــا النــاس إنــه واهلل الجــد ال اللعــب, الصــدق ال الكــذب،... أمــا رأيــتم الــذين كــانوا يؤملــون بعيــدًا ويبنــون ))

 .(19)((...مشيدًا ويجمعون كثيرًا، كيف أصبحت بيوتهم قبوراً 
ففي قوله صلى اهلل عليه وسلم)بيوتهم قبورا ( تشبيه بليغ ، حيتث صتور حتال تلتك البيتوت التتي كانتت            

تحفهتتا الستتعادة, ويحيطهتتا األمتتل, وتكستتوها الخضتترة بستتبب النعتتيم التتذي كتتان يغمتتر أهلهتتا، ثتتم فتتراقهم عتتن تلتتك 

صتور صتلى اهلل عليته وستلم حتال  عتاجلتهم, فقتد البيوت وابتعادهم عن هاتيك القصور بسب المنية التي

تلك البيوت بتالقبور حيتث الظتالم التدامس, والكآبتة المخيمتة, والبتؤس, والكترب, والحتزن وقتل مثتل 

 ذلك ما شئت...      
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وتشتتبيه البيتتوت بتتتالقبور ورد أيضتتا  فتتي حتتتديث الرستتول صتتلى اهلل عليتتته وستتلم التتذي يؤكتتتد فيتته علتتتى            

ــوا مــن صــالتكم فــي بيــوتكم، وال )) : أهميتتة الصتتالة ودورهتتا فتتي بتتث الحيتتاة الكريمتتة لإلنستتان حيتتث يقتتول اجعل

ذي ال يصتلي فيته أحتد كتالقبر، ال فقتد صتور الرستول صتلى اهلل عليته وستلم أن البيتت الت, (16)((تتخذوها قبـوراً 

تجد فيه الحياة الحقيقية الكريمة، بل أنه موحش مغترق فتي الوحشتة، فالتشتبيه هنتا يحمتل معنتى التقبتيح, والتغيتر 

 للبيوت كما يحمل معنى التوبيخ, والتقصير لمن يكون صاحبها وساكنها.

فتتتي خطبتتته، قولتتته فتتتي األختتتذ ومتتتن الصتتتور التشتتتبيهية التتتتي استتتتخدمها الرستتتول صتتتلى اهلل عليتتته وستتتلم 

ذا أصــبحت نفســك فــال :" بتتالحزم كــن فــي الــدنيا كأنــك غريــب أو عــابر ســبيل , واعــدد نفســك فــي المــوتى , وا 

ذا أمســت فــال تحــدثها بالصــباح، وخــذ مــن صــحتك لســقمك, ومــن شــبابك لهرمــك, ومــن  تحــدثها بالمســاء، وا 

 .(19)"فراغك لشغلك, ومن حياتك لوفاتك، فإنك ال تدري ما اسمك غداً 

ففتتي قولتته صتتلى اهلل عليتته وستتلم )كأنتتك غريتتب(، تشتتبيه مرستتل مجمتتل, أمتتا أنتته مرستتل؛ فتتألن أداة التشتتبيه وهتتي 

)كأن( مذكورة، وأداة التشبيه)كأن( من األدوات التشبيهية التي تعتزز حالتة التوحتد بتين المشتبه والمشتبه بته, وأمتا 

ب فتتي عتتدم االستتتقرار والتفكيتتر بالمكتتث وطتتول أنتته مجمتتل فتتألن وجتته الشتتبه غيتتر متتذكور والتقتتدير)كن كالغريتت

 اإلقامة(.

والغريتتب وعتتابر الستتبيل ال يتعلقتتان فتتي دار الغربتتة بمتتا يثقلهمتتا عتتن الستتفر, حتتال يعرفهتتا كتتل النتتاس؛ ألنهتتا متتن 

المقتتترر المحتتتس, والمقتتترر المعلتتتوم، والرستتتول صتتتلى اهلل عليتتته وستتتلم يطلتتتب متتتن أصتتتاحبه أن يكونتتتوا فتتتي التتتدنيا 

أو عابر السبيل في عدم التعلق بما يثقلهم من متاعها الختادع؛ ألن التدنيا ذاهبتة فانيتة ال قترار شبيهين بالغريب 

 فيها.

ومن األساليب البالغية التي استخدمها الرستول صتلى اهلل عليته وستلم أستلوب االستتعارة,  حيتث ورد            

انيتتتتة مهمتتتتة فتتتتي تجستتتتيد األفكتتتتار كثيتتتترا  فتتتتي خطبتتتته صتتتتلى اهلل عليتتتته وستتتتلم, حيتتتتث بتتتتدأت االستتتتتعارة وستتتتيلة بي
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يضتاح المعتاني, والتعبيتر عنهتا بشتكل فنتي جمتالي متميتز, وال عجتب فتي ذلتك, فتالنبي صتلى اهلل  وتشخيصها, وا 

عليه وسلم, أفصح العرب  وأبلغ من نطق بالضاد، وحق لمتن كتان منتتدبا  لبيتان القترآن الكتريم, وتفصتيل مجملته  

يضاح موجزه ومشكله, أن يكون بيانه ف  ي مستوى رفيع يليق ببيان القرآن الكريم, وبالغته الرفيعة المعجزة. وا 

المستتتلمين وينبتتتذ فيهتتتا  يقتتتول صتتتلى اهلل عليتتته وستتتلم فتتتي خطبتتتة لتتته يحتتتث فيهتتتا أصتتتحابه علتتتى الوحتتتدة بتتتين

فإن من فارق الجماعة قيد شبر, فقـد خلـع ربقـة اإلسـالم مـن عنقـه حتـى يرجـع, ومـن دعـا بـدعوى ))الفرقة:

 .(19)((في جهنمالجاهلية فهو 

ففتي قولته ", من خالف الجماعة فقد خلع ربقة اإلسـالم مـن عنقـهوفي الحديث الشريف:" 

صتتتلى اهلل عليتتته وستتتلم)ربقة(، استتتتعارة تصتتتريحية وذلتتتك؛ ألنتتته شتتتبه تعتتتاليم اإلستتتالم, وأوامتتتره, ونواهيتتته, ولزومهتتتا 

تعتاليم اإلستالم المستلم متن الختروج عليهتا، للمسلم، بربقة الدابتة التتي تتربط الدابتة فتمنعهتا متن الفترار، كمتا تمنتع 

بجتتتامع المنتتتتع متتتتن الضتتتترر فتتتي كتتتتل منهمتتتتا، فحتتتتذف المشتتتبه وصتتتترح بلفتتتتظ المشتتتتبه بتتته علتتتتى ستتتتبيل االستتتتتعارة 

التصتتريحية، ولمتتا كتتان اللفتتظ التتذي جتترت فيتته االستتتعارة جامتتدا  كانتتت االستتتعارة أصتتلية, وهتتي استتتعارة متتا هتتو 

   محسوس إلى ما هو معقول ال يدرك بالحس.

يقول الشريف الرضتي عتن هتذه الصتورة االستتعارية: )) وهتذه االستتعارة كمتا يتضتح استتعارة المحستوس 

للمعقول، فشبه صلى اهلل عليه وستلم تعتاليم اإلستالم متن أوامتر ونتواه، وهتي متن األمتور المعقولتة بمتا يقتع تحتت 

ستتوعبه كامتل االستتيعاب، فيزيتد متن قتوة مشاهدة المسلم اليومية، فشبهها بربقة الدابة، وهذا ممتا يألفته المستلم وي

تمسكه باإلسالم، وتعاليمه؛ ألن الخروج عنهتا يمثتل لديته انفالتتا  واضتحا  نتيجتة لهتذه الصتورة المحسوستة الماثلتة 

 أمامه((.

تبتاع الستنة وتترك            ومن خطتب الرستول صتلى اهلل عليته وستلم التتي يحتث فيهتا علتى التحلتي بتالتقوى, وا 

نــه مــن يعــش مــنكم )) :البتدع يقتتول ن تــأمر علــيكم عبـد حبشــي . وا  أوصـيكم بتقــوى اهلل  والســمع والطاعــة ، وا 
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يــاكم  فسـيرى اختالفــا كثيــرا, فعلــيكم بســنتي وبســنة الخلفـاء الراشــدين المهــديين , عضــوا عليهــا بالنواجــذ , وا 

 . (19)((ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة

استتتتتتعارة تبعيتتتتتة، وفتتتتتي الحتتتتتديث  (عليهـــــا بالنواجـــــذعضـــــوا )ففتتتتتي قولتتتتته صتتتتتلى اهلل عليتتتتته وستتتتتلم

((, حيتتث شتتبه التمستتك علــيكم بســنتي وســنة المهــديين مــن بعــدي عضــوا عليهــا بالنواجــد))الشتتريف

الشتديد بالستنة، بتالعض علتى الشتيء بالنواجتذ بجتامع اإلمستاك الشتديد فتي كتل منهمتا، واستتعير العتض للتمستتك 

 عنى تمسكوا على سبيل االستعارة التصريحية التبعية. بقوة، واشتق من العض بمعنى التمسك عضوا بم

ومتتن األستتاليب البالغيتتة فتتي الخطتتب النبويتتة الكنايتتة حيتتث يقتتول صتتلى اهلل عليتته وستتلم فتتي خطتتب لتته 

يا أيها  الناس ال تتمنـوا لقـاء العـدو واسـلوا اهلل العافيـة, فـإذا لقيتمـوهم فاصـبروا,  )) :يحث فيها على الجهتاد

 . (19)((تحت ظالل السيوفواعلموا أن الجنة 

فهو كناية عتن حتب الستلم والستالم  (،ال تتمنوا لقاء العدوففي الخطبة كنايتان األولى في قوله)         

فهتذه الصتورة الرائعتة  ()الجنة تحت ظالل السيوفواالبتعاد عن الشر جملة وتفصيال ، والثانية في قوله 

بعتتض صتتفا  متراصتتا ، والستتيوف بأيتتديهم أصتتبحت كأنهتتا تظتتل تفيتتد أن المجاهتتدين عنتتدما يجتمتتع بعضتتهم إلتتى 

الضتتاربين بهتتا المعرضتتين للشتتهادة، فالجنتتة هنتتاك تحتتت تلتتك الظتتالل, وفتتي روايتتة أختترى يقتتول صتتلى اهلل عليتته 

 .(16)((إن أبواب الجنة تحت ظالل السيوف ))م: وسل

ين فتي الجنتة، أن يجتمعتوا وبهذا تبدو الغاية المبتغاة من هذا التصوير وهي نتداء للتراغب         
عنتتد بابهتتا وهو)الجهتتاد فتتي ستتبيل اهلل(، فمتتن أراد الجنتتة فعليتته أن يجاهتتد؛ ألن بتتاب الجنتتة تحتتت 

ـا َيْعَلـِم اللَّـُه الَّـِذيَن :﴿ ظالل السيوف, وهذا المعنى يعضده قوله تعتالى َأْم َحِسـْبُتْم َأْن تَـْدُخُلوا اْلَجنَّـَة َوَلمَّ
اِبِرينَجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيعْ  (. 142سورة آل عمران  اآلية ) . ﴾ََ َلَم الصَّ  
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فالرستول الكتتريم صتلى اهلل عليتته وستلم فتتي جميتع أقوالتته المقرونتة بأفعالتته يحتاول أن يرستتم 
للنتتتاس متتتنهج حيتتتاتهم موضتتتحا  ستتتبل العتتتيش الكتتتريم فتتتي هتتتذه الحيتتتاة التتتدنيا، ليستتتتقيموا فتحستتتن 

 عاقبتهم، ويحظوا بالجنة التي وعد اهلل بها المتقين من عباده. 
لم التي يحث فيها على الصدقة وتشتمل على الكنايتة متا ومن أقوله صلى اهلل عليه وس          

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب اهلل تعالى وخير الملل ملـة إبـراهيم ,  ))جاء في خطبته التي يقول فيها:
وخيـر السـنن سـنة محمـد صـلى اهلل عليـه وسـلم .. وخيـر الهـدى مـا اتبـع , وشـر العمـى عمـى القلـب ,واليـد 

 .(16)((لسفلىالعليا خير من اليد ا
"  شترف :"اليد العليا خيـر مـن اليـد السـفلىيؤكد الرسول صلى اهلل عليه وسلم في قولته         

المسلم وعزته وسيادته؛ ألن اإلسالم يكره السؤال ويأباه وينفر منته، ويفضتل اليتد التتي تنفتق علتى 
الخطبتتتتة، فقتتتتد اليتتتتد التتتتتي تستتتتأل، ومتتتتن يستتتتتعفف يعفتتتته اهلل، ومتتتتن يستتتتتغن أغنتتتتاه اهلل، وفتتتتي هتتتتذه 

 ( عن المستعطية.وباليد السفلى( عن المعطية، )باليد العلياكنى)
وذهتب الشتتريف الرضتتي إلتى اإلشتتارة إلتتى متتا فتي قولتته صتتلى اهلل عليته وستتلم متتن كنايتتة          
نمتا كنتتى صتلى اهلل عليتته وستلم عتتن هتاتين الحتتالتين باليتدين، ألنهمتتا األغلتب أن يكتتون  ))فقتال:  وا 

 .(16(()لبذل، وبهما القبض واألخذبهما اإلعطاء وا
وفي سياق ذاته يقول صلى اهلل عليه وسلم ألزواجته مشتجعا  علتى التصتدق وكثترة العطتاء    
, يريتد كثترة العطايتا، فالرستول صتلى اهلل عليته وستلم كنتتى (16)((أسترعكن لحاقتا بتي أطتولكن يتدا   ))

اإلنسان غيتره متن الرفتد والبتر أن (، ألن األغلب أن يكون ما يعطيه طول اليدعن هذا المعنى بت)
طويـل اليـد، طويـل قتال أهتل اللغتة: يقتال فتالن "  )) يعطيته ذلتك بيتده فستمي النيتل,  وقتال النتووي:

، ولقد دل الحديث على أن الصتدقة (16)((" أنه كان سمحا  جوادا ، وضده قصير الباع واليد الباع
وهذه الميزة هي أن تكتون أسترع زوجاتته  مزية بشر بها النبي صلى اهلل عليه وسلم صاحبتها بها،
 لحاقا  به، في الموت، أي أول من تموت منهن بعد وفاته.

وهذا الحديث من األحاديث التي اهتم بهتا المتقتدمون متن حيتث بالغتته، فقتد أشتار عبتد          
ستط القاهر الجرجاني إلى أنته تلتويح يريتد منته الرستول صتلى اهلل عليته وستلم الستخاء, والجتود, وب

 .(5)اليد بالبذل
صتلى اهلل عليته  ومن جانتب آختر فقتد كثترت كتذلك األستاليب البديعيتة فتي خطتب الرستول

بعد أن حمد اهلل صلى اهلل عليه وسلم ففي خطبته يوم عرفة المعروفة بخطبة الوداع, يقول  وسلم
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إن ربكــم  :أيهــا النــاس... مـن يهــِد اهلل فــال مضــل لـه, ومــن يضــلل فــال هـادي لــهوأثنتى عليتته:" 
واحد, كلكم آلدم, وآدم من تراب, أكرمكم عند اهلل أتقاكم, ولـيس لعربـي علـى عجمـي فضـل إال 

 .(6)"..."إن لنسائكم عليكم حقًا, ولكم عليهن حقٌ  ..." ويقول فيها أيضا :بالتقوى
جتتلَّ -يريتتد الرستتول صتتلى اهلل عليتته وستتلم، أن ُيبتتين فتتي هتتذه الجزئيتتة متتن الخطبتتة أن اهلل 

هتتو وحتتده الهتتادي التتذي يختترج النتتاس متتن الضتتاللة العميتتاء إلتتى نتتور الهتتدى الستتاطع  -فتتي عتتاله
من يهِد اهلل فـال مضـل لـه, ومـن يضـلل فـال هـادي وذلك من خالل قوله صلى اهلل عليه وسلم:" 

"؛ فهنتا أستاليب بديعيتة رائعتة تتمثتل فتي المطابقتة الحقيقيتة بتين الفعل)يهتدي( واالستم )مضتل(, له
عادة اللفظين معكوسين في الجتزء اآلختر متن الجملتة وكذلك بين الفع ل)يضلل( واالسم)هادي(, وا 

أنشتتأت صتتورة بديعيتتة أختترى تستتمى)العكس(, وكتتذلك هنتتاك مقابلتتة بتتين اللفظتتين) يهتتدي ومضتتل( 
يقابلهمتتا علتتى الترتيتتب) يضتتل وهتتادي(, فهتتذا االقتتتران زاد المعنتتى وضتتوحا  ورونقتتا  وبتتذلك غتتدت 

 دد من األساليب البديعية في مقطع واحد.المطابقة مرشحة, لتوافر ع
ثم بّين صلى اهلل عليه وسلم أن الناس متساوون عند ربهتم عتز وجتل .. ال يفضتل أبتيض 

لتتم  -ستتبحانه وتعتتالى -علتتى أستتود, وال لغنتتي علتتى فقيتتر, وال لعربتتي علتتى عجمتتي وذلتتك؛ ألن اهلل
َل ِعيَسـى ِعنـَد اللَّـِه َكَمثَـِل آَدَم ِإنَّ َمثَـ يفرق بينهم في الخلتق فجمتيعهم متن آدم  وآدم متن تتراب 

, فليس لبني آدم فضل عنتد اهلل إال (.59سورة آل عمران, اآلية ) َخَلَقُه ِمن ُتَرابو ِثمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكونُ 
   بالتقوى واإليمان.

وبعد أن خلص صلى اهلل عليه وسلم من تذكير الناس بأصل تكوينهم وخلقهم, عاد ليقرر 
رى في ستياق متسلستل ومترتبط ببعضته ومتناستق فيمتا بينته وذلتك متن ختالل استتخدامه حقائق أخ

أكـرمكم عنـد اللون البتديعي فتي المقابلتة الحقيقيتة الرائعتة بتين االستمين)عربي وعجمتي( فتي قولته:"
..", وجاء استخدام أسلوب التفضتيل فتي اهلل أتقاكم, وليس لعربي على عجمي فضل إال بالتقوى

 بوي )أكرم وأتقى( للداللة على كمال الشيء وتمامه وُعُلوِّه ورفعِته.  هذا التعبير الن
وقتد عكستت المطابقتة الحقيقيتة والتضتاد التتتام بتين اللفظين)عربتي وعجمتي( معنتى اإلختتاء 
والمودة بين أبناء البشر.. إذ ال علو وال كبرياء وال تفاضل بين أبناء آدمو جميِعهم بل هتي مستاواة 

نما تعلو  المنازل وترتقي أمام الخالق  بالتقوى واإليمان, والطاعة, واالستقامة. وتكافؤ, وا 
من قولته)إن لنستائكم علتيكم  لكم(و عليكمكما نجد مطابقة حقيقية أخرى بين حرفين هما:)

حقتتا (, وقولتته)لكم علتتيهن حتتٌق(, وهتتو طبتتاق حقيقتتي أيضتتا  ألنتته جمتتع بتتين حتترفين متضتتادين فتتي 
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المعنى, فت)على( مع كاف الخطاب وميم الجمتع تحمتل فتي طياتهتا الحقتوق والمواثيتق التتي بينتهتا 
ن معاملة, وطيتب الشريعة للرجل تجاه من يعول من الزوجات؛ من مأكل, وملبس, ومسكن, وحس

 معاشرة, إلى غير ذلك من األعمال السامية واألفعال النبيلة التي تجعل األسرة في إلفة ومودة. 
أما)الالم(, فهي األخرى مشحونة بكل ما على الزوجة من واجبات تجاه زوجهتا وقتد بينهتا 

ــْدخلَن صتتلى اهلل عليتته وستتلم فتتي خطبتتته وهتتي:" أال  أحــدًا تكرهونــه ُيــوطئن فْرَشــكم غيــركم, وال ُي
بيوتكم إال بإذنكم, وال يأتيَن بفاحشة, فإن فعلن فإن اهلل قد أذن لكـم أن تعُضـلوهنَّ وتهجـروهنَّ 

فإذا أعطى كتل ذي حتق حقته قامتت األسترة  ,(.1)"...في المضاجع وتضربوهنَّ ضربًا غير ُمَبرِّحو 
 ّم المجتمع الخير والنفع. على أسس ثابتة وقواعد متينة, فانتفعت بذلك البرّية وصلحت الذرية وع

أال إن يبين فيها مراتب خلتق بنتي آدم, فيقتول :"  صلى اهلل عليه وسلموجاء في خطبة له 
منهم مـن يولـد مؤمنـًا ويحيـا مؤمنـًا ويمـوت مؤمنـًا, ومـنهم : "بني آدم خلقوا على طبقات شتى

ا مؤمنـًا ويمـوت كــافرًا, مـن يولـد كـافرًا ويحيـا كـافرًا ويمـوت كـافرًا, ومــنهم مـن يولـد مؤمنـًا ويحيـ
 .(6).."ومنه من يولد كافرًا ويحيا كافرًا ويموت مؤمناً 

الشاهد البديعي هو أن هذه الجزئية من الخطبة استوفت جميتع األقستام التتي يكتون عليهتا 
اإلنسان, فأقسام العبد ال تخلو من واحتد متن هتذه األقستام األربعتة التتي ذكرهتا الرستول صتلى اهلل 

 عليه وسلم: 
 ن يولد مؤمنا  ويحيا مؤمنا  ويموت مؤمنا .أ -1
 أن يولد كافرا  ويحيا كافرا  ويموت كافرا . -2
 أن يولد مؤمنا  ويحيا مؤمنا  ويموت كافرا . -3
 أن يولد كافرا  ويحيا كافرا  ويموت مؤمنا .  -4

وهذا النوع كثير في الكالم, وهو يدل على حستن اتستاق الكتالم, وتترابط أجزائته, وائتتالف األلفتاظ 
مع المعاني, كما أنه من استيفاء معاني الشيء واإلحاطة بها إحاطة كاملتة, أو إحاطتة بتأبرز متا 

 يتميز بها.
ونالحتتظ أن الرستتول صتتلى اهلل عليتته وستتلم قتتد بتتدأ هتتذه األقستتام باإليمتتان وذلتتك؛ ألن األصتتل فتتي 

الذي اتختذوه متع بني آدم أن يكونوا مؤمنين باهلل موحدين له تعالى؛ وذلك بموجب العهد والميثاق 
، قبتل ختروجهم إلتى عتالم المشتهود, ربهم جل وعال فتي ستابق األزل وهتم فتي صتلب أبتيهم آدم
 ميثاقا  وعهدا  شهدوا واقروا به على أنفسهم بوحدانيته وُألوهيته ستبحانه وتعتالى, قتال تعتالى: ْذ   َواِ 
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ــَتُهْم َوأَ  يَّ ْشــَهَدُهْم َعَلــى َأنُفِســِهْم َأَلْســَت ِبــَربُِّكْم َقــاُلوْا َبَلــى َأَخــَذ َربُّــَك ِمــن َبِنــي آَدَم ِمــن ُظُهــورِِهْم ُذرِّ
َشِهْدَنآ َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهـَذا َغاِفِليَن  (.172سورة األعراف, ص)   

مد اهلل وأثنى عليه: " وخطب النبي صلى اهلل عليه وسلم منفِّرا  عن الدنيا, فيقول بعد أن حو
إن هذه الدنيا دار التواء ال دار استواء, فمن عرفها لم يفرح لرخاء, ولم يحزن  ..أيها الناس

ن اهلل تعالى خلق الدنيا دار بلوى, واآلخرة دار عقبى, فجعل بلوى الدنيا لثواب  .لشقاء أال وا 
 .(19)"اآلخرة سببًا, وثواب اآلخرة من بلوى الدنيا عوضاً, فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزئ

في هذه الخطبة يحدثنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن الدنيا محقرا  من شأنها ومزهدا  
َوما اْلَحَياُة الدُّْنَيا فيها؛ حتى ال ُيشغل الناس بها عن اآلخرة التي هي دار القرار, قال تعالى: 

كن في الدنيا كأنك لم:" , وقال صلى اهلل عليه وس(.185سورة آل عمران, اآلية) ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ 
, فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يحذرنا أن نركن إلى الدنيا أو نتخذها (6)("غريب أو عابر سبيل

وطنا  فيجب على المسلم الفطن أال يحدث نفسه بطول البقاء فيها, وال يشتغل فيها بما ال يشتغل 
 به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. 

كريم صلى اهلل عليه وسلم إليصال هذه الفكرة إلى قلوب الناس, وقد استخدم الرسول ال
أساليب بديعية متعددة تنم عن قدرته الفائقة على امتالك زمام األلفاظ والمعاني, فتجري على 

بكالم أعم نفعا    -القرآن الكريم-لسانه مجرى الماء الزالل على الجداول ولم يسمع الناس بعد 
 مطلبا , وال أحسن موقعا  من كالمه صلى اهلل عليه وسلم.  وال أصدق لفظا , وال أكرم

وال غرو في ذلك فقد ُأعِطيو جوامع الكلم, فالكالم الذي قّلْت حرفه وكثرة معنانيه, وجّل 
عن الصنعة, وتنزه عن التكلف, ولم ُينطق عن الهوى البد أن يقع في القلب موقعا  حسنا ، وها 

 ي حفلت بها تلك الجزئية من خطبته صلى اهلل عليه وسلم. هي جملة من األلوان البديعية الت
كما يبين الرسول صلى اهلل عليه وسلم في هذه الجملة:" إن اهلل تعالى خلق الدنيا دار 

خلق الدنيا لتكون دار عمل وطلب  -سبحانه وتعالى –, أي أن اهلل "واآلخرة دار عقبى بلوى,
وجدِّ, يبتلي فيها العباد على قدر إيمانهم وصبرهم على ما يصيبهم فيها من مكروه, وأن اآلخرة 

َذرَّةو َشرّاً  َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّةو َخْيرًا َيَرهَُ َوَمن َيْعـَمْل ِمْثَقالَ  هي دار مثوبة وجزاء لتلك األعمال 
 (.8-7سورة الزلزلة, اآلية). َيَرُه 

أما الشاهد البالغي؛ فقد أوقع الخطيب تباينا  بين الدارين:)دار الدنيا ودار اآلخرة(؛ إذ 
هما من جنس واحد هو)مطلق الدار( فهذه دار وتلك دار, ثم فرق بينهما في المنزلة والمكانة 



295 
 

ر عمل وابتالء، لم يسلم من ذلك البالء حتى األنبياء دا -وهي دون اآلخرة -بجعل دار الدنيا
والرسل والصالحين من عباده, قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:" ِإنَّ ِمْن أوشودِّ النَّاِس بوالء  

اآلخرة دار عقبى)أي  ، وجعل دار(6)األوْنِبيواءو ثُمَّ الَِّذينو يوُلونوُهْم، ثُمَّ الَِّذينو يوُلونوُهْم ثُمَّ الَِّذينو يوُلونوُهْم"
 . (17سورة األعلى, اآلية ) َواآلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى  وهي مفضلة على الدنيا, كما قال تعالى:(18)جزاء(

وأساس الجمال في هذا الفن أنه ُيعّرف المتلقي بوجه االختالف والتباين بين شيئين 
الوقت ذاته على براعة القائل  جمعها في حكم واحد يحسب أنهما متفقان متآلفان، وهو يدل في
 في تلمس عنصر االختالف بينهما، ثم تقديم البرهان على ذلك.

إن اهلل تعـــالى خلـــق الـــدنيا دار بلـــوى, واآلخـــرة دار  ويمكتتتن أن نجتتتري المثتتتال الستتتابق:"
 على أنه من قبيل )الجمع مع التفريق( بقراءة أخرى, وذلك على النحو اآلتي:عقبى"

سلم بين أمترين هما)التدنيا واآلخترة( فتي حكتم واحتد هتو كونهمتا متن جمع صلى اهلل عليه و 
فالدنيا مخلوق واآلخرة مخلوق أيضتا , ثتم فترق بينهمتا فتي االتصتاف؛  -جّل وعال -مخلوقات اهلل 

 فجعل الدنيا دار ابتالء وجعل اآلخرة دار جزاء. 
هتتتذا اللتتتون ومتتتن األستتتاليب البديعيتتتة فتتتي الخطتتتب النبويتتتة المتتتذهب الكالمتتتي, ومتتتن أمثلتتتة 

البتديعي, قتول الرستول صتتلى اهلل عليته وستلم فتتي أول خطبتة خطبهتا بمكتة حتتين دعتاه قومته فقتتال 
إن الرائد ال يكذب أهله, واهلل لـو َكـَذْبُت النـاس جميعـًا مـا َكـَذْبُتكم بعد أن حمد اهلل وأثنى عليه:" 

نـي لرسـول اهلل إلـيكم خاصـًة ولو َغَرْرُت الناس جميعـًا مـا َغـَرْرُتكم, واهلل الـذي ال إلـه إال هـو إ
لى الناس كافةً   .(9)..."وا 

أراد الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن يبّين لقومته أنته الرستول المرستل متن عنتد اهلل تعتالى 
لينقتذهم والنتاس أجمعتتين متن الجهالتتة العميتاء إلتتى نتور اإلستالم وهتتدى اإليمتان, وعلتتى الترغم متتن 

واألمانتة وحستتن الخلتق متتن قوْبتِل بعثتتته إال أن قومتته أنته صتتلى اهلل عليته وستتلم قتد ُعتترف بالصتتدق 
 رموه بالكذب, ووصفوه بالسحر والجنون بعد أن بعثه اهلل إليهم بشيرا  ونذيرا , قال تعالى: َكَذِلَك  
َمآ َأَتى الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم مِّن رَُّسولو ِإالَّ َقاُلوْا َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن  .(.52سورة الذاريات, اآلية)   
وفتتي هتتذه الجزئيتتة متتن الخطبتتة يتتدعو صتتلى اهلل عليتته وستتلم قومتته إلتتى اإليمتتان واإلستتالم, 
وأن ما جاء به من عند اهلل سبحانه وتعتالى صتدق وحتق, وقتد أعتمتد صتلى اهلل عليته وستلم علتى 

 إقامة الحجة والبرهان لالستدالل على صدقه وصحة رسالته.
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" فهو هنا يفحم قومه بالحجة المنطقيتة والتدليل العقلتي عتن ال يكذب أهله إن الرائد يقول:"
طريق القيتاس؛ فكمتا أن الرجتل التذي يتأتيكم بخبتر المتاء والكتأل يصتدُقكم الحتديث وال يكتذبكم، وال 
لتتى  يختتونكم, وأنتتتم تصتتدقونه علتتى متتا يقتتول, فأنتتا كتتذلك أصتتدقكم بتتأني رستتول اهلل إلتتيكم خاصتتة وا 

 به هو قرآن من عند اهلل ال حديث يفترى. الناس عامة وما جئتُ 
ويبتتتين صتتتلى اهلل عليتتته وستتتلم إلتتتى قومتتته أنتتته لتتتو كتتتان كاذبتتتا  أو مغتتترورا  معتتتروف الكتتتذب 
والغرور للناس أجمعين)وحاشا أن يكون كذلك( ما كان له أن يغّر أو يكذب على قومه وعشتيرته 

لغتتا  وداعيتتا  إلتتى وحدانيتتته ولتتيس وأهلتته, فلمتتا لتتم يكتتن هتتو كتتذلك إذن فهتتو رستتول متتن اهلل تعتتالى ُمب
 للمكابرين والمعاندين دليل وال برهان.  

وكثيرا  ما يستخدم الرستول صتلى اهلل عليته وستلم مثتل هتذا األستلوب البتديعي إلقنتاع قومته 
يا معشر قـريش  لـو قلـُت لكـم أن خـياًل تطلـع علـيكم بصدق رسالته يقول في جمع من قتريش:" 

دقونني؟ قـــالوا: نعـــم, قــال: أنـــي لكــم نـــذير بــين يـــدي عـــذاب مــن وراء هـــذا الجبــل أكنـــتم تصــ
 .(16)"عظيم

وفتتي أول خطبتتة خطبهتتا الرستتول صتتلى اهلل عليتته وستتلم بالمدينتتة, يقتتول بعتتد أن حمتتد اهلل 
أما بعد أّيها الناس فقدموا ألنفسكم, تعلمن واهلل ليصـعقن أحـدكم ثـم وأثنى عليه بما هو أهلته:" 

ألـم  :ولن لـه ربـه ولـيس لـه ترجمـان وال حاجـب يحجبـه دونـهليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليق
فما قدمْت لنفسك؟ فلينظـرّن يمينـًا وشـمااًل فـال  ؟يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مااًل وأفضلْت عليك

فمـن اسـتطاع أن يقـي وجهـه مـن النـار ولـو  .يرى شيئًا ثم لينظرّن قدامه فال يـرى غيـر جهـنم
ة طيبـة فـإن بهـا تجـزى الحسـنة عشـر أمثالهـا إلـى بشق مـن تمـرة فليفعـل ومـن لـم يجـد فبكلمـ

 . (9).."سبعمائة ضعف
تحمتتل هتتذه الخطبتتة الكثيتتر متتن التتدالالت والمعتتاني التتتي توختِبتتئ وراء عباراتهتتا وألفاظهتتا, 
فالرستتول صتتلى اهلل عليتته وستتلم يصتتور لنتتا فتتي هتتذه الجزئيتتة متتن الخطبتتة مشتتهدا  متتن مشتتاهد يتتوم 

لقه سبحانه وتعالى وليس بينهمتا حاجتب وال ترجمتان, فيستأله اهلل القيامة عندما يقف العبد أمام خا
عن نعمه التي أنعمه إياها فتي التدنيا, ولتيس هنتاك مجتاال  للكتذب واالفتتراء علتى اهلل, فالصتحائف 
عتتن اليمتتتين وعتتتن الشتتتمال كمتتتا أن الجتتتوارح تشتتتهد وتتتتكلم بصتتتنيع صتتتاحبها, كمتتتا جتتتاء فتتتي قولتتته 

ستورة يتس,  ,َعَلى َأْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنآ َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َكـاُنوْا َيْكِسـُبونَ اْلَيْوَم َنْخِتُم تعالى: 
 (.65اآلية)
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فهذا حتال الكفتار والمنتافقين يتوم القيامتة حتين ينكترون متا اقترفتوا متن التذنوب واآلثتام فتي  
 م ويستنطق جوارحهم بما عملت.الدنيا، ويحلفون أنهم ما فعلوها، فيختم اهلل على أفواهه

فمـا  ؟ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مااًل وأفضلْت عليكأما الشاهد البالغي؛ ففي قوله:" 
ألـم يأتـك ", حيتث اشتتمل الشتاهد البالغتي علتى استتفهامين: أمتا االستتفهام األول: قدمْت لنفسك؟

و التقريتتر؛ ألن الستتائل فتتالغرض متتن االستتتفهام هتت ؟رســولي فبلغــك وأتيتــك مــااًل وأفضــلْت عليــك
)الُمستفِهم( هو اهلل سبحانه وتعالى وهوعالم بالُمستفهوم عنه, إذ إنه هو التذي أرستل الرستل جميعتا  
للناس كافة مبلغين رساالت ربهم, كمتا أنته هتو وحتده التذي يغتدق علتى عبتاده بنعمته التتترا وآالئته 

 العظيمة.
فهام هنتا جتاء بغترض التعجتب؛ ألن اهلل فاالستتفما قدمُت لنفسـك؟ وأما االستفهام اآلخر: 

جتتل فتتي عتتاله يستتتفهم متعجبتتا  متتن ابتتن آدم علتتى متتا قدمتته فتتي حياتتته, متتن أعمتتال طيبتتات يرجتتو 
ثوابها منه سبحانه وتعالى, وهو أيضا  من قبيتل التقريتر؛ ألن اهلل يعلتم متا قتدم اإلنستان فتي حياتته 

 ا وعالنيتها.وهو مطلع على كل أعماله وأفعاله صغيرها وكبيرها, سّره
فمـن اسـتطاع أن وفي الخطبة يحثنا الرسول صتلى اهلل عليته وستلم علتى الصتدقة, فيقتول)

وفتي الحتديث الشتريف)اتقوا النتار ولتو بشتق يقي وجهه من النـار ولـو بشـق مـن تمـرة فليفعـل(, 
, وفتتتي حتتتديث آختتتر)ال تحقتتترن جتتتارة لجارتهتتتا ولتتتو ِفْرِستتتن (11)تمتترة، فمتتتن لتتتم يجتتتد فبكلمتتتة طيبتتتة(

, وأشيُر بذلك إلى المبالغة في إهتداء الشتيء اليستير وقبولته ال إلتى حقيقتة الِفرِستن ألنته (16)شاة(
نما على سبيل المبالغة, ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهتدى إليهتا  لم يجر العادة باهدائه، وا 

 .(11)وأنها ال تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليال  
لرستول صتلى اهلل عليته وستلم باإلعتداد المستبق، وتخيتر األلفتاظ وهكذا فقد امتازت خطابتة ا      

والجمل والمعاني, وكانت أحاديثه صلى اهلل عليه وسلم تشهد على حسن اختيار ألفاظه وصياغة 
 عباراته؛ ليصبح كالمه حسن الموقع، عذب اإليقاع.  

وبا  كمتتتتا تتتتتأثرت الخطابتتتتة فتتتتي عصتتتتر النبتتتتي صتتتتلى اهلل عليتتتته وستتتتلم بتتتتالقرآن الكتتتتريم أستتتتل
، وصتتورا  وأخيلتتة ، لتتذلك انكتتب الخطبتتاء علتتى التفقتته بالمعتتاني القرآنيتتة،  وصتتياغة، وأفكتتارا  ومعتتانيو
والتثقتتتف بثقافتتتة اإلستتتالم, وهتتتذا متتتا يفستتتر نتتتدرتها بتتتين األعتتتراب الجفتتتاة التتتذين لتتتم يستتتتوعبوا ثقافتتتة 

 اإلسالم.
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 الخاتمة

أفضل العباد نبينا، ورسولنا, الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات, والصالة على 
 وحبيبنا, وقدوتنا, وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا.

يجدها مليئة  -صلى اهلل عليه وسلم -وبعد, فالمتأمل في النصوص الخطابية للنبي
أن  -صلى اهلل عليه وسلم -باألساليب البالغية ذات اإليحاءات والدالالت العميقة، فقد استطاع

ل معانيه عبر هذه األساليب إلى مخاطبيه في أجمل تعبير, وأبهى صورة, مما كان لهذه يوص
الخطب تأثيرا  عميقا  في نفوس سامعيها, وذلك من خالل التحليل الفني الرفيع لألساليب البالغية 
في خطابته صلى اهلل عليه وسلم, وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائج يمكن إجمالها فيما 

 ي:يأت
علتى صتور بيانيتة رائعتة مستتمدة متن معتين  -صلى اهلل عليه وسلم-اشتملت خطب النبي .1

 اإلسالم الصافي، وصور أخرى مستمدة من جوانب الحياة المختلفة.
فتتي معالجتتة كثيتتر متتن قضتتايا المجتمتتع  -صتتلى اهلل عليتته وستتلم -ستتاهمت خطتتب النبتتي .2

 اإلسالمي في ذلك الوقت. 
وستتتائل التصتتتوير الفنتتتي، وبخاصتتتة الصتتتور  -وستتتلم صتتتلى اهلل عليتتته -استتتتخدم الرستتتول .3

 الحسية في التعبير عن المعاني التي يريد إيصالها للناس.
وظائفهتا  المطلوبتة عتن   -صتلى اهلل عليته وستلم -أدت الصور الفنيتة فتي خطابتة النبتي  .4

 طريق اإليحاء, والتشخيص, والمبالغة وغير ذلك. 
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األثتتر الكبيتتر  -صتتلى اهلل عليتته وستتلم -بتي كتان ألستتالب البالغتتة المختلفتتة فتتي خطابتتة الن .5
 في إيصال المعاني إلى نفوس المخاطبين في أيسر طريقة, وأبسط صورة.

وفي الختام ال يسعنا إال أن نشكر اهلل تعالى على مدده وعونه على أن أتم هتذه الدراستة وفتق 
 خطتها ومنهجها الذي أعّد لها, فلله الحمد والمّنة.
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