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واالبتكارواتباع 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 .
 –لمجلة تقديم إقرار خطي من الباحث بأن لم يسبق له أن نشر ولن ينشر ويلزم عند تقديم البحث ل

 عند قبول النشر في وعاء آخر .
,  كتب والتقارير إلى رئيس التحريرمن البحوث والدراسات ومراجعة ال ان  ورقيتانترسل نسخت .2

 (.CD) دمجعلى قرص م اخريو 
( بما فيها A4ة من القطع المتوسط )( صفح30تكون البحوث والدراسات المقدمة بحجم اليزيد عن ) .3

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

 Timesوالخط
 New Roman أسود عريض ، والهوامش  16الرئيسة بحجم  والعناوين 14حجم  باللغة اإلنجليزية

 6.9سم سفلى  2.45ويتم إعداد الصفحة كاآلتي : علوي  12والحواشي بنفس نمط الخط حجم 
سم الفقرة تباعد قبل  6س تذييل الصفحة  1.27سم رأس الصفحة  3.17سم أيمن  5.7سم أيسر 

 سم . 1.3سم تباعد األسطر متعدد بقدر  3وبعد 
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الباحث وصفته العلمية  جليزية عنوان البحث واسماإلنقة مستقلة باللغتين العربية و يكتب في ور  .5

 هاتف والبريد اإللكتروني .عمله وعنوانه ورقم ال موقعو 
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 التي تم اإلشارة إليها في متن الدراسة أو البحث مع اتباع القواعد العلمية للتوثيق الرقمي . إال تلك
 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
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تميزة ، ويبلغ الباحث بنتائج التحكيم والتعديالت الخبرة والمكانة العلمية الم يصين من ذو تمخ

،  تأريخ استالم ردود كل المحكمين  سبوعين منإالمقترحة من قبل المحكمين إن وجدت خالل 
 وللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت على البحث حسب آراء المحكمين قبل قبول البحث والنشر.

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

 موافقة كتابية من المجلة .
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 عتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو بحثه .ا القترتيب جميع البحوث وفيكون  المجلة و
 المجلة ال تقدم عائدا  ماديا  مقابل نشر أي عمل . .15
 ( على :Hard Copy & Soft Copyترسل البحوث من نسختين ) .16
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 العددكلمة 

الة والسالم على خير البشر عليه , والص المستغفرين باالسحار الحمد هلل حمد الشاكرين الذاكرين
في التصنيف  تدرجت  , والجامعة قدالعدد الرابع عشر هذا . ياتي التسليم  افضل الصالة  واتم 

شر من بين ة عحيث احتلت المرتبة الخامس UNIRANKللجامعات السودانية في موقع 
تاما في  الجامعة استقرارا نتمني المزيد من التفوق مع استدامة التفوق , وقد استقرتالجامعات و 

 كان من أهمقد  , و السياسية التي مرت بها الدولة تغيراتمالدراسة في ظل ال شتي مجاالت
 التعاون في مجال البحث العلمي والنشر اإللكتروني محور الجامعة حاور التي تبنتهاالم

تحانات االللكترونية واالرتباط بمنظومة البحث العلمي الدولي ) االسكولر ( وتشجيع البحث واالم
 العلمي وسط اعضاء هيئة التدريس بتخصيص حافز مالي لكل من يقوم باعداد ورقة علمية .   

يسمعة علمية طيبة فائقة وانتشر صيتها وسط المجتمع المحلي واالقليميوذلك  الجامعة وقد حظيت
المختلفة  في مجال إصدار   المقدرة التي بذلتها الجامعة في كافة المجاالت جهوداتمبال

و قد نالتالمجلة  . الدوريات العلمية المحكمة والمشاركة الفاعلة في معارض الجامعات السودانية
اضافة  حظا وافرا بعد نشرها علي الموقع االلكتروني واعتبرها الجميع للدراسات والبحوث العلمية

في إنتظام صدورها وتنوع موضوعاتها ,  العلمي المتميز المعاصر, والجودة حقيقية الثراء البحث
. وقد تناول هذا العدد الكثير من الموضوعات  واتاحتها الفرصة لكثير من الباحثين  بالنشر فيها

دارية والتربوية وعلم الشبقة والمتنوعة في العلوم المختلفة وشتي المجاالت في االقتصاد والعلوم اال
 .  النفس والمحاسبة وادارة االعمال

دور أكثر من عشرة أعداد  أن يعملوا علي تقييم بعد ص كما يود القائمون علي اعداد المجلة   
اإلداء ,  ز , وذلك من أجل تقويموعلى اإليجابيات فتعز  ت فتعالجعلى السلبيا مسيرتها والوقوف

 المحلي والعالمي علي الصعيدمية الموثوقة  ستوى الدوريات العلوالنهوض بالمجلة , لتصل إلى م
الباحثين  يسعى للنشر فيها , وبوابة وواجهةللبحوث ذات الجودة العالية   , ولتصبح قبلة ومنارة

نرجو  .عليه , والعقول الراجحة وذوي االفكار الطموحة , والسمعة العلمية ذات الشهرة والصيت
رسال مقترحاتهم وآرائهم إلى هيئة  قراء الكرام تقييم ما بحوزتهمخوة الباحثين والمن األ من أعداد  وا 

 التحرير عبر البريد اإللكتروني التالي :
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الذات وب تي تزين وتزيد المجلة علما ونوراالجميع بارائهم ومقترحاتهم وبحوثهم ال مل أن يسهمان
باسره,  ونسأل اهلل أن يرفع  لذين يحرصون على تطوير البحث العلمي في السودان والعالما

الجميع الي الدرجات العلي لقوله تعالي : ) يرفع اهلل الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ( 
 .  . واهلل نساله التوفيق والسداد , ودوام الصحة والعافية 

 و شكرا                   

 رئيس هيئة التحرير                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 .واالقتصادي في السودانعلي النظام المحاسبي   البرمجيات ودفتر اليومية وأثرهما تطبيق

Application of software and journal and their impact on the Accounting 

system and the Sudanese economy 

 د.احمد عبد الوهاب أبو محمد

 متعاون .أستاذ المحاسبة المساعد جامعة السودان المفتوحة.محاسب ومراجع قانوني

  wa78@gmail.comahmadالبريد االلكتروني:

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

 salahmas 633 @ gmail . com–البريد االلكتروني 

 

 المستخلص 

وتطبيددد د تدددر اليوميدددة عفددي اسدددتادار البرمايددار االلكترونيدددة  هددد ا الدراسددة لفتعدددر      

النمدددار تكمدددل المشدددكفة  دددي ا ت دددار و  قتصددداد  اال و رهمدددا عفدددي النمدددار المحاسدددبيوأث

د تددر اليوميددة  ددي الماموعددة الد تريددة أد  ذلدد  الددي تدد  ير  وتعطيددلالمحاسددبي لت نية البرمايار 

المعفومدددددار المال مدددددة التاددددداذ  عفدددددي صدددددو الحير المالية وصدددددعوبة إعدددددداد ال دددددوا م والت دددددار

 ي الااندب النمدر  عدل قريدد اسدت رار الدراسدار استادما الدراسة ،ال رارار.منهاية الدراسة

اث والكتدب والددوريار المحفيدة واألجنبيدة و ي الااندب التطبي دي أسدتادر المدنه  الوصدفي واألبح

بيل البرمايار ودعمها لسرعة  عالقة ذار داللة إحصا ية : توجد مل  رضيار الدراسة التحفيفي

اسدتادار  استاراج  المعفومار المال مة الي متادي  ال درارار  دي الوحددار الحكوميدة.مل النتا  

فعمفيدددار لوذلددد  مدددل  دددال  بندددار قاعدددد  بياندددار  يدددار لتح يدددد الشفا ية واالنلدددباق الماليالبرما

لفسدداالر والددد اتر  ددة  ل بشددكل ألددي وبسددرعة  ايسددهم د تددر اليوميددة  ددي عمفيددة الترحيدد.سددبيةاالمح

ضدرور  تبندي ورار   التوصيار . ومل وبنسبة صفرية مل األ طار المالية والمحاسبية المحاسبية

التدي تتطفبهاانادار البرمايدار واسدتادار د تدر اليوميدة وذل  والمعينار  دوار والوسا لالمالية اال

لتح يد الشفا ية واالنلباق المالي وتوحيدد ال دوا م والت دارير الماليدة والمعفومدار المال مدة التاداذ 

 ال رار.  

Abstract 

      The study aimed to identify The use of electronic software, and the 

application of the journal and their impact on the economics and 

accounting system.The problem  lies in the lack of government 

accounting system electronic software technology, and the non-utilization 

the  jouenal in the Ledgers group which led to the delay in the 

prepraration of financial statements and reports and difficulty of 

accessing appropriate  information to management for decision- making 

The methodology of the study was used in the theoretical side through 

extrapolation of studies and researches, books and periodicals local and 

foreign, and in the applied side I use the descriptive analytical method of 

the most important of the hypotheses. There is a statistically significant 

relationship between software and its support for the rapid extraction of 

appropriate information to decision makers in government units Results: 

Need to adopt the Federal Ministry of  Finance tools and means and 

information required by the implementation of software and the use of the 

mailto:wa78@gmail.com
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Journal, in order to achieve transparency, financial discipline, and the 

consolidation of lists and financial reports and information appropriate 

for decision-making and thus social welfare, the most important 

recommendationsThe Federal Ministry of Finance should adopt the tools, 

means and kissels required to accomplish the software and use the journal 

in order to achieve transparency, financial discipline, standardization of 

financial statements and reports and appropriate information for decision-

making. 

 

 

 

الكفمار المفتاحية : النمار المحاسبي , النمار االقتصاد  , البرمايار , الد اتر المحاسبية , 

الرقابة الدا فية , محفل المنمم , المبرم  , المشغل , د تر يومية , الدا ل , المديل , الحساب 

د تر االستاذ العار , الموارنة , الميزانية  الاتامي , اسم المستادر , د تر االستاذ المساعد ,

العمومية , االصو  المالية , االصو  غير المالية , احصارار مالية الحكومة , اقفار  صور , 

تحمل  صور , الحسابار الشهرية , الحسابار الوسيطة , حسابار التشغيل  . التد  ار الن دية ,  

 اقتنار اصو  . الت ارير . 

 

 اإلقار المنهاي والدراسار الساب ة . : الفصل األو 

 : مقدمة
مسئولية تح يد العديد مل األهدا  وعفي قدر كفار  هيه  ي ع عفي عات ها الوحدار الحكومية

ترتكز عفي   حيثماا  عمل الوحدار الحكومية  يالوحدار وحسل أدا ها لما تح  ه مل أهدا  

مشكالر جوهرية ذار عالقة بتدهور و ضعف  ي وجود واالجتماعية. إال إن  ت ديم االقتصادية

وهيا ما ياب إدراكه الي ت  ير الت ارير المالية والمحاسبية  اد األدار الكفي لفنمار المحاسبي 

 المعفومار عفي  وصالح  استاراج الت ارير المالية وواكب مع سرعةتلمعالاة كل يبعمد 

 ي اإلسراع ل فل ة بنمار محاسبي له ال در  لالستعان اد المال مة لمتاي  ال رار مما  الدقي ة

ر( الماد  2007قانون اإلجرارار المالية والمحاسبية لسنة )لتتوا د مع  الاتامية الحسابار

( الف ر  )ذ( منطوق الماد  عدر ت  ير قفل الحسابار اليومية ومل هنا ت تي هيه الدراسة 29)

ار المحاسبي الحكومي  ي مساره متواضعة  و طو  لوضع النمالمحاولة مل المحاوالر 

حتى  ي الوحدار الحكومية  المحاسبي واالقتصاد   تطوير ور ع كفار  األداروذل  لالصحيح 

تح يد الر اه االقتصاديوتحسيل مستو  المعيشة وجود  النمار المحاسبي وتو ير   يذل   ينعكس 

 .اتمع الم االست رار االقتصاد   ي

 اوال :  طة الدراسة : 

 :  مشكلة الدراسة

لت نية البرمايار واالقتصاد   ر المشكفة  ي ا ت ار النمار المحاسبي الحكومينحصت    

 وا م االلكترونية وعدر استادار د تر اليومية  ي الماموعة الد ترية أد  الي ت  ير الحسابار وال

المال مة الي اإلدار  التااذ  الدقي ة المعفومار عفي صو الحوالت ارير المالية وصعوبة 

ال رارار والي جانب وجود د تر اليومية والبرمايار سو  ينعكس ذل  بشكل مباشر عفي 

 تطور النمار المحاسبي مل  ال  جدوى البرمايار ومميزار د تر اليومية .   
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 أهمية الدراسة:

همية  ي تحسيل األتنبع أهمية الدراسة  ي أنها تسفط اللور عفي احد الموضوعار ذار      

  ي الوحدار الحكومية السودانية وان النمار المحاسبي الحكومي واالقتصاد   النمار المحاسبي

  ويعتبر نماما رقابيا عفي اإليرادار واالقتصادية  المالية سياسةأدوار ال هما مل

ورسم  يةطيطفعمفية التال وتو ير البيانار الالرمة العامة  فموارنةيةلتنفييادا والمصرو ار و

 والت ويم والتحفيل المالي واتااذ ال رارار وبالتالي  ان هيه الدراسة المالية والن دية  السياسار

كز عفيه االستفاد  مل ت نية تسو  تعمل عفي تطوير النمار المحاسبي الحكومي وما ير

 البرمايار وإكما  الماموعة الد ترية  لتو ير المعفومار المال مةالتااذ ال رار.

 أهداف الدراسة: 

 الدراسة ما يلي:  من هدفالانطالقا من مشكلة الدراسة فان 

 التعر  عفي النمار المحاسبي المطبد  ي الوحدار الحكومية .• 

 . االلكتروني المعوقار التي تحو  دون تطوير النمار المحاسبي الحكومي معر ة•

تهد  الي وضع حفو   اتباع النمار المحاسبي الموحد وتطبيد انممة الد ع االلكترونيالتي • 

 لتطوير النمار المحاسبيالحكومي.

 فرضيات الدراسة:

ودعمها لسرعة استاراج  عالقة ذار داللة إحصا ية بيل البرمايار توجد :الفرضية األولى

 . ر الحكوميةالمعفومار المال مة الي متاي  ال رارار  ي الوحدا

عالقة ذار داللة إحصا ية  بيل د تر اليومية وضبط العمفيار المالية  توجد الفرضية الثانية:

 والمحاسبية  ي النمار المحاسبي الحكومي .

 واالقتصاد  اقتصرر الدراسة عفي تطوير النمار المحاسبي الحكوميالدراسة : موضوعية

 اعفية تطبيد البرمايار ود تر  ىإبرار مد الهد  األساسي لفدراسة وهو ح دبما ي  وذل 

حاليا  ي جمهورية السودان كما اقتصرر  تبعر النمار المحاسبي الحكومي الماليومية عفي تطوي

 والمالييل الدراسة عفي بعض المهتميل بالنمار المحاسبي الحكومي وهم المحاسبيل

 والمراجعيل  ي الوحدار الحكومية .واالقتصاديل 

 الدراسة:منهجية . 

والكتب  واألبحاث  ي الاانب النمر  عل قريد است رار الدراساراستادما الدراسة  

 والدوريار المحفية واألجنبية و ي الاانب التطبي ي أستادر المنه  الوصفي التحفيفي. 

 :دراسة مصادر ال

 مصادر أولية:اإلستبانة والم ابالر الشاصية.أ(  

واإلدارية   والمنشورار المالية واإلدارية والت ارير المالية واالنترنا مصادر ثانوية:المراجعب( 

 والدوريار المحفية واألجنبية .  وال وا م والبحوث العفمية

 الدراسة:   تبويب

اإلقار المنهاي ويشتمل عفي  طة :  األو  صو  حيث تناو  الفصل  ربعة سة الاتم ت سيم الدر

:  والفصل الثالث  يشتمل عفي اإلقار النمر   :  الفصل  الثانيراسار الساب ة أما الدراسة والد

 يتناو  اإلقار :  الفصل الرابعد البرمايار ود تر اليومية  ي النمار المحاسبة الحكومي يتطب

 .  والمالحد والمراجع  والمصادر  والتوصيار   النتا   و التحفيفي
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 ثانيا/الدراسات السابقة.    

.م(2010:)(7)دراسة،حزيفة 
 

يؤثر عفى كفارته   تتمثل مشكفة الدراسة  ي تافف النمار المحاسبي الحكومي الت فيد     

و اعفيته كنمار لفرقابة والمعفومار  ومصدر لت ديم البيانار المالية والت ارير إلي الاهار المهتمة 

ضياع يحو  الكثير مل العيوب مثل   و اصة أن النمار المحاسبي الحكومي الت فيد 

وارتفاع تكففة وتمهر المشكفة اكبر عند تطبيد وظا ف اإلدار  مل تاطيط ورقابة وتوجيه  الوقا

ألن وظا ف اإلدار  تحتاج لفمعفومار التفصيفية  ي الوقا المناسب لكي  .وتنفيي  ي النمار اليدو 

ر  عفى المحاور تهد  الدراسة:إلي التع ت ور بوظا فها كامفة وهيا ال يتو ر  ي النمار الت فيد .

التعر  عفى نمم المعفومار المحاسبية وااللكترونية و صا صها ووظا فها ومكوناتها 

ودورتها .منهاية الدراسة:استادما الدراسة المناه  التالية:المنه  االستنباقي لتحديد قبيعة 

 والمنه  التارياي الستعراض أهم المشكفة والمحاور األساسية لفبحث وصياغة الفرضيار 

والمنه  االست را ي  ال تبار مدى صحة  الدراسار الساب ة التي لها عالقة بموضوع البحث 

 روض البحث والمنه  الوصفي وذل  مل  ال  الدراسة الميدانية وتحفيل بيانار الدراسة.مل 

مها النتا  : البد مل أعاد  النمر  ي األدار المالي والمحاسبي ووظا فه الت فيدية والادمار التي ي د

ل طاع المواقنيل والتفكير  ي كيفية مواكبة تف  النشاقار لمتطفبار المرحفة.يتفد الباحث  ي أن 

استادار نمم المعفومار المحاسبية االلكترونية  ي النمار المحاسبي الحكومي يؤد  إلي كفار  

ستادما ابيل األقسار الماتففة.بينما إن دراسة الباحث  و اعفية تد د المعفومار المحاسبية

 ي النمار  لما له  مل أثرعفي اللبط اليومي لماموعة الد ترية  ي اد تراليومية  البرمايار و

 المحاسبي الحكومي.

 م(. 2011:)(11)دراسة،سايمون

تتمثل مشكفة الدراسة  ي ضعف االلتزار بال وانيل والفوا ح التي تصدرها :مشكفة الدراسة   

يها أضعفا كفار  العمل المحاسبي الحكومي وت ثير وضعف الرقابة عف السفطار التشريعية

األ راد عفى الرقابة اإلدارية بصور  مباشر  أو غير مباشر  أثرعفى كفار  العمل المحاسبي  

إلي معر ة الدور الي  تفعبه الرقابة اإلدارية  ي ر ع كفار  العمل : تهد  الدراسة.الحكومي 

د نمار الرقابة اإلدارية عفى ر ع كفار  و اعفية المحاسبي الحكومي.مل  رضيار الدراسة:يساع

استادما الدراسة مزيدا مل مناه  البحث :العمل المحاسبي الحكومي.منهاية الدراسة

المنه  االستنباقي لفتعر  عفي والمنه  التارياي لفوقو  عفي الدراسار الساب ة منها العفمي 

نمار الرقابة : تبار.مل نتا   الدراسةمشكفة البحث وصياغة الفرضيار المنه  االست را ي لال

اإلدارية المتبع  ي ورار  المالية واالقتصاد الوقني يساعد عفى ر ع كفار  العمل المحاسبي 

ضرور  االهتمار بنمار الرقابة اإلدارية  ي المؤسسار :الحكومي مل التوصيار الدراسة

الحكومية بهد  ر ع كفار  العمل المحاسبي االهتمار بالكفار  اإلدارية وتوريع السفطار 

واال تصاصار يهد  إلي ضبط الحسابار االهتمار بإعداد الت ارير الدورية بصور  

لعمل المحاسبي العمل عفى إعداد منتممة  اعفية نمار الرقابة الدا فية يهد  إلي تطوير ا

 الموارنة العامة و د أسس سفيمة وبنار عفى موارنار ساب ة وتنبؤار مست بفية. 

يتفد الباحث مع هيه الدراسة ي أن نمار الرقابة المالية  الفعا  يساعد عفى ر ع كفار  العمل 

وأثرهما عفي النمار  المحاسبي الحكومي.بينما إن دراسة الباحث  ي اناار البرمايار واليومية

  ي النمار المحاسبي المطبد  ي الوحدار الحكومية .  السفبارالمحاسبي الحكومي.لمعالاة 
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 .الفصل الثاني:يشتمل عفي اإلقار النمر 

 .اوال / النمار المحاسبي الحكومي

 ( مفهور  النمار:1

  وكانا الحرب العالمية جديد عفى األدبيار العربية مفهور إن مفهور النمارالي أشار البعض     

الثانية مؤشراً لبداية عصر األنممة
(8)

واآلن تحمي النمم باهتمار كبير ومتزايد مل قبل الباحثيل 

والمديريل  ي الوحدار الحكومية وال طاع الااصة وقد أحدثا ثور  تكنولوجيا المعفومار تطور 

حيث ا تصرر المسا ار  والااصةها فة وتغيراً واسعة  ي ماتفف مااالر بيئة األعما  العامة 

بشكل لم ت لفه البشرية مل قبل وأهم ما يميز العصر الحالي التد د الها ل لفمعفومار وتنوعها 

حتى أصبحا المعفومة مصدر قو  والميز  التنا سية لمنممار األعما  الماتففة ويعد مصطفح 

اعية واالقتصادية  ي ماتفف المااالر االجتم االنمار مل المصطفحار التي  استادام

والسياسية وهو مصطفح منبثد أساساً مل كفمة يونانية تعني الكل المركب مل عدد مل 

. (2)اإلجرارار واكتسبا هيه الكفمة عبر الزمل معاني جديد  ودالالر ماتففة  ي النمم

النمار هو ماموعة مل األجزار المرتبطة مع بعلها البعض وتسعى إلى ال يار بعد  ويعر 

ر وتعريف أ ر ب نه الوظا ف المترابطة  والمتكامفة  والتي تتفاعل معاً مل أجل تح يد واجبا

ماموعة مل األهدا  المعينة  ال   تر  رمنية محدد  مسب اً  وحتى يتم تطبيد مفهور النمار 

ب سفوب صحيح مل المهم أن يتواجد ضمل بيئة تتميز بالتعاون والعمل الااد بيل كا ة األ راد  

يعتمد تح يد النمار عفى ارتباق ماموعة مل  حيثار التي تعد مل مكونار النمار الر يسيةوالوحد

العناصر المرتبطة  ضمل شبكة مل العالقار التي تعتمد عفى مسببار  أ  أن كل  رد أو وظيفة  

أو جهة يتكون منها النمار الواحد  تحتاج إلى قيار كل عنصر بالمهمة األساسية الااصة بِه حتى 

ور العنصر الي  يفيه بتطبي ها .ويعر  بعض كتاب المحاسبيل النمار عفي انه ماموعة ي 

والعناصر التي تشمل اإل راد والتاهيزار واآلالر واألموا   مترابطة ومتاانسة مل الموارد

والساالر التي تتفاعل مع بعلها البعض دا ل إقار معيل وتعمل كوحد  واحد  نحو تح يد 

نوضح و بهااألهدا  العامة  ي ظل المرو  أو ال يود البيئة المحيطة هد  أو ماموعة مل 

 ادناه ي الشكل (18)مكونار النمار

 

 (   1الشكل رقم )

 

 

 

 

 FEEDBACK   تغذية مرتدة 

 

 

 المصدر : اعداد الباحثان

 /  مفهوم  النظام  المحاسبي: 2

ذكر البعض إن رياد  النشاق الحكومي  ي كل المااالر بالم ارنة مع الماضي  ي معمم    

الدو   حيث كان ماا  النشاق الحكومي عفى الوظا ف الر يسية الت فيدية أما  ي العصر الحديث 

 مخرجات

OUTPUT 

 عمليات 

oPERATIONS 

 مدخالت 

iNBUT 
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ة أ راد  ناد أن النشاق اآلن يغطي معمم أوجه األنشطة والهد  مل ذل   دم

الماتمع
(9)

 وتناولا معمم  األدبيار العربية  ي ماا  المحاسبة الحكومية مل منمور الواقع 

 و ي اغفب األحوا  ت تصر عفى عرض األساليب واإلجرارار العمفية دون إسنادها (12)العمفي

أو تعرض هيه األصو  دون توضيح كيفية  إلي األصو  النمرية التي تحكم الماا  المحاسبي

بي ها ومد  اتساقها مع النمم المحاسبية المحفية والعالمية المستادمة  عال  ي الوحدار تط

الحكومية وان المحاسبة الحكومية تالع لنمم المحاسبة عل األموا  وهو نمار يعتمد عفى  

مبادئ محاسبية تاتفف بدرجة كبير  عل تف  التي تستهد  الربح إن ال ياس الحكومي ال يارج 

تعر  التى فوب يعتمد عفى الم ارنة بيل بيانار ت ديريار الموارنة الحكومية وعل كونه أس

و عفية سوار بالنسبة لإليرادار أو المصرو ار والنمار (Legal document)(21)بالوثا د قانونية

 ي رياد  الكفار  والفاعفية مل  ال  ت ديم معفومار  مال مةالمحاسبي كنمار دعم المعفومار ال

وبيانار دقي ة
 (16)

. 

ف المحاسبة:ب نها ِمهنة ي ور ال ا م بها )المحاسب( الي  ي ور  اللها بتحديد وتسايل يتّعر 

وتوصيل األحداث المالية واالقتصادية الااصة بالمنممة أو الشركة إلى كا ة المستادميل 

 ي وجار  .المهتميل بها

تعريف  المعهد األمريكي لفمحاسبييل ال انونييل   ضا  أن المحاسبة هي نشاق  دمي وظيفته   

ت ديم المعفومار  الكمية ذار الطابع المالي بغرض إن تكون مفيد   ي اتااذ ال رارار
اما .(15) 

تعريف نمم المعفومار المحاسبية:ب نه ذل  النمار الي  ي ور بتاميع 

س وتسايل( البيانار المالية عل منممة معينة ثم توصيل النتا   هيا التشغيل وتشغيل)تحفيل وقيا

 ي شكل معفومار مالية إلى متاي  ال رارار عل قريد الت ارير المالية التي يارجها النمار
 

تعر  المحاسبة الحكوميةهي  رع مل  روع المحاسبة ت ور عفى ماموعة مل المبادئ و.(6)

بتسايل وتبويب وتفايص العمفيار المالية المتعف ة بالنشاق  واألسس العفمية الااصة

بهد   رض الرقابة المالية وال انونية عفى إيرادار الدولة ومصرو اتها والمساعد   ي  الحكومي

 يمكل استاالص األتي:اتااذ ال رار. ومل التعريفار الساب ة 

 ومعايير  اصة بها .أ(  أن المحاسبة الحكومية ت ور عفى عد  مبادئ  وأسس ومفاهيم 

 ب( أن ماموعة المبادئ واألسس والمفاهيم والمعايير التي ت ور عفيها المحاسبة الحكومية 

 تستادر األتي: 

بما تشمفه مل سور كانا ت ديرية اوموارنة البرام  واالدار  إعداد وتنفيي الموارنة العامة لفدولة• 

 موارد واستادامار.  

 الوحدار الحكومية اإلدارية.  تح يد الرقابة المالية  ي• 

 والحسابية  ي الوحدار الحكومية.  تسايل المعامالر المالية• 

 تح يد اللبط الدا في  ي النمار المالي .• 

وت ديم البيانار  والحسابار الاتامية والت ارير الشهرية أظهار وتحفيل النتا   التي تعبر عنها• 

 والمعفومار المال مة.  المناسبة

 اف النظام المحاسبي:   / أهد3

 تهد  المحاسبة الحكومية إلى تح يد ما يفي:    

 أ(  رض الرقابة الماليةوال انونية عفى إيرادار الدولة. 

 ب(   رض الرقابة المالية وال انونية عفى مصرو ار الدولة.
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 وذل  عل قريد تو ير البيانار التحفيفية الالرمة. ج(  المساعد   ي اتااذ ال رار

ناارار اال وعفى إمداد السفطة العفيا بالمعفومار المالية لفوقو  عفى المركز المالي لفدولة د( 

الوحدار الحكومية لتصحيح االنحرا ار والستادامها  ي أغراض رسم السياسار  ة   يماتففال

العفيا االقتصادية واالجتماعية.
(16)

 

 الحكومي . ي/  خصائص النظام  المحاسب4

  صا ص النمار المحاسبي الحكومي  يما يفي:يمكل تفايص أهم 

 لفماتمع. عامة أ( ال تهد  إلى تح يد الربح بل إلى ت ديم  دمة 

 ب(  تن سم الوحدار الحكومية إلى :

 وحدار حكومية إيراديه: مثل ورار  الطاقة والتعديل.  • 

 وحدار حكومية غير إيراديه: مثل ورار  الصحة و التعفيم.  • 

ارتباق بيل إيرادار الدولة ومصرو اتها  المصرو ار  ي الدولة ال تعمل عفى  فد ال يوجد أ  • 

إيرادار, هناك است ال  تار بيل ما تصر ه الوحد  الحكومية وما تحصفه حيث ت ور جميع 

بإيداع جميع متحصالتها  ي بن  السودان والبنوك األ رى,وتحصل عفى  الوحدار  الحكومية

 المصدق مل السفطة التشريعية .العتماد المالي لة و  ا نف اتها مل ورار  المالي

 حيث يتم تاصيص اعتماد (17)ال يوجد رأسما  لفوحدار الحكومية بالمعني المحاسبي المفهور• 

 .مالي سنو  ويتم األنفاق عفيها

ت ور الدولة بتحويل نشاقها عفى أساس سنو   ي ضور ت ديرار م دمة لفنف ار العامة  •

 واشار نمار ( شهر تبدأ  ي أو  يناير وتنتهي  ي نهاية  ديسمبر12لعامة  ال  )واإليرادار ا

  االحصا يار مالية الحكومية  الي استادار موارنة البرام  واالدار بدال مل الموارنة الت ديرية

تمثل موارنة البرام  واألدار نماما ألعداد موارنة مالية تتلمل جميع النف ار التي يتعيل أن و

لكل سنة مالية جديد . تبدا الموارنة مل كل وظيفة دا ل الوحد  الحكومية تحفل و  ا تاصص 

الحتياجاتها وتكاليفها. ثم يتم إعداد الموارنة عفى أساس متطفبار المرحفة ال ادمة دون النمر إلى 

مل تساعد موارنة البرام  واألدار عفى تافيض التكاليف  .رياد  الموارنة أو ن صانها عل ساب تها

  ال  تانب الزياد  أو الن صان الحاصل  ي موارنة الفتر  الساب ة 

 لنظام المحاسبي الحكومي: في االعاملة لدفاتر ا

 منها : يستادر النمار المحاسبي الحكومي ماموعة مل الد اتر وسو  نتناو  

 الغرض منه ويعر  بد تر االستاذ العار أ(  د تر ضبط العمفيار المحاسبية وحصرها

ويساعد  ي ضبط  بصور  اجمالية لبنود الموارنةوالحسابار الوسيطة االلعمفيار المحاسبيةتس

الحساب الد اترالمحاسبية اال ر  واجرار التسويار عفي النماذج الماصصة لها العداد 

الشهر 
(4)

   . 

( يسال  يه كل االيرادار المحصفة ن دا وي يد عفي رؤس 65ب( نموذج مالي حسابار رقم )

و ي  فغيرلاعمدته بنود الموارنة المصدقة وغيرها وتاصص منه  انة لتسايل المبالغ المتحصفة 

حالة وجودش  باصوص البند الي  سدد اليه المبفغ المستفم ي يد هيا المبفغ  ي  انة ايرادار 

سوية عفي ان يشطب ال يد بهيه الاانة ويسال  ي الاانة الصحيحةالت اتح
(4)

  . 

لسال المصرو ار(76نموذج رقم )ج( 
 ،

وت يد  يه يوميا كل المبالغ المنصر ة باذن صر  رقم 

( وتكتب  ي رؤوس اعمد  هيا الد تر الماصص بنود الموارنة الماتففة40)
4))

استادار  عبر

 ( .  39أورني  مالي حسابار نمر  )
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يستادر ل يد الشيكار المسحوبة عفي البن  د( د تر يومية المصر  التحفيفي
(4)
 

 هـ( د تر المبالغ المشطوبة ت يد  يه جميع المبالغ المشطوبة وبطري ة تبيل نوع المبفغ المشطوب.

 مما يعد الشطب ر( تنص عفي2011) الباحثان ال حة االجرارار المالية والمحاسبية لعاروير  

وااللتزار المحاسبية المتعار  عفيها  ئلمبادماالفة  ي العمل الد تر  المحاسبي والتتماشي مع ا

وتطبيد قري ة ال يد المزدوج   التي منهاالفنية المتعار  عفيها  ي عفم المحاسبةبالطرق 

لتي تصدرها المنممار العالمية المعاييرالمحاسبية واالستفاد  مل التوجيهار والمنشورار ا

ال يود المحاسبية  اتباع ةمحاسبيلفمحاسبية والمراجعة  و ي حالة حدوث اال طار ال

   ي الوحد  الحكومية كا ة األنشطةة  حتي تغطي الد اتر المحاسبية  محاسبيلتصحيحاال طار ال

حسابار  اليلحكومي اليوالساالر  ي النمار المحاسبي اوالمستندار وتحويل الماموعة الد ترية 

تتيح إجرار المعامالر المالية إلكترونيا مل  ال  األجهز  اإللكترونية مثل الحواسيب اآللية أو 

بهد   لفوحدار الحكوميةالهواتف  وهي حسابار ا تراضية يتم إنشاؤها عفى المواقع اإللكترونية 

إجرار  لويستطيع المواقالفواتير  واستالر األموا  أو سداد  دمثل التوريالتمكل مل تنفيي  دمار 

مل  ال   جميع معامالته المالية مل  اللها مستادما معفومار سرية تتيح له الوصو  إلى حسابه

 وسرعة استاراج الت اريروال وا م  ضبط الحساب اليوميتسهم  ي وبدورها  المعامالر الحكومية

  ي الوقا المناسب .المالية 

 البرمجيات والدفاتر المحاسبية.الفصل الثالث:تطبيق 

 البرمجيات. استخدامأوال /

 ./ مفهوم البرمجيات 1

هي عبار  عل عد  برام  تتحكم  ي وظيفة مكونار الحاسوب وتدير العمفيار التي ت ور البرمايار 

وهي  (Software's)بها ومل هيه البرام  أنممة التشغيل والتطبيد وتعر   ي الفغة االنافيزية 

ل وصف لكل ما ي ور به جهار الحاسوب مل عمفيار متكامفة كحل المسا ل الرياضية عبار  ع

واإلحصا ية باإلضا ة إلي إجرار التصحيح الالرر عفي الصيغة التحريرية واناار العمفيار التي 

 ان مصطفح البرمايار يشير الي كل ما يتكون منه جهار وعموما  يطفبها المستادر 

مكونار الحاسوب المادية ويدرج تحا هيا المصطفح ماتفف البرام  ولغار الحاسوب باستثنار 

ومل بينها المواقع االلكترونية وكما يشير مفهور  البرماة وكل ما يمكل لمسه دا ل جهار الحاسوب

البرمايار إلي ماتفف التعفيمار واألوامر التي يتولي جهار الحاسوب قرارتها أليا وتكتب باستادار 

 اصة إلنشار البرمايار والتطبي ار ويم تنفييها بواسطة المترجم الااص بفغة لغار برماة 

البرماة.
(1)

مثـفت نيـةالمعفومـاتفـيالحاسباتاآلليـةوشبكـار االتصاالر اإللكترونيةوالبرماياتالااصة 

 بالنمار. 

 /الرقابة الداخلية علي البرمجيات.   2

جوهرية   ارحدار الحكومية إلي حدوث تغيرأد  استادار ت نية  البرمايار  ي بعض الو    

دقة التنفيي وديمومة  وو صا ص كثير  منها السرعةواهدا  الن لفبرمايار مميزار 

العمل وال و  عفي حفظ البيانار والمعفومار ويساعد عفي تطوير وسا ل االتصا  وبصور  

والسرعة  ي ومي  ي مهار ومسؤوليار المحاسب  ي تنفيي النمار المحاسبي الحك هم اصة يس

تحفيل البيانار المالية  وتحديد االنحرا ار واستاراج المعفومار المال مة لالدار  العفيا التااذ 

البد مل وجود عد  ن اق رقابية دا فية جديد  متعف ة ال رارار المناسبة ليل  

بالبرمايار والبرمايار المشغفة له تتمثل  ي إجرارار الرقابة عفي المد الر 
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المالية العمفيات الن اغفب المستندار و(10) تفار نمار الرقابة بالعيل المارد ذل  الجار ووالمار

يصعب قرارتها بالعيل المارد  أضف ووالمحاسبية مسافة عفي ساالر الحسابار االلكترونية  

إلي ذل  صعوبة تاميع البيانار الااصة بنمار االلكتروني ولت ويم نمار الرقابة الدا فية عفي 

عفي الاهة الرقابية إن تكون لها الدراية الكا ية بهيه ونممة المحاسبية الحكومية االلكترونية األ

وكيل  األجهز  المستادمة  ي معالاة البيانار المحاسبية  إذا كانا األنممة بسيطة (2(،األنممة

ياب أن يكون المدير  المالي له دراية كا ية حتى يتسنى له حصر وت ويم اإلجرارار األساسية 

لفرقابة المالية والمحاسبية إما إذا كانا مع د   انه يستعيل بيو  الابر   ي هيا الماا  وعموما 

 الرقابة الدا فية يمكل حصرها  ي األتي:  أن 

 أ( رقابة الحماية.

وير ع ت ارير  وان يكون لديه مدير مسئو  أمار  اإلدار  العفيا تنميم قسم الحاسوب تتمثل  ي

 صل المهار الااصة لتفعيل الرقابة الدا فية وال بد مل  ا تصاصاته ومسؤولياته  تحديددورية

والمففار  بمكتبة الحاسب االلكتروني وعفيه وضع وت ويم  وحفظ البرام  ب نممة الحاسوب

مثل التوجيه  البرام  وت ويم وتحفيل النمم باإلضا ة إلي إتباع النمم التي توجد  ي النمار اليدو 

والفصل بيل واجبار  الصادر مل المسئو  باإلضا ة إلي التصديد المالي عفي العمفيار الماتففة 

ال يامع موظف ما  ي الوحد  المالية والحسابية بيل وظيفة األشااص وي صد بالفصل أن 

وحيار  أصل مل أصولها ما دار يحتفظ بالد اتر المحاسبية التي يسال  يها عمفية تداو  األصو  

 وا تصاصاتهم مثل:

 محفل النمم:ال ي ور  بوضع البرام  واستادامها وتشغيفها.•

  أن ي ور بكتابته وتاربته .المبرمـــ :ال ي ور بتشغيل برنام  معيل بعد 

 . المشــغل:ياب إن ال يكون له الدراية الكا ية بوضع وتصميم البرام 

 مل حفظ البرام  والمففار والمستندار بالنمار االلكترونيؤوالبد مل وجود شاص مس  . 

  عموما:البد مل وجود إجرارار رقابية وا ية و اصة بغر ة الحاسوب مثل:وجود أدوار

 إنيار عفي أن تكون الادران مبنية مل مواد عارلة غير قابفة لالشتعا .إقفار وأجهز  

 ب (  الرقابة الداخلية علي المدخالت.  

تهد  الرقابة الدا فية عفي المد الر الت كد مل صحة ودقة وشمولية البيانار المستادمة  ي     

لواجب توا رها  ي الشروق اعفي أن تكون  ي شكل مستندار تحمل  النمار المحاسبي الحكومي

وي ور المحاسب ب رارتها بغرض إد الها وال يمكل استاراج مارجار جيد  ما لم  المستند الايد

 (13)تكون المد الر جيد   إذا كانا المد الر رديئة  تكون المارجار رديئة

 والمستندات في النظام المحاسبي. المحاسبيةثانيا/الدفاتر

مل وذل  تم تغير الماموعة الد ترية والمستندار الورقية الي ساالر الحسابار االلكترونية    

 وسو  (.4) ال  استادار البرمايار المطفوبة لتشغيل النمار المحاسبي الحكومي االلكتروني

 والمستندار  ي االتي:المحاسبية نتناو  الد اتر 

 الدفاترالمحاسبية./ 1

 أ/ دفتر اليومية .

مل اهم الد اتر المحاسبية وي يد به جميع العمفيار المالية بانه عبار   (Journal )د تر اليومية

تسايل هيه ال يود حسب تسفسل حدوثها يتم و عل سال يتم  يه إثبار جميع ال يود المالية

التارياي ب تباع نمرية ال يد المزدوج التي يعر ها بعض الكتاب ان كل عمفية مادية تحدث  ي 
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لوجود البد مل تحفيفها إلي قر يل قر  ي  ي وقر  يعطي والطر  الي  أ ي يصبح مدينا ا

والطر  الي  يعطي يصبح دا نا ب در ما أعطي. ومل  ال  شاشة د تر اليومية   ب در ما أ ي

يتم تفريغ محتويار المستندار المؤيد لفعمفيار المالية والمحاسبية.  ادناهالموضحة  ي الادو  

 و التالي:   عفي النح

 

 (1الجدول رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : اعداد الباحثان

 ر(  2017 )ان.المصدر:إعداد الباحث.

 لوحد  الحكومية )ورار  محفية( امسمي ( Heading)الوحدة: عنوان• 

 تاريخ العمفيار المالية والمحاسبية. (History):التاريخ •

يتم ا تيار جميع بنود الميزانية سور كانا (Accounting Guide) :الدليل المحاسبي •

هيكل االحصا يار المالية  تم تفريغها ملحسابار ر يسية او  رعية والتي 

وهو نمار عالمييهد  الي ت دير وتنسيد االنلباق المالي والسياسار المالية  (G.F.S)الحكومية

اعداد االحصا يار مالية بيل ورار  المالية والحكومة ور ع كفار  جميع عمفية جمع الت ارير و

الحكومة لدولة حسب ا لل المعايير الدولية لاميع البيانار وبنار قاعد  بيانار مالية موحد  

بمستوى الدولة  تتلمل التكامل  ي المعفومار المالية ل طاعاتها الماتففة وت دير التنسيد  المالي 

 عفي مستوى الدولة   ي السودان. 

 ي يد  يه المبفغ المديل. (Debit)الجانب المدين: •

 ي يد  يه المبفغ الدا ل. (Creditالجانب الدائن:) •

 بيانار ذار أهمية  لفعمفيار المالية والمحاسبية.(Statement) ن:البيا •

:يتم إنشار حسابار المستادميل   ي مفف  اص (change Password)تغيركلمة المرور •

ا تراضية لفد و   ي النمار المحاسبي ومل مميزار بالمشر  ويتم إعطار المستادر كفمة مرور 

 هيا النمار السماح لعدد مل المستادميل مع  تحدد مسؤولية المستادميل .
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مل  ال  كفمة  ( الموظف الي  نفي العمفية  ي النمار المحاسبي(Usernameاسم المستخدم: •

 المرور التي منحا له.

التي تم المستندار هي:( Number of documents receivable)عدد المستندات المدينة •

 تفريغ محتوياتها  ي د تر اليومية  ي الاانب المديل  .

التي تم المستندار هي:( Number of documents creditor)عدد المستندات الدائنة: •

 تفريغ محتوياتها  ي د تر اليومية  ي الاانب المديل .

ليور يتم الت كد مل صحة اجرار العمفيار  ي نهاية عمل ا: (Deportations) الترحيل •

طابد مع اجمالي االرصد  المديل و باللغط عفي تان اجمالي االرصد   الدا ل  عفي  المحاسبية

يتم ترحيل العمفيار تف ا يا الي الماوعة الد ترية العامفة  ي  (Mouse)كفمة الترحيل عبر 

النمار  وبيل  يكون تم قفل العمل اليومي  ومع الترحيل يتم  استاراج صفحة  مل د تر 

ر( 2011اليومية وتر د معها المستندار وقد إشار  ال حة اإلجرارار المالية والمحاسبية لعار )

( وعند التحو  مل األرشفة الت فيدية الي األرشفة 246) لطري ة حفظ المستندار  ي الماد 

 االستعانة ببعض الاهار والابرار واالستفاد  مل تااربهم و براتهم لعمل (19)االلكترونية

 األرشفة االلكترونية .

 ب/ دفتر االستاذ المساعد 

 :المساعد دفتر االستاذ

حد الد اتر المحاسبية االساسية  ي يعتبر  ا (Assistant Legder)د تر االستاذ  المساعد    

النمار المحاسبي وهو عبار  عل د تر ياص لففتر  المالية الواحد    ط يبدا العمل به  ي بداية 

العار المالي واقفاله  ي نهاية العار المالي ويتم  يه تاصيص صفحاته لكل بنود 

رالمصدر الر يسي الميزانية والحسابار الوسيطة وحساب البنوك وحساب الازينة  ويعتب

لفمعفومار المرحفة مل قيود اليومية الموجود  بد تر اليومية  حيث تتغير ارصد  الحسابار 

يوضح مهار ووظا ف د تر  ادناهبالعمفيار اليومية حتي رصيد نهاية العار المالي. والادو  

 االستاذ : 

 (2جدو  رقم )

 

 

 

 (2)رقم جدو                                    

 

 

 

 

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

 .و ال  االيار الساب ة: تاريخ العمفيار الحسابية التي حدثا  ال  اليومية التاريخ •  

 : االمبالغ المدينة  المرحفة  مل د تر اليومية. مدين •

 : المبالغ  الدا نة  المرحفة  مل د تر اليومية. دائن •
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 الماهر   ي الاانب المديل والاانب الدا ل.:هو الفرق بيل األرقار الرصيد •

 بيانار ذار أهمية  لفعمفيار المحاسبية.توضيح  :البيان •  

 : االستاذ العام دفتر ج(

السال الر يسي لفنمار المحاسبي الحكومي  (Control Ledgerد تر االستاذ العار    
(4)

 التي 

تستادر نمرية ال يد المزدوج   ي الد ترالمحاسبية وهوعبار  عل  بيان إجمالي لد تر األستاذ 

المساعد وبالتالي يمد اإلدار  المالية بإجمالي  صو  الميزانية وعاد  يشتمل د تر االستاذ العار  ي 

وقبيعة  المواردوقبيعة الحساب مديل  االستادامارقسميل هما الوحدار الحكومية عفي 

يوضح قري ة  تحوضبط الد اتر المحاسبية حسب  التصنيف  ادناه والشكلالحسابار دا نة 

 الموضح  ي الادو  ادناه.االقتصاد   لالحصا يار مالية حكومية 

 (2شكل رقم )

 .(Revenues)الموارد   •

 منها اللرا بعفي سبيل المثا .              االيرادات:الباب االول 

الد اتر  التصنيف

 العامفة

 ضبط الد اتر المحاسبية 

 الرصيد المديل يساو   االرصيد الدا ل استاذ  عار :اللرا بالفصل االو 

:اللرا ب عفي الد ل البند

 و االرباح

 ي االستاذ العار  الماهراجمالي البنود تطابد الرصيد  استاذ مساعد

 لحساب اللرا ب

بندالاهار:اللر ب عفي 

 االجوروالمرتبار

تطابد رصيد االستاذ المساعد  الاهاراجمالي بنود  استاذ مساعد

 اللرا ب عفي الد ل و االرباحلحساب 

منها تعويلار العامفيل عفي سبيل المثا  . : االستخدامات • (Expenses) الباب

:المصروفاتالثاني  

 ضبط الد اتر المحاسبية الد اتر العامفة التصنيف

 الرصيد المديل يساو االرصيد الدا ل  استاذ عار تعويلار عامفيل  الفصالالو :

 ي  الماهراجمالي البنود تطابد الرصيد  استاذ مساعد :االجور والرواتبالبند

 تعويلار العامفيل  .حساب االستاذ العار  ل

 الماهراجمالي بنود الاهار تطابد الرصيد  استاذ مساعد بند الاهار:الحا ز السنو 

 الجور والرواتب  ي االستاذ المساعد ل

 Account):نيحساب الدائن:   ( Intermedate Accounts)الحسابات الوسيطة •

Payable) 
 ضبط الدفاتر المحاسبية الدفاتر العاملة البيان

 الرصيد المديليساو   االرصيد الدا ل استاذ عار حساب دا نون

استاذ  مرتاع االجوربند 

 مساعد

 ي االستاذ العار  الماهراجمالي البنود تطابد الرصيد 

 لحساب دا نون 

استاذ  مرتاع اجور باسما هم

 مساعد

اجمالي بنود اال ر  منها االجور باسما هم  تطابد 

 ي االستاذ المساعد لبند االجور  الماهررصيد ال

 مرتاعة

 (Account Receivable)حساب المدينون: 
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 ضبط الد اتر المحاسبية لعامفةاالد اتر  البيان

 الرصيد المديل يساو االرصيد الدا ل  استاذ عار حساب المدينون

 ي  الماهراجمالي ارصد  البنود  تطابد الرصيد  استاذ مساعد ار المستديمةيبند السفف

 االستاذ العار

ار المباني يسفف

 باسما هم

اجمالي البنود اال ر  منها سففيار المباني باسما هم  استاذ مساعد

  ي االستاذ المساعد  الماهرتطابد الرصيد 

 (Banks and treasury Account )حساب البنوك والخزينة: •

الد اتر  البيان 

 العامفة

 ضبط الد اتر المحاسبية

 الرصيد المديليساو   االرصيد الدا ل استاذ عار حساب البنوك 

حساب البن  

 ايرادار 

رصيد  ي االستاذ البنود االيرادار  تطابد تحصيل اجمالي  استاذ مساعد

 العار

 البن  ح/

 مصرو ارال

 رصيد  ي االستاذ العارالطابد يبنود صر في ال اجمالي استاذ مساعد

( 19لد تر الازينة  رقم )  (cut off))قطع الرصيد اليومي(  استاذ عار حساب الازينة

 يطابد الرصيد    ي د تر  االستاذ العار .

 م(. 2017،)انالمصدر:إعداد الباحث

 

   المستندات المؤيدة للعمليات المالية والمحاسبية في النظام./ 3

ذار أهمية كبير   ي النمار المحاسبي  ي الوحدار تعتبر (The documents)المستندار     

الحكومية   البيانار المدونة  ي المستندار تفرغ  ي النمار المحاسبي وهي تمثل الدليل الي  يؤيد 

ويؤكد ما هو مدون  ي الد اتر والساالر المالية والمحاسبية وتعتبر المستندار وسيفة  عالة مل 

ند ب نه قطعة الورق تشتمل بيانار ثابتة و راغار لفبيانار وسا ل الرقابة ويعر  البعض المست

المتغير  وياصص لفبيانار الثابتة مكان معيل عفي النموذج بينما يكون مل اللرور  تسايل 

البيانار المتغير    ط  ي ظل النمار االلكتروني والبرمايار.وير  الباحث بان المستند عبار  

المحاسبية ويحمل البيانار المالية ور صفة بالعمفية عل سال يتكون مل ماموعة بيانار ذا

الثابتة  ي المستند و راغار يمكل قباعتها لحمة إجرار العمفية المالية والمحاسبية عفي إن تكون 

البيانار الوارد   ي النمار االلكتروني ال تاتفف كثيراً عل النمار اليدو  ونتناو  المستندار  ي 

 التالي : النمار المحاسبي عفي النحو

 أ( التصديق المالي :

مدير او ر يس  موا  ةعل السند الي  يعبر هو(Financial certification)التصديد المالي• 

يعتمد  و  ي تاريخ معيل  لشرار سفعة او  دمة   عفي اجرار ماليالحكومية الوحد 

 . (1) مفحد رقم (4)بتوقيع

 ب( مستندات الخصم في النظام المحاسبي.  

( يتم تفريغ  محتويار المستند  ي د تر اليومية  ي الاانب 7مستند الاصم نموذج رقم )•  

المديل  وتمهر األرقار  ي الد اتر المساعد بالتفصيل  ي الاانب المديل وبصور   إجمالية  ي 

د تر حساب األستاذ العار  ي الاانب المديل.ويستادر المستند عند تنفيي   صم بنود الميزانية 
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فمصرو ار   ويستادر ايلا  ي  قيود تصحيح األ طار المحاسبية )التسوية التعديفة( لفحسابار ل

 (2مفحد رقم )ذار الطبيعة الدا نة   و ي قيود الحسابار الوسيطة والنمامية  ي الاانب المديل. 

اانب ( يتم   تفريغ محتويار المستند  ي د تر اليومية  ي ال39نمر  ) (4)مستند مالي حسابار• 

المديل وتمهر األرقار  ي د اتر األستاذ المساعد  لفازينة  بالتفصيل  ي الاانب المديل والفرق 

  ي د تر األستاذ العار لفازينة  ي الاانب المديل.  الرصيدبيل تغيية الازينة الصر  يمهر 

 .ج( مستندات اإلضافة في النظام المحاسبي 

ار  ي ور  بتفريغ محتويار المستند  ي د تر اليومية  ي ( النم8نموذج رقم ) (4)مستند اإلضا ة• 

الاانب الدا ل وتمهر األرقار  ي الد اتر المساعد بالتفصيل  ي الاانب الدا ل وبصور  إجمالية 

 ي حساب األستاذ العار  ي الاانب الدا ل ويستادر المستند  ي قيود تصحيح األ طار المحاسبية 

 (3مفحد رقم )حسابار الوسيطة والحسابار النمامية.)التسوية التعديفة( و ي قيد ال

( يتم  تفريغ محتويار المستند  ي د تر اليومية  ي الاانب 40نمر  )(4)مستند أورني  حسابار • 

الدا ل  وتمهر المبالغ المنصر ة بالتفصيل ورقم االذن واسم المستفيد   ي د تر الصرا  نموذج 

 فازينة  ي الاانب الدا ل .( و ي د تراالستاذ المساعد ل19رقم )

( يتم   تفريغ محتويار المستند  ي د تر اليومية  ي 17نمر  ) (4)مستند أورني  مالي حسابار• 

جانب الدا ل وتمهر األرقار   ي د تر األستاذ المساعد لفبن   ي الاانب الدا ل  وبصور  إجمالية 

ر األستاذ العار الرصيد الماهر مديل لفبنوك التي تتعامل معها الوحد  الحكومية  ويمهر  ي د ت

عبار  عل الفرق  ي تغيية حساب البن  والمسحوبار التي تما مل الحساب عفما بان قبيعة 

 الحساب مديل . 

 في الوحدات الحكوميةوالحساب الشهري التقارير المالية / 4

 أ( التقارير المالية:
 ي األدب المحاسبي كإ صاح  (Financail reports)اوضح البعض ان مفهور الت ارير المالية  

محاسبي وهيا يعني التركيز عفى أهمية الت ارير المالية وما يرد  يها مل معفومار وكيفية 

توصيفها لإلدار  ب  لل السبل وتهد  الت ارير المالية بشكل ر يس إلى تو ير المعفومار المفيد  

. وير  الباحث ان الت ارير المالية (3)اروالماتففة والمتنوعة التي تساعد  ي عمفية اتااذ ال ر

تؤد  دور هامو عا   ي امداد االدار  المالية بالبيانار ومعفومار عادلة ومحايد   لت ويم االدار 

والعمل عفي ر ع مستوى االدار المالي بالوحد  الحكومية. وسو  نتناو  والمحاسبي  المالي 

 الت ارير اآلتية:

 الحسابات الشهرية:  •

 ي نهاية عمل اليور  وبعد اكتما  جميع العمفيار المحاسبية  ي د تر اليومية وترحيفهابصور   

, وسو  والمحاسبيةالمالية قباعةالبيانار النمار  المحاسبي  يمكل  ساالر ود اتر  تف ا ية  ي

 .بالاداو  ادناه موذج  لفحساب الشهر   ننتناو  

 (3جدول رقم )  

 الحساب الشهري لاليرادات                   
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 ر(  2017المصدر:إعداد الباحث )

 (4الحساب الشهري  للمصروفات                       الجدول رقم )

 ر 

 

 

 الحساب الشهري للمصرفات:

 (4جدول رقم )

 المصدر : اعداد الباحثان

 (4جدول رقم )

 للمصروفاتالحساب الشهري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م(  2017،)ان المصدر:إعداد الباحث  

 :ت رير الحساب الشهر  ي  االعمد ووظا ف مهار (نتناو  4-3الادو  رقم )مل 

 

 

 

المصرو ار ليا ز  ي  والي  تم اعتماده  ي تصنيف بنود االيرادار(Coding)الترميز•

بنود الوكيل  احتياجار الاهار الحكومية مل  مل المتطفبار التحفيفة والتشريعيةاالعتباركل 

 (G.F.S)الحكومة  ار ماليةاحصار نمارحسب(5)فرعيةال

 البيان يوضح االقسار الر يسية لفميزانية العامة. •

 التي تما  ال  الشهر.  :عبار  عل المعامالر المحاسبية عمود الشهر الحالي• 

 العمفيار المحاسبية التي تما  ال  الشهور الساب ة. :عبار  عل عموداألشهر الساب ة• 

 تما  ال  الشهور.هي العمفيار المحاسبية التي الامفة: عمود • 

: عبار  عل الفرق عل الربط الم در والتحصيل الفعفي لحساب  االيرادار او عمود االنحرا • 

 الفرق  ي الصر  الفعفي عل االعتماد المالي لحساب المصرو ار .

او تن ص  ي حساب اإليرادار حسب اكثر  وقد تزيد لفبنود الر يسية  النسبة توضح ادار الوحد • 

 ويتم ايلا م ارنتها مع الم در لها  ال  العار الماليحركة التحصيل الفعفية م ارنة بالربط 
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%( 100) عل نسبةال اما  ي حساب المصرو ار ال تتااور  ال  الشهرالتد  ار لفن ديةالدا فة 

االعتماد المالي المصدق ويتم م ارنتها  ايلا مع  التد  ار لفن دية الاارجة مل
(4)

 لفشهر.

 ( Intermedate Accounts)الحسابات الوسيطة:• 

لحسابار الوسيطة مهمة  ي النمار المحاسبي بصور  عامة و ي النمار المحاسبي الحكومي ا

حاسبي الحكومي مل  حساب المدينون بصور   اصة  وتتكون الحسابار الوسيطة  ي النمار الم

وحساب الد نون
(4)

الحسابار الوسيطة ياعل الحسابار الاتامية ال المبالغ  ي  تراكموظاهر  .

عبر بصدق وعدالة عل ح ي ة المركز المالي  البد مل تفعيل دور الرقابة  ي تصفية الحسابار ت

 ادناه.الدا نون مل  ال  الادو  لحساب الحساب الشهر  .الوسيطة وسو  نتناو  

 

 

 (5الجدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

  الحساب الشهري لحساب دائنون

حساب الدا نون  يمهروتكون موجود  لد  الوحد  الحكومية و ترحل اليه المبالغ المستح ة لفغير

 ي  د تر استاذ العار بصور  اجمالية والحسابار الفرعية لفدا نون  يفتح لها د تر استاذ مساعد 

مثل )مرتاع رواتب(
 (4)

  ولكل بند د تر مساعد  ي يد   يه  االسم والعنوان و المبفغ المستحد يمل 

و الميزانية  جانب الموارد ي  كل مل االستاذ العارال يد لحيل السداد  ويمهر حساب الدا نون  ي 

 . المدينون الشهري حسابلا. العمومية

 

 

 (6الجدول رقم )
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 م(  2017،)انالمصدر:إعداد الباحث

 :الحساب الشهري للمدينون• 

يفتح لها   لفمدينون   والحسابار الفرعيةرصيد  ي  د تر استاذ العار  مدينونحساب ال يمهر     

(المدينون تحا التسويةد تر استاذ مساعد مثل )
 (4)

  ولكل بند د تر مساعد  ي يد   يه  االسم 

 ي جانب  مدينونويمهر حساب ال التحصيلوالعنوان و المبفغ المستحد يمل ال يد لحيل 

 . االستادامار  ي الميزانية العمومية

 في النظام المحاسبي .التشغيل والميزانية حساب ثالثا/التصنيف االقتصادي و

 التصنيف االقتصادي:ا/ 

وهو عبار  عل قاعد  لتحويل االي  يعبر عل شيئ  زمالر هو(Coding)الترميز مفهور     

موارد و  ا المصرو ار وال سم نمعفومة  وي صد بالتصنيف االقتصاد  لفموارنة العامة لفدولة ت

والهد  مل   وكل ماموعة تشتمل بدورها عفي عدد مل البنود   لنوع المصرو ار او االيرادار

هيا التفصيل توريع االنفاق الحكومي الي ادني المستويار الممكنة بغية تفعيل الدور الرقابي عفي 

رميز و التصنيف االقتصاد تادناه يوضح ال  الادومل .ووااليرادار  المصرو ار
(5)

( 

 (7)رقم جدول

 (اليرادار)االباب االول (    الموارد  المصرو ار)الباب الثانياالستخدامات 

 التصنيف الترميز التصنيف الترميز

المكا ار الن دية  –االو  : تعويلار العامفيل الفصل 2.1

او العينية المستح ة الد ع لفمستادر م ابل عمل اداه 

 اضا ة الي االجور والرواتب 

: الفصل االو  1.1

 اللرا ب

 المنح  الثاني: الفصل 1.2 سفع و دمار   شرارلثاني:الفصال 2.2

) تكففة  الثالث:استهالك راس الما  الثابا الفصل 2.3

 التمويل (

 الفصل 1.3

يرادار :االالثالث

 اال ر 

االعانار هي تحويالر جارية تد عها  الرابع : الفصل 2.4

 وحدار حكومية الي شركار او مشروعار

1,4  

تدفع منح وهي تحويالت غير اجبارية نقدا او عينا لخامس:الالفصال 2.5
 لوحدة اخري

  

ا ع االجتماعية هي تحويالر السادس : المنالفصل  2.6

تد ع الي االسر لتفبية االحتياجار الناشئة عل احداث 

 مرض او بطالة اوت اعد او ا  ظرو  اسرية 

  

غيرالمصنفة –صرو ار اال ر  السابع :الم الفصل 2.7

 او مبوبة  ي مكان ا ر

  

   المعامالر  ي االصو  غير الماليةالباب الثالث :  2.8

   اصو  غير مالية اقتنار : و اال الفصل 2.9

   مالية غير صو اتصر   ي  :ثانيال  الفصل 2.10

 الباب الرابع : المعامالر  ي االصو  المالية 

 الفصل االو  : ) اقتنار اصو  مالية + اقفار  صور ( 
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 الفصل الثاني : ) تصر   ي اصو  مالية + تحمل  صور ( 

 

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

 

 

 

 / حساب التشغيل:2

يعد حساب التشغيل م ياسا موجزا المكانيار استمرار العمفيار حكومية  ويعد مفهور حساب     

التشغيل م ارب لعمفيار االد ار را دا صا ي التحويالر الراسمالية المستح ة ال بض  ي 

عبار  عل اجمالي التحصيل المحاسبة الحكومية حيث ان صا ي رصيد حساب التشغيل هو 

الفعفية ) ماعدا الصر   ي اقتنار اصو  غير مالية  المصرو اراجمالي ناقص  اليرادارالفعفي ل

يوضح حساب التشغيل وهو عبار  عل بيان لالدار المالي   ادناه والادو  (5)واصو  مالية ( 

  ال  العار .والمحاسبي لفوحد  الحكومية 

 (8جدول رقم )

 الوحدة الحكومية

 ديسمبر/31حساب التشغيل للفترة المنتهية في 

  االستخدامات
 البيان

 الموارد
العار المالي   

 1-ن
العار المالي    العار المالي  ن العار المالي  ن

 1-ن

 كلي جزئي كلي جزئي جزئي كلي جزئي كلي

     إليراداتاح /            

  ×  × الضرائبح/     

  ×  × المنحح/     

  ×  × اإليراداتآخريح/     

     إجمالياإليراداتح/     

     منها المصروفاتح /    

     تعويضات العاملينح/  )×(  )×( 

     استخدام سلع وخدماتح/  )×(  )×( 

     الفائدةح/   )×(  )×( 

     اإلعاناتح/  )×(  )×( 

     المنحح/  )×(  )×( 

     المنافع االجتماعيةح/  )×(  )×( 

     ىاألخرالمصروفات ح/  )×(  )×( 

     اإلجمالي ناقصا    

     حساب التشغيل    

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

 :  / الميزانية العمومية للوحدة3

 ( 10الموازنة العامة  : )
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الموارنة العامة تعني التوارن المالي والحسابي بيل النف ار العامة وااليرادار العامة 

, وهي تهد  لتح يد التوارن االقتصاد  حيث تمهر الت ديرار الرقمية لكل بنود 

االيرادار والمصرو ار ا  دراسة لحام االيرادار والنف ار لمد  عار . وتعد 

وا تراضار معينة وتبني عفي الدقة والواقعية  الموارنة عفي ضور بيانار ومعفومار

, وهي وثي ة قانونية مفزمة . ومل ال واعد االساسية لفموارنة قاعد  السنوية وقاعد  

الوحد  وقاعد  العمومية وقاعد  عدر التاصيص . وتاتفف الموارنة عل الحساب 

 بفة . والموارنة الاتامي  هو يعبر عل سنة منتهية , اما الميزانية  هي تعبر عل سنة م

هي التعبير المالي او االرقار الحسابية لاطة الحكومة ووسيفة لتنفيي السياسار 

والبرام  , وت سيمار الموارنة وتبويبها عفي النحو االتي : الت سيم الوظيفي , 

 والت سيم  االدار  , والت سيم النوعي . 

احصارار مالية الحكومة : هو نمار عالمي البد مل االلمار بمرجعياته ومنهايته 

واالسس والمعايير الدولية , وهو يهد  الي تحسيل ادار  المالية العامة اعماال لمبادئ 

الشفا ية  ي االدار تح ي ا الهدا  الدولة  ي تحسيل المستو  المعيشي ور اهية 

  عل حزمة االحصارار المالية والمفاهيم االقتصادية الماتمع باكمفه , ايلا هو عبار

واالجرارار المحاسبية يصنف بموجبها النشاق العار لفدولة ب طاعاته الماتففة 

بطري ة منتممة تربط العالقار التشغفية لفمستويار الماتففة لفحكومة وذل  مل  ال  

لعار الحكومي ماموعار متاانسة لفوصو  الي مؤشرار عل االدار الكفي لف طاع ا

واجرار المطاب ار والم ارنار بيل هيه المستويار الماتففة وبيل ادار الدولة وادار 

 الدو  اال ر  . 

 ( 10مزايا احصارار مالية الحكومة : )

التركيز عفي اجمالي الحسابار وتنميمها  ي احصارار مال مة لفتحفيل  – 1

 والتاطيط ووضع السياسة العامة . 

ل عمفيار الحكومة واثرها عفي االقتصاد ككل وعفي اجزار معينة تسهيل تحفي – 2

 منه . 

وجود نمار موحد لفتصاديد والتصنيف يساعد مستادمي االحصارار النه يحدد  – 3

 بوضوح اكبر االثر االقتصاد  كما انه يسمح باجرار الم ارنار مع البفدان اال ر  . 

 ل ومية .  تو ر البيانار الالرمة لاميع الحسابار ا – 4

عناصر الميزانية  ي الوحدار الحكومية مل عناصر مهمة ترتكز عفيها الميزانية الّتي يتم تتكون 

ونمرا الهمية موقع  األ ي بها وقياسها و  اً لفمبادئ والمعايير المحاسبية المتعار  عفيها

وتحلير واعتماد الميزانية  ي المااالر االقتصادية واالجتماعية وغيرها وما تطفبه مل اعداد 

نتناو  عناصر الميزانية حسب  (21)لمشروعار الميزانية وضوابط تحكم المصرو ار العامة 

 عفي النحوالتالي :  (G.F.S)احصا يار مالية حكومية   ي (4)التصنيف االقتصاد 

 الموارد:  ( أ
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عفي حساب االيرادار وحساب الدا نون  ي الميزانية(Resources)تشتمل الموارد 
(4)

. 

يد عل صا ي ال يمة وان العا د مل زااليرادار وهي العا د مل المبادالر او التحويالر التي ت •

حيث يتم استبداالصل باصل ا روبالتالي  بيع االصو   ال يترتب عنها أ  رياد   ي صا ي ال يمة

 التصنف بل يعتبر تصر ا  ي االصو .

 التالي: تة عفي النحوالتصر   يحساب االصواللثابعند  االجرارار المحاسبية 

 مل حساب/ البن  )×( )×(   

  (و)توريد قيمة االص

 الي حساب/ االصل الثابا× ×                                            

 )قفل حساب االصل  ي د تر االصو (                                                           

الن دية  ي  وتوريد قفل قيمة االصل  ي د تراالصو  الثابتة معند التصر   ي االصل  يت     

 واليمهر قيد محاسبي  ي الد اتر لمتابعة  استبدا  االصل  يالوحد  الحكومية   حساب البن  

للبط عمفية استبدا  االصل البد مل العمل بنمار  الحسابار النمامية              ير  الباحث  

CalculationsSystematic)(  حيث عر  البعض الحسابار النمامية هو حساب احصا ي

يوجد  ي الميزانية  ي كل مل الاانب الدا ل والاانب المديل ولكل يلا   ي الاانب الدا ل كفمة 

 م ابل  ويستادر لفحصر لحيل اقفاله. 

استبداالصل  فمتابعةنمامي  ي د تر االستاذ العامال يد االجرارار المحاسبية: حيث يتم  اجرار ال

 التالي:  ويمكل اجرار ال يد المحاسبي عفي النحو باصل ا ر

 (G.L )مل / حساب استبدا  االصو  الثابتة .)×( )×(                              

 (G.L )الي/  حساب م ابل استبدا  االصو  الثابتة × ×  

 (اثبار قيمة االستبدا  لالصل  ي الد اتر المحاسبية) 

 :اجرار ال يد المحاسبي التالي بدا  االصل استعند •

 (G.L )مل حساب م ابل استبدا  االصو  الثابتة )×( )×(                                       

 (G.L )الي حساب استبدا  االصو  الثابتة × ×  

تبدا  وان الهد  مل اجرار ال يود النمامية  لمتابعة الن دية الموجود  ي البن  والتي تاص اس

 االصل ويمل ال يد ظاهر  ي د تر االستاذ العار لحيل اكتما   شرار االصل .

 تتكون االيرادار مل البنود االتية:مل  ال  التصنيف و

 بند اللرا ب وهي تحويالر اجبارية تفرضها وحدار حكومية بموجب قانون باستسنار. -

االجتماعي مل ارباب العمل بند المساهمار االجتماعية:هي مد وعار لصناديد اللمان  -

 نيابة عل مستادميهم او مل المستادميل .

بند المنح:وهي تحويالر قوعية تتف اها وحدار حكومية مل وحدار حكومية ا ر   -

 محفية او  ارجية

بند ايرادار ا ر : تتكون مل د ل المفكية ومبيعار السفع والادمار وانواع ا ر  ال  -

 والازارار.يمكل تصنيفها مثل الغرامار 

حساب الد نون   ي الميزانية و ي نهاية الفتر  المالية  بماموع أرصد  يمهر :حساب الدا نون•

 حكوميةالالحسابار التي تستادمها الوحد  الحكومية  وهي تعبر عل ح وق الغير  قر  الوحد  

لميزانية   ي والغير ويتطفب عند إعداد ا حكوميةالوالناتاة عل المعامالر التي تما بيل الوحد 
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بفحص أرصد  االدا نون  وذل  لفتح د  حكوميةالنهاية الفتر  المحاسبية ضرور  أن ت ور الوحد  

 مل صحتها وإمكانية سدادها .

 االستخدامات:)أ

المصرو ار  وتشتمل عفي حساب
(4)

 وحساب المدينون.وحساب البنوك وحساب الازينة  

المصرو ار وهي مبادالر وتحويالر تؤد  الي انافاض  ي صا ي  ال يمة وعفي اساس  •

 التعتبر التد  ار الاارجة نتياة اقتنار اصو  كمصرو ار بل تصنف كمعامالر  ي اصو  . 

 :األصو  غير مالية وتتكون مل اقتنار بند  -

 بتة أ رى.شارار وآالر ومعدار وأصو  ثانبند األصو  الثابتة ومنها مباني وم  -

هي السفع التي تحتفظ بها الحكومة بغرض بيعها أو استادامها  ي وبند المازونار   -

 .اإلنتاج والمازونار العسكرية

بند النفا س وهي سفع منتاة ذار قيمة عالية يتم االحتفاظ بها كمستودع لف يمة   ط مثل  -

 .اليهب 

 بنداألصو  غير منتاة مثل األراضي هي غطار التربة والمياه السطحية المرتبطة    -

 بند األصو  المالية وتمثل الودا ع  ي البنوك والن دية. -

بند تعويلار العامفيل هي المكا آر الن دية والعينية التي يستحد د عها لفموظف  -

 الحكومي م ابل الادمة التي يؤديها.

لادمار التي تستادمها الحكومة  ي إنتاج السفع والادمار التي بنداستادار السفع وا  -

 .ت دمها لفماتمع باستثنار تف  المستهفكة  ي رأس الما  الياتي مثل الوقود والهاتف

 بند استهالك رأس الما  الثابا  وهو انافاض يحصل  ي قيمة األصو  الثابتة  -

ل حينما تتحمل أنواع معينة مل بند الفا د  هي المبالغ التي تد عها الحكومة لفدا ني -

 .الاصور كال روض والحسابار المدينة 

بند اإلعانار وهي تحويالر جارية بدون م ابل ت دمها وحدار حكومية الي الشركار   -

 العامة والااصة وال طاعار األ رى. 

بند المنح وهي تحويالر جارية أو رأس مالية بدون م ابل تد عها وحد  حكومة الي   -

رى محفية أو أجنبية أو منممار بند المنا ع االجتماعية وهي تحويالر جارية وحدار أ 

 ت در الي األسر لحمايتها ضد مااقر اجتماعية.

بند المصرو ار األ رى  يصنف تحا هيا البند جميع المصرو ار عفي الممتفكار   -

 لساب ة . والتحويالر األ رى الاارية والرأس مالية  التي لم يتم تصنيفها ضمل البنود ا

الحساب  يعبر عل ح وق الوحد  الحكومية قر  الغير والناتاة عل  :حساب المدينون •

المعامالر التي تما بيل الوحد  والغير ويتطفب عند إعداد الميزانية   ي نهاية الفتر  المحاسبية 

. ضرور  أن ت ور الوحد   بفحص أرصد  المدينيل وذل  لفتح د مل صحتها وإمكانية تحصيفها

 .تصوير الميزانية العمومية لفوحدار الحكوميةفم ترحادناه يوضحوالادو  
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 (9جدو  رقم )

 ××××ديسمبر لعام  31كما في يوم الميزانية العمومية  

 الموارد البيان الستخدامات

العار المالي   

 1-ن

 العار المالي

 ن

العار المالي    لالعار المالي

 1-ن

 كفي جز ي كفي جز ي جز ي كفي جز ي كفي

 ×  ×  ( رصيد حساب التشغيل-+ )    

     الغير مالية األصولناقصا     

     الثابتة األصو  )×(  )×( 

     المازونار )×(  )×( 

     النفا س )×(  )×( 

     ةاألصولغير المنتا )×(  )×( 

     غير مالية إجمالياألصول  )××(  )××(

     المالية األصولناقصا      

     الودا ع بالعمفة المحفية  بالبنوك )×(  )×( 

     بالبنوك  األجنبيةالودا ع بالعمفة  )×(  )×( 

     الن دية )×(  )×( 

     ال روض )×(  )×( 

     المدينون )×(  )×( 

     إجمالي األصول  )××(  )××(

     ناقص تحمل  صور    

 ×  ×   دائنون    

     صافي اإلقراض    

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

 :/ تقويم االداء المالي في الوحدات الحكومية4

ذكددر الددبعض إن مسدد لة ت ددويم مسددتوى  اعفيددة األدار المددالي  ددي الوحددد  الحكوميددة وجدددر        

اهتمامدددا باعتبدددار أن  اعفيدددة األدار المدددالي تشدددكل شدددرقاً لفكفدددار  االقتصدددادية وجودتهدددا بصدددفة 

عامة ويعد ت ويم  اعفية األدار  دي الوحددار الحكوميدة جدزراً ال يتادزر مدل عمفيدة اشدمل وأعمدد 

كفار  األدار وتطويره   ي  ادار الوحد  الحكومية  حيث يساعد  ي تح يد النتا   التي تسدعى لر ع 

الحكوميددة يعبرعنمدددغبفوغها  لوحددد ومنثمفددإن األدارالمددالي  ددي  االوحددد  الحكوميددة إلددى تح ي ها 

ويددرى بعلددهم أن العددالم   ألهدا هااالقتصادية يتحصدديل كاللمددوارد وحسددل اسددتادار المصددرو ار

تحو  مل عمفية العد إلى عمفية المحاسبة
(16)

عمفية ت دويم األدار المدالي غالبدا مدا تدتم  دال  العدار و

يوضدددح ت دددويم االدار المدددالي لبندددود الميزانيدددة لمعر دددة  دناهالمالي وقدددد تتكدددرر كثيدددراً  والاددددوال

اد المدددددددالي المصددددددددق االنحر دددددددار وم ارنتهدددددددا مدددددددع الدددددددربط الم ددددددددرلاليرادار   او االعتمددددددد

جدو  االجور المعتمدد مدل ورار   ومع رسم  ال وانيل المصاحبة لفميزانية  وتطابد لفمصرو ار 

 .  العمل واالصالح االدار

 (10دول رقم )ج

 تقويم االداء المالي والمحاسبي في الوحدات الحكومية



32 
 

 معادالت التقويم أسباب التقويم  نوع التقويم

 

 نحراف فيا

 اإليراداتحساب 

 

 الربط المقدر لإليرادات  ،علي اجمالي  أجمالي التحصيل الفعلي نسبة النحراف الكليا

 .الربط المقدر للبند،علي التحصيل الفعلي للبند نسبة االنحراف الجزئي 

م وانحراف في رس

 القوانين المصاحبة

القووانين ،مع  قيمة الرسم للبند  المصدق في التحصيل الفعلي للبند اتفاق

 المصاحبة  للميزانية.

 االنحر اف

في حساب تعويضات 

 العاملين

 االنحراف الكلي

 

علياجمالي أجمالي المنصرف الفعلي في حساب تعويضات العاملين  نسبة

 . تعويضات العاملين المصدق  لحساب  االعتماد المالي

 الجزئياالنحراف 

 

علي في حساب تعويضات العاملين للبند  أجمالي المنصرف الفعلي  نسبة

 للبند. االعتماد المالي المصدق

انحراف فيجدول 

األجور المرتبات 

 لمعتمدا

،مع الفئات الواردة لكل  عامل علي حديكشف االجور  في  بنودمطابقة ال

 في جدول االجور والمرتبات المعتمد.  

االنحراف  في     

حساب  استخدام   

 سلع

 وخدمات

االعتمواد الموالي ،علي اجموالي الصرف الفعلي فوي السولع والخودماتنسبة الكلياالنحراف 

 .المصدق

 .لبندلاالعتماد المالي،علي بند السلع والخدماتللالصرف الفعلي في نسبة  االنحراف الجزئي

 االنحراف

اقتناء في  حساب 

 األصول   غير  مالية

االعتموواد ،علي االصووول غيور ماليووةاقتنواء الصوورف الفعلوي لحسوواب نسوبة  االنحراف الكلي

 .االصول غير ماليةاقتناء المالي المصدقالجمالي 

 .االعتماد المالي المصدق للبند علي،الصرف الفعلي للبند االنحراف الجزئي

 االنحراف

 في

 حساب التشغيل

االنحراف في حساب 

 التشغيل

 .أجمالي اإليرادات الفعلية من حساب التشغيل نسبة 

 ي.الفعلي التحصيلأجمالي من حساب التشغيل  نسبة

 .حساب التشغيل لثالثة سنوات سابقة  من  حساب التشغيل نسبة

 .حساب التشغيل لوحدات متشابهة منحساب التشغيل للوحدة  نسبة

 ر(  2017 )انالمصدر:إعداد الباحث

السالبة  ي حسداب االياابية ووتحديد االنحرا ار والمحاسبي ت ويم األدارالمالي  مل الادو  اعاله

  ي االتي:اإليرادار والمصر ار الحكومية 

 أ( االنحراف في حساب اإليرادات .

 .االنحرا  الكفي:احتساب نسبة التحصيل الفعفي مل إجمالي الربط الم در •

 .االنحرا  الاز ي: احتساب نسبة التحصيل الفعفي لفبند مل الربط الم در لفبند •

 التحصيل الفعفي لفبند قيمة الرسم المدون  ي ال وانيل المصاحبة لفبندتطابدنحرا  الرسم: ا•

 ب( االنحراف في حساب تعويضات العاملين.

 لمصدقااالنحرا  الكفي: احتساب نسبة الصر  الفعفية لتعويلار مل االعتماد المالي •

 .لفبند  المصدق االنحرا  جز ي:احتساب نسبة الصر  الفعفية لفبند مل االعتماد المالي•

الددوارد   ددي جدددو   االرقدداركشددف االجددور والمرتبددار مع   ددي الفئددار م ارنددةانحددرا  األجر:•

 والمرتباتالمعتمد . االجور

 االنحراف في حساب استخدام السلع والخدمات.•

 )أ( االنحرا  الكفي:احتساب نسبة الصر  الفعفي مل إجمالي االعتماد المالي.

 .لفبند المصدق الاز ي:احتساب نسبة الصر  الفعفي لفبند مل االعتماد المالي)ب( االنحرا  

 ( االنحراف في حساب األصول الغير مالية.4
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 االنحرا  الكفي:احتساب نسبة الصر  الفعفي مل إجمالي االعتماد المالي.•

 االنحرا  الاز ي:احتساب نسبة الصر  الفعفي لفبند مل االعتماد المالي لفبند.•

 االنحراف في حساب التشغيل . د( 

 لفعار المالي . احتساب نسبة حساب التشغيل مل أجمالي اإليرادار الفعفية •

 لفعار المالي.احتساب نسبة حساب التشغيل مل أجمالي المصرو ار الفعفية  •

 .ثالثة سنوار ساب ة لمد  حساب التشغيل  ملاحتساب نسبة حساب التشغيل • 

 .متشابهة حكومية حساب التشغيل لوحدارمع احتساب نسبة حساب التشغيل لفوحد   •

 / التدفقات النقدية في الوحدات الحكومية.5

 :  ( قائمة التدفقات النقديةأ

قا مدة تدم إقرارهدا مدل  عبدار  عدل  (Statements of Cash Flows)قا مة التد  ار الن ديدة      

الهد  مل إعداد قا مة التد  ار الن دية   (95مافس معايير المحاسبة المالية بموجب المعيار رقم )

اسدتادار قا مدة  وعندد حكوميدةلفوحد  التدد  ار الن ديدة الدا فدة والاارجدة االدار  العفيابهو تزويدد 

تمكددل مال مددة الحصددو  عفددى معفومددار  التددد  ار الن ديددة مددع البيانددار الماليددة األ ددرى  إندده يمكددل

وذل  مل أجل التكيف مع المدرو  المتغيدر   مل ت ويم التغيرار  ي التد  ار الن دية االدار  العفيا

وتعتبر المعفومددار المتعف ددة بالتددد  ار الن ديددة مفيددد   ددي قيدداس قدددر   أو اسددتغال  الفددرص المتاحددة

ذج مدل عمدل الت دديرار والم ارندار  يمدا يتعفدد عفغبنار نمدا وعفدى تدو ير ن ديدة  الوحد  الحكومية

كمدا تاددر اإلشدار  الدي انده يمكدل ت دديم   فوحدار الحكوميةةللماتففا بال يم الحالية لفتد  ار الن دية

مدل  دال  الاددو   ل ا مة التد  ار الن ديدة   دي الوحددار الحكوميدةنموذج م ترح بواسطة الباحث 

 أدناه .

 (11جدول  رقم )

 الداخلة والخارجةنموذج مقترح لقائمة التدفقات النقدية  
 

 البيان

 

الربع االول    الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  
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  × × × × × × × × × × × × اللرا ب

  × × × × × × × × × × × × اللمان االجتماعي

  × × × × × × × × × × × × المنح

  × × × × × × × × × × × × اإليرادار األ رى

  × × × × × × × × × × × × الن دية الوارد اجمالي 

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) تعويلار العامفيل

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) سفع و دمار
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  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) تكففة التمويل

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) المنح

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) المنا ع االجتماعية

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) مصرو ار أ رى

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) أصو  غير مالية

  (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) األصو  المالية

              الفا ض / العاز

 . (ر2017ان )المصدر:إعداد الباحث

 الفصل الرابع/ تحليل البيانات واختبار الفرضيات. 

(مل أشهر واهم األدوار اإلحصا ية المستادمة  ي تحفيل  المواهر االجتماعية K2يعتبر توريع )

الوصفية ليا غالبا ما ال تافو الدراسار واألبحاث التي تنته   رسوار الوصفية منها أو غي

تادار هيا األسفوب  ي التحفيل اإلحصا ي    عند ما األسفوب الكمي أو السفوكي مل تطبيد أو اس

تتو ر بيانار عل الماهر  محل الدراسة  ي شكل  تسمي )تكرارار( المشاهد   ان م ارنة هيه 

التوصل الي بعض  (Obesrved  Frequencies) التكرارار بما هو متوقع يمكننا مل.

ريع ا تبار التاانس يعتبر ا تبار  صا ص الماتمع محل الدراسة ومل التطبي ار المعرو ة لتو

التاانس أو التماثل احد التطبي ار المهمة  لتوريع مربع ك   وتكون ا تبار  طوار التاانس كما 

 :يفي

 ./ الفرض العدمي: هو  رض التاانس ) أو التماثل (1

الاد  حيث تتم م ارنة اإلحصا يار ) المسحوبة مل الاطو  الثالثة ( مع ال يمةالمقارنة والقرار:

 ان كانا ال يمة المحسوبة اقل مل ال يمة الاد ولية ال رار  (0.05)ولية عل مستوى المعنوية 

يكون قبو  الفرض العدمي )أ  قبو   رض التاانس( والعكس إذا كانا ال يمة المسحوبة اكبر 

 مل  الاد ولية  ال رار هو ر ض الفرض العدمي وقبو  الفرض البديل.

عالقة ذار داللة إحصا ية  بيل البرمايار ودعمها لسرعة استاراج  توجد :الفرضية األولى

 .المعفومار المال مة الي متاي  ال رارار  ي الوحدار الحكومية

 (11جدول رقم )
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لتحقيق استخدام البرمجيات 

الشفافية،واالنضباط المالي وذلك 

من خالل بناء قاعدة بيانات لتلك 

 .العمليات المحسابية

 6.6 1 1 1 8 19 المشاهدة 

 

4 

 

9.45 

 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 المتوقع 

البرمجيات تسهم في تحقيق 

لسرعة في انجاز العمليات مما ا

يترتب علية سرعة توصيل 

 .والتقاريرالمعلومات المالئمة 

 33.3 0 1 1 13 15 المشاهدة 

 

 

 

4 

 

 

 

7.81 

 

 

 705 705 705 705 705 المتوقع
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 إنفاذ البرمجيات في العمليات

المالية سيؤدي إلي  المحاسبية و

 .معالجة الروتين والتعقيدات

 10.3 3 4 3 12 8 المشاهدة 

 

4 

 

9.45 

 
      المتوقع

العمل بالبرمجيات يساعد في 

تحليل البيانات والمعلومات المالية 

بصورة دقيقة وتقلل الجهد 

 .والوقت

 22.8 - 1 2 4 23 المشاهدة 

 

3 

 

7.81 

      المتوقع 

استخدام البرمجيات يسهم في 

أي السجالت  في الحصول علي 

سترجاع افترة كانت والسهولة في 

 .المالئمةالبيانات والمعلومات 

 41.3 2 4 6 8 18 المشاهدة 

 

 

4 

 

 

904.5    

 

 

      المتوقع

 

 المجموع

 

  209.4 14 42 22 17 152 المشاهدة

 

 

 

3  904.5  

 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 المتوقع

 م(2017 انإعداد الباحث)المصدر

 (05 0 رض عدر التاانس وذل  بمستو  معنو  يساو  )

 : ( األتي11مل الادو  رقم )
في الف ر  األولي  وهيه ال يمة اكبر مل مربع ع روق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة توجد      

(تشير هيه 9,45( البالغة )4%( ودرجة حرية )5مستوى ) تحا)كا ( المستارجة مل الادو  

و  هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل حالنتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 

وذلك من خالل بناء قاعدة  لتح يد الشفا ية واالنلباق المالياستخدام البرمجيات الييل)وا  وا عفي 

 (.اسبيةبيانات لتلك العمليات المح

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالثانية وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 7.81( البالغة )3حرية )

البرمجيات تسهم في تحقيق السرعة في انجاز العمليات ) عفي هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا

 (.ليةمما يترتب علية سرعة توصيل المعلومات المالئمة والتقارير الما

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالثالثة وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 9,45( البالغة )4حرية )

والمحاسبية هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا عفي )إنفاذ البرمايار  ي العمفيار المالية 

 سيؤد  إلي معالاة الروتيل والتع يدار  ي العمل الحكومي(.

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحابر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  الرابعة وهيه ال يمة اك

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 7.81( البالغة )3حرية )

)العمل بالبرمايار يساعد  ي سرعة تحفيل  عفيهيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا 

 البيانار والمعفومار المالية بصور  دقي ة وت فل الاهد والوقا(

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالاامسة وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  



36 
 

( تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل  و  9,45( البالغة )3حرية )

)استادار البرمايار يسهم  ي الحصو  عفي  عفيهيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا 

 أ   تر  كانا والسهولة  ي استرجاع البيانار والمعفومار(.الساالر  ي 

تنت  إن  رضية الدراسة األولي التي نصا عفي )هنال  عالقة ذار داللة إحصا ية  مما ت در نس  

بيل البرمايار ودعمها لسرعة استاراج المعفومار المال مة الي متاي  ال رارار  ي الوحدار 

( وهي 209.4الحكومية( قد تح  ا وذل  مل  ال  قيمة مربع )كا ( لاميع العبارار والبالغة )

 %(5معنوية ) ى( عند مستو39.5كا ( المستارجة مل الادو  )اكبر مل قيمة )

عالقة ذار داللة إحصا ية  بيل د تر اليومية  وضبط  العمفيار المالية  توجد :الفرضية الثانية

 والمحاسبية  ي النمار المحاسبي الحكومي.

 

 (12جدول رقم )
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دفتر اليومية احد دفاتر النظام 

العالمي المحاسبي في تنظيم 

العمليات المحاسبية بشكل أكثر 

 .ودقة كفاءة وفاعلية 

 7,81 3 11,6 - 1 1 20 8 المشاهد 

 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 المتوقع

العمل بدفتر اليومية االلكتروني 

يقلل من األعمال الورقية مما 

المالية يساعد عليثقة العمليات 

 .والمحاسبية

 7,81 3 33,3 - 1 1 13 13 المشاهد 

 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 المتوقع

يسهم دفتر اليومية في عملية 

الترحيل بشكل ألي وبسرعة 

فايقة لدفتر األستاذ المساعد 

بنسبة صفرية من والعام و 

 األخطاء المحاسبية.

 45 9 3 10.3 - 1 1 15 13 المشاهد 

 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 المتوقع

دفتر اليومية له دور كبير في 

التقليل من التزوير والغش 

أداة من  ه وذلك باستخدام

أدوات الرقابة الداخلية وذلك 

 من خالل الفصل بين الوظائف

 7,81 4 32,1 - 1 2 23 4 المشاهد 

 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 المتوقع

يساعد دفتر اليومية في 

االحتفاظ بسجالت الوثائق التي 

تثبت العمليات المالية ضمن 

 البيئة االلكترونية بشكل دائم  

   45 9 4 32,1 1 4 6 10 8 المشاهد 

 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 المتوقع

 

 الماموع 

   47,25 4 35,4 4 16 14 187 211 المشاهد 

 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 المتوقع
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 ر(2017مل بيانار الدراسة الميدانية ) انالمصدر إعداد الباحث

 نوضح (12مل الادو  رقم )و  (05 0 رض عدر التاانس وذل  بمستو  معنو  يساو  )

 األتي :

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحا األولي وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو 

و   ( تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 7.81( البالغة )3حرية )

 ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا عفي )د تر اليومية احد د اتر النمار العالمي المحاسبي هيه الف

 (.ودقة ي تنميم العمفيار المحاسبية بشكل أكثر كفار  و اعفية

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحامل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  الثانية  وهيه ال يمة اكبر 

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 7.81( البالغة )3حرية )

هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا عفي )العمل بد تر اليومية االلكتروني ي فل مل األعما  

 (.المالية والمحاسبيةالعمفيار ة ثقالورقية مما يساعد عفي 

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالثالثة وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  

و  حبيل إجابار المبحوثيل  (تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو 9.45( البالغة )3حرية )

هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  واعفي )يسهم د تر اليومية  ي عمفية الترحيل بشكل ألي 

 وبسرعة  اي ة لد تر األستاذ المساعد والعار  بنسبة صفرية مل األ طار المحاسبية(.

في الف ر  عيل الماتففة بفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوث•

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالرابعة وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 7.81( البالغة )4حرية )

 ي الت فيل مل التزوير  )د تر اليومية له دور كبير.هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  واعفي

 والغش وذل  باستادار أدا  مل أدوار الرقابة الدا فية وذل  مل  ال  الفصل بيل الوظا ف(.

في الف ر  عبفغا قيمة مربع )كا ( المحسوبة بداللة الفروق بيل إجابار المبحوثيل الماتففة •

%( ودرجة 5مستوى ) تحاالاامسة  وهيه ال يمة اكبر مل مربع )كا ( المستارجة مل الادو  

و  ح(تشير هيه النتياة الي وجود  رق معنو  بيل إجابار المبحوثيل 45 9( البالغة )4حرية )

هيه الف ر  ولصالح المبعوثيل الييل وا  وا عفي)يساعد د تر اليومية  ي االحتفاظ بساالر الوثا د 

 التي تثبا العمفيار المالية ضمل البيئة االلكترونية بشكل دا م( .

مما ت در نستنت  إن  رضية الدراسة األولي التي نصا عفي )الفرضية الثانية:هنال  عالقة ذار    

داللة إحصا ية  بيل د تر اليومية وضبط  العمفيار المالية والمحاسبية  ي النمار المحاسبي 

 ( وهي35.5الحكومي( قد تح  ا وذل  مل  ال  قيمة مربع  )كا ( لاميع العبارار والبالغة )

 %( .5(   عند مستو  معنوية )47,25اكبر مل قيمة )كا ( المستارجة مل الادو  )

 اوال/ النتائج :

لعمفيار ابنار قاعد  بيانار لتف  المال مة و/ استادار البرمايار تؤد  إلي تو ير المعفومار 1

 .سبية  ي النمار المحاسبي الحكومياالمالية والمح
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/ البرمايار تسهم  ي تح يد السرعة  ي اناار العمفيار المالية والمحاسبية مما يترتب عفية 2

 . ي فيص معوقار اتااذ ال رارسرعة توصيل المعفومار المال مة والت ارير المالية  مما 

/ إنفاذ البرمايار  ي معالاة العمفيار المالية والمحاسبية سيؤد  إلي معالاة الروتيل 3

 .المالي والمحاسبي دار    ي العملوالتع ي

بنسبة صفرية  الي الساالرلي وبسرعة  اي ة أ/ يسهم د تر اليومية  ي عمفية الترحيل بشكل 4

 مل األ طار المالية و المحاسبية.
أدا  مل أدوار  ه/ د تر اليومية له دور كبير  ي الت فيل مل التزويروالغش وذل  باستادام5

 الرقابة الدا فية مل  ال  الفصل بيل الوظا ف .
 ثانيا/ التوصيات:

/ضرور  تبني ورار  المالية االتحادية االدوار والوسا ل والمعفومار التي تطفبهااناار 1

البرمايار واستادار د تر اليومية وذل  لتح يد الشفا ية واالنلباق المالي وتوحيد ال وا م 

 مالية والمعفومار المال مة التااذ ال رار.  والت ارير ال

/عفي وارار  المالية تعديل الفوا ح وال وانيل  بما يتماشي مع نمار البرمايار واد ا  د تر 2

 .فنمار المحاسبي الماموعة الد ترية ل اليومية  ي

 والحرص  / التركيز عفى تنفيي اإلجرارار الرقابية وأساليبها وم ومار نمار الرقابة الدا فية3

عفى تطبيد  الوصف الوظيفي الي  يحدد المهار واال تصاصار ويسهم  ي ر ع كفار  األدار 

 المحاسبي الحكومي .المالي و وتطويره  ي النمار 

األصو  الثابتة ألنه غير كا  ألحكار السيطر  عفي د تر/ ضرور  تغير األسفوب المتبع  ي 4

المحاسبية مل البيانار عل هيه األصو   ال   تر   حيار  واستادار األصو  حيث تافو الد اتر

حيارتها ويكتفي بإثباتها  ي مرحفة الشرار   ط وكيل  عدر االهتمار بتسايل أ  بيانار عل 

تكاليف استادار تف  األصو )االستهالك( مما يصعب معه إعطار بيانار غير كا  بال يمة 

الاتامية وتسايل األصو   ي د تر  الد ترية الصحيحة لهيه األصو  عند أعداد الحسابار

األصو  كما هو متبع  ي ال طاع الااص إلحكار الرقابة عفي األصو  وحفمها مل االستادار 

 .الغير مشروع لها

/ عند منح الصالحيار المالية لإلدارار العفيا  ي الدولة  والتي بدورها يتم تاويل بعض هيه 5

دون منحها لإلدار  المالية حيث أن هيه الصالحيار   الصالحياتومنحها لفمستويار اإلدارية   ط

 المالية تعد الركيز  األساسية  ي النمار المالي والمحاسبي.

 :والمالحق  ثالثا/ المصادر والمراجع

 / المراجع :1

 ر (. 2002اهي الحكومة االلكترونية )العربي لت نية المعفومار واإلعالر  ماحمد الفارس  ( 1

مهد  نمرية المحاسبة )الكويا:ذار السالسل لفطباعة والنشر الشيرار  عباس (2

 ر(1990والتوريع

 ر( .1987الطا ي محمد نمار المعفومار )الموصل:مديرية الكتب لفطباعة والنشر  (3

 

جهورية السودانورار  المالية واالقتصاد الوقني ال حة اإلجرارار المالية  (4

 ر(. 2011والمحاسبية)
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طفي  نمم المعفومار المحاسبية االلكترونية  ي تطوير النمار المحاسبي حييفة سفيمان مص (5

جامعة ار درمان االسالمية كفية الدراسار العفيا  رسالة :الارقور)بال طاع الحكومي باالسودان 

 ر(.2010ماجستير غير منشور  

 ر (.2017) دليل ال واعد واالجرارار الااصة بتصنيف االيرادار والنف ار لفموارنة لعار (6

سايمون ن ور اوياوك الرقابة االدارية  ي ر ع كفار  العمل المحاسبي  دراسة ميدانية عفي ( 7

ورار  المالية )الارقور جامعة السودان لفعفور والتكنولوجيا  كفية الدراسار العفيا رسالة 

 ر(.2011دكتورا   ي  فسفة المحاسبة والتمويل  بحث غير منشور  

ستيفل أ موسكو   ترجمة كما  سعيد  نمم المعفومار المحاسبية التااذ  (8

 ر(.1989الرياض:دار المريخ لفنشر )ال رار 
سفطان ألمحمد عفي وا ر المحاسبة  ي الوحدار الحكوميةوالتنميمار االجتماعية ( 9

 ر(.1990)الرياض:دار المريخ لفنشر 

الية  ي التنمية االقتصادية والية النيل االبيض , ( صالح محمد ابراهيم , ) دور السياسار الم 10

 ر ( 2009رسالة دكتورا  , بحث غير منشور يناير 

 ر( . 1989عبد الرحمل عبد العزيز  المد ل إلي عفم المحاسبة )الرياض:المطابع األهفية (11

 .ر(1985عبد الوهاب سيد محاضرار  ي تحفيل النمم )ال اهر :مكتبة عيل شمس (12

 ر(2008هللا احمد الفرابي االرشفة االلكترونية )الرياض:مكتبة المف   هد الوقنية عبد (13

عبد الغني ابو الفتوح  الاوانب االقتصادية والمالية  ي الميزانية العامة  (14

 ر(2014لفدولة )الرياض:االدار  العامة لفطباعة والنشر 

 جمهورية السودان . ر(2007قانون االجرارار المالية والمحاسبية لعار   ) (15

 ر(. 1989 محمد حسيل المحاسبة الحكومية وال ومية  النمرية والتطبيد )حفوان:ب ن( 16
مصطفي كامل وآ ريل محاضرار  ي المحاسبة الحكومية )الارقور:جامعة ال اهر   رع  (17

 ر(.  1996الارقور 
ك التنميمي )عمان:األهفية ماتيسون مايكل  ترجمة هشار عبد هللا كالسيكيار اإلدار  والسفو(18

 لل

 ر( . 1999نشر 

نلا  محمود وا ر  نمم المعفومار المحاسبية )عمان:دار المسير  لفنشر   (19

 ر (  2014والتوريع 
ناصر نور الديل عبد الفطيف وا ر  تكنولوجيا المعفومار والبرام  الااهز   ي تشغيل  (20

 ر(. 2010البيانار المحاسبية  )اإلسكندرية:المكتب الاامعي الحديث 
 ر(. 2008وليد الحيالي عفي نمرية المحاسبة )الدنمارك:األكاديمية العربية المفتوحة   (21

 

  Books                                   الكتب باللغة االنجليزية:  / 2

 
n Hay , Accounting for Governmental and Nonprofit Entities lllinois : Richard D Irwin . 1986 )   

(22)
(22 
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 : الحقالم/ 3

 (1ملحق رقم )

 اسم الوحد  الحكومية 

 التصديد المالي

 اإلدار  العامة لفمالية والموارنة
 

 ر××××التاريخ:_ _ / _ _ / 

 

 األخ / مدير الحسابار     

 الموضوع : التصديد المالي     

 

 باإلشــار  لفموضـوع أعـــاله وتوجيه  األخ / المديــــر المر د. بهيا قد تصدق لكم                 

 _ _  بمبفغ )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (     ط   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               

 

  صما عفي البند _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ باسم / _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 الختم

 
 المفتش المالي                                                 المديــر المالـــي

 
 م(2011المصدر:)الئحة االجراءات المالية والمحاسبية               

 

 (2ملحق رقم )

 الحكومية اسم الوحدة
 اشعار خصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خصم ـ

 م×××× التاريخ/      /    /

 (7نموذج رقم )………………………………………………………………قيدنا علي حساب      

 المبلغ  البيان     

  

  

  

  

  

  اإلجمالي 
 (7نموذج رقم )

 الحسابات مدير الموظف المختص                                                

 

 م(2011المصدر:)الئحة االجراءات المالية والمحاسبية 
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 (3) ملحق رقم
 اسم الوحدة الحكومية

 اشعار اضا ة                                             
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إضافة

 م×××× التاريخ/      /    /

 (8نموذج رقم )................................................. ........... قيدنا إلي  حساب      

 المبلغ  البيان     

  

  

  

  

  

  اإلجمالي 
 (8نموذج رقم )

 الحسابات مدير                         الموظف المختص                                                

 م(2011المالية والمحاسبية المصدر:)الئحة االجراءات 
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 تخاذ القرارعند إدور إدارة المعرفة في عدم التأكد 

 م  2019 -دراسة حالة : شركة سكر كنانة المحدودة 

 جامعة النيل االبيض –استاذ ادارة االعمال المساعد  –د.السمانى محمدالغالى نورالدائم

samnismn@wnu.edu.sd 

 المستخلص

تخداذ عندد إإدارة المعرفة في عددم التأكدد  ما دور التالي رئيسيالسؤال التمثلت مشكلة الدراسة في   
دارتهدا وعملياتهدا  ، ودراسدة اثدر إدارة   ، رالقرا من أهدداف الدراسدة التعدرف علدى مفداهيم المعرفدة وا 

تخاذ القرار.تمثلددت فرضدديات الدراسددة فددي أن هندداك عالقددة ذات داللددة عندددإالمعرفددة فددي عدددم التأكددد 
دارة المعرفة واتخاذ القرار، تؤثر إدارة المعرفة في حالدة عددم التأكدد المرتبطدة باتخداذ إحصائية بين إ

القدرار ، كفدداءة اتخدداذ القددرارات تدرتبط بكفدداءة إدارة المعرفددة. اتبددع الباحدث فددي هددذه الدراسددة ، المددنهج 
باط الوصفي وذلدك لوضدع اإلطدار النظدري للبحدث ودراسدة الحالدة المدنهج االسدتنباطي  وذلدك السدتن

المشدددكلة ووضدددع الشدددكل العدددام للبحدددث ، المدددنهج التحليلدددي اإلحصدددائي  تحليدددل البياندددات  و اختبدددار 
الفرضدديات. مددن النتددائج التددي توصددل إليهددا البحدددث ، توجددد عالقددة بددين المعرفددة واتخدداذ القدددرارات ،  

ة للعداملين تتوقف كفاءة اتخداذ القدرار بالشدركة علدى كفداءة إدارة المعرفدة ، المعرفدة الواضدحة المتاحد
لهددا دور إيجدددابي فدددي عمليددة إتخددداذ القدددرار. ومددن توصددديات الدراسدددة ، ضددرورة ربدددط اتخددداذ القدددرارات 
بالمعرفة ، زيادة كفداءة إدارة المعرفدة لضدمان كفداءة اتخداذ القدرارات ، االهتمدام بمراعداة جميدع اندواع 

 المعرفة عند اتخاذ القرارات.

ABSTRACT 

    This research has discussed the problem in a main question about 
thecontributionof acknowledgement administrationin reducing   
uncertainty risks related to decision making, and the relation between 
acknowledgment administration and decision making process, does 
acknowledgment administration effects in reducing uncertainty risks.   
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    The research aims to recognize acknowledgment concepts and 
operations, studying acknowledgement administration effect on reducing 
uncertainty risks related to decision making.From the research 
hypothesis, there is a statistical relation between acknowledgment 
administration and decision making, 
acknowledgementadministrationeffectsonreducing uncertainty risks 
related to decision making, decision making efficiency related to 
acknowledgment administration efficiency. 

     The researcher has used the descriptive method to layout the 
theoretical framework and study case, the deductive method to device 
the problem and general framework for the research, statistical analytical 
method for analyzing data and hypothesis testing. 

     From the research findings, there is a relationship between 
knowledge and decision making, decision making efficiency depends on 
acknowledgment administration efficiency, giving more attentiontoall kind 
of knowledge while making decisions.. The recommendation are , the 
necessity linking decision making with knowledge, increasing 
acknowledgment administration efficiency to assure decision making 
efficiency , giving more attention to all kind of knowledge through making 
decisions.    
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 :  مقدمة

إدارة المعرفددة ، كيليددة مددن آليددات نظددم المعلومددات اإلداريددة بالمعالجددة المنهجيددة للمعلومددات تهددتم   
كافدة المسدتويات المطلوبة في أي منظمة في سبيل إحراز النجاح ، من خدالل اتخداذ القدرار ، علدى 

تدوفره  ، الن إدارة المعرفة من خالل عملياتها تستطيع التأثير على عمليدة اتخداذ القدرار بمدا اإلدارية
 عندددد إتخددداذمددن معرفدددة ، فددي صدددورة معلومدددات ، تسدداعد فدددي تقليدددل حالددة ، مخددداطر ، عددددم التأكددد 

رتباط القرارات بدالتخطيط والتنبدؤ فدان القدرارات المختلفدة تكدون أكثدر رشددا  وواقعيدة  إذا مدا القرار ، وإل
ظددددل التطددددور  تددددم اتخاذهددددا بندددداءا علددددى معلومددددات وخبددددرات وابتكددددارات توفرهددددا إدارة المعرفددددة ، فددددي

، والتدي أصدبحت تعتمدد الحديثة  األعمال المعاصرة منظمات  التكنولوجي والتقني الذي تشهده بيئة
بدرجددة كبيددرة علددى المعلومددات والمعرفددة المتددوفرة لدددى المنظمددة لمواجهددة المنافسددة والمحافظددة علددى 

بصددورة يدة اتخداذ القرار وارتبداط هددذه األهدداف بعملوتطورهدا وتقددمها  بقداء ونمدو واسدتمرارية المنظمددة 
كبيددرة جدددا داخددل المنظمددة اخددذا فددي اإلعتبارالمعلومددات ايضددا المتعلقددة بالبيئددة الداخليددة والخارجيددة 

 . علي حد سواء

 مشكلة البحث   :

عمليددة اتخدداذ القدددرار مددن اخطددر واهدددم وظددائف اإلدارة ، بمختلددف مسدددتوياتها الرتبدداط هددذه القدددرارات 
فددي ظددل المنافسدة التددي فرضددتها بيئدة األعمددال المعاصددرة ، والن  يلبدأداء المنظمددة الحددالي والمسدتقب

وفدددي ظدددل منافسدددة كبيدددرة بدددين  معظدددم القدددرارات يدددتم اتخاذهدددا فدددي بيئدددة اقتصدددادية تتسدددم بعددددم التأكدددد
مدا الرئيسدي التدالي : نا أن نستخلص مشدكلة البحدث فدي التسداؤليمكن ومن هنا . منظمات الألعمال

ومدددن هدددذا التسددداؤل الرئيسدددي تخددداذ القدددرارات   الإدارة المعرفدددة فدددي تقليدددل مخددداطر عددددم التأكدددد  دور
 التساؤالت الفرعية التالية : هذه رازبإيمكننا 

 ما عالقة إدارة المعرفة بعملية اتخاذ القرار / 1

 عند إتخاذ  هل تؤثر إدارة المعرفة في عدم التأكد/ 2

  إدارة المعرفة في ترشيد القرار ما أثر المعلومات التي توفرها/ 3
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 أهمية البحث :

 أوال : األهمية النظرية : 

دارتها في بيئة األعمال المعاصرة. / 1  االهتمام المتعاظم بالمعرفة وا 

 دور إدارة المعرفة كنظام معلومات فرعي من نظام المعلومات اإلدارية./ 2

 ثانيا : األهمية العملية :

 بعملية اتخاذ القرارات . ارتباط أداء المنظمات/ 1

المنافسدددة التدددي فرضدددتها متغيدددرات بيئدددة األعمدددال المعاصدددرة وضدددرورة مواجهتهدددا مدددن خدددالل / 2
 المعرفة والقرارات الرشيدة .

 أهداف البحث  :

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية :

دارتها وعملياتها  ./1  التعرف على مفاهيم المعرفة وا 

 ة المعرفة في تقليل مخاطر عدم التأكد المرتبطة باتخاذ القرارات  .دراسة اثر إدار / 2

الوقددوف علددى اثددر المعلومددات والخبددرات واالبتكددارات التددي توفرهددا إدارة المعرفددة فددي ترشدديد / 3
 القرارات  .

 فرضيات البحث  :

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة واتخاذ القرارات  ./ 1

 رة المعرفة في تقليل حالة عدم التأكد المرتبطة باتخاذ القرارات .تؤثر إدا/ 2

 كفاءة اتخاذ القرارات ترتبط بكفاءة إدارة المعرفة   ./ 3

 مناهج البحث  :
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 المنهج الوصفي وذلك لوضع اإلطار النظري للبحث ودراسة الحالة./ 1

 للبحث . المنهج االستنباطي : وذلك الستنباط المشكلة ووضع الشكل العام/ 2

 المنهج التحليلي اإلحصائي : تحليل البيانات  و اختبار الفرضيات./ 3

 مصادر وأدوات جمع البيانات :

 المصادر الثانوية : الكتب والمجالت العلمية والشبكة الدولية للمعلومات.

 المصادر األولية : البيانات الميدانية  .

 أدوات جمع البيانات : االستبانة .

 حدود البحث : 

 الموقع )النيل األبيض( .   –الحد المكاني : شركة سكر كنانة المحدودة / 1

 م  2019-م2017الحد الزماني : / 2

 الحد البشري : العاملين باألقسام اإلدارية  ./ 2

 أوال : عرض الدراسات السابقة :

ؤل عددن مدددى تددأثير [ تمثلددت مشددكلة الدراسددة فددي صددورة تسددا1/ دراسددة صددالح الدددين الكبيسددي: 1
إدارة المعرفدددة علدددى اإلبدددداع التنظيمدددي ، هددددفت الدراسدددة إلدددى توضددديح العالقدددة بدددين إدارة المعرفدددة 
واإلبدداع التنظيمددي وبيدان اثددر إدارة المعرفدة علددى اإلبدداع ومحاولددة تشدخيص المضددامين والدددالالت 

اسددة وجددود عالقددة جوهريددة النظريددة والعمليددة ألنددواع المعرفددة وعمليددات إدارة المعرفددة . افترضددت الدر 
بددين كفدداءة إدارة المعرفددة وزيددادة اإلبددداع التنظيمددي . اتبددع الباحددث المددنهج االسددتنباطي واالسددتقرائي 
واالستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات . مدن نتدائج الدراسدة وجدود عالقدة معنويدة بدين إدارة المعرفدة 

ناعي نجحدددت فددددي اسددددتثمار األسدددداليب واإلبدددداع التنظيمددددي  . كمددددا إن الشدددركات فددددي القطدددداع الصدددد
المتميزة في عمليات تشخيص المعرفة وتوليددها . مدن توصديات الدراسدة ضدرورة االهتمدام بالمعرفدة 

 الضمنية والظاهرية ورفع مستواها ودعم أقسام البحث والتطوير وتشجيع اإلبداع . 
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ى فعاليددة متغيدددرات [ تحدددددت مشددكلة الدراسددة فدددي كيفيددة التعددرف علدددى مسددتو 1/ دراسددة العدداني : 2
إدارة المعرفة والميزة التنافسدية ومددى تدأثير متغيدرات إدارة المعرفدة علدى متغيدرات الميدزة التنافسدية . 
هددفت الدراسددة إلدى التعددرف علدى دور إدارة المعرفددة فدي تحقيددق الميدزة التنافسددية. افترضدت الدراسددة 

تحقيددق الميددزة التنافسددية . اعتمدددت  وجددود عالقددة جوهريددة بددين متغيددرات إدارة المعرفددة والقدددرة علددى
الدراسدددة علدددى المدددنهج الوصدددفي واالسدددتبانة والمقدددابالت الشخصدددية فدددي جمدددع البياندددات . مدددن نتدددائج 
الدراسددة وجددود تددأثير لمتغيددرات إدارة المعرفددة جنبددا إلددى جنددب مددع االهتمددام بزيددادة رأس المددال وقددوى 

 من موردها البشرية . العمل من خالل تعزيز رأس المال الفكري كجزء من ،اصل ،

[ تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد دور إدارة المعرفدة الماليدة فدي 2/ شهاب الدين حمد النعيمي:  3
دارة المحفظدددة الماليدددة . تناولددددت الدراسدددة تطدددوير المعرفددددة الماليدددة فدددي بندددداء  تطدددوير وسدددائل بندددداء وا 

والمخددداطرة مددددن خدددالل اسددددتخدام المحدددافظ الماليدددة ومحاولددددة تجسددديد سددددلوك المسدددتثمر نحدددو العائددددد 
المنطددق العلمددي. هدددفت الدراسددة إلددى التعددرف علددى أهميددة إدارة المعرفددة الماليددة بشددقيها فددي تطددوير 
واختيددار نمدداذج كميددة تسددهم فددي بندداء محددافظ اسددتثمارية كفددوءة تحقددق أهددداف المسددتثمرين بدداختالف 

هدى: إن اختيدار المحفظدة الماليدة  سلوكياتهم. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .واهم نتيجدة
بموجب النماذج الكمية لم يحل المشكلة من حيث العائد والمخداطرة وهندا يدأتي دور مددير المحفظدة 
فددي المحافظددة علددى خصددائص المحفظددة وتدددخل المعرفددة الماليددة الضددمنية هنددا الدددور الفاعددل فددي 

إن العائدد والمخداطرة مرتبطدان  بيان نتائج المحفظة  من حيث العائدد والمخداطرة. أهدم توصدية هدى:
ببعضددهما الددبعض بصددورة طرديددة وان مدددير المحفظددة يددولي هددذه العالقددة أهميددة كبيددرة ألنهددا تشددكل 
تفضديالت المسددتثمر فددي بندداء المحدافظ الماليددة لددذلك لكددي يمكدن إدارة المعرفددة الماليددة ضددمن نطدداق 

فدة التامدة بالعناصدر المدؤثرة علدى المحفظة المالية يجب أن تحقق لدى مدير المحفظة الماليدة المعر 
 أداء المحافظ المالية .

[ تمثلددت مشددكلة الدراسددة فددي صددورة تسدداؤل رئيسددي عددن مدددى تددأثير وعالقددة 3دراسددة السددالم : / 4
مكونددات إدارة المعرفددة علددى مسددتوى اإلبددداع فددي المنتجددات الصددناعية . هدددفت الدراسددة إلددى تحليددل 

العالقددددات بينهددددا وانعكدددداس ذلددددك علددددى مسددددتوى اإلبددددداع . إدارة المعرفددددة والتعددددرف علددددى مكوناتهددددا و 
افترضددت الدراسددة وجددود عالقددة ايجابيددة بددين إدارة المعرفددة والمسددتوى اإلبددداعي بالمنظمددة. اعتمدددت 

( فددرد مدن الشددركات محددل 80الدراسدة علددى االسدتبانة لجمددع البيانددات األوليدة مددن خددالل عيندة مددن )
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لتحليلدي اإلحصدائي .واهدم نتيجدة توصدلت إليهدا الدراسدة الدراسة إلضافة المنهج الوصدفي والمدنهج ا
اهتمام الشركات بإدارة المعرفة كأساس إلدارة وتوليدد المعرفدة بهدا وتطدوير ثقافتهدا التنظيميدة . واهدم 
توصدددية توصدددلت لهدددا الدراسدددة ضدددرورة االهتمدددام بدددرأس المدددال الفكدددري كجدددزء مدددن أصدددول المنظمدددة 

 التنافسية . وتطويره إلنتاج المعرفة وخلق المزايا

[ تناولددت الدراسددة واقددع اسددتخدام مدددخل إدارة المعرفددة فددي المصددارف ، حيددث 4/ دراسددة أبددو فددارة: 5
تمثلددت مشددكلة الدراسددة فددي تسدداؤل رئيسددي عددن مدددى تطبيددق مدددخل ادارة المعرفددة فددي المصددارف ، 

ملددة فددي هدددفت الدراسددة إلددى تحليددل وتحديددد واقددع اسددتخدام مدددخل إدارة المعرفددة فددي المصددارف العا
فلسددطين ، وتركددز الدراسددة علددى خمددس وظددائف إلدارة المعرفددة هددي ، التخطدديط للمعرفددة ، تحددديث 
وتطدددوير المعرفدددة ، تنظددديم وخدددزن المعرفدددة ، نشدددر ثقافدددة المعرفدددة ، ومتابعدددة المعرفدددة والرقابدددة علدددى 
، أنشددطتها ، وتسددعى الدراسددة إلددى التحقددق مددن اثددر بعددض المتغيددرات )المركددز الددوظيفي ، والجددنس 

والدرجدددة العلميدددة ، والخبدددرة ، والتددددريب ( علدددى إدراك أهميدددة إدارة المعرفدددة وتبنيهدددا فدددي المصدددارف 
العاملة في فلسطين .اتبعت الدراسة المدنهج الوصدفي التحليلدي . واهدم نتدائج الدراسدة أن المصدارف 

رفدة أهدم العاملة فدي فلسدطين تقدوم بتطبيقدات جوهريدة للوظدائف األساسدية الخمدس لمددخل إدارة المع
      التوصيات : إن تولي المصدارف العاملدة فدي فلسدطين اهتمامدا اكبدر بتطبيقدات مددخل ادارة المعرفدة 

المعرفددة هددي الفددرع الجديددد مددن رأس المددال القددائم علددى األفكددار والخبددرات ، وهددي مفهــوم المعرفــة :
لمددادي السددلعي ، رأس المددال الفكددري فددي اقتصدداد المعرفددة الجديددد واألكثددر أهميددة مددن رأس المددال ا

وكمدا عرفدت علدى أنهددا مدا يتكدون مدن البيانددات والمعلومدات التدي تدم تنظيمهددا ومعالجتهدا لنقدل الفهددم 
والخبرة والتعلم المتدراكم ، وهدي أسداس المعرفدة الضدمنية التدي يمكدن المشداركة فيهدا وتعلمهدا إال انده 

ات الددرؤى الجيدددة التددي تقدددم يصددعب التعبيددر عنهددا ونقلهددا ، وهددي مددزيج مددن الخبددرة والقدديم والمعلومدد
[ المعرفددة مدددزيج مدددن مواهددب وأفكدددار وقواعدددد 7إطددار التقيددديم وتقددددير الخبددرات والمعلومدددات الجيددددة. 

جراءات تقود األفعال والقرارات للنجاح وهي الشيء الالزم لدوام الميدزة التنافسدية الن المعرفدة هدي  وا 
نجدداز لتحقيددق  مهمدددة محددددة ، أو إيجدداد شدديء محددددد ، القدددرة علددى ترجمددة المعلومدددات إلددى أداء وا 

وهدددذه القددددرة ، المعرفدددة ال تكدددون إال عندددد البشدددر ذوي العقدددول والمهدددارات الفكريدددة والبدنيدددة وبالتدددالي 
فالمعرفة هي اإلضافة العلمية الثقافية من مصدر أو أكثدر تدؤدي إلدى اتسداع إدراك اإلنسدان ليكدون 

 [  9قادرا على مواجهة أي مشكلة .. 
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 [9يمكن تصنيف المعرفة إلى أكثر من نوع واحد ، اآلتي: يفات المعرفة: تصن        

/ المعرفة الضمنية. لقد ميز بعض الكتاب بين أربعة أنواع من المعرفة الضمنية 1
وهي : أ/ معرفة ماذا : وتشمل الحقائق القريبة للمعلومات التي يمكن نقلها كالمعرفة 

فة العلمية للمبادئ والقوانين والعقالنية الصريحة. ب/ معرفة لماذا : وتشير المعر 
 [ . 10واألسباب والبحوث التطبيقية وتدبير األعمال 

ج/معرفة كيف :وتشير لألفعال المطلوبة إذا وقع حدث معين والفعل المطلوب لحالة 
معينة ويمكن تخصيصها لعمليات اإلبداع وتعتمد على التجارب الطويلة وهي مطلوبة 
لبناء األنظمة الخبيرة . د/ معرفة من :وتشير إلى من يعرف ماذا وكيف والى أهمية 

 [ 11العالقات االجتماعية.  

 لمعرفة الواضحة. / ا2 

/ المعرفة 4/المعرفة السببية 3/المعرفة الضحلة والمعرفة العميقة.2المعرفة التكنولوجية.  .1
 [ 12اإلرشادية.  

درست المعرفة من مداخل مختلفة ، فقدد اعتمدد المددخل النفسدي المعرفدي لتكدوين  مداخل المعرفة :
[ اإلدراك ، الدتعلم ، التفكيدر. 14ي : االستراتيجية والذي شخصت بموجبه ثالثة مكونات معرفيدة هد

ووفدددق المددددخل الفلسدددفي والدددذي ركدددز علدددى دراسدددة مدددا هدددو أهدددم مدددن فلسدددفة الطبيعدددة إال وهدددو عقدددل 
 اإلنسان . 

تستمد إدارة المعرفة أهميتها من خالل ثالث تحديات تواجه إدارة أهمية إدارة المعرفة :     
 [ 17األعمال في عالم اليوم وهي: 

زبائن وخدمة حاجاتهم عبر الشبكة العالمية )االنترنت( والتجارة كيفية كسب ال .1
 االلكترونية.

 كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحصول على حصة ومكانة في سوق المنافسة  .2
اآللية التي تمكن الشركة من إعادة ترتيب أفكار العاملين وخبراتهم المتراكمة من خالل  .3

 عميق وبناء القيم الجيدة للشركة.تأسيس التعلم التنظيمي في ت
 [18تهدف إدارة المعرفة إلى تحقيق اآلتي: أهداف إدارة المعرفة :    
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عادة استعمالها ، جذب راس المال الفكري ، خلق البيئة  تجمع المعرفة من مصادرها وتخزينها وا 
رفة اآلخرين ، التنظيمية التي تشجع كل فرد في المنظمة على المشاركة بالمعرفة لرفع مستوى مع

تحديد المعرفة الجوهرية وكيفية الحصول  عليها وحمايتها ، إعادة استخدام المعرفة وتعظيمها ، 
التأكد من فاعلية تقنيات المنظمة ومن تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة وتعظيم العوائد 

المتاجرة باالبتكارات تحويل من الملكية الفكرية عبر استخدام االختراعات والمعرفة التي بحوزتها و 
المنظمة االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد العلمي الجديد )اقتصاد المعرفة ( والعمل كشبكة 

 لألنشطة والمساهمة في التحول نحو الشبكات االقتصادية الواسعة والتجارة االلكترونية.

 عمليات إدارة المعرفة :     

المعرفة منها : تحديد طبيعة وأنواع المعرفة  تنفذ المنظمات مجموعة من عمليات إدارة
ورسم المعرفة ، تجميع المعرفة المتوافرة لدى المنظمة ، اكتساب المعرفة المطلوبة ، تخزين 
المعرفة الموجودة والمكتسبة المشاركة بالمعرفة ، تطبيق المعرفة ، بمعنى استرجاع واستعمال 

 [21خالل البحث والتطوير وتعلم الدروس.  المعرفة ، ابتكار وتوليد المعرفة الجديدة من

اثر إدارة المعرفة على العاملين: تؤثر إدارة المعرفة على : أثار عمليات إدارة  المعرفة     
العاملين بطرق مختلفة منها ، تستطيع إدارة المعرفة من تفعيل عملية التعلم لدى العاملين من 

الخارجية للمعرفة حيث يسمح مثل هذا التعلم خالل بعضهم البعض وكذلك من خالل المصادر 
للمنظمة بالنمو واإلضطراد والقدرة على االستجابة للتغيير وفقا لمتطلبات السوق والتكنولوجيا ، 
كما تعمل إدارة المعرفة على جعل العاملين أكثر مرونة وأكثر رضا وبالتالي مساعدة العاملين 

ت . وبالتالي فان إدارة المعرفة ، من خالل عملياتها على بناء قدراتهم في التعلم ، وحل المشكال
، أن توسع الخبرات لدى العاملين ودعم وزيادة رضا الزبائن عن منتجات المنظمة وزيادة الربح 

 [22والعوائد. 

: تساعد إدارة المعرفة على تحسين العمليات والفعاليات  اثر إدارة المعرفة على العلميات
مثل التسويق واإلنتاج والمحاسبة والهندسة من خالل ثالثة أبعاد ، المختلفة داخل المنظمة 

الفعالية ، الكفاءة ودرجة االبتكار واإلبداع والعمليات ، والفعالية تعني أداء العمليات األكثر 
مناسبة أو مالئمة واخذ أفضل القرارات الممكنة ، الكفاءة وتعني أداء العمليات بسرعة وبأقل 
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بتكار يعني أداء العلميات بصورة مبدعة وحديثة وبالتالي تحسين الكفاءة تكلفة ممكنة ، واال
 والفعالية 

يؤثر تطبيق إدارة المعرفة على المنتجات أو المخرجات اثر تطبيق المعرفة على المنتجات :
المختلفة للمنظمة من خالل محورين، المنتجات ذات القيمة المضافة والمنتجات المستندة إلى 

يث تساعد عمليات إدارة المعرفة المنظمات على تقديم المنتجات الجديدة وتحسين المعرفة ، ح
المنتجات القائمة في تحقيق قيمة مضافة عالية مقارنة مع المنتجات السابقة. كما تساعد عمليات 
إدارة المعرفة على تطوير المنتجات المستندة على المعرفة من  خالل قواعد المعرفة التي تمتلكها 

 [23ات االستشارية والمتخصصة في تطوير صناعة البرمجيات. الشرك

تظهر آثار تطبيق إدارة المعرفة على األداء اثر تطبيق إدارة المعرفة على األداء التنظيمي :
التنظيمي للمنظمة من خالل اآلثار المباشرة واآلثار غير المباشرة حيث يظهر األثر المباشر في 

دة التي تؤدي إلى زيادة العوائد واألرباح من خالل المواءمة بين تطوير وابتكار المنتجات الجدي
استراتيجية إدارة المعرفة مع إستراتيجية األعمال بالمنظمة وتظهر اآلثار غير المباشرة لتطبيق 
إدارة المعرفة المرتبطة برؤية المنظمة واستراتيجيتها ، وذلك من خالل مثال ، مساهمة إدارة 

داء ، باألقسام المختلفة الخاصة بالتعامل مع الزبون مما يؤدي إلى رضائه المعرفة في تطوير األ
 [24وحب والئه للمنظمة. 

يمكن تطبيق إدارة المعرفة بالمنظمات من خالل النماذج :  كيفية تطبيق إدارة المعرفة
[ نموذج البنك التجاري الكندي إلدارة المعرفة ، الذي يركز على مفهوم الثقافة 24التالية: 

المعرفية ونشر قيم المعرفة ، ووضع هذه المعرفة في خدمة الزبون ، وجعلها أكثر ديموقراطية من 
خالل إشاعة استخدامها وتنوع القيم والتأثير في هرم القيادة التقليدية فيصبح المدراء مدربين 

نظمة ومستشارين ورؤساء فرق عمل ، مع توفر شبكة المعرفة التي تعتبر األداة لفحص معرفة الم
، وينطلق هذا النموذج من خالل أربعة عشر عنصرا أساسيا تمكن المنظمة من إدارة المعرفة 

[:التعلم الفردي حيث توضع مسئولية التعلم المستمر على األفراد أنفسهم ، تعلم الفريق 25وهي  
ق نشر تحميل المجموعة المكلفة بإدارة المعرفة مسئولية التعلم الذاتي ، تعلم المنظمة عن طري

المعرفة المتولدة في التنظيم من خالل شبكة التعلم ، تعلم الزبون إدراك المنظمة أن الزبون بحاجة 
إلى المعرفة ، عرض نموذج اإلدارة بالمعرفة من خالل توضيح هدف ابتكار المعرفة التنظيمية 
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لذي يدعم وكيفية تطابق المعرفة مع إستراتيجية األعمال الشاملة مع ضرورة تكوين الهيكل ا
ابتكار المعرفة وتطوير المعرفة الظاهرة ، بناء هياكل التعلم التنظيمي ومستوى المعرفة لتنفيذ 
االستراتيجيات لتكوين خطط لسد فجوات األداء بين رؤية المنظمة وبين أدائها الحالي ، تكوين 

راتيجيات بشكل نظام التغذية العكسية لقياس النجاح في الجهود وتامين البيانات لتعديل االست
 [26مستمر. 

يمكن تطبيق إدارة المعرفة من خالل النموذج من ثماني خطوات تطبيق إدارة المعرفة :   
 [27خطوات الزمة لتحويل المعرفة المتولدة لدى المنظم إلى تطبيق ، وهذه الخطوات هي: 

األخطاء.  : تقبل3: أهمية التنفيذ مقارنة بما هو مخطط.2: معرفة السبب قبل األسلوب. 1
: قياس 6: إشاعة روح التعاون والمشاركة بدال من المنافسة بين األفراد.5. إبعاد الخوف:4

:  7الجوانب المهمة التي يمكن من خاللها تحقيق المساعدة في تحويل المعرفة إلى واقع ملموس.
 [28تحديد عمل القادة وكيف يؤدون عملهم وكيف يخصصون الموارد ويعالجون المشكالت. 

إن اتخاذ القرارات اإلدارية من المهدام الجوهريدة والوظدائف األساسدية للمددير ، اتخاذ القرارات:      
وان مقدددار النجدداح الددذي تحققدده أيددة منظمددة إنمددا يتوقددف فددي المقددام األول علددى قدددرة وكفدداءة القددادة 

تضدمن رشدد القدرارات اإلداريين وفهمهم للقرارات اإلدارية وأساليب اتخاذها ، وبما لدديهم مدن مفداهيم 
[ ويعدددد 29وفاعليتهددا ، وتدددرك أهميدددة وضددوحها ووقتهددا ، وتعمدددل علددى متابعددة تنفيدددذها وتقويمهددا . 

[ وتعدد عمليدة اتخداذ 30موضوع اتخاذ القرارات من أهم العناصدر  وأكثرهدا أثدرا فدي حيداة األفدراد ،  
 دارة ونشاطها ، القرارات جوهر العملية اإلدارية والمحور األساسي الفعال لدراسة اإل

إن كلمة قدرار تعندي البدت النهدائي ، واإلرادة المحدددة لصدانع القدرار بشدأن  مفهوم اتخاذ القرارات : 
مدددا يجدددب ومدددا ال يجدددب فعلددده للوصدددول بوضدددع معدددين إلدددى نتيجدددة محدددددة ونهائيدددة . وتعدددرف اتخددداذ 
القرارات بأنها عملية اختيار بديل من عدة بدائل وان هذا االختيار يدتم بعدد دراسدة موسدعة وتحليليدة 

 [32موضوع القرار للوصول لألهداف المرجوة.  لكل جوانب المشكلة

 [  القرارات طبقا إلمكانية برمجتها :33: أنواع القرارات

 القرارات المبرمجة.القرارات الغير مبرمجة. - أ
 القرارات الكمية. ب /القرارات الكيفية.أ/      القرارات وفق ألسلوب اتخاذها:
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 القرارات وفقا ألهميتها : 

 القرارات التنفيذية. ج/  القرارات التكتيكية.ب/   ية. القرارات االستراتيج - أ
 القرارات وفقا لظروف اتخاذها:

 القرارات غير التأكيدية. ب/   القرارات التأكيدية. - أ
 قرارات وفقا للنمط القيادي : ال 

 القرارات الجماعية الديموقراطية. ب/ القرارات الفردية االوتوقراطية. - أ
 :  عناصر اتخاذ القرارات

تدور عملية اتخاذ القرار في إطار معين وتهددف إلدى معالجدة مشدكلة مدا ، واهدم هدذه العناصدر     
سدتة عناصددر هدي : الموقددف )أو المشددكلة ( ، متخدذ القددرار ، الهدددف ، البددائل ، قواعددد االختيددار ، 

 عملية اختيار الحل االمثل بين البدائل  . 

 مراحل اتخاذ القرار :

خيص المشكلة : تحديد المشكلة يعد أهم خطوة في عملية اتخاذ القرار المرحلة األولى تش    
التشخيص الخاطئ للمشكلة يؤدي إلى قرار خاطئ مهما كانت الدقة والوضوح في تنفيذ الخطوات 

التالية ، فال يقتصر دور المدير على اتخاذ القرار في المشكلة المعروضة بل ويجب عليه 
لمشكلة وتشخيصها وتحديدها تحديدا  دقيقا  من حيث نوعها وكيف التعرف على الجوانب المختلفة ل

يضاح األسباب الرئيسة للمشكلة ثم األسباب الثانوية وعند التعرف على هذه األسباب  نشأت وا 
 توجه الجهود لحل هذه المشكلة . 

بدددددائل  المرحلددددة الثانيددددة جمددددع البيانددددات والمعلومددددات :إن فهددددم المشددددكلة فهمددددا  حقيقيددددا  ، واقتددددراح    
مناسددددبة لحلهددددا يتطلددددب جمددددع البيانددددات والمعلومددددات ذات الصددددلة بالمشددددكلة محددددل القددددرار البيانددددات 

 [35والمعلومات األولية والثانوية : 

المرحلدددة الثالثدددة : تحديدددد البددددائل المتاحدددة وتقويمهدددا : فدددي هدددذه المرحلدددة يدددتم التعدددرف علدددى البددددائل 
 [ .36جود بديلين على األقل ،  الممكنة والمتوافرة لمعالجة المشكلة ويشترط و 
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المرحلددة الخامسددة : متابعددة تنفيددذ القددرار وتقويمدده : يددتم فددي هددذه المرحلددة وضددع خطددة لتنفيددذ الحددل 
 . القرارالذي تم اختياره من قبل المدير متخذ 

 [  37أساليب اتخاذ القرارات : وهي كالتالي:      

يمددر المدددير متخددذ القددرار بالعديددد مددن التجددارب أوال : األسدداليب النظريددة )غيددر الكميددة (: الخبددرة : 
 أثناء أدائه لمهامه اإلدارية يخرج منها بدروس مستفادة من النجاح والفشل. 

البديهددة والحكددم الشخصددي : المدددير عنددد اتخدداذه للقددرارات فددي هددذه الحالددة إنمددا يسددتند حكمدده مددن أ/ 
ب/ ناصدر المؤلفدة التدي يتعدرض لهدا. خلفياته ومعلوماته السابقة وسدرعة بديهتده فدي فهدم وتبيدان الع

اآلراء واالقتراحددددات : يقددددوم المدددددير متخددددذ القددددرار بعددددرض قددددراره المبدددددئي علددددى العدددداملين معدددده فددددي 
المنظمدددة ألخدددذ وجهدددة نظدددرهم حدددول مدددا يحتاجددده هدددذا القدددرار مدددن تعدددديل أو إقدددراره أو إلغددداءه بهددددف 

د أسدددلوبا ديموقراطيدددا فدددي اتخددداذ الوصدددول للقدددرار األنسدددب ، واالعتمددداد علدددى اآلراء االجتماعيدددة يعددد
عطدداء الددرأي . الحقددائق  : تعددد الحقددائق مددن الركددائز الهامددة جالقددرارات ألندده مبنددي علددى المشدداركة وا 

 [38في اتخاذ القرارات. 

ثانيدا : األسدداليب العلميددة )الكميددة( فددي اتخدداذ القدرارات :  تددزداد أهميددة األسدداليب والنظريددات العلميددة 
التدددي تسدددهم فدددي عمليدددة اتخددداذ القدددرار ومدددع كثرتهدددا فدددان أهمهدددا مدددا يلدددي. بحدددوث العمليدددات. نظريدددة 

فدي اتخداذ  [ العوامدل المدؤثرة40[ نظرية شجرة القرارات :  39[ نظرية االحتماالت : 38المباريات. 
 [  42القرار :هناك عدة عوامل تؤثر في اتخاذ القرار منها ما يلي: 

الواقدددع ومكنوناتددده مدددن الحقدددائق والمعلومدددات /3الثقافدددة السدددائدة فدددي المجتمدددع./2 أهدددداف المنظمدددة.
 العوامل السلوكية ./4المتاحة. 

مر أن يحددد بدقدة [ يصدعب علدى المسدتث39المخاطر وعدم التأكد: تعريف المخاطرة وأنواعهدا:     
ن كدان يسدتطيع أن يقددر عددد االحتمداالت الممكندة وقيمدة  معدل العائدد المتوقدع علدى االسدتثمار، وا 
كل احتمال وقيمة العائد المتوقع في ظله ،   فهوال يعد فقط السدبيل لتقددير العائدد المتوقدع أن يتولدد 

لهددا هدددذا العائددد وحتددى تدددتم  عددن االسددتثمار، بدددل يعددد أيضددا  السدددبيل لتقدددير المخدداطر التدددي يتعددرض
التغطية المناسدبة للعائدد والمخداطر اللدذين همدا المحدددين األساسدين للقدرار االسدتثماري، سدوف نبددأ 

 [ :39بالحديث عن مفاهيم العائد والمخاطرة وعدم التأكد. يأتي بعد ذلك تناول أنواع المخاطر. 
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ثماري يعمدل فدي ظدل التأكدد التدام لكدان مدن : لو أن متخذ القرار االسدت العائد المتوقع من االستثمار
الممكن له أن يحدد بدقة متناهية العائد المتوقدع الحصدول عليده، وبالتدالي يسدهل عليده اتخداذ القدرار 
االسدتثماري. غيدر أن الواقدع يؤكدد أنندا نعمدل فدي عددالم يتسدم بقددر مدن عددم التأكدد، ومدن ثدم يصددبح 

العائدد الدذي يتوقدع تحقيقده، غيدر أنده يسدتطيع أن  من المستحيل على المستثمر أن يحدد بدقة حجم
يضع إطارا  للتوزيع االحتمالي لهذا العائد، أي يسدتطيع تقددير عددد االحتمداالت الممكندة، ووزن كدل 

[وال تتجاوز القيمة الكليدة للتوزيدع االحتمدالي عدن الواحدد 42احتمال، وقيمة العائد المتوقع في ظله. 
فددإن هددذا يعنددي  0.2، 0.6، 0.2احتمدداالت قيمتهددا علددى التددوالي الصددحيح، فددإذا كددان هندداك ثالثددة 

أن وزن االحتمدددددال األول يماثدددددل وزن االحتمدددددال الثالدددددث، أمدددددا وزن االحتمدددددال الثددددداني فيبلدددددغ ثالثدددددة 
أضددددعاف أي مددددن االحتمددددالين اآلخددددرين. مددددع العلددددم أندددده يتوقددددف تقدددددير المتغيددددرات الثالثددددة )عدددددد 

ئد في ظل كل احتمال( على خبدرة ودرايدة المحلدل أو متخدذ االحتماالت، ووزن كل منها، وقيمة العا
ذا مدا توصددل المحلدل إلدى قيمددة المتغيدرات الثالثدة، حينئددذ يمكنده تقددير العائددد المتوقدع مددن  القدرار. وا 
االسدددتثمار، والدددذي ال يخدددرج عدددن كونددده المتوسدددط المدددرجح بددداألوزان للعوائدددد المتوقدددع فدددي ظدددل كدددل 

 احتمال.

لمخدداطرة:هي مقيدداس نسددبي لمدددى تقلددب العائددد أو التدددفقات النقديددة التددي االمخــاطرة وعــدم الت:كــد :
[ "المخداطرة هدي الحالدة التدي يمكدن 40سيتم الحصول عليها مستقبال. كما وتعرف المخاطرة بأنها: 

معهدددا وضدددع توزيدددع احتمدددالي بشدددأن التددددفقات النقديدددة المسدددتقبلية، وهندددا يجدددب أن تتدددوافر معلومدددات 
 ي وضع هذه االحتماالت، وهذه تسمى باالحتماالت الموضوعية.تاريخية كافية تساعد ف

المخدداطرة: "هددي عدددم انتظددام العوائددد، فتذبددذب هددذه العوائددد فددي قيمتهددا أو فددي نسددبتها إلددى رأس  -
المدال المسددتثمر هددو الددذي يشددكل عنصددر المخدداطرة، وترجددع عمليددة عدددم انتظددام العوائددد أساسددا إلددى 

ؤات المسددتقبلية، كمددا أن لكددل اسددتثمار درجددة معينددة مددن المخدداطر، حالددة عدددم اليقددين المتعلقددة بددالتنب
وأن مددا يسددعى إليدده المسددتثمر العددادي هددو تحقيددق أعلددى عائددد ممكددن عنددد مسددتوى مقبددول لديدده مددن 

[ "أن التغيدر فدي مسدتوى المخداطرة التدي تنطدوي 40المخاطر يتحددد وفدق طبيعدة المسدتثمر وعمدره. 
دي إلددى رفددض المسددتثمرين قبددول هددذه المخدداطرة مددا لددم يترتددب عليهددا اسددتثمارات قائمددة أو جديدددة يددؤ 

[.وُيعددرف الخطددر لمشددروع مددا: "هددو درجددة 39علددى ذلددك زيددادة مالئمددة فددي معدددل العائددد المتوقددع" 
االختالفددات فددي تدفقدده النقدددي عددن تدددفق نقدددي مقدددر أو متوقددع، وكلمددا زاد مدددى هددذه االختالفددات 



56 
 

ط بتلدك المواقدف التدي يمكدن فيهدا القيدام بتقددير التوزيدع كان ذلك معنداه زيدادة الخطدر، والخطدر مدرتب
يعبر عن موقف ال تتوافر فيه لمتخذ القدرار معلومدات عدم الت:كد: [ 35االحتمالي لمشروع معين". 

تاريخيددة لالعتمدداد عليهددا فددي وضددع توزيددع احتمددالي للتدددفقات النقديددة المسددتقبلية، ومددن ثددم فعليدده أن 
لتي يمكدن أن يكدون عليهدا. ولمدا كاندت تقدديرات التوزيدع االحتمدالي يضع تخمينات معقولة للصورة ا

قائمدة علددى تخمينددات متخددذ القددرار فإندده يطلددق عليهدا بددالتوزيع االحتمددالي التقددديري. فددإذا كددان القددرار 
االستثماري جديد من نوعه، أو أن المنشيت المنافسة ترفض تزويد متخذ القدرار بمعلومدات تاريخيدة 

وضددع توزيددع احتمددالي للتدددفق النقدددي إال بالبحددث واالستشددارة مددع مددن لهددم درايددة مفيدددة، فددال سددبيل ل
[ عددم التأكدد: هدي الحالدة التدي يتعدذر 42بهذا النشاط، وذلك من أجل وضع تصور لهذا التوزيع.  

معهددا وضددع أي توزيددع احتمددالي موضددوعي لعدددم تددوافر أي بيانددات ويعتمددد فددي ذلددك علددى الخبددرات 
[ "عدددددم التأكددددد: يددددرتبط بتلددددك 39ليدددده بددددالتوزيع االحتمددددالي الشخصددددي. الشخصددددية ولددددذلك يطلددددق ع

 [. 38المواقف التي ال يتوفر فيها المعلومات الكافية وبالتالي ال يمكن تقدير توزيع االحتماالت" 

مفهوم المخاطر الكلية : يعكس اتساع التوزيع االحتمالي للعائد حجدم المخداطر الكليدة التدي ينطدوي 
، مدع العلدم أن المخداطر الكليدة لالقتدراح االسدتثماري تدزداد كلمدا زاد احتمدال تشدتت عليها هذا العائدد

 .القدددديم عددددن وسددددطها الحسددددابي( العائددددد عددددن قيمتدددده المتوقعددددة )مددددع العلددددم أن التشددددتت هددددو انحددددراف
[ المخاطر المنتظمدة : وهدي مخداطر ال يمكدن الدتخلص منهدا بدالتنويع، وتتدأثر 42المخاطر الكلية: 

بهددددا عوائددددد كافددددة األوراق الماليددددة بصددددرف النظددددر عددددن المنشدددديت المصدددددرة لتلددددك األوراق وبالتددددالي 
يصعب على المسدتثمر الدتخلص منهدا أوتخفيضدها بتنويدع مكوندات المحفظدة، وبدالطبع ال يتوقدع أن 

 ن لتلك المخاطر تأثير متماثل على عوائد كافة األوراق المالية.  يكو 

المخداطر غيدر المنتظمدة : وهدي المخدداطر التدي يمكدن تجنبهدا بددالتنويع وتعدزى إلدى ظدروف المنشددأة 
أو ظروف الصناعة التدي تنتمدي إليهدا المنشدأة، وحيدث أن التغيدرات فدي عائدد سدهم منشدأة مدا والتدي 

منتظمددة، ال يوجددد ارتبدداط بينهددا وبددين التغيددرات التددي ُتحدددثها المخدداطر ُتعددزى إلددى المخدداطر غيددر ال
غير المنتظمة لعائد سدهم منشدأة ُأخدرى الخدتالف ظدروف المنشدأتين فإنده يمكدن للمسدتثمر تخفديض 
تلدددك المخددداطر بتنويدددع مكوندددات محفظدددة أوراقددده الماليدددة أي عددددم تركيزهدددا فدددي أوراق ماليدددة تصددددرها 

 منشأة معينة. 
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مخداطر االئتمدان : تنشدأ  [ 42مخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات المالية:]أنواع ال   
مخددداطر االئتمدددان نتيجدددة الحتمدددال أن التددددفقات النقديدددة الناجمدددة عدددن المطالبدددات الماليدددة  العائدددددة 
للمؤسسددات الماليدددة كدددالقروض والسدددندات ال تُددددفع بشددكل كامدددل. مخددداطر السددديولة : تدددزداد مخددداطر 

يطلدددددب مدددددالكي الخصدددددوم كدددددالمودعين وحددددداملي بدددددوالص التدددددأمين السدددددداد الفدددددوري  السددددديولة عنددددددما
للمطالبددات الماليددة التددي يملكونهددا لدددى إحدددى المؤسسددات الماليددة، أو عندددما يطلددب حدداملي وعدددود 
االقتراض خارج الميزانية فجأة استخدام حقهم في االقتراض. عندما يطلدب حداملي الخصدوم السدداد 

بات المالية ُتعاد إلى. مخاطر سعر الفائددة: ندوع مدن المخداطر التدي تواجههدا المباشر للنقد، فالمطال
المؤسسات المالية عندما يوجد عدم التوافق في تواريخ االستحقاق بين األصول والخصدوم، وعنددما 
يحدث تقلب في معدل الفائدة.أثر ارتفداع معددل الفائددة علدى أربداح المؤسسدة الماليدة عنددما يتجداوز 

قاق األصددول لتددداريخ اسددتحقاق الخصددوم : علددى فدددرض وجددود مؤسسددة ماليددة أصددددرت تدداريخ اسددتح
مليددون دوالر تسدتحق بعددد سددنة وذلددك لتمويددل شددراء أصددول  100خصدوم )مددثال  بيددع سددندات( بقيمددة 

مليددون دوالر تسددتحق  100)مددثال  شددراء سددندات مددن مؤسسددة ماليددة مددا، مددنح قددروض( تبلددغ قيمتهددا 
%، والفائدددة علددى األصددول تبلددغ 9الخصددوم علددى المؤسسددة الماليددة بعددد سددنتين، مددع العلددم أن كلفددة 

% بقيمددة مليددون دوالر، أمددا أرباحهددا 1%.فددي نهايددة السددنة األولددى تبلددغ أربدداح المؤسسددة الماليددة 10
فدي السدنة الثانيددة فهدي غيددر محدددة فددإذا بقدي معدددل الفائددة علددى مدا هددو عليده فإنهددا تسدتطيع إعددادة 

%. وفدي حدال تغيدر 1من ثم فدي نهايدة العدام تحقدق أربداح بمعددل % و 9تمويل أصولها عند معدل 
معدددل الفائدددة وعلددى فددرض أندده قددد ازداد فددإن كلفددة خصددوم المؤسسددة الماليددة قددد تصددل فرضددا  إلددى 

ذا مددا ارتفددع معدددل 1% وبالتددالي فددي نهايددة العددام تحقددق المؤسسددة الماليددة خسددائر بمعدددل 11 %. وا 
فدإن خسدائر المؤسسدة الماليدة سدوف تدزداد بمعددل أكبدر مدن  % في العدام الثداني1الفائدة بأكثر من 
بالنتيجددة نجددد أن المؤسسددة الماليددة التددي تمتلددك أصددول ذات تدداريخ اسددتحقاق [ 42 المعدددل السددابق.

أكبددر مدددن تدداريخ اسدددتحقاق الخصددوم الممولدددة لهددا فإنهدددا قددد تعدددرض نفسددها لمخددداطر إعددادة التمويدددل 
 وهذا.

تنشأ مخاطر السوق عندما تقوم المؤسسات المالية بمبادلدة األصدول والخصدوم مخاطر السوق :   
والمشددتقات أكثدددر مدددن احتفاظهدددا بهدددم لفتدددرات طويلدددة ألغدددراض االسدددتثمار والتمويدددل أو التحدددوط. إن 
مخددداطر السدددوق تددددرتبط بخطدددر معددددل الفائدددددة وخطدددر المبدددادالت األجنبيددددة وكدددذلك نجدددد أن خطددددر 
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مؤثر في هذا النوع مدن المخداطر، إضدافة إلدى أنده يضديف بعدد آخدر المؤسسة المالية ككل له دور 
للخطددر وهددو فعاليددات المبادلددة ، إذا  هددو خطددر إضددافي تتعددرض لدده المؤسسددة الماليددة عندددما يددرتبط 
خطر المبادالت األجنبية ومعدل الفائدة بإستراتيجية المبادلة.أن محفظدة المبادلدة  للمؤسسدة الماليدة 

ار تبعدا  للوقددت والسديولة. إن محفظدة المبددادالت تحتدوي علدى األصددول تختلدف عدن محفظددة االسدتثم
والخصددوم وعقددود المشددتقات التددي تبدداع وتشددترى بشددكل سددريع فددي األسددواق المنظمددة، أمددا محفظدددة 
االسدددتثمار تحتدددوي علدددى أصدددول وخصدددوم ال تتمتدددع بالسددديولة ويدددتم االحتفددداظ بهدددا لفتدددرات أطدددول.إن 

ر الدذي يمكدن التعددرض لده عنددما تأخددذ المؤسسدة الماليددة خطدر السدوق أو خطددر المبادلدة هدو الخطدد
وضدددع طويدددل أو قصدددير مفتدددوح أو غيدددر متحدددوط عليددده علدددى السدددندات، حقدددوق الملكيدددة، البضدددائع، 
والمشتقات، حيث إن األسعار ربمدا تتغيدر باتجداه معداكس للمتوقدع، مدع العلدم أن المقصدود بالوضدع 

 [.  40ير فيقصد به القيام بعملية بيع الطويل هو القيام بعملية شراء، أما الوضع القص

إن أحددد االتجاهددات الالفتدددة فددي المؤسسددات الماليددة الحديثددة هددو نمدددو المخــاطر خــارج الميزانيــة : 
ن أكثددر المخدداطر خددارج الميزانيددة تددرتبط بخطددر ُمعدددل الفائدددة، خطددر  الفعاليددات خددارج الميزانيددة، وا 

ط أو تقليدل تلدك المخداطر.على الدرغم مدن االئتمان، وخطر سعر الصرف فيمكن أن ُتسدتخدم للتحدو 
أن كل المؤسسات المالية تقوم بالفعاليدات خدارج الميزانيدة، ولكدن يوجده اهتمدام أكبدر للفعاليدات التدي 
تقوم بها البنوك وبشكل خداص البندوك التجاريدة إن الفعاليدات خدارج الميزانيدة ال تظهدر فدي الميزانيدة 

امدددتالك إدعدددداءات أوليددددة حاليدددة )أصددددول( أو إصدددددار الحاليدددة للمؤسسددددة الماليدددة حيددددث ال تتضددددمن 
إدعاءات حالية ثانوية)خصوم(، بدال  عن ذلك تدؤثر تلدك الفعاليدات علدى الشدكل المسدتقبلي لميزانيدة 
المؤسسددة الماليددة حيددث تتضددمن تكددوين أصددول وخصددوم غيددر متوقعددة تددؤدي إلددى زيددادة فددي الموقددع 

جيددد علددى الفعاليددات خددارج الميزانيددة هددو إصدددار المحتمددل فددي المسددتقبل فددي الميزانيددة.إن المثددال ال
ن  خطاب االعتمداد المضدمون مدن قبدل الشدركات والبندوك إلعدادة الُمصددر مدن السدندات الحاليدة، وا 
العديد من الحكومات المحلية وحكومة الواليدة ال تسدتطيع إصددار مثدل هدذه األوراق بددون البندك أو 

تمدداد الددذي يضددمن الدددفعات يجبددر حكومددة الواليددة شددركة التددأمين لددذلك ُيمكددن القددول أن خطدداب االع
)الحكومدددة المحليددددة( علددددى مواجهدددة مشدددداكل ماليددددة فدددي سددددداد الفائدددددة وأصدددل الدددددين علددددى سددددنداتها 
المصدددرة، إذا كانددت التددددفقات النقديددة للحكومددة المحليدددة كبيددرة بشددكل كبيدددر لسددداد الفائدددة واألصدددل 

لمصددر مدن قبدل المؤسسدة الماليدة ينقضدي على الديون المصدرة فدإن خطداب االعتمداد المضدمون ا
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دون اسدتخدام وبالتددالي ال شدديء يظهددر فددي ميزانيددة المؤسسددة الماليددة اليددوم أو فددي المستقبل.بالنسددبة 
للرسددوم المكتسددبة عددن إصدددار خطدداب االعتمدداد المضددمون فإنهددا تظهددر فددي قائمددة دخددل المؤسسددة 

ت الدذي ال تددزداد فيدده الميزانيددة أصددبح الماليدة، ونجددد أن القدددرة علددى اكتسداب دخددل الرسددوم فددي الوقدد
 [. 42ُمحفز للمؤسسة المالية من أجل مواصلة األعمال خارج الميزانية 

الحظددت المؤسسددات الماليددة وبشددكل متزايددد أن كددال  مددن االسددتثمار األجنبددي مخــاطر ســعر الصــرف:
احدددددة علدددددى المباشدددددر ومحفظدددددة االسدددددتثمار األجنبيدددددة يوسدددددعان مدددددن الفوائدددددد الماليدددددة والتشدددددغيلية المت

االستثمار المحلي. إن أحد الفوائد التي يمكن أن تجنيهدا المؤسسدة الماليدة مدن خدالل فعاليتهدا دوليدا  
هددو قدددرتها علددى التوسددع بشددكل مباشددر مددن خددالل الفددروع والحيددازة، أو مددن خددالل تطددوير محفظددة 

 [.  42أصول مالية تتضمن أوراق مالية محلية وأجنبية 

عرف بنك التسويات الدولية خطدر التشدغيل )بمدا فيده خطدر التشغيل: مخاطر التكنولوجيا، ومخاطر
التكنولوجيددا( علددى أندده خطددر الخسددارة الناجمددة عددن العمليددات الداخليددة غيددر المالئمددة أو المخفقددة، 
وعددددن األفددددراد، عددددن النظددددام أو األحددددداث الخارجيددددة. تحدددددث مخدددداطر التكنولوجيددددا عندددددما ال تددددؤدي 

ى التخفيض المتوقع في التكاليف نتيجدة اسدتخدام اقتصداديات الحجدم االستثمارات في التكنولوجيا إل
، ومددن العوامددل التددي تددؤدي إلددى زيادتهددا اإلسددهاب فددي التكنولوجيددا، البيروقراطيددة غيددر الفعالددة. إن 

 [. 42عدم االستفادة من اقتصاديات الحجم تزداد عندما تخفق المؤسسة المالية في تخفيض  

إن خطدر عددم القددرة علدى الوفداء بالدديون يعتبدر نتيجدة وفاء بالـديون:مخاطر عدم القدرة على ال  
لواحدد أو أكثددر مدن المخدداطر )معددل الفائدددة، السدوق، االئتمددان، خدارج الميزانيددة، التكنولوجيدا، سددعر 
الصدددرف، السددديادة، السددديولة ( . يحددددث هدددذا الخطدددر عنددددما تكدددون مصدددادر رأس المدددال قريبدددة مدددن 

ن المخددداطر السدددابق ذكرهدددا، أو أنددده خطدددر عددددم وجدددود رأس مدددال الصدددفر لوجدددود خسدددائر ناجمدددة عددد
 [.    38كافي في المؤسسة المالية ليعكس االنخفاض المفاجئ في قيمة األصول 

نشداء وتأسديس   [:41كة سكر كنانة المحدودة النش:ة والتطـور]ر أوال : ش بددأت الفكدرة فدي إقامدة وا 
)سدددبعة  17.000طحددن يدددومي تقدددر بددد م ،  بطاقددة  1971مجمددع كامددل إلنتددداج السددكر فددي عدددام 

ألدف طدن مدن السدكر المكدرر سدنويا ، وكاندت هدذه الفكدرة مدن  300عشر ألف طن قصب( إلنتداج 
أفكار الرئيس السابق / جعفر محمد نميدري ، ورجدل األعمدال السدوداني والممثدل لمجموعدة شدركات 
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ال والمدددددير العددددام الخلدددديج الكويتيددددة فددددي السددددودان الدددددكتور/ خليددددل عثمددددان محمددددود، ورجددددل األعمدددد
لمجموعة شركات لورنو روالند ولتر تايتي. تهدف فكرة إنشداء مشدروع كناندة لالسدتفادة مدن الثدروات 
الطبيعية في السودان، المتمثلة في ارض وماء ومناخ و فوائض األمدوال العربيدة فدي تحقيدق األمدن 

التقنيددة الغربيددة والتكنولوجيددا الغدذائي، باإلضددافة السددتثمار المددال العددالمي الصدديق ، واالسددتفادة مددن 
نتددداج السدددكر. تزامندددت فكددرة إنشددداء شدددركة سددكر كناندددة المحددددودة مدددع  الحديثددة فدددي مجدددال صددناعة وا 

م ، والتدددي كاندددت مدددن ضدددمن النتدددائج 1974حدددرب الشدددقيقة مصدددر مدددع العددددو اإلسدددرائيلي فدددي عدددام 
عربدددي كسددالح ضدددد االيجابيددة حيددث أن كدددل الدددول العربيدددة المنتجددة للدددنفط قددررت اسدددتخدام الددنفط ال

العدو اإلسرائيلي والدول الغربية التي تساندها . أعطت كنانة الفدرص لمنتجدي الدنفط لالسدتثمار فدي 
قطر عربي شقيق يتمتع بإمكانيدات واعددة باإلنتداج الزراعدي الدوافر نتيجدة ألرضده الخصدبة الواسدعة 

السدددودان لتدددأمين حمايدددة  ، وميدداه أنهددداره المتعدددددة ، بمدددا أن معظدددم الددددول العربيددة كاندددت تنظدددر إلدددى
أمنها الغذائي. أما الموقعان اآلخران فيقعان على امتدداد النيدل األبديض الدذي يمتداز بهدوئده وطولده 
وسددعته وجريدددان مائددده طددوال العدددام ، وحيدددث المسدداحات الخصدددبة الدددوافرة مددن األراضدددي البدددور غيدددر 

إلددى كددل تلددك العوامددل. المسددتغلة والطقددس المالئددم جدددا لزارعددة نبددات قصددب السددكر والددذي يحتدداج 
برهنددت االختبددارات أن الموقددع الحددالي لكنانددة هددو المناسددب والددذي يمتدداز بميددزات نسددبية تجعددل مندده 
مصنعا استثماريا ناجحا محققا لألهدداف المرجدوة ومدن المزايدا التدي رجحدت اختيدار هدذا الموقدع مدن 

 بين المواقع األخرى كانت تتمثل في اآلتي : 

 [:  41ية والتي تتمثل في]أوال : الموارد الطبيع

تدددوفير األراضددددي الزراعيددددة الخصددددبة والصددددالحة لقصدددب السددددكر ، حيددددث توجددددد مسدددداحات  -1
شاسددعة تمددارس فيهددا بعددض النشدداطات التقليديددة المتمثلددة فددي زراعددة الددذرة الرفيعددة ورعددي 

 الماشية .
تددوفير الميدداه الالزمددة لددري نبددات قصددب السددكر علددى مدددار السددنة ، وبالكميددات المطلوبددة  -2

 حيث إن نبات قصب السكر يحتاج لكميات هائلة من المياه .
 مالئمة الطقس لزراعة نبات قصب السكر . -3
توجدد أرضددية طبيعتهددا خرصدانية جعلددت مددن أن المصددنع يدتم تشددييده فددي ارض خرصددانية  -4

ثابتددة عددالوة علددى االسددتفادة مددن الكميددات الهائلددة مددن الخرصددانة فددي عمليددات اإلنشدداءات 
 وتعبيدها . المدنية وردم الطرق



61 
 

ثانيدددا : قدددرب المنطقدددة مدددن مديندددة ربدددك ، وتعتبدددر ربدددك ملتقدددى طدددرق يسدددهل معهدددا عمليدددات نقدددل    
وترحيدددل العددددة والمعددددات واالسدددبيرات ومددددخالت اإلنتددداج ، مدددن مينددداء بورتسدددودان ومدددن العاصدددمة 
ومدددن السددودان المختلفددة ، وكددذلك وجددود خددط للسددكة حديددد والددذي يعتبددر مددن ارخددص وسددائل النقددل 

% مددن الحديددد المسددتخدم فددي إنشدداء المصددنع عددن طريددق السددكة 90يددث تددم نقددل مددا يقددارب مددن ح
 حديد ، وكل وقتها من بورتسودان إلى مدينة ربك ثم إلى مدينة كنانة.

نجازا ملحوظا على النحو التالي:   إنجازات كنانة : حققت كنانة وعبر مسيرتها اإلنتاجية تطورا وا 

ن يددراود كددل سددوداني إال وهددو االكتفدداء الددذاتي مددن سددلعة السددكر ، حققددت كنانددة الحلددم الددذي كددا -1
ومددن ثددم التحسددين فددي ميددزان المدددفوعات سددواء كددان ذلددك بعدددم اسددتيراد سددلعة السددكر أو بتصددددير 

ألدف طدن مدن السدكر ، كمدا  20م حدوالي 2003الفائض، حيث نجد أن كنانة قد صدرت فدي العدام
الكوميسددا وخاصددة يوغندددا وكينيددا كمددا وان هنالددك أن إنتدداج كنانددة حظددي بنصدديب مقدددر فددي أسددواق 

 [. 41جهودا مبذولة للتصدير لدولة إثيوبيا عبر الطريق البري الذي يجري عمله حاليا 

عدددادة التأهيدددل وذلدددك مدددن اجدددل مسدددايرة  -2 حققدددت كناندددة نجاحدددا كبيدددرا فدددي المشدددروعات اإلحدددالل وا 
 ومواكبة التكنولوجيا وكذلك التوسع واالستثمارات .

سددين أصددناف قصددب السددكر واسددتنباط أصددناف محليددة تحمددل اسددم كنانددة ونجددد أن ذلددك قددد تح -3
 تمت إجازته بواسطة لجنة األصناف بوزارة الزراعة والغابات . 

كمددا أن كنانددة قددد وصددلت بالسددودان لعضددوية اللجنددة اإلداريددة لمنظمددة السددكر بددل ومددن خددالل  – 4
نددددوفمبر عددددام  28إلددددى  26فددددي الفتدددرة مددددن اجتماعدددات منظمددددة السددددكر العالميددددة فدددي مقرهددددا بلندددددن 

م تددم انتخدداب مسدداعد العضددو المنتدددب للتسددويق لشددركة سددكر كنانددة المحدددودة نائبددا لددرئيس 2003
قطدرا مدن بيدنهم االتحداد األوروبدي  65منظمة السكر العالمية باإلجمداع والتدي تضدم فدي عضدويتها 
نتددب للتسدويق لشدركة سدكر كناندة قدد واألرجنتين والبرازيل والهند ، وبدذلك يكدون مسداعد العضدو الم

ضدددم إلدددى جاندددب منصددددبه كدددرئيس للجندددة اإلداريددددة لمنظمدددة السدددكر العالميددددة منصدددب نائدددب رئدددديس 
 المنظمة العالمية للسكر .

 LMCكناندددة تحتدددل مكانتهدددا وسدددط اعتدددي مصددددري العدددالم للسدددكر وذلدددك بشدددهادة مدددن منظمدددة  -5
مصددنع  360ألداء للمصددانع فددي أكثددر مددن العالميددة العاملددة فددي مجددال إحصددائيات السددكر وتقيدديم ا
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سكر على امتداد المنطقة مدن اسدتراليا و أمريكدا الشدمالية وأمريكدا الجنوبيدة حتدى جندوب شدرق أسديا 
وأفريقيدددا . وقدددد أكددددت التقدددارير علدددى كفددداءة أنشدددطة وعمليدددات الشدددركة فدددي مجدددال الزراعدددة وتصدددنيع 

والمسددتر شدديفر  LMCوأكدد تقريددر  الددد السدكر وفددي الحصدداد وفددي مجدال مشدداريع التنددوع والتسددويق . 
وبروفيسور بركيت أستاذ كرسي تقنية السكر بجامعة لويزياندا علدى أن مصدنع سدكر كناندة يدأتي فدي 
مقدمددة مصددانع السددكر فددي العدددالم مقارنددة مددع مصددانع فدددي دول مثددل الواليددات المتحدددة والبرازيدددل و 

جيددة للفدددان مددن القصددب ، وفددي قلددة اسددتراليا وجنددوب أفريقيددا ومصددر والهنددد وذلددك فددي مجددال اإلنتا
زمن التوافق في تكلفة اإلنتاج اخذين في االعتبار أن مصدنع كناندة يعدد احدد ثالثدة مصدانع عالميدة 
تعد األقل فدي تكلفدة اإلنتداج اخدذين فدي االعتبدار أن مصدنع كناندة يعتمدد علدى الدري الصدناعي فدي 

 الزراعة ويقوم بخدمات اجتماعية متكاملة للعاملين . 

 كما وان الشركة نهضت بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا بتوفير الخدمات الحديثة.  -6

 ولكل هذه األسباب التي ذكرت عن كنانة مجتمعة وغيرها.   

إن ألي مشددروع اسدتثماري مرامددي وأهدداف تسددعى جاهدددة  ثالثـا : أهــداف مشــروع ســكر كنانـة :   
ل مضددني ، وبعزيمددة ال تلددين وبتوفيددق مددن لتحقيقهددا ، وقددام مشددروع سددكر كنانددة بجهددود جبددارة وبعمدد

 [: 41المولى عز وجل تمكن من تحقيق تلك األهداف واألغراض والتي تتمثل في األتي 

المسدداهمة فددي تحقيددق االكتفدداء الددذاتي مددن سددلعة السددكر والددذي يسدداعد فددي تحسددين ميددزان  -1
ير المدددفوعات سددواء عددن طريددق االسددتغناء عددن اسددتيراد سددلعة السددكر أو مددن عائددد تصددد

 الفائض من اإلنتاج . 
 خدمة أهداف األمن الغذائي العربي وذلك بتصدير سلعة السكر لألقطار والدول العربية. -2
 خلق فرص للعمالة السودانية بشكل مباشر وأخرى غير مباشرة . -3
اإلسدددهام فدددي تطدددوير تنقيدددة السدددكر فدددي السدددودان وذلدددك بإدخدددال أحددددث تكنولوجيدددا تصدددنيع  -4

السكر وأبحاث قصب السكر ، وقدد أسدهم نجداح شدركة سدكر كناندة المحددودة عدن تشدجيع 
 إنتاج السكر في الوطن العربي . 

 بدددادئ األمدددر تدددم اقتدددراح ثالثدددة مواقدددع [ : 41رابعـــا : أســـباب اختيـــار موقـــع مصـــنع ســـكر كنانـــة]
مختلفددة داخددل السددودان إلنشدداء المصددنع المقتددرح الختيددار واحددد منهددا وفقددا للمواصددفات الفنيددة التددي 
تجعدل منده مصددنعا اسدتثماريا ناجحدا ويحقددق أهدداف المسددتثمرين المتمثلدة فدي تددامين األمدن الغددذائي 
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نتددداج سدددلعة غذائيدددة تشدددبع رغبدددات المسدددتهلكين والتدددي  العربدددي وتحقيدددق أربددداح مجزيدددة للمسددداهمين وا 
تتمثددل فددي إنتدداج سددكر ابدديض. كانددت تلددك المواقددع واحدددة منهددا تقددع علددى النيددل األزرق بددالقرب مددن 
سددنار حيددث الميدداه متددوفرة مددن نهددر النيددل األزرق والددذي يمكددن الددتحكم فددي مياهدده عددن طريددق خددزان 
سنار وحيث التربة الزراعية الخصبة والطقس المالئم لزارعدة نبدات قصدب السكر.العضدو المنتددب: 

ضدو المنتدددب يدتم تعييندده بواسدطة مجلددس اإلدارة فددي أول اجتمداع لدده ، ويكدون سددوداني الجنسددية الع
ويكددون عضددوا بحكددم منصددبه فددي مجلددس اإلدارة ، وذلددك وفقددا للنظددام األساسددي للشددركة ، كمددا أن 
هنداك وصددفا  وظيفيددا  وفدق النظددام األساسددي للشدركة.أمين عددام الشددركة : يدتم تعييندده بواسددطة مجلددس 

 [ :41، وهي وظيفة تقع تحت مظلة العضو المنتدب وتتمثل حدود صالحيته في اآلتي  اإلدارة

 يرعى حفظ حقوق المساهمين في الشركات  -1
 يقوم بتمثيل الشركة في كثير من األنشطة  -2
 يتعامل مع مسجل عام الشركات  -3
 يقوم بتمثيل الشركة مع الجهات األخرى وذلك فيما يتعلق بوثائق الشركة األساسية . -4
يدددتم تعيينهمدددا بواسددطة مجلدددس اإلدارة ويقدددوم العضددو المنتددددب بتحديدددد    ائبي العضـــو المنتـــدب :نــ

اختصاصات محددة إنابة عنه األول في الخرطوم والثداني فدي الموقدع حيدث يشدرفان علدى اإلدارات 
 المختلفة في كل المواقع والخرطوم . 

يدتم تعييدنهم بواسدطة مجلدس اإلدارة  مساعدو العضو المنتدب ) المالية ، التخطيط ، التسويق ( :
وكدل مدنهم يعمدل فدي مجددال تخصصده تحدت مظلدة نددواب العضدو المنتددب . إن لتخطديط المبيعددات 
دورا أساسدديا فددي البرنددامج االسددتثماري حيددث علددى ضددوءه تددتم عمليددة تخطدديط اإلنتاجيددة كمددا ونوعددا.  

جيدة التجاريدة وتدم إنشداءها علدى م أي مدع بدايدة اإلنتا 1982إن إدارة التسويق تم إنشاءها في عام 
أسدس عمليدة مدن اجددل القيدام بواجبهدا بكفداءة عاليددة . وكدان مدن أولدى واجباتهددا إيجداد موقدع للشددركة 
فددي األسددواق العالميددة حيددث المنددافس محتدمددة ، وفددي خددالل فتددرة وجيددزة اسددتطاعت كنانددة اكتسدداب 

 [:  41ي سمعة كبيرة في سوق السكر العالمي وحيث اقترب اسم كنانة باالت

 االلتزام بالمواصفات الممتازة عند تنفيذ العقودات ./2االلتزام بمواعيد التسليم . -1
 التحليل :و إجراءات الدراسة 
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الموقع حيث تم -موظفي القسم اإلداري بشركة سكر كنانة المحدودة مجتمع وعينة البحث : 
 فىال تصلح للتحليل كماتالفة  3استبانة ووجد فيها  43( استبانة تم استالم 50توزيع عدد )

 :(1الجدول )

 النسبة العدد البيان

 %100 50 االستبانات الموزعة

 %86 43 المستلمة

 %7 3 التالفة

 %93 40 االستبانات الصالحة

 م 2017المصدر اعداد الباحث من واقع البيانات الميدانية                

تدددم تصدددميم اسدددتبانة علدددى طريقدددة )ليكدددرت( لقيددداس الدددرأي مدددن خدددالل األسدددئلة أداة جمـــع البيانـــات :
المغلقدددة . يشدددتمل القسدددم األول علدددى بياندددات شخصدددية تحتدددوي متغيدددرات )الندددوع ، العمدددر ، المؤهدددل 
األكاديمي ،سنوات الخبرة ، التخصص األكاديمي ، الوصدف الدوظيفي( والغدرض مدن هدذه البياندات 

ين لألسئلة الدواردة فدي االسدتبانة ، درجدة إلمدامهم بموضدوع ومجدال الوقوف على مدى تفهم المبحوث
أداة البحدددث .أمدددا القسدددم الثددداني فيشدددتمل علدددى البياندددات األساسدددية المتعلقدددة باختبدددارات الفرضددديات . 

( لتحليددل البيانددات spssتددم اسددتخدام البرنددامج اإلحصددائي )التحليــل ومؤشــرات اختبــار الفرضــيات :
ئوية حيدث يدتم قبدول أو رفدض الفرضدية بنداءا علدى اآلتدي :المندوال وهدو في صورة تكرارات ونسبة م

اإلجابددة األكثددر تكددرارا ،النسددبة العامددة للموافقددة والنسددبة العامددة لعدددم الموافقددة . اختبددار كدداي تربيددع 
%(.تددم 5حيددث يددتم قبددول الفرضددية إذا كانددت القيمددة المحسددوبة اقددل مددن الجدوليددة )بمسددتوى معنويددة 

 جابة )محايد ( عند تحديد مؤشرات اختبار الفرضيات . استبعاد نتيجة اإل

  تحليل البيانات:     

 (توزيع عينة البحث حسب متغير النوع2جدول رقم)
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 النوع

 النسبة التكرارات البيان

 90.0 36 ذكر

 10.0 4 أنثى

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة             

% من عينة البحث من الذكور حيث تشير هذه النتيجة إلى توافر قدرا  من 90يالحظ أن 
الخبرات الحياتية لدى عينة البحث باعتبار الذكور أكثر تجارب في الحياة مقارنة بالنساء .                     

 (توزيع عينة البحث حسب العمر3جدول رقم)

 العمر

 النسبة التكرارات البيان

 5.0 2 25من أقل 

26-30 7 17.5 

31-35 8 20.0 

46-40 17 42.5 

 15.0 6 فما فوق 41

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة                

سددنة فددأكثر ممددا يشددير الددى تددوافر  40% مددن عينددة البحددث أعمددارهم 57.5يالحددظ مددن الجدددول أن 
 والعقالنية لدى عينة البحث بسبب عامل السن .قدرا من الرشد 
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 (توزيع عينة البحث حسب المؤهل األكاديمي 4جدول رقم)

 المؤهل االكاديمي

 النسبة التكرارات البيان

 7.5 3 دبلوم وسيط

 87.5 35 بكالريوس

 5.0 2 ماجستير

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة                  

% مدن عيندة البحدث مدن حملدة البكالريدوس والماجسدتير ممدا يشدير الدى 92يالحظ مدن الجددول أن 
 توافر قدرا من الثقافة االكاديمية لدى افراد العينة .

 (توزيع عينة البحث حسب سنوات الخبرة5جدول رقم)

 سنوات الخبرة

 النسبة التكرارات البيان

 32.5 13 5أقل من 

 45.0 18 10واقل من  5

 22.5 9 15واقل من  10

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة                  
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سدددنوات فدددأكثر ممدددا يعندددي تدددوافر قددددرا مدددن  5% مدددن أفدددراد العيندددة مددددة خددددمتهم 67.5يالحدددظ ان 
 الخبرات العملية لدى المبحوثين .

 (توزيع عينة البحث حسب التخصص األكاديمي6جدول رقم)

 التخصص األكاديمي

 النسبة التكرارات البيان

 42.5 17 إدارة أعمال

 35.0 14 محاسبة

 20.0 8 اقتصاد

 2.5 1 أخرى

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة               

% مدددن المبحدددوثين مدددن خريجدددي اإلدارة ممدددا يشدددير الدددى تدددوافر قددددرا مدددن المعرفدددة 42.5يالحدددظ أن 
 األكاديمية بموضوع ومجال االستبانة .

 (توزيع عينة البحث حسب الوصف الوظيفي7جدول رقم)

 الوصف الوظيفي

 النسبة التكرارات البيان

 57.5 23 إداري

 30.0 12 محاسب

 12.5 5 أخرى



68 
 

 الوصف الوظيفي

 النسبة التكرارات البيان

 57.5 23 إداري

 30.0 12 محاسب

 12.5 5 أخرى

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة                 

% مدددن عيندددة البحدددث مدددن الدددذين يمارسدددون العمدددل اإلداري وبالتدددالي 57.5يالحدددظ مدددن الجددددول أن 
تددوافر قدددرا مددن الخبددرات اإلداريددة العمليددة لددديهم .مددن تحليددل البيانددات الشخصددية يسددتنتج تددوافر قدددرا 
مددددن الثقافدددددة األكاديميددددة والخبدددددرات العمليدددددة فددددي مجدددددال العمدددددل اإلداري لدددددى المبحدددددوثين وبالتدددددالي 

 طمئنان الى حد معقول على تفهمهم لالسئلة الواردة في االستبانة . اال

 الفرضيات الفرعية للفرضية األولى 

 ()هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين ادارة المعرفة واتخاذ القرارات 

 (العبارة األولى من الفرضية األولى 8جدول رقم)

 توجد عالقة بين المعرفة واتخاذ القرارات

 النسبة التكرارات البيان

 77.5 31 أوافق بشدة

 22.5 9 أوافق

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة 
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 ( يالحظ اآلتي :8من الجدول )

 % .77.5المنوال هو اإلجابة ) أوافق بشدة ( بنسبة  -1
بينمددا النسددبة العامددة  % ( تتمركددز اإلجابددة ) أوافددق بشدددة (100النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 (. -( تتمركز حول اإلجابة )  -لعدم الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددى عدددم  3.83قيمددة كدداي تربيددع المحسددوبة ) صددفر ( اقددل مددن الجدوليددة )  -3

 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.
 (.توجد عالقة بين المعرفة واتخاذ القراراتتؤيدان صحة العبارة ) 3، 2،  1النتائج  -4

 (العبارة الثانية من الفرضية األولى 9جدول رقم )

 تتوقف كفاءة اتخاذ القرار بالشركة على كفاءة إدارة المعرفة

 النسبة التكرارات البيان

 52.5 21 أوافق بشدة

 40.0 16 أوافق

 5.0 2 محايد

 2.5 1 ال أوافق

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017 المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة

 ( يالحظ اآلتي :9من الجدول )

 % .52.5المنوال هو اإلجابة ) أوافق بشدة ( بنسبة  -1
% ( تتمركددز اإلجابددة ) اوافددق بشدددة ( بينمددا النسددبة العامددة 92.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة )ال أوافق (.2.5لعدم الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددى عدددم  3.83قددل مددن الجدوليددة )( ا 1.12قيمددة كدداي تربيددع المحسددوبة )  -3

 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.
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تتوقف كفاءة اتخاذ القـرار بالشـركة علـى كفـاءة تؤيدان صحة العبارة ) 3، 2،  1النتائج  -4
 (.إدارة المعرفة

 (العبارة الثالثة من الفرضية األولى10جدول رقم)

 اتخاذ القراراتالمعرفة الضمنية من مؤثرات جودة 

 النسبة التكرارات البيان

 40.0 16 أوافق بشدة

 37.5 15 أوافق

 12.5 5 محايد

 7.5 3 ال أوافق

 2.5 1 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة 

 ( يالحظ اآلتي :10من الجدول )

 % .40بنسبة  المنوال هو اإلجابة ) أوافق بشدة ( -1
% ( تتمركددز اإلجابددة ) أوافددق بشدددة ( بينمددا النسددبة العامددة 77.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.10لعدم الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددى عدددم  3.83( اقددل مددن الجدوليددة )  1.13قيمددة كدداي تربيددع المحسددوبة )  -3

 مبحوثين .وجود فروق جوهرية بين إجابات ال
المعرفــة الضــمنية مــن مــؤثرات جــودة اتخـــاذ تؤيدددان صددحة العبددارة ) 3،  2،  1النتددائج  -4

 (.القرارات
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 (العبارة الرابعة من الفرضية األولى 11جدول رقم)

 المعرفة الواضحة المتاحة للعاملين لها دور إيجابي في عملية إتخاذ القرار

 النسبة التكرارات البيان

 50.0 20 أوافق بشدة

 27.5 11 أوافق

 12.5 5 محايد

 5.0 2 ال أوافق

 5.0 2 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة 

 ( يالحظ اآلتي :11من الجدول )

 % .50المنوال هو اإلجابة )أوافق بشدة ( بنسبة  -1
اإلجابددة ) أوافددق بشدددة ( بينمددا النسددبة العامددة % ( تتمركددز 77.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق ، ال أوافق بشدة (.10لعدم الموافقة ) 
( ممدددا يشدددير إلدددى عددددم  3.83( اقدددل مدددن الجدوليدددة ) 1.6قيمدددة كددداي تربيدددع المحسدددوبة )  -3

 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين .
المعرفــة الواضــحة المتاحــة للعــاملين لهــا دور العبددارة )تؤيدددان صددحة  3،  2،  1النتددائج  -4

 (.إيجابي في عملية إتخاذ القرار
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 (العبارة الخامسة من الفرضية األولى12جدول رقم)

 تعتمد فعالية اتخاذ القرار على كل أنواع المعرفة المختلفة بالشركة

 النسبة التكرارات البيان

 35.0 14 أوافق بشدة

 30.0 12 أوافق

 25.0 10 محايد

 7.5 3 ال أوافق

 2.5 1 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة              

 ( يالحظ اآلتي :12من الجدول )

 % .35المنوال هو اإلجابة ) أوافق بشدة ( بنسبة  -1
أوافدددق بشددددة ( بينمدددا النسدددبة العامدددة % ( تتمركدددز اإلجابدددة ) 65النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة )ال أوافق (.10لعدم الموافقة ) 
( ممدددا يشدددير إلدددى عددددم  3.83( اقدددل مدددن الجدوليدددة ) 1.5قيمدددة كددداي تربيدددع المحسدددوبة )  -3

 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.
لقـــرار علـــى كـــل أنـــواع تعتمـــد فعاليـــة اتخـــاذ اتؤيددددان صدددحة العبدددارة ) 3،  2، 1النتدددائج  -4

 (.المعرفة المختلفة بالشركة
( اختبار الفرضية األولى: )هنالك عالقـة ذات داللـة احصـائية بـين إدارة المعرفـة 13جدول رقم )

 واتخاذ القرارات (

 



73 
 

أوافـــــــــــــق  العبارة
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق 
 بشدة 

 المجموع

توجد عالقـة بـين المعرفـة واتخـاذ  -1
 القرارات

31 9 - - - 40 

%78 %23  - - 100% 

تتوقــــــف كفــــــاءة اتخــــــاذ القــــــرار  -2
 بالشركة على كفاءة إدارة المعرفة

21 16 2 1 - 40 

%53 %40 %5 %3 - 100% 

المعرفــــة الضــــمنية مــــن مــــؤثرات  -3
 جودة اتخاذ القرارات

16 15 5 3 1 40 

%40 %38 %13 %8 %3 100% 

المتاحــــــــة المعرفــــــــة الواضــــــــحة  -4
للعـاملين لهـا دور إيجـابي فـي عمليــة 

 إتخاذ القرار

20 11 5 2 2 40 

%50 %28 %13 %5 %5 100% 

ــى  -5 ــة اتخــاذ القــرار عل تعتمــد فعالي
 كل أنواع المعرفة المختلفة بالشركة

14 12 10 3 1 40 

%35 %30 %25 %8 %3 100% 

 200 4 9 22 63 102 المجموع

%51 %32 %11 %5 %2 100% 

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة            

ــــة (الخدددداص باختبددددار الفرضددددية األولددددى التددددي نصددددها )13مددددن الجدددددول ) ــــة ذات دالل ــــك عالق هنال
 ( يوضح اآلتي :احصائية بين إدارة المعرفة واتخاذ القرارات

 % . 51المنوال هو اإلجابة ) أوافق بشدة ( بنسبة  -1
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%( تتمركدز اإلجابدة ) أوافددق بشددة ( بينمدا النسددبة العامدة لعدددم 83للموافقددة )النسدبة العامدة  -2
 %( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق(.7الموافقة )

( ممدددا يشدددير إلدددى عددددم  21( اقدددل مدددن الجدوليدددة ) 5.68قيمدددة كددداي تربيدددع المحسدددوبة )   -3
 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.

 الفرضية األولى .تثبت صحة  3،  2،  1النتائج  -4
تؤثر إدارة المعرفة في تقليل حالة عدم الت:كد المرتبطة الفرضيات الفرعية للفرضية الثانية 

 باتخاذ القرارات

 (14جدول رقم)

 العبارة األولى من الفرضية الثانية 

 توجد عالقة جوهرية بين إدارة المعرفة وفعالية إتخاذ القرار

 النسبة التكرارات البيان

 32.5 13 بشدةأوافق 

 27.5 11 أوافق

 22.5 9 محايد

 12.5 5 ال أوافق

 5.0 2 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة                 

 ( يالحظ اآلتي :14من الجدول )

 % .32.5المنوال هو اإلجابة ) أوافق بشدة ( بنسبة  -1
% ( تتمركدددز اإلجابدددة ) أوافدددق بشددددة ( بينمدددا النسدددبة العامدددة 60للموافقدددة ) النسدددبة العامدددة  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.17.5لعدم الموافقة ) 
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( ممددا يشددير إلددى عدددم  3.83( اقددل مددن الجدوليددة )  0.73قيمددة كدداي تربيددع المحسددوبة ) -3
 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.

توجد عالقة جوهرية بين إدارة المعرفة وفعالية تؤيدان صحة العبارة ) 3، 2،  1النتائج  -4
 (العبارة الثانية من الفرضية الثانية 15(.جدول رقم )إتخاذ القرار

 يؤثر ترقية األداء المعرفي في تقليل مخاطر عدم الت:كد

 النسبة التكرارات البيان

 35.0 14 أوافق بشدة

 45.0 18 أوافق

 7.5 3 محايد

 10.0 4 أوافقال 

 2.5 1 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة                     

 ( يالحظ اآلتي :15من الجدول )

 % .45المنوال هو اإلجابة ) أوافق ( بنسبة  -1
النسدددبة العامدددة لعددددم % ( تتمركدددز اإلجابدددة ) أوافدددق ( بينمدددا 80النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.12.5الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددى عدددم 3.83( اقددل مددن الجدوليددة )  0.98قيمددة كدداي تربيددع المحسددوبة )  -3

 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.
مخاطر يؤثر ترقية األداء المعرفي في تقليل تؤيدان صحة العبارة ) 3، 2،  1النتائج  -4

 (.    عدم الت:كد
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 (العبارة الثالثة من الفرضية الثانية16جدول رقم)

تعمل إدارة المعرفة بالشركة على إشاعة ثقافتها بين العاملين مما يساعد على تقليل 
 مخاطر عدم الت:كد

 النسبة التكرارات البيان

 30.0 12 أوافق بشدة

 32.5 13 أوافق

 20.0 8 محايد

 10.0 4 ال أوافق

 7.5 3 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة                        

 ( يالحظ اآلتي :16من الجدول )

 % .32.5المنوال هو اإلجابة ) أوافق ( بنسبة  -1
النسددبة العامددة لعدددم % ( تتمركددز اإلجابددة ) أوافددق ( بينمددا 62.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.17.5الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددى عدددم  3.83قيمددة كدداي تربيددع المحسددوبة ) صددفر ( اقددل مددن الجدوليددة )  -3

 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.
ة تعمـــل إدارة المعرفــــة بالشـــركة علـــى إشــــاعتؤيددددان صدددحة العبدددارة ) 3، 2،  1النتدددائج  -4

 (.ثقافتها بين العاملين مما يساعد على تقليل مخاطر عدم الت:كد
 

 

 



77 
 

 (العبارة الرابعة من الفرضية الثانية17جدول رقم)

قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها واتخاذ قراراتها تتوقف بدرجة كبيرة على تقليل مخاطر عدم 
 الت:كد

 النسبة التكرارات البيان

 27.5 11 أوافق بشدة

 37.5 15 أوافق

 22.5 9 محايد

 7.5 3 ال أوافق

 5.0 2 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة              

 ( يالحظ اآلتي :17من الجدول )

 % .37.5المنوال هو اإلجابة )أوافق ( بنسبة  -1
) أوافدددق ( بينمدددا النسدددبة العامدددة لعددددم  % ( تتمركدددز اإلجابدددة65النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.12.5الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددى عدددم  3.83قيمددة كدداي تربيددع المحسددوبة ) صددفر ( اقددل مددن الجدوليددة )  -3

 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين .
تحقيـــق أهـــدافها واتخـــاذ قـــدرة المنظمـــة علـــى تؤيددددان صدددحة العبدددارة ) 3، 2،  1النتدددائج  -4

 (.قراراتها تتوقف بدرجة كبيرة على تقليل مخاطر عدم الت:كد
( اختبار الفرضية الثانية: )تؤثر إدارة المعرفة في تقليل حالة عدم الت:كد 18جدول رقم )

 المرتبطة باتخاذ القرارات(
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أوافـــــــــــــق  العبارة
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق 
 بشدة 

 المجموع

توجـــــد عالقـــــة جوهريـــــة بـــــين إدارة  -1
 المعرفة وفعالية إتخاذ القرار

13 11 9 5 2 40 

%33 %28 %23 %13 %5 100% 

ـــــة األداء المعرفـــــي فـــــي  -2 يـــــؤثر ترقي
 تقليل مخاطر عدم الت:كد

14 18 3 4 1 40 

%35 %45 %8 %10 %3 100% 

تعمـــل إدارة المعرفـــة بالشـــركة علـــى  -3
مما يساعد إشاعة ثقافتها بين العاملين 
 على تقليل مخاطر عدم الت:كد

12 13 8 4 3 40 

%30 %33 %20 %10 %8 100% 

قـدرة المنظمـة علــى تحقيـق أهــدافها  -4
واتخاذ قراراتها تتوقف بدرجة كبيـرة علـى 

 تقليل مخاطر عدم الت:كد

11 15 9 3 2 40 

%28 %38 %23 %8 %5 100% 

 160 8 16 29 57 50 المجموع

%31 %36 %18 %10 %5 100% 

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة          

( والخددداص باختبددار الفرضددية الثانيدددة التددي نصددها )تدددؤثر إدارة المعرفددة فددي تقليدددل 18مددن الجدددول )
 حالة عدم التأكد المرتبطة باتخاذ القرارات( يوضح اآلتي :

 % . 36المنوال هو اإلجابة ) أوافق ( بنسبة  -1
% ( تتمركدددز اإلجابدددة ) أوافدددق ( بينمدددا النسدددبة العامدددة لعددددم 67النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.15الموافقة ) 
( ممدددا يشدددير إلدددى عددددم  21( اقدددل مدددن الجدوليدددة )  1.84قيمدددة كددداي تربيدددع المحسدددوبة )   -3

 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.
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 تثبت صحة الفرضية الثانية . 3،  2،  1النتائج  -4
 الفرضيات الفرعية للفرضية الثالثة 

 كفاءة اتخاذ القرارات ترتبط بكفاءة إدارة المعرفة 

 (العبارة األولى من الفرضية الثالثة19جدول رقم)

 يتوقف إتخاذ القرارات بالشركة على كفاءة العمليات المتبعة بإدارة المعرفة

 النسبة التكرارات البيان

 22.5 9 أوافق بشدة

 30.0 12 أوافق

 27.5 11 محايد

 12.5 5 ال أوافق

 7.5 3 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة                     

 ( يالحظ اآلتي :19من الجدول ) 

 % .30المنوال هو اإلجابة ) أوافق ( بنسبة  -1

% ( تتمركددز اإلجابددة ) أوافددق ( بينمددا النسددبة العامددة لعدددم 52.5النسددبة العامددة للموافقددة ) -2
 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.20الموافقة ) 

( ممددا يشدددير إلدددى عددددم  3.83قيمددة كددداي تربيدددع المحسدددوبة ) صددفر ( اقدددل مدددن الجدوليدددة ) -3
 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.

ــاءة تؤيدددان صددحة العبددارة ) 3،  2،  1النتددائج  -4 يتوقــف إتخــاذ القــرارات بالشــركة علــى كف
 (.العمليات المتبعة بإدارة المعرفة
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 ( العبارة الثانية من الفرضية الثالثة 20جدول رقم)

 فعالية اتخاذ القرارات تعتمد على فاعلية إدارة المعرفة في إشاعة ثقافة المعرفة بالشركة

 النسبة التكرارات البيان

 30.0 12 أوافق بشدة

 35.0 14 أوافق

 20.0 8 محايد

 10.0 4 ال أوافق

 5.0 2 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة                          

 ( يالحظ اآلتي :20من الجدول )

 % .35المنوال هو اإلجابة ) أوافق ( بنسبة  -1
% ( تتمركدددز اإلجابدددة ) أوافدددق ( بينمدددا النسدددبة العامدددة لعددددم 65النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.15الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددى عدددم  3.83( اقددل مددن الجدوليددة ) 0.83قيمددة كدداي تربيددع المحسددوبة )  -3

 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.
فعاليـة اتخـاذ القـرارات تعتمـد علـى فاعليـة إدارة تؤيددان صدحة العبدارة ) 3، 2،  1النتائج  -4

 (.المعرفة في إشاعة ثقافة المعرفة بالشركة
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 ( العبارة الثالثة من الفرضية الثالثة 21جدول رقم)

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة                  

 ( يالحظ اآلتي :21من الجدول )

 % .27.5المنوال هو اإلجابة ) ال أوافق ( بنسبة  -1
% ( تتمركددز اإلجابددة ) أوافددق ( بينمددا النسددبة العامددة لعدددم 22.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.47.5الموافقة ) 
( ممدددا يشدددير إلدددى عددددم 3.83( اقدددل مدددن الجدوليدددة )  0.32قيمدددة كددداي تربيدددع المحسدددوبة ) -3

 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين .
ــين إدارة المعرفــة وكفــاءة تؤيدددان صددحة العبددارة ) 2،  1النتددائج  -4 توجــد عالقــة جوهريــة ب

 (.إتخاذ القرارات االستراتيجية بالشركة
 

 

 

 توجد عالقة جوهرية بين إدارة المعرفة وكفاءة إتخاذ القرارات االستراتيجية بالشركة

 النسبة التكرارات البيان

 15.0 6 أوافق بشدة

 17.5 7 أوافق

 20.0 8 محايد

 27.5 11 ال أوافق

 20.0 8 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي
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 ( العبارة الرابعة من الفرضية الثالثة22جدول رقم)

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين وظائف إدارة المعرفة و توفير المعلومات التي تقلل 
 عدم الت:كد التخاذ القراراتمن درجة 

 النسبة التكرارات البيان

 20.0 8 أوافق بشدة

 27.5 11 أوافق

 22.5 9 محايد

 17.5 7 ال أوافق

 12.5 5 ال أوافق بشدة

 100.0 40 اإلجمالي

201المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة  7 

 ( يالحظ اآلتي :22من الجدول )

 % .27.5)أوافق ( بنسبة المنوال هو اإلجابة  -1
% ( تتمركددز حددول اإلجابددة ) أوافددق ( بينمددا النسددبة العامددة 47.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.30لعدم الموافقة ) 
( ممددا يشدددير إلدددى عددددم  3.83قيمددة كددداي تربيدددع المحسدددوبة ) صددفر ( اقدددل مدددن الجدوليدددة ) -3

 ابات المبحوثين.وجود فروق جوهرية بين إج
توجـد عالقــة ذات داللـة احصــائية بـين وظــائف تؤيددان صدحة العبددارة ) 3، 2،  1النتدائج  -4

 (.إدارة المعرفة و توفير المعلومات التي تقلل من درجة عدم الت:كد التخاذ القرارات
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 المعرفة (( اختبارالفرضية الثالثة: )كفاءة اتخاذ القرارات ترتبط بكفاءة إدارة 23جدول رقم )

أوافـــــــــــــق  العبارة
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق 
 بشدة 

 المجموع

يتوقف إتخاذ القرارات بالشركة علـى  -1
 كفاءة العمليات المتبعة بإدارة المعرفة

9 12 11 5 3 40 

%23 %30 %28 %13 %8 100% 

فعاليــة اتخـــاذ القـــرارات تعتمـــد علـــى  -2
ثقافــة فاعليــة إدارة المعرفــة فــي إشــاعة 

 المعرفة بالشركة

12 14 8 4 2 40 

%30 %35 %20 %10 %5 100% 

توجـــــد عالقـــــة جوهريـــــة بـــــين إدارة  -3
ــــــــاءة إتخــــــــاذ القــــــــرارات  ــــــــة وكف المعرف

 االستراتيجية بالشركة

6 7 8 11 8 40 

%15 %18 %20 %28 %20 100% 

ـــة احصـــائية  -4 توجـــد عالقـــة ذات دالل
ـــــوفير  ـــــين وظـــــائف إدارة المعرفـــــة و ت ب
المعلومـــات التـــي تقلـــل مـــن درجـــة عـــدم 

 الت:كد التخاذ القرارات

8 11 9 7 5 40 

%20 %28 %23 %18 %13 
100% 

 160 18 27 36 44 35 المجموع

%22 %28 %23 %17 %11 100% 

 م2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة 

كفاءة اتخاذ القرارات ترتبط ( والخاص باختبار الفرضية الثالثة التي نصها )23من الجدول )
 ( يوضح اآلتي :بكفاءة إدارة المعرفة

 % % .28المنوال هو اإلجابة ) أوافق ( بنسبة  -1
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% ( تتمركدددز اإلجابدددة ) أوافدددق ( بينمدددا النسدددبة العامدددة لعددددم 50النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2
 % ( تتمركز حول اإلجابة ) ال أوافق (.28الموافقة ) 

( ممدددا يشدددير إلدددى عددددم  21( اقدددل مدددن الجدوليدددة )  0.14سدددوبة )قيمدددة كددداي تربيدددع المح  -3
 وجود فروق جوهرية بين إجابات المبحوثين.

 تثبت صحة الفرضية . 3،  2،  1النتائج  -4
 أوال : النتائج : 

 بناءا على نتائج تحليل االستبانة توصل البحث إلى النتائج التالية :

 توجد عالقة بين المعرفة واتخاذ القرارات . -1

 تتوقف كفاءة اتخاذ القرار بالشركة على كفاءة إدارة المعرفة . -2

 المعرفة الضمنية من مؤثرات جودة اتخاذ القرارات . -3

 المعرفة الواضحة المتاحة للعاملين لها دور إيجابي في عملية إتخاذ القرار . -4

 توجد عالقة جوهرية بين إدارة المعرفة وفعالية إتخاذ القرار. -5

 ترقية األداء المعرفي في تقليل مخاطر عدم التأكد . يؤثر -6

تعمل إدارة المعرفة بالشركة علدى إشداعة ثقافتهدا بدين العداملين ممدا يسداعد علدى تقليدل مخداطر  -7
 عدم التأكد .

 يتوقف إتخاذ القرارات بالشركة على كفاءة العمليات المتبعة بإدارة المعرفة . -8

 على فاعلية إدارة المعرفة في إشاعة ثقافة المعرفة بالشركة . فعالية اتخاذ القرارات تعتمد -9

 توجد عالقة جوهرية بين إدارة المعرفة وكفاءة إتخاذ القرارات االستراتيجية بالشركة. -10
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 ثانيا : التوصيات 

 بناءا على النتائج التي تم التوصل اليها يوصي البحث باآلتي :

 . ضرورة ربط اتخاذ القرارات بالمعرفة -1
 زيادة كفاءة إدارة المعرفة لضمان كفاءة اتخاذ القرارات . -2
 االهتمام بمراعاة جميع انواع المعرفة عند اتخاذ القرارات . -3
 االهتمام بدراسة المخاطر المحيطة بالقرارات وامكانية االستفادة من المعرفة في تقليلها . -4
عرفددة فددي التقليددل مددن ضددرورة وضددع اهددداف المنظمددة مددع مراعدداة المخدداطر ودور إدارة الم -5

 هذه المخاطر . 
 قائمة المراجع والمصادر :

صالح الدين الكبيسي ، إدارة المعرفدة وأثرهدا فدي اإلبدداع التنظيمدي ، بحدث أكداديمي منشدور  .1
 م. 2002، مجلة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مارس 

نافسدية ، رسدالة ماجسددتير صدالح احمدد علددي العداني ، اثدر إدارة المعرفددة فدي تحقيدق الميددزة الت .2
 2004غير منشورة في إدارة األعمال ، كلية اإلدارة واالقتصداد ، جامعدة الموصدل ، العدراق 

 م . 
دارة  .3 شددددهاب الدددددين حمددددد النعيمددددي ، دور إدارة المعرفددددة الماليددددة فددددي تطددددوير وسددددائل بنددددداء وا 

جامعدة الزيتونددة  المحفظدة الماليدة ، رسدالة دكتددوراة فدي إدارة األعمدال غيدر منشددورة ، عمدان ،
 م . 2004األردنية ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، 

العمدري غسدان سدلم ، عالقدة إدارة المعرفدة وأثرهددا علدى اإلبدداع ، بحدث غيدر منشدور ، مقدددم  .4
إلدددى كليدددة االقتصددداد والعلدددوم اإلداريدددة  ، جامعدددة جدددرش األهليدددة ، المدددؤتمر العلمدددي السدددنوي 

 م. 2005الثاني ، 
واقددع اسددتخدام مدددخل إدارة المعرفددة فددي المصددارف العاملددة فددي فلسددطين ، رسددالة  ابددو فددارة ، .5

 م . 2006ماجستير في إدارة األعمال غير منشورة ، عمان ، جامعة العلوم التطبيقية ، 
دارة المعرفدة واثرهمدا علدى الخيدار االسدتراتيجي ، بحدث  .6 علي عجام سعد ، تقانة المعلومات وا 

 م. 2007( 2( ، العدد )1للعلوم ،المجلد )منشور ، المجلة العراقية 
زيددداد الصددديرفي ، إدارة المعرفدددة فدددي المنظمدددات لزيدددادة فعاليدددة أداء المدددوارد البشدددرية  ، رسدددالة  .7

ماجسدددتير فددددي إدارة األعمددددال غيددددر منشددددورة ، دمشددددق ، جامعددددة دمشددددق ، كليددددة االقتصدددداد ، 
 م . 2008
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يدة أداء المؤسسدات األهليدة  ، رسدالة حمد خليل عليان ، دور عمليات إدارة المعرفة فدي فاعل .8
 م  . 2011ماجستير في إدارة األعمال غير منشورة ، فلسطين ، جامعة القدس ، 

عمددر عبدداس الشددريف  ، اثددر إدارة المعرفددة علددى أداء العدداملين ، رسددالة ماجسددتير فددي إدارة  .9
 م .   2011األعمال غير منشورة ، السودان ، جامعة الخرطوم ، كلية الدراسات العليا ، 

أكدددرم سدددالم حسدددن الجندددابي ، دور إدارة المعرفدددة فدددي بنددداء الكفايدددات الجوهريدددة ، رسددددالة  .10
ماجسدتير غيددر منشددورة فدي اإلدارة العامددة ، كليددة اإلدارة واالقتصداد ، جامعددة بغددداد ، العددراق 

 م  . 2013، 
 م (  2013أكرم سالم حسين ، إدارة المعرفة ، )عمان : الوراق للنشر ،  .11
 2العنزي سعد واحمد علي صالح ، إدارة راس المال الفكري في منظمات األعمال ، ط .12

 م . 2009، عمان : دار البازوري للطباعة والنشر ، 
سعد علي العنزي ، راس المال الفكري ، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ، بغداد ،  .13

 م . 2001المجلد الثاني ، العدد الخامس والعشرون ، 
 2عبد الستار العلي وعامر قنديلجي وغسان العمري ، المدخل إلى إدارة المعرفة ، ط .14

 م  .  2009،عمان : دار الحيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 
صالح احمد علي وسعد علي العنزي ، عمان ، دار البازوري للطباعة والنشر ،  .15

 م. 2009الطبعة الثانية ،
، عمان  2المفاهيم واالستراتيجيات و العمليات ، ط نجم عبود نجم ، إدارة المعرفة ،  .16

 . 2010: الوراق للنشر والتوزيع ،
م ،  2001محسددن الخضدديري ، اقتصدداد المعرفددة ، مجموعددة النيددل العربيددة ، القدداهرة ،  .17

 . 66ص 
عادل جريوش واحمد علي صالح ، راس المال الفكري ، العدد الخامس والعشرون ،   .18

فظة عليه ، القاهرة : مجلة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، طرق قياسه وأساليب المحا
 م .  2003

عبد الستار العلي وغسدان العمدري ، مفهدوم خريطدة المعرفدة، دراسدة استعراضدية تحليليدة  .19
 م .  2004، إدارة المعرفة في العالم العربي ، جامعة الزيتونة ، عمان، 

هج واالقتصداد المعرفدي ، دار المسديرة للنشدر عبد الرحمن الهاشمي وفائزة العزاوي ، المدن .20
 م. 2006والتوزيع والطباعة ، عمان ، 

 م. 2003موسى اللوزي ، التطوير التنظيمي ، عمان : دار وائل للنشر ،  .21
يورك برسي ، سلسلة المميزون اإلدارية ، إدارة المعرفة ، بيروت : العالمية للنشر ،  .22

2005 . 
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 مظاهره وأسبــابه وعالجــــه االنحراف الفكري
 جامعة النيلين  -كلية اآلداب - أستاذ مساعد  - علي أبو الفتح حسين حمزة د.

aliaboualfateh@gmail.com 

 

 المستخلص
، وصار يطلق في الغالب يقصد به الميل والعدول عن الشيء االنحراف بمعناه اللغوي       

على الخروج عن الجادة والقيم النبيلة، ويأخذ االنحراف صورا  عدة تتعلق بالسلوك والعمل 
ة واالعتدال يالخروج عن الوسطوالتصور، ويعد االنحراف في الفكر أحد تلك الصور، ويراد به 

عن غيره من المخلوقات؛ ، والفكر يعتبر أهم ما يميز اإلنسان في فهم األمور الدينية وتطبيقاتها
إال أن عدم ضبطه بضوابط العلم والَهْدي الشرعي أدى إلى تفاقم ظاهرة االنحراف فيه وكثرة 
الداعمين لها والمنافحين عنها سواء يدرون أو ال يدرون، وما يخلفه هذا االنحراف من آثار 

واإلبادة والعصبية  عظيمة تشوه الدين، وتصد عن تعاليم رب العالمين يكون من ضحاياها القتل
بل الردة والعياذ باهلل األمر الذي أقلق الدول والشعوب والحكماء والعلماء كل ذلك يؤكد أهمية هذا 
البحث وضرورة الولوج فيه، ولقد كان الهدف من كتابة هذا البحث: بيان خطر االنحراف الفكري 

ا الداء وكشف وسائله ومظاهره، على األفراد والجماعات والدول، وتوضيح اآلثار المترتبة على هذ
والسعي اليجاد حلول متكاملة تسهم بمعالجة هذه الظاهرة أو الَحد منها، وتكمن مشكلة هذا 
البحث في التعرف على االنحراف الفكري وكشف مظاهره ووسائله وآثاره؛ وما هي الطرق الناجعة 

وتوصل الباحث من خالل  في عالجه  وقد سلك الباحث في ذلك المنهج االستقرائي التحليلي،
بحثه إلى أن اإلسالم دين الوسط والعدل بعيد عن االنحراف والميل إلى الباطل بل هو أكثر 

من البحث أيضا  أن الجهل بالدين واإلعراض  حرافات الفكرية الناشئة، وتبيناألديان ابطاال  لالن
االنحراف في الفكر حيث  من أعظم األسباب التي أدت إلىالكتاب والسنة والغيرة والحماس  عن

، ويرى عقيدة وشككت في الدين وشوهت صورتهنتجت عنه آثار مدمرة ومخاطر كبيرة أفسدت ال
الباحث أن التمسك بالكتاب والسنة على طريقة سلف األمة ونشر العلم الشرعي بأدلته، وتحصين 

وسائل مقاومة  الشباب واالهتمام بالمنحرفين، وفتح باب الحوار مع المتطرفين من أن أعظم
االنحراف الفكري، ويوصي الباحث الدعاة والوعاظ والمربين ووالة األمور أن يقوموا بمسؤولياتهم 

 وواجباتهم تجاه من هم تحت واليتهم.

mailto:aliaboualfateh@gmail.com
mailto:aliaboualfateh@gmail.com
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Abstract 

Deviation in the sense of language is meant to tend and turn away from the thing, 
and it is often called out from the serious and noble values, and takes the deviation 
of several images related to behavior and work and perception, and the deviation in 
thought one of those images, and meant to get out of moderation and moderation in 
the understanding of religious matters and applications, And thought is considered 
the most important characteristic of man from other creatures; but the failure to 
adjust the controls of science and religious guidance led to the aggravation of the 
phenomenon of deviation and the number of supporters and opponents of it, whether 
they know or do not know, and the consequences of this deviation of great effects 
distort religion, The Worlds Light The aim of this research was to identify the danger 
of intellectual deviation on individuals, groups and countries and to clarify the 
consequences of this disease. And the discovery of its means and manifestations, 
and the search for integrated solutions contribute to address this phenomenon or 
reduce it, and the problem of this research to identify the intellectual deviation and 
disclosure of manifestations, methods and effects; What are the effective methods in 
treatment? The researcher went through that analytical inductive method, and the 
researcher reached through his research that Islam is the religion of the middle and 
justice is far from deviation and tendency to falsehood, but it is the most religions of 
the deviations of intellectual emerging, and found from the research also that 
ignorance of religion and the symptoms of the book and the year and jealousy and 
enthusiasm of The greatest reasons that led to deviation in thought, which resulted 
in devastating effects and great risks corrupted the doctrine and questioned the 
religion and distorted image, and the researcher believes that adherence to the book 
and the year in the manner of the predecessor of the nation and the dissemination 
of forensic science evidence, and immunization of young people and attention to 
delinquents, The scholars recommend that preachers, preachers, educators and 
governors should carry out their responsibilities and duties towards those under their 
jurisdiction. 
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 مقدمــة
الحمد هلل، وأشهد أال إله إاّل اهلل وحده ال شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء    

عبد اهلل ورسوله، وخيرته  قدير ال أحصي ثناء  عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن محمدا  
من خلقه وأمينه على وحيه بعثه ربه هاديا  ومبشرا  ونذيرا  بّلغ رساالت ربه وهدى إلى صراطه 

 المستقيم؛ فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
يد أما بعد: فقد فطر اهلل عز وجّل عباده على الحنيفية السمحة يعرفون ربهم ويدينون له بالتوح

يَل ل َخْلق  اللَّه  َذل كَ قال تعالى: )  َفَأق ْم َوْجَهَك ل لدِّين  َحن يف ا ف ْطَرَت اللَّه  الَّت ي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل تَْبد 
ْساَلمُ قال البغوي: )و (.(30: )سورةالروم،اآلية). (الدِّيُن اْلَقيِّمُ  . (اْلُمَراَد ب اْلف ْطَرة  الدِّيُن َوُهَو اإْل 

: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه(، (3/577) ،(هد1420)لبغويا)
ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة )

اهلل التي فطر فطرة ) وا إن شئتم:أثم يقول: أبو هريرة واقر  (جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء 
فبينت هذه . ((4/2047) ،2658: برقم)بدون تاريخ( مسلم،). (الناس عليها ال تبديل لخلق اهلل

النصوص أن أصل الخلقة هو الديانة المستقيمة والملة القويمة. لكن ثمة عوامل مؤثرة على هذه 
ث عليه وسلم في الحديالفطرة ومكدرة لصفوها ومعكرة لنقائها؛ وهي المشار إليها بقوله صلى اهلل 

َدة  لذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: )(، ويشير آنف الذكر )فأبواه يهودانه... ة  َواح  َكاَن النَّاُس ُأمَّ
ر ينَ  هم الذين كانوا بين آدم ونوح، وهم و (،(213: )سورةالبقرة،اآلية). (َفَبَعَث اللَُّه النَّب يِّيَن ُمَبشِّر يَن َوُمْنذ 

ة مجتمعة على ملة واحدة ودين واحد فاختلفوا  عشرة قرون، كلهم كانوا على شريعة من الحق أمَّ
واالنحرافات . ((3/621، )(م2001-هد1422)الطبري،). بعد ذلك، فبعث اهلل النبيين مبشرين ومنذرين

عن جادة الحق وسبيل الهدى أنواع وفنون إال أن أعظمها خطرا  وأقبحها طريقا  انحراف الفكر 
مر الذي تفسد معه التصورات وتسوء بسببه األخالق؛ وال يزال هذا االنحراف يطل والمعتقد األ

برأسه ويظهر في كثير من األوساط والمجتمعات والدول ال سيما اإلسالمية منها في قارات العالم 
جميعا بال استثناء؛ وال يزال أهل الحق من األخيار يقومون بجهود مباركة دددددد إن شاء اهلل دددددد 
وأعمال كريمة لها أثرها في دحر هذه الظاهرة والحد من نموها والعمل الدؤوب اليجاد الحلول 
والعالج، وقد جاء هذا البحث ر دءا  لتلك الجهود واإلرشادات التي من شأنها الوقاية من هذه 

 الظاهرة والبحث لها عن عالج. 
 تظهر أهمية البحث من عدة جوانب: أهمية البحث:
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موضوع البحث بالفكر الذي يعتبر أهم ما يميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات؛ األول: تعلق 
كانت صورته.  وقد جعله الشرع مناط التكليف بل هو الباعث على العمل أّيا  

 الثاني: تفاقم ظاهرة االنحراف الفكري، وكثرة الداعمين لها والمرويجين لموضوعاتها.
عظيمة تشوه الدين وتصد عن تعاليم رب العالمين يكون  الثالث: ما تخلفه هذه الظاهرة من آثار

 من ضحاياها القتل واالبادة والعصبية بل الردة والعياذ باهلل تعالى.
 أهداف البحث: 

 / بيان خطر االنحراف الفكري على األفراد والجماعات والدول.1
 / توضيح اآلثار المترتبة على هذا الداء وكشف وسائله ومظاهره.2
د منها./ السعي 3  اليجاد حلول متكاملة تسهم بمعالجة هذه الظاهرة، أو ُتح 

تكمن مشكلة هذا البحث في وجود مظاهر لالنحراف الفكري، والتعرف  مشكلة البحث وأسئلته:
ويتفرع على ذلك عدد من عليها وكشف وسائلها وآثارها ضرورة ملّحة لمواجهتها وعالجها؛ 

 األسئلة:
 ري، ومظاهره ووسائله وأسبابه / ما مفهوم االنحراف الفك1
 / ما هي اآلثار المترتبة على االنحراف الفكري 2
 / ما هي الطرق الناجعة في عالج االنحراف الفكري والوقاية منه  3

 منهج البحث: المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج االستقرائي التحليلي.
 وخاتمة. مقدمة ومبحثيناقتضت طبيعة هذا الموضوع أن يكون في  هيكل البحث:

 المقدمة: وفيها بيان أهمية البحث وأهدافه ومشكلته وفروضه ومنهجه والهيكل.
 المبحث األول: مفهوم االنحراف الفكري ومظاهره وأسبابه وآثاره

 وفيه مطلبان
 المطلب األول: مفهوم االنحراف الفكري ومظاهره.
 المطلب الثاني: أسباب االنحراف الفكري وآثاره. 

 المبحث الثاني: عالج االنحراف الفكري والوقاية منه
 وفيه مطلبان
 المطلب األول:  أسباب الوقاية من االنحراف الفكري.

 المطلب الثاني: وسائل عالج االنحراف الفكري.
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 ت.توصياالنتائج و الخاتمة: فيها ال
 .فهرس المصادر والمراجع 

 المبحث األول
 مفهوم االنحراف الفكري ومظاهره وأسبابه وآثاره 

 وفيه مطلبان
 المطلب األول: مفهوم االنحراف الفكري ومظاهره:

االنحراف الفكري كلمتان األولى كلمة )انحراف( والثانية  : مفهوم االنحراف الفكري:المقصد األول
دة؛ ومن ثم التعريف بالمصطلح كله.  كلمة )فكر(، وال بد من بيان كل مفردة على ح 

يدور معناه حول الصرف، والميل، والعدول، والناحية، والجانب، والطرف؛  االنحراف لغة:/ 1
الشيء وحافته وجانبه، وفي األمور المعنوية وهو بهذه المعاني يكون في األمور الحسية كطرف 

عتَدال َوا  َلى قَويُ  ،َمال :انحرفكتغيير الكالم وصرفه عن وجهته،)و  ال انحرف مزاجه َمال َعن اال 
اْلَحْرفمن كل َشْيء طرفه وجانبه َوُيَقال فاَلن على حرف من ..و  فاَلن َمال إ َلْيه  َوَعن فاَلن اْنَصرف

ْنهُ  كل كلمة بنيت أداة والحرف اللغوي: )(، (1/167) النجار وآخرون، )بدون تاريخ(،). (أمره َناحَية م 
. (عارية في الكالم لتفرقة المعاني، وكل كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمى حرفا

الراء والفاء ثالثة أصول: حد و )حرف( الحاء وقال ابن فارس: )(، (5/10) ،(م2001)،األزهري)
ر الشيء.فأما الحد فحرف كل شيء حده، كالسيف وغيره. ومنه الحرف، الشيء، والعدول، وتقدي

واألصل الثاني: االنحراف  ..وهو الوجه. تقول: هو من أمره على حرف واحد، أي طريقة واحدة.
.. وذلك . وحرفته أنا عنه، أي عدلت به عنهعن الشيء. يقال انحرف عنه ينحرف انحرافا  

ه(، 1414)،ابن منظور،(2/42)،(م1979-هد1399)ابنفارس،) .كتحريف الكالم وهو عدله عن وجهه(
(9/41)) . 

لكن قد صار يطلق االنحراف في الغالب على كل ما هو مشين وقبيح؛ فيقولون: فالن منحرف، 
أي ليس على خير وهدى، االنحراف اصطالحا : ذكر الباحثون لالنحراف عددا  من التعريفات 

 كلها تدل على النشاذ والخروج عن االستقامة؛ منها أنه: 
لفعل المنحرف ليس أكثر من أنه حالة من انتهاك للتوقعات والمعايير االجتماعية، وا) -

 .   ((6: )،ص(م1989)غباري،). (التصرفات السيئة
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)ضد االستقامة التي أمر اهلل بها ورسوله، وهو الميل عن طاعة اهلل ورسوله والوقوع في  -
 ((.246:)ص)بدون تاريخ(، ،العيد).المحرمات فيما يتعلق بالعبادات والمعامالت واألخالق(

فعل نهت الشريعة اإلسالمية عن ارتكابه، أو ترك أي فعل أوجبت الشريعة ارتكاب أي ) -
. (اإلسالمية القيام به، دون أن يكون للفعل أو للترك عذر شرعي ُمعتبر

والتعريفات الثالثة المتقدمة عرفت االنحراف في األخالق (، (14: )،ص(هد1417)السدحان،)
ت وبين االنحراف الذي يكون في الفكر وما يظهر من تصرفات الفرد؛ وبين هذه التعريفا

عالقة من جهة أن هذه التصرفات التي ظهرت على سلوك المكلفين كانت فكرة قبل أن 
تكون واقعا، وكذلك ظهور التصرفات الخاطئة في األخالق والسلوك هي مظهر وأثر 

عد ن جادة الصواب، والبُ عالخروج لالنحراف في الفكر، وعرفوا االنحراف أيضا بأنه: )
ليشمل كل خروج عن ؛((163: )،ص(هد1414)الزحيلي،).(عن الوسط المعتدل، وترك االتزان

الصراط المستقيم والنهج القويم والعادات والتقاليد المجتمعية المرضية سواء كان ذلك في 
 الفكر والمعتقد أم في األخالق والسلوك والتصرفات.

والراء تردد القلب في الشيء. يقال تفكر إذا ردد )فكر( الفاء والكاف فمن الفعل ) وأما الفكر:/ 2
؛ والفكر هو التأمل والنظر والتدبر ((4/446) ،ابن فارس)(. . ورجل فكير: كثير الفكرقلبه معتبرا  

في األمر والتروي فيه بإعمال العقل والخاطر للوصول إلى طلب معلوم أو معرفة مجهول، من 
)أفكر( في ، وتب بعض ما يعلم ليصل به إلى مجهول)فكر(في األمر فكرا أعمل العقل فيه ور )

)التفكير( إعمال العقل ،و)افتكر( تذكر وفي األمر أعمل عقله فيه... و األمر فكر فيه فهو مفكر
)الفكر( إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول ، وفي مشكلة للتوصل إلى حلها

 ،اإلفريقي،ابنمنظور (2/698) ،النجار وآخرون)(. أفكار)ج( ..وروية  ،نظر .لي في األمر فكر :ويقال
(5/65)) . 

يعتبر االنحراف الفكري من المصطلحات الحادثة؛ ولذلك ال يوجد له  االنحراف الفكري:/ 3
تعريف في معاجم اللغة العربية؛ وكذلك يعسر تعريفه؛ ألنه نسبي من مجتمع آلخر أو من أمة 
ألخرى لكنه بالنسبة إلى األمة اإلسالمية فاألمر فيه واضح ألنها محكومة بتعاليم اإلسالم 

 عرف االنحراف الفكري بناء على قيم الدين والشريعة.وتشريعاته؛ فلذلك ينبغي أن ي
 وقد ذكر الباحثون لالنحراف الفكري عددا  من التعريفات منها: -



95 
 

ذلك النوع من الفكر الذي ُيخالف القيم الروحية واألخالقية والحضارية للمجتمع، )أنه  -
خالف وُيخالف الضمير المجتمعي، وأهم من ذلك كله هو ذلك النوع من الفكر الذي يُ 

. (المنطق والتفكير السليم، ويؤدي إلى ضرب وتفكك وحدة وكيان المجتمع
 .  ((116:)،ص(ه1426)مبارك،)

انتهاك للمعايير المتعارف عليها، ومحاولة الخروج على قيم وضوابط وُعرِّف أيضا بأنه: ) -
واألعراف فكرال يلتزم بالقواعد الدينية فهو إذن ؛ ((63: )،ص(هد1429) فايز،). (الجماعة

والنظم االجتماعية، أي أنه ذلك الفكر الشاذ الذي يحيد بالمجتمع عن تقاليده الحميدة، 
 . ((5: )ص)بدون تاريخ(، القليطي،).وُيخالف تعاليم اإلسالم الحنيف، والقيم السمحة

أن االنحراف الفكري ُمرادف للتطرف والغلو الذي يترتب عليه العنف واإلرهاب؛ : )وهناك من يرى
ألن التطرف والغلوُمجاوزة حد االعتدال وعدم التوسط، فالتقصير في التكاليف الشرعية والتفريط 

: وبذلك فهو (،(6: )ص)بدون تاريخ(، آلشيخ،). (فيها تطرف، كما أن الغلو والتشديد فيها تطرف
نظام  ة واالعتدال في فهم األمور الدينية وتطبيقاتها، مما ُيشّكل خطرا  علىيالخروج عن الوسط

 .  ((17: )ص)بدون ترايخ(، المالكي،). الدولة وأمنها الوطني بكل مقوماتها
 ويالحظ مما سبق من التعريفات أمور:

أن االنحراف الفكري مخالف لما عليه المجتمعات من قيم وأخالق وتقاليد؛ فهو بهذا  -
 شذوذ عن موروثات الشعوب وقيمها.

وتعاليمه ووسطيته، وبعيد عن جادة الحق أن االنحراف الفكري مباين لمبادئ الدين  -
 والرشاد، وهو وقوع في ما حذر اهلل عنه ورسوله من الغلو والجفاء.

خطورة االنحراف الفكري على األفراد واألمم والدول لما يخلفه من آثار مدمرة؛ يكون  -
 ضحيتها مئات بل ألوف من األبرياء ال جريرة لهم.

المجتمع وما اإلسالمي وخروج عن تقاليد لدين ةلوُمخالفليم السالفكر عن ميل فاالنحراف الفكري 
انحراف هو يؤمن به من قيم وأخالق، وما تسود فيه من ثقافة، وما تحكمه من أنظمة وقوانين، و 

؛ وهو بذلك ال يمكن أن يوصف به اإلسالم؛ ألن التشدد أو التفريطبعن الوسطية واالعتدال 
التأني والرفق ليس دين العجلة والطيش والسفه. قال تعالى: اإلسالم دين الوسط والعقل والروية و 

ي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعن  اْلَفْحَشاء  َواْلُمْنَكر  َواْلبَ ) ْحَسان  َوا  يتَاء  ذ  ُظُكْم إ نَّ اللََّه َيْأُمُر ب اْلَعْدل  َواإْل  ْغي  َيع 
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َن اأْلَْمر  َفاتَّب ْعَها سبحانه: )،وقال ((90: )سورةالنحل،اآلية).(َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ  ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشر يَعٍة م 
يَن اَل َيْعَلُمونَ   . ((18) سورةالجاثية،اآلية،).(َواَل تَتَّب ْع َأْهَواَء الَّذ 

 : مظاهر االنحراف الفكري: المقصد الثاني
لالنحراف مظاهر تتجلى بوضوح في من ابتلي بهذا الداء ذلك ألن الظاهر والباطن متالزمان؛    

فلما حصل له انحراف في تصوره وفكره ظهر ذلك على األقوال واألفعال تطبيقا  لما يعتقده 
ويتصوره، فما من فساد وشر على األفراد أو المجتمعات أو الدول إال ولالنحراف الفكري دور 

في كل ما يحدث، ولعلي في هذا المبحث أذكر أبرز مظاهر االنحراف الفكري بطريق  كبير
 موجز يفي بالغرض.

َغاَل ُغُلّوا  أي زاد وارتفع، وجاوز الحد، فهو غاٍل، )الغلو في اللغة ُمشتق من الغلو والتطرف:أوال: 
النجار ). (جمعه ُغالة  وفالن غال في األمر والدين: تشدد فيه، وجاوز الحد و أفرط، فهو غاٍل ، و 

 . ((660: )صوآخرون، 
أتى الطرف، وَتَطرََّف في كذا: جاوز حد االعتدال ولم يتوسط، والطََّرُف من )وَتَطرََّف في اللغة  
مجاوزة الحد، )والتطرف هو ، ((555: )،صالنجار وآخرون). (أو الجانب، والناحيةكل شيء: منتهاه

. (باالنحياز إلى طرفي األمر، إفراطا  أو تفريطا  والبعد عن التوسط واالعتدال، 
التطرف يشمل الغلو، لكن الغلو أخص منه في الزيادة وعلى ف(، (23: )،ص(هد1417)،الشبل)

والمجاوزة، ليس فقط بمجرد البعد عن الوسط إلى األطراف، أو بمعنى آخر كل غلو فهو تطرف، 
 .((23: )الشبل،ص).  وليس كل تطرف غلوا  

، تكّلف التعمق في معاني التنزيل، و منها:تفسير النصوص تفسيرا  متشددا  . عدة ا  الغلو صور ويأخذ 
التكفير بالمعصية، وتكفير المقيم الذي لم ُيهاجر في المجتمعات المسلمة المعاصرة، ومنها 

وتكفير الُمَعيَّن دون اعتبار للضوابط الشرعية، والحكم على بالد المسلمين بأنها دار كفر، 
ستحالل الدماء واألموال بناء على ذلك، والخروج على الحاكم المسلم، والخروج على الحاكم وا

الجائر، أو الظالم، واالغتياالت للمسلمين أو المعصومين كالمعاهدين ونحوهم، والقيام 
بأعمالتخريبية، وتحريم التعليم والدعوة إلى األمية، والغلو باعتزال المجتمعات وهجرتها، والغلو 

وبذلك تظهر خطورة الغلو باعتباره من أشد ، وغير ذلك، حريم العمل في الوظائف الحكوميةبت
 االنحرافات الفكرية خطرا  على األمة وتشتد خطورته عندما يكون في االعتقاد .
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تكفير المسلمين انحراف فكري ُيهدد المجتمعات المسلمة، وتزداد خطورته إذا ُنسب التكفير:ثانيا: 
قد أدى ، و من األمراء والعلماء ؛ لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة ومخاطر جمةلوالة األمر 

الغلو في الدين ببعض من انحرفوا في فكرهم إلى تكفير من خالفهم من المسلمين، وال شك أن 
دلت )وقد عظيمة، هذا األمر في غاية الخطورة؛ لما يترتب على تكفير المسلم من أحكام 

ال يتم إال بوجود أسبابه وانتفاء موانعه، ولذا قد يرد في الكتاب والسنة النصوص على أن التكفير 
أو االعتقادكفر، وال ُيكّفر من اتصف به لوجود مانع يمنع   ما ُيفهم منه أن هذا القول أو العمل

خطأ منهج  وابّينو من كفره كاإلكراه، وهذه الضوابط ونحوها مما بينه العلماء وفّصلوا القول فيه 
 . ((82: )ص)بدون تاريخ( خريف،).  (كفير وغلوهم وضاللهم عن منهج سلف األمةأهل الت
اإلرهاب يقوم على ترويع اآلمنين، وتدمير مصالحهم، وُمقّومات حياتهم، واالعتداء اإلرهاب:ثالثا: 

فسادا  في األرض . على أموالهم، وأعراضهم، وحرياتهم، وكرامتهم اإلنسانية، بغيا  وا 
واإلرهاببمثابة التطبيق العملي لفساد الفكر وخروجه عن ، ((22: )،ص(هد1425)الزهراني،)

كل فعل من أفعال العنف، أو التهديد به أيا  كانت بواعثه أو )اإلرهاب و  الصواب،  جادة
أغراضه، يقع تنفيذا  لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو 

تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو ترويعهم بإيذائهم، أو 
إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق، أو األمالك العامة أو الخاصة، أو احتاللها أو االستيالء 
عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد االستقرار أو 

 . ((86: )،ص(هد1426 )حريز،). (ة، أو الوحدة السياسية، أو سيادة الدول المستقلةالسالمة اإلقليمي
شيمة من شيم الضعف، )التعصب مظهر من مظاهر االنحراف الفكري، وهو التعصب:رابعا: 

لة من خلل الجهل، ُيبتلى بها اإلنسان، فتعمي بصره، وُتغشي على عقله، فال يرى حسنا  إال  وخ 
 (.(79: )،ص(هد1406وآخرون) العبدة). (له وال صوابا  إال ما ذهب إليه أو تعصبما حسن في رأيه، 

وخطورته على األمن الفكري واضحة وجلية، فهو سواء أكان في الرأي أو للجماعة أو الحزب، 
يجر على األمة الويالت، ويهدم ُعرى الوحدة، وُيقّسم الوطن، وُيشعل فتيل الفتنة بما يثيره من 

 رذم.الفرقة والتش
ألنه ما  االبتداع في الدين مظهر من مظاهر االنحراف الفكرياالبتداع في الدين:خامسا: 

عن البدع،  ينهابتدعت البدع إال بناء على فكر وتصور منحرف عن جادة الحق التي فيها ال
ظهور البدع وانتشارها خطر عظيم على ، و در التشريعاإلى االلتزام بالسنة، والتمسك بمص وةدعالو 
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األمة، فهي سبب في فرقتها، وتمزق وحدتها، وتشتتها، فتجعل منها كيانات ُمتصارعة، وُتقّسم 
 الوطن الواحد إلى شيع متناحرة، وفرق متعادية، ينتشر بينهم العداوة والبغضاء.

ويكون ذلك بقبول كل ما يصدر عن غير متابعة غير المسلمين ومجاراتهم وتقليدهم:سادسا: 
طرائقهم، وسلوك منهجهم، وتقليدهم في شؤون الحياة المختلفة، كما في المسلمين، واتباع 

مظهرا  ذلك ُيعد ، و وتقاليدهم، وطرائقهم في المأكل والمشرب والملبس واالحتفال وغير ذلك عاداتهم
لعقيدة اإلسالمية الداعية إلى ُمخالفة اليهود والنصارى لالفكري، ومنافيا   من مظاهر االنحراف

 ملل واألديان المنحرفة.وغيرهم من ال
ُيعد اتباع الهوى، وما تميل له النفس من شهوات اتباع الشهوات وهوى وميل النفس:سابعا: 

وملذات دون النظر لما حدده الشرع من ضوابط، ُتضبط بها األفعال والسلوك كالحالل والحرام 
مطالبه صورة من صور ُتزّين له أهواؤه وشهواته و ) فُمنحر ف الفكر؛ دليال  على انحراف الفكر

فترك الصالة وسائر ، ((651: )،ص(هد1420)الميداني،). (الباطل فتجعله ينادي بأنها هي الحق
كل ذلك  وغيرها أركان الدين، وفروضه، وارتكاب الموبقات، من زنا ، وفواحش، وعقوق، وسحر،

التفريط ُيعد تطرفا  وُبعدا  عن الوسطية، وهو دليل على انحراف الفكر عن المنهج الصحيح الذي 
 .(./http://faculty.ksu.edu.sa).   رسمه اإلسالم لمتبعيه

 : االنحراف الفكري في ميزان اإلسالم:المقصد الثالث
اإلسالم هو الدين القيم المستقيم الذي ال اعوجاج فيه وال ميل، وقد جاء ذلك صريحا  في      

يَم َحن يف ا َوَما القرآن الكريم قال تعالى: ) لََّة إ ْبَراه  ا م  ين ا ق َيم  َراٍط ُمْسَتق يٍم د  ُقْل إ نَّن ي َهَدان ي َربِّي إ َلى ص 
َن اْلُمْشر ك ينَ  نبيه  يقول اهلل تعالى آمرا  قال الحافظ ابن كثير: ).((161: )نعام،اآليةسورةاأل). (َكاَن م 

صلى اهلل عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم اهلل به عليه من الهداية إلى صراطه 
َذل َك وقال جّل وعال: )، ((3/342) ،(م1419)ابنكثير،). (المستقيم، الذي ال اعوجاج فيه وال انحراف

وقد وصف اهلل تبارك وتعالى ، ((40) )سورةيوسف،اآلية، .(اْلَقيُِّم َوَلك نَّ َأْكَثَر النَّاس  اَل َيْعَلُمونَ الدِّيُن 
َي كتاب اإلسالم الذي هو مصدر التلقي عند المسلمين؛ فقال عنه: ) ي ل لَّت ي ه  إ نَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهد 

ي السعدي: )قال . ((9: )سورةاإلسراء،اآلية).(َأْقَومُ  يخبر تعالى عن شرف القرآن وجاللته وأنه }َيْهد 
َي َأْقَوُم{ أي: أعدل وأعلى من العقائد واألعمال واألخالق، فمن اهتدى بما يدعو إليه  ل لَّت ي ه 

وقال ، ((454: )،ص(هد1420)لسعدي،ا). (القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره
َوٍج َلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ ُقْرآن ا أيضا: ) ي ع  أي: هو قرآن بلسان ، ((28: )سورةالزمر،اآلية). (َعَرب يًّا َغْيَر ذ 
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؛ وفي أعظم سور عربي مبين، ال اعوجاج فيه وال انحراف وال لبس، بل هو بيان ووضوح وبرهان
ن يجنبهم طرق القرآن يبين رب العزة أن المؤمنين يسألونه الهداية إلى الطريق القويم ويدعونه أ

َراَط اْلُمْسَتق يَم الضالل واالنحراف. قال عز وجل: ) َنا الصِّ ْم َغْير  * اْهد  يَن َأْنَعْمَت َعَلْيه  َراَط الَّذ  ص 
الِّينَ  ْم َواَل الضَّ فدين اإلسالم دين االستقامة والعدل (، (7-6: )سورةالفاتحة،اآلية). (اْلَمْغُضوب  َعَلْيه 

ار بعيدا  عن الميل واالنحراف اللذان هما طرفا قصد األمور قال تعالى: والوسطية التي هي الخي
، واإلسالم بهذا الوصف مخالف لألديان ((143) سورةالبقرة،اآلية،). (َوَكَذل َك َجَعْلَناُكْم ُأمَّة  َوَسط ا)

َن الَّ األخرى ومجانب لها؛ ألن فيها التحريف والغلو والعدول عن الحق قال اهلل سبحانه: ) يَن م  ذ 
ْعَنا َوَعَصْيَنا ه  َوَيُقوُلوَن َسم  ع  ُفوَن اْلَكل َم َعْن َمَواض  وقال ، ((46) سورةالنساء،اآلية،). (َهاُدوا ُيَحرِّ

ين ُكْم َواَل َتُقوُلوا َعَلى اللَّه  إ الَّ اْلَحقَّ سبحانه: ) : سورةالنساء،اآلية). (َيا َأْهَل اْلك َتاب  اَل َتْغُلوا ف ي د 

ونهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمته عن التشبه بأهل الكتاب لئال تقع فيما وقعوا ، ((171)
َنا، اَل َتَشبَُّهوا ب الَيُهود  َواَل ب النََّصاَرىفيه من االنحراف والضالل؛ فقال: ) نَّا َمْن َتَشبََّه ب َغْير  . (َلْيَس م 

وقال: ، ((5/56) ،)بدون تاريخ(،(2695) ترمذي،برقم،وال( 7/238) ،)بدون تاريخ(( 7380) برقم،، الطبراني)
؛ وقد حرصت الشريعة على ((4/44)،)بدون تاريخ(،4031:أبوداوود،برقم). (من تشبه بقوم فهو منهم)

الوسطية واالستقامة على الجادة من خالل النصوص السابقة، وأمرت بسلوك الصراط المستقيم 
يأذن به اهلل ورسوله، واعتبرت كل ما لم يكن من دين اهلل من غير غلو وال جفاء وال ابتداع لما لم 

وال من هديه اعتبرته مردودا غير مقبول؛ ففي الصحيح عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل 
)بدون تاريخ(، البخاري،). (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردصلى اهلل عليه وسلم قال: )

لى معالجة سائر ما يقع من مظاهر التشدد واالنحراف في كما عملت الشريعة ع. ((3/184)
جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج )ل: اأنس بن مالك رضي اهلل عنهقاالعتقاد أو العمل؛ فعن 

النبي صلى اهلل عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى اهلل عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم 
ى اهلل عليه وسلم  قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صل

، وقال آخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: أنا قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا  
أنتم الذين قلتم »، فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليهم، فقال: أعتزل النساء فال أتزوج أبدا  

 إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، كذا وكذا، أما واهلل
وبناء على ذلك؛ فال يصح ألحد أن ينسب ، ((7/2)البخاري،). (فمن رغب عن سنتي فليس مني

االنحراف أو التطرف والغلو للدين اإلسالمي بل قد ثبت أن دين اإلسالم يناهض االنحراف ويرد 



100 
 

منه غاية البراء. لكن أكثر الواصفين لإلسالم بالتشدد والتنطع واالرهاب إنما يريدون عليه ويتبرأ 
تشويه هذا الدين وتبغيض الناس فيه لما رأوا من تمدده وانتشاره فحاولوا تشويهه بممارسات 

 خاطئة من هنا وهناك واهلل متم نوره ولو كره الكافرون.
 اره: المطلب الثاني: أسباب االنحراف الفكري وآث
األسباب التي تؤدي إلى االنحراف الفكري تنقسم إلى  المقصد األول: أسباب االنحراف الفكري:

 ثالثة أنواع رئيسة:
 النوع األول: أسباب شرعية:

وما يلحق به من ضعف العلم الشرعي، وق لة الفقه، والجهل بدالالت النصوص : بالدين / الجهل1
إلى ظهور االنحرافات، حيث أن البيئة الجاهلة أو قليلة  من العوامل المؤدية) وبمقاصد الشريعة

. (العلم ُتعتبر مكانا  خصبا  لنمو وانتشار االنحرافات، وتقع ممن يجهل الدين على وجهه الصحيح
 . ((142: )ص)بدون تاريخ(، ضامر،)
/ البعد عن الكتاب والسنة واإلعراض عنهما: ألن التمسك بهما عصمة من كل أنواع 2

ي االنحراف، واإلعراض عنهما ضالل وحيرة قال تعالى: ) لُّ َعَلى َنْفس  ُقْل إ ْن َضَلْلُت َفإ نََّما َأض 
يع  َقر يب   ي إ َليَّ َربِّي إ نَُّه َسم  فالقرآن الكريم والسنة  . ((50: )سورةسبأ،اآلية). (َوا  ن  اْهَتَدْيُت َفب َما ُيوح 

 ى الحق، والرشد والتوفيق في األقوال واألفعال.مادة الهداية والثبات عل النبوية هما
/ محبة الخير دون ضبط ذلك بالدليل: وقد قال ابن مسعود: )كم من مريد للخير لم 3

نواياهم حسنة وقصدهم سليم لكن االنحراف واقع ، ((1/286) ،(م2000-هد1412)الدارمي،).يبلغه(
 الشبهات.في التصور؛ فظهرت فيهم البدع والمنكرات، واجتالتهم 

/ عدم التصور الصحيح لإلسالم: كثير من الناس أتي من جهة فهمه وتصوره لإلسالم حتى 4
ظن أن اإلسالم إنما يعرف بفهمه واجتهاده، فراجت بسبب ذلك كثير من االنحرافات سببها أخذ 
بعض الدين وترك البعض اآلخر، أو التخيير بين دين اهلل تعالى، والتركيز على جانب دون 

ْلم  َكافَّة  جانب، واهلل تعالى يقول: ) يَن آَمُنوا اْدُخُلوا ف ي السِّ ، ((208: )سورةالبقرة،اآلية). (َيا َأيَُّها الَّذ 
وأصل فساد الفرق الذي ظهر بسببه هذه المقاالت الشنيعة هو عدم التصور الصحيح الكامل 

 لإلسالم، فابتدعوا ، وكفروا وفّجروا وقتلوا!
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لماء الربانيين وعدم اإلفادة منهم: وهو أصل كل شر وفساد ألن وجود العلماء / البعد عن الع5
في الناس عصمة من الزلل وهداية إلى الطريق أما إذا فقدوا بموت أو عزوف؛ فحينئذ تكثر 

 الطوام والفتن، وال يوجد من يكف الدهماء ويكبح جماح البسطاء.
 النوع الثاني: أسباب سياسية:

وتجميع الناس على أسس حزبية: وهذا قد أضّر كثيرا بأفكار الناس / الكسب السياسي 1
ومذاهبهم؛ فما من ضالل أو انحراف إال وتدخل فيه السياسة موّطرة له ومقننة لطرقه ووسائله، 
وقد تكون مبتدعة له ابتداء، واعتبر ذلك بحركة ترجمة كتب الفلسفة في عهد المأمون، وحمل 

 .(/http://faculty.ksu.edu.sa)الكريم.  الناس على القول بخلق القرآن

قائم / محاوالت األعداء للتشكيك في الدين وغزو بالد المسلمين فكريا: ذلك ألن الغزو الفكري 2
على تشكيك المسلمين في عقيدتهم ونشر البدع بينهم، وتصدير المذاهب والتيارات المنحرفة 

بالثوابت، ونشر االنحالل األخالقي، إليهم، بهدف إشاعة االضطراب الفكري وهز القناعات 
        والقضاء على الهوية اإلسالمية.
 النوع الثالث: أسباب اجتماعية:

/ التعصب واالعجاب والتقليد األعمى: للقبيلة أو الحزب ومتابعته في جميع تعاليمه من غير 1
كار وقيم وعادات من أف همالتشبه بالكفار واتباع سنتهم، فاإلعجاب بما عندإنكار، واإلعجاب و 

وتقاليد، واستحسانها وربطها بما لديهم من تطور في مختلف العلوم الدنيوية، أّثر في نفوس 
البعض، مما حدا بهم إلى مجاراتهم والتشبه بهم، وتقليدهم في سلوكهم، وأساليب حياتهم المختلفة، 

 .إعجابا  بهم وتأثرا  بما وصلوا إليه من تقدم وتطور
س لتغيير الواقع: العجلة والحماس المندفع ينافي العقل والحلم، فما من واقعة / الغيرة والحما2

وقعت إال واالندفاع والعجلة أعظم أسبابها، ولذلك الغيرة غير المرشدة وّلدت التكفير والتفجير 
والتطرف والغلو، وقد أمرت الشريعة بالتأني في األمور والتعقل والروية، وقد وصف الخوارج 

تحكمهم العاطفة ويتحكم عليهم ( (2/746) ،ومسلم،(4/200) البخاري،). هاء األحالم(بأنهم: )سف
 الهوى.

/ حب الشهرة والرياسة والمكانة والمنصب: وهذا أعظم أنواع الفساد القادح في النيات، وبسببه 3
يقع االنحراف ألن انحراف النوايا انحراف في الباطن يؤدي إلى هذه المظاهر من قتل وتشريد 

 وتكفير وغيره.
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 المقصد الثاني: آثار االنحراف الفكري:
كيان الدول على االنحراف الفكري له آثار ُمدمرة، ومخاطر كبيرة على الفرد والمجتمع، و 

وضرر االنحراف الفكري يبدأ بصاحبه، ثم يلحق ؛ واستقرارها السياسي واالجتماعي واالقتصادي
وتزداد خطورة االنحراف الفكري، وتعظم آثاره ؛ لدهالمحيطين به من أسرته، ثم يصيب مجتمعه، وب

في ذلك ُمتمثل  .المدمرة إذا ُترجم ذلك االنحراف إلى أفعال يقوم بها الفرد، أو إلى سلوك ينتهجه
فاالنحراف الفكري ُيعد من أهم ُمهددات األمن والنظام ؛ )الظلم، واالعتداء، واإلفساد في األرض
ألمن الوطني بُمقّوماته المختلفة، حيث يهدف إلى زعزعة العام، ومن أبرز وسائل تقويض ا

القناعات الفكرية، والثوابت العقدية، والُمقّومات األخالقية واالجتماعية، وال شك أن جميع 
االنحرافات الفكرية والسلوكية، والنشاطات اُلمضرة بمصالح الناس ومقاصد الشرع يكون وراؤها 

رد والمجتمع، وكيان وآثاره السلبية على حياة الف يحراف الفكر ومن أهم مخاطر االن،فكرا  منحرفا  
 ي:الدولة ما يل

بما يحمله من أفكار ُمخالفة لشريعة اإلسالم، وُمناقضة ها أنه يضر بعقيدة األمة، ودين/ 1
 ألركانه، وُمنافية لمنهجه القائم على الوسطية واالعتدال.

النتشار السحر والشعوذة المفسدة للعقيدة، والمخلة أنه سبيل لنشر البدع والشركيات، وطريق / 2
 بالدين.

فيه تشويه لصورة اإلسالم وقيمه النبيلة، المتمثلة في الرحمة والعدل والتسامح والشورى / 3
تزعزع األمن )وغيرها، وهو سبب للتنفير من الدخول فيه واعتناقه، فالقيام باألعمال اإلرهابية التي 

لصاق تهم اإلسالم منها براء، واالستقرار يترتب عليه  تشويه سمعة اإلسالم وتنفير الناس منه، وا 
بل ُيحّذر اإلسالم من اإلرهاب، ومن أصحاب الفكر المتطرف، وينهى عن الميل والتجاوز 

 . ((155: )،ص(هد1426)،عسيري). (الدين والتطرف والغلو في
ها في عقيدتهم، وذلك من خالل ما أنه ُيسهم في التشكيك في ثوابت األمة ويهز قناعات أفراد/ 4

تنشره المذاهب المنحرفة، وما تدعو له التيارات الهدامة كالعلمانية والشيوعية، والحداثة، 
اإلسالم، وُتشكك في صالحية لهذا الزمان، وُمناسبته ألحوال  والتغريب، وغيرها من أفكار ُتخالف

 الناس وظروفهم.
أنه سبب في اإلفساد في األرض وتهديد للضرورات الخمس التي أمر اإلسالم بحفظها، / 5

ووضع الحدود، ورّتب العقوبات على من انتهك ُحرمتها، فهو طريق لسفك الدماء وانتهاك 
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فالعمليات اإلرهابية المرتكبة من قبل أصحاب الفكر ) األعراض، واإلضرار باألموال والممتلكات
تالف أموالهم، أو   بلالمنحرف هي من ق اإلفساد، سواء بقتل األفراد أو تدمير ممتلكاتهم، وا 

 . ((330: )،ص(هد1425)العميري،). (وترويعهم إخافتهم

يؤدي إلى التشرذم، والفرقة، وُيضعف الصف، وُيحقق االنقسام، وُيهدد الوحدة الوطنية ويبث / 6
ع إلى دعاوي الجاهلية من خالل روح الكراهية بين مختلف طبقات المجتمع ويعود بالمجتم

 .تشجيعه على التعصب الطائفي والقبلي والفئوي والمناطقي
 المبحث الثاني

 عالج االنحراف الفكري والوقاية منه
 وفيه مطلبان
 المطلب األول:  أسباب الوقاية من االنحراف الفكري:

مرض عقلي أشد ) االنحراف الفكري حقيقة ُمرة، وواقع ُيصاب به بعض أفراد المجتمع، فهو
ن عالجه متوقف على إقناع صاحبه بفساد عقله أضراوة على صاحبه من المرض الحسي، إذ 

. (وبعده عن الحق، وهذا أمر يصعب التوصل إليه إال بتوفيق من اهلل ورجعة صادقة إليه
 اآلتي:، وأشير هنا إلى الوقاية من االنحراف الفكري من خالل ((20: )ص)بدون تاريخ(، الحمود،)
، ففيهما العصمة من كل صلى اهلل عليه وسلم ، وسنة نبيهتعالى التمسك بكتاب اهلل/ 1

َراٍط قال تعالى: )انحراف،وهماطوق النجاة من كل فتنة،  َي إ َلى ص  ْم ب اللَّه  َفَقْد ُهد  َوَمْن َيْعَتص 
لُّ َواَل َيْشَقىَفَمن  اتَّبَ ، وقال سبحانه: )((101: )سورةآلعمران،اآلية). (ُمْسَتق يمٍ  . (َع ُهَداَي َفاَل َيض 

إني قد تركت فيكم شيئين وثبت عن رسول اهلل صلى عليه وسلم قوله: )، ((123: )سورةطه،اآلية)
: برقم، الحاكم). (لن تضلوا بعدهما: كتاب اهلل وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

العقيدة اإلسالمية في نفوس األفراد وتعهدها غرس ،ويكون ذلك ب((1/172) ،(م1990 هد1411)،319
محاربة الشركيات، والبدع، والخرافات، ، و بالرعاية، وتنقيتها من الشوائب التي قد تخل بها
ضرورة تطبيق شريعة اإلسالم في حياة ، و والشعوذة، والسحر باعتبارها انحرافات فكرية وسلوكية

تفعيل ، و ة: السياسية، االقتصادية، االجتماعيةالفرد والجماعة والمجتمع في جميع مجاالت الحيا
 شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ المجتمع من كل انحراف، ووقايته من الفساد.

تاحة العلم الشرعي بجميع / 2 الحث على طلب العلم، والسعي لنشره بين أفراد المجتمع، وا 
فنقص العلم الشرعي عند أصحاب الفكر )فروعه، ومختلف تخصصاته لجميع فئات المجتمع، 



104 
 

المنحرف من أول المسببات في تفشي األفكار المنحرفة بينهم، وقد أظهرت دراسة حديثة ُأجريت 
على أكثر من ستمائة موقوف في السجون السعودية، ثالثة وخمسون منهم متورطون في 

لشرعي، هي أن الغالبية مواجهات عسكرية، والتي كان من أبرز نتائجها التي تتعلق بالتعليم ا
وذلك ، ((28: )ص)بدون تاريخ(، السمان،).(منهم ال يحملون شهادات جامعية ال دينية، وال غير دينية

مكانة العلماء وفضلهم، وضرورة أخذ العلم من أهله المعتبرين، والتحذير من الفتاوى بالتأكيد على 
من ال ُيعتد بعلمه من ذوي الفكر  ذات المصادر المشبوهة، والتنبيه من الكتب التي ُيصدرها

 المنحرف. 
تفعيل دور مؤسسات التنشئة االجتماعية الوقائي في مجال التصدي لالنحراف الفكري / 3
 ، وغيرها.األسرة، والمسجد، والمؤسسات التعليمية، واإلعالمك
الوازع الديني، تقوية بتنمية الحصانة الذاتية لدى أفراد المجتمع، وخاصة الناشئة، ويكون ذلك / 4

وتنمية الضمير الُخلقي في النفوس، وربط األفراد بربهم، وتنمية نوازع الخير، وتقوية جانب 
 اإليمان في نفوسهم.

إشاعة ثقافة الحوار بين جميع فئات المجتمع، وفي ُمختلف مؤسساته، وفتح قنوات التواصل / 5
 .المختلفة

غالق الطرق الموصلة لهسد المنافذ التي يتسلل من خاللها الفكر ال/ 6 األخذ على ب منحرف، وا 
يقافهم عن مخالطة الناس؛ لكي ال ينشروا فكرهم الفاسد في المجتمع ، أيدي المنحرفين فكريا ، وا 

وآثارهم السيئة، والتحذير من مجالستهم،  ،توعية أفراد المجتمع بخطورة أصحاب الفكر المنحرفو 
 واالستماع آلرائهم.

 عالج االنحراف الفكري: المطلب الثاني: وسائل
دورها في سد  جْد الوسائل الوقائية في حماية المجتمع من االنحرافات الفكرية، ولم تؤد  إذا لم تُ 

طرق الفكر المنحرف من التغلغل في عقول األفراد، فال بد من استخدام وسائل عالجية يتم من 
ن عالج االنحراف الفكري ويكو ، خاللها ُمعالجة من انحرف فكره، وتأثر عقله، وفسد سلوكه

وذلك من ، بتكاتف جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع، وبتعاون األفراد واألسر
 .(http://faculty.ksu.edu.sa):خالل
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العمل على اكتشاف االنحراف الفكري ُمبكرا ، وذلك من خالل معرفة المؤشرات والدالئل التي / 1
؛ ، ونحوهاالمؤسسة التعليمية ، أولك في نطاق األسرةُتشير إلى انحراف فكر الفرد، سواء كان ذ

 .وذلك من أجل تشخيص ذلك االنحراف، ومعرفة أسبابه، وبالتالي إيجاد العالج المناسب له
إلى الرجوع عن خطئه، وبيان الحق بالمناقشة العلمية الهادئة، دون اتهام  ئدعوة المخط/ 2

 .صادقة، ولكن هذا ال ُيغني عن صاحبها شيئا   النية للنيات، فقد تكون
فالحوار أسلوب ناجح في بناء المفاهيم الصحيحة، )التأكيد على دور الحوار في العالج، / 3

ذا كان صاحب الفكر، أو من تعاطف معه يؤمن بمعتقدات  وبيان الحق، والرد على الشبهات، وا 
بيان تلك المعتقدات، والرد على ما خاطئة، وهو يظن أنه على حق، فطريق الحوار ناجع في 

وبالتالي عالج ما ُيعانيه صاحب الفكر المنحرف، ، ((37: )،صالسمان). (ُيصاحبها من شبهات
عادته إلى جادة الصواب.  وا 

يين االجتماعيين والنفسيين، بما صصاتخاالستفادة في مرحلة العالج من علماء الشرع، واإل/ 4
لك من أجل إقناع من تأثر بالفكر المنحرف، وتصحيح ما لديه يملكون من علم ومعرفة وخبرة، وذ

 من مفاهيم خاطئة، وقناعات سلبية نحو الذات أو األسرة أو المجتمع أو الدولة.
بيان فضيلة التراجع عن الخطأ والعودة إلى الصواب والحق، فمنهج الرجوع إلى الحق، وترك / 5

اإلسالم، وأمر به، وحث على انتهاجه، فقال  الباطل وعدم التمادي فيه، منهج شرعي دعا إليه
: )الترمذي،برقم. (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون): صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

 فكان ذلك منهج السلف الصالح.، ((4/659) ،9499
األسرة، ومؤسسات التعليم، والمسجد، والنوادي االجتماعية )االستفادة من مؤسسات التنشئة / 6

والثقافية ... في مرحلة العالج، وذلك بتفعيل دورها في التوجيه واإلرشاد، وتصحيح المفاهيم، 
عادة تشكيل الفكر، بتنقيته من كل ما َعل ق به من انحراف  ال ج عولئن كانت األسرة هي المُ )وا 

منه، فإن هناك أدورا  مهمة يقوم بها المربي، ورجل اإلعالم،  ياألول لالنحراف الفكري والواق
والمرشد الديني، فهؤالء ُيمثلون ثالث مؤسسات ُتعد من أهم مؤسسات المجتمع التي يتفاعل معها 
.  (أفراد المجتمع، ويتأثرون بما يجري فيها من نشاط وُممارسات في سلوكهم وحياتهم

 (.  (31: )صيخ(، )بدون تار هد،1414))الشيبانيوآخرون،
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توظيف التقنية الحديثة وذلك بإعداد مجموعة من الدعاة والعلماء واألخصائيين في المجال / 7
االجتماعي والنفسي، لديهم القدرة على التعامل مع اإلنترنت من أجل الرد على الشبهات المثارة، 

 لناشئة.وتصحيح الفكر، والتأثير اإليجابي على ُمستخدمي اإلنترنت، وخاصة من ا
نفاذ القوانين واألنظمة بحق منحرفي الفكر لحماية المجتمع من / 8 تطبيق األحكام الشرعية، وا 

لمنحرف، وتعديل السلوك أخطارهم، وذلك بعد استنفاذ كل الوسائل الممكنة في عالج الفكر ا
   الفاسد.

 
 

 الخاتمة
 توصياتالنتائج و وفيها ال

 أواًل: النتائج:
اللغوي يقصد به مطلق الميل والعدول إال أنه يستخدم غالبا  في الخروج عن / االنحراف بمعناه 1

 جادة الصواب، وهو مصطلح حادث لكنه قديم قدم البشرية من حيث المعنى والمدلول.
/ اإلسالم دين الوسط والعدل بعيد عن االنحراف والميل إلى الباطل بل هو أكثر األديان ابطاال  2

شئة، وال يجوز أن ينسب إليه أي نوع من أنواع االنحراف؛ ألن عامة لالنحرافات الفكرية النا
 االنحرافات تمثل تصرفات ألفراد أو تجمعات ليست من اإلسالم في شيء.

/ لالنحراف الفكري مظاهر تتجلى في من ابتلي بهذا الداء منها الغلو والتطرف الذي ينتج عنه 3
 تداع في الدين واتباع الشهوات وهوى النفوس.العنف واإلرهاب والتكفير، ومنها التعصب واالب

/ يعتبر الجهل بالدين واإلعراض عن الكتاب والسنة والغيرة والحماس، والكسب المادي 4
والسياسي من أعظم األسباب التي أدت إلى االنحراف في الفكر حيث نتجت عنه آثار مدمرة 

سالم وانتشر بسببه البدع ومخاطر كبيرة أفسدت العقيدة وشككت في الدين وشوهت صورة اإل
 والمحدثات عالوة على سفك الدماء والفوضى والدمار وترويع اآلمنين وتشريد األطفال والحريم.

/ أعظم وسائل مقاومة االنحراف الفكري التمسك بالكتاب والسنة على طريقة سلف األمة ونشر 5
 باب الحوار مع المتطرفين. العلم الشرعي بأدلته، وتحصين الشباب واالهتمام بالمنحرفين، وفتح
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/ يقف وراء االنحراف الفكري جهات عديدة في الداخل والخارج، متمثلة في هيئات وجماعات 6
بعضها يعمل على هدم اإلسالم والبعض اآلخر تقوده الغيرة والحمية أو المنفعة والمصلحة، 

 ساد والشر.وتعتبر العولمة والغزو الفكري أحد أبرز الوسائل المستخدمة في نشر الف
 ثانيًا: التوصيات:

/ على الدعاة والوعاظ والمربين ووالة األمور التطلع بمسؤولياتهم والقيام بواجبهم تجاه من هم 1
 تحت واليتهم.

/ على المؤسسات التعليمية إنشاء مراكز للبحوث والدراسات ُتعنى برصد وعالج االنحرافات 2
 العلمية والدعوية واالجتماعية.

المنظمات الطوعية زيادة األعمال الخيرية واإلغاثية واالهتمام بالجوانب الصحية لتفويت / على 3
 الفرصة على أعداء اإلسالم المستغلين لها.

 فهرس المراجع والمصادر:
 القرآن الكريم. .1
معجم مقاييس اللغة ، تحقيق: عبد السالم هرون، دار ، أحمد بن زكرياء، بن فارسا .2

 م.1979هد 1399الفكر، 
، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:،أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيمبن كثيرا .3

 م.1419
 –، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث ،أبو منصوراألزهري .4

 م.2001، 1بيروت، ط:
 .،لسان العرب، ، دار صادر، بيروت ،منظور مكرم بن بن ،محمد اإلفريقي .5
 .، )بدون تاريخ(وأصوله مكونات مفهوم األمن الفكري،آل شيخ، هيا .6
البخاري، محمد بن إبراهيم،الجامع الصحيح، ت: زهير الشاويش، دار طوق النجاة، ط:  .7

 ، )بدون تاريخ(.1
معالم التنزيل، ، تحقيق: عبد الرزاق مهدي، دار إحياء التراث  ، أحمد بن الحسين،لبغويا .8

 ه.1420العربي، بيروت
 ، )بدون تاريخ(.3الصحيح، الحلبي، ط:جامع بن عيسى،ال محمدالترمذي،  .9
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المستدرك، ، ت: مصطفى عطا، دار الكتب  النيسابوري، أبو عبد اهلل ،الحاكم .10
 م.1990هد 1411، 1العلمية، بيروت، ط:

أحمد، واقع األمن الفكري، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف،  ،حريز .11
 هد.1426

 ،.االنحراف الفكري وعالقته باإلرهابإبراهيم بن ناصر بن محمد، ،الحمود .12
، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد بن محمد الشيباني،المسند أحمدحنبل،  .13

 .، )بدون تاريخ(المكتبة العصرية، بيروت
لدى  دور وكالء اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكريخريف،سعود،  .14

 الطالب، )بدون تاريخ(.
، ت: حسين الداراني، دار المغني ،عبد اهلل بن عبد الرحمن، السننالدارمي .15

 م.2000هد 1412، 1للنشر، السعودية، ط:
 .هد1414، دار القلم، دمشق اإلسالم والشباب،،محمد ،الزحيلي .16
 هد.1425الزهراني، ناصر، حصاد اإلرهاب، ، مكتبة العبيكان، الرياض،  .17
المنحرفين في المملكة العربية رعاية األحداث  ،عبداهلل ،السدحان .18

 ه.1417الرياض،  ن،امكتبة العبيك السعودية،
، تفسير كالم المنان تيسير الكريم الرحمن في ، عبد الرحمن بن ناصر،لسعديا .19

 هد.1420، 1تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط:
خطبة الجمعة. أهميتها وأثرها في تعزيز األمن  ،محمد بن عدنان ،السمان .20

 .)بدون تاريخ( الفكري،
 هد.1417الشبل، علي بن عبد العزيز، الغلو في الدين، دار الوطن، الرياض،  .21
الشيباني، عمر وآخرون، دور المواطن في الوقاية من الجريمة واالنحراف،  .22

 هد.1414أكاديمية نايف، الرياض، 
ات المسجد في مواجهة االنحرافات الفكرية ضامر، حسن بن يحي، إسهام .23

 والخلقية من منظور التربية اإلسالمية، )بدون تاريخ(.
 .،المعجم األوسط، ، دار الحرمين،أبو القاسم سليمان بن أحمد، الطبراني .24
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، جامع البيان في تأويل القرآن، دار هجر  ،بن جرير،أبو جعفر محمد الطبري .25
 م.2001هد 1422، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط:

 أسباب اختالف المسلمين وتفرقهم، وطارق عبد الحكم مقدمة في ،محمد ،العبدة .26
 هد.1406دار األرقم، الكويت، 

سياسة اإلسالم في التعامل مع الفتن المعاصرة، رسالة غير  ،عسيري، مصطفى .27
 هد. 1426منشورة، جامعة نايف، 

هاب، جامعة نايف، العميري، محمد بن عبد اهلل، موقف اإلسالم من اإلر  .28
 هد.1425الرياض، 

المجلة العربية  ،وقاية األوالد من االنحراف من منظور إسالمي ،سليمان ،العيد .29
 .، )بدون تاريخ(، الرياض28:للدراسات األمنية، العدد

المكتب ، مدخل عالجي جديد النحراف األحداث،محمد سالمة غباري، .30
 م.1989، 2:الجامعي، اإلسكندرية، ط

حولية كلية المعلمين في أبها،  ،نحراف الفكري ومسؤولية المجتمعاال، علي،فايز .31
 .هد12،1429العدد 

لفكري التخطيط االستراتيجي لتحقيق األمن ا ،سعيد علي حسن ،القليطي .32
 .، )بدون تاريخ(بالمملكة العربية السعودية

جية وطنية لتحقيق األمن الفكري في تنحو بناء استرا ،عبدالحفيظ ،المالكي .33
 ، )بدون تاريخ(.جهة اإلرهابامو 
مركز  ،األسرة ودورها في وقاية أبنائها من االنحراف الفكري ،أحسن ،مبارك .34

 هد.1426، الرياض، البحوث بجامعة نايف
صحيح ، ت: محمد فؤاد عبد الباقي،  ، أبو الحسين النيسابوري،  الجامع المسلم .35

 .، )بدون تاريخ(بيروت  –دار إحياء التراث العرب 
دار القلم، دمشق، األخالق اإلسالمية وأسسها،  ،الميداني، عبد الرحمن حبنكة .36

 هد.1420
، دار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، النجار، أحمد وآخرون، المعجم الوسيط .37

 .، )بدون تاريخ(الدعوة
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 تاريخ  التعليم في الدولة المهدية في السودان

 م(1898ــ 1881هـ / 1315ــ 1298)

 كلية اآلداب ــ جامعة بخت الرضا    -أستاذ التاريخ المشارك  -. أسامة عبدهللا محمد األمين 

 المستخلص

ــ  1881تتناو  هيه الدراسة تاريخ التعفيم  ي الدولة المهدية   ي السودان  ال  الفتر  مل  )

ا به الدولة ر( متتبعة مساره الماتففة . وتهد  الدراسة  إلى توضيح  الدور الي  قام1898

 المهدية  ي نشر التعفيم  ي السودان .

انتهاا الدراسة المنه  التارياي الوصفي التحفيفي , كما اعتمدر الدراسة  ي جمع الماد  العفمية 

التارياية عفى ماموعة مل المصادر والمراجع التي تناولا موضوع تاريخ التعفيم  ي السودان 

  ال   تر  الدولة المهدية .

صفا الدراسة  إلى عد  نتا   أهمها أن الدولة المهدية هي أو  مل أد ل تاربة التعفيم تو     

 الااص  ي السودان .

Abstract   

This study deals with the history of education in Sudan during the 

Mahdia state of Sudan (1881 - 1898) following its different paths. 

The study aims at clarifying the role played by the Mahdist State in 

expanding the education in Sudan. 

    The study followed the historical descriptive analytical method. In 

collecting historical scientific material the study used a number of 

sources and references that dealt with the subject of  history of 

education in Sudan during the period of Mahdia State . 

   The study reached several conclusions, the most significant  is that, 

the Mahdia State is the first  who introduced the experience of 

private education in Sudan . 
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 مقدمــــة :  

مل العفم  ي اإلسالر عند الرجل والمرأ  عفى السوار هو تكويل وتربية  إن الهد  األساسي

الشاصية المسفمة المتزنة روحيا وجسديا التي تستطيع أن ت ور بمسؤوليتها بكفار  وإحسان 

وتح يد  ال ته  ي األرض .   وتسعى إلى التغيير وبنار ماتمع ي ور عفى ت وى هللا سبحانه وتعالى 

ر( كانا الففسفة التربوية العامة 1881هـ ــ 1298وعندما قاما الدعو  المهدية  ي السودان )

تنبني عفى العود  ب  راد الماتمع السوداني إلى ال رآن الكريم والسنة الشريفة .ليا ت تي هيه الورقة 

 ونمامه  ي الدولة المهدية .البحثية كمحاولة لتسفيط اللور عفى التعفيم ومناهاه 

 أهمية البحث :  

 ــ تسفيط اللور عفى مسير  النمار التعفيمي  ي السودان  ال   تر  الدولة المهدية.   

 أهداف البحث :  

 التعر  عفى  فسفة وأهدا  التعفيم ومناهاه  ي السودان  ال   تر  الدولة المهدية .ــ 1     

 الدولة المهدية   ي نشر التعفيم  ي السودان . ـ إبرار الدور الي  قاما به  2

 منهج البحث :   

 اعتمد الباحث عفى المنه  التارياي وذل  باستادار األسفوب الوصفي التحفيفي .       

 حدود البحث :   

ر( لفتعر  عفى معر ة الاهود التي 1898ــ 1881أرض السودان  ي  تر  الدولة المهدية )      

 بيلا  ي نشر التعفيم .

 تمهيد :  

المهدية ع يد  دينية قديمة ساعدر  ي ابرارها لحيز الوجود بواعث ومؤثرار سياسية    

عا  كر  المهد  المنتمر واجتماعية ونفسية تمثفا  ي ظفم واضطهاد الحكار لفمحكوميل . وشا

وانتشرر  ي كا ة األقطار اإلسالمية السيما السودان . وكانا حالة الماتمع السوداني قبيل 

ظهور الدعو  المهدية  يه تمثل التربة الصالحة لنمو تف  األ كار التي تبشر بمهور المهد  

 المنتمر .

مة ماتمع سففي يستمد قيمه مل ر( بهد  اقا1881هـ ــ 1298قاما الدعو  المهدية  ي عار )  

الكتاب والسنة .ولما كان الفلل  ي ت سيسها يرجع  ي الم ار األو  إلى مؤسسها محمد المهد  

بل عبدهللا الصو ي الزاهد ,  مل اللرور  أن ن تي بطر  مل سيرته , وتعفيمه , وتصو ه , 

 تها المهدية  ي السودان. وث ا ته , ألن ذل  يف ي اللور عفى السياسة التعفيمية التي انتها

كان محمد أحمد بل عبدهللا مياال مني قفولته لحيا  التديل والزهد ,  تعفم ال رار  والكتابة وال رآن   

الكريم  ي  الو  الارقور , ثم درس العفور الف هية عفى يد الشيخ األميل الصويفح  ي مساد ود 

ة لفنيل األررق .عيسى ب رية كتران  جنوب الارقور عفى اللفة الشرقي
(1 )

ثم انت ل منها إلى 
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 الو  الغبش وهي قبالة بربر بالشاقي
ر
الغربي مل النيل ليدرس عفى الشيخ محمد الاير عفور  

الف ه والتوحيد والتصو  وهناك كان يمارس الزهد والت شف والتعبد  حف ار الدرس والمناقشة 

بالنهار والتهاد بالفيل.
(2)

 

حمد أحمد بل عبدهللا امتنع عل األكل مل الطعار الي  كان ي دمه شياه ويرو  نعور ش ير أن م   

محمد الاير لفطفبة , ألنه كان مل ما  الحكومة , وهو  ي نمره ما  ظالم .
(3)

 

ول د ت ثر محمد أحمد بل عبدهللا دون أقرانه ب نوار التصو    قبل عفيها وأنه ليروض نفسه    

 ي األمور حتى يفيل مراسها ويتغفب عفيها ولل يستطيع حتى يكبح جماحها وي هر عفى الصعب 

ذل  إال إذا قنا وصر  نفسه عل أغراض الدنيا .
(4 )

 عكف عفى دراسة ماكتبه بعض العفمار 

المتصو ة أمثا  الغزالي صاحب كتاب إحيار عفور الديل, والشعراني مؤلف كتاب كشف الغمة 

ر المكية وعن ار مغرب , ونور الحفبي عل جميع األمة , وابل عربي صاحب كتابي الفتوحا

مؤلف السير  الحفبية وغيرهم مل عفمار اإلسالر , حيث كان الاو العار  ي ال رى واألريا  و ي 

ضرا ح األوليار والصالحيل و ي الاالو  ومساجد العفم وال رآن الكريم مفي
ر
بمثل هيه الث ا ة   

امار والحلرار النبوية والرؤى الصادقة الدينية التي تنزع إلى التصو  واالعت اد  ي الكر

ودرجار األوليار و وق ذل  ترقب ظهور المهد  المنتمر  اصة بعد تفشي البدع والارا ار 

.
(5)

 

وبعد أن أتم محمد أحمد بل عبدهللا دراسته عفى يد شياه محمد الاير أقبل عفى التصو   اار    

ة السمانية عفى يد الشيخ محمد شريف إلى مسيد أر مرحي شما  أر درمان وانارق  ي الطري 

نور الدا م حفيد الشيخ أحمد الطيب البشير مؤسس الطري ة السمانية  ي السودان , وأد فه  ي 

ر( وسار محمد أحمد بل عبدهللا عفى المنوا  الي  كان يسير عفيه 1861هـ ــ 1277الطريد عار )

كانة مرموقة  ي نفس شياه   عاب مل رهد وت وى ووالر لشياه , وقد احتل مع مرور الزمل م

به ونصبه شياا وأعطاه راية وأذن له أن يد ل الناس  ي قري ته . ويعد هيا اإلذن مل الشيخ 

محمد شريف نور الدا م دليال عفى ما بفغه محمد أحمد بل عبدهللا مل مرتبة  ي  هم أصو  

الطري ة السمانية وآدابها .
(6)

 

ر( وكان مل 1871هـ ـ 1286إ وانه إلى الازير  أبا  ي عار )انت ل محمد أحمد بل عبدهللا و   

أولى الاطوار أن أنش   يها  فو  لتدريس ال رآن الكريم وقد تارج عفى يديه  ي هيه الافو  

عفمار كان لهم  يما بعد دورهم الفعا   ي الحركة المهدية . وقد تامعا حو  الافو  والمساد 

طته ال با ل حو  الازير  أبا والرها الاالص نيكر منها المفحد بها شهرته   صده الناس وأع

قبا ل كنانة ودغيم . وقد انت ل الشيخ محمد شريف نور الدا م  ي السنة التالية إلى العراديب 

ال ريبة مل الازير  أبا بنار عفى قفب تفمييه , وكان مل أثر اجتماعهما  ي هيه المنط ة أن اشتد 

ة النيل األبيض وباأل ص نفوذ محمد أحمد بل عبدهللا الي   اق نفوذ نفوذ قا فة السمانية  ي منط 

شياه وبفغا شهرته ش وا عميما , وال لكونه داعية لإلسالر والطري ة السمانية  حسب , وإنما 

العت اد الناس  يه هو شاصيا , مما كان سببا  ي  ض العالقار الحميمة التي ربطا بيل الشيخ 

ر ( , ثم تطور الاال  إلى  1878هـ ــ 1295ا  ال  عميد  ي عار )وتفمييه ,   د وقع بينهم

عدار شديد وقرد محمد أحمد بل عبدهللا مل الطري ة السمانية التي يتزعمها الشيخ محمد شريف 

نورالدا م.
(7)
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واصل محمد أحمد بل عبدهللا سف  الطري ة السمانية بعد قرده حيث انلم إلى الفرع الثاني 

يتزعمه الشيخ ال رشي ود الزيل  ي الحالويل وأ ي عفيه العهد  اففه شياا مل  لفسمانية , وكان

شيوخ الطري ة السمانية رغم احتااج شياه األو  محمد شريف نور الدا م عفى ذل .
(8)

 

ويبدو أن قبو  الشيخ ال رشي ود الزيل به  ي الطري ة السمانية راده ت ربا منه وأكسبه محبته    

 روجه مع قفبته إلى الحالويل عندما سمع بو ا  شياه ال رشي ود الزيل , ,ودليفنا عفى ذل  

ر ( .1880هـ ــ 1298وشرعوا  ي بنار قبة له  ي قبره  ي عار )
(9)

 

ورجع محمد أحمد بل عبدهللا إلى الازير  أبا بعد بنا ه ل بة شياه ,وواصل نسكه وعبادته ,    

ل لبنار ماتمع إسالمي جديد عفى غرار ر ( بدأ يعم1880هـ ــ 1297و ي منتصف عار ) 

الماتمع الي  أقامه الرسو  )صفى هللا عفيه وسفم ( وصحابته , وكان عفيه أن يبي  جهده أوال  ي 

بنار نوا  له  ي منط ة نا ية عل العاصمة )الارقور( . و ي هيا الوقا قار محمد أحمد بل عبدهللا 

د متف دا ألحوالها وداعيا لإلصالح الديني  طا   ي بالعديد مل الزيارار ألجزار متفرقة مل البال

جميع البالد مل دن ال إلى سنار شماال وجنوبا , ومل النيل األررق إلى كرد ان شرقا وغربا , 

 عاش ب حاسيسه ومشاعره يستمع إلى الممالم والمفاسد التي كان يحكيها الناس ورأى كراهيتهم 

هم يتمنى ظهور المهد  المنتمر لين يهم مما هم  يه , لفحكم التركي ــ المصر  , وكان كثير من

وكانوا كفما رأوا رجال أ لفهم ع ال ودراية وله الغير  عفى الديل ظنوه المهد  المنتمر .
(10)

 

وهكيا استطاع محمد أحمد بل عبدهللا أن يهيئ األذهان لت بل المهدية عند إعالنها وكان الناس    

تصديد هيا األمر وإتباعه لكثر  ما أصابهم مل ظفم وما لح هم مل مما ذكرنا آنفا عفى استعداد ل

أذى , وألنهم كانوا قد بفغوا نهاية ال رن الهار  وقد شاع أن ال رن الهار  ال ينتهي قبل أن 

ي تيهم المن ي الموعود .
(11)

 

األرض  وبنار عفى األسس الوارد   ي الحلر  النبوية أعفل أنه المهد  المنتمر الي  سيمأل     

ر( حيل بادر بإرسا  1881هـ ــ 1298قسطا وعدال كما مفئا ظفما , كان ذل   ي منتصف عار )

عد  رسا ل لزعمار ال با ل ومشايخ الطرق الصو ية والف هار دعاهم  يها لنصر  الديل ومبايعته 

مل   ي وقا كان الناس يتوقعون  يه ظهور المهد  المنتمر. وبالفعل استااب له عدد غير قفيل

ال با ل ثم تتابعا مل بعد ذل  الو ود عفيه مل جهار شتى استاابة لندار المهدية .
(12)

ولا  محمد  

أحمد ابل عبدهللا إلى تغيير اسمه هو نفسه  بعد أن كان اسمه محمد أحمد المهد  ذكر ألصحابه 

أنه حصفا أوامر مل الرسو  )صفى هللا عفيه وسفم( بتغيير اسمه إلى محمد المهد  .
(13) 

وهكيا ل يا دعو  محمد المهد  بل عبدهللا قبوال كبيرا , كان دون ش  لحالة البالد السياسية   

واالجتماعية واالقتصادية وأيلا الث ا ية ــ يد كبرى  يه   فوب أ راد الماتمع السوداني منفتحة 

مبايعيل قا فيل: ومهي    وقد عم المفم والفساد البالد لهيا أقبل عفيه الزعمار وشيوخ ال با ل 

)نبايع  عفى المهدية وإن لم تكل مهديا نبايع  عفى قتا  الحكومة و فع قاعتها(.
(14)

 

أما إذا أردنا نبحث عل مصادر ث ا ة محمد المهد  بل عبدهللا ومنابعها  ناد أن شاصية محمد     

المهد  بل عبدهللا كانا ذا ت ثير قو  عفى أتباعه بسبب صفاته ومسفكه  لال عل ذل  كان ذا 

هاد قدر   ا  ة عفى الت ثير الاطابي وإثار  الحماسة  ي الناس حيث كان يحثهم عفى الزهد والا

مل أجل أن ينالوا الانة  يتحمسون وت  يهم النشو   ينشدون بمدا ح محمد المهد  بل عبدهللا 
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.
(15)

كيل  كان لمحمد المهد  بل عبدهللا أسفوب يكثر  يه مل االقتباس مل ال رآن الكريم والحديث 

حمد المهد  النبو  الشريف ويلرب  يه لفناس األمثفة بما ألفوه  ي حياتهم العادية , وقد وجه م

بل عبدهللا عنايته إلى رسالة المهد  المنتمر الي  يمأل األرض عدال كما مفئا ظفما  سعى 

إلصالح ما  سد  ي الماتمع السوداني .
(16) 

وقد اسهما رحفة محمد المهد  بل عبدهللا العفمية برصيده العفمي ونلاه الفكر  وإيمانه 

ل كل ذل  مع الواقع السوداني السياسي العميد بتحمل مهمة اإلصالح حتى إذا ما تفاع

واالجتماعي وقد ولد ذل  التفاعل  صاال قيادية أنلاتها التاربة  ي الدعو  . وإلى جانب 

شاصية محمد المهد  بل عبدهللا التي اشتهرر بالتمس   بالديل ,هنال  منبع آ ر هو المنبع 

ريب أن النزعة الزهدية التي الروحي الصو ي حيث نش  محمد المهد  بل عبدهللا صو يا وال 

ورثها مل تربيته واناراقه  ي سف  الصو ية  تر  مل الزمل قد تافا  يما بعد حيل دعا إلى 

الزهد وبساقة الممهر واالبتعاد عل مفيار الحيا  الفانية ,   ب ى مع ال رآن الكريم والصحيحيل 

,ومؤلفار الشعراني , وتفسير روح كتبا تتناو  التصو  وتعاليمه مثل إحيار عفور الديل لفغزالي 

البيان لأللوسي باإلضا ة إلى تفسير  البيلاو  وجال  الديل السيوقي وأهتم أيلا بال رآن 

الكريم وأمر بتدريسه إلزاميا .
(17)

 

واليكتمل الحديث عل ث ا ة محمد المهد  بل عبدهللا دون اإلشار  إلى الراتب الي  هو)مكون    

 ي مستهفه وعفى قوله و ي  واتمه . وهو تطفع لالهتدار بال رآن , مل آيار قرآنية وارده 

وبدعوار م ثور  عل النبي صفى هللا عفيه وسفم و يشتمل كيل  عفى حمد هلل , والشهاد  بوحدانيته 

, وبرسالة نبيه , والتوبة إليه تعالى , واستغفاره وتسبيحه ,وقفبه الهداية والتوكل عفيه , ونسبة 

يه , والصال  عفى رسو  هللا واالستعداد إلتباع سنته , والثنار عفيه وعفى آله األمور كفها إل

وصحبه , والدعو  لفتلحية  ي سبيل هللا وإذكار روح الفدار وت كيد الصبر عفى الشدا د والمشاق 

, والزهد  ي الدنيا وقردها مل االحاقة بال فب , والشوق لف ار هللا , ومناجا  الاالد مناجا  العبد 

المارر المسئ  الراجع  إلى مواله  اضعا  تا با منكسرا (
(18)

.وي رأ الراتب  ي وقتيل أمر هللا أن 

ياصصا لفتسبيح واليكر هما األو  ما بعد الفار وقبل قفوع الشمس ,والثاني ما بعد العصر 

وقبل غروب الشمس .
(19) 

إلى حركة عسكرية ضما  ي وقد تمكل محمد المهد  بل عبدهللا أن يحو  ثورته الدينية       

صفو ها معمم الطب ار الممفومة والعناصر المتيمر  التي ساعدته  ي إرالة الحكم التركي ــ 

هـ / 1302ـ  1298المصر   ي بالد السودان بعد معارك عسكرية استمرر قيفة الفتر  )

الاال ة  ر( وأسس دولة دينية كان جهارها اإلدار  ي ور عفى أسس شبيهة بنمار1885ــ 1881

 اإلسالمية .

 

 فلسفة التعليم في الدولة المهدية :  

ــ قاما دولة المهدية بثور  تعفيمية عفى مناه  التعفيم الساب ة التي أصيبا بعيوب كثير  , 1    

منها قبو  الف هار  لفمرتبار  واإلعانار مل حكومة األتراك ,   د ذكر محمد المهد  بل عبدهللا 

أنه ال ياور قبو  المرتبار ألنها جمعا مل األهالي  دون وجه حد شرعي .
(20) 
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انبا دولة المهدية إثار  المواقنيل السيما أن محمد المهد  بل عبدهللا كان قد عاش وسط ــ ت2

عامة الناس وتعر  عفى رغباتهم وشكواهم عل قرب بل ت ثر بنمرتهم نحو التعفيم الحديث 

الييرأوا  يه مفسد  ورجس مل عمل الكفار ,  ر لوا ارسا  أبنا هم إلى المدارس الحديثة أو 

اليار  و ا عفيهم مل الكفر واإللحاد  مما أدى ذل  إلغالق هيه المدارس . وهنا مدارس االرس

كان لزاما عفى محمد المهدى بل عبدهللا أن يستايب لمشاعر أ راد الماتمع السوداني وذل  

بتغيير مناه  التعفيم الحديثة بمناه  دينية مل أجل إقامة ماتمع ي ور عفى الكتاب والسنة وتتوحد 

األمة السودانية . يه كفمة 
(21)

 

 أهداف التعليم في الدولة المهدية : 

ترمي دولة المهدية  ي الم ار األو  إلى تحرير الع يد  اإلسالمية مل الشوا ب التي لح ا بها ,     

وإقامة نموذجا لدولة راشد  تنداح  يها قيم العد  واألمانة والصدق وغيرها مل المعاني التي 

ا  ي نفس الفرد المسفم , كما عمفا عفى االهتمار بحاجيار الماتمع يسعى اإلسالر لت صيفه

التعفيمية والث ا ية واالجتماعية , كما سعا أيلا لبنار اإلنسان ذاتيا مل  ال  تعفيمه وص ل 

مهاراته وابتكاراته مل  ال  أهدا ها التي رسمها محمد المهد  بل عبدهللا وهي تتمثل  ي اآلتي : 
(22)

 

لتوحيد أهل ال بفة وعدر تشتيا جهودهم الع فية والفكرية وذل  مل  ال  التمس  ــ السعي 1  

 بالثوابا  ي الديل .

 ــ  تح باب االجتهاد عفى مصراعيه واستصحاب آرار أ مة المياهب إذا توا  ا مع العصر. 2 

 ــ تمكيل راية التوحيد هلل وتح يد الوالر له وعدر مواال  الكا ريل .3 

الطالب بالعفور الدينية التي تمكنهم مل االيمان بوحدانية هللا وإتباع سنة رسوله ــ تزويد  4 

 ودراسة ال رآن الكريم وعفومه وتفسيره .

ــ غرس روح الاهاد  ي نفوس الطالب وتعميد النواحي التهييبية مثل الزهد والتواضع  5 

 والتعاون .

 الكريم الي  أصبح إلزاميا . ــ التوسع  ي  تح الاالو  التي ت ور بتحفيظ ال رآن6 

 مناهج التعليم في الدولة المهدية : 

كانا األمية والاهل ب واعد الديل اإلسالمي يسود بيل معمم أ راد الماتمع السوداني . ليا وجه    

اهتمامه لتعفيم هؤالر أصو  الديل اإلسالمي بإبعاده بعض الكتب التي كانا تدرس  ي الاالو  

ى محمد المهد  بل عبدهللا أنها كتب تحو  حيال شرعية وأحاديث ضعيفة  والمساجد والتي ير

أد فها بعض المفحدون  ألغراض  شاصية أو سياسية   د أمر بحرق أغفب الكتب التي ال صحة 

لها وقد أب ى الكتب المشهور  التي اتفد العفمار عفى صحتها مثل مسفم والباار  , وإحيار عفور 

والسير  الحفبية , وكتب التفاسير مثل روح البيان , والبيلاو  , وجال   الديل ,وكتب الشعراني ,

السيوقي وغيرها وقد أمر بتدريس ال رآن الكريم .
(23)
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وقد وجدر هيه المناه  والنمم التعفيمية استاابة مل أرباب المساجد  والاالو , بعلهم        

اسية  ي الافو  , وبعلهم لتوا د آرا هم بدعو  منه ربما لعالقة قديمة ترجع إلى عالقة رمالة در

مع رأيه , وكان ضمل المهاجريل إليه بعض الشعرار الييل آرروا الدعو  المهدية أثاروا الحماسة 

 ي قفوب الناس ,  األمير ود التويم الاعفي انلم لفمهدية  ي بدايتها , وصار مل الم ربيل لمحمد 

و  , وأحمد ال فع الي  أنشد ال صا د  ي تمايد الثوار المهد  بل عبدهللا , وصار شاعر الثور  األ

.أما مل العفمار نيكر أحمد المصطفى بل األميل ود أر ح يل أحد عفمار الازير  اسالن  , كما 

هاجر إليه عفمار آ رون كالحسيل ود الزهرار والملو  عبدالرحمل وإسماعيل عبدال ادر 

 هار الكواهفة وغيرهم .الكرد اني والشيخ أحمد المكاشفي أحد كبار  
(24)

 

 

 النظام التعليمي في الدولة المهدية : 

ألغى محمد المهد  بل عبدهللا المدارس العامة التي كانا قا مة  ي البالد باعتبارها أثر مل آثار 

الحكم التركي ــ المصر  , كيل  ألغى المدارس التبشيرية التي كانا تديرها االرساليار 

تركز النشاق التعفيمي  ي الاالو  التي كانا ت ور بتحفيظ ال رآن الكريم المسيحية . وبيل  

وتعفيم ال رار  والكتابة .
(25)

وقد بنى محمد المهد  بل عبدهللا النمار التعفيمي  ي الدولة المهدية 

 عفى مرحفتيل هما :

 المرحلة األولى :   

لكريم وتحفيمه باإلضا ة إلى تعفيم هي مرحفة الافو  التي ت ور رسالتها  ي تدريس ال رآن ا     

ال رار  والكتابة ومبادئ اإلسالر وقيمه األساسية . 
(26)

 

وت بل الاالو  النمامية أقفا  األنصار  ي سل معينة تتراوح أعمارهم مابيل السادسة     

والرابعة عشر , وال توجد  تر  لتارج قالب الافو  النمامية حيث يستمر  ي الدراسة إلى أن 

هي مل حفظ ال رآن الكريم وراتب المهد  .ينت
(27)

 

وقبل أن ي ور الحوار  ي الافو  بحفظ ال رآن الكريم عفيه أوال أن يت ل أباديار الفغة العربية     

و يها يفتزر أحد الحيران الكبار بتعفيم عدد معيل مل الحيران الصغار حرو  الهاار والتي تتم 

عبر عد   طوار :
(28)

 

ماموعة مل الحرو  الهاا ية عفى األرض بعد النمر إلى ما يماثفها عفى الفوح ــ يكتب له 1 

وينط ها له حوار أكبر منه سنا , وي مره بحفمها ويكففه بكتابة مثفها عفى األرض , وهكيا حتى 

ينتهي مل حفمها  ينت ل إلى ماموعة الحرو  التي تفيها . وهكيا إلى أن يصل إلى حر  اليار   

 ر الكبير مل إت انه كا ة الحرو .ويت كد الحوا

ــ يكفف الحوار الكبير الحوار الصغير بمعر ة الحركار الثالث الفتحة واللمة والكسر  ثم  2

 السكون ويعفمه كيفية قرارتها , ويعفمه بعض الكفمار التي تتلمل أحر ها تف  الحركار .

وقرارتها ومعر ة كتابة التنويل  ــ يكفف الحوار الكبير الحوار الصغير معر ة كتابة حرو  المد3

 ومعر ة حرو  الشد وقرارتها ومعر ة الحرو  المشدد  مع التنويل .
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و بعد أن يت كد شيخ الافو  مل إت ان الحيران الصغار حفظ الحرو  باألبادية.   تبدأ عمفية      

التمر ليكتبوا عفيه تعفيم الكتابة والاط وحفظ ال رآن الكريم  ب ن يكتب الشيخ لهم  ألواحهم  بنوى 

مل أجل أن يتعودوا عفى الكتابة وتحسينا لفاط  وبيل  يتعفم الحيران الصغار الكتابة والاط 

وحفظ ال رآن الكريم  ي وقا واحد . أما إذا أكمل الحوار حفظ جزر مل ال رآن الكريم يحتفى به 

ماتففة عفى جوانبه  وذل  بكتابة مطفع سور   اتمة الازر الي  حفمه ويزيل قر  لوحه ب لوان

األربعة وتسمى تف  العاد  )بالشرا ة( وي ذن الشيخ لصاحبه بعرض لوح الشرا ة عفى األهل 

والايران ليشاركوه  رحته  ت در له الهدايا تشايعا له وقد اعتاد بعض الناس عند كل شرا ة حمل 

الطعار بكميار كبير  إلى الافو  لفشيخ والحيران .
(29)

 

وييكر أحد حيران الاالو   ي عهد دولة المهدية بالسودان أن الافو  أ ير مبدأ الشد  سالحا     

لها مل أجل الحفظ بل والتهييب  الحيران الييل يعازون عل حفظ ال رآن الكريم بل ويتهربون 

رجفي  مل تسميع ما كتبوه مل ال رآن الكريم  هؤالر يعاقبون بالافد عفى أقدامهم بعد أن يتم ربط

الحوار عفى آلة الففكة )الفف ة( بسوق قصير مل جفد  رس البحر يسمى )الادوه( وهناك سوق 

آ ر مل جفد البعير يسمى )الفرقوق( .
(30)

 

 المرحلة الثانية :   

وهي المرحفة التي سماها محمد المهد  بل عبدهللا  بالمدرسة  هي ت ور بتدريس تفسير ال رآن 

ودراسة الحديث والمعامالر والميراث.الكريم والف ه والتوحيد 
 (31 )

وقالب هيه المرحفة ال 

يت يدون بمكان معيل لفدراسة  هم يتبعون شياهم أينما حل بل إن عمفية التعفيم وحفظ ال رآن 

الكريم ظفا تمارس ليال  ي أيار المعارك الاهادية ضد قوار الحكم التركي ــ المصر  , كما أن 

لى جنب مع نشر الدعو  اإلسالمية  ي جبا  النوبة وجنوب السودان .التعفيم كان يسير جنبا إ
(32)

 

 وظيفة الخلوة التربوية : 

كان الاميع سواسية  ي الافو  وال يوجد ما يميز الحيران عفى أساس قبفي أو قب ي  الكل      

ر ة مبادئ يحترر شيخ الافو  واحترار الروابط بيل أتباع محمد المهد  بل عبدهللا )األنصار( ومع

المهدية مل  ال  قرار  الدروس المستفاد  مل راتب المهد  كل ذل  كفيل ب ن يشعر األنصار  

بنوع مل التوحيد  الز  الموحد )الابة( الي  يرتدونه بفونه الناصع البياض يشعرهم بالكيان 

ولد األنصار  وبروح الاماعة وكيل  الحشد األنصار  الي  يشهده الحيران كل صال  جمعة ي

لديهم شعور االنتمار لب ية الكيان األنصار   ارج الافو   هم يشعرون بروح المحبة واألبو  مل 

األنصار الكبار  اصة  ي المناسبار الدينية والوقنية التي يشاركون  يها كما يحمون  بنصيب 

كبير مل الوال م التي ت در  ي هيه المناسبار االحتفالية .
(33)

 

و   ي دولة المهدية عفى أن تطفد عفى حارار الاالو  أسمار دالة وتحرص ادار  الاال   

عفى االنتمار المهدية مثل الازير  أبا , شيكان , وهي أسمار معارك حربية ح د  يها األنصار 

انتصارار عفى قوار الحكم التركي ــ المصر   ي السودان .
(34)

 

 

 التعليم الخاص في الدولة المهدية :

  بل عبدهللا باانب ت سيسه لفاالو    د ا تتح مدرسة  ي أر درمان لتعفيم كان محمد المهد  

الصبيان مل أسرى الحبشة كما ا تتحا مدرسة أ رى لتعفيم أبنار كبار دولة المهدية يتعفم  يها 

الفغة والحساب والديل اإلسالمي وبها بعض الم ر ييل أمثا  الشيخ عفي قفبة , والشيخ الصاو  , 

عفمار أمثا  الطيب أحمد هاشم, وأحمد العاب وقد عهد أمرها إلى عثمان  ريد وأيلا بعض ال
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.
(35)

ولعل مل أبرر سمار هيه المدرسة أنها تدير تعفيما  اصا يحمى به أبنار األمرار وعفية  

ال ور ليل  لم يكتب لفكرتها حظ االنتشار وكان يمكل أن تكون نوا  لمدرسة حديثة تامع بيل عفور 

 سالمية والعفور األ رى وتسد بيل  ثغر  مهمة  ي الكادر المتعفم  ي دولة المهدية .الشريعة اإل

 مجالس المذاكرة :

ولما كانا األمية والاهل ب واعد الديل اإلسالمي يسود  ي أوساق  أكثر الفئار   د وجه محمد 

وسف   ي ذل  المهد  بل عبدهللا جزرا كبيرا مل اهتمامه لتعفيم هؤالر أصو  الديل اإلسالمي , 

أسفوبا عاميا أقرب إلى  همهم ,  بدأ بلرب األمثا  وإل ار المواعظ عل الدنيا, واآل ر  ونعيمها , 

وأهتم بتعفيمهم كيفية الصال  وشروقها وآدابها .
(36)

وعفى هيا األساس كانا ماالس محمد  

 يها بعض أصحابها  المهد  بل عبدهللا مااال لنشر  كر  المهدية . وقد انتها إلينا مصنفار دون

ما كان يرويه مل الدروس التي كان يف يها محمد المهد  بل عبدهللا عفى أتباعه وكانا تتناو  

أمور كثير  كالتفسير والحديث والوعظ  ي هـيه الماالس.
(37)

 

 كتاب المجلس : 

يف كتب محمد المهد  بل عبدهللا كراسا يوضح  يه كيفية قيار شهر رملان وكان قد شرع  ي ت ل

كتاب أسماه )المافس( ضمنه ارشادار  ي الصال  واألذكار وقرار  الراتب وكان يريد أن يلمنه 

األحكار الشرعية  ي المعامالر والديانة , ويكون سنة ألنصاره ولكنه تو ي قبل أن يكمفه .
(38)

 

 المطبعة الحجرية :

أ اد منها محمد المهد  بل وقعا مطبعة الحار  ي يد الثور  المهدية بعد تحرير الارقور وقد 

عبدهللا و فيفته عبدهللا بل محمد مل بعده  ي قبع المنشورار والكتب وأهم ما قبع  يها غير 

منشورار المهد  وراتبه : رسالة الحسل سعد العباد  , ورسالة العوار , ورسالة الشيخ الحسيل 

مد التعايشي, وكتاب الزوجية  ي ابراهيم ولد الزهرار , ومنشور منع المفم لفافيفة عبدهللا بل مح

الميراث , وكتاب النصا ح المرسفة إلى الاهار المرسفة إلى الاهار البحرية , ومنشور ترك 

األسفحة النارية ودعو  شهر رملان .
(39)

 

 مسجد الخليفة عبدهللا بن محمد في أم درمان:

اسهاما باررا  ي التعفيم الديني اهتم الافيفة عبدهللا  بل محمد بالتعفيم   سهم مساده  ي أر درمان 

 بتكفيف مل الافيفة عبدهللا بل محمد  تولى الحسل سعد العباد  لفتر  إل ار دروس  ي المعامالر 

والحديث , كما است در الافيفة عبدهللا بل محمد الشيخ الحسيل ابراهيم الزهرار مل أرض الازير  

اصة عند ت سيم التركار .إلل ار دروس  ي المواريث ذل  لحاجة الناس إليها  
(40)

وييكر أن  

البنيل والبنار كانوا يتعفمون  ي عهده قدرا مل ال رآن الكريم والحديث  ي حارار مااور  

لمساد أر درمان وكان بعض أولئ  البنيل يرسل بعد ذل  إلى بيا الما  ليتعفموا قدرا محدودا مل 

المراسالر الكتابية العامة .
(41)

عبدهللا بل محمد   يما بعد تعفيم ال رآن الكريم وقد جعل الافيفة  

إلزاميا لكل الناس كبيرهم وصغيرهم , كما ألزر أ راد جيشه بحفظ ال رآن الكريم رغم قيامهم 

ب عبار الاهاد .
(42)
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وقد ساهم مساد أر درمان وهو مساد الدولة المهدية الرسمي  ي تدعيم  كر  المهدية      

ي ور بوظا ف المساجد األساسية ,  باإلضا ة إلى اآلال  الييل كانوا وتعمي ها  ي النفوس وكان 

يرتادونه لفصال  , والييل  رض عفيهم مالرمة الصفوار الامس مل األعيان والعفمار , والييل 

كانوا يافسون ممسكيل ب لواحهم يرتفون ال رآن الكريم ويحفمونه عل ظهر قفب  انه كان مكانا 

,  ومحال لفت اضي ومركزا لفتعبئة الاهادية ومحال لف ار األمرار واألعيان , لفعباد  وتالو  الراتب 

كما كان جزر منه ماصصا لالحتفاالر الدينية والوعظ واإلرشاد .
(43)

 

ومما سبد يتلح أن مساد  الافيفة ب ر درمان كان عبار  عل مركزا لفدروس الدينية التي      

 آن الكريم والسنة والف ه .تف ى عفى األنصار  ي مااالر عفور ال ر

 المهدية : الدولةتعليم المرأة في  

أما عل تعفيم المرأ   ي دولة المهدية   د أوردر المؤلفار التارياية أن نسار محمد المهد  بل     

عبدهللا كل ي مل بعمفية التدريس سوار كان قرآنا أو حديثا أو درسا  ي النحو وكيل  راتب المهد  

لمااذيب  ي شما  السودان بكثر   ي شما  أر درمان , والاريف , وحففاية وتميزر منط ة ا

المفوك , ومل النسار الآل ي أسهمل مساهمة  عالة  ي نشر التعفيم الديني نيكر الشياة  دياة 

األرهر  التي كانا باانب إدارتها لافوتها ت ور بالطوا  عفى النسار  ي المنار  لتعفيمهل , كما 

  أيلا الشياة الف يهة رقية بنا عبد ال ادر مل أهالي جزير  توتي. وعندما اشتهرر بالطوا

تزور الشياة أحد المنار  تتامع حولها النسار مل المنار  المااور   كانا حف ة الشياة بحد 

مدرسة متحركة أ ادر كثيرا  ي توعية النسار ونشر المعر ة بينهل .
(44)

 

ته كل  يرتفل ال رآن الكريم وي رأن الراتب يوميا بعد صال  وييكر بابكر بدر  أن أمه وأ وا      

الصبح .
(45)

 

مما سبد يتلح أن دولة المهدية بيلا ماهود م در  ي ماا  تعفيم المرأ  مل أجل أن تعر     

 ربها  تعر  بيل  مبدأها ومصيرها وسر وجودها . 

 التعليم الصناعي :

سفحة والي ير  لت ميل سفطانه  ي الدا ل ولحماية اهتم الافيفة عبدهللا بل محمد  بصناعة األ 

البالد التي تربص بها االستعماريون األوربيون الدوا ر مل كل الاهار   في ناحية الشما  كانا 

بريطانيا ومصر,  أما  رنسا وبفايكا  ي الغرب والانوب الغربي, ثم ايطاليا وبريطانيا والحبشة 

 ي الناحية الشرقية لفبالد .
(46)

هكيا أصبح الافيفة عبدهللا بل محمد   ي حرب دا مة معهم        

وقد منعوا عنه االسفحة والي ا ر منعا صارما بل منعوا عنه كل ما يساعد عفى عمفها كالرصاص 

والنحاس والمبارد والكبريا ومفح البارود .  وجه اهتمامه عفى عمل الاباانة . وكان أهم ما 

رصاص والنحاس والمبارد وعاينة الكبسو  )وهي الماد  لزمه الكبريا ومفح البارود وال

المفرقعة  يها( . أما الرصاص   د استارجه مل جبل الكتم  ي دار ور .وقد استعان الافيفة 

عبدهللا بل محمد ببعض األوربييل مثل لبتل ب  مدير بحر الغزا  السابد , والدكتور حسل أ ند  

او  وغيره  صنعوا له مفح البارود . وجمع كل ما ركي مل أقبار الارقور. وأمر نو ل النمس

أمكل جمعه مل آنية النحاس  ي البالد  صنع منها المرو  وأرسل إلى عماله  ي الاهار 

 امعوا له المرو  الفارغة مل مكان المعارك . وأقار معمال لفبارود  ي جزير  توتي وورشة 
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لعمل الارقوش  ي أر درمان .
(47)

النوع مل التعفيم دليل واضح لسد الن ص ولعل االهتمار بهيا  

  ي احتياجار الدولة المهدية مل البارود والمواد األ رى .

 

 الخاتمة :

تركزالنشاق التعفيمي  ي السودان  ال   تر  الدولة المهدية   ي الاالو  التي ت ور بتحفيظ        

ال رآن الكريم وتعفيم مبادئ ال رار  والكتابة ودراسة الصحيحيل وإحيار عفور الديل لفغزالي, مع 

شف الغمة راتب المهد  و منشوراته, ومع كتب أ رى سماها ألنصاره , وأذن بها إذنا  اصا كك

 لفشعراني وغيره .

وقد كتب محمد المهد  بل عبدهللا كراسا يوضح  يه كيفية قيار شهر رملان , وكان قد       

شرع  ي ت ليف كتاب أسماه )المافس( ضمنه إرشادار  ي الصال  واألذكار وقرار  الراتب , 

ثبتة , وتصبح سنة متبعة وكان يريد أن يلمنه األحكار الشرعية  ي المعامالر والديانة , لتكون م

, ولكنه تو ي قبل أن يكمفه . هيا وإن مطبعة الحار التي وقعا  ي يد المهدية بعد تحرير 

الارقور قد استفاد منها محمد المهد  بل عبدهللا و فيفته عبدهللا بل محمد مل بعده  ي قبع 

 المنشورار وغيرها .  

الق المدارس وإلى تعطيل دروس العفم التي كانا وقد أدر هيه الحركة العفمية الاديد  إلى إغ    

 قا مة عفى النه  السابد , وانلم بعض العفمار ممل أصبح يعتمد عفيهم  ي نشر تعاليم المهدية .

وقد أسهم مساد الافيفة عبدهللا بل محمد   ي أر درمان اسهاما باررا  ي التعفيم الديني حيث      

ى عفى األنصار  يما يتعفد بعفور ال رآن الكريم والسنة مثل مركزا لفدروس الدينية التي تف 

 الشريفة والف ه .
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 النتائج : 

( د ع النمار التعفيمي لفدولة المهدية  ي السودان بعدد كبير مل  رياي الاالو  الييل لعبوا 1)

دورا كبيرا  ي تربية النش
ر
 كآبار ومدرسيل . 

 ( الراتب هو الدستور الروحي لفدعو  المهدية   ي السودان.2) 

 ( أد فا دولة المهدية تاربة التعفيم الااص  ي السودان .3) 

 : التوصيات

( إحيار رسالة المساد ليعود مدرسة لتعفيم ال رار  والكتابة وتحفيظ كتاب هللا وجامعة تع د  يها 1)

 ار والمنا سار العفمية .حف ار العفم لفاميع وتدار  يها المحاضر

( دراسة الراتب دراسة عفمية تارج به عل حيز التعبد الي  عفيه أنصارمحمد المهد  بل 2)

 عبدهللا إلى رحاب العفم الواسع.  
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 : الهوامش

( محمد ابراهيم أبوسفيم, الحركة الفكرية  ي المهدية, ق1)
3
 .28ــ  27ر, ص1989, 

السودان  ي قرن, ق( مكي شبيكة , 2)
2
,مطبعة لانة الت ليف والترجمة والنشر, ال اهر ,  

 .138ر , ص 1957هـ  ــ 1376

( نعور ش ير , جغرا ية وتاريخ السودان , ق3)
2
 .638ر, ص 1972, دار الث ا ة , بيرور ,  

بدون  ( عبدالودود ابراهيم شفبي ,األصو  الفكرية لحركة المهد  السوداني ودعوته , ال اهر  ,4)

 . 21تاريخ , ص

( مكي شبيكة , تاريخ شعوب واد  النيل )مصر والسودان (  ي ال رن التاسع عشر الميالد  , 5)

 .643ر ,ص1965بيرور , 

 .639ــ 638( نعور ش ير , المصدر السابد , ص 6)

 . 30ــ 29( محمد ابراهيم أبوسفيم , الحركة الفكرية  ي المهدية , مرجع سابد , ص7)

ر 1985د سعيد ال دا  , اإلمار المهد  )لوحة لثا رسوداني( , مطبعة جامعة الارقور , ( محم8)

 .    48ــ 47, ص 

( ابراهيم  ور  , السودان بيل يد  غردون وكتشنر , ج9)
1

 .74هـ , ص 1319, ال اهر  

 . 643( نعور ش ير , المصدر السابد , ص 10)

 .32 ي المهدية , مرجع سابد ,ص ( محمد ابراهيم أبوسفيم , الحركة الفكرية11)

( اسماعيل عبدال ادر الكرد اني , سعاد  المستهد  بسير  اإلمار المهد  , تح يد محمد 12)

 .110ــ 109ر ,ص 1982ابراهيم أبوسفيم, بيرور ,

, منشورار المهد  , األحكار واآلداب , ج8/2/15( مهدية 13)
3

,دار الوثا د ال ومية 144, ص

 بالارقور .

 . 85ابراهيم  ور  , المصدر السابد , ص ( 14)

( رودلف سالقيل ,السيف والنار  ي السودان , تعريب جريد  البالغ , مكتبة الحرية , أر 15)

 .125درمان , ص 

( عبدالمايد عابديل , تاريخ الث ا ة العربية  ي السودان ,ق16)
2

 .130ر , ص 1967, بيرور , 

 .238ر , ص 1991هـ ــ 1411ن , دار الايل ,بيرور ,( مكي شبيكة , السودان عبر ال رو17)

 .207ر , ص 1975( الصادق المهد  , يس لون  عل المهدية , بيرور , 18)

 .204( المرجع نفسه , ص19)
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 .251( مكي شبيكة , السودان عبر ال رون , مرجع سابد , ص 20)

( محمد ابراهيم أبوسفيم , تاريخ الارقور , ق21)
3

 .43بيرور , لبنان , ص , دار الايل , 

( محمد الطيب محمد عبدهللا أبوشوك , النمار التعفيمي السوداني , األرمة واألمل , ق22)
1
 ,

 .100ر ,ص 2011مطبعة المصابيح لفطباعة والنشر ,أر درمان , أغسطس 

 .375( مكي شبيكة , السودان عبر ال رون , مرجع سابد , ص23)

لتعفيم الديني  ي السودان ,ق( يحى محمد ابراهيم , تاريخ ا24)
1

, دار الايل , بيرور , لبنان , 

 .338ــ  335ر , ص 1987هـ ــ 1407

 .334( المرجع نفسه , ص 25)

 .79( المرجع نفسه , ص 26)

( هد  مكاو  , البنار االجتماعي لفمهدية  ي السودان , ق27)
1

, مكتبة مدبولي , ال اهر  , 

 .176ر , ص 2007

 .179ــ 178, ص  ( المرجع نفسه28)

( عون الشريف قاسم , اإلسالر والعربية  ي السودان , ق29)
1

, دار الايل ,بيرور , لبنان , 

 . 133ــ 132ر , ص 1989هـ / 1409

( بابكر بدر  ,تاريخ حياتي , ج30)
1

 .21, بدون تاريخ , ص 

ـــ 1881هـ / 1298ان ( ابراهيم الااك ابراهيم , الحيا  االجتماعية  ي الدولة المهدية بالسود31)

 .131هـ , ص 1417ر , رملان 1997, يناير 16ر , مافة دراسار أ ري ية , العدد 1898

) طاب مل المهدى إلى عربان الرواوقة بتاريخ  4( مهدية / وثا د ماتففة , وثي ة رقم 32)

 4/ 8/1ر , دار الوثا د ال ومية بالارقور .تحا الرقم 1884 براير 14هـ , 1301ربيع آ ر16

 ن ال عل ابراهيم الااك ابراهيم , المرجع نفسه والصفحة .

 .177( هدى مكاو  ,المرجع السابد , ص 33)

 . 176( المرجع نفسه , ص34)

 .  97( محمد ابراهيم أبوسفيم , تاريخ الارقور , المرجع السابد ,ص 35)

 .331ــ 330( يحى محمد ابراهيم,  المرجع السابد , ص 36)

 .331نفسه , ص ( المرجع 37)

 .943( نعور ش ير , المصدر السابد , ص 38)

 .1291( المصدر نفسه , ص 39)
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 .340( يحى محمد ابراهيم , المرجع السابد ,ص 40)

 .250( رودلف سالقيل , المصدر السابد , ص 41)

 .339( يحى محمد ابراهيم , المرجع السابد , ص 42)

 .  341( المرجع نفسه , ص43)

شف بدر  , الحركة النسا ية  ي السودان , ق( حاجة كا44)
1
, دار جامعة الارقور لفنشر ,  

 . 8ـــ 7ر , ص 1984الارقور , 

 .129( بابكر بدر  , المصدر السابد , ص 45)

هـ ــ 1389( بشير كوكو حميد  , صفحار مل التركية والمهدية , دار االرشاد , الارقور , 46)

 .223ر , ص 1969

 .1255ــ 1254المصدر السابد , ص  ( نعور ش ير ,47)
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التمريض(  نحواستخدام  ،اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام المهدي )كليتي التربية
 التقنيات الحديثة في التدريس.

 جامعة اإلمام المهدي - أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد - حسن الفاتح الحسين محمدالمباركد.

 الدراسةمستخلص 

تهدددف هددذه الدراسددة إلددى التعددرف علددى اتجاهددات أعضدداء هيئددة التدددريس بجامعددة اإلمددام المهدددي    
كليتدددي التربيدددة، والتمدددريض نحواسدددتخدام الوسدددائل الحديثدددة فدددي التددددريس، مدددن خدددالل توضددديح واقدددع 

واجده تطبيق الوسدائل الحديثدة، ومددى إلمدام أعضداء هيئدة التددريس بهدا وبأنواعهدا والمعوقدات التدي ت
تطبيقها، وتحددت مشكلة الدراسدة فدي السدؤال اآلتدي: )مدا اتجاهدات أعضداء هيئدة التددريس بجامعدة 

 اإلمام المهدي كليتي التربية،  والتمريض نحواستخدام الوسائل الحديثة في التدريس.  
اسدددتخدم الباحدددث المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي، ألنددده األنسدددب إلجدددراء هدددذه الدراسدددة واألجددددى فدددي    
(  أستاذا  واستاذة بكليتي التربيدة والتمدريض بجامعدة 50يق أهدافها، وتكونت عينة الدراسة من )تحق

 االمام المهدي،  وهي تمثل مجتمع الدراسة.  
تم تصميم أداة الدراسة الممثلة في االستبانة وتحكيمها بواسطة عدد من المختصين فدي المجدال    

(  لتحليدددل نتدددائج Spssحصدددائية للعلدددوم االجتماعيدددة )التربدددوي ومدددن ثدددم اسدددتخدام برندددامج الحدددزم اإل
الدراسدددة.  وقدددد توصدددلت الدراسدددة إلدددى النتدددائج التاليدددة: واقدددع اسدددتخدام الوسدددائل الحديثدددة  مدددن قبدددل 

مدن خددالل تعدددد أنواعهددا،  أعضداء هيئددة التدددريس بجامعدة اإلمددام المهدددي بكليتدي التربيددة والتمددريض
وتتميدددز الوسدددائل الحديثدددة  فدددي أنهدددا تقلدددل مدددن الجهدددد ، وأنهدددا تحسدددن مدددن أداء عضدددوهيئة التددددريس

المبذول والوقدت فدي التددريس ومدن أنواعهدا السدبورة الذكيدة، المجسدمات، الوسدائط المتعدددة، وجهداز 
قلدة الددعم عرض البيانات والفيديو. بينما المعوقات المواجهة الستخدام الوسائل الحديثدة تتمثدل فدي 

ة  تنفيدددذها، وضددددعف تددددريب أعضدددداء هيئدددة التدددددريس علددددى المدددادى الكددددافي السدددتخدامها، وصددددعوب
بضرورة توفير الدعم المدادى الكدافي السدتخدام  بناء على نتائج الدراسة. توصي الدراسةاستخدامها 

 التقتيات الحديثة،  والعمل على تغطية كل المقررات الدراسية، وتدريب للمعلمين على استخدامها.
Abstract  

      The purpose of this study is to identify the trends of the faculty 
members at AL- Imam Al-Mahdi University, the colleges of education 
and nursing,  in using the modern means of teaching, by clarifying the 
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reality of the application of modern methods, and  the extent of  their 
familiarity with the faculty members and the types of obstacles facing 
them.  The study problem is emphasized in this question:  ( What are 
the directions of the members of the Faculty of Education, Nursing in 
AL- Imam Al-Mahdi University in  using the  modern methods in 
teaching?). 

      The researcher used the descriptive analytical method, because it is 
best suited for conducting this study and the most effective in achieving 
its objectives. The sample of the study consisted of (50)  male 
professors and female professors in the faculties of education and 
nursing at AL- Imam Al-Mahdi University. 

      The study tool represented in the questionnaire  which was 
designed and arbitrated by a number of specialists in the field of 
education and then the use of statistical packages for social sciences 
(SPSS) to analyze the results of the study. The study found the 
following results:The reality of the use of modern means by members of 
the faculty at the University of Imam Mahdi in the faculties of education 
and nursing through the variety of  their types, and it improves the 
performance of the faculty member.The modern means reduces the 
effort and time in teaching and types of smart board, models, 
multimedia, and data and video projector. While the obstacles facing the 
use of modern means is the lack of sufficient material support for use, 
and the difficulty of implementation, and weak training of the faculty to 
use based on the results of the study. The study recommends the need 
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to provide adequate material support for the use of modern training, to 
cover all courses, and to train teachers to use them. 

 
 

 العام للدراسة اإلطار

 مقدمة: -1

الت در والتطور العفمي والتكنولوجي اليى ياتاح العالم األن وما صاحبه مل تطور اقتصاد  

إجتماعي ال يتم اال عل قريد التعفيم الاامعي الي  يعتبر مركز لفتطور العفمي وعامالً هاماً  ي 

هنا كان التنمية االجتماعية. وذل  مل  ال  ما ي ور به مل دور  ي تح يد التنمية الماتمعية. ومل 

عفى النمار التعفيم الاامعي أن يعمل جاهد. وذل  مل  ال  قيامه ب دواره المتعدد  والمتطور . 

  د كانا وظيفتة ت تصر  يما ملي عفى إعداد المتعفميل. وكانا تؤد  هيه الوظيفة بصور  

غيير كبير ماتففة. وب ساليب ت فيدية.  ولكل مع التطورار الحادثة  ي الماتمع ومتطفباتها قرأ ت

 ( 68ر.  ص1993عفى الاامعار  ي وظيفتها أو ي أدا ها لهيه الوظا ف )نادية حسل.  

بار مل المسفَّم به ضرور  االستعانة بما يعر  بالوسا ل التعفيمية والت نيار الحديثة ذار الصفة 

صناعية بالعمل التعفيمي أ  الوسا ل السمعية والبصرية الحديثة التي تستادر  يها الت نية ال

المت دمة.  لتح يد أهدا  التعفيم عفى وجه أ لل. وب  لل المستويار الممكنة. ذل  لما لفوسا ل 

التعفيمية واألدا  الت نية المناسبة مل عالقة بماتفف الحواس. ولما لها مل أثر  ي استيعاب 

وراً كبيراً  ي المعر ة وكسب المهار  والابر . وقدما التكنولوجيا الحديثة وسا ل وأدوار لعبا د

تطور أساليب التعفيم والتعفم. كما أتاحا الفرصة لتحسيل أساليب التعفيم. والتي مل ش نها أن 

تو ر المناخ التربو  الفّعا  الي  يساعد عفى إثار  اهتمار المتعفميل وتحفيزهم. ومواجهة ما بينهم 

 ( 13ر. ص2000مل  روق  ردية ب سفوب  ّعا  )عبد الرحمل كدوك. 

سا ل التعفيمية هي أجهز  وأدوار ومواد يستادمها المعفم لتحسيل عمفية التعفيم والتعفم الو

وت صير مدتها وتوضيح المعاني. وشرح األ كار وتدريب المتعفميل عفى المهارار وغرس 

العادار الحسنة  ي نفوسهم وتنمية االتااهار وعرض ال يم وأيلاً الوسيفة التعفيمية هي أدا  

 . وقد أظهرر البحوث التربوية التي اجريا  ي بالد ماتففة. أن الوسا ل التعفيمية أوقنا  اتصا

أساسية  ي تدريس المواد الدراسية الماتففة وانها يمكل أن تساعد عفى تعفيم أ لل المتعفميل 

عفى إ تال  مستوياتهم الع فية واعمارهم الزمنية وتو ر الاهد  ي التعفيم  تح د العبر عل 

فم. كما يمكل أن تسهم اسهامار عديد   ي ر ع مستوى التعفيم  ي أ  مرحفة مل كاهل المع

المراحل التعفيمية إذا تو رر اإلمكانار المادية والبشرية النتاجها وإستادامها وبااصة  ي التعفيم 

الاامعي.  الوسا ل التعفيمية تساعد المتعفم عفى بفوغ األهدا  بدرجة عالية مل اإلت ان وهي 

لمعدار والمواد واألدوار التي يستادمها المعفم لن ل محتوى الدرس بهد  تحسيل العمفية جميع ا

ر.  ر. 2004التعفيمية ورياد   اعفيتها دون االستناد إلى األلفاظ وحدها )محمد محمود الحيفة. 

 ( 17ص
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مية ر(  عالية استادار الوسا ل ودورها  ي تن2002وقد تناولا دراسةإعتدا  محمد مكي إدريس )

الحصيفة الدراسة  ي األدار التعبير  لتالميي الحف ة األولى بمرحفة األساس.  وكيل  أوصا 

ر( عفى الربط بيل إعداد المناه  والوسا ل 2006دراسة حسل  لل المولى حسل الهاا )

التعفيمية الحديثة وعفى رأسها الحاسوب وت نيار المعفومار. ووضع الحوا ز التشايعية )المادية 

عنوية( لفحاصفيل عفى دورار تدريبية  ي ماا  الحاسوب وت نيار المعفومار والوسا ل والم

 التعفيمية الحديثة لر ع روح التنا س  ي هيا الماا . 

 أهمية الدراسة: -2

ل د ثبا بالتاارب العفمية والدراسار التعفيمية. والبحوث التي أجريا  ي ماا  التعفيم األنساني 

إذا أحسل ا تبارها. واستادامها وت ويمها  إنها تح د العديد مل الفوا د  أن الوسا ل التعفيمية

وتساعد دون ش  عفى بفوغ نتا   تعفيمية مرغوب  يها وهي تعيل المتعفم كما تعيل المعفم وتو ر 

له الكثير مل الاهد والعنار الي  يبيله لشرح  كر  أوتوضيح مفهور غامض وتستمدهيه الدراسة 

 :يأهميتها  ي اآلت

الت نيار الحديثة مل قبل أعلار هيئة التدريس باامعة اإلمار المهد  أ. توضيح واقع استادار 

 بكفيتي التربية والتمريض. 

بإهمية استادار أعلار هيئة التدريس باامعة اإلمار المهد  بكفيتي التربية والتمريض ب. إلمار 

 الت نيار الحديثة. 

أعلار هيئة التدريس ج. التوصل إلى أنواع الت نيار الحديثة التي تساعد عفي تطوير أدار 

 .باامعة اإلمار المهد  بكفيتي التربية والتمريض

أعلار هيئة التدريس د. التعر  عفى المعوقار المواجهة الستادار الت نيار الحديثة مل قبل 

 . باامعة اإلمار المهد  بكفيتي التربية والتمريض

 ه. إمكانيةاالستفاد مننتا االبحثالحاليفياست طاباهتمامالمسؤولينيويالعالقة.

ت نيار الحديثة  الواجب توا رهالدى أعلار هيئة لو. قدتساعدنتا االدراسة الحالية  يتحديدبعلا

 التدريس بالاامعار السودانية بصور  عامة وباامعة اإلمار المهد  بصور   اصة. 

 مشكلة الدراسة: -3

لشحي كل انتباه المتعفم وجيب المتف ي  . الطرق الحديثة لفتعفيم تناد  باستادار الصور والصور 

وبإدراك الع ل الي  يعمل  . عل قريد تحفيز حاستي السمع والبصر لفتفاعل مع العالم الاارجي

جهد  عفى تحفيل المعفومار وتازينها بالياكر .  حيث ال يحتاج كل مل المعفم والمتعفم إلى بي 

الدراسار ؤكد تملاعف م ارنة بالطرق الت فيدية.  التي تعتمد عفى السرد والوصف الكتابي بيل  

أن استادار الصور والصور   ي العمفية التعفيمية مل األهمية بمكان لما له مل قدر  عفى إعداد 

 ي هيا الماا .   نش  عفى مستوى عاِ  مل اإلدراك  الت نيار الحديثة كوسيفة تعفيمية أثبتا أهميتها

ليا  إن االتااهار التعفيمية المعاصر   ي الدو  المت دمة اعتمدتها ت نية وأسفوب باعتبارها مل 

األساليب الحديثة والسريعة والمادية  ي إناار البرام  التعفيمية وتح يد أهدا هوبنار عفى عمل 

هيه الت نيار وبيل  يمكل الباحثرأى أهمية توضيح  اتااهار أعلار هيئة التدرس نحواستادار 
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ما اتااهار أعلار هيئة التدريس  :صياغة مشكفة الدراسة الحالية  ي السؤا  الر يس التالي

 ؟باامعة اإلمار المهد  بكفيتي التربية والتمريض نحواستادار  الت نيار الحديثة  ي التدريس

 أهداف الدراسة: -4

 تهد  هيه الدراسة إلى:

الت نيار الحديثة مل قبل أعلار هيئة التدريس باامعة اإلمار ادار التعر  عفى واقع  استأ. 

 المهد  بكفيتي التربية والتمريض. 

أعلار هيئة التدريس باامعة اإلمار المهد  بكفيتي التربية ب. التوصل إلى مدى إلمار 

 الت نيار الحديثة. بإهمية استادار والتمريض 

أعلار هيئة التدريس تي تساعد عفي تطوير أدار ج. التوصل إلى أنواع الت نيار الحديثة ال

 باامعة اإلمار المهد  بكفيتي التربية والتمريض.

أعلار هيئة التدريس د. التعر  عفى المعوقار المواجهة الستادار الت نيار الحديثة مل قبل 

 باامعة اإلمار المهد  بكفيتي التربية والتمريض.

 أسئلة الدراسة: -5

 الر يس عدد مل األسئفة الفرعية:يتفرع مل السؤا  

الت نيار الحديثة مل قبل أعلار هيئة التدريس باامعة اإلمار المهد  بكفيتي ما واقع  استادار أ. 

 التربية والتمريض؟. 

بإهمية أعلار هيئة التدريس باامعة اإلمار المهد  كفيتي التربية والتمريض ب. ما مدى إلمار 

 الت نيار الحديثة؟. استادار 

أعلار هيئة التدريس باامعة اإلمار ج. ما أنواع الت نيار الحديثة التي تساعد عفي تطوير أدار 

 المهد  كفيتي التربية والتمريض؟.

أعلار هيئة التدريس باامعة اإلمار د. ما المعوقار المواجهة الستادار الت نيار الحديثة مل قبل 

 المهد  كفيتي التربية والتمريض؟.

 :منهجالدراسة -6

 اتبعالباحث المنهاالوصفيالتحفيفي ألنه األنسب إلجرار هيه الدراسة واألجدى  ي تح يد أهدا ها. 

 

 

 مجتمعوعينةالدراسة: -7
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وهي تمثل الماتمع  بكفيتي التربية والتمريض( مل أعلار هيئة التدريس 50تكونتعينةالدراسةمل)

 الكفي لفدراسة.

 حدود الدراسة:-8

:اتااهار أعلار هيئة التدريس باامعة اإلمار المهد  كفيتي التربية أوالً: الحدود موضوعية

 والتمريض نحواستادار  الت نيار الحديثة  ي التدريس.

: إقتصرر الحدوود المكانية لفدراسة عفى كفيتي التربية  والتمريض ثانياً: الحدود المكانية

 . باامعة اإلمار المهد 

 ر.2018 –ر 2017اسي : العار الدرثالثاً: الحدود الزمانية

 مصطلحات الدراسة اإلجرائية: -9

 أ. االتجاهات:

 هو ميل لف بو  أو الر ض لواحد مل أنواع السفوك أو الممارسار.

 أعضاء هيئة التدريس: -ب

هم األساتي  الييل يدرسون الطالب ويشر ون عفى أنشطتهم بالاامعار  وما  وقها مل مراحل 

التدريس معيدا بالاامعة  أو محاضراً  أو استاذاً مساعداً  وقد يكون عفيا  وقد يكون علو هيئة 

 أستاذاً مشاركاً  أو أستاذاً.

 جامعة اإلمام المهدي: -جـ

هي إحدى الاامعار الحكومية التابعة لورار  التعفيم العالي والبحث العفمي بامهورية السودان 

ر 1994وت ع بوالية النيل األبيض بمدينة كوستي  وقد ت سسا بموجب قرار جمهور   ي العار 

وتلم عشر كفيار وهي: ) التربية  والطب  والماتبرار  والتمريض  والحاسوب  والهندسة  

 اد  واآلداب  والشريعة وال انون  واإلعالر(. واالقتص

 د. التقنيات الحديثة:

هي كل مايستادمه المعفم مل أجهز  وأدوار ومواد وغيرها دا ل حار  الدراسة أو ارجها 

 لن ل  برار محدد  إلى المتعفم بسهولة ويسر ووضوح مع االقتصاد  ي الوقا والاهد المبيو .

 ه. التدريس:

تي يمارسها الشاص والتي يكون ال صد منها مساعد  الدارس عفى اكتساب وهي االجرارار ال

 مهارار وسفوك ومعار  و برار جديد .

 

 

 اإلطار النظري ودراسات السابقة
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 تمهيد:

لعبا التطورار األ ير  المتسارعة  ي ماا  العمل والتكنولوجيا دوراً كبيراً  ي تح يد أهدا  

مكانية إلاالنتاجية والادمية نتياة لالستادار الع الني ل الدو  المت دمة  ي ماتفف المااالر

المتاحة وقد شهدر السنوار األ ير  قفر  ها فه  ي المستحدثار التكنولوجية  ي ماا  التعفيم  

وعال بتوظيف هيه المستحدثار  ي ماا  التعفيم إحساس العديد مل التربوييل ب ن هناك أرمة 

مما أدى الى ظهور الحاجة الى التطور عفى مستوى هيكل   ي التاديد التربو   ي دو  عديد 

النمار التعفيمي وبنيته  وعفى المستوى اإلجرا ي التنفيي  المرتبط بإستراتيايار التدريس 

 وقرقه وت نياته.

 . تطور التقنيات الحديثة: 1

يم ر أهمية  ي تطور الوسا ل التعفيمية.  حيث نادى بتعف1600وكان ألعما )كومينوس( عار 

األشيار مل  ال  الحواس.  ليا  إن األشيار الح ي ية والتوضيحار ياب أن تستغل كركيز  لفتعفم 

ر الف كومينوس صدر أو  كتاب موضح بالرسومار اسماه 1650الشفو  والمكتوب و ي عار 

ر ت ثر 1800العالم المر ي  ي صور وكان ت ثيره  ي الناحية التعفيمية والعفمية قفيالً و ي عار 

ح ل التعفيم ب  كار جون بستالور  الي  را ع عل التعفيم عل قريد الحواس واعت د أن الكفمار 

تكون ذار صفة ب شيار ح ي ية وقا  ياب أن ينت ل التعفيم مل األشيار المادية المحسوسة إلى 

األمور الففمية غير المحسوسة. و ي بداية ال رن العشرون حيث ظهر إلى الوجود مايدعى 

المتاحف وقد  دما هيه المدارس كمراكز لوحدار إدارية لفتعفيم المر ي عل قريد  بمدارس

عمل المعارض المتن فة وتوريع الصور واأل الر والرسومار والفوحار ووسا ل تعفيمية أ رى.  

ر و يما بعد  ي كفيفاند بوالية 1905وقد تم  تح أو  مدرسة متافية  ي سانا لويس عار 

ر جار التعفيم المر ي وقاما شركة بطبع 1908مريكية أ رى و ي عار أوهايوو ي عد  مدن أ

 كتاب يدعى التعفيم المر ي مرشد المعفميل الشرا ح المليئة والصور الحسية. 

أما جهار الصور المتحركة  يعد مل أو  الوسا ل السمعية البصرية التي استعمفا  ي المدارس 

ر تم قبع أو  كتالوج لال الر 1910وكان ذل   ي النصف الثاني مل ال رن التاسع عشر و ي عار 

التعفيمية وقد كانا مدرسة وشستر الحكومية  ي نيويورك أو  مدرسة تتبنى استعما  األ الر 

ر بما حمفته مل 1918-ر1914  منتممة  ي ماا  التعفيم ثم جارر الحرب العالمية األولى بصور

ويالر ودمار ولكل كان لها أثر إياابي عفى الوسا ل التعفيمية )حركة التعفيم البصر ( تطوره 

كثيراً وا ترع منها الكثير لحوجة المدربيل لفايش  مهر التصوير السنما ي وعرض الصور 

الادرانية )ابوسترار( وبعد إكتشا  الكهربار تم إ تراع الكثير مل أجهز  األس اق والمفص ار 

ر وصنع االسكندر أصو  التعفيم 1926اللو ي التعفيمية والمساالر السمعية و ي عار 

المبرم . وبنشوب الحرب العالمية الثانية  إن نموالتعفيم باألدوار السمعية البصرية قد ضعفا  

ا استادما بنااح  ال  الحرب العالمية.  وذل  مل أجل مساعد  الواليار  ي المدارس ولكنه

المتحد  عفى حل مشكفة عممي تتعفد بالتدريب. وبشكل  اص تدريب اعداد ضامة مل األ راد 

ذو  الاففيار الماتففة تدريباً جيداً بكفاية عالية ونتياة لهيا النااح  إن اإلهتمار باألدوار 

تادامها  ي المدارس قد تادد بعد الحرب العالمية الثانية وكان لها أثر السمعية والبصرية وإس

كبير  ي تطور الوسا ل التعفيمية و ي ذل  الوقا عر ا الموجار الالسفكية مما أدى إلى أ تراع 

األذاعة المسموعة ثم األذاعة المر ية )التففار(  و ي األربعينار مل ال رن العشريل تم ا تراع 
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كان له الفلل األكبر  ي تطور الحيا  المعر ية وت دمها بشكل سريع جداً ول د الحاسوب الي  

أصبح الحاسوب مل أساسيار التعفيم  ي الدو  المت دمة و ي بعض دو  العالم الثالث. و ي بداية 

الامسينار  إن العديد مل ال اد   ي ماا  التعفيم السمعي البصر  قد إهتموا بالنمريار والنماذج 

ة لالتصا  ومل ذل . النموذج الدعا م وصنعه مل قبل شانون ووي ر هيه النماذج قد الماتفف

تركزر عفى عمفية االتصا  وهي عمفية يشترك  يها المرسل ومست بل الرسالة وقنا  األتصا  

أوأ  وسيفة مل  اللها ترسل الرسالة و ي نهاية الامسينار تم تطبيد منحنى النمم  ي ماا  

الفرد   ي كثير مل المدارس الحكومية األمريكية وراد اإلهتمار بالبرام  التعفيمية التعفيم والتعفم 

 (.24ر. ص2003المتففز  حيث استادر التففار كوسيفة إتصا  تعفيمية ) محمد محمود الحيفة. 

 ( 34ر. 2008)محمد محمود الحيفة. . أهمية تقنيات التعليم في العملية التعليمية: 2

حيث ت ور الرسور التوضيحية واألشكا  بدور مهم  ي توضيح الفغة المكتوبة  أ. اإلدراك الحسي:

 لفتفميي.

 حيث تساعد وسا ل تكنولوجيا التعفيم التفميي عفى تمييز األشيار. ب. الفهم:

 .لوسا ل تكنولوجيا التعفيم أهمية  ي تعفيم التالميي مهارار معينة كالنطد الصحيح جـ. المهارات:

ت ور وسا ل تكنولوجيا التعفيم بدوٍر كبيٍر  ي تدريب التفميي عفى التفكير المنمم وحل  د.التفكير:

باإلضا ة إلى تنويع تنمية ال در  عفى التيوق   وتنوع األساليب المشكالر التي يواجهها و

يم الابرار  ونمو الثرو  الفغوية  وبنار المفاهيم  وتنمية ال در  عفى التيوق  وتنويع أساليب الت و

التعفم لدى التالميي لفتراتطويفة  تنمية أثر  لمواجهة الفروقالفردية بيل التالميي  وتعاون عفى ب ار

 ميو  التالميي لفتعفم وت وية اتااهاتهم اإلياابية نحوه.

 . دور التقنيات الحديثة في مواجهة مشكالت التعليم المعاصرة:3

المشكالر المعاصر  مثل االنفاار المعر ي والنمو يمكل مل  ال  تكنولوجيا التعفيم مواجهة 

 المتلاعف لفمعفومار. كيل  االنفاار السكاني وما ترتب عفيه مل رياد  أعداد الطالب.

بررر أهمية تكنولوجيا التعفيم لمواجهة التحديار والمشكالر التربوية والتغفب عفيها ومل أبرر 

 تف  األسباب: 

ت در العفمي واإلنفاار المعر ي الي  يتسم به عصرنا الحالي مع أ. برور وتطوير المعر ة: إن ال

إستادار الت نيار الحديثة ال تستطيع األساليب الت فيدية والتعفيم النمامي مل ن ل المعر ة 

والتكنولوجيا الحديثة ما لم تستادر التربية أساليب ووسا ل التكنولوجيا ذاتها عبر أنممة التعفيم 

 الياتي المستمر 

تفاعفية األنشطة بيل اإلنسان واآللة: إستادار اإلنسان لفمستحدثار التكنولوجية  ي العديد مل ب. 

نواحي الحيا  أوجد واقعا ال بد مل تطبي ة  ي المؤسسار التربوبية حتى نتمكل مل  فد بيئة 

 متوارناة يديرها إنسان مدرك لما حوله ومطوراً له.

طيع أن تن ل المتعفم مل دور المتف ي الى دور المستنت  ج. ن ل المتعفم الى دور المستنت : تست

لفمفاهيم والفرضيار وذل  اليتم إال بإستادار وسا ل إيلاحية أكثر حسية ووسا ط أكثر شفا ية 

 شراك كل حواس اإلنسان في العملية التعليمية.إل
   ي الطفب عفى د. التمكل مل التدريس الاماعي: نسبة لفحاجة  الماسة لفتعفيم والزياد  المطرد

التعفيم وت ثير ذل  عفى  اعفية العمفيار التدريسية بإستادار أساليب التعفيم المبرم  والوسا ل 

 والوسا ط اإللكترونية الحديثة يمكل أن تساهم ب در كبير  ي معالاة الطفب الكتزايد عفى التعفيم.
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المثير  والحا ز  لفتعفم تاعل ه. تد ل عنصر التشويد  ي التدريس: الوسا ل والوسا ط التعفيمية 

المتعفم يسهم بنفسة  ي عمفية التعفم ويستنبط الح ا د والماهيم ويتعفم المهارار ويكون اإلتااهار 

 اإلياابية.

و. تزيد مل  اعفية التدريس: وسا ل ووسا ط تكنولوجيا التعفيم تعمل عفى تح يد األهدا  

ستادامها  ي عمفيار التعفيم يمكل الوصو  واألغراض التدريسية بمعد  عالي مل النااح وبإ

إلى أعفى  اعفية  ي التدريس و ذل  ألنها تاعل المتعفم يواكب ويعيش بيئة تكنولوجية وينصهر 

 (.64ر. 2005. نادر  همي الزيود وهشار عامر عفيان ي معية التعفيم. وأضا  )

 . مكونات مجال تقنيات التعليم: 4

كماا  ضرور  لفداللة عفى أن تف  التكنولوجيا تتاي ممهراً  يعد النمر إلى ت نيار التعفيم

عريلاً وضرورياً أيلاً لبيان أبعاد هيه الت نيار وانشطتها   الماا  يحدد بماموعة مل 

المكونار واألنشطة والواقع أن النمر  إلى ت نيار التعفيم تؤد  الى تحسيل التعفيم كما أوردها 

 ( وهي:16ر. 2008)ركريا عال . عفيار الاند . 

أ. األجهز : وهي ماكينار ومعدار وأدوار تستادر لعرض ون ل المحتوى التعفيمي المازون 

عفى بعض المواد التعفيمية مثل الحاسوب  الفيديو  التففزيون  جهار العرض  والسبور  

 التفاعفية.

فميل بواسطة ب. المواد التعفيمية: هي أدوار تحمل وتازن المحتوى التعفيمي لن فة الى المتع

أجهز  أومل دون أجهز  مثل أسطوانار الفيديو  الكتب المبرماة  الكتب المدرسية العادية  

 األ الر المتحركة.

 

 

 . أنواع التقنيات التعليمية:5

يمكننا أن ن سم الت نيار التي يمكل أن تسدتادر  دي التددريس إلدي أربعدة أقسدار  وهدي المطبوعدار  

ار المر ية  وأدوار الوسا ط المتعددد   وهدي التدي ت دور بإدمداج عددد واألدوار المسموعة  واألدو

 مل األدوار وكل أده مل هيه األدوار لها أنماق  وأساليب عديد .

 أ/ األدوات المطبوعة:

تشمل الكتب الم رر   ي كل ماد  مل المواد  ويتم إ راجها وتصميمها و  اً لمبادئ التعفيم وأهدا ده 

 وتماريل  وتدريبار.مصحوبة ب دوار إرشاد  

إرسا  الماد  المطبوعدة إلدي المدتعفم ومدل ثدم ي دور المدتعفم بحدل التددريبار  أو التعفيدد عفيهدا  يتم 

وقرح األسئفة  واالستفسارار حولها ومل ثم إعادتهدا إلدي المشدر  بالبريدد الت فيدد   أو الفداكس  

عمدل شدبكة االنترندا  وذلد  مدل  أو عل قريد البريد اإللكتروني ويعد اآلن الوسيفة األساسية  دي

أجددل مددلر الفددراغ التعفيمددي  وهدديا األسددفوب يمكددل أن يمددنح عدددد كبيددر مددل األ ددراد  رصددة التعفدديم 

الاددامعي   لددال  عددل إمددداد العددامفيل ب اعددد  بيانددار  ددي أمدداكل عمفهددم تددو ر لهددم كددل المعفومددار 

 (56ر. 1987. )ماجي الحفواني حسيل. المطفوبة

 ة:ب/ األدوات المسموع
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إن مل أكثر األنممة أنوع التي استفادر مل المواد الصوتية هي أنممة التعفيم حيث ظهرر أهمية 

المدواد السدمعية  دي العمفيدة التعفيميدة  وأدركددا البشدرية أهميدة الوسدا ط السدمعية  اسدتادمتها  ددي 

منهدا  دي  تسايل المعفومار  واالحتفاظ بها عفي نطداق واسدع وحفمتهدا لألجيدا  الم بفدة لالسدتفاد 

 دمة التعفيم  وغيره مل مااالر الحيا    فيس غريباً أن ناد أقساماً  اصة  وقا مة بدياتها لفمدواد 

السمعية  ي المكتبار الكبير   أو  ي مصادر مراكز التعفم  بل هناك بعض المكتبار التدي ت تصدر 

 (.56عفي هيه المواد. )نفس المرجع السابد. 

الصددوتية وب شددكا  ماتففددة مددل ذلدد  التسددايالر المنتاددة عفددي توجددد العديددد مددل التسددايالر ر 

وتتميدز  CD ROMومنهدا األقدراص اللدو ية الملدغوقة  DISC-االسطوانة المسطحة ال رص

بالسددعار التازينيددة الها فددة كمددا أنهددا شددديد  الدقددة حيددث ال ماددا  لوجددود اللوضددار  ددي  ففيددة 

ل دددرص وتحديدددد اال تيدددارار بسدددرعة التسدددايل  ويمكدددل تحديدددد عمفيدددة البحدددث العشدددوا ية عفدددي ا

وبرماتها لتعمل بالتتابع المطفدوب. ومدل ذلد  البطاقدار السدمعية وهدي مسدتطيفة الشدكل يوجدد  دي 

حا تها السففي شريط مغناقيسي وهو الي  ي ور بمهمة الحفظ والتسدايل  ومدل أهدم أدوار تسدايل 

ار صدغير  جدداً تصدل وهو متو ر بسدعار متبايندة وب حاد Memory Cardالصور كرر الياكر  

إلي حام المفر مع احتوا ها عل السعار التازينية العالية  والم در  عفي تازيل صيغ ماتففة مدل 

كمدا أنهدا تتميدز بتوا  هدا مدع كثيدر مدل األجهدز  حيدث تعمدل عفدي  MP3صيغ الصور مثل صيغة 

مل عفدي الهواتدف أجهز  الحاسوب  وأجهز  معد   صيصاً لتشغيل اليواكر وأهم ما يميزها أنها تع

الن الة والتي يمكل أن تتو ر عند جميع الدارسيل. مع حدوث هيا التطدور  دي األدوار الصدوتية إال 

أننا ناد أن الكاسيتمارا  يحتل مكانه مدل بديل هديه األدوار لدر ص أسدعاره وسدهولة التعامدل معده 

لشدريط الممغدنط بديل واعتياد الناس عفيه  يحفظ شريط الكاسديا  دي غدر  بالسدتيكية يددور  يهدا ا

بكرتيل ومل  ال  مروره بيل البكرتيل يالمس الشريط رأس التسايل عبدر  تحدة موجدود  بااندب 

غر ة البالستي . ومل أهم األجهز  المستادمة  ي ماا  التعفيم عل بعد المديياع وأجهدز  التسدايل 

دان المفتوحة. والتي الصوتي واإلذاعار المغف ة واإلذاعار المتاصصة كالتي أنش تها جامعة السو

 .FM 89تبث براماها عفي الموجة 

 ج/ األدوات المرئية:

هناك العديد مل أدوار وت نيار التعفديم التدي تعتمدد عفدي الصدور  بشدكل أساسدي مدل ذلد  الصدور 

الثابتة  والصور المتحركة  وأهدم تفد  األدوار البصدرية التففزيدون التعفيمدي والدي  قدد يكدون  دي 

ر عفدي المؤسسدة التعفيميدة وال تتعدد  حددودها  أو ال ندوار الفلدا ية التعفيميدة  دا ر  مغف ة ت تص

وهدي قندوار متاصصدة تح دد أهددا  المؤسسددار التدي تمفكهدا والتدي أصدبحا واسدعة االنتشددار  

قمدر العربسدار بددر  تدردد:  ومنها قنا  جامعة السودان  المفتوحة والتي تبدث براماهدا مدل  دال  

 .3/4  معد  التصحيح: 27500معد  الترميز:  ياالست طاب: أ   10810

 (http://net.ousmedia.net/tvchannel.html -9-3-(2017تهد  ال نا  إلي: 

ت ديم برام  تح د رسالة الاامعة  ي ت كيدد هويدة األمدة وت صديفها مدل  دال  براماهدا العفميدة  -1

 والدعوية الموجهة نحو الماتمع.

http://net.ousmedia.net/tvchannel.html
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نشر رسالة الاامعة التعفيمية كوسديفة أساسدية مدل تحويدل محتدو  الكتداب الادامعي إلدي كتداب  -2

 تففزيوني حتى يساعد الدارسيل  ي استيعاب المنه .

 يهد  أيلا إلي نشر الوعي التعفيمي والتربو  لفماتمع. -3

شرا ح الماتمع متمثفدة  دي ريداض األقفدا  والفاقدد ت ديم برام  تعفيمية هاد ة تااقب ماتفف  -4

 التربو  وتعفيم الكبار.

 ت ديم برام  تهد  لبنار ال درار تح ي اً لفتنمية المستدامة. -5

 ت ديم برام  هاد ة تُعر  بالمورث الث ا ي واإلرث الحلار . -6

 تااقب الماتمع السوداني  ي الدا ل والاارج. -7

 د/ الوسائط المتعددة:

ي ت نيار تعفيمية يعتمد إعدادها عفي تآلف عناصر الكتابدة  والصدور  والموسدي ي  والصدور  وه

الفيديو  والرسور المتحركة  و غيرها مدل العناصدر لت دديم المعفومدار  والتددريب عفدي المهدارار 

مل  ال  الحاسب  وتتيح هيه البرام  لفطالب حرية الحركة  وتف ي التغيية الراجعدة  أو التوجيده 

ألدار أعمدا  معيندة مرتبطدة بفعاليدار تعفمهدم  كمدا ت ددر اال تبدارار الالرمدة لفمتعفمديل  وتحسدب 

درجاتهم عفيها لتسمح لهم باالنت ا  إلي دراسة برام  أ ر   أو ت در لهدم نشداقاً إثرا يداً تسداعدهم 

   دي  ي الوصدو  إلدى مسدتوى اإلت دان المطفدوب  وقدد أثبتدا دراسدار عديدد   اعفيدة هديه البدرام

تنمية التحصيل  والمهارار  وبعض الاوانب الوجدانية األ درى كمفهدور الديار  والدا عيدة لفدتعفم 

ر. 2005محمدد ضديف هللا المددومني.  - دي ماتفدف المدواد الدراسدية. ) محمدد عبدد ال دادر العمدر  

102.) 

مل الشبكار وناد أن التطور المتالحد  والمستمر  ي ماا  الحاسبار اآللية أد  إلي ظهور نوع 

  ا  ة اإلمكانار تعر  بالشبكار العنكبوتية االنترنا.

واالنترنا هي شبكة مل الحاسبار اآللية مرتبطة ببعلها عل قريد  طدوق الهداتف  أو األقمدار 

 الصناعية.

يمكددل أن تددؤد  شددبكار االنترنددا دوراً را ددداً  ددي ميدددان التعفدديم  والددتعفم  صوصدداً مددع ربطهددا 

 فزيون الرقمي الي  يسر التعامل مع  دمار تف  الشبكة.بت نيار أ ر  كالتف

وال يمكل أن تؤد  شبكة االنترنا دورها التعفيمي عفدي النحدو المرغدوب لددو  العدالم العربدي  و 

اإلسددالمي مددا لددم تالددع لرقابددة صددارمة تمنددع وصددو  الموضددوعار الددال أ القيددة التددي يروجهددا 

 (.52تف  الدو . )غاد  السر صاح.  اإلباحيون عبر تف  الشبكة إلي مستادميها  ي

كاندا كددل البحددوث  والمراجددع  و الوسدا ل اإلعالميددة المهتمددة بالشدد ن التربدو    ددي األعددوار التددي 

سب ا انتشار الشبكة العنكبوتية قدد تنبد ر بالددور المرجدو لهديه الشدبكة أن تؤديده  دي ميددان التعفديم 

لشبكة حيث أصبحا متاحة حتى عفي الهواتدف عل بعد  وهو األمر الي  حدث بالفعل بعد انتشار ا

 الن الة.
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مل أهم الت نيار التي تستادر  ي التعفيم ت نيدة مدؤتمرار الفيدديو وهدو أحدد االبتكدارار التكنولوجيدة 

التعفيميددة  التددي تسددمح لفمعفددم بف ددار المتعفمدديل مددل ماتفددف األمدداكل ل ددار يسددمح بالتحدداور  ون ددل 

ويسددتادر أيلدداً لتدددريب المعفمدديل  ددي أمدداكل عمفهددم تدددريباً حيدداً المعفومددار ب شددكالها الماتففددة  

تفاعفيدداً  يسددمح بالن دداش بدديل المدددرب والمتدددربيل  وتف ددي التكفيفددار  واسددت با  التغييددة الراجعددة 

 بسهولة ويسر.

 : السابقة ثانياً: الدراسات

 قار الباحث بت سيمها إلى ش يل دراسار محفية وأ رى عربية

 أ/ الدراسات المحلية: 

 م(:2014دراسة عبد الرحمن محمود محمد ) -1

 )فاعلية استخدام السبورة التفاعلية في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات(.دراسة بعنوان: 

 .م دمة لنيل درجة الدكتورا   ي تكنولوجيا التعفيمبكفية التربية جامعة الزعيم األرهر 

 عالية استادار  السبور  التفاعفية  ي تدريس ماد  الرياضيار  ي هد ا الدراسة إلى معر ة 

السودان و أثرها عفي التحصيل الدراسي  اتبع  يها الباحث المنه  التاريبي  وكان اال تبار هو 

( لتحفيل بيانار الدراسة وتوصفا إلى عدد مل النتا   SPSSأدا  الدراسة كما استادر برنام  )

 كان أهما:

ار داللة إحصا ية بيل أدار الماموعتيل التاريبية واللابطة  ي اال تبار البعد  وجود  روق ذ

 يحسب لصالح الماموعة التاريبية  ي جوانب: التيكر  والفهم  والتحفيل  وحل المشكالر.  

 م(:2004دراسة انتصار الحسن أحمد عبد هللا ) -2

في تدريس الرياضيات بمرحلة )أثر استخدام الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية دراسة بعنوان 

 األساس(.

هد ا الدراسة إلغمعر ة أثر استادار الحاسب اآللي كوسيفة تعفيمية  ي تدريس الرياضيار 

بيان االستادامار الماتففة لفحاسب اآللي  ي العمفية التعفيمية. والكشف عل وبمرحفة األساس. 

التعفيم.صمما الباحثة برنامااً  المشكالر والمعوقار التي تواجه استادار الحاسب اآللي  ي

 Autherتعفيمياً بمساعد  مهندس التصميم ب سفوب التدريس الاصوصي باستادار برنام  

Ware  ولعب المعفم دور الموجه والمراقب لفعمفية التعفيمية. ودرس الطالب المحتوى التعفيمي

شرح  والازر الثاني بصور   ردية. واحتو  البرنام  عفى جزأيل الازر األو  احتو  عفى ال

استادما الباحثةالمنه  التاريبي. . عفى التماريل. كما صمما البرنام  عفى صفحار اإلنترنا

وأدا  الدراسة ا تبار تحصيفي. وتوصفا إلى أنتحصيل التالميي الييل درسوا عل قريد الحاسب 

 اآللي أ لل مل تحصيل الييل درسوا بالطري ة الت فيدية. 

 م(:2003) روضة عمر أحمد -3

)فاعلية استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في التعليم عن بعد على درجة دراسة بعنوان: 

 تحصيل الطالب مقارنة بدرجة تحصيلهم بالتعليم المبرمج والطريقة التقليدية(.

هد ا إلى التعر  عفى مدى  اعفية استادار الحاسوب كوسيفة تعفيمية  ي التعفيم عل بعد عفى 

الطالب م ارنة بدرجة تحصيفهم بالتعفيم المبرم  والطري ة الت فيدية. والتعر   درجة تحصيل
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عفى اتااهاتهم نحو استادار الحاسوب وتطبي اته  ي التعفيم عل بُعد. قاما الباحثة بتصميم وحد  

تعفيمية عل بُعد. بعد أن تم إعدادها بطري ة التعفيم المبرم  عفى الحاسوب وذل  بواسطة برنام  

Front page وبعد ذل  تم قبعها عفى األقراص المدماة. وترتبط هيه الصفحة بشبكة .

اإلنترنا. تم تدريس الطالب عل بُعد. واستفادر الباحثة مل  دمة البريد اإللكتروني لمعر ة 

مستويار الطالب. استادما الباحثة المنه  التاريبي والمنه  الوصفي. وتوصفا إلى وجود 

متوسط تحصيل الطالب الييل درسوا عل بُعد بواسطة الحاسوب   روق ذار داللة إحصا ية بيل

والييل درسوا عل بُعد بالطري ة المبرماة لصالح الماموعة التي درسا عل بُعد بواسطة 

(. ولكنها لم تاد  روق ذار داللة إحصا ية بيل متوسط 0.05الحاسوب عند مستوى الداللة )

المبرماة والييل درسوا عل بُعد بالطري ة تحصيل الطالب الي  درسوا عل بُعد بالطري ة 

(. كما أنها وجدر أن اتااهار الطالب موجبة نحواستادار 0.05الت فيدية عند مستوى الداللة )

 الحاسوب وتطبي اته  ي التعفيم عل بُعد. 

 ب/ الدراسات العربية:

 م(:2013دراسة الهدى موسى ) -1

التفاعلية في ضوء نظرية الذكاءات المتعدد على تحصيل )أثر استخدام السبورة دراسة بعنوان: 

 الطالب في مادة العلوم بالمرحلة األساسية باألردن(.

هد ا الدراسة إلى توظيف السبور  التفاعفية مل  ال  برنام  مصمم بعدد مل الوسا ط المتعدد  

ر لفصف السابع  ي ضور نمرية اليكارار المتعدد  وأثره عفى التحصيل الدراسي  ي كتاب العفو

 ي  (SPSS)األساسي استادما الباحثة المنه  التاريبي الناار الدراسة كما استادما برنام  

( قالبة مل قالبار 41إجرار المعالاار اإلحصا ية وا تارر الباحثة عينة قصدية مكونة مل )

فا إلى الصف السابع األساسي كما استادما اال تبار ال بفي والبعد  ك دا  لفدراسة  وتوص

 النتا   التالية:

توجد  روق ذار داللة إحصا ية  ي متوسط درجار قالبار الماموعة التاريبية واللابطة 

 يحسب لصالح الماموعة التاريبية.

توجد  روق ذار داللة إحصا ية بيل متوسط التحصيل الدراسي لفطالبار ذوار التحصيل المرتفع 

 الماموعة اللابطة لصالح الماموعة التاريبية.  ي الماموعة التاريبية ومتوسط أقرانهل  ي

توجد  روق ذار داللة إحصا ية بيل متوسط التحصيل الدراسي لفطالبار ذوار التحصيل 

المنافض  ي الماموعة التاريبية ومتوسط أقرانهل  ي الماموعة اللابطة لصالح الماموعة 

 التاريبية. 

 : م(2010صوافطة ) الفشتكيو دراسة -2
 المعلمين بكلية طلبةالعلوم تحصيل الحاسوب في بمساعدة األحياء )أثر تدريس بعنوان:دراسة 
 الحاسوب(. استخدام نحو واتجاهاتهم بتبوك

 طلبةالعلو تحصيل هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تدريساألحياءبمساعدةالحاسوب في
 الحاسوب.   نحواستخدام واتجاهاتهم بتبوك مبكليةالمعلمين
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 ىمجموعتي بتبوك،وتّم توزيعها إل كليةالمعلمين في (طالبا منطلبةالعلوم51من) عينةالدراسة تكونت
 المناعي العوز متالزمة فيروس وحدة طلبتها تدريس تم (طالبا ،26من) تكونت تجريبية نمجموعة
 الحاسوب بمساعدة اإليدز ( CAI) ومجموعة محوسب، تعليمي برنامج خالل من المكتسب
 الشرح طريقة المعتادة بالطريقة نفسها الوحدة طلبتها تدريس تم طالبا ، ( 25من) تكونت ضابطة

 يوحدةاإليدز يف اختبار تحصيل استخدام تم الدراسة، هذه من الهدف ولتحقيق والمحاضرة
 ومقياس التحصيل من اختبار كلّ  في الحاسوب استخدام نحو الطلبة التجاهات ومقياس

 خرجت بها الدراسة كما يلي: النتائج التي وب. كانت أهمالحاس استخدام نحو االتجاهات
طلبة  درجاتب بين متوسط (0.05)داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات وجود فروق

 نحو اتجاهات الطلبة ومقياس اختبارالتحصيل من كلّ  والتجريبية ،في المجموعتين الضابطة
 المجموعة لصالح (CAI). الفروق تلك من كلّ  التدريس،وكانت لطريقة يعزى الحاسوب استخدام
 الحاسوب. بمساعدة األحياء طلبتها درس التي التجريبية

 م(:2010دراسة يحيى بن الل ) -3
نتاج  دراسة بعنوان بعنوان: )فعالية الوسائط المتعددة في التحصيل الدراسي وتنمية مهارات وا 
 الشرايح المتزامنة الصوتية لدى طالب كلية التربية(. جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. 

( 25ها )إتبع الباحث المنهج التجريبي لتحديد عينة الدراسة من مجموعتين مجموعة ضابطة قوام
( طالبا  من طالب كلية التربية بجامعة أم القرى، حيث إستخدم 25طالبة وتجريبية قوامها )

عداد بطاقة مالحظة لتقيم أداء الطالب في مهارات  إختبار تحصيلي في المحتوى التعليمي وا 
بين التصميم واإلنتاج. أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة هي وجود فروق ذات داللة إحصائية 

متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.كما قدمت عدد 
 من التوصيات كان أهمها إستخدام الشرائح المتزامنة صوتيا  في التدريس.

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة:
دراسة الحالية اتفقت من خالل وقوف الباحث علي الدراسات السابقة واستعراضه لها، يتضح أن ال

مع عدد من الدراسات السابقة في استهدافها لطالب التعليم العالي كمجتمع للدراسة ومنها: دراسة 
دراسةالفشتكيوصوافطة، كما اتفقت مع دراسة ، ودراسة ، ودراسة يحيى بن اللروضة عمر أحمد
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في استخدام برنامج تحليل الحزم اإلحصائية  دراسة عبد الرحمن محمود محمد، و الهدى موسى
(SPSS.) 

اختلفددت الدراسددة الحاليددة عددن الدراسددات السددابقة فددي أنهددا اسددتخدمت أداة االسددتبانة، بجانددب المددنهج 
الوصفي. تعتبر الدراسة الحالية هي الرائددة فدي معرفدة اتجاهدات أسداتذة جامعدة اإلمدام المهددي نحدو 

 ت السابقة. استخدام التقنية الحديثة في التدريس األمر الذى يجعلها غير مسبوقة مقارنة بالدراسا

اسددتفاد الباحدددث مدددن الدراسدددات السدددابقة فدددي تحديدددد إطدددار واضدددح لمشدددكلة الدراسدددة وكدددذلك عددددد مدددن 
العمليدددات الالزمددددة إلجددددراء الدراسدددة مثددددل: تحديددددد مجتمدددع الدراسددددة وكيفيددددة اختيدددار العينددددة مددددن هددددذا 

وب المجتمدددع والتحقددددق مدددن الصدددددق والثبدددات ألدوات القيدددداس المسدددتخدمة، وأيضددددا  فدددي اختيددددار أسددددل
 المعالجة اإلحصائي المناسب للدراسة.

 إجراءات الدراسة

 تمهيد:

يعرض الباحث في هذا المبحث منهج الدراسة، والمجتمع الذي أجريت فيه، وكيفية اختيار العينة، 
وكذلك توضيح إجراءت الصدق والثبات واالساليب اإلحصائية التي استخدمها الباحث في 

 الدراسة.

 منهج الدراسة: -1

 هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث أنه المنهج الذي يتناسب مع الدراسة الحالية.  اتبعت

 وعينةالدراسة: مجتمع -2

وهي تمثل المجتمع  بكليتي التربية والتمريض( من أعضاء هيئة التدريس 50تكونتعينةالدراسةمن)
 الكلي للدراسة.

صنفت هذه الدراسة العينة التي اعتمدت عليها حسب متغيرات، النوع، والدرجة األكاديمية، ونوع 
 المؤهل وسنوات الخبرة في مجال التدريس، والجداول التالية توضح ذلك. 
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 ( وصف عينة الدراسة حسب النوع1جدول )

 النسبة التكرار النوع

 % 66 33 ذكر

 % 34 17 أنثي

 % 100 50 المجموع

%. بينما نسبة 66أن نسبة الذكور من أعضاء هيئة التدريس تمثل  أعاله نالحظ من الجدول
 %. 34اإلناث تساوى 

 ( وصف عينة الدراسة حسب الدرجة األكاديمية2جدول )

 النسبة التكرار المؤهل األكاديمي

 % 38 19 ماجستير

 % 62  31 دكتوراة

 % 100 50 المجموع

%. 62إّن نسددبة الحاصددلين علدددى درجددة الماجسددتير مددن االسدداتذة بنسدددبة  عالهالحددظ مددن الجدددوألن
 % من حملت الدكتوراة. 38ونسبة 

 ( وصف عينة الدراسة حسب نوع المؤهل3جدول )

 النسبة التكرار المؤهل المهني

 % 46 23 تربوي

 % 54 27 غير تربوي
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 % 100 50 المجموع

إن نسددبة أفددراد العينددة غيددر المددؤهلين تربوبددا  تشددكل نسددبة عاليددة مددن أفددراد  عالهالحددظ مددن الجدددوألن
 %(.  46%(. بينما نسبة  الذين يحملون مؤهالت تربوية بنسبة )54عينة الدراسة )

 ( وصف عينة الدراسة حسب الخبرة في مجال العمل بالتدريس4جدول )

 النسبة التكرار الخبرة

 %36 18 سنوات 5أقل من 

 %16 8 سنوات١٠وأقل من  5من 

 % 16 8 سنة15وأقل من  ١٠من

 % 32 16 سنة فأكثر15من

 % 100 50 المجموع

( سنوات بنسبة 5قل من )أالعينة الذين نالوا سنوات خبرة  إن نسبة افراد عالهالحظ من الجدوألن
وهي %( 32( سنة فأكثر نالوا نسبة )15%( من أعلى النسب. بينما سنوات الخبرة من )36)

( وأقل من ١٠سنوات.  في حين تساوت الفئة من )5نسبة مقاربة  لنسبة الذين نالوا اقل من 
%(. وبالتالي 16( سنوات حيث بلغت كل من الفئتين )١٠( سنوات واقل من )5( سنة و)15)

 يصبح هناك توازنا  بين أفراد العينة من حيث سنوات الخبرة قلة.

 :أدوات الدراسة -3

ميم أداة لهذه الدراسة تمكنها من جمع المعلومات الالزمة وتمكنها من تحقيق قام الباحث بتص
األهداف المرجوة من اإلجابة عن أسئلة الدراسة االستبانة التي تم تعديلها من مقياس االتجاهات 

 النفسية. 
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 الصدق الظاهري: -4

قامبتحكيمأداةالدراسةعددمنالخبراءفيالتربيةوذلكالغراضالصدق 
 قالمحتويوقداقروابصالحيةاالدواتوكانتنسبةالموافقةعليكلبندمنبنود اإلستبانةعالية.الظاهريوصد

 االرتباط الداخلي: -5

( بين كل محور من SPSSقام الباحث بحساب معامل االرتباط )بيرسون( باستخدام برنامج )
 محاور األداة مع المجموع الكلي لألداة وكان كاآلتي:

 ارتباط بيرسون بين كل محور مع المجموع الكلي لألداة( يبين معامل 5جدول رقم )

 معامل االرتباط المحور
 0.88 المحور األول
 0.78 المحور الثاني
 0.87 المحور الثالث
 0.89 المحور الرابع

( مما يدل 0.01من الجدول أعاله يتضح أن مستوى الداللة لمعامل االرتباط دال عند مستوى )
 على االتساق الداخلي.

 ثبات أداة: -6

( وهو 0,89تم التأكد من ثبات األداة لهذه الدراسة بحساب معامل )الفا كرونباخ( والذي بلغ )
 معامل ثبات عالي.

 األساليب اإلحصائية: -7

(، واستخدم األساليب SPSSاستخدم الباحث لتحليل البيانات برنامج تحليل الحزم اإلحصائية )
 الحصائية التالية:

 والنسب المأوية.أ. التكرارات 

 معامل االرتباط بيرسون.ب. 
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 ج. معامل الفا كرونباخ.

 .2د. اختبار كا

 عرض وتحليل البيانات وومناقشتها وتفسيرها

 اربعة علي تركزت والتي 2مستخدمة كا استمارة بتحليل الباحث في هذا الفصل من الدراسة قام
 اساسية، وهي:

 التقنيات الحديثة واقع  استخدام ( 1

 التقنيات الحديثة. إهمية استخدام ( 2

 أنواع التقنيات الحديثة. ( 3

 المعوقات المواجهة الستخدام التقنيات الحديثة. ( 4

 المحور األول: واقع استخدام التقنيات الحديثة بكليتي التربية والتمريض بجامعة اإلمام المهدي

السدتجابات المفحوصدين حدول عبداراتواقع  ( ألفدراد عيندة واحددة 2كدا( نتيجة اختبدار )6الجدول رقم )
 :  استخدام التقنيات الحديثة

 2قيمة كا العبارة الرقم
 المقروءة

 2قيمة كا
 المحسوبة

 النتيجة التفسير

يلددددم أعضدددداء هيئددددة التدددددريس بالجامعدددددة  1
 بالتقنيات الحديثة.

 الموافقة دالة 20. 47 488. 9

يعدددرف أعضددداء هيئدددة التددددريس بأهدددداف  2
 التقنيات الحديثة.استخدام 

 الموافقة دالة 52. 37 488. 9

يشارك أعضاء هيئة التدريس فدي اتخداذ  3
 القرارات باستخدام التقنيات الحديثة.

 الموافقة دالة 96. 13 488. 9
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يشددددددارك أعضدددددداء هيئددددددة التدددددددريس فددددددي  4
 تحسين التقنيات الحديثة.

 الموافقة دالة 64. 54 488. 9

التددددددريس علدددددى يتددددددرب أعضددددداء هيئدددددة  5
 استخدام التقنيات الحديثة الحديثة

9 .488 57 .36  الموافقة دالة 

يدددددددددتم التخطددددددددديط ألسدددددددددتخدام التقنيددددددددددات  6
 الحديثة.

9 .488 17 .16  الموافقة دالة 

80. 37 488. 9 تعدد أنواع التقنيات الحديثة المستخدمة 7  الموافقة دالة 

ينظدددر أعضددداء هيئدددة التددددريس للتطدددوير  8
 عملية  مستمرة.على أنه 

9 .488 41 .20  الموافقة دالة 

تتدددوفر معدددايير لقيددداس مخرجدددات التعلددديم  9
 بالتقنيات الحديثة.

9 .488 10 .32  الموافقة دالة 

تحسدددددددددن التقنيدددددددددات الحديثدددددددددة مدددددددددن أداء  ١٠
 أعضاء هيئة التدريس.

9 .488 15 .92  الموافقة دالة 

المقروءة من الجداول  2من قيمة كاالمحسوبة أكبر  2( أن قيمة كا6يتضح من الجدول )
يالحظ أن هناك داللة إحصائية لصالح التكرار األكبر، في كل  ،االحصائية في جميع العبارات

يدل على أن أفراد  وهذا العبارات أي أننا نالحظ أن أفراد العينة قد كانت  كل إجاباتهم )الموافقة(،
العينة أجابوا على فقرات المحور األول )الواقع الستخدام التقنيات الحديثة( بااليجاب. وهذا يشير 

وأهدافها.  وايجابية  إلمام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالتقنيات الحديثةبشكل واضح إلى 
ها وذلك القتناعهم بمدى الموافقة على التدريب عليها والتخطيط الستخدام أنواع مختلفة من

تطويرها واستمرارها في مخرجات العملية التعليمية  وتحسين أداء عضوهيئة التدريس بالجامعة 
 وكليتي التربية والتمريض، واتفقت هذه النتيجة مع الدراسات التي تناولت التقنيات الحديثة.  

ية والتمريض بجامعة اإلمام التقنيات الحديثة في كليتي التربالمحور الثاني: إهمية استخدام 
 المهدي. 
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حول عبارات أهمية استخدام  ( الستجابات المفحوصين2( نتيجة اختبار )كا7الجدول رقم )
 :التقنيات الحديثة

 2قيمة كا العبارة الرقم
 المقروءة

 2قيمة كا
 المحسوبة

 النتيجة التفسير

يمثل أهداف التقنيات الحديثة ترجمة ألهداف  1
 المقررات.

 الموافقة دالة 29.20 9.488

 الموافقة دالة 61.52 9.488 تلبي التقنيات الحديثة حاجات  الدارسين. 2

 الموافقة دالة 40. 24 9.488 يرتبط التقنيات الحديثة باحتياجات المجتمع. 3

 الموافقة دالة 30.16 9.488 يتميز التقنيات الحديثة بالدقة العلمية. 4

 الموافقة دالة 47.12 9.488 الحديثة سالمة المضمون.تراعي التقنيات  5

 الموافقة دالة 60.40 9.488 .قيم المجتمع المنشودةالتقنيات الحديثة  خدمت 6

تساعد التقنيات الحديثة على تنمية التفكير  7
 العلمي

 الموافقة دالة 45.20 9.488

 الموافقة دالة 17.36 9.488 يتصف التقنيات الحديثة بالتتابع في تنظيمها. 8

يتناسب التقنيات الحديثة معالساعات المقررة  9
 للتدريس.

 الموافقة دالة 35.20 9.488

تشتمل التقنيات الحديثةعليقدركاف من  ١٠
 التدريبات.

 ال توجداجابة غير دالة 7.92 9.488

العبارات، المقروءة من الجدول اإلحصائي في جميع  2المحسوبة أكبر من قيمة كا 2أن قيمة كا
يالحظ أن هناك داللة إحصائية  لصالح التكرار األكبر، في كل العبارات أي أننا نالحظ أن أفراد 

وهذا يدل على أن أفراد العينة أجابوا على فقرات المحور  العينة قد كانت  كل إجاباتهم )الموافقة(،
دراسة مع دراسة وقد اتفقت نتائج هذه الالثاني )أهمية التقنيات الحديثة( باإليجاب، 
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م( التي توصلت إلى أن اتجاهات موجبة نحواستخدام التقنيات الحديثة  وتطبيقاتها 2003عمر)
 في التعليم عن ُبعد. 

 : المحور الثالث: أنواع التقنيات الحديثة

 .حول عبارات أنواع التقنيات الحديثة ( الستجابات المفحوصين2( نتيجة اختبار)كا8الجدول )
 2قيمة كا العبارة الرقم

 المقروءة
 2قيمة كا

 المحسوبة
 النتيجة التفسير

 الموافقة دالة 15.76 9.488 السبورة الطباشيرية 1

 الموافقة دالة 47.40 9.488 السبورة الذكية 2

 الموافقة دالة 41.68 9.488 المجسمات 3

 الموافقة دالة 16.88 9.488 الحاسب اآللي 4

 الموافقة دالة 15.12 9.488 الفيديو التفاعلي 5

 الموافقة دالة 43.40 9.488 الوسائط المتعددة 6

 الموافقة دالة 12.24 9.488 جهاز عرض الشرائح 7

 الموافقة دالة 12.24 9.488 شاشات العرض المسطحة 8

 الموافقة دالة 25.40 9.488 السبورة المتحركة 9

 الموافقة دالة 28.24 9.488 الحقائب التعليمية  إلاللكترونية ١٠

( إلجابات أفراد العينة كانت ذات داللة إحصائية 2( يتضح أن نتيجة اختبار)كا8من الجدول )
المحسوبة  2المقروءة، وهي أقل من قيم كا 2المحسوبة أكبر من قيمة كا 2حيث كانت قيمة كا
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لى مما يدل علي وجود الداللة اإلحصائية، وقد دلت على الموافقة لكل العبارات، مما يدل ع
 تواجد أنواع مختلفة من التقنيات الحديثة يمكن استخدامها. 

 المحور الرابع:المعوقات المواجهة الستخدام التقنيات الحديثة
حول عبارات المعوقات المواجهة  ( الستجابات المفحوصين2( نتيجة اختبار )كا9الجدول )

 .الستخدام التقنيات الحديثة
 2قيمة كا العبارة الرقم

 المقروءة
 2قيمة كا

 المحسوبة
 النتيجة التفسير

الستخدام  ميزانيات المرصودةقلة ال 1
 التقنيات الحديثة.

 الموافقة دالة 27.28 9.488

صعوبة إنشاء معامل علمية خاصة  2
 بتصميم التقنيات الحديثة.

 الموافقة دالة 42.96 9.488

 الموافقة دالة 13.72 9.488 صعوبة تنفيذ بعض التقنيات الحديثة. 3

صعوبة تغطية كل المقررات الدراسية  4
 باستخدام التقنيات الحديثة.

 الموافقة دالة 28.80 9.488

 الموافقة دالة 17.92 9.488 ضيق الوقت المحدد للمحاضرة. 5

عدم توفر أنواع حديثة من التقنيات  6
 الحديثة.

 الموافقة دالة 19.40 9.488

المواد  عدم توفر الدعم المادي لتوفير 7
 المستهلكة.

 الموافقة دالة 18.40 9.488

بكات المعلومات ال مركزية ش 8
 .واالنترنت

 الموافقة دالة 21.00 9.488

 الموافقة دالة 50.40 9.488تدريب ألعضاء هيئة التدريس ضعفال 9
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 على استخدام التقنيات الحديثة.

عدم إمكانية تعميم استخدام التقنيات  ١٠
ومعطياتها في الجامعات الحديثة 

 السودانية.

 الموافقة دالة 17.00 9.488

( إلسدددددتجابات أفدددددراد العيندددددة كاندددددت ذات داللدددددة 2( يتضدددددح أن نتيجدددددة اختبار)كدددددا9مدددددن الجددددددول )
( ومسدتوى 49المقروءة من الجداول االحصائية عند درجدة حريدة ) 2حيث تمثل قيمة كاإحصائية، 

المحسدوبة لكدل العبدارات. وتوصدلت  2أصدغر مدن قيمدة كدا(، وهدي 9.488( تسداوي )0.05داللة )
الدراسة إلى أن هنالك معوقات الستخدام التقنيات الحديثة منها قلة الدعم المادى الكدافي السدتخدام 
التقنيددات الحديثددة، وصددعوبة تنفيددذها، وعدددم تددوفر الدددعم المددادي لتددوفير المددواد المسددتهلكة، وضددعف 

وقدد اتفقدت هدذه النتيجدة مدع نتيجدة  اسدتخدام التقنيدات الحديثدة،تدريب ألعضاء هيئدة التددريس علدى 
م( التددي توصددلت إلددى أن هنالددك معوقددات تواجدده معلددم الحلقددة 2016ابددراهيم بددابكر)دراسددة التجدداني 

قلددددة الددددعم المدددادى الكددددافي السدددتخدام الوسدددائل التعليميددددة، األولدددي بمرحلدددة التعلدددديم األساسدددي مثدددل 
 ام الوسائل التعليمية.وضعف تدريب للمعلمين على استخد

 النتائج والتوصيات والمقترحات

 تمهيد: 

في ختام هذه الدراسة وبعد أن قام الدارس بكل اإلجراءات البحثية المتعلقة بالموضوع والدراسة 
 وبعد تحليل النتائج ومناقشتها العلمية توصلت الدارسة إلى هذه النتائج والتوصيات والمقترحات.

 أواًل: النتائج:

اتجاهددات أعضدداء هيئددة التدددريس بجامعددة اإلمددام المهدددي بكليتددي التربيددة أثبتددت نتددائج الدراسددة حددول 
أن هنالدددك داللدددة إحصدددائية موجبدددة عنددددد  والتمدددريض نحواسدددتخدام  التقنيدددات الحديثدددة فدددي التددددريس

 في:  (0.05)مستوى أقل من 

كليتددي المهدددي  بجامعددة اإلمددامأعضدداء هيئددة التدددريس ( واقددع اسددتخدام التقنيددات الحديثددة مددن قبددل 1
 .  من خالل تعدد أنواعها، وأنها تحسن من أداء عضوهيئة التدريس التربية والتمريض

 أهمية استخدام التقنيات الحديثة في أنها  تقلل من الجهد المبذول  والوقت في التدريس.( 2
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المتعدددددة، وجهددداز عدددرض ( أندددواع التقنيدددات الحديثدددة مثدددل السدددبورة الذكيدددة، المجسدددمات، الوسدددائط 3
 الشرائح.

قلة الدعم المادى الكافي الستخدامها، ( المعوقات المواجهة الستخدام التقنيات الحديثة  4
 وصعوبة  تنفيذها، وضعف تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدامها. 

 ثانيًا: التوصيات:

 خرجت الدراسة بعدد من التوصيات وهي: 

 ى الكافي الستخدام التقتيات الحديثة. ضرورة توفير الدعم الماد -1
 العمل على تغطية كل المقررات الدراسية باستخدام التقنيات الحديثة.  -2
 تدريب للمعلمين على استخدام التقنيات الحديثة. -3

 ثالثًا: المقترحات:

بناء لما توصلت اليه الدراسة من نتائج وتوصيات قام الباحث باقتراح عدد من البحوث  
 والدراسات المستقبلية هي:

 . دور التقنيات الحديثة  في تحسين العملية التعليمية. 1
. تطوير التقنيات الحديثة المستخدمة في التدريس في الجامعات السودانية على  ضوء 2

 لمعاصرة. االتجاهات العالمية ا
دراسة تقويمية عن دور أعضاء هيئة التدريس في  توظيف التقنيات الحديثة  لتدريس  -3

 المتعلمين بالجامعات السودانية.  
 المصادر والمراجع

 أواًل: المراجع:

، القاهرة، عالم الكتب ، تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيقزكريا الل و علياء الجندي -1
 .م2008ع، للنشر والتوزي

( الرياض، دار تكنولوجيا التعليم )الماهية واألسس والتطبيقات العمليةعبد الرحمن كدوك،  -2
 م. 2000المفردات للنشر والتوزيع،

، عمان، دار المسيرة للنشر تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيقمحمد محمود الحيلة:  -3
 م. 2004,4والتوزيع والطباعة، ط
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 ،العين الجامعي دارالكتاب،التكنولوجياالتعليميةوالمعلوماتيةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، -4
 م.2001المتحدة، العربية اإلمارات

المستحدثات في عملية التعليم محمد عبد القادر العمري و محمد ضيف اهلل المومني،  -5
 .م2011عالم الكتب الحديث، ، والتعلم

، القاهرة ، دار الفكر تكنولوجيا اإلعالم في المجال التعليمي والتربويماجي الحلواني حسين، -6
 .م1987العربي، 

، عمان، 3، طمبادئ القياس والتقويم في التربيةنادر فهمي الزيود وهشام عامر عليان،  -6
 م.2005دار الفكر للنشر والتوزيع، 

 

 

 الرسائل العلمية والبحوث:ثانيًا: 

فعالية استخدام الوسائل التعليمية ودورها في األداء التعبيري إعتدال محمد مكي إدريس،  -7
ماجستير التربية )مناهج  للحلقة األولى بمرحلة األساس )دراسة ميدانية بمحافظة أم درمان(،

 م.2002جامعة أمدرمان اإلسالمية،  -وطرق التدريس(، كلية التربية 

استخدام الحاسب اآللي في تدريس الرياضيات بمرحلة  انتصار الحسن أحمد عبد اهلل، -8
رسالة ماجستير غير منشورة،  كلية التربية جامعة  األساس وقياس أثره على التحصيل،

 م. 2004الخرطوم، 

فاعلية استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في التعليم عن بعدعلي روضة عمر أحمد،  -9
، رسالة دكتوراة غير منشورة،  لمستوى الثاني الجامعي وأثره في تحصيلهم واتجاهاتهمطالب ا

 م. 2003كلية التربية جامعة الخرطوم، 
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الحاسوب وتقنيات المعلومات في زيادة التحصيل  حسن الهجا فضل المولى حسن، دور -10
اجستير غير منشورة، عهد سالة موتدريس المفاهيم العلمية لمادة الكيمياء بالمرحلة الثانوية، ر
 . م2006بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 -أثر استخدام الحاسوب في التعليم عن بعد في مادة األدب العربي غادة السر صالح،  -11
 م.2008جامعة أمدرمان اإلسالمية  -رسالة دكتوراه غير منشورة 

 .http://net.ousmedia.net/tvchannel.html -9-3-2017موقع:  -12
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قياس الكفاءة النسبية لألقسام األكاديمية بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة بخت الرضا 

 م باستخدامتحليل مغلف البيانات.2016-2018خالل العام الدراسي 

 إعداد: د.أنس قريب هللا أحمد إبراهيم

 جامعة باا الرضا -ب سم االقتصاد ال ياسي واإلحصار االجتماعي أستاذ مشارك       

 المستافص:

هد ا هيه الدراسة إلى قياس الكفار  النسبية لألقسار األكاديمية بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية  

(، DEA) مباستادار تحفيل مغفف البيانار 2016-2018باامعة باا الرضا  ال  األعوار

بنموذج عوا د الحام الثابتة  ونموذج عوا د الحام المتغير   بالتوجه اإل راجي  تم استادار 

مد ل واحد وهو عدد الطالب المسافون لففصل الدراسي الثامل ومارجيل هما عدد الساعار 

بعة أقسار ح  ا الكفار  الكامفة   رأنالمعتمد   عدد الطالب الناجحون  وتوصفا الدراسة إلى 

وهي قسم المحاسبة والتمويل  قسم إدار  األعما  قسم االقتصاد ال ياسي واإلحصار 

االجتماعي وقسم التنمية الريفية   ي نموذج عوا د الحام المتغير  ذار التوجه اإل راجي  أما 

ح د قسم 2017-2018 ي نموذج عوا د الحام الثابتة ذار التوجه اإل راجي لفعار الدراسي

واحد الكفار  الكامفة وهو قسم التنمية الريفية وتوصي الدراسة دراسة األسباب المؤدية إلى 

انافاض كفار  األقسار والعمل عفى إرالتها حتى تح د الكفار  الكامفة  ودراسة األسباب التي 

فيد منها األقسار أدر إلى تح يد كفار  كامفة لبعض األقسار ومحاولة اتااذها نماذج حتى تست

 التي لم تح د الكفار  الكامفة مل اجل الوصو  إلى الكفار  الكامفة.

تحفيل مغفف البيانار  عوا د الحام الثابتة  عوا د الحام المتغير   التوجه  الكلمات المفتاحية:

 اإل راجي  األقسار األكاديمية.

 Abstract: 

   This study aims to measure the relative efficiency of the academic 

departments at the Faculty of Economics and Administrative Sciences 

of the University of Bakht Alruda the period (2018-2016. We used the 

models of Data Envelopment Analysis (DEA) i.e.   Constant Returns to 

Scale (CCR) , and Variable Returns to Scale (BCC), by the orientation 

(output).The number of enrolled students at the eighth semester was the 

main output, and two inputs, the number of credit hours, and the 

number of successful students. Results of BCC reveal that four 

departments have achieved full efficiency, namely the Accounting and 

Finance Business Administration, Econometrics and Social statistics, 

and Rural Development. Economic department is the only inefficient. 

The results of CCR indicate that there is one department that has 
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achieved the full efficiency that isthe Rural Development Department. 

The study recommends studying the reasons for the low efficiency of 

the departments and working on removing them until they achieve full 

efficiency. To preserve the achievement of full efficiency, and tackle 

cause leading to inefficiency.. 

Keywords: DEA, efficiency, credit hours, successful student, enrolled 

student. 

 مقدمة:

حاجار اإلنسان التي  العفم هو أساس التمدن والتطور وهو أساس الرقي ليل  يعتبر التعفيم مل أهم

يسعي إلشباعها بكل ما يتعفد بالمعر ة  ول د أصبح التعفيم أهم وسيفة لبنار الشعوب ومواجهة 

متغيرار وتحديار المست بل  كما انه البداية الح ي ة لفت در وان جميع الدو  التي ت دما جار 

مسار التعفيم  ي  ت دمها ونهلتها مل اهتمامها بالعفم)عمر محمد  وبفه احمد  محطار  ي

 ر(2014السودان 

وقد أصبحا كثير مل الدو  المت دمة تراهل عفى أن التعفيم العالي بصفته مفتاح الت در  ويح د 

 التعفيم النمو االقتصاد .

ويامع الماتصيل عفى أن التعفيم العالي هو العمود الف ر  لمسير  هيا التطور والنمو 

مؤتمرار والندوار الدولية واإلقفيمية  ي أن النمار التعفيمي االقتصاد  الشامل  وقد أكدر ذل  ال

ياب أن يكون احد العوامل الر يسية لر ع  اإلنتاجية عفى األجل الطويل  وعفيه  ان تطوير 

التعفيم لم يعد أمرا ا تيارياً  بل أصبح أمرا ضرورياً الرما  رضته متغيرار الحاضر وأ اق 

جعة  فسفته وأساليبه  وقبل ذل  مستوى كفارته الدا فية المست بل  هو بحاجة مستمر  لمرا

والاارجية ولهيا أضحى التعفيم العالي متغيراً مست الً لعمفية التنمية سواً االقتصادية أو 

االجتماعية وأصبح شرقاً إلحداث الت در  ي شتى صوره المادية والث ا ية.) عفي بل صالح بل 

 (1428الشايع  

 مشكلة الدراسة

متطفبار تحسيل الكفار  النسبية لألقسار العفمية بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية جامعة / ما 1

 باا الرضا التي لم تح د الكفار  النسبية الكامفة.

 / ما الكفار   النسبية لألقسار العفمية بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية باامعة باا الرضا.2
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 أهداف الدراسة

إلى قياس الكفار   النسبية لألقسار العفمية  بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية هد ا هيه الدراسة  

  DEAجامعة باا الرضا  كما هد ا هيه الدراسة  إلى استادار أسفوب  تحفيل مغفف البيانار)

 لإلسهار  ي:

النسبية / تحديد األقسار العفمية بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية باامعة باا الرضا ذار الكفار  1

 الكامفة.

/ تحديد األقسار العفمية بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية جامعة باا الرضا التي لم تح د 2

 الكفار  الكامفة وكيل  معر  األسباب.

/ تحديد األقسار المرجعية لكل قسم مل األقسار غير الكفر التي استطاعا تح يد الكفار  3

 النسبية.

 أهمية الدراسة

انه أجريا العديد مل الدراسار ل ياس كفار  الاامعار باستادار  أسفوب مغفف بالرغم مل 

البيانار  إال أن هزه الدراسة تعتبر الدراسة األولى لألقسار األكاديمية باامعة باا الرضا كفية 

 االقتصاد والعفور اإلدارية.

 محددات الدراسة:

اقتصرر الدراسة عفى الكفار  النسبية لألقسار األكاديمية بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية  ي 

باستادار أسفوب تحفيل مغفف البيانار) نموذج  2018حتى  2016جامعة باا الرضا مل العار 

كمد الر وعدد الطالب  -عوا د الحام الثابتة( والمتغيرار هي:) عدد الطالب المسافيل

   عدد  الساعار كمارجار(الاريايل

لم تار أ  دراسة  عل  كفار  األقسار األكاديمية  ي جامعة باا الرضا أنما هد ا الدراسة إلى 

تحديد األقسار األكاديمية  بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية باامعة باا الرضا ذار الكفار  

 2016ال  األعوار الدراسية مل وذل  مل  ال  استادار نموذج مغفف البيانار  النسبية الكامفة.

 ر. 2018إلى 

 هي: أقسار  مسة إلى الورقة وتن سم

المتعف ة بكفار   والتاريبية النمرية لفدراسار االهتمار يولي حيث األدبيار الدراسة استعراض 

 ووصف  والمنهاية األقسار األكاديمية بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية جامعة باا الرضا

  ي غيرها عل الورقة وأ يرااالستنتاج. وتاتفف هيه   التاريبية والنتا     البيانار

ا تيارمتغيرار عدد الساعار  عدد األساتي  بكل قسم  عدد الطالب المسافيل   عدد الطالب 

 الناجحيل  عدد قالب اإلنيار األو  والثاني  واقل معد  لفد و  لف سم.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

اإلقار النمر  األسس النمرية لفكفار  النسبية  وتحفيل مغفف البيانار  ونبي  تعريفية تلمل 

 عل كفية االقتصاد والعفور اإلدارية جامعة باا الرضا.

والتي هد ا إلى تحديد الكفيار الكفؤ  التي استطاعا استادار (1428دراسة علي بن صالح بن )

د مل المارجار  استادر البحث أسفوب تحفيل مغفف اقل قدر مل المد الر إلنتاج ال در  المتح 

البيانار  توصفا الدراسة إلى تحديد الكفيار الكفؤ   ي كل جامعة  وهي  ي جامعة المف  سعود 

سبع كفيار مل ثالث عشر  كفية دا فة  ي الت ييم  أما  ي جامعة المف  عبد العزيز  عدد الكفيار 

ة دا فة  ي الت ييم     ي جامعة المف   يصل  عدد الكفؤ  هي سا كفيار مل اثنتي عشر  كفي

الكفيار الكفؤ  هي أربع كفيار مل ثماني كفيار دا فة  ي الت ييم  مل أهم التوصيار ان يكون 

التركيز  ي تدريس بحوث العمفيار والتحفيل الكمي  ي الاامعار عفى الاانب التطبي ي.  مما 

 يتيح لفدارسيل  هم أعمد واستفاد  اكبر.

التي هد ا إلى استادار نمارج التحفيل ( 2015دراسة خالد رحمة هللا، مصطفى احمد)و

التطوي ي لفبيانار  استادما الدراسة نموذج عوا د الحام الثابتة إليااد مؤشرار الكفار  ذار 

التوجيه اإل راجي ونموذج عوا د الحام المتغير   بينا النتا   انه حسب نموذج شارنز وكوير 

كفية حسب مؤشرار  19مل ماموع  100كفيار مؤشر كفار   6قد ح  ا  CCRورودس 

بفغا عدد الكفيار التي  BCCالتوجيه اإل راجي  ي حسل حسب نموذج بانكر وشارنز وكوير 

 كفية حسب مؤشرار التوجيه اإل راجي. 19كفية مل ماموع  12 100ح  ا كفار  

كفار  الفنية ألدار الادمار الصحية  هد ا إلى قياس ال (2015أما دراسة رامي نهيل مهنا)

الم دمة  ي المستشفيار الحكومية العامة العامفة  ي قطاع غز    اعتمدر هزه الدراسة تطبيد 

تحفيل المكونار األساسية الململ  ي تحفيل البيانار بالتوجه المد في و د اقتصاديار الحام 

امة  ي قطاع غز  تعمل و د أحاامها الثابا  تمثفا أهم النتا   أن المستشفيار الحكومية الع

بيل حام  0.05وال توجد عالقة ذار داللة إحصا ية عند مستوى معنوية 93المثالية بنسبة

مستشفى عفى درجة  21مستشفيار مل أصل  6المستشفى ودرجة كفارتها  وكيل  حصفا 

 82يل بالتوجه المد في  وكانا درجة الكفار  تتراوح ب CCRو د نموذج  100كفار   نية

  كيل  أوصا الدراسة عفى المستشفيار التي ال تتمتع بالكفار  التامة االستفاد  مل 100إلى 

 المستشفيار المرجعية وتبني أساليبها  ي ت ديم  دماتها لر ع كفارتها. 

وأعمدر الدراسة عفى أسفوب تحفيل مغفف البيانار   م(2008ودراسة فريح خليوي حمادي)

المعامل التي ح  ا الكفار  ثالث مرار هي معمالن   ط  وان المعامل  وتوصفا الدراسة إلى أن

التي لم تح د كفار  قيفة الفتر  هي سبعة معامل  أما التوصيار اعتماد نتا   البحث  ي ر ع 
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الكفار  النسبية لفمعامل غير الكفؤ  مل  ال   ت فيل المد الر حسب الم ادير المحدد  مل ناحية  

  المارجار  والعمل عفى دراسة األسباب التي تؤد   إلى تيبيب الكفار  أو العمل عفى رياد

 وتحديدها بشكل دقيد.

هد ا الدراسة إلى استادار احد األساليب  م(2009ثم دراسة محمد شامل بهاء الدين مصطفى)

ية الكمية الحديثة أسفوب تحفيل مغفف البيانار  ي قياس الكفار  الدا فية النسبية لفاامعار الحكوم

السعودية  وتوصفا الدراسة إلى أن عدد الاامعار الحكومية السعودية ذار الكفار  النسبية 

( جامعة محل الت ييم  كما وجد أن مستوى كفار  11( جامعار مل أصل)5الدا فية التامة)

التي  -لكل جامعة غير الكفر –العمفيار الدا فية  وكيل  تم تحديد الاامعار المرجعية 

يد الكفار  النسبية عفى الرغم مل أنها تعمل  ي نفس المرو  التنا سية لفاامعار استطاعا تح 

 غير الكفر.

هد ا هيه الدراسة إلى م(2014ودراسة محمد بن على، راشد بن سليمان، محمد عبد المجيد)

ية قياس الكفار  النسبية ألقسار كفية التربية باامعة السفطان قابوس وتحديد األقسار األكاديمية بكف

التربية  ي جامعة السفطان قابوس الكفر وغير الكفر والتوصل إلى متطفبار التحسيل  ي 

األقسار األكاديمية التي لم تح د الكفار  النسبية التامة  وتوصفا الدراسة إلى أن الكفار  النسبية 

االد الي  لألقسار األكاديمية بكفية التربية باامعة السفطان قابوس  ي ماا  التدريس ذ  التوجه 

واإل راجي جارر مت اربة وت ترب مل الكفار  التامة  أما الكفار  النسبية لألقسار األكاديمية بكفية 

التربية باامعة السفطان قابوس  ي ماا   دمة الماتمع ذ  التوجه االد الي واإل راجي جارر 

قبل المدرسة ب قل منافلة  وجار قسم التربية الرياضية بدرجة كفار  تامة  وجار قسم قفل ما 

(  وأوصا الدراسة إلى النمر إلى ال سم المرجعي وذل  بدراسة أسباب 0.11كفار  بم دار)

وكيفية الوصو  إلى الكفار  النسبية التامة  قياس الكفار  النسبية كل نهاية عار جامعي وتحديد 

ر التي لم تح د الكفار  األقسار المرجعية ونسب الوصو  إلى الكفار  النسبية التامة بالنسبة لألقسا

 التامة.

 تع يب عفى الدراسار الساب ة

تشابها الدراسة الحالية مع دراسة محمد بل عفي  وراشد بل سفمان  و محمد عبد الحميد  حيث 

استادما الدراستيل قياس الكفار  النسبية لألقسار األكاديمية  تم  ي هيه الدراسة استادار نموذج 

وذج عوا د الحام المتغير  لفتوجه اإل راجي  أما دراسة محمد  وراشد  عوا د الحام الثابتة ونم

ومحمد  تم استادار نموذج عوا د الحام الثابتة ونموذج عوا د الحام المتغير  التوجه االد الي 

واإل راجي  وكيل  ناد ان هيه الدراسة الحالية تشابها مع دراسة  الد رحمة هللا ومصطفى 
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ل تم استادار نموذج عوا د الحام الثابتة ونموذج عوا د الحامالمتغيرذو احمد حيث ناد الدراستي

 التوجه اال راجي.

 Data Envelopment Analysis   (DEA)أسلوب تحليل مغلف البيانات

يعر  ب نه   أدا  تستادر  البرماة الاطية لتحديد المزي  األمثل لماموعة ماالر وماموعة 

مارجار لوحدار إدارية متماثفة األهدا  وذل  بنار عفى األدار الفعفي لهيه الوحدار) عفي بل 

 (28 ص1429صالح  قياس الكفار  النسبية لفاامعار السعودية  

نار ب نه ذل  األسفوب الي  يستادر البرماة الرياضية إليااد كما يعر  أسفوب تحفيل مغفد البيا

الكفار  النسبية لتشكيفة مل وحدار اتااذ ال رار والتي تستعمل ماموعة متعدد  مل المد الر 

والمارجار  وذل  ب سمة ماموع المارجار عفى ماموع المد الر  لكل منشا    ويتم م ارنة 

ا حصفا منشا  ما عفى أ لل نسبة كفار   إنها تصبح ) هيه النسبة مع المنشار األ رى  وإذ

حدود كفؤ ( وت اس درجة  عدر الكفار  لفمنشار األ رى نسبة إلى الحدود الكفؤ  باستعما  

الي  يمثل الكفار   1)الطرق الرياضية   ويكون مؤشر الكفار  لفمنشا  محصور بيل ال يمة واحد)

 ( والي  يمثل عدر الكفار  .0الكامفة   وبيل المؤشر ذو ال يمة صفر )

إما سبب تسمية هيا األسفوب ب سفوب تحفيل مغفف البيانار   يعود إلى كون الوحدار ذار الكفار  

اإلدارية تكون  ي الم دمة  وتطوق ) تغفف( الوحدار اإلدارية غير الكفؤ    عفيه تم تحفيل 

متطفبار تحسيل الكفار  النسبية البيانار التي تغففها الوحدار الكفؤ .)محمد بل عفي السعيد  

 (2014لألقسار األكاديمية  مافة العفور  

 Relative Efficiencyالكفاءة النسبية

ينطو  مؤشر الكفار  النسبية تحا مسمى ت ييم األدار والي  يلم باإلضا ة إلى مؤشر الكفار  

ار اإلدارية مؤشر  االقتصاد والفعالية  وعرض هيه العمفية هو تحسيل قري ة عمل الوحد

(Decision Making Units األقسار  ي هيه الدراسة  ويبد مؤشر الكفار  النسبية ك حد أهم )

ال سم  مواردها DMUهيه المؤشرار ويمكل أن يعر  عفى انه الكيفية الايد  التي يستعمل بها 

 ) المد الر( لإلنتاج السفع والادمار ) الاريايل(

 نماذج تحفيل مغفف البيانار

 اذج األساسية ألسفوب مغفف البيانار :النم

مل (DEA)ظهرر عد  نماذج إليااد مؤشرار الكفار  باستادار أسفوب تحفيل مغفف البيانار 

(  ونموذج  Constant Return Scale(أو نموذج عوا د الحام الثابتة )CCRأبررها نموذج )

(BCC(   أونموذج عوا د الحام المتغير )Variable ReturnScale  )  ويمكل إيااد الكفار

 Input Oriented(IOM) ي كل مل النموذجيل   و ي جانب المد الر تسمى التوجه اإلد الي
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Modelsو ي جانب المارجار يسمى التوجه اإل راجي  Output Oriented 

Models(OOM)  (2018.) هاشم عبد هللا ادر  قياس الكفار  النسبية لشركة السكر السودانية| 

 ليل مغلف البيانات أربعة نماذج رئيسيةيضم مدخل تح

 Constant Return to Scale (CRS)/ نموذج عوائد الحجم الثابتة 1

نسبة إليهم والي   CCRويطفد عفيه  Charnes Cooper Rhodesوضع هيا النموذج مل قبل 

أ  أن الوحدار المطفوب قياس   Constant Return to Scaleيستند إلى ثبار غفة الحام 

تها يفترض أنها تعمل عند مستوى غفة الحام الثابتة بمعنى أن رياد  المد الر بنسبة معينة كفار

يترتب عفيها رياد  بنفس النسبة  ي المارجار ويعد هيا النموذج مال ماً عندما تكون الوحدار 

 المطفوب قياس كفارتها والتي تعمل عند مستوى حامها المثفى

 Variable Return to Scale/ نموذج عوائد الحجم المتغيرة  2

الييل قوروا إلى   Banker  Charnesa Cooperنسبة إلى  BCCويطفد عفيه نموذج 

  وبسبب الحاجة إلى نموذج لفوحدار التي  ال تعمل عند مستوى حامها CCRالنموذج األساسي 

 ي األمثل ليل  ظهرر الحاجة إلى نموذج عوا د الحام المتغير  والي  يعني إن أ  رياد  

مد الر وحدار اتااذ ال رار بنسبة معينة تؤد  إلى رياد  بنفس النسبة أو أكثر أو اقل  ي 

مارجاتها   لال عل انه يعطي نوعيل مل درجار الكفار ) الكفار  الفنية والكفار  الحامية(. 

ب نه ي در الكفار  الفنية استناداً إلى حام العمفيار CCRالي  يتميز عل نموذج  BCCونموذج 

  لال عل إعطار إمكانية وجود عا د متغير) ثابا أو متزايد أو متناقص(.

يلمنان نوعيل مل  BCCو  CCRومل الادير باليكر ان نموذجي تحفيل مغفف البيانار 

النماذج أيلا وذل  بنار عفى توجه وحدار صنع ال رار المطفوب قياس كفارتها اإلنتاجية  

) أ  التي هد ها استادار اقل  Input-Oriented إذا كانا هيه الوحدار ذار توجه مد في 

أو   CCR-I)كمية مل المد الر لت ديم كمية محدد  مل المارجار(  انه يستادر نموذج )

(BCC-I لفحصو  عفى الوحدار الكفور   أما إذا كانا هيه الوحدار ذوار توجه )

المارجار تقديم اكبر كمية من  ) أ  التي هد ها هو Output-Orientedإ راجي 

-BCC( أو )CCR-Oباستادار الكمية المتاحة مل المد الر(  انه يتعيل استادار نموذج )

O. لفحصو  عفى الوحدار الكفور ) 

 (Multiplicative modelموذج اللوغاريتمي )/ الن3

ينسب هيا النموذج إلى تشارنز  وكوبر  وسيفورد وستتز ي ور أساسا عفى الفوغاريتم الاطي 

 (.Cobb-Douglasوتفسير اإلنتاجية عفى قري ة كوب دوجالس )

  Additive model/ النموذج التجميعي 4
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  ويفسر نتا   الكفار  بموجب النمرية وينسب إلى تشارنز وكوبر وجوالني وسيفورد وستتز

االقتصادية المعرو ة بامثفية باريتو)ثا ر احمد سعدون السمان  قياس الكفار  اإلنتاجية 

 (48-46  ص2016لفمستشفيار العراقية  

 كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية:

ر مع الكفيار األ رى  ي 1997انشئا كفية االقتصاد و العفور اإلدارية  ي العار نشأة الكلية: 

الاامعة و تعد مل الكفيار التي سعا الاامعة إلى إنشا ها تمشياً مع أهدا ها  ي توسيع قاعد  

التعفيم العالي و البحث العفمي و تعمل الكفية عفى تزويد قالبها ب حدث العفور و أكثرها تطوراً 

. بدأر الدراسة بالكفية أوالً ب سميل  ي ماتفف مياديل العفور االقتصادية و اإلدارية و المحاسبية

  ط هما قسم االقتصاد و قسم إدار  األعما  والمحاسبة و التمويل و قد اضيف قسم التنمية الريفية 

ر . ثم أضيف قسم االقتصاد ال ياسي و اإلحصار االجتماعي مع بداية العار 2002 ي العار 

ة الدراسية و لكل ابتداراً مل العار ر و كانا الكفية تتبع نمار السن2004-ر2003الاامعي 

ر قررر الكفية تغيير نمار الدراسة بها بصور  شامفة . و بإقرار الال حة 2003-ر2002الاامعي 

 الاديد  قب ا الكفية و ألو  مر  نمار الفصل الدراسي.

ناحية ت ع الكفية شما  مدينة الدويم  ي مد ل معهد باا الرضا ساب اً يحدها مل ال موقع الكلية :

 .26الشمالية )ديم بكر ساب اً( و شرقاً حي المزاد  جنوباً إمتداد الحي العاشر و غرباً مربع 

 أهدا  الكفيةتهد  كفية االقتصاد و العفور اإلدارية إلى تح يد األهدا  التالية  :

* تو ير  رص التعفيم  ي العفور االقتصادية واالدارية الحديثة  وتطوير قدرار واهتمامار 

 لطالب بما يتناسب مع متطفبار سوق العمل.ا

  * تح يد تطور مستمر  ي ماتفف الدراسار العفمية مل أجل مواكبة التطور العفمي.

  * االرت ار باود   النمار التعفيمي والبحثي  ي الكفية.

  *اجرار البحوث العفمية التي ترت ي  بحاجار وقلايا الماتمع  بغرض تح يد التنمية المستدامة.

اعداد  ري  مفم بالاوانب االكاديمية  اال القية  والوقنية  مل اجل  دمة اهدا  الماتمع 

 *التنموية.

 * ت هيل الماتمع مل  ال  برام  الدراسار العفيا  المؤتمرار  والندوار العفمية.

 األقسام العلمية بالكلية

العفور و المعار  اإلدارية و  تلم كفية االقتصاد و العفور اإلدارية ستة أقسار عفمية ت در ماتفف

االقتصادية و المحاسبية و اإلحصا ية و االجتماعية. و شهدر هيه األقسار العفمية تطورار 
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ماتففة حتى أصبحا  يما هي عفيه اآلن . و ت در لطالب الكفية آ ر النمريار العفمية التي تدرس 

  ي األقسار العفمية المتشابهة و تتكون هيه األقسار مل:

 المحاسبة و التمويل. قسم .1

 قسم إدار  األعما . .2

 قسم االقتصاد ال ياسي و اإلحصار االجتماعي. .3

 قسم التنمية الريفية. .4

 قسم االقتصاد البحا. .5

 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية :

تمنح الكفية درجة البكالريوس  ي ثمانية  صو  دراسية و بكالريوس الشر   ي عشر   صو  

 التاصصار التالية:دراسية  ي 

 االقتصاد. .1

 االقتصاد ال ياسي و اإلحصار االجتماعي. .2

 إدار  األعما  . .3

 المحاسبة و التمويل. .4

 (2010-التنمية الريفية.) دليل جامعة باا الرضا .5

 الاانب التطبي ي:

 –( مد الر ومارجار األقسار األكاديمية بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية 1جدو  )

 ر .2016-2017 جامعة باا الرضا لفعار الدراسي 

 الطفبة الناجحون عدد الساعار الطفبة المسافون ال سم

 90 173 93 المحاسبة والتمويل

 85 176 85 إدار  األعما 

 81 170 89 االقتصاد

 63 200 75 واإلحصار االجتماعياالقتصاد ال ياسي 

 19 176 20 التنمية الريفية
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( إحصار وصفي لمتغيرار األقسار األكاديمية لكية االقتصاد والعفور اإلدارية 2جدو  )

 جامعة باا الرضا

االنحرا   أعفى قيمة اقل قيمة المتوسط المتغير

 المعيار 

 26.87 93 20 72 الطفبة المسافون

 10.7 200 170 179 عدد الساعار

 25.95 90 19 67.6 الطفبة الناجحون

( وبانحرا  72نالحظ مل الادو  أعاله أن ال يمة المتوسطة لفطفبة المسافون بفغا ) 

( وبانحرا  معيار  179( وبفغ متوسط  عدد الساعار )26.87معيار   يساو  )

( 67.6الناجحون )(   كما بينا اإلحصارار الوصفية انم كتوسط عدد الطفبة 10.7)

(  كما نالحظ مل نفس الادو  إن هنال  تباعد كبير 25.95وبانحرا  معيار  يساو  )

 بيل ال يمة الدنيا وال يمة العفيا لكل المتغيرار.

( االرتباط بين المدخالت والمخرجات  لألقسام األكاديمية كلية االقتصاد 3جدول )

 والعلوم اإلدارية جامعة بخت الرضا

الطفبة  المتغير

 المسافون

 الطفبة الناجحون عدد الساعار

   1 الطفبة المسافون

  1 -0.068 عدد الساعار

 1 -0.185 0.98 الطفبة الناجحون

( يبيل كفار  األقسار األكاديمية والمارجار المستهد ة  واألقسار المرجعية و د 4جدو  )

 ر .2016-2017 لفعار الدراسي  و د التوجه اإل راجي CCR نموذج 
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عدد  الكفاءة األقسار

الساعات 

 حقيقي

عدد 

 الساعات

مستهد

 ف

الطلبة 

الناجحو

ن 

 حقيقي

الطلبة 

الناجحو

ن 

مستهد

 ف

نسبة 

التحسن 

 المطلوبة

 األقسام المرجعية

 ال يوجد ال يوجد 90 90 173 173 1.000 المحاسبة والتمويل

 ال يوجد ال يوجد 85 85 176 176 1.000 إدار  األعما 

إدار  األعما  والمحاسبة    7.17 86 81 170 170 0.93 االقتصاد

 والتمويل

إدار  األعما  والمحاسبة  19.05 75 63 155 200 0.84 االقتصاد ال ياسي

 والتمويل

إدار  األعما  والمحاسبة  5.26 20 19 41 176 0.95 التنمية الريفية

 والتمويل

عدد  الكفاءة األقسار

الساعات 

 حقيقي

 عدد

 الساعات

مستهد

 ف

الطلبة 

الناجحون 

 حقيقي

الطلبة 

الناجحو

ن 

مستهد

 ف

نسبة التحسن 

 المطلوبة

األقسام 

 المرجعية

 ال يوجد - 90 90 173 173 1.00 المحاسبة والتمويل

 ال يوجد - 85 85 176 176 1.00 إدار  األعما 

 ال يوجد - 81 81 170 170 1.00 االقتصاد

 كل األقسار  18.1 75 63 176 200 0.84 االقتصاد ال ياسي

 ال يوجد - 19 19 176 176 1.00 التنمية الريفية
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نالحظ مل الادو  أعاله  أن قسمان مل جمفة  مسة أقسار ح  ا الكفار  الكامفة وهي  

 0.93  قسم المحاسبة  إدار  األعما   أما قسم االقتصاد لم يح د الكفار  الكامفة وهي 

ياب عفى قسم االقتصاد حتى يح د الكفار  الكامفة عفيه رياد  وعدد الطالب الناجحون  

  وكيل  قسم االقتصاد ال ياسي واإلحصار 7.17وذل  بنسبة  86إلى  81  مل 

ياب عفى قسم االقتصاد  ال ياسي  0.84  االجتماعي لم يح د الكفار  الكامفة وهي 

واإلحصار االجتماعي حتى يح د الكفار  الكامفة عفيه أن يافض الساعار المعتمد مل 

وذل  بنسبة  75إلى  63  ساعة رياد  وعدد الطالب الناجحون  مل  155إلى  200

ياب عفى قسم  0.95    أما قسم التنمية الريفية  لم يح د الكفار  الكامفة وهي 19.05

 19  التنمية الريفية حتى يح د الكفار  الكامفة عفيه رياد  وعدد الطالب الناجحون  مل 

  5.26وذل  بنسبة  20إلى 

( يبيل كفار  األقسار األكاديمية والمارجار المستهد ة  واألقسار المرجعية و د 5جدو  )

 ر .2016-2017 و د التوجه اإل راجي  لفعار الدراسي  BCC نموذج 

الادو  أعاله أن هنال  أربعة أقسار مل جمفة  مسة أقسار ح  ا الكفار   نالحظ مل

الكامفة  وهي قسم المحاسبة والمويل   قسم إدار  األعما    قسم االقتصاد   وقسم التنمية 

إذن عفى قسم   0.84الريفية أما قسم االقتصاد ال ياسي واإلحصار االجتماعي ح د الكفار  

قالب إلى  63 ار االجتماعي رياد  عدد الطالب الناجحيل مل االقتصاد ال ياسي واإلحص

 200وكيل  عفيه أن يافض  عدد الساعار المعتمد  مل  18.1 قالب وذل  بنسبة    75

ساعة معتمد   وال سم المرجعي ل سم  االقتصاد  ال ياسي واإلحصار االجتماعي  176 الى

ة  المحاسبة والتمويل  إدار  األعما   حتى يح د الكفار  الكامفة وهو قسم التنمية الريفي

 واالقتصاد.

-2017 و د التوجه اإل راجي لفعار الدراسي  CCR( مؤشر الكفار   لنموذج6جدو  )

 ر .2016
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 درجة الكفار  مؤشر الكفار   األقسار

 كفار  كامفة 1.00 المحاسبة والتمويل

 كفار  كامفة 1.00 إدار  األعما 

 كفار  م بولة 0.93 االقتصاد

 كفار  م بولة 0.84 االقتصاد ال ياسي

 كفار  م بولة 0.95 التنمية الريفية

تمهر نتا   الكفار  المارجية أن قسمان مل بيل  مسة أقسار تتصف بدرجة كفار  كامفة   و هي: 

قسم المحاسبة والتمويل  قسم إدار  األعما   بينما لم يح د قسم االقتصاد الكفار  الكامفة وح د 

د     وكيل  قسم االقتصاد ال ياسي واإلحصار االجتماعي لم يح 0.93كفار  م بولة وقدرها 

  وأ يرا قسم التنمية الريفية لم يح د الكفار  0.84الكفار  الكامفة بينما ح د كفار  م بولة قدرها 

   حيث ال يتوجب عفى قسم االقتصاد  وقسم االقتصاد 0.95الكامفة وقد ح د كفار  م بولة قدرها 

جة الكفار  ال ياسي واإلحصار االجتماعي  وقسم التنمية الريفية  بي  جهود كبير  لبفوغ در

 الكامفة.

-2017 و د التوجه اإل راجيففعار الدراسي  BCC( مؤشر الكفار   لنموذج7جدو  )

 ر .2016

 درجة الكفار  مؤشر الكفار   األقسار

 كفار  كامفة 1.00 المحاسبة والتمويل

 كفار  كامفة 1.00 إدار  األعما 

 كفار  كامفة 1.00 االقتصاد

 كفار  م بولة 0.84 االقتصاد ال ياسي

تمهر نتا   الكفار  المارجية أن أربعة أقسار مل بيل  مسة أقسار تتصف بدرجة كفار  كامفة   و 

هي: قسم المحاسبة والتمويل  قسم إدار  األعما   قسم االقتصاد    وقسم التنمية الريفية  بينما 

ارته لم يح د قسم االقتصاد ال ياسي واإلحصار االجتماعي الكفار  الكامفة  بينما كانا كف
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م بولة بحيث ال يتوجب عفى قسم االقتصاد ال ياسي واإلحصار االجتماعي بي  جهود كبير  

 لبفوغ درجة الكفار  الكامفة.

 

 –( مد الر ومارجار األقسار األكاديمية بكفية االقتصاد والعفور اإلدارية 8جدو  ) 

 ر .2017-2018 جامعة باا الرضا لفعار الدراسي 

اإلدارية  ( إحصار وصفي لمتغيرار األقسار األكاديمية لكية االقتصاد والعفور9جدو  )

 جامعة باا الرضا

االنحرا   أعفى قيمة اقل قيمة المتوسط المتغير

 المعيار 

 49.07 145 13 64.4 الطفبة المسافون

 10.73 200 170 179 عدد الساعار

 44.68 132 13 59 الطفبة الناجحون

( 64.4نالحظ مل الادو  أعاله أن ال يمة المتوسطة لفطفبة المسافون بفغا ) 

( وبانحرا  179( وبفغ متوسط  عدد الساعار )49.07وبانحرا  معيار   يساو  )

(   كما بينا اإلحصارار الوصفية انم كتوسط عدد الطفبة الناجحون 10.73معيار  )

(  كما نالحظ مل نفس الادو  إن هنال  تباعد 44.68( وبانحرا  معيار  يساو  )59)

 لكل المتغيرار. كبير بيل ال يمة الدنيا وال يمة العفيا

 الطفبة الناجحون عدد الساعار الطفبة المسافون ال سم

 132 173 145 المحاسبة والتمويل

 88 176 95 إدار  األعما 

 39 170 44 االقتصاد

 23 200 25 ال ياسي واإلحصار االجتماعياالقتصاد 

 13 176 13 التنمية الريفية
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( االرتباط بين المدخالت والمخرجات  لألقسام األكاديمية كليةاالقتصاد 10جدول )

 ر .2017-2018 لفعار الدراسي والعلوم اإلدارية جامعة بخت الرضا

الطفبة  المتغير

 المسافون

 الطفبة الناجحون عدد الساعار

   1 الطفبة المسافون

  1 -0.40 عدد الساعار

 1 -0.40 0.99 الناجحونالطفبة 

 

( يبيل كفار  األقسار األكاديمية والمارجار المستهد ة  واألقسار المرجعية 11جدو  ) 

 ر2017-2018 و د التوجه اإل راجيففعار الدراسي  BCC و د نموذج 

نالحظ مل الادو  أعاله  أن أربعة أقسار ح  ا الكفار  الكامفة وهي قسم المحاسبة  

عي  التنمية الريفية  أما قسم إدار  األعما   االقتصاد ال ياسي واإلحصار االجتما

ياب عفى قسم االقتصاد حتى يح د الكفار   0.95االقتصاد لم يح د الكفار  الكامفة وهي 

عدد  الكفاءة األقسار

الساعات 

 حقيقي

عدد 

 الساعات

مستهد

 ف

الطلبة 

الناجحو

ن 

 حقيقي

الطلبة 

الناجحو

ن 

مستهد

 ف

نسبة 

التحسن 

 المطلوبة

 األقسام المرجعية

المحاسبة 

 والتمويل

 ال يوجد ال يوجد 132 132 173 173 1.000

 ال يوجد يوجدال  88 88 176 176 1.000 إدار  األعما 

المحاسبة واإلدار   5.66 41 39 176 170 0.95 االقتصاد

 وال ياسي والتنمية الريفية

 ال يوجد ال يوجد 23 23 200 200 1.000 االقتصاد ال ياسي

 ال يوجد ال يوجد 13 13 176 176 1.000 التنمية الريفية
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وذل   41إلى  39  وعدد الطالب مل   176الى   170الكامفة عفيه رياد  الساعار مل 

 5.66.بنسبة 

( يبيل كفار  األقسار األكاديمية والمارجار المستهد ة  واألقسار المرجعية 12جدو  )

 ر2017-2018 و د التوجه اإل راجي لفعار الدراسي  CCR و د نموذج 

إذن عفى قسم  رياد   0.91نالحظ مل الادو  أعاله أن قسم المحاسبة والتمويل ح د الكفار  

 %9.8قالب وذل  بنسبة   145 قالب إلى  132 المحاسبة والتمويل عدد الطالب الناجحيل مل 

وال سم المرجعي ل سم   المحاسبة والتمويل حتى يح د الكفار  الكامفة وهو قسم التنمية الريفية  

ما قسم التنمية الريفية هو ال سم الواحد الي  ح د الكفار  الكامفة  أما قسم إدار  األعما  ح د أ

قالب إلى  88 إذن عفى قسم إدار  األعما  رياد  عدد الطالب الناجحيل مل  0.93الكفار  

وال سم المرجعي ل سم إدار  األعما  حتى يح د الكفار  الكامفة وهو قسم  7.9وذل  بنسبة 95

إذن عفى قسم  االقتصاد رياد  عدد الطالب  0.88التنمية الريفية  أما قسم االقتصاد ح د الكفار  

وال سم المرجعي ل سم  االقتصاد  12.82قالب وذل  بنسبة    44قالب إلى  39 الناجحيل مل 

حتى يح د الكفار  الكامفة وهو قسم التنمية الريفية  أما قسم االقتصاد ال ياسي واإلحصار 

إذن عفى قسم  االقتصاد  ال ياسي واإلحصار االجتماعي رياد  عدد  0.92االجتماعي ح د الكفار  

وال سم المرجعي ل سم   8.70قالب وذل  بنسبة   25 قالب إلى  23 الطالب الناجحيل مل 

 .االقتصاد حتى يح د الكفار  الكامفة وهو قسم التنمية الريفية

عدد  الكفاءة األقسار

الساعا

ت 

 حقيقي

عدد 

 الساعات

مستهد

 ف

 الطلبة

الناجحو

ن 

 حقيقي

الطلبة 

الناجحو

ن 

مستهد

 ف

نسبة 

التحسن 

 المطلوبة

األقسام 

 المرجعية

 التنمية الريفية %9.8 145 132 1963 173 0.91 المحاسبة والتمويل

 التنمية الريفية %7.9 95 88 1286 176 0.93 إدار  األعما 

 التنمية الريفية 12.82 44 39 595 170 0.88 االقتصاد

 التنمية الريفية 8.70 25 23 338 200 0.92 ال ياسياالقتصاد 

 - - 13 13 176 176 1.00 التنمية الريفية
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-2018 و د التوجه اإل راجيففعار الدراسي  CCR( مؤشر الكفار   لنموذج13جدو  )

 ر2017

 درجة الكفار  مؤشر الكفار   األقسار

 كفار  كامفة 1.00 المحاسبة والتمويل

 كفار  كامفة 1.00 إدار  األعما 

 كفار  م بولة 0.95 االقتصاد

 كفار  كامفة 1.00 االقتصاد ال ياسي

 كفار  كامفة 1.00 التنمية الريفية

نتا   الكفار  المارجية أن أربعة أقسار مل بيل  مسة أقسار تتصف بدرجة كفار  كامفة   و تمهر 

هي: قسم المحاسبة والتمويل  قسم إدار  األعما   قسم االقتصاد ال ياسي واإلحصار االجتماعي   

 بولة بحيث وقسم التنمية الريفية  بينما لم يح د قسم االقتصاد الكفار  الكامفة  بينما كانا كفارته م

 ال يتوجب عفى قسم االقتصاد بي  جهود كبير  لبفوغ درجة الكفار  الكامفة.

 

-2018 و د التوجه اإل راجيففعار الدراسي  BCC( مؤشر الكفار   لنموذج14جدو  )

 ر2017

 درجة الكفار  مؤشر الكفار   األقسار

 كفار  م بولة 0.91 المحاسبة والتمويل

 كفار  م بولة 0.93 إدار  األعما 

 كفار  م بولة 0.88 االقتصاد

 كفار  م بولة 0.92 االقتصاد ال ياسي

 كفار  كامفة 1.00 التنمية الريفية

تمهر نتا   الكفار  ذار التوجه اال راجي: أن قسم واحد مل بيل  مسة أقسار اتصف بدرجة 

كفار  كامفة   و هو: قسم التنمية الريفية  بينما لم تح د أربعة أقسار الكفار  الكامفة وهي:قسم 
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المحاسبة والتمويل  قسم إدار  األعما   قسم االقتصاد  قسم االقتصاد ال ياسي واإلحصار 

جتماعي   بينما كانا كفارته م بولة بحيث ال يتوجب عفى هيه األقسار بي  جهود كبير  اال

 لبفوغ درجة الكفار  الكامفة.

 النتائج

 مل  ال  تطبيد تحفيل مغفف البيانار عفى عينة البحث توصل الباحث إلى ماموعة مل النتا  :

نال  قسمان ح  ا الكفار  ناد أن ه2016-2017 مل  ال  نتا   الطالب لفعار الدراسي  1/

الكامفة مل  ال  نموذج  عوا د الحام الثابتة ذار التوجه اإل راجي وهما قسم المحاسبة 

 والتمويل وقسم إدار  األعما .

أما  ي نموذج عوا د الحام المتغير  ذار التوجه اإل راجي  ناد أن هنال  أربعة أقسار ح  ا  2/

والتمويل  قسم إدار  األعما   قسم االقتصاد  قسم التنمية  الكفار  الكامفة وهي:  قسم المحاسبة

 الريفية.

ناد أن  ي نموذج عوا د الحام المتغير  ذار  2017-2018مل  ال  نتا   العار الدراسي  3/

التوجه اإل راجي  أربعة أقسار ح  ا الكفار  الكامفة  وهي قسم المحاسبة والتمويل  قسم إدار  

 ال ياسي واإلحصار االجتماعي و قسم التنمية الريفية.األعما  قسم االقتصاد 

ناد أن  2017-2018أما  ي نموذج عوا د الحام الثابتة ذار التوجه اإل راجي لفعار الدراسي4/

 هنال  قسم واحد ح د الكفار  الكامفة وهي قسم التنمية الريفية.

كانا اقل األقسار كفار  هو قسم  2016-2017 مل  ال  نتا   الطالب لفعار الدراسي  5/

االقتصاد ال ياسي واإلحصار االجتماعي مل  ال  نموذج عوا د الحام الثابتة ذار التوجه 

( أما  ي نموذج عوا د الحام المتغير  ذار التوجه اإل راجي كانا الكفار  0.84اإل راجي)

(0.84.) 

اقل األقسار كفار  كان قسم كانا  2017-2018 مل  ال  نتا   الطالب لفعار الدراسي  6/

( أما  ي عوا د الحام الثابتة   د 0.95االقتصاد حيث نا   ي نموذج عوا د الحام المتغير  )

 (.0.88نا  )

ر  2016-2017نالحظ أن قسم المحاسبة والتمويل ح د الكفار  الكامفة  ال  العار الدراسي  7/

ر   ويرجع ذل  إلى قبو  العدد 2017-2018ولم يح د الكفار  الكامفة   ي العار الدراسي 

 ر.2017-2018الكبير مل الطالب  ال  العار الدراسي 

كيل  ناد أن قسم االقتصاد هو ال سم الوحيد الي  لم يح د الكفار  الكامفة  ال  العامييل  8/

 الدراسييل ويرجع ذل  إلى عدد الطالب الكبير.
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واإلحصار االجتماعي نالحظ أن ال سم  ال   كيل  عند م ارنة نتا   قسم االقتصاد ال ياسي 9/

ر ويرجع السبب إلى عدد الطالب م ارنة بنتا   العار الدراسي  2016-2017العار الدراسي  

 ر.2017-2018

 التوصيات

دراسة األسباب المؤدية إلى انافاض كفار  األقسار والعمل عفى إرالتها حتى تح د الكفار   1/

 الكامفة.

لتي أدر إلى تح يد كفار  كامفة لبعض األقسار ومحاولة اتااذها نماذج حتى دراسة األسباب ا 2/

 تستفيد منها األقسار التي لم تح د الكفار  الكامفة مل اجل الوصو  إلى الكفار  الكامفة. 

ياب عفى قسم المحاسبة والتمويل حتى يح د الكفار  الكامفة عفيه أن ي بل عدد مناسب مل 3/ 

 الطالب. 

ياب عفى قسم االقتصاد دراسة األسباب التي تؤد  إلى الكفار  الكامفة حتى تصل إلى الكفار   4/

 الكامفة.

 

 

 المراجع

   محطار  ي مسار التعفيم  ي السودان.)ر2014عمر محمد  بفه أحمد ) 1/

 ه( قياس الكفار  النسبية لفاامعار السعودية رسالة دكتوراه.1428عفى بل صالح الشا ع ) 2/

ر( ت ييم كفار  أدار الادمار الصحية الم دمة  ي المستشفيار 2014رامي نهيل مهنا ) 3/

الحكومية  ي قطاع غز  باستادار تحفيل مغفف البيانار  رسالة دكتوراه  كفية التاار   

 الاامعة اإلسالمية.

ن ر(  قياس الكفار  النسبية ل طاع صناعة السكر  ي الباكستا2008 ريح  فيو  حماد  ) 4/

 باستادار تحفيل مغفف البيانار رسالة دكتوراه.

ر(  متطفبار تحسيل الكفار  النسبية 2014محمد بل عفي  راشد بل سفيمان محمد عبد الحميد ) 5/

لألقسار األكاديمية كفية التربية جامعة السفطان قابوس مافة العفور التربوية العدد الثالث  

  يوليو.1ج

ر(  قياس الكفار  اإلنتاجية لفمستشفيار الحكومية العراقية 2016ثا ر احمد سعدون السمان ) 6/

 .35  العدد 12باستادار مغفف البيانار  مافة تكريا لفعفور  المافد 
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ر(  قياس الكفار  النسبية لكفار  إنتاج السكر  ي السودان 2018هاشم عبد هللا ادر ضو البيا ) 7/

ه  كفية االقتصاد والعفور اإلدارية  جامعة باا باستادار تحفيل مغفف البيانار  رسالة دكتورا

 الرضا.

ر(  قياس الكفار  النسبية لفاامعار الحكومية 2009محمد شامل بهار الديل مصطفى  همي  ) 8/

 بالممفكة العربية السعودية  مافة جامعة أر ال رى لفعور التربوية والنفسية  المافد األو  يناير.
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 االعرابية السم )الجاللة(  في )سورة نوح( وأثره في المعنىالمواقع 

-السعودية  -جامعة الملك فيصل-أستاذ مشارك  -إعداد: د. عبد الباقي محمد البرير يوسف 
abdelbagi1968@gmail.com 

 

: اْسُم )الجاللة( من األسماء الجميلة التي ُتشع ر العبد باألمان والطمأنينة والسكينة، المستخلص
فاهلل سبحانه هَو ربُّ كلِّ شيٍء وخالُقُه، والقادُر عليه ، ال َيْخُرُج شيء  عْن ُرُبوب يَّت ه ، وكلُّ َمْن في 
، َوَتْحَت َقْهر ه  و المقصود باْسم )الجاللة(: اهلل ، الرب في  السََّماوات  واألرض  َعْبد  لُه في َقْبَضت ه 

 . هذا البحث  و موقعه اإلعرابي  في سورة نوح

إن المواقع اإلعرابية السم الجاللة وأثرها في المعنى  أتاحت للقارئ أن يتتبع النص القرآني 
بطريقة تجعله يفهم وجوها كثيرة، منها ما يتعلق بتنوع اللفظ وداللته ، ومنها ما يتعلق بتنوع  

بداعه  البش ز َيعجز عن إتمام نظمه  وا  ر.ومن هنا حركات اإلعراب، وهذه كلها تقود إلى نص معج 
ة لتتبع المواقع اإلعرابية السم الجاللة وأثرة في المعنى كدراسة  في سورة نوح   برزت الحاجة ُمل حَّ
وذلك لبيان أثر هذه  المواقع  في تنويع أوجه الداللة تبعا لآليات القرآنية في عدة مواضع من 

عرابه، وكتب التفسير  وما استجد من دراسات في سورة نوح ، فكانت الوجهة كتب معاني القرآن وا 
هذا الموضوع. تتبعت في هذه الدراسة األوجه المختلفة من اإلعراب السم الجاللة  وأثر ذلك في 

 المعني، ثم توصلت إلى نتائج مهمة ذكرتها في ختام هذه الدراسة.

 الكلمات المفتاحية:  

 قرآني  ، نوح عليه السالم .المواقع اإلعرابية ، اسم الجاللة ، اللهوالرب، أثر المعني،  النص ال
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The meanings of the name of the majesty in" Surat Noah" and its impact 
in meaning 

Abstract 

The name (majesty) of the beautiful names that feel safe and safe and 
tranquility of the slave . God Almighty is the Lord of all things and 
Creator, capable of it, does not come out anything about his Lordliness, 
and everyone in the heavens and the earth a slave in his grip, Majesty. 
God, the Lord in this research and its position in the narrative of Noa. 

The literary sites of the name of the majesty and its impact on the 
meaning allowed the reader to trace the Qur'anic text in a way that 
makes it understand many aspects, including the diversity of the word 
and its significance, including the diversity of expression movements, all 
leading to a miraculous text that fails to complete its systems and human 
creation. There is an urgent need to trace the geographical locations of 
the name of the majesty and the difference in meaning as a study in 
Surah Noah, in order to show the effect of these sites on diversifying the 
meanings according to the Qur'anic verses in several places of Surah 
Noh. The destination was the meanings of the Quran and its 
commentary. . In this study, I followed the different aspects of the 
expression of the name of the majesty and the impact of that in the 
concerned, and then reached the important results I mentioned at the 
conclusion of this study. 

 key words: 

The name of the majesty, God and the Lord, the impact of the meaning, 
the Koranic text, Noah peace be upon him. 
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:تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها من الدراسات المرتبطة بتفسير القرآن الكريم أهمية الدراسة
وفهم معانيه عن طريق االحتجاج بالنحو، فالمواقع اإلعرابية السم الجاللة في هذه السورة تستحق 

 الدراسة مع بيان أثرها في المعنى .

 :أهداف الدراسة

 ه السورة وبيان موقعه اإلعرابي وأثره في المعنى./ حصر اسم الجاللة في هذ1

 / التعمق في فهم أسرار القرآن الكريم لما يزخر به من لطائف نحوية .2

 / التعمق في فهم معاني القرآن عن طريق اإلعراب. 3

/إثراء المكتبة العربية بدراسة علمية حول هذا الموضوع، ينتفع بها المسلمون والباحثون وطلبة 4
 .العلم 

 الدراسات السابقة: من الدراسات السابقة التي اطلعنا عليها في هذا المجال:

 –دفع اهلل حمد اهلل حسين -الموقع اإلعرابي السم الجاللة و أثره في التركيب والداللة -1
 م .4/2018

حدود الدراسة :هي آيات  سورة نوح وذلك حسب ما يتخللها من مواطن إعرابية  السم الجاللة -2
. 

 :المنهج المتبع هو المنهج االستقرائي التحليلي .هج الدراسةمن

دد اعتماد كتاب إعراب القرآن للنحاس ليكون المرجع األساسي في حصر اآليات والجمل القرآنية 
التي اختلف النحويون في تحديد مواقعها اإلعرابية باإلضافة إلى كتب إعراب القرآن كمراجع 

 مساعدة، وكتب التفسير. 
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تضمنت هذه الدراسة المحاورالتالية:المحوراألول:الموقع اإلعرابي السم الجاللة الدراسة:محاور 
والمحور الثاني:وقفة مع سورة نوح عليه السالم والمحورالثالث: دراسة تطبيقية السم الجاللة من 

 حيث موقعه اإلعرابي في سورة نوح وأثره في المعنى ثم الخاتمة وأهم المصادر والمراجع .

 المحوراألول:الموقع اإلعرابي السم الجاللة

 مفهوم اإلعراب عند النحويين لغة واصطالحا.  -1

لغة: اإلفصاح والتبيين والكشف ، يقال: أعرب فالن عما في نفسه أي أبان وأفصح ، واإلعراب 
 (.1مصدر الفعل الرباعي أعرب ، كما في اللسان )

وضبطا حسب موقعها فى الجملة ، والعوامل  اصطالحا: هو تغيير يطرأ على أواخر الكلمة نطقا
الداخلة عليها أوما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف أو 

( تغيير العالمة التي في آخر 2تغيير أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا)
(.وهذه التعريفات متقاربة 3ي ذلك كل عامل )اللفظ بسبب تغيير العوامل الداخلة عليه ،وما يقتض
 الحرف األخير في كل كلمة معربة. المعنى ، فجميعها يدور حول التغيير الذى يعترى

 هد  ، مادة )أعرب(.1414لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت  ،  (1)
-ةبيروتحاشيةالصبانعلىشرحاألشمونى ، أبوالعرفانمحمدبنعليالصبان  ، دارالكتبالعلمي (2)

 1/73م ، 1997-هد  1417، الطبعة: األولى  1لبنان ، ط
 .73/ 1،  15النحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارف ، ط (3)

 :عوامل اإلعراب

 )أ( معنوية مثل: وقوع الكلمة مبتدأ أو فاعال أو حاال.

ن وأخواتها  )ب( لفظية ، مثل: ظن وأخواتها ، وكان واخواتها ، وا 

لن ، لم ، إن ، في ، على. وأنواع اإلعراب أربعة: الرفع والنصب والجر )ج( والحروف ، مثل: 
والجزم ،فالرفع والنصب يدخالن في األسماء واألفعال ، والجر خاص باألسماء ، والجزم خاص 
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باألفعالولكل نوع عالمات أصلية وفرعية:فالعالمات األصلية هي: الضمة للرفع ، والفتحة 
 سكون للجزم ، والعالمات الفرعية هي: األلف فيللنصب ، والكسرة للجر ، وال

المثنى ، والواو في جمع المذكر السالم واألسماء الستة ، وثبوت النون  في األفعال الخمسة للرفع 
، والياء في المثنى وجمع المذكر السالم ، واأللف في األسماء الستة ، والكسرة في جمع المؤنث 

خمسة للنصب ، والياء في المثنى وجمع المذكر السالم السالم ، وحذف النون في األفعال ال
واألسماء الستة ، والفتحة في الممنوع من الصرف للجر ، وحذف النون في األفعال الخمسة 

 وحذف حرف العلة للجزم

 واإلعراب قسمان:

)أ( االعراب اللفظي ، وهو ظهورما تقتضي العوامل على آخر الكلمة من رفع ونصب وجر 
 وجزم.

عراب التقديري ، وهو ما ال يمكن ظهوره في النطق على أواخر الكلمات لمانع ، كأن )ب( اإل
 يكون آخر الكلمة ألفا مقصورة ، مثل:

 (.1الفتى ، يسعى ، أو ياء مكسورا ما قبلها مثل كتابي)

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 1/73حاشية الصبان على األشموني ،  باب المعرب والمبنى  (1)

 ما المقصود بالموقع اإلعرابي السم الجاللة  -2

ر العبد باألمان والطمأنينة والسكين - أ ة.. فاهلل اْسُم )الجاللة( من األسماء الجميلة التي ُتشع 
سبحانه هَو ربُّ كلِّ شيٍء وخالُقُه، والقادُر عليه ، ال َيْخُرُج شيء  عْن ُرُبوب يَّت ه ، وكلُّ َمْن في 

يه  َخْلَقُه، ثُمَّ  ، َوَتْحَت َقْهر ه .. وهَو الذي ُيَربِّي َعْبَدُه، َفُيْعط  السََّماوات  واألرض  َعْبد  لُه في َقْبَضت ه 
يه  إلى َمَصا ه ، فال خالق إال هو، وال ُمدبِّر ألمرَك سواه، وال رازق لك إال هو .َيْهد   ل ح 

 ما المقصود باْسم )الجاللة(: اهلل ، الرب في هذا البحث . - ب
 ما المقصود بالموقع اإلعرابي السم الجاللة : إعراب اسم الجاللة في سورة نوح .  - ت
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 المحور الثاني:وقفة مع سورة نوح عليه السالم 

 ألهميتها. –عليه السالم -المحورسأحاول التحدث عن مضمون سورة نوح في هذا 

، وقد تناولت تفصيال قصة نبي اهلل نوح   تعالج السورة أصول العقيدة اإلسالميةمضمون السورة :
بيان لسنة اهلل تعالى في األمم التي انحرفت عن دعوة اهلل   عليه السالم ، وفي السورة

 خرة .الشديد لهم في اآل  وعقابه

وتكليفه بتبليغ الدعوة و إنذار قومه   ابتدأت بالحديث عن إرسال اهلل تعالى لنوح عليه السالم -1
ْر َقْوَمَك ... "   من عذاب اهلل تعالى ، من قوله تعالى: " إ نَّا َأْرَسْلَنا ُنوحا  إ َلى َقْوم ه  َأْن َأنذ 

ُر َلْو ُكنُتْم َتْعَلُموَن " )إلى قوله تعالى : " .. إ نَّ َأَجَل اللَّه  إ    (1)  ( .2َذا َجاء اَل ُيَؤخَّ
من قوله تعالى: "   وصبره في سبيل تبليغ الدعوة ،  جهاد نوح عليه السالم  ذكرت بعد ذلك  -2

ْسَرْرُت َلُهْم ( إلى قوله تعالى : " ثُمَّ إ نِّي َأْعَلنُت َلُهْم َوَأ3َقاَل َربِّ إ نِّي َدَعْوُت َقْوم ي َلْيال  َوَنَهارا  " )
 (4إ ْسَرارا   " )

من قوله :" َفُقْلُت  اهلل عليهم وعظيم فضائله ليجّدوا في طاعة اهلل ،  ذّكرت قومه بإنعام -3
 ( .6( إلى قوله تعالى:" َوَمَكُروا َمْكرا  ُكبَّارا  " )5اْسَتْغف ُروا َربَُّكْم إ نَُّه َكاَن َغفَّارا  ")

هالكتحدثت عن تمادي قومه عل -4 "  َوَقاُلوا   من قوله تعالى:  اهلل تعالى لهم بالطوفان ،  يه وا 
ُدوا َلُهم مِّن ُدون  اللَّه  7اَل َتَذُرنَّ آل َهَتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َوّدا  َواَل ُسَواعا  ... ") ( إلى قوله تعالى:" .. َفَلْم َيج 

 ( .8َأنَصارا   " )
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 1آية  –سورة نوح  -1
 4آية  –سورة نوح  -2
 5آية  –سورة نوح  -3
 9آية  –سورة نوح  -4
 10آية  –سورة نوح  -5
 22آية  –سورة نوح  -6
 23آية  –سورة نوح  -7
 25آية  –سورة نوح  -8
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ختمت بدعاء نوح على قومه بالهالك ألن قلوبهم لم تلين وال انتفعوا بالتذكير ، من قوله  -9
َن اْلَكاف ر يَن َديَّارا  ") ( إلى قوله تعالى:"َربِّ 1تعالى: " َوَقاَل ُنوح  رَّبِّ اَل َتَذْر َعَلى اأْلَْرض  م 

يَن إ الَّ تََبارا  "  اْغف ْر ل ي َول َوال َديَّ َول َمن د  الظَّال م  َنات  َواَل َتز  ن يَن َواْلُمْؤم  نا  َول ْلُمْؤم  َدَخَل َبْيت َي ُمْؤم 
(2 ) 

بعد هذه المقدمة عن مضمون السورة الكريمة والتي بدورها قد مهدت للمحاور القادمة وقد أحاطت 
تتبع مواقع اسم الجاللة في ثنايا للمتلقي اآليات التي تحتوي على  الشواهد )اسم الجاللة ( وسأ

 السورة إن شاء اهلل .
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 26آية  –سورة نوح  -1
 28آية  –سورة نوح  -2

 
 

 المحورالثالث: دراسة تطبيقية السم الجاللة و موقعه اإلعرابي وأثره في المعنى. 
 سأبدأ هذا المحور بإعراب اسم الجاللة )اهلل والرب ( وأثره في المعنى . 

" )*( َأن  اْعُبُدوا اللََّه يكون أن أيضا بمعنى )أي( ويكون  اللَّهَ "َأن  اْعُبُدوا  -1 يُعون  َواتَُّقوُه َوَأط 
يُعون  عطف عليه وبمعن اعبدوا اهلل ( فعل )ى نذير بأن اعبدوا اهلل وصلتها اعبدوا َواتَُّقوُه َوَأط 

َأن  اْعُبُدوا اللََّه( ال محل لها جملة )( و 1وفاعل واسم الجاللة في محل نصب على المفعولية )
يُعون  ( يقول تعالى ذكره من اإلعراب وهي جملة مفسرة وقوله: )َأن  اْعُبُدوا اللََّه َواتَُّقوُه  َوَأط 

ير  ُمب ين  ( بأن اعبدوا اهلل، يقول: إني لكم نذير  مخبرا عن قيل نوح لقومه: )إ نِّي َلُكْم َنذ 
يُعون   أنذركم، وآمركم بعبادة اهلل )َواتَُّقوُه ( يقول: واتقوا عقابه باإليمان به، والعمل بطاعته )َوَأط 

 ه، واقبلوا نصيحتي لكم.( يقول: وانتهوا إلى ما آمركم ب
يُعون  (  وقد حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: )َأن  اْعُبُدوا اللََّه َواتَُّقوُه َوَأط 

( مما تقدم 2قال: أرسل اهلل المرسلين بأن ُيْعَبد اهلُل وحده، وأن تتقي محارمه، وأن ُيطاع أمره )
اللة في قوله )َأن  اْعُبُدوا اللََّه ( يدور حوله المعنى العام ، فالعبادة يمكن اإلشارة إلى أّن اسم الج

هلل ، والتقوة هلل والطاعة هلل  ، فهي األساس في حياة العبد والمخلوق وهي سنة منذ بدء الخلق فقد 
 وجه اهلل رسله وأنبياه إلى عبادته في كل الظروف .

ْن ُذُنوب ُكْم ..إ نَّ  -2 ْن  للَّه  َأَجَل ا " َيْغف ْر َلُكْم م  ُر َلْو ُكْنُتْم َتْعَلُموَن " )*(ْغف ْر َلُكْم م  إ ذا جاَء ال ُيَؤخَّ
ْرُكْم إ لى َأَجٍل ُمَسمًّى عطف عليه إ نَّ َأَجَل اللَّه  إ ذا جاَء ال  ُذُنوب ُكْم جزم ألنه جواب األمر َوُيَؤخِّ
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ُر َلْو ُكْنُتْم َتْعَلُموَن لم يجزم بلو الفعل ا لمستقبل لمخالفتها حروف الشرط في أنها ال ترّد ُيَؤخَّ
ُروا ب الطَّاَعة  َقْبَل حلول 3الماضي إلى المستقبل) (.وقوله َتَعاَلى: "إ نَّ َأَجَل اللَّه  .." َأْي َباد 

(فاسم الجاللة مضاف إليه من حيث 4النقمة فإنه إذا أمر تعالى يكون َذل َك اَل ُيَردُّ َواَل ُيَماَنُع )
 فكان له أثرفي  المعنى  اإلعراب

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

اس ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط -1  26، ص 5هد ، ج1421 1إعراب القرآن ،  النَّحَّ
،  23هد ، ج 1422،  1تفسير الطبري  ، الطبري ، دار هجر للطباعة والنشر  ، ط -2

 288ص
اس ، ج -3  5/26إعراب القرآن ،  النَّحَّ
هد  1419 1تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، تحقيق: محمد حسين شمس الدين ، بيروت ط -4

 245،ص 8،ج
 َوَنهارا ")*( ، لماذا قاَل َربِّ ولم يقل اهلل  وهذا ما سنعرفه "قاَل َربِّ إ نِّي َدَعْوُت َقْوم ي َلْيال   -3

ن َربِّ الحقا ."قاَل  ..." رّب منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وحذف حرف النداء وا 
واسمها وجملة دعوت خبرها وقومي مفعول به وليال ونهارا ظرفان متعلقان بدعوت والجملة 

 (1مقول القول )

له  -الربوبيُة : مشتقة  من اسم  اهلل  " الرب " -من جهة  االشتقاق  :  األلوهيُة : مشتقة  من لفظ  " اإل 
ماتة  ،  -" و  من جهة  المتعلق  :  الربوبيُة : متعلقة  باألمور  الكونية  كالخلق  ، واإلحياء  ، واإل 

، والمحرم  ، والمكروه  و من جهة   األلوهيُة : متعلقة  باألوامر  والنواهي من الواجب   -ونحوها
الربوبيُة  -األلوهيُة : فقد رفضوهو  من جهة  الداللة  :  -الربوبيُة : أقر به المشركون -اإلقرار  : 

الربوبيُة : يستلزم  -األلوهيُة : مدلولُه عملي و  من جهة  االستلزام  والتضمن  :  -: مدلولُه علمي
األلوهية  خارج  عن مدلول  توحيد  الربوبية  ، لكن ال يتحقُق توحيُد  توحيد األلوهية بمعني أن توحيدَ 

األلوهيُة : متضمن  توحيَد الربوبية  ، بمعنى أن توحيَد الربوبية  جزء   -الربوبية  إال بتوحيد  األلوهية  
من  الربوبيُة : ال يدخلُ  -من معنى توحيد  األلوهية  .  من جهة  الدخول  في اإلسالم  وعدمه  : 
 آمن به في اإلسالم  و  األلوهيُة : يدخُل من آمن به في اإلسالم  . 

 الربوبيُة : توحيُد اهلل  بأفعاله  هو سبحانُه كالخلق ونحوه -من جهة  توحيد  اهلل :  
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ة  األلوهيُة : توحيُد اهلل  بأفعال  العباد  من الصالة  ، والزكاة  ، والحج  ، والصيام  ، والخشية  ، والرهب 
، والخوف  ، والمحبة  ، والرجاء  ونحو ذلك . وُيطلُق على توحيد  األلوهية  توحيُد اإلرادة  والطلب  

(2) 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

،  3إعراب القرآن الكريم وبيانه ، محيي الدين الدرويش ، اليمامة للنشر والتوزيع ، ط -1
 223، ص ١٠ج  -هد 1412

المدخل لدراسة  العقيدة  اإلسالمية  على مذهب  أهل السنة  والجماعة  ، إبراهيم محمد البريكان ،  -2
 113-101هد ، ص1423،  1دار ابن القيم ، ط

 

إ نَُّه َكاَن َغفَّار ا " )*( )َفُقْلُت( الفاء حرف استئناف وماض وفاعله والجملة  َربَُّكمْ "َفُقْلُت اْسَتْغف ُروا -4
مستأنفة ال محل لها )اْسَتْغف ُروا( أمر مبني على حذف النون والواو فاعله )َربَُّكْم( مفعول به 

( ماض ناقص واسمها مستتر )َغفَّارا ( خبر كان والجملة مقول القول )إ نَُّه( إن اسمها )كانَ 
: إ نَّ َقْوَم ُنوٍح َلمَّا َكذَُّبوُه 1والجملة الفعلية خبر إن والجملة االسمية تعليل ال محل لها) (َقاَل ُمَقات ل 

يَن سَ  ْم َأْرَبع  يال  َحَبَس اللَُّه َعْنُهُم اْلَمَطَر، َوَأْعَقَم َأْرَحاَم ن َسائ ه  َنة ، َفَرَجُعوا ف يه  إ َلى ُنوٍح، َفَقاَل َزَمان ا َطو 
َن الشِّْرك  َحتَّى َيْفَتَح َعَلْيُكْم َأْبَواَب ن َعم ه  )  (2ُنوح : اْسَتْغف ُروا َربَُّكْم م 

َوَقار ا "ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ولكم خبر وال نافية وترجون  ل لَّه  "مَّا َلُكْم ال َتْرُجوَن  -4
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وجملة ال ترجون حال من الكاف في لكم وهلل 

وقيل ما لكم ال »حال ألن الالم للتبيين ولو تأخرت لكانت صفة للوقار.وعبارة أبي حيان: 
وقارا ويكون على هذا منهم كأنه يقول تؤدة منكم وتمكنا في  تجعلون رجاءكم هلل وتلقاءه

وقال قطرب: هذه لغة حجازية، وهذيل « النظر ألن الفكر مظنة الخفة والطيش وركوب الرأس
ما لكم ال ترجون هلل وقارا إنكار »وخزاعة ومضر يقولون: لم أرج لم أبال وعبارة أبي السعود: 

هلل تعالى وقارا على أن الرجاء بمعنى االعتقاد وال  ألن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم
ترجون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيها معنى االستقرار في لكم وهلل متعلقان 
بمضمر وقع حاال من وقارا ولو تأخر لكان صفة له أي أّي سبب حصل لكم حال كونكم 
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طاعة له وقد خلقكم أطوارا أي غير معتقدين هلل تعالى عظمة موجبة لتعظيمه باإليمان به وال
والحال أنكم على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية وهي أنكم تعلمون أنه تعالى خلقكم تارة 
عناصر ثم أغذية ثم أخالطا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ولحوما ثم أنشأكم خلقا 

ان التام مع العلم بها آخر فإن التقصير في توقير من هذه شئونه في القدرة القاهرة واإلحس
 ( 3«)مما ال يكاد يصدر عن العاقل

 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هد  1425، 1دمشق ، ط –مد عبيد الدعاس ، ودار الفارابي عراب القرآن الكريم ، أح (1)
 385، ص  3،ج

هد  ،  1420 - 3بيروت ، ط –التفسير الكبير ،  للرازي ، دار إحياء التراث العربي  (2)
 651ص 

،  4بيروت ، ط –دمشق  -عراب القرآن وبيانه ، محيي الدين درويش  ، دار اليمامة  (3)
 230-226،ص 10ج

َباق ا" )* ()الهمزة( لالستفهام )كيف( اسم استفهام  اللَّهُ َكْيَف َخَلَق "َأَلْم َتَرْوا   -6 َسْبَع َسَماَواٍت ط 
 في محّل نصب حال )طباقا( حال منصوبة من سبع سموات )الواو( عاطفة في الموضعين 

( 1في محّل نصب مفعول به لفعل الرؤية المعّلق باالستفهام كيف.)« خلق اهلل ... »وجملة: 
جاللة إذا أعربت في اإلعراب التفصيلي في محل رفع فاعل وعاملها الفعل الماضي  ولفظ ال

)خلق( وفي الحالتين نجد لها أثرا واضحا على المعنى  وفي تفسير قوله تعالى: َأَلْم َتَرْوا َكْيَف 
َدٍة َوَهْل َهَذا يتلق َدة  َفْوَق َواح  باقا  َأْي َواح  ى من جهة السمع فقط  أو هو َخَلَق اللَُّه َسْبَع َسماواٍت ط 

، َفإ نَّ اْلَكَواك َب السَّْبَعَة السَّيَّ  َن التسييرَواْلُكُسوَفات  ا ُعل َم م  مَّ َن اأْلُُمور  اْلُمْدَرَكة  ب اْلح سِّ م  ُف م  اَرَة َيْكس 
ُف َما فَ  ْنَيا، َوُهَو َيْكس  َماء  الدُّ ا َفَأْدَناَها اْلَقَمُر ف ي السَّ ، َوالزَُّهَرُة َبْعُضَها َبْعض  ُد ف ي الثَّان َية  ْوَقُه، َوُعَطار 

َسة ..... ) يُخ ف ي اْلَخام َسة ، َواْلُمْشَتر ي ف ي السَّاد  ، َواْلَمرِّ ، َوالشَّْمُس ف ي الرَّاب َعة   (2ف ي الثَّال َثة 

َن اأْلَْرض  َنباتا  )*( )من األرض( متعّلق ب )أنبتكم( أ -7 ي أنشأكم )نباتا( مفعول َواللَُّه َأْنَبَتُكْم م 
في محّل رفع خبر « أنبتكم ... »مطلق نائب عن المصدر فهو مالقيه في االشتقاق وجملة: 
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يخرجكم »في محّل رفع معطوفة على جملة أنبتكم.وجملة: « يعيدكم ... »المبتدأ )اهلل( .وجملة: 
ق ب )جعل( و )الالم( في محّل رفع معطوفة على جملة يعيدكم )الواو( عاطفة )لكم( متعلّ ... « 

للتعليل )تسلكوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم )منها( متعّلق ب )تسلكوا( بتضمينه 
.والمصدر المؤّول )أن تسلكوا( -أو بدل منه -)فجاجا( نعت ل )سبال( « ... 2»معنى تّتخذوا 

عطوفة على جملة ال محّل لها م« اهلل جعل ... »في محّل جّر بالالم متعّلق ب )جعل( وجملة: 
« تسلكوا ... »في محّل رفع خبر المبتدأ )اهلل( .وجملة: « جعل )الثالثة( ... »اهلل أنبتكم.وجملة: 

 ال محّل لها صلة الموصول الحرفّي )أن( المضمر.

فظ اسم نلمح في اآليتين  السابقتين )َواللَُّه َأْنَبَتُكْم...  ( و)َواللَُّه َجَعَل َلُكُم... ( وقد ذكر فيهما ل
 الجاللة وقد كان له دور بارز في المعنى .

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الكريم ، محمود بن عبد الرحيم صافي ، دار الرشيد، دمشق ، الجدول في إعراب القرآن  (1)
 101،ص 29هد  ،ج 1418، 4ط

 247،ص 8هد ، ج 1419 - 1تفسير ابن كثير ، ابن كثير ، بيروت ، ط (2)
 103،ص 29الجدول في إعراب القرآن الكريم ، محمود بن عبد الرحيم صافي ، ،ج (3)

 ي اآلية على سبيل التشبيه.الصرف:بساطا: اسم لما يبسط في أرض الغرفة، وجاء ف

َن اأْلَْرض  َنباتا  »البالغة: االستعارة التصريحية التبعية: في قوله تعالى   « .َواللَُّه َأْنَبَتُكْم م 

أي أنشأكم منها، فاستعير اإلنبات لإلنشاء، لكونه أدل على الحدوث والتكون من ألرض، 
ن لم ينكروا  الحدوث جعلوا بإنكار البعث كمن لكونه محسوسا. وقد تكرر إحساسه، وهم وا 

 (1أنكره، ففي الكالم استعارة مصرحة تبعية)

" قاَل ُنوح  َربِّ إ نَُّهْم َعَصْون ي َواتََّبُعوا َمْن َلْم َيز ْدُه ماُلُه َوَوَلُدُه إ الَّ َخسارا  ")رّب( مر إعرابها  -8
اء الساكنين، و )الواو( )عصوني( ماض مبنّي على الضّم المقّدر على األلف المحذوفة اللتق

فاعل، و )النون( للوقاية، و )الياء( مفعول به )الواو( عاطفة في الموضعين )إاّل( للحصر 
وجملة:  ال محّل لها استئنافّية« قال نوح ... »)خسارا( مفعول به ثان منصوب و جملة: 
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 محّل لها ال« إّنهم عصوني ... »في محّل نصب مقول القولوجملة: « النداء وجوابه ... »
في محّل « اّتبعوا ... »في محّل رفع خبر إّن.وجملة: « عصوني ... »جواب النداءوجملة: 

ال محّل لها صلة الموصول « لم يزده ماله ... »رفع معطوفة على جملة عصونيوجملة: 
نكرا (قوله تعالى: "إ نَُّهْم َعَصْون ي ... "إن قلت: إنها تؤكد الجملة إذا كان المخاطب م2)من( )

لها، أو ظهرت عليه ، واهلل أعلم بكل شيء، فال يتم ذلك بالنسبة إليه  فالجواب: أن اإلنكار 
 قسمان: فهو بالمعنى المذكور مستحيل هنا.

والقسم الثاني: أن يكون ما تعاطاه المكلف منكرا غير الموافق عليه للشريعة، وهو المراد هنا 
بة، واآلية تسلية للنبي صلى اهلل عليه وعلى آله لقوله )َعَصْون ي( مع أن طاعة الرسول واج

وسلم من جهة عصيان قوم نوح نوحا، وتخويف لقريش من جهة عقوبته قوم نوح على 
عصيانهم، واآلية حجة لمن يقول: إن األمر باألمر بالشيء أمر بذلك الشيء؛ ألن نوحا هو 

 (3ه لهم على لسان رسوله)مبلغ عن اهلل تعالى، فهم إنما عصوا اهلل تعالى لمخالفتهم أمر 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 103المصدر السابق ، ص (1)
 104نفس المصدر ، ص (2)
م  2008، 1دبنمحمدابنعرفة ، المحقق: جالالألسيوطي ، بيروت ، طتفسيرابنعرفة ، محم (3)

 299،ص 4، ج
 

ْدُه َماُلُه(.  قوله تعالى: )َمْن َلْم َيز 

قال المفسرون: المراد به إسرافهم، فعلى ما قالوه تكون اآلية دالة على عصيان األشراف 
ى ما عاد عليه ضمير فاعل المتبوعين باللزوم اَل بالمطابقة؛ إن جعلنا ضمير اتبعوا عائدا عل

ن جعلناه عائدا على بعضه )  (1عصوني، وا 

َن اْلكاف ر يَن َديَّارا  " )َديَّارا ( قال الزمخشري: من األسماء  -9 "َوقاَل ُنوح  َربِّ ال َتَذْر َعَلى اأْلَْرض  م 
أو  المستعملة في النفي العام يقال ما بالدار ديار وديور كقيام وقيوم وهو فيعال من الدوار
أما « من الدار وأصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت ولو كان فعاال لكان دوارا
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َن اْلكاف ر يَن َديَّارا ( الواو عاطفة وقال نوح فعل  إعراب : َوقاَل ُنوح  َربِّ ال َتَذْر َعَلى اأْلَْرض  م 
المحذوفة  ماض وفاعل ورب منادى محذوف منه حرف النداء وهو مضاف إلى ياء المتكلم

وال ناهية وتذر فعل مضارع مجزوم بال وعلى األرض متعلقان بتذر ومن الكافرين حال ألنه 
باَدَك َوال َيل ُدوا إ الَّ  لُّوا ع  كان في األصل صفة لديارا وديارا مفعول تذر )إ نََّك إ ْن َتَذْرُهْم ُيض 

را  َكفَّارا ( إن واسمها والجملة تعليل لطلب نوح عليه ال ّسالم، فإن قيل كيف علم أن أوالدهم فاج 
( أما في التفسير)َمْكر ا ُكبَّار ا( غاية في الكبر، بأنواع األذى، وتسليط السفهاء عليه، أبلغ 2)

( ومما  تقدم في إعراب اآلية الكريمة وعالقتها 3من الُكَبار مخففا ، وهو من الكبير أبلغ )
جاللة في قوله تعالى " َوقاَل ُنوح  َربِّ ال بالمعنى وذلك من خالل تفسيرها يتضح أن اسم ال

َتَذْر... " )رّب ( قد كانت مكملة للمعنى وأضافت له وضوحا وبيانا في تفسير الماتريدي 
)تأويالت أهل السنة( وقوله :"َوَمَكُروا َمْكر ا ُكبَّار ا "َقاَل َبْعُضُهْم: إنهم كانوا يمكرون ما يمكرون 

م إلى الكفر والصد عن سبيل اللَّه، فكنى بالمكر عما قالوه بألسنتهم؛ حيث كانوا يدعونه
 4بألسنتهم، فكان ذلك )َمْكر ا ُكبَّار ا(، أي: قوال عظيما )

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 المصدر السابق ، نفس الصفحة  (1)
هد ،  1415، 4طإعراب القرآن وبيانه ، محيي الدين درويش ، دار اليمامة ، دمشق  (2)

 231،233، ص 10ج
غاية األماني في تفسير الكالم الرباني ، الكوراني، الناشر: جامعة صاقريا ، تركيا ،  (3)

 241م ، ص 2007
 - 1تفسير الماتريدي ، الماتريدي ، المحقق: د. مجدي باسلوم ، بيروت، لبنان ، ط (4)

 233، ص 10م ، ج 2005
 

 ْن َدَخَل َبْيت َي ُمْؤم نا  ..... )*(َربِّ اْغف ْر ل ي َول وال َديَّ َول مَ  -10

يَّ  وكذا  َربِّ اْغف ْر ل ي َول وال َديَّ بفتح الياء ألنها ياء النفس ال يجوز كسرها وهي نظيرة ب ُمْصر خ 
جاز أن يسكن الياء وأن يفتحها. َول َمْن َدَخَل َبْيت َي « ولوالدي»ومن قرأ « ولوالدي»قراءة من قرأ 

نا  َول ْلمُ  ْؤم ن يَن عطف بإعادة الحرف َواْلُمْؤم نات  عطف بغير إعادة الحرف َوال َتز د  الظَّال م يَن إ الَّ ُمْؤم 
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تَبارا  قال الفراء : إاّل ضالال، وأولى منه قول مجاهد: إاّل هالكا، مشتق من الّتبر وتبرت الشيء 
لدال على أنه تثنية والد، ()رب اغفر لي ولوالدي( قرأ العامة بكسر الالم وفتح ا1وتبرته كسرته )

يريد أبويه وكانا مؤمنين.وقيل أراد آدم وحواء واألول أولى، وقال سعيد بن جبير أراد بوالديه أباه 
وجده وقرئ ولولدي بكسر الدال على اإلفراد وعلى التثنية يعني ابنيه ساما  وحاما ، وقرئ ولوالدي 

قرب الذي ولده، وخصه بالذكر ألنه أشرف من بكسر الدال يعني أباه فيجوز أن يكون أراد أباه األ
األم، وأن يريد جميع من ولده من لدن آدم إلى من ولده ".)ولمن دخل بيتي( قال الضحاك 
والكلبي يعني مسجده ، وانتصاب )مؤمنا ( على الحال أي لمن دخل بيتي متصفا  بصفة اإليمان 

ي قال )سيوي إلى جبل يعصمني من فيخرج من دخله غير متصف بهذه الصفة كامرأته وولده الذ
الماء( ثم عمم الدعوة فقال:)وللمؤمنين والمؤمنات( أي واغفر لكل متصف باإليمان من الذكور 
واإلناث، ثم عاد إلى الدعاء على الكافرين فقال: )وال تزد الظالمين إال تبارا ( مفعول ثان 

سرانا  ودمارا  فأهلكوا وغرق معهم واالستثناء مفرغ أي ال تزد المتصفين بالظلم إال هالكا  وخ
صبيانهم.وفي الحديث " يهلكون مهلكا  واحدا  ويصدرون مصادر شتى " وعن الحسن أنه سئل 
عن ذلك فقال علم اهلل براءتهم فأهلكهم بغير عذاب، وقد يشمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم 

(ختم نوح عليه 2يوم القيامة )القيامة كما شمل دعاؤه للمؤمنين والمؤمنات كل مؤمن ومؤمنة إلى 
السالم هذه السورة بدعاء "َربِّ اْغف ْر ل ي َول وال َديَّ ..." ينادي ربه أن يغفر له ولوالديه في ترتيب 
رباني بديع  وقد كان لفظ الجاللة )رّب( حاضرا  من خالل الموقع اإلعرابي في نهاية السورة وقد 

النهاية  وهذا ما أشرت له من قبل من خالل عالقة  دارت حوله أحداث السورة من البداية وحتى
 اإلعراب بالمعنى .

___________________________________________________________
________ 

 30، ص 5هد  ، ج 1421، 1إعراب القرآن ،للنحاس، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط (1)
  14م ، ج 1992َبيروت ،  –ْشر، َصيَدا فتُح البيان في مقاصد القرآن ، للق نَّوجي ، دار النّ  (2)

 345، ص
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 الخاتمة 

الحمد هلل رب العالمين  الرحمن الرحيم الذي  أنزل كتابه القرآن المبين، على النبي األمين ، 
 محمد صلى اهلل عليه وسلم.

ُيعد القرآن مصدرا من مصادر المعرفة وكنزا من كنوزها ، وفوق كل هذا فهو نور يهدينا إلى 
سواء السبيل، ويقودنا إلى الصراط المستقيم . وبفضل من اهلل وتوفيقه فقد أتممت  هذا البحث 
الموسوم بد)المواقع االعرابية السم الجاللة  في سورة نوح وأثره في المعنى (  أسأل اهلل أن يجعل 

 هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.وقد توصلت في خاتمته إلى النتائج التالية:
 ورة نوح مليئة باألحكام والشواهد اإلعرابية.دد إن س1
 دد إن علم اإلعراب ُوضع لتمييز المعاني المختلفة في العربية.2
دد إن فهم القرآن الكريم ، يقتضي معرفة اإلعراب، فالبد أن يكون المفسر، أو من يهتم بالتفسير 3

 عالما باللغة العربية وبكل فنونها، وأولها النحو. 
 المواقع اإلعرابية السم الجاللة في سورة نوح قد أثر في  المعني.دد اختالف 4
دد لمحت  بعد البحث في كتب إعراب القرآن الكريم أن هناك اختالف بين مناهج االعراب من 5

 حيث االستفاضة والتوسط .
 أهم التوصيات:

 إلعراب دد ادعوالباحثين و المهتمين بعلم تفسير القرآن الكريم إلى اإلفادة من علم ا1
دداوصي الباحثين بإثراء جوانب أخرى يمكن أن تؤدي إلى فتح آفاق جديدة إلعراب اسم الجاللة 2

 في السور األخرى  .
دد اوصي الكليات والجامعات وخاصة الشرعية بعرض وتعليم مادة النحو بطريقة سهلة ومبسطة 3

كبر لتخرجه من القالب الجامد تحبب هذه المادة للطالب، والتركيز على الجانب التطبيقي بنسبة أ
 إلى الممارسة السهلة المفيدة.

دد اوصي بدراسة المواقع اإلعرابية السم الجاللة  وخاصة في سورة نوح  دد عليه السالم دد ألنها 4
 تثري المعنى التفسيري مما يؤثر في المعنى .  

ا محمد وعلى أله وصحبه وختاما الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اهلل على سيدن   
 وسلم .
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 أهم المصادر والمراجع

 هد    1425، 1دمشق ، ط –إعراب القرآن الكريم ، أحمد عبيد الدعاس ، ودار الفارابي  -1
،  3إعراب القرآن الكريم وبيانه ، محيي الدين الدرويش ، اليمامة للنشر والتوزيع ، ط -2

 هد1412
اس ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط -3      2هد 1421 1إعراب القرآن ،  النَّحَّ
، 1تفسير ابن عرفة ، محمد بن محمد ابن عرفة ، المحقق: جالل األسيوطي ، بيروت ، ط  -4

 م  2008
 هد  1422،  1تفسير الطبري   ، الطبري ، دار هجر للطباعة والنشر  ، ط -5
 هد  1419 1تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، تحقيق: محمد حسين شمس الدين ، بيروت ط -6
 هد  1420 - 3بيروت ، ط –التفسير الكبير ،  للرازي ، دار إحياء التراث العربي  -7
 م  2005، 1تفسير الماتريدي ، للماتريدي ، تحقيق : مجدي باسلوم ، بيروت، لبنان ، ط -8
إعراب القرآن الكريم ، محمود بن عبد الرحيم صافي ، دار الرشيد، دمشق ، الجدول في  -9
 هد    1418، 4ط
 ، القاهرة  1حاشية الصبان على األشموني ، نشر عيسى البابي الحلبى ، ط -10
غاية األماني في تفسير الكالم الرباني ، للكوراني، الناشر: جامعة صاقريا ، تركيا ،  -11

 241م ، ص 2007
 م  1992َبيروت ،  –فتُح البيان في مقاصد القرآن ،للق نَّوجي، دار الّنْشر، َصيَدا  -12
 هد   1414لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت  ،  -13
المدخل لدراسة  العقيدة  اإلسالمية  على مذهب  أهل السنة  والجماعة  ، إبراهيم محمد البريكان  -14

 هد 1423،  1، دار ابن القيم ، ط
 م 1963،  2النحو الوافي  ، عباس حسن ، دار المعارف ، ط -15
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 سياسات التعليم العالي واثرها على بطالة الخريجين في السودان

 م(2018-2005في الفترة)

Higher education policies and their impact on graduate 

unemployment in SudanIn the period (2005-2018) 

 أ.محمد مسعود محمد ادريس         احمد                      د. صالح محمد ابراهيم

      as633@wnu.edu.sdlahs            0@wnu.edu.sdohamedmsoud9M   

 جامعة النيل االبيض          -جامعة النيل االبيض    محاضر االقتصاد -استاذ االقتصاد المشارك   

 المستخلص :

 كمنوت , سياسات التعليم العالي واثرها على بطالة الخريجين في السودان بحث الي معرفةال هدف
المشكلة في عدم التوافق والموائمة بين سياسات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتأثير ذلك 

دان مدى قدرة سوق العمل في السو  معرفة الى وايضاخريجين في السودان , على معدل بطالة ال
التناسب بين مخرجات التعليم العالي من كوادر بشرية  وتوضيح على استيعاب الخريجين , 

 . متعلمة وبين احتياجات السوق لهذه الكوادر و الفرص المتاحة في سوق العمل

 على المنهج الوصفي التحليلي القياسي لوصف وتحليل بيانات متغيرات البحث . بحثاعتمد ال
: توجد عالقة عكسية بين بطالة الخريجين والتوسع في  حث من نتائجبال ماتوصل اليه اهم

بماتحققه من جودة المخرجات التي يتطلبها سوق العمل الداخلي  مؤسسات التعليم العالي
, توجد عالقة عكسية بين بطالة الخريجين و مستوى  والخارجي بما يقلل من حدة البطالة 

زيادة نسبة استيعاب الخريجين وانخراطهم في العمل  بحيث ان زيادة االجور تؤدي الي االجور
, توجد عالقة طردية بين بطالة الخريجين و الخريجين  وبالتالي تقلل من بطالة الخريجين

وذلك الن ازدياد الحصر والتسجيل ونسبة االستيعاب في العمل ضعيفة تؤدي الي  المسجلين
ات التعليم العالي بمتطلبات السوقبزيادة . اهم التوصيات : ربط مخرج ازدياد بطالة الخريجين

mailto:slahas633@wnu.edu.sd
mailto:Mohamedmsoud90@wnu.edu.sd
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حجم التوظيف في القطاع الخاص من خالل زيادة اإلستثمارات من أجل زيادة فرص توظيف 
 . في مجال التوظيف الذاتي  الخريجين وتدريب وتأهيل الخريجين

 

 

Abstract: 

The aim of the research is to know higher education policies and their 

impact on graduate unemployment in Sudan, and the problem lies in the 

incompatibility and harmonization between higher education policies and 

the requirements of the labor market and its impact on the unemployment 

rate of graduates in Sudan, and also to know the extent of the labor 

market capacity in Sudan to absorb graduates, and clarify 

Correspondence between the outputs of higher education from educated 

human cadres and between the market needs of these cadres and the 

opportunities available in the labor market. 

The research relied on the descriptive analytical standard approach to 

describe and analyze the data of the research variables. The most 

important results of the research findings: There is an inverse relationship 

between graduate unemployment and the expansion of higher education 

institutions by achieving the quality of outputs required by the internal 

and external labor market in a way that reduces the severity of 

unemployment. There is an inverse relationship between graduate 

unemployment and the level of wages so that increasing wages leads to 

an increase The percentage of graduates' absorption and their 

involvement in the work and thus reduces the unemployment of 

graduates, there is a direct relationship between the unemployment of 

graduates and the registered graduates, because the increase in the 

number of graduates and registration and the rate of absorption at work is 

weak, leading to an increase in graduate unemployment. The most 

important recommendations: Linking the outputs of higher education to 

the market requirements and increasing the volume of employment in the 

private sector through increasing investments in order to increase 

employment opportunities for graduates and training and qualification of 

graduates in the field of self-employment. 
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 االجور . –سوق العمل  –سياسات التعليم العالي  –الكلمات المفتاحية : بطالة الخريجين 

 مقدمة :

الدول الناهضة الحديثة هو توجيه كامل اولوياتها لتربية افرادها ومواطنيها  ي اهتماماتإن أول

ونشر الوعي والتعليم بينهم وتحقيق تكافوء الفرص التعليمية بينهم وهي إذ تهتم هذا االهتمام بنشر 

فإنها تدرك  –التربية والتعليم وبتحسينها المستمر وتبذل في سبيل ذلك األموال والجهود المضنية 

للتعليم المنظم والتربية المقصودة من قيمة كبرى وأهمية بالغة بالنسبة لنمو الفرد والمجتمع  ما

على السواء . وتعي ما تنفقه على التربية والتعليم نوعا  من اإلستثمار في المورد البشري 

 اإلقتصادي الذي ال تقل فائدته وقيمته عن اإلستثمارات اإلقتصادية األخرى .

ول ما تصبوا إليه من نتائج تنموية في المجال اإلقتصادي , ال بد أن تسبق تلك ولكي تحقق الد

الخطط إستراتيجيات تربوية وتعليمية تتوافق مع تلك األهداف اإلقتصادية.وذلك ألن التنمية 

تحتاج إلى منشيت إنتاجية ضخمة مزودة بكوادر مؤهلة علميا  ومدربة عمليا  على تسيير هذه 

يجب على الدل أن تهتم بتوثيق الربط بين سياساتها التعليمية واحتياجات سوق المنشيت , ولذلك 

 العمل .

وتعد العالقة بين التعليم الجامعي والتنمية عالقة افقية راسية تبادلية عضوية،فالتنمية بمفهومهدا 

ة العام تعني عملية تحول في البناء االقتصادي واالجتماعي والمعرفي والثقافي تؤدي إلى زياد

شباع الحاجات األساسية للفرد، وزيادة متوسط دخله، وتحقيق مطالبده وطموحاتده وتوسيع  اإلنتداجوا 

خياراته والتنمية بهذا المفهوم تستند إلى التعليم بصفه عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص 

 (.1إلحداث التنمية والمساهمة في استمرارها)
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 مشكلة البحث :

التعليم العالي في السودان بصورة كبيرة خاصة بعد توسع مؤسسات التعليم ازداد عدد مؤسسات 

م حيث ارتفععدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية واالهلية القطاع الخاص بصورة 1990العالي 

وقد .كبيرة تماشيا  مع سياسة الدولةالرامية اليمضاعفة القبول للجامعات وتوسيع فرص القبول

ي عدد الجامعات توسع كبير في قبول الطالب فيالجامعات والمعاهد صاحبت هذه الزيادة ف

وقد تبع هذا التوسع في القبول زيادة عدد الخريجين من التعليم العالي بصورة كبيرةدونما ,العليا

زيادة تذكر في الوظائفالعامة و الوظائف التي يقدمها القطاع الخاص ولذلك يرى الباحثان ان 

 االجابة على التساؤالت التالية : مشكلة البحث تتمحور في

 ما اثر السياسة التوسعية الكمية في التعليم العالي على بطالة الخريجين  

 مدي  التوافق المطلوب بين خريجي التعليم العالي وسوق العمل   

 ما اثر مستوى االجور في السودان على بطالة الخريجين    

 أهمية البحث :

غاية األهمية وهو مشكلة عدم التوافق واالتساق بين مخرجات التعليم تناول البحث موضوعا  في 

 العالي ومتطلبات سوق العمل في السودانوأسبابها وطرق معالجتها.

كمايهتم هذا البحث بعرض ومعالجة مشكلة بطالة الخريجين وذلك بتسليط الضوء على أسباب 

 المشكلة .
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رجين وضعف استيعابهم عبر لجنة االختيار وايضامعرفة العوامل المفسرة لظاهرة بطالة الخ

للخدمة العامة و مؤسسات القطاع الخاص مع جعل النظام التعليمي قادر على تحقيق الكفاءة 

 والكفاية لمخرجاته حتى تتوافق مع احتياجات سوق العمل .

 أهداف البحث :

 / تحديد مدى قدرة سوق العمل في السودان على استيعاب الخريجين .1

التناسب بين مخرجات التعليم العالي من كوادر بشرية متعلمة وبين احتياجات  / بيان2

 السوق لهذه الكوادر و الفرص المتاحة في سوق العمل  .

/ التعرف على محددات عرض الخريجين و الطلب عليهم  ومجاالت تأثيرها كيليات فاعلة 3

 وخفض بطالة الخريجين .في التأثير على القدرة االستيعابية لسوق العمل  في السودان

/ التعرف على اهم األسباب التي تؤدي الى عدم االتساق بين سياسات التعليم العالي في 4

 السودان وسوق العمل .

 فرضيات البحث :

 افترض البحث الفرضيات التالية : 

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين السياسة التوسعية الكمية في التعليم العالي و زيادة  .1

 معدالت بطالة الخريجين .

 هنالك عالقة طردية بين االنفاق على التعليم العالي و بطالة الخريجين . .2

 هنالك عالقة طردية بين بين مستوى االجور في السودان و بطالة الخريجين. .3

 يوجد توافق تام بين خريجي التعليم العالي و متطلبات سوق العمل  .  .4
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 منهج البحث :

نهج اإلستنباطي في صياغة المشكلة والفروض و المنهج التأريخي من اعتمد البحث على الم

خالل إستعراض الدراسات السابقة و التطرق إلى تطور التعليم العالي في السودان واهم 

مخرجاته، باإلضافة إلى تطور مؤشرات سوق العماللمنهج الوصفي التحليليالقياسيلوصف وتحليل 

 بيانات متغيرات البحث .

 بيانات البحث :مصادر 

اعتمد البحث على المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والدراسات السابقة والتقارير والمنشورات 

الصادرة عن مفوضية االختيار للخدمة العامة والجهاز المركزي لالحصاء والصندوق القومي 

 .لتشغيل الخريجين ووزارة التعليم العالي ووزارة العملوالموارد البشرية

 ود البحث : حد

 الحدود المكانية : جمهورية السودان. 

 م .  2018 –م  2005الحدود الزمانية : 

 الحدود الموضوعية : سياسات التعليم العالي واثرها علي بطالة الخريجين .

 تنظيم البحث :

يشتمل البحث علي اربعة محاور:  المحوراالول : خطة البحث اماالمحور الثاني :يتناول 

السابقة ومقارنتها بالبحث الحالي .كما يتناول المحور الثالث : االطار النظري . الدراسات 

 . النتائج والتوصيات  اماالمحور الرابع :  يتناول االطار التحليلي .المحور الخامس :يتناول
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 المحور الثاني : الدراسات السابقة

 م(2016رجاء عبد الحميد) دراسة

العامة للتعليم العالي وحوجة الخدمة المدنية في السودان في الفترة تناولت العالقة بين السياسة 

م( , تمثلت مشكلة الدراسة في ان انتهاج سياسة التوسع في التعليم العالي 2014-م1991)

بالسودان ادى الى تدهور اداء الخدمة المدنية وعدم استقرارها , تم استخدام االسلوب الوصفي 

عامة للتعليم العالي وتتبع نشأة وتطور الخدمة المدنية في السودان التحليلي في وصف السياسة ال

واستيعابها لخريجي التعليم العالي , أهم ما توصلت اليه الدراسة :عدم التوافق بين سياسات 

التعليم العالي وحوجة الخدمة المدنية بل وحوجة سوق العمل ككل , عدم استيعاب منسوبي 

مقدراتهم ومستوى تأهيليهم , اهم التوصيات التي قدمت في  الخدمة المدنية بما يتناسب مع

الدراسة :ضرورة االهتمام بالتوافق بين سياسات التعليم العالي وحوجة الخدمة المدنية وحوجة 

سوق العمل ككل , ان تتم االستعانة بخبراء الخدمة المدنية عند اعتماد التخصصات في التعليم 

خبراتهم في شأن مستوى تأهيل الخريجين ونوعية ومالئمة  العالي لتتم عملية االستفادة من

 ( .2التخصص المعني للخدمة المدنية)

تناولت الدراسة موضوع سياسات التعليم العالي ودورها في زيادة م(2012مثني محمد )دراسة

م و كانت مشكلة الدراسة هي 2010م إلي 1995نسبة البطالة وسط الخريجين في الفترة من 

قة اإليجابية بين سياسات التعليم العالي وسوق العمل في السودان و عدم وجود غياب العال

عالقة إستراتيجية واضحة بين سياسات التعليم العالي وسياسات االستخدام وكذلك ارتفاع نسبة 

بطالة الخريجين في السودان , اتبعت الدراسة المنهج االستنباطي وذلك الحتواء الدراسة على 

ة حيث أعتمد الباحث على البيانات األولية حيث تم استخدام اداء المقابلة في الجوانب النظري
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جمع المعلومات من بعض ممثلي الوزارات لمعرفة وجهات نظرهم في المعوقات التي تواجه 

استيعاب الخريجين أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : عدم وجود عالقة إستراتيجية واضحة 

ضعف دور القطاع الخاص في استيعاب , العالي وسياسات االستخدام  بين سياسات التعليم

وتوظيف الخريجين اوصت الدراسة بضرورة المراجعة الشاملة للسياسات التعليمية وسياسات 

التدريب والتأهيل وفقا  الحتياجات سوق العمل مع التركيز على التدريب التحويلي و االستخدام 

  .(3بيق)والتعليم المهني والتقني والتط

تناولت تقييم اثر تخطيط التعليم العالي علي بطالة الخريجين في م(2014محمود محمد )دراسة

م. وهدفت الدراسة إلي التعرف علي سياسة القبول المتبعة 2012-1990السودان خالل الفترة 

في السودان وما مدي اتساقها مع احتياجات سوق العمل المحلي ، و تقييم مخرجات التعليم 

لعالي علي ضوء احتياجات سوق العمل لمعرفة نقاط قوة وضعف هذه المخرجات وكذلك معرفة ا

مدي نجاح أو فشل برامج تشغيل الخريجين التي تم تنفيذها لتقليل بطالة الخريجين , اتبعت 

الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي ، لوصف وتحليل بيانات الدراسة التي جمعت من المصادر 

ولية التي تم الحصول عليها عن طريق استبانتين لكل من الخريجين وجهات استخدام الثانوية واأل

الخريجين اهم ما توصلت اليه الدراسة:وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين سياسة 

القبول في السودان وبطالة الخريجين , هناك عدم مواءمة وفجوة واسعة بين مخرجات التعليم 

ان واحتياجات سوق العمل  وذلك بسبب ان الخريج يعاني نقصا كبيرا في العالي في السود

القدرات والمهارات الالزمة للعمل , ومن أهم توصيات الدراسة :ضرورة اعتماد وزارة التعليم العالي 

نظام إرشاد وتوجيه قائم علي معلومات كافية عن سوق العمل يمكن المتقدمين للجامعات من 

دراسية المرغوبة في سوق العمل , ضرورة اعتماد الجامعات نظام متابعة التقديم للمجاالت ال

وتقويم مخرجاتها في سوق العمل واستخدام نتائج المتابعة والتقويم كتغذية مرتدة لتحديث نظمها 
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وبرامجها التعليمية وفقا لحاجة سوق العمل كما وكيفا , ضرورة تنسيق الجامعات والمعاهد العليا 

دام إلعادة هيكلة التعليم العالي من حيث البرامج ونوع التأهيل إلمتصاص مع جهات االستخ

 .(4بطالة الخريجين)

تناولت التوسع فدي التعلديم العدالي وسدوق العمدل فدي السدودان وهددفت م(2004سارة حسن ) دراسة

م ومددا طددرأ مددن تغييددر علددى 2002-1990التعلدديم للفتددرة  إلددى الوقددوف علددى سياسددات التوسددع فددي

التعلددديم العدددالي وصدددلة ذلدددك باسدددتيعاب  الخدددريجين فدددي سدددوق العمدددل باعتبدددار العمدددل واإلنتددداج هدددو 

القيداس المثددالي لمددردود االسدتثمار التعليمددي اهددم مدا توصددلت اليدده الدراسدة : أن مددن أسددباب ضددعف  

م خاصددة بالنسددبة 1981يددين التلقددائي منددذ عددام فددرص توظيددف الخددريجين فددي السددودان إيقدداف التع

لخريجي الكليات التطبيقية  , و من أسباب ضعف  فرص توظيدف الخدريجين فدي السدودان التوسدع 

فدددي التعلددديم العدددالي لدددم يقابدددل بزيدددادة فدددي فدددرص عمدددل الخدددريجين , عددددم التنسددديق والدددربط التدددام بدددين 

اب ضدعف  فدرص توظيدف الخدريجين فدي سياسات التعليم العدالي وسياسدات القدوى العاملدة مدن أسدب

السدددودان ,  كدددذلك أثبتدددت الدراسدددة أن  خصخصدددة كبيدددر مدددن مؤسسدددات الدولدددة انعكدددس سدددلبا  علدددى 

فددرص التوظيددف، ممددا أدى إلددى فصددل مئددات العدداملين بالدولددة بموجددب الصددالح العددام وعدددم خلددق 

مؤسسددات التعلدديم وظددائف جديدددة السددتيعاب الخددريجين. اهددم توصدديات الدراسددة : تقليددل االسددتيعاب ب

العالي خاصة التخصصات النظرية التي ال تجد فرص توظيف بسوق العمدل , االتجداه نحدو التقددم 

في التكنولوجيا عموما يستدعى إعادة النظر في محتويات المناهج بصدفة مسدتمرة بواسدطة مجدالس 

ة , االسدددتعانة الكليدددات واللجدددان المتميدددزة ممدددا يضدددمن سدددرعة اسدددتجابتها للتطدددورات المحليدددة والعالميددد

 ( .5بلجان ذات خبرة ودراية لوضع المناهج األكاديمية سواء في العلوم التطبيقية او النظرية)

:تناولت الدراسة التوسع في التعليم الجامعي في السودان وأثره  م(2004المعتز الفكي) دراسة

ت التعليمية م( ، و هدفت الدراسة إلى حض المؤسسا2000 – 1990على البطالة خالل الفترة )
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في األخذ بالتخطيط لتجويد األداء وكذلك زيادة الوعي التخطيطي وكيفية استخدام علم التخطيط 

عند وضع وتنفيذ السياسات التعليمية ، وقد استخدمت الدراسة المنهج االستقرائي في جمع بيانات 

ط وبرامج الدراسة على عدة فرضيات أهمها : المؤسسات التعليمية السودانية ال تطبق خط

إستراتيجية جيدة عند تقديمها للخدمات , إتباع إستراتيجية التوسع في تقديم خدمة التعليم الجامعي 

لم تؤدي فقط إلى تدني مستوى التحصيل األكاديمي بل فأقمت مشكلة البطالة أيضا  , وقد 

سياسات توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : فشل آلية الدولة في التنسيق المطلوب بين 

الدولة المختلفة حتى تضمن قدر معقول من التوازن بين نتائج تلك السياسات وكذلك الركون إلى 

آلية السوق في تحقيق التوازن االقتصادي والعمالة الكاملة ، ان التوسع في التعليم العالي أفرز 

أفرز أعداد كبيرة ايجابيات كثيرة ولكنها لم تراعي الظروف والمتغيرات المحيطة بهذا التوسع مما 

من العاطلين .وقد وصت الدراسة بإعادة التخطيط أو تعديل سياسات التعليم العالي فيما يخص 

القبول حسب احتياجات سوق العمل ، وذلك بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية 

لة . كما يجب واالقتصاد الوطني ووزارة العمل واإلصالح اإلداري وأي أجهزة أخرى ذات الص

تحفيز ودعم إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة تستوعب الخريجين حسب التخصصات مع التركيز 

على نوعية العائد االقتصادي ، كما يجب فتح فرص التوظيف أمام جموع الخريجين للمشاركة 

في العملية اإلنتاجية وذلك بإنشاء مشروعات عامة وخاصة في القطاعات التي يتمتع فيها 

سودان بميزة نسبية كبيرة مثل المشروعات الزراعية واإلنتاج الحيواني والتعدين والصناعات ال

التحويلية المرتبطة بهذه القطاعات ، وأوصت الدراسة أيضا  بالتوسع في التعليم التقني وتقليص 

يب التعليم النظري والدراسات األدبية وكذلك االهتمام بمعاهد التعليم المهني والحرفي والتدر 

لضمان التوازن في هيكل العمالة وضرورة تغيير المفاهيم السلبية السائدة عن التعليم المهني 

 ( .6والحرفي والتي ينظر لها نظرة طبقية فوقية ال مبرر لها)
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تناولت التخطيط للتعليم العالي بالسودان وعالقة بالتنمية م( :2003عصام الدين برير ) دراسة

و هدفت الدراسة إلى التعرف على تخطيط التعليم العالي بالسودان  االقتصادية واالجتماعية ،

م( وكذلك 2002 – 1992ومدى عالقته بالتنمية االقتصادية واالجتماعية خالل الفترة بين )

للوقوف على أهداف إستراتيجية التعليم العالي ، والتعرف على وسائل وأدوات تخطيط التعليم 

ولة اقتراح عدد من الحلول الالزمة لتحقيق الربط بين التعليم العالي في تلك الفترة بجانب محا

العالي في توسعة وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية .وقد قامت الدراسة على عدة فروض 

أهمها : أن تخطيط التعليم العالي ال يقوم على أسس علمية سليمة ، وأن الخطة العشرية للتعليم 

ولة المادية ، ولم تقم الدولة بتوفير الدعم الالزم واألجهزة والمعدات العالي لم تراعي إمكانات الد

التخطيطية لتنفيذ الخطة وان تخطيط التعليم العالي خالل العشرة سنوات األخيرة لم تراعي 

أولويات الدولة في التنمية االقتصادية واالجتماعية ، كما ان أهم أهداف التعليم العالي في الخطة 

قق مثل تحديث المناهج وتطوير العليم التقني , وهناك نقص كبير في األطر العشرية لم تتح

المؤهلة في مجال التعليم العالي .وتوصلت الدراسة إلى أن الخطة العشرية للتعليم العالي لم 

ن التنمية االقتصادية واالجتماعية لم تحقق من خالل  تراعي إمكانيات الدولة المادية والبشرية ، وا 

رية السابقة ، وكذلك وجد ان تخطيط التعليم العالي في العشرة سنوات األخيرة لم الخطة العش

يحقق أهم أهدافه ، كتطوير التعليم التقني وتطوير المناهج وترتيب األولويات ، وأن الخطة 

العشرية لم تراعي ترتيب األولويات التي وردت في اإلستراتيجية كما لم تحقق الربط المطلوب بين 

يجية العشرية السابقة وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية .وقد وصت الدراسة بضرورة اإلسترات

قيام جهاز مركزي لتخطيط التعليم العالي على درجة عالية من الكفاءة ويعمل بأطر بشرية 

متفرغة ، وكذلك ربط التعليم العالي باألهداف العامة للتنمية وبصورة واقعية وكذلك االهتمام 

 ( .7ت األساسية للتعليم العالي من أجهزة ومعدات ومعامل ومكتبات)بالبنيا
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 مقارنة الدراسات السابقة مع البحث الحالي :

في ضوء اطالع الباحثان على الدراسات السابقة تبين وجود عالقة بين سياسات التعليم العالي و 

ميعها أكدت خطورة بطالة الخريجينو ان جميع الدراسات لها قيمة عملية وبحثية عالية ، وج

ظاهرة بطالة الخريجين ، وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في معرفة شاملة عن موضوع 

 الدراسة وتمت االستفادة من هذه الدراسات في تحديد مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها .

الخدمة المدنية في  تناولت )رجاء عبدالحميد( العالقة بين السياسة العامة للتعليم العالي وحوجة

السودان وفي تناولها لهذا الموضوع قد اتفقت دراستها مع الدراسة الحالية بصورة عامة خاصة 

وان الدراستين تناولتا هذا الموضوع بالتركيز على الفترة الزمنية التي شهدت حكم االنقاذ التي 

اسلوب جمع وتحليل وضعت سياسة التوسع في التعليم العالي , ولكن اختلفت الدراستين في 

البيانات حيث ركزت رجاء على االسلوب الوصفي للبيانات و تحليلها باستخدام االحصاءات 

 الوصفية .  

تناول )محمود محمد عبدالعزيزو مثنى محمد( العالقة بين سياسات التعليم العالي وبطالة 

تناول سياسات التعليم الخريجين وفي هذا الموضوع قد اتفقت دراستيهما مع الدراسة الحالية في 

العالي وبطالة الخريجين وكذلك الفترة الزمنية التي شهدت حكم االنقاذ التي وضعت سياسة 

التوسع في التعليم العالي , ولكن اختلفت الدراستين عن الدراسة الحالية في اسلوب جمع وتحليل 

لدراسة الحالية على البيانات حيث ركزت الدراستين على البيانات االولية و بينما اعتمدت ا

 المقابلة و بيانات السالسل الزمنية وتحليلها بواسطة النمذجة القياسية .  

ركددزت دراسددتي )سددارة حسددن والمعتددز الفكددي( علددى سياسددة التوسددع فددي التعلدديم العددالي وسددوق العمددل 

فددي السددودان ومددا طددرأ مددن تغييددر علددى التعلدديم العددالي وصددلة ذلددك باسددتيعاب الخددريجين فددي سددوق 
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العمل اختلفت هاتين الدراسدتين عدن الدراسدة الحاليدة فدي المنهجيدة واسدلوب جمدع البياندات وتحليلهدا 

حيددث اعتمدددت دراسددىة سددارة علددى المددنهج التدداريخي والوصددفي بينمددا اعتمدددت الدراسددة الحاليددة علددى 

 مناهج متعددة وعلى المصادر االولية والثانوية و على االسلوب التحليلي القياسي .

)عصددددام الدددددين بريددددر( التخطدددديط للتعلدددديم العددددالي بالسددددودان وعالقتددددة بالتنميددددة االقتصددددادية تندددداول 

م( بينمددا 2002 -1992واالجتماعيددة بددالتركيز علددى أهددداف إسددتراتيجية التعلدديم العددالي فددي الفتددرة )

اعتمددددت دراسدددىة تناولدددت الدراسدددة الحاليدددة سياسدددات التعلددديم العدددالي وعالقتهدددا ببطالدددة الخدددريجين , 

الدين( على المنهج التاريخي والوصفي بينما اعتمدت الدراسة الحاليدة علدى منداهج متعدددة  )عصام

 وعلى المصادر االولية والثانوية و على االسلوب التحليلي القياسي .

 المحور الثالث : االطار النظري

 التعليم العالي : 

الطالُب فرعا  من الفروع الدراسية هو المرحلة األخيرة من المراحل الدراسية والتي يدرُس فيها 

بشكٍل أكثر تخصصا ، ومن التعريفات األخرى للتعليم للجامعي: وهو المستوى التعليمّي الذي يأتي 

مباشرة  بعد التعليم الثانوّي، ويجب أن ُيحّقق الطالب معدال  دراسّيا  في المرحلة الثانوية ُيؤهلُه 

ص  الجامعي الذي يهتُم بدراسته، وبعد التخرج من التعليم للدراسة  الجامعية، أو لاللتحاق  بالتخص

الجامعي يحصُل الطالب على شهادٍة تؤهله من الحصول  على عمٍل معيٍن ضمن مؤهالته  

 .التعليمية، أو تساعدُه في االستمرار  بدراسة  مراحٍل متقدمٍة من الدراسات الُعليا في الجامعة

عليم الُمتخّصص؛ إذ ال تحتوي الخطط الدراسية للكليات الجامعية ُيعدُّ التعليم العالي من أنواع الت

ُيطّور قطاع التعليم من خالل االعتماد على تزويده  .على مواد عاّمٍة كما في الدراسة المدرسية

يحافُظ على  .بمجموعٍة من الُكتب، والمؤلفات الُمتخصصة في العديد من المجاالت الدراسّية

 .يق تزويد سوق العمل بالعديد  من الكفاءات التي تدعمه، وُتطّورهالتطور االقتصادي، عن طر 
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ُيقّلُل من مستوى األمّية العام في المجتمع، ويزيُد من الوعي المعرفي، واإلدراكي عند المتعلمين 

ُيقّدُم مجموعة  من األبحاث الُمهّمة في مختلف  مجاالت  المعرفة، مما يدعم  .من فئة الشباب

 (.8لمّي)قطاع البحث العا

 التعليم العالي في السودان :

تعود بدايات التعليم العالي بالسودان إلى إنشاء المدارس العليا في العشرينات والثالثينات من هذا 

 م وقد1945لتقديم تعليم فوق الثانوي والتي انضمت إلي كلية غردون التذكارية عام –القرن 

فقد لندننظاما  تعليما  على النمط الغربي إذ ارتبطت كلية غردون التذكارية أكاديميا بجامعة انتهجت

م ولم تشهد الفترة التي تلت االستقالل " 1965عام الخرطومالصلة حتى بعد قيام جامعة  انتهجت

م" توسعا  يذكر في مؤسسات التعليم العالي مما نتج عنه اختناق في استيعاب 1989– 65

األعداد المتزايدة من خريجي المدارس الثانوية وبلغت ظاهرة هجرة الطالب الثانويين بالدراسة 

متها في السبعينات والثماننيات بحيث اصبح عددهم في الخارج اكثر منى عدهم بالخارج أوجه ق

م تبنت الدولة سياسات ُقصد منها 1989يونيو 30بالخارج . وبعد قيام ثورة اإلنقاذ الوطني في 

نشاء الجامعات  إحداث نقلة كمية ونوعية في مسار التعليم العالي شمل ذلك االستيعاب وا 

وتعريب الدراسة وتأصيل المناهج لتكون معبرة عن بيئة المجتمع بالوالياتوانتشارها الجديدة

من المشاهد ان عددا من الطالب المقيدين في التعليم يتسرب ويدخل  الثقافية والدينية . السوداني

ضمن قوة العمل بحثا عن فرص التوظف . والواقع ان الفاقد في التعليم يشكل مشكلة خطيرة تقلل 

من فاعلية االنفاق علي خدمات التعليم اال ان الفاقد الينحصر فقط في عملية التسرب . وذلك 

اية زيادة في معدالت التسرب او الغياب او الفشل في الدراسة او التاخر في التخرج نتيجة ان 

لعدم الكفاءة في التدريس او التنظيم او نوعية الطالب او تاثير البيئة , تسهم جميعها في ابطاء 

ي في استراتجية التعليم العالى : تم إعالن ثورة التعليم العال (8معدل التعليم او التخرج . )

https://www.sudaress.com/city/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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م وذلك بغرض مواكبة التعليم العالي للتغيير المنشود في المجتمع و 1989السودان في ديسمبر 

قد استطاع التعليم العالي أن يحدث طفرة كبيرة في القبول و إنشاء الجامعات و ربط التخطيط 

ومية للتعليم العالي بالتخطيط في المجال االقتصادي و االجتماعي وقد وضعت اإلستراتيجية الق

" عددا  من األهداف من أهمها ربط التعليم العالي  2002– 1992الشاملة للتعليم العالي "

بالتوجه التنموي في البالد و إعادة صياغة المناهج و المقررات بما يتسق مع توجه الدولة خاصة 

 في مجال االقتصاد و االجتماع و غيرها مواصلة تحديث المناهج بصورة مستمرة لتواكب تقدم

المعرفة وحاجات المجتمع مع مراعاة القيم االجتماعية و االقتصادية الى جانب االهتمام 

اهتماما  الخرطوموأن تولي الجامعات و بخاصة جامعة الوالياتبالتخصصات التي تلبي حاجات 

أكبر بالدراسات العليا تشجيع التعليم العالي الخاص وفق ضوابط تضمن المحافظة على 

% من 60المستويات و إعطاء األولوية للتعليم التقاني وتطوير التعليم الفني و التقني ليبلغ 

لتعليم العالي ومضاعفة الجامعات بما يستوعب أربعة أضعاف األعداد الحالية حقق التعليم ا

% 400العالي توسعا  كبيرا  في القبول ، فقد حددت االستراتيجية أن يتم مضاعفة القبول بنسبة 

 م . و لكن االستيعاب في مؤسسات التعليم العالي تجاوز ذلك2002بنهاية فترة االستراتيجية عام 

أي قبل نهاية االستراتيجية بخمسة  1997-89% بين عامي 458اذ تضاعفت النسبة إلى 

أعوام و هو إنجاز كبير يجعل من ثورة التعليم العالي واقعا  ملموسا  تمت مواصلة إنشاء 

حيث توجد جامعة على األقل في كل والية عدا بعض الوالياتالجامعات القومية في كل 

الجنوبية و ال زال التخطيط مستمر إلنشاء المزيد و قد أصبحت الجامعات اآلن في الواليات

جامعة اهتمت الوزارة كذلك بالتطور الرأسي  26تبلغ  –بعد أن كانت معدودة للغاية  –ن السودا

في التعليم وال زالت الجهود مبذولة من أجل تحسين طرق التعليم و تأكيد مساهمة التعليم العالي 

ومن مالمح سوق العمل في السودان الحراك من الريف إلي الحضر في التنمية االجتماعية .

https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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لي خا رج السودان نسبة لتدني معدالت األجور الحقيقية ، وفاقم الجفاف والتصحر والنزاعات وا 

(  1993%) تعداد 37الداخلية في زيادة النازحين والآلجئين ، ورغم أن سكان الحضر يمثلون 

فقط إال أن معدالت التحضر تعتبر عالية مما يشكل ضغوطا  علي الخدمات وأسواق العمل 

تشخيصا  لسوق العمل  2031 - 2007يقة برامج اإلستراتيجية ربع القرنية الحضرية. تضمنت وث

بشكل معقول , تم  فيه تحديد السياسات و برامج  التدخل والتي تضمنت مشروعات التدريب 

المهني وتعزيز فرص اإلستخدام المنتج وقياس إتجاهات سوق العمل فضال  عن بناء قدرات 

لمتكرر  إال  أن عدم توفير الموارد المالية  حال دون تنفيذ الخدمة العامة من خالل التدريب ا

البرامج ولكن التقييم يشير إلي أن السياسات واألهداف والبرامج تظل سليمة وتعكس سالمة 

 التفكير التنموي في إعدادها. 

مايميز سوق العمل بالسودان بأنه ذو أشكال متعددة وأنماط مختلفه، فهنالك سدوق العمدل الحدديث  

المددددنظم جنبددددا  إلددددي جنددددب مددددع سددددوق العمددددل غيددددر المددددنظم  حيددددث تسددددود المنشدددديت بالغددددة الصددددغر  

واألعمدددال الهامشدددية مدددع وجدددود بعدددض المنشددديت التدددى تسدددتخدم معددددات وأجهدددزة متطدددورة كالمعالجدددة 

اإلتصاالت الحديثه وبعضها تقليددي فدي الريدف, فهنالدك قطداع زراعدي حدديث ، وآخدر اإللكترونية و 

 مروي ومطري  وثالث رعوي.

تسدداع معدددالت البطالددة والتددي تقدددر  ويشــير    أداء سددوق العمددل إلددي التراجددع فددي فددرص العمددل وا 

% حسددب آخددر بيانددات متاحددة فددي منتصددف التسددعينات ويزيددد وقعهددا علددي الشددباب الددداخلين 15ب

% 28لجددد لسددوق العمددل والمتعلمددين مدنهم بصددفه خاصددة والنسدداء، حيدث تقدددر بطالددة الشددباب ب ا

% أي أكثددر مددن ثالثددة أضددعاف المعدددل 48أي ضددعف المعدددل العددام وتقدددر بطالددة الخددريجين ب 

% وتشددير كددل المصددادر إلددي أن معدددل نمددو القددوي 37العددام وتقدددر البطالددة وسددط اإلندداث بحددوالي 
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%علدددي الترتيب(وحسدددب التقددددديرات السدددابقة يقدددددر 2.6%,4نمدددو السددددكان ) العاملدددة أكبدددرمن معدددددل

ألدددددف ويصدددددبح  الرصددددديد الكامدددددل  350مليدددددون والوافددددددون الجددددددد حدددددوالي 1.9المتبطلدددددون بحدددددوالي 

% مددن القددوي العاملددة وباإلضددافة للبطالددة 33مليددون، وتبلددغ نسددبة المشددتغلين بددأجر بحددوالي 2.02

يعددانون عددددا  مددن القضددايا التددي تتددنقص مددن رفدداههم  الصددريحة، فضددال  عددن ذلددك فددأن المشددتغلين 

والتددي يمكددن إجمالهددا فددي نقددص التشددغيل مثددل نقددص التشددغيل المددرتبط بتوظيددف الوقددت أو المددرتبط 

بعدم مواءمة المهارات والمعدارف المكتسدبة مدع الفدرص المتاحدة وأهمهدا عددم وفداء العائدد أو األجدر 

ةإلي أن القدوي الشدرائية للعداملين بدأجر قدد هبطدت إلدي بالحاجيات األساسية وتشير الدراسات المتاح

م، وتقددددر توقعدددات 2007% فدددي 42% مدددن مسدددتواها فدددي منتصدددف التسدددعينات إرتفعدددت إلدددي 25

 .(8)سنة وتعتبر وفيات األمهات واألطفال الرضع عالية60الحياة عند الميالد بأقل من  

ة و الرقي االجتماعي و إعادة صيانة و ربط التعليم العالي بالتوجه الحضاري القائم على األصال 

المناهج و تأصيل العلوم و الثقافة والنأي عن التغريب وجعل اللغة العربية هي األصل في 

التدريس و البحث العلمي مع االهتمام باللغات األجنبية و االهتمام بالتخصصات التي تلبي 

و العناية خاصة بالتعليم التقني و التدريب العملي و الحقلي و الدراسات العليا و الوالياتحاجات 

تشجيع البحوث العلمية و االستفادة من نتائجها و فتح المجال لمساهمة كل فئات المجتمع في 

م مؤسسات التعليم العالي وفقا  لضوابط المقرر ، تنمية وتطوير التعليم العالي وذلك بتشجيع قيا

باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين البنى التحتية وتنويع مصادر التمويل و 

تدريب العاملين في مجال اإلدارة . لقد كانت مؤسسات التعليم العالي إلى وقت قريب تعتمد في 

" لكن مع توسع قاعدة التعليم و إنشاء المزيد من % 98تمويلها على المصادر العامة بنسبة " 

المؤسسات و التحوالت االقتصادية التي حدثت بالبالد باعتماد سياسة التحرير االقتصادي وفق 

آليات السوق فقد اتجهت مؤسسات التعليم العالي الى تنويع مصادرها العامة و الخاصة ان ثورة 

https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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بعيدا  وال زالت الجهود مبذولة لتحقيق المزيد من  التعليم العالي في السودان قد قطعت شوطا  

اإلنجازات ولتنفيذ أغراض االستراتيجية و دفع التعليم العالي بالبالد باالتجاهات المرسومة فكانت 

. جامعة كردفان 3جامعة أمدرمان اإلسالمية  .2 الخرطوم. جامعة 1الجامعات الحكومية وهي: 

. جامعة 7. جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية 6. جامعة غرب كردفان 5. جامعة النيلين 4

. 11جامعة الزعيم األزهري  .10 الفاشر. جامعة 9ولوجيا جامعة السودان للعلوم والتكن .8 نياال

 جوبا. جامعة 15. جامعة سنار 14. جامعة أعالى النيل 13جامعة الجزيرة  .12 زالنجيجامعة 

. جامعة 19. جامعة اإلمام المهدي 18. جامعة بحر الغزال 17جامعة النيل األزرق  .16

جامعة وادي النيل  .23 دنقال. جامعة 22. جامعة شندي 21جامعة بخت الرضا  .20 الدلنج

كما القضارفجامعة  .27 كسالجامعة  .26 شرق النيل. جامعة 25. جامعة البحر األحمر 24

الحقت المعاهد والكليات المتخصصة بالجامعات المناسبة حيث الحقت مدرسة التمريض العالى 

ألشعة التشخيصية وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الحق بها معهد االخرطومبجامعة 

كلية الخرطوموالعالجية كما الحق بها معهد ود المقبول الفني لعلوم األرض وهكذا نالت جامعة 

ية أبو حراز وجامعة أمدرمان علوم المختبرات الطبية وجامعة الجزيرة كلية الزراعة والموارد الطبيع

اإلسالمية معهد أمدرمان العلمى وجامعة النيلين المعهد العالى للبصريات وجامعة سنار كلية أبو 

النيل كلية الهندسة وجامعة وادي عطبرةنعامة الزراعية وجامعة وادي النيل كلية التربية 

ودان للعلوم كلية الصحة العامة وصحة البيئة وجامعة السالخرطوموجامعة عطبرةالميكانيكية 

 ة والتكنولوجيا معهد الموسيقى والمسرح وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا معهد التربية الرياضي

يواجة سوق العمل في السودان عدد منالتحديات منها زيادة معدل النمو السكاني ، وزيادة اعداد 

الخريجين من مؤسسات التعليم العالي ، والتوسع االفقي في التعليم العالي و انخفاض الطلب 

على القوى العاملة , ولذلك يعتبر كثير من المهتمين ان اسباب بطالة الخريجين نتاج خلل في 

https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://www.sudaress.com/city/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.sudaress.com/city/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1
https://www.sudaress.com/city/%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%8A
https://www.sudaress.com/city/%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%86%D8%AC
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%86%D8%AC
https://www.sudaress.com/city/%D8%AF%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7
https://www.sudaress.com/city/%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://www.sudaress.com/city/%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A7
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://www.sudaress.com/city/%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://www.sudaress.com/city/%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
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تخطيط المنظومة التعليمية  الذي أدى بدوره الى جعل سوق العمل غير قادر على استيعاب الكم 

 الهائل من الخريجين .

 اإلطار التحليلي : المحور الرابع

، والتي تم الحصول عليها من التقارير بطالة الخريجين تم تحليل البيانات السنوية لمتغيرات 

زي لإلحصاء ووزارة العمل و لجنة االختيار للخدمة المدنية ، السنوية المختلفة من الجهاز المرك

والدراسات السابقة ، عن طريق المنهج القياسي اعتمادا  على طريقة المربعات الصغرى 

 و تم الحصول على النتائج التالية:  Eviews(, وباستخدام الحزمة الحاسوبية OLSالعادية)

 النموذج في الصورة العامة :

U = B0 + B1(EXPAN) + B2(W)+B3(RG) + Ut 

 حيث : 

U بطالة الخريجين = 

W االجور = 

EXPAN التوسع = 

RG الخريجين المسجلين = 

B1 B2B3,B0 ,  المعامالت = 

Ut  الخطأ العشوائ = 
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 النموذج المقدر :

U = -2501.78-78.0991(EXPAN) +1006.06(W)+223.5561(RG) 

Prob : (B0 = 0.000)     (B1 = 0.000)     (B2 = 0.000)        

R square = (0.69)                    D.W = 2.36 

 تقييم النموذج :

 المعايير االقتصادية :

سالبة مما يعني وجود عالقة  ( ومعلمة التوسع2501.78-إشارة معلمة القاطع سالبة وهي)

 واحدة يؤدي ذلك الى انخفاض والتوسع حيث كلما زادالتوسع بوحدة عكسية بين بطالة الخريجين

 ( .78.0991بمقدار ) بطالة الخريجين

واالجورحيث  البة مما يعني وجود عالقة عكسية بين بطالة الخريجين كما ان معلمة االجورس

 ( .1006.06بمقدار ) بطالة الخريجين االجور بوحدة واحدة أدى ذلك الى انخفاض كلما زادت

لدى لجنة االختيارموجبة مما يعني وجود عالقة طردية بين كما ان معلمة الخريجين المسجلين 

الخريجين المسجلين بوحدة واحدة أدى ذلك الى  حيث كلما زادعدد المسجلين بطالة الخريجين

 ( .223.5561بمقدار ) بطالة الخريجين زيادة
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 المعايير اإلحصائية:

مما يعني أن معلمة القاطع  %5أقل من  tإن القيمة االحتمالية المصاحبة الختبار :Tأ/ اختبار 

ن القيمة االحتمالية المصاحبة الختبار ، ( 0.00معنوية ) مما يعني أن معلمة   %5أقل من t وا 

 ( .0.00المتغيرات المستقلة في النموذج معنوية )

أي  %5أقل من  Fبما أن القيمة االحتمالية المصاحبة الختبار ب/ اختبار المعنوية الكلية: 

( فإننا نرفض فرض العدم القائل أن كل المعلمات مسحوبة من مجتمع معلماته تساوي 0.0000)

 الصفر ونقبل الفرض البديل القائل إنه على األقل توجد معلمة واحدة ال تساوي الصفر.

0;

0;

32101

32100









H

aH
 

في المائة من  69أي أن   %(69)إن قيمة معامل التحديد في النموذج  ت/ القوة التفسيرية: 

ن  التغيرات التي تحدث في بطالة الخريجينسببها االجور و التوسع وعدد الخريجين المسجلين ، وا 

 من التغيرات  في بطالة الخريجينترجع إلى عوامل أخرى مضمنة في  المتغير العشوائي. 31%

 : النتائج والتوصيات  المحور الخامس

 اوال : النتائج : 

بماتحققه من  عكسية بين بطالة الخريجين والتوسع في مؤسسات التعليم العاليتوجد عالقة  .1

 جودة المخرجات التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي بما يقلل من حدة البطالة .

بحيث ان زيادة االجور تؤدي الي  توجد عالقة عكسية بين بطالة الخريجين و مستوى االجور .2

 زيادة نسبة استيعاب الخريجين وانخراطهم في العمل وبالتالي تقلل من بطالة الخريجين.



209 
 

وذلك الن ازدياد الحصر  توجد عالقة طردية بين بطالة الخريجين و الخريجين المسجلين .3

 جين .والتسجيل ونسبة االستيعاب في العمل ضعيفة تؤدي الي ازدياد بطالة الخري

 ثانيا : التوصيات :

يجب علي القطاعات الخاصة استيعاب هؤالء الخريجين في القطاعات الصناعية  - 1

 لزيادة الكفاءة اإلنتاجية بصورة علمية ولرفع مستوي معيشتهم وتقليل حدة البطالة .

المراجعة الشاملة للسياسات التعليمية وسياسات االستخدام ، والتدريب والتأهيل وفقا   -2

 الحتياجات سوق العمل مع التركيز على التدريب التحويلي والتعليم المهني والتقني والتطبيق .

توفير حماية العمالة الوطنية ليس فقط بمنع استخدام العمالة الوافدة ولكن  -3

بالتوسع في قاعدة التدريب والتأهيل الفني والمهني بما يؤهل ويمكن األيدي العاملة 

 جبها ومواكبة التطور المتنامي .المحلية من أداء وا

وضع ضوابط مشددة على األموال التي يتم تحويلها للخارج عبر استهالك جزء  - 4

بالداخل وتحويل جزء معين للخارج أو إرسالها في شكل سلع األمر الذي يسهم في زيادة 

 الصادرات للخارج .

سق مع أهداف زيادة ضرورة مراجعة عناصر األجر في القطاعين العام والخاص لتت - 5

 اإلنتاجية والتوزيع العادل للدخل. 

ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات السوقبزيادة حجم التوظيف في القطاع الخاص من  - 6

خالل زيادة اإلستثمارات من أجل زيادة فرص توظيف الخريجين وتدريب وتأهيل الخريجين في 
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انشاء المجمعات الصناعية مجال التوظيف الذاتي السيما في مجال اإلنتا ج الحيواني والزراعي و 

 للفنيين وتدريبهم .

زيادة فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص وذلك بزيادة ميزانية التوظف في  - 7

القطاعين، واإلستفادة القصوي من الموارد المتاحة في القطاع الزراعي والسياحي، ورفع مستوى 

 التدريب للعاملين .

 والمراجع :لمصادر ا

مصطفى عيروط , مدى مواءمة التخصصات التي تقدمها كليتي األميرة عاليه وعمان  .1

الجامعية لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر الطلبة , مجله مؤتة للبحوث والدراسات، 

 م .2012.سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد السابع والعشرون، العدد الرابع، 

المجيد الحاج عبدالمجيد , دراسة بعنوان : العالقة بين السياسة العامة للتعليم رجاء عبد  .2

م( , مجلة 2014-م1991العالي وحوجة الخدمة المدنية في السودان في الفترة )

 م .2016( ,23( العدد)6الدراسات العليا , جامعة النيلين ,المجلد)

سات التعليم العالي في زيادة مثنى محمد أحمد محمد ,رسالة ماجستير بعنوان دور سيا .3

م(  ,جامعة السودان للعلوم 2010-1995نسبة البطالة وسط الخريجين في الفترة )

 م.  2012والتكنولوجيا , 

محمود محمد عبدالعزيز جمال الدين , رسالة دكتوراة بعنوان : تقييم أثر تخطيط التعليم  .4

 م .2014لتكنولوجيا العالي على بطالة الخريجين , جامعة السودان للعلوم وا

سارة حسن موسى , دراسة بعنوان : التوسع في التعليم العالي وسوق العمل في السودان  .5

 م .2004( , مجلة جامعة الزعيم االزهري 1990-2002)
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المعتز الفكي جالل الدين ، التوسع في التعليم الجامعي في السودان وأثره على البطالة  .6

 م .2004الدكتوراه في االقتصاد ، جامعة الخرطوم خالل الفترة ، دراسة لنيل درجة 

عصام الدين برير آدم عوض ، التخطيط للتعليم العالي بالسودان وعالقته بالتنمية  .7

 م .2003االقتصادية واالجتماعية ، دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، في االقتصاد 

https://mawdoo3.com 

.  حسين عمر , مبادئ التخطيط االقتصادي والتخطيط التاشيري في نظام االقتصاد  9

 م . 1998القاهرة  1الفكر العربي , ط الحر , دار

د صالح محمد ابراهيم احمد , العمل من اهم عوامل االنتاج من منظور اسالمي , 10

 م .2016مجلة جامعة النيل االبيض , العدد السابع , مارس 
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