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ػن انًجهت ةنبذ  
 

 مجمة النيل األبيض لمدراسات والبحوث مجمة محكمة نصف سنوية 
 السودان. –، كوستي تصدر عن جامعة النيل األبيض

 األهذاف :

نشػػر البحػػكث كالدراسػػات المبتكػػرة كالتػػي يعػػدها البػػاحثكف فػػي المجػػاالت العمميػػة مػػف أجػػؿ إثػػراء  -1
 اء  بيف الباحثيف كصانعي القرار.بن كتنمية البحث العممي كخمؽ حكار  

 ربط البحكث كالدراسات بقضايا المجتمع.  -2
تػػكفير كضػػػماف حريػػػة األبحػػاث كاالبتكػػػار ألعضػػػاء هيئػػػة التػػدريس كالبػػػاحثيف داخػػػؿ الجامعػػػة    -3

 كخارجها كتكطيد الصبلت العممية كالفكرية بيف الجامعة كنظيراتها مف الجامعات األخرل.
 لىاعذ إٌشر >

البحكث كالدراسات )بالمغتيف العربية كاإلنجميزية ( كالتي تتكافر فيها األصػالة كاالبتكاركاتبػاع  تنشر المجمة -1
كالتػي لػـ يػتـ نشػرها سػابقان كلػـ تكػف  ،المنهجية السميمة كالتكثيؽ العممي مع سبلمة الفكرة كالمغة كاألسػمكب

مػـز عنػد تقػديـ البحػث لممجمػة كي، مقدمة لنيؿ درجة عممية أك مقدمػة لمنشػر فػي مجػبلت أك دكريػات أخػرل
 عند قبكؿ النشر في كعاء آخر. –تقديـ إقرار خطي مف الباحث بأف لـ يسبؽ له أف نشر كلف ينشر 

ترسػػؿ نسػػختاف  كرقيتػػاف مػػف البحػػكث كالدراسػػات كمراجعػػة الكتػػب كالتقػػارير إلػػى رئػػيس التحريػػر , كاخػػرم   -2
 (.CDعمى قرص مدمج )

( بمػػا فيهػػا A4( صػػفحة مػػف القطػػع المتكسػػط )30حجػػـ اليزيػػد عػػف )تكػػكف البحػػكث كالدراسػػات المقدمػػة ب  -3
كمػػا ال تزيػػد مراجعػػة الكتػػب كالتقػػارير عػػف عشػػر صػػفحات كأف  ،المصػػادر كالجػػداكؿ كالرسػػـك التكضػػيحية
 Timesبالمغة العربية كالخط 14بحجـ  simplified Arabicيككف مكتكبان عمى الحاسب اآللي  بالخط 

New Roman كالهػػػكامش  ،أسػػػكد عػػػريض 16كالعنػػػاكيف الرئيسػػػة بحجػػػـ  14زيػػػة حجػػػـ بالمغػػػة اإلنجمي
سػػـ  6.9سػػـ سػػفمى  2.45كيػػتـ إعػػداد الصػػفحة كػػاآلتي : عمػػكم  12كالحكاشػػي بػػنفس نمػػط الخػػط حجػػـ 

 3سػـ الفقػرة تباعػد قبػؿ كبعػد  6س تػذييؿ الصػفحة  1.27سـ رأس الصػفحة  3.17سـ أيمف  5.7أيسر 
 ـ.س 1.3سـ تباعد األسطر متعدد بقدر 

عمػػى أف يكػػكف مكتكبػػان بػػنفس لغػػة  ،كممػػة 150يرفػػؽ الباحػػث ممخصػػان عػػف البحػػث ال تزيػػد كمماتػػه عػػف   -4
 مصحكبان بالكممات المفتاحية بالمغتيف. ،البحث مع ترجمته لمغة اإلنجميزية

يكتػب فػػي كرقػة مسػػتقمة بػالمغتيف العربيػػة كاإلنجميزيػة عنػػكاف البحػث كاسػػـ الباحػث كصػػفته العمميػة كمكقػػع   -5
 ه كعنكانه كرقـ الهاتؼ كالبريد اإللكتركني.عمم
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 سماء.في حالة كجكد أكثر مف مؤلؼ يتـ مراسمة االسـ الذم يرد أكالن في ترتيب األ  -6
تدرج قائمػة المراجػع فػي آخػر البحػث مرتبػة عمػي حسػب ترتيػب الحػركؼ الهجائيػة العربيػة ك التػدرج  إال   -7

 بحث مع اتباع القكاعد العممية لمتكثيؽ الرقمي.تمؾ التي تـ اإلشارة إليها في متف الدراسة أك ال
 تكثيؽ الجداكؿ كالرسـك التكضيحية المستعارة كغيرها بالمصادر األصمية.  -8
 البحكث كالدراسات التي ال تعد كفؽ قكاعد النشر كشركطه ال ينظر فيها كال تعاد إلى أصحابها.  -9

ثػـ إخطػارب بػالقبكؿ أك  ،ف مػف تػأريا اسػتبلمهتمتـز المجمة بإخطار الباحػث باسػتبلـ بحثػه خػبلؿ أسػبكعي -10
 عدـ القبكؿ في مدة أقصاها ثبلثة أشهر مف تاريا التسميـ.

تخضع جميع البحكث كالدراسات المقدمػة لمتحكػيـ العممػي المكضػكعي مػف قبػؿ محكمػيف مختصػيف مػف  -11
ت المقترحة مف قبؿ المحكميف إف كيبمغ الباحث بنتائج التحكيـ كالتعديبل ،ذكم الخبرة كالمكانة العممية المتميزة

كلممجمة أف تطمب إجراء تعديبلت عمى البحث  ،كجدت خبلؿ إسبكعيف مف تأريا استبلـ ردكد كؿ المحكميف 
 حسب آراء المحكميف قبؿ قبكؿ البحث كالنشر.

 في حالة قبكؿ البحث لمنشر يمتـز الباحث اك )الباحثكف ( بالتكقيع عمى إستمارة النشر. -12
بح البحكث كالدراسات ممكان لممجمة  كال يتـ نشرها  مرة أخرل  إال بعد الحصػكؿ عمػى مكافقػة كتابيػة تص -13

 مف المجمة.
جميع اآلراء الكاردة في المجمة تعبر عف آراء كاتبها كال تعبر بالضركرة عػف كجهػة نظػر المجمػة كيكػكف  -14

 ة الباحث أك بحثه.ترتيب جميع البحكث كفقانالعتبارات فنية ال عبلقة لها بمكان
 المجمة ال تقدـ عائدان ماديان مقابؿ نشر أم عمؿ. -15
 :البريد اإللكتركني اآلتي ( عمى Hard Copy & Soft Copyترسؿ البحكث مف نسختيف ) -16

                                        Journal@wnu.edu.sd    
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ًت انؼذدكه  
 أشرؼ خمؽ اهلل أجمعيف.  ىالحمد هلل الكاحد األحد الفرد الصمد كالصبلة كالسبلـ عم  

يػات آ ىكنزجػي لػؾ أسػم ،عزيزم القارئ كالباحث الكريـ نهديؾ أطيب التحيات كنرحب بؾ أيمػا ترحػاب
 أجمػؿث كالجامعػة تبعػ ـ،2022سػبتمبر  -( 20)كنقكؿ لؾ حبابػؾ فػي اطبللػة العػدد ، الشكر كالتقدير

التهػػاني كالتبريكػػات لمنػػاجحيف فػػي امتحانػػات الشػػهادة السػػكدانية كتبػػارؾ لمػػذيف تػػـ قبػػكلهـ فػػي الجامعػػات 
كاليؿ كالكركد تتزيف باأل يكالت ،السكدانية عمى كجه العمكـ كجامعة النيؿ األبيض عمى كجه الخصكص

لكػػـ  كنتمنػػىكالبحػػث العممػػي السػػتقباؿ الطػػبلب الجػػدد كنقػػكؿ لهػػـ مرحبػػا بكػػـ فػػي منبػػر العمػػـ كالمعرفػػة 
 مزيدا مف التفكؽ كالنجاح في رحاب جامعتكـ العامرة. 

يصدر هذا العدد كالجامعة  تتطمع كتطمح  في أف تعتمي مكانػة كمرتبػة مرمكقػة فػي التصػنيؼ 
,  كتتمنػى المزيػد مػف التفػكؽ  األخػرلكمكاقػع التصػنيؼ  UNIRANKلمجامعات السػكدانية فػي مكقػع 

ستمرارية , كقػد اسػتقرت الجامعػة اسػتقراران تامػان فػي كػؿ كمياتهػا فػي ظػؿ جائحػة كركنػا مع االستدامة كاال
التي مرت بها الببلد كالعالـ بأكممه,  كمػا حرصػت الجامعػة عمػي تشػجيع البحػث العممػي كسػط أعضػاء 
هيئة التدريس بمضاعفة التحفيز المالي لكؿ مف يقكـ بإعداد كرقػة عمميػة محكمػة كمجػازة. كقػد ح ظيػت 

قميمي لمتقػديـ كااللتحػاؽ بكمياتهػاذ كذلػؾ نظػرا الجامعة بقبكؿ كاقباؿ كاسع  كتسابؽ المجتمع المحمي كاإل
ك قػػد نالػػت  .لمػػا تميػػزت بػػه الجامعػػة مػػف اسػػتقرار فػػي كافػػة المجػػاالت  المختمفػػة كاسػػتمرار فػػي الدراسػػة

ضافة حقيقيػة فػي سػ احة البحػث العممػي المتميػز المجمة حظان كافران بعد نشرها عمى المكقع اإللكتركني كا 
تاحة فرصة النشر لكثير  مف الباحثيف مف ا  ك  ،كالجكدة في انتظاـ صدكرها كتنكع مكضكعاتها، المعاصر

كراؽ بحثيػة أكفػي مقػدمتها ، المكضػكعات المختمفػة ىعمػ . كيصدر هذا العدد مشػتمبلن لالجامعات األخر 
داريػة كالتربكيػة كعمػـ الػنفس كالمحاسػبة عمػـك اإلنجميزيػة كفػي مجػاالت االقتصػاد كالمصػرفية كالبالمغة اإل

 عماؿ.  دارة األا  ك 
رسػاؿ مقترحػاتهـ  عميه نرجك مف األخكة البػاحثيف كالقػراء الكػراـ تقيػيـ مػا بحػكزتهـ مػف أعػداد  كا 

 لممجمة.كآرائهـ إلى هيئة التحرير عبر البريد اإللكتركني 
ي تزيف كتزيد المجمة عممان كنكران كبالذات نأمؿ أف يسهـ الجميع بآرائهـ كمقترحاتهـ كبحكثهـ الت

 الذيف يحرصكف عمى تطكير البحث كالمعرفة.
 

 ،،،رئيس ىيئة التحرير
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احتياجات المعممين المينية لتدريس ميارات التفكير لدى تالميذ مرحمة 
 والية النيل األبيض.  -التعميم األساسي بمدينة ربك 

Teachers' Professional Requirements to teach Thinking skills to 

Basic stage Pupils in Rabak Town -White Nile State. 

 إعـــــداد :
 ستاذ مشارك، جامعة النيل األبيضأد محمد األمين محمد يوسف كبر، 

m.kiber@wnu.edu.sd 

 ستاذ مساعد، جامعة النيل األبيضأد إسماعيل النور أرباب، 
ismailalnor1@gmail.com 

 

 المستخمص
يهدؼ البحث إلى التعرؼ عمى احتياجات المعمميف  المهنية  لتدريس مهارات التفكير لدل 
تبلميذ مرحمة األساس، كاستخدـ الباحثاف  المنهج الكصفي التحميمي، كاتخذا مف االستبانة أداة لمبحث، 

معمـ (  81مة األساس بمدينة ربؾ، كاختارا عينة عشكائيان )كيتككف مجتمع البحث مف معممي مرح
كعينة لمبحث، كاستعمبل كام تربيع في المعالجات اإلحصائية. ككاف أهـ النتائج أف مف أهـ 
احتياجات المعمـ المهنية التدريب المستمر لممعمـ عمى أساليب تدريس مهارات التفكير، كاستخداـ  

مف أهـ األنشطة المناسبة لتفعيؿ تدريس مهارات التفكير حمقات الحكار استراتيجيات تدريسية حديثة. ك 
 كالنقاش، ككالنشاط المسرحي. كمف أهـ التكصيات  تفعيؿ أساليب التعمـ الذاتي لتعمـ مهارات التفكير. 

 .الكممات المفتاحية : احتياجات، ميارات التفكير، التدريس، مرحمة التعميم األساسي
 

Abstract 
The research aimed to identify the teachers' professional requirements 

to teach thinking skills, the two researchers used descriptive analytical 

method and Questionnaire as research- tool. The research – population 

consisted of basic stage teachers in Rabak town and randomly selected (81) 

teachers as research sample. The two researchers used chi square to analyze 

the data. The most important results are: Continuous training to teachers in 

teaching thinking skills and using of effective modern teaching strategies, 

besides, the important activities to activate teaching thinking skills are 

discussion group, role playing. The important recommendation is effectively 

teaching students personal skills.  

Keywords: Requirements, Thinking skills, Teaching, Basic stage. 

mailto:ismailalnor1@gmail.com
mailto:ismailalnor1@gmail.com


 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 

10 

 مة : المقد
يتميز اإلنساف عمى سائر الكائنات األخرل بعقمه الذل هك مناط التكميؼ. كبالعقؿ يستطيع      

اإلنساف أف يميز بيف الحؽ كالباطؿ، كالجميؿ كالقبيح. كالتفكير هك ثمرة العقؿ , كالذم يفقد عقمه 
كآلة الحضارة التي يكيؼ  يسقط عنه التكميؼ كالمجنكف , كال يؤاخذ بما يفعؿ. كالتفكير هك أداة التطكر

بها اإلنساف ظركفه كيكظؼ الطبيعة لخدمته. كفي العصر الحديث أصبح التفكير الخبلؽ المبدع هك 
الرأسماؿ الحقيقي لتقدـ البشرية كالسيطرة عمى البيئة كتسخيرها لمصمحة اإلنسانية جمعاء. فما عاد 

قان بيف شعكب العالـ المختمفة , كلكف بقدر المكارد المادية هي التي تؤهؿ األمة لتتبكأ مركزان مرمك 
امتبلؾ األمة لممعرفة الخبلقة كتطكيرها إلنتاج معارؼ جديدة تستطيع بها احتبلؿ مكانان متقدمان , 

 كأفضؿ مثاؿ لذلؾ االمة اليابانية التي ال تممؾ إال العمـ القائـ عمى التفكير العميؽ المبدع.
بلمي يكجد اهتماـ كبير بتنمية التفكير كتشجيعه كالحث عميه، في تراث الحضارم لمفكر اإلس        

الذيي يذكزّى هللا قياهًا : ) بؿ جعمه عبادة يثاب الشخص عميه، قاؿ سبحانه كتعالى

ّقعْدًا ّعلى جٌْبِن ّيتفكزّى في خلق السوْات ّاألرض 

 –آؿ عمراف  (ربٌا ها خلقت ُذا باطالً سبحاًك فقٌا عذاب الٌار
أّلن يتفكزّا في أًفسِن ها خلق هللا السوْات تعالى : ) ,  كقكله191

ّاألرض ّها بيٌِوا إال بالحق ّأجٍل هسوى ّإى كثيزًا هي 

. كجاء في الحديث الذم أخرجه األماـ 8 –الركـ  (الٌاس بلقائ ربِن لكافزّى
عقكلهـ إال كاف مسمـ عف ابف مسعكد قكله صمى اهلل عميه كسمـ " ما أنت محدثان قكمان حديثان  ال تبمغه 

لبعضهـ فتنة ". كميز األماـ الشافعي بيف نكعيف مف األشخاص في مراتب اإليماف: إيماف المتفكريف  
يماف العكاـ كهك السائد عند بسطاء الناس كذلؾ مكافقان لقكله تعالى ّهي : ) الذيف يعممكف عقكلهـ كا 

الٌاس ّالذّآب ّاألًعام هختلف ألْاًَ كذلك إًوا يخشى 

ق ,  1426. )أسماعيؿ الفقي كاحمد سالـ، 28 –سكرة فاطر ( ي عبادٍ العلواءهللا ه
29 ) 

كيقكـ التعميـ التقميدم عمى المعرفة بحسبانها تؤثر عمى سمكؾ الفرد فتعدله بالصكرة التي يراد له , لذا 
س المعارؼ , يقـك التعميـ في الفهـ التقميدم السائد في معظـ دكؿ العالـ الثالث عمى التركيز عمى تدري

كيجتهد المعممكف عف طريؽ المحاضرة كالشرح في حشك أذهاف التبلميذ بالمعمكمات لمحفظ كالتكرار 
لتفريغها في االمتحانات التحصيمية. كقد أدل هذا األسمكب إلى اإلهتماـ الزائد باالمتحانات كجعمها 

ا التكجه في تقميد كمحاكاة معظـ هدفان رئيسان، كغابت معظـ األهداؼ التربكية األخرل. كيبلحظ أثر هذ
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الناس لبعضهـ البعض في المهف المختمفة، كأنتظار الكظيفة الحككمية بدؿ التفكير في بدائؿ جديدة، 
 كارتياد آفاؽ فيها كثير مف االبداع كاإلبتكار.

 مشكمة البحث : 
تيجية اإللقاء يقكـ التعميـ في السكداف في جمه عمى األساليب التقميدية التي تعتمد عمى إسترا

مف جانب المعمـ, كالحفظ كالتكرار مف جانب التمميذ، كيتناكؿ المعممكف بصكرة هامشية التدريبات 
كالتماريف كاألنشطة في الكتاب المدرسي، كال يركزكا عمى تنمية التفكير. كتعتمد العممية التعميمية عمى 

فع التبلميذ لمحفظ كالتكرار. لذا أصبح االمتحانات التحصيمية ككسيمة كحيدة لتقكيـ التبلميذ، مما د
النجاح في االمتحاف الهدؼ الرئيسي لمعممية التربكية، كتراجعت األهداؼ األخرل خاصة التي تركز 

 عمى التفكير الناقد كالتفكير المبدع.
ر كهذا التكجه في التعميـ خمؽ جيبلن همه التقميد كالتبعية، كالبحث كراء المكضات، كانتظار إنتاج اآلخ

لبلستهبلؾ، كالبحث عف السهؿ. كانصراؼ أغمب الطبلب في التعميـ الثانكم إلى الجانب النظرم، 
، كهذا كاضح مف عدد  كاستصعاب المكاد الدراسية التي تحتاج إلى تفكير أعمؽ كالرياضات كالعمـك

الكاليات الطبلب العممييف كاالدبييف في المدارس الثانكية حيث ال يتجاكز عدد العممييف في أحسف 
ـ (، كذلؾ ألنهـ يفقدكف مهارات التفكير األساسية مف  2012% )المغربي كالنك كسالـ،  35نسبة 

 مرحمة األساس حيث يركز المعممكف عمى شرح المعمكمة فقط. 
كيستخدـ كثير مف المعمميف الطرائؽ التدريسية التقميدية لسهكلتها، كقمة خبرتهـ بالطرائؽ الحديثة التي  

ى مجهكد منظـ، كمتابعة دقيقة، كتقكيـ مستمر، كأنشطة فاعمة. كيتفادل كثير مف المعمميف تحتاج إل
حؿ التمرينات  كالتدريبات التي يحتكيها كتاب التمميذ كالتي تساعد عمى تنمية التفكير، كذلؾ الكتظاظ 

ة الباحثيف الفصكؿ، كالعبء التدريسي الكبير عمى عاتؽ المعمـ كغيرها مف األسباب. كمف خبلؿ تجرب
الطكيمة في مجاؿ التدريس كالتكجيه , فإف أغمب المعمميف يستخدمكف المحاضرة كالشرح لتدريس 

معممان بمدينة ربؾ كككستي  25التبلميذ المكاد الدراسية المختمفة. كقد استفسر الباحثاف  أكثر مف 
متحانات التحصيمية في كاتفقكا جميعهـ أنهـ يستخدمكف طرائؽ التدريس التقميدية في التدريس كاال

كاستقراء كاقع التعميـ في المدارس يكضح أف هنالؾ مشكمة في تدريس القيـ، كالمهارات بصكرة  ،التقكيـ
عامة، كمهارات التفكير بصكرة خاصة. كبما أف المعمـ ركيزة أساسية في العممية التعميمية , لذا تككف 

 مشكمة البحث يتمثؿ في السؤاؿ األساسي التالي : 
ا احتياجات المعمميف المهنية لتدريس مهارات التفكير لتبلميذ مرحمة التعميـ األساسي بمدينة ربؾ، م

 كالية النيؿ األبيض ؟
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 أىداف البحث :
 التعرؼ عمى احتياجات المعمـ المهنية لكي يككف فاعبلن في تدريس مهارات التفكير. – 1
يؿ تدريس مهارات التفكير لدل تبلميذ مرحمة التعرؼ عمى األنشطة المناسبة التي تساعد عمى تفع -2

 التعميـ األساسي بمدينة ربؾ.
 : أىمية البحث

يمكف أف تساعد نتائج البحث في إعداد دكرات تدريبية لممعمميف في مجاؿ تدريس مهارات  -
 التفكير.

لـ يقؼ الباحثاف عمى دراسة عممية حسب عممهما في مجاؿ تدريس مهارات التفكير في  -
 ميـ األساسي، مما يدؿ عمى قمة البحكث التي أجريت في هذا المجاؿ. مرحمة التع

يفتح البحث مجاالن كاسعان لبحكث أخرل تتعمؽ بمشكبلت تدرس مهارات التفكير لتبلميذ مرحمة  -
 التعميـ األساسي. 

 أسئمة البحث :
في تدريس مهارات التفكير في مرحمة ا -1  لتعميـ االساسي ؟ ما احتياجات المعمـ المهنية ليككف فاعبل ن
ما األنشطة المناسبة لتفعيؿ تدريس مهارات التفكير لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي بمدينة  -2

 ربؾ ؟
 :دواتو أمنيج البحث و 

 يستخدـ الباحث المنهج الكصفي كاالستبانة كأداة  لمبحث.
 مجتمع البحث وعينتو : 

(. كتـ اختيار عينة 1320ة ربؾ كعددهـ )يتككف مجتمع البحث مف معممي مرحمة االساس بمدين
 معممة كمعممة.  85عشكائية مف بينهـ  عدد 

 : حدود البحث 
 الحدكد المكانية : مدينة ربؾ بكالية النيؿ األبيض. 

 ـ.  2022الحدكد الزمانية : 
الحدكد المكضكعية : احتياجات المعمميف المهنية لتدريس مهارات التفكير لدل تبلميذ مرحمة 

 ميـ األساسي.التع
 مصطمحات البحث :
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احتياجات جمع حاجة. ككممة حاجة بمعناها الكاسع يقصد بها حالة مف النقص أك احتياجات : 
ف لـ تمؽ مف الفرد اشباعان بدرجة معينة , فإنها تثير لديه نكعان  االضطراب الجسمي أك النفسي، كا 

يزكؿ بمجرد اشباع هذب الحاجة )محمد  مف األلـ  أك التكتر كالضيؽ أك اختبلؿ التكازف سرعاف ما 
(. إجرائيان اجتياجات تعني المطمكبات التي يحتاج لها المعمـ 55ـ،  1987المفتي كحممي الككيؿ، 

 إلنجاز المهاـ التعميمية المستهدفة.
عبارة عف مجمكعة مف العمميات العقمية الداخمية التي تهدؼ إلى حؿ   التفكيرمفيوم التفكير : 

تخاذ قرار أك البحث عف معنى أك الكصكؿ إلى هدؼ معيف، كغالبان ما يسبؽ هذب العمميات مشكمة أك ا
(. إجرائيان التفكير يعني  17، 2005القياـ بفعؿ معيف  أك النطؽ بقكؿ معيف )شاكر عبد الحميد، 

، النشاط الذهني الي يحدث داخؿ الدماغ كيؤدم إلى تفسير ظاهرة ما، أك حؿ مشكمة، أك اتخاذ قرار
 أك استيعاب معمكمة، كيقكـ عمى الفحص كالتقصي المدركس لمخبرة مف أجؿ كصكؿ إلى نتائج 

تشير المهارة إلى أنها سمسمة متتابعة مف اإلجراءات التي يمكف مبلحظتها مباشرة أك  الميارة : 
(  88، 2007بصكرة غير مباشرة كالتي يمارسها المتعمـ بهدؼ أداء مهمة ما بدقة كاتقاف )محسف، 

جرائيان أداء عمؿ بدقة كاتقاف في أقؿ كقت، كبأقؿ جهد كتكمفة.   كا 
: مهارات عقمية محددة نمارس كتستخدـ عف قصد لمعالجة المعمكمات مثؿ مهارة حؿ  ميارات التفكير

المشكبلت أك اتخاذ القرار أك ايجاد االفتراضات غير المذككرة في النص أك تقييـ دليؿ )ضحى، 
ات التفكير هي قدرة المتعمـ عمى شرح كتعريؼ كفهـ كممارسة العمميات العقمية ( مهار  37ـ،  2015

(. إجرائيان مهارات التفكير تعني الدقة كالجكدة في  88ـ،  2007المطمكبة بسرعة كاتقاف )محسف، 
استخداـ النشاط الذهني لتحقيؽ أهداؼ مثؿ : حؿ مشكمة، أك تقكيـ أداء، أك اختيار البديؿ األفضؿ , 

 رها مف العمميات العقمية التي تتطمب الدقة كالجكدة كاالتقاف لتدريس تبلميذ مرحمة األساس.كغي
عداد  التعميم األساسي : التعميـ األساسي هك تعميـ عاـ شامؿ يؤلؼ القاعدة األساسية لمتعميـ  كا 

ـ مدة تسع المكاطف الصالح، كهك تعميـ يكجه  إلى جميع األطفاؿ الذيف يبمغكف سف السادسة، كيعممه
سنكات، تعميمان إلزاميان مجانيان، كتتكفؿ الدكلة بتكفيرب كتنظيمه كاإلنفاؽ عميه، كهك يكجه لمكبار الذيف 

كيساعدهـ  –خارج المدرسة  –فاتتهـ فرص التعميـ المدرسي فيعممهـ المعارؼ كالمهارات األساسية 
مستمرة  )المركز القكمي لممناهج، عمى استكماؿ نمكهـ الثقافي كالمهني كاالجتماعي في التربية ال

(. كأجرائيان يقصد به القدر مف التعميـ الذم يؤهؿ الفرد ليككف مكاطنان صالحان يؤدم 12ـ،  2013
 كاجباته كيعرؼ حقكقه 
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: إجرائيان يقصد بها الفترة التعميمية التي يقضيها الطفؿ في المدرسة مف عمر  مرحمة التعميم األساسي
 سنكات متصمة كتعادؿ مرحمة الطفكلة المتاخرة إلى بدايات مرحمة المراهقة.ست سنكات لمدة تسع 
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 ري ــــــار النظـــــاإلط
 مفيوم التفكير: / 1

التفكير نشاط ذهني يتميز بخصائص متعددة منها القدرة عمى حؿ المشكبلت، كتجاكز 
فنيان كتعميميان مستمران مف أجؿ كالتفكير ال ينمك تمقائيان أك عرضيا، بؿ يتطمب أداء   ،المكاقؼ الصعبة

عطاؤها معنى إتنميته لدل المتعمـ إلى أقصى ما تستطيعه قدراته. فالتفكير هك  كتشاؼ مترك لمخبرة كا 
مف أجؿ الكصكؿ إلى فهـ أك اتخاذ قرار أك حؿ مشكمة. كعرفه جكف ديكم بأنه العممية التي يتـ بها 

البنية المعرفية لمفرد، كمعرفة العبلقة التي تربط األشياء  تكليد األفكار مف معرفة سابقة، ثـ ادخالها في
ببعضها، كالكصكؿ إلي الحقائؽ كالقكاعد العامة. فالتفكير عند جكف ديكم نشاط ذهني يتمثؿ في 

، 2000أسمكب حؿ المشكبلت كالذم يفترض أف يككف هدفان تربكيان. كيعرفه دم بكنك في )سهيؿ، 
لذكاء مف خبلؿ نشاطه عمى الخبرة. كتعرفه نايفة قطامي كآخركف ( بأنه العممية التي يمارس ا27
( :  بأنه عممية تنظيـ ذاتي كمعالجة ذهنية لصياغة أنماط، كبناء عبلقات جديدة 411ـ،  2010)

: عبارة، أك   بعد معالجتها لتحقيؽ هدؼ المتعمـ، كتظهر عمى صكرة صيغة أك مضمكف معيف  مثؿ
 ، أك إضافة خبرة جديدة. فكرة، أك حؿ مشكمة، أك تنظيـ

( أف التفكير بمعناب العاـ يعني نشاط ذهني أك 232،  2011كأكرد عبد الباقي دفع اهلل ) 
عقمي يختمؼ عف األحساس كاإلدراؾ كيتجاكز األثنيف معان إلى األفكار المجردة. كبمعناب الضيؽ 

ك مسألة تتطمب الحؿ، كما أنه كالمحدكد هك كؿ تدفؽ أك مجرل مف األفكار تحركه أك تستثيرب مشكمة أ
يقكد إلى تفحص المعطيات كتقميبها بقصد التحقؽ مف صحتها، كمعرفة القكانيف التي تتحكـ بها، 

 كاآلليات التي تعمؿ بمكجبها.
 :  ميارات التفكير/ 2

مهارات التفكير تقصد بها قدرة المتعمـ عمى شرح كتعريؼ كممارسة العمميات العقمية بسرعة 
لؾ بقدرة المتعمـ عمى إدراؾ العبلقات في المكاقؼ الحرجة، كالقدرة عمى اختيار البدائؿ كاتقاف، كذ

, سهيؿالمناسبة، كالقدرة عمى االستبصار كتنظيـ األفكار كالخبرات المتاحة لمكصكؿ إلى أفكار جديدة )
( يرل أف 2005( أف فتحي جركداف )88، 2007(. كما أكرد محسف محمد احمد ) 61، 2000
كيفية تنفيذ مهارات   -بصكرة مباشرة أك غير مباشرة  -ـ مهارات التفكير يعني  تعميـ الطبلب تعمي

التفكير الكاضحة المعالـ كالمبلحظة كالمقارنة كالتصنيؼ كالتطبيؽ كغيرها بصكرة مستقمة عف محتكل 
 ها.المكاد الدراسية أك في إطارب، شريطة أف يككف التركيز عمى مهارة التفكير فى حد ذات
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 خصائص التفكير :/ 3
 ( أف خصائص التفكير هي:13، 2007يرل محسف )

 التفكير سمكؾ تطكرم يزداد تعقيدان مع نمك الفرد كتراكـ خبراته. -1
 يحدث التفكير بأشكاؿ كأنماط مختمفة )لفظية , رمزية , كمية , مكانية , شكمية(.  -2
 مكقات.التفكير فعؿ عقمي كاع كراؽ يميز اإلنساف عف غيرب مف المخ -3
 التفكير عممية داخمية غير مرئية.  -4
ال يبدأ التفكير مف فراغ , بؿ هك عممية مترابطة بما يختزنه الفرد مف خبرات ماضية،  -5

 كبإدراكه لحقائؽ حاضرب، كتكقعاته لمتغيرات مستقبمه. 
يتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناصر المحيط التي تضـ الزماف )فترة التفكير(، المكقؼ أك   -6

 ة، كالمكضكع الذم يجرم حكله التفكير. المناسب
التفكير عممية هدفها القريب حؿ المشكبلت الحاضر، كهدفها البعيد تجنب تمؾ المشكبلت   -7

 مستقببل ن 
التفكير نشاط إرادم إذ يستطيع اإلنساف أف يكجهه،  كأف يستمر فيه دكف عبلقة مباشرة   -8

 بالمثيرات الخارجية.
 كر الذهنية هي أدكات التفكير.تعتبر المفاهيـ كالمعاني كالص -9

 ( 7كتضيؼ ككثر )د. ت، 
 يمكف تنميته عف طريؽ التدريب عمى مهاراته.  -10
 ال يمكف مبلحظته مباشرة كلكف يستدؿ عميه مف أثرب كقياسه كالتعرؼ عمى مدل نمكب.  -11
 ينشأ مف عكامؿ خارجية كيتـ كفؽ عكامؿ داخمية.  -12

 ( : 3ق،  1439كتضيؼ )نادية، 
يعتبر التفكير تفكيران فعاالن إذأ استند إلى أفضؿ المعمكمات التي يمكف تكافرها كاسترشد -13

 باألساليب كاإلستراتيجيات الصحيحة. 
 ( : 30ـ،  2015كأضاؼ زائد )

 ينطمؽ التفكير مف الخبرة الحسية، كلكنه ال ينحصر فيها بؿ يحتاج إلى خبرات سابقة.  -14
ر بديؿ مف عدة بدائؿ، كاعادة تنظيـ األفكار المتاحة، يعطي القدرة عمى اختيا -15

 كاالستبصار.
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 :  أىمية تعميم التفكير ومياراتو/ 4
ت األصكات في السنكات األخيرة تنادم بضركرة تنمية مهارات التفكير كالقدرة عمى التفكير، عارتف

أف تعميـ مهارات التفكير ذلؾ ألف التفكير نشاط طبيعي ال غنى لئلنساف عنه في حياته اليكمية. كما 
هك بمثابة تمكيف الفرد مف اكتساب القدرة عمى التعامؿ بفعالية بأم نكع مف أنكاع المعارؼ كالمعمكمات 

 أك المتغيرات التي يأتي بها المستقبؿ، كهنالؾ عدة مبررات لتعمـ التفكير كمهارته منها :  

 ( 31ـ،  2015ما ذكرب زائد )

ء يصكرة أكضح كأكسع كتطكير مقدراتهـ اإلبداعية في حؿ يتيح لمطمبة رؤية األشيا  -1
 المشكبلت.

 إتاحة الفرصة لمطمبة إلنتاج أفكار جديدة.  -2
 مساعدة الطبلب ليفكركا في حياتهـ بصكرة منطقية.  -3
عدادهـ لمتنافس عمى الفرص المتاحة في كآفة مناحي الحياة.   -4  تأهيؿ الطمبة كا 
 بلب كاكسابهـ الثقة بأنفسهـ.اإلسهاـ في تحسيف الحالة النفسية لمط -5
 االستفادة مف المعارؼ كالخبرات القديمة كتطكيرها.  -6
 تنمية مفهـك الذات كتقكية مشاعر االنتماء  كاإلحساس بالمسؤكلية  -7

  (43ـ. 2014كأضاؼ عبد العزيز المكسكم )
 التفكير الحاذؽ ال ينمك تمقائيأ بؿ يحتاج تعميـ كتدريب كمراف.   -8
 ية لئليماف كاكتشاؼ نكاميس الحياة.التفكير ضركرة حيك  -9

 التفكير قكة متجددة لبقاء الفرد كالمجتمع معان في عالـ اليكـ كالغد.  -10
 (.201,  2007كأضاؼ محسف )

تعمـ كالتدريب عمى كيفية معالجة المعرفة كالخبرات تفكؽ في قيمتها أهمية المعرفة الإف  -11
كؿ عمى المعمكمة أهـ مف تعمـ المعمكمة لذلؾ فإف مهارة كيفية الحص ككميتها,نفسها 
 نفسها. 

 التركيز عمى مهارات تكظيؼ التفكير أهـ مف التركيز عمى نتاج التفكير.  -12
 شخص آخر. معمكمة أنتجهاإف الشعكر بحبلكة المنتج الذهني يفكؽ إنجاز حفظ  -13
 نتذكر.  بدالن  مف تعمـ كيؼ نتعمـ,ككيؼ  نفكر,المناهج نحك تعمـ كيؼ  تكجيه -14
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 (334إنصاؼ , د. ت، ) التفكير:عوامل نجاح تعميم ميارات / 5
يعتبر المعمـ مف أهـ أدكات نجاح برامج تعميـ التفكير. كلتعميـ التفكير كمهارته عمى  المعمم :  أواًل:

  :المعمـ مراعاة اآلتي
 مناقشة كالتعبير. تشجيع ال –احتراـ التنكع كاالنفتاح.         –االستماع إلى التبلميذ.      -
 إعطاء كقت كافي لمتفكير. –نقؿ أفكار الطمبة.              –تشجيع التعمـ النشط.        -
 تثميف أفكار الطمبة.  –إعطاء تغذية راجعة إيجابية.    –تنمية ثقة الطمبة بأنفسهـ.     -
فسية كالبدنية، كتظممها  قيـ تكفر في البيئة الصفية  فرص المشاركة كالراحة الن  الصفية:البيئة  ثانيًا:

المكدة كالرحمة كالتسامح , كاختفاء الخكؼ، كحرية التعبير، كاحتراـ اآلخر. كيككف المناخ المدرسي 
مثير لمتفكير بكسائمه كتحضيراته، كأف يترؾ المجاؿ كاسعان لمتمميذ ليعبر عف نفسه كيعرض أفكارب بثقة 

رة دافعية الطمبة كتفعيؿ قدراتهـ كاكتشاؼ مكاهبهـ، كتبتعد كدكف كجؿ. كتكفر المدرسة بيئة إيجابية إلثا
 المدرسة عف أساليب التقكيمية التقميدية.

يعتمد في تعميـ مهارات التفكير عمى اإلستراتيجيات  إستراتيجيات تعميم ميارات التفكير:  ثالثًا:
شركعات كاالستنباط التدريسية التي تقكـ عمى التفكير كالبحث كالتقصي مثؿ :  حؿ المشكبلت كالم

كاالستقراء كاالستقصاء كغيرها، كاستعماؿ كسائؿ كألعاب تعميمية تعيف عمى تكليد األفكار كتحميمها 
 كتركيبها كتقكيمها.

يجب أف تككف النشاطات مفتكحة كتركز عمى  : رابعًا : مالئمة النشاطات التعميمية لميارات التفكير
 لمتفكير، كتفتح آفاقان كاسعة لمبحث كاالستكشاؼ. تكليد األفكار، كأف تهيئ فرصان حقيقية

هنالؾ عكامؿ متعمقة بالمتعمـ ليككف مهيئان لممارسة التفكير مف أهمها : الثقة  :خامسًا : المتعمم 
بالنفس، كالدافعية لمتعمـ، كالتحرر مف الخكؼ، كالشعكر بالرضا كالقبكؿ، كالقدرة عمى التعمـ كالتقدـ 

 لذهني، كاجتناب الركتيف، كعدـ التقميد األعمى لآلخريف، كسعة الخياؿ. كاإلبداع، كاالنفتاح ا
 : معوقات تعميم ميارات التفكير/ 6

ؾ اتفاؽ مف قبؿ الكثير مف الخبراء التربكييف عمى كجكد قصكر في البرامج التعميمية يتمثؿ  اهن
مما يستكجب االلتفات لهذب ,  في تدني القدرات التفكرية لدل التبلميذ في المراحؿ التعميمية المختمفة

 ( أف مف العكامؿ التي تعيؽ تعميـ مهارات التفكير :42ـ، 2015المشكمة. كتذكر ضحى )
 التعميـ التقميدم القائـ عمى الحفظ كالتقميد.  - أ

إيماف الكثير مف الناس أف الكتاب المدرسي المقرر هك المرجع الكحيد لممتعمـ كالمعمـ في  -ب 
 ستفادة مف اإلنفجار المعرفي ككسائؿ االتصاؿ الحديثة.آف كاحد مما يضعؼ اال
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 الفمسفة التعميمية التي تركز عمى أف هدؼ التعميـ نقؿ المعرفة بدالن مف تكليدها كتكظيفها.-ج      
 التعصب لمرأم كعدـ تقبؿ أفكار اآلخريف التي تتعارض مع أرائهـ.  -د      
ميذ بالمعمكمات يساعد عمى تعديؿ سمككهـ كتطكير االعتقاد السائد أف حشك أذهاف التبل -ق    

 أفكارهـ.
اعتماد النظاـ التعميمي عمى االمتحانات التحصيمية التي قكاـ أسئمتها تتطمب مهارات معرفية  -ك     

 (.336كتعتمد عمى الحفظ كالتكرار )إنصاؼ، ف ت.  متدنية 
 كتضيؼ ككثر بمجكف : 

 جيات التدريس التي تساعد عمى تنمية مهارات التفكير. افتقاد المعمـ إلى إستراتي -ز      
 افتقار المناهج الدراسية إلى األنشطة التي تساعد عمى تنمية التفكير. -ح      
 اهماؿ المعمـ النمك اإلنفعالي كاالبداعي لطمبته  كتركيزب عمى الجانب المعرفي. -ط      
 التدريبات التي تساعد عمى تنمية التفكير.الكقت المتاح لمدراسة غير كافي لمقياـ ب -م     

 :  تضمين ميارات التفكير المناىج الدراسية/ 7
يتفؽ العمماء عمى إمكانية تضميف مهارات التفكير في المناهج الدراسية عبر ثبلثة مداخؿ لتنظيـ تعميـ 

 (150 – 46، 2008التفكير  كهي : )إسماعيؿ الفقي كاحمد سالـ، 

 Infusion Thinking Skills  لتفكير بطريقة مدمجةمدخؿ تعميـ مهارات ا - أ
فػػي هػػذا المػػدخؿ تػػدمج مهػػارات التفكيػػر ضػػمف تػػدريس المػػكاد الدراسػػية المختمفػػة  مثػػؿ : المغػػة 

 العربية، العمكـ، الرياضيات كغيرها. 
  Separate Thinking Skills  مدخؿ تعميـ التبلميذ مهارات التفكير بطريقة مستقمة.  - ب

مدخؿ فإف التمميذ يػتعمـ مهػارة مػا مػف مهػارات التفكيػر بشػكؿ مباشػر كصػريح مػف كطبقان لهذا ال
خػػبلؿ بػػرامج محػػددة تنمػػي لديػػه المهػػارة المطمكبػػة دكف أف يكػػكف لممػػكاد الدراسػػية عبلقػػة مباشػػرة 

 بتمؾ البرامج.
مػػػدخؿ تعمػػػيـ مهػػػارات التفكيػػػر بطريقػػػة التجسػػػير:  كيعتمػػػد هػػػذا المػػػدخؿ عمػػػى الجمػػػع بػػػػيف  - ج

ابقيف، حيػػػث يػػػتـ تػػدريس مهػػػارات التفكيػػػر بطريقػػػة مسػػتقمة مػػػف خػػػبلؿ البػػػرامج المػػدخميف السػػػ
المسػػػتقمة المحػػػػددة لتعمػػػػيـ مهػػػارات التفكيػػػػر، ثػػػػـ ربػػػػط البرنػػػامج المسػػػػتقؿ بمحتػػػػكل المقػػػػررات 

 الدراسية المعتادة.
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 :استراتيجيات تعميم ميارات التفكير / 8
فكير لدل التمميذ : ما حددها إسماعيؿ مف أهـ استراتيجيات التدريس التي تساعد عمى تنمية الت 

 ( : 210 – 170،  2008الفقي ك احمد سالـ )
 استراتيجية العصؼ الذهني.   -1
 استراتيجية التعمـ اإلتقاني.   -2
 استراتيجية التعمـ باالكتشاؼ.   -3
 استراتيجية حؿ المشكبلت.  -4
 استراتيجية اتخاذ القرار. -5
 استراتيجية القبعات الست.   -6
 ط التفكير. استراتيجية خرائ -7
 \برنامج ككرت لتعميـ التفكير.   -8

 (256، 2008)اسماعيؿ الفقي  كاحمد سالـ،  :تقكيـ أداء الطبلب في تعمـ التفكير/ 9
مف أهـ كاجبات المعمـ أف يقؼ عمى مدل تقدـ طبلبه في تعمـ مهارات التفكير، كلقياـ بكاجبه 

اييس كبطاقات التقدير المعدة لهذا الغرض. هذا يستعيف  بأدكات قياس التفكير مف االختبارات كالمق
كلتقدير مستكل أداء الطبلب في تعمـ مهارات التفكير هنالؾ نكعيف مف القياس : أكلهما المقاييس 
المكضكعية المقننة، كالتي تعتمد عمى فكرة القياس الكمي  كفقان لسمـ مف الدرجات، كثانيهما  مقاييس 

بعة سمكؾ الطبلب أثناء تنفيذ برامج تنمية التفكير أك عقب اإلنتهاء التقدير التي تقـك عمى مراقبة كمتا
 منها.

كمف أبرز أنكاع المقاييس المكضكعية : اختبارات الذكاء,، ك كاختبارات قياس مهارات التفكير. كمف 
أهـ مقاييس التقدير : مقياس تقدير سمككيات التفكير، كمقياس ألداء مهارات التفكير، كمبلحظة سمكؾ 

كفي كؿ  أنكاع التقكيـ التي يجريها المعمـ لمكقكؼ  بلب، كاألكراؽ البحثية، كحقيبة إنجاز الطالب. الط
عمى مستكل أداء طبلبه في مهارت التفكير، عميه اإللتزاـ بمجمكعة مف المعايير يتـ في ضكئها كضع 

صدار أحكاـ، كمف أبرز هذب المعايير :   التقديرات كا 
 ميمية لمستكل قدرات الطمبة. مدل مبلئمة النشاطات التع -
 مدل مبلئمة طريقة التدريس لمهارة التفكير المطمكب تعممها. -
 مدل كجكد رابطة بيف أنشطة التفكير بالمناهج التي يدرسها الطبلب. -
 مدل كجكد نتاجات تعميمية مممكسة لعممية تعمـ التفكير. -
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 :الدراسات السابقة 
فاعمية برنامج لتدريب معممات األحياء لمصؼ  دراسة بعنكاف م( 2011خديجة محمد جان )/ 1

األكؿ الثانكم في أثناء الخدمة عمى استخداـ بعض طرؽ التدريس الحديثة كقياس أثرها في تنمية 
مهارات التفكير العممي لدل طالباتهف. استهدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية برنامج لتدريب 

لخدمة  الستخداـ بعض أنماط طرؽ التدريس معممات األحياء الصؼ األكؿ الثانكم  في أثناء ا
الحديثة  كقياس أثرها في تنمية مهارات التفكير العممي لدل طالبات الثانكم. تـ تطبيؽ  المنهج 

طالبة  كتكزعف لمجمكعتيف  700معممة أحياء ك 30شبه تجريبي كتككنت عينة الدراسة  مف
لبات  كأداة المبلحظة لممعممات. كبدأ تجريبية كضابطة. كتـ إعداد مقياس التفكير العممي لمطا

معالجة البيانات باستخداـ اختبار )ت(  تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء 
المجمكعتيف  لصالح المجمكعة التجريبية. كلذلؾ أكصت الباحثة بضركرة إتاحة الفرصة لجميع 

التدريس لما لها مف أثر إيجابي معممي العمكـ لحضكر الدكرات التدريبية , خاصة المتعمقة بطرؽ 
 في تنمية مهارات التفكير العممي لدل الطالبات.

دراسة بعنكاف : فاعمية نمكذج في تحصيؿ كتنمية مهارات  م( 2015ضحى سعيد األيوبي ) /2
التفكير لدل تبلميذ الصؼ السابع أساس في مقررات الدراسات االجتماعية  تهدؼ الدراسة  إلى 

" في التحصيؿ كتنمية مهارات التفكير األساسية لدل طمبة الصؼ  Idealج " قياس فاعمية نمكذ
الرابع األساس في مقرر الدراسات االجتماعية في محافظة دمشؽ. كاستخدمت الباحثة المنهج 
التجريبي , كاستخدمت عينة مف تبلميذ الصؼ الرابع أساس بمحافظة دمشؽ. كاستخدمت 

" , كاختبار  Idealمج تجريبي مصمـ كفؽ نمكذج " مجمكعة مف األدكات تتمثؿ في برنا
تحصيمي, كاختبار لمهارات التفكير األساسية. كتكصمت الباحثة لنتائج أهمها : كجكد فركؽ ذات 
داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في 

لتفكير األساسية كمهاراته الفرعية لصالح المجمكعة القياس البعدم لدرجة الكمية الختبار مهارات ا
التجريبية. كأكصت الباحثة بالعمؿ عمى تنمية مهارات التفكير األساسية لدل الطبلب المعمميف في 
 مؤسسات إعدادهـ كتدريبهـ عمى استخداـ إستراتيجيات كطرائؽ تنمي مهارات التفكير لدل الطمبة.

بعنكاف تقييـ األساليب المساعدة عمى تنمية  م( 2017دراسة خضر عمي ومطيعة احمد )/ 3
مهارة النفكير لدم تبلمذة الصؼ السادس مف التعميـ األساسي. هدفت الدراسة إلى تقييـ أساليب 
معممي مادة الرياضيات التي تساعد عمى تنمية التفكير لدل تبلميذات الصؼ السادس مف مرحمة 

رية. كاتبعت الدراسة المنهج الكصفي كأعد مقياس تقييـ التعميـ األساسي في مدينة البلذقية السك 
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أسمكب المعمـ لتنمية التفكير. كبعد التحقؽ مف صدقه كثباته , طبؽ المقياس عمى عينة مككنة مف 
معمـ كمعممة. كافضت نتائج الدراسة إلى أف درجة ممارسة معممي الرياضيات ألساليب تنمية  30

( , كال تكجد فركؽ دالة %  54بلذقية جاءت متكسطة ل)التفكير لدل التبلميذ في مدينة ال
إحصائيان بيف متكسطات استجابات المعمميف عمى مقياس ممارسة المعمـ ألساليب تنمية التفكير 
تعزل لمتغير الجنس أك التأهيؿ أك سنكات الخبرة. كأكصت الدراسة بتطكير برامج إعداد المعمميف 

 \قد دكرات تدريبية أثناء الخدمة المشجعة عمى تنمية التفكير. لتمميكهـ أساليب تنمية التفكير , كع
دراسة بعنكاف : إثر استخداـ بعض مهارات التفكير  م( 2018نانسي محمد جميل الخرابشة )/ 4

االبداعي عمى تحصيؿ طابة الصؼ الثالث أساس. هدفت الدراسة  التعرؼ  إلى أثر استخداـ 
يؿ طمبة الثالث أساس كاالحتفاظ بالمعمكمة في تدريس بعض مهارات التفكير االبداعي في تحص

مادة العمكـ في المدراس الخاصة في العاصمة عماف. كلتحقيؽ هذا الهدؼ  استخدمت الباحثة 
المنهج شبه التجريبي كاجرت اختبار تحصيمي. كتككنت عينة قصدية مف طمبة كطالبات المدارس 

ناسبة تكصمت الباحثة إلى نتائج أهمها كجكد فركؽ الخاصة. كبعد استخداـ الكسائؿ اإلحصائية الم
,( بيف المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ  05ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )

مهارتي التكسع كالمركنة في احتفاظهـ بالمعمكمة كالمجمكعة الضابطة التي تعممت بالطريقة 
 لتجريبية.االعتيادية , ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة ا

 :ات السابقةسالتعميق عمى الدرا
الدراسات السابقة المذككرة سابقان تناكؿ مهارات التفكير كلكف مف زكايا مختمفة عف هذب 

( بحثت عف فاعمية بعض طرائؽ التدريس كأثرها في تنمية 2011الدراسة، فدراسة خديجة خاف )
ة برنامج معيف عمى تنمية مهارات ( فاعمي2016مهارات النفكير بينما تناكلت ضحى األيكبي )

التفكير، أما خضر كمطيعة فعمبل عمى تقييـ أساليب التي تساعد عمى تنمية مهارات التفكير، كناسي 
الخرابشة تناكات استخداـ مهارات التفكير االبداعي في تحصيؿ الطمبة، أما هذا البحث  تحاكؿ أف 

لتفكير. كاتفقت هذب الدراسة مع دراسة خضر تحدد المتطمبات المهنية لممعمـ لمتدريس مهارات ا
كمطيعة في استخداـ المنهج الكصفي، بينما استخدمت الدراسات الثبلث األخرل المنهج التجريبي. كما 
أف الدراسات األربع السابقة تركز عمى مادة دراسية معينة في تناكلها لمهارات التفكير بينما الدراسة 

مهارات التفكير التى تحتاجها المعمـ. كتؤكد الدراسات األربع الحالية تبحث عف منطمبات تدريس 
السابقة فاعمية كأثر تدريس مهارات التفكير مما يتطمب تكفير متطمبات تدريسها لدل المعمـ كهك 

 مكضكع الدراسة الحالية. كاستفاد الباحث مف أدبيات هذب الدراسات في إعداد كتصميـ االستبانة.
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 إجراءات البحث 
  لبحث :مجتمع ا

ساس بمدينة ربؾ، كمف بينهـ تـ اختيار عشكائيان يتككف مجتمع البحث مف معممي مرحمة األ
 ( معمـ كمعممة.85)

  أداة البحث : ثبات االستبانة وصدقيا :
لتأكد مف صدؽ االستبانة عرض الباحثاف االستبانة لخمس مف األساتذة في جامعات مختمفة 

( كعف طريؽ SPSSيؿ االستبانة كفؽ لها. كباستخداـ  برنامج )حيث أجركا بعض التعديبلت كتـ تعد
 ,(. 97,( بينما الصدؽ األحصائي )94معامؿ الفا تحصؿ الباحثاف عمى ثبات االستبانة فكاف )

تتككف االستبانة مف قسميف، القسـ األكؿ البيانات الكصفية بينما القسـ الثاني البيانات الكمية. كيتككف 
 أدناب.كريف كما في الجدكؿ القسـ الثاني مف مح

 (1)جدول رقم 

 عدد العبارات العنوان  المحور

 16      احتياجات المعمـ المهنية لتدريس مهارات التفكير كؿاأل    
 26      األنشطة المناسبة لتنمية مهارات التفكير الثاني    
 42      المجموع   

 :التحميل اإلحصائي لمبيانات الوصفية 
 وع : الن –أ 

 ( نوع المفحوصين2جدول رقم )

 العدد      النوع      م

 36        ذكر     1
 45        أنثى     2

 81        المجموع    
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( غمبة العنصر النسائي كهك الكضع الطبيعي في تعميـ األساس في 2كاضح مف جدكؿ رقـ  )
 السكداف في الكقت الحالي.

 ( مؤىالت المفحوصين العممية3) المؤىل العممي : جدول رقم -ب 
 العدد                 المؤىل العممي            م
 15                 دبمكـ كسيط           1
 44                 بكبلريكس              2
  4                 دبمكـ عالي           3
 10                 ماجستير           4
 8                 دكتكراب           5

 81                 المجموع          
( أف الغالبية العظمى مف المفحكصيف يحممكف درجات جامعية بنسة 3كاضح مف جدكؿ رقـ )

منهـ يحممكف درجة  8% ( بينهـ 27منهـ يحممكف درجات فكؽ الجامعية بنسبة ) 22%( بينما 82)
لقدر مف التأهيؿ يجعؿ المفحكصيف أهبلن  إلعطاء رأم عممي حكؿ عبارات %(. كهذا ا10الدكتكراب )
 االستبانة.

 ( خبرات المفحوصين4الخبرة :   الجدول رقم ) -ج 
 السنوات       فترة الخبرة             م
 1          خمس سنكات فأقؿ  1
 11          10سنكات إلى  6مف   2
 17          15سنة إلى  11مف  3
 7          20سنة إلى  16كمف  4
 45          سنة فأكثر  21 5
 81          المجموع  

سنة كجمهـ  20في المائة خبرتهـ أكثر مف  56( أف أكثر مف  4كاضح مف الجدكؿ رقـ )
%(  مما يشير أف المفحكصيف خبراتهـ تمكنهـ مف تقييـ 85خبرتهـ أكثر مف عشر سنكات  ))

دال  .ء بالرأمالبيانات كا 
استخدـ الباحثاف احتبار مربع كام لتحديد الداللة اإلحصائية، كأف قيمة كام اإلحصائية : المعالجات 

 .9,488, تساكم 05( كتحت مستكل داللة 4المقركءة أماـ درجة الحرية )
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 احتياجات المعممين المينية لتدريس ميارات التفكير         المحور األول : 
 حتياجات المعممين المينية لتدريس ميارات التفكير ( ا5الجدول رقم )

أوافق  ارةــــــــــــــــــالعب م
 بشدة

ال  محايد أوافق
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

كاي 
 المحسوبة

 التفسير الداللة

 مكافؽ بشدة دالة 95,630 - - 1 12 68 التدريب المستمر 1
 مكافؽ بشدة دالة 61,5630 - - 3 19 59 العدد المعقكؿ لمتبلميذ في الصؼ الدراسي 2
 مكافؽ بشدة دالة 22,827 - - - 19 62 تكفير مستمزمات النشاط المدرسي 3
 مكافؽ بشدة دالة 22,827 - - - 19 62 التقكيـ المستمر 4
 مكافؽ بشدة دالة  76,741 - - 1 17 63 تعاكف األسرة مع المعمميف  5
 مكافؽ بشدة دالة 46,519 - - 3 25 53 التكجيه الفني الفعاؿ 6
 مكافؽ بشدة دالة 81,407 - - 4 12 65 اطبلع المعمـ المستمر عمى أدبيات التربية  7
 مكافؽ بشدة دالة 79,185 - - 2 15 64 تحمي المعمـ بالصبر كسعة الصدر 8
 مكافؽ بشدة دالة 56,519 - 1 - 24 56 النقاش ك الحكار بيف المعمميف 9

 شدةبمكافؽ  دالة 56,741 - - 1 17 63 التمميذ كالمعمـ االحتراـ المتبادؿ بيف 10
 مكافؽ بشدة دالة 65,914 - 1 6 27 47 استخداـ استراتيجية التعاكف 11
 مكافؽ بشدة دالة 68,963 - - 2 28 61 مهارة إدارة الكقت  12
 مكافؽ بشدة دالة 78,630 - - 1 14 66 اتقاف إدارة الصؼ الدراسي  13
 مكافؽ بشدة دالة 96,963 2 2 3 29 45 قراطية في المناخ المدرسيإشاعة الديم 14
 مكافؽ بشدة دالة 73,407 - - 1 18 62 تمكيف المعمميف مف تبادؿ الخبرات بينهـ 15
التركيز عمى استخداـ استراتيجيات  16

 التدريس الحديثة 
 مكافؽ بشدة دالة 86,160 - 1 2 26 52

المفحكصيف كمها مكافؽ بشدة، كأف جميع قيـ مربع كام تربيع ( أف استجابات 5يكضح جدكؿ رقـ )
(  كمستكل 4( أكبر مف قيمة كام المقركءة عند درجة حرارة )96،693 – 22،827المحسكبة تراكحت بيف )

( لذا فهي ذات داللة إحصائية، كهذا يعني أف احتياجات المعمميف المهنية 9,488,( كالتي تساكم )5داللة )
التفكير لدل تبلميذ مرحمة التعميـ االساسي جاءت بدرجة مكافقة كبيرة جدان مما يدؿ أف هنالؾ   اتدريس مهارات

حاجة لتمميؾ المعمميف احتياجات تدريس مهارات التفكير.  كهذا يشير أف عبارات المحكر األكؿ تمثؿ 
التي جاءت في الجدكؿ االحتياجات التي يحتاج إليها المعمـ لتدريس مهارات التفكير  كتعتبر االحتياجات 

إجابة لمسؤاؿ األكؿ ما احتياجات المعمـ المهنية ليككف فاعبلن في تدريس مهارات التفكير. كننفؽ نتائج الدراسة 
( الخاصة 2017( كدراسة خضر عمي كمطيعة أحمد )2017مع تكصيات دراستي خديجة محمد خاف )

 بتدريب المعمميف. 
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 نشطة المناسبة لتدريس ميارات التفكير بفاعمية ( األ 6الجدول رقم ) : المحور الثاني
 لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي

أوافق  العبارة م
 بشدة

ال اوافق  ال اوافق محايد اوافق
 بشدة

كاي 
 المحسوبة

 التفسير الداللة

 أكافؽ بشدة دالة 79,185 - - 2 15 64 حمقات الحكار كالنقاش 1
 أكافؽ بشدة دالة 74,247 1 3 8 29 40 جمع المعمكمات كتنظيمها 2
 أكافؽ بشدة دالة 38,691 3 4 17 28 29 حؿ األلغاز 3
 أكافؽ بشدة دالة 63,630 1 4 9 33 34 مسرحيات  4
 أكافؽ دالة 54,988 1 3 14 34 29 سرد قصص 5
 أكافؽ بشدة دالة 30,062 - 2 18 25 36 التخطيط لعمؿ ما 6
 أكافؽ بشدة دالة 36,679 2 - 13 29 37 ألعاب تثير التفكير 7
 أكافؽ بشدة دالة 82,395 1 2 8 27 43 حؿ مسائؿ رياضية 8
 أكافؽ بشدة دالة 102,025 1 - 5 23 39 إجراء تجارب 9
 أكافؽ بشدة دالة 63,642 2 - 5 28 46 عمؿ مقارنات 10
 أكافؽ دالة 40,728 - 4 8 36 33 العصؼ الذهني 11
 أكافؽ بشدة دالة 41,716 - 4 8 31 38 المبلحظة الهادفة  12
 أكافؽ بشدة دالة 53,072 - 1 9 28 43 نشاط تقكيمي  13
 أكافؽ بشدة دالة 71,284 2 1 9 34 35 دراسة خرائط 14
 أكافؽ بشدة دالة 92,272 1 1 8 25 46 حؿ مشكبلت  15
 أكافؽ دالة 45,605 1 4 17 31 28 أعماؿ تشكيمية  16
 أكافؽ بشدة دالة 82,395 1 1 8 30 41 طرح أسئمة 17
 أكافؽ بشدة دالة 34,000 4 6 15 25 31 إجراء بحكث  18
 أكافؽ دالة 24,864 2 11 17 26 25 تفكير خيالي   19
 أكافؽ بشدة دالة 53,012 3 3 12 28 35 تصميـ مشركعات 20
 أكافؽ بشدة  60,420 3 3 12 23 40 فؾ كتركيب 21
 أكافؽ بشدة  58,568 2 4 12 24 39 صنع كاتخاذ القرار 22
 أكافؽ   64,099 1 8 11 33 28 اقتراح بدائؿ 23
 أكافؽ بشدة  65,111 1 3 10 31 36 استنباط قكاعد 24
 أكافؽ بشدة  28,877 - 5 12 30 34 استقراء قكاعد 25
 أكافؽ بشدة  28,580  5 13 27 36 ترتيب أكلكيات 26
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( كام 102,025 – 24,86قيمتها تتراكح بيف )( أف كؿ العبارات 6يتضح مف الجدكؿ رقـ )
( كهذا يعني كجكد داللة إحصائية لمفركؽ في اسستجابات 9,488المحسكبة أكبر مف كام المقركءة )

عبارة  جاءت االستجابة فيها  21( أف  6أفراد العينة لصالح التكرار األكبر، كنبلحظ في جدكؿ رقـ )
( جاءت 23، 19، 16، 11، 5نالؾ فقط خمس عبارات )لصالح التكرار األكبر )أكافؽ بشدة(، كه

عبارة( تعتبر  21االستجابة لصالح )أكافؽ(. زيرل الباحثاف أف العبارات التي حظيت بالمكافقة بشدة )
األنشطة الفاعمة لتدريس مهارات التفكير كتتفؽ الدراسة مع دراسة نانسي محمد جميؿ الخرابشة 

 تدريس مهارات التفكير. ( في استخداـ برنامج لتفعيؿ 2018)
 : جـــــــالنتائ

إجابة أسئمة البحث تعطي النتائج المطمكبة، فالسؤاؿ األكؿ الذم ينص عمى ما احتياجات    
يحدد  ( الذم5)المعمـ المهنية ليككف فاعبلن في تدريس مهارات التفكير ؟ فمف خبلؿ جدكؿ رقـ 

ير لتبلميذ مرحمة التعميـ األساسي، جاءت استجابة لتدريس مهارات التفك المهنية المطمكبةاالحتياجات 
عبارة( كهي تمثؿ احتياجات المهنية لتدريس 16المفحكصيف لصالح المكافقة بشدة لكؿ العبارات ) 

 :  التفكير كهيمهارات 
 التدريب المستمر لممعمـ عمى تدريس مها رات التفكير ضركرة. -1
المعمـ مف تدريس مهارات التفكير بصكرة العدد المعقكؿ لمتبلميذ في الصؼ الدراسي يمكف  -2

 جيدة.
 تكفير مستمزمات النشاط المدرسي حاجة مهمة لتدريس مهارات التفكير بصكرة فعالة. -3
 التقكيـ المستمر مف أهـ أدكات التدريس الجيد لمهارات التفكير. -4
 تعاكف األسر مع المعمميف يعزيز استيعاب التبلميذ لمهارات التفكير. -5
 الفعاؿ يسهـ في رفع كفاءة المعمـ التدريسية لمها رات التفكير.التكجيه الفني  -6
 اطبلع المعمـ المستمر ألدبيات التربية يؤهمه ليككف مكاكبان لممستجدات في مجاؿ تعميـ.  -7
 تحمي المعمـ بالصبر كسعة الصدر قيـ ضركرية لتدريس مهارات التفكير. -8
 دريسية في تدريس المهارات.النقاش كالحكار بيف المعمميف يزيد قدرات المعمـ الت -9

 االحتراـ المتبادؿ بيف التمميذ كالمعمـ يزيد مف فاعمية تدريس مهارات التفكير. -10
 استخداـ إستراتيجية التعاكف يمكف المعمـ مف التدريس الفعاؿ لمهارلت التفكير. -11
 مف أهـ عناصر تدريس الناجح لمهارات التفكير التدريب العممي المكثؼ. -12
 ت مف أهـ المهارات التي تعيف المعمـ عمى تدريس مهارات التفكير.مهارة إدارة الكق -13
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 اتقاف إدارة الصؼ مف مستمزمات التدريس الجيد لمهارات التفكير. -14
 اشاعة الديمقراطية في المناخ المدرسي ضركرة لتفعيؿ تدريس مهارات التفكير. -15
تدريس مهارات التركيز عمى استخداـ استراتيجيات التدريس الحديثة يعيف المعمـ عمى  -16

 التفكير بصكرة فاعمة.
إجابة السؤاؿ الثاني، ما األنشطة المناسبة لتفعيؿ تدريس مهارات التفكير لدل تبلميذ مرحمة 

( عبارة عف أنشطة مختمفة ككافؽ المفحكصكف بشدة عميها في هذا 6األساس، فعبارات الجدكؿ )
اسبة لتفعيؿ تدريس مهارات التفكير نشاط( مقترح  كأنشطة من 26نشاط( مف بيف ) 21البحث عمى )

 في مرحمة التعميـ األساسي  كهي : 
حمقات الحكار كالنقاش، جمع المعمكمات كتنظيمها كتفسيرها، حؿ ألغاز، نشاط مسرحي، التخطيط 
لعمؿ ما، ألعاب تثير التفكير، حؿ مسائؿ رياضية، إجراء تجارب، عمؿ مقارنات، المبلحظة الهادفة، 

اسة خرائط، حؿ المشكبلت، طرح أسئمة، إجراء بحكث، تصميـ مشركعات، فؾ نشاط تقكيمي، در 
 كتركيب، صنع كاتخاذ قرار، استنباط حمكؿ، استقراء قكاعد، ترتيب أكلكيات 

 : التوصيات 
 تقكيمية متنكعة لتقكيـ مدل امتبلؾ التمميذ لمهارات التفكير المختمفة. إستخداـ أساليب -1
 في تنمية مهارات التفكير.تفعيؿ أساليب التعمـ الذاتي   -2
 تكعية األسرة بأهمية امتبلؾ التبلميذ لمهارات التفكير الناقد كاالبداعي.  -3
 تكفير االحتياجات المهنية لممعمميف كالتي تمكنهـ مف تدريس مهارات التفكير. -4
 مهارات التفكير لدل التبلميذ. يعمى االحتياجات كاألنشطة التي تنم المعمـتدريب  -5
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 در والمراجعالمصاقائمة 
 المصادر :

 القراف الكريـ. -1
 صحيح مسمـ. -2
 المراجع
إنصاؼ محمد أحمد درار )بدكف تاريا( التعميـ كتنمية التفكير لدل أطفاؿ الخميج , مركز   -1

 .2019 / 6/8بتاريا  www.gulfkids.comدراسات كبحكث المكقعيف 
ق( المعمـ كتنمية مهارات التفكير , الرياض   1426كأحمد محمد سالـ )إسماعيؿ محمد الفقي  -2

 , مكتبة الراشد.
( فاعمية تكظيؼ التعميـ المبرمج في تنمية التفكير االستداللي 2015زائد محمد حسف مطير ) -3

بمبحث التربية اإلسبلمية لدل طبلب الصؼ الحادم عشر , رسالة ىماجستير غير منشكرة  , 
 , الجامعة اإلسبلمية , غزة كمية التربية 

 ككثر , بمجكف )ف ت( قضايا مشكبلت في التدريس , كمية التربية , جامعة قطر.  -4
( أسس بناء المناهج كتنظيماتها , القاهرة , 1987محمد أميف المفتي كحممي أحمد مراد ) -5

 مكتبة االنجمكالمصرية.
 كتبة المتنبي.( تنمية مهارات التفكير , الدماـ , م2007محسف محمد أحمد ) -6
( الكثيقة العامة لممناهج , كزارة التربية 2013المركز القكمي لممناهج كالبحث التربكم )  -7

 كالتعميـ , السكداف.
ق( دمج مهارات التفكير في التدريس , كرقة عمؿ قدمت في  1439نادية عكيد الظفيرم ) -8

 بالمممكة العربية السعكدية. المؤتمر الخامس لتطكير التعميـ العربي , كزارة التربية كالتعميـ
 ( عمـ النفس التربكم , عماف , دار كائؿ لمنشر. 2010نايفة قطامي ك آخركف ) -9

( أثر استخداـ بعض مهارات التفكير اإلبداعي 2018نانسي محمد جميؿ الخرابشة ) -10
في تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث  أساس  كاالحتفاظ بالمعمكمة في تدريس مادة العمكـ في 

الخاصة في  , العاصمة عماف. رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية العمكـ التربكية , المدارس 
 جامعة الشرؽ  االكسط.

( تعميـ مهارات التفكير كتعممها في منهاج الرياضيات 2000سهيؿ رزؽ دياب ) -11
 لطمبة المرحمة االبتدائية العميا  , جامعة القدس العربية المفتكحة. 

http://www.gulfkids.com/
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( عمـ النفس , اسسه ك مبادؤب, نظرياته , الخرطـك 2011) عبد الباقي دفع اهلل أحمد -12
 , دار جامعة الخرطـك لمنشر.

(التفكير كتعمـ مهاراته , عماف , دار المنهجية 2014عبدالعزيز حيدر المكسكعي ) -13
 لمنشر.

( تربية ىالتفكير , مقدمة عربية في مهارات 2005شاكر عبد المجيد كآخركف ) -14
 التفكير , دبي , دار القمـ.

( فاعمية برنامج لتدريس معممات األحياء لمصؼ األكؿ 2011خديجة محمد جاف )  -15
الثانكم في أثناء الخدمة عمى استخداـ بعض طرؽ التدريس الحديثة كقياس أثرها في تنمية 

( , كمية 12( المجمد )2مهارات التفكير لدل طالباتهف ,مجمة العمـك التربكية كالنفسية العدد )
 أـ القرل التربية , جامعة 

( تقييـ فاعمية اساليبالمساعدة عمى تنمية مهارات 2017خضر عمى كمطيعة أحمد )  -16
التفكير لدل تبلميذ الصؼ السادس في التعميـ األساسي , مجمة جامعة تشريف لمبحكث 

 (.9( , المجمد)3كالدراسات العممية, العدد )
التفكير األساسية  ( فاعمية نمكذج في التحصيؿ كتنمية مهارات2015ضحى أيكبي )  -17

رسالة ماجستير غير  االجتماعية,لدل تبلميذ الصؼ السابع أساس في مقرر الدراسات 
 كمية التربية , جامعة دمشؽ. منشكرة,

ـ( تحديد المكاد الدراسية  2012يكسؽ المغربي كعبدالرحيـ سالـ كعكض النك ) -18
ـ  2012ر التعميـ في عاـ لثانكية المشاكؿ كالحمكؿ، كرقة عممية قدمت في مؤتما بالمدرسة

 في الخرطكـ.
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دور نظم المحاسبة اإللكترونية في تحقيق جودة التقارير المالية 
 (2021دراسة حالة المصارف العاممة بمدينتي كوستي وربك ) بالمصارف

The Impact of the Role of Electronic Accounting 
on the Quality of Financial Reports in Banks 

(Study the Case of Banks Operating in the Cities of Kosti and Rabak) 

 
 عداد:إ

 مام الميديجامعة اإل -باحث  –منى حسين محمد أحمد 
 مام الميديجامعة اإل -استاذ مشارك  –خضر الطيب األمين 

 

 المستخمص
 

)دراسة  الماليةجكدة التقارير  في تحقيؽالمحاسبة اإللكتركنية  هدفت الدراسة لتقصي دكر نظـ
دراسة تأثير التشغيؿ اإللكتركني  ، مف خبلؿ(0202حالة المصارؼ العاممة بمدينتي ككستي كربؾ 
 إلىمشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:  تمثمتلمنظاـ المحاسبي عمى مخرجات التقارير المالية، 

 اكأهدافه الدراسةمشكمة  إلى استنادان  ،المحاسبة اإللكتركنية عمى جكدة التقارير المالية؟ تأم مدل أثر 
الفرضيات التالية: تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي كبيف  اختبرت

جكدة التقارير المالية، تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف حكسبة النظاـ المحاسبي كبيف جكدة 
عمى تعمؿ لمنظاـ المحاسبي  اإللكتركنيقكمات التشغيؿ م اف إلى ت الدراسةالتقارير المالية، تكصم

، رفع كفاءة جكدة التقارير المالية، تساهـ المحاسبة اإللكتركنية في تقديـ معمكمات ذات مصداقية عالية
لمنظاـ المحاسبي قدر أكبر مف الثقة لرفع  اإللكتركنييبلء مقكمات التشغيؿ مف تكصيات الدراسة  إ

 .المالية بالمصارؼ كفاءة كجكدة التقارير
، اإللكتركني، التقارير المالية، المصارؼ، التشغيؿ اإللكتركنية: المحاسبة الكممات المفتاحية

 الحكسبة. 
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Abstract 

 
The study aimed to investigate the role of electronic accounting systems 

in achieving the quality of financial reports (case study of banks operating in 

the cities of Kosti and Rabek 2021), by studying the impact of the electronic 

operation of the accounting system on the output of financial reports. 

Financial reports?, Based on the study problem and its objectives, the 

following hypotheses were tested: There is a statistically significant 

relationship between the method of operating the accounting system and the 

quality of financial reports, there is a statistically significant relationship 

between the computerization of the accounting system and the quality of 

financial reports. The electronic accounting system helps to raise the 

efficiency of the quality of financial reports. Electronic accounting 

contributes to providing information with high credibility. One of the 

recommendations of the study is to give the elements of electronic operation 

of the accounting system greater confidence to raise the efficiency and 

quality of financial reports in banks. 

Keywords: Electronic accounting, Financial reports, Banking, Electronic 

operation, Computing 

 
 الدراسات السابقة و اإلطار المنيجي :  المقدمة

 : اإلطار المنيجي :أوالً 
أف الهدؼ الرئيسي لممحاسبة اإللكتركنية هك تكفير المعمكمات التي تتميز بالجكدة مف خبلؿ   

 كتقديمها لممستفيديف في الكقت المناسب مف خبلؿ التقارير كالقكائـ آتكافر الخصائص النكعية به
المالية حيث تعتبر القكائـ المالية هي عصب التقارير المالية إال أف التقارير المالية تحتكم عمى كثير 
مف المعمكمات الكمية المالية كغير المالية كبالتالي تؤثر طريقة أعداد كمحتكل التقارير المالية 

 ،معمكمات المحاسبية)المعمكمات( عمى جكدة التقارير المالية كمدل تكافر الخصائص النكعية لم
تحسيف جكدة مخرجات التقارير المالية التي يتـ إعدادها بكاسطة نظـ  إلىتكصمت بعض الدراسات 

كجكد عبلقة بيف نظـ المحاسبة اإللكتركنية كجكدة مخرجات  إلىالمحاسبة اإللكتركنية مما قد يشير 
 التقارير المالية.

عبلقة بيف التشغيؿ التقميدم لنظـ المحاسبة كجكد  إلىتشير نتائج الدراسات  : البحثمشكمة 
دـ تكفر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية بسبب األخطاء عمستكل جكدة التقارير المالية مف ك 

مستكل دقة إعداد التقارير المالية مما يفقد هذب التقارير خاصية التكقيت المناسب  كانخفاضالبشرية 
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في السؤاؿ  الدراسةمما تقدـ يمكف طرح مشكمة ، ير الماليةالذم يعتبر مف مؤشرات جكدة التقار 
كمنه تنبثؽ ؟ أي مدى تأثر المحاسبة اإللكترونية عمى جودة التقارير المالية إلى :الرئيسي التالي

 االسئمة الفرعية التالية:
 .هؿ ثمة عبلقة بيف طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان كبيف جكدة التقارير المالية؟  .3

 جكدة التقارير المالية بالمصارؼ؟ عمىما أثر حكسبة النظاـ المحاسبي  .4

 تي :آلكاكعممية  ة عممياهميتيف  لهذب الدراسة :الدراسةأىمية 
في المساهمة كالمشاركة في سد بعض الفجكات العممية مف  تتمثؿ :)النظرية( األىمية العممية -2

محاسبة اإللكتركنية كمخرجات خبلؿ تكفير أطار متكامؿ لمككنات كمقكمات كعناصر ال
 .التقارير المالية المصرفية

في بياف أثر المحاسبة اإللكتركنية عمى جكدة التقارير تتمثؿ  )التطبيقية(: األىمية العممية  -0
 كربؾ. ؼ التجارية العاممة بمدينتي ككستيالمالية بالمصار 

 تحقيؽ اآلتي: إلىهدفت الدراسة  : الدراسةأىداف 
 محاسبة اإللكتركنية في تحقيؽ جكدة التقارير المالية.تقصي دكر نظـ ال .2

 .عبلقة  تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان كجكدة التقارير الماليةبياف  .0
 الكشؼ عف اثر النظاـ المحاسبي المحكسب عمى التقارير المالية. .3

 الفرضيات التالية. تـ اختبار :الدراسةفرضيات  
بيف جكدة التقارير ك   النظاـ المحاسبي تشغيؿطريقة  بيفعبلقة ذات داللة إحصائية  تكجد. 2

 المالية 
 .جكدة التقارير المالية بيفعبلقة ذات داللة إحصائية بيف حكسبة النظاـ المحاسبي  ك  تكجد. 0

الدراسات السابقة كاالطار  الستعراضالدراسة المنهج التاريخي كالكصفي  اتبعت :الدراسةمنيجية 
 الفرضيات. الختبار (SPSS)الحزمة االحصائية  كاستخداـج التحميمي النظرم لمبحث، كالمنه

 تتمثؿ في نكعيف مف المصادر كالتالي:مصادر وأدوات جمع البيانات : 
 .كالمبلحظةاداة االستبانة مصادر أكلية :  -2
 .مصادر ثانكية : الكتب كالمجبلت كالمنشكرات كالمكاقع اإللكتركنية -0

 :تتمثؿ في اآلتيحدود الدراسة: 
 كالية النيؿ األبيض -الحدكد المكانية: المصارؼ العاممة بمدينتي ككستى كربؾ

 ـ0202 الحدكد الزمانية:
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كخاتمه، المقدمة كتشتمؿ عمى  مباحثمقدمه كثبلثة  عمى الدراسة بشتمؿ هذت :الدراسةىيكل 
جكدة  مفاهيـلثاني ، المبحث االمحاسبة اإللكتركنيةالدراسات السابقة، المبحث األكؿ ك اإلطار المنهجي 

 .التكصياتك كأخيران الخاتمة كتشتمؿ عمى النتائج  التقارير المالية، المبحث الثالث الدراسة الميدانية

 الدراسات السابقة: ثانيًا:
 :هيك  الدراسةمجمكعة مف الدراسات حكؿ محاكر  الباحثافاستعرض 

 :  ( 1)(0211حسن ) دراسة/ 1
اإللكتركنية كتحديد المشاكؿ المحاسبية تقييـ المعمكمات  تمثمت مشكمة الدراسة في         
دؼ تحميؿ المشاكؿ المحاسبية لنظـ بهالحاجة الممحة لرفع كفاءة التجارة اإللكتركنية ك المحاسبية 

عبلقة  هناؾالدراسة الفرضيات اآلتية  افترضتلمعمكمات التقميدية في ظؿ التجارة اإللكتركنية، 
 هناؾ، كبيف التجارة اإللكتركنيةلمبادئ كالمعايير المحاسبية اتخداـ ذات داللة إحصائية بيف اس

، كبيف التجارة اإللكتركنية عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تصميـ نظـ المعمكمات المحاسبية
إلي أف  الدراسة تتكصم(، SPSSاتبعت الدراسة المنهج الكصفي التحميمي كاستخداـ برنامج )

في إدارة مخاطر التجارة ك ت آلكتركني يعمؿ عمى تحسيف إدارة المنشتطبيؽ النظاـ المحاسبي اإل
 كفاءة التجارة اإللكتركنية.كزيادة  اإللكتركنية في بيئة تكنكلكجيا المعمكمات

 :  Hope (0212)(2 ) دراسة/ 0
هدفت الدراسة إلي اختبار جكدة التقارير المالية لمشركات الخاصة مقابؿ الشركات العامة في 

ختبار تمؾ باستخداـ قاعدة بيانات تضمنت البيانات االالمتحدة األمريكية كتمت عممية  الكاليات
اتبعت الدراسة المنهج الكصفي التحميمي كاستخداـ برنامج المحاسبية لعينة كبيرة مف الشركات،  

(SPSS ،) كجدت الدراسة أف الشركات العامة عمكما تتمتع بمستكم أعمى مف الجكدة كمستكم
ظا مف الشركات الخاصة، إضافة إلي ذلؾ فاف هذب الدراسة تهدؼ إلي تكسيع نطاؽ أكثر تحف

 األدبيات في محاكلة لفهـ العكامؿ التي تتحكـ بجكدة التقارير المالية لمشركات.
 

                                                           
اإللكترونية،)القاىرة : مجمة  /حسن رجب أبو الحسن، تقييم المعمومات المحاسبية اإللكترونية لخدمة أىداف التجارة1

 87 - 61م( ص ص 2011ديسمبر،  –البحوث المالية والتجارة، العدد الثاني، الجزء الثاني، يوليو 
2  /Hope. Ole – Keishan and Wahyn B.Themas and Dudhyantku mar 
Vgas.2013,Financial Reporting Quality of I.U.S. private and  public Firms, The 
Accounting Review ,p.p. 21-38. 
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 :  ( 3)(0216نضال ) دراسة/ 2
حقكؽ تمثمت مشكمة الدراسة في تحميؿ تأثير جكدة التقارير المالية في تحديد تكمفة جكدة    

الممكية لمشركات الصناعية كالخدمية المدرجة في بكرصة الماؿ، هدفت الدراسة إلي إبراز أهمية 
جكدة التقارير المالية كأثرها في تكمفة حقكؽ الممكية في الشركات الصناعية كالخدمية المدرجة في 

بيف إدارة  تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية التالية:فرضيات البكرصة عماف كاختبرت الدراسة 
األرباح كتكمفة حقكؽ الممكية، كتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التحفظ المحاسبي كتكمفة 

كتكصمت الدراسة إلي أف رأم المدقؽ كالتحفظ المحاسبي يؤثر عكسيا في تكمفة  ،حقكؽ الممكية
 .أف إدارة األرباح تؤثر طرديا في تكمفة حقكؽ الممكيةك حقكؽ الممكية 

 :  (4)(0219بتياج )دراسة ا/ 4
دكر لجاف المراجعة في تحقيؽ جكدة التقارير المالية في بياف ي الدراسة فمشكمة تمثمت 

كهدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أنشطة كضكابط تشكؿ لجاف المراجعة داخؿ المصارؼ  ،السكداف
قابة عمى التقارير المالية السكدانية، دعـ جكدة التقارير المالية كرفع كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية كالر 

تكجد  هيالدراسة كتحقيؽ لجاف المراجعة في مبلئمة كمكثكقية كقابمية معمكمات لممقارنة، فرضيات 
كتكجد عبلقة كذات داللة إحصائية بيف  ،عبلقة إحصائية بيف لجاف المراجعة كجكدة التقارير المالية

لية، كمف نتائج الدراسة، تساعد لجاف المراجعة لجاف المراجعة كتحقيؽ مكثكقية معمكمات التقارير الما
في زيادة مكثكقية كمصداقية القكائـ كالتقارير المالية كحماية حقكؽ المساهميف بالمصارؼ تحسيف 

 جكدة التقارير المالية.
 : المحاسبة اإللكترونيةالمبحث األول

 لكترونية: : مفيوم المحاسبة اإل والً أ
كما  ت المالية لممنشاة لممساعدة في اتخاذ القرارات،نايتـ بهآ إدارة البيا المحاسبة هي الطريقة التي     

تقارير مالية تقيس حجـ  عمىأنها فف كقياس كمعالجة األنشطة المالية المختمفة في المنشاة لمحصكؿ 
كقكة الشركة في السكؽ كعرض المعمكمات لمجهات الداخمية مثؿ اإلدارة العميا كاإلدارات أخرم 

                                                           
/ نضال عمر زلوم، دور جودة التقارير المالية في تكمفة حقوق الممكية،)الكويت :  جامعة الكويت، المجمة العربية 3

 106 -88م(، ص ص،2016، العدد الثاني، 23لمعموم اإلدارية، مجمس النشر العممي، المجمد 
رسالة  ،)السودان : جامعة  شندي ،لجان المراجعة في تحقيق جودة التقارير المالية في السوداندور  ،/ ابتياج فضل اهلل الخضر حمودة4

 م(.2019 ،كمية الدراسات العميا ،دكتورا في المحاسبة
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ما  الخارجية مثؿ المكرديف المستثمريف كالجهات الحككمية، تعدد تعريفاتها كنذكر منها كلمجهات
 :(5)يمي

تنفيذ المهاـ المحاسبية التقميدية كالبحث المحاسبي مف خبلؿ الكمبيكتر كمختمؼ مقكمات الشبكة  .2
  .الدكلية لممعمكمات اإللكتركنية

ـ الكمبيكتر بعمميات تجميع المداخبلت كالقيكد استخداـ الكمبيكتر كتطبيقاته في المحاسبة حيث يقك  .0
تقارير مالية  عمىاليكمية كالفكاتير كيقكـ بتخزينها كعمؿ عمميات معالجة حسابية عميها لمحصكؿ 

ؾ العمميات كتحديد أرصدة الحسابات كيقكـ المحاسبييف بالتسجيؿ كاستخراج مكتحميؿ مالي كبياني ت
  .قة يدكية أك اإللكتركنيةالتقارير المالية سكاء كاف ذلؾ بطري

المحاسبة اإللكتركنية هي استخداـ أنظمة الحاسب اآللي في إجراء العمميات يرل الباحثاف اف 
المحاسبية بمختمؼ أنكاعها كمراحمها مف قيكد اليكمية مركر باألستاذ إلي الحسابات الختامية كالمراجعة 

نتاج المعمكمات ، العامة لحاسب  القدرات الهائمة كالمتعددةمف  ستفادةالبابهدؼ تشغيؿ تمؾ البيانات كا 
 .اآللي
 لكترونية:: خصائص المحاسبة اإل ثانياً 
 : (6)المحاسبة اإللكتركنية البد مف أف تتكفر مجمكعة مف الخصائص كهي     

تخفيض التكمفة مع تكفير التقارير الضركرية  عمىكتتمثؿ في عمؿ النظاـ  الكفاءة والفاعمية : .2
 دارة، كتبادؿ المعمكمات بسهكلة.لمستكيات اإل

كتكفير كؿ ما يحتاج المصارؼ مف  ،تتمثؿ في تمبية حاجات مستكيات اإلدارة مف تقارير المرونة: .0
 .بيانات بسهكلة كيسر

مكانية االعتماد  المصداقية أو الموثوقية: .3 تتمثؿ في تميز البيانات الناتجة بصحتها كسبلمتها كا 
 ؽ مع الكاقع الفعمي.عميها، باإلضافة إلي أنها تتف

ف المعمكمات كبيف القرار مكضكع الدراسة ييقصد بالمبلئمة كجكد ارتباط منطقي بالمالئمة : .4
 إحداث تغيير في اتجاب القرار. عمىهي تمؾ المعمكمات القادرة المبلئمة فالمعمكمات 

ف كيفية تتمثؿ في أنه يعتبر نظاما شامبل، يكجد دليؿ مكتكب لئلجراءات المتبعة عالشمول : .5
 استخداـ النظاـ. 

                                                           
 141ص  ،ـ(2004 ،) القاهرة، دف،مقدمة كتاب المحاسبة اإللكترونيةمحمد تكفيؽ شريؼ،   -5
السكداف : المركز القكمي لممناهج كالبحث  المحاسبة اإللكترونية، ) ،محمدمازف عبد اهلل إبراهيـ كمبارؾ اسحؽ  -6

 . 13 - 12 -ـ( ص ص 2015التربكم، 
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تتمثؿ تكفير عنصر تكمفة اقتصادية في سعر الشراء، كمبلئمة تكمفة شراء البرنامج  تكمفة البرامج: .6
 .مع الخدمات المستفادة منها

تجعؿ منها أكثر كفاءة مف المحاسبة المحاسبة اإللكتركنية التي سمات يرم الباحثاف اف أهـ 
المشاركة بقاعدة بيانات فردية أك ك ؿ إلي البيانات مف مكاقع متعددة إتاحة الكصك تتمثؿ في  التقميدية
تكفير الخدمات لعدد كبير مف المستخدميف مف دكف مع البلمركزية في اإلدارة البيانات ، ك جماعية

مكانية إضافة التحسينات بشكؿ مستمر مف قبؿ مزكد الخدمةك  الحاجة إلي مكاد مممكسة  .ا 

 حاسبية : : نظم المعمومات المثالثاً 
أف نظـ المعمكمات المحاسبية هي النظـ التي بتشغيؿ الصفقات المالية بصكرة أساسية، كأيضا      

الصفقات غير المالية التي تؤثر بصكرة مباشرة عمى الصفقات المالية كتنقسـ نظـ المعمكمات 
 :(7)هيثبلثة نظـ فرعية  إلىالمحاسبية 

 .ى تشغيؿ الصفقات كالعمميات: يركز عمنظم تشغيل الصفقات والعمميات .2

: كهك النظاـ المختص بإعداد التقارير المالية التقميدية مثؿ  المالية نظام األستاذ العام / التقارير .0
 .قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالي كقائمة التدفقات النقدية كغيرها مف التقارير المالية الدكرية

ص بإمداد اإلدارة تحتاج إليه مف تقارير مالية خاصة كهك النظاـ المختنظام التقارير اإلدارية:  .3
المكازنات، تقارير انحرافات التكاليؼ كتقارير مثؿ كالمعمكمات البلزمة التخاذ القرارات اإلدارية 

 المسئكلية. 
عتمد تأسيس كتطكير نظـ معمكمات محاسبية عمى مجمكعة مف المقكمات اليدكية تمثؿ عناصر ي

 : (8)هيك  ،كدعائـ النظاـ
: تتمثؿ أدلة البيانات في مجمكعة قكائـ تتضمف جميع العناصر التي تستخدـ في أدلة البيانات - 1

النظاـ المحاسبي مبكبة في مجمكعات متجانسة، بحيث يحدد لكؿ عنصر ككد أك شفرة يتـ استخدامها 
أك شفرات رقمية لمتعرؼ عمى البياف، كربطه بالحسابات أك البيانات األخرل، كيستخدـ في إعداد الككد 

 : (9)التاليكأك أبجدية أك شفرات أبجدية رقمية كتتككف أدلة البيانات مف ثبلثة أدلة 
: كافة أنكاع الحسابات التي يحتمؿ أك يتكقع استخدامها في النظاـ المحاسبي دليل الحسابات .أ 

  .المالي التي يمكف استخدامها في أعداد الحسابات الختامية كالمركز المالي لممنشاة

                                                           
7
، )اٌماهرج، نًزاجؼت فً االطبر اننظزي وانًجبل انخطبٍقًاعصاَ اٌذٌٓ ِحّذ ِرىًٌ و عثذ اٌعسٌس اٌطٍذ ِصطفً،  -

 93َ(، ص 98;3دار إٌهضح اٌعرتٍح،
8
 524َ(، ص، 4232، )اإلضىٕذرٌح > اٌذار اٌجاِعٍح، نظى انًؼهىيبث انًحبسبٍتاحّذ حطٓ عًٍ،  - 
9
 98-97َ(، ص ص ::;3اٌماهرج > دار اٌثمافٍح اٌعرتٍح، نظى انًؼهىيبث انًحبسبٍت، ) ،احّذ فىاد عثذ اٌخاٌك -
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: فيقصد به دليؿ يتضمف كافة مراكز التكاليؼ التي تتجمع فيها عناصر دليل مراكز التكاليف .ب 
، بحيث يخصص ،التكاليؼ، خاصة التكاليؼ غير المباشرة تمهيدا لتحميمها عمى كحدات النشاط

لكؿ مجمكعة مراكز رقـ معيف كيعطي لكؿ مركز داخؿ المجمكعة رقـ فرعي عمى يميف الرقـ 
 جمكعة.األصمي لمم

: فيمثؿ بياف بكحدات النشاط التي تحمؿ عميها عناصر التكاليؼ في نهاية دليل وحدات النشاط .ج 
كهذب الكحدات لممنتج النهائي لممنشأة كمف قد تدخؿ ضمف عناصر الدليؿ لها دليؿ المحاسبي 
العادم التي يعد لها دليؿ خاص إذا كانت كحدة قياس المنتج النهائي لممنتج عند تصفيته  

 تختمؼ عف كحدة قياس نفس المنتج عند بيعه.

: تعتبر المجمكعة المستندية أحد أهـ أدكات نظـ المعمكمات بصفة عامة المجموعة المستندية - 0
كالنظـ المحاسبية بصفة خاصة حيث يتـ مف خبللها نقؿ كتداكؿ البيانات بيف أطراؼ النظاـ بجانب 

، باعتبار أف المستندات تمثؿ الدليؿ المكضكعي المؤيد اعتباراها احد أهـ أدكات المراجعة كالتدقيؽ
لصحة العمميات المالية ما ينتج عنها مف بيانات، كعادة ما تصنؼ المستندات مف ناحية  مصادر 

نكعيف مستندات داخمية: كهي المستندات التي تككف مف صنع المنشأة كمستندات  إلىالحصكؿ عميها 
 .(10)خارجية ترد مف خارج المنشأة

: تمثؿ المجمكعة الدفترية األدكات التي يعتمد عميها النظاـ المحاسبي في المجموعة الدفترية - 2
  .امعمكمات أكلية منه إلىتخزيف البيانات كتبكيبها كتحميمها كتشغيمها كالكصكؿ 

المفاهيـ كمبادئ المحاسبة التي تحدث في  عمىالمحاسبة ككظيفة تبقي قائمة يرل الدارساف اف 
 عمىلذا يجب راءات كطرؽ جيدة لمتسجيؿ كالتبكيب كالحفظ كالتحديث لهذب التغيرات كافة إج

المحاسبيف كالمراجعيف أف يطكركا مف أساليبهـ التقميدية لمكاجهة ظركؼ التطكر التكنكلكجي ألف هذا 
ؼ كظيفة المحاسبة حيث يتكسع دكرة التحميمي لمنتائج ككضع النظـ كالبرامج كاكتشا عمىالتطكر يؤثر 

 .األخطاء كاالنحرافات كالتزكير في المصارؼ كغيرها
  : : جودة التقارير الماليةالثانيالمبحث 

 مفيوم التقارير المالية :اواًل: 
كأف ، هي الكسيمة التي يتـ مف خبللها نقؿ كتكصيؿ المعمكمات  لمستخدمي التقارير المالية      

لمتمثمة في المركز المالي كقائمة الدخؿ كقائمة التدفقات بر عصب التقارير المالية كاتالقكائـ المالية تع
اإليضاحات لبعض البنكد، فضبل عف الخانات  إلىالنقدية كقائمة التغير في حقكؽ الممكية، باإلضافة 

                                                           
 324- 323ص –م(، ص 0222: الدار الجامعية، ة، )اإلسكندرينظم المعلومات المحاسبيةاحمد حسن علي،   -10
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المقارنة لمقكائـ المالية عف السنكات السابقة حتى يتمكف مستخدميها مف تككيف فكرة جيدة عف اتجاب 
 (11)بمي مف أجؿ اتخاذ القرارات عمى أساس سميـ.أداء المنشأة المستق

 إلىأف التقرير المالي هك الكسيمة الطبيعية لبلتصاؿ كنقؿ البيانات المتعمقة بأكجه النشاط بصفة دكرية 
المستكيات اإلدارية المختمفة التخاذ القرارات البلزمة كفرض رقابة عمى العمميات كالمكجكدات، كما 

التي تحدث في الكقت المناسب، كبدراسة هذب التقارير يمكف لئلدارة متابعة  يمكنها مف تدارؾ األخطار
 .(12)لمعمميات كمراجعة كفاءتها كتعزيز أماكف القكة كمعالجة أماكف الضعؼ

مقكمات نظاـ المعمكمات المحاسبية ألنها المنتج تعتبر مف أهـ أف التقارير المالية يرم الباحثاف 
اإلدارة بغرض  إلىد قنكات االتصاؿ المستخدمة في تكصيؿ المعمكمات النهائي لمنظاـ كما يعتبر أح

 .المنشأة كرسالتهاتحقيؽ أهداؼ 

 جودة التقارير المالية : مفاىيمثانيًا: 
 :(13)اآلتيتتمثؿ في  

 تعريف جودة التقارير المالية: – 1
اسبية تمؾ الخصائص التي يجب أف تتسـ بهآ المعمكمات المحهي مفاهيـ جكدة المعمكمات 

هذب الخصائص تككف ذات فائدة كبيرة لممسئكليف عف إعداد التقارير المالية التي تنتج عف ك المفيدة، 
 (14)تطبيؽ الطرؽ كاألساليب البديمة.

 (15)تي :جكدة التقارير المالية في اآلتتمثؿ أهمية 
ما تتضمنه زيادة اعتمادهـ عمى  إلىسيؤدم  كهذا ما ،تؤثر ايجابيان عمى ثقة المستفيديف فيها .أ 

 مف معمكمات مالية في اتخاذ قراراتهـ.

تؤثر عمى إيجابيان عمى قرارات المستثمريف المتعمقة بضا استثماراتهـ في مجاالت االستثمار  .ب 
 كفي تكزيع مكاردهـ المتاحة. ،كفي األغراض ،المختمفة

 
                                                           

11
حىكًت انشزكبث سههت انًنبل ببننسبت نألسىاق انًخقذيت وطؼبت انًنبل ببننسبت نألسىاق اننبشئت، شىلً حاِذ،  -

 :3-38َ( ص ص، 4224طراتٍص> ِروس اٌّشروعاخ اٌذوٌٍح اٌخاصح،)
12
اٌرجارج، جاِعح حٍىاْ،  اٌماهرج> ِجٍح وٍٍحدور انخقبرٌز انًبنٍت فً ححقٍق وحقٍٍى األداء،)حطٓ عثذ اٌطالَ ِحّذ،  -

 6َ(، ص 4226
13
 526َ(، ص 4225 ،اٌماهرج > دار اٌىرة اٌعٍٍّح ٌٍٕشر واٌرىزٌعبزيجت انخطبٍقبث انًحبسبً، )فرٌذ ٔصر شرف،  -

14
جاِعح اٌسٌرىٔح،  >، )عّاْ دور أخالقٍبث يهنت انخذقٍق ػهى جىدة انخقبرٌز انًبنٍتزٌاد ضٍٍّاْ اٌّطارٔح،  - 

 .82:َ (، ص 4235
القاهرة : مجمة أثر القدرة المالية لدي أعضاء لجان المراجعة عمى جودة التقارير المالية، )زكريا عبد السيد،  -15

  247ـ (، ص، 2021، 4الفكر المحاسبي، كمية تجارة، جامعة عيف شمس، العدد 
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    : (16)تتمثؿ المقكمات في مقومات جودة التقارير المالية :  - 2

 كائـ المالية تخفيض الخطر النتائج عف التقديرات الخاطئة.تحقيؽ في الق .أ 

 تحسيف درجة السيكلة لؤلسهـ بسبب انخفاض درجة عدـ التماثؿ بيف المعمكمات داخؿ السكؽ. .ب 

  .نتيجة جكدة المعمكمات الطبيعية في الشركات كتقييـ في القكائـ المالية .ج 
 جودة قياس التقارير المالية :  - 3 

معمكمات بأنه مشكمة كفجكة بحثية، الجمع بيف الخصائص األساسية لمقكائـ المالية عرؼ قياس جكدة ال
المبلئمة كالتمثيؿ العادؿ كالخصائص النكعية لمتقارير المالية القابمية لمفهـ كالمقارنة كالتحقيؽ كتكقيت 

 .(17)العرض

لمعمكمات مف أف مفهكـ الجكدة في المعمكمات المحاسبية يعني ما تتمتع بهآ ايرل الباحثاف 
مصداقية، كما تحققه مف منفعة لممستخدميف كخمكها مف التحريفات، كأف تعد في ضكء مجمكعة مف 

عرفت ، المعايير الفنية كالقانكنية كالرقابية كالمهنية، مما يساعد عمى تحقيؽ الهدؼ مف استخدامها
 ف كخمكها مف التحريفات.أيضا ما تتمتع بهآ المعمكمات مف مصداقية كما تحققه مف منفعة لممستخدمي

 :(18)اآلتيفي  مداخؿ جكدة قياس التقارير الماليةتتمثؿ 
 عمىنتاجه إعرؼ بأنه أكثر المعمكمات المحاسبية لمعظـ أصحاب المصالح كيتكقؼ جودة الربح:  .أ 

 حجـ المكارد المتاحة كمدم كفاءة اإلدارة في تشغيمها كالعرض االقتصادية المتكقعة 

رؼ بأنه المدل الذم تفسر فيه االستحقاقات المحاسبية تحقؽ كؿ األرباح عجودة االستحقاقات:  .ب 
 كالتدفؽ النقدم التشغيمي.

عرؼ بأنه عدـ االعتراؼ باإليرادات أك المصركفات األرباح  توقيت االعتراف باألرباح والخسائر: .ج 
 بية.أك الخسائر في الكقت المناسب يضعؼ مف جكدة الربح كثـ يضعؼ جكدة المعمكمات المحاس

 :مؤشرات قياس جودة التقارير المالية - 4

تتمثؿ مؤشرات قياس جكدة التقارير المالية في المتغيرات المحاسبية التي تعد مؤشرات مبلئمة 
 :(19)لقياس مستكل جكدة التقارير المالية كتتمثؿ فيما يمي

                                                           
 4ـ(، ص 2007المنصكرة : المكتبة العصرية، اتجاىات معاصرة في نظرية المحاسبة، محمكد السيد،  -16

17
- IASB, Exposure.Draft on an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting 

: the Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision – Useful 

Financial Reporting information London ,2008,p 24.  
القاهرة: جامعة طنطا، يير المحاسبة الدولية والعوامل النظامية عمى جودة القوائم المالية، )أثر معامدثر طه،  -18

 60ـ(، ص 2007المجمة العممية التجارة كالتمكيؿ، العدد األكؿ، 
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 .مدل االلتزاـ بالمعايير المهنية لممحاسبة أك المراجعة المتعارؼ عميها .أ 

 دقة الحسابات. مدل  .ب 

 .أك مدة ممارسة إدارة األرباح ،مدل التبلعب بالمعالجات المحاسبية  .ج 

 .مدل شفافية تكقيت اإلفصاح المالي  .د 

 : أىداف مقاييس جودة التقارير المالية :ثالثاً 
إف الحكـ عمى جكدة التقارير المالية يخضع لمقاييس تختمؼ مف مرحمة األخرل في مراحؿ 

، في المرحمة التي ساد فيها مدخؿ اإلجراءات كاف مف أهـ مقاييس الجكدة تطكر الفكر المحاسبي
 :(20)اآلتي

. تحقيؽ أكبر قدر مف الثقة كمف ثـ تغمب إمكانية االعتماد عمى المبلئمة، لتكفير الحماية لمعدم 3 
 .كمراجعي التقارير المالية

األكثر جكدة لتجنب ارتفاع تكمفة . أف يتسـ الدخؿ باالستمرارية كعدـ التبايف، كهذا يمثؿ الدخؿ 4 
 رأس الماؿ.

 :: مؤشرات قياس جودة التقارير المالية رابعاً 

مف الباحثيف صعكبة قياس مستكل جكدة التقارير المالية بطريقة مباشرة. ككصفها يرم الكثير    
بية البعض بأنها، مفهكـ غير كاضح كما كصفها البعض اآلخر بأنها، مفهكـ بعض المتغيرات المحاس

 التي يعتقدكف أف لها تأثير عميها كأنها تعد مؤشرات لها. 
يمكف قياس مؤشرات جكدة التقارير المالية مف خبلؿ قياس جكدة المعمكمات المحاسبية كالتي يمكف 
تحقيقها مف خبلؿ قياس جكدة خصائص المعمكمات المحاسبية كتقييـ جكدة المعمكمات المحاسبية 

 .(21)تزاـ بالمعايير المهنية لممحاسبة كالمراجعة المتعارؼ عميهايجب أف يككف عمى أساس االل

                                                                                                                                                                               
19
اٌماهرج> جهاز ذىزٌع ؤشر اٌىراب اٌجاِعً، فً انقىائى انًبنٍت،) يقذيتلاتىش ِحّذ حاِذ ذّراز، حّذي ِحّىد  -

 9، ص َ(4224
20 
5ِرجع ضاتك، ص ،عذٔاْ لاعىد  - 

::. 

21
 369دػبء ػبذ انىهبة ػبذ هللا ػبيز يزجغ سببق، ص -
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 الميدانية دراسةال: المبحث الثالث 
  ا يمي:كم يشمؿ خطكات الدراسة الميدانية      

 الدراسة :أواًل: تصميم استمارة 
بتصميـ  الدارساف قاـ الدراسة  اجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات األكلية لهذأمف 

( يكضح تكزيع عبارات 3/2الجدكؿ ) مف الكسائؿ المعركفة لجمع المعمكمات الميدانية هيك  انةاستب
 االستبانة

 توزيع عبارات االستبانة( 2/1جدول )

 م0200من استمارة االستبيان  الباحثانالمصدر: إعداد 

 مجتمع الدراسة وعينتو:
لعاممة بمدينتى ككستى كربؾ كقد بمغ مف جميع العامميف بالمصارؼ ا الدراسة يتككف مجتمع 

( % مف مجتمع 47.6( تمثؿ ما نسبته )200( مكظؼ، تـ أخذ عينة ميسرة قكامها )420عددهـ )
  .الدراسة، كتعتبر نسبة عالية تدؿ تعاكف المستجيبيف، كاهتمامهـ بمكضكع الدراسة

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 صائية التالية في تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية:تـ استخداـ األساليب اإلح

 (. األساليب اإلحصائية الكصفية: تضمنت األساليب التكزيع التكرارم إلجابات الكحدات المبحكثة 2)
 (. الكسط الحسابي: تـ استخداـ مقياس الكسط الحسابي ليعكس متكسط إجابات عبارات الدراسة0)
 دامه لقياس مدل تجانس إجابات الكحدات المبحكثة.(. االنحراؼ المعيارم: تـ استخ3)

 %.5تربيع( الختبار الداللة اإلحصائية عند مستكل معنكية  كام(. استخداـ اختبار)4)
 .(. اختبار ألفا كرنباخ: لقياس االتساؽ الداخمي لعبارات الدراسة  لمتحقؽ مف صدؽ األداة5) 
 )ت( لعينتيف مستقمتيف  اختبار ( 6) 
 

 عدد العبارات الفرضية الرقم
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف طريقة تشغيؿ الفرضية االكلى:  2

 التقارير الماليةالنظاـ المحاسبي إلكتركنيان كبيف جكدة 
5 

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف حكسبة النظاـ الفرضية الثانية:  0
 كبيف جكدة التقارير المالية المحاسبي

5 

 22 الجممة 
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 رض وتحميل البياناتثانيًا: ع
 يتناكؿ هذا الجزء عرض كتحميؿ البيانات إلجابات الكحدات المبحكثة كما يمى: 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائيةالتوزيع التكراري لعبارات الفرضية االولي:  (2/0)جدول 
 جودة التقارير الماليةو بين طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا  

 ال المقياس العبارة
أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

 المجموع ممتنعون

تؤدل طريقة تشغيؿ النظاـ 
رفع  إلىالمحاسبي إلكتركنيان 

 مستكل جكدة التقارير المالية

 200 0 42 103 36 17 2 التكرار
 100 0 21 51.5 18 8.5 1 النسبة%

تساهـ طريقة تشغيؿ النظاـ 
 فيالمحاسبي إلكتركنيان 

 يح نقاط القكة كالضعؼ تكض

 200 1 46 97 31 23 2 التكرار
 100 0.5 23 48.5 15.5 11.5 1 النسبة%

تشغيؿ النظاـ المحاسبي 
عرض  إلىيؤدل إلكتركنيان 

 التقارير المالية بشكؿ جيد

 200 0 47 107 24 18 4 التكرار

 100 0 23.5 53.5 12 9 2 النسبة%

تساهـ طريقة التشغيؿ 
تركنيان في منع المحاسبي إلك

 األخطاء في التقارير المالية

 200 0 59 98 33 8 2 التكرار

 100 0 29.5 49 16.5 4 1 النسبة%

تساعد طريقة تشغيؿ النظاـ 
المحاسبي إلكتركنيان في 
  تحسيف جكدة التقارير المالية

 200 2 46 117 26 4 5 التكرار

 100 1 23 58.5 13 2 2.5 النسبة%

 م0200د الباحثان  من واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر : إعدا
 ما يمي :  (3/2)يتضح مف الجدكؿ 

 إلىتؤدل طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان  أعمى نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمى أف .2
 ،(%925بينما نسبة غير المكافقيف عمى ذلؾ) ،(%7025بمغت ) رفع مستكل جكدة التقارير المالية

  (%28أما أفراد العينة الذيف لـ يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ )
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تساهـ طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان فى أعمى نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمى أف  .0
بينما نسبة غير المكافقيف عمى  ،(%7225بمغت ) تكضيح نقاط القكة كالضعؼ في التقارير المالية

 (%.2025ذلؾ)

عرض التقارير  إلىتشغيؿ النظاـ المحاسبي يؤدل أعمى نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمى أف  .3
  .(%77بمغت ) المالية بشكؿ جيد

تساهـ طريقة التشغيؿ المحاسبي إلكتركنيان في منع أعمى نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمى أف  .4
بينما نسبة غير المكافقيف عمى (%، 7825بمغت ) تظهر في التقارير المالية التياألخطاء 

 .(%5ذلؾ)

تساعد طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان في أعمى نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمى أف  .5
 .(%425(%، بينما نسبة غير المكافقيف عمى ذلؾ )8225بمغت ) تحسيف جكدة التقارير المالية

 يارية لعبارات الفرضية االولي( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع2/2)جدول 

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة الرتبة

رفع  إلىتؤدل طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان 
 مستكل جكدة التقارير المالية

 أكافؽ 4 89. 3.83

تساهـ طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان في 
 ي التقارير تكضيح نقاط القكة كالضعؼ ف

 أكافؽ 5 95. 3.81

عرض  إلىتشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان يؤدل 
 التقارير المالية بشكؿ جيد

 أكافؽ 3 94. 3.88

تساهـ طريقة التشغيؿ المحاسبي إلكتركنيان في منع 
 تظهر في التقارير المالية التياألخطاء 

 أكافؽ 1 84. 4.02

إلكتركنيان في  تساعد طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي
 تحسيف جكدة التقارير المالية

 أكافؽ 2 82. 3.98

 أوافق  89. 2992 المتوسط

 م0200المصدر : إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ما يمي: (3/3)يتضح مف الجدكؿ 
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 كهذب (3) الفرضيها عف الكسط ل متكسطاليزيد  األكليتعبر عف الفرضية  التيالعبارات  جميع .2
 األكلى.الفرضية عف مكافقة أفراد العينة عمى جميع  العبارات التي تعبر النتيجة تدؿ عمى 

تساهـ طريقة التشغيؿ المحاسبي إلكتركنيان في العبارة ) األكلي هيأهـ عبارة  مف عبارات الفرضية  .0
نة عمى العبارة حيث بمغ متكسط إجابات أفراد العي، (تظهر في التقارير المالية التيمنع األخطاء 

تساهـ طريقة ( كأقؿ عبارة مف حيث المكافقة هي العبارة )0.84) كبانحراؼ معيارم( 4.02)
( حيث بمغ تكضيح نقاط القكة كالضعؼ في التقارير المالية فيتشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان 

 .(0.95بانحراؼ معيارم ) (3.81)متكسط العبارة 

مكافقة  أفراد العينة عمى جميع العبارات ( كهذا يدؿ عمى 3.90ت )كما بمغ متكسط جميع العبارا  .3
تجانس إجابات المستطمعيف  إلى( مما يشير 2289، بانحراؼ معيارم )الفرضية األكليتقيس التي 

 تجاب هذب العبارات.

 االوليالفرضية لعبارات  ياختبار مربع كا (2/4)جدول 

درجات  قيمة مربع كاي العبارة
 الحرية

ة الدالل
 اإلحصائية

 التفسير

تؤدل طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان 
 رفع مستكل جكدة التقارير المالية إلى

 دالة 0.000 4 149.050

تساهـ طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي 
إلكتركنيان فى تكضيح نقاط القكة كالضعؼ في 

 التقارير المالية

 دالة 0.000 4 128.111

عرض  إلىبي يؤدل تشغيؿ النظاـ المحاس
 التقارير المالية بشكؿ جيد

 دالة 0.000 4 164.350

تساهـ طريقة التشغيؿ المحاسبي إلكتركنيان في 
 تظهر في التقارير المالية التيمنع األخطاء 

 دالة 0.000 4 156.050

تساعد طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي 
 إلكتركنيان في تحسيف جكدة التقارير المالية

 دالة 0.000 4 219.222

 م0200المصدر : إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ما يمي :  (3/4)يتضح مف الجدكؿ 
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 األكلىلمعبارة  الدراسة المحسكبة لداللة الفركؽ بيف أفراد عينة  مبمغت قيمة مربع كا .1
كعميه  ،%(5( كهي أقؿ  مف )0.000( كمستكل داللة )4حرية ) ( عند درجات 149.050)

  .المكافقيفكلصالح  ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة إلىفإف ذلؾ يشير 
 الثانيةلمعبارة  الدراسة المحسكبة لداللة الفركؽ بيف أفراد عينة  مبمغت قيمة مربع كا .2

كعميه  ،%(5( كهي أقؿ  مف )0.000( كمستكل داللة )4حرية ) ( عند درجات 128.111)
 .المكافقيفكلصالح  ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة إلىذلؾ يشير  فإف

 الثالثةلمعبارة  الدراسة المحسكبة لداللة الفركؽ بيف أفراد عينة  كامبمغت قيمة مربع  .3
%(، كعميه 5( كهي أقؿ  مف )0.000( كمستكل داللة )4حرية ) ( عند درجات 164.350)

 .المكافقيفكلصالح  ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة لىإفإف ذلؾ يشير 
 الرابعةلمعبارة  الدراسة المحسكبة لداللة الفركؽ بيف أفراد عينة  كامبمغت قيمة مربع  .4

كعميه  ،%(5( كهي أقؿ  مف )0.000( كمستكل داللة )4حرية ) ( عند درجات 156.050)
  .ؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينةكجكد فرك  إلىفإف ذلؾ يشير 

 الخامسةلمعبارة الدراسة المحسكبة لداللة الفركؽ بيف أفراد عينة  كامبمغت قيمة مربع  .5
كعميه  ،%(5( كهي أقؿ  مف )0.000( كمستكل داللة )4حرية ) ( عند درجات 219.222)

 .المكافقيفكلصالح  ،ت أفراد العينةكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابا إلىفإف ذلؾ يشير 
 توجد عالقة ذات داللة التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثانية:  (2/5)جدول 

 وبين جودة التقارير المالية إحصائية بين حوسبة النظام المحاسبي

ال أوافق  المقياس العبارة
 بشدة

أوافق  أوافق محايد ال أوافق
 بشدة

 المجموع ممتنعون

لنظاـ المحاسبي في حكسبة ا
إعداد التقارير المالية تمكف 
المستخدميف مف التنبؤ بالمركز 
المالي لممصارؼ كمعرفة 

  االئتمانيةمقدرتها 

 200 - 53 106 21 16 4 التكرار
 100 - 26.5 53 10.5 8 2 النسبة%

يساهـ حكسبة النظاـ المحاسبي 
في تحديد آثار العمميات النقدية 

لمالية مف بكاسطة التقارير ا
 األنشطة التشغيمية 

 200 - 31 102 35 27 5 التكرار

 100 - 15.5 51 17.5 13.5 2.5 النسبة%
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عدـ حكسبة النظاـ المحاسبي 
انتاج تقارير مالية ال  إلىيؤدل 

تساعد في عممية اتخاذ 
 القرارات

 200 - 42 77 37 31 13 التكرار

 100 - 21 38.5 18.5 15.5 6.5 النسبة%

د حكسبة النظاـ يساع
المحاسبي عمى قياس نسب 

ل دتؤ  كالتيالربحية كالنشاط 
 جكدة التقارير المالية  إلى

 200 1 76 80 26 13 4 التكرار
 100 0.5 38 40 13 6.5 2 النسبة%

يعيف حكسبة النظاـ المحاسبي 
عمى تحميؿ البيانات المالية 

 إلىبدكرها تؤدل  كالتي
المساعدة في عممية اتخاذ 

رارات مما يعكس جكدة الق
 التقارير المالية 

 200 - 55 84 26 21 14 التكرار
 100 - 27.5 42 13 10.5 7 النسبة%

 م0200المصدر : إعداد الباحثان  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ما يمي :  (3/5)يتضح مف الجدكؿ 

اـ المحاسبي في إعداد التقارير استخداـ حكسبة النظ أعمى نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمى أف .2
بمغت  االئتمانيةالمالية تمكف المستخدميف مف التنبؤ بالمركز المالي لممصارؼ كمعرفة مقدرتها 

 .(%22(%، بينما نسبة غير المكافقيف عمى ذلؾ)7925)

يساهـ حكسبة النظاـ المحاسبي في تحديد آثار أعمى نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمى أف  .0
 .(%6625بمغت ) ت النقدية بكاسطة التقارير المالية مف األنشطة التشغيميةالعمميا

انتاج تقارير  إلىعدـ حكسبة النظاـ المحاسبي يؤدل أعمى نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمى أف   .3
 .مالية ال تساعد في عممية اتخاذ القرارات

اـ المحاسبي عمى قياس نسب يساعد حكسبة النظ أعمى نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمى أف .4
 (% 78بمغت ) جكدة التقارير المالية إلىل دتؤ  التيالربحية كالنشاط ك 

يعيف حكسبة النظاـ المحاسبي عمى تحميؿ البيانات بمغت نسبة أفراد العينة الذيف يكافقكف عمى أف  .5
 التقارير المالية المساعدة في عممية اتخاذ القرارات مما يعكس جكدة إلىبدكرها تؤدل  التيالمالية ك 

 (%.2725بينما نسبة غير المكافقيف عمى ذلؾ) ،(6925%)
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 الفرضية الثانية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 3/6جدول )

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة الرتبة

استخداـ حكسبة النظاـ المحاسبي في إعداد التقارير 
تمكف المستخدميف مف التنبؤ بالمركز المالي  المالية

 االئتمانيةلممصارؼ كمعرفة مقدرتها 

 أكافؽ 2 93. 3.94

يساهـ حكسبة النظاـ المحاسبي في تحديد آثار العمميات 
 النقدية بكاسطة التقارير المالية مف األنشطة التشغيمية

 أكافؽ 4 98. 3.64

تقارير  انتاج إلىعدـ حكسبة النظاـ المحاسبي يؤدل 
 مالية ال تساعد في عممية اتخاذ القرارات 

 أكافؽ 5 1.17 3.52

يساعد حكسبة النظاـ المحاسبي عمى قياس نسب 
 جكدة التقارير المالية إلىل دتؤ  التيالربحية كالنشاط ك 

 أكافؽ 1 98. 4.06

يعيف حكسبة النظاـ المحاسبي عمى تحميؿ البيانات 
لمساعدة في عممية اتخاذ ا إلىبدكرها تؤدل  التيالمالية ك 

 القرارات مما يعكس جكدة التقارير المالية

 أكافؽ 3 1.18 3.73

 أوافق  1.05 3.78 المتوسط

 م2022 ،من واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر : إعداد الباحثان 

 ( ما يمي:3/6يتضح مف الجدكؿ )
( كهذب 3ا عف الكسط الفرضي )يزيد متكسطه الثانيةجميع العبارات التي تعبر عف الفرضية  .1

 النتيجة تدؿ عمى مكافؽ أفراد العينة عمى جميع  العبارات التي عف المحكر الرابع
يساعد حكسبة النظاـ المحاسبي عمى قياس هي العبارة ) الثانيةأهـ عبارة  مف عبارات الفرضية  .2

متكسط إجابات أفراد (، حيث بمغ جكدة التقارير المالية إلىل دتؤ  التينسب الربحية كالنشاط ك 
( كأقؿ عبارة مف حيث المكافقة هي العبارة 0.98كبانحراؼ معيارم )( 4.06)العينة عمى العبارة 

( انتاج تقارير مالية ال تساعد في عممية اتخاذ القرارات إلىعدـ حكسبة النظاـ المحاسبي يؤدل )
 (.1.17( بانحراؼ )3.52حيث بمغ متكسط العبارة )

( كهذا يدؿ عمى مكافقة  أفراد العينة عمى جميع العبارات 3.78ميع العبارات )كما بمغ متكسط ج  .3
تجانس إجابات المستطمعيف  إلى( مما يشير 1.05بانحراؼ معيارم ) الثانيةالتي تقيس الفرضية 
  تجاب هذب العبارات.
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 اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية الثانية (2/7)جدول 
قيمة مربع  العبارة

 كاي
 درجات
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التفسير

حكسبة النظاـ المحاسبي في إعداد التقارير المالية 
تمكف المستخدميف مف التنبؤ بالمركز المالي 

 االئتمانيةلممصارؼ كمعرفة مقدرتها 

 دالة 0.000 4 168.950

يساهـ حكسبة النظاـ المحاسبي في تحديد آثار 
لمالية مف األنشطة العمميات النقدية بكاسطة التقارير ا

 التشغيمية

 دالة 0.000 4 133.600

انتاج تقارير  إلىعدـ حكسبة النظاـ المحاسبي يؤدل 
 مالية ال تساعد في عممية اتخاذ القرارات 

 دالة 0.000 4 54.800

يساعد حكسبة النظاـ المحاسبي عمى قياس نسب 
 جكدة التقارير المالية إلىل دتؤ  التيالربحية كالنشاط ك 

 دالة 0.000 4 128.563

يعيف حكسبة النظاـ المحاسبي عمى تحميؿ البيانات 
المساعدة في عممية  إلىبدكرها تؤدل  التيالمالية ك 

 اتخاذ القرارات مما يعكس جكدة التقارير المالية

 دالة 0.000 4 84.850

 م0200المصدر : إعداد الباحثان  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ما يمي :  (3/7)كؿ يتضح مف الجد

 األكلىلمعبارة  الدراسة المحسكبة لداللة الفركؽ بيف أفراد عينة  كامبمغت قيمة مربع  .1
كعميه فإف  ،%(5( كهي أقؿ  مف )0.000( كمستكل داللة )4( عند درجات حرية )168.950)

 .فقيفالمكاكلصالح  ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة إلىذلؾ يشير 
 الثانيةلمعبارة  الدراسة المحسكبة لداللة الفركؽ بيف أفراد عينة  كامبمغت قيمة مربع  .2

كعميه فإف  ،%(5( كهي أقؿ  مف )0.000( كمستكل داللة )4( عند درجات حرية )133.600)
  .المكافقيفكلصالح  ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة إلىذلؾ يشير 

( 54.800) الثالثةلمعبارة  الدراسةالمحسكبة لداللة الفركؽ بيف أفراد عينة  كامقيمة مربع بمغت  .3
 إلىكعميه فإف ذلؾ يشير  ،%(5( كهي أقؿ  مف )0.000( كمستكل داللة )4عند درجات حرية )

  .المكافقيفكلصالح  ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة
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 الرابعةلمعبارة  الدراسة المحسكبة لداللة الفركؽ بيف أفراد عينة  كامبمغت قيمة مربع  .4
 .%(5( كهي أقؿ  مف )0.000( كمستكل داللة )4( عند درجات حرية )128.563)

 الخامسةلمعبارة  الدراسة المحسكبة لداللة الفركؽ بيف أفراد عينة  كامبمغت قيمة مربع  .5
 .%(5( كهي أقؿ  مف )0.000( كمستكل داللة )4( عند درجات حرية )84.850)

 الدراسة ياتاختبار فرضثالثًا: 
 الميدانية: الدراسةمناقشة كتفسير نتائج  المبحثفي هذا  الباحثافيتناكؿ 

 طريقة تشغيل تحميل االنحدار الخطي البسيط لمعالقة بين  (3/8)جدول 
 النظام المحاسبي إلكترونيًا وبين جودة التقارير المالية

معامل  الفرضية االولي
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االنحدار

(B) 

اختبار 
(T) 

مستوى 
 المعنوية

نتيجة 
 العالقة

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية 
بيف طريقة تشغيؿ النظاـ 
المحاسبي إلكتركنيان كبيف جكدة 

 التقارير المالية

 قبكؿ 0.000 7.767 0.437 0.23 0.48

 م0200من واقع بيانات الدراسة الميدانية  المصدر : إعداد الباحثان 
طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي  بيف( دكف الكسط) هنالؾ ارتباطأف  (3/8)يتضح مف الجدكؿ 

، (Rكيتضح ذلؾ مف خبلؿ قيمة معامؿ االرتباط )( 0.48، قدرب )إلكتركنيان كبيف جكدة التقارير المالية
قيمة معامؿ تغير التابع كالمستقؿ كبالرجكع لهي قيمة مطمقة ال تحدد شكؿ العبلقة بيف الم

طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي (، مما يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية مكجبة بيف 0.437)( Bاالنحدار)
(% مف التغيرات الحاصمة في المتغير 23قيمة معامؿ التحديد ) إلكتركنيان كبيف جكدة التقارير المالية

كما (، ك طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان ببها المتغير المستقؿ )( سجكدة التقارير الماليةالتابع )
بيف المتغير التابع )جكدة التقارير المالية(  إحصائيةيتضح مف نتائج التحميؿ كجكد عبلقة ذات  داللة 

( عند مستكل معنكية t( كفقا" الختبار )طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان كالمتغير المستقؿ )
 أقؿقيمة  هيك  .(0.000بمستكل داللة معنكية )(، 7.767( المحسكبة )tحيث بمغت قيمة ) ،%(5)

كجكد  إلىيشير  البديؿ كالذمالفرض  قبكؿرفض فرض العدـ ك يتـ  هكعمي ،%5مف مستكل المعنكية 
 .يةجكدة التقارير المالك  طريقة تشغيؿ النظاـ المحاسبي إلكتركنيان  إحصائية بيفعبلقة ذات داللة 
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 حوسبةتحميل االنحدار الخطي البسيط لمعالقة بين  (3/9)جدول 
 النظام المحاسبي وبين جودة التقارير المالية 

معامل  الفرضية الثانية
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االنحدار

(B) 

اختبار 
(T) 

مستوى 
 المعنوية

نتيجة 
 العالقة

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية 
كبيف  ة النظاـ المحاسبيبيف حكسب

 جكدة التقارير المالية

 قبكؿ 0.000 6.994 0.333 0.20 0.45

 م0200المصدر : إعداد الباحثان  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
حكسبة النظاـ المحاسبي كبيف  بيف)دكف الكسط(  هنالؾ ارتباطأف  (3/9)يتضح مف الجدكؿ

، هي قيمة (Rكيتضح ذلؾ مف خبلؿ قيمة معامؿ االرتباط ) .(0.45، قدرب )جكدة التقارير المالية
( Bقيمة معامؿ االنحدار)مطمقة ال تحدد شكؿ العبلقة بيف المتغير التابع كالمستقؿ كبالرجكع ل

حكسبة النظاـ المحاسبي كبيف جكدة التقارير (، مما يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية مكجبة بيف 0.333)
( جكدة التقارير المالية(%مف التغيرات الحاصمة في المتغير التابع )20) ، قيمة معامؿ التحديدالمالية

كما يتضح مف نتائج التحميؿ كجكد عبلقة ذات  (، ك حكسبة النظاـ المحاسبيسببها المتغير المستقؿ )
( حكسبة النظاـ المحاسبيبيف المتغير التابع )جكدة التقارير المالية( كالمتغير المستقؿ ) إحصائيةداللة 
بمستكل (، 6.994( المحسكبة )tحيث بمغت قيمة )، %(5( عند مستكل معنكية )tالختبار ) كفقان 

 قبكؿرفض فرض العدـ ك يتـ  هكعمي ،%5مف مستكل المعنكية  أقؿقيمة  هي( ك 0.000داللة معنكية )
ف حكسبة النظاـ المحاسبي كبي إحصائية بيفكجكد عبلقة ذات داللة  إلىيشير  البديؿ كالذمالفرض 

 .جكدة التقارير المالية
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 :النتائج 
 النتائج التالية: إلىمف خبلؿ الدراسة الميدانية تكصؿ الدارساف 

 لمنظاـ المحاسبي عمى رفع كفاءة التقارير المالية. اإللكتركنيتعمؿ مقكمات التشغيؿ  -2

عداد لها تأثير في طريقة ك  اإللكتركنينظاـ التشغيؿ المحاسبي  استخداـالخبرة العممية في   -0 ا 
 بالمصارؼ التجارية. كمحتكل التقارير المالية

 لها القدرة التنبؤية بالمستقبؿ.عمى تكفير معمكمات  بالمصارؼ تساعد المحاسبة اإللكتركنية  -3

المحاسبة اإللكتركنية تقكـ بتقديـ معمكمات تساعد عمى إجراء المقارنات الزمانية كالمكانية   -4
 لمقارنة.بيف المصرفة نفسه كالمصارؼ األخرل ا

جذب المستثمريف عف  في المصارؼ عمىيساعد تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات المحاسبية   -5
 .طريؽ جكدة التقارير المالية

في إعداد التقارير المالية تمكف المستخدميف مف التنبؤ  بالمصارؼحكسبة النظاـ المحاسبي   -6
 .االئتمانيةبالمركز المالي لممصارؼ كمعرفة مقدرتها 

 : التوصيات

 في ضكء النتائج السابقة تكصي الدراسة باآلتي:  
رفع قدر أكبر مف الثقة للمنظاـ المحاسبي  اإللكتركنيمقكمات التشغيؿ المصارؼ إيبلء  عمى -2

 . جكدة التقارير الماليةك كفاءة 

المحاسبة  عمىاالعتماد  مف خبلؿ ية لمعمؿ المصرفيالمستقبمبالتغيرات  التنبؤضركرة   -0
 . اإللكتركنية

عبر نظـ المصارؼ  ألداءممقارنات الزمانية كالمكانية مى المصارؼ كضع خارطة لع -3
 . المحاسبة اإللكتركنية

عرض  لضمافتشغيؿ النظاـ المحاسبي المصارؼ حكؿ طرؽ فعيؿ التنسيؽ عمى مستكل ت -4
 . التقارير المالية بشكؿ جيد

كمعالجة جكانب القكة  تكضيح نقاطبالمصارؼ ك  ةاإللكتركني ةالنظـ المحاسبيضركرة مراجعة  -5
 ها.الضعؼ في

استخداـ ب االئتمانيةقدرتها مالتنبؤ بالمركز المالي لممصارؼ ك  سبؿالمستخدميف تمميؾ   -6
 لممصارؼ. حكسبة النظاـ المحاسبي

 لمعمبلء. تقارير مالية تساعد في عممية اتخاذ القرارات إلنتاجحكسبة النظاـ المحاسبي  انتهاج -7
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 قائمة المراجع
دكر لجاف المراجعة في تحقيؽ جكدة التقارير المالية في  ،ضؿ اهلل الخضر حمكدةابتهاج ف -1

كمية الدراسات العميا،  ،رسالة دكتكرا في المحاسبة ،السكداف، السكداف : جامعة  شندم
2019 

 ـ2010 ،اإلسكندرية : الدار الجامعية ،نظـ المعمكمات المحاسبية ،أحمد حسف عمي -2
 ـ.1988 ،ـ المعمكمات المحاسبية، القاهرة: دار الثقافية العربيةاحمد فكاد عبد الخالؽ، نظ -3
حسف رجب أبك الحسف، تقييـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية لخدمة أهداؼ التجارة  -4

 –يكليك  ،الجزء الثاني ،العدد الثاني ،مجمة البحكث المالية كالتجارة ،القاهرة ،اإللكتركنية
 ـ2011 ،ديسمبر

القاهرة : مجمة كمية  ،دكر التقارير المالية في تحقيؽ كتقييـ األداء ،حمدحسف عبد السبلـ م -5
 ـ2004 ،جامعة حمكاف ،التجارة

 ـ2007 ،المنصكرة : المكتبة العصرية ،اتجاهات معاصرة في نظرية المحاسبة ،حمكد السيد -6
 ،الماليةجكدة التقارير  عمىأثر القدرة المالية لدم أعضاء لجاف المراجعة  ،زكريا عبد السيد -7

 ـ 2021 ،4العدد  ،جامعة عيف شمس ،كمية تجارة ،القاهرة: مجمة الفكر المحاسبي
عماف  جامعة  ،دكر أخبلقيات مهنة التدقيؽ عمى جكدة التقارير المالية ،زياد سميماف المطارنة -8

 .ـ2013 ،الزيتكنة
لمناؿ بالنسبة شكقي حامد، حككمة الشركات سهمة المناؿ بالنسبة لؤلسكاؽ المتقدمة كصعبة ا  -9

 ـ2002،طرابمس: مركز المشركعات الدكلية الخاصة ،لؤلسكاؽ الناشئة
المراجعة في االطار النظرم  ،عصاـ الديف محمد متكلي كعبد العزيز السيد مصطفي -10

 ـ1976،دار النهضة العربية ،القاهرة ،كالمجاؿ التطبيقي
 ،دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع القاهرة: ،برمجة التطبيقات المحاسبي ،فريد نصر شرؼ -11

 ـ 2003
، المركز القكمي  ،المحاسبة اإللكتركنية ،مازف عبد اهلل إبراهيـ كمبارؾ اسحؽ محمد -12 الخرطـك

 ـ2015 ،لممناهج كالبحث التربكم
 ـ2004 ،دف ،القاهرة ،المحاسبة اإللكتركنية  ،محمد تكفيؽ شريؼ -13
القاهرة: جهاز تكزيع  ،قابكس، مقدمة في القكائـ الماليةمحمد حامد تمراز، حمدم محمكد  -14

 ـ2002 ،كنشر الكتاب الجامعي



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 

54 

  ،جكدة القكائـ المالية عمىأثر معايير المحاسبة الدكلية كالعكامؿ النظامية  ،مدثر طه -15
 ـ.2007 ،العدد األكؿ ،المجمة العممية التجارة كالتمكيؿ ،القاهرة : جامعة طنطا

المراجعة في ضكء المعايير  عمىأثر المحاسبة اإللكتركنية  ،عكض الكريـ مرتضي القسـ -16
كمية  ،رسالة دكتكراب في المحاسبة غير منشكرة ،المراجعة الدكلية، جامعة أـ درماف اإلسبلمية

 ـ.2006 ،الدراسات العميا
 ،يتجامعة الكك  ،دكر جكدة التقارير المالية في تكمفة حقكؽ الممكية ،نضاؿ عمر زلكـ -17

 ـ2016 ،، العدد الثاني23المجمد  ،مجمس النشر العممي ،المجمة العربية لمعمـك اإلدارية
18- Hope. Ole –Keishan and Wahyn B.Themas and Dudhyant ku mar Vegas , Financial 
Reporting Quality of I.U.S. private and  public Firms, The Accounting Review , 2013. 

19- IASB, Exposure.Draft on an Improved Conceptual Framework for Financial 
Reporting : the Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of 
Decision – Useful Financial Reporting information London ,2008. 



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 
55 

عرابـومعــان والمجرورات عند الزجاج من خالل كتاب  ي القرآن وا 
 إعداد:

 motasemyahya@wnu.edu.sdى، معتصم يحيى آدم يحي .د
 عصام الدين الشمباتي الخميفة البشير .د
 : المقدمة

نحصػػي , كشنػػرفنا  هلل الكبيػػر المنػػاف, الػػذم خمػػؽ اإلنسػػاف كعممػػه البيػػاف , كأكرمنػػا بمػػا ال الحمػػد
" 22ذم أنػزؿ عمػى عبػدب الكتػاب كلػـ  يجعػؿ لػه عكجػان"بأف جعمنا مف الناطقيف بمغة القػرآف, " الحمػدهلل الػ

كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آله كصحبه كمف تبع نهجػه كحمػؿ لػكاءب , كنشػر كتابػه الػذم 
 يأتيه الباطؿ مف بيف يديه كالمف خمفه, عماد العباد كركيزة بنائها, كفخر لساف العرب إلى يـك الديف. ال

المجرورات عند الزجاج من خالل كتابو : معاني ) :أصمه كرقة بحثية بعنكاففهذا الجهد الذم    كبعد:
عرابو ( خدمة لكتاب اهلل عزكجؿ ككفاء ألهؿ العمـ السابقيف بإبراز جهكدهـ الطبيػة , كأعمػالهـ القرآن وا 

المباركػػة فػػي العمػػكـ كالمعػػارؼ اإلسػػبلمية. كمػػف هػػؤالء العممػػاء األفػػذاذ الزجػػاجي الػػذم ألػػؼن التصػػانيؼ 
 المشهكرة ككانت له شخصية كاضحة فيها, مف حيث اختياراته كترجيحاته.  

 
Introduction: 
Praise be to Allah is the greatest bestowed who Creates the human and teach 

him the Holy Quran and gives us a numberless of good things as well as 

honored us with Arabic language speakers the language of the Holy Quran 

praise be to Allah who brings the Holy Quran to this massager Mohammed 

and makes it straightforward. The pray and peace be upon our prophet 

Mohammed and upon his families and his companions and those who follow 

his approach and hold his banner spread his rightness book the Holy Quran , 

mainstay of  Arabic Language and the pillar of its building and the proud of 

the Arabs tongue till the day of resurrection. 

The origin of this effort is a research paper under title  “ Prepositional for 

Alzajaj through his book: the meanings of the Holy Quran and its parsing” 

Serving for the Holy Quran and Loyalty to the Previous Scholars by high 

lighting their good efforts and blesses works its Sciences and Islamic 

Knowledge’s. Alzajaj is one of those outstanding scholars who writes the 

famous Classifications and his Character is Clearly seen through it via his 

choices and weighing.       

                                                           

  22(1) اآليوسورة الكيف  
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 أىمية الورقة البحثية : 
 تناكؿ قضية نحكية مف خبلؿ القرآف الكريـ. .1
 عبلقة الزجاج الكطيدة بالتراث النحكم.   .2
مػػف قضػػايا تكػػكف مناقشػػتها الكصػػكؿ إلػػى  شػػاء اهللإثػػراء المجمػػة الجامعيػػة بمػػا سنصػػؿ إليػػه إف  .3

 حمكؿ عممية, مدعكمة بآراء النحاة. 
 أىداف الورقة : 

 مجركرات عند الزجاج مف خبلؿ القرآف.تهدؼ إلى كشؼ حقائؽ ال .1
 ربط القرآف الكريـ بالقكاعد النحكية, لكي يتيسر فهمه.  .2
أف يسػتفيد الباحػػث اسػػتفادة كاممػػة مػف خػػبلؿ إبػػراز المجػػركرات ممثمػة فػػي جمػػع أقػػكاؿ النحػػكييف  .3

 كآرائهـ كترجيـ ما أرادب أقرب إلى الفهـ. 
 منيج الورقة : 

 االستقرائي الكصفي.  المنهج الذم اتبعناب هك المنهج
 خطة الورقة : 

ثـ ذلؾ: المبحػث األكؿ كفيػه مطمبػاف. ثػـ  المقدمة, عمى: خطة محددة تشمؿ ؽسير الكرقة كفت
 تكصياته.  نتائجه كالبحث، خاتمة 
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 المجرورات:  المبحث األول
تنقسـ المجركرات إلى ثبلثة أقساـ : مجركر بالحرؼ كمجركر باإلضافة كابف هشاـ جعؿ 

الث المجركر بمجاكرة مجركر لـ يجعمه المجركر بالتبعية كما فعؿ غيرب ألنه يرل التبعية ليست هي الث
نما العامؿ عامؿ المتبكع , كذلؾ في غير البدؿ , كعامؿ مح كؼ في باب البدؿ , فيرجع ذالعاممة , كا 

إليه فجاء تقسيمي . كأرادب مصيبان فيما ذهب 23الجر في باب التكابع إلى الجر بالحر كالجر باإلضافة
 لهذا. 

 : المبحث عمى حسب تقسيمو في مطمبين 
 المطمب األول : المجرور بالحرف :

 أوال : الباء 
نما كسرت لتككف عمى حركة معمكلها         كهي مف , العكامؿ , كعممها الجر , كهي مكسكرة , كا 

اعتزمكا عمى أف يفرقكا بيف يعترض عمى هذا بالكاؼ , ألف الكاؼ قد تككف اسما , كهـ  الكسر , كال
 . 24يككف اسما نحك الكاؼ حركة ماال يككف إال حرفا نحك : الباء كالبلـ , كحركة ما

قاله. قاؿ في  كالزجاج قد فصؿ في هذا األمر كأطاؿ في شرحه كمف الفائدة إيراد جميع ما
ء ك كأنؾ قمت : بدأت : )ابجاب لمباء معنى االبتدا 25شرحه لقكله تعالى : )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 26باسـ اهلل الرحمف الرحيـ , إال أنه لـ يحتج لذكر )بدأت( ألف الحاؿ تنبئ أنؾ مبتدئ كزعـ سيبكيه 
أف معنى الباء اإللصاؽ , تقكؿ : كتبت بالقمـ , كالمعنى أف الكتابة ممصقة بالقمـ , كهي مكسكرة أبدا 

كهك اسـ نحك كاؼ  رما يجيفصؿ بيف  فكجب أف يكف لفظها مكسكرا 27ألنه المعنى لها الخفض 
يجر كهك حرؼ نحك بزيد ألف أصؿ الحركؼ التي يتكمـ بها كهي عمى حرؼ كاحد  قكلؾ كزيد  , كما

الفتح أبدا إال أف تجئ عمة تزيمه ألف الحرؼ الكاحد الحظ له في اإلعراب , كلكف يقع مبتدأ في الكبلـ 
                                                           

.ابن ىشام االنصاري :ىو عبداهلل جمال الدين ابن ىشام االنصاري 317/ابن ىشام :شذور الذىب ,ص 232
اوضح المسالك الي الفية ابن مالكبشرح شذور م (من مؤلفاتو :1309-ه  708المصري.ولد بالقاىرة سنة )

 23 706ص 10,ج 11الذىب في معرفة كالم العرب ومن مؤلفات اخري  ,انظر كتابة قطر الندى وبل الصدى ط 
,الرماني :ىو ابو الحسن عمي ابن عيسي بن عبداهلل من كبار النحوين  36ابو الحسن الرماني معاني الحروف,ص 

 31824/ نزىو االلباء طبقات االداباء ص 3 3انظر , 384وتوفي   269ولد سنة 
  25 1سورة الفاتحة االية   
/سيبويو  ابوبشر عمرو بن عثمان قنبر  الممقب بسيبوية  كان اعمم النتقدمين والمتاخرين بالنحو  ,توفي بشيزاز 5

 . 3/406ه انظر :وفيات االعيان ابن خمكان  180سنة 
 ال تودي معني اىربا غيره. 
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ات , تقكؿ : رأيت زيدا كعمرا , فالكاك مفتكحة , ككذلؾ كال يبتدأ بساكف فاختير الفتح ألنه أخؼ الحرك
نما كسرت البلـ في قكلؾ :)لزيد( ليفصؿ بيف الـ القسـ كالـ اإلضافة , أال ترل  فعمرا الفاء مفتكحة , كا 

أنؾ قمت : إف هذا لزيد عمـ أنه ممكه , كلك قمت :)إف هذا لزيد( عمـ أف المشار إليه هك زيد فمذلؾ 
ف هذا ألنت فتحت البلـ ألف المبس قد كسرت البلـ في ق كلؾ لزيد كلك قمت : إف هذا الماؿ لؾ , كا 

 زاؿ. 
كأبي عمرك   29" كالخميؿ 28ثـ يمضي فيقكؿ :كالذم قمناب في البلـ هك مذهب سيبكيه كيكنس

بف العبلء  كجميع النحكييف المكثكؽ بعممهـ ككذلؾ تقكؿ : أزيد في الدار ؟ فألؼ مفتكحة كليس في 
نما كسرتا لمعمة  الحركؼ المبتدأب مما هك عمي حرؼ )حرؼ( مكسكر إال الباء كالـ االمر كحدها كا 

هذا , فهي  كالفتح أصمها. كأما الـ كي في قكلؾ : جئت لتقـك يا  30التي ذكرنا ككذلؾ الـ اإلضافة
نما نصبت )لتقكـ( بإضمار )أف( أك )كي( التي في  الـ اإلضافة التي في قكلؾ )الماؿ ليزيد( , كا 

 معني )أف( فالمعني : حينئذ لقيامؾ. 

يبالي  قكلؾ :ليضرب زيد عمرا , فما كسرت البلـ ليفرؽ بينها كبيف الـ التككيد , كال كأما
 .تقع في األفعاؿ , كتقع  الـ التككيد في األفعاؿ بشبهها ببلـ الجر ألف الـ الجر ال

  31التي عمى حرؼ كاحد في الحركؼ ترل , أنؾ لك قمت : لتضرب , فهذا جممة ما أال
ذهب إليه الزجاج في تكضيح عمة كسر الحرؼ الكاحد كفتحها يبيف مدم معرفته بالفركؽ الدقيقة  ما 

 لمحرؼ معتمدا في ذلؾ عمي مذهب أصحابه البصرييف الذيف يصفهـ بالنجاة المكثكؽ بعممهـ. 
 كقد أكرد الزجاج بعضا مف معاني الباء :   
لي : )كماهـ بمؤمنيف( قاؿ الزجاج : )دخمت الباء مؤكدة لمعنى النفي , التككيد: ففي قكله تعا1.

زيد بأخيؾ( ك  ذا قمت )ماإزيد أخكؾ( فمـ يسمع السامع )ما( ظف أنؾ مكجب ف ألنؾ إذا قمت )ما

                                                           
 سيبويواخذ عن ابي عمرو بن العالء واخذ عنو –مولى ليم –بن حيبب ابو عبدالرحمن الفارسي  يونس  28

البغية ص  1/155ه ابن خكمكان  182والكسائي والفراء وكان ثقة في روايتو ,عسر /الحفظ قميل النسيان توفي 
426.  

القراىيدي النحوي وىو الذي وضع عبدالرحمن  البصري  بن  تتميم ابو الخميل ىو :الخميل بن احمد بن عمر  29
,وانباء  114من اشارة التعين ص  و/ىعمي ارجح االقوال انظر ترجمت 175ه وتوفي 100عمم العروض ولد سنة 

  382-367الرواة ص
  30/ الم االضافة من الم الجر 

  1/5031الزجاج ,المعاني 
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كالباء هنا زائدة  33كجؿ( عمـ السامع أنؾ تنفي ككذلؾ جميع في كتاب )هلل عز 32يف(نهـ بمؤم )ما
كتدخؿ عمى الفاعؿ كقكله تعالى : )كفي باهلل شهيدا( قاؿ الزجاج : )معناب  دخمت عمى خبر )ما(

 34ككفى اهلل شهيدا , كالباء دخمت  مؤكدة(
تمقكا  كتدخؿ عمى المبتدأ نحك قكلؾ : بحسبؾ دكرهـ , كتدخؿ عمى المفعكؿ نحك قكله تعالى : )كال

  تمقكا أيديكـ إلى التهمكة. كالمعنى كال 35بأيدكـ إلى التهمكة(
.التعدية: تدخؿ الباء عمى المفعكؿ لتمكف الفعؿ البلـز مف التأثير عميه في المعني كما أف 2

قاؿ الزجاج :  36الهمزة تأتي كذلؾ لتعدية الفعؿ ففي قكله تعالي )كلك شاء اهلل لذهب بسمعهـ 
 ذلؾ ألف الفعؿ ذهب معنى األفعاؿ البلزمة. 37)كيقاؿ أذهبته كذهبت به( 

 ثانيا: )من(
 مف الحركؼ العكامؿ , كعممها الجر كلها معاف , ذكر الزجاج معنييف هما :  كهي 

قاؿ   38التبعيض : ففي قكله تعالى : )رب قد آتيتني مف الممؾ كعممتني مف تأكيؿ األحاديث( .1
الزجاج : )فيها قكالف , أعني في دخكؿ  )مف( جائز أف يككف أراد عممتني بعض التأكيؿ , كآتيتني 

 ( أم جاءت )مف( لمتبعيض. بعض  )الممؾ
 كالقكؿ الثاني : 

:  قاؿ الزجاج : )جائز أف يككف دخكؿ )مف( لتبيف هذا الجنس مف سائر األجناس لبيان الجنس  .2
كجؿ : )تؤتي الممؾ  يث , مثؿ قكله عزد, كيككف المعنى : رب قد آتيتني الممؾ كعممتني تأكيؿ األحا

عمى أف )مف( همنا إنما لتبيف الجنس , كمثمه قكله : يدؿ   39مف تشاء كتنزع الممؾ ممف تشاء(

                                                           

  832البقرة االية  
  1/5033الزجاج، المعاني  
3/134الزجاج، المعاني  

34
  

  95.35 اآليةالبقرة  
  9536 اآليةالبقرة  

  1/6237الزجاج،المعاني 
  10138 اآليةيوسف  
  2639 اآليةال عمران  
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بعض األكثاف ,كلكف المعنى : كاجتنبكا  باجتناب" كلـ يؤمركا 240)فاجتنبكا الرجس مف األكثاف( "
 41الرجس الذم هك كثف( 

 ثالثا: )في( 
كهي مف الحركؼ العكامؿ , كعممها الجر كمعناها الظرؼ أك الكعاء. كالزجاج في شرحه لقكله 

" قاؿ: مهناب عمى جزكع النخؿ , كهك هنا يكافؽ الككفييف في 4الى: كألصمبنكـ في جزكع النخؿ( "تع
قكلهـ بأنها تككف بمعنى )عمى( أما البصريكف فيقكلكف )في( عمى بابها , كالمعنى أف النخمة مشتممة 

  42مت عميهعميها , فكأنها صارت له كعاء أك اشتم عمى المصمكب , ألنه إنما يصمب في عرضها ال
, ألنه في الجزع عمى  43كلرأيهـ أشار الزجاج بقكله: )جاز أف تقع )في( ههنا. )في جزكع النخمة(

 جهه الطكؿ كالجزع مشتمؿ عميه , فقد صار فيه. 
 قاؿ الشاعر : 

 .45(44عطشت شيباف إال بأجزع كهـ صمبكا العبدم في جزع نخمة * فبل
 : رابعا: حتى

تعمؿ أخرل , كاختمؼ البصريكف مع الككفييف في شأنها  كال كهي مف الحركؼ التي تعمؿ مرة
حيث ذهب الككفيكف إلى أف حتى تككف حرؼ نصب ينصب الفعؿ مف غير تقدير )أف( نحك قكلؾ 
)أطمع اهلل حتى يدخمؾ الجنة , كاذكر اهلل حتى تطمع )الشمس( كتككف حرؼ خفض مف غير خافض 

الحسف عمي بف حمزة الكسائي  ى الصيؼ(. كذهب أبك, نحك قكلؾ )مطمته حتى الشتاء , كسكفته حت
إلى أف االسـ يخفض بعدها بإلى مضمرة أك مظهرب كذهب البصريكف إلى أنما في كبل المكضعيف 

 46حرؼ جر , كالفعؿ بعدها منصكب بتقدير )أف( كاألسـ بعدها مجركر بها( 
تبع ممتهـ( قاؿ : كقد دافع الزجاج عف المذهب البصرم عند شرحه لقكله تعالي : )حتى ت

)تتبع نصب بحتى , كالخميؿ كسيبكيه كجميع مف يكثؽ بعممهـ يقكلكف إف الناصب لمفعؿ بعد حتى 
                                                           

  3040 اآليةالحج 
  3/12841 الزجاج المعاني 

  7142 اآليةطو 
  9643معاني الحروف ص –ابو الحسن الرماني 

ي فراد بن خنيس الصادري،)شرح شواىد المغنى لسويد بن ابي كاىل اليشكري وعزاه صاحب الحماسية البصرية ال  
1/47944  
  36845-3المعاني  الزجاج، 

  59846-2/597االنباري،االنصاف في مسايل الخالف 
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تظهر مع حتى , كدليمهـ أف حتي غير ناصبة هك :أف حتى بإجماع حافضة قاؿ اهلل  )أف( إال أنها ال
في العربية أف ما  نعرؼ فخفضت مطمع بحتى , كال 47"1كجؿ : )سبلـ هي حتى مطمع الفجر( " عز

تككف  يككف خافضا السـ يككف ناصبا لفعؿ , فقد أف حتي ال ما يعمؿ في اسـ يعمؿ في فعؿ , كال
ناصية , كما أنؾ إذا قمت : زيد ليضربؾ فالمعني جاء زيد ألف يضربؾ , البلـ خافضة , كالناصب 

نما لـ يجز أل ليضربؾ أف المضمرة, كال نها جكاب لما يككف مع الفعؿ يجكز إظهارها مع هذب البلـ , كا 
كهك حرؼ كاحد يقكؿ القائؿ : سيضربؾ فيجعؿ الجكاب في النفي بحرؼ كاحد كما كاف في اإليجاب 

تعمـ في األفعاؿ النصب  إذا )حتى( العاممة عمى المذهب البصرم خافضة لبلسـ كال48بشئ كاحد( 
 ي العطؼ, ألنها تدؿ عمى التعظيـكما ذهب إلى ذلؾ الككفيكف. )كأما المهممة فتجرم مجرل الكاك ف

كالتحقير تقكؿ : في التعظيـ : مات الناس حتى األنبياء كالممكؾ , كتقكؿ في التحقير : كصؿ 
الحجاج حتى المشاة كالصبياف كالنساء, كعمى هذا تقكؿ : أكمت السمكة حتى رأسها , أم رأسها, كقد 

ؿ , كذلؾ نحك قكلؾ : سار القكـ حتي تجرم حتى مجرل حرؼ مف حركؼ االبتداء فيقع بعدها الجم
في ثبلثة أكجه : النصيب عمي كجهيف :  زيد سار... كتقكؿ: ضربت القـك حتي زيدا ضربته , )فيجكز

 .  أحدهما : أف يعطؼ بحتى عمى القـك
بعدب الخبر , كأما  كالثاني : أف تنصبه بإضمار فعؿ يدؿ عميه ضربته , كأما الرفع فعمي االبتداء كما

كهذا البيت ينشد عمى 49بحتى عمى أف تجعؿ ضربته تككيدا بعد أف مضى كبلمؾ عمى الجر( الجر ف
 ثبلثة أكجه 

 50* كالزاد نعمه ألقاها ********ألقى الصحيفة كي يخفؼ رحمه 
 

 المطمب الثاني : اإلضافة : 
اإلضافة : نسبة بيف اسميف , عمى تقدير حرؼ الجرؼ , تكجب جر الثاني أبدا , نحك )هذا 

 مف المخمصيف(.  قياـ الميؿ إال يقبؿ صياـ النهار كال تاب  التمميذ , لبست خاتـ فضة , الك
كيسمى األكؿ مضافا , كالثاني مضافا إليه , فالضاؼ كالمضاؼ إليه اسماف بينهما حرؼ جر مقدر. 

 :الجر المقدر بينهما عمى الصحيح.  ؼحر  كعامؿ الجر في المضاؼ إليه هك المضاؼ , ال
 وتحدث عن بعض قضاياىا من ذلك  لإلضافةوالزجاج تطرق في كتابة                  

                                                           

  547 اآليةسورة الفجر  
  1/18048المعاني  الزجاج، 
  11949ابو الحسن الرماني :معاني الحروف ص  
  2/21450حاشية الصبان عمي شرح االشموني  
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: اكساب المضاؼ التأنيث مف المضاؼ إليه : قد يكسب المضاؼ التأنيث أك التذكير مف أكالن 
المضاؼ إليه , فيعامؿ معاممة المؤنث , كبالعكس , بشرط أف يككف المضاؼ صالحا لبلستغناء عنه 

قامة المضاؼ إلي ه مقامة كقد جعؿ الزجاج مف ذلؾ قكله تعالي : )فظمت أعناقهـ لها خاضعيف( كا 
حيث قاؿ : خاضعيف كذكر االعناؽ , لـ يكف الخضكع اال لخضكع االعناؽ جاز أف يعبر عف 51
  10ص

  52المضاؼ إليه كما قاؿ الشاعر
 مف الهبلؿ * كما أخذت السرار ***رأت مر السنيف أخذت مني

ف كاف أضاؼ إليها المركر , كمثؿ  الإككف  لما كانت السنكف الت بمر أخبر عف السنيف كا 
  53ذلؾ أيضا قكؿ  الشاعر:

 أعاليها مر الرياح النكاسـ   *****مشيف كما اهتزت رماح تسفهت 
 54تككف اال بالمركر ) قاؿ الزجاج : )كأنه قاؿ تسفتها الرياح , لما كانت ال

 التأنيث من آخر المضاف : ثانيا: جواز تاء
فها , كعدـ خفاء المعنى , مف ذلؾ قكلته تعالى : ذيجكز ذلؾ قكله بشرط أمف المبس عند ح 

قاـ الصبلة( قاؿ الزجاج : )إقاـ مفردة قيميؿ في المغة , تقكؿ : أقمت إقامة فأما إقاـ الصبلة  55)كا 
 56فجائز الف االضافة عكض مف الهاء( 

التاء منه , كلكف إذا المصدر  أم أف مصدر أقاـ إقامة كاإلضافة هي التي سكغت حذؼ
يقدر هذب التاء عند إضافة المصدر إلى غيرب ففي قكله تعالي :  يجكز حذؼ التاء منه لغة فعندئذ ال

قاؿ الزجاج : )الغمب كالطمب مصدراف , تقكؿ : غمبت غمبا , كطمبت طمبا 57)كهـ مف بعد غمبهـ( 
ر أف االضافة لما كقعت حذفت هاء الغمبة كزعـ بعض النحكييف أنه في االصؿ مف بعد غمبتهـ , كذك

الزجاج يعني بقكله : )زعـ 58, كهذا خطأ , الغمبة كالغمب كالغالب مصدر غمبت مثؿ الجمب كالجمبة( 
                                                           

  451 اآليةاء سورة الشعر 
  4/2352والطبري ص 426ىو جرير البيت من شواىد النحو وىو في دوانة ص  

  61653ذو الرمة  والبيت في دونو ص 
  4/8254 الزجاج المعاني 
  7355 اآليةاالنباء  
  3/39856الزجاج المعاني  
  357 اآليةالروم  
  4/17758المعاني –الزجاج  
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بعض النحكييف( الفراء فهك الذم قاؿ : )كقكله : )مف غمبهـ , كبلـ العرب غمبته , فإذا أضافكا 
قاـ الصبلة(  أسقطكا الهاء كما أسقطكها في قكله تعالي : كالخبلؼ يكمف في أف الزجاج ذكر 59)كا 

مصدريف لمفعؿ غمب هما الغمبة كالغمب , أما الفراء فقد ذكر له مصدرا كاحد كهك الغمبة مما جعمه 
 يقكؿ الذم قاله. 

 : األسماء المالزمة لإلضافة : ثا  لثا
ماء المكصكلة تمتنع اضافته كالمصادر كاسماء االشارة ك االس مف االسماء المضافة  ما

 .كاسماء الشرط  كاسماء االستفهاـ اال)أيا( فهي تضاؼ
 .االفراد )أم :عدـ االضافة( كغبلـ ككتاب كنحكهماك  لئلضافةهك صالح  كمنها ما
 .فبل ينفؾ منها لئلضافةهك كاجب  كمنها ما

الي كما يبلـز االضافة عمي نكعيف : نكع يبلـز االضافة الي المفرد ك نكعى يبلـز االضافة 
 .الجممة

 تمـز االضافة فيها : يكتطرؽ الزجاج الي بعض االسماء الت
 خمسة كهي: لئلضافة/أم: انكاعها المبلزمة 1

 )أم( االستفهامية نحك: أم كتاب قراته ؟
 .ك)أم( الشرطية نحك :أم شر يصيبؾ يصيبني

 .يعجبني أيهـ هك اسبؽ ك)أم( المكصكلة نحك:
 .أم فتي ك)أم( التي لمحاؿ نحك: جاءني زيد

 جاءني رجؿ أم رجؿ  ك)أم( التي لمنعت نحك:
 13تحدث الزجاج عف ص

  60"1)أ[( المكصكلة في قكله تعالى: )ثـ لننزعف مف كؿ شيعة أيهـ أشد عمي الرحمف عتيا( " 
رفع أيهـ فهك القراءة كيجكز أيهـ بالنصب حكاها سيبكيه , كذكر سيبكيه أف هركف االعكر  فأماقاؿ : )

 بها كفي رفها ثبلثة اقكؿ :القارئ قرا 
, فكاف قكؿ يكنس )ثـ لننزعـ  ائيسيبكيه عف يكسف اف قكله عز كجؿ لننزعف  معمقة لـ تعمؿ ش قاؿ

فقاؿ أيهـ أشد عمي الرحمف عتيأ( كاما الخميؿ فحكي عف سيبكيه انه عمي  استأنؼمف كؿ شيعة( ثـ 
 معني الذيف يقاؿ:

                                                           

  2/31959المعاني  الفراء، 
69 اٌَت يزٌى 

60
  



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 

64 

 . 61قكؿ الشاعر)أيهـ اشد عمي الرحمف عتيأ( كمثمه عند 
 حرج كال محركـ * فأبيت ال*****كلقد أبيت مف الفتاة بمنزؿ 

هك حرج كال هك محركـ  كقاؿ سيبكيه إف: )أيهـ مبنية عمي الضـ(  المعني, بمنزلة الذم يقاؿ له  ال 
يحسف )كؿ  أضرب أيهـ  أفضؿ يريد , كال تقكؿ: خالفت اخكاتها  كاستعمؿ مها حرؼ االبتدأ, اال نه
 هك اطيب. فمما خالفت مف ك الذم.   يب حتي تقكؿ: كؿ ماما اط

تقكؿ أيضا : )خذ الذم أفضؿ( حتي تقكؿ هك أفضؿ , قاؿ: فمما خالفت هذا  ألنؾ ال
ف كنت قد حذفت )هك( , ألف( )هك( قد  الخبلؼ بنيت عمى الضـ في اإلضافة , كالنصب حسف , كا 

ثـ قاؿ الزجاج  62ى معنى الذم هك أحسف يجكز حذفها  , كقد قرأت )تماما عمى الذم أحسف( عم
مرجحا قكؿ الخميؿ : )كالذم أعتقدب أف القكؿ في هذا قكؿ الخميؿ كهك مكافؽ لمتفسير ألف الخميؿ كاف 
مذهبه أك تأكيمه في قكله تعالى : )ثـ لننزعف كؿ شيعة( الذم مف أجؿ عتكب يقاؿ : أم هؤالء أشد 

 " 63 أعمـ. عتيا. فيستعمؿ ذلؾ في االشد فاالشد, كاهلل
)أم( المكصكلة تختمؼ في أمر البناء كاإلعراب , عف باقي أخكاتها األخريات , فهف جميعا 

أضيفت, ككانت صمتها  معربات, أما هي فتبنى في حالة كاحدة كتعرب في غيرها )فهي تبنى إذا
بقة )أيهـ في االية السا 64فهذب شركط ثبلثة لبنائها( محذكؼضمير  –كهك المبتدأ  –إسمية صدرها 

 معربة كليست.  اآليةأشد( كلكف الزجاج ماؿ إلى أف )أم( في 
 / قبل , بعد 2

لئلضافة ,  –في أغمب استعماالتها  –كهما مف الظركؼ الزمانية أك المكانية المبلزمة           
كمعنى )قبؿ( لمداللة عمى سبؽ شئ عمي آخر كتقدمه عميه في الزماف , أك المكاف الحسي , أك 

 65عنكم , كعكس )بعد( عند شرحه لقكله تعالي: )هلل االمر مف قبؿ كمف بعد( الم
قاؿ : )القرءة الضـ , كعميه أهؿ العربية , كالقرءة كمهـ مجمعكف عميه , فأما النحكيكف 
فيجكزكف مف قبؿ كمف بعد بالتنكيف , كبعضهـ يجيزكف مف قبؿ كمف بعد بغير تنكيف , كهذا خطأ ألف 

لخفض كلكف بنيتا عمى الضـ ألنهما غايتاف. كمعنى غاية أف الكممة حذفف منها قبؿ ههنا أصمها ا
نما بنيتا عمي الضـ ,ألف إعرابهما في اإلضافة  االضافة, كجعمت غاية الكمة ما بقي بعد الحذؼ كا 

                                                           
2/553 انخزانت فً انبٍج ،انخطم 
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  3/33962المعاني –الزجاج  
  33963المصدر نفسة ص  
  33664-1النحو الوافي  عباس حسن، 
665 اآليةالروم  
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يرفعاف ألنما استعممتا ظرفيف , فمما عدال عف  النصب كالخفض. تقكؿ : رأيته قبمؾ , كمف قبمؾ , كال
  .ما حركا بغير الحركتيف المتيف كانتا تدخبلف عميهما اإلعراب. فأما كجكب ذهاب إعرابهمابابه

إليه , كالمعنى هلل  اما أضيفتنهما عرفا مف غير جهة التعريؼ ألنه حذؼ منها كبناؤهما , فؤل
,  االمر مف قبؿ أف يغمب الركـ كمف بعد ما غمبت , كأما الخفض كالتنكيف فعمي مف جعمهما نكرتيف

تنكيف فذكر الفراء أنه تركه عمى  المعنى : هلل االمر مف تقدـ كتأخر , كالضـ أجكد , فأما الكسر ببل
االبداهة أكعبلله * سابح نهد  66ما كاف يككف عميه في االضافة كلـ ينكف , كاحتج بقكؿ القائؿ 

 .الجزارة
 كقكؿ االخر : 

يس ها كذلؾ ,ألف معنى بيف كل 67مف رأم عارضا يسربه *بيف ذراعي كجبهة االسد  يا
ذراعي كجبهة االسد بيف ذراعيه كجبهته فقد ذكر أحد المضافيف إليهما , كذلؾ لك كاف هلل االمر مف 
قبؿ كمف بعد كذا لجاز, ككاف المعنى مف قبؿ كذا كمف بعد كذا. كليس هذا القكؿ مما يعرج عميه كال 

  68قاله أحد مف النحكييف المقديف(
خبلؼ بينه كالزجاج في أصؿ هذا المسألة يقكؿ الفراء  ني الغراء نجد أنه البالرجكع إلى المعا

: )ترفع إف جعمته غاية كلـ تذكر بعدب الذم أضفته إليه فإف نكيت أف تظهرب أك أظهرته قمت : هلل 
الخبلؼ الذم  69االمر مف قبؿ كمف بعد : كأنؾ أظهرت المخفكض الذم أسدت إليه )قبؿ( ك )بعد(

هك اشراطه عدـ حذؼ التنكيف في حالة عدـ ظهكر المضاؼ إليه إال إذا كجدت قريبة  أثارب الزجاج
قاؿ به الزجاج , ألف  أما الفراء فمـ يشترط ذلؾ كأعتقد أف القكؿ ما المحذكؼتدؿ عمى المضاؼ إليه 

 تشهد له.  الشكاهد التي أتى بها الفراء تشهد بصحة قكؿ الزجاج أكثر مما
 

 ء المتكمم : رابعا: المضاف إلى يا
تحدث الزجاج عف المضاؼ إلى ياء المتكمـ مف حيث ضبط هذب الياء ففي قكله تعالى: )قؿ 

قاؿ: )الياء ففي قكله اإلضافة ,فتحت ألف أصمها الفتح ,  70إف صبلتي كنسكي كمحيام كمماتي(

                                                           

  66القائل ىو االعشى 
  67 قالفرزدالقائل ىو  
  17668-4الزجاج،المعاني 
  32069-2الفراء، معاني القران  
  16270االنعام الية  
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ف شئت قرأت )مما,تي( بفتح ال اما قبمهكيجكر إسكانها إذا  ف متحركا , يجكز )مما, تي( كا  ياء , كا 
الزجاج فرؽ بيف االسـ الصحيح 71بد مف فتحها ألف قبمها ساكف(  فبل ،شئت أسكت فأما ياء محيام

غيرب جكاز بناء ياء المتكمـ عمي السككف أك الفتح في محؿ جر إذا كاف االسـ  كالمعتؿ فعندب كما عند
اآلخر فيجيب بناء ياء  صحيحا متحرؾ اآلحر نحك: مما,يي كمما,يي أما إذا كاف االسـ معتدال ساكف

المتكمـ عمي الفتح فقط نحك )محيام( كالزجاج يبيف لماذا الفتح ؟ عند شريحة لقكله تعالي :)فمف تبع 
خكؼ( فالياء في هدام  حيث قاؿ: )هدام( األكثر في القراءة كالركاية عف العرب )هدام فبل72هدام( 

 –أف تقكؿ: هذا غبلمي قد جاء  فاألصؿ فتحت, ألنها أنت بعد ساكف كأصمها الحركة التي هي الفتح
منع اإلعراب فألـز الحركة كما ألزمت )هك(  73ألنها حرؼ في مكضع اسـ مضمر  –بفتح الياء 

كحذؼ الحركة جائز ألف الياء مف حركؼ المد الميف , ماكاف لها في االصؿ مف الحركة كهك الفتح , 
 74كمف العرب مف يقكلف : هدل كعصى(

 اءة فإنما قمبت األلؼ إلى الياء التي بعدها , إال أف شأف ياء اإلضافة أف يكسر مافمف قرأ بهذب القر 
 قمبها ياء. –تكسر هي  قبمها كال يكسر ما كانت  االلؼ ال إذ –قبمها  قبمها , فجعؿ بدؿ كسر ما

 75كطي  تقكؿ في هدل كعصى كافعى  كما اشبه هذا في الكقؼ  هدل كعصى ك افعى بغير إضافة(

                                                           

  2/31171 المعاني الزجاج 
  3872 اآليةالبقرة  
  73ضمير جاء عمي حرف واحد قاياخذ حكم الحرف في انو يفتح اذا جاء بعده ساكن   
  74بيواه  اذيل وعمية بيت ابي ىزيل :اي سبقوا واعتقو  ىم وىو 
1/11875 الزجاج المعاني 
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 : الخاتمة
بانتهائي مف هذب الدراسة كذلؾ بعد رحمة طيبة مع عمماء المغة العربية  إيذانان اضع  القمـ  اآلف

عامة, كعمماء النحك كالصرؼ خاصة ,سكؼ استعرض إف شاء اهلل خبلصة هذب الدراسة ك النتائج 
 التي تكصمت اليها ك التكصيات

 النتائج: أواًل:
يمكننا الكصكؿ الى تمؾ   عماد أم مادة اخرم كبدكنها ال / تكصؿ الباحث إلى أف لغة القراف  هي1

 .العمـك
/ تبيف لي مف خبلؿ دراسة المجركرات عند الزجاجي  تمكنه مف عمـ النحك ك المغة , مف حيث 2

 .عمي المخالفيف بجمع االقكاؿ في المسالة كاالدلة اصحابها كقكة اعتراضاته كرد
 ثانيا" التوصيات :

 اية  بكتب التراث , كذلؾ لمكشؼ عف الثراء المعرفي..يكصي الباحث بالعن1
. االهتماـ بالمغة العربية الفصحى كجعمها لغة التخاطب  في جميع المؤسسات ك التجمعات العامة 2

 ما امكف ذلؾ.–كعدـ التعامؿ بالعامية 
 اكصي الباحثيف  اف يربطكا دراستهـ النحكية بالقراف الكريـ لكي يتيسر فهمه. 3.

 كانا  اف الحمد هلل رب العالميف كاخر دع
 

 المصادر والمراجعقائمة 
 ابف االنبارم، نزهة االلباء طبقات االدباء .1
 ابف خمكاف، كفيات االعياف  .2
 شزكر الذهب  ابف هشاـ، .3
 معاني الحركؼ ابك الحسف الركماني، .4
 الزجاج، المعاني .5
 الفراء، معاني الحركؼ .6
 االنبارم االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  .7
 النحك الكافي  ف،عباس حس .8
 عبد الرحمف بف ابي بكر جبلؿ الديف السيكطي، شرح شكاهد مغنى .9
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 اإلسالمي الحكم نظام في السمطة إسناد وسائل
 : دادـــــإع

 النيل األبيض جامعة، كمية القانون ،المشارك أستاذ، محمد نصر عبداهلل نصر د.
mohamednaser@wnu.edu.sd 

 
 المستخمص 

)كسائؿ إسناد السمطة في نظاـ الحكـ اإلسبلمي( إلي بياف هدؼ هذا البحث كالذم بعنكاف ي
أف كسائؿ إسناد السمطة مف سبب اختيارم لممكضكع  ككاف الكسائؿ السممية لتداكؿ السمطة،

المساهمة في حؿ جميع المعضبلت التي تكاجه الدكلة، كتتمثؿ المكضكعات المهمة كالتي عبرها يمكف 
نزالها عمي ارض الكاقع،  كاتبعت في مشكمة البحث في كيفية معرفة الكسائؿ السممية لتداكؿ السمطة كا 

حيث  المنهج االستقرائي التحميمي كاقتضت طبيعة البحث أف اقسمه إلى ثبلثة مباحث كتابه هذا البحث
الكسائؿ  يتمثؿ في ، أما المبحث الثانيعنكاف الكسائؿ السممية إلسناد السمطةبجاء المبحث األكؿ 

التداكؿ السممي لمسمطة في التاريا السياسي ، كجاء المبحث الثالث بعنكاف الغير سممية لتداكؿ السمطة
 أهـ التكصياتاألفضؿ، كأما  كإتباع التداكؿ السممي لمسمطة ه، ككانت أهـ النتائج في أف اإلسبلمي

زيؿ البحث  كختاما نكصي جميع الدكؿ اإلسبلمية كغيرها بإتباع الكسائؿ السممية إلسناد السمطة
 .بفهرس المصادر كالمراجع
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Abstract 
    This study which is entitled "The Means of assignation of authority in 

the system of Islamic ruling”, aims at the clarification of the peaceful means 

of authority circulation. the researcher  chooses this topic because the means 

of authority assignation is one of the most important issues through which the 

contribution of solving all matters that face the statehood. The problem of the 

research is exemplified in knowing how peaceful means of authority The 

circulation and applying it on the ground. the researcher adopted in this study 

the inductive analytical approach. The nature of the research sees the study 

should be detected into three chapters. the first chapter is entitled " The 

peaceful means of authority circulation", the second chapter is represented in 

the non-peaceful means for authority circulation and the third chapter is 

entitled the peaceful circulation of authority in political Islamic history. The 

most important result of the study is: the following of the peaceful circulation 

of authority is the best. The most  recommendation is that :  all Islamic 

countries and the non-Islamic should follow the peaceful means of authority 

circulation. In conclusion the study is tailed with a list of sources and 

references. 



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 

70 

 مقدمة:
 الحكـ نظاـ مسالة في المهمة المكضكعات مف السمطة إسناد كسائؿ مسالة أف فيه شؾ ال مما      
المجتمع كأصبحت كمما هدأ  السمطة حكؿ لمتداكؿ اتبعت الكسائؿ السممية كمما انه المعركؼ كمف

 :  التالي النحك كعمية تشمؿ المقدمة عمى اليه ما نصبك هذا ك ،الجميع لدل مقنعة الدكلة 
 أواًل : أسباب اختيار الموضوع :

 تكاجه الدكلة. التي المعضبلت جميع لتفادم المهمة المكضكعات مف السمطة إسناد كسائؿ إف .3
 المجتمع. في تعـ التي الفكضى حسـ في يساعد السمطة لتداكؿ السممية الكسائؿ إتباع .4

 الفكضى تعـ عبرها كيمكف مقنعه غير ألنها السمطة لتداكؿ سممية في الغير الكسائؿ تفادم .5
 .المجتمع حكؿ

 ثانيًا : أىداف البحث : 
 .الكسائؿ السممية لتداكؿ السمطة بياف .3
 .كتجنبها تفاديها يتـ حتى السمطة لتداكؿ سمميه الغير الكسائؿ تكضيح .4
 السممية الكسائؿ إتباع حاله في كالسيما لمدكلة األمني الكضع استقرار في ساهمةالم .5

  السمطة. لتداكؿ

 ثالثًا : أىمية البحث :
 معرفه في األهمية تكمف كما السمطة لتداكؿ السممية الكسائؿ معرفه في البحث أهمية تأتي      
 الدكلة أمنيان كاقتصاديا استقرار في يساعد ميةالكسائؿ السم معرفه أف كما سممية لتفاديها الغير الكسائؿ
 كغيرها.

 رابعًا : مشكمة البحث :
نزالها السمطة لتداكؿ السممية الكسائؿ معرفه كيفيه في البحث مشكمه تكمف        ،الكاقع ارض عمى كا 
 .بها العمؿ كعدـ السمطة لتداكؿ سممية الغير الكسائؿ تفادم كيفيه في أخرل مشكمه تكمف كما
 مسًا : منيج البحث :خا

 االستردادم التاريا المنهج ككذلؾ االستقرائي التحميمي المنهج البحث هذا كتابه في اتبع سكؼ      
 ذلؾ. أمكف كمما الكثائقي

 سادسًا : ىيكل البحث :
 مطمباف كفيه السمطة إلسناد السممية الكسائؿ األكؿ: المبحث
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 (  )االنتخاب تياركاالخ البيعة + النص طريقه:  األول المطمب 
  الكراثي األسمكب كاإلستخبلؼ + العهد الثاني:  المطمب
 مطمبان وفيو السمطة لتداول الثاني: الوسائل الغير سممية المبحث

 كاالستيبلء كالقهر الغمبة طريقه:  األول المطمب 
 كالخركج الدعكة طريقه الثاني: المطمب 
 مطمباف كفيه اإلسبلمي االتاري في السممي التداكؿ الثالث : المبحث 
  نموذجا الراشدة الخالفة األول:  المطمب 

 اإلسالمي السياسي الفكر في لمسمطة السممي : التداول الثاني المطمب
  كالتكصيات النتائج أهـ في الخاتمة سابعان:

 

 مطمبان وفيو السمطة إلسناد السممية الوسائل األول: المبحث
 )االنتخاب(  واالختيار لبيعةا + النص : طريقو األول المطمب 
داـ قد ثبت  كما (كقالت به غالب فرؽ الشيعة) النص مف اهلل سبحانه كتعالىعف طريؽ      

اإلسبلمية ال يتسمـ مقاليد الحكـ بكصفه خميفة لممسمميف إال باالستخبلؼ أك  بالشرع أف رئيس الدكلة
جماع الصحابة أف نصب رئيس الدكلة ال فيككف الحكـ الشرعي المستند إلى القرآف كالسنة كا   العهد

ككؿ مف يأخذ الحكـ عف طريؽ غير طريؽ البيعة  ،يككف إال بالبيعة مف المسمميف عف رضا كاختيار
ال يككف كلي أمر المسمميف، بؿ هك مغتصب لمسمطة، ال طاعة له إال إذا أخذ الحكـ مف األمة عف 

ككامؿ اإلرادة. كمف هنا فإف الحديث عف  طريقها بمبايعته بيعة صحيحة بمحض الرضا كاالختيار
البيعة القهرية ال مسكغ له، فإف كصؼ البيعة بالقهر يكر عمى جكهرها بالبطبلف، ذلؾ أف البيعة 
المتعمقة بالخبلفة هي عقد مراضاة كاختيار، كلكف أجاز أهؿ السنة استبلـ الحكـ بإحدل الكسائؿ 

 .(76)الثبلث األكلى
قد ال تككف المحؾ الحقيقي لمممارسة السياسية في كثير مف  كرغـ أف النصكص الدستكرية

الدكؿ كمنها الدكؿ العربية، إال أنها قد تككف مؤشران عمى كجهة النظر الرسمية فيما يتعمؽ بانتقاؿ 
 السمطة. 

                                                           

(
76

دار النيضة العربية، ، م السياسية المعاصرةإسماعيل البدوي، تولية رئيس الدولة في الشريعة اإلسالمية والنظ( 
 87، ص م1994، القاىرة
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كيبلحظ أف كثيران مف النظـ السياسية ال تعرؼ حتى اآلف دستكران بالمعنى الحقيقي لمكممة، بؿ 
 بر الدستكر بدعة غربية ال ينبغي التمسؾ بها.إف بعضها يعت

كيمكف التمييز في هذا السياؽ بيف عدة مجمكعات مف النظـ السياسية العربية هي النظـ 
الممكية التقميدية كالنظـ الممكية شبه الدستكرية كالنظـ الجمهكرية السمطكية كالنظـ الجمهكرية شبه 

 ل تكافر دستكر حديث كاحتراـ هذا الدستكر.الدستكرية. كمعيار التمييز هنا يكمف في مد
فيما يتعمؽ بالنظـ الممكية التقميدية عادة ما تتسـ هذب النظـ بغياب الدستكر أك بغياب التقاليد 
الدستكرية التي تقنف طريقة انتقاؿ السمطة بغض النظر عف هذب الطريقة. فقد ظؿ النظاـ السعكدم 

سعينيات ال يعرؼ شيئَا عف الدستكر حتى صدرت األنظمة فترة طكيمة منذ تأسيس المممكة كحتى الت
–الثبلثة التي ال يمكف اعتبارها دستكران بالمعنى الحديث لمكممة. كلـ تعرؼ النظـ الممكية في الخميج 

بالتعدد  –بما فيها الككيت–االنتخابات إال منذ فترة قريبة، كلـ تسمح كؿ هذب النظـ  –فيما عدا الككيت
 . كمف ثـ يعتبر الحديث عف تداكؿ السمطة في مثؿ هذب النظـ أمران غير منطقي.الحزبي حتى اآلف

كتتسـ هذب النظـ بكجكد ممؾ أك سمطاف أك أمير يممؾ كيحكـ، كيشغؿ أفراد األسرة الحاكمة 
معظـ المناصب المحكرية )رئيس الكزراء، كزير الدفاع، كزير الداخمية.. إلا( كحيث ال تكجد انتخابات 

 تعدد حزبي ال يتـ التنافس أصبلن كتعتبر رغبة رئيس الدكلة هي المعيار الكحيد حيث يعيف نيابية كال
 –الممؾ أك السمطاف أك األمير–رئيس الكزراء أك الكزراء، كتنتقؿ السمطة عمى مستكل رئيس الدكلة 

أك أك السمطاف –منه إلى كلي عهدب الذم عادة ما يككف ابنه أك أحد إخكته. كحيث يعيف الممؾ 
رئيس الكزراء كالكزراء كيقيمهـ تظؿ رغبة رئيس الدكلة هي السبب الكحيد في تغيير أم مف  –األمير

 .(77)شاغمي المناصب العميا
كالخبلصة أف الكاقع الفعمي ال يحمؿ تمايزات كبيرة بيف مجمكعات النظـ التي سبقت اإلشارة 

ر. كباستثناء المغرب الذم تـ فيه االنتقاؿ إليها، إال أف آليات انتقاؿ السمطة تختمؼ مف نظاـ إلى آخ
العتبارات تتعمؽ برغبة الممؾ الراحؿ في تهيئة أكضاع أكثر استقراران لمنظاـ مع اقتراب رحيمه، يبقى 
انتقاؿ السمطة عبر انتخابات حرة كنزيهة لشغؿ منصب الرئيس أك رئيس الكزراء في النظـ الممكية 

ف ك انت النظـ التي تشهد تعددان حزبيان كانتخابات دكرية أقرب لتحقيؽ أمران بعيد المناؿ حتى اآلف. كا 
هذا الهدؼ مف تمؾ التي تمنع التعدد أك االنتخابات أك تخمك مف المجمس التشريعي أك مف الدساتير 

 الحديثة.

                                                           

(
77
سعد محمد خميل، تولية رئيس الدولة في الفكر السياسي اإلسالمي والفكر السياسي الحديث )المؤسسة العربية (  

 .210، صم1988الحديثة، القاىرة 
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كمناطه، فمف غير الممكف تصكر تحقؽ التعاقب  تعتبر االنتخابات التعددية أساس التداكؿ
مدار االنتخابات التنافسية، بؿ إف التصكيت الحر كالمستقؿ كالتنافسي هك الذم  عمى السمطة خارج

يمنح التداكؿ مشركعيته الدستكرية كالسياسية. لـ يكف ممكنا تكسيع دائرة االنتخابات كتعزيز بعدها 
ـ إرادته بمحض مفعكله. ففي هذا النظاـ يختار الناس النظاـ التمثيمي كيتعمؽ يترسا التنافسي لك لـ

ممثميف لهـ رقباء بجانب الحكاـ، بؿ قد يصبحكف هـ أنفسهـ حكاما، كليس مجرد ناطقيف باسـ 
المكاطنيف. فهكذا، فتح النظاـ التمثيمي، المؤسس عمى قاعدة االنتخابات، إمكانية تطكير فكرة 

ما أصيبل التجربة ميزتيف أساسيتيف في صيركرته نظا اكسبته التنافسية كصقؿ أساليبها اإلجرائية، كقد
 .(78)في الديمقراطيات األكركبية كالغريبة الحديثة

كعميه يرل الباحث اف هذب الطريقة طريقة البيعة كالتي تككف بالرضا كاالختيار طكاعية مف أهـ 
الكسائؿ السممية لتداكؿ السمطة كبذلؾ يتجنب المجتمع كثرا مف المعضبلت، كتعتبر االنتخابات بيعة 

مـ زماـ االمر كيككف رئيسان عمي الدكلة كبهذا يصبح التداكؿ السممي لمسمطة حقيقية لمف اراد اف يست
فيه ديمقراطية كشكرم كاسعة كبرضا تاـ مف المجتمع كيصبح االستقرار في الدكلة سمه مف السمات 

 .الهامة التي تتبعها الدكلة الت تعمؿ بالطرؽ السممية لتداكؿ السمطة

  الوراثي األسموب +واالستخالف  العيد الثاني:  المطمب
ال تنعقػػػد الخبلفػػػة باالسػػػتخبلؼ، أم بالعهػػػد، ألنػػػه عقػػػد بػػػيف المسػػػمميف كالخميفػػػة. فيشػػػترط فػػػي   

انعقادهػػػا بيعػػػة مػػػف المسػػػمميف كقبػػػكؿ مػػػف الشػػػخص الػػػذم بػػػايعكب. كاالسػػػتخبلؼ أك العهػػػد ال يتػػػأتى أف 
ر يػأتي بعػدب ال يحصػؿ يحصؿ فيه ذلؾ، فبل تنعقد به خبلفة. كعمى ذلؾ فاسػتخبلؼ خميفػة لخميفػة آخػ

فيه عقد الخبلفة ألنه ال يممؾ حؽ عقدها. كألف الخبلفة حؽ لممسمميف ال لمخميفة، فالمسممكف يعقدكنها 
لمػػف يشػػاءكف. فاسػػتخبلؼ الخميفػػة غيػػرب أم عهػػدب بالخبلفػػة لغيػػرب ال يصػػح، ألنػػه إعطػػاء لمػػا ال يممػػؾ، 

عطاء ما ال يممؾ ال يجكز شرعان. فإذا استخمؼ الخميفة خميفة آخر سكاء أكاف ابنه أك قريبه أك بعيدان  كا 
عنه ال يجكز، كال تنعقد الخبلفة له مطمقان ألنه لـ يجر عقدها ممف يممؾ هذا العقد، فهي عقػد فضػكلي 

 .ال يصح

كأمػػا مػػا ركم أف أبػػا بكػػر اسػػتخمؼ عمػػر، كأف عمػػر اسػػتخمؼ السػػتة، كأف الصػػحابة سػػكتكا كلػػـ 
فػإف ذلػؾ ال يػدؿ عمػى جػكاز االسػتخبلؼ أم العهػد. كذلػؾ ألف أبػا  ينكركا ذلػؾ فكػاف سػككتهـ إجماعػان،

نمػػػا استشػػػار المسػػػمميف فػػػيمف يكػػػكف خميفػػػة لهػػػـ فرشػػػح عميػػػان كعمػػػر. ثػػػـ إف  بكػػػر لػػػـ يسػػػتخمؼ خميفػػػة كا 
المسػػمميف خػػبلؿ ثبلثػػة أشػػهر فػػي حيػػاة أبػػي بكػػر اختػػاركا عمػػر بػػأكثريتهـ، ثػػـ بعػػد كفػػاة أبػػي بكػػر جػػاء 

                                                           

(
78

 23، ص م1985،لة، بيروتمؤسسة الرسا ،سعدي أبو جيب، دراسة في منياج اإلسالم السياسي( 
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انعقدت الخبلفػة لعمػر. أمػا قبػؿ البيعػة فمػـ يكػف خميفػة، كلػـ تنعقػد الخبلفػة  الناس كبايعكا عمر، كحينئذ
نمػػا انعقػػدت حػػيف بػػايعكب كقبػػؿ الخبلفػػة. كأمػػا عهػػد  لػػه ال بترشػػيح أبػػي بكػػر كال باختيػػار المسػػمميف لػػه، كا 
عمر لمستة فهك ترشيح لهـ مف قبمه بناء عمى طمػب المسػمميف، ثػـ حصػؿ مػف عبػد الػرحمف بػف عػكؼ 

ال أف استشار  المسمميف فيمف يككف منهـ فاختار أكثرهـ عميان إذا تقيد بما كاف عميه أبػك بكػر كعمػر، كا 
فعثماف. فمما رفض عمي التقيد بما سار عميه أبك بكر كعمػر بػايع عبػد الػرحمف عثمػاف كبايعػه النػاس. 

يعػػه النػػاس فالخبلفػػة انعقػػدت لعثمػػاف ببيعػػة النػػاس لػػه ال بترشػػيح عمػػر كال باختيػػار النػػاس، كلػػك لػػـ يبا
كيقبؿ هك لـ تنعقد الخبلفة. كعمى ذلؾ ال بد مف بيعة المسمميف لمخميفة، كال يجكز أف تككف بالعهػد أك 

(79)االستخبلؼ ألنها عقد كالية كينطبؽ عميها ما ينطبؽ عمى العقكد
. 

 االسموب الوراثي : 
كحػػديثان، فهػػي تعػػد  يعػػد أسػػمكب الكراثػػة مػػف أقػػدـ الكسػػائؿ التػػي ع رافَػػت فػػي إسػػناد السػػمطة قػػديمان 

انعكاسػػان لفكػػرة انتقػػاؿ األمػػكاؿ مػػف السػػمؼ إلػػى الخمػػؼ المعركفػػة فػػي القػػانكف الخػػاص، فالسػػمطة كانػػت 
تػػكرث كمػػا تػػكرث الذمػػة الماليػػة، كلقػػد تباينػػت تطبيقػػات هػػذا النظػػاـ عبػػر التطػػكر التػػاريخي لممجمعػػات 

تقسػيـ اإلمبراطكريػة الجرمانيػة المقدسػة السكنية، فكاف في البدء يتـ تقسػيـ الم مػؾ بػيف الكرثػة مثػاؿ ذلػؾ 
. ككػػذلؾ تكزيػػع األقػػاليـ فػػي الدكلػػة العربيػػة 65:بػػيف أحفػػاد شػػارؿ الكبيػػر بمقتضػػى معاهػػدة فػػرداف عػػاـ 

اإلسبلمية بيف أفراد أسرة صػبلح الػديف األيػكبي، إذ قػد تػكرث السػمطة إلػى األبػف األكبػر أك األرشػد فػي 
ية الحكػػػـ قركنػػػان عديػػػدة، إلػػػى أف أتػػػت الثكرتػػػاف األمريكيػػػة كغػػػدت السػػػبب األكحػػػد لمشػػػركع (80)العائمػػػة.

 كالفرنسية بما حممته مف فكرة السيادة الشعبية كاالنتخاب الذم سنبحثه الحقان كأسمكب في تكلي الحكـ.
كشػػممت الكراثػػة أيضػػان كراثػػة العضػػكية فػػي المجػػالس كالهيئػػات مثػػؿ المجػػالس اإلقطاعيػػة فػػي ظػػؿ      

فقػػد كػػاف هػػذا  .لس النػػببلء فػػي ظػػؿ الممكيػػات مثػػؿ مجمػػس المػػكردات فػػي انكمتػػراالدكلػػة اإلقطاعيػػة كمجػػا
األسمكب طبيعيان كأمران مشركعان كالسبب أنه كانت هناؾ فكرة سائدة حكؿ السمطة أنها ت َقكـْ بالماؿ، تباع 
كتشػػترل، كلعبػػت النظريػػات الدينيػػة دكران كبيػػران فػػي تػػكارث العػػرش، بصػػفة أف الشػػخص الػػذم خصػػه اهلل 

 .(81)بالحكـ دكف غيرب مف الناس أف ينقمه إلى َخَمفاها مف بعدب
كنتيجة لمتطكر الحاصؿ في الحياة كاتجػاب العػالـ نحػك الديمقراطيػة كازديػاد الػكعي الثقػافي كازديػاد       

دكر الفرد فػي المجتمػع كفػي بنػاءب أخػذ هػذا األسػمكب باالنحسػار، إال أنهػا الزالػت تمعػب دكران مهمػان فػي 
                                                           

(
79

، الكويت (أحمد بن القمقشندي، مآثر اإلنافة في معالم الخالفة، الجزء األول )جادة اإلرشاد واألنباء الكويتية( 
 243، ص م1964

  193ص  ،1997و  1996 ،سوريا ،منشورات جامعة دمشق ،8ط ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. كمال الغالي (١)
 .120-119ص ،1979 ،بغداد ،مطبعة عالء ،جامعة بغداد ،2ط ،القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ،د. نؤوري لطيف (٢)
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اطؽ الخمػػػيج كبعػػػػض منػػػػاطؽ المعمػػػكرة فػػػػي إسػػػناد الحكػػػػـ مثػػػػؿ األنظمػػػة الممكيػػػػة كاألميريػػػػة بعػػػض منػػػػ
كالسػػمطانية التػػي تقػػـك عمػػى تػػكارث العػػرش كال دخػػؿ لمشػػعب فػػي اختيػػارب، فقػػاـ أنصػػار الممكيػػة يقكلػػكف 
بمزايا لهػذا األسػمكب فػي تػكلي الحكػـ مػف أنهػا تعمػؿ عمػى اسػتقرار النظػاـ السياسػي ألنػه أسػمكب سػهؿ 

نتقاؿ السمطة، كتبعد الببلد عف الفكضى كعف تنافس األحزاب السياسية كصراعاتها، كما أنهػا تجعػؿ ال
 .(82)مصمحة الممؾ في مصمحة الببلد

كظهػػر معارضػػكف لهػػذا األسػػمكب فػػي تػػكلي الحكػػـ فقػػالكا أنػػه يمكػػف أف يكػػكف هػػذا األسػػمكب غيػػر       
معتػكب مثػؿ تػكلي الممػؾ "جػكرج الثػاني" العػرش  مثالي في تكلي السمطة كالحكـ فقد تنتقؿ إلى قاصػر أك

. كأنػػه يجعػػؿ مصػػمحة الممػػؾ فػػكؽ مصػػمحة (83)فػػي بريطانيػػا ككػػاف مصػػابان بنكبػػات جنػػكف 3949عػػاـ 
الشعب إلعطػاء السػمطة ليػد كاحػدة، لجػأت الػنظـ الممكيػة إلػى جعػؿ أجهػزة أخػرل مثػؿ البرلمػاف بجانػب 

 .يسخرب كيفما يشاء (84)الممؾ 
 مطمبان وفيو السمطة لتداول وسائل الغير سمميةالثاني: ال المبحث
 واالستيالء والقير الغمبة : طريقو األول المطمب 

كتككف هذب الطريقة بأخذ الخبلفة بالقكة كما في حاؿ االنقبلب العسكرم. كيقكؿ  
التفتازاني: )كتنعقد اإلمامة بالقهر كاالستيبلء، فإذا مات اإلماـ كتصدل لئلمامة مف يستجمع 

طها مف غير بيعة )أهؿ الحؿ كالعقد( أك استخبلؼ )بعهد مف اإلماـ السابؽ( كقهر الناس شرائ
 .بشككته، انعقدت الخبلفة له(

كيقكؿ الشربيني: كالطريؽ الثالث يككف باستيبلء شخص متغمب عمى اإلمامة جامع لمشركط 
سمميف. أما االستيبلء المعتبرة في اإلمامة عمى الممؾ بقهر كغمبة بعد مكت اإلماـ لينظـ شمؿ الم

عمى ]إمامة الخميفة[ الحي ففيه أمراف: فإذا كاف هذا الخميفة الحي متغمبا " )بمعنى أنه كصؿ إلى 
ف كاف إماما " ببيعة أك بعهد مف  الخبلفة عف طريؽ الغمبة كالقهر( انعقدت إمامة المتغمب عميه، كا 

 .(85) اإلماـ السابؽ لـ تنعقد إمامة المتغمب عميه
                                                           

جامعة  ،كمية القانون ،رسالة ماجستير ،وسائل تولي السمطة وتطبيقاتيا في دساتير عربية ،دولة أحمد عبد اهلل محمد البريفكاني  (١)
 .30ص ،2002 ،الموصل

 ،بدكف سنة طبع ،منشآت المعارؼ باإلسكندرية ،عبد الحميد متكلي، القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية د. (ٕ)
 .165ص

 .189ص ،اإلسكندرية ،بدكف سنة طبع ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،الخميفة تكليته كعزله ،صبلح الديف دبكس د. (ٖ)
 .30ص ،سابؽمصدر  ،كسائؿ تكلي السمطة ،ككذلؾ دكلة أحمد عبد اهلل

 .132 - 131ص  4ج   ،الشربيني، مغني المحتاج  (85)
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 والخروج الدعوة طريقو الثاني: بالمطم 
يعتبر أسمكب الدعكة كالخركج في بعض أشكاله مف الكسائؿ الغير سممية كالمراد بالخركج            

عمي اإلماـ أما أف يككف بعدـ اإلقرار بإمارته أك بمقاطعته كعدـ التعاكف معه أك التحريض عميه 
ة، كالثكرة مصطمح حديث كمعاصر كمرادؼ أك يراد به القياـ ضدب كمكاجهته بالثكرة المسمح

لمخركج كهي سمكؾ أنساني يهدؼ إلي تحقيؽ التغيير كتعبر الثكرة عف سمكؾ كنشاط إنساني 
يحتمؿ الخطأ كالصكاب كهي التدخؿ اإلرادم مف جانب المعارضة إلحداث تغيير شامؿ كجزرم 

(86). 
يها اال عندما يظهر عند الخميفة الكفر الثكرة كسيمة غير سممية كخطيرة كال يجكز المجكء ال       

كهنالؾ عدة أسباب لمخركج عف طاعة الخميفة   .الصريح، كذلؾ لما ينشأ عنها مف المفاسد الكثير
كمكاجهته بالقكة كشهر السبلح كهي في أكثرها ترجع  إلي ضبلؿ الخارجيف كانحرافهـ العقدم أك 

تباع الهكل أك التطمع إلي الزعامة كقؿ  ما تجد مف الخارجيف مف يريد الخير كاإلصبلح التطرؼ كا 
كعميه يرم الباحث اف تجنب هذب .(87)كتصحيح مسار الخبلفة مف ما أصابها مف االعكجاج 

الكسيمة كسيمة الغمبة كالقهر كاالستيبلء لمكصكؿ الي السمطة فيه خير كثير في حالة العمؿ بهذب 
لمجتمع.، ككذلؾ ال يصح الخركج عف الكسيمة الف هذب الكسيمة تسبب الحقد كالضيؽ كسط ا

الحاكـ اال اف ترم كفرا بكاحا، كاال سكؼ تدخؿ الدكلة في فكضي كيصبح القكم يأكؿ الضعيؼ 
 .فينهار المجتمع

 مطمبان وفيو اإلسالمي التاريخ في لمسمطة السممي التداول الثالث : المبحث 
  نموذجاً  الراشدة الخالفة األول:  المطمب 

أف اإلسبلـ لـ يأتا بنظاـ متكامؿ لمحكـ بدءنا مف التداكؿ السممي يخطئ مف يظف  
لمسمطة، ككصكالن إلى إدارة العبلقة بيف الحاكـ كالرعية، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف السيرة النبكيَّة 

 .الشريفة
فالذيف يتشدقكف بأف اإلسبلـ لـ يأت بنصكص شاممة ترتب مختمؼ أركاف عمميَّة السياسة كالحكـ 

                                                           

 63ص  ،الغياثي ،( الجكيني 86)
 .8/14 ،البداية كالنهاية ،( ابف كثير 87)
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ة اإلسبلميَّة، ال يعرفكف أف مصادر التشريع األكليَّة في اإلسبلـ هي القرآف الكريـ كالسُّنَّة في الدكل
 .(88)النبكيَّة الشريفة قطعيَّة الثبكت

كالسُّنَّة النبكيَّة ال تعني قكؿ الرسكؿ الكريـ محمد "صمَّى اهلل  عميه كسمَّـ" فقط، فهي تعني  
ـ" مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير، كلك كاف النص قميبلن، فإف كؿ ما صدر عنه "صمَّى اهلل عميه كسمَّ 

ا لدكلة  10سيرته، التي تشمؿ الفعؿ كالتقرير، تشمؿ  سنكات قضاها "صمَّى اهلل  عميه كسمَّـ" حاكمن
 .اإلسبلـ األكلى في المدينة المنكرة

ا مختمؼ في هذب السنكات التي أسس فيها النبي "صمَّى اهلل  عميه كسمَّـ" ع راض عميه فيه 
فيها المغرضكف عف مكقؼ دكلة اإلسبلـ  يتساءؿالحاالت المثيرة لمجدؿ في زمننا هذا، كالتي 

كحاكمها منها، مثؿ المكقؼ مف األقميات الدينية كحقكؽ اإلنساف كما إلى ذلؾ.ذ حيث كاف "صمَّى 
ا لمعدؿ كحفظ الكرامة اإلنسانيَّة عمى مختمؼ مستكيات   .الممارسةاهلل  عميه كسمَّـ" نمكذجن

سنكات دكلة النبكة األكلى تقطع مف دكف شؾ في أف لئلسبلـ تراث شامؿ كمتكامؿ مف  
أصكؿ كقكاعد الحكـ، كالدليؿ عمى ذلؾ أف النبي الكريـ "صمَّى اهلل  عميه كسمَّـ" قد سمَّـ دكلة 

كد فقط مد متكاممة األركاف إلى مف كرائه مف الخمفاء الراشديف، بحيث استطاع هؤالء في ثبلثة عق
 .رقعة دكلة اإلسبلـ إلى أراضي أكبر إمبراطكريتَْيف في العالـ في ذلؾ الحيف، الفارسيَّة كالركمانيَّة

، ما كانت األمكر قد استقرت أكالن في دكلة اإلسبلـ   فمك لـ يكف ميراث دكلة النبكة كاؼ 
الجيكش التي فتحت العالـ استطاع المسممكف بناء  -ثانينا -الكليدة في شبه جزيرة العرب، كما كاف

 .القديـ كمه في ذلؾ الحيف
فمف المعركؼ في العمكـ االستراتيجيَّة كالسياسيَّة أف الحرب ال يمكف لها أف تطكؿ كأف  

تنتهي باالنتصار المنشكد، ما لـ تكف الدكلة تمتمؾ كؿ عناصر القكة مف استقرار كأمف في 
حشد كتعبئة الجبهة الداخميَّة، كما إلى ذلؾ مف الداخؿ، كتكافر المكارد االقتصاديَّة، كحسف 

 .اشتراطات كمحددات لعناصر قكة الدكلة
كتحقيؽ عناصر كاشتراطات االستقرار كاألمف في الداخؿ، كحسف حشد كتعبئة الجبهة  

الداخميَّة عمى كجه الخصكص، ال يمكف تحقيقها إال إذا كاف هناؾ شرعيَّة قانكنيَّة، كمشركعيَّة 
ا رأسهذ حيث إف استقرار األمكر لمحاكـ مف هذب  جماهيريَّة كسياسيَّة لمنظاـ القائـ، كخصكصن
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ا في أكقات  الزاكية، هك الذم يعطيه القدرة عمى تعبئة الناس كحشدهـ في أكقات الحرب، كأيضن
 .(89)السػػػمـ في الحاالت التي يككف فيها هناؾ مشركعنا قكميِّا تمتؼ حكله الجماهير

هذب الشرعيَّة كالمشركعيَّة، ما كاف  -عمى سبيؿ المثاؿ -مر بف الخطابكلكال أف كاف لع 
 .قد استطاع قيادة الدكلة اإلسبلميَّة إلى تخـك الركماف كببلد ما كراء النهَرْيف

ا في عػػػػػػػػهد  كهك ما يشير إلى سبلمة محددات عمميَّة تداكؿ السمطة في اإلسػػػػػػبلـ، كخصػػػػػػػػػكصن
دة التي سارت عمى منهاج النُّبكَّةذ حيث كانت دكلة الخبلفة اإلسبلميَّة في أزهػػػػػػػػى الخبلفة الراش

عصكر عدلها، كأنقى صكرة لها في التعبير عف مثالية اإلسبلـ باعتبارب الديف الخاتـ الم نزَّؿ مف 
 .لد ف حكيـ عميـ

ْثَبَتة التي تكضح ذلؾ، فكالية أبي بكر   كفي دكلة الخبلفة الراشدة، عدد مف الكقائع التاريخيَّة الم 
الصديؽ "رضي اهلل  عنه"، كخميفة لرسكؿ اهلل "صمَّى اهلل  عميه كسمَّـ" تمت مف خبلؿ بيعة أهؿ 
الحؿ كالعقد له في كاقعة سقيفة بني ساعدة، بعد أف طرح األنصار مشرحهـ، سعد بف عبادة، 

 .ميه كسمَّـ"، أبا بكر  الصديؽكطرح المهاجركف مرشحهـ لخبلفة رسكؿ اهلل "صمَّى اهلل  ع
في هذب الكاقعة، تشاكر قطبا األ مَّة في ذلؾ الحيف، مف أهؿ الحؿ كالعقد مف الطرَفْيف،  

كانتهت المشاكرات بتكلية أبي بكر  "رضي اهلل  عنه"، باعتبارب رفيؽ الرسكؿ "صمَّى اهلل  عميه كسمَّـ" 
ماـ المسمميف في مرضه األخير  .الشريؼ في رحمة الهجرة، كا 

كقتها قاـ خطيب األنصار، فقاؿ: "أتعممكف أف رسكؿ اهلل كاف مف المهاجريف، كخميفته  
مف المهاجريف، كنحف كنا أنصار رسكؿ اهلل، كنحف أنصار خميفته كما كنا أنصارب"، فقاـ عمر بف 

أخذ بيد الخطاب "رضي اهلل عنه"، فقاؿ: "صدؽ قائمكـ.. أما لك قمتـ عمى غير هذا لـ نبايعكـ"، ك 
أبي بكر، كقاؿ: "هذا صاحبكـ فبايعكب"، فبايعه عمر كالمهاجركف كاألنصار رضكاف اهلل تعالى 

 .(90)عميهـ جميعنا
لـ تكف هذب هي المرة األكلى التي يجتمع فيها أهؿ الحؿ كالعقد في اإلسبلـ مف أجؿ تحقيؽ أمر 

اإلسبلـ، كاف في بيعة العقبة جامع عمى هذا القدر مف األهميَّة، فكاف أكؿ ظهكر كاضح لهـ في 
الثانية، عندما انتخب المسممكف مف األكس كالخزرج لنقبائهـ االثني عشر الذيف ذهبكا عنهـ 

كبخبلؼ  .لمبايعة الرسكؿ "صمَّى اهلل  عميه كسمَّـ"، في العاـ الثالث عشر مف البعثة النبكيَّة الشريفة
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كالعقد في عهد الرسكؿ الكريـ "صمَّى اهلل  عميه  هذا المكقؼ، بيعة العقبة الثانية، كاف ألهؿ الحؿ
، كما في غزكة بدر، كذلؾ (91)كسمَّـ"، أثرهـ السياسي في تثبيت أركاف دكلة اإلسبلـ كنشر دعكته

كاف لهـ دكرهـ الكبير في تثبيت مفهكـ الشكرل في دكلة الخبلفة في مرحمة الخمفاء الراشديف 
 .كالدكلتَْيف األمكيَّة كالعباسيَّة

كمف بيف أبرز المكاقؼ التي تـ فيها االستناد إلى آراء أهؿ الحؿ كالعهد فيما يتعمؽ  
بقرارات مصيريَّة تتعمؽ بمستقبؿ الدكلة، كتداكؿ السمطة عمى رأس قمة هـر السمطة، كاف كقت أف 
َف عمر بف الخطاب "رضي اهلل  عنه"، عندما أمر بكضع ستة مف كبار الصحابة معنا، لمدة  ط عا

أياـ، ككاف مف بينهـ عثماف كعميّّ "رضي اهلل  عنهما"، حتى يختاركا مف بػػػػػػػػػػػػينهـ خػػػػػػميفة  ثبلثة
 .لممسمميف، في مشهد قد ال يككف قد تكرر تاريخيِّا مف قبؿ، كرسخته الممارسة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلميَّة

بف حنبؿ "رضي اهلل  كأكؿ مف استخدـ مصطمح أهؿ الحؿ كالعقد، هك اإلماـ أحمد 
عنػػػػػػػػػػػػػػه"، كي قصد بمصطمح أهؿ الحؿ كالعقد، مجمكعة م عينة مف الناس تختارهـ األمة مف 
ا العمماء المشهكريف كرؤساء  كجػػػػػػػػػػػػػػكهها المطاعيف، ذكم عدالة كعمـ باألمر العاـ، كخصكصن

 .الػػػػػػػػػػػػػػػػػناس
بؿ "تتبع الناس فيما ينكبكف فيه عنهـ مف أمكر، تتعمؽ بإقامة كهذب الجماعة، كما يقكؿ ابف حن

مقصكد اإلمامة، كرعاية أمكر األمة كمصالحها العامة"، كالتي مف بيف أهمها اخػػػػػػػػػػػػػػتيار إماـ 
األمة، أك رئيس الدكلة بالمعنى المعاصر، كلذلؾ، فإنه مف المسميات األخرل ألهؿ الػػػػػػػػػػػحؿ 

 .(92)مح أهؿ االختياركالعقد، مصط
كغير بعيد عف مسألة مبدأ التداكؿ السممي لمسمطة، كما يبرزب مصطمح أهؿ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كالعقد، 
كالممارسة في التاريا اإلسبلمي، فإف مسألة تداكؿ السمطة سمميِّا ليست هي الكظيفة السياسيَّة 

ففي اإلسبلـ، عمى رئيس الدكلة أخذ  اصرة،الكحيدة ألهؿ الحؿ كالعقد كالتي لها تطبيقات مع
مكافقة أهؿ الحؿ كالعقد عمى كؿ ما ي نشئ إلزامنا جديدنا عمى الرعيَّة، كلهـ الرقابة عمى الحاكـ 
قرار االلتزامات التػػػػػػػػػػي تمس مصالح العامة، كهي كمها أجزاء  كعزله عند الحاجة، كمناقشة كا 

 .(93)ريعيَّة لنائب الشعب في البرلمانات المعاصرة أصيمة مف الكظائؼ الرقابيَّة كالتش
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هذب الحقائؽ األكليَّة، التي فصمها كبار عمماء المسمميف، كمفكرم األمة عبر التاريا، ترد      
عمى الكثير مف األمكر المعاصرة، التي تثار حكؿ اإلسبلـ، كالتي تزايدت في الفترة األخيرة، 

كالحركات اإلسبلميَّة إلى سدة الحكـ في ظؿ ربيع الشعكب العربيَّة، ػبػػػػػػػػػػػػػػعد صعكد األحزاب 
كثكراتها، كلكف تبقى اإلشارة إلى أف الممارسة السياسيَّة لهذب األحزاب كالحركات، سكؼ ترسـ 

 الصكرة الذهنيَّة النهائيَّة عف دكلة اإلسبلـ أماـ اآلخر، لذا يجب االحتراز، كهنا يكمف التػػحدم.
الباحث مما ال شؾ فيه أف مشاكرة أهؿ الحؿ كالعقد مف األشياء المهمة في كعميه يرم  

التداكؿ السممي في السمطة، حيث يتـ الرضي التاـ بيف أهؿ الحؿ كالعقد كهـ أهؿ االختصاص، 
فيقبؿ باقي المجتمع برأيهـ كهـ قدكة لهـ كنمكذج لتحقيؽ العدالة فبرأيهـ يستقر األمف كالنظاـ العاـ 

، هكذا كاف الحاؿ في عهد الخمفاء الراشديف، كعبلكة عمي ذلؾ فاف أهؿ ءالهدك كيستمر  في الدكلة
 .الحؿ كالعقد لهـ الرأم كالمشكرة في كؿ شئكف الحياة كليس مقصكر دكرهـ في اختيار الحاكـ فقط

 اإلسالمي السياسي في الفكر في لمسمطة السممي : التداول الثاني المطمب 
بلمي نظاـ مرف: جاء بعدد مف الكميات، كالضكابط المرجعية النظاـ السياسي اإلس  

لمعمؿ السياسي، كترؾ التفاصيؿ كالمتغيرات لمكاقع كتغيرب زمانان كمكانان. كلعمنا إذا تأممنا نصكص 
الكتاب كالسنة، ندرؾ بأف عدد الكميات الحاكمة أيضان محدكد، كيبدك لي أّف هذا مف حكمة 

ياسي كتفصيبلته مف أكثر الّنظـ القابمة لمتغيُّر كالتبدُّؿ عبر األزماف المشرّْعذ ذلؾ أف النظاـ الس
كاألمكنة، كاجتهادات البشر فيها أيضان متعددة. كلست هنا بصدد الحديث عف النظاـ السياسي 
سقاطاته عمى المشركع  اإلسبلمي كمّْه، إال فيما يتعمؽ بمبدأ التداكؿ السّْممي لمسمطة، كا 

 .(94)اإلسبلمي
حيث األصؿ العاـ اختيار الحاكـ كانتخابه مسؤكلية الشعب، كاألمة مصدر فمف   

السمطات، بغض النظر عف شكؿ االختيار كأسمكبه: سكاء مف خبلؿ البيعة، أك انتخاب أهؿ الحؿ 
كالعقد، أك االنتخاب المباشر مف الشعب، كهذب بعض صكر  مقارابة  لمبيعة، مف حيث المضمكف 

ف اختمفت في الشكؿ كا لصكرة كآلية التعبير عف الرأم في الحاكـ. كهذا ي بنى عميه أف األصؿ كا 
سممية تكّلي الحاكـ لمحكـ كالمسؤكلية، كأف األصؿ هك حرية االختيار لمحاكـ، كهذا ال يككف إاّل 

 سمميان.
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كالسؤاؿ الذم يطرح نفسه في هذا المقاـ هك: هؿ يقبؿ النظاـ السياسي اإلسبلمي مبدأ التداكؿ     
كقبؿ اإلجابة عمى هذا السؤاؿ، أحب أف أؤكد أنني  ممي لمسمطة؟ كفي مجتمعاتنا المعاصرة بالذات؟الس

ف  األخطاء، أك كثر فيها المخطئكف. لكنني ال  شابهاأتبنى القكؿ بأف مجتمعاتنا اإلسبلمية مسممة، كا 
ف غير المسمـ يستطيع أكفرها، كال أعدها جاهمية. كما أنني أتبنى فكرة حرية االعتقاد في اإلسبلـ، كأ

العيش بحرية كحقكؽ كاممة في المجتمع اإلسبلمي، مع مراعاة خصكصياته الدينية، كهؤالء أقميات في 
كهذا سأتحدث -المجتمعات المسممة. كما أنني أتبنى حرّية تشكيؿ األحزاب، كجكاز التعددية الحزبية

ت مهمة يككف مبدأ التداكؿ السممي كلكف هذب المبادئ كالكميات تشكؿ أرضيا-عنه في مراجعات أخرل
لمسمطة في مجتمعاتنا اإلسبلمية في ضكئها مبدأ مقبكؿ بؿ مطمكب. كال يتعارض مع مبادئ النظاـ 
السياسي اإلسبلمي، كهك أحد أهـ عناكيف الحياة الديمقراطية، كاستيعاب اآلخريف كالمخالفيف، كقبكؿ 

  التعددية.

إف مبدأ التداكؿ الحضارم الذم  :دأ التداول السممي لمسمطةومن أىم األدلة التي يستند إلييا مب
سّنه اهلل عز كجؿ بيف األمـ، يرسا فكرة أف البقاء لؤلفضؿ، كهك مرتبط بمنظكمة مف السنف اإللهية 

ي ـَ المَّه  الَّذا ل َها َبْيَف النَّاسا َكلاَيْعَم ـ  ن َداكا ـْ في األمـ كالجماعات، قاؿ تعالى: "َكتاْمَؾ اأْلَيَّا نك  َذ ما َف آَمن كا َكَيتَّخا
يَف" آؿ عمراف  ش َهَداءَ  كأف اهلل تبارؾ كتعالى مف سننه أف يزيؿ الفاسديف كأف  َٓٗٔكالمَّه  اَل ي حابُّ الظَّالاما

" محمد ـْ ـْ ث َـّ ال َيك كن كا َأْمثَاَلك  ا َغْيَرك  ْؿ َقْكمن  .((95)(٣ٖ) يستبدؿ بهـ. قاؿ تعالى: "َكا اْف تََتَكلَّْكا َيْسَتْبدا

 -طبعان مف أجؿ المجيد بالصالحيف المصمحيف-كمف سننه سبحانه إهبلؾ المترفيف الفاسديف    
ْتَرفايَها َفَفَسق كا فايَها َفَحؽَّ َعَمْيَها اْلَقْكؿ   يرنا" كما قاؿ سبحانه: "َكا اَذا َأَرْدَنا َأف نُّْهماَؾ َقْرَيةن َأَمْرَنا م   َفَدمَّْرَناَها َتْدما

فالبقاء كفؽ سنف اهلل تعالى لؤلصمح كاألفضؿ، كأحد أهـ معايير األفضمية كاألكثر  ١ٔء اإلسرا
هك اختيار األمة التي لها حؽ اختيار مف يحكمها كأف تراقبه كأف  -في النظاـ السياسي-صبلحان 

 ، كهذا هك جكهر التداكؿ السممي لمسمطة، بحيث يرضى(96)تعزله. سكاءن كاف شخصان أـ حزبان سياسيان 
الحزب الحاكـ أك الحاكـ بمف يختارب الشعب كتختارب األمة، كيترؾ له السمطة طكاعية، كأف تككف لديه 

حيثما تتحقؽ مصمحة الدكلة  -إف لـز-القابمية لذلؾ. بؿ يككف عمى استعداد لمتعامؿ بؿ كالتعاكف معه 
 كالشعب.

                                                           

 .38( سورة محمد، اآلية  95)
النظم الوضعية والفكر السياسي االسالمي، احمد ابراىيم السبيمي، ص ( المسئولية السياسية لرئيس الدولة في  96)

261. 
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بكؿ مبدأ التداكؿ السممي ممارسات الخمفاء الراشديف رضكاف اهلل عميهـ في الحكـ دليؿ عمى ق
لمسمطة، كهذا يظهر جميان في خطب الخمفاء رضكاف اهلل عميهـ كهـ يكجهكف الناس إلى تقكيمهـ إذا 
رأكا فيهـ اعكجاجا حتى قاؿ بعض الصحابة لعمر لك رأينا فيؾ اعكجاجان لقكمناب بسيكفنا فحمد اهلل 

ف بدا أنه تغيير غير سممي لكف الشاهد  فيه قابمية عمر لمتغيير أم لتغييرب هك كأحد عمى ذلؾ، كهذا كا 
 .(97) مقتضيات هذا التغيير عزله

فإف قبؿ عمر التقكيـ بالسيؼ مف رعيته فقبكله بالتغيير السممي مف باب أكلى. كقد يقكؿ 
لـ يترككا السمطة حتى ماتكا؟!  -رضكاف اهلل عميهـ-قائؿ: "أيف التداكؿ السممي لمسمطة كنحف نراهـ

ف بدا صحيحان، فإنه مردكد عميه بأف األمة اختارتهـ كرأت أفضميتهـ كصبلحيتهـ، لكنهـ كانكا  كهذا كا 
ككضع األمر بيف يدم األمة مف جهة، كما أنهـ  -لك رأت األمة عزلهـ-عمى استعداد لترؾ السمطة 

 جميعان انتقمت السمطة بينهـ سمميان كدكف انقبلبات مف جهة أخرل. كفي كؿ األحكاؿ كاف الحكـ في
 اختيار الخميفة أك رفض بقائه هك األمة أك مف يمثمها.

إف القبكؿ بهذا المبدأ كممارسته فعميان يحقؽ مصمحة كبرل لممشركع اإلسبلميذ فيجعؿ الناس 
كالسياسييف كقادة األحزاب في أيامنا هذب أكثر قبكالن لئلسبلمييف، كأكثر استعدادان لمتعامؿ كالتعاكف 

زمكف مبدأ التداكؿ السممي لمسمطة قكالن كعمبلن كأنهـ عمى استعداد لترؾ الحكـ معهـ، إذا كجدكا أنهـ يمت
 .(98) إذا لـ يعكدكا صالحيف له، أك إذا اختارت األمة غيرهـ

أما إذا رأكا أننا نقكؿ ذلؾ بألسنتنا دكف قمكبنا، كدكف سمككنا كأفعالنا، كأننا نتخذ الديمقراطية 
اس ثـ ندير ظهكرنا لهـ، كال نقبؿ مشاركة غيرنا معنا في الحكـ، مطّية لنتمكف كنصعد عمى أكتاؼ النّ 

فضبلن عف أف نرضى تداكؿ السمطة معهـ، كهك ما حصؿ في مصر في تجربة اإلخكاف كالرئيس 
 ٣٨كنحكب حصؿ في السكداف حيث بقي البشير كحزبه في الحكـ منذ عاـ  )رحمة اهلل عميه( مرسي

ف عامان، كغير ذلؾ مف الممارسات كالتي تجعؿ اآلخريف يتشكككف حتى اليكـ أم قرابة الثمانية كعشري
في مكاقفنا كال يثقكف بكعكدنا بؿ ينفضكف عّنا بؿ ينقمبكف عمينا. فإذا رأكنا ال نقبؿ التداكؿ السممي 

عمى أنه  لمسمطة أك الشراكة السياسية فكيؼ سيقفكف إلى جانبنا كيتبنكف الدفاع عنا كمناصرة فكرتنا؟!
كعي أف نشير إلى كجكد بعض التجارب الجيدة في هذا الجانب مف بعض اإلسبلمييف كما مف المكض

                                                           

 .266( نظام الحكم في االسالم، د. محمد النبياني، ص  97)
 .155( مبادئ الحكم في اإلسالم، د. عبدالحميد المتولي، ص  98)
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هك الحاؿ في المغرب كتكنس كاليمف كتركيا، لكنها في أكثرها تجارب ناقصة فمف جهة لـ يتمكف 
اإلسبلميكف مف الحكـ كامبلن كما هك في تكنس كاليمف كفمسطيف، كمف جهة أخرل فإنهـ مازالكا قائميف 

حكمهـ ألف الغالبية اختارتهـ كلـ يدخمكا في تجربة مغايرة تنقؿ السمطة إلى غيرهـ كما هك الحاؿ في 
 في تركيا كالمغرب. بؿ غيرهـ حاكؿ االنقبلب عميهـ كما حصؿ في تركيا.

كأخيران فقد يتساءؿ البعض كيستدرككف عمى هذب الفكرة مف جهة أنه كيؼ يمكف أف نقبؿ أف 
غير المسمـ كأف نتداكؿ معه السمطة؟! كهنا أقكؿ إّف الذم يحدد مكاصفات مف يحكمنا العمماني، أك 

يحكـ كمف يؤسس األحزاب هك الدستكر، كاألمة التي نحتكـ إليها مسممة في غالبها مف جهة، كال 
ترتضي أف يحكمها مف ال يصمح لها إذا تركنا لها حرية االختيار، كمف قبؿ بقكاعد المعبة الديمقراطية 

صبلح الدستكر بأدكات اإلصبلح الديمقراطية كالسممية كيخضع لرأم الغالبية، كنصبر حتى يسعى إل
ال فإنه ال يصح أف نرتضي الديمقراطية حتى تكصمنا إلى الحكـ ثـّ  نصمح الكاقع كنغّيرب سمميان، كا 

 .(99)ننقمب عميها، كعندها ال يصح أف نطمب مف الناس كاألحزاب أف يثقكا بنا
  والتوصيات النتائج أىم في ةالخاتم سابعًا:
  النتائج أوال :
 .السمطة النتقاؿ كاألصح األسمـ هك لمسمطة السممي التداكؿ إتباع أف .3
 السالبة. المظاهر كظهكر الفتف الببلد يجنب السمطة لتداكؿ سمميه الغير الكسائؿ إتباع عدـ .4
 .يجةبالنت الجميع كرضاء العدالة تحقيؽ في يساعد السممية الكسائؿ إتباع .5

 ثانيا : التوصيات   
 السمطة. إلسناد السممية الكسائؿ بإتباع كغيرها اإلسبلمية الدكؿ جميع نكصي .3
 االستقرار. كعدـ الفكضى في تساعد ألنها السممية الغير الكسائؿ بتفادم نكصي .4
 السممي التداكؿ كمفاهيـ لممعرفة كالكرش كالسمنارات كالمحاضرات الندكات بإقامة نكصي .5

 .لمسمطة
 

 

 

                                                           

 .48( الحريات العامة في الدولة االسالمية، راشد الغنوشي، ص 99)
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 دور جمعية المواء االبيض في الحركة الوطنية
م(1924 - 1923)  

 
 إعداد :

 تخصص تاريخ حديث معاصر د شيماء حسين أحمد حسين، 
 د مصعب خميل عبد اهلل عبد الرافع،  تخصص تاريخ حديث معاصر 

                             Musabkalil79@hotmail.com 

 
 

 المستخمص 

 – 45;3 مف الفترة في الكطنية الحركة في االبيض المكاء جمعية دكر الدراسة هذب تناكلت
 نشاطات الدراسة شممت كما كدكافعها، الجمعية كقياـ نشأب عمي التعرؼ إلى الدراسة كهدفت ـ46;3

 مف  الطائفية مكقؼ ككذلؾ الكطني الكعي نمك عمي ذلؾ كاثر االستعمار كاجههم في السياسية الجمعية

 أيقظت أنها إال ـ 46;3 ثكرة فشؿ مف الرغـ عمي : النتائج بعض إلى الدراسة كتكصمت .46;3 ثكرة قياـ

 مع المباشرة المكاجهة بداية هي 46;3 ثكرة كتعتبر  االستعمار. كمحاربة النضاؿ كركح الكطني الشعكر

 االستعمار.
 
 

Abstract 
 

This study investigates the role of El liwa El abiad association  in the national 

movement from 1923-1924. It aims at investigating the establishment of   

association and its objectives. The study includes the political activities of the 

association against colonialism and its impact on the  growth of the national 

awareness and the standpoints of sects of the beginning of the revolution in 

1924. The study found out the following : although the revolution has failed 

but  it arises the national awareness and fighting against colonialism. The 

1942 revolution is the real fighting against colonialism.   
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 ـ(.46;3 - 45;3دكر جمعية المكاء االبيض في الحركة الكطنية ) عنكاف البحثمقدمو : 

 ىداف البحث : أ
 ـ  46;3دراسة االحكاؿ السياسية في السكداف قبؿ ثكرة  -
 التعرؼ عمي شخصيه عمي عبد المطيؼ  -
 دراسة البكاعث التي ادت إلى قياـ جمعية المكاء االبيض  -

 ىميو البحث :أ
  السياسيةهداؼ كنشاطات الجمعية أالتعرؼ عمي  -
 الكطنية الحركةابراز دكر عمي عبد المطيؼ في  -
 مكقؼ الحككمة مف قياـ الجمعية    -

 مشكمو البحث :
كمدم  السكدانية الكطنية الحركةدكر جمعية المكاء االبيض في ة في معرف المشكمةتكمف 

  الحقبةؾ ع السكداني خبلؿ تمممجتفي ال  نمك الكعي الكطنيعمي  تأثيرها
 فروض البحث :

 ـ ؟ 46;3ما هي االسباب التي ادت إلى قياـ جمعية المكاء االبيض  -
 هؿ نجحت الجمعية في تحقيؽ اهدافها التي مف اجمها نشأت؟ -
 لماذا كقؼ  السيد عبد الرحمف المهدم ضد  الجمعية المكاء االبيض ؟؟ -

 منيج البحث :
 المنهج التاريخي الكصفي التحميمي 

 :حث محاور الب
 ـ  46;3األكضاع السياسية في السكداف قبؿ قياـ ثكرة  -
 قياـ كنشأب الجمعية  -
  ـ 46;3 ثكرة تقييـ -  مكقؼ السيد عبد الرحمف المهدم مف قياـ الجمعية  -
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 :م 1924األوضاع السياسية في السودان قبل قيام الثورة 

 فكر في حدثت التي لتطكراتا فحص إذف يمـز العاـ ذلؾ في جرت التي السياسية لؤلحداث نتيجة

 عمي السكداني االتحاد جمعية داخؿ أيضان  حدثت التي كالخبلفات السكدانية الكطنية الحركة كأساليب

 (100) السكداف عمي كأثرب البريطانية المصرية العبلقات ساد الذم المتجدد التكتر ضكء
 المطالبة في األميف حاج عبيد يقكدهـ االتحاد جمعية أعضاء بعض بدأ ـ45;3 عاـ مطمع في

 يمارسكنها كانكا التي السرية األساليب أف رأكا كقد لمجمعية، السياسية كاالتجاهات األساليب في بالتغيير

 محمها تحؿ كأف تتكقؼ أف يجب كاألدبي االجتماعي كالنشاط المنشكرات طريؽ عف الجمعية أفكار لبث

 مف كمؤيديه االستعمارم النظاـ مع المباشرة اجهةالمك  أسمكب بأف يجادلكف ككانكا .فعالية أكثر أساليب

 العناصر كلكف ألهدافها،  الشعبي التأييد لكسب الجمعية قاعدة لتكسيع كسيمة خير هك السكدانييف

 أف يعتقدكف كانكا إذ القديمة، االستراتيجية استمرار يؤيدكف كانكا األغمبية كهـ الجمعية في المحافظة

 كهذب خطكة كأف البريطانييف، مع مكشكفة سياسية معركة في لمدخكؿ يؤهمها الذم النضج تبمغ لـ الببلد

  .(101) مهدها في الحركة عمي القضاء شأنها مف
 دعا أف البريطانييف أيدم عمي لبلستشهاد مستعد محبكب بطؿ عف يبحث المتطرؼ الجناح بدأ

 ضمف السكداني الضابط (102) المطيؼ عبد عمي المبلـز شخص في البطؿ ذلؾ تجسد كقد .لذلؾ األمر

  .(103) السكداف في العاممة المصرم الجيش كحدات
 إلى كنقؿ مدني كد في التاسعة السكدانية (104) االكرطة في ضابطان  المطيؼ عبد عمي ككاف

، إلى عاد  كعندما النكبة بجباؿ عشر الحادية األكرطة  سياسية حركة قياـ في بفكرته يبشر أخذ الخرطـك

                                                           
  .432ص ،تاريا السكداف الحديث ،اؿ. محمد سعيد القد100
مركز  ،ترجة مجدم النعيـ ،بحث في مصادر الثكرة السكدانية ،ـ1924عمي عبد المطيؼ كثكرة  ،. يكشيكك ككرتيا101

 .27ص ،ـ1997 ،القاهرة ،الدراسات السكدانية
ة دنقبل في شماؿ ـ مف كالد نكبي مف الخندؽ بمديري1892. كلد المبلـز عمي عبد المطيؼ في مدية حمفا سنة 102

كالتحؽ بالمدرسة الحربية كتخرج  ،كتمقي تعميمه االبتدائي في الخرطـك ،السكداف كمف أـ دينكاكيه مف جنكب السكداف
فعؿ مف الجيش عاـ  ،كاهتمامه باألمكر السياسية ،كعرؼ بشجاعته ككرمه ،ـ برتبة مبلـز ثاف1914منها عاـ 

كتفرغ لمعمؿ السياسي المناصؼ  ،كبير في مدينة مدني أكاسط السكداف لرفضه أداء التحية لمكظؼ بريطاني ،ـ1922
، كسبؽ له االنقساـ إلي ـ1923س جمعية المكاء األبيض عاـ كهك مؤس ،كأعتقؿ بسبب ذلؾ ،لبلستعمار البريطاني

ينظر مكي  ،ـ1938كتكفي فيها عاـ  ،ـ1924نفي إلي مصر بعد ثكرة  ،ـ1921السكداني عاـ  االتحادجمعية 
 .525-524ص ص ،السكداف عبر القركف ،بيكةش

  .52ص ،ـ1939 -1919اإلدارة البريطانية في السكداف  ،. جعفر محمد عمي بخيت103
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 يتصؿ كبدأ المصرم، التاج تحت مصر مع السكداف كتكحيد السكداف مف طانييفالبري طرد إلى تدعك

 باألحزاب أسكة متحدة كجماعة آرائهـ عف خبلله مف يعبركف سياسي حزب لقياـ كيدعك بالمثقفيف

  (105) المصرية
 : الجمعية ونشأه قيام

 ديارها، مف زاإلنجمي بطرد تنادم ـ;3;3 سنة مصر هبت عندما السكداني الكفاح طبلئع بدأت

 المدف مف كغيرها الخرطكـ في خطباؤهـ كقاـ مصر مف انبعث الذم الحرية نداء السكدانيكف كردد

 ألف بريطانيا، ضد كجهادهـ كفاحهـ في المصرييف مساعدة عمي كيحثكف مكاطنيهـ يبصركف السكدانية

    .(3) كذلؾ السكداف أجؿ مف جهادهـ
 الزعيـ مع مفاكضاتها تعثر مف بالرغـ مصر عمي نتدابهاا أنهت قد ـ44;3 عاـ بريطانيا ككانت

 المكرد  ـ44;3 أبريؿ في حضر قد فكاف السكداف، في سران  زغمكؿ سعد أقكاؿ نشرت كقد زغمكؿ، سعد

  .(4) كالطكائؼ القبائؿ كزعماء األعياف مكقؼ كتأميف السكداف في بريطانيا سياسة عمي لمتأكيد المنبي
 إلى فيه أشار السكدانية( األمة )مطالب بعنكاف مقاالن  الزيارة هذب أثر في المطيؼ عبد عمي كتب

 لفصؿ تسعي بريطانيا كأف فقط، أنفسهـ إال يمثمكف ال لمحكـ الكالء عرائض عمي ككقعكا خطكا الذيف أف

 في القاهرية األخبار جريدة كنشرته باسمه، المقاؿ كقع كقد أهمه، إرادة عف رغمان  مصر عف السكداف

  .(5) تامة سرية في مصر إلى أرسمه أف بعد ـ44;3 مايك / أيار مف يفالعشر 
 السكدانيكف به يطالب كما اإلدارة في القصكر أكجه المقاؿ ذلؾ في المطيؼ عبد عمي عدد

 لمسكدانييف المصير تقرير بحؽ طالب فقد )ثكرية( كليست إصبلحية المطالب تككف أف عمي كحرص

لحاقهـ لمتعميـ الفرص مف مزيدان  كفتح  االقتصادم المجاؿ في إصبلحات إجراء أك الخدمة في بالكظائؼ كا 

(106) 

                                                                                                                                                                               
تأثير  ،ينظر : أبك بكر حسف محمد باشا ،تعادؿ كتيبة في الكقت الحاضر ،. االكرطة بالمفهـك الحديث في الجيش104

 .5ص ،ـ1956-1951مصر عمي األكضاع السياسية في السكداف 
 .42مرجع سابؽ، ص . أحمد محمد شامكؽ،105
 . 67ـ، ص1979، مكتبة االنجمك المصرية، القاهرة، 2إبراهيـ العدكل، يقظة السكداف، ط -1
 . 125مكسي عبد اهلل حامد، مرجع سابؽ، ص -2
دراسات مصطفي حبش محمد زهراف، دكر عمي عبد المطيؼ في الحركة الكطنية في السكداف، معهد البحكث كال -3

 . 72-71ـ، رسالة ماجستير غير منشكرة، ص ص1992األفريقية، جامعة القاهرة، 
 .151. ميمكنة ميرغني حمزة، مرجع سابؽ، ص106
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 إلػػػػى كأحيػػػػؿ عػػػػاـ، لمػػػػدة بالسػػػػجف عميػػػػه كحكػػػػـ المقػػػػاؿ نشػػػػر إثػػػػر فػػػػي المطيػػػػؼ عبػػػػد عمػػػػي أعتقػػػؿ

 عبػػػػر السػػػػكداف إلػػػػى تسػػػػرب قػػػػد المقػػػػاؿ ككػػػػاف ـ،44;3 يكنيػػػػك / حزيػػػػراف مػػػػف عشػػػػر الرابػػػػع فػػػػي المعػػػػاش

 فػػػػي كزاد المطيػػػػؼ عبػػػػد عمػػػػي مكانػػػػة مػػػػف ذلػػػػؾ كعػػػػزز السػػػػكداف، أبنػػػػاء كقػػػػرأب المصػػػػرية األخبػػػػار جريػػػػدة

 .(107) شعبيته
 جمعيػػػػػػة ـ45;3 أبريػػػػػػؿ / نيسػػػػػػاف فػػػػػػي السػػػػػػجف مػػػػػػف خركجػػػػػػه بعػػػػػػد المطيػػػػػػؼ عبػػػػػػد عمػػػػػػي أسػػػػػػس

 هػػػػـ البريػػػػد مصػػػػمحة كتبػػػػة مػػػػف كثبلثػػػػة األمػػػػيف حػػػػاج كعبيػػػػد منػػػػه األكلػػػػي الخميػػػػة فتككنػػػػت األبػػػػيض المػػػػكاء

 خدمػػػػػة هػػػػػي الجمعيػػػػػة أهػػػػػداؼ ككانػػػػػت القػػػػػادر، عبػػػػػد كصػػػػػالح صػػػػػالح كحسػػػػػف شػػػػػريؼ حسػػػػػيف مػػػػػف كػػػػػبلن 

    .(108) البمدييف بيف القضايا كؿ في مصر عف السكداف بفصؿ السماح كرفض الكطنية المثؿ
 التي لممجالس ككاف لمصر، مساندة مكثفة بدعاية األبيض المكاء جمعية بدأت ـ45;3 عاـ كفي

 النشاط هذا في دكران  لبريطانيا بالكالء كتبت التي كالتكقيعات المهدم، الرحمف عبد منزؿ في عقدت

 لطمب مصر إلى السفر أهمية إلى يفطنكف الطبلب بدأ أيضان  العاـ هذا كفي به، قامت الذم المعاكس

 .(109) العمـ
 أساليب تطكر إليه قاد السكداني، االتحاد لجمعية طبيعيان  تطكران  األبيض المكاء جمعية كانت

 المؤسسة لتستقطب التنظيمية رققها اتساع مف تفتضيه كما مرحمة،ال لمتطمبات كفقان  الكطني النضاؿ

 العماؿ، مقدمتهـ كفي النامية الطبقية التككينات عف فضبلن  الجيش كهي آنذاؾ المجتمع في حداثة األكثر

   .(110) السكداني االتحاد لجمعية تكرية األكثر الشكؿ كانت لذلؾ
 االتحاد جمعية سابقتها استنته الذم الخبليا نظاـ عمي مبنيان  التنظيمي الجمعية هيكؿ ككاف

 كتتككف مستقمة، شبه خمية فكؿ تككينه، عند الجديد التنظيـ إلى أعضائها بعض انضـ كالتي السكداني

 أفراد ككاف األخرل. الخبليا لدم معركفيف غير كلكنهـ البعض ببعضهـ الصمة كتبقي أعضاء خمسة مف

 رسمان  يدفعكف الجدد األعضاء كاف كما .الجمعية قيادة سمـ في كحمقات جديدة، لخبليا نكاة خمية كؿ

    .(111) لمكالء قسمان  كيؤدكف لبلنضماـ

                                                           
 .48. أحمد محمد شامكؽ، مرجع سابؽ، ص107
 .17ـ، ص1956-1951تأثير مصر عمي االكضاع السياسية في السكداف،  . أبك بكر حسف محمد باشا،108
 .  216ـ، ص1960،  مطبعة مصر سكداف ليمتد، القاهرة، 2درم، تاريا حياتي، ج. مذكرات بابكر ب109
 .49. حسف عابديف، مرجع سابؽ،، ص 110
 .50. المرجع نفسه، ص111
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 إضافة الشهرية، كاالشتراكات الدخكؿ رسـك عمي تمكيمها فيء األبيض المكاء جمعية اعتمدت

   .(112) هنالؾ السكدانييف كبعض مصر مف خاصة التبرعات إلى
 الجمعية أعضاء بعض عائبلت لمساعدة ـ46;3 يكليك بعد اؿاألمك  تمؾ معظـ جمع تـ كقد

 المسجكنيف أسر مساعدة عمي األبيض المكاء جمعية لكائح كتنص محاكمتهـ، تمت كالذيف المتعمميف

 يكليك في أعضائها مف عميهـ المقبكض عدد لكثرة الجمعية خزينة أفقر هذا أف كيبدك ماليَا، السياسييف

 بالجمعية النشط القيادم اهلل عبد محمد عرفات زيارة أهداؼ مف أف بماكر  العاـ، نفس مف كأغسطس

  .(113) هناؾ تجمع بأمكاؿ المحمي الدعـ تعزيز لمصر
 جمعية قيادم بعض نظر كجهة مف يعني ـ44;3 عاـ نهاية حتى مصر مع االتحاد كاف فقد

 القكم تمؾ قبيؿ مف مالمصر  المجتمع في قكم مع االتحاد (114) كشه سميماف مثؿ السكداني، االتحاد

  .(115) طكسكف عمر األمير يمثمها التي
 الكفدية العناصر مع االتحاد يعني كأصبح االتحاد هذا معني تغير ـ45;3 عاـ نهاية كفي

 بفضؿ هامة سياسية قكة كأصبحت المصرية العمالية الحركة ـ46;3 مارس في شكمت التي الشعبية

 إقامة في نجح  الذم الكفد لحزب العاـ السكرتير فهمي الرحمف عبد كمهارة الكليد، الشيكعي الحزب جهكد

  .(116) القاهرة في ككنها اتصاؿ لجنة خبلؿ مف األبيض المكاء جمعية مع عبلقات
 حركة تنظيـ في صالح أحمد عمي مساعدة في دكرا لعب قد الشيكعي الكفد تأثير اف كالراجح

 إذ أفضؿ نتائج حقؽ فقد الخرطكـ في اما محدكدان، كاف نجاحه أف إال عطبرة، كفي الخرطكـ في عمالية
 يني كشركة ككزدارس كشركة حديد، السكة مصمحة كمف كالكهرباء المياب مصمحة مف الحرفييف تجنيد تـ

  .عمالية نقابة في اليكنانيتيف كاستنتس

                                                           
 .50ـ،  ص1977. إبراهيـ الحردلك، الرباط الثقافي بيف مصر كالسكداف، دار جامعة  الخرطـك لمطباعة كالنشر، 112
 .50. المرجع نفسه، ص 113
ـ، في مدينة بربر شماؿ السكداف، تخرج مف مدرسة مدني الكسطي، بدأ نشاطه السياسي عاـ 1922ـ . كلد عا114

ـ، كاتصؿ بالجمعيات السرية، كمف المؤسسييف لجمعية االتحاد السكداني، عمؿ في التجارة ككاف كاسع الثراء 1917
ـ، 1932مرآة السكداف ( عاـ كشجع الطبلب السكدانييف عمي الهركب إلي مصر كدعمهـ بالماؿ، أصدر مجمة )

ـ، ينظر محجكب عمر باشرم، المصر 1965ـ، تكفي عاـ 1958كصدر له كتاب بعنكاف )سكؽ الذكريات( عاـ 
 .178-174السابؽ، ص ص

 .12. أبك بكر حسف محمد باشا، تأثير مصر عمي األكضاع السياسية...، ص115
 .30. يكشيكك ككريتا، مرجع  سابؽ، ص116
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 العماؿ بةنقا إلى انضمكا قد كالنجاريف كالخياطيف البنائيف مف الحرفييف التحادات ممثميف أف كما

 (.3األبيض) المكاء جمعية إلى بدكرها انضمت التي
 أكتكبر في المطؼ عبد عمي التقي فقد الناشئ التجمع بهذا مصر تهتـ أف الطبيعي مف كاف

( في رئاسة الحزب الكطني المصرم، 5( الذم خمفه محمد فريد )4بؾ محمد رمضاف ) بحافظ ـ45;3
يؼ بأف سعد زغمكؿ رئيس كزراء مصر سيسافر إلى لندف كأخطر رئيس الحزب الكطني عمي عبد المط

لبدء المفاكضات بشأف السكداف، كهك يحتاج إلى السكدانييف في  إثارة نشاط سياسي يساعد المفاكض 
المصرم، كأف المصرييف سيقدمكف كؿ المساعدات الضركرية بكاسطة قاضي الجزاء المصرم تكفيؽ 

     .(6كهبه الذم يعمؿ بمحكمة الخرطـك )
اتخذت جمعية المكاء األبيض هذا االسـ في االجتماع الثالث لها، الذم عقد في منزؿ عمي 

ـ بحضكر عدد مف المصرييف العامميف في السكداف، كيرجع 46;3عبد المطيؼ بأـ درماف في مايك 
اختيار اسـ المكاء األبيض لسبب، هك أف الشعب أعزؿ كال يممؾ السبلح الذم يمكنه مف مكاجهة 

  .(117ستعمار، كاتخذت الجمعية القماش األبيض رمزان لكحدة شعب كادم النيؿ)اال
ـ كاف لتأليفها صداب كأثرب في السكداف فقد ازدادت 46;3كعندما تألفت كزارة سعد زغمكؿ عاـ 

الحركة الكطنية نشاطان كاتساعان، كأمبلن أف يككف تأليؼ الكزراء الشعبية فاتحة عهد جديد تتحقؽ  فيه 
ـ عف عـز 46;3ادم النيؿ، كأعمف سعد زغمكؿ عند افتتاح البرلماف في  آذار /مارس أهداؼ ك 

حككمته عمي تحقيؽ األماني القكمية لمصر ك السكداف في االستقبلؿ كرددت المحافؿ الكطنية 
السكدانية أصداء هذا الخطاب، كظمت تتابع بمهفة المناقشات البرلمانية  حكؿ مسألة السكداف تحت 
                                                           

   .4ص ،  القاهرة،1444أغسطس، العدد 19جريدة األهراـ،  -1
ـ، كأصدر جريدة )المكاء المصرم( في 1905ـ، كدرس في مصر كفرنسا، استغؿ بالمحاماة 1880كلد عاـ  -2

ـ، 1936ـ، كنقيبان لممحامييف عاـ 1925ـ، انتخب بمجمس النكاب عاـ 1923ـ، تزعـ الحزب الكطني عاـ 1921
ـ، له مؤلفات منها في القضية 1952ـ، اعتزؿ السياسة عاـ 1945خ في ـ دخؿ مجمس الشيك 1940-1930ككزيران 

 .  86ـ، ينظر المكسكعة العربية الميسرة، المصدر السابؽ، ص1955المصرية، تكفي عاـ 
ـ كاشتغؿ 1897ـ عمؿ بالنيابة، استقاؿ مف الحككمة 1887ـ، تخرج في مدرسة الحقكؽ 1867كلد بالقاهرة عاـ  -3

ـ سجف ألسباب سياسية تنقؿ 1908محزب الكطني، كاختير رئيسان له بعد كفاة مصطفي كامؿ في بالمحاماة، انضـ ل
ـ كدفف بالقاهرة، ينظر 1919بيف دكؿ أكربا داعيان لقضية ببلدب في المؤتمرات السياسية الدكلية، تكفي في  برليف 

  1662المكسكعة العربية الميسرة، مصدر سابؽ، 
 . 57ابؽ، صأحمد محمد شامكؽ، مرجع س -4

ـ مركز البحكث 1956-1919. عفاؼ محمد خيرم، دكر الطكائؼ الدينية في العمؿ السياسي في السكداف 117
 .99كالدراسات السكدانية الدار العربية لمنشر كالتكزيع،  القاهرة، ص



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 
93 

ـ السكداف العاـ، كما انتقدت كسائؿ العنؼ ك القهر لمنع السكدانييف مف إظهار كالئهـ لممؾ قيادة حاك
مصر، كأجاب الناطؽ باسـ الحككمة البريطانية في مجمس المكردات، كأعمف أف مسألة السكداف تخص 

    .(118البريطانييف كحدهـ، كأف ال تغيير في إدارة السكداف القائمة )
أعضاء جمعية المكاء األبيض برقيه إلى سعد زغمكؿ، بمناسبة افتتاح البرلماف  ؿػػػػػأرس          

كتشكيمه لمكزراء جاء فيها )نحف المجتمعكف هنا مف أهالي السكداف نتقدـ بإخبلصنا ككالئنا لصاحب 
ا لمنار ػضيد كال نر ػػػد كالكعػػػػػدم كنشارككـ في هذا العيد السعيد كال نخشى مف الكعػػػػالجبللة الممؾ المف

  .(119ديد )ػػػػكالح
كاف قد سبؽ إرساؿ البرقية هذب نشاط كاسع فقد هربت رسائؿ مجهكلة المصدر تعبر عف آراء 
كمشاعر مشابهة، قامت الصحؼ المصرية بنشرها، كما قاـ عدد مف أعضاء المكاء األبيض بجمع 

 (120عرائض أعمف مكقعكها  الكالء لمصر )
حمد المهدم نجؿ الخميفة عبد اهلل التعايشي  الذم أرسمه ككاف مف بيف الناشطيف في ذلؾ م

عمي عبد المطيؼ كمندكب لمجمعية كهك يحمؿ خطاب كالء كتعريؼ مف عمي عبد المطيؼ إلى حمد 
الباسؿ ككيؿ حزب الكفد المصرم، كما رافقه أيضان الضابط زيف العابديف عبد التاـ ليقدـ بعض 

ب السكداف، يؤكدكف فيها إخبلص قبائؿ النكبة لممؾ مصر، العرائض مف مكاطني جباؿ النكبة في غر 
كعندما منعت السمطات البريطانية محمد المهدم مف الكصكؿ إلى مصر كأعيد إلى الخرطكـ في 

ـ، قرر عمي عبد المطيؼ استثمار هذا المكقؼ كحشد أنصارب 46;3السابع عشر مف حزيراف / يكنيك 
بالخرطكـ استقباالن شعبيان، فقامت الشرطة بتفريقهـ كلكف الستقباؿ محمد المهدم في محطة القطار 

صدم األحداث كاف قد أخذ مداب في السكداف كمصر كفي بريطانيا ككاف ذلؾ بمثابة الشرارة التي 
   .(121أشعمت نار الثكرة )

ـ فكجئ سكاف الخرطكـ دكف سابؽ إنذار بقياـ طمبة 46;3كفي صباح التاسع مف أغسطس 
ي مظاهرات تهتؼ بحياة الممؾ فؤاد األكؿ ممؾ مصر، كيعيش سعد زغمكؿ، كيعيش المدرسة الحربية ف

                                                           
جامعة  . أحمد طرييف، تاريا مصر كالسكداف الحديث كالمعاصر )دراسة في التطكرات كاالتجاهات السياسية(،118

 .370دمشؽ، مكتبة جامعة أـ درماف اإلسبلمية، )د،ت( ف ص
  .218ص ،مصدر سابؽ ،. مآسي اإلنجميز في السكداف119
دار  ،ـ1956-1899دراسة التطكر الدستكرم كالسياسي  ،االمبريالية كالقكمية في السكداف ،. مدثر عبد الرحيـ120

 .95ص ،ـ1971 ،بيركت ،النهار لمنشر
 .13ص ،ـ1956-1951 ،تأثير مصر عمي األكضاع  السياسية في السكداف  ،مد باشا. أبك بكر حسف مح121
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عمي عبد المطيؼ، كتطالب بالحرية كطرد االستعمار كانتشرت أنباء المظاهرات في العاصمة كالمدف 
   .(122الكبيرة، كخرج بعض المكظفيف الستقباؿ مظاهرة الطبلب الحربييف )

المطيؼ كقدـ لممحاكمة كحكـ عميه بالسجف لمدة ثبلث  كبعدها بثبلثة أياـ أعتقؿ عمي عبد
 .(123سنكات )

أف خركج الطمبة الحربييف كبعض المكظفيف العامميف في دكاكيف الحككمة في مظاهرات تؤكد 
مدم التفافهـ حكؿ برنامج كأهداؼ ثكرة المكاء األبيض كمناداتهـ بطرد االستعمار مف الببلد الذم يمثؿ 

  .ـ46;3ؼ ثكرة أهـ بند مف بنكد أهدا
لـ تقتصر المظاهرات في الخرطكـ بؿ امتدت إلى المدف الكبيرة كبكرتسكداف كعطبرة، كخرج 
األهالي كمهـ في المدف معبريف عف سخطهـ عمي االستعمار البريطاني كمؤيديف لسياسة كأهداؼ 

  .(124كشعارات المكاء األبيض الذم كجد تأييدان كامبلن مف الشارع السكداني )
اإلدارة البريطانية تكيؿ الضربات ألعضاء الجمعية كتضيؽ عميهـ الخناؽ حتى ينفرط بدأت 

شممهـ كيضعؼ تعاكنهـ كعممت بريطانيا عمي إبعاد كؿ المكظفيف العامميف في الحككمة الذيف يتبعكف 
  .(125لمجمعية)

 .اسكعندما تكفي مأمكر أـ درماف المصرم عبد الخالؽ حسف الذم كانت سيرته طيبة بيف الن
ألؼ  42كخرجت حشكد هائمة تكدعه في جنازته عبركا فيها عف حزنهـ، في شكؿ مظاهرة ضمت 

 .(126متظاهر كانت فرصة مكاتية كي يعبر الناس عف سخطهـ ككرههـ لسياسة بريطانيا في السكداف)
كبعدها سار المتظاهريف عبر الطرؽ الرئيسية بالخرطـك كالتقكا عند الجامع الكبير كأماـ منزؿ 

مي عبد المطيؼ كهتفكا له باسمه كحياته كفكر عكدتهـ لممدرسة الحربية كجدكا أف القكات البريطانية ع
 (. 127قد أحاطت بهـ كألقت القبض عمي كاحد كخمسكف مف المشاركيف في المظاهرات )

 ( 128كفي ظؿ هذب األحداث كالمظاهرات تـ اغتياؿ السير لي ستاؾ في القاهرة )

                                                           
 .445ص ،تاريا السكداف الحديث ،. محمد سعيد القداؿ122
 ـ.2003يكليك  ،جامعة األحفاد لمبنات ،محاضرة في االحتفاؿ بذكرم حسيف شريؼ ،. محجكب محمد صالح123
 .70ص ،مرجع سابؽ ،. إبراهيـ أحمد العدكم124
 .71ص ،مرجع نفسه. ال125
  .154ص ،ـ1936 ،القاهرة ،السكداف،) ب،د( ،. إبراهيـ عبدب126
 .445ص ،تاريا السكداف الحديث ،. محمد سعيد القداؿ127
 ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،المركز الدكلي لمصر كالسكداف ،مجمكعة الكثائؽ السياسية ،. راشد البراكم128

 .148ص ،ـ1952
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 ستاك :حادث اغتيال السير لي 
ـ 46;3كانت قمة األحداث السياسية كالعسكرية التي بدأت في الخرطكـ في يكنيك / حزيراف 

اغتياؿ السير لي ستاؾ حاكـ عاـ السكداف كسردار الجيش المصرم في التاسع عشر مف تشريف 
( ككاف عهد ستاؾ في 129ـ في القاهرة عمي يد بعض الفدائييف المصرييف )46;3الثاني / نكفمبر 

ـ إلى حيف مقتمه بالقمع كالسيطرة عمي الشؤكف الدينية ;3;3كداف قد اتصؼ في المدة مف الس
  .(130كالسياسية )

كقد أتاح اغتياؿ السردار ستاؾ الفرصة المبتغاة لمعسكرية البريطانية في كادم النيؿ شماله 
فكشؼ  .ـ36;3كجنكبه، فقد كاف بمثابة حادث سراجيفك بالنسبة لمعسكرية البركسية في عاـ 

(. كعمى 131االستعمار البريطاني عف أنيابه كاستسممت له القيادة الكطنية في كؿ مف مصر كالسكداف)
إثر اغتياله أرسؿ المندكب السامي البريطاني في القاهرة فيمد مارشاؿ المنبي في الثاني كالعشريف مف 

حككمة سعد زغمكؿ،  ـ مذكرة شديدة المهجة ضمنها مطالب قاسية عمي46;3تشريف الثاني /نكفمبر 
كهدد المنبي باتخاذ تدابير فكرية في حالة عدـ تمبية مطالبة التي كاف أهمها إصدار األكامر بإرجاع 
جميع الضباط المصرييف ككحدات الجيش المصرم مف السكداف خبلؿ أربعة كعشريف ساعة، كتحكيؿ 

ضعة كمكالية لئلدارة البريطانية الكحدات السكدانية التابعة لمجيش المصرم إلى قكة سكدانية تككف خا
 (. 132كتحت قيادة الحاكـ العاـ )

كنتيجة لمضغط المتزايد مف بريطانيا قاـ مندكبها السامي في مصر سعد زغمكؿ استقالة حككمته في 
ـ إلى الممؾ فؤاد الذم قبمها بعد أف عزمت 246;3الرابع كالعشريف مف تشريف الثاني / نكفمبر 

 ( 133ي المضي قدمان في قرارها بسحب القكات المصرية مف السكداف)الحككمة البريطانية عم
كبالرغـ مف أف الضباط المصرييف في السكداف كانكا تحت أمرة ضباط بريطانييف أعمي رتبة 
إال أنهـ كانكا يمثمكف خطران حقيقيان عمي السمطات البريطانية نتيجة لصبلتهـ الكثيقة بالعائبلت 

                                                           
ـ )دراسة كثائقية( المنظمة اإلسبلمية 1953 -1938تطكر الحركة الكطنية في السكداف  ،. أحمد إبراهيـ دياب129

 .15ص ،ـ1984 ،بغداد ،لمتربية كالعمـك كالثقافة
130

 .MANSOR KHALID THE COVCRNMENL THEY DESCRVE : THE RDE OF THE ELILE IN 

SUDANS POLILICAL EVOLUTION KHARTOUM  UNIVERSTY PRESS 1995 P42 
 .16ـ، ص1952-1938. أحمد إبراهيـ دياب، تطكر الحركة الكطنية في السكداف 131
ـ، المطبعة 1953فبراير  12ـ إلي 1841فبراير / شباط 13. جمهكرية مصر، رئاسة مجمس الكزراء، السكداف مف 132

 .26ـ، ص1953األميرية، القاهرة، 
 .29. المصدر نفسه، ص133
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لمغة كالديف في مصر كالسكداف بعد الحرب العالمية األكلي كثكرة عاـ السكدانية بحكـ القكمية كا
  .(3ـ );3;3

 سحب الجيش المصري من  السودان وأثره عمي مجريات الثورة : 
اعتبرت بريطانيا اف المصريف هـ الذيف سببكا لها كؿ المتاعب التي كاجهتها في السكداف 

عة بعد ستة اياـ مف حادث االغتياؿ، اما فرقة ـ فتـ سحب الفرقة المصرية الراب46;3خبلؿ عاـ 
كلـ يتمكف  .المدفعية كالفرقة الثالثة فقد رفضت تنفيذ االمر اال اذا جاءها مف كزير الحربية المصرم

هدلستكف مف استخداـ القكة إلجبارها لتنفيذ األمر ألنه لـ يكف يأمف جانب القكات السكدانية فقرر 
كلكف الفرؽ السكدانية في الخرطكـ كأـ درماف كتمكدم قررت مساندة  استدعاء فرقة بريطانية اضافية

نكفمبر تحركت ثبلث سرايا مف الفرقة السكدانية الحادية عشر بعد اف استكلت 49الفرقة المصرية كفي 
عمي السبلح مف المخازف كاتجهت نحك السرام لكي تنضـ لها كحدة الحراسة ثـ تكاصؿ مسيرتها 

  .(4عصياف عسكرم )لمخرطكـ بحرم كاعبلف 
كانت هذب القكات العسكرية بقيادة المبلـز أكؿ عبد الفضيؿ الماظ، فأصدر القائد البريطاني 
أكامرب لمجيش البريطاني بالتصدم لهذب القكة حيث دارت معركة قتؿ فيها العشرات مف الجنكد 

نية بعد استشهاد قائدها عبد البريطانية كمف الجنكد السكدانييف، كانتهت المعركة لصالح القكات البريطا
الفضيؿ الماظ، كألقي القبض عمي أربعة مف الضباط الذيف كانكا يديركف المعركة كحكـ عميهـ 

 (. 135( رميان بالرصاص )134باإلعداـ كنفذ الحكـ عمي ثبلثة منهـ )
ـ في السكداف كاعتقؿ مف زعمائها مف بقي عمي قيد الحياة، 46;3كهكذا انهارت حركة 

نيكف الذيف شعركا بالمرارة كاإلحباط، فشؿ الثكرة إلى الضباط المصرييف الذيف أغركهـ كيعزك الكط
بالتمرد، ثـ خذلكهـ كيشيركف خاصة إلى ضابط المدفعية رفعت بؾ الذم كعد بالمساندة في الكقت 

ربما كاف ذلؾ أحد األسباب، كلكف يبدك أف تدخؿ القكات المصرية كحدب لـ  .المناسب ثـ أخمؼ كعدب

                                                           
القاهرة،  رؤيه تاريخيه، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، –ار المصرم لمسكداف عبد العظيـ رمضاف، اكذكبة االستعم -1

 . 39ـ، ص1988
 . 161-160ميمكنة ميرغي حمزة، مرجع سابؽ، ص ص -2

. هـ كؿ مف المبلـز أكؿ سميماف محمد، كالمبلـز ثاني حسف فضؿ المكلي، كالمبلـز ثاني ثابت عبد الكريـ، أما 134
( عامان. لممزيد ينظر : عمي 15ي البنا فقد عدؿ الحكـ عميه في المحظات األخيرة إلي السجف )الرابع المبلـز ثاني عم

 .65ـ، ص1970عبد الرحمف األميف، الديمقراطية كاالشتراكية في السكداف، المكتبة المصرية، صيدا، 
 .16. أبك بكر حسف محمد باشا، تأثير مصر عمي األكضاع السياسية في السكداف...، ص135
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كف كافيان لنجاح الثكرة ألف القكات البريطانية برغـ أنها كانت أقؿ عددان، إال أنها كانت متفكقة في ي
 ( 136نكعية السبلح كالعتاد، كفي المدد العسكرم الذم كاف يصمها في كقت سريع )

كيمكف أف نعزم فشؿ الثكرة إلى عدة عكامؿ منها، أف الضباط المصرييف كانكا منقسميف بازاء 
،  .ة البريطانييفمحارب اضافة إلى ضعؼ االتصاؿ كالتنسيؽ بيف الضباط السكدانييف في الخرطـك

كزمبلئهـ  في االقاليـ، كعدـ التزاـ ضباط الجيش المنتميف لجمعية المكاء األبيض جانب الحيطة 
كالحذر مف تسرب بعض صنائع مخابرات السمطة إلى صفكفهـ كاطبلعهـ عمي خططهـ كتحركاتهـ، 

 .(137لى اغتياؿ السير لي ستاؾ المفاجئ، كقرار  سحب  القكات  المصرية  مف السكداف )اضافة إ
ـ مختمفة، 46;3مف الناحية السياسية كانت ردكد فعؿ اإلدارة البريطانية في السكداف لحركة 

فقد نقضت عهدها الذم قطعته لمزعامات الصكفية في ساعة شدة األحداث، ككضعت مشركع الحككمة 
لمجمس االستشارم، ككذلؾ عممت عمي تخفيض نفكذ مصر في السكداف، كما أمر الحاكـ المحمية كا

العاـ السير جكف مفي باالندفاع في سياسة قبمية كاسعة النطاؽ كاإلسراع في فصؿ أقاليـ السكداف 
   .(138الشمالية عند المديريات الجنكبية كاالستعانة بصكرة خاصة في هذا الشأف باإلرساليات المسيحية)

كفي الجانب الشعبي اختفي مف ميداف النضاؿ قادة الحركة كرائدك الكفاح، فهاجر بعضهـ إلى 
مصر ليجد أف النفكذ البريطاني يسيطر عمي سياستها كما هك الحاؿ في السكداف، كخرج مف بقي 
عمي قيد الحياة في السكداف مف سجنه إلى مجتمع سكداني جديد، كاف يتألؼ مف عنصريف أحدهما 

  .(139ـ، كالظركؼ التي البستها كاألخر متنكر لها )46;3لتاريا الحركة الكطنية كحركة  جاهؿ
أدركت اإلدارة البريطانية في السكداف أف الببلد تجتاز فترة مف الضعؼ كاالنحبلؿ فقررت أف 

مرة تعجؿ ببرنامج استعمارم كفقان لمسياسة التقميدية التي تسير عميها اإلمبراطكرية في الببلد المستع
األخرل قبؿ أف تضيع الفرصة، فنزعت نقاب الحيطة كالحذر كاندفعت بأقصى ما لديها لتنفيذ 
صدار تشريعات اإلدارة القبمية، أما  البرنامج، ككاف المظهر النظرم لتمؾ السياسة في الجهاز اإلدارم كا 

كدفعهـ لتقدـ  مظهرها في التطبيؽ فكاف اضطهاد المتعمميف كالتضيؽ عميهـ كتشجيع غير المتعمميف
 ( 140الصفكؼ كتكلي القيادة )

                                                           
 .73أحمد طربيف، مرجع سابؽ، ص. 136
 .73. احمد طبريف، المرجع نفسه، ص 137
 .97. مدثر عبد الرحيـ، االمبريالية كالقكمية في السكداف، ص138
 .55. أخير خير، كفاح جيؿ، ص139
 .16ـ، ص1953-1983إبراهيـ دياب، تطكر الحركة الكطنية في السكداف ‘. أحمد 140



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 

98 

 م : 1924موقف السيد عبد الرحمن الميدي من ثورة 
ـ، 46;3كقؼ السيد عبد الرحمف المهدم كبعض مف الطكائؼ الدينية األخرل في كجه ثكرة 

ـ بؿ ربما أخذ مكقفان 46;3ككانت تحركه عدة دكافع كأسباب جعمته يتحفظ عمي تعاممه مع ثكرة 
 منها كتتمخص األسباب في : معارضان 
أف السيد عبد الرحمف المهدم قد احتفظ لنفسه كأنصارب طريقان خاصان في التعامؿ مع الحككمة  -3

ـ، كما أتخذ مكقؼ سمبي مف كؿ 46;3كاستبعد كؿ أنكاع كأشكاؿ العنؼ التي مارستها ثكرة 
ريد عبر الكسائؿ الحركات التي  شقت عصا الطاعة عمي الحككمة، كيرم أنه يسعي إلى ما ي
 ( 141السممية األخرل بعيدان عف أشكاؿ العنؼ كالمكاجهة المباشرة مع االستعمار )

أف الحركات كانت مصرية الهكل كأف السيد عبد الرحمف هك أكؿ مف نادم أف يككف السكداف  -4
لمسكدانييف، األمر الذم دعاب أف يقؼ في كجه كؿ مف يؤيد ضـ السكداف لمصر، اضافة إلى 

ـ أغمبهـ مف عناصر ال تجد القبكؿ مف معظـ فئات المجتمع 46;3قادة ثكرة  ذلؾ إف
السكداني الذم كانت تمثمه شرائح رجاؿ الديف كالطرؽ الصكفية كزعماء القبائؿ كاألعياف 

(142). 
كفي يكنيك اجتمع كبار العمماء كاألعياف في منزؿ اإلماـ عبد الرحمف بدعكة منه، كبعد 

مكا رسالة إلى  الحاكـ العاـ تعبر عف كالئهـ لبريطانيا بصفتهـ المعبريف عف مناقشات دارت بينهـ أرس
  .(143الحركة الكطنية السكدانية، كقدمكا في رسالتهـ النقد لئلدارة في عهد الحكـ التركي المصرم)

كيعتبر اإلماـ عبد الرحمف المهدم هك مف تزعـ مبادرة الدعكة لبلجتماع مع األعياف كزعماء 
  .(144فية إضافة إلى الشخصيات الذيف يمثمكف المصالح المتعاكنة مع اإلدارة البريطانية )الطرؽ الصك 

ترم الدراسة أف كقكؼ الزعماء كاألعياف كمشايا الطرؽ الصكفية ضد جمعية المكاء األبيض، 
كاف له دكر سمبي في تحقيؽ أهداؼ الجمعية، ألف المجتمع السكداني خبلؿ فترة االستعمار كما قبمه 

نت تسيطر عميه الزعامات، كهذا ما جعؿ بريطانيا تتقرب مف هؤالء األعياف كالطكائؼ الدينية كا
 لكسب تأييدهـ. 

                                                           
الدكر االقتصادم كاالجتماعي لئلماـ عبد الرحمف المهدم، الشركة  . الطيب محمد الزاكي، العرش كالمحراب،141

 .133ـ، ص2014العالمية لمطباعة كالنشر، )د،ت(، 
 .77. يكشكك ككريتا، مصدر سابؽ، ص142
 .71. زكي البحيرم، مرجع سابؽ، ص143
 .80. محمد سبلمة النحاؿ، مرجع سابؽ، ص144
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 محاكمة قادة جمعية المواء األبيض :
ـ عندما عقدت 47;3جرت محاكمة قادة المكاء األبيض المعتقميف في شهر فبراير عاـ 

يجر برادلي كالشيا حسف الفيؿ، ككاف محكمة كبرم عمنية برئاسة القاضي كعضكية كؿ مف الم
المتهمكف الذيف مثمكا في المحكمة هـ عمي عبد المطيؼ، كصالح عبد القادر، كعبيد حاج األميف، 
كحسف شريؼ، كحسف صالح، كأحمد مدثر، كتهامي محمد عثماف، كمحمد سر الختـ خميفة، كمحمد 

حقهـ أحكاـ بالسجف كنفي خمسه مف المهدم الخميفة عبد اهلل، كأديف أغمب المتهميف كصدرت في 
قادة جمعية المكاء األبيض إلى كاك كبحر الغزاؿ كهـ عمي عبد المطيؼ كعبيد حاج األميف كعمي البنا 
كمحمد عبد البخيت كمحمد المهدم الخميفة عبد اهلل كمات عبيد حاج األميف في  منفاب بداء الحمى 

ـ كلكنه فقد عقمه كمات نزيبلن بإحدل 58;3اهدة السكداء،  أما عمي عبد المطيؼ أفرج عنه عقب مع
 .(3مصحات مصر )

 م :1924تقييم ثورة 
ـ ينبغي اف يككف عمي 46;3يرم االستاذ احمد خير المحامي اف الحكـ السميـ عمي ثكرة 

اساس النظر اليها كتقديرها ال بظركؼ اليكـ كمقياس هذب السنيف، ك انما عمي ضؤ الظركؼ التي 
ـ قدمكا الدليؿ عمي حيكية السكدانييف 46;3رات المحمية ك العالمية كخمص اف زعماء مرت بها كالمؤث

كسخطهـ عمي االستعمار كرغبتهـ في الحياة الحرة الكريمة، كرام اف مظاهرات المدرسة الحربية 
اضافة إلى اغتياؿ السير لي ستاؾ اتاحت الفرصة لبريطانيا الستخداـ القكة تحت ستار الدفاع كاالمف 

  .(4النظاـ كاف تقضي عمي حركة الثكار )ك 
كيقكؿ االستاذ أحمد محمد يس )أف مكقؼ الحككمات المصرية التي أعقبت حككمة سعد باشا 

ـ الذيف كانكا في السكداف كمصر أثناء أحداث اغتياؿ 46;3كاف مخيبان لآلماؿ بالنسبة ألبطاؿ ثكرة 
كبر دليؿ عمي ذلؾ محاكلة البكليس المصرم  السير لي ستاؾ (، كقكبؿ أكلئؾ األبطاؿ بالتجاهؿ كأ

  .(145القاء تهمة االغتياؿ إلى احد أعضاء الجمعية كهك عرفات محمد عبد اهلل )
كركم االستاذ محمد حسف هيكؿ الكاتب المصرم انه كانت تربطه صداقة عميقة بالراحؿ 

كرد له محمد أحمد محمد أحمد محجكب، ككاف يناقش محمد أحمد محجكب داعيان لكحدة كادم النيؿ 

                                                           
 . 211-209حسف نجيمة، مرجع سابؽ، ص ص -1
 . 44ير المحامي،  كفاح جيؿ، صأحمد خ -2

 .45. أحمد خير المحامي، مصدر سابؽ، ص145
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محجكب بأف إذا ذبح مصرم كسكداني عمي حجر كاحد فإف كؿ دـ يسيؿ في طريؽ مختمؼ كلف 
  .(146تختمط الدماء )

ـ كانت خالية مف أم برنامج يمكف بمقتضاب 46;3كيرم عبد الخالؽ محجكب أف حركة 
ف ترديد ألفاظ الحرية تهيئة الجماهير كحممها عمي االنضماـ إليها، كالبرنامج لـ يخرج في جممته م

ككحدة كادم النيؿ، كأف التنظيـ كاف ضعيفان كغير متسع في المستكم المطمكب لمجابهة 
  .(147االستعمار)

كيقكؿ الدكتكر عبد الكهاب : )ال أدرم كيؼ يمكف أف نطمؽ عميها ثكرة كطنية كزعماءها لـ 
مف مصر ككيؼ يتحقؽ االستقبلؿ  يطالبكا باالستقبلؿ التاـ لمسكداف بؿ كانكا يريدكف السكداف جزء

لمسكداف إذا تكحد مع مصر، كأف تكقيت القياـ بالثكرة قد تصادؽ بعكامؿ كأحداث خارج السكداف  مف 
أهمها تدهكر العبلقات بيف مصر كبريطانيا كاختبلؼ مكاقفها تجاب المسألة السكدانية إضافة إلى مقتؿ 

 (. 148السير لي ستاؾ )
ار الضباط مثؿ عبد اهلل خميؿ عف قيادة الثكرة جعؿ القيادة كيصنؼ أيضان أف ابتعاد كب

ـ هي حركة كطنية عممت 46;3العسكرية بأيدم ضباط صغار قميمي الخبرة إال أنه يرم أف ثكرة 
لتحرير السكداف كمصر مف االستعمار البريطاني كتحقيؽ كحدة كادم النيؿ، كتعتبر جزء ال يتجزأ عف 

بقة لها كالبلحقة بها مثؿ الحركة المصرية، مؤتمر الخريجيف الحركات الكطنية األخرل السا
 .(149كغيرها)

يرل الباحثاف أف تضارب أراء المثقفيف هك دليؿ قكم عمي عدـ اإليماف كالثقة بالكعكد 
المصرية بالدعكة لكحدة كادم النيؿ كأف استقبلؿ السكداف لف يتحقؽ إال عف طريؽ السكدانييف أنفسهـ 

 .ة مع مصركليس عف طريؽ الكحد

                                                           
، 7990. محمد حسنيف هيكؿ، السكداف القطر الذم لـ يستطيع أهمه أف يفهمكب، صحيفة األياـ السكدانية، عدد 146

 .3ـ، ص2004ديسمبر 6االثنيف، 
 .124ـ، ص1992ادم النيؿ، بيركت، ـ، ك 1985-19511. محمد سعيد القداؿ، اإلسبلـ كالسياسة في السكداف 147
ـ، تحرير، د. محاسف عبد القادر، 1924. عبد الكهاب أحمد عبد الرحمف، الحركة الكطنية في السكداف، ثكرة 148

، رقـ   .48ـ، ص1992، 18سمسمة الدراسات الكطنية، معهد الدراسات األفريقية كاألسيكية، جامعة الخرطـك
 .53در سابؽ، ص. عبد الكهاب أحمد عبد الرحمف، مص149
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 الخاتمة : 
مرت الحركة الكطنية السكدانية بعدة مراحؿ كانت أبرزها مرحمة المقاكمة ضد االستعمار        

كتمثمت في المقاكمة الدينية كالقبمية كاإلقميمية ككانت تمثؿ البدايات األكلى لحركات المقاكمة ضد 
بقة الخريجيف المثقفيف مف شهدت ظهكر ط  46;3ـ حتى :3;3ككانت الفترة مف  االستعمار.

خريجي كمية غردكف الذيف عممكا عمي إنشاء كتأسيس الجمعيات األدبية كالثقافية التي كانت بمثابة 
النكاة األكلى لمحركة األدبية كالثقافية  في الببلد. كقد ساهمت هذب الجمعيات األدبية كالسياسية في رفع 

ـ التي تعتبر بداية الكفاح 46;3ة المكاء األبيض الكعي الكطني كالكفاح ضد المستعمر خاصة جمعي
  .المسمح كمكاجهة االستعمار

 نتائج البحث : 
 إليها مف خبلؿ تمؾ الدراسة : تـ التكصؿ  مف أهـ النتائج التي

إال أنها أيقظت الشعكر الكطني كركح النضاؿ كمحاربة  ـ  46;3ثكرة عمي الرغـ مف فشؿ  -3
  .االستعمار

 .االستعمار مع المباشرة المكاجهة بداية هي 46;3 ثكرة كتعتبر  -4
بكحدة كادم النيؿ كانت مف االسباب التي ادت إلى عدـ تأييد مف قبؿ  46;3اف مناداب  ثكرة  -5

  .الطائفية كالمثقفيف
 التوصيات : 

االهتماـ بدراسة األحكاؿ السياسية في السكداف في الحقب الزمنية المختمفة كاالستفادة مف  -3
 .ةالتجارب السابق

إبراز دكر الشخصيات الكطنية التي كاف لها الفضؿ في ايقاظ الشعكر القكمي الذم أدل إلى  -4
 .استقبلؿ السكداف

  .دراسة الجكانب االقتصادية كاالجتماعية في السكداف  -5
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 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل : القرآن الكريم 
 ثانيًا : المصادر : 

ـ، تحرير دكتكرب محاسف 46;3كة الكطنية في السكداف، ثكرة عبد الكهاب أحمد عبد الرحمف، الحر  -3
، رقـ  عبد القادر، سمسمة الدراسات الكطنية، معهد الدراسات األفريقية كاآلسيكية، جامعة الخرطـك

  .ـ4;;3، :3
ـ، بحث في مصادر الثكرة السكدانية، مركز 46;3ككريتا، عمي عبد المطيؼ كثكرة  كيكشيك -4

  .42;، رقـ التصنيؼ 6:;رم، مكتبة الدراسات السكدانية، رقـ السجؿ جامعة الزعيـ األزه

محمد حسيف هيكؿ، السكداف القطر الذم لـ يستطيع أهمه أف يفهمكب، صحيفة األياـ السكدانية،  -5
 .ـ4226ديسمبر  8، االثنيف ;;9عدد 

 ثالثًا : المراجع  : 
نظـ الحكـ في السكداف، دار المأمكف،  إبراهيـ محمد حاج مكسي، التجربة الديمقراطية كتطكر -3
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   MANSOR KHALID THE COVCRNMENL THEY DESCRVE : THE 

RDE OF THE ELILE IN SUDANS POLILICAL EVOLUTION 

KHARTOUM  UNIVERSTY PRESS 1995 P42 
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 ـ، رسالة ماجستير غير منشكرة،4;;3البحكث كالدراسات األفريقية، جامعة القاهرة، 
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 حماس الموظفين   تأثير اإلجياد الوظيفي عمى
 م(2221-محمية سنار -عينة من البنوكراسة حالة )د

The Effect of Job Stress on Employee Enthusiasm 

A Sample of Banks - Sinnar Locality-2021 AD 

 
 داد :ــــإع

 ،كمية اإلقتصاد والعموم اإلدارية ،إدارة األعمال ، قسمأستاذ مساعد، بخيت أبوبكر عمي خضرد. 
 abosinnar@outlook.com -mobile - 0123184600جامعة سنار   

 
 
 المستخمص

هدفت الدراسة لمعرفة تأثير اإلجهاد الكظيفي بأبعادب )االنهاؾ النفسي، االنجاز الشخصي، 
العبلقات الشخصية (عمى حماس المكظفيف بأبعادة )الجهد المبذكؿ في العمؿ، القدرات كالخصائص 

 -محمية سنار  –مف مكظفي البنكؾ  إختيار العينة العشكائية القردية، ادراؾ الفرد لدكرب الكظيفي(. تـ
استخدـ المنهج الكصفي التحميمي لمبيانات  كالية سنار بإستخداـ إداة اإلستبياف لجمع البيانات.

كشفت النتائج: هنالؾ عبلقة ذات إحصائية   (SPSS)بإستخداـ الحزمة االحصائية لمعمكـ االجتماعية 
( بيف اإلجهاد الكظيفي بأبعادب )االنهاؾ النفسي، االنجاز الشخصي، 2.27عند مستكم معنكية )

العبلقات الشخصية (عمى حماس المكظفيف بأبعادة )الجهد المبذكؿ في العمؿ، القدرات كالخصائص 
( بيف 2.27القردية، ادراؾ الفرد لدكرب الكظيفي( هنالؾ عبلقة ذات إحصائية عند مستكم معنكية )

)الجهد المبذكؿ في العمؿ( ليس هنالؾ عبلقة ذات إحصائية عند مستكم معنكية  )االنهاؾ النفسي( ك
( بيف )االنهاؾ النفسي، العبلقات الشخصية(  ك ) ادراؾ الفرد لدكرب الكظيفي( اهـ التكصيات:  2.27)

أكصى بأف تتضمف البرامج التدريبية بعض مهارات تغيير السمكؾ، ك تحسيف نظاـ الحكافز المادية 
 .نكية، االهتماـ بالبيئة الداخمية لمعمؿكالمع

 ،: اإلجهاد الكظيفي،االنهاؾ النفسي، االنجاز الشخصي، العبلقات الشخصيةالكممات المفتاحية
 حماس المكظفيف، الجهد المبذكؿ في العمؿ، القدرات كالخصائص القردية، ادراؾ الفرد لدكرب الكظيفي.
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Abstract 
 

The study aimed to find out the effect of job stress in its dimensions 

(psychological exhaustion, personal achievement, personel relationship) on 

the employees' enthusiasm in its dimensions (effort at work, abilities and 

characteristics, individual's awareness of his job role). A random sample was 

selected from bank employees - Sennar locality - Sennar state, using a 

questionnaire tool to collect data. The descriptive analytical approach was 

used for the data using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

The results revealed: There is a statistically significant relationship at the 

level of significance (0.05) between job stress with its dimensions 

(psychological exhaustion, personal achievement personel relationship) on 

employee enthusiasm in two dimensions (effort at work, Abilities and 

characteristics, the individual's perception of his job role) There is a statistical 

relationship at the level of significance (0.05) between (psychological 

exhaustion) and (effort at work) There is no statistical relationship at the level 

of significance (0.05) between (psychological exhaustion, personel 

relationship) And (the individual's awareness of his job role) The most 

important recommendations: It was recommended that the training programs 

include some behavior change skills, improve the system of material and 

moral incentives, and pay attention to the internal work environment. 

Keywords: job stress, psychological exhaustion, personal achievement, 

personel relationship, employee enthusiasm, effort at work, abilities and 

characteristics of the individual, the individual's perception of his job role. 
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 :(3)ـقدمـةمال
اإلجهاد الكظيفي كذلؾ  المؤثرات التي تسبب يكاجه اإلنساف فى الحياة اليكمية مجمكعة مف

فى ظؿ التغيرات الكبيرة التى تطرد عمى نمط الحياة التى يشهدها العالـ عمى كجه الخصكص فى 
يسبب اإلجهاد الكظيفي مشاكؿ صحية تؤدل إلى إرتفاع معدالت الغياب عف العمؿ  .الثالثة األلفية

كفقداف القدرة عمى تحسيف مستكل اآلداء الكظيفي لمعامميف. كلكي تضمف المنظمة نجاحها 
 . تقميؿ االجهاد الكظيفي  لتحسف معدالت االنجاز الشخصي لممكظفيف  كأستمراريتها فإنها بحاجة الي

تبر اإلجهاد الكظيفي نكع خاص مف التكترات الناتجة عف االهداؼ فى مكاف العمؿ كهى يع 
ظاهرة تنتج عف المشاكؿ فى العمؿ التى يتدخؿ فيها الجانب البيئى مع الجانب النفسى كالعقمى كهذب 
 الظكاهر مع الشعكر الفرد بمدل قدرته عمى إستدامة كفاءته فى العمؿ كحبه لما يقكـ به ذلؾ بهدؼ
معرفة مدل تأثير اإلجهاد الكظيفي عمى حماس المكظفيف. كمف المعركؼ أف تجربة اإلجهاد الكظيفي 
تسبب مشاكؿ صحية ك خفض الرضا الكظيفي كقدرته عمى إعادة العمؿ كالدافع إلى األداء في 

 .الكظيفة
زفان فى عاطفته ( : هك أف يشعر الفرد بككف متعبان كمجهدان إلى درجة كبيرة مستن4)اإلنياك الوظيفي
  .كذهنه ككجدانه

 .داءلؤل تهرجة حماس الفرد آلداء العمؿ كمدل دافعيدكهك يعكس  :الجيد المبذول فى العمل
 .تبمد المشاعر التجرد مف الخكاص الشخصيةتعني حيكية أك :  العالقات الشخصية

 المبذكؿ عميها  كهى القدرات كالخبرات السابقة كالتى يتكقؼ الجهد القدرات والخصائص الفردية

نطباعاته عف 5)إدراك القدرة لدوره الوظيفي  (: كتتمثؿ فى سمكؾ الفرد الشخصى أثناء اآلداء لقدراته كا 
  .الكيفية التى يمارس بها فى المنظمة

:الذل يقيس مستكل الشعكر بتحقيؽ أك عدـ تحقيؽ إنجازات شخصية عمى صعيد  اإلنجاز الشخصى
 .العمؿ

 :مشكمة الدراسة 
العديد مف المكظفيف مف بعض المشاكؿ فى كظائفهـ كذلؾ ناتج لئلجهاد الكظيفي  ييعان

الكاقع عميهـ جراء مايحدث فى بيئة العمؿ الداخمية أك البيئة الخارجية كبالتالى يعتبر اإلجهاد الكظيفي 
مف القضايا الشائعة التى تقع عمى المكظفيف فى أغمب األحياف كتشمؿ مشكمة الدراسة فى كجكد 
اإلنهاؾ النفسى كالعبلقات الشخصية ك شعكر العامؿ بضيؽ نتيجة اإلجهاد الشخصى الذل يؤثر عمى 

  الجهد المبذكؿ فى العمؿ كالقدرات كالخصائص ك إدراؾ الفرد لدكرب الكظيفي.
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حماس  عمىالتالي ما هك أثر االجهاد الكظيفي  يتظهر مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس
 نه االسئمة التالية :كتتفرع م المكظفيف؟ 

 حماس المكظفيف. عمىما تأثير االنهاؾ النفسي  -

 حماس المكظفيف عمى تؤثر العبلقات الشخصية هؿ -

 حماس المكظفيف. عمى التأثير نجاز الشخصيكيؼ يمكف لئل -
 :لى إتيدف الدراسة  أىداف الدراسة :

 .معرفة مدل تأثير اإلجهاد الكظيفي عمى حماس المكظفيف -

 .كامؿ الرئيسية التى تسبب اإلجهاد الكظيفيالكشؼ عف الع -

 الكقكؼ عمى  الطرؽ ك اإلستراتيجيات المستخدمة التى تخفض مف اإلجهاد الكظيفي الزائد  -

 معرفة أثر سمبيات اإلجهاد الكظيفي عى حماس المكظفيف  -

 تنبع أىمية الدراسة. أىمية الدراسة :

 ي مستكيات مرتفعة مف الكفاءة كالفاعميةتساعد عممية تخفيؼ االجهاد الكظيفي عمى التكصؿ ال -

 تساعد عممية تخفيؼ االجهاد الكظيفي عمى مكاجهة تحديات العمؿ الداخمي أك الخارجي -

 تساعدالمكظفيف  في تحقيؽ رغباتهـ في الحصكؿ عمى إستجابة مناسبة ك سريعة مف االدارة العميا  -

 أالىمية العممية:
 .الممارسة اإلدارية كترشيد القرارات االدارية. إلى زيادة المعرفة  كتحسيف البحث يؤدل .3

 .هذا البحث يعتبر إضافة لمكتبة البحكث لئلستفادة منه فى بحكث أخرل .4

التنمية العممية كالكفاءة األكاديمية مع التكسع فى النظاـ التعميمى العالمى كالمبادرات زيادة  .5
 .ـ شرطان أساسيا مهمان الجديدة التى أدخمت فى الببلد يعتبر التطكير العممى كالتقد

 األىمية العممية  :
 التكصؿ إلى نتائج كتكصيات تساهـ فى تحسيف آداء المكظفيف كتقميؿ اإلجهاد. -1

 .لفت نظر المسؤكليف إلى ضركرة العناية باإلجهاد الكظيفي -2

 .المساهمة في رسـ سياسات كاضحة  لتحسيف آداء المكظفيف -3
 :فرضيات الدراسة 

( بيف اإلجهاد الكظيفي كحماس 0,05مستكل معنكية ) دة إحصائية عنهنالؾ عبلقة ذات دالل -
 .المكظفيف
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( بيف عدـ اإلنسانية كالجهد المبذكؿ 2027نالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )ه -
 فى العمؿ

( بيف اإلنجاز الشخصي كالمجهكد 0.05هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
 ذكؿ فى العمؿ.المب

( بيف اإلنهاؾ النفسى كالمجهكد 2.27هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
 المبذكؿ فى العمؿ.

( بيف عدـ اإلنسانية ك القدرات 2027هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
 كالخصائص الفردية

( بيف اإلنجاز الشخصي ك القدرات 2.27عنكية )هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل م -
 كالخصائص الفردية

( بيف اإلنهاؾ النفسى ك القدرات 2.27هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
 كالخصائص الفردية

( بيف عدـ اإلنسانية ك إدراؾ الفرد 2027هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
 في.لدكرب الكظي

( بيف اإلنجاز الشخصي ك إدراؾ 2.27هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
 الفرد لدكرب الكظيفي.

( بيف اإلنهاؾ النفسى ك إدراؾ الفرد 2.27هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -
 لدكرب الكظيفي.

 نموذج الدراسة :
 المتغير التابع                                           المتغير المستقؿ                 

                         اإلجياد الوظيفي                                               حماس الموظفي                

 
 
 

 

 

 
 

 2221واقع تكوين فرضيات الدراسة  المصدر: الباحث من

 العالقات الشخصية

 القدرات والخصائص الفردية اإلنجاز الشخصى

يأثر إدراك الفرد لدور الوظيف اإلنهاك النفسى  

 الجهد المبذول فى العمل
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 حدود الدراسة :
 ـ4243ود الزمانية : الحد -
 مدينة سنار. -عينه مف البنكؾ كالية سنارالحدود المكانية:  -

   الستبيافالمصادر األولية : ا
  األكراؽ العممية –اإلنترنت  –الكتب كالمجبلت العممية المصادر الثانوية  : 

 :ػػالدرسات السابقة
جهاد الكظيفي كحماس هدفت الدراسة إلى فحص العبلقة بيف اإل( 4)(2212كالب،  ) دراسة -3

المكظفيف  تمثمت مشكمة الدراسة في انه  لقد أصبح اإلجهاد الكظيفي قضية شائعة فى مجتمعنا 
الحديث كيرجع ذلؾ اساسان إلى الرككد اإلقتصادل كالمنافسة الشديدة كالتغيرات التنككلكجية الحديثة 

اضيع الكاسعة فى عدة مجاالت فى الحياة، تكمف اهمية دراسة هذا المكضكع بإعتبارب  أحد المك 
عتبار أف المؤسسات العامة فى الدكؿ كبالتالى فإف العامميف كهذب  كخاصة فى مجاؿ اإلدارة، كا 

تقكـ فى هذب الدراسة عمى إعطاء خطكة كاسعة عف .المؤسسة يتعرضكف لضغكط متعددة المصادر
ضغكط عمى العامؿ تحديد اآلثار التى سكؼ تخمفه هذب ال.اهـ مصادر كأسباب ضغكط العمؿ

تـ اإلعتماد عمى المنهج .كالمؤسسة.الكصكؿ إلى تكصيات كنصائح تخفؼ مف ضغط العمؿ
كجكد  أهـ النتائج: كجكد مستكل أقؿ مف المتكسط مف السيطرة كالتحكـ لدل العامميف..الكصفى

مستكل أقؿ مف كضكح الدكر لدل العامميف كأف العامؿ ألبرز مستكل هذا العمؿ مف حيث 
اطها باآلداء. أهـ التكصيات: العمؿ عمى معالجة العكامؿ التى تسهـ فى اإلجهاد الكظيفي إرتب

ضركرة القضاء عمى المشاكؿ المسببة لمصراعات بيف المكظفيف، العمؿ  ،كزياة حماس المكظفيف
 عمى زيادة حماس المكظفيف لماله مف دكر كبير فى التنظيـ

كتشاؼ مدل إنتشار ظاهرة اإلحتراؽ الكظيفي إي هدفت الدراسة ال( 6)م(2217دراسة ) عوض،  -4
أهمية الدكر الذل يمعبه الدكر الكظيفي .بيف المكظفيف كاإلدراييف فى جمعية أعمار التنمية كالتأهيؿ

التعرؼ عمى  األسباب المؤدية إلى إنشاء هذب الظاهرة، .فى التأثير عمى نفسية المكظغ كآدائة
تمثمت مشكمة الدراسة في عدـ كجكد معدالت كمعايير  .كضع آلية كفيمة بتعييف عمؿ اإلدارل

إستخداـ الطريقة لمتقييـ التتناسب مع جميع المكظفيف.صعكبة تحديد جمع العناصر ذات .لآلداء
التأثير فى اآلداء، صعكبة تحديد أكزاف مقبكلة لكؿ عنصر مف عناصر التقييـ. أف أهمية الدراسة 

ألكلى مف نكعها التى بشكؿ خاص فى معرفة مدل تكمف فى أصالتها حيث تعتبر الدراسة ا
إنتشار هذب الظاهرة لئلدارييف فى الجمعية.كتطكير العنصر البشرل مف حيث إستخداـ 
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إستراتيجيات جديدة لمتعامؿ مع األفراد كالعكامؿ المؤثرة عمى تقسيمهـ فى بيئة العمؿ مما يؤدل 
تمثمت في كجكد درجات متكسطة مف  نتائج الدراسة  إلى تحسيف صحتهـ النفسية كالسمككية.

اإلحتراؽ الكظيفي لدل مجمؿ أفراد العينة فى األبعاد.تشير نتائج البحث إلى الفئات األكثر تعرضان 
لمضغكط المهنية فى مجاؿ اإلعبلـ.التكصيات التأكيد عمى البعد الدينى كضركرة التسمح بالصبر 

العمؿ عمى تخفيؼ العبء .بلص فى العمؿلتقكل كالعمؿ بما كصانا به رسكلنا الكريـ كاإلخاك 
الممقى عمى عاتؽ المكظفيف كذلؾ النه كمما قؿ العبء الممقى عمى المكظفيف كمما قؿ اإلحتراؽ 

كضع الشخص المناسب فى المكاف المناسب حيث أنه كمما كاف العمؿ مناسب لمقدرات .لديه
 الفردية لممكظؼ كمما قؿ اإلحتراؽ 

تهدؼ هذب الدراسة لمحاكلة التعرؼ عمى أثر الضغكط الكظيفية ( 7)(2217)أبو سنينة،دراسة  -5
عمى الكالء التنظيمى لدل العامميف فى كزارة الداخمية كذلؾ مف أجؿ تقديـ سمسمة مف التكصيات 

التعرؼ عمى مدل عبلقة الضغط الكظيفي بأبعادب )عبء العمؿ بيئة العمؿ .ألصحاب القرار
اسة سعت إدارة المنظمات إلى اإلهتماـ بأساليب كطرؽ تحفيز المادية كصراع الدكر (.مشكمة الدر 

العامميف كتحقيؽ رضاهـ كتنمية مشاعر الكالء التنظيمى لديهـ مامستكل صراع الدكر غمكض 
الدكر العمؿ بيئة العمؿ المادية فرص التقكيـ الكظيفي كطبيعة العمؿ كصعكبته لدل العامميف فى 

تنظيمى لدل العامميف فى كزارة الداخمية تتبع أهمية الدراسة فى كزارة الداخمية مامستكل الكالء ال
تحاكؿ دراسة الضغكط الكظيفية لدل العامميف .ككنها تبحث فى مكضكع الكالء التنظيمى العامميف

كهذب الضغكط تؤثر سمبيان عمى العامميف كذلؾ  أهمية الكالء التنظيمى فى حياة المنظمات عمى 
أهـ النتائج .مى سير العمؿ فيها كتحقيؽ أهدافها بشكؿ فعاؿ كمتميزإختبلفها كأثرها الكاضح ع

إرتباط .إرتفاع مستكل الضغكط الكظيفية يقمؿ مف الكالء التنظيمى لدل العامميف فى كزارة الداخمية
فرص الترقيات كالتقديـ الكظيفي بالشكاغر الكظيفية أكثر مف إرتباطها بالكفاءة يزيد مف الضغكط 

مستكل الكالء التنظيمى لدل العامميف كفى الكزارة مرتفعة بأف لهـ مستقبؿ أفضؿ درجة .كاألعباء
عطاؤب  لمكزارة اهـ التكصيات: الحد مف تدخبلت المسؤكليف  المباشريف فى عمؿ المكظؼ كا 

تكفير المعمكمات البلزمة كالكافية لممكظؼ بخصكص المجاؿ .المجاؿ لممارسة صبلحياتهـ
عمى تقميؿ عبء العمؿ كالنتائج عف إزدحاـ المراجعيف مف خبلؿ  العمؿ.المتعمؽ بعممه خاصة

 زيادة عدد المكظفيف كالعامميف فى اإلستقباؿ لمتخفيؼ مف الضغط عميهـ 
أهداؼ الدراسة التعرؼ عمى أسباب كمصادر ضغكط العمؿ التى ( 8)(2222الحبيب، )دراسة  -6

ى العكامؿ المؤثرة فى زيادة ضغكط يعانى منها المكرد البشرل داخؿ المنظمة محاكلة التعرؼ عم
محاكلة تحسيف اآلداء مف خبلؿ .معرفة العبلقة المكجكدة بيف معرفة ضغكط العمؿ كاآلداء.العمؿ
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يعتبر  .أهـ النتائج:.التفعيؿ أك القضاء عمى ضغكط العمؿ منهجية الدراسة : المنهج الكصفى
بيران فى السمكؾ التنظيمى. ضغكط مكضكع ضغكط العمؿ مف أكثر المكاضيع التى تمقت إهتمامان ك

العمؿ تؤثر عمى السمكؾ التنظيمى كآداء المكارد البشرية.مف خبلؿ تتبع كضع العديد مف 
لذلؾ تكمف أهمية الدراسة فى محاكلة .المنظمات الجزائرية سكاء أف كانت إنتاجية أك خدمية

تكفر كـ هائؿ مف المعمكمات اهـ التكصيات :ػػػ.التعرؼ عمى الضغكط التى تكاجه المكارد البشرية
عمى شبكة اإلنترنت مما يعنى أف إستخداـ هذا المكرد يقتضى الكثير مف الكقت كالجهد 

قمة .تشعب المكضكع كالذل يحتاج إلى الكثير مف الدقة كالتمكف مف اإللماـ بهذب اإلضافة.كالصبر
 .المراجع فى المكاتب المتمحكرة حكؿ المكضكع

 االطار النظري 
 الوظيفي  اإلجياد

  : (9)مفيوم اإلجياد الوظيفي 
يعتبر هانتر بمثابة األب الركحى لمفهكـ الحديث لئلجهاد الكظيفي كالذل يسمى اإلجهاد 
بالمكت حيث أف اإلجهاد هك ظاهرة طبيعية اليمكف لئلنساف تجنبها دائمان خاصة كأف اإلجهاد 

آلخر سمبى هداـ لمصحة الشخصية   الكظيفي كجهاف أحدهما إيجابى مفعـ بالطاقة اإلنتاجية كا
كمصادرب كآثارب كسبؿ السيطرة عميه، حيث ركز  هإختمؼ الباحثكف فى تعريفهـ لمفهكـ اإلجهاد كطبيعت

البعض عمى األسباب التنظيمية كأهمؿ األسباب اإلجتماعية كالفردية. كالبيئة كبيف آخركف اآلثار 
ثار اإليجابية كبالتالى تعددت اإلجتهادات حكؿ سبؿ غيرهـ الفكائد كاآل السمبية لئلجهاد بينما أظهر

مكاجهة ظاهرة اإلجهاد كفقان لطبيعة اإلختصاصات كالمفاهيـ كالمتغيرات المرتبطة بها ككذلؾ تركز 
 .إختبلؼ الباحثيف عمى مفهـك اإلجهاد كاإلحباط كالتكتر كالضغط

ير التعاكنية كالعداء بيف أعضاء ( المرتفع بتضارب العبلقات الشخصية غ:كيتميز االجهاد الكظيفي)
المنظمة, كقد تككف مظاهر االجهاد الكظيفي تعبيران عف عدـ الثقة كالمشاعر الصعبة كتقييد االتصاؿ 

 .كالعبلقات غير اإلبداعية كما إلى ذلؾ
 :(;) تعريف اإلجياد الوظيفي

الظركؼ أك الضغكط  كيعرؼ االجهاد الكظيفي عمى انه : "الكضع الذم يحدث عندما يدرؾ األفرد أف
 التي تكاجههـ قد تككف أكثر مف قدرة تحممهـ" 

عرؼ العمماء اإلجهاد مف زكايا مختمفة إلى درجة جعمت البعض منهـ يكضح كبصعكبة كضع تعريؼ 
مناسب له يتفؽ عميه الجميع أك يسعكف عمى رأسها ككنه برنامجان يعكد ذلؾ إلى أسباب عدة يضع 
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كحالة  ،ؿ كاإلستجابة لهذا العامؿؤك شير فى نفس الكقت إلى العامؿ المسكامبلن بما انه ي إنتشاران 
كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف المبلحظة المتفحصة تجعؿ بإمكاننا تصنيؼ هذب التعاريؼ فى .المستجيب

 (.32ثبلثة إتجاهات)
فتؤدل إلى ظهكر تؤثر  ،اإلجهاد عبارة عف قكة العامؿ طبيعى أك نفسى  تمارس عمى جسـ ما -3

 .تعاريؼ تقكـ أساس المنبه ،عمى هذا األخير كتشكب

اإلجهاد هك ناتج تأثير عامؿ طبيعى أك نفسى أك إجتماعى تظهر فى تعابير متنكعة ) مظهر  -4
 ..( .اإلستعداد الكراثى ،بيكلكجى ( كفى كجكد عكامؿ مساعدة ) الزمف ،نفسى ،عقمى

الفرد فى زماف كمكاف معينيف اإلجهاد عبارة عف تفاعؿ ديناميكى بيف العامؿ الخارجى يكاجه  -5
فيستخدـ دفاعاته الذهنية كالبدنية فى مكاجهة  فيصير معرض لمخاطر جسدية تبعان لحالة ببنيئة 

 ..النفسية كلمسياؽ الجسدل كاإلجتماعى عمى تعاريؼ عمى أحساس تفاعمى

 : (4)نبذة عن التطور التاريخى 

هاد النفسى كما ذكرت رجكاف متكلى فى بدايتها لـ يعرؼ مصطمح اإلج المرحمة التنويرية: -1
( حيث الحظ بعض الباحثيف 82;3( أنها بدأت فى بداية الستينات مف القرف العشريف )4227)

مع ظهكر بعض التغيرات السمككية  ،فى الصناعة تدنى آداء بعض العامميف ذكل اآلداء المرتفع
عمى ذلؾ مصطمح ) الكهج  السمبية منها التغيب المستمر عف العمؿ لفقرات طكيمة كلقد أطمؽ

المنطفى ( كفى بداية السبعينات ظهر فى الكاليات المتحدة األمريكية عدد مف المقاالت التى 
  .تناكلت اإلجهاد النفسى كركزت عمى األفراد الذيف يعممكف فى مجاؿ الخدمات اإلنسانية

بداية الثمانينات مف  كفيها تطكرات النظرة لئلجهاد الكظيفي حيث بدأت فى المرحمة التجريبية : -4
فقد أصبحت فى تمؾ  ،كتطكر خبللها مفهكـ اإلجهاد النفسى مف الناحية التجريبية ،القرف العشريف

كذلؾ اإلهتماـ بكضع قائمة لقياس اإلجهاد  ،المرحمة دراسات اإلجهاد الكظيفي أكثر منهجية
لمرحمة دراسة حيث ظهرت فى تمؾ ا ،كفيها ظهرت بعض الدراسات األكثر منهجية.الكظيفي

( كقدمتا خبللها أكؿ محاكلة جادة 3:;3ماسبلش كتمميذتها سكزاف جاكسكف كذلؾ فى سنة )
ـ لقياس 8:;3لقياس اإلحتراؽ الكظيفي فى مجاؿ الرعاية الصحية ثـ طكرتا تمؾ األداة سنة 

 .اإلجهاد الكظيفي لمعامميف فى مجاؿ المهف اإلجتماعية
 :( 7)أىمية اإلجياد الوظيفي 

نعكاس تمؾ قيم .3 ة العمؿ ذاته كأثرب فى حياة األفراد كعبلقاتهـ اإلجتماعية كالسياسية كاإلقتصادية كا 
تزاف مشاعرب لتزايد الشكاكل  .العبلقات عف المجتمع بصفة عامة، فضبلن عف أثرب مع نفسه كا 
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يار كاإلنه ،كاإلجهاد النفسى عف الضجر، تزايد حاالت القمؽ كالتكتر كاإلكتئاب ،بإرهاؽ العمؿ
 العصبى كاإلنفصاـ  كاالنتحار.

ما سببية األثر السمبية لضغط العمؿ مف شعكر بالتكتر كاإلجهاد كالمتصميف باألمراض الجسمية  .4
كالنفسية كالعقمية التى تؤثر عمى اإلنجاز كاإلدقاف كاإلنتاج بشكؿ عاـ، كهذ مايؤدل فى النهاية 

 .ة لمحد مف ذلؾ التكتر لئلجهادإلى ضركرة دراسة الضغكط الكظيفية كالكسائؿ العقمي

ا أف تكاجه المزيد مف التكاليؼ غير المباشرة نتيجة لمتكتر، كأنخفاض  .5 كيمكف لممنظمات أيضن
كالعدكاف كالعنؼ بيف العماؿ,  ،كاتخاذ القرارات الخاطئة ،كانخفاض الرضا الكظيفي ،الركح المعنكية

قبة آثار االجهاد عمى المكظفيف يصعب كبالنظر إلى كؿ هذب العكامؿ فإف أهمية االعتراؼ كمرا
 .المبالغة في تقديرها

 :( 7)أنواع اإلجياد الوظيفي 
كينتج عنها تأثيرات  ،: الضغكط الجيدة أك المرغكبة كهى تمثؿ التحدل بالنسبة لئلنساف النوع األول

 كبدكف هذا فإف الحياة ستككف مممة. ،إيجابية مثؿ زيادة اإلنتاجية كاإلبداع
: الضغكط السمبية كتككف عندما يهـ اإلنساف نفسه بانه غير قادر عمى التحكـ فى  انىالنوع الث

المكقؼ الذل يثير الدخؿ كبالتالى فإف هذا النكع مف الدخؿ، ينتج عنه قمة اإلنتاجية كيقمؿ مف مستكل 
رغكبان كتككف لمضغكط تأثيرات إيجابية تعتبر هذب الضغكط بهذب الحالة م ،رفاهية اإلنساف بشكؿ عاـ

كالتكتر كاإلستشارة عامبلف  ،فيها ككنها تستخدـ كمنبه كآداء تخدير لممشكبلت التى يتعرض لها األفراد
 ضركرياف لمتمتع بكثير مف مظاهر الحياة.

 :مستويات اإلجياد 

 إجهاد نفسى معتدؿ : حيث ينتج عف نكبات متكررة مف التعب كالقمؽ كاإلحباط  -3

س المصادر المستكل السابؽ كلكنها تستمر لمدة أطكؿ أسبكعيف إجهاد نفسى متكسط كينتج عف نف -4
 .عمى األقؿ مع عدـ القدرة عمى  مراجعتها بفاعمية

إجهاد نفسى شديد ينتج عف أمراض جسمية مثؿ القرحة كآالـ الظهر المزمنة كنكبات الصداع  -5
 ف حيف آلخر.الشديدة كليست غريبان أف يشعر العاممكف بمشاعر إجهاد نفسى معتدلة كمتكسطة م
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 :النظريات المفسرة لإلجياد الوظيفي 

نما يبدأ بصكرة  لـ يدرس مفهكـ اإلجهاد الكظيفي بشكؿ محدد كاضع النظريات النفسية، كا 
إستكشافية، كيتـ ربط بضغكط العمؿ كعمى أل حالة فقد نظرت إليه بعض النظريات مف خبلؿ 

 كهى : اإلطار العاـ ثبلثة تناكلت ظاهرة اإلجهاد الكظيفي
 .النظرية الفردية أك التحميؿ النفسى -

 .النظرية السمككية -

 .النظرية المعرفية أك الكجكدية -

فسرت نظرية التحميؿ النفسى اإلجهاد الكظيفي عمى أنه ناتج مف  :نظرية التحميل النفسى  -3
عممية ضغط الفرد عمى نفسه لمدة طكيمة كذلؾ مقابمة اإلهتماـ بالعمؿ مما قد يمثؿ جهدا  

مران لقدرات الفرد مع عدـ القدرة عمى مكاجهة تمؾ الضغكط بطريقة سكية، أك أنه ناتج مست
 عف عممية الكبت أك الكؼ لمرغبات غير المقبكلة بؿ المتعارضة مع مككنات الشخصية 

تفسر النظرية السمككية اإلجهاد الكظيفي فى ضكء عممية التعميـ عمة أنه النظرية السموكية : -4
فالمعمـ مثبلن الذل يعمؿ فى  ،مه الفرد نتيجة ظركؼ البيئة غير المناسبةسمكؾ غير سكل تعم

مدرسة التتكفر فيها الكسائؿ التعميمية البلزمة، كيكجد بها مدير كمعمميف غير متعاكنيف ككذلؾ 
 .فضبلن عف ضغكط الزكجة كاألكالد ،قة لمتعمـدتبلميذ التتكفر لديهـ دافعية صا

تفسيرها اإلحتراؽ الكظيفي عمى عدـ كجكد المعنى فى حياة فتركز فى : النظرية الوجودية -5
فإنه يعانى نكعا مف الفراغ الكجكدل الذل يشعر  ،الفرد فحينما يفقد الفرد المعنى كالمغزل مف حياته

بعدـ أهمية حياته كيحرمه مف التقدير الذل يشعه عمى مكاصمة حياته فبل يحقؽ أهدافه مما 
فالعبلقة بيف اإلحتراؽ الكظيفي كعدـ اإلحساس بالمعنى عبلقة يعرضه لئلحتراؽ الكظيفي لذلؾ 

إذ أف اإلحتراؽ الكظيفي يؤدل لفقداف المعنى  ،تبادلية فهما كجهاف لعممة كاحدة إف جاز لنا القكؿ
 مف حياة الفرد كما أف فقداف المعنى يمكـ أف يؤدل لئلحتراؽ الكظيفي. 

 :( 33)أبعاد اإلجياد الوظيفي
االنهاؾ النفسي  هك فقداف إحساس المكظؼ لمثقة بالذات كالركح المعنكية  : اإلنياك النفسى .3

حساسه بأف كؿ مصادرب  ستنفاذ كؿ طاقته كا  فقدانه لئلهتماـ كالعناية بالمستفيديف مف الخدمة كا 
كاليه إحساس باإلحباط كالشد النفسى حينما يكهذا الشعكر باإلنهاؾ النفسى قد  هالنفسية مستنزف
انه لـ يعد قادران عمى اإلستمرار فى العطاء أكتأدية مسؤكلياته نحك المستفيديف  يشعر المكظؼ

بنفس اإلنهاؾ النفسى كشعكر المكظؼ بالرهبة كالفزع حيف يفكر بالذهاب إلى العمؿ كؿ بـك 
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كصباح كتحدث حالة اإلنهاؾ النفسى هذب لممكظفيف فى العادة بسبب المتطمبات النفسية كالعاطفية 
مع الكقت يصبح عرضة لتقمب المزاج المستمر كالعصبية الزائدة  قبؿ الجمهكر المفرطة مف

فشؿ فى عبلقاته مكما يصبح الفرد عرضة ل.كالغضب كلآلالـ الجسدية التى تعكس المعاناة النفسية
 اإلجتماعية التى تتأثر بتقمب المزاج كتتأثر بتجاهمه كتهميشه لآلخريف. 

النفسى السبب الرئيسى الذل يقكدب إلى العجز الذاتى ناة الشخص مف اإلنهاؾ اكتعتبر مع
كاإلحساس بالهزيمة كفقداف العزيمة يمثؿ منح اإلنساف نفسه فرصة لئلسترخاء كالراحة كتصحيح 
أسمكب حياته كتقسـ أهدافه حماية أكبر مف اإلتصاؿ النفسى كمف آثارب التى تهدد إبداع ذلؾ الفرد 

 .كتألقه
لنربط الحاجة إلى اإلنجاز باإلنجازات التى قاـ بها  إلى اإلنجاز : الحاجة الشعور باإلنجاز : .4

ماكميبلند كتظهر هذب الحاجة نتيجة لرغبة الفرد لتحقيؽ المهاـ أك الهدؼ بطريقة أكثر فعالية عما 
حققه مف نجاح فى الماضى كيمكف دراسة الحاجة إلى اإلنجاز عمى مستكل الفرد أك المجتمع لكؿ 

 تهدؼ األبحاث إلى: فعؿ المستكل الذم
 .تحديد خصائص األفراد ذكل اإلنجاز العالى .3

 .تحديد النتائج المرتبة عمى الحاجة العالية لئلنجاز .4

 .التعرؼ عمى طرؽ ككسائؿ زيادة الحاجة لئلنجاز .5

يتميز األفراد ذكل الحاجة العالية لئلنجاز : خصائص األفراد ذوى الحاجة العالية لإلنجاز  (3)
 بميمهـ إلى :ػ

 .تحديد األهداؼ المتكسطة الصعكبةأ.       

 .إنجاز قرارات ذات درجة معقكله مف الخطر المرتبط بهاب.       

 .تفعيؿ المعمكمات المرتدة الفكرية كيفكركف كيهتمكف  ج.     

 يتعممكف مسؤكلية شخصية لتحقيؽ الهدؼ أك القياـ بمهاـ العمؿ د.  
العالية لئلنجاز يتميز بالنجاح إال أنه اليصؿ  بالرغـ مف الفرد ذك الحاجةنواتج اإلنجاز : (4)

كهذا بالرغـ مف أف اإلنجاز كنجاحه يمكنه مف شغؿ مثؿ هذب  ،دائما إلى مراكز إدارية عميا
المناصب العميا كيرجع هذا إلى حبه الشديد لمعمؿ كتحقيؽ اإلنجاز العالى الذل لف يتحقؽ له فى 

 .صب ستخدمهألف مشاكؿ كمسؤكليات المن ،المراكز العميا
 .تحقيؽ اإلنجاز العالى . أ

 .الحصكؿ عمى ردكد فعؿ فكرية عمى مستكل إدارية . ب

 جػ. أك إنها تضطر إلى تفكيض جزءان كبيران مف مهامه لآلخريف لمقياـ بها 
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أكد ماكيبلند أنه يمكف مف خبلؿ تدريب الفرد زيادة الحاجة لئلنجاز فيمكف  تعمم اإلنجاز : (5)
ر جماعى يرغـ خصائص الفرد ذك الدكافع اإلنجاز العالى كمثاؿ لممدرب أف يعمؿ عمى خمؽ شعك 

بإمكانه معمكمات مرتدة فكرية عف نتجية  .لذلؾ تعميـ الفرد أف يفكر مثؿ الفرد ذك الحاجة لئلنجاز
 .آدائه كخمؽ ركح الحماس التى تدعـ الجهد العالى كالنجاح

 اإلنجاز والتنمية اإلقتصادية :

كجكد نسبة عالية مف األفراد ذكل الحاجة لئلنجاز كيتميز إقتصادب اف المجتمع الذل يتميز ب 
بالنمك كاإلزدهار أما المجتمع الذل يكجد به نسبة ضئيمة مف ذكل دافع اإلنجاز العالى الشعكر 

 بالكسؿ ك عدـ التفاعؿ مع االخريف  فإف إقتصادب يتميز بالضعؼ كاإلختصاص.
 : (34) العالقات الشخصية

لشخصية مف اهـ اإلعتبارات التى تعمؿ المنظمات كالمؤسسات الناجحة عمى تعتبر الجكانب ا
تحقيقها كألهمية الجكانب اإلنسانية فى تعامؿ اإلدارة مع المكظؼ كحيث أف السائد فى مجتمعنا 
ألف قكة المدراء مع المكظفيف كالسعى نحك تحقيؽ األهداؼ كدكف األخذ بأل جكانب الشخصية 

رفة قدراته الجسمانية كالذهنية كظركؼ الشخصية فتأتي مصمحة العمؿ أكالن لمفرد اك اإلهتماـ بمع
 .دكف المكظؼ كاف عمينا التطرؽ لمعرفة مفهـك الجكانب الشخصية فى العمؿ كزيادة االنتاجية

 :فى العمل  الشخصيةمفيوم الجوانب 
ظفيف فى العمؿ الجانب الشخصية فى العمؿ بأنه الجانب الذل يهدؼ إلى حدكث التكامؿ بيف المك 

بالشكؿ الذل يحفزهـ عمى حب العمؿ كالتعاكف مف أجؿ زيادة اإلنتاجية كبالتالى تحقيؽ األهداؼ 
كما أف مراعاة تمؾ الجكانب الشخصية فى تعامؿ اإلدارة مع المكظؼ تعمؿ عمى تعزيز عامؿ 

مى نشاط اإلنتماء لديه مما يخمؽ ركح التعاكف بيف الرؤساء كالمكظفيف مف اجؿ المحافظة ع
 المنظمة 

 أىمية الجوانب اإلنسانية فى العمل اإلدارة مع الموظفين : 
 .تقدير مشاعر كرغبات كظركؼ كؿ قدر بالمنظمة كالتعامؿ معه عمى أنه إنساف ليس آلة -3

 .مراعاة الكرامة اإلنسانية لمفرد فيجيب أف تحفظ له أهميته ككرامته -4

  .كؿ فرد طبقان لقدراته العقمية كالنفسيةمرعاة الفركؽ الفردية بيف المكظفيف كمعاممة  -5

 .مراعاة شعكر كؿ فرد كالتركيز عمى صفاته اإليجابية دكف السمبية -6

بداء الرأل كتطبيقان لمبدأ الرأل الشعكرلأإحتراـ  -7  .داء المكظفيف كفتح المجاؿ لممنافسة كا 
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ستبدؿ ذلؾ بالتعا -8 مؿ بشكؿ جيد مع اإلبتعاد عف المكـ المباشر عف التكبيح عند حدكث أخطاء كا 
يجاد حمه.  الخطأ كا 

 .اإلستماع الجيد لممكظفيف فى أمكر العمؿ لممشاركة الشخصية كتقديـ يد العكف إذا أمكف -9

تحقيؽ مبدأ المنفعة بيف أف يحصؿ المكظؼ عمى حقكقه مف مرتب كسكف كمعاممة جيدة مقابؿ  -:
فى تعامؿ اإلدارة مع  القياـ بكاجباته فى أكمؿ كجه بمجرد مراعاة تمؾ الجكانب اإلنسانية
نتماء كشعكرهـ بالراحة المكظفيف ككذلؾ الرؤكساء كالمرؤكسيف فإف ذلؾ يعمؿ عمى تعزيز اإل

المادل ليس كؿ  زالنفسية كالرضا الكظيفي مما يدفعهـ إلى إنجاز العمؿ كتحسيف آدائهـ كالحاف
نما يسعى إلى األمف الكظيفي كالراحة النفسي ة لممكظؼ فإنه يشعر مايسعى إليه المكظؼ فقط كا 

 باإلمتناف الذل يجعمه يمبى حاجات المنظمة كأهدافها المطمكبة. 

 :فقدان العنصر اإلنسانى أو الشخصى فى التعامل 
كيتمثؿ فى نزكع المكظفيف نحك الصفة الشخصية نحك المستفيديف الذيف يتعاممكف معهـ سكاء كاف 

نى هذب فقداف العنصر اإلنسانى فى التعامؿ هؤالء المستفيديف مف داخؿ المنظمة أك خارجها كيع
معاممة اآلخريف كأشياء كليس كثير فى هذب الحالة يتصؼ كذلؾ بالبركد كعدـ المباالة كالشعكر 

 السمبى نحك المـك لزمبلئه فى العمؿ كالمستفيديف لممنظمة.
 حماس الموظفين :

 :(35)مفيوم حماس الموظفين

ؿ سبعينات القرف الماضى حيث بدأت التكنكلكجيا تتطكر بدأت ظركؼ العمؿ فى التغيير فى أكائ
كما اف السبعينات كلدت العديد مف نظريات كتقنيات اإلدارة  ،بسرعة خاصة فى صناعة الكمبيكتر

كاالعماؿ الجديدة المكصكفة فى مجمكعة متنكعه مف الكتب كالمنشكرات الجديدة التى غيرت أكجه 
مراقبكا األعماؿ، شائعة لدل المديريف المتعمميف مف  االعماؿ كأصبحت المفاهيـ التى طرحها

كاصبحت مكاضيع حماس المكظفيف كبناء الطريؽ ألكؿ مرة فى األعماؿ   الجامعات كالمدارس العميا،
رل كقد شهدت ثمانينات كسبعينات القرف الماضى زيادة فى أهمية االتجارية السائدة مهمة لممجتمع التج

ر مف المهف عامبلن رئيسيان كمع ذلؾ أصبح مجتمع األعماؿ أكثر جدية هذب المكضكعات مع بقاء كثي
فى دراسة )الجكدة( خبرة المكظؼ المحتمؿ المكتسبة سابقان كقد جعؿ إنفجار اإلنترنت كالتجارة 
اإللكتركنية بعض التجارب السابقة أكثر فائدة مما كانت عميه فى الماضى كخبلؿ هذب الفترة الزمنية 

ؿ يبلحظكف مدل أهمية الحماس الصادؽ أثناء العمؿ فى تحسينات عمميات المنظمة بدأ اصحاب العم
 .كأساسها
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  أىمية حماس الموظفين :
يمكف أف يككف الحفاظ عمى الحماس في العمؿ أمرا صعبنا بالنسبة لمعديد مف المكظفيف, بينما 

 ،الزبائف كتحسيف االنتاجيةيحاكؿ المديركف كأرباب العمؿ دفع المنظمة إلى األماـ كالحفاظ عمى رضا 
ا إلى إلهاـ الحماس كتحفيز مكظفيهـ كما قد  .كيمكنهـ في بعض األحياف أف ينسكا أنهـ بحاجة أيضن

اليدرككنه هك اف القضية الحقيقية التتعمؽ باإللهاـ كالتحفيز بؿ التعمؽ بعدـ إبطاؿ مفعكؿ المكظفيف 
مكا بعض الكقت فقدكا هذا الدافع كأف المفتاح كبعد أف عم ،فع الحماسادباف معظمهـ بدأ عمؿ جديد 

لمنع حدكث ذلؾ هك بقاء المكظفيف متحمسف طكاؿ فترة كاليتهـ كليس هذا باألمر السهؿ كلكف بالتأكيد 
 فبلبد مف إثارة الحماس لدل مكظفيهـ  ،ممكف
أف  .الكضع فى اإلعتبار األهداؼ الرئيسية التى يريد المكظفيف الكصكؿ إليها فى مكاف العمؿ . أ

 .يتـ إحترامهـ كمعاممتهـ عمى قدـ المساكاة

 .أف يككف المكظفيف فخكركف بالعمؿ الذل يقكمكف به كاإلعتراؼ به . ج

 .إقامة عبلقات جيدة كمثمرة مع زمبلئهـ كمديريهـ . د
 :( 3)خطوات خمق حماس الموظفين

لعمؿ هك إف أحد األسباب الرئيسية لفقد المكظفيف لحماسهـ فى ا: اإلعتراف بجيد الموظفين  . أ
انهـ يشعركف أف مايفعمكنه اليهـ كخاصة إذا كاف العمؿ اليستدعى ردكد فعؿ إيجابية مف قبؿ 
مديرهـ كيمكف زيادة حماس المكظفيف بشئ بسيط مثؿ البريد اإللكتركنى الذل تشكر فيه اإلدارة 

 .كمدحه فى إجتماع لممكظفيف ،المكظؼ لعممه ساعات إضافية خبلؿ عطمة نهاية اإلسبكع
ليس هناؾ ماينشط عزيمة المكظفيف بشكؿ أسرع مف كجكد مدير : لدفاع عن الموظفين ا . ب

يشعركف انه ليس مف صفهـ إذ يجب أف يككف الدكر الرئيسي هك مساعدة فريقه عمى القياـ بعممه 
 .كالتأكد مف أف لديهـ األدكات كالمدخبلت كالدعـ لمقياـ بذلؾ بشكؿ جيد

يرغب المكظفيف دكمان فى المضى قدمان فى  :ياراتيم مساعدة الموظفين عمى تحسين مج. 
اقسامهـ كمنظمتهـ كمهنهـ كأف كجكد فرص لمنمك الشخصى كالمهنى يمكف أف يساعد المكظفيف 

 .عمى البقاء متحمسيف فى العمؿ كتزكيدهـ بتعميقات محدكدة حتى يعرفكا كيفية تحسيف آدائهـ
المكظفيف عندما يتعمؽ  حد يبقى فى عزلة كخاصةال أ إبقاء التواصل مع الموظفين مفتوحًا :د. 

األمر بعممهـ كأف التكاصؿ عمنان مع المكظفيف سيجعمهـ يشعركف بمزيد مف اإلحتراـ كبالطبع ال 
يمكف إخبار كؿ مكظؼ بجميع المعمكمات فى كؿ مرة كلكف كجكد سياسة لئلببلغ بالتفاصيؿ 

 عمى تحفيزهـ المهمة فى الكقت المناسب كبطريقة إحترافية لمحفاظ
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 :  (36)أبعاد حماس الموظفين

كيمكف تعريؼ الحماس عمى انه :"مجمكعة مف التأثيرات التي ترتبط بالعاطفة أك الشعكر كلكنها ليست 
  متشابهة التأثير المعترؼ به كباعتبارب القدرة االتجاهية لجسـ ما في العالـ "

 :الجيد المبذول فى العمل 
عمى الظركؼ الفردية لكؿ مف المرشد كالعميؿ كما تختمؼ هذب  الخطكات  تعتمد عممية الجهد المبذكؿ

فهنالؾ اإلجهاد المنفسى القائـ عمى أساس  ،بإختبلؼ المنهج الذل يؤمف به المرشد فى عممية اإلجهاد
كمف  .التمركز حكؿ المعالجة نفسها كهنالؾ اإلجهاد المبذكؿ الذل يستند إلى نظرية التحميؿ النفسى

ات اإلجهاد النفسى أك المبذكؿ المتمركز حكؿ إنجاز المهاـ الكظيفية اإلفصاح أك التغيير اكلى خطك 
اك إطبلؽ سراح اإلنفعاالت الحبيسة لدل الفرد كفى ذلؾ فرصة لمتفريؽ النفسى كاإلنسانى كالخطكة 

رؾ حيث تت ،الثنائية هى إكتساب العميؿ لئلستبعاد كالكعى كاإلدراؾ الكاقعى لنشاطاته كمشاعرب
الفرصة الكاممة لممكظؼ اك العميؿ كى يعبر عف إنفعاالته كآالمه التى إكتسبها نتيجة لئلجهاد االذل 
يقـك به فى الحياة العممية كيساعدب ذلؾ عمى أف تنجز القدرات المناسبة كنتيجة إلى الحؿ االنسب عند 

اخ يتسـ بالقبكؿ كالراحة إستبعادب السس مشكمته كعناصرها كلكى يتـ تكفير كذلؾ البد مف تكفير من
النفسية كالعممية كاإلنصات الجيد كالتعاطؼ فى العمؿ مف اجؿ التخفيؼ فى اإلجهاد عند المكظفيف 
كالتقميؿ مف الجهد المبذكؿ فى  العمؿ كمف الضركرل أف يكضع الفرد فى العمؿ المناسب له مف حيث 

مكاناته كمف ثـ عمميتاف تساعداف عمى تحقي  :(37ؽ ذلؾ كهما )قدرات كميكله كا 
 .اإلختيار المهنى .3

 .كعممية التكجه المهنى .4

نتقالهـ غمى غيرب نتيجة فشمهـ فيه فمف  ،كالفشؿ فى تحقيؽ ذلؾ تسبب عنه ترؾ الكثيريف لعممهـ كا 
المعركؼ أف الفرد غير المستفيد فى عممه كالذم ينتقؿ كثيران مف عمؿ إلى آخر كبصيغة مستمرة 

سب كهذا يعكس إيضان شعكرب الدائـ بالحسرة كاليأس كاإلحباط ص لـ يصادؼ العمؿ المناخلش
مكاناته تتحكؿ لكؿ األحاسيس إلى  ردكد فعؿ عدائية نحك الزمبلء  ،المتكرر كفقداف الثقة فى نفسه كا 
 إدارة المؤسسة اك المنشأة التى يعمؿ فيها عبلكة عمى المجتمع كالبيئة المحيطة به  كنحك

 : (38وظفين)أثر إدراك الفرد لدورة الم
كذلؾ  ،اإلدراؾ عممية يتـ بمقتضاها فهـ األشياء كاألحداث كاألشخاص المكجكديف فى العالـ

إلعطاء معنى تفسير لما تستقبمه حكاسنا مف تأثيرات كالمثير قد يككف شيئ أك حدث أك شخص يتكاجد 
فرد لدكرب الكظيفي  فى فى بيئة أك مكاف العمؿ أك البيئة الخارجية المحيطة بالفرد كاف اثر إدراؾ ال
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دراؾ الفرد ألهمية مايقكـ به إف  ،الكاقع العممى تكجد كثير مف التعقيدات فى فهـ محركات السمكؾ كا 
الفرد سكؼ تككف لديه قدرة عالية لبذؿ مزيد مف الجهد عندما يعتقد أف الجهد اإلضافى سكؼ يؤدل 

الحصكؿ عمى حكافز إضافية )  إلى تحقيؽ نتائج فى عممه كأف نتائج اإلنجاز سكؼ تمكنه مف
كأف هذب الحكافز لها جاذبية عالية النها سكؼ تمكنه مف تحقيؽ أهدافه الشخصية  مكافآت كترقيات (

كتعنى درجة التكافؽ بيف نكعية الحكافز التى يمكف الحصكؿ عميها كاألهداؼ الشخصية التى يسعى 
 لكظيفي كماهك كاقع بالفعؿ كالحقيقة المصطنعة الفرد لتحقيقها كيعرؼ الفرؽ بيف مايدركه الفرد لدكرب ا

كيتكقؼ إدراؾ الفرد لدكرب الكظيفي المعرفة بمتطمبات الكظيفة كتشمؿ المهارة المهنية كالمعرفة الفنية 
كالخمفية العامة عف الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بها ككمية العمؿ كنكعية العمؿ كحجـ العمؿ المنجز 

اإلنجاز كيرتبط ذلؾ مف خبلؿ إدراؾ الفرد لدكرب الكظيفي كالمكقؼ الذل  فى الظركؼ العادية كسرعة
يكجد فيه كاآلداء اليظهر نتيجة لعممية التفاعؿ كالتكافؽ بيف القكل الداخمية لمفرد كالقكل الخارجية 

 كأثرب إدراؾ الفرد ،المحيطة به كأف الرغبة كالمقدرة فى العمؿ يتفاعبلف معان فى تحديد مستكل اآلداء
لى مدل إدراؾ الفرد لكظيفته الذل يقكـ بها كمدل  لدكرب الكظيفي يتفاعؿ مع إمتزاج دافعية الفرد كا 
أهميتها لمتكقعات المطمكبة منه فى بعض المحددات الخاصة باآلداء الكظيفي كفيما يمى سكؼ يتـ 

 عرض رأيف بهذا الصدد :
داء الكظيفي ماهك إال نتيجة لمحصمة : يقكـ هذا الرآم عمى كجه نظر مفادها اف اآل الرآى األول

 التفاعؿ بيف ثبلث محددات رئيسية كهى :ػػػػ
الدافعية كهذا المحدد يجب اف يتـ لهيئة مناخ العمؿ بحيث يؤدل إلى إتباع حاجات التى هى  -

 إنعكاس لدافعية نحك العمؿ 

اع حاجات مناخ أك بيئة العمؿ يجب اف يتـ تهيئة مناخ العمؿ المناسب بحيث يؤدم إلى إشب -
 .الفرد التى هى إنعكاس لمدافعية نحك العمؿ

 قدرة الفرد عمى آداء العمؿ أل يجب أف يتكفر لدل الفرد القدرة عمى اآلداء العمؿ المحدد له  -

 إذا فمحصمة التفاعؿ الفردل مف ناحية كمناخ العمؿ كمناخ العمؿ مف ناحية أخرل هى :ػػػػ
عاـ منه كهذا حسب مقياس دافعية الفرد لمعمؿ مف الشعكر بالرضا عف العمؿ أك اإلستياء ال -

 .حيث القكب كالضعؼ أك حسب مدل تكفر الشركط الفيزقية المعنكية لمبلئمة داخؿ العمؿ

إضافة إلى القدرات الكاجب تكفرها فى الفرد أثناء العمؿ مما يسهؿ عميه قياس مستكل اآلداء  -
رد لدكرب الكظيفي تحددب ثبلثة عناصر أساسية : فيما يرل البعض اآلخر أف إدراؾ الف الرآى الثانى

 كهى :
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الجهد المبذكؿ : يعكس هذا المحدد درجة إدراؾ الفرد آلداء العمؿ بمقدار مايكثؼ الفرد جهدب  . أ
بمقدار مايعكس هذا درجة دافعية اآلداء لمعمؿ كالجهد المبذكؿ يمثؿ حقيقيان درجة دافعية الفرد آلداء 

 .عممه

لفرد مف خبرات كمهارات كخصائص شخصبة تحدد مدل امالدل قدرات الفرد كهى تعكس  . ب
 .درجة فعالية الجهد المبذكؿ

نطباعات الفرد عف المهاـ كاالنشطة التى منها  . ج إدراؾ الدكر كيتضمف هذا المحدد تصكرات كا 
 .عممه كعف الكيفية التى ينبغى أف يؤدل بها دكرب الكظيفي فى المنظمة

األفراد كالمتمثؿ فيها يبذؿ مف جهد مقابؿ األجكر التى كلكف أيضان بدرجة إسهامات هؤالء  . د
فإف إحدل المهاـ األساسية إلدراؾ الفرد لدكرب الكظيفي هك التحقؽ مف اف العامؿ  .يحصمكف عميها

يقـك بكظيفته عمى أكمؿ كج مف خبلؿ إعطاء إهتماـ خاص إلى الكظائؼ التشغيمية خاصة فيما 
كضعهـ فى األعماؿ كالكظائؼ التى تتؽ مع ميكلهـ كقدراتهـ كتدريبهـ ك  ،يتعمؽ بإختيار األفراد

 كبذلؾ يحدث التكاـؤ بيف درجة اإلسهاـ كاألجر الذل يحصؿ عميه الفرد. 

 :( 33)القدرات والخصائص الفردية
قدرات الفرد عممية مف خبللها يقكـ الفرد بالتأثير عمى اآلخريف أك مجمكعة مف االفراد 

كتكجد العديد مف الخصائص التى يمكف أف يعتمد عميها الفرد  .ؼ معينهالتابعيف بغرض تحقيؽ أهدا
فى التأثير عمى اآلخريف كهذب الخصائص تعتبر هى النفكذ الرسمى الذل يتمتع به الفرد كيحصؿ عميه 

عطاء التعميمات   .لشغمه منصب فى المنظمة يعطى له الحؽ فى إصدار األكامر كا 
بب ثقة اآلخريف فى إمتبلكه قدرات كمعارؼ يحتاجها العمؿ كتميزب كالنفكذ الذل يحصؿ عميه الفرد بس

عنهـ فى المجاؿ كيعتبر نفكذ الفرد فى هذب الحالة محدكد بمجاؿ خبرته كتميزب فى المجاالت األخرل 
عجابهـ بشخصيته  فقد يحصؿ فيها الفرد عمى نفكذ كهك نفكذ يحصؿ عميه نتيجة الحب لؤلخريف كا 

رضاب كدعمه كيرجع هذا النكع مف النفكذ إلى ماينفع به الفرد مف  كرغبتهـ فى الحصكؿ عمى
خصائص شخصية مثبل  الجاذبية الشخصية كاإلعتزاز بالنفس كالشجاعة باإلضافة إلى الكسامة 

جى كالمقدرة عمى تنفيذ األعماؿ كفقان لذلؾ فميس كؿ ما يمتمؾ القدرة عمى تنفيذ ار كحسب المظهر الخ
منظمات المعاصرة إلى كبل القدرات كالخصائص التى يتمتع بها األفراد كأفضؿ هذب االعماؿ كتحتاج ال

 .فاعمية ممكنة بالتأثير عمى اآلخريف
كتعتبر القدرات كالخصائص التى يتميز بها الفرد الفعاؿ عف الفرد الغير فعاؿ كهنالؾ درجتاف 

ة عمى إتقاف ر الفرد قدرة كبي لتككيف القدرات لئلبداع كالتناسب فى المرحمة اإليجابية لمتنمية يظهر
يككف الفرد قادران عمى إنشاء معرفة  ،المعرفة كاالنشطة كتنفيذها بطريقة كاضحة فى المرحمة اإلبداعية
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جديدة كفريدة مف نكعها كيطمؽ عمى مجمكعة مف القدرات المتميزة التى تحدد اإلنجاز الناتج هك 
ة كتتمثؿ قدرة الشخص عمى الحفظ بالمكه االصؿ كالمستقؿ لؤلنشطة المختمفة التى تحتاج إلى

تطكير الخصائص  ة الحركة عمى أساس الميكؿ كتمسمى، مكان ،كاإلحساس كاإلثارة العاطفية كمزاجه
التشريحية كالفسيكلكجية لمنفسية كالتى ترجع آلرائة يجب تطكير القدرات مف الطفكلة لؤلطفاؿ كيجب أف 

 .مشاعر إيجابية كثابته كقكية يسير اإلنخراط فى أل نكع معيف مف النشاط
( بيف األفراد فيما بينهـ فى القدرات كالخصائص كقد يككف هذا اإلختبلؼ مف 39كقد يختمؼ االجهاد)

هذب اإلختبلفات فإنه أيضان يكجد  دناحية المهارة كاالهداؼ كالقيـ كاألنشطة المفضمة كبالرغـ مف كجك 
 .اتهـ الكظيفيةبعض أكجه الشبه بيف األفراد كذلؾ يتعمؽ بتكجه
الفرد المهنى كبيئة العمؿ تأثير مباشر عمى سمكؾ  هكيؤدل مدل إتساؽ كالتكافؽ بيف تكج

تجاهات الفرد فى العمؿ كبيران كمما زادت كفاءة الفرد كقدراته كزاد رضاب عف العمؿ ككمما قؿ هذا  كا 
 . اإلتساؽ دفع هذا الفرد إلى إختيار بيئة عمؿ جديدة 

بر تأثير اإلجهاد الكظيفي حتى يقؿ التعاكف بيف الكحدات التنظيمية األمر فى هذب المرحمة يك
الذل ينعكس سمبان عمى اآلداء الكظيفي كغالبان ماتتكلد فيها أشكاؿ القمؽ المشجعه عمى الصراع كهكذا 
يتكلد الصراع بشكؿ كاضح كأكثر تعبيران  عمى طبيعة كمسبباته كماسكؼ تؤدل إليه فى ضكء ذلؾ 

جمكعة العمؿ هنا الصراع م متصارعكف التخفيؼ مف اآلثار الناجمة عنه كيمارس الفرد كيحاكؿ ال
عدة صكر كالمجابهه كالعداكات كالمشاحنات العمنية التى تحكمها القكاعد ي بشكؿ ظاهرل كيتضح ف

التنظيمية فالمبلحظ عف كؿ طريؽ يدؿ عمى ظهكر مشكمة متصارع عميها كيككف فيها مطالب 
ايف الظركؼ التى تسهؿ ظهكر قدرات الفرد بيف المشاركيف فى التنظيـ كيفضؿ إختبلفهـ تتب .متباينة

 .فى النكع كالعمر كالثقافة كالتعميـ ككذلؾ بكسائؿ اإلنتاج كالثركة كالقكة
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 إجراءات الدراسة التطبيقية
 :منيج الدراسة

ك المعمكمات  ،لدراسةلعرض الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع ا: المنيج التاريخي أواًل:
 ريخية.االت

كذلؾ لتحميؿ البيانات التى تـ جمعها كفؽ ما هك  )الدراسة التطبيقية(: المنيج الوصفي التحميمي:ثانياً 
 بأداة الدراسة

 : اعتمد الباحث عمى المصادر التالية:مصادر جمع البيانات

 :االستبيافالمصادر األولية لمبيانات

التقاريرالسنكية كالمنشكرات  الدكريات، المراجع، كتشمؿ الكتب، :المصادر الثانوية لمبيانات
 اإلحصاءات كالدراسات السابقة فى هذا المجاؿ.

 محمية سنار. -الحدكد المكانية:  عينة مف البنكؾ حدودالبحث:
 .ـ4243الحدكد الزمانية:              

نة كأداة رئيسية لمحصكؿ عمى اعتمدت هذب الدراسة عمى كسيمه االستبا: أداة  الدراسة  :أوالً 
البيانات كالمعمكمات البلزمة لمكضكع الدراسة كتحقيقنا لمغرض السابؽ لبلستبانة قاـ الباحث بتصميـ 

)تأثير اإلجياد الوظيفي استمارة تهدؼ إلى قياس رأل أفراد العينة المبحكثة حكؿ مكضكع الدراسة 
 كتتككف االستمارة مف قسميف: عمى حماس الموظفين(

 لقسم االول : البيانات الشخصية لممستبانينا
 ( عبارة تمثؿ محاكر الدراسة 46: كشمؿ عبارات الدراسة األساسية عدد )القسم الثاني

 عبارة(.. 34كتـ قياسه بعدد )المحور األول:  أبعاد اإلجياد الوظيفي 
 عبارة(.  34كتـ قياسها بعدد)أبعاد حماس الموظفين :المحور الثاني

 جتمع وعينة الدراسة::  مثالثاً 
يقصد بمجتمع الدراسة المجمكعة الكمية مف العناصر التي يسعى الباحث أف  :/ مجتمع الدراسة1

يعمـ عميها النتائج ذات العبلقة بالمشكمة المدركسة, كالمجتمع األساسي لمدراسة يتككف مف المكظفيف 
 محمية سنار -عينة مف البنكؾ

َـّ اختيار   :/ عينة الدراسة/4 ( إستبانة لمجتمع الدراسة 95مفردات عينة البحث. كتـ تكزيع عدد )ت
 (%. :;( استمارة  بنسبة استرجاع بمغت )95استرجاع عدد ) كتـ 
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 أساليب التحميل اإلحصائي المستخدم في الدراسة: :رابعاً 
 ( التوزيع التكراري النسبي لألفراد عينة الدراسة لبياناتيم الشخصية:1جدول )

البيانات 
 لشخصيةا

البيانات  النسبة  التكرار  المتغير
 الشخصية

 التكرار النسبة المتغير

 
 النوع

  %74.0 54 ذكر
 

 المؤهؿ
 العممي

 %422 3 ثانكم

 %6929 52 جامعي %26.0 19 أنثى

 
 
 

 العمر
 

 %0622 29 فكؽ الجامعي %0427 28 سنة 32أقؿ مف 

  %4923 36  42كأقؿ مف  30
 

التخصص 
 العممي

 %4626 34 بةمحاس

 %2327 22 إدارة أعماؿ %2920 24  52كأقؿ مف  40

 %0323 27 اقتصاد %628 5  42كأقؿ مف  50

 
 

الدورات 
 التدريبة

 %2327 22 بنكؾ كتمكيؿ 28.8% 21 1-3

 %027 0 نظـ معمكمات 32.9% 24 6-4

9-7 9 12.3%  
 المسمى الكظيفي

 %6528 48 مكظؼ

 %0828 02 رئيس قسـ %0622 29 9أكثر مف

 %525 4 مدير إدارة  

 %122 74 المجموع %122 74  المجموع
 م.2021المصدر: الباحث من واقع نتائج التحميل االحصائى 

كذلؾ مف خبلؿ تمخيص /التوزيع التكراري النسبي إلجابات الوحدات المبحوثة عمى عبارات الدراسة 3
ر لتكضيح أهـ المميزات األساسية إلجابات أفراد العينة  البيانات في جداكؿ كالتي تكضح قيـ كؿ متغي
 .في شكؿ أرقاـ كنسب مئكية  لعبارات الدراسة

 :معامل الثبات الكمي أساليب التحميل:

 ( قيمة معامل الثبات2جدول )

 معامل الثبات الكمي عدد العبارات ألفا كرونباخ معامل

0.93 24 

 م.2021االحصائى  المصدر: الباحث من واقع نتائج التحميل
( نتائج طريقة االتساؽ الداخمي لقياس معامؿ الثبات ألداة الدراسة 4يكضح الجدكؿ )       

كهي قيمة عالية جدان اقرب  0.93االستبياف كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ بمغت 
عمى فرد أك عمى  لمكاحد الصحيح تدؿ عمى أفَّ األستبانة المصممة بكاسطة الباحث إذا طبقت
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مجمكعة مف األفراد عدة مرات فإنها ستعطي نفس النتائج أك التقديرات، كبالتالي فإف استبانة الدراسة 
 يمكف كصفها بأنها ثابتة.

 (: قيمة معامل الصدق3جدول )
 المقياس الكمي عدد الفقرات معامل الصدق

0.86 24 

 م.2021المصدر: الباحث من واقع نتائج التحميل االحصائى 
كهي قيمة عالية جدان، تدؿ عمى  0.86( إلى أف قيمة معامؿ الصدؽ الذاتي  بمغت 5يشير الجدكؿ )

أم أنها صالحة صدقها في قياس ما كضعت لقياسهذ أفَّ االستبانة المصممة بكاسطة الباحث أثبتت 
 لقياس الجانب المقصكد كال تقيس جانبان سكاب.

 غير المستقل اإلجياد الوظيفي( نتائج تحميل محاور المت 4جدول )
الوسط  الفقرات م

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

% 

مستوى  (T) قيمة
 الداللة

التر 
 تيب

 االتجاه العام

        العالقات الشخصيةالمحور االول:  

أشعر بأنني أعامؿ بعض فئات المكظفيف  1
 ككأنهـ جمادات ال حياة فيها

 أكافؽ بشدة 3 000. 8.521- 3728 1.080 2289

أصبحت شخصا قاسيا عمى الناس منذ بدأت  2
 هذا العمؿ

 أكافؽ بشدة 4 000. 9.540- 3528 1.095 2279

أشعر بالقمؽ في أف يسبب لي هذا العمؿ قساكة  3
 كتبمدا في  مشاعرم

 أكافؽ بشدة 0 000. 7.055- 40 1.232 0222

 أكافؽ بشدة 2 000. 4.275 7024 1.113 3260 أنني في الكاقع أهتـ لما يحدث لآلخريف 4

 أوافق   000. 7.348- 4698 75661. 0924 جميع فقرات العبارات 

        المحور الثاني: االنجاز الشخصي 

أستطيع أف أحكـ كيؼ يشعر المكظفيف تجاب  2
 مهنتي

 أكافؽ بشدة 3 000. 11.876 83 828. 4225

ا في أشعر أنني مف خبلؿ عممي أؤثر إيجابي 0
 حياة اآلخريف

 أكافؽ بشدة 0 000. 13.463 8520 800. 4206

 أكافؽ بشدة 4 000. 10.188 8024 942. 4220 اشعر بالنشاط كالحيكية 3

أستطيع كبسهكلة تهيئة الجك المناسب ألداء  4
 عممي عمى أكمؿ كجه

 أكافؽ بشدة 2 000. 18.657 88 640. 4242

 أوافق بشدة  000. 21.043 8496 50057. 4902 جميع فقرات العبارات 
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        : االنياك النفسيالثالثالمحور  

 أكافؽ بشدة 3 000. 5.854- 4024 1.280 0220 أشعر بالراحة عندما أتغيب عف العمؿ 1

 أكافؽ بشدة 4 000. 12.919- 30 924. 2262 أتعمد الذهاب إلي العمؿ متأخرا 2

 أكافؽ بشدة 0 000. 5.647- 4424 1.181 0200 أشعر بأنني أستنزؼ عاطفيا 3

أتعرض لضغكط في العمؿ تفكؽ قدرتي عمى  4
 العمؿ

 أكافؽ بشدة 2 000. 4.583- 4528 1.328 0209

 أوافق بشدة  000. 8.114- 41 99174 0925 جميع فقرات العبارات 

 أوافق بشدة  026. 2.270-  45112. 2.88 جميع عبارات المحور 

 م.2021قع نتائج التحميل االحصائى المصدر: الباحث من وا
قد  اإلجياد الوظيفي((  أعبلب أف قيمة الكسط الحاسبي لفقرات )6يتضح مف خبلؿ الجدكؿ)

"أستطيع وبسيولة تييئة الجو المناسب ألداء ( لمفقرة التي تنص عمى 5مف 6.62تراكحت بيف )
 عممي عمى 
األكلى مف حيث الكسط الحسابي ك قيمة (كالتي جاءت بالمرتبة 88%كذلؾ بكزف نسبي )" أكمل وجو
، كيشير ذلؾ إلى 000..0(  تساكم Sigكهي قيمة مكجبة  ك القيمة االحتمالية )879.:3االختبار 

 كجكد درجة مف المكافقة الشديد ك مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى هذب العبارة.
أتعمد الذىاب إلي تي تنص عمى "الكفي المرتبة األخيرة  مف حيث قيمة الكسط الحسابي جاءت الفقرة 

(كالتي جاءت بالمرتبة الرابعة مف حيث 54%( كذلؾ بكزف نسبي )5مف 3.82" بمتكسط )العمل متأخرا
(  تساكم Sigكهي قيمة سالبة ك القيمة االحتمالية ) 12.919-الكسط الحسابي ك قيمة االختبار 

دـ المكافقة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة كيشير ذلؾ إلى أف هذب القفرة  ذلؾ لكجد درجة مف ع ،0.000
  .عمى هذب العبارة

%(ك قيمة 79.8( ككزف نسبي )5مف  ::.4كبشكؿ عاـ يبلحظ أف الكسط الحسابي لممحكرككؿ قدبمغ)
مكافقة ، كيشير ذلؾ إلى 248( تساكم.Sigكهي قيمة سالبة ك القيمة االحتمالية ) 4.492-االختبار 

 ( اإلجياد الوظيفيفقرات محكر ) بشدة أفراد عينة الدراسة عمى
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 ( نتائج تحميل محاور المتغير التابع حماس الموظفين5جدول )

 م.2021االحصائى المصدر: الباحث من واقع نتائج التحميل 
قد  حماس الموظفين((  أعبلب أف قيمة الكسط الحاسبي لفقرات )7يتضح مف خبلؿ الجدكؿ)

"أنجز العمل والميام الموكمة لي وفقا لموائح ( لمفقرة التي تنص عمى 5مف  6.89تراكحت بيف )
لكسط (كالتي جاءت بالمرتبة األكلى مف حيث ا5;%كذلؾ بكزف نسبي )" والتعميمات واألنظمة

الوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 قيمة
(T) 

مستوى 
 الداللة

االتجاه  الترتيب
 العام

        المحور االول: الجيد المبذول في العمل 
 أكافؽ بشدة 3 000. 21.177 92 625. 4255 ت المحددأنجز العمؿ في الكق 1
أنجز العمؿ كالمهاـ المككمة لي كفقا لمكائح  2

 كالتعميمات كاألنظمة

 أكافؽ بشدة 2 000. 24.676 9324 579. 4267

 أكافؽ بشدة 4 000. 21.617 8924 579. 4247 أنجز العمؿ بالكفاءة أك الفعالية المطمكبة 3

ز اإلعماؿ المككمة لي أندفع ذاتيا النجا 4
 بدرجة عالية مف الدقة

 أكافؽ بشدة 0 000. 23.980 90 571. 4262

 أوافق بشدة  000. 29.995 9194 447. 4957 جميع فقرات العبارات 

        : القدرات كالخصائص الفرديةالثانيالمحكر  

 أكافؽ بشدة 3 000. 10.605 8420 4.21 4202 يتناسب عممي مع دراستي كخبراتي السابقة 1

 أكافؽ بشدة 2 000. 16.892 8726 4.38 4238 البرامج التدريبية زادت مف مهاراتي 2

 أكافؽ بشدة 4 000. 7.571 7628 3.84 3284 البرامج التدريبية غيرت مف سمككي 3

 أكافؽ بشدة 0 000. 12.693 8424 4.22 4200 أكاكب التطكرات العممية في مجاؿ عممي  4

 أكافؽ بشدة  000. 16.073 8320 4.16 4226 ات العباراتجميع فقر  

: أثر إدراؾ الفرد لدكرب الثالثالمحكر  
 الكظيفي

 أكافؽ بشدة      

 أكافؽ بشدة 0 000. 10.929 8528 4.29 4209 أشعر بالرضا عف عممي 1

 أكافؽ  4 000. 5.250 7426 3.73 3273 تمنحني اإلدارة ما أستحؽ مف تقدير 2

 أكافؽ بشدة 3 000. 15.506 8424 4.22 4200 بأف لي تأثير جيد عمى اآلخريف  أشعر 3

أنجزت الكثير مف األشياء النافعة في  4
 عممي الحالي

 أكافؽ بشدة 2 000. 14.095 8624 4.32 4230

 أوافق   000. 15.048 8096 4.13 4912 جميع فقرات العبارات 
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، 000..0(  تساكم Sigكهي قيمة مكجبة  ك القيمة االحتمالية ) 46.898الحسابي ك قيمة االختبار 
 كيشير ذلؾ إلى كجكد درجة مف المكافقة الشديدة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى هذب العبارة.

حني تمنالتي تنص عمى "كفي المرتبة األخيرة  مف حيث قيمة الكسط الحسابي جاءت الفقرة 
(كالتي جاءت 96.8%( كذلؾ بكزف نسبي )5مف  5.95" بمتكسط )اإلدارة ما أستحق من تقدير

كهي قيمة مكجبة ك القيمة  7.472بالمرتبة الرابعة مف حيث الكسط الحسابي ك قيمة االختبار 
كيشير ذلؾ إلى أف هذب القفرة  ذلؾ لكجد درجة مف المكافقة مف  ،0.000(  تساكم Sigاالحتمالية )

كبشكؿ عاـ يبلحظ أف الكسط الحسابي لممحكرككؿ .قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى هذب العبارة
كهي قيمة مكجبة ك القيمة  :46.38%(ك قيمة االختبار :.7:( ككزف نسبي )5مف  ;6.4قدبمغ)

فقرات محكر مكافقة بشدة أفراد عينة الدراسة عمى ، كيشير ذلؾ إلى 2.222(  تساكمSigاالحتمالية )
 ( اس الموظفينحم)
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  اختبار فرضيات الدراسة:
لمتأكد مف صحة فرضيات الدراسة تـ استخداـ نمكذج االنحدار الخطي البسيط كذلؾ الختبار 

 أثر أبعاد  االجهاد الكظيفي عمى الجهد المبذكؿ في العمؿ  

 ( لمتأكد من صالحية النموذج (Analysis Of Variance( تحميل التباين 6جدول )

 م.2021المصدر: الباحث من واقع نتائج التحميل االحصائى 
 الفرضيات: الختبار صبلحية النمكذج إلى (8رقـ) الجدكؿ في اإلحصائية النتائج تشير

النياك ا  المحكر
 النفسي

 درجات الحرية العالقات الشخصية  االنجاز الشخصي

  مجمكع المربعات                      النمكذج 
 الجيد المبذول

 في العمل   
 1 3.600 7.073 5.380 االنحدار

 71 26405 22.932 24.625 الخطأ

 72 30.00 30.005 30.005 الكمي

  3.600 70.073 5.380  متوسط المربعات 

0.347 0.323 0.372 

0.416 21.899  

  9.679 022899 252523  المحسوبة Fقيمة 

  F  22222 22222 22222مستوى الداللة 

 1 1.744 4.503 4.447 االنحدار القدرات والخصائص الفردية

 71 26.677 22.918 22.974 الخطأ

 72 27.421 27.421 27.421 الكمي

  1.744 4.503 4.447  تمتوسط المربعا

 0.324 0.323 0.362  

  42804 232950 232744  المحسوبة Fقيمة 

  F  22222 22222 22232مستوى الداللة 

 1 3.60 7.073 5.380 االنحدار إدراك الفرد لدوره الوظيفي

 71 26.40 22.932 24.625 الخطأ

 72 30.005 30.005 30.005 الكمي

  3.60 7.073 5.380  متوسط المربعات
  0.347 0.323 0.372  

  92679 022899 252523  المحسوبة Fقيمة 
  F  22222 22222 22222مستوى الداللة 
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البعاد اإلجهاد الكظيفي)االنهاؾ  (0.05α=داللة) مستكل عند إحصائية ذك داللة ثرا هناؾ أف  -3
( F، اعتمادا عمى قيمة )الجهد المبذكؿعمى النفسي، االنجاز الشخصي، العبلقات الشخصية( 

( 0.000α=( عند مستكل داللة );89.;( );;:.43 ()15.513المحسكبة كالبالغة عمى التكالي )
  .(0.05α≥تكل داللة )كهى معنكية عند مس

البعاد اإلجهاد الكظيفي)االنهاؾ  (0.05α=داللة) مستكل عند إحصائية ذك داللة اثر هناؾ أف -4
، اعتمادا عمى القدرات كالخصائص الفرديةعمى النفسي، االنجاز الشخصي، العبلقات الشخصية( 

ند مستكل داللة ( ع4.824( )13.952 (()35.966( المحسكبة كالبالغة عمى التكالي )Fقيمة )
(=0.000α( كهى معنكية عند مستكل داللة )≤0.05α). كما تبيف النتائج اإلحصائية في الجدكؿ 

البعاد اإلجهاد الكظيفي)االنهاؾ  (0.05α=داللة) مستكل عند إحصائية ذك داللة اثر هناؾ أف -5
اعتمادا عمى ، إدراؾ الفرد لدكرب الكظيفيعمى النفسي، االنجاز الشخصي، العبلقات الشخصية( 

( عند مستكل داللة ;89.;( );;:.43 ()15.513( المحسكبة كالبالغة عمى التكالي )Fقيمة )
(=0.000α( كهى معنكية عند مستكل داللة )≤0.05α).  

أثر أبعاد  االجياد الوظيفي عمى حماس الموظفيننتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط ( 7جدول)  
المربعاتمجموع  المحور النموذج المحور  

الجيد   
المبذول 
 في العمل  

القدرات 
والخصائص 

 الفردية

إدراك الفرد 
لدوره 
 الوظيفي

الجيد 
المبذول في 

 العمل  

القدرات 
والخصائص 

 الفردية

إدراك الفرد 
لدوره 
 الوظيفي

االنياك 
 النفسي

 3.939 5.929- -1.051 4;.682 52.544 4;.682- (Tقيمة )

 2.222 2.222 .297 2.222 2.222. 2.222 (sigقيمة )
 0.276 - 0.251 -.146 6.926 6.899 6.926- (βقيمة )

 6.8:2 5.957 4.::: 4.829 5.7:; 4.829 (Tقيمة ) االنجاز 

 2.222 2.222 .005 2.233 2.223 2.233 (sig) قيمة الشخصي

 2.848 2.722 .355 3.6:9 4.268 3.6:9 (β) قيمة

العالقات 
 الشخصية

-5.333 (Tقيمة )  4.3;8- -1.149 42.842 42.323 42.842 

 2.225 2.253 .254 2.222 2.222 2.222 (sig) قيمة

 0.296 2.428- -.142 6.:53 6.866 6.:53- (β) قيمة

 م.2021المصدر: الباحث من واقع نتائج التحميل االحصائى 
الجهد  يؤثر عمى االنهاؾ النفسيكيتضح مف الجدكؿ أعبلب قبكؿ الفرضية التي تنص عمى )  -3

( كما بمغت نسبة α≤0.05عند مستكل داللة المبذكؿ في العمؿ، القدرات كالخصائص الفردية 
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سمبية تدؿ  كهى نسب) o.251=β- ,-(0.276تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغيرات  التابعة 
الفردية لئلنهاؾ النفسي عمى الجهد المبذكؿ في العمؿ، القدرات كالخصائص عمى كجكد أثر سمبي 
 (. 0.000عند مستكل معنكية )

كيتضح مف الجدكؿ أعبلب رفض الفرضية التي تنص عمى )االنهاؾ النفسي يؤثر عمى إدراؾ الفرد  -4
( كما بمغت نسبة تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير  α≤2.27لدكرب الكظيفي عند مستكل داللة 

مبي لئلنهاؾ النفسي عمى الجهد كهى نسبة سمبية تدؿ عمى كجكد أثر س=β  -0.146التابع 
 (. 2.222المبذكؿ في العمؿ، القدرات كالخصائص الفردية عند مستكل معنكية )

كيتضح مف الجدكؿ أعبلب قبكؿ الفرضية التي تنص عمى )االنجازالشخصي يؤثر عمى محاكر  -5
( كما بمغت نسبة تأثير المتغير المستقؿ عمى α≤2.27حماس المكظفيف عند مستكل داللة 

)كهى نسب مكجبة  تدؿ عمى كجكد أثر     (β= -0.626,0.500,0.355)  لمتغيرات  التابعةا
 (. 2.222إيجابي لبلنجاز الشخصي عمى محاكر حماس المكظفيف، عند مستكل معنكية )

كيتضح مف الجدكؿ أعبلب قبكؿ الفرضية التي تنص عمى العبلقات الشخصية تؤثر عمى الجهد  -6
( كما بمغت نسبة α≤2.27ات كالخصائص الفردية عند مستكل داللة المبذكؿ في العمؿ، القدر 

(    )كهى نسب سالبة  β= -o.296, -0.206تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغيرات  التابعة  )
تدؿ عمى كجكد أثر سمبي لبلنجاز الشخصي عمى محاكر حماس المكظفيف، عند مستكل معنكية 

(2.222.) 

الفرضية التي تنص عمى اف العبلقات الشخصية تؤثر عمى   كيتضح مف الجدكؿ أعبلب رفض -7
( كما بمغت نسبة تأثير المتغير المستقؿ α≤2.27إدراؾ الفرد لدكرب الكظيفي عند مستكل داللة 

(    )كهى نسب سالبة  تدؿ عمى كجكد أثر سمبي لعدـ β= - 0.142عمى المتغير  التابع  )
 (.2.222عند مستكل معنكية ) ،فياالنسانية  عمى إدراؾ الفرد لدكرب الكظي

 النتائج :

( بيف اإلنهاؾ النفسى كالجهد 2.27هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -3
 المبذكؿ 

كالقدرات  ( بيف اإلنهاؾ النفسى2027هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -4
 كالخصائص الفردية ) عبلقة طردية (.

( بيف اإلنهاؾ النفسى  2.27عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) ليس هنالؾ   -5
دراؾ الفرد لدكرب الكظيفي.  كا 
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( بيف االنجاز الشخصي  كالجهد 2027هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )  -6
 كالمبذكؿ  فى العمؿ 

االنجاز الشخصي  كالقدرات  ( بيف2027هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) -7
 كالخصائص الفردية 

( بيف االنجاز الشخصي  كأثر 2027هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )  -8
 .إدارؾ الفرد لدكرب كالكظيفي

( بيف العبلقات الشخصية كالجهد 2027هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )  -9
 المبذكؿ فى العمؿ.

( بيف العبلقات الشخصية كالقدرات 2027لؾ عبلقة ذات دالمة إحصائية عند مستكل معنكية )هنا -:
 الفردية كالخصائص الفردية 

( ( بيف العبلقات الشخصية 2027ليس هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )  -;
 كأثر إدراؾ الفرد لدكرب الكظيفي.

 نتائج التحميل الوصفى :
 .ج التدريبية زادت مف مهارات المكظفيفقدرات البرام -

 .مراعاة مكاكبة التطكرات العممية فى مجاؿ العمؿ -

 .ضركرة الشعكر بالرضا عف العمؿ -

 .يستطيع  المكظؼ بسهكلة تهيئة الجك المناسب عمى آداء عممى عمى أكمؿ كجه -

 .عدـ التعرض لضغكطات العمؿ التى تفكؽ قدرت المكظؼ عمى العمؿ -

    .كالمهاـ المككمة إلي كفقان لمكائح كتعميمات االنظمةيجب إنجاز العمؿ  -
 مناقشة النتائج:

 ( بين اإلنياك النفسى والجيد المبذول 2025ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
كحصؿ متغير  ،;5.3كتكصمت النتائج الى حصكؿ متغير االجهاد الكظيفي عمى متكسط عاـ بمغ 

كاتضح لمباحث كجكد عبلقة ارتباط إيجابية بمغ متكسطها  4.93ى متكسط كمي  حماس المكظفيف عم
 ،كما تبيف اف هنالؾ تأثيران ايجابيان كبيران لئلجهاد الكظيفي في تقميؿ حماس المكظفيف ،(2.84العاـ )

( كما تـ التكصؿ الى أف عبء العمؿ له تأثير إحصائي ;423(  )الحدراكم،2097بمغت قيمته )
 (Gharib et al.,2016ى األداء الكظيفي, )إيجابي عم
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والقدرات  ( بين اإلنياك النفسى2025ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 والخصائص الفردية 

إظهار استراتيجيات تخفيؼ االجهاد الكظيفي التي يمكف أف يتبعها المكظفكف كأرباب العمؿ لمتغمب 
( كأظهرت النتائج أف اإلجهاد الكظيفي :3) Vijayan,2017ـدائهعمى اإلجهاد الكظيفي كتحسيف أ

 ،يجمب آثار مثؿ الشعكر بأقؿ مف قيمته الحقيقية فضبلن عف اإليذاء في مكاف العمؿ كدكر التنمر
 (Dar et al., 2011)( ;3كجكد عبلقة سمبية بيف االجهاد الكظيفي كأداء المكظفيف,)

دراك 2025عند مستوى معنوية ) ليس ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية   ( بين اإلنياك النفسى  وا 
 الفرد لدوره الوظيفي. 

كجكد عبلقة بيف جميع ،% 87اف متكسط االجهاد الكظيفي لممكظفيف في العينة المدركسة بمغ 
أف مصادر االجهاد الكظيفي الناتجة مف  بيئة العمؿ، .المصادر الداخمية كبيف االجهاد الكظيفي

العمميات التنظيمية كالتركيب التنظيمي ) تعد اقكل مف تمؾ المصادر الناتجة مف  خصائص العمؿ، 
 (42()8;;3نكعية العمؿ كالعبلقات االجتماعية )العنزم،

لشخصي  والجيد ( بين االنجاز ا2025ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
 كالمبذول  فى العمل 

كتكصمت الدراسة إلى أهمية الحماس كالنشاط اإلبداعي في قضايا متباينة مف عممية اإلدارة, كما 
اظهرت الدراسة جممة مف إنجازات جامعة سيميزيا لمتكنكلكجيا لممكظفيف اإلدارييف كهك ما يسمى 

 ( Exupery, 2016) بمجاؿ اإلدارة الناعمة.  

( بين االنجاز الشخصي  والقدرات 2025عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) ىنالك
 والخصائص الفردية 

أف مستكل أعضاء هيئة التدريس يعانكف مف االجهاد الكظيفي في بعض األحياف سكاء كاف متكسط 
 (Gharib et al.,2016, )أك منخفض, اف مستكل األداء الكظيفي كاف مرتفعنا إلى حد ما

كما تبيف أف هناؾ عبلقة عكسية معنكية  ،أف المكظفيف يشعركف بدرجة مقبكلة مف االجهاد الكظيفي
كاالستقبللية كالتغذية العكسية مف جهة كاالجهاد الكظيفي مف جهة  ،كأهمية العمؿ ،بيف تنكع المهارات

 (Dar et al., 2011اخرل.  )

( بين االنجاز الشخصي  وأثر إدارك 2025)  ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
اإلجهاد الكظيفي يقمؿ بشكؿ كبير مف أداء المكظفيف كحماسهـ تجاب االعماؿ  .الفرد لدوره والوظيفي

 (Dar et al., 2011المككمة اليهـ,. )
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( بين العالقات الشخصية والجيد 2025ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
 Gharib et)بينما دكر الصراع له تأثير إحصائي سمبي عمى األداء الكظيفي.  فى العمل. المبذول

al.,2016) 

( بيف عدـ االنسانية  كالقدرات الفردية 2027هنالؾ عبلقة ذات دالمة إحصائية عند مستكل معنكية )
اء عمى كالخصائص الفردية كتكصمت نتائج التحميؿ الى كجكد عبلقة معنكية بيف الحماس كالده

النشاط البدني الرياضي لمذككر كاإلناث في العينة المبحكثة , اف  الصراعات كعدـ الرضا متغيراف 
كعاطفية, كأظهرت الدراسة اف لممشاكؿ العاطفية كالمشاكؿ  السمككية تأثير في  ،كهناؾ ممارسة مفرطة

 (Mosaviet al., 2014 ()43حماس الطبلب الرياضييف. 

( ( بين العالقات الشخصية 2025داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  ليس ىنالك عالقة ذات
 وأثر إدراك الفرد لدوره الوظيفي. 

هنالؾ عبلقة  بيف تصميـ العمؿ كاالجهاد الكظيفي لممكظفيف في المستشفيات الخاصة في محافظة 
ه يتضمف اغمب السميمانية في شماؿ العراؽ. اف العمؿ في المستشفيات الخاصة منفذ بشكؿ جيد كان

خصائصه مف تنكع المهارات كاهميته, كالتحقؽ مف هكية العمؿ كاالستقبللية كالتغذية العكسية. 
( اف هناؾ أنكاع مختمفة مف االجهاد الكظيفي السائد في حياة المكظؼ اليكمية 44( );422)قيس،

ركاتب كما إلى ذلؾ , كانخفاض ال ،كالنزاعات ،كاالستقبلؿ الذاتي ،كاألمف الكظيفي ،مثؿ عبء العمؿ
كتحكؿ العمؿ  ،كاألمف الكظيفي ،كاف العكامؿ الرئيسية التي تـ بحثها في هذب الدراسة هي عبء العمؿ

كتكصمت الدراسة إلى أف االكاديمييف المتحمسيف  ( Vijayan,2017المتعمؽ بالشركة المدركسة , 
 ،هذا النمكذج كيركزكف أكثرلديهـ مكقؼ إيجابي تجاب المحتكل التدريسي , كقد يدرس الطبلب 

كربط المزيد مف المشاعر اإليجابية تجاب المكضكع كبالتالي تحقيؽ المزيد   ،كالتفكير في المكضكع أكثر
 (Hooda & Annu,2017 ()45) 

 التوصيات :
 .أكصى بأف تتضمف البرامج التدريبية بعض مهارات تغيير السمكؾ -
 افز مادية ك معنكية مف تقدير ك أمتيازات.أكصى بأف تمنح اإلدارة المكظؼ الجيد  حك  -
 .عمى االدارة اف تعامؿ المكظفيف بإنسانية كمركنة ك  اف تهتـ بالبيئة الداخمية لمعمؿ.  -

 .التأثير الجيد عمى اآلخريف ك إنجاز العمؿ ك ترؾ أثر إيجابى فى حياة اآلخريف ضركرة -

  .ؿ قسكة اك تبميد فى المشاعرمراعاة عدـ الشعكر بالقمؽ فى أف يسبب لى هذا العم -
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 مراجعالمصادر و قائمة ال
 

(  تأثير اإلجهاد الكظيفي فى تقميؿ حماس المكظفيف ) دراسة ;423)،خضر ،الجدراكم -3
 . 86-58إستطبلعية ألراء عينة مف مكظفيف الكمية التقنية اإلدارية بالككفة صص 

ثيرب عمى آداء العامميف )دراسة ( اإلحتراؼ الكظيفي كتأ4234يحي،) ،أبكمكسى، أنكر ك كبلب -4
بحث تكميمى لنيؿ درجة  –تطبيقية عمى اإلدراييف العامميف فى جمعية إعمار لمتنمية  كالتأهيؿ 

 .45ص.الدبمـك المهنى المتخصص فى إدارة منظمات المجتمع المدنى

 ىف كاإلدراييف المكظفيف بيف الكظيفي اإلحتراؽ ظاهرة إنتشار مدل( 4239) ،يـهعكض، إبرا -5
رسالة ماجساير غير منشكرة،كمية االقتصاد كالعمـك االدارية، ،كالتأهيؿ التنمية أعمار جمعية

 .جامعة دمشؽ

( الضغكط الكظيفية كأثرها عمى الكالء التنظيمى 4239مناؿ سميماف محمكد طه ) ،أبك سنينة -6
ة الدراسات رسالة ماجستير غير منشكرة،  عماد .لدل العامميف فى كزارة الداخمية الفمسطينية

 جامعة القدس. ،العميا

( دكر كمكانة التحميؿ الكظيفي في صنع 4242الحبيب ثابتي، بندم عبداهلل عبد السبلـ، ) -7
 القرارات االستراتيجية الدارة المكارد البشرية.

-http//www.com 19-7جمعية ستيفيس لمصحة النفسية بكالية سطيؼ المكقع اإللكتركنى  -8

 مساء. 4  2012

ستراجيات 4232ف زكاؿ،)فتيحة، ب -9 ( اإلجهاد عمى مستكل المنظمة المصادر كالتأثيرات كا 
 المكاجهة جامعة أـ البكاقؿ، دراسات نفسية تربكية.

(السمكؾ التنظيمى المعاصر،  جامعة اإلسكندرية، كمية التجارة صص :422حسف، راكية)  -:
343-344. 

الساعة   www.mggel-com 13-4-2021–المكقع اإللكتركنى  –العرينى، إبراهيـ عبد اهلل -;
 صباحا. 33

( مرجع العمـك السمككية، الدار العالمية لمنشر كالتكزيع، 4237عبد الرحمف، حسيف أحمد، ) -32
 (. 547 – 546القاهرة، ص

( ادارة االفراد بالمنظمات "مدخؿ كظيفي" دار الثقافة لمنشر 4222حنفى، عبد الغفار،) -33
 .346-345كالتكزيع، عماف ص
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حمد الفاتح محمكد بشير،  السمكؾ التنظيمى فى منظمات األعماؿ، جامعة القرآف المغربي، م -34
 .;56-:56الكريـ كالعمـك اإلسبلمية ص 

( المصادر الداخمية لئلجهاد الكظيفي : دراسة ميدانية، 8;;3العنزم، سعد، ) -35
  .389 - ;35مجمة العمـك االقتصادية كاالدارية, صص 

 صميـ العمؿ في االجهاد الكظيفي دراسة( اثر ت;422قيس ابراهيـ  حسيف) -36
محافظة السميمانية, كمية االدارة كاالقتصاد ,جامعة  ميدانية في   المستشفيات الخاصة
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 ف المعيارية في الرقابة عمى عناصر التكاليفالتكالي أثر تطبيق طرق
 بالسودان(العاممة الشركات الصناعية  عمى بعض)دراسة ميدانية 

The Effect of Applying Standard Costing Methods in Control of 

Costs Elements (A Field Study of Some Industrial Companies in 

Sudan) 

 :  إعداد
 جامعة سنار المشارك،أستاذ المحاسبة ، محمد الحاجالفاتح الفضل  د.

alfatih.alfadol@gmail.com         :22249123171484 موبايل  
 جامعة سنار قسم المحاسبة،ب محاضر، موسى الطيب أحمد العبيد  أ.

musaeltiyeb656@gmail.com       :22249123873444موبايل 

 
 المستخمص 

. هدفت الدراسة في عدـ قدرة الشركات الصناعية عمى التحكـ في تكمفة المنتجمشكمة  تمثمت 
. في الرقابة عمى عناصر التكاليؼ تطبيؽ طرؽ التكاليؼ المعيارية الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر 

الكصفي التحميمي. تكصمت كالمنهج  المنهج التاريخي، االستنباطي، االستقرائي استخدمت الدراسة
إتباع أسمكب العاـ الكامؿ المعيارم يساعد في تخصيص المكاد  مف النتائج أهمها: عددالدراسة إلى 
. أكصت تطبيؽ الطريقة التاريخية في المؤسسة يساعد في تحميؿ انحرافات التكاليؼ، الخاـ المباشرة

سمكب العاـ المعيارم المتغير ألنه يساعد في تحديد انحرافات األجكر أالعمؿ بالتركيز عمى اسة بالدر 
في تتبع تكاليؼ  لما له مف دكرأسمكب متكسط التكمفة الفعمية لعدة سنكات زيادة االهتماـ بالمباشرة، 

 .األجكر المباشرة
 قابة.، الر المعيارية ،التكاليفأثر، تطبيق،  الكممات المفتاحية: 

Abstract 
The study problem was represented in the inability of industrial 

companies to control the cost of product. The study aimed to identify the 

effect of the applying of standard costing methods in control of costs. The 

study used the historical, inductive, deductive, analytical descriptive 

Approach. The study reached a set of results: the full-year standard help to 

the allocation of direct raw materials, applying the standard costs system in 

the institution helps analyze direct costs deviations. The study recommended: 

work in the overall variable cost style because it helps to identify direct wage 

mailto:alfatih.alfadol@gmail.com
mailto:alfatih.alfadol@gmail.com
mailto:musaeltiyeb656@gmail.com
mailto:musaeltiyeb656@gmail.com
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deviations. Increased attention to the average of actual cost style for many 

years it helps to follow the direct wages costs. 
Key words: Effect, Applying, Costs, Standard, Control  

 أواًل: اإلطار المنيجي
 تمييد:

ي عد نظاـ التكاليؼ المعيارية أداة مف أدكات الرقابة التي تهدؼ إلى االستفادة المثمى مف   
كاسع كمتطكر مف قبؿ المستكيات اإلدارية المختمفة،  النظاـ فهـالمكارد المادية كالبشرية كيتطمب هذا 

. إف تطبيؽ نظاـ التكاليؼ المعيارية بصكرة متكاممةة اإلنتاجية كتحقيؽ األهداؼ كذلؾ لرفع الكفاء
أصبح ضركرة تفرضها الظركؼ المحيطة، كأف التطكر كالتقدـ الذم شهدب العالـ يفرض عمى الجميع 
 كاقعان جديدان البد مف مكاكبته كالبد مف اإلشارة إلى أهمية استخداـ نظاـ التكاليؼ المعيارية كما أف

لـ يعد أداة لقياس ما كقع مف تكاليؼ فعمية )تاريخية( بؿ امتد إلى التخطيط  التقميدم نظاـ التكاليؼ
مكانية تطبيقها  .ركالرقابة كاتخاذ القرا التكاليؼ المعيارية تمثؿ خطة متكاممة تبدأ بإعداد المعايير كا 

يؼ الفعمية بالتكاليؼ المعيارية عمى أرض الكاقع كتعديمها إذا اقتضت الضركرة، كمف ثـ مقارنة التكال
كقياس االنحرافات كتحديد أنكاع هذب االنحرافات كتشخيص مسبباتها كرفع تقارير لئلدارة المتخصصة 
بغرض فحص تمؾ االنحرافات حتى يتثنى لها اتخاذ اإلجراءات التصحيحية كصكالن لتحقيؽ الهدؼ 

أنظمة محاسبة التكاليؼ بغرض التحكـ  حدأالمنشكد، فإدارة المنشأة في القطاع الصناعي تتبنى 
 التكاليؼ كذلؾ لضماف المنافسة كاالستمرار كالبقاء في السكؽ. في عناصركالرقابة 

 مشكمة الدراسة :
تمثمت مشكمة الدراسة في عدم قدرة الشركات الصناعية عمى التحكم في تكمفة المنتج، مما    

 االستمرار والبقاء منالمنشأة تتمكن فيضيا حتى يتطمب االىتمام برقابة تكمفة المنتج ومحاولة تخ
 بالتالي يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:و . في السوق

 التكاليف المعيارية في الرقابة عمى عناصر التكاليف؟ أثر تطبيق طرقما 
 تتفرع منو األسئمة التالية: و 

 صر التكاليف؟ىل تساعد الطريقة التاريخية في الرقابة عمى عنا 10

 ىل تساعد الطريقة اإلحصائية في الرقابة عمى عناصر التكاليف؟ 20

 ىل تساعد الطريقة الواقعية في الرقابة عمى عناصر التكاليف؟ 30

 تيدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي: أىداف الدراسة:
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الطريقة التاريخية  لمتكاليؼ المعيارية في الرقابة عمى عناصر  تطبيؽ التعرؼ عمى أثر .3
 كاليؼ.الت

الطريقة اإلحصائية لمتكاليؼ المعيارية كأهميتها في الرقابة عمى  التعرؼ عمى أثر تطبيؽ .4
 عناصر التكاليؼ.

 عمى عناصر التكاليؼ. كالرقابةالطريقة الكاقعية  لمتكاليؼ المعيارية  أثر تطبيؽالتعرؼ عمى  .5

 أىمية الدراسة :
م يتعمؽ بتطبيؽ طرؽ التكاليؼ تنبع أهمية الدراسة مف أهمية مكضكع الدراسة كالذ  

المعيارية في الرقابة عمى عناصر التكاليؼ كامكانية تقديـ نتائج تساعد المنشآت الصناعية بالسكداف 
 في الرقابة عمى تكاليؼ اإلنتاج.

 فرضيات الدراسة:
 تتمثؿ فرضيات الدراسة في اآلتي:  
 لرقابة عمى عناصر التكاليؼ.هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية  بيف الطريقة التاريخية كا .3

 هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الطريقة اإلحصائية كالرقابة عمى عناصر التكاليؼ. .4

 هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الطريقة الكاقعية كالرقابة عمى عناصر التكاليؼ. .5

 منيجية الدراسة:
البحكث السابقة ذات العبلقة اتبعت الدراسة المنهج التاريخي لتتبع كعرض الدراسات ك  

بمكضكع الدراسة، المنهج االستنباطي لتحديد محاكر الدراسة كصياغة مشكمتها كفرضياتها، المنهج 
 االستقرائي الختبار فرضيات الدراسة، كالمنهج الكصفي التحميمي لتحميؿ بيانات الدراسة الميدانية.

 جمع البيانات: كأدكاتمصادر 
 بيانات في اآلتي:تتمثؿ المصادر جمع ال  
 مصادر أكلية: تتمثؿ في البيانات المحصمة بكاسطة االستبياف.   .3

 ( اإلنترنت –الدكريات  -المجبلت –المراجع  -مصادر ثانكية: تتمثؿ في ) الكتب  .2

 حدود الدراسة:
 تنحصر حدكد هذب الدراسة في اآلتي:  

 انة. حدكد مكانية : مصنع سكر سنار، مصنع سكر عسبلية، شركة سكر كن .3

 ـ.4242حدكد زمانيه: دراسة ميدانية  .4

 ىيكل الدراسة: 
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تـ تقسيـ هذب الدارسة إلى مقدمة كثبلثة مباحث كخاتمة، حيث تحتكل المقدمة عمى   
اإلطار المنهجي كالدراسات السابقة، بينما المبحث األكؿ يتناكؿ التكاليؼ المعيارية، كالمبحث الثاني 

ليؼ، كالمبحث الثالث يتعمؽ بتحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات، أما الرقابة عمى عناصر التكابيتعمؽ 
 .الخاتمة تحتكل عمى النتائج كالتكصيات

 ثانيًا: الدراسات السابقة:

هدفت الدراسة إلى دراسة نظـ التكاليؼ الحديثة كتكضيح المعمكمات  (1م)2014دراسة جمال / 1
كمعرفة مدل مبلئمة أنظمة التكاليؼ الحديثة لبيئة الدقيقة التي تكفرها عند قياس تكمفة المنتجات، 

التصنيع الحديثة في شركة سكر سنار. تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أهمها: نظـ التكاليؼ 
الحديثة تستخدـ أسس تحميؿ تكاليؼ دقيقة تساعد في قياس كتحديد تكمفة الكحدات المنتجة بصكرة 

ل إلى كجكد منافسة حادة في األسكاؽ كبالتالي أصبحت نظـ دقيقة، إف التطكر في بيئة التصنيع أد
التكاليؼ التقميدية غير قادرة عمى تكفير بيانات كمعمكمات كافية تفيد في الرقابة عمى المنتجات 
كتخفيض تكمفتها، نظـ التكاليؼ الحديثة تساعد اإلدارات في الرقابة عمى التكمفة مف خبلؿ المتابعة 

ت الدراسة بضركرة استخداـ نظـ التكاليؼ الحديثة ألنه يكفر بيانات كمعمكمات الدقيقة لممنتجات. أكص
  .عف التكمفة

هدفت الدراسة إلى بياف دكر نظاـ التكاليؼ المعيارية في تحديد  (2م)2216دراسة سموى / 2
االنحرافات كفحصها كاستخداـ نماذج فحص االنحرافات، كالتعرؼ عمى أهمية استخداـ نظاـ التكاليؼ 
المعيارية كأداة لمرقابة عمى التكاليؼ بالمنشآت الصناعية. تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج 

كذلؾ مف خبلؿ  التكاليؼالرقابة عمى  ة يحقؽالمعياري التكاليؼلنظاـ  الصحيح التطبيؽأهمها: 
، كجكد كائيةعشكغير  عشكائيةكانت االنحرافات  إذاكما  كمعنكيتهااستخداـ نماذج فحص االنحرافات 

عمى تكمفة المنتج  السيطرة عممية في بسهـاالعتبار  في المحيطة البيئةمعايير لمتكمفة تأخذ ظركؼ 
 تحميؿ: باالتي. كأكصت الدراسة االقتصاديةاألهداؼ بأقؿ قدر مف المكارد  تحقيؽإلى  يؤدمكهذا 

بإعداد المعايير عف  يفالقائماعتمادان عمى خبرة  كمكضكعية عمميةكفقان ألسس  التكاليؼعناصر 
، االعتماد عمى نماذج عدـ كجكد السكدانية الصناعيةالمعيارية بالمنشآت  التكاليؼنظاـ  تطبيؽ
في حالة فحص االنحرافات  كالتصحيحالفحص  تكاليؼكنماذج كجكد  كالتصحيحالفحص  تكاليؼ

 .كمعرفة مسبباتها

ر استخداـ نظاـ التكاليؼ عمى أساس هدفت الدراسة إلى تكضيح مدل أث (3م)2218دراسة أحمد/ 3
األنشطة في الرقابة عمى عناصر التكاليؼ، معرفة كيفية تطبيؽ نظاـ اإلنتاج في الكقت بالضبط  في 
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أف استخداـ نظاـ  الرقابة عمى عناصر التكاليؼ. تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أهمها:
عناصر التكاليؼ، كأف نظاـ اإلنتاج في الكقت  التكاليؼ عمى أساس األنشطة يساعد في الرقابة عمى
ضركرة استخداـ نظاـ التكاليؼ بأكصت الدراسة  بالضبط يساعد في الرقابة عمى عناصر التكاليؼ.

الرقابة عمى عناصر التكاليؼ، كضركرة تطبيؽ نظاـ  عمى أساس األنشطة لما يكفرب مف معمكمات عف
 عمى عناصر التكاليؼ. اإلنتاج في الكقت بالضبط في عممية الرقابة

دارة  (4م)2222دراسة زرياب / 4 هدفت الدراسة إلى بياف دكر نظاـ التكاليؼ المعيارية في تخطيط كا 
بياف التكامؿ بيف نظاـ التكاليؼ المعيارية كنظاـ التكاليؼ عمى أساس ك تحقيؽ الربحية بالمنشأة، 

شركات الصناعية ال يكجد بها قسـ تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج  منها: معظـ ال. النشاط
متخصص لحساب التكاليؼ، كما أف بعضها ال يكجد بها محاسب تكاليؼ، يكفر نظاـ التكاليؼ 
المعيارية صكرة كاضحة عف إدارة تشغيؿ األنشطة بكفاءة عالية كحجـ المكارد المخطط استخدامها. 

كاليؼ بالشركات الصناعية أكصت الدراسة بعدة تكصيات منها: إنشاء قسـ مخصص لحسابات الت
كرفدب بككادر متخصصة بالتكاليؼ، ضركرة مكاكبة الشركات الصناعية بالسكداف لتطكرات البيئة 

 الصناعية.  

 المبحث األول: التكاليف المعيارية
تعرؼ التكاليؼ المعيارية بأنها تكاليؼ محددة مقدمان لما ينبغي أف تككف عميه تكمفة كحدة كاحدة 

السمكؾ االقتصادم الرشيد  عفؼ بأنها: نمكذج رقابي يمكف أف يككف انعكاسان كتعبيران كما تعر  (،5)
في تمؾ الكحدات إذا صمـ عمى أسس محاسبة المسؤكلية كأسس عممية كعممية سميمة لتحقيؽ الرقابة 

(، 6الفعالة عمى كفاءة األداء مف خبلؿ هذا النمكذج يستمـز كجكد أنماط أك معايير كاقعية مرنه )
رفت بأنها تكاليؼ محددة بصكرة مسبقة تبيف ما يجب أف تككف عميه التكمفة أثناء سريانها أيضان ع  

دارييف كمحاسبيف، لكؿ عمميه إنتاجية  عمىكت عد استنادان  دراسات مشتركة مف مهندسيف كاقتصادييف كا 
 ( 7) اأك مرحمة مف مراحؿ الصنع عمى حد

هيـ التكاليؼ مف حيث تكقيت احتسابها، حيث نجد يز بيف أكثر مف مفهكـ مف مفاييمكف التم
في هذب الحالة مصطمح التكمفة التاريخية كمصطمح التكمفة الفعمية يعبر عف الماضي، كما نجد أيضان 

  (8مصطمح التكمفة التقديرية كمصطمح التكمفة المعيارية ككبلهما يعبر عف تكمفة لـ تحدث بعد.)

لتكمفة المعيارية بأنها هي تكمفة محددة مقدمان محسكبة عرؼ معهد محاسبيف التكاليؼ بمندف ا
كالمصركفات الضركرية المتعمقة به كيمكف استخدامها  ؤمف كاقع معايير إدارية تتعمؽ بالتشغيؿ الكف

كأساس لتحديد األسعار كالرقابة عمى التكاليؼ عف طريؽ تحميؿ االنحرافات. قد عرفت أيضان بأنها  
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ة عمى أساس فني كعممي دقيؽ لما ينبغي أف تككف عميه تكمفة كحدة مف تكمفة محددة مقدما محسكب
المنتج أك العممية أك الخدمة خبلؿ فترة سرياف مستقبمية في ضكء ظركؼ كتسهيبلت إنتاجية معينة 
كتستند إلى معايير كمية كتسهيبلت  إنتاجية معينة كتستند إلى معايير تحددها مستكيات كمكاصفات 

عريه يحددها التنبؤ بظركؼ المستقبؿ كتستخدـ كأداة قياس خبلؿ التنفيذ كبعد تحديد هندسية كمعايير س
  (9الفركؽ التي تساعد اإلدارة في التعرؼ عمى مستكل الكفاية. )

كالتي  تمثؿ خطة عند كضعها  ثـ أداة رقابة عند  ،تعتبر التكمفة المعيارية تقديران لتكمفة اإلنتاج
يجب أف تككف عميه التكمفة  الفعمية في المستقبؿ في ضكء ظركؼ   التنفيذ الفعمي فهي تمثؿ ما

كبالتالي يجب التفرقة بيف التكاليؼ التقديرية كالتكاليؼ المعيارية كالتي تعتمد عمى  تشغيؿ معينة.
كما أف ظركؼ الحاؿ كاالعتبارات الفنية تؤخذ في االعتبار عند  ،األسمكب العممي الدقيؽ مف التقدير

يير بعكس التكاليؼ التقديرية التي تعتمد إلى درجة كبيرة عمى الخبرة كالحكـ الشخصي صياغة المعا
 (10لما يمكف أف تككف عميه التكمفة. )

 تبكب عناصر التكاليؼ كفقا لتكقيت قياسها إلى:ك 
 .تكاليؼ تقديرية : هي تكاليؼ محددة مقدمان كفقان لمخبرة كالحكـ الشخصي .3

حددة مقدمان كفقان ألساليب عممية تعتمد عمى األساليب الكمية تكاليؼ معيارية : هي تكاليؼ م .4
 .كالبحكث التجريبية

 تعتمد دكرة التكاليؼ المعيارية عمى اإلجراءات التالية:ك 
 كضع الخطة في ضكء الظركؼ المحيطة كاإلمكانيات المتاحة. .أ 

 ر لتحديد الفركؽ.إجراء المقارنة بيف النتائج الفعمية كالنتائج المخططة كالتي تمثمها المعايي .ب 

 تحميؿ الفركؽ لمعرفة مسبباتها كالظركؼ المحيطة بها. .ج 

  (11اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بعد دراسة مسببات االنحراؼ.) .د 

يرل الباحثيف أف التكاليؼ المعيارية هي تكاليؼ محددة مقدمان أك هي نمكذج رقابي يستمـز 
 ييف كالمهندسيف كاالقتصادييف.كجكد معايير كاقعية كمرنة يضعها المحاسبيف كاإلدار 

 : مزايا نظام التكاليف المعيارية 
 (12تتمثؿ مزايا نظاـ التكاليؼ المعيارية في اآلتي:)

 إعداد مراكز مالية شهرية سريعة كمرتقبة. .3

 كضع اتجاهات التكاليؼ عف طريؽ تحميؿ حسابات االنحرافات. .4

 تكاليؼ منخفضة كمركنة أكبر في تسهيؿ العمميات. .5
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 تقكيـ المخزكف. دقة في .6

 إعداد ميزانيات معيارية تتميز بالدقة في التنبؤ بعناصرها.  .7
  طرق وأسس محاسبة التكاليف المعيارية:

لعجز المحاسبة المالية في تقديـ بيانات تفصيمية عف عناصر التكاليؼ، فقد أدل ذلؾ إلى انبثاؽ 
حاسبة المالية، ككقع تقسيـ العمؿ محاسبة التكاليؼ كعمـ مستقؿ، كانفصمت طرقها كأساليبها عف الم

بيف المحاسب المالي كمحاسب التكاليؼ، كاهتـ كؿ منهـ بأنشطة معينة حتى كضحت اختصاصات 
منفصؿن عف اختصاصات محاسب التكاليؼ، فمجأ محاسب التكاليؼ بشكؿ كؿ مف المحاسب المالي 

 ( 11إلى طرؽ مختمفة إلثبات بيانات التكاليؼ المعيارية. )
في األدب المحاسبي أربعة طرؽ لممعايرة كذلؾ لمعايرة كؿ عنصر مف عناصر  اقترحت 
 التكاليؼ كهي:

 

 الطريقة التاريخية: 
حيث يتـ استخبلص معايير التكاليؼ مف كاقع الدفاتر كالسجبلت كالبطاقات التي تكضح 

لبيانات التاريخية التكاليؼ التي حدثت خبلؿ األعكاـ السابقة. يعاب عمى هذب الطريقة اعتمادها عمى ا
سراؼ، كما  لؤلداء، فهذب البيانات التاريخية حدثت كانتهت بما تحممه مف شكائب كعدـ كفاية كضياع كا 

 ال تأخذ هذب الطريقة في الحسباف الظركؼ المتغيرة خبلؿ فترة سرياف المعيار.

بطاقات التي كتقكـ هذب الطريقة عمى استخبلص معايير التكاليؼ مف كاقع الدفاتر كالسجبلت كال
تكضح التكاليؼ التي حدثت  خبلؿ األعكاـ السابقة، كتحتكل هذب الطريقة عمى عدة أساليب 

 في اآلتي : تتمثؿالستخبلص المعايير 
أسمكب العاـ الكامؿ كمعيار: ذلؾ باتخاذ أحد األعكاـ كمعيار يحكـ به عمى تكاليؼ األعكاـ التالية  .3

بلحقة له، كيظؿ هك المعيار لممنشأة إلى أف تختار عامان ـ معياران لؤلعكاـ ال2;;3كاتخاذ لعاـ 
آخر، كيقكـ هذا األسمكب عمى افتراض ثبات الظركؼ اإلنتاجية كاالقتصادية. كلكف في الكاقع 

 (11نادران ما يتحقؽ ذلؾ االفتراض. )
  (12كيشترط لتطبيؽ ذلؾ األسمكب ما يمي: )

حدث في ذلؾ العاـ أم تتكل عادم " كلـ أف يككف مستكل اإلنتاج مف العاـ المعيارم " مس .أ 
بؿ يتـ اإلنتاج في ظؿ ظركؼ عادية يمكف تكقعها كأخذها في الحسباف،  ،مؤثرات غير عادية

ف حجـ اإلنتاج أدل إلى استغبلؿ الطاقة العادية لممصنع بشكؿ اقتصادم كهك يمثؿ مقدار  ،كا 
 .الطمب العادم عمى منتجات المنشأة
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ة بتكفير الخامات كالمكاد األكلية عادية كال يظهر حدكث تقمبات في أف ظركؼ التشغيؿ المتعمق .ب 
هذب الظركؼ كاف تتعاقد المنشاة مع مكرد عمى تكريد المكاد البلزمة لها بشكؿ مستمر  كدكف 

 تقمبات في أسعارها. 

صيانة( عمى  ،عمالة مدربة ،زيكت كشحكـ –تكافر العكامؿ اإلنتاجية األخرل ) قكة محركة  .ج 
 .نكات القادمة كأسعارها مقبكلةمدار الس

إلجراء أم عممية تعمؿ  ،عدـ حدكث أم تغير في حاالت اآلالت كاإلمكانيات المادية .د 
 .بنفس الدرجة خبلؿ السنكات التالية كال داعي إلجراء أم عممية إحبلؿ أك تجديد عميها

بيع منتجات استقرار الحالة االقتصادية في سكؽ منتجات المشركع مما يعني استقرار أسعار  .ق 
 المشركع مما يؤدم  إلى زيادة حجـ الطمب عمى منتجات المشركع.

تحقؽ نظرا لعدـ ضماف استقرار األحكاؿ تمف الكاضح أف االفتراضات السابقة نادران ما   .ك 
كلهذا فقد اقترح أسمكب آخر أكثر مكضكعية مف األسمكب   ،االقتصادية كالفنية ألكثر مف عاـ

 .السابؽ
ثـ اتخاذ  ،معيارم المتغير: يقكـ عمى اتخاذ تكاليؼ عاـ كمعيار لمعاـ التاليأسمكب العاـ ال  .4

ـ كمعيار تقاس ;:;3مذم يميه كهكذا، كمثاؿ اتخاذ تكاليؼ عاـ لتكاليؼ العاـ التالي كمعيار 
. في بعض األحياف تأخذ بعض 3;;3كمعيار يقاس عمى تكاليؼ عاـ  2;;3عميه تكاليؼ عاـ 

عمى أساس شهرم بدال مف سنة، كأف تأخذ تكاليؼ معيار يناير كمعيار  تحديد المعيار المنشآت
تكاليؼ شهر مارس  ايقاس عميها تكاليؼ شهر فبراير، كتكاليؼ شهر فبراير الفعمية يقاس عميه

 كهكذا.
أسمكب متكسط التكمفة الفعمية لعدة سنكات:  كفقا لهذا األسمكب يتـ استخراج متكسط تكمفة العنصر  .5

 .السنكات كمعيار لؤلعكاـ التالية أك العاـ التاليخبلؿ عدد مف 
 طريقة التحميل البياني: 

تقتضي هذب الطريقة أف تستنبط معايير عناصر التكاليؼ عف طريؽ المعالجة اإلحصائية لبيانات 
ـ ها في الفترات التالية، كمف ثـ تحديد الرقلالتكاليؼ المتعمقة بالفترات الماضية تـ تحديد االتجاب العاـ 

تقكـ هذب الطريقة عمى دراسة البيانات التاريخية باألساليب اإلحصائية لمتكصؿ  (13الذم يتخذ كمعيار.)
كما يمكف معرفة اتجاهات البيانات في الفترة  ،إلى أرقاـ أدؽ مف مجرد التعرؼ عمى البيانات التاريخية

 ات التالية.التالية التي تسرم فيها هذب المعايير، كتقكـ هذب الطريقة عمى الخطك 
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التكاليؼ الصناعية لعدة سنكات ماضية كمتتالية مف سجبلت التكاليؼ  مفتستخرج مجمكعة  .3
 بالمنشأة التي يجرم إعداد المعايير لها.

بحيث يككف  ،يتـ رسـ خط مستقيـ يتكسط هذب النقاط كبشكؿ تقديرم يتـ كضع نقاط كبعدها .4
 .ممثبلن لبلتجاب العاـ لمتكاليؼ

 ستقيـ في نفس االتجاب العاـ لتحديد تكاليؼ العاـ القادـ عمى نفس الخط.يتـ مد الخط الم  .5

عمكد مف المحكر س عمى خط االتجاب العاـ يقابؿ العاـ القادـ المطمكب تحديد  اقامهيتـ   .6
 المعيار له كنقطة االلتقاء.

عمى  يتـ مد خط مستقيـ مف نقطة االلتقاء لبللتقاء بالمحكر الصادم لمعرفة مقدار التكاليؼ .7
 كهذا يمثؿ التكاليؼ المعيارية لمعاـ المطمكب. ،هذا الخط

كبالرغـ مف سهكلة تطبيؽ الطريقة السابقة إال أف هنالؾ كثير مف العيكب المصاحبة لها كالتي تتمثؿ 
 (10في اآلتي: )

 .اعتماد هذب الطريقة عمى البيانات التاريخية .أ 

 .ةعدـ مراعاة الظركؼ التي قد تحدث في الفترة القادم .ب 

 لـ تأخذ في الحسباف كمية اإلنتاج التي قد تحدث في الفترة القادمة. .ج 

أنها تستخدـ التكاليؼ الصناعية كأساس لمدراسة بغرض الكصكؿ إلى معيار يمثؿ مجمكعة  .د 
 .التكاليؼ الصناعية لمعاـ المقرر

 تعتمد هذب الطريقة عمى رسـ خط مستقيـ )شكؿ تقديرم(. .ق 

 الطريقة المعممية: 
لعنصر التكمفة المراد معايرته عف طريؽ  معمميةلطريقة عمى أساس إجراء دراسة تقكـ هذب ا

مجمكعة مف المشاهدات يقكـ بها مجمكعة مف الفنييف المختصيف داخؿ مراكز اإلنتاج أثناء تأدية دكرب 
 (13)العممية. في إتماـ 

 تعتمد هذب الطريقة عمى: ك 
 .األساليب العممية النظرية . أ

كتجرم التجارب المعممية لمتكصؿ إلى أفضؿ  ،لتي تثبت الفركض العمميةالتجارب المعممية ا . ب
 تصميـ لكحدة اإلنتاج أك أفضؿ  معيار لعنصر التكمفة



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 

148 

 الطريقة الواقعية: 
ضافة إلى معالجة اإلتعتمد هذب الطريقة في معايرتها لعناصر التكاليؼ عمى البيانات التاريخية ب

ة كالعممية لتعديؿ المعايير لتكاكب الظركؼ كالقدرات المتاحة لممنشأة هذب البيانات بإجراء الدراسة العممي
مع األخذ في االعتبار الظركؼ التي مف المتكقع أف تسكد أثناء فترة التشغيؿ حتى يككف المعيار 

 (13كاقعي كمبلئـ لتمؾ الظركؼ.)
 (10تقكـ هذب الطريقة عمى مجمكعة مف األركاف تتمثؿ في اآلتي: )

 .اريخية كالتجارب الماضيةالبيانات الت .3

 .اإلمكانيات كالقدرات المتاحة .4

 .األصكؿ العممية كالفنية لمصناعة كالنشاط .5

التنبؤات عف أحكاؿ الفترة التي تستخدـ فيها المعايير حيث أف المعايير الكاقعية ترتكز عمى  .6
تها أك عدـ دكف إهماؿ ألحدها حتى يثبت عدـ فاعمي ،األركاف األربعة كأخذها جميعا في الحسباف

كجكد دكر لها، حيث أف المعيار الكاقعي يجب أال يخرج عف دائرة إمكانيات المنشأة كمقدرتها 
كظركؼ كمبلبسات كمعكقات كتسهيبلت ما تممكه المنشاة كتمنحه لسير العمؿ  ،ككفاية العمؿ بها

لتنبؤ كما تقررب المخطط كالمطمكب تحقيقه سكاء ما تممكه كما يسرم عميها حاليا ككذا ما تتكقعه با
 بالتخطيط عف حالة اإلمكانيات كالظركؼ كالعكامؿ مف خبلؿ الفترة القادمة.

 المبحث الثاني:  الرقابة عمى عناصر التكاليف

يمكف تعريؼ الرقابة عمى التكاليؼ بأنها: عمؿ مخطط يهدؼ لتحقيؽ تطابؽ العمميات مع 
ى أنها تشمؿ عمميات قياس أداء األهداؼ كالغايات التي سبؽ أف تـ تحديدها، إضافةن إل

المرؤكسيف كالمنظمة كتصحيحها لمتأكد مف أف األهداؼ المخطط لها كالمرسكمة قد نفذت بشكؿ 
(. كأيضان عرفها المحاسبيف اإلدارييف كمحاسبيف التكاليؼ بإنجمترا بأنها نظاـ لضبط 14سميـ )

سبة التكاليؼ بالمنشأة، كما عرفت التكمفة الفعمية لتشغيؿ منشأة معينه، كذلؾ مف خبلؿ نظاـ محا
 (.15الرقابة عمى التكاليؼ بأنها القدرة عمى إخضاع التكاليؼ لسمكؾ مخطط)

  (3مف خبلؿ المفاهيـ السابقة نجد أف الرقابة عمى عناصر التكاليؼ تقكـ عمى اآلتي:)  
 كضع خطة لمتكمفة. .3

لكحدة االقتصادية التي تـ كضع تجميع البيانات الفعمية عف تكاليؼ التشغيؿ: كيتـ ذلؾ داخؿ ا .4
 خطة التكمفة لها.

 يقكـ نظاـ التكاليؼ بالكحدة االقتصادية بتنفيذ نظاـ الرقابة عمى التكاليؼ الخاصة باآلتي: .5



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 
149 

 تبكيب التكاليؼ الفعمية بالكحدة االقتصادية ك تحديد البيانات الفعمية لئلنتاج. .أ 

 يارية بهدؼ تحميؿ االنحرافات.تحديد الفركؽ بيف التكاليؼ الفعمية كالتكاليؼ المع .ب 

 التعرؼ عمى مسببات االنحرافات كذلؾ لمساعدة كتعاكف جميع المستكيات اإلدارية. .ج 

تقديـ التقارير البلزمة إلدارة الكحدة، التخاذ القرارات المناسبة المتعمقة بإجراءات تصحيح  .د 
 االنحرافات. 

نة الهدؼ الذم تـ كضعه في الخطة يرل الباحثيف أف الرقابة عمى عناصر التكاليؼ هي مقار    
مع التكمفة الفعمية لتحديد حجـ االنحرافات كمعرفة األسباب التي أدت إليها كاقتراح الحمكؿ لمعالجتها 

 حتى ال تتكرر مستقببلن.
 أىداف الرقابة عمى عناصر التكاليف:   
داؼ كتتمثؿ تعد الرقابة عمى عناصر التكاليؼ مف الكسائؿ التي تحقؽ مجمكعة مف األه   

 (3في اآلتي:)
الحد مف أك إزالة الضياع كاإلسراؼ كالترشيد في استخداـ المكارد المالية كالبشرية المتاحة  .3

 بالمشركع.

العمؿ عمى خمؽ ركح االبتكار كالتجديد لدل األفراد العامميف بعنابر التشغيؿ أك بالخدمة الفنية  .4
 بالمنشأة.

 بنظاـ الرقابة عمى التكاليؼ.إيجاد نظاـ الحكافز لمعامميف مرتبطان  .5

 تخفيض تكاليؼ اإلنتاج كالتشغيؿ إلى المستكل الذم يحقؽ ذات الحجـ المستهدؼ مف اإلنتاج. .6

 تحقيؽ سيطرة اإلدارة عمى العكامؿ التي تؤدم إلى زيادة أك تخفيض معدالت التكاليؼ. .7

 إجراء الدراسات التشخيصية.  .8

جراء التعديبلت المراد إدخالها عمى أساليب اإلنتاج، تزكيد إدارة المنشأة بالمعمكمات البلزمة إل .9
 أك مصادر المكاد الخاـ، أك منافذ البيع كالتكزيع، أك تككيف هيكؿ العمالة بالمنشأة.  

 عناصر التكاليف المباشرة: 
 عناصر التكاليؼ  المباشرة إلى:تنقسـ   

مى كحدات المنتجات كيحدث ذلؾ : تشمؿ المكاد التي يسهؿ تتبعها كتخصيصها عالمواد المباشرة. 3
عندما تعتبر المكاد مف ضمف المككنات المادية لمكحدات التي يتـ إنتاجها مثؿ األخشاب كالقماش 
كاإلسفنج في صناعة األثاث كالقطف في صناعة المنسكجات القطنية كاألقمشة في صناعة المبلبس 

حدات المنتجات النهائية، أك يمكف تحديد فكؿ هذب المكاد يمكف تتبعها حتى ك  ،كالكرؽ في صناعة الكتب
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كهناؾ بعض المكاد  ،الكمية التي تـ استخدامها كبالتالي يمكف تخصيص تكاليفها عمى كحدات المنتج
التي يمكف تتبعها حتى كحدات المنتجات النهائية كلكف النخفاض أهميتها النسبية تعتبر مكاد غير 

ثاث كالخيطاف في صناعة الكتب كالمكاد الممكنة في مباشرة مثؿ الغراء كالمسامير في صناعة األ
 .(13صناعة الببلستيؾ كالكبسكالت الطبية في صناعة الدكاء)

: هي أجكر العماؿ الذيف يعممكف بصكرة مباشرة عمى اإلنتاج مثؿ أجكر العماؿ األجور المباشرة. 4
ث كأجكر العماؿ الذيف الذيف يقكمكف بتشغيؿ آالت التفصيؿ كالتغريز كالتشطيب في صناعة األثا

يشرفكف عمى آالت صب الببلستيؾ أما أجكر العماؿ الذيف ال يعممكف بصكرة مباشرة عمى إنتاج 
المنتجات مثؿ أجكر المهندسيف كالمشرفيف فتعتبر أجكر غير مباشرة، كلمسبب نفسه تعتبر أجكر عماؿ 

باشرة ألنها ال تصرؼ مباشرة عمى الصيانة كالنظافة كالحراسة كأجكر مدير إدارة اإلنتاج أجكر غير م
إنتاج كحدات منتج معيف كتخص عدة منتجات ككذلؾ يمكف تقسيـ كقت العماؿ الذيف يقكمكف باإلنتاج 

كالثاني  ، األكؿ يمثؿ الكقت الذم يبذؿ مباشرة في اإلنتاج كتعتبر تكاليفه أجكر مباشرة :إلى قسميف
عند الطمب مف العماؿ العمؿ  كاليفه غير مباشرة.يمثؿ الكقت الذم ال يصرؼ عمى اإلنتاج كتعتبر ت

خارج ساعات الدكاـ الرسمي كيحصمكف عمى عبلكب الكقت اإلضافي تعتبر هذب العبلكة ضمف األجكر 
غير المباشرة ألنه ليس مف العدؿ التمييز بيف تكمفة الكحدات المنتجة أثناء ساعات العمؿ العادية كتمؾ 

أما األجكر العادية التي تخص ساعات العمؿ اإلضافية  ،العمؿ اإلضافيالتي يتـ إنتاجها أثناء ساعات 
 .(13فتعتبر ضمف األجكر المباشرة )

 أساليب الرقابة عمى عناصر التكاليف: 
يعتبر تحديد األسمكب المبلئـ لتحقيؽ الرقابة عمى عناصر التكاليؼ مف أهـ المشاكؿ التي    

تمفة، يمكف تحديد أهـ أساليب الرقابة عمى عناصر التكاليؼ تكاجه المنشآت بمستكياتها اإلدارية المخ
 (16في اآلتي:)

أسمكب المقارنة التاريخية: يقكـ هذا األسمكب عمى مقارنة تكاليؼ الفترة الحالية بتكاليؼ الفترة  .3
الماضية، كقد تككف المقارنة عمى أساس متكسط عدة فترات ماضية بدالن مف االعتماد عمى فترة 

 كاحدة.

هدؼ إلى محك اإلسراؼ باليب الفنية الهندسية: هي مجمكعة أساليب كضعها المهندسكف األس .4
مف أهـ األساليب الفنية التي تحقؽ الرقابة عمى ك كالضياع كتحفيز العماؿ عمى زيادة اإلنتاجية. 

 عناصر التكاليؼ أسمكب الرقابة عمى عنصر العمؿ ك أسمكب الرقابة عمى عنصر المكاد.
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التقديرية: الهدؼ مف تقدير التكاليؼ هك الدخكؿ في المناقصات كتقدير األسعار،  أسمكب التكاليؼ .5
لذا أطمؽ عميها تكمفة القياسات، كقد تـ استخداـ هذا األسمكب في الصناعات التي تقكـ عمى 

مف خبرة البيانات ك الاألكامر اإلنتاجية، كيعتمد هذا األسمكب عمى تقدير التكاليؼ باالعتماد عمى 
ب الماضية مع األخذ في الحسباف التنبؤ عف األحكاؿ المستقبمية، فهي تقكـ عمى كضع التجار 

مقايسة لمتكاليؼ قبؿ اإلقداـ عمى التشغيؿ، بحيث تعبر عمى كجه التقريب عما يجب أف تككف 
 عميه هذب التكاليؼ خبلؿ التشغيؿ.

مان كث عف أسمكب يككف حأسمكب التكاليؼ المعيارية: البد مف تطكير األساليب المستخدمة كالبح .6
عادالن عف مدل صحة أرقاـ التكاليؼ الفعمية، بحيث تتكافر فيه الدقة كالكفاية كالفعالية، كأف 

المعدالت عف يتناسب مع مبادئ الرقابة، في بداية األمر تدخؿ المهندسيف الفنييف في البحث 
إلى معدالت معيارية سميمة المعيارية لؤلداء، ثـ تدخؿ محاسبك التكاليؼ بعد ذلؾ بهدؼ التكصؿ 

تتخذ كأساس لمرقابة بهدؼ تخفيض التكاليؼ الفعمية، فظهرت التكاليؼ المعيارية كأسمكب لتحقيؽ 
رقابة أدؽ في سبيؿ التكصؿ إلى الكفاية اإلنتاجية، كتعتبر التكاليؼ المعيارية األسمكب العممي 

 لرقابة عمى عناصر التكاليؼ.   لمتكاليؼ المحددة مقدما  كالذم يتيح فرصة تقكيـ األداء كا

أسمكب محاسبة المسؤكلية: ظهر أسمكب محاسبة المسؤكلية قديمان، فمنهـ مف أرجعه إلى سنكات  .7
بعيدة عمى الرغـ مف انه يمثؿ أسمكبان حديثان في الفكر المحاسبي، كما أف البعض أرجعه إلى 

شكمها العممي ككضعت نظـ الحرب العالمية الثانية، حيث تشكمت فكرة محاسبة المسؤكلية ب
التقارير الخاصة بها، حيث أنها تقكـ عمى فرض رئيسي  كهك أف األفراد البد أف يخضعكا 

تقرير التجميع ك اللممحاسبة عف أدائهـ، كأيضان عف أداء معاكنيهـ، كيهدؼ تطبيؽ ذلؾ المفهكـ إلى 
 عف نتائج التشغيؿ كفقان لمراكز المسؤكلية.             

 قابة عمى عناصر التكاليف: مزايا الر 
 (2تحقؽ الرقابة عمى عناصر التكاليؼ المزايا اآلتية:)   

تحقيؽ رقابة المعايير ذاتها كترشيد اإلدارة في اتخاذ قرار تعديمها في المحظة التي تعتبر المعايير  .3
 في حاجة إلى تعديؿ مع ظركؼ الحاؿ.

حيث ال تقحـ اإلدارة نفسها في االنحرافات التي تمكيف اإلدارة مف تطبيؽ أسمكب اإلدارة باالستثناء،  .4
ال تستحؽ الدراسة كالتحميؿ كالتركيز عمى تمؾ التي ال تككف لها تأثير عميؽ عمى نجاح أعماؿ 

 كاستمرار المنشأة.
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المساهمة في مجاؿ خفض التكمفة كذلؾ بدراسة العمميات كتطكير أساليب تنفيذها بما يعمؿ عمى  .5
 بلت كالمخرجات، أك األنشطة كبالتالي رفع مستكل الكفاءة.تعظيـ الفارؽ بيف المدخ

طبيعة األنشطة التي تمارسها المنشأة كحجـ المنشأة، كما أف النظاـ مع تكافؽ النظاـ الرقابي    .6
الرقابي يختمؼ عف ذلؾ النظاـ الذم يتعمؽ بالبيع رغـ ككف النشاطيف مف األنشطة التسكيقية، كما 

ناسب المنشآت الكبرل قد ال يمكف اعتمادب لممنشآت الصغرل، حيث أف النظاـ الرقابي الذم ي
أك المنشآت التي تعمؿ في حقؿ كاحد داخؿ المنشأة تختمؼ األنظمة الرقابية التي بيف اإلدارات 

 مف حقكؿ األعماؿ.

مبلئمة النظاـ الرقابي لنظاـ المنشأة: إذ ال يكفي تطابؽ الرقابة مع طبيعة األعماؿ بؿ مبلئمته  .7
يمثؿ اإلطار الذم يضـ مسؤكليات كصبلحيات األفراد الذيف يقكمكف بأداء ك اـ المنشأة لنظ

 األعماؿ كالكصكؿ إلى األهداؼ.

اإليجابية: إيجابية النظاـ الرقابي ككنه ال يقصد مف كراء رقابة األداء فرض العقاب، كما أف  .8
ذ األعماؿ، أك أثناء التنفيذ بؿ تمتد إيجابية النظاـ الرقابي أف ال تككف الرقابة بعد االنتهاء مف تنفي

إلى اكتشاؼ ما سيحدث مف أخطاء مستقببلن لتجنبها كاتخاذ ما يمـز لضماف عدـ تكرارها إذا 
 كقعت.

قدرة النظاـ الرقابي عمى سرعة اكتشاؼ االنحرافات: إف النظاـ الرقابي الجيد هك ذلؾ النظاـ الذم  .9
لسرعة الممكنة، فكمما كاف تبلفي األخطاء سريعان كمما له القدرة عمى اكتشاؼ األخطاء كتبلفيها با

 أمكف إيقاؼ الخطأ قبؿ أف يتسع كيتحكؿ إلى مخاطر. 

تطبيقها كالذيف بالكضكح كالمركنة: الرقابة البد أف تككف كاضحة كسهمة اإلدراؾ مف قبؿ مف سيمتـز  .:
 يتأثركف بها مف تفسيرها كمعرفتها كتطبيقها بالصكرة الصحيحة.

النظاـ الرقابي: إذ يجب أف ال يككف النظاـ الرقابي مصدر تكمفة إضافية بؿ تتناسب  اقتصادية .;
تكمفته مع طبيعة العمؿ الذم أكجد مف أجمه، ففي بعض األحياف أف التحكـ في النظاـ الرقابي 
مف الزاكية االقتصادية أمر عسير، كلكف هنالؾ مف الحاالت التي تبيف بكضكح عدـ كجكد المبرر 

دم لنظاـ رقابي معيف، كأف تتكائـ الرقابة مع المكقؼ المعيف، ألف االقتصاد في اإلنفاؽ  االقتصا
 عمى الرقابة مسألة نسبية.

قدرة النظاـ الرقابي عمى تصحيح األخطاء: إذ ال يكفي أف يككف النظاـ الرقابي قادران عمى  .32
 عد عمى رفع األداء.            تحديد األخطاء كاالنحرافات، بؿ تصحيح تمؾ األخطاء كتقكيمها بما يسا
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 المبحث الثالث: تحميل البيانات واختبار الفرضيات
 مجتمع وعينة الدراسة: أواًل: 
جميع العامميف بمصنع سكر سنار كمصنع سكر عسبلية كمصنع سكر في مجتمع الدراسة يتمثؿ      

تحدد الحد األدنى لحجـ العينة  باختيار عينة عشكائية كالتي يف. قاـ الباحث:39كنانه كالبالغ عددهـ 
 .( مف األفراد العامميف بمصنع سكر سنار، كمصنع سكر كنانة، كمصنع سكر عسبلية120ب )

 ( االستبانات الموزعة والمستردة3/1جدول رقم )
 االستجابة االستبانات الرقم

 120 مجمكع االستبانات المكزعة  1

 110 مجمكع االستبانات المستردة 2
 10 نات التي لـ ترداالستبا 3
 %83 نسبة االستجابة 6

 .م2222باالعتماد عمى بيانات االستبيان، انالباحثإعداد : المصدر 
 Reliabilityثبات االستبيان  :ثانياً 

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي هذب االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيعها أكثر مف مرة تحت   
عبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة كعدـ نفس الظركؼ كالشركط، أك ب

 تغيرها بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعها عمى األفراد خبلؿ فترة زمنية معينة. مف خبلؿ اآلتي:
 Cronbach's Alpha Coefficient :معامل ألفا كرونباخ 

 ستبانة( معامل ألف كرونباخ لقياس ثبات اال3/2جدول رقم )
 معامل الفا الفرضيات

هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الطريقة التاريخية كالرقابة عمى 
 عناصر التكاليؼ 

0.704 

هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الطريقة اإلحصائية كالرقابة عمى 
 عناصر التكاليؼ 

0.779 

كالرقابة عمى هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الطريقة الكاقعية 
 عناصر التكاليؼ 

0.795 

 0.90 الكمي

 م2222باالعتماد عمى بيانات االستبيان، انالباحثإعداد : المصدر
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أف ك ( نتائج طريقة االتساؽ لمعامؿ الثبات ألداة الدراسة االستبياف 5/2يكضح الجدكؿ رقـ )      
تدؿ عمى أفَّ االستبانة المصممة  كهي قيمة عالية جدان  0.90قيمة معامؿ ألفا كركنباخ الكمي بمغت 

إذا طبقت عمى فرد أك عمى مجمكعة مف األفراد عدة مرات فإنها ستعطي نفس  يفبكاسطة الباحث
 النتائج أك التقديرات، كبالتالي فإف استبانة الدراسة يمكف كصفها بأنها ثابتة.

 ( معامل ألف كرونباخ لقياس مصداقية االستبانة3/3جدول رقم )
 الصدق الفرضيات

هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الطريقة التاريخية كالرقابة عمى 
 عناصر التكاليؼ 

0.839 

هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الطريقة اإلحصائية كالرقابة 
 عمى عناصر التكاليؼ 

0.882 

هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الطريقة الكاقعية كالرقابة عمى 
 تكاليؼ عناصر ال

0.891 

 0.948 الكمي

 م2222باالعتماد عمى بيانات االستبيان، انالباحثإعداد : المصدر
كهي قيمة عالية  0.95( إلى أف قيمة معامؿ الصدؽ الذاتي بمغت 5/3يشير الجدكؿ رقـ )

صدقها في قياس ما كضعت لقياسهذ أثبتت  يفتدؿ عمى أفَّ االستبانة المصممة بكاسطة الباحث جدان،
 م أنها صالحة لقياس الجانب المقصكد كال تقيس جانبان سكاب.أ

 : األساليب اإلحصائية:ثالثاً 
لئلجابة عف أسئمة الدراسة ثـ حساب األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية حيث تـ 
 االستناد لمتدرج اآلتي كمعيار لتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات الدراسة كمتغيراتها

 كفقان لؤلكساط الحسابية لتصكراتهـ:
 ال أكافؽ بشدة.  ;3.9  – 3.2

 ال أكافؽ.  ;4.7  -  2:.3
 محايد.   ;5.5 –  4.82
 أكافؽ.  ;6.3 -  5.62
 أكافؽ بشدة.  7.22  -  6.42
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لتحميؿ عبارات االستبانة،  (One Sample T test)لمعينة الكاحدة   Tتـ استخداـ اختبار 
بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاها، إذا كانت قيمة مستكل الداللة أقؿ  كتككف العبارة ايجابية

%(، كتككف العبارة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف 82كالكزف النسبي أكبر مف ) 2.27مف 
%(، كتككف 82كالكزف النسبي أقؿ مف ) 2.27عمى محتكاها إذا كانت قيمة مستكل الداللة أقؿ مف 

 .2.27العينة محايدة إذا كاف مستكل الداللة لها أكبر مف  آراء

 ( تحميل عبارات الفرضية األولى3/4جدول رقم )
المتوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

أسمكب العاـ الكامؿ المعيارم يساعد في 
 .باشرةتخصيص المكاد الخاـ الم

4.14 .628 ::.4% 18.986 
.000 

 1 مكافؽ

أسمكب العاـ المعيارم المتغير يؤدم إلى  
 التحكـ في انحرافات المكاد المباشرة

3.98 .766 :2.2% 13.442 
.000 

 4 مكافؽ

أسمكب متكسط التكمفة الفعمية لعدة سنكات 
يساعد اإلدارة في تحديد المكاد المباشرة 

 .الخاصة بكؿ نشاط عمى حدا

3.97 .829 99.5% 12.306 

.000 

 5 مكافؽ

أسمكب العاـ الكامؿ المعيارم يؤدم إلى  
 ..التحكـ في األجكر المباشرة

4.04 .812 :2.;% 13.387 
.000 

 3 مكافؽ

أسمكب العاـ المعيارم المتغير يساعد في 
 .تحديد انحرافات األجكر المباشرة

3.82 .869 92.;% 9.872 
.000 

 7 مكافؽ

كسط التكمفة الفعمية لعدة سنكات أسمكب مت
 يساعد في تتبع تكاليؼ األجكر المباشرة

3.83 .897 92.2% 9.672 
.000 

 6 مكافؽ

تطبيؽ نظاـ التكاليؼ المعيارية يساعد 
اإلدارة في تحميؿ انحرافات التكاليؼ 

 المباشرة

4.09 .796 :7.7% 14.371 

.000 

 2 مكافؽ

  000. 21.317 %;.:9 0.4824 3.89 جميع العبارات

 م2222باالعتماد عمى بيانات االستبيان، انالباحثإعداد : المصدر
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 ما يمي: أعبلب  يتضح مف الجدكؿ
( كأكبر مف 5. المتكسط الحسابي لجميع عبارات الفرضية األكلى أكبر مف الكسط الفرضي لمدراسة )3

( كهذب النتيجة 2.27ؿ مف )%( كمستكل الداللة لجميع عبارات الفرضية األكلى أق82الكزف النسبي )
تدؿ عمى مكافقة أفراد العينة عمى عبارات الفرضية األكلى بمستكل استجابة مرتفعة حيث حققت جميع 

 %(.;.:9( كأهمية نسبية )2.6:46( كبانحراؼ معيارم );:.5العبارات متكسطان عاـ مقدارب )

( جاءت في واد الخام المباشرةأسموب العام الكامل المعياري يساعد في تخصيص الم. أف عبارة )4
( 6.36المرتبة األكلى مف حيث األهمية النسبية حيث بمغ متكسط إجابات أفراد العينة عمى العبارة )

تطبيق %( تميها في المرتبة الثانية العبارة )4.::( كبأهمية نسبية بمغت ):2.84بانحراؼ معيارم )
( بمتكسط حسابي  انحرافات التكاليف المباشرةنظام التكاليف المعيارية يساعد اإلدارة في تحميل 

%( أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت 7.7:( كبأهمية نسبية )8;2.9( كانحراؼ معيارم );6.2)
( حيث بمغ أسموب العام المعياري المتغير يساعد في تحديد انحرافات األجور المباشرةالعبارة )

 %(.;.92ية نسبية بمغت )( كأهم;8:.2( كبانحراؼ معيارم )4:.5متكسطها )

. يبيف الجدكؿ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لجميع عبارات الفرضية كذلؾ مف خبلؿ اختبار 5
(T( لداللة الفركؽ حيث بمغت قيمة )T( لداللة الفركؽ لجميع العبارات )بمستكل معنكية 43.539 )
ؾ يشير إلى كجكد فركؽ ذات ( كعميه فإف ذل2.27( كهذب القيمة أقؿ مف مستكل المعنكية )2.222)

كجكد عبلقة داللة إحصائية عمى إجابات أفراد العينة كلصالح المكافقيف بمستكل استجابة مرتفعة عمى 
 ذات داللة إحصائية بيف الطريقة التاريخية كالرقابة عمى عناصر التكاليؼ. 

متكسط نجد أف ال عمى نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة في الفقرات السابقة بناءً 
العاـ لجميع العبارات التي تقيس الفرضية األكلى يدؿ عمى أف مستكل االستجابة عمى جميع 

( بأهمية نسبية ;:.5العبارات استجابة مرتفعة حيث بمغت قيمة متكسط إجمالي العبارات )
(9:.; ،)% 

( إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى إجابات Tداللة الفركؽ ) اختباركما يدؿ 
عمى ما جاء بجميع عبارات فرضية  مرتفعةاد العينة كلصالح المكافقيف بمستكل مكافقة أفر 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة الدراسة كعميه يتـ قبكؿ الفرضية األكلى )
 في جميع العبارات.مرتفعة ( بمستكل مكافقة التاريخية والرقابة عمى عناصر التكاليف
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 ل عبارات الفرضية الثانية( تحمي3/5جدول رقم )

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

دراسة البيانات التاريخية باألساليب 
اإلحصائية تؤدم إلى ضبط تكمفة المكاد 

 .الخاـ المباشرة

4.11 .860 :4.9% 13.52

0 
.000 

 1 مكافؽ

جاهات البيانات تؤدم إلى معرفة ات
 .معالجة انحرافات المكاد الخاـ المباشرة

3.92 .731 98.6% 13.17

2 .000 
 4 مكافؽ

االعتماد عمى القياـ بتجارب معممية 
 .يؤدم إلى التحكـ في المكاد المباشرة

3.87 .920 92.2% 9.951 

.000 
 6 مكافؽ

األساليب العممية النظرية تساهـ في 
قؿ قدر ممكف مف تحقيؽ األهداؼ بأ

 .المكارد

3.85 .956 94.9% 9.373 

.000 

 7 مكافؽ

التجارب المعممية التي تثبت الفركض 
العممية تساعد في التحكـ في تكمفة 

 .الكحدة

3.92 .847 97.6% 11.36

5 
.000 

 5 مكافؽ

معرفة اتجاهات البيانات تؤدم إلى  
 .تقميؿ تكمفة األجكر المباشرة

3.83 .844 94.9% 10.27

5 .000 
 8 مكافؽ

دراسة البيانات التاريخية باألساليب 
اإلحصائية تؤدم إلى  ضبط األجكر 

 .المباشرة

3.98 .888 99.5% 11.59

5 
.000 

 3 مكافؽ

إعداد المكازنات المالية مسبقان يسهـ في 
 .معرفة انحرافات التكاليؼ المباشرة

3.99 .904 97.6% 11.50

2 .000 
 2 مكافؽ

5462. 3.93 جميع العبارات

3 

97.55

% 
17.93

5 .000 
 

 م2222باالعتماد عمى بيانات االستبيان،ان الباحثإعداد : المصدر
 يتضح مف الجدكؿ ما يمي:
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( كأكبر مف 5. المتكسط الحسابي لجميع عبارات الفرضية الثانية أكبر مف الكسط الفرضي لمدراسة )3
( كهذب النتيجة 2.27الثانية أقؿ مف ) %( كمستكل الداللة لجميع عبارات الفرضية82الكزف النسبي )

تدؿ عمى مكافقة أفراد العينة عمى عبارات الفرضية الثانية بمستكل استجابة مرتفعة حيث حققت جميع 
 %(.97.5( كأهمية نسبية )2.7684( كبانحراؼ معيارم )5;.5العبارات متكسطان عاـ مقدارب )

اإلحصائية تؤدي إلى ضبط تكمفة المواد الخام  دراسة البيانات التاريخية باألساليب. أف عبارة )4
( جاءت في المرتبة األكلى مف حيث األهمية النسبية حيث بمغ متكسط إجابات أفراد العينة المباشرة

%( تميها في المرتبة 4.9:( كبأهمية نسبية بمغت )82:.2( بانحراؼ معيارم )6.33عمى العبارة )
( بمتكسط لية مسبقًا يسيم في معرفة انحرافات التكاليف المباشرةإعداد الموازنات الماالثانية العبارة )

%( أما في المرتبة األخيرة فقد 97.6( كبأهمية نسبية )26;.2( كانحراؼ معيارم );;.5حسابي )
( حيث بمغ متكسطها معرفة اتجاىات البيانات تؤدي إلى  تقميل تكمفة األجور المباشرةجاءت العبارة )

 %(.94.9( كأهمية نسبية بمغت )66:.2ارم )( كبانحراؼ معي5:.5)

. يبيف الجدكؿ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لجميع عبارات الفرضية كذلؾ مف خبلؿ اختبار 5
(T( لداللة الفركؽ حيث بمغت قيمة )T( لداللة الفركؽ لجميع العبارات )بمستكل معنكية 57;.39 )
( كعميه فإف ذلؾ يشير إلى كجكد فركؽ ذات 2.27( كهذب القيمة أقؿ مف مستكل المعنكية )2.222)

كجكد عبلقة عمى  مرتفعةداللة إحصائية عمى إجابات أفراد العينة كلصالح المكافقيف بمستكل استجابة 
 ذات داللة إحصائية بيف الطريقة اإلحصائية كالرقابة عمى عناصر التكاليؼ.

نجد أف المتكسط العاـ لجميع  سابقةعمى نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة في الفقرات ال بناءً 
يدؿ عمى أف مستكل االستجابة عمى جميع العبارات استجابة  الثانيةالعبارات التي تقيس الفرضية 

 %(97.5( بأهمية نسبية )5;.5مرتفعة حيث بمغت قيمة متكسط إجمالي العبارات )

عمى إجابات أفراد ( إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية Tداللة الفركؽ ) اختباركما يدؿ 
عمى ما جاء بجميع عبارات فرضية الدراسة كعميه يتـ  مرتفعةالعينة كلصالح المكافقيف بمستكل مكافقة 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة اإلحصائية والرقابة عمى قبكؿ الفرضية الثانية )
 في جميع العبارات.مرتفعة ( بمستكل مكافقة عناصر التكاليف
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 ( تحميل عبارات الفرضية الثالثة3/6رقم ) جدول
المتوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

اإلمكانيات كالقدرات المتاحة تضع 
معياران لمتحكـ في تكاليؼ المكاد الخاـ 

 .المباشرة

4.23 .712 ;3.2% 18.068 

.000 

مكافؽ 
 ةبشد

2 

البيانات التاريخية تساعد اإلدارة في  
كضع خطط المكاد المباشرة في 

 .المستقبؿ

4.09 .800 :5.7% 14.252 

.000 

 4 مكافؽ

التجارب الماضية كفؽ األسس العممية 
تساعد في كضع خطط لؤلجكر 

 .المباشرة

4.07 .955 :2.2% 11.781 

.000 

 5 مكافؽ

ـ التنبؤات عف أحكاؿ الفترة التي تستخد
فيها المعايير تؤدم إلى  التحكـ في 

 .عناصر الرقابة

3.76 .823 87.7% 9.730 

.000 

 8 مكافؽ

األصكؿ العممية كالفنية لمصناعة تؤدم 
 .إلى  التحكـ في التكاليؼ المباشرة

3.99 .893 99.5% 11.633 

.000 
 6 مكافؽ

تطبيؽ التجارب العممية المدركسة 
ؼ يساعد في تقميؿ انحرافات التكالي

 .المباشرة

3.98 .908 :2.;% 11.335 

.000 

 7 مكافؽ

كضع نظاـ سميـ لمحكافز يؤدم إلى 
 .كفاءة الكحدات المنتجة

4.25 .780 :6.7% 16.740 

.000 
مكافؽ 
 بشدة

1 

إعداد ميزانيات معيارية تتميز بالدقة 
يؤدم إلى  التحكـ في عناصر 

 .التكاليؼ

4.12 .885 :4.:% 13.244 

.000 

 3 مكافؽ

  000. 20.519 %;2.8: 54258. 4.06 يع العباراتجم
 م2222باالعتماد عمى بيانات االستبيان، انالباحثإعداد : المصدر

 يتضح مف الجدكؿ ما يمي:
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( كأكبر مف 5. المتكسط الحسابي لجميع عبارات الفرضية الثالثة أكبر مف الكسط الفرضي لمدراسة )3
( كهذب النتيجة 2.27ع عبارات الفرضية الثالثة أقؿ مف )%( كمستكل الداللة لجمي82الكزف النسبي )

تدؿ عمى مكافقة أفراد العينة عمى عبارات الفرضية الثالثة بمستكل استجابة مرتفعة حيث حققت جميع 
 %(.2.9:( كأهمية نسبية )2.7648( كبانحراؼ معيارم )6.28العبارات متكسطان عاـ مقدارب )

( جاءت في المرتبة األكلى افز يؤدي إلى كفاءة الوحدات المنتجةوضع نظام سميم لمحو . أف عبارة )4
( بانحراؼ معيارم 6.47مف حيث األهمية النسبية حيث بمغ متكسط إجابات أفراد العينة عمى العبارة )

اإلمكانيات والقدرات %( تميها في المرتبة الثانية العبارة )6.7:( كبأهمية نسبية بمغت )2.9:2)
( كانحراؼ 6.45بمتكسط حسابي ) (ًا لمتحكم في تكاليف المواد الخام المباشرةالمتاحة تضع معيار 

التنبؤات عن %( أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت العبارة )3.2;( كبأهمية نسبية )2.934معيارم )
( حيث بمغ متكسطها أحوال الفترة التي تستخدم فييا المعايير تؤدي إلى  التحكم في عناصر الرقابة

 %(.87.7( كأهمية نسبية بمغت )45:.2( كبانحراؼ معيارم )5.98)
. يبيف الجدكؿ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لجميع عبارات الفرضية كذلؾ مف خبلؿ اختبار 5
(T( لداللة الفركؽ حيث بمغت قيمة )T( لداللة الفركؽ لجميع العبارات )بمستكل معنكية ;42.73 )
( كعميه فإف ذلؾ يشير إلى كجكد فركؽ ذات 2.27ل المعنكية )( كهذب القيمة أقؿ مف مستك 2.222)

كجكد عبلقة داللة إحصائية عمى إجابات أفراد العينة كلصالح المكافقيف بمستكل استجابة مرتفعة عمى 
 ذات داللة إحصائية بيف الطريقة الكاقعية كالرقابة عمى عناصر التكاليؼ.

نجد أف المتكسط العاـ لجميع  في الفقرات السابقةعمى نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة  بناءً 
يدؿ عمى أف مستكل االستجابة عمى جميع العبارات استجابة  الثالثةالعبارات التي تقيس الفرضية 

%(، كما يدؿ إختبار 2.9:( بأهمية نسبية )6.28مرتفعة حيث بمغت قيمة متكسط إجمالي العبارات )
داللة إحصائية عمى إجابات أفراد العينة كلصالح المكافقيف ( إلى كجكد فركؽ ذات Tداللة الفركؽ )
عمى ما جاء بجميع عبارات فرضية الدراسة كعميه يتـ قبكؿ الفرضية الثانية  مرتفعةبمستكل مكافقة 

( بمستكل ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة الواقعية والرقابة عمى عناصر التكاليف)
 لعبارات.في جميع امرتفعة مكافقة 
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 الخاتمة 
  النتائج:

إلى النتائج  يفبعد تحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عميها بكاسطة الدراسة الميدانية تكصؿ الباحث
 التالية:

 أسمكب العاـ الكامؿ المعيارم يساعد في تخصيص المكاد الخاـ المباشرة .3

 .كاليؼتطبيؽ الطريقة التاريخية في المؤسسة يساعد في تحميؿ انحرافات الت .4

 .في األجكر المباشرة إلى التحكـأسمكب العاـ الكامؿ المعيارم يؤدم   .5

 .دراسة البيانات التاريخية باألساليب اإلحصائية يفيد فى  ضبط تكمفة المكاد الخاـ المباشرة .6

 .انحرافات التكاليؼ المباشرة تحديدفي  يساهـ الماليةالمكازنات  ىاالعتماد عم .7

 .اإلحصائية  يساعد في  ضبط األجكر المباشرةباألساليب ة البيانات التاريخيدراسة  .8

  لتوصيات:ا
 كصي باآلتي:نبناءن عمى النتائج التي تـ تكصؿ إليها 

 .يساعد في تحديد انحرافات األجكر المباشرةألنه سمكب العاـ المعيارم المتغير بأالعمؿ  ضركرة .3

في تتبع تكاليؼ األجكر  لما له مف دكرت االهتماـ بأسمكب متكسط التكمفة الفعمية لعدة سنكازيادة  .4
 .المباشرة

يساعد في تحديد تكمفة المكاد ألنه العمؿ بأسمكب متكسط التكمفة الفعمية لعدة سنكات  ضركرة .5
 .المباشرة الخاصة بكؿ نشاط عمى حدا

 .معممية لمساعدة اإلدارة في التحكـ في المكاد المباشرةالتجارب الاالعتماد عمى  ضركرة .6

د عمى التنبؤات عف أحكاؿ الفترة التي تستخدـ فيها المعايير يساعد في التحكـ في عناصر االعتما .7
 .الرقابة

 .ضركرة التركيز عمى األصكؿ العممية كالفنية لمصناعة مف أجؿ  التحكـ في التكاليؼ المباشرة .8
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 قائمة المصادر والمراجع
 

الحديثة في الرقابة كتحديد كتخفيض جماؿ النكر كـر اهلل سميماف، تقكيـ نظـ محاسبة التكاليؼ  .1
التكمفة في صناعة السكر في السكداف، كمية الدراسات العميا جامعة سنار، رسالة دكتكراب غير 

 ـ.2014منشكرة، سنار، 
سمكل النكر عبد المحمكد،  نظاـ التكاليؼ المعيارية كدكرب في الرقابة كتقكيـ األداء اإلدارم في  .2

ة،  كمية الدراسات العميا، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، رسالة المنشآت الصناعية السكداني
 ،  ـ.2016دكتكراب غير منشكرة، الخرطـك

أحمد يكسؼ مكلكد، أثر طرؽ محاسبة التكاليؼ الحديثة في الرقابة عمى عناصر التكاليؼ،   .3
 ـ.2018كمية الدراسات العميا جامعة سنار، رسالة ماجستير غير منشكرة، سنار، 

زرياب عبد اهلل العكض، التكامؿ بيف تطبيؽ نظاـ التكاليؼ المعيارية كنظاـ التكمفة عمي أساس  .4
جامعة شندم، رسالة دكتكراب غير منشكرة،  ،النشاط كأثرب عمى الربحية،  كمية الدراسات العميا

 ـ.2020
الشركات عبد اهلل جميؿ عبد اهلل أبك معيمؽ، التكاليؼ المعيارية كأداة تخطيط كرقابة في  .5

الصناعية،  كمية الدراسات العميا، الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجستير غير منشكرة، غزة، 
 ـ.   2005

محمد خير عثماف محمد خير، نظاـ التكاليؼ المعيارية كدكرب في كفاءة الرقابة عمى التكاليؼ،  .6
 ـ.2018جامعة شندم، رسالة دكتكراب غير منشكرة،  ،كمية الدراسات العميا

كل النكر عبد المحمكد، فتح الرحمف الحسف منصكر، نظاـ التكاليؼ المعيارية كدكرب في سم .7
الرقابة كتقكيـ األداء اإلدارم بالمنشآت الصناعية السكدانية، مجمة العمكـ االقتصادية، جامعة 

 ـ.2017، الخرطكـ، 1السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، العدد 
تكاليؼ )نظـ القياس كالرقابة(، القاهرة، الدار الجامعية ناصر نكرالديف عبدالمطيؼ، محاسبة ال .8

 ـ.2007
محاسبة التكاليؼ في المجاؿ اإلدارم، القاهرة،  مؤسسة  ،فاركؽ عبد العاؿ ،محمد أحمد خميؿ .9

 ـ.1984شباب الجامعة، 
  ـ.1991كمية التجارة فرع الخرطكـ، ،الرقابة عمى التكاليؼ، القاهرة ،رمضاف محمد غنيـ .10
، منشكرات 2، ط2ف الحسف منصكر، بابكر إبراهيـ الصديؽ، محاسبة التكاليؼفتح الرحم .11

 ،   .2006جامعة السكداف المفتكحة، الخرطـك
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 ـ.1988 ،القاهرة : مكتبة الشباب ،محاسبة التكاليؼ ،محمد تكفيؽ بمبع .12
13. 25/10/2020,6:24am https://almohasben.com/ 
ير خضر ياسيف، األبعاد المختمفة لمرقابة عمى التكاليؼ، مجمة كمية بغداد لمعمكـ زه .14

 ـ. 2009االقتصادية، العدد الثاني كالعشركف، بغداد،
15. https://ay83m.wordpress.com,9/10/2020, 10:17, am 
 محمد البشير إبراهيـ أحمد، أسمكب التكمفة عمى أساس النشاط كدكرب في الرقابة عمى عناصر .16

 ـ.2019، الجزائر، 1، المجمد 4التكاليؼ، مجمة البحكث في العمـك المالية كالمحاسبية، العدد 
 
 

https://almohasben.com/
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 كفاءة وفاعمية األداء المالي  ىأثر النظام المحاسبي الحكومي عم
 بالوحدات الحكومية
 م(2022ه ـــ1444لسنة ) )دراسة حالة الوحدات الحكومية والية النيل األبيض

 
 إعداد : 

 mazin303@hotmail.comبداهلل ابراىيم البشير جامعة بخت الرضا مازن ع
 melgortby606@gmail.comمحمد اسماعيل محمد القرطبي مساعد باحث
 

 انًسخخهض 
  

هدفت هذب الدراسة لمتعرؼ عمي النظاـ المحاسبي الحككمي المستخدـ حاليا في الكحدات 
المؤشرات في عممية تقييـ كقياس األداء  الحككمية مف مختمؼ جكانبه كمحاكلة التعرؼ عمي أهـ

المالي في المؤسسة الحككمية كدراسة العبلقة بيف النظاـ المحاسبي الحككمي كفاعمية ككفاءة األداء 
كتمثمت مشكمة  ،المالي كذلؾ مف كجهة نظر المديريف المالييف كالمحاسبيف في الكحدات الحككمية

ة كفاعمية األداء المالي في الكحدات الحككمية كالية النيؿ كفاءعمي  المحاسبي ـالدراسة في أثر النظا
األبيض أما فرضيات الدراسة هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف النظاـ المحاسبي الحككمي 

وذحطٍٓ  الكحدات الحككمية هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف النظاـ المحاسبيب كاألداء المالي 

 ،, كتككف مجتمع الدراسة مف الكحدات الحككمية كالية النيؿ األبيض حاٌشفافٍح تاٌىحذاخ اٌحىىٍِ
استخدـ الباحثكف المنهج الكصفي التحميمي ألنه أكثر المناهج إستخداما في دراسة الظكاهر اإلنسانية 

مف المديريف المالييف كالمحاسبيف في هذب الكحدات  180كعينة الدراسة فتككنت مف  ،كاالجتماعية
تحقيؽ هذا الهدؼ فأف الباحثكف تعاممكا مع نكعيف مف البيانات هما البيانات الثانكية الحككمية كل

كالبيانات األكلية التي تـ جمعها مف خبلؿ الدراسة الميدانية كباستخداـ إستبانة كاستخدـ الباحثكف 
مف كتكصمت الدراسة إلي عدد  (Spssإسمكب إحصائي ضمف البرامج اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )

النتائج أبرزها يكفر النظاـ المحاسبي أساس منهجي سميـ لتقييـ استخداـ األمكاؿ بكفاءة كفعالية في 
ضركرة إجراء دراسات أخرم حكؿ نفس المكضكع كباستخداـ الكحدة الحككمية، كأكصت الدراسة عمى 

 .ت الحككميةمتغيرات أخرم ألثر النظاـ المحاسبي عمي كفاءة كفاعمية األداءالمالي  في الكحدا
 الكحدات الحككمية  ;األداء المالي  ;النظاـ المحاسبي الحككمي الكممات المفتاحية: 
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 :المقدمة
 أوال : اإلطار المنيجي :

 بكلمكاكبة هذ ،العمؿ المالي كالمحاسبيفي مجاؿ  كمتسارعة يشهد العالـ تطكرات هائمة 
المعمكمات تكفير مف اجؿ  ،ا المحاسبيفي تحسيف نظامه ستمراريةنحك االالحككمات  تسعى التطكر
حيث أف المجتمعات في بعض األحياف ألترضى عف الحككمات  ،كفاءة كفاعميةبالخدمات  كتقديـ

كفى ظؿ هذب  ،لممجتمع الضركريةكمؤسساتها المختمفة في قدرتها عمى تمبية الرغبات كاالحتياجات 
المؤسسات الحككمية بممارسة نشاطها الدكرم المجتمعات شديدة التقمب نحك رغباتها كاحتياجاتها تقكـ 

 في استغبلؿ مكاردها المتاحة مف اجؿ الحصكؿ عمى نتائج تمبى الحاجة كالرغبة لدل المجتمع.
يرل الباحثكف أف مف أهداؼ النظاـ المحاسبي تكفير المعمكمات البلزمة لمتحميؿ اإلقتصادم           

 .جتماعيةكالمساهمة في خطط التنمية اإلقتصادية كاإل
كحتى تستطيع المؤسسات الحككمية اكتشاؼ مكامف الخطر في كقت مبكر كاتخاذ التدابير          

التصحيحية البلزمة في الكقت المناسب البد لها مف التعرؼ عمى نقاط القكة مف اجؿ تعزيزها 
رفة قدرتها ك مع ،كتطكيرها أك المحافظة عميها كنقاط الضعؼ مف اجؿ معالجتها كتبلفيها مف جهة

كالكسائؿ التي  ،كبالتالي فهي بحاجة إلى قياس كتقييـ نتائجها ،عمى تحقيؽ أهدافها مف جهة أخرل
كتقييـ كقياس أداءها المالي الذم يمثؿ محكرا مركزيا لمعرفة نجاح  ،استخدمتها في تحقيؽ تمؾ النتائج

مؿ مع مختمؼ البيئات داخمية كذلؾ مف اجؿ التعا ،أك فشؿ المؤسسات الحككمية في خططها كقراراتها
 كانت أـ خارجية كاالستخداـ األمثؿ لمكارد المؤسسة الحككمية.

كما يسهـ األداء المالي لممؤسسة الحككمية في تقديـ المعمكمات الضركرية مف اجؿ تحقيؽ        
 .األهداؼ المالية لممؤسسة الحككمية

 ،ائدة المرجكة منها البد مف أف تككف دقيقةكحتى تحقؽ المعمكمات المالية كالمحاسبية الف       
 .كتمتاز بالشفافية  كفى الكقت المناسب ،كمكضكعية ،كمبلئمة

 : بحثمشكمة ال
 :  التالي كعميه نطرح إشكالية هذا البحث في التساؤؿ الرئيسي

كفاءة كفاعمية األداء المالي في الكحدات الحككمية كالية عمي  المحاسبي الحككمي ـأثر النظا 
 ؟ النيؿ األبيض

 :  لبحثأىداف ا
 سنحاول من خالل ىذه الدراسة الوصول لألىداف اآلتية : 
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 .التعرؼ عمى النظاـ المحاسبي الحككمي المستخدـ حاليا بالكحدات الحككمية مف مختمؼ جكانبه -1
 دراسة العبلقة بيف النظاـ المحاسبي الحككمي المستخدـ كفاعمية ككفاءة األداء المالي. -2
 :  لبحثأىمية ا 

 أىمية الدراسة من خالل العناصر التالية :  تأتي 
 .كتطكير األداء الماليإمكانية تكفير أداة لتقييـ  -1
 .النظاـ المحاسبي الحككمي كأثرب عمى األداء المالي بمكرة إطار فكرم متكامؿ حكؿ - -2

 :  بحثال اتفرضي
لمحاسبي الحككمي بالكحدات النظاـ ا تشير مشكمة الدراسة كأهدافها لكجكد عبلقة بيف 

 :فقد تـ صياغة الفرضيات التالية  لذا ،الحككمية  كبيف كفاءة كفاعمية األداء المالي 
 :  وليالفرضية األ 

  .الكحدات الحككميةب هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف النظاـ المحاسبي الحككمي كاألداء المالي 
 :  نيةالفرضية الثا

وذحطٍٓ اٌشفافٍح تاٌىحذاخ  الحككمي لة إحصائية بيف النظاـ المحاسبيهنالؾ عبلقة ذات دال

 اٌحىىٍِح.

 :  بحثمنيجية ال
 استخدمت هذب الدراسة المناهج العممية اآلتية : 

   .المنهج االستنباطي كيستخدـ لكضع التصكر العاـ كصياغة الفرضيات -1
 .العبلقة بمكضكع الدراسةالمنهج التاريخي كذلؾ الستعراض الدراسات السابقة ذات  -2
  .المنهج االستقرائي كيستخدـ الختيار الفرضيات -3
ألنه أكثر المناهج استخدامان في دراسة الظكاهر  ،يالبحث المنهج الكصفي التحميم أستخدـلقد  -4

كهك يستخدـ في ظؿ كجكد معرفة مسبقة كمعمكمات كافية حكؿ الظاهرة  ،اإلنسانية كاالجتماعية
 ألنه يدرس الظاهرة في الكاقع الحقيقي ،يتصؼ هذا المنهج بالكاقعي ة.مكضع الدراس

 > مصادر جمع البيانات
 أستخدم  البحث مصدرين أساسين لجمع البيانات كاألتي :

 ،المصادر الثانكية : تستخدـ لمعالجة اإلطار النظرم لمدراسة التي تشتمؿ عمي الكتب العممية -1
 رسائؿ العممية ذات العبلقة بمكضكع الدراسة.كالمراجع كالدكريات العممية كال
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عمي المعمكمات المتكفر في  لمدراسة كالحصكؿتستخدـ لمعالجة اإلطار العممي  األكلية:المصادر  -2
 كهي االستبياف.  ،الكحدات الحككمية

 ثانيا :الدراسات السابقة :
 :بحث منيا يستعرض الباحثون مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع ال

 ،ـ( التي هدفت إلى التعرؼ عمى األداء المالي في مؤسسات السمطة الفمسطينية2005أكـر ) دراسة
كمف فرضيات الدراسة ال تكجد هيكميات كاضحة كمعتمدة تحدد اختصاصات كصبلحيات عمؿ كؿ 

اجه تحسينه كالمشاكؿ كالمعكقات التي تك  ،مكظؼ في اإلدارة المالية في مؤسسات السمطة الفمسطينية
كمف نتائج الدراسة فاف العامميف باإلدارات المالية تتكفر لديهـ المؤهبلت العممية كالخبرة  ،كزيادة جكدته

كيكصى الباحث  ،المناسبة كلكنهـ بحاجة إلى مزيد مف الدكرات التدريبية المتخصصة لتطكير قدراتهـ
مبدأ الجدارة كاالستحقاؽ في تعييف  كاعتماد ،عمى ضركرة تكضيح أهداؼ المؤسسة كهيكمها التنظيمي

 .المكظفيف
يرم الباحثكف أف هذب الدراسة تتفؽ مع دراسته في المتغير المستقؿ لهذب الدراسة مع المتغير      

 .التابع لدراسة الباحثكف حيث يمثؿ األداء المالي
عف  ـ( إلي تقييـ كاقع المحاسبة العمكمية في الجزائر4102بينما هدفت دراسة شبلؿ ) 

طريؽ تحميؿ نقاط القكة كالضعؼ لنظاـ محاسبة الخزينة العمكمية القائـ عمى مجمكعة حسابات 
مف  ،الخزينة العمكمية كتقديـ االقتراحات لمعالجة نقائض نظاـ المحاسبة العمكمية في الجزائر

ة فرضيات الدراسة عند تصميـ النظاـ المحاسبي الحككمي يمكف المفاضمة بيف عدة أسس محاسبي
مف نتائج الدراسة  أف  ،تؤثر مباشرة عمى طبيعة كجكدة البيانات المالية لمخرجات النظاـ المحاسبي

نظاـ محاسبة الخزينة العمكمية في الجزائر هك نظاـ تقميدم قائـ عمى األساس النقدم  الذم يركز 
دية الناتجة عف تنفيذ عمى بياف المركز المالي لمدكلة عف طريؽ تركيز الرقابة عمى حركة التدفقات النق

كيكصى الباحث عمى ضكء اإلصبلحات عف طريؽ تبنى االنتقاؿ التدريجي  ،الميزانية العامة لمدكلة
عف تطبيؽ األساس النقدم نحك تطبيؽ أساس االستحقاؽ الكامؿ لنظاـ المحاسبة العمكمية في 

 الجزائر.
ستقؿ لمدراستيف كهك النظاـ المحاسبي يرم الباحثكف أف هذب الدراسة تتفؽ مع دراسته في المتغير الم

 الحككمي بينما تختمؼ عنها  في المتغير التابع.
( إلي محاكلة إبراز التحكالت التي عرفتها أدكات المحاسبة 4102هدفت دراسة نجبلء )      
 تتمثؿ مشكمة الدراسة في كيؼ يتـ تحسيف األداء المالي لممؤسسة االقتصادية باستخداـ أدكات،اإلدارية
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ك فرضيات الدراسة فهي هناؾ عبلقة تكاممية بيف أدكات المحاسبة اإلدارية  ،المحاسبة اإلدارية
كمف نتائج الدراسة إف المؤسسة  ،التقميدية كالحديثة مف اجؿ تحقيؽ أهداؼ المؤسسة االقتصادية

يؿ بحجة أف االقتصادية ال تقكـ بقياس كتقييـ األداء المالي كلـ تقـ بإجراء أل دراسة مف هذا القب
إنتاجها لتتحكـ في التنافسية بقدر ما تتحكـ في الشركط المكضكعة مف طرؼ الدكلة فهي تعتمد عمى 

مف تكصيات الدراسة تحسيف  ،النتائج السنكية لمصمحة المحاسبة فقط في الحكـ عمى النشاط المالي
 الحديثة.كتطكير النظـ المحاسبية اإلدارية لتكاكب التطكر الحاصؿ في نظـ التسيير 

يرم الباحثكف أف هذب الدراسة تتفؽ مع دراسته في المتغير المستقؿ لهذب الدراسة مع المتغير التابع 
 .لدراسة الباحثكف حيث يمثؿ األداء المالي

تطكير القياس كاإلفصاح عف بنكد المكارد فيما يتعمؽ ـ( إلي 2019بينما هدفت دراسة أمينة )
مف  فرضيات الدراسة إف  ،تبادلية لمكحدات اإلدارية الحككميةباإليرادات مف المعامبلت غير ال

التشريعات كالمبادئ التي تنظـ مهنة المحاسبة العمكمية بالجزائر ال تكفى لضماف ممارسة جيدة 
تكصمت الدراسة إلى إف مكضكع تبنى المعايير المحاسبية لمقطاع العاـ مكضكع الساعة  ،لممهنة

كالتي سرعاف ما  ،ادية كالمالية التي تشهدها العديد مف دكؿ العالـكالسيما في ظؿ األزمة االقتص
كتكصى الباحثة إف التحكؿ إلى أساس االستحقاؽ مف خبلؿ تبنى المعايير  ،تحكلت إلى أزمة سياسية

 .المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـ أمر ال مناص منه
ستقؿ لمدراستيف كهك النظاـ المحاسبي يرم الباحثكف أف هذب الدراسة تتفؽ مع دراسته في المتغير الم

 .الحككمي بينما تختمؼ عنها  في المتغير التابع
 المبحث األول :

 :المحاسبة العمومية 
 يتناكؿ هذا المبحث تعريؼ كمفهـك كأهمية كأهداؼ كخصائص المحاسبة العمكمية كاألتي: 

 تعريف المحاسبة الحكومية ووظائفيا وخصائصيا:
ة المحاسبية إلي نكعيف رئيسيف مف األنظمة هما النظاـ المحاسبي التجارم الذم تتفرع األنظم       

كالنكع الثاني هك النظاـ المحاسبي  ،يتـ العمؿ به في المؤسسات العامة كالخاصة ذات التمكيؿ الذاتي
 الحككمي الذم يتفرع إلي نكعيف هما النظاـ المحاسبي الحككمي المركزم الذم يرتبط بالخزائف كالتي
تنكب عف الكحدات الحككمية المرتبطة بها في تأدية أعمالها المحاسبية كذلؾ لعدـ كجكد كحدات 

النكع الثاني هك النظاـ المحاسبي الحككمي البلمركزم كالذم يدير  ،حسابية مستقمة لهذب الكحدات
 .أعماله المحاسبية بنفسه مف خبلؿ الكحدات الحسابية المستقمة الخاصة به
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 (150) بة الحكومية:تعريف المحاس
حيث تـ  ،لقد كردت تعاريؼ كثيرة لممحاسبة الحككمية في الكحدات الحككمية نستعرض منها       

تعريفها عمي إنها )المبادئ كالتقاليد كاإلجراءات المرتبطة بالمحاسبة عف المحميات كالمحافظات 
بلت كالقكائـ المالية كالكحدات الحككمية كتتصؼ هذب المحاسبة في الماضي بالتسجيؿ في السج

لحسابات المكازنة كمراعاة القيكد القانكنية كاإلدارية المفركضة عمي اإلنفاؽ كتسجيؿ االلتزامات كينظر 
إلي كؿ منها عمي إنها مكاصفات اختيارية ( كما عرفتها األمـ المتحدة عمي إنها ) قياس كتبكيب 

ت كالنفقات كاألنشطة المرتبطة بالقطاع كتقييـ كمعالجة كتكصيؿ كمراقبة كتأكيد كصحة المتحصبل
 .الحككمي (

إذ  ،تعد المحاسبة الحككمية فرعا مف فركع المحاسبة تطبؽ في الكحدات الحككمية غير الهادفة لمربح 
  .تطبؽ فيها بعض مبادئ المحاسبة المالية )التكمفة التاريخية كاإلفصاح (

س كتسجيؿ كتفسير العمميات المالية إلدارات كتعرؼ المحاسبة الحككمية بأنها : نظاـ يختص بقيا 
الدكلة ذات النشاط الحككمي الخدمي التي ال تهدؼ إلي تحقيؽ ربح كفقا لتبكيبات المكازنة العامة 

   .لمدكلة خبلؿ مدة محددة كهي سنه ماليه
التي أك هي مجمكعه مف القكاعد المكحدة التي تصنفها سمطه مخكله قانكنا لتسجيؿ التصرفات المالية 

تقـك بها إدارات الدكلة المختمفة لتنفيذ الخدمات العامة أك المشاريع ك األعماؿ الحككمية األخرل 
   .لتحميؿ هذب التصرفات بشكؿ يكضح نتائجها فضبل عف المركز المالي لمدكلة في نهاية مدة محددة

تكصيؿ كمراقبة كتأكيد كقدعرفت هيئة األمـ المتحدة المحاسبةالعمكميةبأنها) تختص بقياس كمعالجة ك 
  المتحصبلت كالنفقات كالنشاطات المرتبطة بالقطاع العاـ(.

ـ عمي إنها )القكاعد التي تمتـز بها الجهات 2982لسنة  207كما عرفها القانكف المصرم رقـ         
رقابة المالية اإلدارية في تنفيذ المكازنة العامة لمدكلة كتسجيؿ كتبكيب العمميات المالية تجريها كقكاعد ال

ظهار كتحميؿ النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية كالحسابات  قبؿ الصرؼ كنظـ الضبط الداخمي كا 
 .الختامية لهذب الجهات بحيث تعطي صكرة حقيقية لها

 
 
 

                                                           
, كرببلء, كمية االدارة كاالقتصاد اسعد محمد عمي كهاب العكاد , أساسيات المحاسبة الحككمية , العراؽ , جامعة -150

 5ـ ص 2012دار مكتبة النضار لمطباعة كالنشر , 
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 (151) مفيوم النشاط الحكومي:
اط الحككمي بأنه كعمي ذلؾ فقد استقر مفهكـ النش ،استقرت في العالـ مفاهيـ االقتصاد الرأسمالي

 " خدمات ضركرية يمـز تقديمها مجانا أك بمقابؿ رمزم لغير القادريف عمي دفع تكمفتها :
 .أ / ألنها خدمات تفيد المجتمع مثمما تفيد مف حصؿ عميها

 ب / ألنها خدمات جماعية ال يمكف تجزئتها مثؿ الدفاع كاألمف كالطرؽ كغيرها.
 مفاىيم المحاسبة الحكومية:

كيقصد به مجمكعة المبادئ التقنية ألتي تستعمؿ مف أجؿ القيد المحاسبي   التقني: المفيوم
 .لمعمميات المالية لمدكلة في السجبلت المحاسبية لممحاسبة العمكمية كطرؽ تنفيذها كمراقبتها

كهك عبارة عف مجمكعة القكاعد ألتي تنظـ كتسيير اإلدارة المالية لمدكلة كتكزيع  المفيوم اإلداري:
 .لمهاـا

هك مجمكعة القيكد القانكنية ألتي تعيف مهاـ كالتزامات كمسئكلية كؿ مف  المفيوم القانوني:
 .المحاسب العمكمي كاألمر بالصرؼ في تنفيذ العمميات المالية لمدكلة

 (152) أىداف المحاسبة الحكومية:
 .تطكير كظيفة القياس المحاسبي بما يتيح الرقابة عمي األمكاؿ كالعمميات معا  -2
إف المعمكمات التي تقدمها المحاسبة الحككمية يجب تطكيرها لتشمؿ تقييـ األداء ماليا كعينيا   -0

 فضبل عف الرقابة التقميدية.
إف المعمكمات التي تقدمها المحاسبة الحككمية يجب تطكيرها لتشمؿ المسألة عف األداء كالتأكد   -3

بل عف المسألة التقميدية )المسألة مف أف المكارد المخصصة استخدمت بكفاءة كدكف إسراؼ  فض
 .اإلدارية (

تطكير المحاسبة الحككمية لتتمكف مف تقديـ المعمكمات التي تساعد عمي اتخاذ القرارات كرسـ   -4
 السياسة المالية لمدكلة.

يجب أف يكفر نظاـ المحاسبة الحككمية المعمكمات المعدة طبقا لممفاهيـ كالتعاريؼ كالتبكيبات  -5
كتزداد أهمية هذا الهدؼ بازدياد التكجه نحك تكطيد العبلقة إلي  ،لحسابات القكميةالمستخدمة في ا

 .درجة الدمج بيف نظامي المحاسبة الحككمية كالقكمية

                                                           
الخرطـك , مركز  عبد اهلل عبد السبلـ , أماؿ محمد إبراهيـ , أساسيات المحاسبة الحككمية كالمحميات , السكداف , -151

 3ـ , ص2006الدراسات المالية كالمحاسبية , منشكرة ,
152
 ;ِرجع ضاتك  ص  -
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 .تكفير البيانات البلزمة عف جميع العمميات المالية المترتبة عمي أنظمة الحككمة -6

 .هاتمكيف أجهزة الرقابة الداخمية كالخارجية مف القياـ بمهام -7

 أسباب عدم تطوير النظام المحاسبي الحكومي :
بالرغـ مف سهكلة تطبيؽ األساس التقدم في القياس إال إنه يعتبر أحد العكائؽ الرئيسية التي تقؼ 

 حائبل دكف تطكير النظاـ المحاسبي الحككمي حيث يسبب استخدامه مشكبلت كثيرة كهي : 
ية الحككمية عمي أساس اإليرادات كالمصركفات المتكقعة يتـ إعداد تقديرات مكازنة الكحدات اإلدار  -2

لسنة مالية معينة في حيف تثبت اإليرادات كالمصركفات الفعمية طبقا لؤلساس النقدم بصرؼ النظر 
كبذلؾ فإف مكازنة الكحدات اإلدارية الحككمية تعد عمي أساس  ،عف مدم ارتباطها بهذب السنة المالية

 .ذب الكحدات مما يجعؿ المقارنة بيف المخطط كالفعمي أمرا ليس سهبليختمؼ عف األداء الفعمي به
ال يكفر النظاـ المحاسبي الحككمي القائـ عمي أألساس النقدم المطبؽ حاليا البيانات البلزمة  -0

 ،لتحديد تكمفة األنشطة كالبرامج الحككمية كال يكفر البيانات البلزمة لمرقابة عمي فعالية األداء الحككمي
 ال يمكف مف تحديد تكمفة الخدمات الحككمية. كما

طبقا لؤلساس النقدم فإف النظاـ المحاسبي الحككمي المطبؽ حاليا ال يعترؼ إال بما تـ صرفه أك  -3
كبالتالي فإنه ال يكفر معمكمات عف األصكؿ الثابتة أك االلتزامات أك الديكف  ،تحصيمه في صكرة نقدية

يتـ فتح مجمكعة دفترية أخرم منفصمة بجانب المجمكعة الدفترية  حيث ،المستحقة لمكحدة الحككمية
الرئيسية األمر الذم يترتب عميه زيادة األعباء المحاسبية نتيجة لبلزدكاجية في التسجيؿ كالتسكيات 

 .التي يجب إجراؤها لتسكية أرصدة تمؾ الحسابات النظامية

ه عدـ دقة النتائج إلغفاله األرصدة ال يتماشي مع المبادئ العممية لممحاسبة حيث يترتب عمي -3
مما يعكؽ إظهار نتائج األعماؿ كالمركز المالي في نهاية الفترة المالية بشكؿ  ،المستحقة كالمقدمة

 .كهذا يتعارض بطبيعة الحاؿ مع فكرة استقبلؿ السنكات المالية ،صحيح
 األداء المالي :المبحث الثاني : 

 مقدمة:
حيث يمعب دكرا مهما في قياس أداء  ،كانة مهمة داخؿ المؤسساتيمثؿ األداء المالي م       

كذلؾ مف خبلؿ المؤشرات التي تدؿ عمي صحة المركز  ،المؤسسة ككفاءتها في استخداـ مكاردها
 .المالي لتمؾ المؤسسة

يمثؿ األداء المالي عصب المؤسسة لكضع الخطط المستقبمية كاإلستراتيجية لتكسيع نشاطاتها 
حيث يعتبر أداة لمحكـ المكضكعي إذ يكفر نظاـ  ،ي أدائها أماـ الجمهكر بأفضؿ النتائجكالمحافظة عم
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 ،معمكمات رقمية دقيقة كمكثكقة قابمة لمقياس تعكس قدرة المؤسسة عمي تحقيؽ أهدافها بكفاءة كفاعمية
ر كبات كاضحا إف النمك االقتصادم في الدكلة كالحفاظ عمي مراكز المؤسسات يتكقؼ إلي حد كبي

المالي بما يكاكب التحديات المتزايدة كالبلمتناهية التي تكجهها المؤسسات  اعمي مدم كفاءة أدائه
 .االقتصادية عمي الصعيد الداخمي كالخارجي

 أوال : تعريف األداء المالي:ـ
لكي تقؼ إم إدارة عمي نقاط القكة كالضعؼ كعمي الفرص المتاحة كالمعكقات التي يمكف أف        
البد لها مف تقسيـ أداءها كخاصة األداء المالي باعتبارب يزكد اإلدارة بمعمكمات كمفاهيـ  ،اتكاجهه

تسمح باتخاذ القرارات الرشيدة  كعمي سد الثغرات كالمعكقات  التي قد تظهر  مستقببلن كعمي هذا  
 فاألداء  المالي هك :ػ

امات ذات األجؿ الطكيؿ كذات األجؿ مدم قدرة المؤسسة عمي االستقبلؿ األمثؿ لمكاردها في االستخد
 .القصير

عبارة عف مراجعة لما تـ إنجازب باالعتماد عمي معايير العمؿ،فمف خبلؿ التقييـ يتـ  كعرؼ عمي أنه  
 (153)كضع معايير لتقييـ األداء المالي مف كاقع الخطط كاألهداؼ اإلستراتيجية 

  .لممؤسسة

 ثانيًاً : مفيوم تقييم األداء المالي :
تبحث الكظيفة المالية عف أساس منهجي سميـ لتقييـ استخداـ األمكاؿ بفعالية  كبأعمى كفاءة        

مف خبلؿ معمكمات  كي يتثنى تحقيؽ األهداؼ المالية المنشكدة في األجؿ الطكيؿ ،في المؤسسة
 تقديـ حكـ يعني تقكيـ األداء المالي لممؤسسة.عممية كعممية في بناء المؤشرات مبلئمة كطريقة تحميؿ

ذك قيمة حكؿ إدارة  المكارد الطبيعية كالمادية كالمالية )إدارة المؤسسة كمدم إشباع  منافع كرغبات 
 .أطرافها المختمفة(

يعد األداء المالي مفهكمان ضعيفان ألداء العمؿ حيث انه يركز عمي استخداـ  نسب بسيطة حيث 
ز األهداؼ االقتصادية لممنشاة كيعرؼ األداء باالستناد إلي مؤشرات مالية يفترض أنها تعكس انجا

المالي أيضا بأنه كصؼ لكضع المنشاة الف تحديد االتجاهات الذم  يستخدمها لمكصكؿ إليه مف 
 .خبلؿ دراسة اإليرادات

ككما يذكر األداء المالي كيعكس كفاءة السياسة التمكيمية  لممنشاة أما  أهمية دراسة األداء المالي  
  ف خبلؿ:فإنها  تنتج م

                                                           
2-Poster.Theodore (2005).Elements of Strategic Plnning and Management in Muniripl Government.Public 

Administration Renew Vol.65  N1,p 46  
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 .أ/ متابعة معرفة الطرؽ المالية كاالقتصادية المحيطة
 .ب/ المساعدة في إجراء عممية التحميؿ  كالمقارنة كتقكيـ البيانات المالية

 .ج/   المساعدة عمي فهـ التفاعؿ بيف  البيانات المالية
  أىمية تقييم األداء المالي : :ثالثاً 
 .في كتتمثؿ أهمية تقييـ األداء المالي   

 .الكشؼ عف مدل قدرة المؤسسة عمي تحقيؽ فائض مف أنشطتها مف أجؿ مكافئة عكامؿ اإلنتاج

كتحديد العناصر ذات االحتياج مف أجؿ  ،يؤدم إلي الكشؼ عف عناصر ذات الكفاءة -2
 .النهكض بأدائها

يكفر تقييـ األداء المالي مقياسا لمدل نجاح المؤسسة خبلؿ سعيها لمكاصمة نشاطها كبمكغ  -0
كذلؾ النجاح مقياس يجمع بيف الفعالية كالكفاءة , كبالتالي هك يشمؿ كؿ منهما  ،أهدافها

 .كفي كمتا الحالتيف تستطيع المؤسسة البقاء كاالستمرار في أداء أعمالها 

يساعد عمي إيجاد نكع مف المنافسة بيف األطراؼ كالمؤسسات المختمفة , مما يدفع  -3
 .المؤسسة لتجكيد كتحسيف أدائها

 أسباب تباين مفاىيم األداء المالي: ابعًا:ر 
   يعكد السبب في تبايف كتحديد مفهـك األداء  المالي إلي أسباب رئيسية منها :        

بعض التعاريؼ  مفهكـ الكظيفة المالية حيث أسندتالباحثيف حكؿ تحديد  اختبلؼ رؤل
السياسات ،األهداؼالخطط،  ،اتاالستراتيجي ،الكظيفية المالية إلي القرارات المالية المتخذة

كالكاقع أف هذب المفاهيـ ال تستطيع تحديد  كتكضيح .كأيضا مكاجهة المصاعب كالعقبات المالية،المالية
كالكشؼ عف طبيعة الكظيفة المالية. األمر الذم يجعمها غامضة كعاجزة عف تحديد هكية الكظيفة 

كسببه  تبايف  ،كعدـ التكحيد مف جهة أخرم كيرجع  هذا الغمكض إلي عدـ الشمكؿ مف جهة ،المالية
فهناؾ الجماعة النقدية حيث  تنسب لمكظيفة المالية كؿ عممية تأخذ الشكؿ  ،كجهات نظر المهتميف

 ،في حيف أف كجهة النظر التشغيمية يحددها  طرح التساؤؿ ،النقدم خارجة أك داخمة عاجمة أك اجمه
إنشاء القيمة   ،ز المصاعب المالية كدعـ التكازف الماليهؿ  تنشأ الكظيفة المالية  لمكاجهة كتجاك 

السيكلة كاليسر المالي أـ أنها تتعمؽ بكافة التصرفات الخاصة  بكيفية الحصكؿ عمي  ،االقتصادية 
 األمكاؿ كحسف استخدامها ؟
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 :يأدوات قياس األداء المال :خامساً 
ساليب المختمفة التي يستخدمها المحمؿ المالي يمكف تعريفها بأنها مجمكعة الكسائؿ كالطرؽ كاأل       

كنقاط الضعؼ كالقكة في  ،لمكصكؿ إلي جكانب التقييـ المختمفة لمنشاط االقتصادم لمكحدات االقتصادية
 كالتي  تمكف مف تقييـ  األداء المالي. ،عممياتها المالية  كالتشغيمية 

عمي اختبلؼ أنكاعها،   كالمؤشرات  الكمية كتشمؿ أدكات قياس األداء الفعمي في المنظمات التقارير 
 .التي  يتـ استخدامها مف خبلؿ  عمميات  التحميؿ المالي

 :ثالثا : أداء اإلدارة المالية
 (154)أوال : محددات األداء المالي :

ال يزاؿ مفهكـ قيمة المؤسسة محؿ اهتماـ العديد مف الباحثيف األكاديمييف كالخبراء المحاسبيف        
ذات األجؿ الطكيؿ أك القصير، تبني   ،ف غالب القرارات المالية سكاء الداخمية اك الخارجية منهاككف أ

عمي أساس قيمة المؤسسة لما لها مف انعكاسات بالغة األهمية لممهتميف بشؤكف المؤسسة كجدير 
ثبلث أنكاع  بالذكر أف قيمة المؤسسة تختمؼ باختبلؼ طريقة القيـ المعتمدة لهذا الغرض لذا نميز بيف

يكاد يككف مصطمح القيمة  ،القيمة المحاسبية كالقيمة االقتصادية ،العائد / المردكدية ،لقيمة المؤسسة
فهما مصطمحاف متبلزماف   ،يجاكز مصطمح  المؤسسة في اغمب األبحاث  كالمقاالت المعاصرة 
تهدؼ النظرية  ،ني كاقترانه باألكؿداللة أهمية األكؿ كاقترانه بالثاني كربما أيضا داللة عمي أهمية  الثا

المالية الحديثة إلي تعظيـ قيمة المؤسسة مف اجؿ استفادة األطراؼ المتفاعمة في التنظيـ كبالدرجة 
تمت مجهكداف مختمفة  لتحديد مؤشرات التسيير كالتي  ،كنظران ألهمية المكضكع.األكلي المستفيديف

األداء المالي يتحقؽ بتحصيؿ العكائد كاإليرادات  فاف،كحسب هذا التعريؼ ،تعرؼ بالقيمة المضافة
 .المتأتية مف المكارد الحككمية المختمفة

 ثانيا : األىداف المالية :
إف التطرؽ بالدراسة ألهداؼ المؤسسة في عممية تقييـ أدائها أمر ضركرم ال يمكف االستغناء        
كبصفة عامة يمكف  ،مب تحديد األهداؼإذ نجد معظـ طرؽ تحديد مؤشرات كمعايير التقييـ تتط ،عنه

 حصر األهداؼ المالية التي تسعي المؤسسة إلي تحقيقها هي األهداؼ التالية : 
المردكدية إنشاء القيمة كيعتبر هذا األخير هدفا جديدا فرضته  ،السيكلة كاليسر المالي ،التكازف المالي 

 .الظركؼ الراهنة التي تميز بها المحيط الخارجي لممؤسسة
 

                                                           
154
 :6(ص4223دا  اٌّاًٌ ٌٍثٕىن ،)اإلضىٕذرٌح >  اٌذار اٌجاِعٍح ، طارق عثذ اٌعاي حّاد ، ذمٍٍُ  األ  -
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 / السيولة واليسر المالي :1
تقيس السيكلة بالنسبة لممؤسسة قدرتها عمي مكاجهة التزاماتها القصيرة فنقص السيكلة أك عدـ كفايتها 

 .يقكد المؤسسة إلي عدـ الكفاء أك مكاجهة التزاماتها كتأدية بعض المدفكعات
 ضرار بثبلثة مصالح هي :كبصفة عامة عدـ قدرة المؤسسة عمي تكفير السيكلة الكافية يؤدم باأل

 المؤسسة : حيث تحد السيكلة مف تطكر كنمك المؤسسة 
أصحاب الحقكؽ: تخمؽ مشكمة نقص السيكلة عدة أزمات اتجاب األطراؼ التي لها حقكؽ عمي 

 .المؤسسة
عمبلء المؤسسة : قد تؤدم هذب المشكمة إلي تغير سمكؾ كشركط تسديد العمبلء كبالتالي انتقالها مف 

 .المالي  إلي العسر المالي اليسر
فكؿ هذب المشاكؿ المترتبة عمي نقص السيكلة تفرض عمي المؤسسة االهتماـ بها كتسيرها بأسمكب 

 (155)جيد 
أما اليسر المالي فهك عمي خبلؼ السيكلة , كيتمثؿ في قدرة المؤسسة عمي مكاجهه تكاريا إستحقاؽ 

تراض الطكيؿ كالمتكسط األجؿ الذم تقكـ به ديكنها الطكيمة كالمتكسطة األجؿ فهك يتعمؽ باالق
 (156)المؤسسة 

 / التوازن المالي :0
يعتبر التكازف المالي هدفا ماليا تسعي الكظيفة المالية لبمكغه ألنه يمس باستقرار المؤسسة        
كيمثؿ التكازف المالي في لحظة معينة التعادؿ بيف المدفكعات كالمتحصبلت أك بصفة عامة  ،المالي

 ف استخدامات األمكاؿ كمصادرها.بي
مف التعريؼ يتضح إف رأس الماؿ الثابت كالمتمثؿ عادة في االستثمارات يجب أف يمكؿ عف طريؽ 
األمكاؿ الدائمة مضافا إلية الديكف الطكيمة كالمتكسطة األجؿ كهذا يضمف عدـ المجكء إلي تحكيؿ جزء 

تغطية األمكاؿ الدائمة لؤلصكؿ الثابتة يستكجب منه إلي سيكلة لمكاجهة مختمؼ االلتزامات , كتحقيؽ 
 .التعادؿ بيف المقبكضات كالمدفكعات

حيث تكمف أهمية ،مما سبؽ يظهر أف التكازف المالي يساهـ في تكفير السيكلة كاليسر المالي لممؤسسة
 التكازف المالي في النقاط التالية :

                                                           
عادؿ عشي ، األداء المالي لممؤسسة االقتصادية قياس كتقيـ , الجزائر: جامعة محمد خيضر, بسكرة ,كمية  -155

 35ـ ص2000الحقكؽ كالعمـك االقتصادية , قسـ التسيير,
 46مرجع سابؽ  ص -156
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 تاميف تمكيؿ احتياجات االستثمارات بأمكاؿ دائمة -2
 الخطر المالي الذم تكاجهه المؤسسةتخفيض  -0
 االستغبلؿ المالي لممؤسسة -3
 ضماف تسديد جزء مف الديكف أك كمها في األجؿ القصير  -4
 تدعيـ اليسر المالي -5

 المردودية:
فهي بمثابة هدؼ  ،تعتبر مف األهداؼ األساسية التي ترسمها المؤسسة كتكجه المكارد لتحقيقها       

كالكسائؿ التي  ،ـ يدؿ عمي قدرة  الكسائؿ عمي تحقيؽ النتيجةكهي كمفهكـ عا ،كمي لممؤسسة
تستعممها المؤسسة تتمثؿ في رأس الماؿ االقتصادم كهذا يعكس المردكدية االقتصادية كرأس الماؿ 

كبصفة  ،المالي كهذا يعكس المردكدية المالية , فحسب نكع النتيجة كالكسائؿ يتحدد نكع المردكدية
إف هدؼ المردكدية الذم  ،نصب عمي المردكدية المالية المردكدية االقتصاديةعامة اهتماـ المؤسسة ي

إال  ـفتحقيؽ هذا الهدؼ ال يت ،يناط دائما بالكظيفة المالية هك في الحقيقة هدؼ المؤسسة ككؿ
كعامؿ المؤسسة لتحقيؽ هذا الهدؼ هك التخصيص األمثؿ لممكارد  ،بتضافر جهكد جميع الكظائؼ

 .المتاحة
المؤشرات التي تمكف مف قياس المردكدية هي تمؾ التي تقارف بيف النتيجة كالكسائؿ المستخدمة        
فالمؤسسة التي استطاعت أف تحسف نتيجتها مع بقاء الكسائؿ المستخدمة عمي حالها دكف  ،في ذلؾ

 .زيادة تصبح جيدة المردكدية
 الدراسة الميدانية: المبحث الثالث :

 الفرضيات : تحميل البيانات واختبار
 أواًل:عينة البحث :

نظران لكجكد  مجتمع البحث في مساحات جغرافية كاحدة مف مناطؽ مختمفة في كؿ مف 
( مفردة بالصكرة التي تجعمها عينة 60)ككستي، ربؾ( فقد تـ اختبار عينة عشكائية ميسرة بحجـ )

 .بلء بالمجمعممثمة لمجتمع البحث تمثيبلن عادالن.تـ اختبار األسئمة عمى بعض الزم
 أسباب اختيار موضوع البحث :

 .االهتماـ بتطكيرالنظاـ المحاسبي الحككمي يساعد في كفاءة األداء المالي -1
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يساهـ في عمميات التنبكء كالتخطيط كاتخاذ القرار -2
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 :البحث الطريقة المستخدمة في تحميل بيانات
ة الحاسب اآللي كذلؾ باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية تـ تحميؿ البيانات اإلحصائية بكاسط

كاالختبار المستخدـ  Statistical Package for Social Sciences( SPSSلمعمكـ االجتماعية )
عند مستكم  Chi- Square Test)س(( 2الختبار فرضيات البحث هك اختبار)كا

ية. يقـك االختبار عمى أساس أنه إذا % كما هك متبع في العمـك االجتماع5( Significantمعنكية)
% إذا كانت 95% أك درجة ثقة 5)س( المحسكبة مف االستبيانات عند مستكل معنكية 2كانت قيمة كا

%( 5)س(( أك )مستكل المعنكية المحسكب مف البيانات أقؿ مفتربيعأكثر مف قيمتها في جدكؿ تكزيع)كا
)س(( 2البحث( صحيحان، إما إذا كانت قيمة)كاعندئذ  يرفض فرض العدـ كيككف الفرض البديؿ)فرض 

% إذا كانت أقؿ مف قيمتها في 95% أك درجة ثقة 5المحسكبة مف االستبيانات عند مستكل معنكية 
%( عندئذ  يقبؿ فرض 5)س(( أك )مستكل المعنكية المحسكب مف البيانات أكثر مف2جدكؿ تكزيع)كا

 ان.العدـ كيككف الفرض البديؿ)فرض البحث( ليس صحيح
 الشخصية:تحميل بيانات 

التمكف مف معرفة مدل تمثيمهـ لمجتمع الدراسة  األساسيةمف تحميؿ البيانات  كفيهدؼ الباحث
 كفكقد قاـ الباحث .عينة الدراسة األساسية ألفرادحصائيا" كصفيا" لمبيانات إ كفكمف ثـ يقدـ الباحث

لمعينة كقد  األساسيةالمميزات  أهـيح تكضح قيـ كؿ متغير لتكض التيبتمخيص البيانات فى جداكؿ ك 
كنسب  أرقاـشكؿ  يلتكضيح عدد المشاهديف لمقيمة الكاحدة داخؿ المتغير ف التكرارماستخدـ التكزيع 

 ستبانة:إلجابات الكحدات المبحكثة لجميع محاكر اإل كفيما يمي التكزيع التكرارم مئكية.
 الكصؼ اإلحصائي لمبيانات الشخصية.  الجزء األول:
حساب التكرارات كالتكرارات النسبية لمفركض الفرعية التي تشممها فركض البحث  الجزء الثاني:

 الرئيسية.
 .اختبارات الفركض الرئيسية لمبحث الجزء الثالث:

 : الوصف اإلحصائي لمبيانات الشخصية:ثانياً 
جة التجانس يتناكؿ البحث في هذب الجزء مف التحميؿ تحميؿ البيانات الشخصية كذلؾ لقياس در 

كالتبايف لعينة البحث كذلؾ لضماف تمثيمها لممجتمع، ككذلؾ يهدؼ لمعرفة الترابط بيف البيانات 
 ، المؤهؿ العممي، الخبرة(.التخصصالعمر، الحالة االجتماعية،  ،الشخصية المتمثمة في )النكع
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 ( 2/1الجدول )
  .يوضح مجتمع البحث وعينتو

 النسبة عينة البحث مجتمع البحث البيان
 %30 60 180 العدد

 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
عدد العامميف بكزارة المالية ككزارة االنتاج كالمكارد االقتصادية كمحمية ككستي كقسـ اإليرادات 

مكظؼ منهـ مكظفيف يعممكف محاسبيف  كمنهـ مف يعمؿ بالخزينة 60ربؾ( –كبعض الكزارات )ككستي
 .ؤساء أقساـ كمراجعيف لمحسابات  كمنهـ مف يعمؿ بأقساـ االستثمار بهذب الكحدات الحككميةكر 

 االضرثٍأاخ اٌّىزعح واٌّطرٍّح ٌّجرّع اٌثحث> 

تكزيع عمى الاألداة المستخدمة لجمع البيانات في هذا البحث هي االستبياف، فقد تـ تكزيع  
االنتاج كالمكارد االقتصادية كمحمية ككستي كقسـ مكظفي بكزارة المالية ككزارة مجتمع البحث مف 

يبيف عدد االستبيانات  ( 4/2/2)ربؾ(، الجدكؿ – ككستي)اإليرادات كبعض الكزارات
 .المكزعةكالمستممة لممجتَمع

 (2/2)جدول ال
 االستبيانات المستممة

 ويةالنسبة المئ المستمم غير االستبيان االستبيان المستمم االستبيان الموزع البيان
 %100 0 60 60 المختارة عينة البحث

 %100 0 60 60 المجمكع
 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:

المكزعة كالمستممة التي أجرم عميها التحميؿ كبمغت  االستبياناتعدد ( 2/2)يكضح الجدكؿ 
%، هذب 100ستبلمها بنسبةاالتي كزعت تـ  االستبيانات%كهذا يدؿ عمى أف 100االستجابةنسبة 

 اإلحصائية كالحصكؿ عمى نتائج لمجتمع البحث المعني. االختباراتالنسبة كافية إلجراء 
 > اٌىصف اإلحصائً ٌٍثٍأاخ اٌشخصٍح>ثأٍا  

يتناكؿ البحث في هذب الجزء مف التحميؿ تحميؿ البيانات الشخصية كذلؾ لقياس درجة التجانس 
ماف تمثيمها لممجتمع، ككذلؾ يهدؼ لمعرفة الترابط بيف البيانات كالتبايف لعينة البحث كذلؾ لض

 ، المؤهؿ العممي، الخبرة(.التخصصالعمر، الحالة االجتماعية،  ،الشخصية المتمثمة في )النكع
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 :النوعتوزيع المبحوثين حسب  .1
 يكضح إجابات ( 2/3). الجدكؿيف( خيار 2، كقد حددت لهـ )النكعسئؿ المستقصى منهـ عف 

 .تقصي منهـ عمي حسب النكعالمس
 النوعالتوزيع التكراري حسب  (2/3)جدول ال

 التكرار العمر
 40 ذكر
 20 أنثي

 60 المجمكع
 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:

( الذككر 66.7منهـ أف العينة )مف المستقصي الذككر  إف نسبة ( 2/3)يتضح مف الجدكؿ 
 .الناث(مف ا33.3كنسبة )
 توزيع المبحوثين حسب العمر: .2

 يكضح إجابات ( 2/4). الجدكؿخياريف( 2، كقد حددت لهـ )العمرسئؿ المستقصى منهـ عف 
 المستقصي منهـ عمي حسب العمر.

 التوزيع التكراري حسب العمر (2/4)جدول ال
 النسبة المئوية التكرار العمر

 8.94 5 سنة30كاقؿ مف 20
 48.21 30 سنة40سنة كاقؿ مف30
 32.14 18 سنة50سنة كاقؿ مف40
 10.71 7 سنة فأكثر50

 100.0 60 المجمكع
 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:

اقؿ مف عمارهـ بيف)أ%مف المستقصي منهـ تتراكح 8.94إف نسبة ( 2/4)يتضح مف الجدكؿ 
سنة(  40سنة كاقؿ مف30بيف) ـأعماره% مف المستقصي منهـ تتراكح 48.21 كنسبة(‘سنة30

% 10.71كنسبة ,سنة(50سنة كاقؿ مف04بيف) أعمارهـ% مف المستقصي منهـ تتراكح 32.14كنسبة
عمارهـ أغمب المستقصي منهـ أ(، يبلحظ أنفأكثرسنة 05بيف) أعمارهـمف المستقصي منهـ تتراكح 

 .ف الشبابي( ربمايرجع ذلؾ لكجكد فرص كبيرة في تعيسنة فأكثر 30)بيف 
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 :المؤىل األكاديميتوزيع المبحوثين حسب  .3
 ( 2/5)( خيارات. الجدكؿ3سئؿ المستقصى منهـ عف المستكل التعميمي، كقد حددت لهـ )

 يكضح إجابات المستقصى منهـ عف هذا المتغير
 المؤىل األكاديميالتوزيع التكراري حسب  (2/5)جدول ال

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 31.6 19 بكالكريكس
 25 15 دبمكـ كسيط

 3.4 2 ثانكم
 40 24 دراسات عميا

 100 60 المجمكع
 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
 % مف المستقصي منهـ مستكاهـ التعميمي31.6نسبة  فأ(2/5)يتضح مف الجدكؿ 

عمي أف  ـ كسيط كهذب داللةدبمك  % مف المستقصي منهـ مستكاهـ التعميمي25، كنسبة بكالكريكس
% مف 3.4كنسبة  ،يجابا عمي أدائهـإمف التعميـ مما ينعكس كسيط بمستكم  المبحكثيف يتمتعكف

كهـ األكثر فاعمية % مستكاهـ التعميمي دراسات عميا  40ثانكم المستقصي منهـ مستكاهـ التعميمي 
 .زيادة اإلنتاجية كالعمؿ عمي  المكارد المالية كالبشرية في عممية تطبيؽ إدارة 

 :لخبرةا سنوات توزيع المبحوثين حسب .4
يكضح  ( 2/6)( خيارات. الجدكؿ5، كقد حددت لهـ )التخصصسئؿ المستقصى منهـ عف 

 إجابات المستقصى منهـ عف هذا المتغير.
 التوزيع التكراري حسب الخبرة (2/6)جدول ال

 النسبة المئوية التكرار الخبرة
 14.28 8 سنكات 5اقؿ مف 

 21.42 12 سنة 10سنكات كاقؿ مف  6
 50 30 سنة 15سنكات كاقممف 11
 14.28 10 فأكثر 15

 100.0 60 المجمكع
 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
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خبرتهـ اقؿ مف ستقصي منهـ م%مف ال14.28أف نسبة  ( 2/6)يتضح مف الجدكؿ 
% مف 50، كنسبة سنكات( 10-6خبرتهـ)نهـ % مف المستقصي م21.42، كنسبة (سنكات5)

 فاكثر(.15خبرتهـ)% مف المستقصي منهـ 14.28كنسبة سنكات( 15-11خبرتهـ)المستقصي منهـ 
 :الوصف الوظيفيتوزيع المبحوثين حسب  .5

يكضح  (2/7)( خيارات. الجدكؿ5، كقد حددت لهـ )التخصصاتسئؿ المستقصى منهـ عف 
 تغير.إجابات المستقصى منهـ عف هذا الم

 الوصف الوظيفي التوزيع التكراري حسب (2/7)جدول ال

 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
% مف 20كنسبة  ،مراقب مالي% مف المستقصي منهـ 10ف نسبة أ (2/7)يتضح مف الجدكؿ 

كنسبة  مراجع داخمى,%مف المستقصي منهـ 10.71كنسبة  مفتش مراجعة,المستقصي منهـ 
 .رئيس حساباتدرجة %مف المستقصي منهـ 64.29
 :تخصصتوزيع المبحوثين حسب ال .6

يكضح ( 2/8)لجدكؿ( خيارات. ا5، كقد حددت لهـ )التخصصاتسئؿ المستقصى منهـ عف 
 إجابات المستقصى منهـ عف هذا المتغير.

 تدريبالتوزيع التكراري حسب ال(2/8)جدول ال

 م2022، من واقع نتائج االستبيان، ونإعدادالباحثالمصدر:

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 64.28 36 رئيس حسابات
 10.71 6 مراجع داخمي
 20 12 مفتش مراجعة 
 10 6 مراقب مالي

 100.0 60 المجمكع

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 30 18 غير متدرب
 20 12 دكرة تدريبية 

 33.33 20 دركتاف تدريبيتاف
 16.66 10 ثبلث دكرات تدريبية 

 100.0 60 المجمكع
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، كنسبة غير متدربيف% مف المستقصي منهـ 30ف نسبة أ( 2/8)يتضح مف الجدكؿ 
دكرتاف %مف المستقصي منهـ 33.33كنسبة  تدريبهـ دكرة كاحدة,% مف المستقصي منهـ 20

 .ثبلث دكرات تدريبية%مف المستقصي منهـ 16.66كنسبة  تدريبتاف,
 بس :حقٍٍى أدواث انقٍ

اختبارات صدؽ محتكم القياس: تـ إجراء اختبار صدؽ المحتكم لعبارات المقاييس مف 
خبلؿ تقييـ صبلحية المفهـك كصبلحية أسئمته مف حيث الصياغة كالكضكح كالتي ترجع إما 
إلي اختبلؼ المعاني كفقان لثقافة المجتمع أك نسبة لترجمة المقاييس مف لغة إلي أخرم حيث 

( األكاديمييف المتخصصيف في 5لعرض اإلستبانة عمى عدد مف المحكميف )قامت الدراسة 
مجاؿ البحث لتحميؿ مفاهيـ عبارات المقاييس كلتحديد مدم التكافؽ بيف عبارات كؿ مقياس ثـ 

 .قبكؿ كتعديؿ لبعض العبارات كأكد المحكميف استيفاء اإلستبانة لمشركط البحثية
 :اخخببر فزوع انذراست

هذا المبحث مناقشة كتفسير نتائج الدراسة الميدانية كذلؾ مف خبلؿ  يف ونالباحثيتناكؿ 
ككذلؾ نتائج التحميؿ  اإلحصائيةعنها جداكؿ تحميؿ البيانات  التي أسفرتالمعمكمات 
بهدؼ  ية فرضهذب البمناقشة كتفسير نتيجة  كفكسيقـك الباحث .يةالختبار الفرض اإلحصائي

 .العاـ يحصائلى التحميؿ اإلإ" استنادا عدمهك أالحكـ عمى صحتها 
 األسبابربط ه كالفرض بشكؿ عاـ عبارة عف تخميف زكى كتفسير محتمؿ يتـ بكاسطت

فاف الفرضية عبارة عف حدث  كبالتاليالظاهرة المدركسة  أكبالمسببات كتفسير مؤقت لممشكمة 
 كفحثكقد اتبع البا .كحؿ ممكف كمحتمؿ لحؿ مشكمة الدراسة كفأك تكهف يضعه الباحث

 .اختبار فرضيات الدراسة يالخطكات التالية ف
و األداء المالي الحكومي هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين النظام المحاسبي الفرضيةاألولى : 

 .بالوحدات الحكومية
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 التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين حول عبارات الفرضية األولي (2/9)جدول ال

 العبارة
مقاييس 
 التكرارات

 المقياس

  المجمكع
 أكافؽ

أكافؽ 
 بشدة

ال  محايد
 أكافؽ

ال أكافؽ 
 بشدة

أساس الحككمي  يكفر النظاـ المحاسبي
منهجي سميـ لتقييـ استخداـ األمكاؿ بفعالية 

 كبأعمى كفاءة ممكنة في المؤسسة

 60 0 2 5 38 15 التكرار

 النسبة %
25 63.4 8.3 

3.3 0 100 

في  ككميالح يساهـ النظاـ المحاسبي
 تحقيؽ األهداؼ المالية لممؤسسة الحككمية

 60 0 8 6 15 31 التكرار
 100 0 13.4 10 25 51.6 النسبة %

معمكمات الحككمي يكفر النظاـ المحاسبي 
 مالية دقيقة ضمف تقارير كقكائـ مالية

 60 0 2 5 11 42 التكرار
 100 0 3.3 8.3 18.4 70 النسبة %

عمي لحككمي ايعمؿ النظاـ المحاسبي 
قياس كتقييـ النتائج كالكسائؿ التي 

 استخدمت لتحقيؽ النتائج
 

 60 0 4 7 16 33 التكرار

 النسبة %
55 26.7 11.7 

6.6 0 100 

مركنة الحككمي يكفر النظاـ المحاسبي 
 كدقة في إستخراج التقارير كالقكائـ المالية 

 60 3 3 3 37 14 التكرار
 100 5 5 5 61.6 23.4 النسبة %

مقياس  الحككمي يمثؿ النظاـ المحاسبي
 لمدل نجاح المؤسسة في خططها كقراراتها

 60 2 4 1 39 14 التكرار

 100 3.3  6.6 1.7 65 23.4 النسبة %

في تقييـ الحككمي يساعد النظاـ المحاسبي 
أداء المؤسسة مف خبلؿ تحديد مكاطف القكة 

 كمكاطف الضعؼ

 60 2 3 2 39 14 التكرار

 100 3.3 5 3.3 65 23.4 بة %النس

في الحككمي يساهـ النظاـ المحاسبي 
 مراقبة السيكلة ككيفية تحسيف إدارتها

 

 60 3 3 1 40 13 التكرار

 النسبة %
       

21.7 
         

66.6 
   
1.7      

              
5       

         5 100 

 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
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 يمي : ( ما2/9يتضح من الجدول )
يكفر النظاـ المحاسبي أساس منهجي سميـ  أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف :

% بينما نسبة غير  78.3لتقييـ استخداـ األمكاؿ بفعالية كبأعمى كفاءة ممكنة في المؤسسة بمغت
 %. 8.3كا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ اما أفراد العينة الذيف لـ يبد ،%3.3المكافقيف عمي ذلؾ 

يساهـ النظاـ المحاسبي في تحقيؽ األهداؼ المالية  أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف :
اما أفراد العينة  ،%14.4% بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ  66.6لممؤسسة الحككمية بمغت  

                .%10تهـ الذيف لـ يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسب
يكفر النظاـ المحاسبي معمكمات مالية دقيقة ضمف تقارير أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف 

اما أفراد العينة الذيف لـ  ،%3.3% بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ  88.3كقكائـ مالية بمغت 
       %.         8.3يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 

يعمؿ النظاـ المحاسبي عمي قياس كتقييـ النتائج  أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف :
 ،%6.6%  بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ 81.6كالكسائؿ التي استخدمت لتحقيؽ النتائج بمغت 

          %.      11.7اما أفراد العينة الذيف لـ يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 
يكفر النظاـ المحاسبي مركنة كدقة في إستخراج التقارير  أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف :

اما أفراد العينة الذيف لـ  ،%10%  بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ 85كالقكائـ المالية بمغت  
                .%5يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 

يمثؿ النظاـ المحاسبي مقياس لمدل نجاح المؤسسة في  نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف :أعمي 
اما أفراد العينة الذيف لـ  ،10% بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ % 88.3خططها كقراراتها بمغت 

                .%1.7يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 
تقييـ أداء المؤسسة مف خبلؿ تحديد مكاطف القكة  ينة يكافقكف عمي أف :أعمي نسبة مف أفراد الع
اما أفراد العينة الذيف  ،%8.3% بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ  88.3كمكاطف الضعؼ بمغت 

                .%3.3لـ يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 
أساس منهجي سميـ الحككمي كفر النظاـ المحاسبي ي أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف :

% بينما نسبة غير  88.3لتقييـ استخداـ األمكاؿ بفعالية كبأعمى كفاءة ممكنة في المؤسسة بمغت  
                .(1.7اما أفراد العينة الذيف لـ يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ )% ،%10المكافقيف عمي ذلؾ 
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القائمة)ىنالك  الفرضية األولى إلجاباتتائج اختبار مربع كاى لداللة الفروق ن (2/10)جدول ال
 واألداء المالي بالوحدات الحكومية ( عالقة ذات داللة إحصائية بين النظام المحاسبي الحكومي

كاي تربيع  اراتـعبال
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

سميـ لتقييـ  أساس منهجيالحككمي يكفر النظاـ المحاسبي 
 استخداـ األمكاؿ بفعالية كبأعمى كفاءة ممكنة في المؤسسة

113.967 3 .000 

في تحقيؽ األهداؼ المالية الحككمي يساهـ النظاـ المحاسبي 
 لممؤسسة الحككمية

94.225 2 .000 

معمكمات مالية دقيقة ضمف الحككمي يكفر النظاـ المحاسبي 
 تقارير كقكائـ مالية

206.633 3 .000 

عمي قياس كتقييـ النتائج الحككمي يعمؿ النظاـ المحاسبي 
 كالكسائؿ التي استخدمت لتحقيؽ النتائج

259.800 3 .000 

مركنة كدقة في إستخراج الحككمي يكفر النظاـ المحاسبي 
 التقارير كالقكائـ المالية 

206.633 3 .000 

مقياس لمدل نجاح المؤسسة  الحككمي يمثؿ النظاـ المحاسبي
 في خططها كقراراتها

113. 967 3 .000 

في تقييـ أداء المؤسسة مف الحككمي يساعد النظاـ المحاسبي 
 خبلؿ تحديد مكاطف القكة كمكاطف الضعؼ

259.800 3 .000 

في مراقبة السيكلة ككيفية الحككمي يساهـ النظاـ المحاسبي 
 تحسيف إدارتها 

94.225 2 .000 

 م2022نتائج االستبيان، من واقع  ،إعدادالباحثالمصدر:
كالذم  00.50نبلحظ أف: مستكم المعنكية المحسكب صفر كاقؿ مف ( 2/10)مف الجدكؿ 

يمثؿ نسبة الخطأ المقبكؿ المفترض عند بداية الدراسة لمحصكؿ عمى درجة ثقة باإلجابات ال تقؿ عف 
تائج الكاردة بالتحميؿ %لكافة العبارات مما يدؿ عمى عدـ كجكد معنكية مؤثرة في اإلجابات كالن 95

كهذا دليؿ يرجح قبكؿ الفرضية التي القائمة 0.050كما يعني أف قيمة كام تربيع المحسكبة أقؿ 
ككفاءة كاألداء الماليبالكحدات  الحككمي هنالؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف النظاـ المحاسبيأف)

 .(الحككمية
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 نتائج الفرضية األولي :
 يكفر أساس منهجي سميـ لتقييـ إستخداـ األمكاؿ.  النظاـ المحاسبي الحككمي .1
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يساهـ في تحقيؽ األهداؼ المالية .2
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يكفر معمكمات مالية دقيقة .3
النظاـ المحاسبي الحككمي يساعد في عممية قياس كتقييـ النتائج كالكسائؿ التي استخدمت  .4

 لتحقيؽ تمؾ النتائج.
 .نظاـ المحاسبي الحككمي يكفر مركنة كدقة في استخراج التقارير كالقكائـ الماليةال .5
 .النظاـ المحاسبي الحككمي مقياس لمدم نجاح المؤسسة في خططها كقراراتها .6
النظاـ المحاسبي الحككمي يساعد في تقييـ أداء المؤسسة مف خبلؿ تحديد مكاطف القكة  .7

 .كمكاطف الضعؼ
 .كمي في مراقبة السيكلة ككيفية تحسيف إدارتهاالنظاـ المحاسبي الحك .8

هنالؾ عبلقة ذات داللة كمما تقدـ نستنتج أف فرضية الدراسة األكلى كالتي نصت عمى انه )
 ( قد تحققت.بالكحدات الحككمية. ككفاءة كاألداء المالي الحككمي حاسبينظاـ المالإحصائية بيف 

 بحوثين حول عبارات الفرضية الثانيةالتوزيع التكراري إلجابات الم (2/11)جدول ال

 العبارة
مقاييس 
 التكرارات

 المقياس

  المجمكع
 أكافؽ

أكافؽ 
 محايد بشدة

ال 
 أكافؽ

ال 
أكافؽ 
 بشدة

باستمرار  الحككمي يعمل النظام المحاسبي

 علي تحسين الشفافية المالية
 60 0 6 3 23 28 التكرار

 النسبة %
46.7 38.3 5 

10 0 100 

بيف  الحككمي ظاـ المحاسبييميز الن
 الخصائص االقتصادية لممعامبلت

 60 0 1 2 30 27 التكرار
 100 0 1.7 3.3 50 45 النسبة %

حسابات الحككمي يعكس النظاـ المحاسبي 
 االصكؿ كالخصـك بكؿ دقة 

 60 0 4 2 39 15 التكرار
 100 0 6.7 3.3 65 25 النسبة %

بدأ م الحككمي النظاـ المحاسبي يحتـر 
 استقبللية الدكرات المحاسبية

 60 0 2 3 12 43 التكرار

 100 0 3.3 5 20 71.7 النسبة %
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التكمفة  الحككمي يقيس النظاـ المحاسبي
 الحقيقية لمخدمات العمكمية المقدمة 

 60 0 2 3 10 45 التكرار
 100 0 3.3 5 16.7 75 النسبة %

إلي تحقيؽ  الحككمي يؤدم النظاـ المحاسبي
 مبات الشفاقية المالية متط

 60 0 2 1 15 42 التكرار

 100 0 3.3 1.7 25 70 النسبة %

الصكرة الحككمي يعكس النظاـ المحاسبي 
 الحقيقية كالعادلة لممركز المالي

 60 0 2 3 10 45 التكرار

 100 0 3.3 5 16.7 75 النسبة %
مف تطبيؽ  الحككمي يمكف النظاـ المحاسبي

رنة السميمة بيف االيرادات قاعدة مكحدة لممقا
 ةالمصركفات لكؿ سنة مالية 

 60  2 1 14 43 التكرار

 النسبة %
71.7 23.3 1.7 

3.3 0 100 

 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
 ( مايمي :2/11يتضح من الجدول )

الحككمي باستمرار عمي تحسيف  أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف : يعمؿ النظاـ المحاسبي
اما أفراد العينة الذيف لـ  ،%10% بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ   66.3الشفافية المالية بمغت

 %. 5يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 
أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف : يميز النظاـ المحاسبي الحككمي بيف الخصائص 

اما أفراد العينة  ،%1.7% بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ 95لممعامبلت بمغت  االقتصادية 
                .%3.3الذيف لـ يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 

أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف يعكس النظاـ المحاسبي الحككمي حسابات االصكؿ 
اما أفراد العينة الذيف لـ  ،%6.7نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ  % بينما 90كالخصكـ بكؿ دقة بمغت 

 %.               3.3يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 
أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف : يحتـر  النظاـ المحاسبي الحككمي مبدأ استقبللية 

اما أفراد العينة الذيف  ،%3.3قيف عمي ذلؾ %  بينما نسبة غير المكاف91.6الدكرات المحاسبية بمغت 
 %.               5لـ يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 

أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف : يقيس النظاـ المحاسبي الحككمي التكمفة الحقيقية 
اما أفراد  ،%3.3لؾ %  بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذ91.6لمخدمات العمكمية المقدمة  بمغت  

                .%5العينة الذيف لـ يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 
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أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف : يؤدم النظاـ المحاسبي الحككمي إلي تحقيؽ متطمبات 
عينة الذيف لـ اما أفراد ال ،%3.3% بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ 95الشفاقية المالية بمغت 

                .%1.7يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ 
أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف : يعكس النظاـ المحاسبي الحككمي الصكرة الحقيقية 

اما أفراد العينة  ،%3.3% بينما نسبة غير المكافقيف عمي ذلؾ  91.6كالعادلة لممركز المالي بمغت 
                .%5ـ يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ الذيف ل

أعمي نسبة مف أفراد العينة يكافقكف عمي أف : يمكف النظاـ المحاسبي الحككمي مف تطبيؽ قاعدة 
% بينما نسبة غير 95مكحدة لممقارنة السميمة بيف االيرادات ةالمصركفات لكؿ سنة مالية بمغت  

                .%(1.7ا أفراد العينة الذيف لـ يبدكا إجابات محددة فقد بمغت نسبتهـ )ام ،%3.3المكافقيف عمي ذلؾ 

 (2/12)جدول رقم ال
القائمة)ىناك عالقة ذات داللة  نيةثاالفرضية ال إلجاباتلداللة الفروق  ينتائج اختبار مربع كا

 وتحسين الشفافية(الحككمي نظام المحاسبي الإحصائية بين 

ربيع كاي ت عباراتال
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 000. 3 113.967 باستمرار علي تحسين الشفافية المالية الحككمي يعمل النظام المحاسبي
 000. 2 94.225 بيف الخصائص االقتصادية لممعامبلت الحككمي يميز النظاـ المحاسبي
 000. 3 206.633 دقة حسابات االصكؿ كالخصـك بكؿ  الحككمي يعكس النظاـ المحاسبي

 000. 2 94.225 مبدأ استقبللية الدكرات المحاسبيةالحككمي النظاـ المحاسبي  يحتـر 
التكمفة الحقيقية لمخدمات العمكمية الحككمي يقيس النظاـ المحاسبي 

 المقدمة 
113.967 3 .000 

 000. 3 113.967 إلي تحقيؽ متطمبات الشفاقية المالية  الحككمي يؤدم النظاـ المحاسبي
 000. 3 206.633 الصكرة الحقيقية كالعادلة لممركز المالي الحككمي يعكس النظاـ المحاسبي
مف تطبيؽ قاعدة مكحدة لممقارنة السميمة  الحككمي يمكف النظاـ المحاسبي

 بيف االيرادات ةالمصركفات لكؿ سنة مالية 
94.225 2 .000 

 م2022الستبيان، ، من واقع نتائج اإعدادالباحثونالمصدر:
كالذم يمثؿ  00.50يبلحظ أف: مستكم المعنكية المحسكب صفر كاقؿ مف  ( 2/12)الجدكؿ 

 95نسبة الخطأ المقبكؿ المفترض عند بداية الدراسة لمحصكؿ عمى درجة ثقة باإلجابات ال تقؿ عف 
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ردة بالتحميؿ كما %لكافة العبارات مما يدؿ عمى عدـ كجكد معنكية مؤثرة في اإلجابات كالنتائج الكا
هناؾ كهذا دليؿ يرجح قبكؿ الفرضية التي القائمة إف) 0.050يعني أف قيمة كام تربيع المحسكبة أقؿ 

 .(المالية كتحسيف الشفافية الحككمي نظاـ المحاسبيالعبلقة ذات داللة إحصائية بيف 
 : نيةنتائج الفرضية الثا

 .ة الماليةالنظاـ المحاسبي الحككمي يعمؿ عمي تحسيف الشفافي .1
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يميز بيف الخصائص االقتصادية لممعامبلت .2
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يعكس حسابات االصكؿ كالخصـك بكؿ دقة .3
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يحتـر مبدأ استقبللية الدكرات المحاسبية .4
 .ماليةالنظاـ المحاسبي الحككمي يؤدم الي تحقيؽ متطمبات الشفافية ال .5
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يعكس الصكرة الحقيقية كالعادلة لممركز المالي .6
النظاـ الحاسبي الحككمي يمكف مف تطبيؽ قاعدة مكحدة لممقارنة السميمة بيف االيرادات  .7

 .كالمصركفات لكؿ سنة مالية
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يقيس التكمفة الحقيقية لمخدمات العمكمية  المقدمة .8

هناك عالقة ذات داللة نصت عمى انه ) ثالثة كالتيمما تقدـ نستنتج أف فرضية الدراسة الك 

 د تحققت.( قتحسين الشفافية الحككمي إحصائية بين النظام المحاسبي
 كتشتمؿ عمي النتائج كالتكصيات : الخاتمة :

 النتائج :
 مف خبلؿ الدراسة الميدانية تكصؿ البحث إلي النتائج التالية :

نظاـ المحاسبي الحككمي يكفر أساس منهجي سميـ لتقييـ استخداـ األمكاؿ بكفاءة كفعالية ال  -1
 بالكحدة الحككمية. 

 .النظاـ المحاسبي الحككمي يساهـ في تحقيؽ األهداؼ المالية -2
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يكفر معمكمات مالية دقيقة -3
النتائج كالكسائؿ التي استخدمت  النظاـ المحاسبي الحككمي يساعد في عممية قياس كتقييـ -4

 لتحقيؽ تمؾ النتائج.
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يكفر مركنة كدقة في استخراج التقارير كالقكائـ المالية -5
 .النظاـ المحاسبي الحككمي مقياس لمدم نجاح المؤسسة في خططها كقراراتها -6
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يعمؿ عمي تحسيف الشفافية المالية -7
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 .نظاـ المحاسبي الحككمي يميز بيف الخصائص االقتصادية لممعامبلتال -8
 .النظاـ المحاسبي الحككمي يعكس حسابات االصكؿ كالخصـك بكؿ دقة -9

 النظاـ المحاسبي الحككمي يعكس الصكرة الحقيقية كالعادلة لممركز المالي. -10
 التوصيات: 
 ضكء النتائج السابقة نقترح ما يمي : ىعم

ألثر النظاـ  س المكضكع كباستخداـ متغيرات أخرلدراسات أخرم حكؿ نف/ ضركرة إجراء  1
 .المحاسبي الحككمي عمي كفاءة كفعالية األداء بالكحدات الحككمية

 / ضركرة استثمار جزء مف إيرادات الكحدات الحككمية لتطكير كتحديث النظاـ المحاسبي الحككمي. 2

 .عممية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية / ضركرة تحسيف األداء المالي الذم يساعد في 3

/ ضركرة استخداـ نظاـ رقابة داخمية فعاؿ يقاس بمدم قدرته عمي إتباع نظاـ محاسبي حككمي 4
 .سميـ يترجـ مف خبلؿ طريقة تحضير كتقييد العمميات المحاسبية كمدم االلتزاـ بالقكاعد المحاسبية

 .بة لنشاط كؿ قسـ داخؿ الكحدة الحككمية/ ضركرة استخداـ التقارير الدكرية كأداة لمرقا5

/ ضركرة تحديد أهداؼ النظاـ المحاسبي الحككمي كأهميته كالتعرؼ عمي معايير جكدة المعمكمات 6
 .المحاسبية

 ./ ضركرة الحرص عمي تكفر الشفافية في القكائـ المالية إلعطاء صكرة صادقة لمستخدميها7

في الكحدات الحككمية حتى يكجد رصيد يمثؿ هذب / ضركرة تطبيؽ محاسبة األصكؿ الثابتة  8
عطاء صكرة كاضحة عنها  ،األصكؿ في الدفاتر المحاسبية  كا 

خبلؿ مرحمة اقتنائها كمرحمة امتبلكها كمرحمة استخدامها كمرحمة االستغناء عنها التي مازالت تتـ 
ميتي اإلحبلؿ كاإلبداؿ حيث تكفر محاسبة األصكؿ الثابتة معمكمات مالية تساعد في عم ،بقرار إدارم

 .لهذب األصكؿ
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 قائمة المصادروالمراجع
جامعة كرببلء، كمية  ،العراؽ ،أساسيات المحاسبة الحكومية ،اسعد محمد عمي كهاب العكاد -3

 .ـ 4234 ،دار مكتبة النضار لمطباعة كالنشر ،االدارة كاالقتصاد
لخاص بتنفيذ العمميات أفاق إصالح نظام المحاسبة العمومية الجزائري ا ،شبلؿ زهير - -4

 ،كمية العمكـ االقتصادية كعمـك التسيير ،جامعة محمد بكقرة،بكمرداس ،الجزائر ،المالية
 .ـ 4236 ،منشكرة ،دكتكراب

 .ـ4236لسنة  ،5العدد  ،38المجمد  ،مجمة القادسية لمعموم االدارية واإلقتصادية -5

 ،مصر ،دخل معاصرالمحاسبة الحكومية م ،اسعد صبلح الديف عبد المنعـ مبارؾ -6
 .ـ:422 ،دار المطبكعات الجامعية ،االسكندرية

مقدـ إلي مؤتمر  ،تطوير النظام المحاسبي الحكومي في فمسطين ،اكـر إبراهيـ حماد - -5
 ،دكتكراة الفمسفة في المحاسبة ،تطكير قطاع غزة المنعقد بكمية التجارة في الجامعة اإلسبلمية 

   .ـ0226فبراير 

:شركة  ،ارة قسم الموارد  المالية بين مسئولية الحكم االتحاديإد ،احمد مجذكب  -8 )الخرطـك
 .ـ (4222،مطابع العممة 

 ،أساسيات المحاسبة الحكومية والمحميات ،اماؿ محمد إبراهيـ ،عبد اهلل عبد السبلـ - -9
 .ـ4228 ،مركز الدراسات المالية كالمحاسبية ،الخرطكـ ،السكداف

المحاسبة اإلدارية في تحسين األداء المالي لممؤسسة  إستخدام أدوات ،نجبلء نكبمي - -:
دكتكراة  ،كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،اإلقتصادية
 .ـ4237 ،المحاسبة

الجزائر جامعة قاصدم ، تقييم االداء المالي لممؤسسة االقتصادية ،نكر الديف بف عمارة   -;
 .ـ4232 ،ماجستير ،ييركرقمة كمية عمـك التس

دور النظام المحاسبي المالي  في تقييم األداء المالي    ،طارؽ قدكرم   - -32
 .ـ(4232) ،ماجستير ،، جامعة الكادملممؤسسات الصغير ة  والمتوسطة )الجزائر

 ،الجزائر ،تبنى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماثر  ،جابى أمينة هناء -00
دكتكراب  ،محاسبة كتدقيؽ ،كمية العمكـ التجارية ،اسفرحات عبجامعه ،سطيؼ

 .ـ4109،المحاسبة
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 دور تخطيط ورقابة التكمفة التسويقية في زيادة المبيعات
 (2022، مى عينة من الشركات التجارية بالسوداندراسة ميدانية ع)

 غعذاد
 غ

 عداد : إ
 .قسم المحاسبة –استاذ مساعد جامعة النيل االبيض ، د. االمين محمود عبد المجيد حسن

           elaminmahmoud@wnu.edu.sd  
 محمد السر عطا اهلل أحمد

 المستخمص
هك دكر تخطيط كرقابة التكاليؼ التسكيقية ما  تمثمت مشكمة البحث في إجابة التساؤؿ التالي:

إلى تحديد العبلقة بيف التغيير في تكاليؼ التسكيؽ كأثرها عمى ، كهدؼ البحث في زيادة المبيعات؟
إستخداـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  إعتمد البحث ثبلث فرضيات هي: زيادة المبيعات، 

، كجكد عبلقة ذات صر التسكيقية كدقة حصرها كتحميمهااألسمكب العممي لدراسة كتحميؿ تكاليؼ العنا
التخطيط العممي ألداء عناصر التكمفة التسكيقية التي ترتبط بأداء المبيعات داللة إحصائية بيف 

ـ مقاييس اكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف إستخد، المتكقع كبيف تكفير مقاييس عممية لؤلداء
ليؼ التسكيقية كبيف تحقيؽ زيادة المبيعات، إتبع البحث المنهج التاريخي عممية لمرقابة عمى فعالية التكا

يدعـ األسمكب العممي  كاالستقرائي كالكصفي التحميمي، مف نتائج البحث: إثبات صحة الفرضبات،
ستخداـ طرؽ التكاليؼ الحديثة دقة قياس كتخصيص التكمفة  كمركنة قياس التكاليؼ التسكيقية كا 

ط لزيادة المبيعات، كما تعزز دقة قياس التكاليؼ التسكيقية كتكاليؼ فترة التأثير في التسكيقية كالتخطي
المبيعات، دقة الربط بيف تكمفة الحمبلت اإلعبلنية كالمبيعات المتكقعة تسهـ في دقة تحميؿ تكمفتها 

لتسكيقية عمى األنشط التسكيقية، تساهـ المقاييس العممية لئلفصاح في دقة قياس إنتاجية التكاليؼ ا
طكيمة المدل كتحقيؽ فعالية مقاييس التكاليؼ التسكيقية خبلؿ فترات الركاج كالكساد كتغير النمط 
اإلستهبلكي كالمنافسة كظهكر منتجات جديدة كتدخؿ الحككمة بالتشريعات المختمفة، تؤدم المقاييس 

زيعها عمى كحدات النشاط العممية لمرقابة إلى اإلفصاح عف دقة تجزئة تكاليؼ التسكيؽ كتحميمها كتك 
مما يزيد مف فعاليتها في زيادة المبيعات، مف تكصيات البحث:. ضركرة اإلهتماـ بزيادة كعي العامميف 
عف عناصر التكاليؼ كسمككها كالطرؽ الحديثة لمسيطرة عميها، مع زيادة جرعة التدريب عمى 

اـ بإختتيار تصميـ نظاـ تكاليؼ إستخدامها مف خبلؿ التدريب النظرم ك كرش العمؿ، ضركرة اإلهتم
مرف يتناسب مع طبيعة نشاط كأسكاؽ كؿ شركة تحقؽ دقة قياس كتحميؿ التكاليؼ مع ربطها 

 بالمبيعات لزيادة فعاليتها.
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محاسبة التكاليؼ، التكاليؼ التسكيقية، تخطيط كرقابة التكاليؼ، التسكيؽ، زيادة  مفاتيح البحث:
 المبيعات

Abstract 
The research problem was represented in answering the questions: What is 

the role of planning and controlling marketing costs in increasing sales? The 

research aimed to determine the relationship between the change in marketing 

costs and its impact on increasing sales. The research adopted three 

hypotheses: There is a significant relation between the use of the scientific 

method to study and analyze the marketing costs elements and the accuracy 

of their allocation. There is a significant relation between a provision of 

scientific measures of performance and the scientific planning for the 

performance of the elements of marketing cost that related to the expected 

sales, and the existence of a significant relationship between the use of 

scientific measures to control the effectiveness of marketing costs and 

achieving Increasing sales. The research used historical, inductive, 

descriptive and analytical method. The research resulted that: Proving the 

validity of the hypotheses, supporting the scientific method and the flexibility 

of measuring marketing costs and using modern costing methods. The 

accuracy of the link between the cost of advertising campaigns and expected 

sales contributes to the accuracy of their costing on the market For marketing 

activities, scientific measures of disclosure contribute to the accuracy of 

measuring the productivity of long-term marketing costs and achieving the 

effectiveness of measures of marketing costs during periods of boom and 

bust, change in consumption pattern, competition, emergence of new 

products and government intervention in various legislations. Activity units, 

which increases their effectiveness in increasing sales. The research 

recommended a number of recommendations, including: The need to pay 

attention to increasing the awareness of workers about the elements of costs 

and their behavior and modern methods of controlling them, with an increase 

in the dose of training on their use through theoretical training and 

workshops, the need to pay attention to choosing a flexible cost system 

design commensurate with the nature of the activity and markets of each 

company that achieves accurate measurement and cost loading with its link to 

sales to increase its effectiveness. 

Research Keys: Cost Accounting, Marketing Cost, Cost Planing & control, 

Marketing, Sales Increase. 
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 تمييد:
مما الشؾ فيه أف السيطرة عمى التكمفة التسكيقية يمثؿ كسيمة هامة لتحقيؽ هدؼ زيادة المبيعات، 

لمسمعة أك الخدمة، ًن فتكاليؼ التسكيؽ أحيانا تتجاكز نصؼ المبمغ النهائي الذم يدفعه المستهمؾ ثمنا
حميؿ عناصر التكاليؼ لتحقيؽ الرقابة عمى اإلنفاؽ، كخفض تهتـ محاسبة التكاليؼ بتتبع كحصر كت

التكاليؼ، إضافة إلى تكفير معمكمات تساعد اإلدارة في إتخاذ القرارات، مما يساهـ في دعـ المنافسة 
في األسكاؽ المحمية كالعالمية، مف هنا كانت فكرة البحث لدراسة كتحميؿ عناصر التكاليؼ التسكيقية، 

ستخداـ الكسائؿ كاألساليب البلزمة لخفضها كتخفيض التكمفة الكمية بهدؼ التخطيط لها  كرقابتها كا 
لممنتج، بحيث يترتب عمى ذلؾ تخفيض األسعار، مما يمنح المنظمة ميزة تنافسية تزيد مف الحصة 

 السكقية كتؤدم لزيادة المبيعات كاألرباح.
 مشكمة البحث:

صعكبة إيجاد مقاييس مكضكعية لتحديد تكمفة تكاجه اإلدارة عند تخطيط كرقابة هذب التكاليؼ 
الخدمات التسكيقية كتحديد قيمة المنافع المتكقعة منها، مع محاكلة الربط بينهما، مما أكجب اإللتزاـ 
باألسمكب العممي في تخطيط التكاليؼ التسكيقية كالرقابة عميها إستنادان لؤلساليب الحديثة لمرقابة عمى 

ف مف التأكد مف تحقيؽ أهداؼ المبيعات المخططة بزيادة المبيعات التكاليؼ كخفضها حتى تتمك
دور تخطيط ورقابة التكمفة ما  كتعظيـ األرباح، كتتمخص مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى:

 مف خبلؿ اإلجابة عمى التساؤالت التالية:التسويقية في زيادة المبيعات 
 حميؿ تكاليؼ العناصر التسكيقية؟.هؿ تهتـ المنظمة بإستخداـ األسمكب العممي لدراسة كت -3
هؿ تهتـ المنظمة بالتخطيط ألداء عناصر التكمفة التسكيقية مع الربط بينها كبيف أداء  -4

 المبيعات المتكقع؟. 
هؿ تستخدـ المنظمة مقاييس عممية لمرقابة عمى فعالية التكاليؼ التسكيقية لتحقيؽ زيادة  -5

 المبيعات؟. 
 أىمية البحث:

لتحقؽ مف فعاليتها gاألسس العممية لدراسة تكاليؼ التسكيؽ كالسيطرة عميها  تحقيؽ الترابط بيف .1
 مبيعات.  الفي زيادة 

دراسة متغيرات البحث في البيئة المحمية لمخركج بنتائج كتكصيات تمكف المنظمات المحمية مف  .2
 .تحقيؽ فعالية تكاليؼ التسكيؽ في زيادة المبيعات
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 أىداف البحث:
 التغيير في تكاليؼ التسكيؽ كأثرها عمى زيادة المبيعات.تحديد العبلقة بيف  -3
 بياف كيفية تبكيب كتحميؿ ك تحميؿ عناصر تكاليؼ التسكيؽ عمى المنتجات. -4
التعرؼ عمى أهمية الرقابة عمى التكاليؼ الكمية لمشركات بصفة عامة، كتكاليؼ التسكيؽ بصفة  -5

 خاصة.
 مية الحديثة لمرقابة كالسيطرة عمى التكمفة.التعريؼ بأهمية إستخداـ األساليب كالطرؽ التحمي -6
 التعرؼ عمى كيفية تفعيؿ تكاليؼ التسكيؽ لتحقيؽ زيادة المبيعات. -7

 فرضيات البحث:
"وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تخطيط ورقابة التكمفة يعتمد البحث فرضية رئيسة هي: 
سة تـ تحديد محاكر التعامؿ في صكرة كلمتعامؿ مع الفرضية الرئيالتسويقية وبين زيادة المبيعات" 

 الفرضيات الفرعية اآلتية:
إستخداـ األسمكب العممي لدراسة كتحميؿ تكاليؼ العناصر كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .1

 . التسكيقية كدقة حصرها كتحميمها
تي ترتبط التخطيط العممي ألداء عناصر التكمفة التسكيقية الكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .2

 بأداء المبيعات المتكقع كبيف تكفير مقاييس عممية لؤلداء. 
كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف إستخداـ المنظمة مقاييس عممية لمرقابة كاإلفصاح عمى  .3

 فعالية التكاليؼ التسكيقية كبيف تحقيؽ زيادة المبيعات.
 منيجية البحث:

نهج اإلستنباطي لتحديد محاكر البحث كصياغة يقكـ البحث عمى إتباع المناهج التالية: الم
الفرضيات، كالمنهج اإلستقرائي إلختبار الفرضيات، كالمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي 
لها عبلقة بمكضكع الدراسة، كالمنهج الكصفي لمعرفة العبلقة بيف تكاليؼ التسكيؽ كزيادة مبيعات 

الكصؼ الدقيؽ كالتفصيمي لمكضكع البحث، مف خبلؿ جمع المنظمات، حيث يركز هذا المنهج عمى 
 المعمكمات كتحميمها كتفسيرها لمكصكؿ إلى النتائج ثـ إقتراح التكصيات.

 مصادر جمع البيانات:
 البيانات األكلية: تتمثؿ في اإلستبانة. -3
لتي تشكؿ البيانات الثانكية: تتمثؿ في الكتب كالمراجع كالدكريات كالرسائؿ الجامعية كالتقارير ا -4

 المادة العممية التي تتصؿ بمكضكع البحث مباشرة.
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 ثانيًا: الدراسات السابقة
ـ( تمثمت المشكمة في التغير المستمر في البيئة التسكيقية الذم يتطمب مف 2008في دراسة )آدـ 

المنظمات إتباع أساليب حديثة لمتسكيؽ كاإلستفادة مف مزاياها، هدفت الدراسة إلى تكضيح مفهـك 
قتراح اإلستراتيجيات التي تساعد تعظيـ أرباح المنظمة، إختبرت ا ألداء التسكيقي ككيفية قياسه، كا 

ستيعاب مفهكـ التخطيط اإلستراتيجي كتدني  الدراسة عدة فرضيات: كجكد عبلقة بيف عدـ إستخداـ كا 
يقي، كذلؾ األداء التسكيقي، كعبلقة بيف عدـ إستخداـ إستراتيجية كاضحة لمتسكيؽ كاألداء التسك 

عبلقة بيف تطبيؽ الجكدة الشاممة كزيادة المبيعات، مف نتائج الدراسة: تحقؽ األداء التسكيقي الفعاؿ 
مف خبلؿ التخطيط اإلستراتيجي الذم يتطمب كجكد نظاـ دقيؽ لممعمكمات لدراسة جميع المتغيرات 

فير نظاـ دقيؽ لممعمكمات المؤثرة بالنشاط التسكيقي، مف تكصيات الدراسة: ضركرة اإلستثمار في تك 
 لدراسة جميع المتغيرات المؤثرة بالنشاط التسكيقي.

يرل الباحث أف الدراسة تفيد البحث الحالي في التعرؼ عمى إمتداد األداء التسكيقي كتأثيرب عمى 
الربحية في البيئة المحمية، حيث أف األداء التسكيقي يمثؿ سبب التكمفة التسكيقية )المتغير المستقؿ( 

 لمبحث الحالي.
ـ( تمثمت المشكمة في ضعؼ إدراؾ المنظمة أهمية دكر عممية 2010بينما في دراسة )العبيدم 

تخفيض التكاليؼ التسكيقية لمنتجاتها في تحقيؽ النجاح المالي كتدعيـ المكقؼ التنافسي لها في 
اليؼ المنظمة السكؽ، هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تخفيض التكاليؼ التسكيقية عمى إجمالي تك

بشكؿ عاـ، كعمى حجـ مبيعاتها كمستكل أرباحها كمكقفها التنافسي في السكؽ، مف نتائج الدراسة: 
عدـ كجكد نظاـ تكاليؼ يبكب التكاليؼ كفقان لؤلنشطة المؤداة، عدـ إهتماـ المنظمة برقابة التكاليؼ 

يانات تفصيمية ألغراض التسكيقية، مف تكصيات الدراسة: اإلهتماـ بكضع نظاـ تكاليؼ يكفر ب
 تخطيط كرقابة التكاليؼ عامة كالتسكيقية خاصة. 

يرل الباحث أف الدراسة تفيد البحث الحالي في التعرؼ عمى أثر التكاليؼ التسكيقية )المتغير 
المستقؿ لمبحث الحالي( في تطكير األداء المالي، كبالتالي يكضح عبلقة ممتدة لممتعير التابع لمبحث 

 لنجاح المالي لممنظمة. الحالي مع ا
ـ( تمثمت المشكمة في تخصيص تكاليؼ المنتج النكعية بصكرة غير كاضحة 2016في دراسة )ربيع 

بالمنظمات الصناعية مما يصعب قياس أثرها عمي تكاليؼ التسكيؽ، حيث تستغؿ الخصائص 
الطرؽ كالكسائؿ النكعية لممنتج كالتصميـ كالماركة كالجكدة في التسكيؽ، هدؼ البحث إلى إيجاد 

البلزمة لقياس تكاليؼ صيانة المنتج، تـ صياغة فرضية كجكد عبلقة بيف الخصائص النكعية لممنتج 
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كتكاليؼ التسكيؽ، مف نتائج الدراسة: أف الخصائص النكعية لممنتج هي أنسب أداة لقياس تكمفة 
تكاليؼ التسكيؽ  المنتج، مف تكصيات الدراسة: ضركرة عرفة أثر الخصائص النكعية لممنتج في

 بالتطبيؽ الفعمي لؤلنظمة التكاليفية. 
يرل الباحث أف الدراسة تفيد البحث الحالي في التعرؼ عمى دكر نسبة اإلتماـ أك اإلنجاز في 

حيث تستغؿ الخصائص النكعية لممنتج كالتصميـ كالماركة كالجكدة في التسكيؽ قياس التكاليؼ، 
 . كالمساعدة في تنشيط المبيعات

ـ( تمثمت مشكمة الدراسة في ضعؼ إهتماـ شركات التأميف بتحميؿ كرقابة 2020دراسة )ريـ في 
التكاليؼ التسكيقية، هدفت الدراسة الى تحديد التكاليؼ التسكيقية بما يخدـ أهداؼ المنظمة كزيادة 

ة: كجكد حصتها السكقية، مع التعريؼ بالربحية كعبلقتها بالتكاليؼ التسكيقية، إختبرت الدراسة فرضي
عبلقة بيف دراسة كتحميؿ العبلقة كالتأثير بيف التكاليؼ التسكيقية كالربحية لممنظمة، مف نتائج 
ستخداـ البرامج التسكيقية مازاؿ يعاني مف عدـ اإلهتماـ  الدراسة: إف الكعي العممي في تطبيؽ كا 

في شركات التأميف ضمف أكلكيات المنظمة، مف تكصيات الدراسة: ضركرة زيادة إهتماـ المسئكليف 
بالرقابة عمى التكاليؼ التسكيقية كالبنكد التي تنفؽ عميها إلستغبلؿ هذب النفقات اإلستغبلؿ األمثؿ 

 كالذم يؤدم فيما بعد بتحقيؽ سياسة تسكيقية صحيحة تساعد في زيادة الحصة السكقية لممنظمة. 
غير المستقؿ )التكاليؼ يرل الباحث أف الدراسة تفيد البحث الحالي في تحديد عبلقة المت

 التسكيقية( بالربحية، التي تتحقؽ بعد المبيعات. 
نشاط التسكيؽ هك النشاط المكمؿ الرابط البلـز بيف اإلنتاج كالمبيعات، فالمنظمة التي تريد تحقيؽ 
أهدافها مف إستمرار كبقاء يجب أف تعتمد عمى قدرتها عمى تسكيؽ منتجاتها  بتمبية رغبات مستهمكيها، 

عتبر كظيفة التسكيؽ مف أهـ الكظائؼ اإلدارية ألم منظمة كمحددة لنجاحها، كفي  ظؿ بيئة شديدة كت
التنافسية نجد أف المنظمة األقكل هي التي تستطيع فهـ كمعرفة حاجات كرغبات العمبلء كتزكيدهـ 

  ـ(2009. )الزعبي بالمنتجات التي تحقؽ لهـ أقصى إشباع ممكف
 أواًل: مفيوم التسويق 

لتسكيؽ في المغة هك طمب السكؽ لمبضائع كالخدمات، أما السكؽ فيشير إلى المكاف كيعني ا
مكضع بيع كشراء البضائع مف مختمؼ المكاد التجارية، كأما الفعؿ سكؽ البضاعة فمعناب صدرها، 

 ـ( 2019)الرباعي  ٓأم طمب لها سكقا
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ستقبؿ مف خبلؿ القدرة عمى إدارة يرل مديرك التسكيؽ أف إدارة العمؿ بشكؿ جيد يعني إدارة الم
المعمكمات التي تساهـ في ترشيد القرار التسكيقي باإلعتماد عمى نظاـ دقيؽ لجمع معمكمات تسكيقية 

  ـ(2009)الزعبي كبحكث التسكيؽ. 

يرل الباحث أف التسكيؽ هك عممية التنبؤ بهيكؿ الطمب عمى السمع كالخدمات كمحاكلة إشباعها، 
ية التبادؿ كالتكزيع المادم لمسمع كالخدمات، مف خبلؿ التخطيط كالتنفيذ مف خبلؿ تحسيف عمم

لتسعير كتركيج كتكزيع األفكار كالسمع كالخدمات بما يشبع إحتياجات العمبلء سكاء كاف هؤالء 
لممستهمؾ كيحقؽ  مستهمكيف نهائييف أك مشتريف لها مف أجؿ عمميات إضافية قبؿ كصكلها نهائيا

 أهداؼ المنظمة.  
لكي تنجح المنظمة في نشاطها التسكيقي ال بد أف تحدد منذ المحظة األكلى أىمية التسويق: 

المستهمكيف المرتقبيف في السكؽ ثـ تتعرؼ عمى حاجاتهـ كرغباتهـ كقدرتهـ الشرائية كعادتهـ 
ر عمى االستهبلكية كالتقاليد المستقرة بينهـ كاألفكار كالمعتقدات التي يدينكف بها، كال يقتصر األم

المنافسة، أما عف  المستهمؾ كلكف ال بد مف التعرؼ عمى الظركؼ المحيطة  بالمنظمة ثـ تحديد
األسكاؽ فهي غير مستقرة عمى حالة كاحدة كلكنها متغيرة كمتقمبة فمذلؾ نحتاج إلى الدراسة المتصمة 

ف إقباؿ ألجؿ تجميع المعمكمات كالبحث عف األسكاؽ كالتنبؤ بالظركؼ المستقبمية لكي تضم
 ـ( 1999المستهمكيف كرضاهـ عمى منتجات المنظمة. )الصحف 

تتمخص في تحديد فئة العمبلء المستهدفيف، كدراسة سمككياتهـ، كالتعرؼ عمى أىداف التسويق: 
إحتياجاتهـ، ثـ تكفير المنتجات كالخدمات التي تمبي هذب اإلحتياجات في المكاف المناسب بالجكدة 

اسبة، مف خبلؿ تحديد أساليب البيع المبلئمة، كالتكاصؿ مع العمبلء المستهدفيف المناسبة كالقيمة المن
 ـ( 1999لقياس مستكيات رضا العمبلء، كبناء صكرة ذهنية جيدة عف المنشأ كالمنتج. )الصحف 

 يمكف تقسيمها  إلى خمس مراحؿ أساسية كما يمي: مراحل العممية التسويقية: 
ة قكاعد تستخدـ بصكرة منظمة لجمع كتسجيؿ كتحميؿ كتفسير أبحاث السكؽ: كالتي تمثؿ مجمكع .1

المعمكمات كالحقائؽ كالتقديرات كاآلراء التي تفيد في عممية إتخاذ القرارات الخاصة بتسكيؽ سمع 
 أك خدمات أك أفكار جديد.

نتاج جديد لكي تمبي  .2 تطكير المنتج: بإضافة قيمة إلى المنتجات كالخدمات أك تصميـ كا 
 كالرغبات المطمكبة مع تحقيؽ ربح مف ذلؾ، كهذا ما يسمى بالتسكيؽ المتجاكب.االحتياجات 

التسعير: يمثؿ التكازف بيف ما طمب البائع لتغطية تكاليفه كتحقيؽ ربح مناسب مع ما يدفع  .3
 لممشترم مقابؿ المنتج.  

 بيف. قنكات التكزيع: كيفية تكصيؿ المنتج أك الخدمة إلى العمبلء في الكقت كالشكؿ المناس .4
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التركيج كالعبلقات التسكيقية: يعبر عف مهارة التكاصؿ مع الناس داخؿ كخارج المنظمة، كتهدؼ  .5
هذب المرحمة إلى اختيار أفضؿ الكسائؿ التركيجية كالسياسات المناسبة لبناء العبلقات التسكيقية. 

  ـ(2014)الرباعي 
 ت نظر كالتالي: عناصر المزيج التسكيقي تتمخص في عدة كجهاالمزيج التسويقي: 

، (Promotion)، التركيج (Price)، السعر (Product)كهػي: المنتج  (Four P's)أربعة بي  .1
لتككف  (Perception)، هناؾ مف أضيؼ بي أخرل هي البصيرة (Place)المكاف أك التكزيع 

 عناصر المزيج التسكيقي المبلئـ لممنظمة. 
، إتصاالت (Competitors)منافسكف  ،(Costumers)كهي: عمبلء  (Five C'S)خمسة سي  .2

(Communications) ثقافات ،(Cultures) إئتماف ،(Credits)( . ـ2010شمت)  
هي مجمكعة األنشطة التي يقـك مف خبللها المسكؽ بإيصاؿ تــرويج المنتــج والمزيج الترويجي: 

قناعهـ بشرائها، معمكمات عف منتجاته كخدماته إلى شريحة محددة مف المستهمكيف المحتمميف إل
فالتركيج هك ذلؾ الجزء مف االتصاالت الذم يهدؼ إلى إعبلـ كتذكرة المستهمؾ بالسمعة أك الخدمة 

ستخدامها، يشمؿ المزيج التركيجي خميطان  مف األدكات  التي تنتجها المنظمة كالتأثير فيه لقبكلها كا 
عبلقات العامة، النقؿ، التسكيؽ التركيجية كيشمؿ: اإلعبلف، كالبيع الشخصي، تنشيط المبيعات، ال

 ـ( 2007المباشر، التسكيؽ باإلنترنت، التسكيؽ الفكرم. )ربايعة، العبلؽ 
 ثانيًا: مفيوم وأىداف وتبويب التكاليف

عبارة عف تضحية إختيارية مادية أك معنكية، يتحتـ أف تككف ذات قيمة إقتصادية مفيوم التكمفة: 
  ـ(2002رة أك مستقبمية. )مرعي تبذؿ في سبيؿ الحصكؿ عمى منفعة حاض

فرع مف فركع عمـ المحاسبة كهي أداة تحميمية كرقابية تمد المستكيات  مفيوم محاسبة التكاليف:
بكاسطتها تقييـ األداء   اإلدارية المختمفة بالمعمكمات عف عناصر التكاليؼ مبكبة بطريقة تستطيع

  ـ(2009كالرقابة. )الجبالي 

عرؼ النظاـ المحاسبي المكحد تكاليؼ الخدمات التسكيقية بأنها التكاليؼ ية: مفيوم التكاليف التسويق
التي تحممها الكحدة لتخزيف اإلنتاج التاـ كاإلعبلف عنه كتركيجه كنقمه كتكزيعه، كتحصيؿ قيمته 

  ككذلؾ تكاليؼ األبحاث التسكيقية لتصدير اإلنتاج. )معركؼ د.ت(
التكاليؼ التسكيقية مف عنصريف أساسييف همػا: تكاليؼ  تتككفعــناصر التكاليــف التسويقيـة: 

الكظائؼ كالخدمات التسكيقية ك األرباح كالخسائر التسكيقية، كمف أمثمة هذب العناصر: تكاليؼ البيع 
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المباشر، تكاليؼ إعبلف كتنشيط المبيعات، تكاليؼ النقؿ كالتخزيف، تكاليؼ اإلئتماف، تكاليؼ قسـ 
 ـ(1998بحكث التسكيؽ. )سالـ 

تمتاز معظـ بنكد التكاليؼ التسكيقية بأنها غير مباشرة، مما يصعب خصـائص التكاليف التسويقـية: 
ربطها بتكمفة المنتج النهائي، كما بعكامؿ خارجية متعددة مثؿ: فترات الركاج كالكساد في السكؽ 

يعات المختمفة كتغير النمط اإلستهبلكي كالمنافسة كظهكر منتجات جديدة كتدخؿ الحككمة بالتشر 
 لمحد مف اإلستيراد أكالتصدير أك تحديد أسعار بعض المنتجات، 

صعكبة تحديد الفترة الزمنية المستفادة منها ألف طبيعتها ذات تأثير طكيؿ المدل، صعكبة 
 ـ( 1999تجزئتها. )مقداد 

التسكيؽ مع تتطمب هذب العممية ضركرة تبكيب كتحميؿ التكمفة قياس وتحميل التكاليف التسويقـية: 
تكزيع كتحميؿ تكمفة التسكيؽ، الرقابة عمى تكمفة التسكيؽ، كيمكف تبكيب تكاليؼ التسكيؽ مف عدة 
زكايا: نكعي )مكاد كأجكر كخدمات(، كظيفي: حيث تبكب عناصر التكاليؼ الثبلثة )المكاد كاألجكر 

ك غير مباشر،  كالخدمات( حسب أكجه النشاط األساسية لكظيفة التسكيؽ، التبكيب إلى مباشر
  ـ(1992)الدسكقي التبكيب حسب عبلقة التكاليؼ بحجـ النشاط: إلى متغيرة ك ثابتة. 

يقصد بتحميؿ تكاليؼ التسكيؽ تحديد نصيب الكحدة المنتجة مف توزيع وتحميل التكاليف التسويقية: 
مباشرة، ثـ تحديد تكاليؼ التسكيؽ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ تحميؿ الكحدة المنتجة ببنكد تكمفة التسكيؽ ال

نصيبها مف التكمفة غير المباشرة، كذلؾ بإستخداـ الخطكات نفسها المتبعة في تحميؿ التكمفة 
 ـ( 1992)الدسكقي الصناعية غير المباشرة. 
يتحدد نطاؽ كمفهكـ الرقابة مف خبلؿ مجمكعة األنشطة التي تمارسها الرقابة عـمى التكاليف: 

ي المنظمة لمتأكد مف تكافؽ األداء المخطط طبقان لممعايير كالمكازنات المستكيات اإلدارية المختمفة ف
المكضكعة لهذا الغرض، كتحديد اإلنحرافات كأسبابها كالمسئكؿ عنها ككيفية تصحيحها. )مرعي 

 ـ(2002
المكازنة هي خطة عممية لتخصيص مكارد المنظمة عمى اإلستخدامات البديمة، الموازنات التخطيطية: 

الموازنة ة المكازنة ثـ تعتمد مف اإلدارة العميا كمجمس اإلدارة، كتنقسـ المكازنات إلى: تؤديها لجن
 كهي المكازنة التي تعد لتخطيط كرقابة مستكل كاحد  مف النشاط لذلؾ تقؿ الثابتة أو الساكنة:

مدل  كهي المكازنة التي تعطيالموازنة المرنة أو المتحركة: فائدتها في القياس كتقكيـ األداء، ك
  ـ(2010معينان مف النشاط كليس مستكل كاحدان منه. )ريشك 
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تبكب عناصر التكاليؼ حسب تكقيت قياسها مقارنة بتكقيت اإلنتاج إلى: تكمفة  التكاليف المعيارية:
هي ـ(، كالمعايير 2007محددة مقدمان سكاءان كانت تقديرية أك معيارية، كتكاليؼ فعمية ) منصكر 

المعايير الرقابي المطمكب، كتقسـ المعايير إلى:  ألداء الفعمي لتحقؽ الكجهمقاييس يقاس عميها ا
الحد األدنى لمتكمفة في ظؿ )األساسية )تبقى ثابتة لفترات طكيمة(، ك المعايير المثالية أك النظرية 
 ـ( 2010ظركؼ متكاممة لمتشغيؿ بكفاءة(، ك المعايير الممكف تحقيقها. )ريشك 

كف تعريؼ مركز المسئكلية بأنه كحدة فرعية مف الهيكؿ التنظيمي لمكحدة يممحاسبة المسئولية: 
  ـ(2000كتنقسـ إلى: مركز )تكمفة، ربحية، إيراد، إستثمار(.  )عمي  ،اإلقتصادية

عند مقارنة بيانات المكازنة بنتائج التنفيذ الفعمي دكريان مف خبلؿ ما يسمى بتقارير تقارير األداء: 
 األداء. 

تعني الرقابة عمى تكاليؼ التسكيؽ الكصكؿ إلى مؤشرات تكضح بة التسويقية: مفيوم الرقا
العبلقة بيف تكاليؼ التسكيؽ كمستكيات األداء المحققة، بهدؼ الكصكؿ إلى أعمى كفاءة إنتاجية 
ممكنة، بإستخداـ العكامؿ المادية كالبشرية في مجاؿ التسكيؽ، كتبرز أهمية قياس فاعمية التسكيؽ 

أمكر مممكسة غير مممكسة )رد فعؿ المستهمؾ لمتغمؼ كاالسـ كااللكاف كاالحجاـ  لتضمنه عمى
كإلشباع المتحقؽ، كالصكرة الذهنية لدل المستهمؾ(،  كأمكر مممكسة: مثؿ قياس مدل إسهامه في 

 ـ(1989تحقيؽ ربحية المنظمة. )عطا اهلل 
ة المسبقة قبؿ ممارسة العمؿ، الرقابة تتـ عمى ثبلث مراحؿ كما يمي: الرقابمراحل الرقابة التسويقية: 

نجاز النشاط المطمكب  المبلزمة )المكاكبة( أثناء تأدية العمؿ، الرقابة البلحقة: بعد أداء العمؿ كا 
  ـ(2000بالرقابة عميها كمضمكنها مقارنة أداء النشاط المتحقؽ بما كاف مخططان له. )المساعد 

ية كمستمرة في تكمفة الكحدة مف البضاعة المباعة أك أنه تحقيؽ كفكرات حقيقمفيوم خفض التكمفة: 
  ـ(2008)بنس  الخدمة المقدمة، دكف التأثير عمى مبلئمتها لئلستخداـ المطمكب. 

عممية المبيعات هي المهمة األساسية إلدارة المبيعات كال يختمؼ مفهكـ إدارة مفيوم إدارة المبيعات: 
إدارة كانما اإلختبلؼ مف حيث األنشطة كاألهداؼ  المبيعات مف حيث المفهـك العاـ لتعريؼ أم

ـ(، إدارة المبيعات ككياف هي كاجهة المنظمة لمتتعامؿ مع 2011لتحقيؽ أهدافها البيعية. )الصعيدم 
  عمبلؤها كتعطي اإلنطباع األكؿ عف المنظمة.

لناتج تنفيذ تمثؿ المبيعات مقياس التقييـ الكمي موقع إدارة المبيعات ضمن األنشطة التسويقية: 
األنشطة التسكيقية، كيتحدد مكقع إدارة المبيعات في التنظيـ الهيكمي لممنظمة كفقان لرؤية القائميف 



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 
203 

عميها، كهنا نعرض مكقع إدارة المبيعات المؤثر في تنفيذ األنشطة التسكيقية المتعددة كما في الشكؿ 
 اآلتي:

 قٍتيىقغ إدارة انًبٍؼبث ػًن األنشطت انخسىٌ (1شكم رقى )

 

 .12ص  ،م(2012 ،)القاىرة: المنظمة العربية لمتسويق ،إدارة المبيعات ،المصدر: محمد عبيدات عبد اهلل سماره
 

نبلحظ مف الشكؿ السابؽ أف إدارة المبيعات تؤثر مف خبلؿ مكقعها المرتبط بتنفيذ عممية البيع 
ؤلنشطة التسكيقية المختمفة، أك قد تككف المتكجة ألداء األنشطة التسكيقية، فقد تتعدد اإلدارات المنفذة ل

 مجرد أقساـ تحت إدارة التسكيؽ بالمنظمة. 
يعرؼ عمي أنه تخميف أك تقدير كمية أك قيمة المبيعات في المستقبؿ كالتي  مفيوم التنبؤ بالمبيعات:

يمكف أف تحصؿ في ظؿ الظركؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية المحتممة، كاف المنظمات تعمؿ عمػػػي 
تكّضح خطة التسكيؽ كالمبيعات  طرق زيادة المبيعات: .تخداـ األساليب الكصفية كالكميةإس

إستراتيجية نشاط المنظمة التجارم إلقناع العمبلء المحتمميف بشراء منتجها أك خدمتها ككيفية جذب 
ية عمبلء جدد كطريقة التعامؿ مع المنافسيف، كيجب زيادة حجـ المبيعات لتحقيؽ أفضؿ عائدات ربح

إعداد برنامج حكافز لممبيعات، لممنظمة، كفيما يمي أفضؿ الطرؽ المتبعة لزيادة مبيعات المنظمات: 
منح العمبلء عركض خاصة بهـ، تكزيع عينات مجانية لمعمبلء، إتباع إستراتيجيات أفضؿ لمبيع، 

 المسابقات، الككبكنات كالقسائـ الشرائية، المعارض التجارية، الهدايا. 
إستخداـ ، إنشاء مكاقع عمى شبكة اإلنترنت: مف خبلؿ: تنشيط المبيعات باستخدام التقنيات الحديثة

س بكؾ لئلعبلف يتـ استخداـ صفحات التكاصؿ االجتماعي مثؿ الفي: صفحات التكاصؿ االجتماعي
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المجكء إلى ، عف المنتج بصكرة كافية تغطي كافة التفاصيؿ الخاصة به، كتبرز مزاياب التنافسية
، إستخداـ تقنيات برمجة الرسائؿ اإللكتركنية التركيجية، اإلعبلنات الممكلة لتعريؼ العمبلء بالمنتج

 . تكفير خيارات خدمة ما بعد البيع
تعتبر عممية التنبؤ بالمبيعات الخطكة الموازنة التقديرية لممبيعات والموازنة التقديرية إلدارة المبيعات: 

ات المكازنة األكلى في إعداد المكازنة التقديرية لممبيعات كالقاعدة التي تبني عميها باقي تقدير 
التقديرية، أكدت جميع التجارب أف نجاح نظاـ المكازنات التقديرية أساسا إلعداد مكازنة المشتريات 
كاإلنتاج كمرشدان لمتكسع في المشركع بإعتبارها المكرد الرئيسي لؤلرباح كالمقبكضات النقدية التي 

 يعتمد عميها لتمكيؿ خطط المشركع. 
 إجراءات الدراسة الميدانية

يتمثؿ مجتمع البحث في مكظفي إدارات التسكيؽ كالمبيعات كالتكاليؼ صف مجتمع الدراسة: و 
 كالحسابات بالشركات التي تقكـ بالتكزيع كالبيع سكاء لمنتجاتها فقط أك لمنتجات الشركات األخرل

تـ إختيار عينة عمدية مف كظائؼ مدير مالي، مدير تكاليؼ، مدير تسكيؽ، وصف عينة الدراسة: 
ير مبيعات، مدير مراجعة، مدير مكازنة، في جميع الشركات المستهدفة، كيرجع إختيار الباحث مد

التكمفة أك قياسها  لمكظائؼ أعبلب نظران لعبلقتها بمكضكع البحث، كأف تمؾ الفئات هي المعنية بإدارة
 أك تقرير معمكمات عنها.

  أداة الدراسة ) صحيفة اإلستبيان (:
باإلضافة إلى أنه قد تـ  ،اد أسمكب اإلستبانة نسبة لمزاياها المتعددةفي هذا البحث تـ إعتم

إعفاء المبحكث مف كتابة إسمه مما يحفزب إلى إعطاء معمكمات صحيحة مكثكؽ بها، تـ تصميـ 
إستبانة هذا البحث لتككف صالحة لجمع البيانات مف المبحكثيف كلذلؾ فقد إحتكت باإلضافة إلى 

صية عمى العبارات المكضكعية مع مراعاة إتساقها مع أهداؼ ك فرضيات المقدمة كالبيانات الشخ
الدراسة، تـ عرض اإلستبانة بصكرتها التمهيدية عمى الدكتكر المشرؼ إلخذ مكافقته عميها، كقد 
أكصى بإجراء بعض التعديبلت عميها ثـ عرضها لمتحكيـ، كتـ إجراء التحكيـ بعرض اإلستبانة عمى 

المتخصصيف بالمحاسبة، كالحصكؿ عمى آرائهـ ك مراعاة إجراء التعديبلت عدد خمسة دكاترة مف 
البلزمة بناء عمى التحكيـ، كبالرجكع لمدكتكر المشرؼ كعرض اإلستبانة بصكرتها بعد التحكيـ مع 
جراء المتفؽ عميه،  مبلحظات المحكميف كمانصح به مف تعديبلت، تمت مناقشة التعديبلت كا 

 مائة كعشركف إستبياف كتكزيعهـ. 120ع عدد كالحصكؿ عمى مكافقته بطب
قاـ الباحث بتكزيع اإلستبانة عمى العينة المختارة بالبحث الكيفية اإلحصائية لمعالجة البيانات: 
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بشخصه، كتكضيح هدؼ اإلستبياف كاإلشرؼ عمى تعبئة البيانات كجمعها، لمحصكؿ عمى عدد مف 
إستبانة بنسبة إستجابة  120كؿ عمى عدد اإلستمارات الصالحة لتحميؿ اإلحصائي، كتـ الحص

 %، تـ إعتمادها بالكامؿ لغرض التحميؿ. 100.0
(، كبعد ذلؾ تـ تناكؿ كؿ فرضية مف فرضيات الدراسة عمى  SPSSتـ رصد البيانات في برنامج )

حدة، ك قد تـ اإلعتماد عمى إستعراض النتائج بإستخداـ جداكؿ التكرارات المشاهدة كالمتكقعة 
( إلختبار معنكية فركؽ التكرارات المشاهدة عف  x²كصفى كجدكؿ إختبار مربع كال )  كإحصاء

 التكرارات المتكقعة.
 إختبار الصدق والثبات:

  تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاهرم لؤلداة بعرضها عمى مجمكعة مف المحكميف في مجاؿ المحاسبة
مف كضكح العبارات كسبلمتها لغكيا،  بالجامعات السكدانية لمقياـ بالقياس كالتقكيـ، بهدؼ التأكد

كمدل فهـ كمناسبة الفقرات لممستجيب الذم ستطبؽ عميه األداة، كمدل إنتماء كقياس الفقرة 
لممجاؿ الذم أعدت لقياسه، كقد أخذت مبلحظاتهـ كمقترحاتهـ بعيف اإلعتبار، كتـ تعديؿ فقرات 

 االستبانة لتتناسب مع تعديبلت المحكميف المقترحة.
 راء إختبارات مراعاة إتساؽ فقرات اإلستبانة تأكيدان لئلختبارات األكلية لئلتساؽ مف خبلؿ تـ إج

( كالتي تمت مف خبلؿ عرض اإلستبانة Alpha Cronbachتحديد معامؿ ألفا كركنباخ )
رتباطها  لمتحكيـ، مما أعطى مؤشران نظريان بحكـ خبرة المحكميف إلتساؽ فقرات اإلستبانة كا 

كتأكيدان لئلتساؽ تـ إجراء إختبارات ) الصدؽ كالثبات ( لكؿ مجمكعة أسئمة  بمكضكع البحث،
مككنة لكؿ محكر عمى حدة، ثـ تـ إجراء اإلختبار لكافة الفقرات عمى مستكل اإلستبانة ككؿ، 

 كانت النتائج كما يمي:
( نتائج إختبار الصدق والثبات لفرضيات البحث1جدول )  

عدد  عدد اإلستبيانات 
 األسئمة

معامل ألفا 
 كرونباخ

معامل 
 الثبات

 0.753 0.567 10 120 الفرضية األكلى
 0.873 0.763 10 120 الفرضية الثانية
 0.928 0.861 10 120 الفرضية الثالثة
 0.918 0.842 30 120 كافة الفرضيات

 م.SPSS - 2022 المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات اإلستبيان بإستخدام 
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 ات المقاييس اإلحصائية فإف تقييـ معامؿ ألفا كركنباخ حقؽ نتائج تتراكح ما بيف كفقان لتعريف
، كمف النتائج عاليه فإف النتائج تعتبر جيدة جدان، األمر الذم يحقؽ 0.861إلى  0.567

% لممحاكر المختمفة، كفي اإلطار العاـ  92.8% كحتى  75.3معامبلت ثبات تراكحت بيف 
%، كهي معدالت جيدة جدان، مما يشير لثبات نتائج  91.8حققت معدؿ إلتساؽ فقرات اإلستبانة 

التحميؿ، كفي حالة إعادة تكزيع اإلستبانة مرة أخرل يمكف تحقيؽ نتائج تقترب مف المحققة في 
 التحميؿ الحالي مع إحتماؿ لتغيرات طفيفة غير مؤثرة في النتائج الكمية.

ختبار الفرضيات  تحميل البيانات وا 
ستعراض نتائجوالتحميل ا  إلحصائي وا 

 أواًل : تحميل وصفي لبيئة توزيع اإلستبيان ) البيانات الشخصية (: 
 ( توزيع عينة البحث حسب  العمر2جدول رقم )

 30أقل من  العمر
 سنة

 و أقل 30
 35من 

 و أقل  35
 إجمالي سنة وأكثر 40 40من 

 120 60 12 43 5 التكرار المشاهد
 % 100 % 50 % 10 % 35.8 % 4.2 النسبة

 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
سنة(  30( نبلحظ تكزع العينة المبحكثة عمي الشريحة السنية )أقؿ مف 2مف الجدكؿ رقـ )

 35%، كالشريحة السنية ) 35.8سنة( بنسبة  35سنة إلى أقؿ مف  30كالشريحة ) ،% 4.2بنسبة 
%، كهي  50.0سنة فأكثر( نسبة  40%، كمثمت شريحة ) 10.0سنة( نسبة  40سنة إلى أقؿ مف 

 نسب تكضح تكزع كتنكع الخبرة في الشرائح المبحكثة بمجتمع الدراسة.
 ( توزيع عينة البحث حسب  المؤىل العممي3جدول رقم )

المؤىل 
دبموم فوق  بكالوريوس العممي

 إجمالي أخرى دكتوراة ماجستير جامعي

التكرار 
 اهدالمش

101 2 9 2 
6 120 

 % 100 % 5.0 % 1.7 % 7.4 % 1.7 % 84.2 النسبة
 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
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( نبلحظ تركز العينة المبحكثة في الشريحة الحاصمة عمى مستكل تعميـ 3مف الجدكؿ رقـ )
المستكم التعميمي فكؽ الجامعي نجد أف  %، كبحصر 84.2جامعي بدرجة البكالكريكس بنسبة بمغت 

%، مما يشير إلى تكفر الكعي األكاديمي إلعطاء رأم يتعمؽ بمكضكع  15.8هذب الشرائح بمغت 
 البحث حتى يمكف إستخدامها في التحميؿ اإلحصائي المتعمؽ بالبحث.

 ( توزيع عينة البحث حسب  التخصص العممي4جدول رقم )
 إجمالي أحرى إقتصاد أعمال إدارة محاسبة التخصص العممي
 120 11 27 14 68 التكرار المشاهد

 % 100 % 9.1 % 22.5 % 11.7 % 56.7 النسبة
 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 

( نبلحظ تكزع العينة المبحكثة عمي الشريحة المتخصصة بالمحاسبة بنسبة 4مف الجدكؿ رقـ )
%، يميها شريحة أدارة اعماؿ بنسبة  22.5، كمثمت الشريحة التالية إقتصاد بنسبة % 56.7بمغت 
كهذا مؤشر عمى تنكع كثراء الخبرة العممية  ،% 9.1%، بينما مثمت شريحة آخرل نسبة  11.7

 كالمهارات األكاديمية لدل أفراد العينة المبحكثة.
 ( توزيع عينة البحث حسب  المسمى الوظيفي5جدول رقم )

لمسمى ا
 إجمالي أخرى م. موازنة م. مراجعة م. تسويق م. مبيعات م. تكاليف م. مالي الوظيفي

التكرار 
 120 16 3 14 24 24 21 18 المشاهد

 % 100 % 13.3 % 2.5 % 11.7 % 20.0 % 20.0 % 17.5 % 15.0 النسبة
 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 

( نبلحظ تكزع العينة المبحكثة عمي المسميات الكظيفية السائدة في مجاؿ 5كؿ رقـ )مف الجد
 الشركات عينة الدراسة بتمثيؿ يكضح تكفر الخبرات اإلدارية ك المهارات المهنية لدل العينة المبحكثة. 

 ( توزيع عينة البحث حسب  الخبرة العممية6جدول رقم )
وأقل من  5 5أقل من  الخبرة العممية

10 
وأقل من  10

 إجمالي سنة فأكثر 15 15

 120 60 23 32 5 التكرار المشاهد
 % 100 % 50.0 % 19.2 % 26.7 % 4.2 النسبة

 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
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( نبلحظ أف: تركزت العينة المبحكثة عمي الشريحة التي لديها خبرة مف 6مف الجدكؿ رقـ )
%، كهذا مؤشر عمى مدل تكافر الخبرة كالمهارات المهنية لدل أفراد  50.0سنة فأكثر بنسبة  15

 العينة المبحكثة.
 تحميل عبارات الفرضية األولى:

قياس تكاليف العناصر نص الفرضية: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طرق وأساليب 
 التسويقية و زيادة المبيعات في الحالة تحت الدراسة

 عبارات الفرضية األولى:  

 نص العبارة ترتيب

يؤدم إعتماد األسمكب العممي في قياس كتبكيب تكمفة عناصر التسكيؽ عمى كحدة المنتج إلى دقة  األولى
 قياس التكمفة التسكيقية.

 الثانية
سهـ تجاكز ضعؼ األنظمة التقميدية في إعتماد أساس حكمي لتكزيع كتخصيص التكمفة غير المباشرة ي

 في دقة قياس التكمفة التسكيقية.

 الثالثة
تذبذب تكمفة الكحدة المنتجة في ظؿ النظـ التقميدية يحد مف قدرة اإلدارة في تخطيط أسعار المنتجات 

 في أكقات الكساد كالمنافسة الشديدة مما ال يساعد في زيادة المبيعات

مكمات دقيقة لتخصيص التكاليؼ غير المباشرة في تضعؼ قدرة نظـ التكاليؼ التقميدية عمى إصدار مع الرابعة
 حالة تعدد المنتجات مما ال يساعد م تنشيط المبيعات

يدعـ إستخداـ األساليب كالطرؽ التحميمية الحديثة لمرقابة كالسيطرة عمى التكمفة في دقة قياس  الخامسة
 كتخصيص التكمفة التسكيقية. 

 السادسة
زمنية، دقة المعمكمات البلزمة لقياسها  -مرحمية  -ية كتكاليؼ فترة تعزز دقة قياس التكاليؼ التسكيق

 كالتأثير في المبيعات.

 السابعة
تدعـ مركنة قياس التكاليؼ التسكيقية قدرة اإلدارة في التخطيط ألكقات الكساد كالمنافسة الشديدة لزيادة 

 المبيعات

 الثامنة
قياس تكمفة أنشطة التسكيؽ كربطها المنهجية ل( األسس ABCة عؿ أساس النشاط )فيدعـ نظاـ التكم

 بالمرجات مما يساعد في تنشيط المبيعات

 التاسعة
مشكمة تراكـ المخزكف، كمف ثـ  Just-In-Time (JIT)تعالج فمسفة نظاـ اإلنتاج في الكقت المحدد 

 تخفيض تكمفة التخزيف أك تجنبها كمية

 العاشرة
سياسة التكجه بالتسكيؽ مما يساعد في زيادة  Target Cost ( TC)فمسفة التكمفة المستهدفة تعزز 

 المبيعات
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 ( التوزيع التكراري لعبارات الفرضية األولى7جدول رقم )

 انؼببرة

ل
ىا

ًن
 ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشذة ان

ال أوافق 

 بشذة
ع

ى
جً

نً
 ا

 نسبت ػذد نسبت ػذد نسبت ػذد نسبت ػذد نسبت ػذد

 األونى

ك
اف
أو

 7 

402 

333 

9205 

5 

205 

3 

208 

2 

202 
122 

 انثبنٍت

ك 
اف
أو

ذج
ش
 326 ت

8607 

35 

1208 

5 

205 

2 

202 

2 

202 
122 

 انثبنثت

ك
اف
أو

 2 

202 

336 

9502 

5 

205 

5 

205 

2 

202 
122 

ال  انزابؼت ي
رأ

 2 

202 

52 

2502 

:; 

7402 

3 

208 

2 

202 
122 

 انخبيست

ك
اف
أو

 2 

202 

33: 

9803 

4 

107 

2 

202 

2 

202 
122 

تانسبدس  

ك
اف
أو

 2 

202 

339 

9705 

5 

205 

2 

202 

2 

202 
122 

 انسببؼت

ك 
اف
أو

ذج
ش
 5: ت

6902 

56 

2803 

3 

208 

4 

107 

2 

202 
122 

 انثبينت

ك
اف
أو

 6 

303 

335 

9402 

5 

205 

2 

202 

2 

202 
122 

 انخبسؼت

ك
اف
أو

 6 

303 

335 

9402 

5 

205 

2 

202 

2 

202 
122 

 انؼبشزة

ك
اف
أو

 7 

402 

335 

9402 

4 

106 

2 

202 

2 

202 
122 

 يخجًغ
 436 

1708 

:88 

7202 

333 

903 

; 

207 

2 

202 
10222 

 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
( إختبار كاي تربيع لعبارات الفرضية األولى8جدول )  

 مستوى المعنوية درجات الحرية كاي تربيع المحسوبة العبارة
 000. 3 291.867 األكلى
 000. 2 154.850 الثانية
 000. 2 205.350 الثالثة
 000. 2 100.550 الرابعة
 000. 1 112.133 الخامسة
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 000. 1 108.300 السادسة
 000. 3 148.333 السابعة
 000. 3 239.533 الثامنة
 000. 2 199.850 التاسعة
 000. 2 199.950 العاشرة

 م.SPSS - 2022خدام المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات اإلستبيان بإست
) كالذم يمثؿ نسبة  0.050( نبلحظ مستكل المعنكية الصفرية كاألقؿ مف 8مف الجدكؿ )

% (  95الخطأ المقبكؿ المفترض عند بداية الدراسة لمحصكؿ عمى درجة ثقة باإلجابات ال تقؿ عف 
لكاردة بالتحميؿ المتعمؽ لكافة العبارات مما يعني عدـ كجكد فركؽ معنكية مؤثرة في اإلجابات كالنتائج ا

بها، كما يعني أف قيمة كام تربيع المحسكبة أكبر مف الجدكلية في ظؿ مستكم المعنكية األقؿ مف 
، مما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية الدراسة في حدكد العبارات 0.050

القة ذات داللة إحصائية بين طرق وجود عالمذككرة بالعبارات المتعمقة بالفرضية األكلى كنصها " 
"، عمى أف  تحميل تكاليف العناصر التسويقية و زيادة المبيعات في الحالة تحت الدراسةوأساليب 

جراء إختبار كام تربيع لها  يؤجؿ القرار النهائي لمتعامؿ مع الفرضية بعد حزمها إحصائيان كتحميمها كا 
 بصكرة متكاممة. 
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 نية:تحميل عبارات الفرضية الثا
تحميل تكاليف العناصر نص الفرضية " وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طرق وأساليب 

 " التسويقية وزيادة المبيعات في الحالة تحت الدراسة

 نص العبارة ترتيب

 األولى
إختبلؼ أسس تحميؿ التكاليؼ غير المباشرة يؤدل إلى إختبلؼ في تكمفة الكحدة المباعة 

 ر التسعير كيضعؼ فرص زيادة المبيعات. مما يؤثر في قرا

 الثانية
يسهـ حصر تحميؿ تكاليؼ المنافذ كالمناطؽ البيعية في دقة حصر تكمفة كحدة المبيعات 

 مما يساعد في تنشيط المبيعات.

 الثالثة
تحميؿ التكاليؼ كفقا لنظاـ التكمفة عمى أساس المكاصفات يساهـ في زيادة حصة المنتج 

 طبيعي لكجكد عدة مستكيات لئلنجاز مما يساعد في تنشيط المبيعات في السكؽ كمردكد

 الرابعة
إستخداـ األسس العممية في تحديد العبلقة بيف تكاليؼ عناصر التسكيؽ كتحميمها عمى 

 الكحدات المباعة يكفر مقاييس عممية رشيدة لؤلداء تدعـ عممية زيادة المبيعات.

 الخامسة
مة التسكيقية بكفاءة يقمؿ إحتماؿ تضخـ إنحرافات التكمفة فلتكإتباع نظاـ تكاليؼ لتحميؿ ا

 التسكيقية فيساعد في دقة قياس األداء الفعاؿ كزيادة المبيعات.

 السادسة
معمكمات دقيقة عف إستخداـ المكارد كاألنشطة التسكيقية لتحديد أهمية األنشطة  تكفر

 لها كالعمؿ عؿ زيادة المبيعات كتكمفة كمجاالت الكفر يساعد اإلدارة في التحميؿ الكؼء

 السابعة
التخطيط لتحميؿ التكاليؼ التسكيقية عمى أسس عممية  لعبلج قصر العمر االقتصادم 
دخاؿ منتجات جديدة باستمرار بما  لممنتج مما يتطمب استبعاد بعض المنتجات كتطكير كا 

 ينسجـ كتكقعات الزبائف يساعد في زيادة المبيعات

 الثامنة
سس العممية لتخفيض مخاطر التسكيؽ المحممة لتكاليؼ التسكيؽ في األجؿ تطبيؽ األ

 الطكيؿ يساعد عممية تنشيط كزيادة المبيعات

 التاسعة
إستخداـ األسس العممية لتقميؿ مشاكؿ البيع كالتخزيف ككيفية عرض السمع عند تحميمها 

 لتكاليؼ العناصر التسكيقية يدعـ عممية زيادة المبيعات

 العاشرة
قة الربط بيف تكمفة الحمبلت اإلعبلنية كالمبيعات المتكقعة تسهـ في دقة تحميؿ تكمفتها د

 عمى األنشط التسكيقية مما يساعد في زيادة المبيعات
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 ( التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثانية9جدول رقم )

 العبارة

وال
لمن
 ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة ا

ال أوافق 
الم بشدة

موع
ج

 

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

فؽ األولى
 120 0.0 0 2.5 3 1.7 2 92.5 111 3.3 4 أكا

فؽ الثانية
 120 0.0 0 10.0 12 2.5 3 75.8 91 11.7 14 أكا

فؽ الثالثة
 120 0.0 0 5.0 6 6.7 8 85.8 103 2.5 3 أكا

فؽ الرابعة
 120 0.0 0 0.8 1 4.2 5 95.0 114 0.0 0 أكا

فؽ الخامسة
 120 0.0 0 2.5 3 10.0 12 75.8 91 11.7 14 أكا

فؽ السادسة
 120 0.0 0 5.0 6 6.7 8 85.8 103 2.5 3 أكا

فؽ السابعة
 120 0.0 0 0.0 0 2.5 3 89.2 107 8.3 10 أكا

فؽ الثامنة
 120 0.0 0 0.0 0 2.5 3 89.2 107 8.3 10 أكا

فؽ التاسعة
 120 0.0 0 0.0 0 1.7 2 90.0 108 8.3 10 أكا

ال  العاشرة رأم
 0 0.0 10 8.3 110 91.7 0 0.0 0 0.0 120 

 1,200 0.0 0 2.5 31 13.0 156 78.8 945 5.7 68  متجمع

 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 التالي:  (9)الجدكؿ  يتضح مف خبلؿ

المنكاؿ هك أكافؽ، كنسبة المكافقة )أكافؽ بشدة ف: بالنسبة لمعبارة األكلى بالجدكؿ نجد أ .1
% في حيف أف نسبة عدـ المكافقة )ال أكافؽ ك ال أكافؽ بشدة( بمغت  95.8كأكافؽ( بمغت 

مما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية الدراسة في  %،  2.5
ليف غير المباشرة يؤدى إلى إختالف أسس تحميل التكاحدكد العبارة المذككرة بالسؤاؿ أف 
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إختالف في تكمفة الوحدة المباعة مما يؤثر في قرار التسعير ويضعف فرص زيادة 
 ، كسيتـ القرار النهائي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع لها. المبيعات

% في حيف أف نسبة  87.5مف العبارة الثانية: المنكاؿ هك أكافؽ، كنسبة المكافقة بمغت  .2
%،  ما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ  10.0كافقة بمغت عدـ الم

يسيم حصر تحميل تكاليف المنافذ فرضية الدراسة في حدكد العبارة المذككرة بالسؤاؿ أف 
، والمناطق البيعية في دقة حصر تكمفة وحدة المبيعات مما يساعد في تنشيط المبيعات

 إجراء تحميؿ كام تربيع لها.  كسيتـ القرار النهائي لمعبارة بعد
%،  5.0%، كنسبة عدـ المكافقة  88.3مف العبارة الثالثة: المنكاؿ أكافؽ، كنسبة المكافقة  .3

ما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية الدراسة في حدكد العبارة 
واصفات يساىم تحميل التكاليف وفقا لنظام التكمفة عمى أساس الم المذككرة بالسؤاؿ أف

في زيادة حصة المنتج في السوق كمردود طبيعي لوجود عدة مستويات لإلنجاز مما 
 ، كسيتـ القرار النهائي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع لها. يساعد في تنشيط المبيعات

% في حيف أف نسبة عدـ  95.0مف العبارة الرابعة: المنكاؿ هك ال رأم، كنسبة المكافقة  .4
%،  ما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية الدراسة  0.8 فقةالمكا

إستخدام األسس العممية في تحديد العالقة بين تكاليف  أف في حدكد العبارة المذككرة
عناصر التسويق وتحميميا عمى الوحدات المباعة يوفر مقاييس عممية رشيدة لألداء 

 ـ القرار النهائي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع لها. ، كسيتتدعم عممية زيادة المبيعات
% في حيف أف نسبة عدـ  87.5مف العبارة الخامسة: المنكاؿ هك أكافؽ، كنسبة المكافقة  .5

%،  ما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية  2.5المكافقة بمغت 
مة فتباع نظام تكاليف لتحميل التكإالدراسة في حدكد العبارة المذككرة بالسؤاؿ أف 

التسويقية بكفاءة يقمل إحتمال تضخم إنحرافات التكمفة التسويقية فيساعد في دقة قياس 
، كسيتـ القرار النهائي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع األداء الفعال وزيادة المبيعات

 لها. 
 5.0نسبة عدـ المكافقة ، ك % 88.3أكافؽ، كنسبة المكافقة  مف العبارة السادسة: المنكاؿ .6

%،  ما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية الدراسة في حدكد 
معمومات دقيقة عن إستخدام الموارد واألنشطة  توفرالعبارة المذككرة بالسؤاؿ أف 
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التسويقية لتحديد أىمية األنشطة كتكمفة ومجاالت الوفر يساعد اإلدارة في التحميل 
، كسيتـ القرار النهائي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام كفء ليا والعمل عل زيادة المبيعاتال

 تربيع لها. 
% في حيف أف نسبة عدـ  97.5مف العبارة السابعة: المنكاؿ هك أكافؽ، كنسبة المكافقة  .7

%،  ما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية  0.0المكافقة بمغت 
التخطيط لتحميل التكاليف التسويقية عمى في حدكد العبارة المذككرة بالسؤاؿ أف  الدراسة

أسس عممية  لعالج قصر العمر االقتصادي لممنتج مما يتطمب استبعاد بعض المنتجات 
دخال منتجات جديدة باستمرار بما ينسجم وتوقعات الزبائن يساعد في زيادة  وتطوير وا 

 ي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع لها. ، كسيتـ القرار النهائالمبيعات
% في حيف أف نسبة عدـ  97.5مف العبارة الثامنة: المنكاؿ هك أكافؽ، كنسبة المكافقة  .8

%،  ما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية  0.0المكافقة بمغت 
مية لتخفيض مخاطر تطبيق األسس العمالدراسة في حدكد العبارة المذككرة بالسؤاؿ أف 

التسويق المحممة لتكاليف التسويق في األجل الطويل يساعد عممية تنشيط وزيادة 
 ، كسيتـ القرار النهائي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع لها. المبيعات

% في حيف أف نسبة عدـ  98.3مف العبارة التاسعة: المنكاؿ هك أكافؽ، كنسبة المكافقة  .9
%،  ما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية  0.0المكافقة بمغت 

إستخدام األسس العممية لتقميل مشاكل الدراسة في حدكد العبارة المذككرة بالسؤاؿ أف 
البيع والتخزين وكيفية عرض السمع عند تحميميا لتكاليف العناصر التسويقية يدعم 

 لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع لها. ، كسيتـ القرار النهائي عممية زيادة المبيعات
% في حيف أف نسبة عدـ  8.3مف العبارة العاشرة: المنكاؿ هك ال رأم، كنسبة المكافقة  .10

 المكافقة 
%، مما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية الدراسة  0.0بمغت 

فة الحمالت اإلعالنية والمبيعات دقة الربط بين تكمفي حدكد العبارة المذككرة بالسؤاؿ أف 
المتوقعة تسيم في دقة تحميل تكمفتيا عمى األنشط التسويقية مما يساعد في زيادة 

، كضعؼ نسبة المكافقة مع إرتفاع نسبة حياد الرأم يشير لعدـ كضكح مفهـك المبيعات
 العبارة، كسيتـ القرار النهائي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع لها. 
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 ( إختبار كاي تربيع لعبارات الفرضية الثانية10) جدول
 مستوى المعنوية درجات الحرية كاي تربيع المحسوبة العبارة
 000. 3 291.867 األكلى
 000. 3 167.667 الثانية
 000. 3 237.267 الثالثة
 000. 2 205.550 الرابعة
 000. 3 167.667 الخامسة
 000. 3 237.267 السادسة
 000. 2 168.950 السابعة
 000. 2 168.950 الثامنة
 000. 2 174.200 التاسعة
 000. 1 83.333 العاشرة

 م.SPSS - 2022المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات اإلستبيان بإستخدام 
لكافة العبارات مما  0.050( نبلحظ مستكل المعنكية الصفرية كاألقؿ مف 10مف الجدكؿ )

ية مؤثرة في اإلجابات كالنتائج الكاردة بالتحميؿ المتعمؽ بها، كما يعني أف يعني عدـ كجكد فركؽ معنك 
، مما يرجح 0.050قيمة كام تربيع المحسكبة أكبر مف الجدكلية في ظؿ مستكم المعنكية األقؿ مف 

القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ كقبكؿ فرضية الدراسة في حدكد العبارات المذككرة بالعبارات 
تحميل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طرق وأساليب بالفرضية الثانية كنصها "  المتعمقة

"، عمى أف يؤجؿ القرار  تكاليف العناصر التسويقية و زيادة المبيعات في الحالة تحت الدراسة
جراء إختبار كام تربيع لها بصكرة  النهائي لمتعامؿ مع الفرضية بعد حزمها إحصائيان كتحميمها كا 

 ممة.متكا
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 تحميل عبارات الفرضية الثالثة:
تكاليف العناصر  نص الفرضية " وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كيفية الرقابة واإلفصاح عن

 " التسويقية و زيادة المبيعات في الحالة تحت الدراسة
 عبارات الفرضية الثالثة:  

 نص العبارة ترتيب

 األولى
ة كاإلفصاح عف تخصيص التكاليؼ التسكيقية غير المباشرة تدعـ المقاييس العممية لمرقاب

 مع ربطها بالمبيعات عممية تفعيؿ التكاليؼ التسكيقية لزيادة المبيعات.

 الثانية
تسهـ المقاييس العممية لمرقابة الحديثة في اإلفصاح عف دقة تحديد الفترة الزمنية 

 حقيؽ زيادة المبيعات.المستفادة مف التكاليؼ التسكيقية لتزيد فعاليتها في ت

 الثالثة
تؤدم المقاييس العممية لمرقابة إلى اإلفصاح عف دقة تجزئة تكاليؼ التسكيؽ مما يزيد مف 

 فعاليتها في زيادة المبيعات.

 الرابعة
إستخداـ المقاييس العممية لئلفصاح عف دقة في تحميؿ كتكزيع التكاليؼ التسكيقية عمى 

 ا في زيادة المبيعات.كحدات النشاط يزيد مف فعاليته

 الخامسة
تعالج المقاييس العممية لئلفصاح عف دقة قياس إنتاجية التكاليؼ التسكيقية طكيمة المدل 

 مما يزيد مف فعاليتها في تنشيط المبيعات كزيادتها.

 السادسة
تساهـ المقاييس العممية لئلفصاح في تحقيؽ فعالية مقاييس التكاليؼ التسكيقية خبلؿ 

ركاج كالكساد في السكؽ كتغير النمط اإلستهبلكي كالمنافسة كظهكر منتجات فترات ال
 جديدة كتدخؿ الحككمة بالتشريعات المختمفة

 السابعة
تدعـ المقاييس العممية لئلفصاح تفهـ سمكؾ عناصر تكاليؼ التسكيؽ حسب عبلقتها 

تخاذ الق رارات مما يزيد بحجـ المبيعات بدقة المعمكمات في مجاالت التخطيط كالرقابة كا 
 مف فعاليتها

 الثامنة
تساعد المقاييس العممية لئلفصاح في تكافر دليؿ لمسياسات التسكيقية عمى المدل 
القصير ك الطكيؿ لتحديد ربحية مناطؽ البيع أك ربحية فئة معينة مف قنكات التكزيع 

 كغيرها لزيادة الفعالية.

 التاسعة
مى تكاليؼ التسكيؽ بهدؼ منع اإلسراؼ تفرض المقاييس العممية لئلفصاح قيكد ع

ستغبلؿ الطاقات التسكيقية بكفاءة لزيادة فعاليتها في تحقيؽ المبيعات  كا 

 العاشرة
تساعد المقاييس العممية لئلفصاح عمى تحقيؽ المكازنة بيف عناصر قياس األداء الثبلثة 

 )كمية، نكعية، تكمفة( مما يدعـ فعاليتها في تحقيؽ المبيعات
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 ( إختبار كاي تربيع لعبارات الفرضية الثالثة12جدول )
 مستوى المعنوية درجات الحرية كاي تربيع المحسوبة العبارة
 000. 2 179.550 األكلى
 000. 3 212.333 الثانية
 000. 3 313.600 الثالثة
 000. 3 284.867 الرابعة
 000. 1 108.300 الخامسة
 000. 2 216.600 السادسة
 000. 2 189.350 السابعة
 000. 3 299.000 الثامنة
 000. 2 210.950 التاسعة
 000. 2 216.600 العاشرة

 م.SPSS - 2022المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات اإلستبيان بإستخدام 
 إختبار الفرضيات:

 حزومة إحصائيًا (تحميل تكرار عبارات الفرضية األولى ) م
قياس تكاليف العناصر وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طرق وأساليب  نص الفرضية : "

 " التسويقية و زيادة المبيعات في الحالة تحت الدراسة
 ( تكرار عبارات الفرضية األولى ) محزومة إحصائيًا (13جدول رقم ) 

 نحرافاإل  التكرار المتوقع النسبة % التكرار المشاىد 
 - 86 300 17.8 214 أكافؽ بشدة
 566 300 72.2 866 أكافؽ
 - 189 300 9.3 111 ال رأم
 - 291 300 0.8 9 ال أكافؽ
  1200 100.0 1200 إجمالي

 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 

%، كيؤكد  0.8%، كنسبة الرفض  90.0نبلحظ أف المنكاؿ أكافؽ، كنسبة المكافقة  (13)مف الجدكؿ 
ذلؾ إنحراؼ التكرارات المشاهدة عف التكرارات المتكقعة في إتجاب المكافقة، مما يرجح القرار 
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اإلحصائي بقبكؿ فرضية الدراسة كرفض فرضية العدـ في حدكد نص الفرضية المذككرة، كسيتـ القرار 
 النهائي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع لها.

( إختبار كاي تربيع لنص الفرضية األولى14ل رقم ) جدو  

 نص الفرضية األولى
كاي تربيع 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

قياس كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف طرؽ كأساليب 
تكاليؼ العناصر التسكيقية ك زيادة المبيعات في الحالة 

 تحت الدراسة
1493.847 3 .000 

 م2022 –اد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر: إعد

لنص الفرضية مما  0.050نبلحظ مستكل المعنكية الصفرية كاألقؿ مف  (14)مف الجدكؿ 
يعني عدـ كجكد فركؽ معنكية مؤثرة في اإلجابات كالنتائج الكاردة بالتحميؿ المتعمؽ بها، كما 

جدكلية في ظؿ مستكم المعنكية األقؿ مف يعني أف قيمة كام تربيع المحسكبة أكبر مف ال
، مما يرجح القرار اإلحصائي بقبكؿ نتائج تحميؿ العبارات المذككرة باألسئمة المتعمقة 0.050

قياس تكاليف وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طرق وأساليب بالفرضية األكلى كنصها " 
 بدكف أم تحفظ. " راسةالعناصر التسويقية و زيادة المبيعات في الحالة تحت الد

 :ممخص تحميل الفرضية األولى 
 مف إجابات المبحكثيف لؤلسئمة المتعمقة بالفرضية األكلى يمكف إستخبلص النتائج التالية:

قياس وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طرق وأساليب صحة الفرضية األولى إثبات  .1
 حيث: ة تحت الدراسةتكاليف العناصر التسويقية و زيادة المبيعات في الحال

يمكف زيادة دقة قياس التكمفة التسكيقية مف خبلؿ إعتماد األسمكب العممي في قياس  .أ 
كتبكيب تكمفة عناصر التسكيؽ، كذلؾ عند تجاكز نقطة ضعؼ األنظمة التقميدية في 

 إعتماد أساس حكمي لتكزيع كتخصيص التكمفة غير المباشرة. 
مات دقيقة لتخصيص التكاليؼ غير المباشرة، يمكف تنشيط المبيعات عند إصدار معمك  .ب 

كتفادم تذبذب تكمفة الكحدة المنتجة حتى تزيد قدرة اإلدارة عمى تخطيط أسعار المنتجات 
 في أكقات الكساد كالمنافسة الشديدة.  
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ستخداـ األساليب كالطرؽ التحميمية الحديثة لمرقابة  .ج  تدعـ مركنة قياس التكاليؼ التسكيقية كا 
التكمفة في دقة قياس كتخصيص التكمفة التسكيقية كالتخطيط لزيادة  كالسيطرة عمى

 المبيعات.
زمنية، دقة المعمكمات  -مرحمية  -تعزز دقة قياس التكاليؼ التسكيقية كتكاليؼ فترة  .د 

 البلزمة لقياسها كالتأثير في المبيعات. 
 (JIT)نظاـ اإلنتاج في الكقت المحدد يمكف السيطرة كتخفيض التكاليؼ مف خبلؿ  .ق 

Just-In-Time  لعبلج مشكمة تراكـ المخزكف، كفمسفة التكمفة المستهدفة(TC ) 
Target Cost ة عؿ أساس النشاط فسياسة التكجه بالتسكيؽ، كذلؾ يدعـ نظاـ التكم

(ABCاألسس المنهجية ل )مما يساعد في  قياس تكمفة أنشطة التسكيؽ كربطها بالمخرجات
 زيادة المبيعات. 

 بارات الفرضية الثانية ) محزومة إحصائيًا (:تحميل تكرار ع
تحميل تكاليف العناصر نص الفرضية " وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طرق وأساليب 

 " التسويقية و زيادة المبيعات في الحالة تحت الدراسة
 ( تكرار عبارات الفرضية الثانية ) محزومة إحصائيًا (15جدول رقم )

 اإلنحراف التكرار المتوقع سبة %الن التكرار المشاىد 
 - 232 300 5.7 68 أكافؽ بشدة
 645 300 78.8 945 أكافؽ
 - 144 300 13.0 156 ال رأم
 - 269 300 2.5 31 ال أكافؽ
  1200 100.0 1200 إجمالي

 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 

في حيف أف نسبة  48.2اؿ هك أكافؽ، كنسبة المكافقة بمغت نبلحظ أف: المنك ( 15)مف الجدكؿ 
%، كيؤكد ذلؾ إنحراؼ التكرارات المشاهدة عف التكرارات المتكقعة في  2.5عدـ المكافقة بمغت 

إتجاب المكافقة، مما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ ك قبكؿ فرضية الدراسة في 
 ر النهائي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع لها.كسيتـ القرا ،حدكد العبارات المذككرة
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 ( إختبار كاي تربيع لنص الفرضية الثانية16جدول رقم )

كاي تربيع  نص الفرضية الثانية
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

تحميؿ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف طرؽ كأساليب 
يعات في الحالة تحت تكاليؼ العناصر التسكيقية ك زيادة المب

 الدراسة
1876.847 3 .000 

 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
لنص الفرضية مما يعني  0.050نبلحظ مستكل المعنكية الصفرية كالذم يقؿ عف  (16)مف الجدكؿ 

لمتعمؽ بها، كما يعني أف قيمة عدـ كجكد فركؽ معنكية مؤثرة في اإلجابات كالنتائج الكاردة بالتحميؿ ا
، مما يرجح القرار 0.050كام تربيع المحسكبة أكبر مف الجدكلية في ظؿ مستكم المعنكية األقؿ مف 

 اإلحصائي بقبكؿ نص الفرضية الثانية بدكف أم تحفظ.
 :ممخص تحميل الفرضية الثانية 

خبلص النتائج التالية:مف إجابات المبحكثيف لؤلسئمة المتعمقة بالفرضية الثانية يمكف إست  
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طرق وأساليب إثبات صحة الفرضية الثانية وتنص عمى  .1

 تحميل تكاليف العناصر التسويقية و زيادة المبيعات في الحالة تحت الدراسة.
عمى دقة الربط بيف تكمفة الحمبلت اإلعبلنية كالمبيعات المتكقعة تسهـ في دقة تحميؿ تكمفتها  .أ 

 األنشط التسكيقية مما يساعد في زيادة المبيعات. 
إستخداـ األسس العممية عبلج قصر العمر االقتصادم لممنتج كتقميؿ مشاكؿ البيع كالتخزيف  .ب 

ككيفية عرض السمع تخفيض مخاطر التسكيؽ المحممة لتكاليؼ التسكيؽ يدعـ عممية زيادة 
 المبيعات. 

بلقة بيف تكاليؼ عناصر التسكيؽ كتحميمها عمى الكحدات إستخداـ األسس العممية في تحديد الع .ج 
المباعة ك يقمؿ إحتماؿ تضخـ إنحرافات التكمفة التسكيقية يكفر مقاييس عممية رشيدة لؤلداء تدعـ 

 عممية زيادة المبيعات.. 
تحميؿ التكاليؼ كفقا لنظاـ التكمفة عمى أساس المكاصفات يساهـ في زيادة حصة المنتج في  .د 

 دكد طبيعي لكجكد عدة مستكيات لئلنجاز مما يساعد في تنشيط المبيعات. السكؽ كمر 
معمكمات دقيقة عف إستخداـ المكارد كاألنشطة التسكيقية كتكاليؼ المنافذ كالمناطؽ البيعية  تكفر .ق 

لتحديد أهمية األنشطة كتكمفة كمجاالت الكفر يساعد اإلدارة في التحميؿ الكؼء لها كالعمؿ عؿ 
 ت. زيادة المبيعا
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إختبلؼ أسس تحميؿ التكاليؼ غير المباشرة يؤدل إلى إختبلؼ في تكمفة الكحدة المباعة مما  .و 
  يؤثر في قرار التسعير كيضعؼ فرص زيادة المبيعات.
 تحميل تكرار عبارات الفرضية الثالثة ) محزومة إحصائيًا (:

كاليف العناصر ت نص الفرضية: " وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كيفية اإلفصاح عن
 " التسويقية و زيادة المبيعات في الحالة تحت الدراسة

 ( تكرار عبارات الفرضية الثالثة ) محزومة إحصائيًا (17جدول رقم )
 اإلنحراف التكرار المتوقع النسبة % التكرار المشاىد 

- 259 300 3.4 41 أكافؽ بشدة  
 818 300 93.2 1118 أكافؽ
- 275 300 2.1 25 ال رأم  
- 284 300 1.3 16 ال أكافؽ  
  1200 100.0 1200 إجمالي

 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 

% في حيف أف نسبة  96.6نبلحظ أف: المنكاؿ هك أكافؽ، كنسبة المكافقة بمغت ( 17)مف الجدكؿ 
مشاهدة عف التكرارات المتكقعة في إتجاب %، كيؤكد ذلؾ إنحراؼ التكرارات ال 1.3عدـ المكافقة بمغت 

المكافقة، مما يرجح القرار اإلحصائي برفض فرضية العدـ ك قبكؿ فرضية الدراسة في حدكد العبارات 
 كسيتـ القرار النهائي لمعبارة بعد إجراء تحميؿ كام تربيع لها. ،المذككرة

 ( إختبار كاي تربيع لنص الفرضية الثالثة18جدول رقم )

كاي تربيع  ضية الثالثةنص الفر 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كيفية اإلفصاح عف
تكاليؼ العناصر التسكيقية ك زيادة المبيعات في الحالة 

 تحت الدراسة
2974.953 3 .000 

 م2022 –المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
لنص الفرضية مما  0.050نبلحظ مستكل المعنكية الصفرية كالذم يقؿ عف  (18)الجدكؿ مف 

يعني عدـ كجكد فركؽ معنكية مؤثرة في اإلجابات كالنتائج الكاردة بالتحميؿ المتعمؽ بها، كما يعني أف 
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ح ، مما يرج0.050قيمة كام تربيع المحسكبة أكبر مف الجدكلية في ظؿ مستكم المعنكية األقؿ مف 
 القرار اإلحصائي بقبكؿ نص الفرضية الثالثة بدكف أم تحفظ.

 :ممخص تحميل الفرضية الثالثة 
 مف إجابات المبحكثيف لؤلسئمة المتعمقة بالفرضية الثالثة يمكف إستخبلص النتائج التالية:

تكاليف  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كيفية الرقابة واإلفصاح عنإثبات صحة الفرضية  .1
 ناصر التسويقية و زيادة المبيعات في الحالة تحت الدراسة. الع

تسهـ المقاييس العممية لمرقابة الحديثة في اإلفصاح عف دقة تحديد الفترة الزمنية المستفادة  .أ 
مف التكاليؼ التسكيقية غير المباشرة مع ربطها بالمبيعات لتزيد فعاليتها في تحقيؽ زيادة 

 المبيعات. 
ممية لئلفصاح عمى تحقيؽ المكازنة بيف عناصر قياس األداء الثبلثة تساعد المقاييس الع .ب 

ستغبلؿ الطاقات  )كمية، نكعية، تكمفة( كفرض قيكد عمى تكاليؼ التسكيؽ بهدؼ منع اإلسراؼ كا 
  التسكيقية بكفاءة في تحقيؽ المبيعات. 

مناطؽ البيع  تدعـ المقاييس العممية لئلفصاح تكافر دليؿ لمسياسات التسكيقية لتحديد ربحية .ج 
أك ربحية فئة معينة مف قنكات التكزيع كغيرها لزيادة الفعالية مع تفهـ سمكؾ عناصر تكاليؼ 
تخاذ القرارات.     التسكيؽ حسب عبلقتها بحجـ المبيعاتمما يساعد في مجاالت التخطيط كالرقابة كا 

ية طكيمة المدل تساهـ المقاييس العممية لئلفصاح في دقة قياس إنتاجية التكاليؼ التسكيق  .د 
كتحقيؽ فعالية مقاييس التكاليؼ التسكيقية خبلؿ فترات الركاج كالكساد في السكؽ كتغير النمط 

 اإلستهبلكي كالمنافسة كظهكر منتجات جديدة كتدخؿ الحككمة بالتشريعات المختمفة. 
 تؤدم المقاييس العممية لمرقابة إلى اإلفصاح عف دقة تجزئة تكاليؼ التسكيؽ كتحميمها .ق 

 كتكزيعها عمى كحدات النشاط مما يزيد مف فعاليتها في زيادة المبيعات. 
 الخاتمة: 

 أواًل: النتائج
 الثبلثة كالنتائج التالية: صحة الفرضياتإثبات أسفر تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية عف 

رؽ يمكف زيادة دقة قياس كمركنة التكمفة التسكيقية مف خبلؿ إعتماد األسمكب العممي كالط .1
الحديثة في قياس كتبكيب تكمفة عناصر التسكيؽ كربطها بالمخرجات لممساعدة في زيادة 

 المبيعات. 
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يمكف تنشيط المبيعات عند إصدار معمكمات دقيقة لتخصيص التكاليؼ غير المباشرة، كتفادم  .2
تذبذب تكمفة الكحدة المنتجة حتى تزيد قدرة اإلدارة عمى تخطيط أسعار المنتجات في أكقات 

 الكساد كالمنافسة الشديدة.  
دقة الربط بيف تكمفة الحمبلت اإلعبلنية كالمبيعات المتكقعة تسهـ في دقة تحميؿ تكمفتها عمى  .3

 األنشط التسكيقية مما يساعد في زيادة المبيعات. 
إستخداـ األسس العممية عبلج قصر العمر االقتصادم لممنتج كتقميؿ مشاكؿ البيع كالتخزيف  .4

لسمع تخفيض مخاطر التسكيؽ المحممة لتكاليؼ التسكيؽ يدعـ عممية زيادة ككيفية عرض ا
 المبيعات. 

إختبلؼ أسس تحميؿ التكاليؼ غير المباشرة يؤدل إلى إختبلؼ في تكمفة الكحدة المباعة مما  .5
 يؤثر في قرار التسعير كيضعؼ فرص زيادة المبيعات.

عف دقة تحديد الفترة الزمنية المستفادة تسهـ المقاييس العممية لمرقابة الحديثة في اإلفصاح  .6
مف التكاليؼ التسكيقية غير المباشرة مع ربطها بالمبيعات لتزيد فعاليتها في تحقيؽ زيادة 

 المبيعات. 
تساعد المقاييس العممية لئلفصاح عمى تحقيؽ المكازنة بيف عناصر قياس األداء الثبلثة  .7

ستغبلؿ الطاقات )كمية، نكعية، تكمفة( كفرض قيكد عمى تكاليؼ ا لتسكيؽ بهدؼ منع اإلسراؼ كا 
  التسكيقية بكفاءة في تحقيؽ المبيعات. 

تساهـ المقاييس العممية لئلفصاح في دقة قياس إنتاجية التكاليؼ التسكيقية طكيمة المدل  .8
 كتحقيؽ فعاليتها خبلؿ فترات الركاج كالكساد. 

 ثانيًا: التوصيات
 يكصي الباحث بالتكصيات التالية:  بناءان عمى نتائج الدراسة الميدانية

ضركرة اإلهتماـ بزيادة كعي العامميف عف عناصر التكاليؼ كسمككها كالطرؽ الحديثة لمسيطرة  .1
 عميها، مع زيادة جرعة التدريب عمى إستخدامها مف خبلؿ التدريب النظرم ك كرش العمؿ.

 ة نشاط كأسكاؽ كؿ شركة. ضركرة اإلهتماـ عمى بإختتيار تصميـ نظاـ تكاليؼ يتناسب مع طبيع .2
ضركرة اإلعتماد عمى أنظمة تكاليؼ مرنة تحقؽ دقة قياس كتحميؿ التكاليؼ مع ربطها  .3

 بالمبيعات لزيادة فعاليتها. 
زمنية، ألهميتها في التأثير عمى  -مرحمية  -تعزيز دقة قياس التكاليؼ التسكيقية كتكاليؼ فترة  .4

 المبيعات. 
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 المستخمص 
بياف ب انكنية لحماية شركات التأميف مف المخاطرمتعرؼ عمى الكسائؿ القل هدفت هذب الدراسة

تقييـ جدكل تأميف الكاجهة في حماية ، ك كفاءة إعادة التاميف في حماية شركات التأميف مف المخاطر
إلى فحكاب سؤاؿ محكرم  ةصياغمف خبلؿ تتمحكر مشكمة الدراسة ، انشطة شركات التأميف الكطنية

 تعتمد؟، إ بهة األخطار التي تتعرض لها شركات التأميفأل مدل يتـ تكظيؼ عمميات التأميف لمجا
مية حماية شركات التأميف مفرضية رئيسية مفادها إف عككضع المنهج الكصفي التحميمي عمى الدراسة 

مف المخاطر تقكـ في األساس عمى مجمكعة مف الكسائؿ القانكنية داخمية كأخرم خارجية تؤثر فى 
، مف المنهج الكصفي التحميميتحقؽ مف هذب الفرضية إتبعت الدراسة ، لمكفاءة كفعالية شركة التأميف

تمجأ شركات التأميف إلى إعادة التأميف لتحمى نفسها مف خسائر قد تزيد عف حد نتائج الدراسة 
تأميف الكاجهة يعتبر عدـ ثقة بكفاءات الشركات المحمية بتحكيؿ الحصة الكبرل مف أقساط ، اإلحتفاظ

شركات التأميف أف تحتفظ بأمكاؿ إحتياطية لمكاجهة اإللتزامات أك ، أكصت الدراسة التأميف خارج البمد
استنباط آليات جديدة فعالة كتدعيـ الرقابة لمنع تأميف الكاجهة الذم أصبح ظاهرة تتنامى ، ك المطالبات

 .مف سنة إلى أخرل
Abstract 

This study aimed to identify the legal means to protect insurance 

companies from risks by showing the efficiency of reinsurance in protecting 

insurance companies from risks, and evaluating the feasibility of interface 

insurance in protecting the activities of national insurance companies. To 

confront the risks faced by insurance companies?, the study adopted a main 

hypothesis that the process of protecting insurance companies from risks is 

based primarily on a set of internal and external legal means that affect the 

efficiency and effectiveness of the insurance company. To verify this 

hypothesis, the study followed the descriptive analytical approach, from The 

results of the study: insurance companies resort to reinsurance to protect 

themselves from losses that may exceed the retention limit. Front insurance is 

considered a lack of confidence in the competencies of local companies by 

transferring the largest share of insurance premiums outside the country. The 
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study recommended insurance companies to keep reserve funds to meet 

obligations or claims, and to devise mechanisms New effective and 

strengthened oversight to prevent interface lockout which has become a 

growing phenomenon from year to year. 

 :مقدمة
 إلى اإلنساف حياة بتقدـ كتطكر، التعاكف فكرة مع قديما نشأ بؿ العهد حديث نشاطان  التأميف يكف لـ

بر صناعة التأميف مف الصناعات إذ تعت، الحديث عصرنا في عميها هك التي الصكرة إلى كصؿ أف
قتصاد الكمي لمدكلة بدءان مف تكفير فعالة في اإل بصكرةالمتطكرة في الدكؿ المتقدمة كالتى تساهـ 

 اعتبارب عمى ، زيادةستثمارات التي تقكـ بهاالحماية التأمينية لؤلفراد كالمؤسسات كانتهاء بالعديد مف اإل
 كمه ذلؾ مف كاألهـ، اإلقتصادية المتغيرات مف العديد في إيجابيا يؤثر فهك الخطر مف لمحماية مةكسي
 التقدـ، كقد ركيزة تعتبر كالتي المنتجة اإلستثمارات تمكيؿ سبيؿ في المدخرات تعبئة عمى يعمؿ أنه

 خبلؿ مف ئـالمبل المناخ له ككفرت ،التأميف صناعة مجاؿ في كبيرا شكطا المتقدمة الدكؿ قطعت
 مالية كمؤسسات عالية خبرة ذات إدارية كفاءات كتخصيص كالخارج الداخؿ في معمكمات شبكة إرساء
 منافسة كبأسعار كرفيع راؽ مستكل ذات تأمينية خدمات تقديـ عمى قادرة جعمها ما كهذا، ناجحة
 اإلقتصادية. البيئة متغيرات بذلؾ فتساير

 مشكمة الدراسة:
، كيمكف الكسائؿ القانكنية لحماية شركات التأميف مف المخاطراسة حكؿ تتمحكر مشكمة الدر 

إلى أل مدل يتـ تكظيؼ عمميات التأميف لمجابهة صياغتها مف خبلؿ السؤاؿ المحكرم التالي: 
 ؟، كمنه تنبثؽ األسئمة الفرعية التالية:  األخطار التي تتعرض لها شركات التأميف

 ت التأميف مف مخاطر سكؽ التأميف؟ماهي السبؿ القانكنية حماية شركا .3
 ؟ عمميات إعادة التأميف ألهداؼ صناعة التأميف الكطنية ما مدل مكائمة .4
 كطنية؟عدـ الثقة بكفاءات الشركات ال أـ األخطار لمكاجهة يمثؿ تأميف الكاجهة حؿ هؿ .5

 :  الموضوع أىمية
 التنمية في ميفالتأ نشاط يؤديه الذم المزدكج الدكر في عقكد التأميف أهمية تتجمى

 حصيمة كتجميعه جهة مف التنمية خطط لتحقيؽ البلزمة لمضمانات تكفيرب خبلؿ مف اإلقتصادية
المنتجة، كما تظهر أهمية التاميف مف خبلؿ حاجة  المشاريع منها تستفيد المالية المكارد مف معتبرة
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ة بتجنبها أك التقميؿ مف الناس اليه ليككف العكف عمى مكاجهة األخطار كنكائب الدهر كصعاب الحيا
 أثرها.

 أىداف الدراسة:
 الكسائؿ الداخمية لحماية شركات التأميف مف المخاطر.التعرؼ عمى  .3
 .حماية شركات التأميف مف المخاطرإعادة التاميف في  بياف كفاءة .4
 تقييـ جدكل تأميف الكاجهة في حماية انشطة شركات التأميف الكطنية. .5

 فرضية الدراسة:
سة فرضية رئيسية مفادها )إف عممية حماية شركات التأميف مف المخاطر تقكـ في تعتمد الدرا

األساس عمى مجمكعة مف الكسائؿ القانكنية داخمية كأخرم خارجية تؤثر فى كفاءة كفعالية شركة 
 التأميف( أما الفرضيات الفرعية فهي:

المخاطر كمف ثـ يكجد دكر متعاظـ لكسائؿ شركات التأميف الداخمية في تكقع إحتماالت  .3
 ادارتها بصكرة تجنب شركة التأميف الخسارة. 

لشركة التأميف تجعمها تبحث ضعؼ الطاقة اإلحتفاظية أك المالية المخاطر المتكقعة مع  تقدير .4
 عف كسائؿ خارجية لحماية نفسها مف المخاطر المتكقعة.

 :الدراسة منيج
عتمد تمف ثـ فحص الفرضية، أف في سبيؿ الكصكؿ إلى النتائج ك  ا، أف عميهالدارسةرل ت

أخذ ت، كتنفيذان لذلؾ سإدارة التأميف بصيغته المحاسبية، كمفهكـ افي دراسته القانكنى لممخاطرمفهكـ ال
قتصادية التي كاإلالقانكنية ستعانة بمراجعة األدبيات بالمنهج الكصفي التحميمي، كيقتضي ذلؾ اإل
بمنهج دراسة الحالة التفسيرية  الدارسةأخذ ت، كما ستناكلت المكضكع، كالكتب كالدكريات كالدراسات

ستنادان عمى العناصر المسؤكلة إكأحد كجكب المنهجية المقارنة، كذلؾ بإعادة تفسير األكضاع القائمة، 
 عف تشّكمها.

 إشتممت هذب الدراسة عمى مقدمة كمبحثاف كخاتمه كالتالي::الدراسة ىيكل
 ية شركات التأميف مف المخاطرحمال الداخميةالمبحث األكؿ: الكسائؿ 

 : الكسائؿ الخارجية لحماية شركات التأميف مف المخاطرالثانيالمبحث 
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 الوسائل الداخمية لحماية شركات التأمين من المخاطر:  المبحث األول
كلذا يفرض المشرع  ،إف االدارة المثمى لمتأميف ال تكفي كحدها لتكازف العمميات في نشاط التأميف

فهي في صالح المؤمف لهـ مف جهة كتسمح لممّؤمنيف بالبقاء  ،التأميف تككيف إحتياطاتعمى هيئات 
كالمحافظة عمى كضعيتهـ في السكؽ، كتتشكؿ هذب الكقاية عبر كسائؿ داخمية كالتي تتمثؿ في تسعير 

 أقساط التأميف كاإلحتياطات الفنية, كالمجكء إلى كسائؿ خارجية كإعادة التأميف كتأميف الكاجهة.
 المطمب األول: تسعير أقساط التأمين

يعتبر احتساب أقساط التأميف مف الكسائؿ الداخمية لحماية شركات التأميف مف المخاطر، 
كتكارم بتحديد قسط كتكارم(، كيقكـ هذا اإلإحيث يقكـ بهذب الكظيفة خبير رياضيات يطمؽ عميه )
 . (157)كأيضان رد ربح عمى الشركةالتأميف بدقة لتسديد كافة المطالبات المتكقعة كالمصاريؼ 

 :  (158)حتساب أقساط التأميف منهاإعمى اإلكتكارم أخذ بعض األهداؼ في أثناء 
أف يككف القسط كافيان لتغطية كافة الخسائر المتكقع حدكثها ككذلؾ المصاريؼ كالعمكلة التي  .أ 

 ئقة مالية.تتحممها شركة التأميف ككذلؾ عائد الربح حتى تستمر في عممها كال تتعرض لضا
 أف يككف قسط التأميف متناسقان مع التغطية التأمينية الممنكحة.  .ب 

 أف يككف قسط التأميف عادالن. .ج 
 أف يككف قسط التأمف منافسان حيث يساعد الشركة عمى اجتذاب العمبلء.  .د 

 :  (159)كهى هناؾ ثبلث طرؽ أساسية لمتسعير بالنسبة لمممتمكات المسئكلية
بني عمى التقييـ الشخصي الذم يقكـ به المكتتب لكؿ حالة مف التسعير التقديرم: هك الم -3

 حاالت كقكع الخسارة. 
 التسعير بالتصنيؼ: هك كضع سعر كاحد لؤلخطار المتشابهة.  -4
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 . 59حىاَ اٌرأٍِٓ ، دراضح ٌعمذ اٌرأٍِٓ ، ِحّىد عثذ اٌرحٍُ اٌذٌة ،أ.- 

 .483ـأحّذ شرف اٌذٌٓ، أحىاَ اٌرأٍِٓ ، ص 4
5
 .;53َ، ص9;;3هأى  اٌّاٌىً االضىٕذري اٌرأٍِٓ أىاعه اٌّعاصرج 0 0 دار اٌعصّا  ضىرٌا 0  -
6
َ، 04228  3طاضاضٍاخ اٌرأٍِٓ تّفهىِها إٌظري واٌرطثٍمً  0 دار اٌرىاصً اٌعرتً، تٍروخ، ،ِحّذ ٔاصر  -

 .9;3ص
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ستحقاؽ : بمكجب هذب الطريقة يتـ تعديؿ قسط التأميف لممؤمف له الكاحد التسعير حسب اإل -5
حصيمة الخسائر التي تكبدتها شركة  بطريقة التصنيؼ بالزيادة أك النقصاف، كذلؾ حسب

 التأميف مف تأمينات المؤمف له مكضكع البحث خبلؿ فترة محددة.

 :(160)اآلتى كيتـ تعديؿ قسط التأميف بالزيادة أك النقصاف بناءن عمى

 دراسة مكاصفات الممتمكات المراد التأميف عميها. .أ 

 دراسة نتائج تأمينات المؤمف له خبلؿ عدة سنكات. .ب 

 ج تأمينات المؤمف له خبلؿ السنة التأمينية.دراسة نتائ .ج 
عمى شركات التأميف أف تحتفظ بأمكاؿ إحتياطية لمكاجهة اإللتزامات المستقبمية أك خبلصة 

 .المطالبات التي قدمت لها كلـ يتـ تسكيتها أك تسديدها
 : سياسات التعامل مع الخطرنىالمطمب الثا

ر أف عمى متخذ القرار أف يقبؿ الخطر كما يترتب يقصد بسياسة إفتراض الخطإفتراض الخطر:  - 1
عميه مف تحقؽ حكادث كما يترتب عميها مف خسائر قبكالن تامان متحمبلن جميع األعباء المترتبة عمى كؿ 
ذلؾ، كتعتمد هذب السياسة عمى فمسفة إنعزالية تقرر أف عمى كؿ فرد أف يتحمؿ نتيجة قراراته بنفسه 

نتائج كتستعمؿ سياسة أفتراض الخطر قسران في بعض األحياف، كما كبدكف إشراؾ غيرب في تمؾ ال
يحدث بالنسبة لؤلخطار المعنكية كأخطار المقامرة، كطكاعية في بعض األحياف األخرل كخاصة في 

 .(161)حالة ما إذا كانت الخسائر المتكقعة صغيرة الحجـ أك محتممه
يتحمؿ طرؼ آخر غير الطرؼ صاحب  يقصد بسياسة نقؿ الخطر التعاقد عمى أف: نقل الخطر - ب

الخطر كالذم يتخذ القرار لخسارات التي تنتج عف تحقؽ حكادث معينة في نظير أف يقكـ متخذ القرار 
بدفع أجران أك تكمفة الخطر إلى الطرؼ اآلخر كيترتب عمى عممية نقؿ عبء الخطر هذب تخمص الفرد 

الذم ال يمكنه إفتراضه أك األحتياط مف أك المشركع مف ظاهرة عدـ التأكد أك الشؾ أك الخكؼ 
 .(162)خسارته
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اٌىضٍظ فً شرح لىأٍٓ اٌعًّ واٌرإٍِٔاخ االجرّاعٍح فً اٌطىداْ، ، ِطثعح جاِعح  ،ِحّذ عثّاْ خٍف هللا - 

 .429َ، ص:;;3 -هـ ;363إٌٍٍٍٓ، اٌطثعح اٌثاٌثح، 
161

 .543صَ، 4224،  3االٌرساِاخ اٌرعالذٌح فً عمىد وشرواخ اٌرأٍِٓ ، ، دار اٌفىر اٌعرتً ، تٍروخ ، ط - 
162
إعادج اٌرأٍِٓ اٌعمثاخ واٌحٍىي،عثذ اٌعسٌس خٍٍفح اٌمصار، اٌىىٌد ، ِطثىعاخ جاِعح اٌىىٌد، ،ِحّذ اٌسحًٍٍ  - 

 .55هـ ، ص3649، 4ط
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تتدخؿ سياسة نقؿ الخطر تدخبلن كبيران لتحد مف إتخاذ قرارات سمبية في حياة األفراد 
كالمشركعات فمف المعمكـ أف القرارات التي يترتب عميها درجات خطكرة عالية يهرب عادة األفراد مف 

مامهـ طرؽ مناسبة لنقؿ عبء الخطر بتكمفة معقكلة فإنهـ إتخاذها عف طريؽ تجنبها فإذا ما كجدكا أ
كيتـ نقؿ الخطر مف طرؼ إلى آخر عادة عف طريؽ ، يقبمكف عمى إتخاذ قراراتهـ بدكف تردد أك خكؼ

تعاقد بينهما يترتب عميه تعهدات معينه بيف صاحب الخطر األصمي بدفع تكمفة الخطر إلى الطرؼ 
ك اآلخر بتحمؿ عبء الخسارة التي تحدث عند تحقؽ الحادث أك المنقكؿ إليه الخطر الذم يتعهد ه

الحكادث المنصكص عميها في العقد، كتختص سياسة نقؿ الخطر عادة باألخطار اإلقتصادية 
الطبيعية في معظـ األحكاؿ كأخطار المضاربة، كخاصة أعماؿ التجارة كالصناعة في بعض 

 . (163)األحياف
يقصد بسياسة تخفيض الخطر تقميؿ الشعكر بظاهرة : (Risk Reductionتخفيض الخطر) -ج 

عدـ التأكد كالشؾ الناتج عف إتخاذ القرارات، كيمكف الكصكؿ إلى هذب النتيجة عادة عف طريؽ التنبؤ 
بدقة كافية بإحتماؿ تحقؽ الظكاهر الطبيعية المختمفة مف ناحية، كالتنبؤ بدقة كافية أيضان بحجـ 

تحقؽ الحكادث المشار إليها، كعمى ذلؾ فإف سياسة تخفيض الخطر الخسارة التي تنتج كؿ مرة عف 
 . Accurate Predictionيتكقؼ نجاحها عمى الكصكؿ إلى طرؽ دقيقة لمتنبؤ 

كينتج عف سياسة تخفيض الخطر عف طريؽ التنبؤ الدقيؽ إحدل نتيجتيف، فإما أنه يؤدم إلى 
حدكثها مرتفع مما يؤدم بدكرب إلى تجنب الخطر  األعتقاد بأف الخسارة المالية المتكقعة كبيرة كتكرار

Risk Aversion  ما أنه يؤدم إلى اإلعتقاد بأف الخسارة المالية عف طريؽ عدـ إتخاذ القرار، كا 
المتكقعة كتكرار حدكثها محتمميف كيمكف التعامؿ فيهما في حدكد اإلمكانيات المالية كالنفسية 

 . (164)كاإلجتماعية
خطر عادة في معالجة األخطار اإلقتصادية الطبيعية البحتة كما أف تستعمؿ سياسة تخفيض ال

بعض السياسات الفرعية فيها تعالج األخطار األقتصادية الخاصة بالمضاربة)األرباح أك المكاسب 
 . (165)المتكقعة( كخاصة بالنسبة لئلستثمارات
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 .573االٌرساِاخ اٌرعالذٌح فً عمىد وشرواخ اٌرأٍِٓ ، ، ِرجع ضاتك، ص،ِحّذ اٌسحًٍٍ  - 
164

 .456ِعٓ عمً، اٌرأٍِٓ اٌصٕاعً وإدارج اٌخطر، ص - 
165

 .573االٌرساِاخ اٌرعالذٌح فً عمىد وشرواخ اٌرأٍِٓ ، ، ِرجع ضاتك، ص،ِحّذ اٌسحًٍٍ  - 
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الذم يممؾ منزالن قيمته كيمكف تكضيح سياسة تخفيض الخطر مف الناحية العممية بحالة أحد األفراد 
عشرة اآلؼ جنيه إذا بقي هذا الشخص بمفردب كبمعزؿ عف أمثاله ككاف إحتماؿ حدكث الحريؽ في 
المنازؿ المشابهة لمنزله كاحد في األلؼ مثبلن لكانت درجة الخطكرة لديه مف ظاهرة الحريؽ مرتفعة 

حريؽ في المنزؿ كانت خسارته تتراكح حيث أنه ال يمكف له التنبؤ بدقة عف مستقبؿ منزله فإذا كقع ال
بيف خسارة بسيطه جدان أك كبيرب جدان تصؿ إلى قيمة المنزؿ باكممه كهذا شئ ال يمكف أف يتحممه 
بسهكلة أما إذا أنضـ إلى األشخاص الكثيريف الذيف هـ في نفس مركزب فإنه يسهؿ عميهـ مجتمعيف 

منهـ يممؾ منزالن مف نفس النكع ككاف التنبؤ بدقة أكثر فإذا فرض أف عددهـ ألؼ شخص ككؿ 
إحتماالت الحريؽ كاحد في األلؼ كما سبؽ أف ذكرنا فإنه مف المنتظر أف يحترؽ منزؿ كاحد مف 

 األلؼ منزؿ كتككف أقصى خسارة هي قيمة المنزؿ بالكامؿ كهي عشرة اآلؼ جنيه حيث أف: 
إحتماؿ  xدد المنازؿ المحترقة ع x)التكقع الرياضي( = قيمة المنزؿ  أجماؿ الخسارة المتكقعة

 الحريؽ 
32222 x 3222x 2.223 = 32.222 جنيه 

 عدد المبلؾ ÷ كيككف نصيب كؿ مالؾ مف الخسارة = الخسارة المتكقعة 
 جنيهات 32=  3222÷  32.222

كبذلؾ تككف الخسارة المتكقعة بالنسبة لممالؾ الكاحد عشرة جنيهات كهك مبمغ يمكف تحممه إذا ما 
سارته المتكقعة في حالته األنفرادية، كهذا يؤدم إلى القكؿ بأف درجة الخطكرة قد انخفضت قكرف بخ

إنخفاضان ممحكظان مف حالة بقاء المالؾ منفردان حيث أنه تمكف مف التنبؤ بدقة مف ناحية كمف تخفيض 
 الخطر مف ناحية أخرل. 

ار أف يشترككا فيما بينهـ في أف طريقة تجميع األخطار هذب تحتـ عمى أصحاب األخط الدارسةرل ت
تحمؿ الخسارة المالية التي تقع مف تحقؽ الحكادث التي يترقبكنها كيككف اإللتزاـ المالي دفع النصيب 
في الخسارة غير محدد مما يترتب عميه أف تككف تكمفة إدارة الخطر قبؿ كقكع الحادث غير مكجكدة 

 ء الخسارة عندما تقع كمهما تبمغ قيمتها. أصبلن كلكف عمى صاحب الخطر أف يتحمؿ نصيبه في عب
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مف ظاهرة عدـ التأكد المكجكدة لدل صاحب الخطر كذلؾ عف حماية كعمى ذلؾ نظاـ التأميف 
أخطار معينة إلى الهيئة التي تتعهد بتعكيضه عف كؿ جزء مف الخسارة المالية التي  طريؽ نقؿ عبء

 . (166)يتكبدها
قانكف األعداد الكبيرة عمى األخطار المجتمعة بغرض  أف التأميف نظاـ لتحقؽ ما سبؽكيتضح 

تخفيض قيمة الخسارة المالية كمف ثـ نقؿ عبئها عند حدكثها كتحممها، فأف التعكيض الذم تدفعه 
 الخطر لها.المعرضكف لنفس  الهيئة الخاصة بالتأميف لصاحب الخطر بتجميع األمكاؿ التي يدفعها

تتـ عندما تككف عممية التنبؤ ينقصها الدقة الكافية ككاقع األمر أف طريقة تجميع الخطر 
لحساب تكمفة الخطر مقدمان، كعمى ذلؾ يستعاض عف ذلؾ بإقتساـ الخسارة عند كقكعها، اما إذا أمكف 
تككيف خبرة كاممة عف الخطر كمسبباته كالحكادث التي تنتج عنها كما يترتب عميها مف خسارة مالية، 

تامة عف ناتج الخطر كحساب تكمفته مقدمان كقياـ عمميات التأميف بانكاعها  ففي هذب الحالة التنبؤ بدقة
 . (167)الدقيقة كخصكصان التأميف التجارم

كتكمفة الخطر في طريقة التأميف تتحدد في قسط التاميف الذم يدفعه صاحب الخطر مقدمان 
كمفة بدقة في بداية التعاقد إلى هيئة التأميف التجارم كفي بعض أنكاع التأمينات التجارية ال تعرؼ الت

كلكف تدفع مقدمان تكمفة ما تحت الحساب عمى أف يعاد النظر فيها في نهاية المدة عمى ضكء التكمفة 
 . (168)الفعمية لؤلخطار المجمعة كالمفركزة كالمنكعة المنقكلة إلى الهيئة

 الوسائل الخارجية لحماية شركات التأمين من المخاطر: المبحث الثانى
 األول: اعادة التأمين المطمب

قد تجد شركة التأميف نفسها أحيانا أماـ طمب التأميف لمخاطر مركزة بحيث أف إمكانياتها 
المالية ال تسمح لها بقبكله, كحتى ال تضيع متعامميها تحتفظ بجزء في حدكد طاقتها كتحكؿ الباقي إلى 

ى عدة مّؤمنيف, كيطمؽ عمى هذب شركات تأميف أخرل أك إلى عدة شركات, ك بالتالي تكزع الخطر عم
العممية "بإعادة التأميف" تسمى شركة التأميف األكلى بالمؤمف المباشر, بينما تمقب الشركة التي أعيد 

 التأميف لديها بشركة إعادة التأميف. 
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 .329ص 4222َرٌاض تطشىْ ، اٌرأٍِٓ وإدارج اٌخطر، ِعهذاٌذراضاخ اٌّصرفٍح عّاْ ،األردْ  -
167

 .659عمىد اٌغرر وعمذ اٌرأٍِٓ، ، ِرجع ضاتك، ص -عثذ اٌرزاق أحّذ اٌطٕهىري اٌىضٍظ - 
168

 ..;46اٌرأٍِٓ اٌصٕاعً وإدارج اٌخطر،، ِرجع ضاتك، ص ،ِعٓ عمً - 
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إعادة التأميف كثيؽ الصمة كاالرتباط بالتأميف مف حيث النشأة كالتطكر، ككاف ظهكرب مع ظهكر التأميف 
ا أشارت بعض المراجع، فإعادة التأميف نتيجة حتمية لتطكر التأميف كأصبح بفضؿ اهلل ثـ بفضؿ كم

انتشار التأميف لبنة أساسية لحماية اقتصاديات الدكؿ كالمجتمعات مف الككارث كالمخاطر، كبنيت فكرة 
يمة لمتخمص إعادة  التأميف في صكرتها االختيارية األكلى كالتي اعتمدت بعض شركات التأميف ككس

  .(169)مف زيادة المخاطر التى تفكؽ طاقتها ككاف ذلؾ فى دكؿ حكض البحر المتكسط
طبيعة عمميات إعادة التأميف، هى عبارة عف نظاـ الهدؼ منه تخفيض تبلحظ الدراسة أف         

باشر الخطر لممؤمف المباشر كشركة التأميف، كبعبارة أخرل فهك كسيمة عف طريقها يستطيع المؤمف الم
ستخداـ عمميات إعادة التأميف  تحكيؿ الخطر)شراء التأميف( بدالن مف إفتراض الخطر)بيع التأميف( كا 
يؤدم إلى التكسع في عمميات المشاركة في تحمؿ الخطر كيجعؿ العمميات التأمينيه أكثر أمانان 

 لممستأمف ككذلؾ لممؤمف المباشر. 
ب إعادة التأميف لتحمى نفسها مف خسائر فردية قد تزيد كعادة تمجأ شركات التأميف المباشرة إلى أسمك 

عف حد معيف)كيسمى هذا الحد بحد اإلحتفاظ(، كنتيجة لممنافسة تجبر شركات التأميف عمى قبكؿ 
أخطار ذات مبالغ ضخمه حيث أف الشركات التي تحاكؿ إصدار كثائؽ ال تزيد عف حد األحتفاظ لها 

ير كستفكت عمى نفسها الكثير مف المكاسب ألف الكثير مف سكؼ تحدد فرصتها في السكؽ إلى حد كب
المستأمنيف أك طالب التأميف يرغبكف في تأميف ممتمكاتهـ لدل مؤمف كاحد كال يرغبكف في تجزئ تأميف 
ممتمكاتهـ لدل أكثر مف شركة تأميف، باألضافة إلى ذلؾ فإف الكثير مف السماسرة كالككبلء يجدكف أنه 

 . (170)العديد مف الكثائؽ لتغطية خطر كاحد كبيرمف غير المناسب عمؿ 
ميزة أخرل مف مزايا إعادة التأميف عندما تقـك شركة التأميف المباشرة بعرض نكع معيف جديد مف 

تعرض لها تالتأميف كال تعمـ بنتائج التأميف في هذا الفرع كلحماية نفسها مف الخسائر الجسيمة التي قد 
عقد التأميف ال يختمؼ ، ك يف حتى تأخذ شركات إعادة التأميف في الحسباففإف الشركة تقكـ بإعادة التأم

في جكهرب عف عقد إعادة التأميف إال مف حيث ككنه عقد إذعاف بيف المؤمف له )كهك عمى الغالب 
الفريؽ المذعف الذم ال يممؾ خبرة شركة التأميف كمكانتها المالية(، في حيف أف معظـ شركات التأميف 

رة كاإلمكانيات التي تتيح لها حفظ مصالحها حياؿ شركات إعادة التأميف فبل يحتاج إلى تتمتع بالقد
 . (171)الحماية القانكنية المتاحة لممؤمف لهـ

                                                           
169
 .733ِحّذ اٌفرفىر ، عمىد اٌرأٍِٓ وإعادج اٌرأٍِٓ، ص - 
170
 .49ألاضُ ٔىاي دور ٔشاط اٌرأٍِٓ فً اٌرٍّٕح اإللرصادٌح، ، ص -

171
ٌٕذوج اٌفمهٍح االوٌى ، تٍد اٌصذٌك ِحّذ احّذ اٌضرٌر اٌرأٍِٓ اإلضالًِ واٌرأٍِٓ اٌرمٍٍذي هً هٕاٌه فروق ، ، ا - 

 .426َ ، ص9:;3اٌرّىًٌ اٌىىٌرى ، 
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 : (172)كمف أهـ أسباب إعادة التأميف
الحماية: حيث ترغب شركات التأميف في التخفيؼ مف عدـ التأكد مف حدكث الخسارة، حيث أف  - 3

التأميف ابتداءن هك تكفير الطمأنينة كراحة الباؿ، كتسعى شركة التأميف أيضان  الهدؼ األساسي مف
 لمحصكؿ عمى الطمأنينة كالحماية، كيتكافر ذلؾ مف خبلؿ إعادة التأميف.

التكازف كاإلستقرار: تستخدـ شركة التأميف إعادة التأميف أيضان لتجنب التقمبات في تكمفة  - 4
تتأثر بالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية، كبحدكث الككارث الطبيعية  المطالبات، إذ أف هذب التكمفة

كبالمصادفات أيضان، كالتي ال تستطيع شركات التأميف السيطرة عميها كلذلؾ تمجأ شركات التأميف إلى 
ستقرار أرباحها خبلؿ العاـ الكاحد كمف عاـ إلى آخر.  إعادة التأميف مف أجؿ أف تحافظ عمى تكازف كا 

الطاقة اإلستيعابية: الطاقة االستيعابية هي الحد األقصى لممبمغ الذم تستطيع شركة  زيادة - 5
التأميف أك إعادة التأميف االكتتاب به دكف تعريض هامش مبلئتها المالية لمخطر. كتضطر شركات 
التأميف في كثير مف األحياف قبكؿ تأمينات تفكؽ قيمتها الحد األقصى لطاقة الشركة اإلستيعابية، 
كلذلؾ تمجأ شركة التأميف إلى إعادة التأميف لزيادة طاقتها االستيعابية، فتقبؿ األخطار الكبيرة الحجـ 

 كهي مطمئنة ألف معيد التأميف سيقبؿ إعادة تأميف ما يزيد عف طاقتها.
تكفير الحماية ضد الككارث: تتعرض شركات التأميف أحيانان إلى خسائر كبيرة الحجـ تنتج عف  - 6

ث الطبيعية، أك االنفجارات الكبيرة في المصانع، أك عف ككارث الطيراف، كتكفر إعادة التأميف الككار 
 حماية ضد مثؿ هذب الككارث مف خبلؿ تحممها معظـ الخسائر.

كعمى أية حاؿ فإف أم نكع مف أنكاع التأميف يمكف أف يندرج تحت تقسيـ آخر كهك الطريقة  
يككف لدل المؤمف المباشر إتفاقية معينه مع شركة إعادة التأميف  النسبية أك غير النسبية، فمثبلن قد

كتحت هذب اإلتفاقية فإف شركة التأميف المباشرة تقكـ بإعادة جزء مف عممياتها إلى شركة إعادة التأميف 
حسب الشركط المدرجة في العقد، كفي هذب الحالة تمتـز شركة إعادة التأميف بقبكؿ الجزء الذم يعاد 

 عميه لديها دكف أية تحفظات.التأميف 
أف عممية إعادة التأميف باستخداـ الطريقة اإلختيارية تتكقؼ عمى قرار كبل مف شركة إعادة 
التأميف، ككذلؾ شركة التأميف المباشر حيث أف المؤمف المباشر يككف عميه إختيار شركة إعادة 

طبقان لهذب الطريقة فإف المؤمف  التأميف التي عميها القبكؿ أك الرفض لهذا العرض، كعمكمان فإنه
المباشر يحدد بالنسبة لكؿ عقد تأميف يحدد فيه الخطر كهؿ يحتاج إلى إجراء عممية إعادة التأميف 
كفي حالة قرارب بإعادة التأميف فعميه أف يحدد الجزء المراد إعادة تأمينيه ثـ يحاكؿ إيجاد الشركة التي 
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ميه كلشركة إعادة التأميف الحؽ في قبكؿ أك رفض العرض تقبؿ هذا الخطر كتقـك بإعادة التأميف ع
 المقدـ. 

اما الطريقة الثالثة كالتي هي عبارة عف مزيج مف الطريقتيف كالتي تتطمب مف المؤمف 
المباشر أف يعرض أخطار بعض العقكد كما في حالة اإلتفاقيات كلكف يعطي شركة إعادة التأميف 

كؿ عقد مف خطر مف األخطار المراد إعادة التأميف عميها، الحرية كالحؽ في القبكؿ أك الرفض ل
إلعادة التأميف  Reinsurance Proportionalكعندما تتبع إتفاقية إعادة التأميف الطريقة النسبية 

%( مثبلن مف الخطر المراد إلعادة التأميف عميه 92فإف شركة إعادة التأميف تفترض نسبة معينه)
%( مف القسط الذم تتقاضاب شركة التأميف المباشرة 92كبالتالي تحصؿ الشركة عمى )

 .(173)%( مف الخسائر في حالة تحقؽ الخطر92كتتحمؿ)
بلحظ أف شركة التأميف تتحمؿ كثير مف التكاليؼ التي ال تدخؿ في عممية إعادة التأميف يك  

ادة التأميف مف األعبلنات كالتسكيؽ كخبلفه كمقابؿ هذا نجد أف الشركة المباشرة تحصؿ مف شركة إع
 عمى عمكالت إعادة التأميف مقابؿ كؿ خطر يعاد التأميف عميه. 

فإنها تمـز شركة  Non Proportional Reinsuranceأما طريقة إعادة التأميف غير النسبية 
إعادة التأميف بدفع الخسائر التي تزيد عف حد معيف متفؽ عميه، فمثبلن طريقة إعادة التأميف الزائد مف 

تتطمب مف شركة إعادة التأميف اف تقبؿ تعكيض  Excess Loss Reinsuranceesالخسائر 
الخسائر التي تزيد عف حد إحتفاظ شركة التأميف المباشر، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد شركات التأميف 
الصغيرة تقكـ بإعادة التأميف لؤلخطار التي تزيد عف مبمغ معيف لمعقد كيمكف اف تكتب شركط إعادة 

جنيه(  82222عقد أك لكؿ حدث، كمعنى ذلؾ أنه إذا كاف هناؾ خطر مؤمف عميه بمبمغ) التأميف لكؿ
( 47222في عقد كاحد فإنه يتـ إعادة التأميف عمى المبمغ الذم يزيد عف حد إحتفاظ المؤمف المباشر)

جنيه( كهك عبارة 47222جنيه( فإف المؤمف المباشر يتحمؿ مبمغ) 62222فإذا حدثت خسارة مقدارها)
جنيه( التي تزيد عف حد  37222حد األحتفاظ لها لكؿ عقد كشركة إعادة التأميف تتحمؿ مبمغ) عف

 .(174)إحتفاظ الشركة المباشر
أما بخصكص صكر إعادة التأميف فاألسمكب المتبع في التعامؿ بيف شركات التأميف التجارية 

عادة التأميف مجمكع األقساط كشركات إعادة التأميف التجارية هك أف شركة التأميف تدفع إلى شركة إ

                                                           
 51ابراهيـ عمي ابراهيـ عبد ربه مبادلءالتأميف التجارم كاالجتماعي النكاحي النظرية، ص - 173
المشكبلت القانكنية التي تكاجهها شركات التأميف مع عمبلئها، ، كرقة بحثية مقدمة إلى سراج الهادم قريب اهلل ، - 174

 .119هػ، ص1412حمقة حكار حكؿ عقكد التأميف اإلسبلمي ) معهد البحكث ( بنؾ التنمية اإلسبلمي بجدة ، 
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المتفؽ عميها، كتدفع شركة إعادة التأميف إلى شركة التأميف عمكلة إعادة التأميف بالنسب التي يتفؽ 
عميها مشاركة منها في مصركفات إدارة شركة التأميف، هذا األسمكب غير سميـ بالنسبة لشركة التأميف 

دماتها لممشتركيف، كتأخذ مصركفاتها اإلدارية منهـ، اإلسبلمية، ألف شركة التأميف اإلسبلمية تؤدل خ
كليس عف طريؽ شركة إعادة التأميف، كالف أخذ هذب العمكلة يجعؿ شركة التأميف اإلسبلمية بمثابة 
المنتج لشركة إعادة التأميف التجارية، كالمفركض أف يككف التعامؿ محصكران بيف شركة التأميف 

لتجارية بعقد مستقؿ، كال يككف لممشتركيف في شركة التأميف اإلسبلمية كشركة إعادة التأميف ا
 .(175)اإلسبلمية صمة مع شركة إعادة التأميف التجارية

كجرل العرؼ في التأميف التجارم أف تحتجز شركة التأميف جزءان مف األقساط المستحقة 
عادة التأميف، كقد لشركة إعادة التأميف لمقابمة األخطار غير المنتهية، كتدفع عنها فائدة لشركة إ

تجنبت شركة التأميف اإلسبلمية السكدانية هذب المعاممة فمـ تحتفظ باحتياطات أكؿ األمر، ثـ كافقت 
بعض شركات إعادة التأميف لمشركة اإلسبلمية باالحتفاظ مف غير أف تدفع عنها فائدة، ثـ تـ االتفاؽ 

طات بالطرؽ المشركعة، كتدفع لها نسبة مع شركة إعادة التأميف عمى أف تستثمر الشركة هذب االحتيا
  .(176)مف الربح

خبلصة يجب عدـ الخمط بيف عمميات إعادة التأميف بالمعنى المشار إليه، كفكرة المشاركة في 
التأميف حيث أف المشاركة في التأميف تضع كؿ مشترؾ في عممية التأميف أماـ مسئكليته بصفة مباشرة 

في مبمغ التأميف الكمي، كتكزع التعكيضات طبقان لنسبة مبمغ  مع المؤمف له كذلؾ في حدكد معينة
تأميف كؿ شريؾ تأميني إلى المبمغ الكمي لمتأميف المتفؽ عميه كالذم عمى أساسه تـ تحديد التزاـ 
المؤمف له بدفع أقساط معينة كالذم عمى أساسه أيضان تتـ التعكيضات كفي حدكدب، كعمكمان يمكف 

طريقة التأميف نسبيه أك غير نسبيه فإنه يمكف تطبيؽ ذلؾ كفقان لطريقة إعادة القكؿ انه سكاءن أكانت 
 التأميف اإلختيارية أك اإلتفاقية.

  المطمب الثانى : نظام تأمين الواجية
جاء  تأميف الكاجهة كأسمكب لمجابهة القكاعد الرقابية التي تنص عمى ضركرة تأميف األخطار 

لسكؽ التأميف كلبلقتصاد الكطني، إف ابتداع هذا األسمكب في لدل شركة محمية مرخص لها  حماية 

                                                           
، طبعة تمهيدية، الصديؽ محمد األميف الضرير،التأميف تقػػكيـ المػسيػػػرة النظريػػة كالتطبيقيػة،  - 175 جامعة الخرطـك

 .16ـ، ص2002
الصديؽ محمد األميف الضرير إعادة التأميف كفؽ المنظكر اإلسبلمي، ، بحث مقدـ لمؤتمر العالـ االسبلمى ،  - 176

 .57هػ ، ص1422جدة، 
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التأميف يرجع في البداية إلى رغبة الشركات الكبرل العابرة لمقارات في إقرار نظاـ تأميف شامؿ كذلؾ 
 .(177)بفرض تأميف الكاجهة عمى شركة مقيمة مقابؿ عمكلة تمرير العممية عف طريقها

 / تأمين الواجية والمؤمن لو :1
ستجابة لمقتضيات القكاعد المنظمة عتماد أسمكب تأميف الكاجهة يمكف المؤمف له مف اإلإف إ 

ستفادة مف لمتأميف ببمد النشاط كذلؾ بإبراـ عقد تأميف مع شركة مرخص لها بذلؾ البمد كبالتالي مف اإل
ف معاليـ ضمف تأميف الكاجهة تحكيؿ القسط األكبر مما دفعه متجميع خدمات المؤمف المحمي، كما ي

تأميف إلى الشركة المقبكضة أك إلى معيد التأميف الذم اختارب كالذم يثؽ في قدراته، كمف خبلؿ ما 
 .(178)سبؽ يتضح أف أسمكب تأميف الكاجهة يصب في مصمحة المؤمف له

 / تأمين الواجية والمؤمن المباشر :2
ت المحمية  ككذلؾ عف إف المجكء إلى تأميف الكاجهة  يعبر عف عدـ الثقة بكفاءات الشركا 

رغبة في تحكيؿ الحصة الكبرل مف أقساط التأميف خارج البمد، كما أنه مف هذا المنطمؽ يكرس تفاقـ 
التأميف بأسمكب الكاجهة قمة الخبرة كالمهارات اإلكتتابية مف خبلؿ عدـ اتاحة الفرص لككادر الشركات 

 ط الفنية المعقدة.المحمية لمتعامؿ مع هذب النكعية مف العمميات ذات الشرك 
إف التأميف بأسمكب الكاجهة يقمص مف دكر شركات التأميف المحمية لتككف عبارة عمى كسيط 
يتقاضى عمكلة كثيرا ما تككف زهيدة دكف أف تتمكف مف اإلحتفاظ بقسط مقابؿ ما تتحممه مف عبء 

يات إعادة التأميف، تفاقإإضافة إلى أف هذا األسمكب ال يمكنها مف تطكير حجـ أقساطها التي تمكؿ 
كما إف أسمكب الكاجهة مف شأنه أف يحمؿ الشركة المحمية مسؤكلية قانكنية كبيرة في حاؿ إفبلس 
الشركات التي تحاؿ إليها جميع األقساط تحت تغطية إعادة التأميف كالتي ضمنها دكف أم معرفة 

ما هك الحاؿ بالنسبة بطاقاتها المالية كدكف أف يحتفظ بحصة مف األقساط عمى أساس الضماف ك
 .(179)تفاقيات إعادة التأميف العاديةإلمعمميات التي تشممها عمميات اإلعادة ضمف 

إف العبء الكبير الذم تتحممه الشركات المحمية التي تقبؿ أف تكتب عقد تأميف بأسمكب 
ف الكاجهة، مقابؿ عمكلة ضعيفة، كرغـ ذلؾ نبلحظ أف بعض الشركات المحمية تقبؿ هذا النكع م

العمميات كذلؾ نتيجة رغبة جامحة في تطكير رقـ معامبلتها لمظهكر في مظهر شركة كبيرة قصد 
التعريؼ بنفسها عمى مستكل السكؽ المحمي كالعالمي لهدؼ أف تصبح معركفة لدل معيدم التأميف 

                                                           
 .  2005مؤتمر آفاؽ التأميف العربي كالكاقع اإلقتصادم الجديد، دمشؽ، سكريا،  - 177
 .57ـ، ص 2009التأميف في الكطف العربي، عبد الخالؽ رؤكؼ خميؿ، عماف، األردف، مستقبؿ صناعة  - 178

179
- http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5473EF:B-:6D2-63BA-:C9D-:69::8C95C;6.htm (Consulté le 8-

6-4232) 



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - ثوالبحو للدراسات األبيض النيل مجلة
 

240 

خاطر التي الكبار، كما يمكف تفسير رغبة هذب الشركات في القياـ بهذب العمميات دكف إعارة اهتماـ بالم
تكضع عمى كاهمها بضعؼ قدراتها الفنية كالمالية التي ال تمكنها مف االحتفاظ بحصة لحسابها 

 الخاص.
إف تفاقـ هذب الظاهرة كخطكرتها تدعمت عندما  أصبح تأميف الكاجهة يشمؿ كذلؾ العمميات 

يرادية تشجع عمى ذلؾ نتيجة لمضغط الذم تمارسه  العادية كالصغيرة نتيجة ما تكفر مف أرضية كا 
الشركات العابرة لمقارات مف خبلؿ العديد مف الكسطاء الدكلييف، كمما سهؿ ذلؾ ضعؼ القاعدة المالية 
كالفنية لدل العديد مف الشركات المحمية ككما قد يعزل هذا إلى مف رغبة هذب الشركات في الربح 

هـ كتعزيز قدراتها الفنية، السهؿ كالحيني عمى حساب التفكير في تعزيز المكانة المالية لشركات
 كاإلحتفاضية.

 / تأثير تأمين الواجية عمى سوق التأمين المحمي :3
لقد اعتمدت أغمب بمداف العالـ ضمف آليات الرقابة ضركرة أف يككف تأميف مخاطر أم نشاط 

 لدل شركة محمية كذلؾ لعديد االعتبارات مف أهمها :
دث إذ يتـ التعكيض مف طرؼ شركة خاضعة حماية مصالح المؤمف له ككؿ مف يتضرر مف حا .أ 

لقانكف البمد الذم تتعاطى فيه النشاط كذلؾ قصد ضماف التعكيض في أسرع كقت كبما يتماشى 
 مع القانكف المنظـ لممهنة.

 سهكلة مراقبة الشركات المؤمنة لضماف اإللتزاـ بتعهداتها تجاب المؤمف لهـ كاإلقتصاد الكطني. .ب 

 لمسكؽ الكطني لمحد مف تحكيؿ أقساط التأميف إلى خارج البمد. تدعيـ الطاقة اإلحتفاظية  .ج 

 .(180)تدعيـ دكر قطاع التأميف ليساهـ أكثر في تطكير اإلدخار الكطني .د 

لقد جاء أسمكب تأميف الكاجهة مخالفا كناسفا لجميع هذب األهداؼ، كأماـ كجاهة مبدأ " التأميف 
كلئلستجابة لجممة هذب األبعاد اإلقتصادية كالتي لدل شركة محمية " الذم جاء لحماية صناعة التأميف 

اتفقت عميه كؿ بمداف العالـ باشتراطها ضركرة التأميف لدل شركة محمية، يمكف تعريؼ تأميف الكاجهة 
 بأنها آلية لمتحايؿ عمى القانكف.  

ضافة   كمف هنا تتضح خطكرة هذا األسمكب لمتأميف الذم تفاقـ خاصة في البمداف النامية، كا 
لى هذا تعمد بعض الشركات العالمية الضغط عمى بعض األسكاؽ لمنحها إمكانية التأميف خارج إ

ف كانت ال تندرج ضمف أسمكب التأميف الكاجهة  السكؽ، كما ال بد أف نشير إلى تفاقـ العمميات التي كا 
ارم الكمي المباشر أصبحت تشابه هذا األخير اعتبارا كانها تدخؿ تحت طائمة إعادة التأميف االختي
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دكف االحتفاظ  بأم حصة، نتيجة لضعؼ الطاقة اإلحتفاظية أك الطاقة المالية أك نظرا الستثناء 
 .(181)العممية مف اإلتفاقية التعاقدية إلعادة التأميف كلمحد مف قدرة الشركات المحمية لؤلسكاؽ النامية

خؿ تحت مظمة " عقكد ابتدع كسطاء التأميف العديد مف التعقيدات في نكعية العقكد التي تد
شاممة " لكؿ ما لـ يرد ضمف االستثناءات كأصبحت هذب العقكد "العممة " المتداكلة  لمحد في آف كاحد 
مف أقساط التأميف التي كانت تدفع بطريقة عقد لكؿ صنؼ تأميف كتعكيضها بقسط إجمالي مقابؿ 

تشممها التفاقمات العادية، كنظرا لعدـ  العقد " الشامؿ ".كما انه اعتبارا اف هذب النكعية مف العقكد ال
اإلقداـ عميها مف طرؼ بعض المعيديف يطرحها الكسيط الدكلي في السكؽ مع ضماف تغطيتها عمى 

 مستكل إعادة التأميف، كتككف بذلؾ شكبل مف تأميف الكاجهة.
 / محدودية آليات الوقاية من مخاطر تأمين الواجية :4

ستجابة ة تأميف محمية، جاء أسمكب تأميف الكاجهة ككسيمة إللكجكبية التأميف لدل شرك نظران 
لهذا الشرط القانكني متغافبل عمى شرط ضركرة تككيف مدخرات فنية كافية لتسديد كامؿ التعهدات 
المناطة  بعهدة الشركة المحمية خاصة كأف أسمكب الكاجهة ال يمكنها مف االحتفاظ بحصة مف أقساط 

لعدـ معرفتها بالكضعية المالية لمعيد التأميف، عمما كاف  اط ضماف نظران شتر إتأميف، إضافة إلى عدـ 
المسؤكلية تبقى كميا عمى عاتؽ الشركة المحمية أماـ القانكف رغـ ما تضمنه بعض شركات الكاجهة 

 .(182)مف بنكد تعفيها مف المسؤكلية عندما ال يفي معيد التأميف الذم فرضه عميها المؤمف له بالتزاماته
عتبارا لخطكرة هذا األسمكب لمتأميف عمى سكؽ ا  محدكدية التراتيب القانكنية لتفادم تأميف الكاجهة ك أماـ 

ستنباط آليات جديدة فعالة كتدعيـ الرقابة لمنع هذا األسمكب إالتأميف كعمى اإلقتصاد الكطني، يتأكد 
 مف التأميف.
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 باالمكاف مادية اك بشرية خسارة الى تؤدم مؤكدة غير كاحداث متغيرات حصكؿ يعني الخطر .9
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