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 مستخلص ال

 المتتتالي متتتي ماسستتتا  التعلتتتيم العتتتالي بالستتتودان األداءالتضتتتخم وا تتتر  علتتت  ة دراستتتتناولتتتل ال
مشكلة البحث ، هل للتضتخم تتي ير  ل تمثل، بالتطبيق علي قطاع الجامعا  والكليا  مي مدينة كسال  

المتالي بالتضتخم ، وهتدمل  األداءالمتالي متي الجامعتا  والكليتا   ، متا متدي تتي ر  األداءمباشر علتي  
المالي  األداء أهميةيان ا ر التضخم مي استمرارية ماسسا  التعليم العالي  بيان مدي ب ، الي الدراسة

كمصدر للقرارا  وتشمل مروض البحث ، التضخم لت  ا تر ستلبي علت  اديترادا  بالجامعتا  والكليتا  
ضتتخم بالستودان ، التضتتخم لت  ا تتر ستلبي علتت  المصتترما  بالجامعتا  والكليتتا  بالستودان ، تجاهتتل الت

المتتتنهال  المنتتتاهال التيتتتة اتبعتتتل الدراستتتة  ،التتت  عتتتدم استتتتمرارية الجامعتتتا  والكليتتتا  بالستتتودان  دييتتتا 
التاريخي لعرض الدراسا  السابقة ، والستنباطي مي صياغة المشكلة وصياغة الفرضيا  ، التحليلي 

متا يلتي :  ث احتالب من أهم النتائال التي تحصل عليهاادحصائي لتحليل البيانا  واختبار الفرضيا  ، 
يتتادي التضتتخم التت  هجتتر  الكتتادر البشتتري متتن الجامعتتا  والكليتتا  بالستتودان ، انعكتت  التضتتخم علتت  

متن أهتم ، ضعف اقبال الطالب بسبب ارتفاع تكاليف الرستوم الدراستية بالجامعتا  والكليتا  بالستودان 
والقستتام   صتتالتخصتوصتتيا  الدراستتة: يتتا ر التضتتخم متتي قتترار استتتمرارية وتصتت ية وتجميتتد بعتت  ا

ذا  التكتتتاليف التشتتتتليلية العاليتتتتة بالجامعتتتا  والكليتتتتا  بالستتتتودان ، نوصتتتتي ببيتتتان ا تتتتر التضتتتتخم متتتتي 
 استمرارية ماسسا  التعليم العالي .

 

 

 

Abstract 
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The study focuses its research on the universities and colleges in Kassala 

city. The study's problem is represented in a question; Does the inflation 

have a direct impact on the financial performance of the universities and 

colleges?, and to what extend does the financial performance' s impact  on 

inflation. The study aims at declaring the inflation's impact on high 

education institutes' continuity, and to present how important the financial 

declaration as a source of decisions. The research hypotheses shows that 

the inflation has a negative reaction on revenues of the Sudanese 

universities and colleges. Inflation has a great influence on expenditure of 

the Sudanese universities and faculties. Ignoring inflation leads to 

discontinuation of Sudanese universities and faculties. The information of 

the study is collected from the previous studies related to the topic. In the 

practical framework, the study has used the exploration and dedication 

methods, beside paraphrasing the problem and choosing hypotheses  ، the 

most important results are; Inflation lead to weakening the other 

investments revenues because of the long plans bids of the Sudanese 

universities, Inflation effect on the reservation of the Sudanese 

community's colleges, Inflation lead to inaccurate predictions and planning 

in the incomes of the Sudanese universities, Inflation causes the human 

cadres to emigrate from the Sudanese universities, Inflation causes many 

students to stop learning because of the bad economic circumstances, 

Inflation causes quality of learning become lower because of the human 

migration of the Sudanese universities. Inflation affect in financial decisions 

of the Sudanese universities, Inflation causes salaries to be high at the 

Sudanese universities, Inflation affect in distributing benefits which won't 

encourage investments in the Sudanese universities and Inflation raises 

learning fees costs of the, to make annual budgets along with inflation 

phenomena to put on account to avoid closing universities. To make plans 

and strategic studies about inflation impact in high studies institutes 

continuity. Explaining the importance of the financial performance and its 

role as a source of decisions at the Sudanese universities.                                  

                                                          

   Inflation – Financial performanceالكلما  المتتاحية: 
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 اواًل: اإلطار المنهجي للدراسة: 

 تمهيد: 

المالي مي ماسسا  التعليم العالي مزياد  معدل     األداءيعتبر التضخم احد اهم العوامل الما ر  علي  
علي   سلبًا  تا ر  تا ر    يالمال  األداءالتضخم  التضخم  معدل   انخفاض  ان  كما  القتصادي  والنمو 

علي   ويعتبر    األداءايجابًا  القتصادي  والنمو  جميع    األداءالمالي  مي  النجاح  لقياس  معيار  المالي 
الماسسا   مهو يعبر عن ما اذا كانل الماسسة ناجحة  ام ماشلة سواء كانل الماسسة ربحية او  

المالي مي ماسسا    األداءاول ان نتعرف علي ا ر التضخم علي  حخدمية , ممن خالل هذا البحث ن
التعليم العالي مي) كلية الشرق الهلية ( كدراسة ميدانية خاصة فيما شهد  السودان من حالة تدني  
وتدهور اقتصادي وتدني مي مستوي العملة الوطنية الجنية مقابل العمال  الصعبة مماسسا  التعليم  

كليرها تي ر   ويعتبر    العالي   , القتصادية  ادشكالية  بهذ   ارتباط  لها  التي  األخرى  الماسسا   من 
 .التضخم احد اعظم المشكال  التي يعاني منها القتصاد مي الدول المتقدمة والنامية معاً 

 : مشكلة البحث 
  الهتمام بها الي   أهميةلقد حظيل ماسسا  التعليم العالي اهتمام كبير ومتزايد ويرجع سبب تعاظم  

تقوم    أهمية بالتللب  المتسم  المحيط  هذا  ظل  ومي  والقتصاد  المجتمع  اتجا   تاديها  التي  الدوار 
تسهم   حتي  والمستويا   المراحل  المختلفة  التعليم  خدمة  تقديم  مي  بدورها  العالي  التعليم  ماسسا  

وهل المالي  ادائها  قياس  من  لها  لبد  اهدامها  لبلوغ  الماسسة  ولتتمكن  الوطنية  مع    النهضة  يتوامق 
متطلباتها  خاصة مي ظل التضخم والتليرا  مي السعار المستمر  وكيف يمكن ان نعرف ما مدي  

علي   التضخم  هذا  يمكن    األداءتي ير  سردنا  ما  خالل  من  العالي  التعليم  ماسسا   داخل  المالي 
 صياغة اشكاليا  البحث مي :

 .المالي األداءعلي   ما ا ر التضخم  -1
 . المالي بالتضخم األداء ما مدي تي ر -2
يتم الوصول الي حل الشكالية والتطرق الي مختلف جوانبها ,اي ما يتعلق   علي هذ  السئلةبة  لإلجا

 المالي . األداءبالتضخم و 
   -اهداف البحث:   
 .بيان ا ر التضخم مي استمرارية ماسسا  التعليم العالي  -
 .  االمالي كمصدر للقرار  األداء أهميةبيان مدي  -
  .المالي األداءدارسة ا ر التضخم علي  -
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 :البحث  أهمية
 العلمية:    هميةاأل

لجامعتتتتا  والكليتتتتا  ل المتتتتالي األداءالمترتبتتتتة متتتتن التضتتتتخم علتتتت   اآل تتتتاربيتتتتان وتوضتتتتي  
 الخاصة بالسودان 

 العملية: هميةاأل
امعتتتا  والكليتتتا  لجمتتتن النتتتتائال التتتتي يتتتتم التوصتتتل اليهتتتا وتفستتتيرها لتستتتتفيد منهتتتا ا هميتتتةتنبتتتع األ

الخاصتتتتة بالستتتتودان لمعالجتتتتة ا تتتتار التضتتتتخم التتتتذي يضتتتتر بتدائهتتتتا المتتتتالي ومستتتتاعدتها متتتتي اتختتتتاذ 
 القرارا .

 -فرضيات البحث:  
 يقوم البحث غلي اختبار الفرضيا  التية:

 ان للتضخم تي ير سلبي  علي اليرادا  بكلية الشرق الهلية. -1
 بكلية الشرق الهلية. ا  ان للتضخم تي ير سلبي علي المصروم -2
 تجاهل التضخم يادي الي عدم استمرارية بكلية الشرق الهلية. -3
 منهج البحث: 

 : سيعتمد الباحث على المناهج اآلتية 

 الدراسات السابقة. عرض ل : التاريخيالمنهج 

 اإلطار النظري.  في : يئ االستقراالمنهج 

 ضيات.فر تحديد المشكلة واختبار الل  : االستنباطيالمنهج 

 . االستبانةفي تحليل البيانات التي تحصل عليها الباحث من  :  التحليلي أإلحصائيالمنهج 

 :مصادر البحث
 المصادر الثانوية: تتمثل مي الكتب والمجال  والرسائل العلمية والدوريا  والدراسا  السابقة.

 حدود البحث:
 ية كساللو  -جامعة كسال   –الحدود المكانية: كلية الشرق األهلية 

 م2021العام  الحدود الزمانية:
 -هيكل البحث:  

تتكتتون الدراستتة متتن  ال تتة مصتتول ومقدمتتة وخاتمتتة، الفصتتل الول : الطتتار النظتتري التضتتخم ويشتتتمل 
علي مبحثين  المبحث الول تناول مفهوم وانواع التضخم ، المبحث الثاني اسباب ونظريا  التضخم، 

لدراستتة واشتتتمل علتتي مبحثتتين المبحتتث الول تنتتاول مفهتتوم واهتتداف ل امتتا الفصتتل الثتتاني الطتتار العتتام
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المتتالي، الفصتتل الثالتتث اشتتتمل علتتي مبحثتتين  األداءالمتتالي ، المبحتتث الثتتاني ماشتترا  وقيتتاس  األداء
المبحتتتث الول الدراستتتة الميدانيتتتة تحليتتتل بيانتتتا  الدراستتتة واختبتتتار الفرضتتتيا  ،المبحتتتث الثتتتاني تنتتتاول 

 اخيرًا الخاتمة.و  النتائال والتوصيا  و
 
 

 الدراسات السابقة ثانيًا:          
 (  م2016،  محمد هللا حبيب يسرية) دراسة 

المالي للمصارف ، حيث تمثلل مشكلة الدراسة مي تي ر    األداءتناولل الدراسة تقييم أ ر التضخم مي  
روض ، تي ير  لقالمصرمي ، كيف يا ر التضخم مي الودائع ،ما أ ر التضخم مي ا  األداءالتضخم مي  

التضخم مي الرباح ،هدمل الدراسة ال  معرمة أ ر التضخم مي الودائع ، معرمة التضخم مي األرباح  
التحليلي   الوصفي  والمنهال  التاريخي  المنهال  الدراسة  اتبعل   ، القروض  مي  التضخم  أ ر  معرمة   ،

ية غير معنوية الدللة رد لختبار الفرضيا  ، وتوصلل الدراسة ال  عد  نتائال منها : وجود عالقة ط
وحجم   الودائع  حجم  تقدير  البنوك  عل    : ال   الدراسة  وتوصلل  والتمويل  التضخم  بين  ادحصائية 
مي   الباحث  دراسة  مع  الدراسة  اتفقل   ، المحتملة  المخاطر  لمواجهة  التضخم  وأ ر  واألرباح  التمويل 

 المتليرين واختلفل مي التطبيق العملي .
 م(   2016، دراسة صالح واخرون )  

أ ر التضخم عل  القوائم المالية عل  شركا  ومصانع طحن اللالل عطبر     تناولل الدراسة
حيث تمثلل مشكلة الدراسة مي تجاهل الوحدا  القتصادية أل ر التضخم عند اعداد القوائم المالية، 

المشاريع، امترضل    يةوهدمل الدراسة الي بيان أ ر التضخم عل  القوائم المالية للمحامظة الي استمرار 
الدراسة ان التلير مي المستوي العام لألسعار تادي الي اظهار قوائم مالية غير سليمة إذا لم تاخذ  
المشاريع   انهيار  الي  يادي  الحسبان  مي  التضخم  اخذ  عدم  الي  الدراسة  وتوصلل  الحسبان،  مي 

 القتصادية.
و  الدراسة  الدراسة مي هدف  هذ   الباحث مع  دراسة  التضخم مي تحديد مدي    هواتفقل  أ ر 

استمرارية المنشي  او المشاريع وتجاهل التضخم يادي الي عدم الستمرارية للماسسا  واختفل دراسة  
 الباحث مع هذ  الدراسة  

 م(  2018) دراسة طلحة محمد ،  

الصرف   أسعر  كا  الكلية  القتصادية  المتليرا   بع   عل   التضخم  أ ر  البحث  النمو    –تناول 
هذ  الدراسة من كونها تطرق الي أحد اهم المواضيع القتصادية طرحًا عل     أهميةدي وتكمن  صاالقت

 الساحة الكاديمية وهدمل هذ  
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معرمة   بغية  التضخم  ظاهر   تشخيص  الي  النمو    اآل ارالدراسة  من  كل  مستوي  عل   الحقيقية 
لذألك امترضل الدراسة ان    ة،القتصادي واسعار الصرف باعتبارهما من الماشرا  القتصادية الهام

يعتبر التضخم مشكلة اقتصادية واجتماعية تتعدي ا ارها السلبية انخفاض القو  الشرائية للنقود عل   
مستوي توازن الماشرا  القتصادية الكلية وتنعك  سلبًا اداء النشاط القتصادي، وتوصلل الدراسة 

     الي ان وجود عالقة توازني  طولية الجل بين معدل
سياسة   علي وضع  القرار  متخذي  يساعد  مما  الصرف  وسعر  القتصادي  النمو  وماشرا   التضخم 
من  العديد  بتجراء  الدراسة  واوصل   , الوطني  القتصاد  علي  التضخم  ا ار  مي  تتحكم  اقتصادية 
مي  منها  والحد  التضخم  ظاهر   مع  التعامل  مي  واضح   سياسا   مي وضع  تساهم  حتي  الدراسا  

 طني .  لو القتصاد ا
 تمثل اتفاق ادراستان مي دراسة ا ار التضخم بينما كان اختالمهم الهدف من الدراسة .

 
 م(2020) دراسة د. جيهان ، 

علي   الضخمة  البيانا   تحليل  ا ر  الدراسة  وترجع    األداءتناولل  يشهد    أهمية المالي  ما  الي  البحث 
الم وسعي  المجال   شت   مي  كبير   رقمية  من  ور   البيانا  نظالعالم  تلك  من  الستفاد   نحو  ما  

الضخمة، وقد امترضل الدراسة ان  ل توجد عالقة ذا  دللة احصائية ين تحليل البيانا  الضخمة  
و   األداءو  الضخمة  البيانا   بين  احصائية  دللة  ذا   عالقة  توجد  ل  وان   للمنظما    األداءالمالي 

ا ر دراسة  الي  البحث  وهدف  للمنظما ,  علي  ت   التشليلي  الضخمة   البيانا    المالي   األداءحليل 
والتشليلي لمنظما  العمال, واسفر  هذ  الدراسة الي مجموعة من النتائال واهمها: تحقق منظما   
عن   شاملة  نظر   اعطاء  مي  المساهمة   , الضخمة  البيانا   تحليل  عند  المزايا  من  العديد  العمال  

تحسين    , والتشليل  األداءالمنظمة  ومنها  ي  المالي  توصيا   بعد   اوصل  ,وختامًا  المنظما   لتلك 
اجراء المزيد من الدارسا  التي تتناول تي ير  البيانا  الضخمة علي علم المحاسبة ونظم المعلوما  
   المحاسبية , اعاد  النظر مي مفهوم التقارير المالية ذا  اللرض العام مي ظل بيئة بيانا  ضخمة.

 المالي مي البحث بينما كان اختالمهما مي المتلير الخر.  األداءلير متاتفقل الدراستان مي تناول 
 االطار النظري:

 مفهوم وانواع التضخم                               
 تمهيد:

هنالك  ان  يعني  هذا  انخفاض  او  ارتفاعا  يكون  ان  يمكن  األسعار  استقرار  عدم  ان  المعروف  من 
وقد   التضخمتضخم  ال  اكتسب  من  مستوي  مفالعديد  عقد  الكلي  الطلب  مائ   وصف  منها  اهيم 

معطلة    يكون بالضرور  ارتفاع مي األسعار بل قد تتومر موارد   األسعار السائد ومي هذ  الحالة قد ل
يمكن استخدامها لمواجهة مائ  الطلب. إي بمعني ان  لي  من الضرور  إن يعني التضخم لرتفاع  
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ترت  إن  يمكن  بل  والخدما   السلع  وتبقي    فعأسعار  أخري  سلع  أسعار  وتنخف   السلع  بعد  أسعار 
أسعار سلع أخرى  ابتة مي ظل ظروف التضخم وكذلك ليسل من الضرور  ان يعني التضخم بان  

بل األمر يتعلق بالعالقة بين معدل الرتفاع مي األسعار ومعدل لزياد  مي    مقرا؛  أكثريصب  المجتمع  
 الدخل النقدي  

ر  التضخم تتضمن معليًا ما يلي: ان يكون ارتفاع السعار مستمرًا ولي   اه وبناء علي ما سبق مين ظ
ويمكن   المواطنين  تهم عموم  التي  الخدما   السلع  واسعة من  الرتفاع شريحة  هذا  ان يشمل  ماقتًا, 
تعريف  كظاهر  نقدية بان  عبار  عن زياد  مي كمية النقود تادي  الي ارتفاع السعار  سواء ظهر  

    من خالل عرض النقود او من خالل الطلب علي النقود )النفاق النقدي(اد تلك الزي
 مفهوم التضخم:اواًل 
كلمة التضخم من الكلما  القتصادية التي تثير التساؤل لما يكتنفها من اللموض مالبع  يتحدث  

اع  تف عن التضخم مي الدخل او مي شيء من الدخل الفرعي كالتضخم مي الجور والرباح بمعني ار 
 عل  حساب الدخول عوامل النتاج 

كلمة التضخم من الكلما  القتصادية التي تثير التساؤل لما يكتنفها من اللموض مالبع  يتحدث 
عن التضخم مي الدخل او مي شيء من الدخل الفرعي كالتضخم مي الجور والرباح بمعني ارتفاع  

ال والتضخم مي  النتاج األخرى  الدخول عوامل  الكبير  مي معروض عمعل  حساب  الزياد   يعني  لة 
  معينةي خالل متر  زمنية األلف المبحث النقود 

 . 
 يرى الباحث : التضخم هو الرتفاع مي المستوى العام لألسعار وانخفاض مي القو  الشرائية. 

التضخم المستم  عل   يعرف  الكبير  الرتفاع  العام    ران   المستوي  التعريف   لألسعارمي  هذا  ويشمل 
   :اركان د ع عل 

 لألسعار.المستوي العام  ارتفاع-: الركن االول
بلغ معدل    إذاكل ارتفاع مي السعار يعتبر تضخمّا ومن المتعارف علي  ان     ملي -:  الركن الثاني

من   اقل  السعار  مقبول ول%5زياد   يعتبر  المعدل  هذا  هناك    مان  معدل   إذااما    تضخم، يكون  زاد 
نش ان  لبد  ذلك  عن  العام    التضخم.من    كوالتضخم  المستوي  ارتفاع  معدل  زاد  كلما  ان   ويالحظ 

 .ظاهراً كان التضخم  لألسعار
مي    ألخرتعريف التضخم هو الستمرار ممن الممكن ان ترتفع السعار لسبب او   من-:  الثالثالركن  

  ني من اع تستطيع القول بانها   نلا  سنة واحد   م تعود الي مستوي معقول ماذا حدث هذا مي دولة م
 السنوا . التضخم اذا يلزم ان يعود هذا الرتفاع لعدد من 

نتحدث عن    بمعني اننا ل  لألسعارمهو المستوي العام    :التضخماما الركن الرابع واالخير في تعريف  
سلعة او    مقد يحدث ان ينخف  سعر  نستهلكها.سعر كل سلعة او خدم  من السلع والخدما  التي  

   ومعمستوا   عل يستمر  
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ان   نقول  و   الدولةذلك  التضخم  من  تكون  تعاني  حيث  ايضا  صحي   السلع   عاليةأسعار  العك  
نحو    األخرى والخدما    متجه   هواما  العام    النخفاض،اما  ابل  بالمستوي  العبر   مي    لألسعاراذا 

  . الفردية لبع  السلع والخدما رباألسعاالدولة , ولي  

 -: التضخمانواع  ثانياً 

 -: يحالصر التضخم 
قتصاد القومي  الي مجري حالة التضخم التي يعيشها  م  العدلة  لم تتدخل السلطا  العامة او  إذا   

 .  الصري يعرف بالتضخم  طليقا حرّا طليقّا او مفتوح وهذا ماوتركت  وشان  حرا 
 -المكبوت: التضخم 
  ألعليدا لي اعلي ا ح حالة التضخم وشينها بل تدخلل ووضعل بقو  القانون  الدولةلم تترك  إذاهذا 

المكبو  وقد عرمل  يعرف بالتضخم  امام ماعار مي مواصلة ارتفاع هنا سنكون تجاوز  لمنع الس
طويلة جدا بعد انتهاء هذ  الحرب  خالل الحرب العالمية الثانية وعرمت  انجلترا لفتر   األوربيةالدول 

  كبل التضخم مي وجود ندر  فييتسبب  مان التضخم المكبو  يثير مشكال  كثير  جدا وهذا ما
 والخدما .السلع مي عرض  واضحة

 -الراكض: التضخم 
مي ارتفاع السعار الذي يعقب   وير للحلقة المفرغة او الجهنمية  يصور التضخم الراك  ابلغ تص  

ارتفاع الجور والنفقا  الذي يعقب  ارتفاع اخر مي النفقا  وهكذا وهنا ترك  السعار وراء نفقا  
وعندها يبلغ التضخم الراك  صور  خطير  يتزايد ارتفاع    السعاراج وترك  هذ  النفقا  وراء  نت ال

بتزايد شهر بعد شهر  م اسبوع بعد اسبوع  م يوما بعد يوم وقد تتزايد السعار مي نهاية المر والمثل  
 . 1923الواض  الذي يعطي للتضخم الراك  هو حالة المانيا مي عام 

قبل  مستواها م بللل السعار عقدّا اضعاف  1920عام ومي المانيا   1946ام  ع  المجر مي بحالة
 الحرب ومي عام  

 األسعار.مي من تضاعف  أكثرحدث م 1922  – 1921
مي متر  زمنية بسيطة    لألسعارمهو تزايد مستمر ومتضاعف مي المستوي العام    :التضخم المتسارع  

 % 10يزيد ميها معدل التضخم  عن 
يصل الي حاجز    ويتميز بان  تضخم بمعدل بسيط ويتزايد ببطء وهو مي العاد  ل  :ف  التضخم الزاح

 .  %10يصل الي نسبة    منزلتين عشريتين أي ل
زل عشرية كما حدث  منا  4مهو يشكل زياد  كبير  وضخمة مي السعار قد تصل      :الجامحالتضخم  
  او ان وجود تضخم متسارع  كروالجديد بالذ %21.48وصل معدل التضخم  1995عام  مي مي البرازيل 

التعامل   يفقد مصداقية  مي  جام    الحتفاظ  معها   دوما  المفيد  من  ويصب   ودوليا  داخليا  عمالتها 
بدل من    بيصول يتحولملموسة  هنا  ومن  بالنقود  العقارا     ألمراد   الحتفاظ  تثمارا   سوالالي شراء 
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الحتفاظ   او  اليداع  عن  ويحجمون  راس لة  ائالس  باألموالالملموسة  سوق  وجود  حالة  مال  ال  ومي 
 تثمار مي السهم بدل عن اليداع مي البنوك سبال األجدىحقيقي لالسهم مي ذلك البلد يصب  

نضراً  السهم  اسعار  علي  ايضا  ينعك   التضخم  ان  ماسسا    دعاد   حيث  مي  الصل  تقييم 
 .  السائلة موالألبا المساهمة مما يعوض الي حد ما الخسائر التي تنجم عن الحتفاظ 

يتمثل هذا النوع من التضخم  بارتفاع حاد مي السعار ولفتر  زمنية معينة وقد   :التضخم المتقلب  
تعود  تالية  م  لفتر   الحد من ذلك الرتفاع  بالتدخل من اجل  والنقلية  السلطا  الحكومية  بذلك  يدمع 

 . السعار ارتفاع من جديد لحرية مي معدل  عالية لفتر  لحقة 
اكثر من يظهر هذا النوع مي اقتصاديا  الدول النامية التي تكون اكثر انفتاح      :المستوردالتضخم  
سبب بروز هذا النوع الي الرتفاع الحاد والمستمر مي السعار مي السلع    الخارجي ويعود   الي العالم

 .ضخم مستورد ت  ألن النهائية المستورد  من الخارج ويتميز هذا النوع بصعوبة السيطر  علية  
 : التضخمخصائص ثالثًا 

لك يصنف التضخم  قد تتعارض معّا لذ يتميز التضخم نتيجة لي العديد من العوامل القتصادية التي  
 ان  ظاهر حركي  ومعقد ومتعدد البعاد .

ينتال التضخم عن وجود خلل مي العالقا  بين اسعار الخدما  والسلع واسعار العناصر النتاجية  
 المنتجا  والجور ومستويا  الجور ومستويا  الرباح  ف مثل تكالي

الشرائية القو   انخفاض  الي  التضخم  ذ   يودي  مع  ويعيد عن  مقارنة  العمال   قيمة  انخفاض  الي  لك 
 .  السعار والخدما  والمنتجا  

 : اثار التضخم رابعًا 
 اعاد  توزيع الدخل  عل ا ار التضخم  / 1
 ا ار التضخم علي النتا / 2
 :ثار التضخم علي اعادة توزيع الدخل ا / 1

  الحقيقي، دخل النقدي والدخل  يتطلب تحليل ا ار التضخم علي توزيع الدخل التميز اول بين ال
عدد  النقدي  بالدخل  الفرد   مالمقصود  عليها  يحصل  التي  حجم    ،الجنيها   مهو  الحقيقي  الدخل  اما 

النقدي , لذلك مان الدخل الحقيقي يعتمد   ل السلع والخدما  التي يحصل عليها المستهلك باتفاق دخ
 المشترا . واسعار السلع والخدما   علي الدخل النقدي ,

ويستفيد المقرضون بشكل كبير ويتضرر المقترضون من ذلك، وكذلك عمليا  البيع ألجل تتي ر بشد   
 من الفترا  التي يتوقع ميها تزايد السعار بشكل دائم .

 :  الثابتة ولالتضخم يضر اصحاب الدخأ/ 
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الحقيقي يتض  لنا بجالء كيف يضر التضخم    التفرقةعلي ضوء هذ     بيصحاب بين الدخل النقدي والدخل 
مستوي اسعار المنتجا  ان    ارتفاعنسبيا ؟ وسوف نجد هذ  السر التي تتخلف دخولهم وراء    الثابتةالدخول  
   تتضاءل نتيجة  الحقيقيةدخولهم 
ذلك ان   الشرائي  للتضخم  المحصلة ستنخف  كلما ارتفعل السعار و   لكلة  القو   الدخول  لما كان  جني  من 

 شك . السر  ابت  مان مستويا  معيتهم ستنخف  بالعدد الجنيها  التي تدخل 
اصحاب المعاشا  والموظفين والسر التي تعيش علي العانا  والمدخرين    ،  الثابتةامثلة اصحاب الدخول  

  محسوسة جميعا  يحصلون علي دخول  ابت  لفتر     هالءسعار الفائد   كل  ا  الذين يعتمدون مي دخولهم علي
 . عن الزمن
الدخول    وتيسيساً  اصحاب  يفيد  التضخم  مان  ذلك  التليرا     ،  المرنةعلي  لقوائم  دخولهم  تليير  يمكن  حيث 
 . مكلما ارتفعل السعار امكن لهذ  السر رمع دخولهم لتنمية دخولهم الحقيقية ،  السعرية
المك  كذل اسعار  وترتفع  التضخم  من  يستفيدون   العمال  اصحاب  من  مان  اسرع  بمعدل   النهائية  نتجا  

العمال   هذ   ايرادا   تزيد  أي  القتصادية  الموارد  اسعار  ترتفع    بيسرعارتفاع  ومن  م  التكاليف  زياد   من 
 . م بمعدل  اسرع من معدل  التضخمارباحه
 :دائنين الالتضخم يفيد المدينين علي حساب ب/ 
ال  اآل ارمن      يتركها  تلك  التي  الدخل  توزيع  اعاد   علي  الدائنين  تضخم  بين  العالقة  يتلير  الخاصة 

مالتضخم انك  والمدينين.  نفرض  ذلك  علي  والتدليل   . الدائنين  , علي حساب  المدينين بصفة خاصة    يفيد 
السعار خالل هذين    اعفل تضعلي ان تسدد مي مد  عامين . ماذا  جني  من البنك  1000اقترضل مبلغ  

 العامين مان قيمة المبلغ 
)  1000المقترض   الصلي  للمبلغ  الشرائية  القو   نصف  لها  يصب   السداد  عند  عند  1000جني    ) جني  

سداد ن عدد الجنيها  التي يدمعها عند  القتراض . ذلك ان  بخالف سعر الفائد  الذي يتحمل  المقترض ما
 تي الالقرض تساوي عدد الجنيها  

يشتري نصف   الجني   ماصب   الحال  قد غير  السائد  التضخم  ولكن   , القرض  الحصول علي  استلمها عند 
وقل الحصول علي القرض , وكلما ارتفعل السعار هبطل    بتنفاق الكمية التي كان يمكن الحصول عليها  

  قيمة الجنية . لذلك مان نتيجة
 . سددها بجنيها  رخيصةي  للتضخم يحصل المقترض علي جنيها  عالية ولكن  
 :التضخم يقلل من قيمة المدخرات ج/ 
المدخرا  او    , مكلما ارتفعل السعار تضاءلل قيمة  المدخرين  التضخم  ,    كذلك يطارد   الشرائية  قوتها 

الدخار   الورقية    وبولص محسابا   الصول  من  وغيرها  لمقابلة  ،  القيمة    الثابتةالتامين  تكفي  كانل  والتي 
نتيجة  ي  احتياطا   الحقيقية  قيمتها  تنخف   الخدمة  مد   انتهاء  بعد  تومر معاشّا مريحّا  او  اسود عبوس  وم 

نجد    األخرى حاملو السندا  والرهن الحيازي بالطريقة نفسها بالتضخم , ومن الناحية    يتي ر للتضخم , كذلك  
مان   لذلك   , السوق  لظروف  تبعا  قيمتها  تتحدد  حيث  التلير  مرنة  السهم  قيمة  هذ  قيان  مي  الدخار  مة 
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الصور  ) أي شراء السهم (تميل الي الرتفاع مع ارتفاع مستوي السعار, وربما تقفز بمعدل  اسرع من  
 معدل  ارتفاع السعار ذاتها .

الدخول   تلك  اصحاب  يتحملها  ضريبة  يمثل  التضخم  ان  القول  يحصلها    الثابتةوخالصة  واعانة 
خم المدينين علي حساب الدائنين واخيرّا يعاني المدخرون من تضويفيد ال  ،اصحاب الدخول المرنة  

 .اضرار التضخم 
 :اثار التضخم علي االنتاج / 2
التي تنجم عن   واهم هذ  الضرار   لألضرار تجنب تحارب المجتمعا  المختلفة التضخم وتحاول   

.  علي الصادرا   قعفيما يتعلق بقضية النتاج  الضرر الذي يقع علي الستثمار والضر الذي ي
عندما يكون ارتفاع السعار نسبيًا قد تكون ل  ا ار جيد  علي النتاج خاصة عندما تكون اهناك  

 موارد مستللة مي القتصاد مالرتفاع النسبي  
هوامش ربحهم عندما تكون الزياد  مي السعار    لألسعار يخلق تنباا  متفائلة بين المنتجين لزياد 

 الدخل حت  الوصول الي مرحلة التشليل الكامل لالقتصاد وبعد هذ  ف ويتبع ذلك مي توظي
المرحلة مزياد  مي السعار ل يكون لها ا ر إيجابي علي الدخل والنتاج والتوظيف متنتال من ذلك ان 

 الزياد  النسبية مي السعار إيجابي . 
 السالبة الناتجة عن التضخم لالقتصاد الوطني : اآلثار

التجاه ان  السوق)السعار(   ا  أ/  وميكانيكية  تلقائية  بالضرور   تللي  سوف  الحلزونية  التضخمية 
 وتصب  غير مالئمة. 

 ب/ ان لم يكون التضخم مراقبًا مين  يحطم الموارد الرأسمالية الموجود  ويدمعها خارج الدولة. 
ادخار   إقدام علي  هناك  يكون  ولن  للنقود  الشرائية  القيمة  تتدور  التضخم  بوجود  التاي ضعف  وبج/ 

 التكوين الرأسمالي. 
 النظريات المفسرة للتضخم

 اواًل اسباب التضخم: 
السعار     ارتفاع  الي  المادية  اسباب  البحث عن  مين  المجتمع  لرخاء  مهدد  التضخم  عندما يصب  

ويميز القتصاديون عاد    من الجدل والنقاش من الراي العاميعتبر امر حيويا وموضوع يثير كثير  
  :انواع من التضخم وهي ة ال بين 
 . التضخم من جانب الطلب أ/ 
 .  التضخم من جانب التكلفةب/ 
 .  والطلب معا التكلفةالتضخم من جانب ج/ 

 :التضخم من جانب الطلب أ.
التضخم     الي زياد  النفاق مع  با     لزياد   نتيجة يحدث هذا  المجتمع مما يادي  النقود مي  كمية 

 . الرتفاعنحو  لألسعارميدمع للمستوي العام  ضةرو المعكمية السلع والخدما  
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الزياد  هو عجز   لمثل هذ   يزيد النفاق الحكومي علي    العامة  الموازنةواكبر مصدر  للدولة معندما 
طي عن طريق زياد  اصدار النقود بواسطة البنك المركزي كما لمان جزء من هاذا العجز ييرادا   اد

 يمكن زياد  كمية النقود عن طريق
 . المستهلكينروض ومن  الئتمان سواء من المستثمرين ام المستوردين ام قالبنوك التجارية من ال 

لك مي حالة زياد  النفاق  ن يحدث حتي مع زياد  النتاج  وذ يمكن ا   :التكلفةالتضخم من جانب    ب.
 النقدي  بدرج  كبير   تفوق زياد  معدل المنتال من السلع والخدما 

  :للتضخمة المختلف اآلثار 
عل    سلبا  تعك   لألسعار  العام  مستوى  وذلك لن   ) الحقيقي  محلي   ( الناتال  نمو  معدل  انخفاض 

 الطلب الكلي األمر الذي يادي إل  انخفاض ادنتاج . 
العمليا       موائ   القومي لصال  دخول  الدخل  توزيع  عل  حساب    إيجارا (وموائد    )أرباحإعاد  

الثابتة والمنخفضة    ةالثابتأصحاب األجور ورواتب   بدون   سيزيد مقراً يعني هذا أن أصحاب الدخول 
 قطرا ويزيد أصحاب الدخول المرتفعة غن . 

تمارس   حيث  مستمرين  واضطراب  قلق  مي  والمجتمع  القتصاد  والمفتوح  المتصاعد  التضخم  يدخل 
زيد تكاليف ي  وهو ماوالحوامز  نقابا  العمال الضلوط عل  أصحاب األعمال لرمع األجور والرواتب  

 . ادنتاج وينعك  هذا عل  األسعار 
يتمثل ال ر الجتماعي مي للتضخم من خالل عملية توزيع الدخول حيث يادي    االجتماعية:  اآلثار 

والثابتة   القليلة  الدخول  اصحاب  جانب  من  الشرائية  القو   واجتذاب  الدخول  توزيع  اعاد   عملية  الي 
 الجتماعية فيما يلي: اآل ارثمرين وتتمثل اهم ست لصال  اصحاب الدخول المرتفعة والم

 أ/اعاد  توزيع الدخل الحقيقي 
  ب/ اعاد  توزيع الثرو 

 ضطراب العالقا  الجتماعية  اج/ 
 د/ عزوف اصحاب الكفاء  والماهال  العلمية العالية عن شلل الوظائف العامة مي الدولة  

 . ألخرى ا ث سعر صرمها أمام العمال  ضعف قيمة العملة حيو/ 

 : مي ما يلي اآل اريمكن اجمال اهم :  االقتصادية للتضخم اآلثار
زياد  عرض النقود مي الدولة مع ارتفاع السعار مما يادي الي موجة غالء تخف  القو  الشرائية  -أ

 للنقود 
 حدوث خلل مي اعاد  توزيع الدخل داخل الدولة  -ب 
ي الي انخفاض حاد مي قيمتها نتيجة  رمتعرض المدخرا  مي البنوك او خارج القطاع المص -ج

 لرتفاع معدل 
 التضخم بشكل يفوق سعر الفائد  علي الودائع. 

  :لنظريات المفسرة للتضخم ا اثانيً 
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هناك العديد من و ها ومدى حدتها تي يراتها  وان  هناك العديد من أنواع التضخم التي تتعدد أسباب حد 
لظاهر    األصلي  السبب  عن  تبحث  وضع الالنظريا   للرض  لألسعار   العام  المستوى  مي  رتفاع 

السياسا  العالجية لها وهناك العديد من النظريا  التي لم تتفق بشكل عام عل  تقرير سبب التضخم  
وان جميع هذ  النظريا  تدعم من أصحابها بحجال تبدو قوية ومتماسكة وهذا يا ر حقيقة أن هناك  

أكثر من   هناك  وان  للتضخم  مان نظأكثر من سبب  ذلك  الرغم من  وعل    ، تفسير   مي  تبحث  رية 
والعرض   الكلي  الطلب  بين  التفاعل  وهي  أساسية  مكر   عل   تقوم  للتضخم  المفسر   النظريا   معظم 

 الكلي . 
إل    يعود  النامية  الدول  التضخم مي  العديد من القتصاديين أن  التي    الختالل  كما يرى  الهيكلية 

عديد     باب التضخمعل  ذلك مان النظريا  المفسر  ألس   ول ، وبناءً لد تعاني منها اقتصاديا  هذ  ا
 منها: 
 نظريا  الطلب ) جذب الطلب (أ/ 
 نظريا  العرض ) دمع النفقة ( ب/ 

 ب الطلب:اننظريات ج /1
مي  الطلب  مائ   لنظرية  التام  ادطار  لواء  تحل  تنطوي  التي  والنظريا   األمكار  من  العديد  هناك 

يمثل جذب الطلب الفرعي الرئيسي لها ، إذ يقع ضمن أطار زياد  الطلب التام ث تفسيرها للتضخم حي
 ويعرف بين  مبالغ نقدية  

كبيتتر  الكتتم تطتتارد ستتلعا قليلتتة العتتدد نستتبيا ، أي أن هتتذا النتتوع متتن التضتتخم ينتتتال بستتبب زيتتاد  إجمتتالي 
لتتي أكتد  ريتا  انظال أهتمالطلب عل  السلع والختدما  علت  ادجمتالي المعتروض منهتا وستيتم تنتاول 

 .عل  جانب الطلب 
هتتذ  النظريتتة عتتن وجهتتة نظتتر الدولتتة الكالستتيكية بالنستتبة إلتت  تضتتخم  تعبتتر للنقةةود:النظريةةة الكميةةة  

الطلتتتب ، إذا أنهتتتا نشتتتي  متتتي أطتتتار الفكتتتر الكالستتتيكي ، وكانتتتل هتتتذ  النظريتتتة أول إشتتتار  إلتتت  تضتتتخم 
بتتادي األمتتر لتحديتتد قيمتهتتا علتت  أنهتتا متتن  متتيالطلتتب ، ملقتتد كتتان الفكتتر الكالستتيكي ينظتتر إلتت  النقتتود 

السلع األخرى باعتبار أن النقود المعدنية سلعة من السلع كباقي المعادن تخضع للعوامتل والقتوى التتي 
تا ر مي تحديد هذ  السلع األخرى ومنها العوامل المتصلة بتالعرض والطلتب ، وان التليترا  الحاصتلة 

تلتتتك العوامتتل المتصتتتلة بالطلتتب والعتتترض لألستتواق ، كمتتتا أن   متتي قيمتتتة النقتتود إنمتتتا ترجتتع متتتي تليتترا
التضخم لم يكن من المشاكل األساسية التي أهتم بها التحليل الكالسيكي مي بادي األمر ، إذا أن  من 

بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائتل القترن التاستع عشتر وهتي متتر    الثابل أن األسعار خالل الفتر  ما
 .قتصاديا  من مشاكل التضخم وعدم الستقرار القتصاديلانطالق معظم هذ  ا

تعد النظرية الكمية للنقتود أولت  النظريتا  التتي حاولتل تفستير كيتف يتحتدد المستتوى العتام لألستعار و 
التقلبا  التي تحدث في  مستند  إل  مروض الفكر الكالسيكي والتي أهمها ) مرونتة األستعار واألجتور 

لة ، واعتماد عل  عوامل حقيقة ولي  نقدية ، كمتا أن النقتود ليستل إل وستيط ام، وسياد  المنامسة الك
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( التذي أشتار 1596 – 1530صتال إلت  جتون بتودان ) وقد كانل بدايا  هذ  النظرية تعود أ،  للتبادل
إل  بع  العوامل التي تسبب ارتفاع األسعار ومنها التلير مي مستوى النشاط القتصادي ، إذا سار 

 . لقرنين السابع والثامن عشر وخطوا  أدائ ا ألية طول
وهتي نظريتة اهتمتل بتحتداث تفستير للتضتخم متي التدول الناميتة نظرية  الحديثةة المسسةرل لضخمة:م    

وهو تفسير يذهب الي  ان التضخم ينجم عن تليرا  داخلية مي  اقتصاداتهاالتي تنوي تحديث وتنمية 
مفرطا او لم  اد حتي ولو لم يكن  الطلب الكلي نفس تصتركيب الطلب الكلي و العرض الكلي مي الق
 يكن هناك تركيز اقتصادي , ويرتكز هذا 

  وغيتتتر مرنتتتة انخفتتتاض  فتتتاعارتالتفستتتير ايضتتتًا لوجتتتود  قطاعتتتا  اقتصتتتادية تكتتتون ميهتتتا الجتتتور مرنتتتة 
 ونظريا  جديد   تباينل  وجها  النظر ولكن ما يميزها اختالمها مع الفكر الكنزي . 

 المالي  األداءداف هأمفهوم و 
 : األداءفهوم اواًل: م 

مفهوم   عام     األداءيعد  بصور   العمال  المنظما   من  الجوهرية  المفاهيم  المصرمي   والمنشآ  من 
بصور  خاص  لن من خالل  يمكن اعطاء صور  كامل  وشاملة عن سير انشطة المنظمة واعمالها  

ال انها لم   األداءمن الدراسا  تناولل موضوع  د  الداخلية والخارجية هناك العدي  البيئةعلي مستوي  
 . واهم مقايي    وأهميت ويري الباحث  تخصيص هذا المبحث لمفهوم  لألداءتتفق علي مفهوم واحد 

 المالي: األداءمفهوم ثانيًا: 
بان   األداءيعرف   تحقيق    :المالي  علي  وقابليتها  المنظمة  لقدر   بان     أهدامهاانعكاس  ايضا  ويعرف 
مقد   بالصور  التي تجعلها تحقق اهدامها  واستلالل لها  الماليةلكي ية استخدام المنظمة للموارد  س  انعكا
مي تحقيقها ويلحظ ان تلك التعاريف نبنيها    المنظمة المالي ان  تلك النتائال التي ترغب    األداءعرف  
مالية المطلوب تحقيقها  الللنتائال    العاكسة  المرأ  المالي  فبعضهم ينظر ل  علي ان     لألداءنظرتها      مي

بان    الخر  البع   يعتقد  حين  مي  خاللها    الطريقةويلحظ  من  يتم  للموارد    الستخدامالتي  الكفء 
ان   الباحث  يري  ولهذا   . مستمر    األداءالمالية  شمولي  ونشاط  واسع  الي    بالمنظمةمفهوم  يهدف 

بما  استق البشرية  مواردها  الداخلية  يتالءمالل  البيئية  الظروف  لتحقيق  ا  مع  ومعالية  وبكفاء   لخارجية 
 الهداف الستراتيجية.

وتومير   الماليةالمعايير  عل تم انجاز  من خالل العتماد  هو عبار  عن مراجعة ما تعريف اخر:
 . للمنظمة ةالستراتيجي  واألهدافمن واقع الخطط  األداءعملية تقييم 

 المالي: األداء أهمية ثالثًا :
عام  ماال  األداء  أهميةع  تنب بشكل  زوايا لي  عد   من  الشركا   ادا  تقويم  الي  يهدف  ان   مي 

مي الشركة لتحديد  جوانب القو  والضعف مي     وبطريقة تخدم مستخدمي البيانا   ممن لهم مصال 
المالي مي ترشيد القرارا  المالية للمستخدمين وتنبع    األداءالشركة والستفاد  من البيانا  التي يومرها  
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المالي ايضا وبشكل خاص مي عملية متابعة اعمال الشركا  وتفحص سلوكها ومراقبة    اءاألد   أهمية
من خالل    نحو التجا  الصحي  والمطلوب   األداء اوضاعها وتقييم مستويا  ادائها ومعاليت  وتوجي   

واقتراح   اسبابها  وبيان  المعوقا   الستخداما     ةي التصحيح  اإجراءاتهتحديد  للشركا     العامةوترشيد 
القرارا     المساهمةللشركا     العامة  لألهداف   ومقاً   تثماراتهاسول اتخاذ  علي    السليمةمي  للحفاظ 

 الستمرارية والبقاء مي المنامسة.
 : التاليةالمالي يمكن ان يحقق للمستثمرين الهداف  األداءحيث ان 

المستثمر/  1 متابعة  يمكن  يساعد    من  وكما  وطبيعت   الشركة  نشاط  الظروف  بعمتا   عل  ومعرمة  ة 
الدوا  المالي من ربحية وسيولة ونشاط ومديونية    تي يروتقدير مدي    والمالية المحيطةالقتصادية  

 وتوزيعا  علي سعر السهم. 
مي  /  2 المستثمر  بين    إجراءيساعد  التفاعل  ومهم  المالية  البيانا   وتفسير  والمقارنة  التحليل  عملية 

 .الشركا   وضاعأل المالئم لتخاذ القرار البيانا  المالية 
الموضوع   مين  التحليل    األساسي لألداءومن   تستخدم ألغراض  الحصول علي معلوما   المالي هو 
لصنع السهم    القرارا    المناسبة  ماشرا     األمضلواختيار  خالل  من  ألخر  وقل  المالي    األداءمن 
 : اآلتيةنب واالمالي مي ان  يلقي الضوء علي ج األداء أهميةوبشكل عام يمكن حصر للشركا . 

 كةتقييم مديونية الشر د/    تقييم تطور نشاط الشركةج/    تقييم سيولة الشركةب/    تقييم ربحية الشركة  أ/
.  

 المالي: األداء أهداف رابعًا: 
 : منها  عديد التي تسعي الماسسة الي تحقيقها مي اهداف  أهدافيمكن حصر 

 التوازن المالي : أ/ 
التوازن المالي   الماسسة المالي ويمثل  باستقراريم     ألن لوغها  لبهدف مالي تسعي الوظيفة المالية  

ب  وعبر متر     بالحتفاظالدائمة التي تسم     واألموالمي لحظة معينة التوازن بين راس المال الثابل  
ذ  بين صفة استخداما   المالية يستوجب  المدموعا  والمتحصال  او بصفة عامة  بين  لك والتعادل 

ان  وم ومصادرها    األموال يتض   يمو   رأسن   ان  بين  المال يجب  ومصادرها    األموال  استخداما  ل 
 مي:التوازن المالي  أهدافبلوغ   أهميةوتكمن 

 .الدائمة باألموال األموالتيمين تمويل احتياجا  الستثمارا   - 
 .  المالي ون مي الجل القصير وتدعيم اليسرضمان تسديد جزء كبير من الدي - 
 .  ي للماسسة اتجا  الليرالالستقالل الم -

 نمو المؤسسة : ب/ 
يعتبر نمو الماسسة عامل اساسي من عوامل تعظيم قيمتها ولهذا مين قرارا  النمو تتميز بينها      

قرارا  استراتيجية ، مالنمو وظيفة استراتيجية جدًا هام  للمنشي  القتصادية وهي ظاهر  تعك  مدي 
بجا  المتعلقة  البقاء ،الستمرار  وبذ   نب نجاح استراتيجياتها  النمو وظيفة  التطور ،  لك يمكن اعتبار  
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توزيع الرباح ،وهيكل سياسا    وأساسا     ستثمارا  التشكيلها السياسا  المحدد  لحجم  استراتيجية  
 . التمويل وتحديد غايا  النمو مي انماء الطاقا  الكلية المتاحة للماسسة 

 :ارثماداة تحفيز التخاذ القرارات االستج/ 
المالية علي   مهي تعمل علي توجي  المستثمرين للتوج   الي الشركا  الناجحة التي تشير معاييرها 

 التقدم والنجاح 
 . عن غيرها من الشركا  األخرى مما يسهل مي قرار الستثمار

 السيولة د/ 
تعني قدرتها ر  تقي  السيولة بالنسبة للماسسة قدرتها علي مواجهة التزاماتها القصير  او بتعبير اخ 

يم القابلة للتحقق الي اموال متاح  متخفاض السيولة  لصول المتداولة المخزونا   والق علي تحويل ا
 او عدم كفايتها يقود الماسسة عدم القدر  علي الوماء او مواجهة التزاماتها وتيدية المدموعا  .

 توازن الهيكل المالي :هت/ 
الموارد القصير  الجل    اما  الثابتة والصول المتداولة تلطيخد يعني ان الموارد الدائمة تلطي الست 
التكلفة  وذ  الماسسة مي حالة عسر مالي اي ان  المقترضين وعدم وقوع  لك من اجل ضمان حقوق 

 . مهما مي التخصيص المثل للموارد المالية المالية تلعب دوراً 
 المالي:  األداء علىالعوامل المؤثرة خامسًا: 

 :وهيالمالي  األداءمختلفة تا ر بصور  مباشر  علي ل هناك عد  عوام
عن    التنظيمي:الهيكل    /1 عبار   عالقة    ادطاروهو  لها  التي  المتليرا   جميع  في   ينسجم  الذي 
تنفيذ الخطط   اعمالها حيث ان المنظمة وطبيعة  ب يا ر علي اداء الماسسة من خالل المساعد  مي 

 ينبلي القيام بها.ي  بنجاح عن طريق العمال والنشاطا  الت
الهداف   :التكنلوجيا  /2 لتحقيق  الشركة   مي  المعتمد   الحديثة  والطرق  والمهارا    الساليب  وهي 

المنشود  والتي تعمل علي ربط المصادر بالحتياجا  وعلي المنظمة تحديد نوع وطبيعة التكنلوجيا  
 التي تتناسب اعمالها وتنسجم مع اهدامها . 

دارية  لبصور  ايجابية من الناحية ا   األداءضمان سالمة  ب   يومر المناخ التنظيم  :المناخ التنظيمي/  3
لرسم صور     والمالية القرار  لمتخذي   المعلوما   الدار     األداءواعطاء  تطبيق  مدي  علي  والتعرف 

 لمعايير المدراء مي تصرمهم مي اموال الشركة. 
  كبير  ومتوسطة وصلير  ويعتبر  يايقصد بالحجم تصنيف الماسسا  الي عد  مستو  الحجم: / 4

ازداد حجم المحللين   ظمةالمالي مكلما زاد حجم المن األداء عل العوامل الما ر    أحد حجم المنظمة 
   .الماليين

 المالي   األداءوقياس  مؤشرات
 : المالي األداء اواًل: مؤشرات 
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لي الذي تستعمل  الماسسة  ماالمالي والنسب المالية من اهم محاور التحليل ال  األداءتعتبر ماشرا   
مدي   األداءلتحليل   بوضوح  تعك   ان  الواجب  من  لذا  المالي  ادائها  تقييم  مي  ,وتستخدم   المالي 

 النجاح الذي حققت  الماسسة عبر مد  زمنية ماضية ومن اهم هذ  الماشرا  نذكر ما يلي: 
  :الموازنات التخطيطية/ 1
تقييم     تعتبر الموازنا  التخطيطية من األدوا     وذلك   األداءاألساسية التي تستخدمها اددار  مي 

من   اددار   يمكن  ماستخدامها  القتصادية،  الوحد   عمليا   علي  معالة  رقابة  تحقيق  من  تقدم   لما 
الفعلية  ئمعرمة مدى مال العمليا   نتائال  ومقارنة  مقتدمًا  الموضتوعة  والسياسا   واألهداف  الخطط  مة 

 .الفعليمقدمًا ومتابعة النحرامتا  التي قد تحدث نتيجة للتنفيذ ة بالخطط واألهداف الموضوع
 -المعيارية: التكاليف / 2

هي تكاليف محدد  بصور  مسبقة، تبين ما يجب أن تكون عليت  التكلفتة أ نتاء سريانها وتعد استنادًا 
أو مرحلة من   يةإلي دراسا  مشتركة من مهندسين واقتصاديين وإداريين ومحاستبين لكل عملية إنتاج

الواقعية   ادنتاجية  الكفايتة  تحل ظتروف  وذلك  عل  حد ،  الصنع  نوع  ق ب،  والممكنةمراحل  تحديد  ية 
 وحجم النحراما  عن الهدف المعياري حتت  تتمكن اددار  من اتخاذ القرارا  التصحيحية الالزمة.

 المالي: التحليل  /3
و  المختلفة  البيانا   بين  المتداخلة  المختلفة  الالعالقا   الفترا   مي  البيانا   تطترأ عل   التي  متليرا  

تقييم   طرق  أهم  من  المالي  التحليل  ويعد  ومسببات ،  التلير  هذا  إدار     األداءوحجم  إليها  تلجي  التي 
 وحد  القتصتادية وكتذلك الجهتا  ال

أهمها التحليل   منالخارجيتة للوصول إلي أحكام عن أداء هذ  الوحد ، ويتم تحليل البيانا  بعد  طرق  
 . األمقي والتحليل الرأسي والتحليل باستخدام النسب المالية والتي تتعتدد بتعتدد األهتداف المرتبطة بها

من أكثر المداخل شيوعًا ، لكون  يمزج    ستثماراليعد العائد عل     معدل العائد على االستثمار:/  4
الستثمار( وتتعدد وجها  النظتر متي طريقتة  و   بين كل عناصر الربحية األساسية )اديرادا  والتكاليف

 تعريفها لكل من البسط والمقام 
ويعتبر هذا   هو الدخل مطروحًا من  عبء الفائد  المحسوبة علي أساس الستثمار  :الدخل المتبقي/5

تقييم   مي  األمضل  قبول   األداءالماشر  مي  بارزًا  تحفيزيًا  دورُا  يلعتب  إذ  الستتثمار  عل   العائد  من 
  ساس الستثمار ار ستثم التة باستتخدام معدل العائد عل  اريع استثمارية مي نظر اددار  غير مجديمش

   من العائد  األداءويعتبر هذا الماشر األمضل مي تقييم 
عل  الستتثمار إذ يلعتب دورُا تحفيزيًا بارزًا مي قبول مشاريع استثمارية مي نظر اددار  غير مجديتة  

 . لعائد عل  الستثمارا باستتخدام معدل
المالية المنشور  وغير المنشتور     -المحاسبي:  التحليل   /6 القوائم  بالتحليل المحاسبي محص  يقصد 

بنتتائال   والتنبتا  الماضتي،  عن  القتصادية  الوحد   أداء  تقييم  مي  تفيد  بيانا   تومير  بقصد  ودراستتها 
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يعتمد      ليل المالي مي أن التحليل المتالي  تحال   نشاطها مي المستقبل، ويختلف التحليل المحاسبي عن
 . مقط علي البيانا  المنشور  لتحقيق أهداف التحليل المحاسبي نفسها

 المالي: األداءتقييم ثانيًا: 
تقييم     الطبيعية    األداءيعرف  الموارد  إدار   حول  قيمة  ذو  حكما  تقديم  أن   عل   للماسسة  المالي 

المالي هو قياس النتائال المحققة أو المنتظر  عل  ضوء   األداءيم  قو والمادية والمالية المتخذ  ، أي ت
الفعالية،   مستوى  لمعرمة  األهداف  تحقيق  مدى  تم  ومن  قياس   يمكن  ما  لتحديد  سلفا  محدد   معايير 

و  يسم  بالحكم عل  درجة الكفاء   النسبية بين النتائال والموارد المستخدمة مما  هميةوتحديد األ هو  . 
لك الفعلي باستخدام ماشرا  محدد  وذ   األداءالعملية اددارية، نحاول ميها مقارنة  ل  مرحلة من مراح

مي   القصور  أو  النقص  عل   الوقوف  أجل  المناسبة    وبالتالي  األداءمن  أو  الالزمة  القرارا   اتخاذ 
القصور   هذا  هو    لتصحي   ما  وبين  معال  متحقق  أو  قائم  هو  ما  بين  المقارنة  تستخدم  ما  وغالبا 

 . متر  زمنية معينةخالل  دفمسته
ة الفعلي بماشرا  سبق وان تم تحديدها من قبل إدار  الماسس  األداءلك عل  أن  مقارنة  ويعرف كذ   -
اكتشاف النحراما  ومن  م العمل عل  تصحيحها، وعاد  ما تحصل المقارنة بين النتائال المحققة  مي 

 األداءتعاريف يمكن أن نعرف عملية تقييم  الومن بين هذ     معليا والمستهدمة خالل مد  زمنية معينة 
 .الوقوف عل  ما تم تجسيد بهدف  ء من عملية الرقاب اعل  أجز 

 :  المالي األداءمعايير ثالثًا: 
المالية للماسسة ألن الحكم علي   من المهم تحديد المعايير التي نستخدمها مي متابعة تلير النسب 

لمستفيدين منها علي مقارنتها علي معيار معين ,وهناك  ا  طبيعة تليرها عبر الوقل يعتمد علي قابلية
المعايير   هذ   معظم  ان   ، المعيارية  النسب  من  رئيسية  انواع  المحاسبية  اربع   القواعد  علي  تعتمد 

السجال   تحتويها  التي  المعلوما   ان  والتقنية  والقتصادية  المحاسبية  والو ائق    والو ائق  المحاسبية 
 مالي مي حساب ال األداءرا  التي تساعد مقومي اشتقدم امضل مالقتصادية 

مين الميزانية العمومية والكشوما  المالية التحليلية وحساب الرباح والخسائر المعايير المستخدمة ،   
 .  والمعلوما  القتصادية كالعرض والطلب والنتاج والقيمة المضامة كل هذ  تلعب دورًا هام كمقايي

للسنوا   ت  من  التاريخي:المعيار  /  1 العمال  اداء منظما   المعايير عل  هذ   لتمكن    السابقةعتمد 
من اعطا كر  لالتجا     مائدت هذا المعاير تستمد من    أهميةو   المالي،المحلل المالي من حساب النسب  
الض مواضع  والكشف عن  ،عف  العام  المالي    والقو   الوضع  السابقة  الوبيان  بالسنوا   مقارنة  حالي 

تقدم مائد   ما عل من الدار  العليا . مضاًل   األداءوتقييم بة علي السنوا  المطلوبة قاض الر لك للر وذ 
 المالية.كبير  مي تحسين كفاء  الدار  

القطاعية )الصناعية(/  2 الماسسا  مي  .     المعايير  الي معدل مجموعة من  المعايير  تشير هذ  
المالية للماسسا  المساوية لها مي الحجم   سب بالن  الواحد اي مقارنة النسب المالية للماسسة  القطاع

 .مستمد  مي القطاع ذات   ألنهاومي طبيعة النشاط واستفاد منها بدرجة ف عملية التحليل 
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وتشير تلك المعايير    هميةمن حيث األ  األخرى   عايير ممن ال  وأضعفوهي اقل  :  المطلقةالمعايير  /  3
نة مشتركة بين جميع الماسسا  وتقاس بها  عيوجود خاصية متصلة تيخذ شكل قيمة  ابتة لنسبة م

اتفاق  ورغم  الواقعية  الماليين    الكثير  تقلبا   من  الكثير  اتفاق  عدم  المعايير    عل علي  قبول  عدم 
 التداول. النسب المالية مثل نسب المطلقة مي التحليل المالي لن هناك بع  

  والستراتيجيا   ومقارنة السياسا   ضي نتائال الما  عل هذ  المعايير تعتمد    المستهدفة:عايير  مال/  4
بالمعايير    المعايير التخطيطية  نةاي مقار   بيعدادها.لك الخطط التي تقوم الماسسا   والموازنا  وكذ 

النحراما    تحديد  المعيار مي  ويستفاد من  لحقبة زمنية ماضية  معاًل  ان تستطيع  المحققة  من اجل 
 .الك اتخاذ اجراءا  التصحيحية لهالماسسة بعد ذ 

 المالي: األداءقياس رابعًا :
الدار     اللها علي نتائال تساعد تتمثل عملية القياس مي المنظمة هي العملية التي نحصل من خ   
القرار مي   المنظمة  ااتخاذ  مي  القياس  ويهدف  والدارية  المالية  اداء     تقييم  تحديد    ةالمنظمالي  مي 

 عملية القياس لبد من تومر التي: ة حتي تتم  ظمالنشطة التي تقوم بها المن ورقابة وتحسين اداء
وهذ  المعلوما  يتم استيفاؤها من    األداءعلي طريقة   التي يرتومر المعلوما  التي يمكن بواسطتها  /  1

 . األداء خالل مجموعة مقاي  
 .دعم عملية اتخاذ القرارا  / 2
 التصحيحية.طوا  لخالتي تتضمن المعلوما  الالزمة لتخاذ ا األداءاعداد تقارير / 3
 التنامسية.توجي  الدار  نحو مواطن التحسين التي تحقق القدر  / 4
تحقيق الهداف الستراتيجية للمنظمة والحكم علي درجة التقدم مي تحقيقها والمعلوما  التي تا ر  /  5

 لمنظمة. علي الكفاء  اداء 
ما/  6 وتحديد  التقييم  محل  النشطة  كفاء   ا  يحتاج   قياس  ت  لي منها  التي  تلك  من  تطوير  حقق 

استخراج ماشرا  ومعايير مالية لمساعد  المستثمرين    ن المستهدمي  األداءلك  انحراماتها السالبة عن ذ 
الي  الماضي والحاضر وتساعدهم مي الوصول  المنظمة مي  اداء  التعرف بسهولة ويسر علي   مي 

المستثمرين ما     مينها استنتاجا  مستقبلية ولهذا كل    المنظمة من    ن دو ير ي  تعطي  معرمت  عن اداء 
او الرسوم البيانية لكي تسهل من    الماديةاو خالل النسب    المقارنةمختلف الواحي من خالل ارقام  

والنتائ التليرا   مقايي   مهم  وتعتبر   . بسهولة  الذي ل   شرط ضروري   األداءال  والتقدم  الوحد   لتقدم 
وماعلية العمل المالي ومن هنا   األداءيلة لقاس  وس  األداء وجود   وتعد مقاسا   يقاس دبيل علي عدم  

مقياس   كونها  المالية  للنسب  التطرق  الدراسة  علي  و   لألداء يجب  للماسسة   علي المالي  التعرف 
 .لك حدود استخدامها اهميتها وانواعها وكذ 
 :اواًل: النسب المالية

 المالية:م النسب و مفه 
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سائل المهمة والساسية مي دراسة المركز المالي  الو   منالي بواسطة النسب المالية  يعتبر التحليل الم
جاء من ارقام وبيانا  مي قوائمها المالية وبفضل التحليل المعد من    للماسسة من خالل مي ضوء ما

وخالل ،  م يمكن اعتبار النسب المالية اداء جيد  للتحليل  1919سنة  Dubont) )  الشركة المريكية
   .)توقعا  المستقيل ( للتقدير كيداء سب  لنم بداء  تستعمل هذ  ا1940سنة 

المالية  ويتم ذلك من خالل قسمة احداهم علي   العمليا   بين متليرين يخصان  العالقة  وتعبر عن 
تضيف   ل  وهي  عملية    ءشيالخر  تسهل  لكي  بينهما  العالقة  تفسير  تحاول  بل  للحسابين  جديد 

 . الدارية   القرارامتخذي ة الحصول علي نتائال من عملية  التحليل ووضع  مي خدم
 هما:  لألداءيالحظ وجود سببين اساسين لالستخدام الواسع للمقايي  والماشرا  المالية 

البعيد  المدي    باألهدافكالرب  مثاًل ترتبط ارتباطًا مباشر     لألداءان المقايي  والماشرا  المالية  /  1
 مالية.للماسسة التي دائما تكون اهدامها 

ر الدقيق جدًا للمقايي  المالية يومر صور  اجمالية عن اداء الماسسة هذا وان المقياس  ياان الخت  /2
الماسسة   استراتيجيا   نجاح  لمقياس  خالصة  يعد  الوحد   او  الماسسة  ارباح  مثل  الكلي  المالي 

   المرجو .وتكتيكاتها لتحقق نتائجها 
 : الماليةالنسب  أهمية

المالفين   بع   مقايي     Anthony and Merchantيري  تتوامق    األداءان  الهداف  المالي  مع 
 . األداءالمالية وتعطي ملخص علي 

 تعد الكثر استخداما مي مناقشة هيكل رأسمالية الماسسة أ/  
 القتصادية   لألهدافتعك  تحقيق الماسسة  ب/ 
 .  تستخدم لقياس الفاعليةج/ 

 :  انواع النسب المالية  
 النسب المالية لها عد  انواع :

لمعرمة  او  المبيعا   دراسة ربحية  تهدف  التسيير:  الرباح من    ةالماسسًل نسب حسابا   توليد  علي 
 : وتتمثل هذ  النسب مي التي  خالل المبيعا  

 نسب هامش القيمة المضامة 
 .نسب هامش الرب  الصامي  

 :  ثانيًا نسب السيولة
اي خسائر لن السيولة ينبلي ان  ن تعني مقط تحويل الصل الي نقد دو   ل  السيولة مفهوم السيولة:
لتزاماتها قصية الجل مي الوقل  ا وتقاس سيولة الشركة بمدي قدرتها علي تسديد  ترتبط بالربحية

 :  المناسب وتشير الي المالئمة المالية للماسسة ولها عد  انواع وتتمثل فيما يلي
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لتداول بقسمة مجموع الصول  ة نسبة السيولة العامة : تسمي ايضًا نسبة التداول ويتم حساب نسب /1
المتداولة علي مجموع الخصوم المتداولة وتعتبر هذ  النسبة ماشر لمدى قدر  الماسسة علي السداد 

 : للخصوم المتداولة من الصول المتداولة ويتم حساب نسبة التداول كما يلي
 المتداولة ÷ الديون قصير  الجل  = الصولنسبة تدول السيولة العامة 

 الحقوق الديون قصير  الجل بواسطة  تبين هذ  النسبة مدى تلطية كل المختصر : السيولة  بةنس  /2
 المختصر  = قيم قابلة للتحقق + قيم جاهز  ÷ ديون قصير  الجل  نسبة السيولة

الكثر سيولة وتوض  مقدر  النقد المتاح للماسسة    باألصولتهتم هذ  النسبة    النية:نسب السيولة  /  3
ين لمواجهة التزاما  قصير  الجل  متقي  السيولة دون ان تيخذ مي عين العتبار القيم  معمي وقل  

وتبين  والمخزونا   الجل    المحققة  قصير   ديونها  كل  تسديد  علي  الماسسة  قدر   مدي  النسبة  هذ  
ر   صينسبة السيولة النية = القيم الجاهز  ÷ ديون ق  تحل تصرمها    الموجود بالعتماد عللي السيولة  

 الجل
 :  نسب التمويل والستقاللية المالية:  ثالثاً 
ة والخارجية ومن الداخلي  تعتبر هذ  النسب علي مدى اعتماد الماسسة علي المصادر المختلفة سواء 

 اهم هذ  النسب  
 نسب التمويل الدائم = الموال الدائمة /الصول الثابتة  /1

 لثابتة ا لألصولتعبر علي مدي تلطية الموال الدائمة 
 نسبة التمويل الخاص =  الموال الخاصة /الصول الثابتة  /2

كلما كانل  ،  تقي  مدي قدر  الماسسة علي العتماد علي اموالها الخاصة مي تمويل الستثمارا   
 . اكبر من الواحد دل علي ان الماسسة مي التمويل الذاتي لستثماراتها

 خاصة/ مجموع الديون النسبة الستقاللية المالية =  الموال  /3
 تقي  هذ  النسبة درجة استقاللية الماسسة عن دائنيها 

 األصول= مجموع الديون علي مجموع  نسب قابلية السداد  /4
 . ان مقارنة حجم ديون الماسسة مع اصولها هو المقاس الوحيد لمعرمة قابلية التسديد 

بين الدخل واجمالي التكاليف, وكلما زاد ق  : يمكن تعريف الرب  ان   علي ان  الفر رابعًا نسب الربحية
معدل الرب  كلما دل علي الستير الجيد للماسسة, وعمومًا تعبر نسب الربحية  عن مدي قدر  الوحد   

 . القتصادية  علي توليد ارباح من المبيعا  او من الصول المتاحة
 
 

 الدراسة الميدانية 
 : نبذة تعريفية عن عينات الدراسة
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 هلية: ة الشرق االكلي .1
م مي مدينة كسال هي احدي ماسسا  التعليم العالي.  تهتم  1996نشي  كلية الشرق الهلية مي عام  

ية  للبرامال الكاديمالكلية بتزويد طالبها بالخبرا  التعليمية بيعل  مستويا  الجود  وتقديم قاعد  شاملة  
مي والعالمي ولمساهمة  لي والقليمجتمع المحوالمهنية وتعزيز التطور الشخصي والجتماعي والتقني لل

–الفاعلة لتنمية المجتمع المحلي بولية كسال وتقدم الخدما  التعليمية مي برامال العلوم الدارية 
  –ادأب الللة النجليزية   -برنامال القانون  –تقنية المعلوما   –القتصادية والدارسا  المصرفية 

 يا.راسا  العلبرامال الد  -الموارد البشرية  –العلوم الطبية  
   جامعة كسال: .2
نشي  جامعة كسال مي مدينة كسال مي شرق السودان بدياًل عن جامعا  الشرق مي عام         
م بموجب قرارا  التعليم العالي. تهتم الكلية بتزويد طالبها بالخبرا  التعليمية بيعل   1990-1991

يز التطور الشخصي  مهنية وتعز اديمية والمستويا  الجود  وتقديم قاعد  شاملة للبرامال الك
والجتماعي والتقني للمجتمع المحلي والقليمي والعالمي والمساهمة الفاعلة لتنمية المجتمع المحلي  

 : بولية كسال وتقدم الخدما  التعليمية مي الكليا  التية
سوب  علوم الحا -الطب كليةكلية  -كلية الزراعة والموارد الطبيعية   -كلية القتصاد والعلوم الدارية 

 كلية الدارسا  العليا. –كلية قانون  -كلية تنمية المجتمع   -كلية التمري  العالي -وتقانة المعلوما  
 
 
 
 
 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات
 اواًل: أجراء الدراسة: 

   الدراسة:أ. مجتمع 
الدراسة   مجتمع  كساليتكون  وجامعة  الهلية  الشرق  كلية  توزيع  من  تم  علي    (21)  وقد  استمار  

من   الدراسة  عينة  توزيع  علي  الباحثون  حرص  دقيقة  بنتائال  لخروج  إعادتها  تم  وقد  المستهدمين 
  : لآلتيشموليتها 

 ميكثر ( 50،  50واقل من   40سنة ،   40واقل من  30األمراد من مختلف الفئا  العمرية : ) -
زمالة ،    دبلوم عالي ،    ،  ريوسبكالو األمراد من حيث مختلف الماهل العلمي )، دبلوم وسيط ،    -

 أخرى (  ماجستير ماهال  
   .(اقتصاد  األمراد من حيث مختلف التخصص العلمي  ) محاسبة ، إدار   ، -
   .ميكثر( 10،   سنوا   10اقل من سنوا  ،   5األمراد من حيث مختلف سنوا  الخبر  ) أقل من  -
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  الدراسة:ب. أداة 
وقد اعتمد   الدراسة،ي جمع المعلوما  عن الظاهر  موضوع  ثون مالباحهي الوسيلة التي يستخدمها  
   رئيسية لجمع المعلوما  من عينة الدراسة لما لها من مزايا .  كادت الباحثون علي الستبيان 

 
 ( 3/2/1جدول رقم )

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر 
 النسبة المئوية %  التكرار البيان

 % 22.7 5 سنة  30من اقل 

 % 13.6 3 سن   40واقل من   30

 % 41 9 سنة  50واقل من   40

 % 22.7 5 ماكثر   50

 % 100 22 المجموع 

 م 2021ة نالمصدر : إعداد الباحثون  من بيانا  الستبا 
( رقم  الجدول  من  من  3/2/1يتض   اقل  أعمارهم  الدراسة  عينة  أمراد  من    )30  ، بنسبة    سنة 

  50واقل من    40( أعمارهم ما بين %41( ونسبة )%13.6سنة ، بنسبة ) 40 قل منا  30( 22.7%)
 ماكثر  50( %22.7، ونسبة )سنة 

اجاب   الذي  العمار  معدل  اكثر رشد من خالل  مجتمع  امرادا  علي  العينا  وزعل  ان  ذالك  ويدل 
 سبة.كيعل  ن %41( الذي حقق نسبة  50واقل من  40علي الستبانة وهو مي مستوي اعمار )

 ( 3/2/2جدول رقم )
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي 

 النسبة المئوية %  التكرار البيان

 % 4.5 1 بكالوريوس 

 %  4,5 1 دبلوم عالي 

 % . 68 15 ماجستير 
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 % 23 5 ماهال  اخرى 

 % 100 22 المجموع 

 م 2021ة نالمصدر : إعداد الباحثون من بيانا  الستبا 
،   دبلوم وسيط   ( من أمراد عينة الدراسة ماهلهم العلمي%0( أن نسبة )2/2/ 3يتض  من الجدول رقم )

، ونسبة  دبلوم عالي%( ماهلهم العلمي   4,5، ونسبة )  بكالوريوس( ماهلهم العلمي  %4.5بينما نسبة )
ماهلهم    (%23)سبة  ماهلهم العلمي ماجستير ، وبينما ن  (%68)، ونسبة    زمالة( ماهلهم العلمي  0%)

 العلمي ماهال  اخري . 
ماهل الماجستير حقق اعلي معدل مي معدل الماهل العلمي مي الجابة علي الستبانة وحقق نسبة  

 كا اكبر نسبة مي معدل الماهل العلمي. 68%
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3/2/3جدول رقم )
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير التخصص العلمي

 النسبة المئوية %  لتكرارا البيان

 % 60.0 13 محاسبة 

 % 9.0 2 إدار  اعمال

 % 31,0 7 اقتصاد 

 % 100 22 المجموع

 م 2021 الستبانةالمصدر : إعداد الباحثون من بيانا  
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 ( رقم  الجدول  من  )3/2/3يتض   نسبة  أن  العلمي    60,0%(  تخصصهم  الدراسة  عينة  أمراد  من   )
(  تخصصهم  %31,0)، بينما نسبة  صصهم العلمي إدار  اعمال  خ(  ت%9.0محاسبة  ، بينما نسبة )

 .اقتصاد  العلمي
الباحث يطرح تساؤل   يدول ان  العملي وذألك  التخصص  المحاسبة اعلي معدل مي  سجل  متلير 

 عن باقي المتليرا .  %60لحل اشكالية تتعلق بمجال او مهنة المحاسبة وسجالة اعلي معدل وهو
 ( 3/2/4جدول رقم )

 يع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة ز التو 
 النسبة المئوية %  التكرار البيان

 % 23,0 5 سنوا    5اقل من 

 %   4.0 1 سنوا   10اقل من  

 % 73.0 16 ميكثر   10

 % 100 22 المجموع

 م 2021 الستبانةالمصدر : إعداد الباحثون  من بيانا  
( من أمراد عينة الدراسة لهم سنوا  خبرتهم اقل   %23,0( أن نسبة )3/2/4يتض  من الجدول رقم )

)  5من   نسبة  وبينما   ، من  %4,0سنوا   اقل  خبرتهم   سنوا   لهم  ونسبة   10(   ، ويليهم  سنوا  
 ميكثر  20(73,0%)

سنوا  ماكثر( وهذا يدل ان الباحث ركز علي المتلير الكثر    10نالحظ ان اعلي معدل كان من )
 . %73بة اقرب للواقع المنطقي وحقق اعلي معدل وهو و خبر  ليجد اج

 
 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية االولي: 6/ 3/2الجدول رقم )

 : التضخم  له اثر سلبي على االيرادات بالجامعات والكليات بالسودان الفرضية األولى 

عبار ال  أوامق   أوامق   التكرار  

  بشد

 ل  ايد حم

 أوامق 

ل 
 أوامق 

 بشد 

الوسط  
 الحسابي 

 

النحراف  
 المعياري 

 النتيجة

 اوامق  0995 1,68 - 2 2 5 13 التكرار بسب ارتفاع تكاليف  
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الرسوم الدراسية  
بالجامعا  والكليا   

 بالسودان  

    - %9,0 %9,0 %22.0 %60,0 النسبة 

يادي التضخم ال   
ضعف ايراد  

الستثمارا  الخرى  
  قودب عبس

العطاءا  طويلة  
الجل بالجامعا   
 والكليا  بالسودان  

 اوامق  1,097 1,82 1 1 2 7 11 التكرار 

 %4.5 %4.5 %9.0 %32.0 %   50.0 النسبة 

 

   

يا ر التضخم عل   
توزيعا  الرباح مما  
ل يشجع مستقباًل  
عل  الستثمار مي  
الكليا  الخاصة  

 بالسودان  

 اوامق  0907 1,82 - 1 4 7 10 التكرار 

    - %  4,5 %18,0 %32,0 %  45,5 النسبة 

يا ر التضخم عل   
الحتياطيا   

بالجامعا  والكليا   
 بالسودان  

 اوامق  0598 1,50 - - 1 9 12 التكرار 

    - - %  4,5 %41,0 %54,5 النسبة 

يادي التضخم الي  
عدم الدقة مي التنبا  
والتخطيط لإليرادا   
بالجامعا  والكليا   

 ان  بالسود

أوامق   0899 1,95 - 2 2 11 7 التكرار 
 بشد 

أوامق     - %9,0 %9,0 %50,0 %32,0 النسبة 
 بشد 

 - - - - 6 11 39 53 التكرار  المجموع 
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 .2021المصدر الباحثون بالعتماد علي بيانا  الستبيان   
( للعبار     0995المعياري )  والنحراف(  1,68)  ابيلحسمن الجدول أعال  أن الوسط ا  للبا حثون تبين  

بسب  بان  األولي يقع مي مستوي اوامق حسب مقياس ليكار  الخماسي بذلك متن أمراد العينة يوامقون  
، من العبار  الثانية  نجد أن الوسط    ارتفاع تكاليف الرسوم الدراسية بالجامعات والكليات بالسودان

( والنحراف  1,82الحسابي  )عياالم(  ليكار   1,097ري  مقياس  حسب  اوامق  مستوي  مي  يقع    )
عقود  بان  الخماسي   بسب  االخرى  االستثمارات  ايراد  الى ضعف  التضخم  طويلة    العطاءاتيؤدي 

أن أغلبية أمراد عينة الدراسة يوامقون علي ذلك .، من العبار   ،  االجل بالجامعات والكليات بالسودان  
الحسا الوسط  أن  نجد  )1,82)بي  الثالثة  المعياري  والنحراف  اوامق 0907(   المستوي  مي  يقع    )

الخماسي   ليكار   مقياس  مستقباًل    بانحسب  يشجع  ال  مما  االرباح  توزيعات  على  التضخم  يؤثر 
 على االستثمار في الكليات

الحسابي    ،بالسودان    الوسط  ان  نجد  الرابعة  العبار   من   ، ذلك  علي  يوامقون  الدراسة  أغلبية  أن 
بان  (  يقع مي مستوي  اوامق حسب مقياس ليكار  الخماسي  0598( والنحراف المعياري )1,50)

، من العبار  الخامسة نجد ان الوسط    يؤثر التضخم على االحتياطيات بالجامعات والكليات بالسودان
حسب مقياس ليكار   بشد   (  يقع مي مستوي اوامق  0899( والنحراف المعياري ) 1,95الحسابي ) 

والكليات    بان  سي  خماال بالجامعات  لإليرادات  والتخطيط  التنبؤ  في  الدقة  الي عدم  التضخم  يؤدي 
 وبذلك تقبل عبار  الفرضية    بالسودان

 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانية: 7/ 3/2الجدول رقم )
 بالجامعات والكليات بالسودان  فاتصرو التضخم له اثر سلبي على المالفرضية الثانية : 

 - - - - 5,5 10 35,5 49,0 النسبة 

 أوامق  أوامق  التكرار عبار 

 بشد 

 ل محايد

 أوامق 

 ل

 أوامق 

 بشد 

الوسط 
 الحسابي

 

النحراف 
 المعياري 

 النتيجة

يادي التضخم  
ال  ارتفاع 

معدل  الرواتب 
والجور  
بالجامعا   
والكليا  

 اوامق  1,162 2,27 - 5 3 7 7 التكرار

    - % 22,0 % 14,0 % 32,0 % 32,0 النسبة
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 بالسودان  

الزياد  مي  
معدل  التضخم 
خلق نوع العجز  
مي الحصول  
عل  المدخال  
للجامعا  
والكليا  
 بالسودان  

 اوامق  0510 1,55 - - - 12 10 التكرار

    - - - %  54,5 %  45,5 النسبة

يادي التضخم  
ال  هجر  الكادر  
البشري من 
الجامعا  
والكليا  
 ودان  بالس

أوامق   0816 2,00 - 2 1 14 5 كرارالت
 بشد 

    - % 9,0 % 4,0 % 64,0 % 23,0 النسبة

يادي التضخم  
ال  عدم  الدقة  
مي التنبا 
والتخطيط 
للمصروما   
بالجامعا   
والكليا  
 بالسودان  

 اوامق  1,046 1,95 - 3 2 8 9 التكرار

    - % 13,0 % 9,0 % 37,0 % 41,0 النسبة

يا ر التضخم مي  
وارد  تخصيص الم
بالجامعا   
والكليا  
 بالسودان  

 اوامق  1,140 1,82 - 3 3 3 13 التكرار

    - %  13,1 %  13,4 %  13,6 % 59.9 النسبة



 2022 مارس  –  19 العدد                                                           والبحوث  للدراسات  األبيض  النيل مجلة

 

124 
 

 .2021المصدر الباحثون بالعتماد علي بيانا  الستبيان  
( للعبار     1,162المعياري )   والنحراف(  2,27لجدول أعال  أن الوسط الحسابي )من ا  حثون للبا  تبين  

يوامقون    العينة  أمراد  متن  بذلك  الخماسي  ليكار   مقياس  اوامق حسب  مستوي  مي  يقع   بان األولي 
بالسودان والكليات  بالجامعات  واالجور  الرواتب  معدالت  ارتفاع  الى  التضخم  العبار   يؤدي  من   ،

 ( والنحراف  1,55د أن الوسط الحسابي )ثانية  نجال
( اوامق0510المعياري  مستوي  مي  يقع  الخماسي  بشد     (   ليكار   مقياس  في بان  حسب  الزيادة 

أن ،    معدالت التضخم خلق نوع العجز في الحصول على المدخالت للجامعات والكليات بالسودان
يوامقون   الدراسة  عينة  أمراد  ذلبشد     أغلبية  العلي  من   ، الحسابي  ك  الوسط  أن  نجد  الثالثة  عبار  

(2,00( المعياري  والنحراف  أوامق  0816(   المستوي  مي  يقع  ليكار   بشد   (   مقياس  حسب 
أن أغلبية ،    يؤدي التضخم الى هجرة الكادر البشري من الجامعات والكليات بالسودانبان  الخماسي  

 .  علي ذلك بشد  الدراسة يوامقون 
(  يقع مي مستوي   1,046( والنحراف المعياري )1,95د ان الوسط الحسابي )لرابعة نجمن العبار  ا 

الخماسي   ليكار   مقياس  حسب  والتخطيط بان  اوامق  التنبؤ  في  الدقة  عدم   الى  التضخم  يؤدي 
( 1,82، من العبار  الخامسة نجد ان الوسط الحسابي )   للمصروفات بالجامعات والكليات بالسودان

ا الخماسي  1,140لمعياري )والنحراف  ليكار   مقياس  اوامق حسب  يقع مي مستوي   يؤثر بان  (  
 وبذلك تقبل عبار  الفرضية     التضخم في تخصيص الموارد بالجامعات والكليات بالسودان

 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثالثة: 8/ 3/2الجدول رقم )
 التضخم يؤدي الى عدم استمرارية الجامعات والكليات بالسودان  تجاهلة : الفرضية الثالث

 - - - - 13 9 44 44 التكرار المجموع

 - - - - 11,0 9,0 40,0 40,0 النسبة

 أوامق  أوامق  التكرار العبار  

 بشد 

 ل محايد

 أوامق 

 ل 

 أوامق 

 بشد 

الوسط 
 الحسابي

 

النحراف 
 المعياري 

 النتيجة

يساعد التضخم مي انتشار  
ظاهر  الفساد المالي  
بالجامعا  والكليا  

 بالسودان  

 اوامق  1,644 2,68 4 5 2 2 9 التكرار

    % 18,0 % 23,0 % 9,0 % 9,0 % 41,0 النسبة
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 .2021المصدر الباحثون بالعتماد علي بيانا  الستبيان  

( للعبار     1,644المعياري )   والنحراف(  2,68من الجدول أعال  أن الوسط الحسابي )  للبا حثون تبين  
أم متن  بذلك  الخماسي  ليكار   مقياس  اوامق حسب  مستوي  مي  يقع  العيناألولي  يوامقون   راد  بان ة 

، من العبار  الثانية     يساعد التضخم في انتشار ظاهرة الفساد المالي بالجامعات والكليات بالسودان
(  يقع مي مستوي اوامق بشد  حسب 0950( والنحراف المعياري ) 2,05نجد أن الوسط الحسابي )
ميد بعض التخصصات تصفية وتجيؤثر التضخم في قرار استمرارية و بان  مقياس ليكار  الخماسي  

يا ر التضخم مي قرار  
استمرارية وتص ية وتجميد 
بع  التخصصا   
والقسام ذا  التكاليف 

التشليلية العالية بالجامعا  
 والكليا  بالسودان  

أوامق   0950 2,05 - 2 4 9 7 التكرار
 بشد 

    - % 9,0 % 18.0 % 41.0 % 32,0 النسبة

يا ر التضخم مي القرارا  
المالية بالجامعا  والكليا  

 بالسودان  

 اوامق  1,032 1,73 - 2 3 4 13 التكرار

    - % 9,0 % 13,0 % 18,0 % 60,0 النسبة

يادي التضخم ال  تدني 
مي جود  الخدمة التعليمية 
بسبب هجر  الكادر البشري 
الماهل من الجامعا  
 والكليا  بالسودان  

أوامق   0844 1,95 - 2 1 13 6 لتكرارا
 بشد 

    - % 9,0 % 4,0 % 59,0 % 28,0 النسبة

يادي التضخم الي توقف  
عدد كبير من الطالب عن  
مواصلة الدراسة نتيجة  
 للظروف القتصادي  

 اوامق  0883 1,73 - 2 - 10 10 التكرار

    - % 9,0 - %  45,5 %  45,5 النسبة

 - - - 4 13 10 38 45 التكرار المجموع

 - - - 3.6 11.8 9,0 34.6 41,0 النسبة
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بالسودان والكليات  بالجامعات  العالية  التشغيلية  التكاليف  ذات  عينة ،      واالقسام  أمراد  أغلبية  أن 
 الدراسة يوامقون  بشد  علي ذلك .  

(  يقع مي المستوي 1,032(  والنحراف المعياري )1,73من العبار  الثالثة نجد أن الوسط الحسابي )
يؤثر التضخم في القرارات المختلفة بالجامعات والكليات  بان  الخماسي    اس ليكار  أوامق  حسب مقي

 أن أغلبية الدراسة يوامقون علي ذلك .،  بالسودان
(  يقع مي مستوي  0844( والنحراف المعياري )1,95من العبار  الرابعة نجد ان الوسط الحسابي )

تدني في جودة الخدمة التعليمية  تضخم الى  يؤدي البان  حسب مقياس ليكار  الخماسي  بشد   اوامق  
، من العبار  الخامسة نجد ان    بسبب هجرة الكادر البشري المؤهل من الجامعات والكليات بالسودان

(  يقع مي مستوي اوامق حسب مقياس ليكار  0883( والنحراف المعياري )1,73الوسط الحسابي )
ن مواصلة الدراسة نتيجة للظروف  الطالب ع  يؤدي التضخم الي توقف عدد كبير منبان  الخماسي  
 . وبذلك تقبل عبار  الفرضية ،  االقتصادي

 

 النتائج والتوصيات 
 أواًل: النتائج :

 بعد إجراء الدراسة الميدانية توصل الباحثون إلي النتائال التالية: 
  طويلة الجل  ءايادي التضخم ال  ضعف ايراد الستثمارا  الخرى بسب عقود العطا/ 1
 .والكليا  بالسودانالجامعا  ب

 التضخم عل  الحتياطيا  بالجامعا  والكليا  بالسودان / أ ر2

 التضخم الي عدم الدقة مي التنبا والتخطيط لإليرادا  بالجامعا  والكليا  بالسودان / أدى3

الزياد  مي معدل  التضخم خلق نوع العجز مي الحصول عل  المدخال  للجامعا  والكليا  
 دان بالسو 

 التضخم ال  هجر  الكادر البشري من الجامعا  والكليا  بالسودان أدى/4

 التضخم الي توقف عدد كبير من الطالب عن مواصلة الدراسة نتيجة للظروف القتصادي  ادى/ 5

التضخم ال  تدني مي جود  الخدمة التعليمية بسبب هجر  الكادر البشري الماهل من   أدى/ 6
 .سودانالجامعا  والكليا  بال

 . التضخم مي القرارا  المالية بالجامعا  والكليا  بالسودان أ ر/7

 .التضخم ال  ارتفاع معدل  الرواتب والجور بالجامعا  والكليا  بالسودان أدى / 8
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 .  التضخم مي انتشار ظاهر  الفساد المالي بالجامعا  والكليا  بالسودان ساعد / 9

عن مواصلة الدراسة نتيجة للظروف  من الطالب التضخم الي توقف عدد كبير  أدى /10
 . القتصادي

 :  ثانيًا التوصيات 

انتشار ظاهر  الفساد    يجب علي ادارا  الماسسا  التعليم العالي عمل دراسة عن التضخم لمنع   /1
 .المالي بالجامعا  والكليا  بالسودان

مع استصحاب ظاهر     السنوية    لبد من ادارا  ماسسا  التعليم العالي وضع الموازنا  المالية/  2
 التضخم ووضعها مي الحسبان لتفادي اغالق الكليا  والجامعا  . 

نشير الي ادارا  ماسسا  التعليم العالي وضع خطط ودراسا  استراتيجية عن ا ر التضخم مي    /3
 استمرارية ماسسا  التعليم العالي بمزاولة نشاطها. 

المالي كمصدر    األداء  أهميةمدي    العتبار عنلي الخذ  /  يجب علي ادار  ماسسا  التعليم العا4
 للقرارا  . 

التعليمية والقتصادية والدارية بيجراء دراسا  اكثر   /5 علي كل المهتمين والباحثين مي المجال  
 . المالي  األداءا ر التضخم علي  تبين

 قائمة المصادر والمراجع 

 م . 2006ة ،الجزائر،بوعا  الجامعي، ديوان المط العملة والنقوداحمد هني،  .1
   .م  2007، دار الهلية للنشر والتوزيع ، الردن ،  البطالة والتضخماسام  بشير الدباغ ،  .2
 ، دار الفكر والنشر : عمان  اقتصاديات النقود والبنوكالسيد متولي عبدالقادر،  .3
   .م1996الردن , ، دار النهضة العربية، النقود والبنوكاسماعيل محمد هاشم ،  .4
، مجلة الباحث العدد السابع،  جامعة    األداءتحليل االسس النظرية لمفهوم  الداوي ،     الشيخ .5

   .م2010-م 2009قاصدي  مرباح ورقلة  الجزائر,
، دار المريخ للنشر ، الرياض السعودية   المالي لمنظمات االعمال   األداءالسعيد مرحا  جمعة ،   .6

 م   2000، 
 م . 2002، دار الفاروق للنشر والتوزيع ، مصر   كاتوير اداء الشر طريقة لتطدونالد ووترز ،  .7
 م. الطبعة الثالثة 2013، دار وائل للنشر، األردن، االدارة الماليةاسعد حميد العلي ،  .8
لتقييم  احمد سمير عباس، حنظل عبد علي,   .9 المالية كأداة  النسب  , مجلة كلية  األداءاستخدام 

   .م2012،العراق، 32بلدادالعدد  بلداد للعلوم القتصادية، الجامعة
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، دراسة مقارنة   تقييم ربحية المصارف باستخدام مؤشرات السيولةالكراوي بالل نوري سعيد،  .10
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 . م1987جامعة الملك عبد العزيز, السعودية ،الرياض 
12.   ، العامري  مشكور  جايد  والتطبيقسعود  النظرية  بين  التضخم  الزهروان  محاسبة  دار   ،  ،
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 . م2002الردن,
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18.   ، االقتصادية  األداء دور  جليلي رشيد   المؤسسة  في  المالية  القرارات  اتحاذ  في  ،   المالي 
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، معاصر  يادارة البنوك كمدخل كمي واستراتيج مالح حسين الحسيني ، مايد عبد الرحمن،   .19
 م . 2013الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر ،الردن ، عمان ، 
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