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قواعـد النشر بالمجلة: 
 

• تقبل البحوث املبتكرة للنرش.

• ال تنرش البحوث إال بعد خضوعها للتحكيم من مختصني يف املجال.

• املواد واألوراق املقدمة للنرش يجب أن ال تكون قد سبق نرشها أو قبولها للنرش بغرض النرش لدى 

جهة أخرى.

التقدم للنشـر:

عىل  مطبوعة  مدمج  قرص  يف  أو  اإلنجليزية  أو  العربية  باللغة  وصورتني  أصل  من  املواد  تقدم   •

مسافتني وعىل وجه واحد فقط من الورقة، مع ترك بوصة لكل هامش ومرقمة ترقيامً مسلسالً مبا يف 

 .A4 ذلك األشكال والجداول وعىل ورق

• يجب اال يزيد البحث عن 25 صفحة وباإلمكان كتابته باللغة العربية او االنجليزية.

• يجب ان يكون هناك مستخلص لكل بحث باللغتني العربية واالنجليزية.

يتم تبويب البحث أو الورقة عىل النحو اآليت:

1. عنوان املقال ويكون مخترصاً ومعرباً عن مضمون املقال.

2. اسم الكاتب )الُكتاب( املشاركني مع تبيان العناوين.

3. يكون لكل باحث ملخصان احدهام باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية شامالً أهم الحقائق 

واالستنتاجات بحيث يغني عن قراءة الورقة، ويكون يف حدود 200 كلمة.

4. املتـن: ويقسم إىل عناوين رئيسة محددة وفق املنهج البحثي املتبع )عىل سبيل املثال، املقدمة، 

التجارب، النتائج، املناقشة، االستنتاج، املراجع، املالحق(.

الهوامش: تكون مرقمة ترقيامً مسلسالً خالل املنت وعند اإلشارة إىل مرجع للمرة األوىل يكتب   .5

كامالً عىل أن يكون املدخل باالسم األول متبوعاً باسم العائلة، وعند تكرار اإلشارة إىل املرجع نفسه 

تستخدم اصطالحات اإلحالة املقننة. كام ال يغني ذكر املراجع كاملة يف الهوامش من إعداد مراجع 

كاملة يف نهاية املنت.

6. يجوز أن يستخدم املؤلف، بدالً من الهوامش، نظام اسم - تاريخ - صفحة يف املنت، وعليه يف هذه 

الحالة مراعاة القواعد املتبعة يف هذا املنهج.
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المراجـع:
 ترتب هجائياً حسب اسم عائلة املؤلف وتكون جميع العنارص املعرفية للمرجع كاملة، وكذلك 

أسامء املؤلفني املشاركني كاملة، وال يقبل )وآخرون( وأيضاً يجب التأكد من أن جميع املراجع الواردة 

باملنت مذكورة بالقامئة، كام أنه يجب أال تكون هناك مراجع بالقامئة مل يرش إليها يف املنت.

• ترقم الجداول وتسميتها.

• تقدم الصور الفوتغرافية من نسخ أصلية.

• ال تقبل الصور امللونة إال إذا كان للون داللة علمية.

• يف حالة عدم إعداد البحث وفقا ملا ورد أعاله من ارشادات فإن البحث سيعاد للباحث دون النظر 

يف اجراء تحكيمه.

• هيئة التحرير غري ملزمة بإعادة البحوث واألوراق التي مل يتم قبولها للنرش.

• يف حالة قبول البحث يف املجلة يجب عدم نرشه يف أي مكان آخر وبنفس الصيغة واللغة أو أي 

لغة أخرى.

• عىل الباحث ارفاق عنوانه كامال مع الورقة املقدمة )مكان العمل - رقم الجوال - الربيد اإللكرتوين(.

• كل مضامني البحوث تعرب عن رأي أصحابها ومجلة كلية اإلمام الهادي غري مسؤولة عن أي قضايا 

أو أحكام تالحق مقدم البحث أو الورقة.

• يحصل مؤلف كل بحث عىل عدد )3( مستالت من كل بحث بدون مقابل تصله عىل عنوانه.

لتأكيد  بحوثهم  الذي يضم  العدد  أوراقهم مبوعد صدور وطباعة  املقبولة  املتقدمني  إخطار  يتم   •

املوافقة النهائية للنرش.

ترسل المكاتبات إلى رئيس هيئة التحرير
كلية اإلمام الهادي

أم درمان
ihc.journal@gmail.com البريد اإللكتروني
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كلمة التحــرير

للعلوم  الهادي  اأ�صرة حترير جملة كلية الإمام  ◄ ي�صرنا يف    
اأن ندفع ملجتمع البحث العلمي بالعدد  التطبيقية والإن�صانية 
العلمية  الأوراق  من  العديد  يحوي  والذي  املجلة  من  الثامن 
والبحوث يف جمال اهتمامات املجلة.. ونعتذر عن التاأخري الذي 
لزم ظهور العدد بالرتاتبية ن�صف ال�صنوية التي درجت عليها 
املجلة وذلك ب�صبب وطاأة اجلوائح ال�صحية والإغالقات التي 
لزمت موؤ�ص�صات التعليم العايل والبحث العلمي ا�صافة لنتقال 
الإلكرتوين،  ال�صدور  اإىل  الورقي  ال�صدور  منط  من  املجلة 
وهذه نقلة ن�صتحقها املجلة لتحقيق النت�صار الوا�صع والو�صول 
املجلة  توا�صل  باأن  ونعد  تكلفة،  وباأقل  مكان  كل  يف  للمتلقي 

متيزها وا�صتجابتها الوا�صعة ملتطلبات ر�صالتها العلمية.
                                                                                   هيئة التحرير     

 



السياسات االقتصادية الكلية - المفهوم واألهداف

د. بخيتة حممد عثمان اأحمد
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المستخلص:
هذه ورقة مفاهيمية هدفها األساسي تسليط الضوء على مفهوم السياسات 
االقتصادية الكلية أهدافها وأدواتها والتحديات والعقبات التي تواجه تنفيذها، 
مع إدراكها التام بأهمية الحاجة إلى سياسات كلية ألي اقتصاد ينشد النمو 
واالزدهار. كما دلفت الورقة إلى أهمية السياسات القطاعية خاصة  االنتاجية  
منها، مفندة المعوقات التي تحد من تنفيذها، ومؤكدة أن وضعها وتنفيذها 

يمكنه أن يساهم في استقرار واستدامة النشاط االقتصادي.
أهم ما يميز هذه الورقة عن غيرها، استداللها بأنه دائماً ال توجد مشكلة 
أتت  لذلك  التنفيذ،  في  المعضلة  تكمن  ولكن  الكلية  السياسات  وضع  في 
مما  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  تكامل  وهو  أال  جداً  مهم  بمحور 
يؤدي إلى تسهيل تنفيذ السياسات الكلية بصفتها واحدة تقود في النهاية إلى 
رفاه المواطن. وللتغلب علي التحديات التي تواجه أداء السياسات ختمت 

الورقة بمالحظات ختامية واقعية وقابلة للتنفيذ.

السياسات االقتصادية الكلية - المفهوم واألهداف
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ABSTRACT:
This is a conceptual paper، its main objective is: highlighting the 
concept of macroeconomic policies، their objectives، tools، challenges 
and obstacles that facing their implementation with full awareness 
of the importance of having macro- policies for any economy which 
seeks growth and prosperity. The paper also pointed to the importance 
of sectorial policies، especially the production ones، refuting the  
constraints that limit its implementation confirming that their making 
and implementation could contribute to the stability and sustainability 
of economic activity.
The most important thing that differentiates this paper from others، it 
is deduced that there is always no problem in the making of macro-
policies، but the dilemma resides in implementation، so it had come 
up with a very important axis: the integration of economic and social 
policies، which facilitates the  implementation of macro-policies as 
a one package that ultimately leads to the well-being of the citizen. 
To overcome the challenges facing macro-policies performance، the 
paper concluded with realistic and actionable concluding remarks.

د. بخيتة حممد عثمان اأحمد
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مقدمة:
بالرغم من الثروات و الموارد الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها السودان، 
إال أن استغالل هذه الموارد لتحقيق الرفاه والنمو االقتصادي المستدام عبر 
سياسات اقتصادية منضبطة وفاعلة ظل ومازال حلما يراوح مكانه. السودان 
واالنتاجية،  اإلنتاج  ضعف  من  ومتدهوراً  متردياً  اقتصادياً  واقعاً  يعيش 
ضعف الصادرات وبالتالي قلة التحصيالت من العمالت األجنبية، تدهور 
العملة الوطنية، استيراد سلع األمن الغذائي التي يمتلك السودان نسبة مقدرة 
منها، ضعف البنيات التحتية، تدهور الحياة في الريف الذي أصبح طارداً، 
انعدام وقلة الخدمات من صحة وتعليم ومياه صالحة، ارتفاع نسبة الفقراء 

وعدم االستقرار االقتصادي..
نمو  تحقيق  إلى  ترمي  عادة  الكلية  االقتصادية  السياسات  أن  والمعروف 
لهم وزيادة  لمن ال عمل  العمل  توليد فرص  اقتصادي مرتفع ومستدام و 
االقتصادية  السياسات  أن  كما  التضخمية.  الضغوط  في  والتحكم  الدخول 
الزاوية  المستقبل هي حجر  للواقع والمستوعبة لرؤى  المالئمة والمناسبة 
المتغيرات  من  جملة  هنالك  وأن  خاصة  مستهدفة،  اقتصادية  نهضة  ألي 
االقتصادية تستدعي الوقوف عند السياسات االقتصادية المقررة والمعمول 
والدخول  األجور  في  التحكم  تتضمن  االقتصادية  السياسة  أدوات  بها. 
االقتصادية  السياسات  كانـت  مـا  إذا  ولكن  المستهلك،  وحماية  واألسعار 
الكلية تستجيب لكل هذا في ظل قلة المعلومات والدراسات وانعدام بعض 
السياسات كسياسات التسعير وسياسات االستخدام علي سبيل المثال؟ فمن 
الصعوبة التوصل إلى استنتاجات موثوقة عن آثار السياسات الكلية على 

قضايا النمو واالستقرار االقتصادي.
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 ومن هنا جاء اهتمام هذه الورقة المفاهيمية  بدراسة السياسات االقتصادية 
مصلحة  في  تصب  لجعلها  االجتماعية  السياسات  مع  وتكاملها  الكلية 
المواطن، خاصة الفقراء وذوي الدخول المحدودة. تأتي هذه الورقة التي 
الكلية،  االقتصادية  السياسات  علي  الضوء  وتسليط  التعريف  إلى  تهدف 
أربع  في  االجتماعية،  السياسات  مع  وتكاملها  وأدواتها  وأهدافها  تحدياتها 
محاور:-  يتناول المحور األول ماهية السياسات االقتصادية الكلية، أهدافها، 
أدواتها ولماذا نحتاج إلى وضع سياسات اقتصادية كلية؟ ويتضمن المحور 
الثاني التحديات والعقبات التي تعترض نفاذ هذه السياسات والوصول إلى 
على  مركزا  القطاعيـة  السياسات  الثالث  المحور  يبين  حين  في  أهدافها، 
القطاع الزراعي والصناعي بصفتها قطاعات إنتاجية ذات أولوية ومعيقات 
االقتصادية  السياسات  تكامـل  الرابع علي  المحور  السياسات، وركز  هذه 
واالجتماعية بصفتها حزم البد منها ألية سياسات تستهدف النمو االقتصادي 
المستقر والمستدام ومالحظات ختامية وتوصيات البد منها، وأخيرا مصادر 

الورقة المرجعية.
مفهوم السياسات االقتصادية الكلية :

هي مجموعة االجراءات التي تتبناها الدولة لتسهيل عملية تحقيق األهداف 
المطلوبة في المجال االقتصادي وضمان تنفيذها. واذا كانت هذه األهداف 
 economic( ( تمثل أولويات يراد الوصول إليها، فإن السياسة االقتصادية
policy تعد إحدى أهم األدوات التي يؤدي تطبيقها إلي تحقيق تلك األهداف 

األمثل  االستغالل  إطار  وفي  الشروط  بأفضل  المعتمدة  األولويات  وفق 
للموارد المتاحة. وعرفتها الموسوعة الحرة )بأنها مجموعة قرارات تتخذها 
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الدولة في ميدان اقتصادي معين، وذلك لبلوغ أهداف اقتصـادية واجتماعية 
محددة، عبر عدد من الوسائل واألدوات(.

وقد تكون للسياسة االقتصادية الصفة العمومية إذا كان المقصود بها تحقيق 
األهداف الشمولية على مستوى کامل المجتمع، وقد تكون قطاعية إذا كان 
المقصود منها تحقيق أهداف على مستوى قطاع معين، أو على مستوى أحد 
فروع اإلنتاج، أو فـي إطار وظيفة أو مهمة اقتصادية معينة، فـي االستهالك 
أو االدخار، أو االستثمار أو اإلنتاج، أو غير ذلك من المهام االقتصادية 
واالجتماعية العامة أو الخاصة. اما الوسائل والمعايير التي تعتمدها لبلوغ 
هذه األهداف، فهي متشعبة جدا، منها : الضرائب، نفقات الدولة، معدالت 
الفائدة المصرفية، المداخيل، األسعار، المنشآت االقتصادية التابعة للقطاع 
العام. وتصنف السياسات االقتصادية وفق هذه المعايير على النحو التالي:

الوسائل:  حسب   - بنيوية  وسياسات  ظرفية  سياسات   : األهداف  حسب 
سياسات موازنات وسياسات نقدية - حسب االستراتيجيات : السياسات التي 
تركز على الطلب والسياسات التي تركز على العرض. -حسب المذاهب 
الشؤون  في  تدخلية  الال  الكالسيكية  الليبرالية  السياسات  االقتصادية: 

االقتصادية واالجتماعية والسياسات التدخلية وهكذا.
السياسة االقتصادية ال تمثل مادة جديدة في االقتصادات المعاصرة، بل أنها 
وجدت في التاريخ االقتصادي. فمنذ بروز الماركسية في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر دافع أصحابها عن السياسة االقتصادية. وخالل ذلك 
أكدت المدرسة الكالسيكية على أولوية المشروع الحر وضرورة عدم تدخل 
الدولة في الشأن االقتصادي وقد دافع أصحاب هذه المدرسة مثل أدم سميث 
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الثامن عشر والتاسع عشر عن  القرنين  و ريكاردو وجون ستيوارت في 
الحرية االقتصادية التامة. ورواد الفكر االقتصادي الذين عارضوا اتجاهات 
المدرسة الكالسيكية فقد أكدوا أن الناس يستطيعون تحقيق حاجاتهم بالتعاون 

فيما بينهم وليس من خالل تكريس النزعة الفردية في العمل.
أهداف السياسات االقتصادية:

تسعى السياسات االقتصادية الكلية بصفة عامة لتحقيق األهداف التالية1:
1 - النمو االقتصادي المستقر:

والخدمات(  )اإلنتاج  االنتاجية  للطاقة  المستمر  االقتصادي  النمو  فزيادة 
يؤدي إلى زيادة الدخل و بذلك تتحسن القدرة الشرائية لألفراد والمجتمع، 
دولة  كل  له  تسعى  الذي  المنشود  االقتصادي  االستقرار  إلى  يؤدي  مما 

لتحقيق معدالت نمو اقتصادية مستقرة ومستدامة تحقق الرفاه لمواطنيها.
2 -  العمالة الكاملة:

الذي  الكلية بسبب  عبئها  هي واحدة من أهم أهداف السياسة االقتصادية 
للموارد  الكامل  المجتمع ويعطل طاقاته، فهي تعني االستخدام  يؤثر على 

البشرية و المادية أي بمعنى آخر فإن البطالة تساوي صفرا.
-3 استقرار األسعار:

ويتمثل استقرار األسعار في المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين اذ 
يجب أن تكون الزيادة في متوسط الدخل الفردي السنوي أكبر من معدل 
التضخم، وهذا يعني، المحافظة على معدل تضخم ثابت من 1 إلى 3 % 

كحد أقصى.
4 -  التوازن في ميزان المدفوعات:

1   الموسوعية في االقتصاد والمعرفة والعلوم، أهداف السياسة االقتصادية الكلية، أغسطس 2015م.
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من  الخارج  مع  االقتصادية  الصفقات  يلخص  جدول  المدفوعات  ميزان 
صادرات وواردات وتدفق رؤوس األموال المختلفة فالبد من توازنها 2.

5 - العدالة في توزيع الدخل:
أي مكافأة االفراد حسب المجهودات و اإلنتاج المادي و الفكري.

أما في السودان وحسب المصادر المتوفرة فإن السياسات االقتصادية الكلية 
ترمي لتحقيق األهداف االقتصادية االتية 3 :

هدفا  االقتصادي، ظل  االستقرار  في ظل  المستدام  االقتصادي  النمو   -  1

استراتيجياً مستمرأ ومتجدداً لواضعي السياسات وصانعي القرار االقتصادي 
طيلة السنوات الماضية  ألكثر من ستين عاما منذ االستقالل وحتى اآلن، 
ألنه من المرتكزات األساسية التي تقوم عليها السياسات الكلية التي تؤدي 
إلى النهضة االقتصادية ألي دولة، إال أنه وبالنظر لحالة االقتصاد السوداني 
اليوم هنالك الكثير من العقبات التي يمكنها أن تهدد هذا االستقرار، والتي 
على رأسها التغيرات الهيكلية مثل تعدد سلطات صناعه القرار االقتصادي 

وتداخل السلطات المالية والنقدية وازدواج المؤسسات..الخ.  
2 -- زيادة االنتاج واالنتاجية في كافة القطاعات االقتصادية بالتركيز على 
القطاع الحقيقي- زراعي، صناعي، خدمي- مع التركيز أيضاً على السلع 
التي تستهدف زيادة الصادرات وإحالل الواردات وهذه من األهداف التي 

ما زالت بعيدة المنال رقم المجهودات.
3 - تحقيق متوسط معدل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي يفوق ال 6,4% 
مع المحافظة علي االستقرار االقتصادي و االلتزام بسياسات نقدية تحافظ 

2   جواد كاظم، أهداف السياسة االقتصادية الكلية، جامعة بابل، 2016م.
3  وزارة المالية واالقتصاد الوطني، العرض االقتصادي، سنوات مختلفة.
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علي متوسط معدل تضخم في حدود الـ %27,1 في العام 2019م وسياسة 
المنتظم  السوق  بين  الفجوة  والعمل على خفض  مدار  مرن  سعر صرف 

والموازي، ومعدل نمو للكتلة النقدية في حدود ال 36%.
للدولة لزيادة االدخار  4 - العمـل على توليد فائض في الموازنة الجارية 
المحلي، وتخفيض عجز الموازنة العامة وزيادة الجهد المالي للدولة ليصل 

إلى %14 من الناتج المحلي اإلجمالي.
المؤشرات  واعتماد  والواليات  المركز  بين  الموارد  قسمة  مراجعة   -  5

االقتصادية والتنموية بالواليات بصفتها معايير لقسمة الموارد )حجم الناتج 
الوالئي اإلجمالي، متوسط دخل الفرد بالوالية، مؤشرات التنمية البشرية 

من صحة وتعليم ومياه ونسبة الفقر(.
-6 المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بزيادة مشروعات 
حدة  وتخفيف  العمل  فرص  وتوفير  القومي  الدخل  في  األصغر  التمويل 
الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية، الجدير بالمالحظة هنا أن السقف المحدد 

للتمويل %12 ولكنه حتي 2019م لم يتعد ال4%.  
7 - تنقيذ إجراءات واصالحات في مجال التجارة الخارجية تؤدي إلى استعادة 
التوازن بين الصادرات والواردات لتحقيق فائض في الميزان التجـاري عن 
وتشجيع  الواردات  ترشيد  إلى  باإلضافة  الصادرات.  حجم  زيادة  طريق 
األجنبي  االستثمار  تدفقات  وزيادة  بالخارج  العاملين  وتحويالت  تدفقات 
المباشر، والعمل على زيادة تدفقات النقد األجنبي من قطاع الخدمات في 

مجال السياحة.
حركة  تعيق  التي  القيود  كافة  وإزالة  التجاري  التبادل  حرية  ضمان   -  8
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الصادر وتنفيذ سياسات تجارية داعمة إلنتاج وتصنيع وتصدير السلع ذات 
القيمة المضافة العالية وإحالل الواردات.

أدوات السياسات االقتصادية الكلية:
السياسات  المالية،  السياسات  هي  االقتصادية  السياسة  أدوات  أهم  تمهيد: 
النظرية  على  يعتمد  السياسات  بتلك  والعمل  التجارية،  السياسات  النقدية، 
االقتصادية المبنية عليها تلك السياسات. ففي حين تركز النظرية الكينزية 
الطلب  لتحريك  الحكومي  اإلنفاق  وبخاصة  المالية  السياسة  أدوات  على 
وتحقيق ما يسمى بالطلب الفعال، نجد أن النقديين الجدد على عكس كينز 
بتقليص  والمطالبة  التضخم،  لمنع  الحكومي  الطلب  زيادة  بعدم  يطالبون 
الفائدة  معدل  على  يركزون  كما  الخصخصة،  نحو  والتوجه  العام  القطاع 
تحقيق  في  وتأثيرها  الصرف  أسعار  وكذلك  النقود،  عرض  في  وتأثيره 
العقود  في  الجدد  النقديين  مدرسة  طغت  المدفوعات.  ميزان  في  التوازن 
القرن  هذا  بدايات  منذ  زالت  وال  المنتهي،  العشرين  القرن  من  األخيرة 
خاصة بعد نهاية الحرب االقتصادية الباردة بنهاية االتحاد السوفيتي وظهور 
سياسات  على  مسيطرة  األوحد،  االقتصادي  والنظام  االقتصادية  العولمة 
الدول الغربية الكبرى، والمؤسسات االقتصادية الدولية التي توجه االقتصاد 
العالمي، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير والتنمية، 

ومنظمة التجارة العالمية.
وفيما يلي استعراض مختصر لهذه األدوات4:  

أوالً: أدوات السياسة المالية وهي:
1 - الضرائب: وتنقسم إلى قسمين: ضرائب مباشرة وهي التي تفرض على 

4  الدكتور عاشور فني، أدوات السياسة االقتصادية، أکتوبر 2010م.
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دخول  على  تفرض  ألنها  الدخول،  وتسمى ضرائب  اكتسابه،  عند  المال 
األفراد والشركات والمؤسسات والقسم األخر هو الضرائب غير المباشرة، 
وتفرض على المال عند إنفاقه، كضريبة المبيعات، ضريبة القيمة المضافة 

وضريبة اإلنتاج.
2 - اإلنفاق الحكومي : وقد يكون إنفاقا ضرورياً أو حاجياً أو تحسينياً وقد 

يكون انفاقاً ترفيهياً اسرافياً.
3 - اإلعانات: وتسمى الدعم وهو ينقسم إلى نوعين : دعم األسعار وهو 
المال الذي تدفعه الدولة للمنتجين ؛ لتخفيض أسعار السلع التي يبيعونها، لكي 
تصبح في متناول أيدي الناس أو لتشجيع مؤسسات إنتاجية على التصدير 
والمنافسة الخارجية. أو دعم الدخول وهو الذي يدفع للفقراء لزيادة دخولهم 

وتمكينهم من شراء لوازمهم الضرورية ) برنامج ثمرات مثاالً(.
ثانياً: أدوات السياسة النقدية

وهي أدوات السوق المفتوحة كالسندات مثل سندات الخزينة وسندات التنمية 
وكذلك األسهم الحكومية واالحتياطي القانوني للبنوك التجارية لدى البنك 
المركزي، ومعدل الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، ويختلف استعمالها 
تتبع  الطلب،  تضخم  وبخاصة  التضخم  حال  ففي  االقتصاد،  حال  بحسب 
الدولة سياسة انكماشية هدفها امتصاص السيولة من السوق، فتعمد السلطات 
النقدية إلى بيع السندات الحكومية، أو زيادة االحتياطي القانوني، أو زيادة 
الفائدة على الودائع مما يشجع على االدخار ويثبط االستثمار فيقل  معدل 
في  السيولة  لزيادة  توسعية  سياسة  الدولة  تتبع  البطالة  حال  وفي  الطلب. 

االقتصاد.
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ثالثاً: أدوات السياسة التجارية
إلى  الصرف  أسعار  وتنقسم  الجمركية  والرسوم  الصرف،  أسعار  وهي 
ثالثة أقسام : سعر الصرف الحر، وسعر الصرف المرن، وسعر الصرف 
العرض  العملة حسب  سعر  فيه  فيتحدد  الحر  الصرف  سعر  أما  المثبت. 
والطلب، وهذا النوع يصعب األخذ به حتى في الدول المتقدمة، وإنما يعمل 
به في السوق السوداء في الدول النامية التي تتبع سعر صرف رسمي مبالغ 
فيه، فيلجأ الناس إلى السوق السوداء بحثا عن السعر الحقيقي الذي يتحدد 
حسب  يتحدد  فهو  المرن  الصرف  سعر  أما  والعرض.  الطلب  على  بناء 
العرض والطلب مع تدخل الدولة أحيانا عند الحاجة للدفاع عن هذا السعر، 
تدخالً غير مباشر، إما برفع معدل الفائدة على الودائع من تلك العملة فيزيد 
المثبت فيعني ربط  الطلب عليها وبالتالي تزيد قيمتها. أما سعر الصرف 
عملة الدولة بعملة دولية قوية، أو بسلة عمالت، أو بوحدة حقوق السحب 
الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي. وهذا النوع يعمل به في الدول 
النامية ؛ لعدم قدرتها على العمل بسعر الصرف المرن بسبب قلة حصيلتها 
من العمالت الصعبة التي يمكن أن تدافع بها عن عملتها، أو عدم جدوى 
استعمال معدل الفائدة. أما األداة األخرى التي تستعمل للتأثير في السياسة 
التجارية فهي الرسوم الجمركية. وتفرضها الدولة لتحقيق عدة أهداف منها: 
تخفيض االستيراد من سلع معينة، أو زيادة حصيلة موارد الموازنة العامة، 
األداتين معاً  الدولة الستخدام  تلجأ  الواردات. وأحياناً  للتأثير في حجم  أو 

لمعالجة العجز في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات. 
لماذا نحتاج إلي السياسات االقتصادية؟
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وزيادة  االقتصادي  النمو  تحقق  التي  االقتصادية  السياسات  تصميم  يعد   
التوظيف وتعزيز التنمية االقتصادية، مهمة ال غنى ألى اقتصاد عنها، على 
الرغم من أنها عملية معقدة تشكل تحدياً كبيراً لمختلف الحكومات ومدي ما 
تحظى به من الدعم في أوساط المجتمع. وقد يكون تصميم هذه السياسات 
واإلصالحات المرافقة لها أكثر تحدياً خالل وقت التراجع االقتصادي كما 
حاصل اآلن في االقتصاد السوداني، حيث يتطلب ذلك التفضيل بين خيارات 
المجتمع، وفي  فئات  بين  لتكلفة هذه اإلصالحات  صعبة وتوزيع متوازن 
النمو  واستقرار  واالقتصادي  المالي  االستقرار  هدف  تحقيق  نفسه  الوقت 
االقتصادي على المديين القصير والطويل. وأحياناً تفضيل سياسة إصالح 
على أخرى قد يؤدي إلى تحميل فئة اقتصادية معينة - رجال األعمال مثال 
- بتكاليف هذه السياسة، بالرغم من أنها قد تحقق هدفاً اجتماعياً وسياسياً 
الوقت  اختيار  يتم  لم  ما  إذا   - يؤدي  قد  نفسه  الوقت  في  لكنه  مشروعاً، 
المدى  االقتصادي على  النمو واالستقرار  تبعات على  إلى   - له  المناسب 
القصير وقد يمتد أثر ذلك إلى المدى الطويل. واألمر نفسه ينسحب على 
سياسات اإلصالح التي تستهدف فئات األفراد، فعدم تقدير الوقت المناسب 
ودرجة هذه اإلصالحات قد يؤدي إلى تراجع متوسط دخل الفرد وقدرته 
االستهالكية، مما يؤدي إلى التأثير في النشاط االقتصادي بشكل عام. لذلك، 
فإن الهدف المشترك للجميع - حكومة وأفرادا ورجال أعمال - يجب أن 
والمتوازن  القوي  االقتصادي  النمو  وتحقيق  المتغيرات  مع  التكيف  يكون 
والمستدام بتبني مزيج من السياسات التي تحقق الكفاءة في أداء االقتصاد 
وتخفف من حدة التشوهات االقتصادية على أن تكون في الوقت نفسه داعمة 
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للنمو االقتصادي. هنالك حوجه ماسة إلى اتباع سياسات تستطيع التكيف 
مع متغيرات األجل القصير )المالية العامة والسياسة النقدية) وإصالحات 
األجل الطويل )اإلصالحات الهيكلية(. وكذلك نتيجة لتراجع أسعار النشاط 
االقتصادي في السودان، البد من تطبيق السياسات الكلية التي تشمل جميع 
الهيكلية كإصالحات سوق  السياسات  المالية، وجوانب  السياسات  جوانب 
العمل واألسواق والتخصيص واألجور وغيرها،، وذلك لكي تكون أكثر 

فعالية وداعمة للنمو االقتصادي على المدى الطويل5.
ولكي يستمر االقتصاد في النمو فإن هنالك حاجة  ماسة إلى سياسات اقتصادية 
قوية تدعم االستمرار في االستثمار سواء من القطاع العام أو الخاص، وهو 
القدرة  الخاص  للقطاع  يكون  أن  المهم  فمن  السودان،  يعانيه  الذي  الواقع 
على ضخ المزيد من االستثمارات لكي يعوض تراجع االستثمارات العامة. 
وهنا تبرز أهمية تهيئة البيئة االستثمارية بجميع مكوناتها لكي تكون جاذبة 
لالستثمارات سواء المحلية أو األجنبية عبر سياسات كلية مرنة، وداعمة 
للمزيد من العمل المكثف من قبـل وزارة االستثمار بالتعاون مع الجهات 
قطاع  في  واالستثمار  الصناعي  االستثمار  معوقات  في  كالنظر  األخرى 
الخدمات وكيفية إزالتها وذلك لنوطن االستثمارات وجذب المزيد منها من 
الخارج لتوظيف العمالة السودانية حتى ال يتم استنزاف االقتصاد من خالل 
االرتفاع الكبير في تحويالت العمالة األجنبية. كذلك البد من وجود حزمة 
هنالك  لالستقرار ألن  وداعمة  للتنفيذ  قابلة  واجتماعية  اقتصادية  سياسات 
خط دقيق بين هدف تحقيق التوازن االجتماعي بتحميل الفئات االقتصادية 
المحافظة  وبين هدف  بتكاليف عادلة لإلصالحات،  المجتمع  المختلفة من 

5 - فهد ابراهيم الشتري، أولويات السياسات االقتصادية الراهنة، مارس 2016م
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على النمو االقتصادي والتوظيف واالستقرار المالي واالقتصادي.
التحديات التي تواجه السياسات االقتصادية الكلية:

تواجه السياسات االقتصادية الكلية العديد من التحديات التي تتمثل في: كيفية 
حشد الموارد في القطاع العام والجهاز المصرفي وتوجيهها نحو القطاعات 
اإلنتاج، ورفع  وزيادة  التمويل  وتكلفة  اإلنتاج  تكاليف  وارتفاع  اإلنتاجية، 
تنافسية الصادرات للنفاذ لألسواق الخارجية، وخفض العجز في الموازنة 
العامة، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العمالت األخرى، وخفض 
معدالت البطالة والتوازن في الميزان الخارجي: ومن أهم هذه التحديات 

التي تحتاج إلى معالجة خللها6.
التحديات الهيكلية:

في  النمو  تباطؤ  السوداني  االقتصاد  في  الواضحة  الهيكلية  التحديات  من 
القدرات المالية اإليرادية للدولة حيث يالحظ تباطؤ نمو االيرادات الكلية 
من  الوالئية  و  القومية  مستوياته  علي  الحكومي  االنفاق  لتمويل  المتاحة 
2011م  العام  الجنوب في  انفصال دولة  للدولة عقب  المصادر اإليرادية 
وضعف نمو األنشطة اإلنتاجية األخرى المولدة للدخل والموسعة لألوعية 
خاصة  مستوياته،  جميع  علي  االنفاق  وتوسع  بنمو  مقارنة  الضريبية 
في  للتوسع  االستجابة  في  حقيقيا  تحدياً  التباطؤ شكل  وهذا  منه  الحكومي 
الخدمات االجتماعية والتنمية، والعجز المستمر في الموازنة العامة. أدناه 

نورد بعض التحديات التي أقعدت االقتصاد السوداني عن المواكبة:
1 - تذبذب معدالت الناتج المحلي اإلجمالي:

في كل الخطط االستراتيجية والبرامج اإلسعافية هدفت السياسات االقتصادية 
6  د. بخيتة محمد عثمان، تطور االقتصاد السوداني خالل ستين عاما، فاس للنشر، الخرطوم 2016م.
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الكلية إلى تحقيق معدالت نمو ثابتة مستقرة وحقيقية للناتج المحلي االجمالي 
تفوق ال %8، إال أن معدالته  ظلت متذبذبة منذ انفصال الجنوب في العام 
2011 إلى أن أصبحت سالبة في العام 2019 وذلك نتيجة النخفاض معدالت 

القطاعات المكونة له،  كما أوردته بيانات التقارير السنوية للبنك المركزي 
 ،2019-2010 لألعوام  النمو  معدل  حيث  لإلحصاء،  المركزي  والجهاز 

توضحه أرقام الجدول أدناه:-
جدول يبين نمو معدل الناتج المحلي االجمالي للسنوات 2010-2019م

2010201120122013201420152016201720182019السنوات
معدل نمو 

-5,21,91,44,43,64,94,84,52,81,3الناتج%

المصدر: مجمعة من بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء وتقارير بنك السودان

2 - ارتفاع األسعار وزيادة وتيرة التضخم:
بالرغم من أن عدم ارتفاع األسعار ركيزة أساسية لالستقرار االقتصادي 
ارتفاع  في  األسعار ظلت  أن  إال  الكلي،  االقتصاد  سياسات  محاور  وأهم 
مستمر منذ بدايات العام 2012م وحتى اآلن رغم االصالحات التي أعلنت 
و  2014م(   -  2012( االقتصـادي  االستقرار  الستدامة  الثالثي  كالبرنامج 
وأولويات  2019م(   - )2015م  االقتصادي  لإلصالح  الخماسي  البرنامج 
الحكومة االنتقالية  الخمس التي من ضمنها المحور االقتصادي االجتماعي 
2021م الذي أكد على إصدار سياسات تخص سيطرة الدولة على صادر 

الخدمات األساسية  المركزي وتوفير  السودان  الذهب وتصديره عبر بنك 
)مياه الشرب ومجانية التعليم وتوطين الدواء وفرص عادلة للنساء(،إال أن 
ذلك لم يتحقق حتى النصف األول من العام  الحالي )2021م(، بل العكس 
قد ازدادت الحالة سوءاً ووصلت إلى مرحلة فاقت قدرة المواطن الشرائية 
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مما يتطلب معالجات عاجلة لكبح جماح األسعار. 
إلى   2019 العام  في   57% من  قفز  الذي  التضخم  معدالت  انفجار  يجيء 
أكثر من %350 حاليا - بحسب إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء- بعد 
اتخاذ الحكومة االنتقالية قرار التعويم الجزئي للجنيه وخفض العملة الوطنية 
بما يقارب ال %700 تنفيذا لوصفة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج 
على  الحصول  في  أمالً  الصندوق  به  أوصي  الذي  االقتصادي  اإلصالح 

القروض وإعفاء الديون.   
3 - التخلف االقتصادي البنيوي:

قطاعي  حساب  على  الخدمات  قطاع  تضخم  اإلنتاجية:  القطاعات  أداء 
اإلنتاج الصناعي والزراعي، حيث أسهم القطاع الخدمي في الناتج المحلي 
اإلجمالي لألعوام 2014م،2015م،2016م، 2017م، 2018م و2019م، حسب 
بيانات التقارير السنوية لبنك السودان المركزي لهذه السنوات المرصودة:  
%47,8، %49,0، %51,1، %50,9  %57,3، %58,0، والقطاع الصناعي 

%24، %23,0، %20,0، %20,2، %21,0، %20,9،  في حين تراجع إسهام 

القطاع الزراعي إلى مستويات متدنية ومتذبذبة بعد أن كان المساهم الرئيسي 
في النشاط القتصادي، %28، %27,9، %28،9 %29،0 %22,0 و20,2% 
على التوالي، مما أدى إلى بروز النشاطات الطفيلية واالستغالل التجاري 

على حساب النشاط اإلنتاجي.
4 - ضعف البيانات اإلحصائية :

ال شك أن القرار االقتصادي السليم يبني علي سياسات اقتصادية سليمة، 
النشاط  ألن  دقيقة،  إحصائية  وأرقام  بيانات  علي  تعتمد  بدورها  والتي 
االقتصادي في معظمه يعتمد علي بيانات، وبالتالي فإن أي خلل أو ضبابية 
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بشأن االحصاءات الكلية في االقتصاد ستؤثر علي أداء السياسات االقتصادية 
المعمول بها، وذلك لرفع نسبة الخطأ في النتائج التي تحدث. فإذا وضعنا 
في الحسبان بأن إعداد وتنفيذ سياسات اقتصادية ناجحة يعتمد على تحديث 
بيانات المؤشرات االقتصادية، وأن العالم في العقد الثالث من األلفية يتجه 
السياسات  لراسمي  نظام  بوصفه  اإللكتروني  اإلحصاء  نظام  اعتماد  إلى 
ومتخذي القرارات، نجد أننا ما زلنا بعيدين كل البعد من تحقيق ذلك، حيث 
متضاربة  فأحيانا  وجدت  وإن  متوفرة  غير  اإلحصائية  البيانات  زالت  ال 

وللحاق بالركب نحتاج إلصالحات جمة. 
-5 ازدياد معدالت البطالة وارتفاع معدالت الهجرة من الريف إلى المدن:

برامج اإلصالح االقتصادي والسياسات االقتصادية التي تبنتها الدولة حتى 
منتصف العقد الثاني من األلفية لم تحقق النتائج المرجوة لتجاوز الجمود 
واستيعاب  التشغيل  فرص  تولد  ولم  السوداني،  االقتصاد  أداء  الزم  الذي 
العمالة في النشاط االقتصادي، فالتحدي يظل ماثال بأهمية وجود سياسات 
استخدام واضحة تستوعب العاطلين عن العمل اآلن والداخلين الجدد لسوق 
أصالً  تربط  لم  العالي  التعليم  في  تبنيها  تم  التي  فالسياسات  كذلك  العمل. 
بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مما أدى إلى ظهور تحدي 
مشاكل  إلى  إضافة  ملفتة،  الجامعات بصورة  أواسط خريجي  في  البطالة 
الحرب والجفاف  والتصحر والمجاعات التي رفعت معدالت الهجرة من 
السكان،  من  كبيرة  بكميات  المدن  اكتظاظ  الي  وأدت  المدن  الي  الريف 
مع قلة الوظائف والمهارات، مما اضطر الكثير منهم إلي مزاولة أنشطة 
هامشية وأعماال غير منتجة. وتمثل بطالة الخريجين وبطالة المدن تهديداً 
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اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً يستلزم مراجعة شاملة للسياسات االقتصادية 
الموضوعة وايجاد سياسات استخدام واضحة تستطيع توسيع فرص العمل 

علي مستوى سوق العمل الداخلي والخارجي.
6 - فجوة الميزان الداخلي والخارجي وارتفاع نسبة المديونية الخارجية:
كذلك من التشوهات الكبيرة التي أصبحت تحديا أمام االقتصاد السوداني هنالك 
فجوة كبيرة في الميزان الخارجي والداخلي تقدر بحوالي %10 ,%4,4، من 
الدخل القومي، واختالل العجز في الميزان التجاري الذي وصل إلي أكثر 
من 5 مليارات بنهاية العام 2020م، حسب البيانات المتوفرة، مما يدل على 
فشل السياسات التي تبنتها الحكومة فبدالً من تشجيع سياسات الصادر عن 
طريق إرجاع المؤسسات العامة التي خصخصت )شركة الزيوت السودانية 
وشركة الصمغ العربي وشركة األقطان والثروة الحيوانية واللحوم( لتتحكم 
الدولة في ميزانها التجاري بزيادة الصادر لتقليل العجز، ولكن لم تظهر 
حتى اآلن سياسات تدل على معالجة هذا الخلل الذي يضر باالقتصاد كثيراً.
ومن التشوهات أيضاً، ارتفاع نسبة المديونية الخارجية حتى وصلت إلى 
أكثر من 60 مليار دوالر بمنتصف العام الحالي 2021 وتزايد خدمات الدين 
مما يحد من تدفق رؤوس أموال جديدة وينعكس ذلك أيضاً على أوضاع 
الحسابات الخارجية للسودان مما يشجع علي هروب موارد النقد األجنبي 

إلى الخارج بحثا عن موطن أكثر أمناً.
المشاكل والمعوقات التي واجهت أداء السياسات الكلية للقطاعات اإلنتاجية:
الكلي  االقتصاد  لجان  االنتاجية،  القطاعات  سياسات  لجنة  تقرير  حسب 
الصادر في نوفمبر 2015م  من وزارة المالية واالقتصاد الوطني، والتقارير 
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األخرى وبعض كتابات المختصين، هنالك جملة من المعوقات والمشاكل 
التي اعترضت تنفيذ السياسات االقتصادية الكلية نجملها في اآلتي:

أوالً: السياسات النقدية :
العاطلة  الطاقات  وتشغيل  الجديدة  للمشروعات  الرأسمالي  التمويل  انعدام 
بالنقد  العامل  المال  راس  توفير  في  الصناعي  القطاع  اعتماد  والتحديث، 
االجنبي على سعر الصرف الحر مما يؤدي إلي تآكل راس المال العامل، 
ارتفاع  المتخصصة  والبنوك  التجارية  البنوك  التشغيلي عبر  التمويل  شح 
معدالت الفائدة )المرابحات( وارتفاع أسعار الصرف الحر بغرض التقييم 

الجمركي.
ثانياً: السياسات المالية :

التشوهات الضرائبية بين االنتاج الوطني ومثيله المستورد، تطبيق الضريبة 
على القيمة المضافة من المنبع على مدخالت االنتاج المحلية والمستوردة 
مما يضعف راس المال التشغيلي، عدم واقعية التقييم الجمركي لمدخالت 
اإلنتاج المستوردة مع أسعارها العالمية، فرض ضريبة أرباح أعمال في 
مرحلة االستيراد لمدخالت اإلنتاج بنسبة %2 مقارنة مع سعر الضريبة 
اإلصالح  سياسة  التنمية ضد  استحداث ضريبة  واقعي،  غير  أمر   10%

الضريبي، فرض رسوم إنتاج على بعض السلع المحلية في ظل إلغاء جميع 
الضرائب غير المباشرة وتوحيدها بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة 
مخالف لسياسة اإلصالح الضريبي، فرض الضريبة على القيمة المضافة 
النهائية  التصنيع  عمليات  جميع  وعلى  الزراعية  االنتاج  مدخالت  على 
تلبية متطلبات  تأثير سلبي في تكاليف اإلنتاج وارتفاع األسعار، عدم  لها 
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القطاع الصناعي من مدخالت االنتاج المحلية، تشبع السوق المحلي بالسلع 
المستوردة المثيلة لإلنتاج الوطني )اإلغراق(، عدم تطبيق قانون اإلغراق 

واالحتكار والمنافسة، تعدد الضرائب والرسوم المركزية والوالئية.
ثالثا:  ومن المعضالت التي ظلت بال حلول،  سياسة التسعير للصناعات 
األجنبي  النقد  من  المطلوبة  الموارد  توفر  عدم  وعدم وضوحها،  الوطنية 
الستيراد المدخالت، ضعف التمويل الرأسمالي للمصانع الوطنية، اضافة 

إلى عدم تطبيق المواصفات للسلع المحلية والمستوردة :
:كالطاقة  التحتية  البنيات  جانب  في  مشاكل  عدة  توجد  أيضاً   رابعاً:  
الكهربائية، وضعف البنيات األساسية األخرى السكة حديد، الطرق البرية 
والدفاع المدني، وفي جانب الموارد البشرية: تصاعد نسبة دوران العمالة 
األجنبية  العمالة  استجالب  تكاليفها،  وارتفاع  ندرتها  إلى  أدى  الذي  األمر 
تشغل  حيث  الداخلي،  العمل  سوق  على  وتأثيرها  الخارج  من  المستقدمة 
وظائف كان السودانيين أولى بها في ظل البطالة المرتفعة، تطبيق زيادة 
بين  للعالقة  الخاص دون مراعاة  القطاع  الدولة على  المعلنة من  األجور 

المخدم والعامل.
وكل ما ذكر وغيره أدى إلى تراجع معدل نمو القطاعات االنتاجية رغم 
السياسات الطموحة التي وضعت، فالزراعة والصناعة بصفتها قطاعات 
انتاجية محورية يعول عليها في النهوض باالقتصاد السوداني تراجع معدل 
المثال  حيث  سبيل  2018 و2019، على  عامي  في  مريعاً  تراجعاً  نموها 
سجل القطاع الزراعي معدل نمو %4 و سالب %1,2 والقطاع الصناعي 
معدل نمو  %2,8 وسالب %1,6 على التوالي ومما يفاقم المشكلة سياسات 
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ارتفاع الدعم التي تبنها الحكومة مؤخراً  والتي حتماً ستؤدي إلى ارتفاع 
تكلفة االنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المنتجة وزيادة معاناة المواطن، 
مما يتطلب سياسات عاجلة وحاسمة لمعالجة الخلل. وأخيرا فإن التحديات 
اختالل  إلى  أدت  االقتصادية  السياسات  تواجهها  التي  الكثيرة  والعقبات 
التوازن في االقتصاد الكلي والتناقض بين مؤشراته مما انعكس سلبا على 
تراجع األداء في االقتصاد ككل مما يستدعي استدامة سياسات االقتصاد 

الكلي واعتماد سياسة إنمائية إلعادة  التوازن إلى االقتصاد السوداني.
السياسات االقتصادية القطاعية:

المراد  واإلجراءات  التدابير  »جملة  هي  القطاعية  االقتصادية  السياسات 
اتخاذها على المستوى القطاعي )زراعي- صناعي. الخ( بما يعالج المشكالت 
القائمة في القطاع المعين ويحقق األهداف القطاعية الفرعية التي تتكامل مع 
األهداف الكلية«. وتعمل السياسات االقتصادية القطاعية لتحقيق األهداف 
االقتصادية الكلية بصورة تراعي خصوصية القطـاع وتتعرف على تحدياته 
وأولوياته وكيفية مساهمته في تحقيق التنمية االقتصادية، وسوف يركز هذا 
المحور على معيقات القطاع الزراعي والصناعي كقطاعات انتاجية داعمة 

للنمو االقتصادي المستدام والمستقر.
اوالً: سياسات القطاع الزراعي والحيواني :

بالرغم من إعالن الدولة لحزمة من السياسات االقتصادية الكلية والسياسات 
الزراعية لدعم القطاع الزراعي وحفز المنتجين لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية 
إال أن تنفيذ هذه السياسات الكلية اعترته جملة من المعوقات علي رأسها 

حسب المصادر المتوفرة 7:
7  وزارة المالية واالقتصاد الوطني، اإلدارة العامة  للتخطيط والدراسات والسياسات، ورقة السياسات 
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تدني اإلنتاجية لكافة عوامل اإلنتـاج، ضعف الخدمات المساندة لإلنتاج من 
بحوث وإرشاد وصناعة وتقاوي، ضعف مساهمة المهندسين الزراعيين في 
العملية اإلنتاجية، حيث استوعب القطاع الزراعي حاليا من 10-%15 من 
احتياجاته الفعلية للكوادر المؤهلة من المزارعين، عدم االهتمام والنظرة 
الهامشية للقطاع المطري التقليدي من قبل متخذي القرارات االقتصادية، 
ارتفاع تكلفة اإلنتاج مقارنة بأسعار المنتج، عدم اكتمال كهرباء المشاريع 
الزراعية، عدم انسياب التمويل في الوقت المحدد، انشغال األهالي بالتنقيب 
العشوائي للذهب األمر الذي أثر علي العمالـة الزراعية وتراجع المساحات 
)الكهرباء،  الزراعي  للقطاع  التحتية  البنيات  وتقادم  ضعف  المزروعة، 
الصيانة والتأهيل، تردي  الري( وعدم  الريفية، األسواق، شبكات  الطرق 

األوضاع األمنية في مناطق اإلنتاجية الغنية.
 بالرغم من السياسات الطموحة التي وضعت، إال أن التنفيذ الفعلي بالنسبة 
للصادرات  التنافسية  القدرة  أكد على ضعف  الزراعية  الصادرات  لزيادة 
من  الصادر  عائد  على  التسويق  لمشاكل  نتيجة  الزيتية  الحبوب  خاصة 
الداخلية  األسواق  بنية  ضعف  أهمها  من  لعل  الزيتية  الحبوب  محاصيل 
وكثرة الوسطاء وقنوات التسويق وكثرة الرسوم والضرائب الزراعية وقلة 
خبرة المسوق السوداني إضافة إلى عدم استقرار السياسات المالية والنقدية، 
واألسماك  واأللبان  للحوم  التصنيع  إلي  اإلنتاج  مرحلة  من  االنتقال  عدم 
لتحقيق القيمة المضافة حتي في سنتي عمر الحكومة االنتقالية الحالية التي 
تبنت سياسات عدم تصدير الخام واللجوء إلى الصناعات التحويلية ولكن ال 

يوجد تنفيذ لهذه السياسات.
الكلية العامة والقطاعية لمعالجة مشكلة الفقر في السودان، يونيو 2009م.
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ثانياً: سياسات القطاع الصناعي:
القطاع  في  االستثمار  وزيادة  تشجيع  هي  القطاع  هذا  في  السياسات  أهم 
الصناعي بهدف االستغالل األمثل للموارد المحلية وزيادة قيمته المضافة 
وتحقيق الترابط بين الصناعة والقطاعات األخرى خاصة القطاع الزراعي 
في  والمساهمة  جديدة  عمل  فرص  توفير  إلي  إضافة  الحيوانية،  والثروة 
تنفيذ  اعترت  المعوقات  من  جملة  هنالك  المالحظ  أن  إال  الفقر،  مكافحة 
السياسات القطاعية في الصناعة منها : عدم توفر النقد األجنبي الستيراد 
تكلفته،  التشغيلي وارتفاع  التمويل  الغيار، ضعف  مدخالت اإلنتاج وقطع 
الصناعات  علي   ) مباشرة  غير  ) ضريبة  اإلنتاج  رسوم  فرض ضريبة 
الصناعي،  القطاع  علي  واإلضافة  الخصم  ضريبة  فرض  التجميعية، 
تضارب االختصاصات بين المركز والواليات، ارتفاع تكلفة المدخالت، 
عدم توفر وتوسيع األسواق. أما في مجال الصناعات االستخراجية حسب 
البيانات المتوفرة، فإن تنفيذ السياسات أشابه جملة من المعوقات على رأسها، 
الحصار االقتصادي العالمي وأثره على استيراد المواد والمعدات والتقنية 
النفط  أسعار  تدني  الضمان،  وخطابات  المالية  االعتمادات  فتح  وصعوبة 
المتواصل عالميا، التوترات األمنية والصراعات القبلية بمناطق البترول، 
ضعف البنيات األساسية لعمليات اإلنتاج في بعض مناطق البترول والتي 
تعوق العمليات االنتاجية خاصة في فترات الخريف، تنامي ديون الشركاء 

وشح الموارد المالية الالزمة لسدادها.
تكامل السياسات االقتصادية واالجتماعي:

قبل البدء في الحديث عن تكامل السياسات االقتصادية واالجتماعية، البد من 
تعريف السياسات االجتماعية، ألن السياسات االقتصادية قد ورد تعريفها 
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فـي مستهل هذه الورقة، فالسياسات االجتماعية هي »مجموعة القرارات 
أهدافها االجتماعية  لتحقيق  المجتمع  المختصة في  السلطات  الصادرة من 
واالتجاهات  االجتماعية  الرعاية  مجاالت  القرارات  هذه  وتوضح  العامة 
الملزمة وأسلوب العمل وأهدافه في حدود أيدولوجية المجتمع«. ومن نماذج 
السن،  لكبار  القومية  السياسة  السكانية،  السياسة  االجتماعية،  السياسات 

سياسة تمكين المرأة.. الخ8. 
التكامل  ينبغي أن تكون متكاملة، ألن  السياسات االقتصادية واالجتماعية 
يحقق عدة أهداف، منها على سبيل المثال: تحسين الكفاءة بتجنب التكرار 
والتضارب، تقدير التعاضد والتناغم بين السياسات حتى يصبح أكبر من 
عدة  علي  يتم  التكامل  أن  ومعروف  منها.  يتكون  التي  األجزاء  مجموعة 

مستويات :
االقتصادية  المجاالت  مثل  المختلفة  السياسات  مجاالت  بين  التكامل   -

واالجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية.
في  السياسات  من  غيره  مع  بعينه  مجال  في  السياسات  إلحدى  تكامل   -

المجال نفسه.
- التكامل بين العناصر المختلفة ضمن سياسة بعينها.

- االنسجام بين السياسات كما هي مكتوبة علي الورق وتنفيذها علي أرض 
الواقع.

لماذا تكامل السياسات االقتصادية واالجتماعية؟
إن األحداث الجسام التي شهدها السودان والتي تمثلت في انفصال الجنوب 

8  مواهب محمد أحمد وماجدة عبد الرحمن، السياسات االجتماعية المتكاملة في السودان، الخرطوم 
يونيو 2015م
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والنزاعات المسلحة في بعض واليات السودان وتبعاتها من نزوح وهجرة 
المتوازنة  التنمية  وعدم  الدخل  مصادر  ونقصان  الموارد  وفقدان  ولجوء 
ذلك  كل  االجتماعي،  النسيج  وتمزق  الفقر  معدالت  وازدياد  واإلنصاف 
وغيره أكد بما ال يدع مجاال للشك، أن السياسات االقتصادية الجزئية ليست 
هي الحل الناجع لمشاكل السودان المعقدة، والبد من طرح حزم سياسات 
واستراتيجيات متكاملة تستطيع حل واقتالع المشكلة السودانية من جذورها 
إليجاد مناخ اقتصادي واجتماعي وسياسي وبيئي سليم يستطيع أن يتمتع فيه 

األفراد والجماعات بكامل حقوقهم وواجباتهم.
مالحظات ختامية وتوصيات:

1 - بعد انفتاح السودان على العالم الخارجي ورفع اسمه من قائمة الدول 
الراعية لإلرهاب وفك الحصار االقتصادي عليه، البد من اعادة صياغة 
السياسات النقدية والتمويلية لتخدم أهداف االقتصاد الكلي، وفق تطوير أداء 
المصارف والمؤسسات المالية األخرى وزيادة قدرتها الستيعاب التدفقات 
النقد  من  االحتياطي  وبناء  اإلنتاجي،  النشاط  في  والتوسع  الكبيرة  المالية 
األجنبي، واستخدام المعايير والضوابط العالمية في مجال الرقابة واإلشراف 
المصرفي، وذلك في إطار السياسة المصرفية الشاملة، مع تطوير النظم 

الخاصة بسالمة واستقرار النظام المصرفي والمالي.
في  التضخم  معدالت  على  المحافظة  على  تعمل  كلية  سياسات  تبني   -  2

مستويات أحادية منخفضة واستقرار سعر الصرف مع تحقيق قدر معقول 
الوضع  مع  يتناسب  السيولة  من  حجم  وتوفير  حركته  في  المرونة  من 

االقتصادي المعافى ومعدالت النمو المستهدفة.
3 -  تنمية الموارد الداخلية والخارجية والعمل علي توازنها واتساقها مع 
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هياكل االدخار واالستثمار ومعدالت سعر الصرف المرن المدار والتضخم 
األحادي.

4 -  مراجعة السياسات الضريبية لتستوعب عدالة توزيعها وتحمل أعبائها 
وشموليتها وشفافيتها مع مراعاة التوازن في توزيع السلطات بين المركز 
العبء  وتخفيف  جهة  من  إضافية  موارد  لتوفير  الحاجة  وبين  والواليات 
علي الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل وتحفيز النشاط االقتصادي، من جهة 

أخرى.
5 - تقوية األجهزة الرقابية للدولة بغرض إحكام الوالية علي المال العام عن 
القانونية  الثُغرات  السليم وسد  اإلداري  والتنظيم  والتأهيل  التدريب  طريق 

واالجرائية في مستوياتها المركزية والوالئية.
6 - تنمية قدرات المرأة اإلنتاجية والمعرفية مع االهتمام بالقطاعات غير 

المهيكلة وإعادة هيكلتها والعمل على إدماجهـا فـي القطاعات الرسمية عن 
طريق سياسات التحفيز وتخفيض وتسهيل القيود القانونية

7 - إعداد برامج مساعدات فنية لبناء القدرات لمقابلة متطلبات تنفيذ السياسات 
المتعلقة بتحسين أداء الخدمة العامة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني 

في معالجة القضايا االجتماعية وخفض معدالت الفقر.
8 - تبني سياسات ومبادرات لزيادة اإلنتاج ودعمه بتكوين محافظ تمويلية 
العربي  كالصمغ  ميزة  بها  للسودان  التي  تلك  خاصة  الصادرات،  لدعم 

والقطن والسمسم واللحوم. 
تشجيع  بهدف  الكهرباء  قطاع  في  االقتصادية  السياسات  مراجعة   -  9

القطاعات اإلنتاجية. 
باالقتصاد  للنهوض  المشجعة  والقطاعية  الكلية  السياسات  اتباع   -  10

د. بخيتة حممد عثمان اأحمد
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واستدامته.
11 - انتهاج سياسات اقتصادية كلية ومالية واستثمارية في مجال االستخدام 

والتشغيل، تساعد على توفير فرص االستخدام والتشغيل مع التركيز على 
محفزات التشغيل وزيادة العمالة في القطاع التقليدي وقطاع الصادر.

استدامة  أكثر  مسار  على  السوداني  االقتصاد  تضع  سياسات  ايجاد   -  12

اعتماداً على زيادة حجم الصادرات.
-13 تبني السياسات الرامية إلى ضبط وترشيد استهالك المنتجات النفطية 

إضافة إلى إيجاد الحلول لديون الشركاء.  
 14 - تحريك القطاعات المعطلة في مجال الصناعات التحويلية في إطار 

سياسة اقتصادية ثابتة لتحقيق القيمة المضافة.

السياسات االقتصادية الكلية - المفهوم واألهداف
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ِملخص البحث:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور األنشطة التعليمية لطفل ما 
قبل المدرسة في تنمية القيم األخالقية واالجتماعية. والمنهج المستخدم لهذه 
الدراسة هو المنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان 
حيث  البيانات  لجمع  رئيسية  أداة  بوصفه  بتصميمه  قامت  التي  االستبيان 
بلغت عينة الدراسة )102( من معلمات ومديرات رياض األطفال بمحلية 
العشوائية.  العينة  طريق  عن  اختيارهن  تم  الشرقية   البقعة  قطاع  بدة  أم 
الحزمة  برنامج  اآللي عن طريق  الحاسب  استخدام  تم  البيانات  بعد جمع 
األساليب  الباحثتان  استخدمت  كما   )Spss( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية 
اإلحصائية اآلتية : ألفا كرونباخ إليجاد الصدق والثبات والتوزيع التكراري 

لإلجابات والنسب المئوية واألشكال البيانية واختبار بيرسون.
وكانت أهم النتائج: هنالك عالقة ارتباطية طردية بين األنشطة التعليمية 
وتنمية القيم الخلقية لطفل ما قبل المدرسة، هنالك عالقة ارتباطية طردية 
المدرسة،  قبل  ما  لطفل  االجتماعية  القيم  وتنمية  التعليمية  األنشطة  بين 
هنالك عالقة ارتباطية  طردية بين دور معلمة الروضة وتوصيل األنشطة 
التعليمية لطفل ما قبل المدرسة. وختم البحث بمقترحات وتوصيات أهمها: 
تنفيذ ندوات ودورات توعية لألسر بأهمية دور رياض األطفال في تنمية 
التعلم  طرق  بتكثيف  التوجيه  الصحيحة،  التربية  وطرق  األطفال  وتعليم 
بالمالحظة والتقليد والتعلم بالقدوة نحو تعلم المهارات ذات العالقة بالجانب 

الخلقي واالجتماعي.

د. جندة حممد عبدالرحيم    اأ. ر�صا عبا�س عبدالكرمي



Abstract:
The Role of Provided Educational Activities for Preschool Child in 

the Development of Ethical and Social Values
The goal of this study is to identify The role of educational activities 

for preschool child in the development of ethical and social values. 
The descriptive method was chosen by the researcher for this study. 
To achieve the set goal of the study she has used a questionnaire that 
has been modified as a prime tool for data collection. The sample of 
the study is 102 specimens consist of randomly chosen teachers and 
child care centers managers in the western Boqua’a at Umbada locality. 
After data collection، (SPSS) computer software was used along with 
various statistical methods such as: Alpha  Cronbach to find Honesty، 
consistence and repetitive distribution for the answers ,the percentages، 
geometic shapes and Person test.The main findings of the study 
were:There is a positive relationship between educational activities for 
preschool child and the development of ethical values,There is a positive 
relationship between educational activities for preschool child and the 
development of social values,There is a positive relationship between 
the role of the preschool teacher and the effectiveness of the educational 
activities of preschool child.The study finalizes with suggestionsand 
recommendations، most important of which is: Increasing families 
awareness of the importance of preschool education، the use of 
observational and role modeling educational techniques to teach skills 
related to ethical and social behavior.

األنشطة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة ودورها في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية
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مقدمة:
  إن فلسفة رياض األطفال تتبلور حول فكرة أنها ليست امتداد لحياة 
تحسين لها، وإضافة عليها فهي  الطفل في المنزل فحسب، بل هي أيضاً 
التي ال  له أسرته، وتلك  التي يمكن أن تحققها   للطفل من حاجاته  تحقق 
يمكنها أن تحققها  له، كذلك تعمل دور رياض األطفال على تصحيح كثير 

من األخطاء التي يقع فيها اآلباء واألمهات لسبب أو آخر. 
ويحتل مفهوم القيم في العلوم النفسية واالجتماعية أهمية كبرى، باعتباره 
والحكم  الفكر  وحدة  تحقق  والتي  األفراد  سلوك  توحد  التي  العوامل  أحد 
والسلوك داخل الحياة االجتماعية.فللقيم دور هام في السلوك اإلنساني، فهي 
أحد محددات السلوك وتتأثر القيم بالعديد من العوامل االجتماعية والسياسية 
الدين والعرف والعادات والتقاليد )محمد،2002:  إلى  واالقتصادية إضافة 

.) 3

التي يقوم عليها  الفلسفة  التربوي يستمد غاياته وأهدافه من  المنهج  إن 
المجتمع ودور التعليم في تحقيق المجتمع المثالي الذي تتضمنه تلك الفلسفة 
؛ لذا فإن المكون األساسي لاليدلوجيا المحركة ألفكار وأقوال وأفعال الفرد 
والمجتمع واألمة هي القيم التي يتبناها كما أنها المكون األساسي لشخصية 
المجتمع والقوة الدافعة لها نحو المحافظة على البقاء والنمو والتطور. وفي 
ظل التغيرات التي تواجه الطفولة في الوقت الحالي كان البد من االستفادة 
من مرحلة رياض األطفال في تعزيز القيم التي تتماشى وتقوي السلوكيات 
حياتهم  في  القيم  ممارسة  على  تدريبهم  أطفالنا عن طريق  لدى  اإليجابية 

اليومية.

د. جندة حممد عبدالرحيم    اأ. ر�صا عبا�س عبدالكرمي
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ومما سبق تبين لنا أن األنشطة التعليمية في رياض األطفال  يكون لها 
دوراً  كبيراً في غرس القيم المجتمعية في نفوس األطفال قبل دخولهم إلى 

المدرسة.
دور  لمعرفة  الدراسة  هذه  إجراء  ضرورة  الباحثتان  رأت  هنا  ومن 
الخلقية  القيم  تنمية  في  المدرسة  قبل  ما  لطفل  المقدمة  التعليمية  األنشطة 
واالجتماعية) دراسة وصفية على أنشطة المستوى األول و الثاني ( بمحلية 

أم بدة.
مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:
الخلقية واالجتماعية من  القيم  تنمية  التعليمية في  ما هو دور األنشطة 
وجهة نظر المعلمات لطفل ما قبل المدرسة ؟وينبثق من هذا السؤال األسئلة 

الفرعية التالية :
1/ هل توجد عالقة بين األنشطة التعليمية وتنمية القيم الخلقية لطفل ما 

قبل المدرسة ؟
2/ هل توجد عالقة بين األنشطة التعليمية وتنمية القيم االجتماعية لطفل 

ما قبل المدرسة ؟   
3/ هل لمعلمة الروضة دور فعال في توصيل األنشطة التعليمية لطفل 

ما قبل المدرسة ؟
أهداف الدراسة:

1/ التعرف على دور األنشطة التعليمية في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية 
لطفل ما قبل المدرسة.

األنشطة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة ودورها في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية
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2/ التعرف على مدى أهمية األنشطة التعليمية في توصيل وتعليم القيم 
الخلقية واالجتماعية لطفل ما قبل المدرسة.                                                                      
توصيل  في  ودورها  الروضة  معلمة  كفاءة  مدى  على  التعرف   /3  

األنشطة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة.
أهمية الدراسة:

ترتكز أهمية الدراسة على محورين:
المحور النظري:

1 / تكمن أهمية الدراسة في أنها تدرس جزءاً مهماً في تنشئة األطفال 
وهي تنمية القيم الخلقية واالجتماعية ومدى تأثير األنشطة التعليمية عليهم.
فاعلية  معرفة  في  األطفال  رياض  أصحاب  تساعد  الدراسة  /هذه   2
األنشطة التعليمية واالستفادة منها واالرتقاء بها للمستوى الكبير الذي تقوم 

به.
المحور التطبيقي:

1 - إثراء المكتبات الخاصة بدراسات الطفولة
2 - هذه الدراسة تساعد القائمين على وضع المناهج التعليمية والتربوية 
الخاصة برياض األطفال حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم التربوي والتعليمي 

على أكمل وجه.
فروض الدراسة:

التعليمية  األنشطة  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطيه  عالقة  توجد   /1
وتنمية القيم الخلقية لطفل ما قبل  المدرسة.

التعليمية  األنشطة  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطيه  عالقة  توجد   /2

د. جندة حممد عبدالرحيم    اأ. ر�صا عبا�س عبدالكرمي
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وتنمية القيم االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة.
3/ توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين دور معلمة الروضة 

وتوصيل األنشطة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة. 
حدود الدراسة:

المدرسة  قبل  ما  لطفل  المقدمة  التعليمية  األنشطة  دور  الموضوعية:- 
في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية ) دراسة وصفية على أنشطة المستوى 

األول والثاني ( بمحلية أم بدة
أم  الشرقية  البقعة  قطاع    – بدة  أم  بمحلية  األطفال  رياض  المكانية: 

درمان.
الزمانية: العام الدراسي 2014م – 2015م.

 – بدة  أم  محلية  برياض  األطفال  رياض  ومديرات  معلمات  البشرية: 
قطاع البقعة الشرقية.

تعريف مصطلحات الدراسة:
األنشطة التعليمية اصطالحاً:

هي مجموع الخبرات التربوية الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية 
متعلميها على  لمساعدة  داخلها وخارجها  التعليمية  المؤسسة  تيسرها  التي 
المتكامل ومن ثم إمكانية تعديل سلوكهم في إطار األهداف  الشامل  النمو 

واإلجراءات التربوية المحددة )البسيوني ،2009: 18(.
األنشطة التعليمية إجرائياً: هي الدرجة التي يتحصل عليها المبحوث من 

خالل إجابته على األسئلة الموضوعة في االستبيان المصمم للدراسة.

األنشطة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة ودورها في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية
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طفل ما قبل المدرسة اصطالحاً:
وتستمر  الطفل  حياة  من  الثاني  العام  نهاية  المبكرة  الطفولة  فترة  تبدأ 
عمر  من  الفترة  هذه  على  البعض  أطلق  ولقد  الثامن.  العام  نهاية  حتى 
حياة  من  الحاسمة  الفترة  هذه  وتتميز   ) المدرسة  قبل  ما  )عمر  اإلنسان  
الفرد بمواصفات عامة تميزهم عن غيرهم من فترات حياة اإلنسان )وزارة 

التربية والتعليم، إدارة التعليم قبل المدرسي، 2005 : 4(.
طفل ما قبل المدرسة إجرائياً:

هي الدرجة التي يتحصل عليها المبحوث من خالل إجابته على األسئلة 
الموضوعة في االستبيان المصمم للدراسة. 

القيم الخلقية اصطالحاً:-
ويتكون السلوك الخلقي من مجموعة من القواعد التي تبين لألفراد كيف 
يجب أن يتصرفوا في الحاالت أو المواقف التي تعرض لهم دون أن يخالفوا 

في ذلك ضمائرهم، أو العرف السائد في مجتمعهم )ناصر ،2004 : 71(.
القيم الخلقية إجرائياً:-

هي الدرجة التي يتحصل عليها المبحوث من خالل إجابته على األسئلة 
الموضوعة في االستبيان المصمم للدراسة.

القيم االجتماعية اصطالحاً:-
المجتمع هو مصدر القيم، وهي المعايير التي اتفق عليها وعلى ممارستها  
المجتمع المحدد ؛ ألنها تخص أفراداً بعينهم يعيشون معاً)ناصر ،2004 : 

.)67

القيم االجتماعية إجرائياً:
هي الدرجة التي يتحصل عليها المبحوث من خالل إجابته على األسئلة 

الموضوعة في االستبيان المصمم للدراسة.
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مناهج رياض األطفال والمنهج القومي
تحقيق  إلى  الوصول  من  لتتمكن  المدرسة  تستعملها  التي  الوسيلة  هي 
األهداف التي يؤمن بها المجتمع، والتي اشتقت من الفلسفة التربوية لذلك 
والممارسات  االتجاهات  أبنائه  تعليم  في  أهدافه  لتحقيق  وذلك  المجتمع، 
الموضوعات  أهم  من  وهي  المجتمع.  بها  يؤمن  التي  والقيم  والمبادئ 
التربوية، وهي جوهر التربية وأساسها، وهي الوسيلة التي تستعمل لتحقيق 
األهداف التربوية والقومية، وهي الطريق إلى مستقبل أسعد وعالم أفضل، 
بالنسبة للمعلم والمتعلم على حد سواء. فهي جهة تساعد  وهي مهمة جداً 
لنجاحها. وهي من  المناسبة  الشروط  التعليم وتوفير  تنظيم  المعلمين على 
جهة أخرى تساعد المتعلمين على التعلم المتمثل في بلوغ األهداف التربوية 

المراد تحقيقها)الساموك،والشمري،2009 : 23 (.
المنهج القومي للتعليم قبل المدرسي:

القومي  المنهج  التربوي،  والبحث  للمناهج  القومي  المركز  من  يصدر 
التعليم  بجعل   )1997( الوزراء  مجلس  لقرار  انفاذاً  المدرسة  قبل  للتعليم 
قبل المدرسة مرحلة أساسية وجزء من السلم التعليمي، ويجئ هذا المنهج 
التربوي  العمل  في ساحة  فراغاً  ليسد  طويالً  زماناً  تأخر  أن  بعد  القومي 
للتعليم قبل المدرسة، إذ كان هذا العمل المهم في صورة اجتهادات فردية 

تقوم فيه كل والية بتصميم منهج للتعليم قبل المدرسة.
وتراعي  الرؤى  توحد  قومية  العمل في صورة  هذا  يتم  أن  وكان البد 
التنوع الذي يتسم به مجتمعنا في السودان، يمثل هذا المنهج القالب العام الذي 
تستطيع كل والية من واليات السودان المتنوعة والمتعددة أن تضع عليه ما 
يناسبها من أنشطة وعناصر بيئية وثقافية تحقق أهداف الخبرات المندمجة 
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في وحدات هي من تصميم مجتمعات المدن والقرى السودانية، يوجه هذا 
المنهج لمعلمة الروضة باعتبار أن الطفل ال يملك مهارات القراءة والكتابة 
والجسمي  العقلي  النمو  للطفل  لتحقق  تنفيذه  على  المعلمة  تعمل  وبالتالي 

والوجداني بطريقة علمية )الصادق،وأخرون، 2009 : 4 (.
األهداف العامة للتعليم قبل المدرسي في السودان:-

1 - صيانة فطرة الطفل السليمة ورعاية نموه الخلقي والعقلي والجسمي 
بصورة سوية متفقة مع الدين.

2 - إكساب الطفل مفاهيم العقيدة بالصورة التي تناسب عمره وحاجاته.
3 - التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجاالت العقلية والجسمية 
والحركية واالنفعالية واالجتماعية والخلقية مع األخذ بعين االعتبار الفروق 

الفردية في القدرات واالستعدادات والمستويات النمائية.
4 - تلبية حاجات ومطالب النمو الخاصة لهذه المرحلة من العمر لتمكن 
الطفل من تحقيق ذاته ومساعدته على تكوين الشخصية السوية القادرة على 

تلبية مطالب المجتمع وطموحاته.
واالستقالل  النفس  على  واالعتماد  المسئولية  تحمل  الطفل  تهيئة   -  5

الذاتي.
6 - تشجيع الطفل على اتخاذ القرار وإبداء الرأي وتنمية روح المبادرة 

والتساؤل.
7 - إطالق قدرة الطفل اإلبداعية وتعزيزها.
8 - تنمية الذوق الجمالي والفني لدى الطفل.

9 - تنمية الشعور الوطني لدى الطفل.
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طريق  عن  لسنه  المناسبة  الخلقي  السلوك  قواعد  الطفل  إكساب   -  10

القدوة واألسوة الحسنة.
11 - اكتساب الطفل المفاهيم والمهارات األساسية لكل من اللغة والعلوم 

والرياضيات.
12 - تطوير النمو العقلي لدى الطفل عن طريق تشجيعه على البحث 

واالكتشاف )الصادق،وأخرون، 2009 : 5(.
رياض األطفال:

تأهيل  إلى  تسعى  واجتماعية  تربوية  مؤسسات  األطفال  رياض  وتعد 
الطفل تأهيالً سليماً لاللتحاق بالمرحلة االبتدائية وذلك حتى ال يشعر الطفل 
في  التامة  الحرية  له  تترك  حيت  للمدرسة،  البيت  من  المفاجئ  باالنتقال 
تسعى  فهي  وبذلك  وإمكانياته  وميوله  قدراته  واكتشاف  نشاطاته  ممارسة 
إلى مساعدة الطفل في اكتساب مهارات وخبرات جديدة، وتتراوح أعمار 

األطفال في هذه المرحلة ما بين الثالثة والسادسة ) بدران، 2000: 118(.
ويعد الطفل في المناهج الحديثة هو المحور األساسي في جميع نشاطاتها 
التجريب  عنصر  فيه  وتنمي  الذاتية،  النشاطات  إلى  دائماً  تدعوه  فهي 
والمحاولة واالكتشاف، وتشجعه على اللعب الحر، وترفض مبدأ اإلجبار 
والقسوة بل تركز على مبدأ المرونة واإلبداع والتجديد والشمول، وهذا كله 
يستوجب وجود المعلمة المدربة المحبة لمهنتها والتي تتمكن من التعامل مع 

األطفال بحب وسعة صدر وصبر.
إذ أن مرحلة رياض األطفال مرحلة تعليمية، هادفة ال تقل أهمية عن 
بذاتها  وقائمة  تربوية مميزة،  أنها مرحلة  كما  األخرى  التعليمية  المراحل 

48
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الخاصة  التعليمية  وسيكولوجيتها  السلوكية  وأهدافها  التربوية  فلسفتها  لها 
بها، وتركز أهداف رياض األطفال على احترام ذاتية األطفال وفرديتهم 
واستثارة تفكيرهم اإلبداعي المستقل وتشجيعهم على التعبير دون خوف، 
ورعاية األطفال بدنياً وتعويدهم العادات الصحية السليمة ومساعدتهم على 
المعيشة والعمل واللعب مع األخرين وتذوق الموسيقى والفن وجمال الطبيعة 
)العناني،  الجماعة  صالح  سبيل  في  رغباتهم  ببعض  التضحية  وتعويدهم 

.) 50 : 2002

ويحتاج األطفال في هذه المرحلة إلى التشجيع المستمر من معلمات هذه 
الرياض من أجل تنمية حب العمل الفريقي لديهم، وغرس روح التعاون 
والمشاركة اإليجابية، واالعتماد على النفس والثقة فيها، واكتساب الكثير 
من المهارات اللغوية واالجتماعية وتكوين االتجاهات السليمة تجاه العملية 

التعليمية )بدران، 2000 : 118(.  
القيم الخلقية واالجتماعية  

القيم والتربية:
القيم هي التي توجه العملية التربوية كاملة، وهي في الوقت نفسه بحاجة 
إلى وسائل وأساليب ومعلمين ونظام، أي أنها في حاجة للتربية، فالعالقة 
القيم  غرس  يصعب  تربية  فبدون  تبادلية،  عالقة  والتربية  القيم  بين  إذن 

وتنميتها، وبدون القيم تصبح التربية عقيمة غير ذات فائدة.  
والتربية التي نقصدها هنا تشمل التربية في البيت وفي المدرسة وفي 
المؤسسات األخرى،وتشمل التربية النظامية وغير النظامية والال نظامية.   
وتبدأ عملية زرع القيم وتنميتها لدى الفرد منذ أيام حياته األولى وهو 
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طفل بواسطة األسرة، وال تنتهي إال بانتهاء حياته من وجه هذه البسيطة 
)العاجز، وأخرون، 1999 : 17(. 

القيم في المنظور التربوي هي: اعتقادات ما هو مرغوب أو غير مرغوب 
تعكس ثقافة المجتمع، وإذا قبل الفرد القيمة لنفسه فربما تصير هدفاً. كما 
أو  الخلقية  مبرراته  له  أن  يشعر معه صاحبه  تفضيل  أو  اختيار  للقيم  أن 
العقلية أو الجمالية أو كل هذه مجتمعة بناًء على المعايير التي تعلمها من 
الجماعة ووعاها في خبرات حياته نتيجة عمليات الثواب والعقاب والتوحد 
لهذا  وتدفعه  تحركه  الفرد  لسلوك  موجهات  القيم  تكون  وبذلك  غيره.  مع 
السلوك ويتخذها معياراً للحكم على هذا السلوك إذا كان مرغوباً فيه أو غير 

مرغوباً عنه) شريف، 2007 :-145 146(.
غرس القيم لطفل ما قبل المدرسة:

البد من غرس القيم المرغوبة في الطفل منذ بداية حياته ومنذ نعومة 
فقط  وتعده  الدور  هذا  األسرة عن  تتخلي  أن  الفادح  الخطأ  ومن  أظفاره، 
مسئوليات المدرسة أو أن تعد الطفل قبل سن المدرسة غير قادر على تعلم 
المدرسة  القيم لدى أطفال ما قبل  القيم وتمثلها ومراعاتها. ويمكن غرس 

بعدة طرق مجتمعية وهي:-
هذه  تشبع  لم  فإذا  سليمة:  وبطريقة  البيولوجية  الطفل  حاجات  إشباع 
الطفل اضطرابات جسمية ونفسية وعقلية، ويصبح  لدى  الحاجات يحدث 
القيم  لديه، ويجب أن يصاحب غرس  المرغوبة  القيم  من الصعب غرس 
عملية إشباع هذه الحاجات، فحين تقوم األم بإرضاع طفلها مثالً مع اقتران 
ذلك الحنان والرعاية وعدم العصبية والمداعبة، فإنها ال ترضعه لبناً فحسب 
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بل تغذيه بحنانها وتكسبه في شخصيته أمناً نفسياً وحباً لها وتعلقاً بالحياة مما 
يجعله فيما بعد يتبنى قيم الرحمة والعطف والحنان وحب الخير لآلخرين.

التنشئة االجتماعية : من خالل السلطة الوالدية خاصة من جانب األم 
عليه  وحنوها  له  ولخدمتها  الطفل ألمه  حاجة  فلسبب  األولى  الطفولة  في 
نفسه  يحول  فهو  لشخصيتها،  تقمصه  في  ودوره  لها،  بها وحبه  وإعجابه 
موضوعاً يصدر إليه أوامر والديه، ومن مظاهر ذلك على سبيل المثال أن 
يمسك الطفل بدميته فيأمرها أال تكشف عن ساقيها وأن تكون مؤدبة، وأن 

تأمر الصغيرة دميتها أن تنام في الوقت المحدد.
إما  الجزاءات  :وهذه  والمعنوية  المادية  والعقوبات  المثوبات  استخدام 
األم البنها  تقول  أن  ذلك  أمثلة  اقتصادية ومن  أو  نفسية،  أو  بدنية،  مادية 
المشاكس تحذره كن مؤدباً وإال ضربتك، أو إذا لم تكف عن سوء السلوك 
فسأحرمك مصروفك ويمكن أن يكون الجزاء نفسياً كالتوبيخ إذا كان عقاباً 

والمدح والثناء إذا كان ثواباً) العاجز، وأخرون، 1999: 12(.
الدراسات السابقة

التربوية  البرامج  أثر  بعنوان:   )2013( فرح  نهلة  المجيد،  عبد  دراسة 
التعليمية ودور معلمة الروضة في تنمية السلوك القيادي للطفل في مرحلة 
التربوية  البرامج  أثر  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت  المدرسي.  قبل  التعليم 
المدرسة  تنميته لطفل ما قبل  القيادي وأهميتها في  السلوك  التعليمية على 
ما  لطفل  القيادي  السلوك  تنمية  في  األطفال  رياض  معلمة  دور  وإلبراز 
قبل المدرسة والتعرف على أبعاد السلوك القيادي بين اإلناث والذكور في 
مرحلة التعليم قبل المدرسي استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي، طبقت 
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على عينة من معلمات رياض األطفال. كانت أداة البحث االستبيان. كانت 
اهم النتائج توجد عالقة ارتباطية  بين دور معلمة رياض األطفال وتنمية 
السلوك القيادي لطفل ما قبل المدرسة وتوجد عالقة ارتباطية  بين البرامج 
التربوية التعليمية والسلوك القيادي للطفل في مرحلة التعليم قبل المدرسي. 
دارسة المومني، عبداللطيف )2003(  بعنوان: فاعلية برنامج تدريبي مقترح 
في النمو االجتماعي على تنمية مهارتي التكيف االجتماعي والمبادأة لدى 
أطفال ما قبل المدرسة. هدفت الدراسة إلى اختيار فاعلية برنامج تدريبي 
مقترح في النمو االجتماعي على تنمية مهارتي التكيف االجتماعي والمبادأة 
الملتحقين  األطفال  من  عينة  على  طبقت  المدرسة.   قبل  ما  أطفال  لدى 

برياض األطفال في منطقة عجلون باألردن.
كانت اهم النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في مهارتي التكيف 
االجتماعي والمبادأة وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي تدربت تدريبًا 
تدربت  التي  التجريبية  بالمجموعة  مقارنة  التدريبي  البرنامج  على  كامالً 
في  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  البرنامج  على  جزئياً  تدريباً 
بين  للتفاعل  أو  الطفل  التكيف االجتماعي والمبادأة تعزى لجنس  مهارتي 

الجنس والمجموعة.
القيم  لتنمية  مقترح  برنامج  بعنوان:  م(.   2001( عائدة  دراسة صالح، 
الخلقية لدى أطفال الرياض بمحافظة غزة. هدفت الدراسة إلى تحديد أهم 
القيم الخلقية الالزمة لطفل الرياض، ومحاولة تنميتها لديهم باستخدام برنامج 
البرنامج  ذلك  فاعلية  مدى  ودراسة  الخلقية  القيم  لتنمية  إرشادي  تربوي 
وتأثيره على أفراد عينة الدراسة بمحافظة غزة. كانت اهم النتائج في القيم 
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الخلقية الالزمة لطفل الرياض هي قيمة الصدق، أهم القيم الخلقية المرغوب 
في تنميتها هي قيمة األمانة وكذلك التعاون، هناك فروق دالة إحصائياً في 
 ),1992Jane,s ( أهمية القيم الخلقية تبعاً لمتغير الجنس. دراسة جين اس
هدفت  األطفال.  رياض  في  للتعليم  مدخل  بوصفه  النشاط  :أهمية  بعنوان 
الدراسة إلى توضيح األهداف االجتماعية للقصص وإظهار أهمية النشاط 
التي  القصص  تجميع  تم  وقد  األطفال،  رياض  في  للتعليم  مدخل  بوصفه 
يرويها األطفال على شرائط تسجيل على مدار سبعة أشهر ونصف بواقع 
مرتين أو ثالث مرات أسبوعياً باإلضافة إلى كتابة بعض المالحظات عن 
داللة السياق. وكذلك أخذت نسخ من إنتاج األطفال المكتوب والمرسوم ثم 
أجريت عملية تحليل مضمون لهذه القصص. كانت اهم النتائج أن القصة 

تحقق أهدافاً اجتماعية وتعليمية.
دارسة ويفر اس )Wyver,s 1995,( بعنوان: اللعب المعرفي واالجتماعي 
عند أطفال الروضة في أستراليا. هدفت الدراسة إلى التعرف على نسبة 
اللعب التمثيلي في إحدى الرياض في أستراليا واستخدمت الدراسة بطاقة 
)5-6( سنوات.  بين  أعمارهم  تتراوح  وطفلة  )60( طفالً  لدراسة  مالحظة 
كانت أهم النتائج مفادها أن نسبة اللعب التمثيلي قد بلغت )%44( من لعب 
األطفال في الروضة وكانت هذه النسبة كالتالي: اللعب اإليهامي )20%( 
وكانت تدور موضوعاته حول االستخدام الوظيفي لمواد التنظيف، اللعب 
مع العرائس ولعب األدوار)%24( وكانت حول موضوعات اجتماعية مثل 
اللعب  أهمية  على  الدراسة  وأكدت  االجتماعية  والمهن  باألطفال  العناية 
والمعلمين  المعلمات  تدريب  وضرورة  الروضة  طفل  حياة  في  التمثيلي 
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إثرائها  أجل  من  الطفل  تربية  ببرامج  ربطه  على ضرورة  وحثت  عليها 
وتوظيفها في تنمية الخبرات االجتماعية لألطفال.  

    اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث المنهجية 
أول  بأنها  السابقة  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  والعينة واألداة، تميزت 
دراسة سودانية تبحث في دور األنشطة التعليمية حيث أن معظم الدراسات 

السابقة تبحث عن البرامج التعليمية بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي.
إجراءات الدراسة:

أوالً: منهج الدراسة:
واسعة  مظلة  المنهج  هذا  ويعد  الوصفي  المنهج  الباحثتان  استخدمت 
ومرنة ويتميز المنهج الوصفي كما ذكر)ملحم، 2002: 353 ( بعدد من 
الخصائص تتمثل فيما يلي: أنه يقدم معلومات وحقائق عن واقع الظاهرة 
الحالية، ويوضح العالقة بين الظواهر المختلفة والعالقة في الظاهرة نفسها، 

يساعد في التنبؤ بمستقبل الظاهرة نفسها. 
ثانياً: مجتمع الدراسة:

  يتكون مجتمع الدراسة األصلي من معلمات ومديرات رياض األطفال 
الشرقية   البقعة  بقطاع  الرياض  بلغ عدد  أمبدة قطاع شرق، حيث  بمحلية 

)88( روضة وعدد معلمات ومديرات هذه الرياض )276 (، 
جدول ) 1( يوضح إحصائيات الرياض بقطاع شرق البقعة

عدد األطفالعدد المعلماتعدد الرياضالقطاع

شرق البقعة
خاصحكومي

276  3859 88ال يوجد

) المصدر: اإلحصاء والبحوث بإدارة التعليم قبل المدرسي محلية أم بدة، 2014م(

األنشطة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة ودورها في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية



55مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م

ثالثاً: عينة الدراسة:
 قامت الباحثتان بتوزيع عدد )102 ( استمارة استبيان على المستهدفين 
اختيارها  تم  روضة   35 من  للدراسة  الكلي  المجتمع  من   50% بنسبة 
بطريقة عشوائية وقد استجاب )101( فرداً حيث أعادوا االستبيانات بعد 
ملئها بكل المعلومات المطلوبة أي ما نسبته تقريباً )%99( من المستهدفين.

عرض البيانات العامة:
جدول )2( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير 

العمر والتخصص والمؤهل االساسي
النسبة التكرار المؤهل 

االساسي النسبة التكرار التخصص النسبة التكرار العمر

2.0 2 أساس 5.9 6 تربية ( تعليم قبل 
المدرسي ) 3.0 3 (23 – 18 )

5.9 6 ثانوي 
إكمال 5.9 6 علم نفس( رياض 

أطفال) 33.7 34 (29 – 24 )

25.7 26 ثانوي 
نجاح 7.9 8 علم اجتماع 

(تربوي ) 36.6 37 ( 35-30 )

64.4 65 جامعي 80.2 81 آخر  (يذكر) 26.7 27 36 فما فوق

2.0 2 فوق 
الجامعي 100.0 101 المجموع 100.0 101 المجموع

100.0 101 المجموع

نالحظ من جدول أعاله أن نسبة العمر ألفراد عينة الدراسة الذين كانت 
أعمارهم من 18-23 سنة )%3( بينما نجد الذين أعمارهم تتراوح بين 
24-29 سنة كانت )%34( والذين أعمارهم من 30-35 كانت )37%( 

واللذين أعمارهم 35 سنة فما فوق  كانت )27%( 
عينة  ألفراد  الجامعي  التخصص  نسبة  أن  أعاله  الجدول  من  نالحظ 
نفس  وعلم   )6%( المدرسي  قبل  تعليم  تربية  تخصصهم  الذين  الدراسة 

د. جندة حممد عبدالرحيم    اأ. ر�صا عبا�س عبدالكرمي



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 56

علم  تخصصهم  الذين  نجد  بينما  بالتساوي   )6%( كانت  أطفال  رياض 
اجتماع تربوي )%8( أما التخصصات األخرى فكانت )81%(.

نالحظ من الجدول أعاله أن نسبة المؤهل األساسي ألفراد عينة الدراسة 
فكانت  إكمال  ثانوي  لديهم  الذين  أما   )2%( كانت  أساس  مؤهلهم  الذين 
مؤهلهم   الذين  ونجد   )26%( نجاح  ثانوي  مؤهلهم  الذين  ونجد   )6%(

جامعي )%65( ونجد فوق الجامعي كانت )2%(.
4 - التدريب في مجال رياض األطفال:

يوضح الجدول أدناه التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير 
التدريب في مجال رياض األطفال.

جدول ) 3 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التدريب 
وسنوات الخبرة  في مجال رياض األطفال

النسبة التكرار سنوات الخبرة النسبة التكرار التدريب
46.5 47 5 – 1 96.0 97 مدرب
34.7 35 10 -  6 4.0 4 غير مدرب
12.9 13 15 – 11 0 0 تدريب آخر
3.0 3 20 – 16 100.0 101 المجموع
3.0 3 21 فما فوق

100.0 101 المجموع

نالحظ من الجدول أعاله أن نسبة التدريب في مجال رياض األطفال ألفراد 
 )4%( المدربين  غير  نجد  بينما   )97%( كانت  المدربين  الدراسة  عينة 

ونجد تدريب آخر كانت )0%(. 
  نالحظ من الجدول أعاله أن نسبة سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة 
الذين كانت خبرتهم من 1-5 سنة كانت )%47( والذين خبرتهم من 10-6 
الذين خبرتهم من 11-15 كانت )%13( واللذين  كانت )%35( ونجد 
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خبرتهم من 16-20 ومن 20 فما فوق كانت )%3( بالتساوي.
رابعاً: أداة الدراسة:

اعتمدت الباحثتان على االستبانة بوصفها أداة رئيسية لجمع المعلومات 
من عينة الدراسة.

وصف االستبيان:
واحتوت استبانة الدراسة على قسمين رئيسين:

القسم األول: البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة، حرصت الباحثتان 
على تنوع عينة الدراسة من حيث شمولها.

على  مقسمة  عبارة   )40( عدد  على  القسم  هذا  يحتوى  الثاني:  القسم 
االجتماعية،  القيم  الخلقية،  القيم  التعليمية،  األنشطة   ( هي  أبعاد  خمسة 
األنشطة التعليمية وتنمية المهارات، دور المعلمة (، حيث ُطلب من أفراد 
عينة الدراسة أن يحددوا استجابتهم عما تصفه كل عبارة وفق مقياس يتكون 
من خمسة أبعاد وكانت اإلجابة على طريقة ليكرت الرباعية وهي: ) كبيرة 

جدا، كبيرة، متوسطة، ضعيفة(. 
الصدق الظاهري:

قامت الباحثتان بعرض االستبانة على عدد من المختصين في مجال علم 
النفس والتربية العاملين بالجامعات السودانية بلغ عددهم ) 7 ( محكمين، 
لقياسه  وضعت  لما  ومناسبتها  العبارات  صالحية  معرفة  بغرض  وذلك 
بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة لزيادة فاعلية االستبانة تعديالت  القيام  ثم 

المحكمين لالستبيان، الصورة النهائية لالستبيان.
الدراسة االستطالعية:

الخصائص السايكومترية للمقياس )ثبات وصدق أداة الدراسة ( :
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لمعرفة الخصائص القياسية للفقرات بالمقياس بمجتمع الدراسة الحالية، 
المحكمين  بتوجيهات  المعدلة  المقياس  صورة  بتطبيق  الباحثتان  قامت 
والمكونة من )40( فقرة على عينة استطالعية أولية حجمها )40( مفحوصاً 
تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة الحالية، وبعد تصحيح 
االستجابات قامت الباحثتان برصد الدرجات وإدخالها في الحاسب األلى، 

ومن ثم تم اآلتي:
1 - صدق االتساق الداخلي للفقرات :

بمجتمع  بالمقياس  الكلية  الدرجة  مع  الفقرات  اتساق  صدق  لمعرفة 
الدراسة الحالية، تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة 
مع الدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تقع تحته الفقرة المعنية، والجدول 

التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول)4( يوضح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية بالمقياس 

بمجتمع الدراسة الحالية)ن =40(
دور األنشطة التعليمية في تنمية القيم األخالقية واالجتماعية

القيم األخالقية القيم االجتماعية األنشطة التعليمية دور المعلمة
البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط
1 .563 11 .598 19 .711 32 .803
2 .748 12 .711 20 .796 33 .847
3 .708 13 .651 21 .687 34 .825
4 .741 14 .685 22 .644 35 .780
5 .686 15 .771 23 .748 36 .614
6 .771 16 .683 24 .763 37 .767
7 .662 17 .590 25 .757 38 .775
8 .674 18 .728 26 .635 39 .659
9 .573 27 .770 40 .725
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10 .802 28 .730
29 .723
30 .832
31 .510

يالحظ  من الجدول السابق أن معامالت ارتباطات جميع الفقرات دالة 
اتساق  بصدق  تتمتع  الفقرات  جميع  )0.05(،وان  مستوى  عند  إحصائياً 

داخلي قوي. 
2 - معامالت الثبات للمقياس:

لمعرفة الثبات للدرجة الكلية للمقياس في صورته النهائية المكونة من 
معادلة  بتطبيق  الباحثتان  قامت  الحالية،  الدراسة  مجتمع  في  فقرة   )40(
ألفا كرونباخ على بيانات العينة األولية، فبينت نتائج هذا اإلجراء النتائج 

المعروضة بالجدول التالي:
الفرعية والدرجة  لألبعاد  الثبات  نتائج معامالت  ( يوضح   5  ( جدول 

الكلية بمعامل ألفا كرونباخ لمجتمع الدراسة الحالية

المقاييس الفرعية عدد الفقرات
الخصائص السايكومترية

(ألفا كرونباخ) الصدق الذاتي
القيم الخلقية 10 .905 .951

القيم االجتماعية 8 .894 .945
األنشطة التعليمية 13 .939 .969

دور المعلمة 9 .933 .965

إجراءات الدراسة الميدانية: 
   بعد أن تحققت الباحثتان من صالحية االستبانة في صورته النهائية 
العينة، ثم قامت  أفراد  تم تطبيقه على معلمات ومديرات رياض األطفال 
الباحثتان بتوضيح أهداف الدراسة وبعده طلب من أفراد العينة اإلجابة وفق 
ما يرونه مناسباً لهم، تم جمع االستبانات بعد ملئها، حيث قامت الباحثتان 
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بتفريغ اإلجابات من االستبانة وإدخالها في الحاسب اآللي الستخراج النتائج.
خامساً: المعالجات االحصائية المستخدمة: 

االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج  الباحثتان  استخدمت 
)Spss( حيث استخرجت النسب المئوية ثم األشكال البيانية التوضيحية. 
معامل  استخدم  طريق  عن  والثبات  الصدق  معامالت  استخرجت  كما 

ألفاكرونباخ، واستخرجت االرتباطات عن طريق اختبار بيرسون.
أوالً: عرض وتحليل النتائج:

1 - األنشطة التعليمية:
جدول )6( التوزيع التكراري لدور األنشطة التعليمية المقدمة لطفل ما 

قبل المدرسة في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية
النسبة التكرار دور األنشطة التعليمية
92.1 93 دورها كبير

7.9 8 دورها متوسط

100.0 101 المجموع

عينة  إلفراد  التعليمية  األنشطة  دور  نسبة  أن  أعاله  الجدول  من  نالحظ 
الذين يرون  بينما نجد  اللذين يرون دورها كبير كانت )93%(  الدراسة 

دورها متوسط كانت )8%(.
المفحوصين يوافقون بدرجة كبيرة جداً على  الجدول أن  تبين في  كما 
دور األنشطة التعليمية المقدمة لطفل ما قبل المدرسة في تنمية القيم الخلقية 
في  البسيوني،2009(   ( إليه  أشارت  ما  مع  النتيجة  تتفق  واالجتماعية، 
التعليمية في مرحلة الروضة تستهدف بناء  اإلطار النظري بأن األنشطة 

شخصية الطفل بشكل متكامل في جميع مجاالت نموه.
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2 - أنواع األنشطة التعليمية:
 جدول ) 7 ( التوزيع التكراري ألنواع األنشطة التعليمية المقدمة لطفل 

ما قبل المدرسة في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية

التكرار األنواع
70 مسرح العرائس
70 األناشيد
46 اسلوب القصص
39 رحالت تعليمية وترفيهية
6 لوحات
5 األلعاب الجماعية
5 األركان
4 أنشطة إسالمية
3 مجسمات
3 رياضة
2 موسيقى

 
عينة  إلفراد  األنشطة  هذه  أنواع  نسبة  أن  أعاله  الجدول  من  نالحظ 
يرون  والذين  لكل   )70( واألناشيد  العرائس  مسرح  يرون  الذين  الدراسة 
أسلوب القصص )46( والذين يرون رحالت تعليمية وترفيهية )39( والذين 
يرون لوحات )6( أما الذين  يرون األلعاب الجماعية واألركان )5( ونجد 
الذين يرون أنها مجسمات ورياضة كانت )3( لكل وأخيراً نجد الذين يرون 

أنها الموسيقى وكانت )2(.
وهذا يوضح أنه توجد فروق ألنواع األنشطة التعليمية المقدمة لطفل ما 

قبل المدرسة.
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ثانياً: عرض ومناقشة النتائج:
عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى:

تنص الفرضية األولى من فرضيات الدراسة على أنه : »توجد عالقة 
ذات داللة إحصائية بين األنشطة التعليمية وتنمية القيم الخلقية لطفل ما قبل 

المدرسة«
وللتحقق من صحة الفرضية استخدمت الباحثتان معامل إرتباط بيرسون.
القيم  وتنمية  التعليمية  لألنشطة  بيرسون  اختبار  يوضح   )  8  ( جدول 

االخالقية لطفل ما قبل المدرسة«.
)*( تعني أن العالقة دالة تحت مستوى معنوي )05.( و)**( تعني أن 

العالقة دالة تحت مستوى معنوي )01.(.
نالحظ من الجدول السابق أنه كلما زادت األنشطة التعليمية المقدمة لطفل 
ما قبل المدرسة زادت تنمية القيم الخلقية لديه، حيث تتفق نتيجة الفرضية 
التربية  2005( أن  إليه )العناني،  الحالية مع ما أشارت  للدراسة  األولى 
الدينية في مرحلة الروضة تقوم على أسس تربية وتنمية الجانب الوجداني 
للطفل من خالل األنشطة التي ترمي إلى تعويد األطفال تقدير عظمة الخالق 
وتشكيل سلوكهم مستقبالً، وترى الباحثتان أن هذه المرحلة من أهم الفترات 
لبناء شخصية الفرد وتشكيل سلوكياته المكتسبة، حيث يبدأ الطفل في هذه 
المرحلة في تعلم المعايير والقيم الخلقية،أي المقبول والمرفوض في مجتمع 
الطفل، واالهتمام الباكر بتنمية شخصية الطفل بمختلف جوانبها والتي من 
أهمها الجانب الخلقي حيث أنها من المهام األساسية التي يجب أن يتصدى 
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لها القائمون على العملية التعليمية للقيام واالهتمام بالطفولة، حيث ال يجب 
أن يترك األطفال في هذه المرحلة الهامة في حياتهم للنمو بصورة عشوائية 
دون تخطيط علمي خاصة وأن ما يكتسبه الطفل في هذه المرحلة من حياته 
من قيم وعادات وسلوكيات يصعب تغيرها في المراحل الالحقة من حياته، 
وأيضاً تتأكد نتيجة الفرضية مع ما أشار إليه )عالونه، 2004( أن المعيار 
المتعلقة  القرارات  اتخاذ  في  ويوجه  ويساعد  يحدد  للفرد  الداخلي  الخلقي 
الخلقية  األنشطة  أهمية  هي  النتيجة  هذه  وتفسير  والقيم،  الخلقية  باألحكام 
المقدمة للطفل بالروضة من خالل دور المعلمة في تشكيل الجانب الخلقي 

في شخصيته عبر استخدام األنشطة المختلفة.
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:

:«توجد عالقة  أنه  الدراسة على  الثانية من فرضيات  الفرضية  تنص 
القيم االجتماعية لطفل  التعليمية وتنمية  ذات داللة إحصائية بين األنشطة 
ما قبل المدرسة »وللتحقق من صحة الفرضية استخدمت الباحثتان معامل 

ارتباط بيرسون.
القيم  وتنمية  التعليمية  لألنشطة  بيرسون  اختبار  يوضح   )9( جدول 

االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة

دور األنشطة التعليميةالمتغير

الداللة قيمة االرتباطاألبعاد
النتيجةاإلحصائية

توجد عالقة ارتباطية  طردية بين 000.**841.القيم االجتماعية
المتغيرين

)*( تعني أن العالقة دالة تحت مستوى معنوي )05.( و)**( تعني أن 
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العالقة دالة تحت مستوى معنوي )01.(.
نالحظ من الجدول السابق أنه كلما زادت األنشطة التعليمية المقدمة لطفل 
الفرضية  نتيجة  تتفق  لديه،  القيم االجتماعية  تنمية  المدرسة زادت  ما قبل 
الثانية مع ما أشارت إليه )الناشف،2005( أن أنشطة الخبرات االجتماعية 
واندماجها  االجتماعية  الحياة  تمثيل  على  تساعد  الروضة  تقدمها  التي 
أن  في  )دياب،2001(  تؤكده  ما  مع  الفرضية  نتيجة  تتفق  معاً،  والتوافق 
الطفل يولد مزوداً بقدرة التعلم ولكن انماط السلوك لديه متعلمه من خالل 
الحياة االجتماعية، وترى الباحثتان أن القيم االجتماعية ليست قيماً فطرية 
يولد الطفل مزود بها، بل أنها قيم مكتسبة ومتعلمة يتشربها الطفل من خالل 
المعايير االجتماعية السائدة في بيئته وتكيفه معها وخضوعه لتأثيرات الوسط 
األسري الذي يعيش فيه منذ بداية حياته حيث يحتاج الطفل في هذه المرحلة 
إلى مثيرات بيئية ثرية وتهيئة مواقف اجتماعية تسمح باستغالل وتوظيف 
قدرة الطفل الفائقة على التعلم بالتقليد والمالحظة في هذه المرحلة، كما تؤكد 
أيضاً )ابراهيم،د.ت( أن االتجاهات المعاصرة في التربية في الروضة تحتم 
آًن واحد،تفسير  في  فرديته  اجتماعيات والحرص على  الطفل  تنمية  على 
في  بالغة  أهمية  لها  االجتماعية  األنشطة  أن  هي  النتيجة  لهذه  الباحثتان 
مرحلة الروضة ؛ ألنها تساعد في توصيل القيم االجتماعية للمجتمع الذي 

يعيش فيه الطفل حتى ينشأ الطفل منسجماً مع قيم مجتمعه.
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:

أنه: »توجد عالقة  على  الدراسة  فرضيات  من  الثالثة  الفرضية  تنص 
لطفل  التعليمية  األنشطة  وتوصيل  المعلمة  دور  بين  إحصائية  داللة  ذات 
ما قبل المدرسة« وللتحقق من صحة الفرضية استخدمت الباحثتان معامل 
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ارتباط بيرسون.
األنشطة  وتوصيل  المعلمة  لدور  بيرسون  اختبار  يوضح   )10( جدول 

التعليمية لطفل ما قبل المدرسة

دور المعلمةالمتغير

النتيجةالداللة اإلحصائيةقيمة االرتباطاألبعاد

000.**764.األنشطة التعليمية
توجد عالقة 

ارتباطية  طردية 
بين المتغيرين

نالحظ من الجدول أعاله الذي يوضح أن القيمة)*( تعني أن العالقة دالة 
مستوى  تحت  دالة  العالقة  أن  تعني  و)**(   ).05( معنوي  مستوى  تحت 

معنوي )01.(.
نالحظ من الجدول السابق أنه كلما زاد دور المعلمة في تقديم األنشطة 
التعليمية زاد توصيل القيم عبر تلك األنشطة،  تتفق نتيجة الفرضية الثالثة 
واألخيرة مع ما تشير إليه )خليل،2009( بأن دور معلمة الروضة هو أهم 
جزء في البيئة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة حيث أنها مفتاح النجاح في 
دوراً  للمعلمة  أن  الباحثتان  ترى  حيث  الروضة،  لمنهج  التعليمية  العملية 
هاماً في التخطيط والتنظيم والتنفيذ للعملية التعليمية حيث يجب عليها تنظيم 
ويتيح  الفصل  إمكانات  من  القصوى  االستفادة  يحقق  بشكل  النشاط  غرفة 
األهداف  توضيح  عليها  يجب  وأيضاً  نشاطهم  لممارسة  لألطفال  الفرص 
التي يحققها األطفال من خالل ممارستهم لألنشطة المختلفة وتوجيه نشاطهم 
نحو اهتمام يحقق لهم النمو بشكل متكامل. كما تتأكد نتيجة الفرضية على ما 
أشارت إليه )كامل،2003( أن معلمة الروضة لديها الدور األكبر في توجيه 
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االجتماعية  االنفعالية،  العقلية،  الجسمية،  النواحي  وتنمية  األطفال  وتربية 
من خالل مبادئ وقوانين النمو لمرحلة ما قبل المدرسة، تتفق معها كذلك 
التعليمية  )خليفة،2003( أن معلمة الروضة عليها مسئولية تنفيذ المهمات 
والقيام بمسئوليتها بفعالية تامة، تفسير الباحثتان للنتيجة الحالية للفرضية هي 
أن معلمة الروضة لها الدور األكبر في تشكيل شخصية الطفل مستقبالً لذلك 
النمو  التعرف على مجاالت  الكفايات األساسية في  العديد من  إلى  تحتاج 
المعرفية،  الجسدية،  العقلية،  النواحي  في  المدرسة  قبل  ما  لطفل  المختلفة 
الحركية، االنفعالية، الوجدانية حتى ينشأ الطفل بشخصية متكاملة الجوانب. 

توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :
األنشطة  بين  ذات داللة إحصائية   ارتباطية  طردية  1/ هنالك عالقة 

التعليمية وتنمية القيم الخلقية لطفل ما قبل المدرسة.
بين األنشطة  ارتباطية  طردية ذات داللة إحصائية   2/ هنالك عالقة 

التعليمية وتنمية القيم االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة.
معلمة  لدور  إحصائية   داللة  ذات  ارتباطية  طردية  هنالك عالقة   /3

الروضة وتوصيل األنشطة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة.
وتبعاً للنتائج توصي الباحثتان باآلتي :

1 - تنفيذ ندوات ودورات توعية لألسر بأهمية دور رياض األطفال في 
تنمية وتعليم األطفال وطرق التربية الصحيحة.

بالقدوة  والتعلم  والتقليد  بالمالحظة  التعلم  طرق  بتكثيف  التوجيه   -  2

نحو تعلم المهارات ذات العالقة بالجانب الخلقي واالجتماعي، مثل ضبط 
االنفعال وتعلم القيم الخلقية والروحية.
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على العاملين في مجال رياض األطفال أن يكونوا على قدر كافي من 
المؤهالت العلمية التي تأهلهم للعمل في هذا المجال المهم.

المقترحات: 
  تضع الباحثتان بعض االقتراحات لبحوث مستقبلية ترى أنها قد تساهم 
في سد الثغرات والنقائص الخاصة بالمفاهيم واألنشطة والوسائل وطرق 

التقويم المتعلقة بهذا الجزء من المنهج بالتعليم قبل المدرسي وهي:
 دراسة عن أهمية رياض األطفال في تنمية القيم الخلقية واالجتماعية 

للطفل.
والقيم  المفاهيم  اكتساب  في  التعزيز  أسلوب  استخدام  أثر  دراسة عن   

واآلداب الخلقية واالجتماعية  في تغيير اتجاه الطفل.
العقلية  المقدرات  نمو  في  التعليمية  الوسائل  استخدام  أثر  عن  دراسة 

والتوافقية ألطفال ما قبل المدرسة.
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مستخلص الدراسة :
التنشئة  االجتماعي في  التواصل  إسهامات مواقع  الدراسة  تناولت هذه 
السياسية لدى الشباب السوداني وقد تلخصت أهداف الدراسة في الوقوف 
على إسهام وسائل التواصل االجتماعي في التنشئة السياسية لدى الشباب 
التي يمكن أن تحدثها  وكذلك الوقوف على مدى إدراك الشباب للمخاطر 
وسائل اإلعالم الجديد له، أيضا الوقوف على العوامل التي أدت إلى ظهور 
اإلعالم الجديد وتحديد خصائصه وسماته والوسائل التي يعتمد عليها في 
اإلعالم  لوسائل  تعرضاً  األكثر  الفئات  على  االتصالية  الرسائل  توصيل 
أداة  واستخدم  )المسحي(  الوصفي  المنهج  على  الباحث  واعتمد  الجديد، 
االستبيان بوصفها أداة رئيسة والمالحظة بوصفها أداة مساعدة، واحتوت 
الدراسة على خمسة فصول في كل فصل ثالثة مباحث وتوصلت الدراسة 
االجتماعي  التواصل  وسائل  وسائل  ساهمت  أهمها:  النتائج  من  عدد  إلى 
في التنشئة السياسية لدى طالب الجامعات السودانية، كذلك هنالك اهتمام 
من أفراد عينة الدراسة بقضايا العطالة - العنف الطالبي - التوظيف التي 
تطرح في وسائل وسائل التواصل االجتماعي كما بينت الدراسة أن غالبية 
أفراد العينة يحرصون يوميا على استخدام وسائل االتصال.  وقدم الباحث 
السودانية  المؤسسات اإلعالمية  قيام  منها : ضرورة  التوصيات  عدد من 
وحرية  التسامح  مفاهيم  نشر  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  باستخدام 
االختالف وعدم إقصاء اآلخر؛ ألنه يعد مصدر معلومات مهم في التنشئة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  تطرح  أن  وضرورة  الشباب،  لدى  السياسية 
بالمعلومات  تزويده  على  وتعمل  خاص  بشكل  الشباب  تهم  التي  القضايا 
الضرورية له ولثقافته السياسية ومن المهم العمل على توجيه مستخدمي 
بمسؤولية  عملها  ألداء  السودانية  اإلعالمية  بالسياسة  التفاعلي  اإلعالم 

صادقة بااللتزام بمبادئ الثقافة السياسية.
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Abstract :
The study tackles new media and its contributions in forming political 

attitude for Sudanese youth، the objectives of the study are assumed in 
the following:

Reviewing new media in forming political attitude for university 
students.

Reviewing how university student can realize the problem which are 
caused by new mass media.

Reviewing the factors that lead to modern new media and determining 
its characteristics and features and the means it relies on to deliver the 
communicative messages to the certain categories that are more exposed 
to modern mass media.

The researcher used analytical descriptive method (survey) as well 
as using questionnaire as main tool، and interview and observation as 
sub-tools. The study consists of five chapters.

The most important result of study is news Sudanese. 
The sample persons are more concerned about: unemployment، 

students’ violence، and recruitment that appear on new media  mass.
   Most of sample persons use modern media every day.
The researcher comes up with the following recommendations:
The Sudanese Mass Media institutions should necessarily use 

an effective mass media in spreading tolerance and freedom of 
differentiation concepts and not to abandon the previously mentioned، 
because it is considered the most important information resource in 
forming political trends for Sudanese Youth.

The necessity of discussing the effective new media websites issues 
that concern the student specially and provides him with the necessary 
information and to his political culture.

The most important is to guide those who use the effective mass media 
with Sudanese political new media to perform their work honestly، and 
adhere to political culture principles.

مواقع التواصل االجتماعي واسهاماتها  في التنشئة السياسية لدى الشباب
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مقدمة:
تاريخ  في  فقط  ليس  كبيراً  تطوراً  الجديد  اإلعالم  وسائل  أحدثت  لقد 
واالجتماعي  الشخصي  المستوى  على  األفراد  حياة  في  وإنما  اإلعالم، 
على مصراعيه  المجال  يفتح  افتراضياً  عالماً  لتشكل  وجاءت  والسياسي، 
لألفراد والمجتمعات والتنظيمات بمختلف أنواعها، إلبداء آرائهم ومواقفهم 
التي تهمهم بحرية غير مسبوقــة واستطاعت  القضايا والموضوعات  في 
األنشطة  في  للمشاركة  جديدة  بقنوات  المواطنين  تمد  أن  المواقع  هذه 
أفراد  يمارسه معظم  عاماً  السياسة شأناً  يجعل من  الذي  األمر  السياسية، 
هذه  وذلك ألن  ؛  أخرى  دون  فئات  على  مقتصراً  يكون  أن  دون  الشعب 
المواقع تشجع األفراد غير الناشطين أو الفاعلين سياسياً على المشاركة في 
الفعاليات السياسية، بحيث يمكن القول أنها يمكن أن تكون صوتاً سياسياً 
للمواطن العادي وغير العادي، وتكمن إيجابيات اإلعالم الجديد في سرعة 
التفاعل معها،  المعلوماتية، وضمان وصولها، وتحقيق  االتصال، والقيمة 
وليس كونه إعالماً مرسالً من جانب واحد، مما خلق مساواة داخل المجتمع 

في االتصال.)1(
أهمية البحث:

تأتي أهمية هذا البحث من خالل األسئلة التي وضعها الباحث بغرض 
الوصول إلى نتائج علمية تمثل إضافة للعلم والمعرفة، كما أن وسائل اإلعالم 
الجديد هي وسائل حديثة وعصرية يمكن من خاللها التنشئة السياسية لدى 
شبكات  من  عديد  خالل  من  والمدونات  المواقع  إطالق  سهولة  الشباب، 

1 (1) عباس مصطفى صادق، اإلعالم الجديدالمفاهيم والوسائل والتطبيقات، الطبعة األولى، (عمان، 
2008م، د.ط دار الشروق). ص22.
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التواصل االجتماعي التي تتيح مواقع ومدونات مجانية عبر نماذج سهلة 
ومحددة مما شجع الكثيرين على استخدام هذه النماذج في إطالق مدونات 
في  نوعية  رأى  مجموعات  وتشكيل  اآلخرين  واجتذاب  رأيه  للتعبير عن 

قضايا وموضوعات محددة.
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف أهمها الوقوف على إسهام وسائل 
اإلعالم الجديد في التنشئة السياسية  لدى الشباب السوداني. ومعرفة مدى  
التي تطرحها وسائل اإلعالم،  الموضوعات والقضايا  الثقة في معلومات 
تحدثها  أن  يمكن  التي  للمخاطر  الشباب  إدراك  مدى  على  الوقوف  كذلك 
وسائل اإلعالم الجديد له،أيضاً الوقوف على العوامل التي أدت إلى ظهور 
اإلعالم الجديد وتحديد خصائصه وسماته والوسائل التي يعتمد عليها في 
اإلعالم  لوسائل  تعرضاً  األكثر  الفئات  على  االتصالية  الرسائل  توصيل 
الجديد. واإلسهام في الجهد العلمي المبذول في مجال اإلعالم الجديد لترقية 

هذا المنشط الحيوي المهم.
مشكلة الدراسة:

تبلورت مشكلة الدراسة من خالل الدور المؤثر الذي باتت تؤديه وسائل 
اإلعالم الجديد وإسهاماته في التنشئة السياسية لدى الشباب وتحديد رأيه وفي 
رفع الوعي السياسي وتحديد المواقف تجاه قضايا الدول المختلفة إذ جاء 
إحساس الباحث بالمشكلة من خالل متابعته لألحداث األخيرة التي شهدتها 
تلك  على  قضت  وثورات  وانتفاضات  سياسي  حراك  من  العربية  الدول 
الحكومات التي سيطرت على الحكم عقودا من الزمان إذ عجزت وسائل 

مواقع التواصل االجتماعي واسهاماتها  في التنشئة السياسية لدى الشباب
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الحكومات  هذه  مناهضة  من  تلفاز – صحافة(  )إذاعة   األخرى  اإلعالم 
برغم توفرها. من خالل ذلك تتلخص مشكلة الدراسة في األسئلة المحورية 

التالية :
1- إلى أي مدى أسهمت مواقع التواصل االجتماعي في التنشئة السياسية 

لدى الشباب السوداني؟
إرضاء طموحاته  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  لعبته  الذي  المؤثر  الدور  هو  ما   - 2

وتحديد رأيه وقناعته وانتمائه السياسي حول قضايا العنف، العطالة، التوظيف؟

 3 - هل مواقع التواصل االجتماعي مساحة آمنة للشباب للتعبير عن آرائهم 

السياسية في قضايا )العنف الطالبي، قضية العطالة، قضية التوظيف( ؟
ولذلك فإن هذه الدراسة تتناول إسهامات مواقع التواصل االجتماعي في 
التنشئة السياسية لدى الشباب السوداني من خالل الكيفية التي يتعامل بها 
مع وسائل اإلعالم الجديد والمواقع االلكترونية وإلى أي مدى أرضت تلك 
المواقع طموحاتهم معرفة رؤيته المستقبلية وتأثيرها في تشكيل رأيه حول 

مختلف القضايا والمواقف. 
فروض الدراسة.

الفرض األول: أسهمت مواقع التواصل االجتماعي في التنشئة السياسية 
لدى الشباب السوداني.

استخدام  كثافة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  الثاني:  الفرض 
الشباب السوداني لشبكات التواصل االجتماعي وبين التأثيرات الناتجة في 
تحديد قناعاته وانتمائه السياسي وإشباع رغباته وتحقيق طموحاته في كافة 

المستويات )المعرفية،الوجدانية، السلوكية(.
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منهج البحث:
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي )المسحي( وهو الذي 
تعرض  أي  العلمي  المنهج  باتباع  ووصفها  الحقائق  التسجيل  إلى  يهدف 
الخصائص بطريقة موضوعية دقيقة في الحصول على المعلومات وبيانات 

وأوصاف الظاهرة موضوع الدراسة.
حدود الدراسة:

 اإلطار المكاني:
اختار الباحث والية الخرطوم مكاناً إلجراء هذه الدراسة نسبة لوجود 

الجامعات الحكومية واألهلية الخاصة وشبه الحكومية.
اإلطار الزماني:

وهي الفترة التي تجرى فيها الدراسة من عام  2013 إلى 2015م وقد قام 
الباحث باختيار هذه الفترة نسبة الندالع الحراك السياسي العربي فهذا يتيح 
لتمثيل المجتمع الكلي بما يتالءم مع أسئلة الدراسة وأهدافه  مناسباً  مجاالً 

وكذلك هذا اإلطار يؤدي إلى الدقة والثبات وتجنب اإلسقاط. 
المحور األول: )مفهوم اإلعالم الجديد وأهدافه(:

مصطلح اإلعالم الجديد أو اإلعالم التفاعلي يدخل تحته عدد كبير من 
الوسائل التي تتميز )interactive(، والجدير بالذكر إن التغيرات التي تعيشها 
تكنولوجيا اإلعالم اليوم هي التغيرات الرابعة من نوعها في العصر الحديث 
وذلك عقب اختراع الطابعة وبشكل رئيسي الطابعة التجارية السريعة التي 
وبعدها  واقعة  حقيقة  للعموم  والكتب  والمجالت  الصحف  توزيع  جعلت 
استخدم الراديو عام 1920م ثم التلفاز 1939م وتطور األمر ما وصلت إليه 

مواقع التواصل االجتماعي واسهاماتها  في التنشئة السياسية لدى الشباب
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شبكة المعلومات.2)1(
المرسل  بين  والتواصل  االتصال  أسلوب  في  اآلني  الدمج  عملية  هو 
والمستقبل، تكون المادة أو الرسالة هي محور هذا الدمج بغرض توصيل 

الفكرة واإلقناع بها أو االستدراك. وتشمل: 
قدمت اإلنترنت البيئة الالزمة لظهور اإلعالم الرقمي التفاعلي بشكل لم 
يكن متاح من خالل التفاعلية التي ظهرت في التلفزيون واستطاع نموذج 
اإلعالم الرقمي التفاعلي علي شبكة اإلنترنت إن يتبنى نظام قدرة علي تنمية 
واالتصال  والتحكم  التفاعلية  من  درجة  أعلي  وتحقيق  المستخدم  مشاركة 
والمطلوب  االستخدام  في  طريقة  أو  أسلوب  وأقوى  أهم  التفاعلية  وتعد 
التفاعل  المستخدمين حيث يسمح هذا  كثير من  يبحث عن  الذي  الرئيسي 
لهم باستخدام الوسيلة اإلعالمية في تدعيم ميولهم أو نزعتهم للتفاعل لهم 
باستخدام الوسيلة، ووسائل اإلعالم بهذه تصبح المظلة التي تتحمل مسئولية 
أداه مسئولة  إلى  تتحول  أن  بعد  تحقيق األمن والسالم االجتماعي خاصة 
تعمل بوعي من أجل التنمية والعدل والتثقيف، وحل الصراعات السياسية 
واالجتماعية بأسلوب علمي وتربية المجتمع وتهذيبه مع إعالء قيم السالم 
االطالع  تستطيع  )اإلنترنت(  الحديثة  اإلعالم  وسائل  إن  واالستقرار، 
بأدوار مهمة ونظره، لما تتمتع به التنوع والتعدد وسعه االنتشار والقدرة 
الجمهور في أي وقت وفي أي وضع وفي أي مكان  إلى  الوصول  علي 
وخصوصا أنها تقوم ليس بمجرد نشر المعلومات فقط وإنما أيضا تفسير 
وشرح هذه المعلومات مع التحليل والتعليق عليها، فضال عن تقديم األفكار 

2 (1)علم الدين محمود، ثورة المعلومات ووسائل االتصال، التأثيرات السياسية لتكنولوجيا االتصال، 
مجلة السياسة الدولية، العدد الثاني،1996م، ص 107

د. م�صوي اأبكر عبداهلل اآدم



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 78

من  والبد  ومستقبلها،  الشعوب  لمصير  الضرورية  الجديدة  والمعلومات 
االعتراف هنا بصعوبة تقديم تعريف محدد لإلعالم الجديد فعلى الرغم من 
ثرائه التقني وأهميته السياسية واالقتصادية والثقافية، ما زال تنظيره تائها 
بين علوم اإلنسانيات ونظريات المعلومات واالتصال ويقول عن موقع القناة 
اإللكتروني بأنه »الرأي والمعلومة والخبر والخبرات والتجارب والصور 
ومشاهد الفيديو، التي تنشر إلكترونيا من قبل أفراد مستقلين غير خاضعين 
ألي نظام سياسي أو غيره، سوى التزام الفرد الشخصي بما يؤمن به من قيم 
ومبادئ وفق ما لديه من رقابة ذاتية وتعرض )مرام عبد الرحمن مكاوي( 
المبالغ بها حسب  علي الدور الذي يقوم به اإلعالم الجديد وعلي إمكانية 
باإلعالم  يتعلق  فيما  الكبرى  )المشكلة  بالقول  رأيها، وتعده إعالما مضال 
يملكها  التي  القدرات  عن  واقعية  غير  صوره  يقدم  بات  أنه  هي  الجديد 
فهو يملك أدوات رائعة غير مسبوقة في تداول المعلومات وتبادل الرؤى 
واألفكار والربط بين أصحاب القضية الواحدة لكنه يظل في النهاية كما هو 
في األصل وسيلة وأداه إعالمية غير قادرة علي صنع الحدث كما يروج 
الحدث(  عن  الصفاء  شديدة  نقل صورة  في  تكمن  قدرته  وإنما  الكثيرون 
ونتيجة للتباين واالختالف في تعريفات اإلعالم الجديد ومفاهيمه رغم أنها 
تصب في بوتقة واحدة، فإن الدكتور عباس صادق يرى فيه عملية التزاوج 
ما بين تكنولوجيا االتصال والبث الجديدة والتقليدية مع الكمبيوتر وشبكاته 
ووسائط اإلعالم التقليدية فقد نشأت3)1(داخله حالة تزامن في إرسال  الصور 
صادق  مصطفي  عباس  الدكتور  ويضيف  واألصوات  والثابتة  المتحركة 
 media« تعريفا آخر لإلعالم الجديد أو اإلعالم البديل بأنه )اإلعالم الرقمي

3 (1)علم الدين محمود، ثورة المعلومات ووسائل اإلتصال، مرجع سابق ص108
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 digital» لوصف بعض تطبيقاته التي تقوم علي التكنولوجيا الرقمية مثل 
التلفزيون الرقمي والراديو الرقمي وغيرها أو لإلشارة إلي نظام أو وسيلة 
 interactive( إعالمية تندمج مع الكمبيوتر ويطلق عليه اإلعالم التفاعلي
media( » طالما توفرت حاله العطاء واالستجابة بين المستخدمين لشبكة 

اإلنترنت وغيرها من  التفاعليين وصحافة  والراديو  والتلفزيون  اإلنترنت 
النظم اإلعالمية التفاعلية الجديدة، يضاف إلي ذلك إلى أن اإلعالم الجديد 
أخذ صفه اإلعالم الشبكي الحي علي خطوط االتصال  الرتباط هذا النوع 
من اإلعالم بشبكة اإلنترنت مثل الشبكات االجتماعية، ونتيجة إلي ما تميز 
به هذا بين الكمبيوتر واالتصال، معتمدا علي تكنولوجيا المعلومات ويأخذ 
أيضا تسمية إعالم الوسائط المتشابهة ) hyper media( داللة علي استخدامه 
بين  الفعلي  التداخل  يعني  الذي   )muttimedia( الشعبية  الوصالت  بعض 
هذه الوسائط )النص، الصورة، الفيديو(. يضيف سعود الكاتب: لقد غيرت 
تكنولوجيا اإلعالم الجديد أيضا بشكل أساسي من أنماط السلوك الخاصة 
بوسائل االتصال من حيث تطلعها لدرجة عالية من االنتباه فالمستخدم يجب 
إن يقوم بعمل فاعل يختار فيه المحتوى الذي يريد الحصول عليه وكثير 
من األبحاث التي تدرس أنماط سلوك مستخدمي وسائل اإلعالم الجماهيري 
توضح إن معظم أولئك المستخدمين ال يلقون انتباها كبيرا بوسائل اإلعالم 
التي يشاهدونها أو يسمعونها أو يقرؤونها كما أنهم ال يتعلمون الكثير منها 
عليهم  سطحيا  مرورا  تمر  الوسائل  تلك  بجعل  يكتفون  األمر  واقع  وفي 
دون تركيز منهم لفحواها 4)1(. وحول التماهي بين وسائل اإلعالم التقليدية 
والتفاعلية يري الكاتب إن تكنولوجيا اإلعالم الجديد أدت إلى اندماج وسائل 

4 (1)عباس مصطفي صادق، مجلة أفكار جديدة، مرجع سابق،ص199-198
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اإلعالم المختلفة والتي كانت في الماضي وسائل مستقلة ال عالقة لكل منها 
باألخرى شكل ألغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل أنها جعلت 
من تلك الحرية حرية اإلعالم وحقيقة ال مفر منها فشبكة الويب مثال جعلت 
أن يوصل  أو  ناشرا  أن يصبح  اإلنترنت  اتصال  لدية  بإمكان إي شخص 

رسالته إلى جميع أنحاء العالم.5)2(
المحور الثاني: )مفهوم التنشئة السياسية ووسائلها(.

التنشئة السياسية:
بين  السياسية  التنشئة  مصطلح  تحديد  على  عاماً  اتفاقا  هناك  ليس   
الباحثين في العلوم االجتماعية، إذ أن هذا المصطلح يمثل قاسماً مشتركاً 
أن  هؤالء  من  وكل  واإلعالم،  واالجتماع  السياسة  في  المتخصصين  بين 
فيه،  تخصص  الذي  المجال  ويخدم  اهتماماته  مع  يتناسب  تعريفا  يضع 
وعلي الرغم من هذا التفاوت في تحديد المعنى الدقيق للمصطلح إال أننا 
نستطيع القول أن هناك ثمة متغيرات رئيسة وردت في بحوث ودراسات 
المتخصصين مثل األسرة، والمدرسة، واألقران، ووسائل اإلعالم، إذ تمثل 
هذه العوامل األربعة المصادر الرئيسة للتنشئة السياسية، ومن خالل هذه 
العوامل نستطيع أن نصوغ تعريفا مقبوالً لمفهوم التنشئة السياسية بعد أن 

نستعرض التعريفات العامة التالية:
يعرف إتكن Atkin، التنشئة السياسية بأنها عملية تطويرية يكتسب من 
السياسية  البيئة  من  وسلوك  ومواقف  معلومات  والناشئة  األطفال  خاللها 
التنشئة  لمصطلح  آخراً  تعريفا  قدم  فقد   Rubin روبن  أما  بهم،  المحيطة 

5 )2(تيسير أبوعرجة أحمد، قضايا ودراسات إعالمية، عمان، دار جرير للنشر والتوزيع 
ط1، 2006م، ص 13
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السياسية أكثر دقة من التعريف السابق إذ يوضح فيه المقصود من البيئة 
تطويرية من خالل وسائل  السياسية هي عملية  )التنشئة  ويقول  السياسية 
اجتماعية متعددة يكتسب بها الفرد معلومات ويكون بها مواقف تمكنه من 

فهم األشخاص والمؤسسات، واألشياء األخرى في البيئة السياسية(.)6(
وسائل التنشئة السياسية: 

السياسية في كل مجتمع وإن كان يمكن تحديدها  التنشئة  تتعدد وسائل 
عدداً فيصعب ترتيبها من حيث األهمية.

فيها  ينشأ  التي  األولى  االجتماعية  الخلية  األُسرة  وتعد  األُسرة:    -1

الطفل، وفيها يبدأ اتصاله بالعالم المحيط به، ويبلور نفسه تصورات وينمى 
الفرد  يتطبع  حيث  تشكيلها،  في  األكبر  الدور  لألسرة  ويكون  أحاسيسه، 
بطباع من هو في رعايتهم، وغالباً ما يسعى أفراد األسرة إلى نقل الثقافة 

التي تلقوها هم أنفسهم عن أهلهم إلى أبنائهم منذ الصغر.
2- المؤسسات التعليمية : هي أول هيئة مستقرة ينتسب إليها الطفل بعد 
االجتماعية،  النظم  مع  وتفاعالته  اتصاالته  للطفل  يصبح  وفيها  األسرة، 
وفيها يواجه بسلطة أخري تختلف عن سلطة الوالدين، وهي سلطة المعلم)7( 
في  مهماً  دوراً  المدرسة  في  أو  العمل  في  والزمالء:  الرفاق  3.جماعة 
التأثير على تنشئة الفرد سياسياً واجتماعياً، فحالما يخرج اإلنسان من نطاق 
عالم  هو  أوسع  عالم  في  يندمج  المدرسة،  ضوابط  من  ويتحرر  األسرة 
البشر وأنماط من  نماذج من  فيتعرف على  الواسع،  الجمهور  أو  الشارع 
القضايا  مختلف  حول  أصدقائه  مع  متحرر  نقاش  في  ويدخل  السلوكيات 

6 )1( مجدي الهاشمي،)اإلعالم الدبلوماسي والسياسي (، مرجع سابق، ص21.
\)7(محمود حسن إسماعيل، التنشئة السياسية )دارالنشر للجامعات، القاهرة، 1997م، ط1( 

ص10.
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السياسية ومن هنا يبدأ التأثير والتأثر بالوسط المحيط. 
دور  ومختلف  والكنائس  المساجد  بها  ويقصد  الدينية:  4.المؤسسات 
لتلقين  الدين  يوظفون  أشخاص  أو  مؤسسات  من  بها  يرتبط  وما  العبادة، 
أفكار سياسية أمة ألفراد المجتمع، وتتخذ في شكل منظمات سياسية مباشرة 

كاألحزاب، أو شكل جمعيات خيرية أو جمعيات للوسط واإلرشاد.
وسائل مباشرة: 

أ - المؤسسات اإلعالمية:
من المتعارف عليه بأن وسائل االتصال واإلعالم الجماهيرية قد أصبحت 
بسبب  وذلك  والفعالية  التقدم  من  كبيرة  درجة  على  الحديث  العصر  في 

النهضة التكنولوجية التي سادت الدول الصناعية المتقدمة )8(.
آليات التنشئة السياسية:

1 -.التقليد والمحاكاة: التعلم بالمحاكاة قد يكون عن طريق مقصود وواع 
اآلخرين  من  السلوكية  واألنماط  للقيم  بدون وعي  االقتباس  قد يضمن  أو 
بوعي وبدون وعي، مثل األطفال يحاكون االنتماء الحزبي لوالديهم ؛ ألنهم 

مهمومين في حياتهم.
2 -.التنشئة التوقعية: أي لألفراد الذين يأملون في الحصول على وظائف 
والسلوكيات  القيم  يقتبسون  ما  غالباً  عالية  اجتماعية  أوضاع  أو  مهنية 
المرتبطة بهذه األدوار قبل تقلدها بوقت طويل مثل الطالب النشطين الذين 
طريق  عن  يتقلدونها  التي  للمناصب  أنفسهم  إعداد  في  يبدؤون  ما  غالباً 

االنتخابات قبل أن يبلغوا سن الرشد.
3 - التعليم السياسي: الذي يتم عن طريق األسرة والمدرسة والوكاالت 

)(مجلة أبحاث اليرموك )م 13، العدد الثاني أ،1999م( ص 12.  8
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والمؤسسات السياسية والحكومية إلى جانب عدد ال يحصى من الجامعات 
والمنظمات بعكس المحاكاة، فإن المبادرة في هذه اآللية تأتي عن طريق 

الجهة التي تقوم بالتنشئة وليس عن طريق المنشأ.
4 -. التلقين: أي المنشأ تخفيض القيم والمعايير السياسية بشكل متكرر 

االتجاهات والتيارات السائدة.
أهداف التنشئة السياسية:  

العامة  االجتماعية  األهداف  تتباين عن طريق  أهدافاً  السياسية  للتنشئة 
السياسية.  القيم والطموحات  لكنها ال تختلف عنها ؛ ألنها مستخرجة من 

وهي ما يلي:
1 - إعداد الفرد قبل االنخراط في الجماعة السياسية والوالء لها.

الوالء  يدعم  بما  األفراد  نفوس  في  السياسية  الجماعة  قيم  غرس   -  2
للجماعة واإليمان بأهدافها المشتركة. 

3 - تحويل المواطن من السلبية إلى المشاركة في العمل السياسي. 
تحديد اآلثار السلبية للتغيرات السابقة.   - 4

الريف  في  التقليدية  والجماعة  األسرة  داخل  السياسية  التوعية   -  5
والمجتمع المحافظ.

تحليل بيانات ومعلومات االستبانة:
1 - جدول رقم )1(:  يوضح التكرارات والنسبة المئوية إلجابات أفراد 
التواصل  لمواقع  الشباب  واستخدام  )تعرض  محور  عبارات  حول  العينة 

االجتماعي(

أوافق العبارات
أوافق لحد أوافقبشدة

ال أوافق ال أوافقما
بشدة
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1. مواقع التواصل االجتماعي 
جيده  وسائل  لي  بالنسبة 
ومناسبة للتعامل مع اآلخرين.

57
38%

51
34%

35
24%

2
2%

4
2%

2. أحرص يوميا على استخدام 
مواقع التواصل االجتماعي.

53
35%

42
28%

36
24%

4
3%

14
10%

الطالب  قضايا  أتابع   .3
مواقع  خالل  من  تهمني  التي 

التواصل االجتماعي

53
35%

43
29%

31
21%

3
2%

19
13%

4. أنتقي الموضوعات والمواد 
خالل  من  فيها  أشارك  التي 
وسائل اإلعالم الجديد.

43
29%

50
33%

35
24%

3
2%

19
13%

 – العطالة   : بقضايا  أهتم   .5
والتوظيف   – الطالبي  العنف 
التواصل  في مواقع  ومناقشتها 

االجتماعي

66
44%

36
24%

1028
19%

6
%4

13
%9

من الجدول رقم )4-1( فإن %72 من أفراد عينة الدراسة يوافقون   - 1

على أن مواقع التواصل االجتماعي وسائل جيدة ومناسبة لهم في التعامل 
مع األخرين،بينما %24 يوافقون لحد ما، و %4 ال يوافقون.

أن   على  بشدة  يوافقون  الدراسة  عينة  أفراد  من   63% وجد   كما   - 2

الحرص يوميا على استخدام وسائل اإلعالم الجديد، بينما %24 يوافقون 
لحد ما، و %13 ال يوافقون.

4 - لوحظ كذلك أن %64 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على متابعة 
 21% بينما  الجديد  اإلعالم  وسائل  من خالل  تهمهم  التي  الطالب  قضايا 

يوافقون لحد ما، و %15 ال يوافقون.
يوافقون بشدة على  الدراسة  أفراد عينة  %62 من  أن  كما يتضح   -  5

من خالل  فيها  يشاركون  التي  والمواد  تهمهم  التي  للموضوعات  انتقائهم 
وسائل اإلعالم الجديد، بينما %24 يوافقون لحد ما، و %15 ال يوافقون.

مواقع التواصل االجتماعي واسهاماتها  في التنشئة السياسية لدى الشباب
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6 - تبين كذلك أن %68 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على اهتمامهم 
وسائل  في  تطرح  التي  التوظيف   – الطالبي  العنف   – العطالة  بقضايا 

اإلعالم الجديد، بينما %19 يوافقون لحد ما و%13 ال يوافقون.
جدول رقم )2( : يوضح التكرار والنسبة المئوية إلجابات أفراد العينة 

حول عبارات المحور    الثاني. 
ال أوافق ال أوافقأوافق لحد ماأوافقأوافق بشدةالعبارة

بشدة
1. معرفة األحداث 

واألخبار التي ال توفرها 
الوسائل األخرى حول 
قضايا العنف الطالبي- 

العطالة- التوظيف.

65
45%

43
29%

26
17%

13
9%

3
2%

2. تعدد الموضوعات 
واألخبار التي تهمني 
في مواقع التواصل 

االجتماعي.

57
38%

54
36%

26
18%

9
6%

4
3%

3.إنشاء عالقات اجتماعية 
جديدة من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي.

51
35%

41
28%

38
26%

17
12%

2
2%

4. أستفيد كثيرا من 
الموضوعات التي تطرح 

في مواقع التواصل 
االجتماعي في مجال 
دراستي األكاديمية.

60
41%

46
37%

28
19%

12
8%

3
2%

5. مواقع التواصل 
االجتماعي تجعلني 
أتواصل مع األهل 

واألصدقاء.

74
50%

37
25%

28
19%

8
6%

2
2%

من الجدول رقم )5-1( فإن %64 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على 
أن  من دوافع استخدامهم لوسائل اإلعالم الجديد معرفة األحداث واألخبار 
التي ال توفرها وسائل اإلعالم االخرى، و بينما %17 يوافقون لحد ما، و 
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%11 ال يوافقون.
تعدد  على  يوافقون  الدراسة  عينة  أفراد  من   74% وجد   كما   - 2

الموضوعات واألخبار التي تهمهم في وسائل اإلعالم الجديد، بينما 18% 
يوافقون لحد ما، %9 ال يوافقون.

لوحظ كذلك أن %63 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على إنشاء   - 3

عالقات اجتماعية من خالل وسائل اإلعالم الجديد،  بينما %26 يوافقون 
لحد ما، و %14 ال يوافقون.

على  يوافقون  الدراسة  عينة  أفراد  من   72% أن  يتضح  كما    - 4

بينما  الجديد،  اإلعالم  وسائل  في  تطرح  التي  الموضوعات  من  االستفادة 
%19 يوافقون لحد ما، و %10 ال يوافقون.

تبين كذلك أن %75 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على التواصل   - 5

مع األهل واألصدقاء عبر وسائل اإلعالم الجديد بينما %19 يوافقون لحد 
ما و%8 ال يوافقون.  

العينة  أفراد  المئوية إلجابات  التكرار والنسبة  جدول رقم )3( يوضح 
حول عبارات المحور الثالث: )المشاركة والتفاعلية(

أوافق العبارة
أوافق لحد أوافقبشدة

ال أوافق ال أوافقما
بشدة

التواصل  مواقع   .1
لي  فرصة  االجتماعي 
أوسع  بشكل  المشاركة 

للتعبير عن آرائي.

73
49%

43
29%

24
76%

8
6%

1
7%

2. أشعر باهتمام كبير 
بالقضايا التي تثار في 

مواقع التواصل االجتماعي.

40
27%

52
35%

39
26%

16
11%

2
2%

مواقع التواصل االجتماعي واسهاماتها  في التنشئة السياسية لدى الشباب
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التواصل  مواقع  تتيح   .3
االجتماعي لي المشاركة في 

قضايا العنف الطالبي.

34
23%

39
26%

42
28%

25
17%

10
7%

4. أعبر عن أرائي السياسية 
عبر  وحرية  وضوح  بكل 
االجتماعي  التواصل  مواقع 

في قضايا الطالب.

38
32%

31
18%

27
18%

33
22%

11
7%

التواصل  مواقع  تتيح   .5
المشاركة  لي  االجتماعي 

بآرائي في قضية العطالة.

54
36%

44
30%

27
14%

20
13%

11
7%

من الجدول رقم )6-1( فإن %78 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على 
أن وسائل اإلعالم الجديد فرصة لهم للتعبير عن آرائهم والمشاركة، بينما 

%76 يوافقون لحد ما، و %13 ال يوافقون.
اهتمامهم  على  يوافقون  الدراسة  أفراد  من   62% أن  تبين  كما   - 2

بالقضايا التي تثار في مواقع التواصل االجتماعي بينما %27 لحد ما و13 
% ال يوافقون.

الدراسة يوافقون بشدة على أن  أفراد عينة  %49 من  كما وجد    - 3

وسائل اإلعالم الجديد تتيح لهم فرصة المشاركة في قضية العنف الطالبي، 
بينما %28 يوافقون لحد ما، و %6 ال يوافقون.

4 - لوحظ كذلك أن %53 من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على 
تعبيرهم بوضوح وحرية في وسائل اإلعالم الجديد،  بينما %18 محايدون، 

و %29 ال يوافقون.
يوافقون بشدة  الدراسة  أفراد عينة  %66 من  فإن  كما يتضح أن   - 5

على إتاحة وسائل اإلعالم الجديد المساحة لهم بالمشاركة في قضية العطالة 
%14 يوافقون لحد ما، و %20 ال يوافقون.

د. م�صوي اأبكر عبداهلل اآدم
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جدول رقم )4( يوضح التكرار والنسبة المئوية إلجابات أفراد العينة 
حول عبارات المحور الرابع: )تأثر الشباب  بمواقع التواصل االجتماعي(

أوافق ال أوافقأوافق لحد ماأوافقأوافق بشدةالعبارات ال 
بشدة

مواقع  تؤثر   -  .1
التواصل االجتماعي في 
انتمائي  وتحديد  تنشئتي  

السياسي.

38
25%

30
20%

15
30%

38
26%

16
11%

وسائل  تجذبني   -  .2
بقوة  الجديد  اإلعالم 
طرحها لقضايا الطالب.

44
30%

53
36%

22
44%

19
13%

3
20%

مواقع  ساهمت   -  .3
االجتماعي  التواصل 
إيجابي  رأي  تشكيل  في 
قضية  تجاه  لي  بالنسبة 

العنف الطالبي.

34
23%

50
34%

17
34%

27
18%

4
3%

مواقع  تسببت   .4
التواصل االجتماعي في 
تكوين رأي سلبي بالنسبة 

تجاه قضية العطالة.

28
19%

27
18%

17
34%

44
30%

9
6%

مواقع  شكلت   .5
االجتماعي  التواصل 
اتجاهاتي  السياسية بقوة 

طرحها للقضايا.

29
20%

44
36.5%

71
30%

32
22%

16
11%

من الجدول رقم )7-1( فإن %45 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على 
 19% بينما  السياسي،  انتمائهم  تشكيل  في  الجديد  اإلعالم  وسائل  تأثير 

يوافقون لحد ما و %37 ال يوافقون. 
كما وجد %66 من أفراد عينة الدراسة يوافقون  على أن وسائل   - 2

مواقع التواصل االجتماعي واسهاماتها  في التنشئة السياسية لدى الشباب
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اإلعالم الجديد تجذبهم بقوة طرحها لقضايا الطالب وغير موضوعين في 
أحايين كثيرة، بينما %21 محايدون، و %33 ال يوافقون، 

أن  على  يوافقون  الدراسة  عينة  أفراد  من   57% أن  يتضح  كما   - 3

وسائل اإلعالم تساهم في تشكيل رأي إيجابي لهم تجاه قضية العنف الطالبي 
بينما %23 يوافقون لحد ما و21ال يوافقون. 

أن  يوافقون على  الدراسة  أفراد عينة  %37 من  أن  لوحظ كذلك   - 4

وسائل اإلعالم الجديد تسببت في تكوين رأي سلبي لهم تجاه قضية العطالة، 
بينما %28 يوافقون لحد ما، و %36 ال يوافقون. 

العينة  أفراد  المئوية إلجابات  التكرار والنسبة  جدول رقم )5( يوضح 
حول عبارات محور )المضمون والمحتوى(

أوافق لحد أوافقأوافق بشدةالعبارات
ال أوافق ال أوافقما

بشدة
1. أثق في مصدر المعلومات 
تطرحها  التي  والقضايا 
مواقع التواصل االجتماعي.

28
19%

27
18%

46
31%

33
22%

16
11%

2. مصداقية معلومات مواقع 
وزيادة  االجتماعي  التواصل 

نسبة الحرية فيها.

28
19%

33
22%

50
34%

28
19%

11
7%

مواقع  ومعلومات  أخبار   .3
تتميز  االجتماعي  التواصل 

بالحداثة والمواكبة.

52
35%

43
29%

37
25%

16
11%

2
2%

الطالبي  العنف  قضايا   -  .4
من  التوظيف  العطالة-   –
التي  القضايا  مضمون 
التواصل  مواقع  تطرحها 

االجتماعي.

39
26%

47
32%

41
27%

16
11%

7
5%

د. م�صوي اأبكر عبداهلل اآدم
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للقضايا  تعدد  هنالك   .5
المطروحة  والموضوعات 
التواصل  مواقع  في 
االجتماعي وهنالك حرية في 

طرحها.

46
31%

43
29%

38
26%

17
12%

5
4%

من الجدول رقم )8-1( فإن %37 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على 
الثقة في مصدر معلومات وسائل اإلعالم الجديد تجاه القضايا المطروحة، 

بينما %31 يوافقون لحد ما، و %33 ال يوافقون.
يوافقون على مصداقية  الدراسة  عينة  أفراد  من   41% كما وجد   - 2

 34% بينما  فيها،  الحرية  نسبة  وزيادة  الجديد  اإلعالم  وسائل  معلومات 
محايدون، و %26 ال يوافقون. 

كما يتضح أن %64 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على حداثة   - 3

ومواكبة معلومات وسائل اإلعالم الجديد، بينما %25 يوافقون لحد ما، و 
%13 ال يوافقون.

لوحظ كذلك أن %58 من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على   - 4

طرح قضايا العنف الطالبي- العطالة – التوظيف.  بينما %27 يوافقون 
لحد ما، و %16 ال يوافقون.

5. يتضح من الجدول كذلك أن %60 من أفراد عينة الدراسة يوافقون 
على أن هنالك حرية وتعدد في طرح قضايا الطالب في وسائل اإلعالم 

الجديد، بينما %26 يوافقون لحد ما و%16 ال يوافقون.
العينة  أفراد  المئوية إلجابات  التكرار والنسبة  جدول رقم )6( يوضح 

حول عبارات محور )المخاطر التي يتعرض الشباب( 

مواقع التواصل االجتماعي واسهاماتها  في التنشئة السياسية لدى الشباب
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أوافق    أوافقأوافق بشدةالعبــارات
لحد ما

ال 
ال أوافق أوافق

بشدة

1. تأثرت عاداتي وسلوكياتي 
من خالل موضوعات مواقع 

التواصل االجتماعي.

36
24%

28
19%

26
26%

36
24%

24
16%

مواقع  موضوعات  تزيد   2
من  االجتماعي  التواصل 

ظاهرة ميولي نحو العنف.

22
15%

20
13%

22
15%

43
29%

43
29%

3 أصبحت انطوائيا ومنعزال 
تأثير  بسبب  المجتمع  عن 

مواقع التواصل االجتماعي.

23
15%

26
17%

35
23%

31
21%

35
24%

4. أصبت ببعض األمراض 
النفسية. اإلجهاد – األرق - 

االكتئاب.

23
15%

15
17%

24
16%

35
23%

35
23%

5. تعرضت لمشاهدة الصور 
مواقع  عبر  اإلباحية  واألفالم 

التواصل االجتماعي.

31
20%

15
10%

31
21%

42
28%

31
21%

من الجدول رقم )9-1( فإن %43 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على 
الجديد،  اإلعالم  وسائل  موضوعات  خالل  من  وسلوكياتهم  عاداتهم  تأثر 

بينما %17 يوافقون لحد ما، و %40 ال يوافقون.
كما وجد %28 من أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن موضوعات   - 2

 15% بينما  العنف،  الجديد تزيد من ظاهرة ميولهم نحو  وسائل اإلعالم 
محايدون، و %58 ال يوافقون. 

أن  على  يوافقون  الدراسة  عينة  أفراد  من   32% أن  يتضح  كما   - 3

د. م�صوي اأبكر عبداهلل اآدم
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ما،  لحد  يوافقون   23% بينما  انطوائيين،  جعلتهم  الجديد  اإلعالم  وسائل 
%45 ال يوافقون.

لوحظ كذلك أن %32 من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على   - 4

إصابتهم ببعض األمراض من جراء تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد مثل: 
االكتئاب - اإلجهاد، بينما %16 يوافقون لحد ما، و %36 ال يوافقون.

النتائج:
الشباب  لدى  السياسية  التنشئة  االجتماعي  التواصل  مواقع  1.أسهمت 

السوداني 
هنالك اهتمام بقضايا )العطالة - العنف الطالبي - التوظيف( التي   .2

تطرح في مواقع التواصل االجتماعي.
ومناسبة  الجيدة  الوسائل  من  هي  االجتماعي  التواصل  مواقع  إن    .3

للتعامل مع اآلخرين.
اإلعالم  وسائل  استخدام  على  يوميا  يحرصون  العينة  أفراد  غالبية   .4

الجديد.
الموضوعات والقضايا المطروحة في وسائل اإلعالم الجديد تلبي   .5

رغبات وطموحات الشباب.
غالبية أفراد العينة يرون أن من دوافع استخدامهم لوسائل اإلعالم   .6

الجديد تعدد الموضوعات التي تطرح فيها.
هي  الجديد  اإلعالم  وسائل  أن  يرون  الدراسة  عينة  أفراد  غالبية   .7

مساحة للتعبير عن اآلراء واألفكار.
8. تؤثر مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل االنتماءات السياسية لدى 

طالب 

مواقع التواصل االجتماعي واسهاماتها  في التنشئة السياسية لدى الشباب
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التوصيات :
1-  ضرورة تركيز النشاط الفردي والمؤسسي في المجتمع السوداني 

على وسائل اإلعالم التفاعلي، لما له من قدرة وتأثير هائل على الجمهور.
اإلعالم  باستخدام  السودانية  اإلعالمية  المؤسسات  قيام  2 -  ضرورة 

التفاعلي في نشر مفاهيم التسامح وحرية االختالف وعدم إقصاء اآلخر؛ 
ألنه يعد مصدر معلومات مهم في تشكيل االتجاهات السياسية لدى الشباب 

السوداني.
تهم  التي  القضايا  التفاعلي  اإلعالم  مواقع  تطرح  أن  ضرورة   - 3

الطالب بشكل خاص وتعمل على تزويده بالمعلومات الضرورية له ولثقافته 
السياسية.

من المهم العمل على توجيه مستخدمي اإلعالم التفاعلي بالسياسة   - 4

اإلعالمية السودانية ألداء عملها بمسؤولية صادقة بااللتزام بمبادئ الثقافة 
السياسية.

المصادر المراجع :
للنشر والتوزيع،  السياسي، )رام هللا، دار الشروق  إبراهيم أبراش، علم االجتماع   - 1

بدون  طبعة، 1998م(.
إحسان محمد الحسن، علم االجتماع السياسي، دار وائل للنشر، )عمان، 2008م(.  - 2

د. م�صوي اأبكر عبداهلل اآدم
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أحمد زايد، وعروس الزبير، النخب السياسية واالجتماعية، حالة الجزائر ومصر،   - 3
)مكتبة مدبولي، القاهرة 1999م(.

4 -  ابن منظور : لسان العرب ج )10(.
أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، )مكتبة لبنان، بيروت، ط   - 5

)4( 1986م(.
إبراهيم محمود وجيه،المراهقة خصائصها ومشكالتها )دار المعارف، اإلسكندرية،   - 6

ط1، 1981م(.
)دارالمعارف،القاهرة.ط1،  حياتنا،  في  وأهميته  النفس  علم  مطاوع  إبراهيم    -7

1981م(.
الفكر،  )عمان،دار  االجتماعي  النفس  علم  مرعي،الميسرفي  توفيق  بلقيس،  أحمد   - 8

ط1، 1983م(.
9 -  أسماء حسين حافظ، تكنولوجيا االتصال اإلعالمي والتفاعلي، ط1،)القاهرة، الدار 

العربية للنشر والتوزيع 2005م(.
العربية،  النهضة  دار  )القاهرة،  ط،  اإلنترنت،ب  عالم  إلى  دليلك  الحجاج،  أسامة   - 10

1998م(.
أحمد زكي صالح، علم النفس التربوي )دار الشروق، جدة، ط2، 1995م(.  - 11

الفكر،  دار  )القاهرة،  النشر،  وصناعة  المعلومات  عيسى،  عيسى  العسافين   - 12
ط1،2001م(.

األمير الفيصل،)الصحافة اإللكترونية في الوطن العربي) عمان، دارالشروق للنشر   - 13
والتوزيع، ط1،2005 م.

جمال غطاس، الديمقراطية الرقمية، ط1 ،)القاهرة، نهضة مصر،  2006 م(.  - 14
درويش اللبان،الصحافة اإللكترونية )دراسات في  التفاعلية وتصميم المواقع( الدار   - 15

المصرية اللبنانية أكتوبر 2005م.
السياسية،)  القاهرة،  والمشاركة  اإللكترونية  عبدالفتاح،(المدونات  الزهراء  فاطمة   - 16

دار العالم العربي، ط1، 2012م(. 
الدار  المعلومات، )القاهرة،  الحديثة في عصر  حسن مكاوي، تكنولوجيا االتصال   - 17

المصرية اللبنانية، ط 3، 2003م(.
18 -  سوزان القليي، تكنولوجيا االتصال ونظم المعلومات، )القاهرة، دار النهضة،ط1،  

1999م(. 
19 -  مصطفى صادق، اإلعالم الجديد،المفاهيم والوسائل والتطبيقات، الطبعة األولى، 

)عمان، دار الشروق، 2008م(.
المراجع األجنبية:
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1 - الموسوعة الحرة الويكيدبيا، زمن دخول الموقع الساعة 2 ظهراً الثالثاء 2013/5/29م، 

الخرطوم.
2013/5/30م،الساعة  الثالثاء  الموقع  دخول  تاريخ  الويكيدبيا،  الحرة  الموسوعة   - 2

3ظ، الخرطوم.
WWW. ALGAZEERA.،االجتماعية والمسئولية  المواطن  سعيد  بن  مبارك   - 3

 NET تاريخ االسترجاع 11/ 2011/8م
العدد  العام،  الرأي  الرؤيا لدراسات  العام، مركز  الرأي  السودانية لدراسات  المجلة   - 4

الثاني،الخرطوم، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة 1يانير 2012م. 
5-  موقع ساتي تو يو، مؤسس (الفيسبوك) على قمة اإليرادات األمريكية، االثنين،04 

on line(http www.alsati2u.com-t1604-top ( أكتوبر 2014م
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المستخلص: 
تناولت الدراسة أثر التغير في عرض النقود على الناتج المحلي اإلجمالي 
تأثير  التالية هل هنالك  الدراسة  في األسئلة  السودان، وتكمن مشكلة  في 
لعرض النقود على معدالت الناتج المحلي اإلجمالي في السودان، ما هو 
نوع العالقة بين عرض النقود والناتج المحلي اإلجمالي. استخدمت الدراسة 
برنامج  باستخدام  القياسي  االقتصاد  ومنهج  التحليلي  الوصفي  المنهج 
النقود  النتائج، وجود عالقة طردية بين عرض  eviews(8)،  ومن أهم 

والناتج المحلي االجمالي، معامل التحديد في النموذج 0.49، وهي نسبة 
ضئيلة جداً  وهذا يدل أن المتغير المستقل )عرض النقود( يفسر التغير الذي 
المحلى اإلجمالي(  بنسبة%49. وكانت أهم  )الناتج  التابع  للمتغير  حدث 
التوصيات، ضرورة ارتباط التوسع النقدي بتوسع األنشطة اإلنتاجية، تنمية 
العملية اإلنتاجية وتشجيع المنتجين لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي وتحقيق 

االستقرار االقتصادي.
السياسة  اإلجمالي،  المحلى  الناتج  النقود،  عرض  المفتاحية:  الكلمات 

النقدية،  الطلب الكلي. 
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Abstract:
The study deals with effect of change in money supply on the gross 

domestic product in Sudan ,and the problem of the study lies in the 
following questions، is there an impact of money supply on  the gross 
domestic product in Sudan، what is the type of relationship between 
money supply and GDP. The study used the descriptive analytical 
approach and the  econometric approach Eviews(8). and one of the 
most important results is the existence of a positive  relationship، the 
coefficient of determination in the model is 0.48%  and this indicates 
that the independent variable (money supply) explains the change that 
occurred to the dependent variable (GDP) by 0.48%. The most important 
recommendations were the necessity for monetary expansion to be 
linked to the expansion of productive activities، the development of the 
production process and the encouragement of producers to increase the 
gross domestic product and achieve economic stability.  

Keywords: Money supply، Gross domestic product، Monetary 
policy، Aggregate demand. 
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1-1 المقدمة:

يعد عرض النقود أحد المتغيرات الكلية في السياسة النقدية؛ لمساهمته 
في تحقيق االستقرار االقتصادي، فهو يؤثر على مجمل النشاط االقتصادي، 
حيث أن  زيادته تؤدي إلى زيادة الناتج المحلى اإلجمالي الذي يعكس زيادة 
والخدمات  السلع  حجم  يقيس  ألنه  الدولة؛  في  االقتصادي  النمو  مستوى 
المنتجة في الدولة خالل سنة. أما انخفاض معدل الناتج المحلى اإلجمالي 
فيؤثر على انخفاض مكونات الطلب الكلي من استهالك واستثمار، وإنفاق 

حكومي مما يؤدي إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي في الدولة.  
مشكلة الدراسة:

تتمثل المشكلة في اإلجابة عن األسئلة التالية: 
- هل هنالك تأثير لعرض النقود على نمو الناتج المحلى اإلجمالي في 

السودان؟ 
-  ما هو نوع العالقة بين عرض النقود والناتج المحلى اإلجمالي ؟ 

أهداف الدراسة: 
- معرفة أثر عرض النقود على الناتج المحلى اإلجمالي في السودان.

- إبراز العالقة بين عرض النقود والناتج المحلى اإلجمالي. 
أهمية الدراسة:  

- معرفة أثر العالقة بين العرض النقدي والناتج المحلى اإلجمالي، إلى 
جانب األهمية العلمية لهذا الدراسة. 

فروض الدراسة:
- توجد عالقة طردية بين التغير في عرض النقود ونمو الناتج المحلى 

اإلجمالي. 
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- تؤدي الزيادة في عرض النقود إلى زيادة معدالت نمو الناتج المحلى 
اإلجمالي وبالتالي التأثير على نمو القطاعات االقتصادية في السودان. 

 منهج الدراسة: 
المعلومات  جمع  حيث  من  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  اتبعت   
وعرض البيانات المتعلقة بالموضوع، كما اتبعت منهج االقتصاد القياسي 
التقارير  من  الثانوية  البيانات  جمع  وتم    ،eviews(8) برنامج  باستخدام 

الصادرة من بنك السودان المركزي، والمراجع، والبحوث.  
 حدود الدراسة: 
المكانية: السودان

الزمانية: 2000- 2019م. 
 هيكل الدراسة: 

  تتكون الدراسة من إطار نظري يتضمن عرض منطقي يتبعه إطار 
عملي متمثالً في بناء النموذج والتقدير الرياضي لقيم المعامالت والتحليل 

اإلحصائي لتوثيقها، ثم النتائج والتوصيات. 
1-2 الدراسات السابقة:

1-  دراسة محمد الصيد أحميد، عبد الرحمن علي محفوظ  ) 2019م)9(  
في  النقدية  السياسة  فاعلية  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   
االقتصاد الليبي من خالل اختبار وتحليل العالقة بين عرض النقد وسعر 
الفترة 1990- 2017. في.  الناتج المحلى الحقيقي خالل  الصرف على 
اختبار  تم  حيث  الزمنية،  للسالسل  القياسي  التحليل  منهجية  استخدام  وتم 
9 () محمد الصيد احميد، عبد الرحمن علي محفوظ، تأثير عرض النقود وسعر الصرف على 
الناتج المحلي الحقيقي - دراسة تطبيقية على االقتصاد الليبي للفترة (1990- 2017م)، مجلة 

كليات التربية، ورقة علمية منشورة، طرابلس، 2019م.  
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 )ADF( الموسع  ديكي-فولر  اختبار  باستخدام  الدراسة  متغيرات  استقرار 
قبل تطبيق منهجية التكامل المشترك لجوهانسون الختبار عالقة التوازن 
في المدى الطويل. كما تم استخدام اختبار السببية لجرانجر لتحديد اتجاه 
نموذج  وضع  تم  وأخيراً  والطويل.  القصير  المدى  على  السببية،  العالقة 
قياسي لتقدير العالقة االقتصادية بين متغيرات الدراسة. وكانت أهم نتائج 
 ،)level( المستوى الدراسة غير ساكنة عند  المتغيرات محل  أن  الدراسة 
وبعد إدخال الفروق على هذه المتغيرات أصبحت ساكنه عند الفرق األول 
في كال االختبارين،أظهرت نتائج تقدير العالقة بين المتغيرات مؤثرة في 
المدى الطويل. أما نتائج سببية جرانجر فأظهرت  وجود سببية باتجاه واحد 
تتجه من سعر الصرف  إلى األسعار، وهذا يعني أن عرض النقود يؤثر 
في المستوى العام ألسعار المستهلك. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات 
المؤسسات  لجميع  المالي، والمصرفي  أهمها تسريع عملية اإلصالح  من 
التابعة للمصرف المركزي )السوق النقدي وسوق الصرف ونظام الدفع(، 

ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.  
3- دراسة أحمد شهاب الحمداني - رفاه شهاب الحمداني - عبد القادر 

نايف )2018م(. )10(   
الناتج  على  النقد  عرض  في  التغيرات  آثر  قياس  إلى  الدراسة  هدفت 
استخدمت  2005- 2015م،  الفترة  خالل  العراق  في  اإلجمالي  المحلى 
 ،EVIEWS الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام البرنامج القياسي
كما تم االعتماد على اختباري ديكى فولر وفيليبس بيرون لمعرفة سكون 
التغيرات  أثر  القادر نايف، قياس  الحمداني، عبد  الحمداني، رفاه شهاب  (10) أحمد  شهاب 
مجلة  5102م)،   -5002) للفترة  العراقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  على  النقد  عرض  في 

المستنصرية، العدد 03، ورقة علمية منشورة، بغداد، 8102م. 
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المتغيرات باستخدام طريقة المربعات الصغرى. وأظهرت نتائج الدراسة 
أن معامل التحديد = %93 وهذا يدل أن المتغير المستقل )عرض النقود( 
يفسر المتغير التابع )الناتج المحلى اإلجمالي( بنسبة %93، وعندما يتغير 
عرض النقد بوحدة واحدة يتغير الناتج المحلى اإلجمالي بمقدار )0.989(. 
العراق  في  النقد  بين عرض  التوازن  تحقيق  الدراسة بضرورة  وأوصت 
في  اإلنتاجية  القاعدة  تنويع  خالل  من  الحقيقي  القطاع  في  النمو  وتحقيق 

البالد. 
3-  دراسة نمارق موسي أحمد سليمان ) 2015م(. )11(    

المحلي  الناتج  النقود على  أثر عرض  إلى معرفة  الدراسة  هذه  تهدف 
اإلجمالي والتضخم في السودان خالل الفترة 1999 -2014، استخدمت 
 EVIEWS القياسي  البرنامج  باستخدام  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة 
باالعتماد على المصادر الثانوية لجمع البيانات، وتتمثل فرضيات الدراسة 
في وجود عالقة طردية بين عرض النقود و كال من الناتج المحلي اإلجمالي 
والتضخم. ومن  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة طردية 
بين عرض النقود وكال من الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم. وكانت أهم 
توصيات الدراسة خفض اإلنفاق الحكومي، واالهتمام بزيادة معدالت نمو 
اإلنتاجية،  زيادة  تستهدف  إصالحات  خالل  من  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

وتشجيع المنتجين لتحقيق االستقرار االقتصادي. 

(11) نمارق موسي احمد سليمان، أثر التغير في عرض النقود في الناتج المحلي اإلجمالي 
والتضخم في السودان للفترة (-1999 2014م)، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم االقتصاد 

التطبيقي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2015م.  
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4-  دراسة وراق على وراق )2012م(. )12(  
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التغير في عرض النقود على الناتج المحلى 
اإلجمالي وسعر الصرف والمستوى العام لألسعار في السودان خالل الفترة 
من 1996- 2009. وتم استخدام المنهج الوصفي واالستقرائي والتحليلي 
الدراسة أن معدل  نتائج  لقياس األثر. وكانت أهم  Eviews؛  اإلحصائي 
نتيجة  الدراسة؛  فترة  طيلة  ارتفع  قد  اإلجمالي  المحلى  الناتج  في  النمو 
لإلصالحات الهيكلية التي تمت، والتي تهدف إلى زيادة القاعدة اإلنتاجية 
وتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور كبير في النشاط 
االقتصادي. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير السياسة النقدية من خالل 
أدواتها وتطوير  الكلية وتطوير  السياسات االقتصادية  بينها وبين  التنسيق 
واستقرار  التضخم  معدالت  انخفاض  في  لتسهم  المباشرة  غير  األدوات 

األسعار ونمو الناتج المحلى اإلجمالي. 
 تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  في أنها تناقش أثر التغير 
في عرض النقود على الناتج المحلى اإلجمالي في السودان خالل الفترة من 

2000- 2019م. 
  The Money Supply المحور األول: عرض النقود

تقليل  إلى  يؤدي  إذ  االقتصادية؛  القطاعات  في  النقود  عرض  يؤثر 
أسعار الفوائد المالية؛ مما يساعد على توليد المزيد من االستثمارات، كما 
يوفر المال في أيدي األفراد المستهلكين، إلى جانب دوره في رفع إنتاجية 
الشركات التي تهتم بزيادة المواد الخام؛ مما يؤدي إلى زيادة الطلب على 
فيه  التحكم  تم  ما  إذا  الدولة  في  االقتصادي  النشاط  ودعم  العاملة  األيدي 
(12) وراق علي وراق، أثر تغير عرض النقود على الناتج المحلي اإلجمالي وسعر الصرف 
والمستوى العام لألسعار في السودان للفترة (-1996 2009م)، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة ام درمان اإلسالمية، 2012م. 
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من قبل السياسات النقدية، فعلى الرغم من أهميته إال أن زيادته يؤدي إلى 
ارتفاع معدالت التضخم.

أوالً: مفهوم عرض النقود:
هو القدرة الشرائية عند األفراد، أو مجموعة الوحدات النقدية المتداولة 
النقود بمعناه  في االقتصاد خالل فترة زمنية معينة.)13(  ويعرف عرض 
العمالت  جميع  يشمل  حيث  الجارية،  للعمليات  النقد  بأنه   :M1 الضيق 
الورقية والمعدنية المتداولة، باإلضافة إلى النقد الموجود في البنوك على 
شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب. أما عرض النقود بمعناه الواسع  
M2 : فيتضمن مكونات عرض النقود بمعناه الضيق باإلضافة إلى أشباه 
النقود؛ حيث تعبر عن ودائع األفراد الزمنية الثابتة لدى البنوك التجارية. 

وعرض النقود بمعناه األوسع M3 : يشمل المفهوم الواسع مضافاً إليه 
ودائع األفراد االدخارية واألصول األخرى عالية السيولة لدى المؤسسات 
غير المصرفية كشركات االستثمار والتأمين والشركات االدخارية.)14(    

ثانياً: العوامل المؤثرة على عرض النقود: 
تتمثل العوامل المؤثرة على عرض النقود في النقاط التالية:- 

استحقاقات الجهاز المصرفي على القطاع العام: يقوم البنك المركزي   .1
بتوفير التمويل للجهات الحكومية بغرض سد العجز في الموازنة )التمويل 
القطاع  لحسابات  التمويل  نقود  بإضافة  المركزي  البنك  يقوم  فيه  بالعجز( 
العام، فيؤدي ذلك إلى زيادة عرض النقود عند السحب من هذه الحسابات. 

1986م، ص  بغداد،  المستنصرية،  الجامعة  الكلي،  االقتصاد  علي،  السيد  المنعم  عبد   (13)
    .120

النظرية  الكلي  االقتصاد  منصور،  إبراهيم  محمد  وتعريب:  ترجمة  ابدجمان،  مايكل   (14)
والسياسات، دار المريخ للنشر، الرياض، 1988م، ص -203 205، بتصرف. 
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التمويل  2. استحقاقات الجهاز المصرفي على القطاع الخاص: يؤدي 
المقدم من البنوك التجارية للقطاع الخاص إلى زيادة عرض النقود.

3. صافي األصول بالعملة األجنبية: تعمل المتحصالت بالنقد األجنبي 
المتحصالت  كانت  فإذا  األجنبية،  بالعملة  الحسابات  أرصدة  ارتفاع  على 
كانت  إذا  أما  النقود.  عرض  من  مباشرة  تزيد  الخاص  القطاع  لصالح 
زيادة  في  تأثيرها  فإن  المصرفي  الجهاز  أو  الحكومة  بواسطة  متحصلة 

عرض النقود يأتي بعد بيعها للقطاع الخاص.)15(  
ثالثاً: أدوات الرقابة التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في عرض 

النقود: 
ثمة أدوات مختلفة يستخدمها البنك المركزي للتحكم في عرض النقود، 

وهي:-  
 Open Market Operations:1. عمليات السوق المفتوحة

المالية  األوراق  بيع  أو  بشراء  التدخل  في  المركزي  البنك  يقوم  فيها   
الفعالة والمستخدمة  األداة  تعد  النقدية، حيث  القاعدة  للتحكم في  الحكومية 
على نطاق واسع للتحكم في عرض النقود. فإذا كان الهدف هو زيادة عرض 
المالية والحكومية،  المركزي يقوم بشراء هذه األوراق  البنك  النقود، فإن 
والعكس صحيح إذا اراد خفض عرض النقود. وتجري عمليات شراء وبيع 
األوراق المالية والحكومية إلى رغبة البنك المركزي في توسيع أو تقييد 
عرض النقود، وموازنة التغيرات في القاعدة النقدية التي ترجع إلى عوامل 

ال يستطيع البنك المركزي التحكم فيها.)16(  
(15) طارق فاروق الحصري، التحليل االقتصادي، المكتبة العصرية للنشر، القاهرة، 2007م، 

ص75.  
 (16) سعيد سامي الحالق، محمد محمود العجلوني، النقد والبنوك والمصارف المركزية، دار 
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 Changes in Reserve :التغيرات في نسبة االحتياطي القانوني  .2
   Reguirements

زيادة  هو  الهدف  فإذا  النقود.  عرض  على  التأثير  في  فعالة  أداه  تعد 
عرض النقود فإن البنك المركزي يقلل نسبة االحتياطي القانوني، ويحدث 

عكس ذلك إذا أراد خفض عرض النقود في البنوك التجارية.)17(   
 Changes in Discount Rate:التغيرات في سعر الخصم  .3

هو السعر الذي تقترض بموجبه البنوك من  البنك المركزي. فإذا كان 
الهدف التوسع في عرض النقود، فإن البنك المركزي يخفض سعر الخصم؛ 
النقدية  القاعدة  زيادة  إلى  يؤدي  مما  منه  االقتراض  على  البنوك  ليشجع 
وبالتالي عرض النقود. أما إذا كان الهدف تخفيض عرض النقود، فإن البنك 
المركزي يزيد من سعر الخصم، وهذا يعوق قدرة البنوك التجارية على 

االقتراض منه. )18(  
 Gross domestic product المحور الثاني: الناتج المحلى اإلجمالي

 يعد الناتج المحلى اإلجمالي أحد أهم محاور التيار الحقيقي في االقتصاد، 
كما يعد من أهم المؤشرات االقتصادية التي تقيس مستوى األداء االقتصادي 

للدول.  
أوالً: مفهوم الناتج المحلى اإلجمالي:

إنتاجها  يتم  التي  النهائية  والخدمات  للسلع  السوقية  القيم  مجموع  هو   

البازوري العلمية للنشر، عمان، 2010م، ص 154.   
النظرية  الكلي  االقتصاد  منصور،  إبراهيم  محمد  وتعريب:  ترجمة  ابدجمان،  مايكل   (17)  

والسياسات، مرجع سابق، ص 225.   
للنشر، عمان،  دار زهران  النقدية)،  (النظرية  والمصارف  النقود  نوري،  ناظم محمد   (18)

2010م، ص 194. 
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أن  يعنى   وهذا  المعنى.  المجتمع  في  المتاحة  اإلنتاج  عناصر  باستخدام 
األم،  الدولة  أخرى غير  للدول  مملوكة  تكون  قد  اإلنتاج   بعض عناصر 
وعليه فإن هنالك عوائد لعناصر إنتاج تتدفق خارج الدولة، واألخرى تتدفق 
إلى الداخل من العالم الخارجي. ويسمى الفرق بين التدفقيين بصافي دخل 
عناصر اإلنتاج من الخارج، وبالتالي فإن الناتج المحلى اإلجمالي هو عبارة 
عن الناتج القومي اإلجمالي مطروحاً منه صافى دخل عناصر اإلنتاج من 

الخارج.)19(   
إذن الناتج المحلى اإلجمالي هو عبارة عن كمية من السلع والخدمات 
التي ينتجها أفراد مجتمع معين يعيشون ضمن الرقعة الجغرافية لذلك البلد 
بغض النظر عن جنسيتهم  سواء أكانوا من مواطني الدولة، أو األجانب 
خالل سنة معينة. وبذلك يعد الناتج المحلى اإلجمالي داللة لما ينتجه البلد، 

والنمو فيه مؤشر إلى مدى االقتصادي في الدولة ككل.)20(   
ثانياً: طرق قياس الناتج المحلى اإلجمالي: 

المحلى اإلجمالي، ويمكن تفصيلها في  الناتج  لقياس  هناك ثالثة طرق 
النقاط التالية:-  

يقاس  الذي  القومي  الدخل  عن طريق  قياسه  يتم  اإلنتاج:   طريقة   -1
وفق هذه الطريقة بطريقين. طريقة السلع النهائية، والتي يتم قياس الدخل 
القومي فيها عن طريق احتساب قيم السلع والخدمات بشكلها النهائي المنتجة 
إليها  الوسيطة ويضاف  السلع  قيم  دون حساب  السنة  االقتصاد خالل  في 

عمان،  للنشر،  الصفاء  دار  الكلي،  االقتصاد  مبادئ  وآخرون،  العبادي،  الناصر  عبد   (19)
2007م، ص107. 

 ،2001 الجامعية، اإلسكندرية،  الدار  الكلي،  (20) كامل بكرى، وآخرون، مبادئ االقتصاد 
ص 130. 
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قيمة إنتاج الشركات الوطنية العاملة في الخارج ويطرح منها قيمة إنتاج 
الشركات األجنبية العاملة في الداخل. أما طريقة القيمة المضافة فإن الناتج 

المحلى اإلجمالي يساوي مجموع القيم المضافة في جميع القطاعات. 
2- طريقة الدخل: ويتم فيها احتساب مجموع دخول أو عوائد عناصر 

اإلنتاج مقابل مساهمتها في العملية اإلنتاجية.
3- طريقة المصروفات: تحسب فيها جميع أوجه اإلنفاق في االقتصاد، 
والتي يشمل اإلنفاق العائلي، والقطاع الخاص، واإلنفاق الحكومي، وصافي 

اإلنفاق األجنبي. )21(   
ثالثاً: محددات الناتج المحلى اإلجمالي: 

يتحدد مستوى الناتج المحلى اإلجمالي بالعديد من العوامل من أهمها ما 
يلى:-  

1- كمية ونوعية الموارد االقتصادية المتوفرة في الدولة. 
2- مدى توافر الكفاءات البشرية مثل القوى العاملة، ونسبة توظفها في 

العمليات اإلنتاجية. 
لمبدأ  الدولة  تطبيق  ومدى  المحيطة  بالبيئة  اإلنتاج  عناصر  3- عالقة 
سكان  من  للموارد  األمثل  واالستخدام  الدولي،  والتخصص  العمل  تقسيم 

واستثمارات وتقدم تكنولوجي. 
إلى  دخولها  ونسبة  المنتجة،  والخدمات  السلع  على  الطلب  حجم   -4

األسواق. 
5- فعالية السياسة النقدية والمالية. 

6- درجة االستقرار السياسي واالقتصادي في الدولة. )22(   
 (21) ج. ف. كراوز، ترجمة: مصطفي كمال فايز، الموجز في اقتصاديات النقود، دار الفكر 

العربي، القاهرة، 1967م، ص -222 228. بتصرف. 
النظرية  دياب، دراسات متقدمة في  العزيز بن احمد  الخطيب، عبد  فاروق بن صالح   (22)

االقتصادية الكلية، ب د، جدة، 1435ه، ص 17. 
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رابعاً: العالقة بين عرض النقود والناتج المحلى اإلجمالي:  
إن أي تأثير يحدث نتيجة لتغير في عرض النقود سوف يؤثر في الناتج 
المحلى اإلجمالي. فعند اعتماد السلطة النقدية سياسة نقدية توسعية، فإنها 
العام  المستوى  ارتفاع  إلى  مما سيؤدي  النقود  بزيادة عرض  تقوم  سوف 
لألسعار وانخفاض معدل الفائدة، وهذا االنخفاض سيعمل على توسع حجم 
الفائدة(  ومعدل  االستثمارات،  بين  العكسية  للعالقة  )نتيجة  االستثمارات 
الكلي،  الطلب  في  زيادة  سيتولد عنه  الذي  الدخل  زيادة  ينجم عنه  والذي 
أي أنها ستؤدي إلى زيادة أحد أو كل مكونات الطلب الكلي) االستهالك، 
الكلى  الطلب  في  الزيادة  وهذه  االستيراد(  الحكومي،  اإلنفاق  االستثمار، 

ستعمل على زيادة الناتج المحلى اإلجمالي. 
أما إذا اتبعت الدولة لسياسة انكماشية في السياسة النقدية، فإنها ستقلص 
عرض النقود )لمعالجة حالة تضخمية معينة( وهذا سيؤدي إلى انخفاض 
مما  االستثمار  وانخفاض  الفائدة  سعر  وارتفاع  لألسعار  العام  المستوى 
يترتب عليه انخفاض الدخل وبالتالي انخفاض الناتج المحلى اإلجمالي. )23(  
 ونالحظ من كل ما سبق أن عرض النقود ذو عالقة طردية على الناتج 
اإلجمالي  المحلى  الناتج  زاد  النقود  عرض  زاد  فكلما  اإلجمالي،  المحلى 

والعكس صحيح. 

 ( 23 ) عبد المنعم السيد علي، اقتصاديات النقود والمصارف، ج1، مطبعة الديواني، بغداد، 
1988م، ص -97 89.  
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خامساً: تطورات عرض النقود والناتج المحلى اإلجمالي في االقتصاد 
السوداني خالل الفترة 2000- 2019م: 

أوالً- تطور عرض النقود خالل الفترة 2000- 2019م:  
من خالل بيانات الملحق رقم )1( يعكس الزيادة في عرض النقود بمعناه 

الواسع حيث زاد عرض النقود طيلة فترة الدراسة. 
ثانياً- تطور الناتج المحلى اإلجمالي خالل الفترة 2000- 2019م: 

المحلى  الناتج  حجم  تزايد  يتضح   )1( رقم  الملحق  بيانات  خالل  من 
اإلجمالي باألسعار الثابتة في السودان طيلة فترة فترة الدراسة.   

المحور الثالث: قياس أثر عرض النقود على الناتج المحلى اإلجمالي 
في السودان للفترة من (2019-2000(

تعريف متغيرات الدراسة : 
- الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( : هو القيمة السوقية اإلجمالية للسلع 

والخدمات النهائية التي ينتجها االقتصاد القومي في سنة واحدة. )24(   
- عرض النقود )MS( : هو العملة والودائع تحت الطلب التي يحتفظ 
بها الجمهور غير المصرفي باستثناء الودائع تحت الطلب يحتفظ بها في 

البنوك التجارية والمؤسسات الحكومية. )25(  
النقود  تغير عرض  أثر  لقياس  نموذج  على   الثالث  المحور  يحتوى   
للفترة من )2000-2019م(. السودان  المحلى اإلجمالي في  الناتج  على 
باستخدام طريقة  المعادلة   بتقدير  بسيط   انحدار خطى  نموذج  اختيار  تم 

 )26( .)OLS( المربعات الصغرى
(24) أمايكل ابدجمان، مرجع سابق، ص 39. 

(25) المرجع نفسه، ص205. 
 Koutsayiannis ;Theory of Econometrics ,2nd Edition، Macmillan،(26)
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المعادلة 
µββ 110

++= MSGDP

حيث أن : 
  MS= عرض النقود

 GDP=  الناتج المحلي اإلجمالي
 u1= حد الخطأ      

 Β0، Β1، …= المعالم
جدول رقم )1(

المتغيرات
حد الخطأالمعالمالمتغيرات الداخليةالمتغيرات الخارجية

MSGDPΒ0، Β1، … u1

المصدر :إعداد الباحثين
أوالً : معالجة البيانات 

 تسمى عملية تحويل السلسلة في حالة عدم االستقرار إلى حالة االستقرار 
تسمى  البيانات  لمعالجة  السابقة  وللعملية  السلسلة.  بيانات  معالجة  بعملية 
وتتم  استقرارها،  للتأكد من درجة  وذلك  الزمنية؛  السالسل  اختبار  عملية 
 )Stationary( عملية االختبارات من خالل اختبارين هما استقرار السلسلة

والتكامل المشترك )Cointegretion( . نتحدث عنهم على التوالي:
)Stationary( استقرار السلسلة  - 1

 عند التحليل القياسي وقبل البدء في العمل القياسي وتقدير النموذج البد 
من إجراء اختبار استقرار السلسلة لمعرفة نوع االنحدار هل هو انحدار 

  .1977، p294
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حقيقي أو انحدار زائف  أو تقلبات موسمية ؟ إذا تم استخدام بيانات السالسل 
مستقر  غير  أي  موسمية  تقلبات  أو  عام  اتجاه  به  متغير  بها  و  الزمنية 
هنا تكون النتائج واالنحدار غير حقيقي وهو انحدار زائف والسلسلة غير 
ساكنة، والبد من إجراء اختبار السكون للسالسل الزمنية والبد من استقرار 
هما  السلسلة  استقرار  عن  للكشف  اختباران  هنالك  الساكن.  غير  المتغير 
)اختبار ديكي ڤلر المدمج )Augmented Dikey Foller [ADF]( و اختبار 
اختبار اى منهما في ثالثة  يتم     )Philips-Prron[P.P]( بيرون  فيلبس – 
مستويات المستوى )level( والفرق األول والفرق الثاني. إذا كانت قيمة 
اختبار ديكي ڤلر)ADF( أو اختبار فيلبس بيرون)P.P( القيمة المحسوبة 
أكبر من القيمة الجدولية عند أي مستوى احتمال ثقة تكون السلسلة ساكنة. 
يتم اختبار كل متغير على حده لمعرفة درجة السكون عند مستوى االعتماد  

%95 . الجداول التالية توضح ذلك :
جدول رقم )2( 

  )MS( استقرار السلسلة لمتغير عرض النقود
Null Hypothesis: MS has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 4 )Automatic - based on SIC، maxlag=4(

t-Statistic  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 3.778603 1.0000

Test critical values:1% level-3.959148

5% level-3.081002
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10% level-2.681330

                         المصدر :إعداد الباحثين، برنامج eviews(8)، 2021م. 
جدول رقم )3( 

 )GDP( استقرار السلسلة لمتغير الناتج المحلي اإلجمالي 
Null Hypothesis: D)GDP( has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 4 )Automatic - based on SIC، maxlag=4(

t-Statistic  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic-5.660483 0.0006
Test critical values:1% level-4.004425

5% level-3.098896
10% level-2.690439

                          المصدر :إعداد الباحثين، برنامج eviews(8)، 2021م.

نكون جدول لمعرفة استقرار المتغير :
جدول رقم )4(
استقرار السلسلة

استقرار اسم المتغير
المتغير

القيمة الجد وليةالقيمة المحسوبةاسم االختبار

GDPالفرق االولADF-5.660483-3.098896
MSالمستوىADF 3.778603-3.081002

 المصدر :إعداد الباحثين
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التكامل المشترك   - 2
التكامل المشترك هو للسلسلة غير الساكنة. وتكمن أهميته إذا كان هناك 
إذا  أو حقيقي  االنحدار زائف  يكون  أن  يمكن  أكثر غير ساكن  أو  متغير 
كانت جميع المتغيرات متكاملة من رتبة واحدة حتى إذا كانت البيانات غير 

ساكنة. )27(   
ويستخدم هذا االختبار بعد الحصول على النموذج األمثل وهو اختبار 
استقرار البواقي. إذا كانت البواقي ساكنة إذن المتغيرات متكاملة من درجة 
واحدة أي من نفس الرتبة أي ساكنة في المستوى )level(. أما إذا كانت 

البواقي غير ساكنة فإذن المتغيرات غير متكاملة من الرتبة نفسها. 
استقرارها  تم  أو  ساكنة  المتغيرات   كل  أن  يوضح   )4( رقم  الجدول 
باستخدام اختبارين ديكي ڤلر)ADF( أو اختبار فيلبس بيرون )P.P(  وهذا 
يعنى أن المتغيرات ساكنة  وتم استقرارها في المستوى أو الفرق األول أو 

الفرق الثاني. 
1. توصيف النموذج:
أ/ تحديد المتغيرات: 

 = GDP.الناتج المحلي اإلجمالي متغير تابع
Ms.عرض النقود متغير مستقل  =

  u1 حد الخطأ = 
 Β0، Β1المعالم= 

ب/ تحديد الشكل الرياضي:

27  () طارق الرشيد، محاضرة عن »معالجة البيانات«، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
الخرطوم، 2007م. 
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نموذج انحدار بسيط به متغير تابع  و متغير  مستقل مع التجريب   
بالشكل اللوغريثمى  والنصف لوغريثمى.  

µββ 110
++= MSGDP

ج/ تحديد اإلشارات المسبقة للمعالم 
0β = الثابت أو القاطع في معادلة الناتج المحلي اإلجمالي. وهو ذو 

>0 0β قيمة موجبة أكبر من الصفر
1β = معامل عرض النقود ذو قيمة موجبة  للعالقة الطردية بين 

عرض النقود والناتج المحلي اإلجمالي، فكلما زاد عرض النقود  زاد 
 >0 1β  الناتج المحلى اإلجمالي والعكس صحيح

2- المرحلة الثانية : تقدير النموذج 
يتم تقدير النموذج بطريقة المربعات الصغرى العادية وهو نموذج 

انحدار بسيط:-
المعادلة : معادلة أثر التغير في عرض النقود على الناتج المحلى 

اإلجمالي في السودان  للفترة )2000-2019م(:        
جدول رقم )5(

معادلة أثر التغير في عرض النقود على الناتج المحلى اإلجمالي في السودان
+ 3.65MS23.26GDP=

(1.35)(2.129)Std
(2.70)(10.92)T

(0.0094)(0.4179)Prob

17.1. =WD
F =7.29

Prob F=0.01429.0
2

=R

المصدر :إعداد الباحثان، برنامج eviews(8)، 2021م.
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2- المرحلة الثالثة : تقييم النموذج 
 يتم التقييم بالمعايير الثالثة وهي:

أ/ وفقاً للمعيار االقتصادي:
0β = الثابت أو القاطع ذو  قيمة موجبة تتفق مع منطوق النظرية 

االقتصادية. 
1β = معامل عرض النقود ذو قيمة موجبة تتفق مع منطوق النظرية 
االقتصادية  للعالقة الطردية بين الناتج المحلي اإلجمالي وعرض النقود 
كلما زاد الناتج المحلي اإلجمالي  زاد عرض النقود والعكس صحيح.  

ب/ وفقاً للمعيار اإلحصائي:
Prob 0B= الثابت معتمد إحصائياً، ألن مستوى االعتماد  أقل من 5%.

Prob 1B= معلمة عرض النقود  معتمدة إحصائياً، ألن مستوى االعتماد 

أقل من 5%.
29.02 =R

بنسبة  التابع  المتغير  في  التغير  تفسر  المستقلة  المتغيرات  يعني  وهذا 
النموذج   في  المتضمنة  غير  المتغيرات  أثر   0.71% والباقي   0.29%

وهي قيمة ضئيلة لمعامل التحديد.
ج/ وفقاً للمعيار القياسي:

17.1. =WD

هذا النموذج يعاني من مشكلة ارتباط ذاتي موجب، ألن قيمة D.W أقل 
من مستوى االعتماد 2. 

أثر التغير في عرض النقود على الناتج  المحلي االجمالي في السودان
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التفسير االقتصادي:

 Q- Statistics هنا توجد مشكلة ارتباط ذاتي موجب، الن قيمة اختبار

قيمة Prob أكبر من درجة االعتماد%5. 

بما أن المعالم معتمدة احصائياً وإشارتها تتفق مع النظرية االقتصادية: 

. وقيمة اختبار F معتمدة إحصائيا«. وتوجد مشكلة ارتباط ذاتي  موجب 

لعالج مشكلة االرتباط  نستخدم النموذج اللوغريثمي المزدوج   وذلك 

يعنى إن عرض النقود  دالة في الناتج المحلى اإلجمالي. 

المعادلة: معادلة أثر التغير في عرض النقود على الناتج المحلي 

اإلجمالي في السودان المعدلة 

جدول رقم )6(

معادلة أثر التغير في عرض النقود على الناتج المحلي اإلجمالي في 

السودان المعتمدة
+0.19 LOG(MS)1.21LOG(GDP)=

(0.191539)(0.49374)Std
(4.049573)(2.42061)T
(0.0008)(0.0263)Prob

25.1. ≅=WD48.0=R

المصدر :إعداد الباحثين، برنامج eviews(8)، 2021م.

عند إجراء اختبار Q- Statistics  ال توجد مشكلة ارتباط ذاتي الن 

.WD تقترب إلى 2، هنا النموذج ال يعانى من مشكلة قياسية ونعتمد  قيمة 

هذا النموذج.

د. مينا�س عبدالرحمن علي  - د. الهام اأحمد اإبراهيم
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  48.02 =R

 وهذا يعني المتغيرات المستقلة تفسر التغير في المتغير التابع بنسبة 

%0.48 والباقي %0.51 أثر المتغيرات غير المتضمنة في النموذج 

وهي قيمة مناسبة لمعامل التحديد،  و بعد اختيار النموذج األمثل يتبن لنا 

أن نموذج  الناتج المحلي اإلجمالي يعتمد على عرض النقود. 

إذن  البواقي  اختبار استقرار  المشترك وهو  التكامل  اختبار   نجرى 

البواقي ساكنة فى المستوى )3.919281-( عند مستوى اعتماد %5 

 .)-3.065585(

 نجد عند إجراء اختبار معامل عدم التساوي لثيل نجد إن النموذج  

معدلة الناتج المحلي اإلجمالي دالة في عرض النقود يمكن االستشراف 

بها الن قيمة اختبار ثيل 0.12 وهى قيمة ال تقترب إلى الواحد الصحيح. 

لذلك يمكن االستشراف بالنموذج. 

إذن النموذج ال يعانى من أي مشكلة قياسية ونعتمد هذا النموذج. 

خاتمة البحث: 

تشتمل على النتائج والتوصيات التالية: 

النتائج: 

يظهر البحث النتائج التالية:- 

هنالك عالقة طردية بين عرض النقود والناتج المحلى اإلجمالي،   .1

وهذا يثبت صحة الفرضية رقم )1( 

أثر التغير في عرض النقود على الناتج  المحلي االجمالي في السودان
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يؤثر عرض النقود على زيادة معدالت الناتج المحلي اإلجمالي   .2

في السودان، وهذا يثبت  صحة الفرضية رقم )2(. 

معامل التحديد %0.48   وهذا يدل أن المتغير المستقل )عرض   .3

النقود( يفسر التغير الذي حدث للمتغير التابع )الناتج المحلي اإلجمالي( 

والباقي %0.52 أثر المتغيرات غير المتضمنة في النموذج،  وهي قيمة 

ضئيلة لمعامل التحديد. 

Prob 0B= الثابت معتمد إحصائياً، ألن مستوى االعتماد  أقل   .4

من 5%.

Prob 1B= معلمة عرض النقود  معتمدة إحصائياً، ألن مستوى   .5

االعتماد أقل من 5%. 

نموذج الدراسة ال يعاني من مشكلة االرتباط الذاتي.  .6

تذبذب معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي بين الزيادة والنقصان   .7

طيلة فترة سنوات الدراسة.  

انخفاض وارتفاع معدالت عرض النمو في السودان طيلة فترة   .8

الدراسة. 

التوصيات: 

تتلخص التوصيات في النقاط التالية:- 

ضرورة ارتباط التوسع النقدي بتوسع األنشطة اإلنتاجية.  .1

المحلي  الناتج  لزيادة  المنتجين  وتشجيع  اإلنتاجية  العملية  تنمية   .2

د. مينا�س عبدالرحمن علي  - د. الهام اأحمد اإبراهيم
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اإلجمالي وتحقيق االستقرار االقتصادي.

مختصين؛  قبل  من  موضوعية  بأسس  الكلية  السياسات  تفعيل   .3

لتوفير الكتلة النقدية الالزمة لتنشيط االقتصاد.

إصالح النظام المصرفي وتطوير السوق النقدي والمالي؛ لضمان   .4

تطبيق سياسة نقدية فاعلة. 
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ملحق رقم )1(
جدول يوضح البيانات الخاصة لمتغيرات النموذج) بمليون جنيه( للفترة )2000-

2018م(
GDP MSالسنة

200013.43466.7

200114.34322.1

200215.25632.6

200319.37392.1

200443.59604.5

200529.714031.4

200610.317871.8

200716.319714.6

200823.522933.2

 200924.8728314.5

201026.4835497.9

201127.5141853.1

201227.758633.0

201329.666445.7

201431.677739.0

201532.893642.6

201634.1120800.1

201735.68203367.5

201836.7430786.0

201936.2475236.2

المصدر: تقارير بنك السودان المركزي لالعوام 2000- 2019م.

د. مينا�س عبدالرحمن علي  - د. الهام اأحمد اإبراهيم
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المستخلص:
للتنمر  والقانوني  السيسيولوجي  المدلول  بيان  الى  الدراسة  تهدف 
السيبراني وحث الباحثين والمختصين في المجاالت ذات الصلة بموضوع 
التنمر السيبراني  )مجال علم االجتماع والنفس والتربية والقانون والتقنية(،  
لدراسة هذا السلوك   للوصول إلى معرفة أسبابه وكيفية الوقاية والعالج 
و  والنفسي  االجتماعي  األمن  يهدد  أخذ   السلوك  هذا  أن  سيما  ال  منه، 
التربوي و األكاديمي واألسري، وال تتأتى معالجته إال من خالل بحوث  
وانتشار  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  حدث  الذي  التطور  تواكب 
شبكات االنترنت ، حيث اصبحت األجهزة الذكية متاحة للجميع مع سهولة 
لممارسة  الوسائل  هذه  استغالل   من  االفراد  لبعض  أتاح  مما  استخدامها 
هذا السلوك غير السوي، و للوصول لذلك  تم استخدام المنهج االستقرائي 
رؤية  إلى  للوصول  جزئياته   خالل  من  الموضوع  تتبع  في  يسهم  الذي 
سلوك  التنمر  النتائج:-  أهم  من  و  والتوصيات  النتائج  في  تتلخص  كلية 
غير سوي يستغل وسائل التواصل االجتماعي.التنمر سلوك يهدد االستقرار 
االجتماعي والنفسي والتربوي االكاديمي واالقتصادي. التنمر سلوك عابر 
أو اجتماعياً.  ومن  للدول.  المتنمر شخصية غير سوية مضطربة نفسياً 

التوصيات:
- توصي الدراسة بضرورة تعميم  دراسة حاالت التنمر في المجاالت 
والوظيفية   واألسرية  واالقتصادية   واالجتماعية  والسياسية  االكاديمية 
وتنمر دول على الدول.نوصي مراكز األبحاث كل في تخصصه إلجراء 
الدراسات المعمقة في الموضوع السيما مراكز البحوث التربوية والنفسية 
واالجتماعية و القانونية. نوصي وسائل االعالم  والجامعات  والمدارس 
والمساجد الى تقديم برامج توعوية لإلرشاد و الوقاية والعالج من التنمر 

د. خالد فايت ح�صب اهلل
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السيبراني.
Abstract: -
 The study aims to urge researchers and draw the attention of
 specialists in areas related to the subject of electronic bullying، to
 delve into the study of this phenomenon to know its causes and factors
 and how to prevent it، and this is only possible through statistical
 research that keeps pace with the development that occurred in social
 media and the spread of the Internet networks as it has become Smart
 devices are available to everyone with ease of use، and to reach that
 the inductive approach that contributes to tracking the topic through
 its particles was used to reach a comprehensive vision that summarizes
 the results and recommendations، which are among the most important
 results: -- Studying the increase of bullying cases in the political، social
 and economic fields and the bullying of states by states...Bullying is
 a transnational behavior، it is not confined to the state Bullying has
 social، economic and psychological dangers Bullying studies must
 be generalized in the field (family - political - career - international
 economics)mongo the recommendations: -Urging the research centers،
 each in its specialization، to conduct in-depth studies on the subject،
 especially the educational، psychological and social research centers.
Providing awareness programs for prevention، treatment and counseling

المدلول السيسيولوجي  والقانوني للتنمر السيبراني
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مقدمة:
من المعلوم أن اإلنسان كائن اجتماعي يكون في حركة تواصل دائمة مع 
مجتمعه الذي يعيش فيه  ويستخدم في ذلك شتى وسائل التواصل، وقد يحدث 
اثناء هذا التواصل من سلوكيات ما هو إيجابي وما هو سلبي، وقد ساهم 
اكتشاف االنترنت   وشبكات التواصل في تعزيز هذا التواصل االنساني، 
إال أن هناك من استغل هذه التقنيات استغالال سلبيا ويظهر ذلك في التنمر 
االلكتروني والذي سخر فيه  المتنمر األجهزة الذكية لبث مادة تلحق الضرر 
باألخرين، والتنمر ظاهرة قديمة جديدة تختلف باختالف الزمان والمكان 
التوصل  وسائل  من  استجد  ما  المتنمر   استخدام  الى  باإلضافة  البيئة  و 
االجتماعي و األجهزة الذكية الداعمة لسلوك التنمر، اخذت ظاهرة التنمر 
االلكتروني تنال من اهتمام  الباحثين المختصين سواء في المجال النفسي 
وقد  الديني  االرشاد  أو  التقني  أو  القانوني  أو  التربوي  او  االجتماعي  أو 
بذلت جهود جمة لمجابهة هذا السلوك والحد منه ، وقد اهتم أكثر الباحثين 
الطالب  مستقبل  على  أكاديمية   آثار  له  لما  وذلك  المدارس  في  بالتنمر 
)المدارس - الجامعات( إال أن ظاهرة التنمر أخذت تظهر بصورة واضحة 
في المجال السياسي واالقتصادي واألسري وبين الدول ومكان العمل  مما 
يتطلب التوسع في دراسة هذه الظاهرة بكونها ظاهرة تهدد األمن والسلم 
االجتماعي والنهضة االقتصادية واالستقرار السياسي والعالقات االنسانية 
لها وال  الباحثين على وضع حلول  إليها وحث  االنتباه  لفت  يستدعي  مما 
سيما أن هذه الظاهرة أصبحت ال تفرق بين قرية أو مدينة أو أنثى وذكر 

أو صغير و كبير.

د. خالد فايت ح�صب اهلل



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 128

أهدف البحث:
يهدف البحث الى اآلتي: 

-   بيان  المدلول السيسيولوجي و القانوني للتنمر السيبراني. 
- توضيح   تمدد الظاهرة السيبراني في المجتمع والتي ساهم فيها انتشار 

األجهزة الذكية وسهولة الحصول عليها.
- بيان نماذج من سلوك التنمر السيبراني وأنه يختلف عن التنمر التقليدي 

الذي كان سائداً.
النفسية واالجتماعية واألسرية والتربوية واألكاديمية   - بيان األضرار 

المترتبة على هذا السلوك.
-  البحث عن أسباب ظاهرة التنمر السيبراني وطرق الوقاية والعالج 

أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث من أهمية الموضوع وانتشاره وما له من اثار سلبية 

واجتماعية ونفسية وخلقية على المجتمع.
مشكلة البحث: 

تتمثل مشكلة البحث في أن ظاهرة التنمر السيبراني من الظواهر المهددة 
لألمن والسلم  واالستقرار االجتماعي والنفسي و األكاديمي و التربوي مما 

يتطلب ايجاد  حلول لها. 
منهج البحث:

لطبيعة الموضوع و خصوصيته تم  استخدام  المنهج االستقرائي الذي 
بنتائج  والخروج  الموضوع  متكاملة عن  لرؤى  للوصول  الظاهرة  يتتبع  
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وتوصيات تساهم في الوقاية والعالج.
الدراسات السابقة: 

هناك العديد من الدراسات السابقة التي بحثت موضوع التنمر السيبراني 
العام  )التعليم  الطالب  حقل  على  اختصرت  كانت  وإن  االلكتروني،  أو 
والنفسية  األكاديمية  الجوانب  على  ذلك  وأثر  المراهقين(   - الجامعي    -
واالجتماعية والتربوية، إال أننا في هذه الدراسة سوف نزاوج بين ما عليه 
الدراسات السابقة وهذه الدراسة واالستفادة منها في مجال التنمر االقتصادي 
والتنمر  العمل  مجال  في  والتنمر  السياسي  والتنمر  االجتماعي  والتنمر 
االسري. فموضوع  التنمر االلكتروني تمدد في مختلف المجاالت و التي 
بالنسيج االجتماعي والسياسي واالقتصادي والنفسي والتربوي  و  ترتبط 

المهني.
هيكل البحث: 

المبحث األول: مدلول التنمر السيبراني وخصائصه ونظرياته ومؤشرات 
التعرض له. 

المطلب األول: تعريف التنمر السيبراني في اللغة و االصطالح. 
المطلب الثاني: الفرق بين التنمر السيبراني و التنمر التقليدي. 

مؤشرات  و  ونظرياته  السيبراني   التنمر  خصائص  الثالث:  المطلب 
التعرض له. 

المبحث الثاني: صور و أنواع و اسباب التنمر السيبراني. 
المطلب األول: صور وانواع وبيئات  التنمر السيبراني.

المطلب الثاني: أسباب التنمر السيبراني. 
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المبحث الثالث: آثار التنمر السيبراني وطرق الوقاية والعالج.
المطلب األول: آثار التنمر السيبراني. 

المطلب الثاني: الوقاية والعالج من التنمر السيبراني.
المبحث األول 

مدلول التنمر السيبراني وخصائصه ونظرياته ومؤشرات التعرض له
المطلب األول : مدلول التنمر السيبراني في اللغة و االصالح 

الفرع االول :  تعريف التنمر في اللغة 
التنمر :- تنمر تنمراً فهو متنمر، والمفعول متنمر له، وتنمر الشخص :- 
نمر غضب وساء خلقه وصار كالنمر الغاضب، ألنه ال يالقى اال غضبان،  
شبه بالنمر في لونه أو أخالقه أو طبيعته، تنمر لمنافسه :- تنكر له و أوعده، 
تنمر لمن سلبه حقه. تنمر له :- تنكر له وتغير، تنمر له :- هدده. تنمر :- 
مدد في صوته عند التهديد والوعيد، نمر وجهه :- غيره وعبسه و قطب 
العدوانية  السلوكيات  التنمر من  عليه،  الغضب  جبينه و ظهرت عالمات 

غير المرغوب فيها.
الفرع الثاني :- تعريف التنمر السيبراني كمركب اضافي :

هناك عدة مفاهيم للتنمر السيبراني، وأن هذه المفاهيم  تعبر عن مدلول 
غير  سلوك  أو  سوي  غير  فعل  أو  جريمة  إنه   سواء  اإللكتروني  التنمر 
االلكتروني حددوا  التنمر  بدراسة  اهتموا  الذين  الباحثين  ان  نجد  طبيعي. 
العشرات من التعاريف للتنمر اإللكتروني وذلك بحسب الزاوية التي ينظر 
من  وهناك من عرفه  الظاهرة  في  يبحث  الذي  التخصص  بحسب  أو  لها 
ناحية قانونية وأخرى الكترونية وأخرى تقنية وأخرى اجتماعية، سلوكية، 
يستوعب كل  أن  يستطيع  ليصبح مصطلح فضفاض  ذلك  تربوية... وكل 
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األفعال التي تنتج عن التنمر باعتبار أن كلمة تنمر تنطوي على كم هائل من 
األفعال التي توصف بها، والقاسم المشترك بين تعريفات التنمر اإللكتروني 
هو إنزال األذى أو الضرر بالضحية كما إنه سلوك عدواني وإنه سلوك 
سلوك  وانه  واجتماعية،  نفسية  آثار  له  سلوك  وإنه  فيه،  مرغوب  غير 
يستخدم تقنيات التواصل والهواتف الذكية، فهذه األفعال يستوعبها مصطلح 
التنمر وينسجم معها مثال )االستهزاء – السخرية – العنصرية – التهديد 
 – االرهاب   – المعلومات  سرق   – التحرش   – التخويف   – االبتزاز   –
التجسس... إلى غير ذلك من السلوكيات التي يمكن أن يعبر عنها بمصطلح 
التنمر السيبراني أو االلكتروني  فهو مصطلح جامع ومعبر لكل هذه األفعال 
وقد يعجز أي مصطلح آخر أن يعبر عن هذه األفعال.فالتنمر السيبراني أو 

اإللكتروني يقصد به :
التنمر اإللكتروني :- سلوك إجرامي يرتكبه الجاني عمداً بإستخدام   - 1 

الحاسب اآللي. 
التنمر اإللكتروني :- كل فعل إجرامي تكون وسيلته الحاسب اآللي.  - 2

لما  نتيجة  القانون  عليه  يعاقب  إجرامي  فعل   -: اإللكتروني  التنمر   - 3

يترتب على عليه ضرر على االخرين.
به  المتعلقة  والتقنيات  اإلنترنت  استخدام  هو   -: اإللكتروني  التنمر   - 4

بهدف الحاق الضرر باألخرين بطرق متعددة ومتكررة وعدائية.
خالل  من  وذلك  باألخرين  األذى  الحاق  هو   -: اإللكتروني  التنمر   - 5

استخدام األجهزة اإللكترونية المرتبطة باإلنترنت.
التنمر اإللكتروني :- هو فعل عدائي يقوم به المتنمر الكترونياً وذلك   - 6

باستخدام التقنية االلكترونية ضد طرف آخر بغرض الحاق الضرر به مادياً 

د. خالد فايت ح�صب اهلل



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 132

أو معنوياً أو اجتماعياً أو نفسياً.
المادي  التنمر االلكتروني :- هو شكل من أشكال العنف واإليذاء   - 7

والمعنوي يرتكبه فرد أو جماعة ضد فرد أو جماعة.
التنمر اإللكتروني :- أفعال تستخدم تقنيات المعلومات واالتصاالت   - 8
لدعم سلوك غير سوى متعمد ومتكرر من قبل فرد أو مجموعة بهدف إيذاء 

شخص آخر أو أشخاص.
يتضمن  الذي  السيبراني  التنمر  به  يقصد  اإللكتروني:-  التنمر   - 9

العنصرية – الكراهية – التهديد – االبتزاز – نشر معلومات لألحراج.
بعد  عن  مضايقات  أو  تحرش  عن  عبارة  اإللكتروني:-  التنمر   -  10

باستخدام وسائل االتصال االلكتروني، يقوم به المتنمر ضد المتنمر عليه 
بهدف الحاق الضرر به.

11 - التنمر اإللكتروني:- أو االستقواء :- هو تعدي أو عمل مؤذي يقوم 

به المتنمر، ويجب أن يكون حدث اكثر من مرة.
12 - التنمر اإللكتروني:- تعمد إيذاء اآلخرين بطريقة متكررة وعدائية 

عن طريق استخدام االنترنت ) اإلنترنت – البريد االلكتروني – األلعاب 
اإللكترونية –الرسائل النصية – شبكات التواصل االجتماعي – اليوتيوب 

- استخدام توتير...(
الهواتف  أو  الرقمية  األجهزة  استخدام  هو   -: اإللكتروني  التنمر   -  13

المحمولة أو الرسائل الفورية، البريد اإللكتروني، غرف الدردشة، ومواقع 
شبكات التواصل االجتماعي الفيسبوك وتوتير وغيرها من وسائل التواصل 
اإللكتروني لإلساءة أو مضايقة أو تهديد أو تخويف أو ابتزاز شخص ما أو 
التحرش اللفظي في أي وقت وأي مكان، ولذلك يعد التنمر سلوك تسلطي 
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يمارسه المتنمر على الضحية من خالل وسائل التواصل.
أو سلوك مرضي  يعتبر سلوك غير سوي،  اإللكتروني:-  التنمر   -  14

فيه من األضرار وااليذاء باألخر بينما  يجعله مصنف بأنه سلوك يضاهي 
السلوك اإلجرامي لما فيه من الضرر وااليذاء الذي يقع على المجني عليه 
من قبل الجاني، مما يتطلب انزال العقاب على من يأتي بمثل هذا السلوك 
)الفعل( سواء كان باألذى او الضرر الناتج نفسياً او مادياً او اجتماعياً او 

مهنياً او اسرياً...
او  الجسدي  االيذاء  يتضمن  عدواني  سلوك  اإللكتروني:-  التنمر   -  15

القوة بين فردين  التكافؤ في  اللفظي واالذالل بشكل عام، وينتج عن عدم 
يسمى االول المتنمر واالخر الضحية.

16 - التنمر االلكتروني :- هو شكل من اشكال االساءة لألخرين يحدث 

عندما يستخدم فرد او مجموعة من االفراد قوتهم في االعتداء على فرد او 
جماعة من االفراد بأشكال مختلفة منها ما هو جسدي او لفظي او نفسي او 
اجتماعي وله خصائص ثالث هي انه اذى مقصود، متكرر، عدم التوازن 

بين المتنمر و الضحية.).
17 - التنمر اإللكتروني :- بإنه ايقاع فرد أو اكثر إيذاء بدنياً أو لفظياً أو 

نفسياً على فرد آخر ويتضمن تهديدات باإليذاء الجسدي واالبتزاز واالعتداء 
بالضرب ومحاولة القتل.

الترهيب والتخويف  فالتنمر سلوك غير مرغوب فيه يشير الى مفهوم 
كما  والمجتمع،  بالفرد  مضر  مألوف  غير  مستقبح  سلوك  فهو  والسخرية 
نجد أن مفهوم التنمر في اللغة واالصطالح متوافق يعبر عن مفهوم واحد 
التنمر في االصطالح متوافق  ويترتب عليه سلوك معين كما أن تعريف 
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وإنما تنوعه بحسب التخصص والزاوية التي ينظر إليه بها.

والصراع  والتقليدي  السيبراني  التنمر  بين  الفرق  الثاني:-  المطلب 
والعدوان

الفرع االول : الفرق بين التنمر السيبراني و التقليدي 
 يطلق على التنمر السيبراني  بالتنمر اإللكتروني، وبما أن التنمر قديم 

إال أن التنمر االلكتروني يختلف من التنمر التقليدي في اآلتي :- 
التنمر االلكتروني يحدث في مجال الجوانب المعنوية والنفسية دون   - 1

المادية )المحسوسة( فهو يالمس االحاسيس ومشاعر الضحية ويؤثر فيها 
الجانب  الجسدي، وإن كان يالمس  الجانب  الضرر وااليذاء دون  بالحاق 
الجسدي من خالل الصور المتحركة او الثابتة والسيما األفالم الجنسية او 

التي تخدش الحياء وتسبب االحراج للضحية.
من حيث اتساع رقعة االنتشار فإن التنمر اإللكتروني سريع االنتشار   - 2

على نطاق واسع كما إنه يكون موجود في الشبكة العنكبوتية، و ساهم في  
االنتشار سهولة امتالك االجهزة االلكترونية.

التنمر االلكتروني ال تحده حدود الزمان والمكان فهو عابر للقارات   - 3

والدول والمدن والقرى مادام هناك شبكات االنترنت.
او  المتنمر  الضحية شخصية  يعرف  ال  قد  االلكتروني  التنمر  في   - 4

ضحية  مع  المتنمر  يتعامل  قد  وكذلك  شخصيته،  يخفي  فالمتنمر  هويته  
مجهولة.

الى  يحتاج  فال  سريعة  فورية  بطريقة  يحدث  االلكتروني  التنمر   - 5

أجهزة  يملك  من  فكل  اإللكتروني  النشر  لسهولة  وذلك  تفكير  أو  تخطيط 
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ذكية يستطيع أن يمارس التنمر اإللكتروني فعملية واحدة من التنمر تكفي 
لالنتشار على اوسع منطقة داخل وخارج الدولة.

التنمر التقليدي:-
أما التنمر التقليدي يحدث مباشرة باإليذاء الجسدي بجميع انواعه.  - 1

التقليدي ضيقة بحيث تكون في حدود  التنمر  نجد أن دائرة حدود   - 2

الضحية.
في التنمر التقليدي يكون الضحية معلوم لدى المتنمر كما ان المتنمر   - 3

يكون معلوم لدى الضحية.
التنمر  انتشاره   حدود  ان  التقليدي،  التنمر  االنتشار  حيث  من   - 4

االلكتروني تكون محددة بالحاضرين.
الذكرى في  الفعل وتبقى  بانتهاء  التنمر  ينتهي  التقليدي  التنمر  في   - 5

نفس الضحية.
في التنمر التقليدي يقوم المتنمر بالتخطيط والتفكير واختيار الوقت   - 6

والزمان المناسب لتنفيذ التنمر.
التنمر التقليدي ال يتطلب استخدام الوسائل االلكترونية وانما يقوم به   - 7

المتنمر دون حاجة لذلك.
بالتقارب  يسمى  ما  او  مشتركة  بيئة  الى  التقليدي  التنمر  يحتاج   - 8

الزماني والمكاني بين المتنمر والضحية.
الفرع الثاني:  الفرق بين التنمر السيبراني والصراع والعدوان

اوال : الفرق بين التنمر السيبراني والصراع 
1-  نجد ان الصراع يكون وليد مواقف بين اطراف متساوية في القوة، 

وهذا ما ليس عليه التنمر االلكتروني فقد يتنمر الشخص دون موقف ويمكن 
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ان يكون التنمر بقصد المزاح ليس إال، كما ان التنمر االلكتروني ليس فيه 
توازن القوة بين المتنمر والضحية.

للتنمر  خالفاً   مسبق  ترتيب  وبدون  فجائياً  يحدث  الصراع  ان   - 2

الضرر  الحاق  بهدف  والتخطيط  العدوانية  على  يعتمد  الذي  االلكتروني 
بالغير.

في الصراع قد يتراجع اطراف الصراع ويشعران بالندم، بينما ال   - 3

يكون ذلك في التنمر.
اطراف  بين  بالمصالحة  إلنهائه   الصراع  في  اطراف  يتدخل  قد   - 4

الصراع في نفس اللحظة، وهذا يندر في التنمر االلكتروني.
ثانيا : الفرق بين التنمر السيبراني  والعدوان

1-   نجد ان هناك فرق بين العدوان والتنمر االلكتروني والصراع، فكل 
من  التنمر االلكتروني والصراع يشتمل على عدوان سواء كان عدوان مادي 

او نفسي او اجتماعي،  فالعدوان اشمل من الصراع والتنمر االلكتروني.
العدوان يشمل السلوك المباشر وغير المباشر.  - 2

فالعدوان سلوك انساني يستخدمه االنسان بحسب حالته الطبيعية،   - 3

وهذا ما ليس في  التنمر االلكتروني.
العدوان له اسبابه ومبرراته فقد يكون دفاعاً عن النفس او دفاعاً عن   - 4

الغير إلزالة الظلم او غيره، وهذا ليس من سلوك التنمر.
نجد ان الصراع والعدوان والتنمر االلكتروني كل منهم  يختلف من   - 5

حيث النوع والجنس والعمر.
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المطلب الثالث:- خصائص ونظريات التنمر السيبراني 
الفرع األول : خصائص التنمر السيبراني 

يتميز السلوك التنمري بخصائص قد تتسق  مع الصراع والعدوان إال أن 
التنمر الكتروني يتميز عنهما  بسلوك خاص يتمثل في اآلتي :- 

إن السلوك التنمري يعتمد على مادة التنمر التي تكون متوفرة على   - 1

الشبكة العنكبوتية.
يتميز السلوك التنمري  بأن مادته سريعة االنتشار وانها تنتشر على   - 2

نطاق واسع.
عابر  سلوك  يكون  أن  فيمكن  مكان،  أو  زمان  له  ليس  سلوك  إنه   - 3

للدول التي يمكن ان يكون المتنمر في دولة والضحية في دولة اخرى.
اجتماعية –  نفسية –  مادية –   ( عليه اضرار  يترتب  إنه سلوك   - 4

سياسية – اقتصادية – أكاديمية – خلقية – تربوية....(.
االنترنت  وشبكة  االجتماعي  التواصل  وسائل  يستخدم  سلوك  إنه   - 5

واألجهزة الذكية.
سهل  انه  كما  االجهزة  بامتالك  يتوفر  وسهل  متاح  سلوك  انه   - 6

االستخدام ال يحتاج   الى االلمام باستعمال هذه االجهزة.
االجتماعي  للسلم  ومهدد  االجتماعي  للنسيج  مهدد  سلوك  إنه   - 7

واالستقرار االجتماعي،  باعتباره سلوك يهدف الى نشر الطائفية- الشائعات 
– والعنصرية، السلوك غير السوي – والسخرية – واإلذالل – واالستهزاء 
– و االبتزاز... وتشويه سمعت كل من يخالفك وال يتفق معك او من تريد 
اقصائه او تدمير حياته المهنية واألسرية وكل من يخالفك الراي أو التوجه.
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8 - يستطيع المتنمر أو الضحية رد المادة أو اغالقها.
قد يكون الضحية مجهول لدى المتنمر كما ان شخصية المتنمر قد   - 9

ال تكون معلومة لدى الضحية.
المدينة و   السياسية  و  البيئة  العمل و  بيئة  انه سلوك يحدث في   - 10

القرية، في البحر او الجو.
11 - يؤثر في الضحية مما يجعله ال يشعر باألمن واالستقرار ويساهم 

في الخوف عنده وينشر الرعب.
12 - انه سلوك متعمد فيه اعتداء على االخرين دون وجود مبرر او 

اسباب او عداوة.
13 - انه سلوك غير متوازن بين المتنمر والضحية.

االنسانية  من  يتجرد  السلوك  بهذا  يقوم  عندما  المتنمر  ان  نجد   -  14  

والتعاطف والوعي واالحساس باألخر.
15 - نجد ان البيئة الخاصة لهذا السلوك متنوعة ) المدرسة - البيت - 

اماكن العمل - الرياضة - االندية (.
16 - انه سلوك فيه سوء نية.

17 - انه سلوك يهدف الى السيطرة على االخرين.

ان  الضحية  يريد  ال  معلومات  على  للحصول  يسعى  سلوك  انه   -  18

يتعرف عليها احد او معلومات محرجة او سرية.
19 - انه سلوك متكرر بالعدوان والتهديد.

الفرع الثاني:- النظريات النفسية المفسرة لسلوك المتنمر 
بالسلوك  ويتصل  والمشاعر  االحساس  يالمس  المتنمر  سلوك  ان  بما 
عموماً فنجد ان هناك عدة نظريات نفسية قامت بتفسير سلوك المتنمر ال 
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سيما السلوك العدواني او السلوك غير السوي ومن تلك النظريات المفسرة:- 
نظرية التحليل النفسي:- التي ترى ان سلوك المتنمر سلوك طبيعي   - 1

غريزي فطري، فما يحدث فيه من عدوانية عبارة عن حالة متجذرة في 
العدواني سلوك طبيعي عند االنسان اال  السلوك  ان  النفس االنسانية، أي 
اذا خرج عن صورته الطبيعية، فهو يعتبر تفريق لشحنات عدوانية نفسية 
البد ان يحدث لها عملية انطفاء، اذاً فهو سلوك داخلي طبيعي يمثل حالة 
ملحة يجب اشباعها، ولذلك نجد ان المتنمر يسقط كل مشاكله و اخفاقاته 
الضحية،  على  واالقتصادية  واالكاديمية  والسياسية  المهنية  و  االجتماعية 

ألنه سلوك يصاحبه غيرة وحسد وغير ذلك من االمراض السلوكية.
االجتماعية  البيئة  من  ودعم  ومساندة  تعزيز  المتنمر  سلوك  يجد  وقد 
من  او  المتنمر   ينشره  لما  اعجاب  شكل  في  ذلك  ويظهر  به،  المحيطة 
خالل الردود االيجابية، مما يجعل المتنمر يشعر بالقوة والسلطة والبطولة 

واالستمرار في تنمره.
بانه سلوك  النظرية االجتماعية   المتنمر من خالل  ويفسر سلوك   - 2

التي تجعله  التنشئة  المتمثلة في  المتنمر  التي وجد فيها  البيئة  مكتسب من 
يتعدى على االخرين.

ويفسر سلوك المتنمر وفق نظرية االحباط و العدوان انه سلوك له   - 3

عالقة بالشعور باإلحباط والدونية مما يجعله يعتدي على االخرين.
ويفسر سلوك المتنمر وفق النظرية الفسيولوجية بانه نتاج لما اصاب   - 4

التستوستيرون  المتنمر من خلل في الجهاز العصبي او خلل في هرمون 
فزيادة هذا الهرمون تؤدي الى زيادة معدالت السلوك العدواني.   ()

الفرع الثالث  :- مؤشرات التعرض للتنمر السيبراني
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هناك عالمات تشير الى تعرض الشخص الى التنمر االلكتروني ومن 
تلك العالمات التي تدل على تعرضه للتنمر اآلتي :- 

1-  ظهور  حالة انطواء او انزواء للضحية،  وانسحابه من االنشطة 
االجتماعية سواء كان ذلك على مستوى االسرة او في مجال العمل او مجال 
المجتمعية  التجمعات  تجنبه  و  الخاصة،  او  العامة  االنشطة  او  االصدقاء 

والجماعية.
تراجع اهتمامه بالعمل او بالدراسة ويظهر ذلك من خالل عزوفه   - 2

عن الذهاب الى العمل او المدرسة واهمال الواجبات المدرسية.
اهمال او عدم االهتمام بالمظهر العام الخارجي والنظافة.  - 3

التكتم او فرض السرية التامة على حياته الرقمية.  - 4

اضطرابات االكل والنوم سواء كان باإلفراط او التفريط في النوم   - 5

او االكل.
عدم االرتياح العاطفي او الشعور باالنزعاج العاطفي والقلق ويكون   - 6

ذلك في حالة استخدام الهاتف او االنترنت.
تسيطر عليه حالة من التقلبات المزاجية.  - 7

8 - تنتابه حالة من الخوف والذعر بعد االتصال.
9 - الهروب من الواقع الى الواقع الخيالي.

10 - الرغبة في التوقف عن استخدام الهاتف 

11 - تغيير في تفاصيل حياته وعاداته اليومية.

12 - التراجع المفاجئ في مستواه االكاديمي والمهني.

 13 -كثرة شكواه عن امور لم يكن يشكو منها من قبل.

14 - اصابته باضطراب الكالم ويظهر ذلك من خالل تلعثمه في الكالم 
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والحكم على نفسه بألفاظ سيئة كالفشل.
15 - السكوت واالكتفاء في االجابة باإليماءات.

استسالمه وتنازله عن حقوق دون بذل أي مجهود او عارضة  16-

17 - االستخدام المفرط لألنترنت او الهواتف الذكية.

18 - االنتماء لمجموعات االقلية العرقية او التي تشعر باالضطهاد و 

التهميش و غير ذلك من االلفاظ التي تدل على الدونية و العنصرية ().

المبحث الثاني 
صور وأنواع  وأسباب التنمر السيبراني

المطلب األول :- صور وأنواع  التنمر السيبراني
ذلك  في  وساهم  اإللكتروني  التنمر  أشكال  و  صور  وتعددت  تنوعت 
والقرى،  المدن  فشملت  واسع  نحو  على  وانتشارها  التقنية  وسائل  تطور 
الى جانب سهولة امتالك جهاز هاتف ذكي وسهولة استعماله الى غير ذلك 
من العوامل التي ساهمت في اشكال التنمر، اضف الى ذلك الفراغ. ومن 

صوره و اشكاله : -
 يأتي في صورة رسائل تهديدية من مصدر مجهول الى بريد او حساب 

الشخص او من تطبيق ما بصورة متكررة في أي زمان ومكان.
استخدام الوسائط االلكترونية والتي تتمثل ) ادوات الويب والتواصل   .1

االجتماعي - الهواتف الذكية – الرسائل – التصوير – التسجيل – اعادة 
معالجة الصور (.

المكالمات الصوتية عبر الهاتف.  .2

البريد االلكتروني )الرسائل المفخخة – االستيالء على المعلومات   .3
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والبيانات الخاصة - نشر الصور االباحية والمخلة باآلداب.
غرف الدردشة عبر الويب ) تتم فيها محادثات مباشرة من حساب   .4

مزيف بهدف القرصنة(.
العاب االنترنت.  .5

لوحات الحوار.  .6

المدونات المختلفة.  .7

اقصاء االخر عمداً عبر االنترنت.  .8

االساءة السياسية والعنصرية والطائفية والدينية والقبلية – اللون.  .9

ترويج االشاعات السياسية واالجتماعية و المهنية واألكاديمية.  .10

11 - من أنواع التنمر االلكتروني –التنمر العاطفي يشمل موضوعات 

تؤذي المشاعر 
12 - يأتي التنمر في شكل صورة حقيقية او مفبركة يبدو فيها الضحية  

بشكل غير الئق.
13 - يأتي التنمر االلكتروني في شكل تعليقات بألفاظ نابية غير الئقة 

ذلك في صورة خاصة  كان  االجتماعي سواء  والنواحي  االخالق  تخدش 
كبير من  بين عدد  تداوله  يتم   االنترنت   فيديو منشور على  او  مقال  او 

االشخاص.
14 - من طرق التنمر ) االهانة - التحقير – المضايقات – التهميش - 

التهديد - االبتزاز - الخداع - انتحال الشخصية - تقمص الشخصية – افشاء 
المعلومات وانتهاك الخصوصية – تشويه السمعة – ) في المجال المهني - 
السياسي - االقتصادي( التهكم - السخرية - العنصرية - التالعب - االذالل 

- االساءة - التوعد.
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15 - يأتي التنمر االلكتروني من خالل اخذ صورة لشخص دون اذنه او 

من غير علمه ونشر الصورة عبر وسائل التواصل المختلفة بهدف احراجه 
او الحاق االذى به.

والعمال  الموظفين  من  العمل  بيئة  في  يكون  االلكتروني   التنمر   16-

والمدير.
17 - يكون التنمر الكتروني بكلمة او جملة مكتوبة تحمل جملة مؤذية 

او محرجة.
18 - يكون التنمر الكتروني  في صورة لك بوضع غير الئق او محرج. 

في  السمعة  تشويه  او  شائعات  في شكل   الكتروني  التنمر  يأتي   -  19

المجال السياسي او االجتماعي  او المهني او االكاديمي.
20 - يأتي التنمر االلكتروني من خالل نشر صورة للضحية ال يرغب 

ان يراها احد سواءه .
التنمر في شكل رسومات او شعارات  عالمات وإشارات  21 - يأتي 

او  دينية  او  او عرقية  قومية  او  او عنصرية  او مهينة  آو سخرية  مسيئة 
استهزاء.....

يؤذيك  ما  بأرسال  المتنمر  فيه  يقوم  المباشر  االلكتروني  التنمر   -  22

مباشرة 
23 - التنمر االلكتروني غير المباشر يكون من خالل وسائل التواصل.

24 - يأتي التنمر االلكتروني عن طريق نشر شائعات او معلومات عن 

شخص ما بهدف االساءة اليه او تشويه سمعته.
25 - يأتي التنمر االلكتروني لتخريب وتدمير المعلومات او استخدامها 

بطريقة مسيئة او سرقت المعلومات. 
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26 - ايقاع الشخص في مشاكل ال عالقة له بها )ارسال فتاة له بقصد 

تصويره و من ثم ابتزازه.
واختراق  التجسس  عملية  خالل  من  االلكتروني  التنمر  يأتي   -  27

الخصوصية.
28 - من طرق التنمر االهانة والتحقير – المضايقات – العزلة والتهميش 

– االبتزاز.
29 - يأتي التنمر االلكتروني من خالل الوسائل غير القانونية او الدخول 

غير المصرح به للشبكات و البرامج بهدف االساءة لألخرين.
30 - يأتي التنمر الكتروني من خالل اجبار الشخص على القيام بعمل 

ال يريد عمله.
غير  المالمسة  الجنسي  التنمر  خالل  من  الكتروني  التنمر  يأتي   -  31

الالئقة او االحتكاك.
32 - يأتي التنمر االلكتروني من خالل عملية التحرش واالبتزاز من 

خالل قنوات التواصل االلكترونية.
الهاتفي بهدف ايصال معلومات  التنمر من خالل االتصال  يأتي   - 33

مشوشة او شائعات بهدف االضرار بالشخص او تشويه سمعته.
34 - يأتي التنمر االلكتروني من عملية انتحال الشخصية بهدف االساءة 

او اشانة السمعة )تقمص – تحايل – انتحال(.
35 - يأتي التنمر االلكتروني عبر تسريب للمعلومات الخاصة بالشخص 

والتي ال يرغب الحد االطالع عليها.
وااللفاظ  والشتائم  السباب  خالل  من  االلكتروني  التنمر  يأتي   -  36

المدلول السيسيولوجي  والقانوني للتنمر السيبراني
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الجارحة و المحرجة. 
التهميش واالقصاء والوصم  التنمر االلكتروني عن طريق  37 - يأتي 

بالدونية.
38 - يأتي التنمر االلكتروني من خالل التشهير باألخرين.

39 - يأتي التنمر االلكتروني عن طريق العزلة االجتماعية بهدف عدم 

القبول اجتماعياً او اقامة عالقات اجتماعية.
40 - التنمر قد يكون بطريقة التحرش او االعتداء اللفظي او البدني او 

المعنوي او غير ذلك لما يترتب عليه ايذاء على االخرين ويمارس المتنمر 
طرق من الترهيب والتخويف والتهديد واالستهزاء واالستخفاف والسخرية 

والعنصرية والطائفية واالستفزاز والتعليقات غير الالئقة.
1 - فهناك التنمر اللفظي:- ويشمل السخرية واالستفزاز و التعليقات غير 

الالئقة والتهديد.
2 - التنمر غير اللفظي:- 

التنمر غير الجسدي ويشمل الضرب، ولبصق، كل ما يؤذي الجسد   - 3

او البدن.
التنمر العاطفي:- االحراج.  - 4

المؤذية  االفعال  ويشمل  التقليدي  التنمر  ويسمى  المباشر:-  التنمر   -  5

ومنها الضرب.
الوظيفة  من  والعزل  التهديد  ويشمل  المباشر:-  غير  التنمر   - 6

والعزل االجتماعي، نشر الشائعات، العنصرية.   و هناك بيئات حاضنة 
للتنمرالسيبراني وتظهر من خالل البيئات اآلتية:- 

د. خالد فايت ح�صب اهلل
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1 - التنمر االسري، بين االبناء واالباء واالمهات، وبين افراد االسرة 

او العائلة.
2 - التنمر السياسي:- االقصاء السياسي والحزبي او جماعة ضد جماعة، 
التهديد، استخدام القوة العسكرية، جماعة او القوة االقتصادية، التنمر بين 
تخوين  الوظيفة،  من  الطرد  الضعيفة،  الدولة  ضد  االخرى  والدول  دولة 

الشعوب السيما من الحزب الحاكم.
3 - التنمر الوظيفي:- من المدير ضد من في اماكن العمل الرؤساء ضد 

المرؤوسين.
4 - التنمر االلكتروني عن طريق وسائل التواصل االجتماعي والبريد 

االلكتروني، او من خالل منصات التواصل.
5 - التنمر في المدارس والجامعات والرياض.

من اشكال التنمر االلكتروني :- 
1 - التعليقات غير الالئقة اجتماعياً او سياسياً او اخالقياً او دينياً والتي 

تخدش الحياء.
2 - انتهاك حقوق الملكية الخاصة.

3 - الجنس من خالل االحتكاك بالضحية.
المطلب الثاني :  انواع التنمر السيبراني  
تعددت انواع التنمر ومن تلك االنواع :- 

بالشخص  االذى  بالحاق  التنمر  منه  ويهدف   -: االجتماعي  التنمر   -  1

سواء في عالقته االسرية او بزوجته او زوجه او اطفاله او المجتمع او 
في مجتمع العمل او استهدافه عزله عن المجتمع من خالل سمعته بنشر 

المدلول السيسيولوجي  والقانوني للتنمر السيبراني
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شائعات او اخبار كاذبة تحط من مكانته االجتماعية او احراجه او تشجيع 
اصدقاءه  امام  بالتهديد  او  معه  االجتماعية  العالقات  قطع  على  االخرين 
واحياءه بهدف السخرية منه او التشهير ويلحق في ذلك التنمر االلكتروني.
التنمر البدني:- يهدف منه المتنمر الحاق االذى الجسدي بالضحية   - 2

الذي  النقص  الى  االشارة  او  شكله  من  السخرية  او  بالضرب  كان  سواء 
يعتري جسده وكان قديماً يصف بانه من سلوك الذكور دون االناث يظهر 
تنمرهن في المالسنة و نشر الشائعات و اثارة الفتن، اال اننا نالحظ ان افراد 

االناث بهذا السلوك لم بعد منحصرا في االناث بل يوجد عند الذكور. 
التنمر اللفظي:- يهدف منه المتنمر الحاق االذى اللفظي بالضحية   - 3

ممارسة  في  ويظهر  لقب  او  بذيئة  مصطلحات  او  نابية  الفاظ  خالل  من 
العنصرية،  و  القبيلة  النكات  الجنس-  او  القبلية –   – اللون   – العنصرية 

االستفزاز بالكتابة او بالقول او التهديد امام مجموعة من الناس.
مكانة  تقليل  من  المتنمر  منه  يهدف  االنفعالي:-  التنمر   - 4

االزدراء. السخرية-  العزلة-  بالتجهيل-  ذلك  كان  سواء   الضحية 
المطلب الثاني :-  اسباب التنمر االلكتروني: 

للحالة  يرجع  ما  فمنها  التنمر  ظاهرة  لظهور  متعددة  اسباب  هناك 
لتقصير  او  الرادعة  القوانين  او لضعف  الضحية  لحالة  او  للتنمر  النفسية 
وسائل االعالم ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات االكاديمية والبحثية 
واالسرة وكل ما له صلة بهذه الظاهرة مثل المؤسسات المتخصصة النفسية 
غير  الظواهر  بدراسة  تختص  والتي  والدينية  واالجتماعية  واالرشادية 
السوية اذ تكتنف المتنمر العديد من السلوكيات التي يمكن ان تصنف بانها 

د. خالد فايت ح�صب اهلل
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سلوكيات ذات بعد اضطرابي في شخصيته او ما يعتريه من مركب نقص 
في احترام وتقدير الذات، او قد يكون قد اكتسب سلوكيات من اقرانه او 
بسبب التنشئة الخاطئة مما جعله يحمل مجموعة من السلوكيات غير السوية 
)اكتئاب – حرمان – او مركب نقص يريد ان يلفت انتباه االخرين بانه مهم  

حتى يجعلوا له مكانة الئقة او يريد ان يفرض سيطرته.
ومن اسباب التنمر ان يكون هناك عالقة بين المتمرد والضحية عالقة 
الجاني بالمجني عليه في بعض الجرائم التي تجعل المجرم يقدم على ارتكابه 
للجريمة فمتى اكتشف المتنمر ضعف او خلل ما في سلوك الضحية وال 
يريد احد االطالع عليه، فان المتنمر يستغل هذه الفرصة لالبتزاز او التهديد 

او السخرية او االستهزاء.
 كما ان من اسباب تمدد وانتشار هذه الظاهرة عدم وجود قوانين رادعة 
التفكير  الفعل والتخوف من  التنمر يخشى االقدام على  تجعل من يمارس 

في ذلك.
 وقد حاول العلماء جمع حزمة من االسباب التي تجعل الشخص يتنمر 

اآلتي :- 
اضطراب الشخصية ونقص تقدير الذات.  - 1

االدمان على السلوكيات العدوانية.  - 2

ممارسة االلفاظ والسلوكيات غير السوية في البيت او المدرسة او   - 3

محيط العمل او الوسائل دون حرج.
االنتقام من الضحية او الغيرة منه او االستماع بالتنمر.  - 4

التنمر لتحقيق مكاسب معنوية او مادية  المتنمر الى ارتكاب  يقدم   - 5

المدلول السيسيولوجي  والقانوني للتنمر السيبراني
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وذلك من خالل االبتزاز او التهديد للضحية.
الفشل في الحياة االجتماعية او المهنية او السياسية او االقتصادية   - 6

او االكاديمية...
سوء التنشئة التربوية والنفسية واالجتماعية.  - 7

تعرضه للمشاكل واالحباط.  - 8

الشعور بالدونية.  - 9

10 - قد يكون المتنمر ضحية لتنمر سابق.

11 - استغالل خوف الضحية.

للضحية  باستدراجه  وذلك  الفاحشة  ممارسة  التنمر  اسباب  من   -  12

بأرسال افالم اباحية.
13 - من اسباب التنمر الحاق االذى واالزعاج.

المبحث الثالث
آثار التنمر السيبراني و طرائق الوقاية و العالج

المطلب االول : اثار التنمر السيبراني 
هناك اثار تترتب على ممارسة التنمر السيبراني  تتمثل في االتي :- 

االستياء من الشكل او الجسم قديما كان يظهر لدى الفتيات اال ان   - 1 

هناك بعض. من الشباب اخذت هذه الظاهرة تسبب لهم نوع االستياء والقلق 
خاصة عند حالة البدانة او النحافة.

2 - االستبداد الذي ينشأ مع التنشئة.
اضطراب احترام الذات والتكيف االجتماعي.  - 3

د. خالد فايت ح�صب اهلل
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وقد يترتب على ممارسة التنمر االلكتروني العديد من االثار ليس على 
الضحية فحسب وانما على المجتمع ومن ذلك:- 

آثار سالبة تقع على المجتمع سواء كان في تهديد النسيج االجتماعي،   - 4

نشر الفوضى، سلوكيات غير سوية ) الكذب - عدم االمان والثقة - واالحترام 
- والمصداقية - االتهامات - الشائعات - العنصرية – االخالق - انتشار 
الرذيلة - عدم وجود االمان ( مما يؤدي الى تفكك المجتمع وفقدان العالقات 

االجتماعية.
فقدان البيانات والمعلومات سواء الخاصة بالمجتمع او الضحية مما   - 5

يعرضها لعدم المصداقية.
سيطرة الخوف والقلق على الضحية والمجتمع.  - 6

العزلة واالنطواء التي تحدث للضحية من المجتمع المحيط به.  - 7

التجسس و اختراق الخصوصية و االمراض االجتماعية.  - 8

تفشي العنصرية والسخرية.  - 9

10 - نشر الصور الفاضحة.

11 - هور مشاكل في المجال المهني واالكاديمي مما يؤدي الى ترك 

العمل او الدراسة.
12 - استخدام العدوان كرد فعل لرد العدوان.

13 - االنسحاب من وسائل التواصل االجتماعي.

14 - االنتحار نسبة للضعف النفسي.

15 - اضطرابات النوم واالكل.

16 - ظهور آثار الصداع والخوف والذعر.

المدلول السيسيولوجي  والقانوني للتنمر السيبراني
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17 - انه يؤثر في مستقبل الضحية.

18 - سيطرة الوسواس على الضحية وعدم الثقة باألخرين.

19 - الشعور باإلحباط واالكتئاب والقلق.

20 - انخفاض درجة احترام الذات.

21 - ادمان المسكرات والمخدرات.

22 - الشعور بالدونية والتعرض لألمراض النفسية.

23 - ممارسة السلوك العدواني.

24 - الشعور بالرهاب االلكتروني.

25 - الهروب من المدينة الى القرية او من الدولة او العكس. 

26 - الهروب من االبناء والزوجة.

المطلب الثاني  :- طرائق الوقاية والعالج من التنمر السيبراني  
من  البد  كان  الجميع،  وتهدد  التمدد  في  اخذت  ظاهرة  التنمر  ان  بما   
وسائل للوقاية والعالج لهذه الظاهرة وقد بذلت في ذلك جهود جمة من خالل 
مراكز البحوث بهدف ذلك اال ان هذا االمر ما زال يتطلب تظافر الجهود 
الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه الظاهرة على جميع االتجاهات )البيت 
- االباء - المعلمون - الجامعات - المدارس - االعالم - منظمات المجتمع 

المدني - المراكز الشخصية والدينية(.
يجب ان يساهم في عملية الوقاية قطاع االعالم بمؤسساته المختلفة   - 1

بالتوعية الثقافية بمفهوم التنمر واسبابه والوقاية والعالج وذلك من خالل 
برامج توعوية.

التنمر  بمضار  بالتبصير  المدني  المجتمع  منظمات  مساهمة   - 2

االجتماعية والنفسية واالقتصادية.

د. خالد فايت ح�صب اهلل
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على مراكز البحوث المتخصصة رصد هذه الظواهر ودراستها بعد   - 3

االحصاء مع انشاء مراكز لذلك.
بمخاطر  التوعية  مع  للهواتف  استخدامهم  عند  االبناء  مراقبة   - 4

استخدامها السيما عند فتح التطبيقات.
على شركات االتصال المساهمة في هذه الحملة.  - 5

نشر مكارم االخالق وتقوية الوازع الديني.  - 6

وضع قوانين تجرم وتعاقب مرتكب التنمر.  - 7

االستفادة من التجمعات التعليمية )المدارس – الجامعات( في نشر   - 8

الوعي والوقاية من التنمر.
الحيطة والحذر في التعامل االلكتروني.  - 9

10 - المحافظة على وسائل التواصل االلكترونية الخاصة بك 

11 - عدم نشر نقاط ضعفك او ما ال تريد ان يعرف عنك.

12 - ال تشارك في البرامج التي تكشف صور منك وكل ما يؤدي الى 

استغاللها من قبل المتنمر، وال تضع معلومات عن عائلتك او مكان عملك 
او مهنتك.

13 - الحيطة والحذر بحماية سرية للحسابات واالجهزة.

14 - ال تضع على شبكة االنترنت ما ال ترغب في نشره.

15 - ال تفتح المواقع التي ال تعلم عنها شيء او المشبوهة.

16 - ال تتبادل او ال تشارك احد بمعلومات سرية.

17 - تجنب المناقشات حول انشطة الهواتف.

18 - ضع ملصق بالكمرة الخاصة بجهازك.

المدلول السيسيولوجي  والقانوني للتنمر السيبراني
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19 - حدد الوقت للدخول لألنترنت.

20 - حذر اسرتك من الدخول او نشر معلومات.

21 - علم ابناءك حماية انفسهم الكترونياً.

22 - التبليغ عن المتنمر او حالة التنمر.

 23 - ال تتجاوب مع المتنمر الذي يهددك.

24 - عدم تأييد او ابداء االعجاب بما ينشره المتنمر.

25 - حجب ومنع المتنمر من الدخول الى صفحتك الخاصة.

26 - تغيير رقم الحساب وال تكشف عنوانك او هاتفك او انشاء حساب 

جديد.
27 - ال تجعل تصرفات المتنمر تؤثر عليك.

28 - ال تشعر بالخجل مما ينشره المتنمر.

29 - اطلب المساعدة في التغلب على سلوك المتنمر.

30 - اعداد وتدريب كوادر لمعالجة هذه الظاهرة.

31 - تجنب الفراغ واستثمر الوقت فيما يفيد.

32 - عرض المتنمر على اخصائي النفس االجتماعي.

33 - تنمية المهارات الشخصية ) مهارات المعرفة – صنع القرار – 

 حل الصراع - تنمية مهارات العالقات االجتماعية والتدريب للكشف عنها(.

النتائج والتوصيات:

د. خالد فايت ح�صب اهلل
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الحمد هلل  والصالة والسالم على أشرف المرسلين الهادي إلى السلوك 
القويم، هذه مؤشرات عن التنمر السلوكي وكل عنوان فيه  يعد بحث قائم 

بذاته على الباحثين االشتغال عليه.
النتائج :

التنمر اإللكتروني ما هو إال تطور للتنمر التقليدي باستخدام وسائل   - 1

التقنية الحديثة.
إن الهدف من التطور في التقنية هو المساعدة على جمع المعلومات   - 2

والبيانات والمساهمة في تطور البحث العلمي كما في الذكاء االصطناعي 
إال أن هناك من استغلها استغالالً غير الئق.المتنمر شخصية غير سوية 

مضطربة نفسياً او اجتماعياً.
اغفلت  والجامعات  المدارس  في  بالتنمر  اهتمت  الدراسات  أغلب   - 3

التنمر الذي يحدث من السياسة والعاملين و االقتصاد بين الدول... 
4-  يختلف التنمر االلكتروني عن التنمر التقليدي والصراع والعدوان.

هناك نظريات نفسية حللت شخصية المتنمر يمكن االستفادة منها   - 5

في المجال البحثي.
التوصيات :

على الباحثين التوسع في دراسة وتحليل ظاهرة التنمر االلكتروني   - 1

ليشمل التنمر السياسي واالقتصادي والمهني.
نوصي  مراكز البحوث المتخصصة تطوير وسائل الوقاية والعالج   - 2

من التنمر االلكتروني.
واالجتماعي  النفسي  المجال  في  المختصين  الباحثين  نوصي   - 3

المدلول السيسيولوجي  والقانوني للتنمر السيبراني
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والتربوي بدراسة دوافع المتنمرين وفهم البيئة التي يعيشوا فيها.
نوصي بتضافر الجهود الرسمية ومنظمات المجتمع المدني واإلعالم   - 4

و مراكز االرشاد النفسي والتوجيه التربوي واالجتماعي على اعداد برامج 
توعوية عن التنمر.

نوصي  الجهات المختصة بالتشريع   بسن قوانين رادعة في حق   - 5

المتنمرين.

المصادر و المراجع :  

د. خالد فايت ح�صب اهلل
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1 - التنمر بين التحديات و افاق المعالجة االستباقية، فيصل محمد علي الشمري.
2 - قل ال للتنمر  االلكتروني، هيئة تنظيم  االتصاالت البحرين.

3-    التنمر المدرسي و برامج التدخل، د. نورة بنت سعد القحطاني.
4 - مقياس السلوك التنمري لألطفال و المرهقين، د . مجدي محمد، دار العلوم للنشر والتوزيع.

5 - مجلة الدراسات التربوية و النفسية، جامعة السلطان  قابوس، التنمر االلكتروني لدى عينة 

من الطلبة المضطربين سلوكيا وانفعاليا  في مدينة الزرقاء ء، هشام عبد الفتاح المكانين و 
نجاتي احمد يونس و غالب محمد الجباري. 

6 - فاعلية العالج بالقراءة فيخفض التنمر المدرسي لدى االطفال، هالة سناري  اسماعيل،المجلة 
المصرية للدراسات النفسية المجلد 20،العدد 66،ص 487.

7-  االستقواء وعالقته بتقدير الذات في ضوء النوع وعدد االصدقاء لدى طالب وطالبات 
المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة، نايف الحربي، رسالة التربية وعلم النفس، الرياض العدد 

.42
8-   تاريخ االنترنت في المملكة العربية السعودية، اياس بن سمير المهاجري ,2004. 
 9-  الجريمة االلكترونية و دور القانون الجنائي في الحد منها،  احمد عبد االه المراغي. 

10-  /  االستقواء وعالقته بالشعور بالوحدة والدعم االجتماعي، معاوية ابو غزال، المجلة 

االردنية في العلوم التربوية،مجلد  عدد 2.  
11- /    قاموس المعجم الوسيط 

12-   معجم اللغة العربية والمعاني 

13 - لسان العرب 

المدلول السيسيولوجي  والقانوني للتنمر السيبراني



جودة العالقة بالعالمة التجارية 
وسلوك مواطنة العمالء

د. فاطمة عبداحلليم بابكر 
- رئيس قسم إدارة األعمال 

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 جامعة أم درمان األهلية

د. �صديق بلل اإبراهيم  
- أستاذ إدارة األعمال المشارك

 الجامعة العربية المفتوحة- مملكة البحرين
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المستخلص:
 شكل سلوك مواطنة العميل أهمية لدى الشركات، لذا هدفت هذه الدراسة 
لمعرفة أثر جودة عالقة العالمة على سلوك مواطنة النساء في مؤسسات 
خدمات الرعاية الصحية. تم االعتماد على المنهج الوصفي، كما استخدمت 
 )384( توزيع  تم  األولية؛  البيانات  لجمع  أداة  بوصفه  االستبيان  الدراسة 
استبانة على عينة من النساء في مؤسسات خدمات الرعاية الصحية بوالية 
الخرطوم بالسودان، وبلغت نسبة االستجابة )%92.7(؛ كما تم استخدام عدد 
من األساليب اإلحصائية الوصفية وتحليل البيانات التي تم جمعها، واختبار 
السودان  في  النساء  العمالء  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  الفروض.  صحة 
يتبعن سلوك مواطنة بأبعاد )مساعدة العمالء اآلخرين، التوصية، التغذية 
العكسية( وأن بُعد التغذية هو أعلى هذه األبعاد. كما أشارت الدراسة إلى 
أن أبعاد جودة عالقة العالمة التجارية هي: الرضا، الثقة، اإللفة العاطفية، 
العالمة  عالقة  جودة  أبعاد  أن  إلى  النتائج  توصلت  كما  الذاتي.  االرتباط 
التوصية.  على   )0.74%( بنسبة  تؤثر  الخاصة  المستشفيات  في  التجارية 
وبناء على تلك النتائج تم تقديم عدد من التوصيات من أهمها دراسة تأثير 
جودة عالقة العالمة على سلوك مواطنة العميل بأبعاد أخرى مثل )االلتزام 

السلوكي(.

جودة العالقة بالعالمة التجارية  وسلوك مواطنة العمالء
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ABSTRACT:
The customer citizenship behavior is deemed to be of significance 

to the companies، therefore، this study aimed to recognize the effect 
of brand relationship quality on the citizenship of women in the in-
stitutions of health care. The study relied on the descriptive method، 
furthermore the method of questionnaires has been used as a tool to 
collect initial data، so the study has distributed (384) questionnaires to 
a group of women in the institutions of health care in Khartoum state 
- Sudan، therefore the response reached (92.7%). moreover، a number 
of the statistical، descriptive and conclusive techniques have been used 
in order to analyze the collected data and to test the authenticity of 
the hypothesis. The study demonstrates that the women in Sudan adapt 
the citizenship behavior with perspectives like (helping other custom-
ers، giving recommendations and the feedbacks)، and that the feedback 
perspective is the most important one. Also، the studies referred to the 
perspectives of brand relationship quality for the women regarding the 
health care services in Sudan are (the satisfaction، the trust، the inti-
macy emotional and the autocorrelation) and that the satisfaction of is 
the most important of all other dimensional. Results have found that the 
perspectives of the private hospitals brand relationship quality have an 
effect of (0.74%) on the recommendation. In accordance to these results 
a number of recommendations have been suggested and the most im-
portant recommendation was to study the effects of brand relationship 
quality on customer citizenship behavior along with other dimensions 
such as (commitment behavioral، etc.)

اآلخرين،  العمالء  مساعدة  العميل،  مواطنة  سلوك  المفتاحية:  الكلمات 
التوصية، التغذية العكسية، جودة عالقة العالمة التجارية، الرضا، الثقة، اإللفة 

العاطفية، االرتباط الذاتي.

د. فاطمة عبداحلليم بابكر، د. �صديق بلل اإبراهيم  
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مقدمة:
تعد المرأة هي أساس المجتمع ونصفه، وتتواجد المرأة في كل مجاالت 
القرارات،  اتخاذ  في  خاصة  المجتمع  في  مهماً  دورا  تلعب  فهي  الحياة، 
وكذلك تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية بشكل عام )Marti,2003(؛ لذلك 
أصبح التركيز عليها في إعداد االستراتيجيات التسويقية لمنظمات األعمال 
قرار  ومتخذ  مستهلك  بوصفها  المرأة  أهمية  تتجلى  هنا  ضروريا.  أمرا 
ومساهم في عملية اتخاذ القرار الشرائي)أسامة،2008(، كما أصبحت هي 
الفئة المستهدفة لمعظم المنتجات لتلك المنظمات والشركات، فالفروق بين 
الجنسين في التصورات والمواقف واالتصاالت واألعمال المختلفة لكل من 
الرجل والمرأة عنما يتعرضون للمواقف نفسها والسلوك من مقدم الخدمة؛ 
يولد استجابات متباينة بين الجنسين في عمليات اتخاذ القرار ونتائج الشراء.
   حيث أشارت دراسة )Hassay &Peloza )2006 أنه في حالة رضا 
المرأة عن المنظمة فإنها ترد بالمثل من خالل المشاركة بسلوكيات خارج 
األدوار أكثر من الرجل. هذه السلوكيات تعرف اآلن بسلوك مواطنة العميل، 
فهو من الموضوعات الحيوية التي نالت االهتمام الكبير من قبل الباحثين 
التسويقيين لما له من دور مهم في    فاعلية عمل المنظمة وفي تحسين 
التنافسي. فالكثير  مستوى الخدمات التي تقدمها ومن أجل تحسين موقفها 
من أدبيات التسويق تركز حاليا على إدارة العمالء بوصفها مورد بشري 
للمنظمة. هذا التوجه الحديث حفز الباحثين والعلماء على ترجمة وتحويل 
بعض المفاهيم المرتبطة بالسلوك التنظيمي والموارد البشرية إلى نطاق 
أدبيات التسويق ضمن إطار فلسفي له طابعه المستقل وصبغته الخاصة 

جودة العالقة بالعالمة التجارية  وسلوك مواطنة العمالء
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توسيعه  تم  مفهوم  العميل  مواطنة  فسلوك  التي تميزه عن تلك المفاهيم. 
 ، )Yi&Gong,2008(، )Groth، 2005( من مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية

.)Bettencourt،  1997(.)Cuneyd,2020(

فالعالمة  وظيفية،  فوائد  توفر  التجارية  العالمة  أن  المعلوم  ومن      
الجودة مع  تنشئ عالقة عالية  أن  يمكن  تجربة جيدة  توفر  التي  التجارية 
عمالئها )Walter et al,2014(. حيث نشأ استعارة العالقة بالعالمة التجارية 
من دراسة العالقات بين شخص وآخر في أبحاث الشخصية وعلم النفس 
االجتماعي )Breivik,2008؛Smeet.et al,2007(. وشرح أنه »إذا كنا في 
عالقة وثيقة مع أشخاص آخرين، فنحن نرغب في مساعدتهم على الخروج 
من المشاكل ومشاركة السعادة معهم«. سيكون العمالء الذين يتشاركون في 
عالقة جيدة بعالمة تجارية معينة أكثر رغبة في مساعدة العالمة التجارية 
وكذلك العمالء اآلخرين المرتبطين بها )Blackston,1992(. وأثبتت 
دراسة Fournier)1998( أن النساء يظهرن عالقات شخصية ومشاركة 

العالمة التجارية أكثر من الرجال.  
  وعلى الرغم من أن في األونة األخيرة كثر االهتمام من قبل الباحثين 
بمفهوم سلوك مواطنة العمالء إال أن الناظر إلى الدراسات السابقة كدراسة 
كال من )Hyun,2017، Laee,2019؛,Minq,2016 ( وغيرها، يرى أن هذه 
دراسة  أثبتت  وقد  عام.  بشكل  العمالء  مواطنة  سلوك  تناولت  الدراسات 
Fournier )1998( أن سلوك مواطنة العميل تختلف بحسب جنس العميل 

النساء بشكل  العمالء  يكون هنالك فجوة في دراسة سلوك مواطنة  وبهذا 
مواطنة  سلوك  تخصيص  ثغرة  لسد  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك  خاص؛ 
العمالء النساء. وعلى وجه العموم ال يزال مجال تخصيص دراسة العمالء 

د. فاطمة عبداحلليم بابكر، د. �صديق بلل اإبراهيم  
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النساء مجاالً مهمالً نوعاً ما في األبحاث فهنالك بعض الدراسات تناولت 
دراسة المرأة بصفتها عميل مثل دراسة فاطمة )2017( هدفت هذه الدراسة 
لقياس أثر التسويق الوردي للعوامل المؤثرة في القرار الشرائي لدى المرأة 
درسوا   )Shailesh,2014 )Rohini,2013 ؛  من  كال  ودراسة  السودانية، 
والء المرأة ألدوات التجميل.  فيعد من األفضل أن تتم دراسات وبحوث 
تتمكن  حتى  مواطنة  سلوك  النساء  بها  تتبع  التي  اآللية  لمعرفة  تسويقية 
الشركات ومنظمات األعمال من عمل استراتيجيات تسويقية وخطط مناسبة 
لمخاطبة الفئة المستهدفة منهن فالمرأة  تعد أكبر سوق استهالكي في العالم 

 .)Marti,2003(

   معظم الدراسات السابقة التي درست سلوك مواطنة العمالء بصفته 
متغير تابع تم ربطه مع متغيرات مستقلة مثل جودة التفاعل بين العمالء 
إلى العمالء والوالء ونية دوران العميل والدوافع المؤدية إلى سلوك مواطنة 
 )Laee,2016(و)Hyun,2017( دراسة  مثل  االدراكي  والتقييم  العمالء 
 .)Hung and Ching,2018 Chengb(و)Balajia,2014(و)María,2017(و

النساء يظهرن  التي توصلت إلى أن   )1998(  Fournier وبحسب دراسة
وبالتالي  الرجال  من  أكثر  التجارية  العالمة  ومشاركة  شخصية  عالقات 
الدراسة  هذه  في  اختيار  تم  لذلك  العميل  مواطنة  سلوك  يتحقق  أن  يمكن 
جودة عالقة العالمة التجارية بصفتها متغير مستقل على خالف الدراسات 

السابقة. 
)مساعدة  باألبعاد  العميل  مواطنة  سلوك  تختبر  سوف  الدراسة  هذه 
العمالء اآلخرين، التوصية، تقديم التغذية العكسية( باعتبار األكثر تكراراً 

جودة العالقة بالعالمة التجارية  وسلوك مواطنة العمالء
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Minq,2016؛  )الالمي،2018؛  من  كال  فدراسة  السابقة.  الدراسات  في 
)مساعدة  باألبعاد  العميل  مواطنة  سلوك  بدراسة  قامت   )Groth,2005

دراسة  وتناولت  العكسية(،  التغذية  تقديم  التوصيات،  اآلخرين،  العمالء 
تقديم  التوصيات،  اآلخرين،  العمالء  )مساعدة  األبعاد   Maria ))2017

التغذية العكسية، المشاركة(، ودراسة Bettencourt )1997( تناولت األبعاد 
)المشاركة، التعاون(.  وكذلك سوف تختبر الدراسة جودة عالقة العالمة 
التجارية باألبعاد )الرضا، الثقة، اإللفة العاطفية، االرتباط الذاتي( باعتبار 
سلوك  أبعاد  مع  اتساقها  وكذلك  السابقة.  الدراسات  في  استخداماً  األكثر 
مواطنة العميل؛ فدراسة Erifili )2019( قامت بدراسة )الثقة، وتأثير اإلحالة، 
أبعاد لجودة عالقة  السلوكي( بوصفهم  والمسؤولية االجتماعية، وااللتزام 
العالمة للعالمة الخضراء ودراسة Kim )2015( تم اختيار االرتباط الذاتي. 
تم اختيار المؤسسات الصحية باعتبارها قطاع خدمي مهم وألن )80%( 
القرار  متخذ  هي  المرأة  كانت  األسرة  في  الصحية  الرعاية  قرارات  من 
بشأنها بحسبElyria )2014 ( والتي تناولت دراسة جودة عالقة المؤسسات 
الصحية باألبعاد )الرضا، الثقة، االلتزام العاطفي( وبناء على ذلك يمكن 
تحديد مشكلة الدراسة بهدف اختبار دراسة أثر جودة عالقة العالمة التجارية 
الصحية،  الرعاية  خدمات  سياق  في  النساء  العمالء  مواطنة  سلوك  على 
وقياس مستوى سلوك مواطنة العمالء النساء في خدمات الرعاية الصحية 

وقياس جودة عالقة العالمة التجارية.
سلوك  لموضوع  معرفية  إضافة  الدراسة  هذه  تُعد  الفجوات  هذه  من 
مفهومه  إلى  التطرق  من خالل  النساء  العمالء  وبالتحديد  العميل  مواطنة 

د. فاطمة عبداحلليم بابكر، د. �صديق بلل اإبراهيم  



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 164

وأبعاده، كما تقدم إطار نظري لجودة عالقة العالمة التجارية وأبعادها كما 
تُسهم هذه الدراسة في الفجوة المعرفية التي أغفلتها الدراسات السابقة بمدى 
النساء،  العمالء  مواطنة  سلوك  على  التجارية  العالمة  تأثير جودة عالقة 
وكذلك اختبار نظرية التبادل االجتماعي التي تم بناء نموذج الدراسة عليها 
ومعرفة مدى قدرة هذه النظرية على تفسيرها والربط بين متغيرات الدراسة 
وهو ما يُعد إضافة واسهام للمعرفة.   كما يمكن أن تعد هذه الدراسة بمثابة 
المرأة.  العميل  مواطنة  سلوك  اختالف  لفهم  قادمة  دراسات  في  مرجعية 
حيث تقدم هذه الدراسة نظرة ثاقبة للباحثين والمسوقين على تحليل كيف 
أن كل األبعاد األربعة لجودة عالقة العالمة التجارية )الرضا، الثقة، اإللفة 

العاطفية، االرتباط الذاتي( تؤثر على سلوك مواطنة النساء. 
كما تسعى هذه الدراسة  إلى مساعدة المديرين لتطوير وتنفيذ استراتيجيات 
تسويق خدمات تتماشي مع احتياجات النساء والتي تؤثر عليهن وتعمل على 
إبقائهن أوفياء اتجاه مؤسساتهن فاستراتيجية التسويق الفعالة سوف تتطلب 
من المنظمات تطوير هوية عالمة تجارية قوية من خالل اتصال قوي مع 
والتي  وااللتزام  والثقة  الرضا  بتوفير  الصحية  للرعاية  التجارية  العالمة 
ما  فمتى  الذاتي؛  المستهلك  مفهوم  تتماشى مع  أن  التجارية  العالمة  تُمكن 
حدثت هذه الظاهرة قد يصبح المستهلك بمثابة »داعية« للعالمة التجارية 
التوصية لآلخرين أو العمل  الكلمة أو  الترويج لها بنشاط عبر  من خالل 
الرعاية  العمالء اآلخرين  لمنظمات  بصفتهم موظفين من خالل مساعدة 
سوق  أكبر  في  عمالئها  على  بالحفاظ  المؤسسات  تلك  لتحظى  الصحية، 
لالستهالك و االستخدام. وبتحقيق هذا الوضع مع المستهلكين للنمو في بيئة 
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تنافسية سيكون ال يقدر بثمن. 
مواطنة  سلوك  )مفهوم  التالي:  النحو  على  الدراسة  هذه  نُظمت  عليه 
هذه  بين  العالقة  بجانب  التجارية،  العالمة  عالقة  جودة  مفهوم  العميل، 
المتغيرات من واقع األدب السابق وتطوير الفرضيات، ونموذج الدراسة، 

والمنهجية المستخدمة وتحليل البيانات، وتفسير النتائج ومناقشتها(.
مفاهيم الدراسة:

أوالً: مفهوم سلوك مواطنة العميل:
تطوعية واختيارية  سلوكيات  »بأنه  العميل  مواطنة  سلوك  ُعرف 
ال تكون مطلوبة لإلنتاج أو تسليم الخدمة الناجح ولكن تلك السلوكيات 
تساعد المنظمة بشكل إجمالي”)Groth,2005(.   فهي تشير إلى “ األفعال 
المدروسة والمعتبرة التي تحمل في طياتها جانب المساعدة واللطف والتي 
المنفعة لمنظمة الخدمة  تؤدى بشكل تطوعي من قبل العمالء وتسدي 
بطريقة ما”)Garma & Bove 2011(. وتوجه هذه السلوكيات نحو 
تقديم المنفعة إلى ثالثة أطراف هم المنظمة مقدمة الخدمة، وعاملو الخدمة، 

.)&YiGong,2006 Groth,2008,( والعمالء اآلخرون
     وعلى الرغم من حداثة موضوع سلوك مواطنة العميل إال إن هنالك 
إلى تصنيفه ضمن أبعاد محددة أو ما يطلق عليها  العديد من المحاوالت 
دراسته  “تقييم التأثير  )1995( في   Ford فحدد  الناس باألنواع  بعض 
غير المباشر للخدمة الفاعلة في السلوك االختياري للعميل “ بعدين لسلوك 
)Commit-( ةمواطن العميل وهما: بُعد إظهار االلتزام إلى منظمة الخدمة
 .)Safety Problems( وبُعد اإلبالغ عن مشاكل األمان للعاملين ،ment
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   وتعد دراسة Bettencourt )1997( من المحاوالت المهمة في دراسة 
إلى ثالثة  سلوك مواطنة العميل، وقد قسم خاللها سلوك مواطنة العميل 
أبعاد هي:بُعد الترويج للمنظمة )الوالء( )Promoter of the Firm( وتشير 
التي تصطف مع مصلحة المنظمة وتعززها بشكل  إلى سلوكيات العميل 
يتجاوز المصالح الفردية له، وبُعد التعاون )العميل بوصفه مورد بشري( 
)Cooperation( وهي سلوكيات العميل االختيارية التي تشير إلى مراعاة 
توفير تسليم الخدمة ذات الجودة العالية )مثل الموثوقية والكفاءة وغيرها(، 
وبُعد المشاركة ) العميل بوصفه مستشار تنظيمي( )Participation( وهي 
تشير إلى المشاركة الفاعلة والمسؤولية في إدارة  سلوكيات العميل التي 

وتطوير المنظمة. 
Groth )2005( حدد في بحثه  بعنوان “ العمالء بوصفهم جنود  أما 
جيدين : دراسة سلوك ثالثة أبعاد رئيسة لسلوك مواطنة العميل هي: مساعدة 
اآلخرين  )Helping Customers( وتتمثل بمساعدة العمالء  العمالء 
بإيجاد المنتجات أو مساعدتهم في التسوق أو تعليمهم كيفية استخدام الخدمة 
وتعني قيام العميل    )Recommendations( والتوصيات  بشكل صحيح، 
بتقديم التوصيات إلى أفراد عائلته أو أصدقائه أو أي شخص مستفيد بشراء 
  )Providing( خدمات الشركة واالستمرار عليها، و تقديم التغذية العكسية
Feedback والتي تعني تقديم معلومات مفيدة للمنظمة تساعدهم في تحسين 

عملية تسليم الخدمة.
وحدد Garma& Bove )2009( أبعاد تتعلق بسلوك مواطنة العميل نحو 
 Assumed employee( تولي دور الموظف  وهي:  موظفي الخدمة فقط 
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role( هو سلوك العمالء يشبه العمل الذي يقوم به موظفو الخدمات. ويمكن 

أن يشمل األمثلة اآلتية :مساعدة موظفي خدمة العمالء مع وظيفتهم، أو 
يوصف بأنه سلوك   )Advocacy( والدفاع  مساعدة العمالء اآلخرين، 
لموظفي الخدمة، والذي قد ينطوي على  العميل الذي يعرض االلتزام 
تعزيز وحماية العاملين في الخدمة. هذا ويمكن أن يشمل الكالم اإليجابي، 
 )Consultancy( واالستشارة  والتوصيات، أو الوالء لموظفي الخدمة، 
يوصف بأنه سلوك العمالء الذي يتمثل في تقديم المعلومات لموظفي الخدمة 
بهدف تحسين تقديم الخدمات. ويتمثل بتعبير العمالء عن رأيهم، وتقديم 
اقتراحات عن الكيفية التي يمكن تحسين الخدمة، أو لتسليط الضوء لإلدارة 
والروح  عندما يتم توفير الخدمة بصورة جيدة من قبل موظفي الخدمة، 
الرياضية )Sportsmanship(  الذي يعرف بأنه سلوك العميل الذي يعرض 
المرونة أو التسامح المرتبطة بتقديم الخدمات التي يتم توفيرها من قبل 
موظفي الخدمة. ويمكن أن يشمل سلوك العمالء الذي يعكس المرونة، و 
االجتماعي  والدعم  المجاملة، والتسامح، وتحمل فشل الخدمة العرضي، 
)Social support( يعني دعم العمالء الذي يساعد قابلية موظفي الخدمة 
على التعامل مع حاالت )المجهدة ( في مكان العمل أو يجعل عملهم ممتعاً. 
هذه التصرفات من قبل العميل قد تتضمن عبارات التقدير، واإلعراب عن 
تعاطفه تجاه األفراد، والصحبة مع أفراد الخدمة في قضاء بعض الوقت مع 

العمالء في األنشطة الترفيهية خارج سياق لقاء الخدمة.
وفي هذه الدراسة تم االعتماد على األبعاد )مساعدة العمالء اآلخرين، 
التوصية، والتغذية العكسية(. باعتبارها األكثر استخدماً. فتناولتها دراسة 
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كال من )Laee Choi,2016 ؛Groth,2005؛ الالمي،2018( وغيرها.
فنعني بمساعدة العمالء اآلخرين: »الجهود التنظيمية التي يمارسها العمالء 
 ،)Groth,2005(»الخدمة تقديم  عملية  أثناء  اآلخرين  العمالء  مساعدة  في 
أو  األصدقاء  مثل  لآلخرين  الخدمة  وتوصية  الدعوة  »هي  التوصية:  أما 
العائلة«)Groth,2005(، والتغذية العكسية: » تتعلق بتقديم الردود المطلوبة 
لتحسين  وموظفيه  الخدمة  لمزود  مفيدة  معلومات  لتقديم  العمالء  باستعداد 

.)Groth,2005( »أداء الخدمة في المستقبل
ثانياً: جودة عالقة العالمة التجارية:

نشأ استعارة العالقة بالعالمة التجارية من دراسة العالقات بين شخص 
)Breivik,2008؛  االجتماعي  النفس  وعلم  الشخصية  أبحاث  في  وآخر 
Samet2007(. ووجد Sameth )1998( في بحثه األول حول جودة العالقة 

جودة  »فتقيس  العالقة.  قوة  قياس  بأنها  وصفها  يمكن  العالقة  جودة  أن 
أو  أحداث  بناء على  والتوقعات  لالحتياجات  األطراف  تلبية  العالقة مدى 
لقاءات سابقة«. ويشير Ong&Suhal )2002(« بأن جودة العالقة بوصفها 
نسبة من احتياجات العمالء واألهداف والتصورات والرغبات التي تقابلها 
القوية  العالقة  »جودة  تشير  كذلك  والعميل«.  الشركة  وبين  العالقة  في 
إلى مدى رضا العمالء عن األداء السابق للخدمة، وثقة العمالء في األداء 
R(»المستقبلي لمقدم الخدمة ورغبتهم في الحفاظ على العالقة مع الشركة
 Roberts؛Kamarulzaman&Rahman,2015؛Licard&ajaokelira,2014

.)et al.,2003

   و بشكل عام يؤكد Woo & Ennew  )2004 ( أن »بناء جودة العالقة 
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هو مفهوم متعدد األبعاد بينما يتكون بناء جودة العالقة من أبعاد مختلفة«.  
  » تعد جودة العالقة بمثابة بناء من الدرجة العليا يتكون من العديد من 
المكونات الرئيسة التي تشير إلى التقييم المعرفي واالتصال العاطفي للعالمة 
والمستهلكين«  الشركات  بين  العالقات  طبيعة  عموما  وتعكس  التجارية 
العالقة  »جودة   )1998(  Fournier وشبه   .)Balmeetr et al,2006(
التجارية كشريك نشط في  العالمة  فتعد  اإلنسانية  العالقة  باالقتراض من 
العالقة مع المستهلك، وقام بترجمة كل األبعاد من صفات العالقات اإلنسانية 
في سياق العالقات بين المستهلك والعالمة التجارية. و تصور المستهلك 
الحب  الشريك،  يتكون من اإللتزام، جودة  التجارية  للعالمة  لجودة عالقة 
العالقة  جودة  »تتضمن  الذاتي«.  واالرتباط  العاطفية،  الجودة  والعاطفة، 
التوجه اإليجابي للعالمة التجارية تجاه المستهلك واألحكام حول موثوقية 
في  التنبؤ  على  والقدرة  والصدق،  والسالمة،  الشاملة،  التجارية  العالمة 
أداء دورها، و الحب والعاطفة، و الرجوع إلى المودة العميقة طويلة األمد 
 .)Samet et al.,2007&Chaudhuri,2001(  »للعالمة التجارية والمتوقعة
  وعرف Fournier )1998( جودة العالقة العالمة بأنها« هي بناء 
المكون  مثل  العالقة  مكونات  عدة  من  ويتكون  األوجه  متعددة  ديناميكي 
العاطفي والدوافع االجتماعية )على سبيل المثال: الحب والعاطفة، االتصال 
الذاتي، الحنين إلى الماضي، إلخ(، ومكون العالقات السلوكية )على سبيل 
المثال: الترابط وااللتزام( والمعتقدات المعرفية الداعمة )على سبيل المثال: 

الثقة واإللفة، وجودة شريك العالمة التجارية(«
أبعاد لجودة  المكونات بوصفها  العديد من  تم استخدام  وبناء على ذلك 
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العالقة بالنظر إلى أن العديد من الدراسات توفر تعريفات ذات سياقات محددة 
لهذا البناء )Athanasopoulou,2009(. يتفق معظم الباحثين بشكل عام على 
وااللتزام  والثقة،  العميل،  العالقة هي رضا  لجودة  الرئيسة  المكونات  أن 
 ،Dant،Palmatier,2006 )Aali et al.,2014؛  الخدمة  مقدم  مع  بالعالقة 
Evans & Greval(. ومجوعة أخرى من الباحثين يتفقون على أن المكونات 

االجتماعية  والدوافع  العاطفي  المكون  هي  العالقة  جودة  وأبعاد  الرئيسة 
)على سبيل المثال: الحب والعاطفة، االتصال الذاتي، الحنين إلى الماضي، 
وااللتزام(  الترابط  المثال:  سبيل  )على  السلوكية  العالقات  ومكون  إلخ(، 
وجودة  واأللفة،  الثقة  المثال:  سبيل  )على  الداعمة  المعرفية  والمعتقدات 

 . )Fournier,1998( )شريك العالمة التجارية
بناًء على التعريفات السابقة، سيكون هيكل جودة العالقة في هذه الدراسة 
على أساس األبعاد: الرضا، الثقة، اإللفة العاطفية، واالرتباط الذاتي. باعتبار 

األكثر تكرارا في محاوالت الباحثين السابقين.
»إحساس إيجابي أو سلبي يشعر به العميل اتجاه  بالرضا:  فنعني 
معينة، والناتجة عن مقارنة بين توقعاته وأداء  تجربة شراء أو استهالك 
والثقة  القلق  مشاعر  »انخفاض  فهي  الثقة:  أما   .)Kotlr,2000( المنتج« 
لمشكلة  تجنب  أو  إزالة  في  الرغبة  على  ينطوي  والذي  الخدمة،  بمزود 
يتعلق  فتعني »اتصال  العاطفية:  اإللفة  أما   ،)Goneer et.al.,1998( ما« 
التجارية  بالعالمة  والتعلق  والترابط  العاطفي  باالرتباط  المستهلك  بشعور 
  Thomson et»أي أنها مشاعر التقارب أو الترابط مع العالمة التجارية(
المستهلكون  يتصل  عندما  »أنه  الذاتي:  باالرتباط  ويقصد   ،)al,2005(
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بدرجة عالية بعالمات تجارية معينة، يرون جوانب من أنفسهم تنعكس في 
تلك العالمات التجارية، وسوف تشكل مستويات أعلى من ارتباط العالمة 

.)Park et al.,2010 ( »التجارية
العالقة بين جودة عالقة العالمة التجارية وسلوك مواطنة العميل:

وفقًا لنظرية التبادل االجتماعي فيمكن لعالمة الخدمة أن توفر فوائد لدى 
العمالء الذين يحبون أن تكون لديهم عالقة جيدة معهم. فقد يرغب العمالء 
بعد ذلك في االنخراط في عالقة أعمق مع عالمات الخدمة ولديهم نية أكبر 
لمساعدة المنظمة وكذلك العمالء اآلخرين بتلك المنظمات. ففي حالة وجود 
جودة عالية لعالقة العالمة التجارية، سيظهر العمالء في مستويات أعلى 
قد  التجارية.  العالمة  اتجاه  والعاطفة  والتعلق  والثقة  الرضا وااللتزام  من 
يميل العمالء أيضاً إلى السلوكيات اإليجابية، مثل التطوع لمساعدة المنظمة 

وعمالئها في الواقع.
   أظهرت دراسات سابقة أن جودة العالقة بالعالمة التجارية تؤثر على 
سلوكيات العمالء مثل دراسة Maria )2017( المزيد من التردد في تبديل 
إيجابية  كلمة  تقديم  إلى  الميل   )2016(  Laee  ودراسة التجارية،  العالمة 
من  التجارية  العالمة  دعم   )2014(  Balajia ودراسة  توصية،  باعتبارها 

خالل التمسك بموقف ايجابي اتجاه المنظمة.
مثل هذه السلوكيات اإلضافية التي يقوم بها العمالء ليست مطلوبة حقاً، 
هي في الواقع مرتبطة بسلوكيات مواطنة العميل. لذلك نفترض أن جودة 
عالقة العالمة الجارية لها تأثير إيجابي على سلوك مواطنة العميل. ويمكن 

صياغة الفرضية كما يلي:
جودة عالقة العالمة التجارية )الرضا، الثقة، اإللفة العاطفية، االرتباط 
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الذاتي( تؤثر على سلوك مواطنة العمالء النساء )مساعدة العمالء اآلخرين، 
بوالية  الخاصة  الصحية  الرعاية  خدمات  في  العكسية(  التغذية  التوصية، 

الخرطوم.
نموذج الدراسة:

 جودة عالقة العالمة التجارية سلوك مواطنة العميل

المصدر: إعداد الدارسة من متغيرات الدراسة )2020م(.
وإلثبات هذه العالقة تم استخدم المنهجية اآلتية.

منهجية الدراسة:
المنهج األنسب ويمكن من  المنهج الوصفي باعتباره  تم االعتماد على 
الواردة.  والفرضيات  النظرية  تدعم  منطقية  نتائج  إلى  التوصل  خالله 
فروض  صحة  واختبار  األولية  مصادرها  من  البيانات  جمع  وألغراض 
الدراسة قامت الدراسة بتصميم أداة الدراسة متمثلة في االستبانة بصفتها 
السابقة  والدراسات  العلمية  والمجالت  الكتب  مثلت  بينما  أولي؛  مصدر 

مصادر ثانوية.
المستشفيات  مستخدمات  النساء  العمالء  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 
الخاصة في والية الخرطوم، وتم اختيار والية الخرطوم باعتبارها الوالية 
ببقية  مقارنة  فيها  الصحية  الخدمات  لتمركز  وكذلك  سكانياً  كثافة  األكثر 
الواليات في السودان. تم توزيع االستبيان في المستشفيات )رويال كير، 
دريم، الساحة، األمل، مكة للعيون، ساهرون، البراحة، المستشفى الدولي، 

جودة العالقة بالعالمة التجارية  وسلوك مواطنة العمالء
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مركز د. يعقوب، مركز د. عزالدين، آسيا، النيل األزرق(، وتم استخدام 
أسلوب العينة غير االحتمالية )ميسرة( حيث تم توزيع عدد )384( استبانة 
وتم استرداد )356( استبانة ومن ثم تم عمل تنظيف للبيانات للتخلص من 

البيانات المفقودة وكانت جميع االستبانات صالحة للتحليل.
  واشتملت االستبانة على الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة واحتوت 
االجتماعية،  الحالة  العمر،  وهي:  عناصر  على خمسة  األساسية  البيانات 
المؤهل األكاديمي، المهنة، الدخل الشخصي. أما محور جودة عالقة العالمة 
الثقة)4عبارات(،  أبعاد: الرضا)5عبارات(،  التجارية يحتوي على أربعة 
اإللفة العاطفية )5 عبارات(، االرتباط الذاتي )4عبارات( وتم قياس األبعاد 
E(، )Mengm2015(،)Hung,2018(،)Elyria 2014( من  دراسة كال  من 
على  يحتوي  العميل  مواطنة  سلوك  ومحور  Mirza,2017(،)rifili,2019(؛ 

ثالثة أبعاد: مساعدة العمالء اآلخرين)4 عبارات(، التوصية)5 عبارات(، 
التغذية العكسية)4 عبارات( وتم قياسها من دراسة )داود الالمي، 2018(. 
وللتأكد من ثبات وصدق وصالحية المقياس تم اختبار صالحية المحتوى 
حيث تم عرض االستبانة على خمس من المحكمين والمختصين وتم األخذ 
برأيهم في إجراء التعديالت على عبارات االستبيان. وللتأكد من ثبات األداة 
تم استخدام  ثم  استبانة ومن  تم إجراء عينة استطالعية مكونة من )35( 
طريقة ألفا كرو نباخ )Alpha Cronbachs ( وكانت نتائج هذه العينة عالية 
وأكثر من )%60( وهذا يشير إلى القدرة العالية ألداة الدراسة على قياس ما 
صممت من أجله.  كما تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية الوصفية 
التحليل  برنامج  باستخدام  جمعها  تم  التي  البيانات  لتحليل  واالستنتاجية 

.)SPSS، Amos v25(

د. فاطمة عبداحلليم بابكر، د. �صديق بلل اإبراهيم  



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 174

تحليل البيانات:
الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة:

  أوضح التحليل توزيع مفردات العينة وفقاً لمتغير العمر نجد أن الفئة 
 25( العمرية  الفئة  و   ،)9%( نسبة  شكلت  سنة(   25 من  )أقل  العمرية 
وأقل من 35 سنة( بلغت نسبة )%44.1( وهي أكبر نسبة، والفئة العمرية 
 45( العمرية  والفئة  نسبة)33.1%(،  بلغت  سنة(   45 من  وأقل   35(
سنة فأكثر( بلغت نسبة)%13.5(، أما توزيع مفردات العينة وفقاً لمتغير 
وحالة   ،)15.4%( نسبة  بلغت  العازبة  حالة  أن  نجد  االجتماعية  الحالة 
المتزوجة بلغت نسبة )%72.8( وهي أكبر نسبة، وحالة )أخرى( بلغت 
نسبة )%11.5(، أما توزيع مفردات العينة وفقاً لمتغير المؤهل األكاديمي 
نجد أن النساء الالتي يحملن مؤهل دون الجامعي بلغت نسبتهن )9%(، 
ومؤهل الجامعي نسبة)%63.2( وهي أكبر نسبة أما مؤهل فوق الجامعي 
نجد  المهنة  لمتغير  وفقاً  العينة  توزيع مفردات  أما  نسبة )27.5%(.  بلغ 
أن نسبة النساء دون عمل بلغت )%17.4(، والعامالت في القطاع العام 
بنسبة )%21.6(، والعامالت في القطاع الخاص بنسبة )%56.7( وهي 
أكبر نسبة، ونسبة )%6.3( هن صاحبات عمل خاص. وفيما يخص توزيع 
مفردات العينة وفقاً لمتغير الدخل الشخصي نجد أن نسبة )%22.2( لهن 
دخل أقل من 5000 جنيه، ونسبة )%41.6( لهن دخل شخصي )5000 
وأقل من 10000جنيه( وهي أكبر نسبة، ونسبة )%34.3( كان دخلهن 

الشخصي )أكثر من 10000 جنيه(.

جودة العالقة بالعالمة التجارية  وسلوك مواطنة العمالء
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في  التجارية  العالمة  عالقة  لجودة  االستكشافي  العاملي  التحليل 
المستشفيات الخاصة:

تم استخدام حزمة برنامج التحليل االحصائي )SPSS v25( في 
إجراء عملية التحليل العاملي االستكشافي للنموذج حيث تم إعطاء 

كل عبارة من العبارات التي استخدمت لقياس كل متغيرات االستبانة، 
ويوضح الجدول )1( نتائج عملية التحليل العاملي االستكشافي للدراسة 

المكون من عدد من العبارات )العدد الكلي للعبارات 18عبارة. 

د. فاطمة عبداحلليم بابكر، د. �صديق بلل اإبراهيم  
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الجدول )1(
التحليل العاملي االستكشافي لجودة عالقة العالمة التجارية في المستشفيات 

الخاصة )حجم العينة:356(
1234العباراتالمتغيرات

الرضا
اختياري الستخدام هذا 
ً 837.المستشفى كان حكيما

عموماً، أنا راض عن أداء هذا 
940.المستشفى

في رأي الخدمة التي حصلت 
910.عليها جيدة

من الجدير أن أستمر في 
800.التعامل مع هذا المستشفى

الثقة
806.أنا أثق في هذا المستشفى

875.أنا أعتمد على هذا المستشفى
927.هذا المستشفى صادقة
879.هذا المستشفى آمنة

االرتباط الذاتي
أشعر بعالقة شخصية مع هذا 

757.المستشفى

أنا وهذا المستشفى لدينا الكثير 
903.من القواسم المشتركة

810.هذا المستشفى جزء مني

اإللفة العاطفية
لدي شعور بأنني أفهم حقاً هذا 

807.المستشفى

أشعر باالرتباط عاطفياً بهذا 
914.المستشفى

أشعر بأنني جزء من عائلة هذا 
859.المستشفى

825.أشعر باالنتماء لهذا المستشفى
إذا كان األمر يتعلق بالعالج؛ 

فإن هذا المستشفى هي المفضل 
لدي

.818

.934
6833.859

120
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
 Bartlett’s Test of

Sphericity
Approx. Chi-Square

df
Sig.

المصدر: إعداد الدارسة من بيانات الدراسة الميدانية )2020م(.

جودة العالقة بالعالمة التجارية  وسلوك مواطنة العمالء



177مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م

اختبار  قيمة  أن  االستكشافي، تبين  العاملي  التحليل  نتائج  خالل  من   
KMO بلغت )934.( وفقاً لقاعدة )Kaiser، 1974( والتي تنص على 
فإنه يتضح  لقيمة KMO يجب أن يفوق )0.5(  المقبول  الحد األدنى  أن 
بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار KMO هي أكبر من القيمة المحددة، 
للدراسة، كما أن الحد األدنى  وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافياً ومالئماً 
للقيم الذاتية Eigen Value لكل عامل كان مساويا للقيمة )1(  في كل 
الفقرات المكونة لمقياس جودة عالقة العالمة التجارية للمستشفى، وعليه 
للمستشفى  التجارية  العالمة  عالقة  جودة  أن  التحليل  نتائج  أوضحت  فقد 
العاطفية،                            اإللفة  الثقة،  )الرضا،  هي  أبعاد  أربعة  خالل  من  قياسها  يتم 
االرتباط الذاتي(. من خالل نتائج مصفوفة التدوير، كما تم استبعاد باقي 
العبارات التي يقل تحميلها عن )0.5(. العبارة رقم )4( في بُعد الرضا، 

والعبارة رقم )1( في بُعد االرتباط الذاتي.
التحليل العاملي االستكشافي لسلوك مواطنة العميل:

تم استخدام حزمة برنامج التحليل اإلحصائي )SPSS v25( في إجراء 
عملية التحليل العاملي االستكشافي للنموذج حيث تم إعطاء كل عبارة من 
العبارات التي استخدمت لقياس كل متغيرات االستبانة، ويوضح الجدول 
)2( نتائج عملية التحليل العاملي االستكشافي للدراسة المكون من عدد من 

العبارات )العدد الكلي للعبارات 13عبارة(.

د. فاطمة عبداحلليم بابكر، د. �صديق بلل اإبراهيم  
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الجدول )2(
التحليل العاملي االستكشافي لسلوك مواطنة العميل )حجم العينة 356(

123العباراتالمتغيرات

مساعدة العمالء اآلخرين 
أقدم المساعدة للعمالء اآلخرين للحصول على 

899.خدمات هذا المستشفى

التي  الخدمات  عن  بمعلومات  اآلخرين  أزود 
924.يقدمها المستشفى

أساعد العمالء اآلخرين إذا واجهوا مشاكل في 
966.التعامل مع المستشفى

883.أقدم نصائح للعمالء اآلخرين

التوصية

828.أوصي زمالئي للتعامل مع هذا المستشفى

954.أوصي أصدقائي للتعامل مع هذا المستشفى

956.أوصي أفراد عائلتي للتعامل مع هذا المستشفى

من  المقدمة  الخدمات  عن  إيجابية  أشياء  أقول 
872.هذا المستشفى

إذا سمعت أحدهم  المستشفى  أدافع عن هذا  أنا 
827.يتحدث عنه بشكل سيء

التغذية العكسية

698.أملئ استمارة االستبيان الخاصة برضا العمالء

حول  المستشفى  لهذا  بناءة  مقترحات  أعطي 
935.كيفية تحسين خدماته

التي  الجيدة  الخدمات  حول  المستشفى  أعلم 
923.أحصل عليها من قبل أحد العاملين فيها

عندما تكون لدي فكرة مفيدة عن كيفية تحسين 
853.الخدمات أعمل على إيصالها للمستشفى 
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المصدر: إعداد الدارسة من بيانات الدراسة الميدانية )2020م(.
 KMO من خالل نتائج التحليل العاملي االستكشافي، تبين أن قيمة اختبار
الحد  أن  على  تنص  )Kaiser، 1974( والتي  لقاعدة  وفقاً   )0.918( بلغت 
القيمة  بأن  فإنه يتضح  KMO يجب أن يفوق )0.5(  لقيمة  المقبول  األدنى 
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وبذلك  المحددة،  القيمة  من  أكبر  هي   KMO  اختبار لمعامل  المستخرجة 
فإن حجم العينة يعد كافياً ومالئماَ للدراسة، كما أن الحد األدنى للقيم الذاتية 
Eigen Value لكل عامل كان مساوياً للقيمة )1(  في كل الفقرات المكونة 

لمقياس سلوك مواطنة العميل، وعليه فقد أوضحت نتائج التحليل أن سلوك 
العمالء  )مساعدة  هي  أبعاد  ثالثة  طريق  عن  قياسها  يتم  العميل  مواطنة 

اآلخرين، التوصية، التغذية العكسية( من خالل نتائج مصفوفة التدوير.
المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألبعاد الدراسة:

لكل  المعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط  من  كل  حساب  يتم  حيث 
بالوسط  للعبارة  الحسابي  الوسط  مقارنة  ويتم  الدراسة  محور  عبارات 
الفرضي للدراسة )3( حيث تتحقق الموافقة على الفقرات إذا كان الوسط 
الحسابي للعبارة أكبر من الوسط الفرضي )3(، وتتحقق عدم الموافقة إذا 

كان الوسط الحسابي أقل من الوسط الفرضي. 
فيما يلي جدول يوضح المتوسط واالنحراف المعياري واألهمية النسبية 
المستقصية  إلجابات  وفقاً  وترتيبها  الدراسة  محاور  تقيس  التي  للعبارات 

منهن. وذلك على النحو التالي: 

د. فاطمة عبداحلليم بابكر، د. �صديق بلل اإبراهيم  
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جدول)3(
االنحراف الوسط الحسابياألبعادالمتغيرات

المعياري
األهمية النسبية

المتغير التابع
)سلوك مواطنة 

العميل(

1.59990.5266731.998التغذية العكسية
مساعدة العمالء 

اآلخرين
2.04120.5982240.824

1.74660.6446334.932التوصية
المتغير المستقل 

)جودة عالقة العالمة 
التجارية(

1.99470.6836439.894االرتباط الذاتي
1.91950.6111938.39الثقة

1.68240.5442733.684الرضا
1.69000.6100933.8اإللفة العاطفية

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية
* تم القياس وفقاً لمقياس ليكرت حيث )1( تشير إلى أوافق بشدة، 

و)5( تشير إلى ال أوافق بشدة
المصدر: إعداد الدارسة من بيانات الدراسة الميدانية )2020م(.

من خالل بيانات الجدول أعاله يتضح أن بُعد الرضا هو أعلى أبعاد جودة 
المتوسط  قيمة  أن  الخاصة حيث  المستشفيات  التجارية في  العالمة  عالقة 
الحسابي له أقل من كافة أبعاد جودة عالقة العالمة التجارية في المستشفيات 
الخاصة األخرى حيث بلغ )1.6824( لذلك جاء في المرتبة األولى. وأن 
قيمة  أن  العميل حيث  أبعاد سلوك مواطنة  أعلى  العكسية هو  التغذية  بُعد 
المتوسط الحسابي له أقل قيمة من كافة أبعاد سلوك مواطنة العميل األخرى 
حيث بلغ )1.5999( لذلك جاء في المرتبة األولى. تم القياس وفقاً لمقياس 
ليكرت الخماسي حيث )1( تشير إلى أوافق بشدة، و)5( تشير إلى ال أوافق 
بشدة. وبشكل عام يتبين أن مستوى جودة عالقة العالمة التجارية ومستوى 
سلوك مواطنة العمالء النساء في المستشفيات الخاصة المبحوثة من وجهة 

نظر عينة الدارسة مرتفع جداً.

جودة العالقة بالعالمة التجارية  وسلوك مواطنة العمالء
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 اختبار الفرضيات:
اعتمدت الدراسة في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على أسلوب 

نمذجة المعادلة البنائية عن طريق تحليل المسار 
الشكل )2(

أثر جودة عالقة العالمة التجارية على سلوك مواطنة العمالء النساء في 
خدمات الرعاية الصحية

          المصدر: إعداد الدارسة من بيانات الدراسة الميدانية )2020م(.
  R التحديد  معامل  قيمة  أن  يتضح   )2( الشكل  بيانات  خالل  من    
تساوي )0.74( مما يؤكد على أن أبعاد جودة عالقة العالمة التجارية في 
التوصية حيث يدل ذلك  المستشفيات الخاصة تؤثر بنسبة %0.74 على 
مدى  على  وللحكم   .)0.26%( بنسبة  تؤثر  أخرى  أبعاد  هنالك  أن  على 
معنوية التأثير، حيث تم مقارنة مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة مستوى 
الداللة المعتمد، وتعد التأثيرات ذات داللة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى 
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والعكس   )0.05( المعتمد  الداللة  مستوى  من  أصغر  المحتسب  الداللة 
صحيح، والجدول التالي يوضح ذلك.

الجدول )4(
 قيم تحليل المسار بين جودة عالقة العالمة التجارية في المستشفيات 

الخاصة وسلوك مواطنة العميل
Estimate C.E. C.R. P النتيجة

التوصية <---
اإللفة 

العاطفية
.410 .080 5.157 *** دعمت الفرضية

التوصية <--- الرضا .346 .080 4.344 *** دعمت الفرضية
التوصية <--- الثقة .223 .074 3.006 .003 دعمت الفرضية

التوصية <---
االرتباط 

الذاتي
.051 .068 .746 .455 لم تدعم الفرضية

مساعدة العمالء 
اآلخرين <---

اإللفة 

العاطفية
.243 .094 2.583 .010 دعمت الفرضية

مساعدة العمالء 
اآلخرين <--- الرضا .122 .095 1.294 .196 لم تدعم الفرضية

مساعدة العمالء 
اآلخرين <--- الثقة .351 .089 3.961 *** دعمت الفرضية

مساعدة العمالء 
اآلخرين <---

االرتباط 

الذاتي
.036 .082 .439 .661 لم تدعم الفرضية

التغذية العكسية <---
اإللفة 

العاطفية
.301 .098 3.090 .002 دعمت الفرضية

التغذية العكسية <--- الرضا .187 .097 1.931 .053 لم تدعم الفرضية
التغذية العكسية <--- الثقة -.010 .090 -.110 .913 لم تدعم الفرضية

التغذية العكسية <---
االرتباط 

الذاتي
.105 .084 1.254 .210 لم تدعم الفرضية

المصدر: إعداد الدارسة من بيانات الدراسة الميدانية )2020م(.

مناقشة النتائج:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى سلوك مواطنة العمالء النساء في 
مؤسسات الرعاية الصحية ومستوى جودة عالقة العالمة التجارية، بجانب 
أثر جودة عالقة العالمة التجارية على سلوك مواطنة العمالء النساء؛ فمن 
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نتائج التحليل العاملي االستكشافي للمتغير التابع أتضح أن العمالء النساء في 
السودان يتبعن سلوك مواطنة باألبعاد )مساعدة العمالء اآلخرين، التوصية، 
والتغذية العكسية(. وهذا يتطابق مع أبعاد )Groth,2005( ودراسة كالً من 

)Vie Ming,2016(، ودراسة )داود الالمي،2018(.

     كما أوضحت نتائج التحليل الوصفي )الوسط الحسابي واالنحراف 
مرتفع  عام  بشكل  المبحوثة  النساء  مواطنة  سلوك  مستوى  أن  المعياري( 
سلوك  تؤدي  المرأة  بأن   )Balajia,2014( دراسة  نتائج  يفسر  وهذا  جدا. 
مواطنة أكبر من الرجل، كما أوضح التحليل أن بُعد التغذية العكسية يعد 
أعلى هذه األبعاد يليه بُعد التوصية ثم بُعد مساعدة العمالء اآلخرين. ويمكن 
أن يُعزى تفوق بُعد التغذية العكسية على األبعاد األخرى إلى أن مشاركة 
السمات  أو  الخصائص  على  يعتمد  سلوكهم  وتحديد  النشاط  في  العمالء 

الشخصية والفروق الفردية فهي تلعب دور مهماً في ذلك. 
فاختالف نوع الشخصية يؤدي إلى أنواع مختلفة من السلوكيات التطوعية 
)مثل كونها شخصية أكثر نشاطاً في تقديم اقتراحات لمزود الخدمة من تقديم 
المساعدة للعمالء اآلخرين( بمعنى أخر أن الفروق الفردية أو الشخصية 
يمكن أن تؤثر في تحديد سلوك مواطنة العميل. فقد أثبتت ذلك نتائج دراسة
  Laee)2019( حيث توصلت إلى أنه عندما يكون العمالء ذوو شخصيات 
لها سمات اجتماعية عالية وتعاطف كبير مع اآلخرين فقد يساعدون موظفي 
الخدمة أو مساعدة العمالء اآلخرين الذين لديهم مشاكل. أما العمالء اللذين 
يميلون إلى ضبط البيئة وجودتها بشكل استباقي ويعتقدون بأن الفرد) هو أو 
 )Morrison&Philips,1999( لتحقيق تغيير في البناء هي( ملزماً شخصياً 
فهؤالء يميلون إلى تقديم مالحظات واقتراح أفكار مفيدة حول جودة الخدمة.  
كما أوضحت نتائج التحليل العاملي االستكشافي للمتغير المستقل أن جودة 
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عالقة العالمة التجارية في المستشفيات الخاصة يتم قياسها من خالل أربعة 
أبعاد هي )الرضا، الثقة، اإللفة العاطفية، االرتباط الذاتي(، وهذا يتوافق 
مع دراسة كالً من )Erifili,2019 ؛Kim,2015  ؛Elyria,2014( وغيرها. كما 
أوضحت نتائج التحليل الوصفي )الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري( 
المستشفيات  التجارية في  العالمة  أبعاد جودة عالقة  أعلى  الرضا هو  أن 
الخاصة. يليها بُعد اإللفة العاطفية ثم بُعد الثقة وأخيراً بُعد االرتباط الذاتي. 
في  التجارية  العالمة  عالقة  جودة  مستوى  أن  يتبين  عام  وبشكل    
المستشفيات الخاصة من وجهة نظر عينة الدارسة المبحوثة مرتفع جداً. 
وتفوق بُعد الرضا في هذه الدراسة على األبعاد األخرى هذا يعني أن رأي 
العمالء النساء في السودان عن الخدمات التي تم الحصول عليها من هذه 
المستشفيات كانت جيدة وأـنهن راضيات عن أداء هذه المستشفى وبالتالي 
من الجدير أنهن يستمررن في التعامل معها وبمداومة هذا االستمرار في 
العمالء  ترتبط  ثم  أكثر ومن  الثقة  تزداد  ثم  العاطفية  اإللفة  تتولد  التعامل 
Rajaokelira,2( النساء بهذه المستشفى ارتباطا ذاتيا. فذكر كال من الباحثين
 )Roberts et al.,2003؛Kamarulzaman&Rahman,2015؛Licard&014

أن »جودة العالقة القوية تشير إلى مدى رضا العمالء عن األداء السابق 
للخدمة، وثقة العمالء في األداء المستقبلي لمقدم الخدمة ورغبتهم في الحفاظ 

على العالقة مع الشركة«.
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جودة  تأثير  عن  للكشف  أظهرت النتائج من واقع تحليل البيانات  كما 
الذاتي( العاطفية، االرتباط  الثقة، اإللفة  التجارية )الرضا،  العالمة  عالقة 
على سلوك مواطنة العميل )مساعدة العمالء اآلخرين، التوصية، التغذية 
واإللفة  )الثقة  من  بين كال  معنوي  تأثير  ذات  توجد عالقة  العكسية( بأنه 
العاطفية( ومساعدة العمالء اآلخرين، وبين كال من )الرضا والثقة واإللفة 
توجد  وال  العكسية؛  والتغذية  العاطفية  اإللفة  وبين  والتوصية،  العاطفية( 
عالقة ذات تأثير معنوي بين كال من )الرضا واالرتباط الذاتي( ومساعدة 
العمالء اآلخرين، وبين االرتباط الذاتي والتوصية، وبين كال من )الرضا، 
الثقة، االرتباط الذاتي( والتغذية العكسية. أي أن هذه الفرضية دعمت دعم 
جزئي ويتوافق هذه مع بعض الدراسات مثل )Lishan,2017 ؛Elyria,2012؛ 

.)Mirza,2018؛Weisheng,2015

     ووفقا لنتائج الدراسة التي تمت مناقشتها فإن للدراسة مضامين تمثلت 
بشكل  النساء  العمالء  مواطنة  سلوك  دراسة  تناولت  الدراسة  هذه  أن  في 
خاص فذلك يُعد إضافة جديدة للمعرفة. كما تسهم هذه الدراسة في األدبيات 
الموجودة على سلوك مواطنة العميل والتسويق التجريبي، وإدارة الخدمات 
وإدارة عالقات العمالء. كما أن هذه الدراسة تتسق مع دراسات سابقة بشأن 
حقيقة أن جودة عالقة العالمة التجارية عبارة عن بناء متعدد األبعاد تختلف 
من بيئة إلى أخرى وسوف يكون لها تأثر مختلف على العالقات ذات الصلة 
بالجودة في المواقف المختلفة. وكون أن لها تأثير إيجابي على أبعاد سلوك 
مواطنة العمالء النساء بالتالي يمكننا أن نفهم بشكل أفضل اآللية األساسية 

حول تأثير جودة عالقة العالمة التجارية على سلوك المواطنة للعمالء.
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 كما أن نتائج هذه الدراسة سوف تساعد إدارة التسويق في مؤسسات 
خدمات الرعاية الصحية الخاصة أن يكونوا أكثر استراتيجية في الجهود 
النساء.  شريحة  وهي  العمالء  من  جداً  مهمة  شريحة  الستهداف  المبذولة 
فيمكن أن تمييز تلك المؤسسات بعالقة قيمة وفريدة من خالل تقديم جهود 
الروابط بين العالمة  فعَالة في تطوير هوية عالمة تجارية قوية، وإنشاء 
التجارية والعمالء. فالبد أن يعمل المديرون والمسوقون بتلك المؤسسات 
توفرها عالمتها  التي  العالقة  وتحسين  لفهم  المساعي  في  االنخراط  على 
الثقة  ويزرع  رضاهم  يستجلب  أن  شأنه  من  والذي  للعمالء  التجارية 
ويلعب على االستجابة العاطفية التي لها دوراً رئيساً في الرعاية الصحية 
ويقوي االرتباط الذاتي وبذلك تتماشى هذه المؤسسات مع مفهوم المستهلك 
الذاتي)جودة عالقة العالمة التجارية(؛ يعد هذا جزء حيوي من تحقيق هذه 
المهمة وكما هو مقترح في هذه الدراسة لضمان مشاركة العمالء بردود 
هذه  بخدمات  والتوصية  اآلخرين  العمالء  مساعدة  من  التطوعية  األفعال 
تحسين  كيفية  في  البناءة  والمقترحات  الجيدة  األفكار  وتقديم  المستشفيات 

الخدمات.    
توصيات الدراسة:

على الرغم من أن للدراسة مضامين نظرية وأخرى تطبيقية في مجال 
العالقة بين جودة عالقة العالمة التجارية وسلوك مواطنة العميل إال أن هنالك 
بعض المحددات التي يمكن تالفيها في بحوث مستقبلية فيعد موضوع جودة 
عالقة عالمة التجارية من المواضيع الحديثة في التسويق لذلك كان هناك 
انعدام تام في المراجع باللغة العربية للتطرق لذلك المفهوم، وقلة الدراسات 
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وموضوع  التجارية  العالمة  عالقة  جودة  موضوع  تناولت  التي  العربية 
بالقيام بدراسات واسعة في  الدراسة  العميل؛ عليه توصي  سلوك مواطنة 
الوقت الراهن لغرض نشر موضوع جودة عالقة العالمة التجارية. والقيام 
بدراسات متخصصة ومتعمقة لفهم طبيعة وخصائص المستهلك المرأة في 
السودان وذلك من أجل اكتساب المعرفة في الكيفية التي تمارس بها سلوك 

مواطنة.
على دراسات أجنبية  أساسي  بشكل  الدراسة  هذه  في  تم االعتماد  كما 
في  تختلف  الدراسات  تلك  أن  في  شك  وال  الدراسة؛  جوانب  معظم  في 
الدراسة  الدراسات األجنبية اعتمدت  الدراسة ونتيجة لهذه  بيئتها عن هذه 
على أربعة أبعاد فقط لجودة عالقة العالمة التجارية )الرضا، الثقة، اإللفة 
العاطفية، االرتباط الذاتي(؛ لذلك توصي الدراسة بدراسة تأثير جودة عالقة 
العالمة التجارية على سلوك مواطنة العميل بأبعاد أخرى ونقترح )االلتزام 
اختيار عينة من العمالء  الدراسة  هذه  في  تم  كذلك  وغيرها.   السلوكي( 
وتم االعتماد على أسلوب العينة غير  بالسودان  الخرطوم  بوالية  النساء 

االحتمالية )الميسرة(.
الصحي  القطاع  وهو  محدود  قطاع  على  الدراسة  هذه  أجريت  كما 
)عمالء مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة السودانية( مما يحد من تعميم 
نتائج الدراسة على القطاعات األخرى؛ ولذلك نوصي بإعادة الدراسة بإخذ 
عينة أخرى في مدن وواليات مختلفة وأن تتم الدراسة في قطاعات خدمية 

أخرى.

د. فاطمة عبداحلليم بابكر، د. �صديق بلل اإبراهيم  



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 188

  قائمة المراجع:
1 - آدم يعقوب، )2014(،«جودة الخدمات المصرفية وأثرها على رضا الزبون)دراسة 
ميدانية على مصرف االدخار والتنمية االجتماعية( بحث تكميلي لنيل درجة ماجستير العلوم 

في إدارة األعمال- جامعة السودان
وتقويمها)دراسة  الطبية  الرعاية  خدمة  جودة  قياس   »،)2010( غزة،  أبو  بسام   -  2
تطبيقية على المستشفيات الحكومية واألهلية في فلسطين بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في 

فلسفة إدارة األعمال، جامعة السودان.
الفكر  دار  المقارن،  والقياس  الجودة  قياس   ،)2004( عبدالمحسن،  محمد  توفيق   -  3

العربي، دار النهضة العربية، مكتبة النهضة المصرية والمكتبة االكاديمية
4 - داؤود الالمي، )2018( سلوك مواطنة الزبون دراسة استطالعية لعينة من زبائن 
المصرف اإلسالمي في ماليزيا، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية العدد الثامن والعشرين، ص: 

.22-1
5 - فاطمة أحمد، )2017(، التسويق الوردي: العوامل المؤثرة على النية الشرائية وقرار 
الشراء لدى النساء في الخرطوم، بحث تكميلي لنيل درجة ماجستير العلوم في إدارة األعمال- 

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
6 - محمد خير الدين واخرون، )1995( التسويق، القاهرة، مكتبة عين شمس

7 - محمد فريد الصحن، )1995(«إدارة جودة الخدمة: دراسة العوامل المؤثرة في تحديد 
الجودة المدركة للخدمات باستخدام نموذج تحليل الفجوات، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، 

العدد32، ملحق العدد الثاني، ص 16-4
8- Balaji.M (2014)، Managing customer citizenship behavior: a relationship 
perspective، Journal of Strategic Marketing، Vol. 22، No. 3، 222–239
9-Bettencourt، L.A. (1997)، “Customer voluntary performance: customers as 
partners in service delivery”، Journal of Retailing، Vol. 73 No. 3، pp. 383-406.
10-Elyria Kemp، Raui Fillapalli,(2014)»Healthcare branding: developing 
emotionally based consumer brand relationships” Journal of Services 
Marketing، Vol.28 lss 2 pp. 126-137
11-Erifili Papista (2019)، Consumer – green brand relationships:revisiting 
benefits، relationship quality and outcomes، Journal of Product & Brand 
Management، Emerald Publishing Limited [ISSN 1061-0421]
12-Fournier، S. (1998),”Consumers and their brands: Developing relationship 
theory in consumer research”، Journal of Consumer Research، 24، 343–353.

جودة العالقة بالعالمة التجارية  وسلوك مواطنة العمالء



189مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م

13-Garma، R.، & Bove، L. L. (2011),”Contributing to well-being: Customer 
citizenship behaviors directed to service personnel”، Journal of Strategic 
Marketing، 19، 633–649.
14-Groth، M. (2005),“Customers as good soldiers: examining citizenship 
behaviors in internet service deliveries”، Journal of Management، Vol. 31 No. 
1، pp. 7-27.
15- Kim H. Williams، Carla Y. Childers، Elyria Kemp,(2015),” Place branding: 
creating self-brand connections and brand advocacy “، Journal of Product & 
Brand Management,، Vol. 21 No. 7، pp. 508-515
16-Laee Choi,(2019) “The role of prosocial and proactive personality in 
customer citizenship behaviors”، Journal of Consumer Marketing,
17-Marti Barleet (2003),Marketing to women: How Understand,Reach,and 
Increase Your Share of the world’s Largest Market Segment، www.Google 
Book.com
18-Oliver، R.L. (1999)، “Whence consumer loyalty”، Journal of Marketing، 
Vol. 63، Special Issue، pp. 33-44.
19- Peloza، J.، & Hassay، D. N. (2006),”Intra-organizational volunteerism: 
Good soldiers، good deeds and good politics”، Journal of Business Ethics، 64، 
357–379
 20-Shailesh Limbad.(2014),”Study of Women’s Buying Behaviour as Regard 
Cosmetics in Surat Region، India”، 201416
21-Wu، C.H.J. (2007)، “The impact of customer-to-customer interaction and 
customer homogeneity on customer satisfaction in tourism service -the service 
encounter prospective”، Tourism Management، Vol. 28 No. 6، pp. 1518-1528.
22-Wu، C.H.J. (2008)، “The influence of customer-to-customer interactions 
and role typology on customer reaction”، The Service Industries Journal، Vol. 
28 No. 10، pp. 1501-1513.
23-Yi، Y. and Gong، T. (2008)، “The effects of customer justice perception and 
affect on customer citizenship behavior and customer dysfunctional behavior”، 
Industrial Marketing Management، Vol. 37 No. 7، pp. 767-783

د. فاطمة عبداحلليم بابكر، د. �صديق بلل اإبراهيم  



قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى

 طلبة جامعة سوران ) إقليم كردستان العراق (

             د. �صديق خ�صر مال                       اأ.د. علي فرح اأحمد فرح
معهد الفنون الجميلة - رواندز        كلية التربية – جامعة  السودان 



مستخلص البحث : 
المهني  المستقبل  قلق  مستوى  على  التعرف  إلى  الحالي  البحث  هدف 
ودافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة سوران. كما هدف للتعرف على داللة 
التخصص,  و  الجنس  للمتغيرات  تبعاً  المهني  المستقبل  قلق  في  الفروق 
المهني  المستقبل  قلق  بين  عالقة  هناك  كانت  إذا  ما  عن  الكشف  وكذلك 

ودافعية اإلنجاز.
وشمل مجتمع البحث طلبة جامعة سوران)إقليم كردستان العراق( من 
الذكور واإلناث من طلبة المرحلة األخيرة ومن األقسام العلمية واإلنسانية 
في جامعة سوران للعام الدراسي 2017 ـ 2018 ولتحقيق أهداف البحث تم 

اختيار عينة طبقية عشوائية بلغت )260( طالباً وطالبة.
وقام الباحثان بإعداد المقياسيين)قلق المستقبل المهني ودافعية اإلنجاز(. 
على  بعرضهما  المقياسيين  لفقرات  الظاهري  الصدق  من  التحقق  وتم 
النفس،  التربية وعلم  في  المتخصصين  والمحكمين  الخبراء  مجموعة من 
وكذلك تم حساب القوة التمييزية، وعالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياسين. 
وقام الباحثان أيضاً باستخراج صدق الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة 

الكردية للمقياسين
وتم استخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار فبلغت درجة الثبات وفق 
هذه الطريقة )0.83( درجة، لمقياس قلق المستقبل المهني، و)0.87( درجة 
لمقياس دافعية اإلنجاز، وبطريقة الفا كرونباخ بلغت )0.80(، لمقياس قلق 
استخدام  وتم  اإلنجاز.  دافعية  لمقياس  درجة  و)0.84(  المهني،  المستقبل 
الوسائل اإلحصائية اآلتية في معالجة بيانات البحث )معامل ارتباط بيرسون، 
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معادلة الفاكرونباخ، االختبار التائي لعينة واحدة، االختبار التائي لعينتين 
سبيرمان(،  ارتباط  ومعامل  االرتباط،  لداللة  التائي  واالختبار  مستقلتين، 
لهذا   )SPSS( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحقيبة  الباحث  واستخدم 

الغرض.
وأظهرت النتائج ما يأتي:

أن مستوى قلق المستقبل المهني لدى طلبة جامعة سوران مرتفع. 2. أن 
مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة سوران عالي. 3. ال توجد فروق 
ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل المهني تبعاَ لمتغير الجنس)الذكور- 
االناث(،  ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل المهني 
تبعاَ لمتغير التخصص)األقسام العلمية – األقسام اإلنسانية( ولصالح األقسام 
ودافعية  المهني  المستقبل  قلق  بين  داللة  عكسية  عالقة  توجد  العلمية4. 

اإلنجاز لدى طلبة جامعة سوران.
وأخيراً في ضوء نتائج البحث توصل الباحثان إلى عدد من االستنتاجات 

وقدما عدداً من التوصيات والمقترحات ألبحاث الحقة.
Abstract:
The objective of the current research is to identify the level of Career  

future Anxiety  and of achievement  motivation among Soran University 
students. It also aims to identify the significance of differences in Career  
future Anxiety  depending on sex and specialization variables, as well as 
to reveal whether there is a relationship between Career  future Anxiety  
and motivation achievement.

The population of research consisted of students from soran University 
in Kurdistan Region-Iraq which consisted from (260) individual of male 
and female which distributed on specialization (scientific – humanistic) 
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in year ( 2017-2018 )to prove those aims.
The researcher  has prepared two tools, Surface validity of  scale' 

clauses was verified by being presented to a group of experts and 
specialists in the education psychology, as well as measuring the power 
discrimination, and relation between item and total score of the scale 
of scale of items. The researcher has also extracted the validity of 
translation from Arabic into Kurdish of scale.

Reliability of  Career  future Anxiety  scale was measured by applying 
the retest method. The degree of reliability according to this method 
reached (0.83) ,and(0.87) degree of motivation to accomplish scale, 
and the equation of the Alfa Cronbach, which reached (0.80) of Career  
future Anxiety    scale and(0.84) degree of motivation to accomplish 
scale.

After the final application of the two measurements, the following 
statistic means have been used for tackling the study as follows: (Pearson 
product moment coefficient, Alpha Cronbach, Spearman- Brown, 
formula, T-test for one sample, t-test for two independent samples, and 
test for correlate significant). For this purpose the researcher has used 
the (SPSS)

The study resulted with:
1- The level of Career  future Anxiety   among the  students of 

Soran University is high.
2- The level of  achievement motivation among the students of 

Soran University is high.
3- There are no statistical significant differences in Career  

future Anxiety  according to gender (males – females).but There are 
statistical significant differences in Career  future Anxiety   according 
to specialization (scientific – humanistic) in favor of scientific 
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specialization.
4- There is a  negative statistical significant correlation between 

Career  future Anxiety    and  achievement motivation.
In the lights of these results, the researcher has come up with 

some conclusions and presented a number of recommendations and 
suggestions for further studies.

:problem research أوالَ: مشكلة البحث
تهدد  قد  التي  االقتصادية  والتقلبات  المستمر،  العالمي  التقدم  ظل  في 
استقرار حياة الفرد، وفي خضم هذه األجواء، ينتاب الفرد نوع من القلق 
بخصوص حياته، ومستقبله، وكيفية تحقيق االستقرار لنفسه ولذويه)أحمادي 
من  والقلق  التفكير  مسألة  أصبحت  حيث   ،)13 ص   ،2015 وسالمي، 
المستقبل المهني لدى طلبة الجامعة ظاهرة بارزة في السنوات األخيرة ، 
وأضحت من القضايا الهامة التي تشغل الحياة االجتماعية ككل، وتؤكد حنان 
العناني )2000(على أن التفكير في المستقبل عامل مسبب للقلق لدى الفرد، 
ويساعد في ذلك خبراته الماضية المؤلمة، واألفكار المتبناة، وضغوط الحياة 
العصرية، وطموح اإلنسان وسعيه المستمر نحو تحقيق ذاته، وايجاد معنى 
لوجوده)العناني،2000،ص12(. ويتزايد قلق الطالب بسبب الخوف من 
الفشل في الحصول على مهنة مناسبة من خالل التخصص الذي يدرسه، أو 
عدم تحقيق التوافق فيها، ويتبادر إلى ذهنه العديد من األسئلة مثل:  ما الذي 
ستمنحه لي مِسيرتي التعليمية؟ هل سيمكنني هذا التخصص من الحصول 

على فرصة عمل مناسبة؟
    أما الدافع لإلنجاز فهو الدافع للنجاح وتجاوز الصعوبات، ويتباين من 
شخص آلخر، و من ثقافة ألخرى، ويعتمد جزئياً على التنشئة االجتماعية  

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 



195مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م

)Sutherland, 1996, p. 5(، وإذا كانت دافعية اإلنجاز أحد العوامل التي 
النجاح، أو  المستقبل، فإن لخبرات  الفشل في  النجاح، أو  تؤثر في تحديد 
الفشل عالماتها المميزة في كل من شدة، واتجاه دافعية اإلنجاز عند األفراد، 
بقلق  يشعرون  للنجاح،  مدفوعين  كانوا  إذا  اإلنجاز؛  بدافعية  فيشعرون 

اإلنجاز، ومدفوعين لتجنب الفشل )الطواب، 1986،ص299(.
وتعد المرحلة الجامعية مرحلة تحديد األهداف، والتوجه نحو تحقيقها، 
في  للمستقبل  تطلعات  يحمله من  والحيوية، وما  بالشباب،  تتميز  ومرحلة 
قد  أنها  إال  واألسرية؛  واالجتماعية،  والمهنية،  األكاديمية،  الحياة  جوانب 
تكون مليئة بالمشكالت النفسية، واالجتماعية، والسيما عندما يفشل الطلبة 

في تحقيق أهدافهم؛ مما يزيد من حالة التوتر والقلق لديهم على مستقبلهم.
ونظرا ألهمية )قلق المستقبل المهني ودافعية اإلنجاز( وتأثيرهما على 
محلية  سابقة  دراسات  على  الباحث  مطالعة  خالل  ،ومن  الفرد  شخصية 
العالقة  تناولت  دراسة  الباحثين(  علم  حد  )على  يجد  لم  وأجنبية  وعربية 
بينهما، وان الدراسات والبحوث السابقة لم تعالج متغيرات البحث الحالي 
معاً في بحث مستقل، وان معظم هذه الدراسات حول قلق المستقبل المهني 
ودافعية اإلنجاز أجريت في بيئات اجتماعية مختلفة عن بيئتنا حيث ال يمكن 
تعميم نتائج هذه الدراسات على الشباب الكردي. مما يعزز أهمية الدراسة 
الحالية بحثيًا، خاصة أنها تتناول فئة الشباب الجامعي، ممن لديهم تطلعات 

مستقبلية؛ لتحقيق أهدافهم.
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  من هنا نشأت فكرة البحث الحالي وخلق اتجاها عاما لدى الباحثين 
وحفزه للبحث عما إذا كانت هناك عالقة بين هذين المتغيرين؟ ألن هناك 
قصورا في دراسة العالقة بين هذه المتغيرات ميدانياً، ومن هذا المنطلق 
تحاول الدراسة ان تكشف العالقة بين هذه المتغيرات على عينة من طلبة 

الجامعة لما له من أهمية تربوية واجتماعية وإرشادية.
   وعليه فإن مشكلة البحث الحالي يمكن ان تتحدد باإلجابة على التساؤل 
الرئيس اآلتي:- ما طبيعة العالقة بين قلق المستقبل المهني ودافعية اإلنجاز؟

The importance of research ثانياَ: أهمية البحث والحاجة إليه
تكمن أهمية البحث الحالي في النقاط التالية:

1. ندرة الدراسات التي تناولت الموضوع في مجتمعنا، وال توجد بين 
الدراسات )على حد علم الباحث( أي دراسة تناولت المتغيرين معاً مما يبين 

أهمية إجراء مثل هذا البحث.
2. في توصية  زاليسكي" Zaleski "  في دراسته "السلوك/التصرف 
تجاه المستقبل: األمل والقلق)بلكيالني ،2008 ،ص 34( يؤكد على أنه يجب 
أن تتجه الدراسات المستقبلية نحو دراسة قلق المستقبل وهو ما يسعى اليه 

الباحثان.
3. تأتي أهمية الدراسة الحالية من العينة المستخدمة وهم الشباب)طلبة 

الجامعة(.
4. ولدافعية اإلنجاز أهميتها البالغة، إذ يشير ماكليالند إلى دورها في 
النمو  أن  وإلى  المجاالت،  مختلف  في  وإنتاجيته  الفرد  أداء  مستوى  رفع 
.)McClelland،9611( االقتصادي ألي مجتمع يعد محصلة للدافع لإلنجاز

تأتي األهمية التطبيقية لدراسة قلق المستقبل المهني  كونه مشكلة   .5
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حقيقية يواجه الغالبية العظمى من الخريجين , فقد تفيد نتائج الدراسة الحالية 
أصحاب القرار في الجامعة في تبني استراتيجيات

محددة تساعد طالب السنة الجامعية األخيرة على تنمية قدراته وإمكاناته 
هويته  وتأكيد  سليم،  بشكل  وتوقعاته  خياراته  بناء  في  يسهم  بما  الذاتية، 
الذاتية، وأن يجد لنفسه متنفساً للتعبير عن ذاته وتحقيق استقالليته، ويؤهله 

لالرتباط بفرصة عمل مناسبة بعد تخرجه من الجامعة.
قد تفيد الدراسة في تطوير برامج إرشادية أو تدريبية يمكن تطويرها   .6
لمساعدة الخريجين  المقبلين على سوق العمل، أو حتى الطلبة على مقاعد 

الدراسة للتعامل مع حاالت القلق المرتفع لديهم.
The aims of research  ثالثاَ: أهداف البحث

تتمثل أهداف البحث الحالي في التعرف على اآلتي:
1.  مستوى قلق المستقبل المهني لدى طلبة جامعة سوران للعينة الكلية. 

2. مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة سوران للعينة الكلية.
3. داللة الفروق في قلق المستقبل المهني تبعاً لمتغير الجنس )الذكور- 

اإلناث(، ومتغير التخصص ) األقسام العلمية - األقسام اإلنسانية(.
4. طبيعة العالقة بين قلق المستقبل المهني ودافعية اإلنجاز لدى طلبة 

جامعة سوران للعينة الكلية.
The limits of research رابعاَ: حدود البحث

يقتصر البحث الحالي على طلبة جامعة سوران )إقليم كردستان العراق(
المرحلة األخيرة من األقسام العلمية واإلنسانية من الذكور واإلناث،  للعام 

الدراسي 2018-2017.
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خامساً : تحديد المصطلحات
- قلق المستقبل المهني:

عرفه)سارة،2013( نظريا كما يأتي :
مستقبله  تجاه  الفرد  تنتاب  والترقب  والتوتر  االرتياح  من عدم  حالة    
المهني وفيما إذا كان سيحصل على عمل مستقبال بعد تخرجه من الجامعة) 

سارة، 2013، ص 14(.
وقد تبنى الباحث تعريف قلق المستقبل المهني النظري لـ )سارة، 2013(.

التعريف اإلجرائي لقلق المستقبل المهني :
» الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة من خالل استجابته 
للفقرات المكونة لمقياس قلق المستقبل المهني المستخدم في البحث الحالي.

- دافعية اإلنجاز:
عرفها)يوسف، 2008( نظريا كما يأتي:

   قدرة الطالب على وضع أهداف ذات قيمة، ومحاولة تحقيقها، والعمل 
وااللتزام  بالحماس  والشعور  األكمل،  الوجه  على  قدراته  استغالل  على 

وعدم اليأس أو االستسالم في مواجهة العقبات) يوسف، 2008، ص166(.
وقد تبنى الباحث تعريف دافعية اإلنجاز النظري لـ )يوسف، 2008(

التعريف اإلجرائي لقلق المستقبل المهني :
» الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة من خالل استجابته 

للفقرات المكونة لمقياس دافعية اإلنجاز المستخدم في البحث الحالي.

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً: قلق

القلق لغةً: اشتق مفهوم القلق )Anxiety( في اللغات األجنبية من الكلمة 
 Al-Zeidy، 1995،( في العقل الالتينية )Anxetes( والتي تعني اضطراباً 

.)P. 1
والقلق اإلزعاج، ويقال بات قلقاً وأقلقه غيره، والقلق الذي ال يستقر في 
دراستي الحظت   1994،ص323(. ومن خالل  واحد)ابن منظور،  مكان 
بأن كلمة )القلق( لم ترد في القرآن الكريم، وال في أحاديث النبي )صلى هللا 

علية وسلم( كلمة القلق، وذكر بدالً منها الحزن، والهم، والخوف.
اصطالحا:- ينظر فرويد )Freud، 1959( إلى القلق بأنه نتيجة صراع 
 Freud،( نفسي داخلي وهو حالة خوف من شيء مجهول مع توجس وتوتر

.)1959، P.22

ويعرف روجرز )Rogers 1972( بأنه الخبرة التي يعيشها الفرد حينما 
يهدد شيء ما مفهومه لذاته)Epestien، 1972(. وعرف زهران )1978(: 
بأنه حالة من التوتر الشامل ومستمر نتيجة تهديد خطر فعلي أو رمزي قد 
يحدثه ويصحبها خوف غامض وأعراض نفسية وجسمية )زهران، 1978، 

ص347(.

وأخيرا عرف ساني )Sane ،2004( بأنه الخوف نتيجة بعض األحداث 
الخاطئة التي قد تقع مستقبالً وقد تكون هذه األحداث غير سارة أو مؤلمة 

.)Sane، 2004، p1 (
وميز كل من كاتل وسبيلجرCattell & Spieberger  بين مفهومين من 
المفاهيم البنائية المرتبطة معاً عند الحديث عن القلق، وهما مختلفان تماماً 

من الناحية المنطقية :

د. �صديق خ�صر مال - اأ.د. علي فرح اأحمد فرح



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 200

State of anxiety :حالة القلق
   تحدث حالة القلق عندما يدرك الفرد أن منبهاً معيناً أو موقفاً ما قد 
يؤدي إلى إيذائه أو تهديده أو إحاطته بخطر ما، وتختلف حالة القلق في 
الشدة وتتغير عبر الزمن بوصفها دالة لكمية مواقف المشقة.. التي تقع على 
الفرد وتضغط بشدة عليه)عبد الخالق، 1994، ص19( وعلى الرغم من 
أن حاالت القلق مؤقتة وسريعة الزوال غالباً فإنها يمكن أن تتكرر بحيث 
كذلك زمناً  تبقى  وقد  منبهات مالئمة،  تثيرها  للفرد عندما  الظهور  تعاود 

إضافياً إذا ما استمرت الظروف المثيرة لها )حسين، 2007، ص 18(.
Trait of anxiety سمة القلق

ويشير إلى أن القلق سمة ثابتة نسبياً للشخصية، كما تشير إلى االختالفات 
الفردية في القابلية لإلصابة بالقلق، والتي ترجع إلى االختالفات الموجودة 
بين األفراد في استعداداتهم لالستجابة للمواقف المدركة، كمواقف تهديدية 
بارتفاع حالة القلق، ووفقاً لما اكتسبه كل فرد في طفولته من خبرات سابقة 

)حسين،2007،ص19(.
في  وكامنة  الفرد  مع  موجودة  الشخصية  في  نسبياً  ثابتة  صفة  أوهي 
داخله، ويستثار بشكل غير عادي عند تعرض الفرد ألي موقف وهو قلق 
غير مبرر ويشبه القلق العصابي عند فرويد حيث أنه مكتسب من مراحل 
)الزغبي،  الموقف  بحسب  ال  األفراد  بحسب  يتغير  وهو  المختلفة  الحياة 

1996، ص108(.
ويشير كل من ماثيوس وديري Matthews & Deary 1998   إلى حالة 
القلق على أنها أحاسيس التوتر والتخوف التي يشعر بها الفرد باستمرار، 

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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والسمة لديهما تشير إلى استقرار السلوك، ويشيران إلى أن السمة وحالة 
القلق ترتبطان بعضهما ببعض ارتباطاً موجباً على العموم، إذ أّن األشخاص 
الذين لديهم سمة قلق عالية يميلون إلى حالة قلق أعلى مما لدى ذوي سمة 

.)Matthews & Deary 1988، p70( القلق الواطئة
   يستعمل الناس كلمة القلق للتعبير في حالة من الشعور بالتوتر الداخلي 
مفهوم  ويعد  القلق،  من  إنسان  كل  عان  وحتماً  التوجس،  أو  الخوف  أو 
مواجهة  مثل  معينة،  تحت ظروف  ومقبول  ومتوقع  طبيعي  شعور  القلق 
إنسان،  لها كل  يتعرض  التي  الحياة  والمعنوية وشدائد  الجسدية  المخاطر 
إذ يعمل على تجنيد كل طاقات  للدماغ،  المهمة  الوظائف  والقلق هو أحد 
اإلنسان الجسدية والعقلية لمواجهة الموقف المثير للقلق، وذلك عن طريق 
التنبيه الذهنّي والعصبّي وتنبيه إفراز الغدد لهرموناتها، لذلك  رفع درجة 
نرى أن القلق الطبيعّي يساعد على التكيف ويشكل حافزاً  لحًل المشكالت 

الحياتية ومواجهتها ) السفا سفه وعربيات، 2005، ص 88(.
وقد يكون القلق قوة بناءة أو مدمرة للفرد، فيعتمد ذلك على درجة شعور 
الفرد وما يتوقعه من وقوع الخطر، ومدى حجم التهديد، فالقلق الطبيعّي رًد 
فعل يتناسب مع كمية التهديد وكيفية ويدفع بالفرد لمواجهة التهديد بنجاح، 
وأن هذا النوع من القلق ضروري لنمو الفرد، ولكن إذا ازداد هذا القلق 
)العيسوي،  النفسّي  الطبيعية ذلك مدعاة الحتمال االضطراب  عن حدوده 

1989، ص 71(.

الشذوذ، بل هو  دليل  ليس  للقلق  استعدادنا  أن  بالذكر هنا  الجدير  ومن 
الشدة  في  فيكون  الشذوذ  أما  الخطر،  من  الذات  وحفظ  للتكيف  وسيلتنا 

د. �صديق خ�صر مال - اأ.د. علي فرح اأحمد فرح
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وغير  مضطرباً  يجعله  تأثيراً  سلوكنا  على  القلق  تأثير  وفي  والتطرف، 
مناسب)العناني، 1998، ص110(.

إن ما يميز اإلنسان هو رؤيته المستقبلية فهو يعيش الماضي في الحاضر 
من أجل المستقبل، وإذا لم يجد لنفسه مستقبالً فإنه يصاب بالقلق، ثم اليأس 

واالكتئاب )الحنفي،  1995،ص404- 406(
أن القلق ينشأ إما عن أحداث  حاضرة أو متوقعة مستقبال، إذ تمثل 
هذه األحداث  تهديداً لوجود اإلنسان وانسانية، وتعوق أهدافه وتحول دون 

تحقيق ذاته) القريطي،  1998، ص133(.
ويرى “روجرز« “أن القلق ينشأ من عدم التطابق بين الذات والخبرة، 
فإن الشخص يكون سيئ التوافق، أو يكون معرضاً للقلق والتهديد ومن ثم 
يسلك سلوكاً دافعياً، أي أن الفرد يعايش القلق حين يواجه حدثاَ  يهدد البنية 

ذاته ) .الشناوي ، 1994،ص283(.
أما“ مي وكولمان ”فقد أيدا إن حرص اإلنسان على وجوده هو ما يثير 

قلقه)المهدي،2001، ص17(
ويره“ ماسلو ” أن الفرد القلق هو ذلك الفرد الذي َحَرَم نفسه، أو ُحرم 
من الوصول إلى اإلشباع الكافي لحاجاته األساسية، وهذه الحقيقة تمنع من 
التقدم نحو الهدف المتمثل بتحقيق الذات، إذ يشعر الفرد بالتهديد وانعدام 

االمن ) .صالح،  1987،ص192(.
يعيش  وأبداً  دائما  اإلنسان  أن  فيرون  الوجوديون  النفس  علماء  أما 
للمستقبل و أنه مشروع يتجه نحو المستقبل فهو متغير دائما و ألنه مسؤول 
مرضية  حالة  ليس  منظورهم  في  القلق  أن  بالقلق،إذ  سيشعر  يختار  عما 

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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ترتبت على تجارب صدمات في الطفولة، بل هو مكون من مكونات الذات  
وان الفرد األصيل يعيش خبرة القلق، ويحس به نتيجة لوعيه الحاد، ال نه 
يجب عليه أن يقرر، ويفعل دون معرفة بالنتيجة التي ترتبت على ذلك ألنه 
في حالة تجنبه له سيتوقف عن اختيار مستقبل )صالح،1986،ص177(.
فالقلق هو الخوف من المستقبل وما قد يحمله من أحداث  قد تهدد 
فالقلق ينشأ مما يتوقع اإلنسان من أنه قد يحدث وليس  وجود اإلنسان، 
ً من ماضي الفرد، وأن مبعث قلق الفرد مستقبله وليس ماضيه) . ناشئا
المهدي، 2001 ،ص19(. ويرى“ كيركجارد ”أن الفرد ال يمكن أن تتحقق 
له شخصيته ما لم يعش القلق، ويعانه في حياته التي يحيياها اآلن، وهو 
توجس يصحبه تهديداً لعالقات الفرد االجتماعية وبعض القيم التي يتمسك 
بها ويعتقد بأ نها مهمة لوجوده، وما ينتج عن ذلك من إحباط و صراع 

يؤدي إلى شعور الفرد بالقلق .)مرسي، 1987،ص16(.
ويرى علماء النفس السلوكيون القلق على انه سلوك ُمتعلم أو استجابة 
مكتسبة من حيث تكوينها ونشأتها ،ويرون أن هذه  خوف اشتراطية 
االستجابة تستشار بمثير محايد ليس من شأنه وال في طبيعته أصال ما يثير 
الشعور بالقلق، إال أن هذا المثير المحايد يكتسب المقدرة على استدعاء 
القلق نتيجة اقترانه عدة مرات بمثير طبيعي وفقا لعملية االشتراط، ولقوانين 

التعلم)القريطي، 1998،ص122(
ويؤكد »سكنر« أن معظم سلوك اإلنسان يتشكل من خالل التعزيز، وما 
سلوك الكائن الحي إال نتيجة   لعمليات تشكيلية مستقرة من خالل تعزيز 
االستجابة التي تالئم البيئة المحيطة، فاالستجابة المعززة تزيد من إمكانية 

د. �صديق خ�صر مال - اأ.د. علي فرح اأحمد فرح
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) Morgan,1975,p105( .حدوثها ثانية
القلق سلوك مكتسب، وفسروه على أنه يحدث بسبب كبت  ويرون أن 
فرويد«،   « فسره  ما  عكس  على  »الهو«،  كبت  وليس  األعلى«  »األنا 
وقالوا ال ينتج القلق من األفعال التي لم يتجرأ الفرد على إثباتها وكبتها بل 

من األفعال التي ارتكبها ولم يرض عنها)مرسي، 1978، ص26(
قلق المستقبل المهني :

  عرف المحاميد والسفاسفه )2007( قلق المستقبل المهني هو حالة من 
عدم االرتياح، والتوتر، والشعور بالضيق، والخوف من المستقبل مجهول 
يتعلق بالجانب المهني، وإمكانية الحصول على فرصة عمل مناسبة للطالب 

بعد تخرجه من الجامعة)المحاميد والسفاسفه،2007 ،ص9(
يعرف عبد المحسن عبد التواب )2007( أن القلق المستقبل يختص 
بالمهنة وهو حالة من التوتر والتشاؤم التي يشعر بها الطالب الجامعي لندرة 

فرص العمل بعد التخرج.) بكار،2013 ،ص88(
كما عرف كل من عباس وحسين )1991( قلق المستقبل المهني :بأنه 
قلق يتمثل بشكل أكبر عندما يتصور الفرد أنه لن يحصل على عمل في 
عباس وحسين،  المستقبل ليضمن تحقيق أهدافه ويعطيه قيمة اجتماعية) 

1991،ص41(
من خالل التعاريف السابقة يتضح أن قلق المستقبل المهني هو حالة من 
التوتر والخوف وعدم اطمئنان والتشاؤم يشعر به الطالب الجامعي حول 

مستقبله المهني بعد التخرج.

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 



205مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م

أساب قلق المستقبل المهني:
وهذا راجع إلى عدة أسباب يمكننا تلخيصها في نقاط التالية :

- اال نتشار الواضح للبطالة وقلة فرص العمل داخل المؤسسات.
منها  العمومية   : القطاعات  كل  في  للمحسوبية  الواضح  االنتشار   -

والخاصة.
- تزايد عدد الطلبة المتخرجين من الجامعات واالكتظاظ الموجود في 

عدد من التخصصات دون غيرها.
-عدم وجود تخطيط و تنسيق واضح بين ما تكونه الجامعات واحتياجات 

سوق العمل الفعلية.
  -حجم الضغوط والمسؤوليات التي تنتظر الشباب والحاجة المادية 

لتكوين أسرة واإلنفاق عليها.
 -ارتفاع مستوى المعيشة وكثرة متطلباتها وتحولها من حياة بسيطة إلى 

أخرى مركبة وهنا قد
يتضح لنا أن الوضع االقتصادي لألسرة قد يؤدي إلى ارتفاع القلق بشأن 

المستقبل لدى الشباب )سارة، 2013،ص89(
يمكن القول بأن قلق الفرد حول مستقبله المهني ولدته الظروف  إذن 
الراهنة التي يعيش فيها داخل مجتمعه فتعتقد الحياة اليوم وكثرة متطلباتها 
وابتعادها عن البساطة جعل من العمل ضرورة ال غنى عنها وعليه فإن 
إحساس الفرد بإمكانية عدم الحصول على عمل مستقبال بعد تخرجه قد 
يسبب له نوع من التوتر والقلق والتفكير الدائم في مصيره المهني والذي 

يرتبط حسبه ارتباطا وثيقا بمستقبله ككل.

د. �صديق خ�صر مال - اأ.د. علي فرح اأحمد فرح
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ثانياً: دافعية اإلنجاز
نظريات دافعية اإلنجاز:

تعددت النظريات المتناولة لدافعية اإلنجاز و ذلك بحسب األطر النظرية 
التي انطلق منها كل باحث لهذا الموضوع، نذكر منها ما يلي:

الحاجة لالنجاز لماكليالند:  .1
تقوم  والذي  »ماكليالند«  فكر  في  البارز  األثر  ل«موراي«  كان  لقد 
االنساني  للسلوك  الدافعة  القوى  أكبر  الحاجات هي  أن  مبدأ  نظريته على 
الجنسي  النشاط  إلى  الحاجة  لإلنجاز،  الحاجة  للسيطرة،  كالحاجة 
وغيرها)خليفة،2000،ص109(، ويعرف ماكليالند دافعية اإلنجاز بأنها 
نظام شبكي من العالقات المعرفية واالنفعالية الموجهة أو المرتبطة بالسعي 
تتبع هذه النظرية من الرغبة  من أجل بلوغ مستوى االمتياز والتفوق. 
الكبيرة في اكتشاف دافع اإلنجاز عند مشاهدة أفراد وهم يؤدون أعمالهم 
؛ ألنه يفصح عن ظاهرة جديرة باالهتمام مؤداها أن األفراد يختلفون في 
المثابرة لتحقيق األهداف ومدى السعادة التي يحصلون عليها من  درجة 

انجازهم لهذه األهداف.)عياصرة،2006،ص10(
وقد أشار ماكليالند وآخرون 1953إلى أن هناك ارتباط بين الخبرات 
السابقة واألحداث اإليجابية وما يحققه الفرد من نتائج فإذا كانت مواقف 
اإلنجاز األولية إيجابية بالنسبة للفرد فإنه يميل لألداء واالنهماك في 
السلوكيات المنجزة ،أما إذا حدث نوع من الفشل وتكونت هناك بعض 
الخبرات السلبية فإن ذلك سوف ينشأ عنه دافعا لتحاشي الفشل)الكاللدة، 

2008، ص214 (

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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نظرية أتكنسون :الحاجة لإلنجاز  .2
اإلنجاز بأنها استعداد  دافعية    )Atkinson، 1957( يعرف أتكنسون 
الشخصية يحدد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبيل  ً   في  نسبا ثابت 
تحقيق نجاح أو بلوغ هدف، يترتب عليه درجة معينة من اإلشباع، وذلك 
معين لالمتياز  في المواقف التي تتضمن تقييم األداء في ضوء مستوى 

)Atkinson,1975,p.365(

العالية  الدافعية  ذا  الفرد  أن  في  يتحدد  »اتنكسون«  نظرية   وملخص 
يعد  حيث  االعتدال،  نطاق  في  طموحه  ومستوى  أهدافه  يضع  لإلنجاز 
دافعية اإلنجاز  يميز ذوي  تعبيري سلوكي  المعتدلة أهم مظهر  المخاطرة 
العالية، وفي المقابل نجد أن ذوي دافعية تجنب الفشل العالية إما يختارون 
أسهل البدائل مخاطرة منخفضة) أو أصعبها)مخاطرة عالية(، وبهذا ينخفض 

قلق الشخص من الفشل إلى حده األدنى )إسماعيل،2009، ص118(.
كما قام أتكنسون بإلقاء الضوء على العوامل المحددة لإلنجاز القائم 
على المخاطرة، وأشار إلى أن مخاطرة اإلنجاز في عمل ما تحددها أربعة 

عوامل:
 - منها عامالن يتعلقان بخصال الفرد.

 -وعامالن يرتبطان بخصائص المهمة المراد انجازها وذلك على النحو 
التالي: 

  -فيما يتعلق بخصال الفرد:
هناك على حد تعبير اتكنسون نمطان من األفراد يعمالن بطريقة مختلفة 

في مجال التوجه نحو اإلنجاز.

د. �صديق خ�صر مال - اأ.د. علي فرح اأحمد فرح
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أ-النمط األول :األشخاص الذين يتسمون بارتفاع الحاجة لإلنجاز بدرجة 
أكبر من الخوف من الفشل.

ب-النمط الثاني :األشخاص الذين يتسمون بارتفاع الخوف من الفشل 
بالمقارنة بالحاجة لإلنجاز.

خصائص المهمة:
باإلضافة إلى هذين العاملين للشخصية، هناك أيضا موقفان أو متغيران 

يتعلقان بالمهمة يجب أخذهما باالعتبار وهما -:
أ -العامل األول :احتمالية النجاح وتشير إلى الصعوبة المدركة للمهمة 

وهي أحد محددات المخاطرة.
ب -العامل الثاني :الباعث للنجاح في المهمة :يتأثر األداء في مهمة ما 
بالباعث للنجاح في هذه المهمة .ويقصد بالباعث للنجاح :االهتمام الداخلي 

أو الذاتي ألي مهمة بالنسبة للشخص )خليفة،2000،ص133(
5 - نظرية العزو:

يعد هايدر ”هو المؤسس لنظرية العزو، ومن األوائل المهتمين بدراسة 
دوافع الفرد الكامنة وراء تفسيراتهم السببية، حيث تقوم على تفسير سلوك 
العالقات بين األفراد، وما يستعمله هذا السلوك من إدراك الفرد اآلخرين 

وتحليل الفعل وتأثير المتغيرات البيئية في عملية العزو.
ويعتبر هايدر أن هناك دافعين رئيسيين وراء التفسيرات السببية التي 

يقدمها األفراد:
الدافع األول :حاجة الفرد لتكوين فهم مترابط على العالم المحيط.

الدافع الثاني :حاجة الفرد للتحكم والسيطرة على البيئة، و ذلك من خالل 

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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التنبؤ بسلوكيات اآلخرين، والسيطرة عليها .)خليفة،2000،ص135(.
وللفرد أهمية كبيرة في دافعية اإلنجاز حيث يعد كل من“ أركيس” 
و”جرسكي ”أن األفراد الذين يوجد لديهم دافع للنجاح أكبر من دافع تجنب 
داخلية، في المقابل نجد أن  الفشل يميلون إلى عزو النجاح إلى أسباب 
األفراد الذين يوجد لديهم دافع لتجنب الفشل بدرجة أكبر من دافع تحقيق 
النجاح يميلون إلى عزو النجاح ألسباب خارجية خالفا لما جاء به اتكنسون.
ويرى“ وينر ”أن الفشل في تحقيق الهدف يمكن أن يؤدي إلى ترك العمل 
كما يمكن أن يؤدي أيضاَ إلى إعادة النظر والمثابرة في أداء العمل حتى 

الوصول إلى الهدف.
ومن هذا المنطلق، قام وينر وآخرون بصياغة نظرية العزو التي تهدف 
إلى توضيح تأثير الدوافع على الخبرات والنجاح والفشل، وميّز بين ثالثة 

أبعاد للسببية )الباهي وشلبي،1998،ص40(
الثبات :ويقصد به القدرة على االستمرار بشكل معتدل أو بشكل غير 

مستقر.
السببية :يقصد بها العوامل الداخلية والخارجية.

التحكم :ويقصد به العوامل التي تخضع لسيطرة أو التي تكون خارج 
نطاق السيطرة .)عبدالحفيظ،2004،ص173(

الدراسات السابقة:
أوالً: الدراسات التي تناولت قلق المستقبل المهني ومتغيرات أخرى:

أجرى الصرايرة والحجايا )2008( دراسة هدفت إلى معرفة العالقة 
بين القلق على المستقبل المهني، الرضا عن الدراسة،المستوى الدراسي، 
جامعة  في  التربوية  العلوم  كلية  طلبة  لدى  والجنس،  التراكمي،  المعدل 

د. �صديق خ�صر مال - اأ.د. علي فرح اأحمد فرح
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الطفيلة التقنية. وقد تكونت عينة الدراسة من ) 3052 ( طالبًا وطالبة. وقد 
أظهرت نتائج الدراسة وجود مؤشر للقلق على المستقبل المهني بشكل عام، 
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة على مقياس القلق على 
المستقبل المهني؛ تعزى لمتغيرات:  الجنس، المستوى الدراسي، والتفاعل 

بينهما.) الصرايرة والحجايا، 2008، ص44(
وقام المحاميد والسفاسفة ) 2007 ( بدراسة هدفت إلى التعرف على 
مستوى قلق المستقبل المهني، لدى طلبة الجامعات األردنية الرسمية، وأثر 
كل من متغيري: الجنس، الكلية، والتفاعل بينهما، على مستوى قلق المستقبل 
المهني. وقد طبقت على عينة مكونة من) 408 ( طالب وطالبة من طلبة 
جامعات: اليرموك، الهاشمية، ومؤتة. وقد أشارت نتائج الدراسة أن أفراد 
العينة لديهم مستوى عال من قلق المستقبل المهني، وأن هناك فروقًا دالة 
إحصائيًا بين طلبة الكليات العلمية، واإلنسانية، لصالح الكليات العلمية، في 
حين لم تظهر نتائج الدراسة فروقًا دالة في قلق المستقبل المهني؛ تعزى 

لمتغير الجنس. )المحاميد والسفاسفة، 2007،ص32(
وأجرت سارة،2013 دراسة بهدف التعرف على أنماط التفكير )السلبي 
تم  الغرض  ولهذا  المهني   المستقبل  الجامعة وقلق  لدى طلبة  وااليجابي( 
اختيار عينة من طلبة جامعة تلمسان التي تكونت من 220 طالبا وطالبة. 
وقد أسفرت النتائج  وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيا بين أنماط 
التفكير وقلق المستقبل المهني وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما 
يخص قلق المستقبل المهني باختالف الجنس. وعدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين طلبة علم النفس وطلبة الهندسة المعمارية فيما يخص قلق 

المستقبل المهني.)سارة،2013،ص63(
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  وهدفت دراسة أحمادي وسالمي،  2015إلى الكشف عن  مستوى قلق 
المستقبل المهني، وأفكار العقالنية والالعقالنية لدى الطلبة وأظهرت نتائج 
مستوى قلق المستقبل المهني لدى الطلبة الجامعيين مرتفع. أن  الدراسة 
وعدم وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط 
درجات اإلناث على مقياس قلق المستقبل المهني.وجود فروق ذات داللة 
االجتماعية  إحصائية في مستوى قلق المستقبل المهني بين طلبة العلوم 

وطلبة العلوم التكنولوجية )أحمادي وسالمي،2015،ص 3(.
ثانياً: الدراسات التي تناولت قلق المستقبل وعالقته بدافعية اإلنجاز:

   أجرى أبو سمرة والطيطي )2008( دراسة هدفت إلى معرفة واقع 
المناخ الجامعي في جامعات الضفة الغربية في فلسطين، وعالقته بدافعية 
اإلنجاز، لدى طلبتها .وقد تكونت عينة الدراسة من )642( طالبًا وطالبة 
من طلبة مستوى السنة الثالثة في جامعات الضفة الغربية .وقد أظهرت 
نتائج الدراسة أن درجة المناخ الجامعي في جامعات الضفة الغربية، 
ودرجة دافعية اإلنجاز، لدى طلبتها، كانت متوسطة، في حين بينت نتائج 
الدراسة عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات المناخ الجامعي، 
سمرة  لمتغيري :الجنس، والكلية.)أبو  ودرجات دافعية اإلنجاز؛ تبعًا 

والطيطي،2008،ص 32(
وهدفت دراسة اللحياني،2012 الكشف عن العالقة بين قلق المستقبل 
المهني وكل من دافعية اإلنجاز والضغوط النفسية لدى عينة من طالبات 
جامعة أم القرى وتكونت عينة البحث من)400( طالبة، واظهرت النتائج 
بانه ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الدرجات التي تحصل 
عليها عينة البحث في قلق المستقبل ودافعية اإلنجاز)اللحياني،2012، صأ(
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مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 212

وهدفت الدراستان التي قدمها راينور Raynor  )1970( إلى اكتشاف 
العالقة بين دوافع اإلنجاز وتوجهات المستقبل واالداء االكاديمي، وتكونت 
عينة الدراسة من )121( طالبا، 69 من الذكور،52 من االناث وكانت 
أهم النتائج : أن الطالب الذين لديهم مستويات أقل من القلق لديهم مستويات 

عالية من اإلنجاز
وقدم مسيوان وجولدنبيرج Mccwan & Goldcnberg )1999( دراسة 
األكاديمي  والنجاح  والقلق  اإلنجاز  دافعية  بين  العالقة  كشف  إلى  هدفت 
للطالب وتحديد أثر دافعية اإلنجاز والقلق على نجاحهم األكاديمي، وتكونت 
عينة الدراسة من )41( من طالب السنة األولى لماجستير التمريض من 
الثالث جماعات كندية، وكان من أهم النتائج توجد عالقة ارتباطية سالبة 

بين القلق ودافعية اإلنجاز.
طبيعة  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )2000( حسانين  وأجرى 
العالقة بين قلق المستقبل ودافعية اإلنجاز ومستوى الطموح ومفهوم الذات، 
وتكونت عينة الدراسة من )300( طالباَ، وكانت النتيجة وجود عالقة سالبة 
الذات. المستقبل وبين دافعية اإلنجاز ومستوى الطموح ومفهوم  بين قلق 

)اللحياني،2012،ص72(.
مجموعة المؤشرات التي أفادت البحث الحالي من الدراسات السابقة:-
إثراء الجانب النظري فضالَ عن هذا استفاد الباحث من الدراسات   .1
األداة  ومالَءمة  وثباتهما  من صالحيتهما  التحقق  بعد  المقياسين   لألعداد 

لعينة البحث الحالي.
الذي  به اآلخرون، األمر  قام  فيما  القوة والضعف  معرفة مواطن   .2

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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في  الوقوع  من  وحمايته  الباحث  مسار  تصويب  في  فعالة  بصورة  أسهم 
األخطاء والتغيرات.

تتناول  لم  واألجنبية  العربية  السابقة  الدراسات  أن  الباحث  الحظ   .3
مفهوم قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية اإلنجاز، لذلك تناوله الباحث 

في هذا البحث.
وجد الباحث من خالل االطالع على العينات في الدراسات السابقة   .4
أن تحديد حجم عينة البحث الحالي بـ )260( طالب وطالبة مناسب قياساً 

لحجم العينات في تلك الدراسات.
استفاد البحث الحالي من تعرف الوسائل اإلحصائية المناسبة لتحليل   .5
البيانات الواردة في البحث من خالل االطالع على كيفية معالجة البيانات 

في الدراسات السابقة.
الدراسات  بنتائج  المتعلقة  المؤشرات  من  الباحث   استفاد  أخيرا   .6

السابقة في تفسير نتائج البحث الحالي والمعروضة في الفصل الرابع.
بل  بمتغيرات جديدة،  يأت  لم  الحالي  البحث  أن  يظهر  لما سبق  ووفقاً 
تناول فكرة جديدة في ربط المتغيرات المذكورة معاً وتطبيقها على عينة 
من طلبة في مجتمعنا، أي أن الجديد في البحث الحالي هو أنه تناول عالقة 
المتغيرين )قلق المستقبل المهني وبدافعية اإلنجاز(، وتناول الباحث ايضاً 
والمتمثلة  السابقة  الدراسات  في  المستخدمة  بالعينات  مقارنة  عينة مختلفة 

بطلبة الكرد.
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منهج البحث واجراءاته
أوال: منهج البحث

استخدم الباحثان في هذا البحث المنهج الوصفي االرتباطي، فهو األنسب 
لتحقيق أهداف البحث بالشكل الذي يضمن الدقة والموضوعية.

: Research  Population أوالً: مجتمع البحث
جامعة  في  وإناثا  ذكوراً  الجامعة  على طالب  يقتصر  البحث  كان  لما 
سوران )محافظة أربيل/إقليم كوردستان العراق( فقد تمثل مجتمع الدراسة 
بطلبة كليات جامعة سوران )الدراسة الصباحية ( للعام الدراسي )2017- 
في  وطالبة  طالبا   )580( عددها  والبالغ  األخيرة  المرحلة    )2018
تمثل  كليات   )3( بواقع  واإلنسانية  العلمية  االختصاصات  أنواع  مختلف 
العلمية. ويبلغ  تمثل االختصاصات  االختصاصات اإلنسانية و)3( كليات 
المجموع العام للمرحلة األخيرة )271( طالباً )309( طالبة. وكان مجموع 
طلبة االختصاصات العلمية للمرحلة األخيرة )108( طالباً )105( طالبة، 
األخيرة  للمرحلة  اإلنسانية  االختصاصات  طلبة  مجموع  كان  حين  في 

)163( طالباً )204( طالبة.
:Sample Of The Research  ثانياً: عينة البحث

إلى طبقات  تقسيمه  ويمكن  متجانس  البحث غير  أن مجتمع  إلى  نظراً 
منفصلة حسب النوع )ذكور-إناث( وحسب االختصاص )علمي- إنساني(. 
الطريقة على  هذه  وتعتمد  العشوائية،  الطبقية  بأسلوب  العينة  اختيرت  لذا 
أكثر  للحصول على عينة  للمجتمع األصلي، وتستخدم  الطبقية  التقسيمات 
للمجتمع. ) الهيتي، 2004، ص30(، وبناًء على ذلك فقد سحبت  تمثيالً 
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عينة عشوائية من الكليات بلغ عددها)2( كلية من فئة الكليات العلمية، و)2( 
كلية من فئة الكليات اإلنسانية بالطريقة نفسها، وعليه اختار الباحثان عينة 
الكلي  المجموع  البحث بطريقة طبقية عشوائية وبنسبة )44,83%( من 
األخيرة(  )المرحلة  وطالبة  طالباً   )260( العينة  وبلغت  البحث،  لمجتمع 
بتخصصيهما العلمي واإلنساني لكال الجنسين  ) ذكور – إناث (، والجدول 

)1( يوضح التفاصيل.
الجدول )1( يبين عينة البحث موزعة حسب الجنس والتخصص

التخصصالقسماسم الكليةت
المرحلة األخيرة

المجموع إناثذكور

اآلداب1

علم النفس

إنساني

89

116

89الجغرافية
89التاريخ

89اللغة اإلنجليزية
89اللغة العربية
79اللغة الكردية

78االجتماع
6814إنسانيالقانونالقانون2

6070130المجموع

العلوم1

الرياضيات

علمي

911

91
911كمبيوتر
911بيولوجي
93جيولوجي
811الكيمياء

الهندسة2
المدنية

علمي
811

39
812كيمياء

6070130المجموع
120140260المجموع الكلي
%53,85100%46,15النسبة المئوية
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المستقيل المهني:
تتصف  أداة  توفير  الحاجة  تتطلب  البحث  أهداف  تحقيق  لغرض 
لقياس  التمييز والثبات(  السيكو مترية)الصدق، والقدرة على  بالخصائص 
النظري  اإلطار  مع  ليتالءم  الجامعي  الشباب  لدى  المهني  المستقبل  قلق 
الذي انطلق منه البحث ومع طبيعة مجتمع البحث تم أخذ اإلجراءات اآلتية 

إلعداد هذه االستبانة :
تم جمع  فقرات استبانة قلق المستقبل المهني من المصادر اآلتية :

تم مراجعة ما أمكن مراجعته من نظريات ودراسات سابقة حول   - 1
خاصة.وبعد  بصورة  المهني  المستقبل  وقلق  عامة  بصورة  المستقبل  قلق 
أن اَطلع الباحثان على األدبيات واإلطار النظري في هذا المجال، وكذلك 
بعد اطالع وتقَصي عدد من الدراسات والبحوث الحديثة في قلق المستقبل 
المهني ومن بين هذه الدراسات دراسة أبو غالي و أبو مصطفى)2016(، 
والسفاسفة  المحاميد  ودراسة   ،)  2008 والحجايا)  الصرايرة  ودراسة 
المهني  المستقبل  قلق  تقيس  التي  العالقة  المقاييس ذات  )2007(، وبعض 

وهي: مقياس  )أحمادي وسالمي، 2015( ومقياس )سارة،2013(.
أولية(  استطالعية  )دراسة  أولى  استطالعية  استبانة  توجيه  تم   - 2
عن  لإلجابة  اآلداب   كليتي  من  طالبة  و)20(  طالب   )20( إلى  مفتوحة 

األسئلة المفتوحة.
وقد أفاد الباحثان من إجابات أفراد العينة االستطالعية )بعد تفريغها( في 

بناء بعض فقرات مقياس قلق المستقبل المهني.
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وفيما يأتي خطوات إعداد هذا المقياس:
قام الباحثان بتكيف مقياس قلق المستقبل المهني مع طبيعة مجتمع البحث 

وتم أخذ اإلجراءات اآلتية إلعداد هذه االستبانة :
إعداد فقرات المقياس:  -

على وفق ما ورد تم إعداد فقرات مقياس قلق المستقبل المهني وصياغتها 
بصورتها األولية وبما يتالءم مع التعريف النظري واإلجرائي المعتمد في 
هذا البحث، والمؤلفة من )26(، واعتمد الباحثان في تصميم المقياس بوضع 
مقياس رباعي متدرج أمام كل فقرة )تنطبق كثيراَ، تنطبق إلى حد ما، ال 
تنطبق، ال تنطبق أبداَ (، وبغية التأكد من تمتع المقياس بالخصائص العلمية 

والموضوعية اتبع الباحثان الخطوات اآلتية:
: Validity الصدق

من  التحقق  وألجل  اختبار،  ألي  أهمية  األكثر  الخاصية  هو  الصدق 
موضوعية المقياس قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:

: Face Validity الصدق الظاهري أ. 
ولغرض التأكد من صدق المقياس بصيغته األولية والمكون من )26( فقرة 
قام الباحثان بعرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء والمختصين 
في مجال التربية وعلم النفس 28لغرض بيان رأيهم  لمدى صالحية الفقرات، 

28   أ.م.د.عمر ياسين ابراهيم/القدرات/كلية التربية| جامعة صالح الدين.   م.د شيماء نجم 
صفر/النمو/ فاكتي اآلداب/ جامعة سوران

   أ.م.د محمد محي الدين صادق |القياس والتقويم| كلية التربية| جامعة صالح الدين. م,د 
كامران مجيد/ طرق التدريس/ فاكتي االداب/ جامعة سوران

أ.م.دمؤيد اسماعيل جرجيس|كلية التربية| جامعة صالح الدين... م.د روناك حميد عثمان/
التربية وعلم النفس/ كلية اآلداب/ جامعة سوران
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للصياغة ومن حيث  اللغوية  والسالمة  الفقرات  ومدى صالحية مضمون 
مالَءمتها لبيئتنا ووضوحها والبدائل، وفق أهداف البحث واستناداً لتعريف 
قلق المستقبل المهني الذي تبناه الباحثان، جرى االعتماد على اتفاق الخبراء 
على محتوى الفقرة أو مضمونها بأنها تقيس المتغير، واإلبقاء على الفقرات 
التي حصلت على نسبة )%80( فأكثر. وبعد القيام ببعض التعديالت في 
واتفاق  المحكمون،  الخبراء  السادة  اقترحها  التي  الفقرات  بعض  صياغة 
األكثرية لجعل بدائل اإلجابة من أربع)تنطبق كثيراَ، تنطبق إلى حد ما، ال 
تنطبق، ال تنطبق أبداَ( بدائل إلى ثالث بدائل وهي) تنطبق علّى، تنطبق علّى 
إلى حد ما، ال تنطبق علّى (، وفي ضوء مالحظات الخبراء تم استبعاد فقرة 
)14( من المقياس، وبذلك تحقق الباحثان من الصدق الظاهري للمقياس، 
حيث تراوحت قيمته بين )%86.66 - %100( وأصبح المقياس يتكون 

من )25( فقرة بصيغته قبل التحليل اإلحصائي.
الفقرات  صالحية  في  الخبراء  آلراء  المئوية  النسبة  يبين  الجدول)2( 

لمقياس قلق المستقبل المهني

أرقام الفقرات
عدد غير الموافقينعدد الموافقين

النسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعدد
 ،8  ،7  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1
 ،15  ،13  ،12  ،11  ،9
 ،20  ،19  ،18  ،17  ،16

26 ،25 ،24 ،22 ،21

6%1000%0

23 ،13 ،12 ،10 ،6583.33%116.66%
14266.66434.33%

ب. القوة التمييزية Power Discrimination:  تم تطبيق المقياس على 
العينة البالغ عددها )135( طالباً وطالبة، ويعدُّ هذا الحجم مناسباً برأي نانلي 
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 Nunnally 1978 ، الذي تقترح أن يكون حجم عينة تحليل الفقرات بين 
)5 – 10( أفراد لكلَّ فقرة من فقرات المقياس، وذلك لتقليل أثر الصدفة 

) Nunnally، 1978، p262(
وعند تصحيح االستجابات استبعدت )5( استمارات بسبب نقص االستمارة 
أو عدم صالحيتها وأعطيت لكل فقرة درجة بحسب نوعها )سلبي/ إيجابي( 
ثم رتبت الدرجات الكلية للعينة من أعلى درجة كلية إلى أقل درجة كلية، 
ثم تم تحديد )%27( من استمارات المجموعة العليا والبالغ عددها )35( 
 )35( عددها  والبالغ  الدنيا  المجموعة  استمارات  من  و)27%(  استمارة 
 ،)SPSS( استمارة أيضا. ولغرض تحليل البيانات تم االستعانة ببرنامج
واستخدم الباحثان االختبار التائي t- test لعينتين مستقلتين الختبار داللة 
قلق  مقياس  فقرات  من  فقرة  لكل  والدنيا  العليا  المجموعتين  بين  الفروق 
المستقبل المهني. وعدت القيمة التائية الدالة احصائياً مؤشراً للقوة التمييزية 
للفقرات من خالل مقارنتها بالقيمة الجدولية عند مستوى الداللة )0.05( 
فأكثر وبدرجة حرية)68(، وهناك بعض القيم المحسوبة غير دالة إحصائيا 
؛ ألنها أقل من القيمة الجدولية مما يعني أن تلك الفقرات غير مميزة ولهذا 
يوضح  الفقرة)18،22(.الجدول)3(  وهي  المقياس  من  استبعادها  توجب 

ذلك.
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الجدول )3(القوة التمييزية لفقرات مقياس قلق المستقبل المهني

رقم 
الفقرة

المجموعة العليا
ن=35

المجموعة الدنيا
القيمة التائيةن=35

مستوى 
الداللة

االنحرافالمتوسط
االنحرافالمتوسطالمعياري

الجدوليةالمحسوبةالمعياري

0.001  دالة12.8000.4051.4570.50512.2563.360
0.001  دالة22.6850.6311.3140.5829.4463.360
0.001  دالة32.7420.4431.8850.6766.2713.360
0.001 دالة42.6570.6832.0570.8023.3683.360
0.001 دالة52.4570.5051.4850.7016.6453.360
0.001  دالة62.5420.6101.4280.6987.1063.360
0.001  دالة72.6850.5821.3710.5989.3103.360
0.001  دالة82.8280.3821.5140.5308.3173.360
0.001 دالة92.6850.5821.4570.6108.6103.360

0.001  دالة102.7420.4431.5710.6089.2093.360
0.001  دالة112.7710.5461.2570.44312.7233.360
0.001  دالة122.6570.5911.6280.6896.6993.360
0.001  دالة132.3710.6451.3420.6836.4723.360
0.05  دالة142.4280.7392.0000.7662.3802.000
0.001 دالة152.4000.7351.4280.6985.6673.360
0.001  دالة162.5420.6101.5140.7016.5413.360
0.001 دالة172.6280.4902.2570.8162.3073.360

0.05 غير 182.5420.7002.4280.8500.6142.000
دالة

0.001  دالة192.6000.6501.4850.7816.4843.360
0.001  دالة202.8000.4051.0570.23521.9743.360
0.001  دالة211.9140.8531.0280.1696.0253.360

0.05 غير 221.8000.6321.6860.7180.7062.000
دالة

0.05  دالة232.0290.6631.5710.6982.8082.000
0.001  دالة241.9140.8531.0280.1696.0253.360
0.001  دالة252.8000.4051.0570.23521.9743.360

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 



221مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م

ج. عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس :
فقرة  كل  درجة  بين  بيرسون  ارتباط  معامل  الباحثان  استخدم     
والدرجة الكلية للمقياس الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة 
االستمارات  وهي  استمارة،  لـ)130(  الكلية  والدرجة  المقياس  فقرات  من 
المتطرفتين،  المجموعتين  أسلوب  في ضوء  للتحليل  التي خضعت  نفسها 
تزداد  االختبار  جودة  بأن  يشير)عالم،2002(  إذ   .)SPSS( وبوساطة 
الكلية  بالدرجة  مرتفعاً  ارتباطاً  درجاتها  ترتبط  مفردات  على  اشتمل  إذا 
)عالم،2002،ص278( وكانت معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة 
الكلية للمقياس تتراوح بين )0.810- 0.256(  كما موضح في الجدول)4(، 
ارتباطها  معامل  يقل  التي  الفقرات  فإن   )Ebel,1972(ايبل لمعيار  ووفقاً 
إلى  مناسبة لضمها  فقرات غير  تعد  للمقياس عن )0.19(  الكلية  بالدرجة 
االرتباط  معامل  واحتسبت   .)Ebel,1972,p.399(بحذفها فينصح  المقياس 
المحدد،  المعيار  من  أكثر  كانت  االرتباط  معامل  أن  النتائج  أظهرت  وقد 
)0.01(، كمــا موضــح في  الداللة  ارتباط عاٍل ودالة عند مستوى  وذات 

الجدول)4(، وبذلك أصبح عدد فقرات المقياس)23(.
الجدول)4( معامل االرتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل 

المهني
رقم

الفقرة
معامل

االرتباط
مستوى
الداللة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

0.01 دالة0.01170.291 دالة0.0190.623 دالة10.752
0،01 دالة0.01190.567 دالة0.01100.582 دالة20.667
0.01 دالة0.01200.810 دالة0.01110.767 دالة30.559
0.01 دالة0،01210.364 دالة0.01120.505 دالة40.411
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0.01 دالة0،01230.256 دالة0.001130.509 دالة50.537
0.01 دالة0،01240.364 دالة0.01140.266 دالة60.501
0،01 دالة0،01250.810 دالة0،01150.496 دالة70.666
0،01 دالة0،01160.569 دالة80.671

الثبات Reliability : التحقق من ثبات المقياس بالطرق اآلتية:
Test-retest أ. طريقة االختبار وإعادة االختبار

أوجد الباحثان ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار إذ طبق المقياس على 
عينة مكونة من )28( طالباً وطالبة بواقع )14( طالب من كال الجنسين 
في األقسام العلمة واإلنسانية، ثم أعيد تطبيق المقياس على األفراد أنفسهم 
بعد مرور أسبوعين على التطبيق األول، وقام الباحثان بتصحيح استجابات 
األفراد، ثم أدخلت البيانات إلى الحاسوب، واستخدم معامل ارتباط بيرسون 
بين درجة كل طالب في تطبيق األول للمقياس وتطبيق الثاني إليجاد معامل 
عند  إحصائية  داللة  وذات   )0.83( الثبات  معامل  قيمة  بلغت  إذ  الثبات 
مستوى الداللة )0.01(، الجدول)5( يوضح ذلك،  وعند مقارنته بما تم 
الحصول عليه في الدراسات السابقة في مثل هذا المقياس، نجد أنه جيد، 

والجدول)6( يبن عدد أفراد عينة الثبات بطريقة إعادة االختبار.
قلق  لمقياس  االختبار  إعادة  بطريقة  االرتباط  معامل  قيم  الجدول)5( 

المستقبل المهني

معامل 
عدد ن=28االرتباط

الفقرات

التطبيق الثانيالتطبيق االول

االنحراف المتوسط
االنحراف المتوسطالمعياري

المعياري

2352.5007.59850.4647.880ن=0.8328

* معامل االرتباط دالة عند مستوى الداللة)0.01(
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الجدول )6( يبين عدد أفراد عينة الثبات بطريقة إعادة االختبار

القسمالكلية
المرحلة األخيرة

المجموع إناثذكور
7714اللغة العربيةالتربية األقسام اإلنسانية

7714الفيزياءالتربية األقسام العلمية
141428المجموع

:    Alpha Cronbach ب. طريقة الفا كرونباخ
تم اختيار عينة عشوائية من عينة  الطريقة  بهذه  الثبات  الستخراج     
التمييز لمقياس قلق المستقبل المهني  البالغ عددها )100( طالباً وطالبة 
موزعين بالتساوي، حيث أشارت )أبو عالم( إلى أن حجم العينة يجب أن 
ال يقل عن )100( فرد) أبو عالم، 2005، ص380 (. ثم ُطبقت معادلة 
الفا على درجات أفراد العينة بوساطة الحاسوب. فكانت قيمة معامل ثبات 
المقياس )0.80(، ومعامل االرتباط هنا يشير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة 

ثبات عالية، كما موضح في الجدول)7(.
قلق  لمقياس  كرونباخ  الفا  بطريقة  االرتباط  معامل  قيم   )7( الجدول 

المستقبل المهني
عدد ن=100معامل االرتباطالمتغير

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

الدرجة الكلية لمقياس قلق 
251.87ن=0.80100المستقبل المهني

* معامل االرتباط دالة عند مستوى الداللة)0.01(
: Scale of Scoring تصحيح المقياس -

يصحح مقياس قلق المستقبل المهني من خالل حاصل جمع الدرجات التي 
يحصل عليها المستجيب على فقرات المقياس المكون من )23( فقرة وذلك 
بإعطاء )3( درجات للبديل )تنطبق علّي(، و)2( درجتان للبديل )تنطبق 
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للفقرات  بالنسبة  علّي(  تنطبق  )ال  للبديل  درجة  و)1(  ما(،  حد  إلى  علّي 
اإليجابية)ضد  للفقرات  بالنسبة  صحيح  والعكس  المتغير(،  السلبية)مع 
المتغير(، وكانت تسلسل الفقرات السلبية )مع المتغير( في المقياس هي )1، 
2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 14، 16، 17، 18، 19، 20، 21(،ثم تعكس الدرجات 

في حالة الفقرات اإليجابية)ضد المتغير( التي كانت تسلسالتها )6، 9، 10، 
12، 13،  15، 22، 23 (. حيث الدرجة الكلية للمقياس بين) 23( درجة كحد 

أدنى، و )69( درجة كحد أعلى
من هنا يتحدد مدى المقياس بـ: 69- 23 = 46

ثالثة  من  تتكون  التي  المهني  المستقبل  قلق  مستويات  عدد  خالل  من 
مستويات يتحدد طول الفئة يقدر بـ: 3/46=15.33 ومنه طول الفئات الثالثة 

هو)15(،وعليه مستويات قلق المستقبل المهني إلى:
المستوى المنخفض ينتمي إلى المجال )23( إلى )38( ويشير إلى مستوى 

قلق منخفض.
المستوى المتوسط ينتمي إلى المجال )39(إلى )54(  ويشير إلى مستوى 

قلق متوسط.
المستوى المرتفع ينتمي إلى المجال)55( إلى)69(  ويشير إلى مستوى 

قلق مرتفع.
البدائل بحسب اختيار المستجيب لها لتكون درجته  ويتم جمع درجات 

الكلية على المقياس.
األداة الثانية: مقياس دافعية اإلنجاز:

لغرض اختيار أداة تقيس )دافعية اإلنجاز( ينسجم مع اإلطار النظري 
المجال،  هذا  في  المقاييس  من  عدد  على  االطالع  تم  البحث،  وأهداف 
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ومقياس   ،)2015 )الساكر،  ومقياس   ،)2009 مقياس)الغامدي،  وهي: 
)صارة،2012(.

البحث  في  اإلنجاز  دافعية  لقياس  مقياس)يوسف،2008(  اختير  وقد 
قياس  في  البحث  وأهداف  النظري  اإلطار  مع  لمالئمته  وذلك  الحالي، 
)دافعية اإلنجاز( من دون سواها المقاييس المشار إليها، ومن األسباب التي 
دعت الباحثين إلى االعتماد على هذا المقياس؛ ألنه مستخدم في عدد من 

الدراسات والبحوث التي تناولت دافعية اإلنجاز.
- وصف المقياس:

اعتمد الباحثان مقياس )يوسف،2008( لقياس دافعية اإلنجاز في رسالتها 
الموسومة » معنى الحياة وعالقته بدافعية اإلنجاز األكاديمي والرضا عن 
الدراسة لدى طالب الجامعة« أداة للبحث بعد التحقق من صالحيتها وثباتها 
ومالَءمة األداة لعينة البحث الحالي، ويضم المقياس )19( ، ويتكون المقياس 
من )3( بدائل، وهي على التوالي )تنطبق علّى، تنطبق علّى إلى حد ما، ال 

تنطبق علّي(.
وألجل التحقق من موضوعية المقياس قام الباحث باإلجراءات اآلتية:-

- الصدق الظاهري:
ولغرض التأكد من صدق المقياس بصيغته األولية والمكون من )19( فقرة 
قام الباحث بعرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء والمختصين 
في مجال التربية وعلم النفس لغرض بيان رأيهم  لمدى صالحية الفقرات، 
للصياغة ومن حيث  اللغوية  والسالمة  الفقرات  ومدى صالحية مضمون 
مالَءمتها لبيئتنا ووضوحها والبدائل، وفق أهداف البحث واستناداً لتعريف 
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 )80%( نسبة  على  االعتماد  جرى  الباحثان،  تبناه  الذي  اإلنجاز  دافعية 
فأكثر معيارين في إبقاء أي فقرة من فقرات المقياس أو حذفها. وبعد القيام 
ببعض التعديالت في صياغة بعض الفقرات التي اقترحها السادة الخبراء 
المحكمين، وفي ضوء مالحظاتهم تم استبعاد فقرة)19( من المقياس، وبذلك 
بين  قيمته  تراوحت  حيث  للمقياس،  الظاهري  الصدق  من  الباحث  تحقق 
)%86.66 - %100( وأصبح المقياس يتكون من )18( فقرة بصيغته قبل 

التحليل اإلحصائي.
الجدول )8( يبين النسبة المئوية  آلراء الخبراء في صالحية الفقرات 

لمقياس دافعية اإلنجاز

أرقام الفقرات

عدد غير الموافقينعدد الموافقين

النسبة العددالنسبة المئويةالعدد
المئوية

 ،16 ،14 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،3 ،1
،18 ،176%1000%0

15 ،13  ،10 ،9 ،5 ،4 ،2583.33%116.66%
19266.66%434.33%

:  Power discrimination القوة التمييزية
   قام الباحثان باإلجراءات نفسها والخطوات السابقة المتبعة مع مقياس 
القلق المستقبل المهني، واستخدم الباحثان االختبار التائي t- test لعينتين 
مستقلتين الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من 
فقرات مقياس بدافعية اإلنجاز، وعدت القيمة التائية الدالة إحصائيا مؤشراً 
الجدولية عند مستوى  بالقيمة  مقارنتها  للفقرات من خالل  التمييزية  للقوة 
الداللة )0.05( فأكثر. فقد وجد أن هناك جميع الفقرات مميزة عند مستوى 

الداللة )0.05( وأكثر وبدرجة حرية )68(.
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الجدول )9( القوة التمييزية لفقرات مقياس دافعية اإلنجاز

رقم 
الفقرة

المجموعة العليا
ن=35

المجموعة الدنيا
القيمة التائيةن=35

مستوى
 الداللة

االنحرافالمتوسط
االنحرافالمتوسطالمعياري

الجدوليةالمحسوبةالمعياري

0.001  دالة12.8570.3552.0280.5687.3183.360
0.001  دالة22.8860.3221.9710.6647.3303.360
0.001  دالة32.8280.3822.0280.6176.5153.360
0.001 دالة42.8570.3552.0000.6856.5653.360
0.001 دالة52.6570.4811.9140.4456.7003.360
0.001  دالة62.8280.3822.2570.6114.6913.360
0.001  دالة72.9420.2351.9420.6398.6863.360
0.001  دالة82.9140.2841.6280.64510.7843.360
0.001 دالة92.8850.3221.7140.57210.5453.360

0.001  دالة102.9140.2841.6850.52912.0913.360
0.001  دالة112.8570.3552.0570.6396.4743.360
0.001  دالة123.0000.0002.1140.5828.9933.360
0.001  دالة132.7140.4582.2000.6323.8953.360
0.001  دالة142.8280.3822.0850.6585.7713.360
0.001 دالة152.9420.2352.1140.5827.8003.360
0.001  دالة162.8000.4052.0850.6585.4633.360
0.001 دالة172.6850.4712.0570.5305.1943.360
0.001  دالة182.6850.4711.8570.5506.7693.360

ج. عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس :
المقياس  العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات  الستخراج 
والدرجة الكلية لـ )130( استمارة، وهي االستمارات نفسها التي خضعت 
 .)SPSS( وبوساطة  المتطرفتين،  المجموعتين  أسلوب  في ضوء  للتحليل 
للمقياس  الكلية  والدرجة  فقرة  كل  درجة  بين  االرتباط  معامل  وكانت 
تتراوح بين )-0.698 0.353(  كما موضح في الجدول، ووفقاً لمعيار ايبل 
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)Ebel,1972( فإن الفقرات التي يقل معامل ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس 

عن )0.19( تعد فقرات غير مناسبة لضمها إلى المقياس فينصح بحذفها 
أن  النتائج  أظهرت  وقد  االرتباط  )Ebel,1972,p.399(. واحتسبت معامل 

معامل االرتباط كانت أكثر من المعيار المحدد، وذات ارتباط عاٍل ودالة 
وبذلك  الجدول)10(،  في  موضــح  كمــا   ،)0.01( الداللة  مستوى  عند 

أصبح عدد فقرات المقياس)18(.
الجدول )10( معامل االرتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لمقياس بدافعية 

اإلنجاز
رقم

الفقرة
معامل

االرتباط
مستوى
الداللة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

0.01 دالة0،01130.442 دالة0.0170.584 دالة10.458
0.01 دالة0.01140.476 دالة0.0180.698 دالة20.582
0،01 دالة0.01150.628 دالة0.0190.663 دالة30.653
0.01 دالة0،01160.516 دالة0.01100.742 دالة40.613
0.01 دالة0.01170.353 دالة0،01110.517 دالة50.556
0.01 دالة0،01180.479 دالة0.01120.562 دالة60.499

: Reliability الثبات -
تحقق معد المقياس من مؤشرات الثبات باستخدام طريقة إعادة االختبار، 

والفا كرونباخ ؛ ألجل التأكد من ثبات المقياس.
:Test-Re retest أ. طريقة االختبار وإعادة االختبار

أوجد الباحثان ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار اذ طبق المقياس على 
عينة مكونة من )48( طالباً وطالبة بواقع )28( طالب من كال الجنسين 
في األقسام العلمية واإلنسانية، ثم أعيد تطبيق المقياس على األفراد أنفسهم 
بعد مرور أسبوعين على التطبيق األول أي بتاريخ، وقام الباحثان بتصحيح 
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معامل  واستخدم  الحاسوب،  إلى  البيانات  أدخلت  ثم  األفراد،  استجابات 
للمقياس وتطبيق  بين درجة كل طالب في تطبيق األول  بيرسون  ارتباط 
وذات   )0.87( الثبات  معامل  قيمة  بلغت  إذ  الثبات  معامل  إليجاد  الثاني 
داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.01(. والجدول)11( يبن عدد أفراد 

عينة الثبات بطريقة إعادة االختبار.
الجدول )11( قيم معامل االرتباط بطريقة اعادة االختبار لمقياس دافعية 

اإلنجاز

معامل 
عدد ن=28االرتباط

الفقرات

التطبيق الثانيالتطبيق االول

االنحراف المتوسط
االنحراف المتوسطالمعياري

المعياري

1843.8214.72243.0714.537ن=0.8728

* معامل االرتباط دالة عند مستوى الداللة)0.01(
:Alpha Cronbach ب. طريقة الفا كرونباخ

عينة  من  عشوائية  عينة  اختيار  تم  الطريقة  بهذه  الثبات  والستخراج 
التمييز لمقياس دافعية اإلنجاز البالغ عددها )100( طالب وطالبة موزعين 
بالتساوي حسب الجنس، حيث أشارت )أبو عالم( إلى أن حجم العينة يجب 
أال يقل عن )100( فرد )أبو عالم، 2005، ص380 (. ثم ُطبقت معادلة 
الفا على درجات أفراد العينة بوساطة الحاسوب. فكانت قيمة معامل ثبات 
المقياس )0.84(، ومعامل االرتباط هنا يشير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة 

ثبات عالية، كما موضح ي الجدول)12(.
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الجدول )12( قيم معامل االرتباط بطريقة الفا كرونباخ لمقياس دافعية 
اإلنجاز

عدد ن=100معامل االرتباطالمتغير
الفقرات

المتوسط 
الحسابي

182.387ن=0.84100الدرجة الكلية لمقياس دافع لإلنجاز

* معامل االرتباط دالة عند مستوى الداللة )0.01(
: Scale of Scoring تصحيح المقياس -

التي  الدرجات  جمع  حاصل  من خالل  اإلنجاز  دافعية  مقياس  يصحح 
يحصل عليها المستجيب على فقرات المقياس المكون من )18( فقرة وذلك 
بإعطاء )3( درجات للبديل )موافق(، و)2( درجتان للبديل )موافق إلى حد 
ما(، و)1( درجة للبديل )غير موافق(، وقد كانت جميع فقرات هذا المقياس 

موجبة.
حيث الدرجة الكلية للمقياس بين ) 18( درجة بوصفها حد أدنى، و)54( 

درجة بوصفها حد أعلى من هنا يتحدد مدى المقياس بـ: 54- 18 = 36
من خالل عدد مستويات دافعية اإلنجاز التي تتكون من ثالثة مستويات 
الثالثة هو )12(،  الفئات  يتحدد طول الفئة يقدر بـ: 3/36=12 ومنه طول 

وعليه مستويات دافعية اإلنجاز إلى:
المستوى المنخفض ينتمي إلى المجال )18( إلى )30( ويشير إلى مستوى 

بدافعية اإلنجاز منخفض.
المستوى المتوسط ينتمي إلى المجال )31( إلى )43(  ويشير إلى مستوى 

بدافعية اإلنجاز متوسط.
المستوى المرتفع  ينتمي إلى المجال )44( إلى )54(  ويشير إلى مستوى 

بدافعية اإلنجاز عالي.
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البدائل بحسب اختيار المستجيب لها لتكون درجته  ويتم جمع درجات 
الكلية على المقياس.

رابعاً: دقة الترجمة للمقياسين:
أ. دقة الترجمة:

المقياسين  بترجمة  الباحثان  قام  الظاهري  الصدق  على  الحصول  بعد 
)قلق المستقبل المهني ودافعية اإلنجاز( من اللغة العربية إلى اللغة الكردية، 
وعرضت الفقرات المترجمة للمقياسين مع نصها العربي بصورته األولية 
على خبراء متخصصين في اللغة الكردية29  للتأكد من صالحية صياغة 
الفقرات، وبعد األخذ باآلراء المقترحة للخبراء عدلت صياغة بعض الفقرات 
الكردية. وبعد ذلك قام الباحثان بعرض المقياسين على خبراء متخصصين 
في اللغة العربية 30 للتأكد من مدى تطابق النصين)العربي والكردي( وبعد 
التدقيق من قبل الخبراء تم إجراء التعديالت الضرورية. ومن ثم عرض 
الباحثان المقياسين باللغتين الكردية والعربية على خبير مختص في التربية 

وعلم النفس 31 وبذلك تم التحقق من صدق الترجمة للمقياسين.
ب. التطبيق االستطالعي:

ووضوح  الفهم  حيث  من  واضحة  البحث  أداتي  أن  من  التأكد  بهدف 
كيفية  الباحث على  وتدريب  الفقرات  هذه  اإلجابة عن  وتعليمات  الفقرات 

29  أ.م. د.سيروان جبار/ دكتوراه اللغة الكردية/ قسم اللغة الكردية/ فكلتي اآلداب/ جامعة 
سوران.

30  أ.م.د. هاشم محمد مصطفى/ دكتوراه في النحو /قسم اللغة العربية/كلية التربية/جامعة 
صالح الدين.

31  أ.م. د.محمد محي الدين صادق/رئيس قسم العلوم التربوية//كلية التربيةـ األقسام 
اإلنسانية/ جامعة صالح الدين.
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اآلداب  كلية  في  االستطالعي  التطبيق  تم  النهائي  التطبيق  إجراء  عملية 
بتاريخ 4/1/ 2018 وذلك  باختيار )20( طالباً وطالبة عشوائيا من مجتمع 
البحث، إذ تبين للباحث جميع فقرات المقياسين)قلق المستقبل المهني ودافعية 

اإلنجاز( واضحة ومفهومة بالنسبة لهم.
خامساً: التطبيق النهائي للمقياسين:

طبق  للمقياسين،  والثبات  الصدق  من  والتحقق  العينة  حجم  تحديد  بعد 
مدة  امتدت  وقد  البحث،  عينة  على  نفسها  المدة  في  المقياسين   الباحث 
التطبيق من 2018/4/1 ولغاية 2018/4/20 وبلغ الزمن المستغرق لإلجابة 
على مقياس قلق المستقبل المهني )20( دقيقة، ودافعية اإلنجاز )15( دقيقة.

الوسائل اإلحصائية Statistical Means: استخدمت الوسائل اإلحصائية 
اآلتية:-

  Independent- Samples T- Test 1. االختبار التائي لعينتين مستقلتين
الستخراج تمييز الفقرات بين المجموعتين العليا والدنيا، وكذلك الستخراج 
العينة  أفراد  لدرجات  الفرضي  والمتوسط  الحسابي  المتوسط  بين  الفروق 

التطبيقية الرئيسة على مقاييس البحث.
2. معامل ارتباط بيرسون Person’s Correlation Coefficient إليجاد 
الثبات  واستخراج  للمقايس،  الكلية  بالدرجة  فقرة  كل  درجة  بين  العالقة 

بطريقة إعادة االختبار.
في  استخدمت    Alpha Cronbach Formula كرونباخ  الفا  معامل   .3

حساب معامل الثبات للمقياسين.)عالم،2002،ص 165(
4. االختبار التائي لعينة واحدة One- Samples T-Test لمعرفة مؤشرات 

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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مستوى قلق المستقبل المهني ودافعية اإلنجاز.
5. االختبار التائي للكشف عن قوة العالقة لمعرفة داللة معامل االرتباط 

بين قلق المستقبل المهني ودافعية اإلنجاز.
6. معادلة سبيرمان- براون التصحيحية Sperman- Brawn في تصحيح 
الثبات  حساب  عند  الوطنية  الهوية  مقياس  جزئي  بين  االرتباط  معامل 

وبطريقة التجزئة النصفية )ابوعالّم، 2005، ص 380(.
االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحقيبة  ببرنامج  الباحثان  استعان 
باختصار  اليه  يرمز  الذي   )Statistical Package For Social Since(

.)SPSS(
نتائج البحث ومناقشته:

طلبة  لدى  المهني  المستقبل  قلق  مستوى  على  التعرف  األول:  الهدف 
جامعة سوران للعينة الكلية.

ألجل تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات الواردة في البحث إحصائياً 
تم  إذ   ،)SPSS( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحقيبة  برنامج  باستخدام 
إدخال البيانات إلى الحاسوب ثم تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 
وطالبة  طالباً   )260( عددهم  البالغ  البحث  عينة  أفراد  لدرجات  المعياري 
قيمة  أن  وتبين  للبحث،  أداةً  المستخدم  المهني  المستقبل  قلق  مقياس  على 
المتوسط الحسابي يبلغ)53.630( درجة وبانحراف معياري قدرهُ )8.477( 
درجة، وعند مقارنة المتوسط الحسابي مع المتوسط الفرضي للمقياس البالغ 
النتائج أن  التائي لعينة واحدة، أظهرت  )46( درجة، وباستخدام االختبار 
هناك فرقاً داالً إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي، إذ كانت القيمة التائية 
البالغة  الجدولية  التائية  القيمة  من  أكبر  )6.906( وهي  تساوي  المحسوبة 

د. �صديق خ�صر مال - اأ.د. علي فرح اأحمد فرح
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)3.291( عند مستوى الداللة )0.001( ودرجة الحرية )259(، كما موضح 

في الجدول )13(.
والمتوسط  الحسابي  المتوسط  بين  الفروق  داللة  يبين   )13( الجدول 

الفرضي لدرجات قلق المستقبل المهني
عدد 
أفراد 
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الفرضي

درجة 
الحرية

مستوى القيمة التائية
الداللة الجدوليةالمحسوبة

0.001 دالة26053.6308.477462596.9063.291

فرق  وجود  إلى  تشير   )13( الجدول  في  المعروضة  النتيجة  كانت  ولما 
دال إحصائياً بين المتوسط الحسابي والنظري ولصالح المتوسط الحسابي، 
فيمكن القول إن مستوى قلق المستقبل المهني لدى طلبة جامعة سوران من 

أفراد العينة كان مرتفع.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من  الدراسات التي بينت أن مستوى 
)الصرايرة  دراسة  في  كما  المتوسط،  من  أعلى  المهني  المستقبل  قلق 
والحجابا،2008(، ودراسة )المحاميد والسفاسفة،2007(، ودراسة )أحمادي 

وسالمي،2010(.
يعتقد الباحثان بأن قلق الفرد حول مستقبله المهني ولدته الظروف الراهنة 
التي يعيش فيها داخل مجتمعه فتعتقد الحياة اليوم وكثرة متطلباتها وابتعادها 

عن البساطة جعل من العمل ضرورة ال غنى عنها وعليه فإن
إحساس الفرد بإمكانية عدم الحصول على عمل مستقبال بعد تخرجه قد 
يسبب له نوع من التوتر والقلق والتفكير الدائم في مصيره المهني والذي 

يرتبط حسبه ارتباطا وثيقا بمستقبله ككل.
الهدف الثاني:  التعرف على مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة 

سوران للعينة الكلية.

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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ألجل تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات الواردة في البحث إحصائياً 
تم  إذ   ،)SPSS( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحقيبة  برنامج  باستخدام 
إدخال البيانات إلى الحاسوب ثم تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 
وطالبة  طالباً   )260( عددهم  البالغ  البحث  عينة  أفراد  لدرجات  المعياري 
على مقياس دافعية اإلنجاز المستخدم أداةً للبحث، وتبين أن قيمة المتوسط 
الحسابي يبلغ )44.362( درجة وبانحراف معياري قدرهُ )6.198( درجة، 
وعند مقارنة المتوسط الحسابي مع المتوسط الفرضي للمقياس البالغ )36( 
النتائج أن هناك  التائي لعينة واحدة، أظهرت  درجة، وباستخدام االختبار 
التائية  القيمة  كانت  إذ  الحسابي،  المتوسط  ولصالح  إحصائياً  داالً  فرقاً 
المحسوبة تساوي )21.750( وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة 
)3.291( عند مستوى الداللة )0.001( ودرجة الحرية )259(، كما موضح 

في الجدول)14(.
والمتوسط  الحسابي  المتوسط  بين  الفروق  داللة  يبين   )14( الجدول 

الفرضي لدرجات الدافعية اإلنجاز
عدد 
أفراد 
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الفرضي

درجة 
الحرية

مستوى القيمة التائية
الداللة الجدوليةالمحسوبة

26044.3626.1983625921.7503.291 0.001
دالة

ولما كانت النتيجة المعروضة في الجدول )14( تشير إلى وجود فرق دال 
إحصائياً بين المتوسط الحسابي والنظري ولصالح المتوسط الحسابي، فيمكن 
القول إن مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة سوران من أفراد العينة 
كان عالياً.  يمكن تفسير هذه النتيجة من خالل افتراض نظرية«اتنكسون« 
في أن الفرد ذا الدافعية العالية لإلنجاز يضع أهدافه ومستوى طموحه في 

د. �صديق خ�صر مال - اأ.د. علي فرح اأحمد فرح
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نطاق االعتدال، حيث يعد المخاطرة المعتدلة أهم مظهر تعبيري سلوكي 
يميز ذوي دافعية اإلنجاز العالية.

النتيجة مع نتيجة دراسة ) أبو سمرة والطيطي، 2008(   وتختلف هذه 
التي بينت أن  درجة دافعية اإلنجاز لدى عينة دراسته كانت متوسطة.

الهدف الثالث:
لمتغير  تبعاً  المهني  المستقبل  قلق  في  الفروق  التعرف على داللة  أ.  ـ 

الجنس )الذكور ـ اإلناث(.
باستخدام  إحصائياً  البيانات  معالجة  تمت  الهدف  هذا  تحقيق  ولغرض 
االختبار التائي لعينتين مستقلتين، فأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية عدم 
درجات  ومتوسط  الذكور  درجات  متوسط  بين  إحصائياً  دال  فرق  وجود 
اإلناث في قلق المستقبل المهني، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة تساوي 
)1.291( وهي أقل من القيمة التائية الجدولية البالغة )1.960( عند مستوى 

داللة )0.05( وبدرجة حرية )258(، كما موضح في الجدول )15(.
الجدول)15( نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق في قلق 

المستقبل المهني تبعاً لمتغير الجنس

المجموعة
عدد 
أفراد 
العينة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

مستوى القيمة التائية
الداللة الجدوليةالمحسوبة

0.05 12054.4158.2212581.2911.960الذكور
غير 
دالة

14052.8468.686اإلناث

  ويتضح من النتيجة المعروضة في الجدول )15( أن ليس للجنس )ذكورـ 
إناث ( دور لقلق المستقبل المهني في هذا البحث، فقد حصل الذكور على 
 )8.221( قيمته  بلغ  معياري  وبانحراف  درجة   )54.415( قيمته  متوسط 

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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درجة عن إجاباتهم على مقياس قلق المستقبل المهني، في حين بلغ متوسط 
نفسه )52.846( درجة وبانحراف معياري  المقياس  اإلناث على  درجات 

قيمته )8.686( درجة.
وتتفق هذه النتيجة في البحث الحالي مع دراسة )الصرايرة والحجايا،2008( 
ودراسة  )سارة،2013(  ودراسة  والسفاسفة،2007(  )المجاميد  ودراسة 
)أحمادي وسالمي، 2010(  التي أظهرت عدم وجود فرق في قلق المستقبل 

المهني بين الذكور واإلناث.
    ويعتقد الباحثان أيضا بأن هذه النتائج قد تفسر في ظل التغييرات التي 
يشهدها المجتمع الكردي في المجاالت كافة وتحت ظل هذه الظروف قلت 
االجتماعية  والتنشئة  الظروف  وشجعت  والمرأة،  الرجل  بين  االختالفات 
دور المرأة في البيت وخارج البيت  وأصبحت المرأة أكثر ظهوراً ودورا 

في أي وقت مضى داخل المجتمع،
لمتغير  تبعاً  المهني  المستقبل  قلق  في  الفروق  داللة  التعرف على  ب- 

التخصص ) األقسام العلمية- األقسام اإلنسانية(.
باستخدام  إحصائياً  البيانات  معالجة  تمت  الهدف  هذا  تحقيق  ولغرض 
االختبار التائي لعينتين مستقلتين، فأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية وجود 
فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات األقسام اإلنسانية  ومتوسط درجات 
األقسام العلمية في قلق المستقبل المهني، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة 
تساوي )9.455( وهي أقل من القيمة التائية الجدولية البالغة )1.960( عند 
مستوى داللة )0.05( وبدرجة حرية )258(، كما موضح في الجدول )16(
الفرق في  لعينتين مستقلتين لداللة  التائي  نتائج االختبار  الجدول )16( 

قلق المستقبل المهني تبعاً لمتغير التخصص
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المجموعة
عدد 
أفراد 
العينة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

مستوى القيمة التائية
الداللة الجدوليةالمحسوبة

0.05 13058.2666.8992589.4551.960اإلنساني
دالة 13049.6577.660العلمي

ويتضح من النتيجة المعروضة في الجدول )16( أن للتخصص )اإلنساني 
ـ العلمي ( فرق في قلق المستقبل المهني في هذا البحث، فقد حصل طلبة 
األقسام اإلنسانية على متوسط قيمته )58.266( درجة وبانحراف معياري 
بلغ قيمته )6.899( درجة عن إجاباتهم على مقياس قلق المستقبل المهني، في 
حين بلغ متوسط درجات طلبة األقسام العلمية على المقياس نفسه )49.657( 

درجة وبانحراف معياري قيمته )7.660( درجة.
وتتفق هذه النتيجة في البحث الحالي مع دراسة )المجاميد والسفاسفة،2007( 
قلق  في  فرق  أظهرت  وجود  التي    )2010 وسالمي،  )أحمادي  ودراسة 
الكليات  العلمية ولصالح  الكليات اإلنسانية والكليات  بين  المهني  المستقبل 

العلمية.
وتختلف هذه النتيجة في البحث الحالي مع دراسة  )سارة،2013(  التي 
الكليات اإلنسانية  بين  المهني  المستقبل  قلق  أظهرت عدم وجود فرق في 

والكليات العلمية.
  ومن خالل هذه النتائج يمكن أن يكون سبب االختالف بين األقسام 
العلمي( في قلق المستقبل المهني إلى األفاق المهنية لكل   - االنساني   (
اإلنسانية هي  التخصص، فالفرص المتاحة للعمل بالنسبة لطلبة األقسام 
العلمية، وبالنظر إلى سوق العمل  المتاحة لطلبة األقسام  أقل من الفرص 
ومجاالته المتاحة نجد أن طلبة األقسام اإلنسانية  لديهم فرص ضئيلة جدا 

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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ومحدودة مقارنة بالفرص المتاحة لطلبة األقسام العلمية، فيقتصر توظيفهم 
إال في مجال التعليم وبنسبة قليلة وهذا إلى جانب العدد الهائل من الخريجين 

وفرص العمل القليلة.
الهدف الرابع :- التعرف على  طبيعة العالقة بين قلق المستقبل المهني 

ودافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة سوران للعينة الكلية.
من أجل التعرف على طبيعة العالقة بين قلق المستقبل المهني ودافعية 
اإلنجاز للعينة الكلية، قام الباحث بحساب معامل االرتباط  باستخدام معامل 
المستقبل  قلق  مقياسي  على  العينة  أفراد  درجات  بين  )بيرسون(  ارتباط 
هناك عالقة  بأن  النتائج  وتبيّن من  الكلية.  للعينة  اإلنجاز  ودافعية  المهني 
ارتباطية دالة وسالبة كما مؤشر في الجدول )23(. ومن ثم استخدم الباحث 
االختبار التائي للكشف عن مستوى وداللة االرتباط بين المتغيرين أعاله 
كما   ،)  (  0.05 الداللة  مستوى  عند  دالة  االرتباطية  العالقة  بأن  وتبين 

موضح في الجدول )17(.
المستقبل  قلق  لدرجات  التائية  والقيمة  االرتباط  معامل   )17( الجدول 

المهني ودافعية اإلنجاز للعينة الكلية

معاملالمتغيرات
االرتباط

درجات
الحرية

المحسوبة

مستوىالقيمة التائية
الداللة الجدولية

قلق المستقبل المهني 
وبدافعية اإلنجاز

العينة 
0 0,1952583,1941.960-ككل . 0 5

دالة

وهذا يعني بانه توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين الدرجات 
التي تحصل عليها عينة البحث من طلبة جامعة سوران في قلق المستقبل 
المهني ودافعية اإلنجاز وهذه النتيجة تعني ايضاً انه كلما زاد مستوى قلق 

المستقبل المهني قل معه مستوى الدافعية اإلنجاز لدى أفراد العينة.
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دراسة  نتائج  إليه  ماتوصلت  مع  الحالي  البحث  نتيجة  وتتفق 
)راينور،Raynor،1970( ) قياس قلق المستقبل بمقياس التوجه للمستقبل(، 
ودراسة)مسيوان وجولدنبيرج،1999،( ودراسة )حسانين، 2000( حيث 
المستقبل  قلق  بين  عكسية  سالبة  عالقة  إلى  الدراسات  تلك  نتائج  أشارت 
ودافعية اإلنجاز. وتختلف مع نتيجة دراسة )اللحياني،2012( التي أظهرت 

عدم وجود عالقة بين قلق المستقبل ودافعية اإلنجاز
وقد يكون القلق قوة بناءة أو مدمرة للفرد، فيعتمد ذلك على درجة شعور 
الفرد وما يتوقعه من وقوع الخطر، ومدى حجم التهديد، فالقلق الطبيعّي رًد 
فعل يتناسب مع كمية التهديد وكيفية ويدفع بالفرد لمواجهة التهديد بنجاح، 
وأن هذا النوع من القلق ضروري لنمو الفرد، ولكن إذا ازداد هذا القلق 
)العيسوي،  النفسّي  الطبيعية ذلك مدعاة الحتمال االضطراب  عن حدوده 

1989، ص71(.
ويعتقد الباحثان بأن خوف طلبة الجامعة من الفشل وعدم قدرتهم على 
تحقيق طموحاتهم وأهدافهم  بسبب قلة فرص العمل بعد التخرج من الجامعة 
مستقبلهم  تجاه  بالقلق  فتشعرون  ذاتهم  عن  سلبياً  مفهوماَ  يكونون  جعلهم 

وينعكس ذلك سلباً على دافعيتهم لالنجاز.
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

االستنتاجات:
بعد استخراج النتائج وعرضها توصل الباحثان إلى النتائج اآلتية:

تشير نتائج هذا البحث إلى أن مستوى قلق المستقبل المهني لدى   - 1
طلبة جامعة سوران مرتفع.

2- أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة سوران عالي.

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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تبعاَ  المهني  3- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ولكن  االناث(،  الجنس)الذكور-  لمتغير 
في قلق المستقبل المهني تبعاَ لمتغير التخصص)األقسام العلمية – األقسام 

اإلنسانية( ولصالح األقسام العلمية.
4. توجد عالقة عكسية داللة بين قلق المستقبل المهني ودافعية اإلنجاز 

لدى طلبة جامعة سوران.
التوصيات:

في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته يوصي الباحثان بما يأتي:
توفير األنشطة والخدمات اإلرشادية المختلفة في الجامعة وتنويعها،   - 1

ورفع مستوى الخدمات مما يؤدي إلى خفض قلق المستقبل المهني.
نفسية  وحدات  أو  مراكز  إنشاء  على  والكليات  الجامعات  تشجيع   - 2
يحتاجونها   التي  االستشارات  وتقدم  الطالب  بمشكالت  تهتم  وإرشادية 
بخصوص فرص العمل المتاحة في المستقبل وتشجيعهم على رفع دافعيتهم 

لإلنجاز.
إقامة دورات وبرامج وقائية هدفها تنمية أساليب التعامل اإليجابية   - 3

مع الضغوط النفسية.
المقترحات:

وفق نتائج البحث الحالي وبغية توسيع أطر الدراسات في هذا المجال 
مستقبالً،  المجال  هذا  في  الدراسات  من  مجموعة  إجراء  الباحثان  يقترح 

كاآلتي:
1. إجراء دراسة على مستوى إقليم كردستان العراق حول قلق المستقبل 

المهني ودافعية اإلنجاز.
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2. إجراء دراسة مقارنة بين طلبة جامعتين أو أكثر حول المتغيرين.
3. إجراء دراسة مقارنة  بين  مستويات تربوية حول دافعية اإلنجاز 

)األساسية واإلعدادية والموهوبون وغير الموهوبين وغيرهم..... (.

قلق المستقبل المهني وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة جامعة سوران 
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أحكام الغرة الواجبة باالعتداء على الجنين

)دراسة فقهية مقارنة(

الدكتور: المسلمي عبدالوهاب محمد الشيخ



المستخلص:
على  باالعتداء  الواجبة  الغرة  بأحكام  الموسوم  البحث  هذا  أهمية  تأتي 
الجنين والذي يعتبر من الجرائم الخطرة التي تتعرض لها األم على وجه 
التي هي من أصول  النفس  المحافظة على  إلى  يهدف  والذي  الخصوص 
الكليات الخمسة التي جاء بها اإلسالم، كما أجمع اهل العلم على الحكم في 
الجنين يطرح من بطن أمه، بغرة بعير أو وليدة، اذا خرج من بطن أمه ميتاً 
وهي حية، ذكراً كان أو أنثى، تم خلق أو لم يتم، اذا تيقن أنه جنين، وأن 
الفعل يتعدد أثره، فاذا ترتب على االعتداء على الحامل سقوط عدة أجنة، 
واعتبر هذا االعتداء متعدد بحسب تعدد األثر الذي تخلف عنه فأوجب لكل 

اعتداء منها غرة. 
تتمثل مشكلة البحث في الممارسات واالعتداءات التي تتعرض لها المرأة 
الحامل ثم أطرقت  لمشكلة البحث التي ذكرتها في شكل أسئلة استفهامية 
نجيب عليها من خالل تقسيمات هذا البحث ما المقصود بالجنين المجهض 

وما أحكامه وتوصل البحث لعدد من النتائج ومن أهمها:
1 ـ وجوب الغرة في الجناية على الجنين اذا سقط وانفصل عن امه ميتاً.
الجريمة  في  الجناة  بتعدد  تعدد  األجنة ولكن ال  بتعدد  الديات  تعدد  ـ   2

الموجبة لها.
3 ـ ان المرأة اذا أجهضت نفسها وجب عليها الغرة وال ترث منها.

وكذلك توصل البحث لعدد من التوصيات منها:
1ـ  على األجهزة العدلية المبادرة بسن تشريعات رادعة في حق االعتداء 

على األجنة.

د. امل�صلمي عبدالوهاب حممد ال�صيخ
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2 ـ على المراكز البحثية والعلمية االهتمام بتناول قضايا االعتداء على 
األجنة وبيان خطرها على المجتمع واإلنسانية.

3 ـ تفعيل دور الطب الشرعي للمساهمة في تحديد قدر االعتداء على 
األجنة في أي حالة كانت عليها.

4 ـ انشاء مراكز متخصصة للكشف على النساء الالئي تعرضن للجناية 
أو العتداء في أي مرحلة كانت.
أوالً: أسباب اختيار البحث:

1 ـ بيان أحكام الغرة الواجبة باالعتداء على الجنين في الفقه والقانون.
2ـ  ان جريمة اإلعداء على الجنين تعد من الجرائم الخطرة على اإلنسان.

3 ـ ان جريمة االعتداء على الجنين مناهضة ألصل الكليات الخمس اال 
وهي المحافظة على النفس.

الفقهية  المقارنة  البحث إلجراء  هذا  في  والخوض  األكيدة  الرغبة  ـ   4
للوصول للنتائج والتوصيات التي آمل ان تكون مفيدة لطالب العلم.

ثانياً: أهمية البحث:
1ـ  ان وجوب عقوبة االعتداء على الجنين هي السياج والحصن الحصين 

لحماية النفس.
ثانياً :- تأتي أهمية البحث من أهمية المحافظة على اإلنسان باعتبار أن 

في هذا االعتداء على الجنين اعتداء على وجوده
1 ـ عرض حاالت وجوب الغرة وتعددها.

2 ـ توضح الحاالت التي تجب فيها الغرة كالجنين في الزنا والجنين في 
الذمي.

3 ـ بيان ان المرأة اذا أجهضت نفسها وجب عليها الغرة وال ترث منها.
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ثالثاً: أهداف البحث:
ابراز أهمية وجوب عقوبة االعتداء على الجنين.

2 ـ توضح مفهوم الغرة  وجوبها من الكتاب والسنة والقياس.
المشهورة  الفقهية  بالمذاهب  مقارنة  الغرة  وجوب  حقيقة  ابراز  ـ   3

والقانون.
4 ـ بيان مقدار الغرة في الفقه اإلسالمي والقانون.

رابعاً: مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في الممارسات واالعتداءات التي تتعرض لها المرأة 
الحامل من حين آلخر تكمن من خالل اإلجابة على األسئلة االستفهامية من 

خالل تقسيمات البحث. 
1 ـ ما هو مقدار الغرة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.

2 ـ ما حاالت وجوب الغرة وتعددها.
3 ـ ما حاالت بدل الغرة.

4 ـ من هم المستحقين للغرة.

5 ـ ما حاالت وجوب الغرة في الجنين من الزنا والذمي.
خامساً: منهج البحث

االستقرائي  المنهج  يستخدم  ان  الباحث  على  تحتم  البحث  هذا  طبيعة 
والتحليلي والوصفي واسلوب المقارنة.

سادساً: هيكل البحث 
يتكون هذا البحث من مقدمة احتوت على اسباب اختيار البحث وأهميته 
واهدافه ومشكلته ومنهجه وتم تقسيمه لست مباحث مقسمة لمطالب حسب 
أهمية ذلك وتناول المبحث األول الجنين المجهض والميت والمبحث الثاني 
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حكم إجهاض المرأة نفسها أو بفعل من األب والمبحث الثالث وجوب الغرة 
وتعددها والمبحث الرابع بدل الغرة والمبحث الخامس من تجب له الغرة 
وزيلت  الذمية  جنين  او  الزنا  من  الجنين  في  يجب  ما  السادس  والمبحث 
البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات وفهرسة للمصادر والمراجع 

والموضوعات تساعد للوصول لمحتويات البحث بكل سهولة ويسر.
مقدمة:

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وموالنا 
محمد بن عبد هللا الصادق األمين صالة وسالماً متالزمين إلى يوم الدين. 

أمـا بـعـد:
يهدف هذا البحث الى بيان العقوبة الدنيوية التي توقع على مرتكب هذه 
الجريمة والتي تنتج باالعتداء على األم سواء كان بقول أو فعل مما ينتج 
عنه أضرار بالجنينة  وتنتج هذه الجريمة على الجنين : هي كل قول يوجه 
ومثال  الجنين،  في  يؤثر  ترك  او  عليها،  او  منها،  وقع  فعل  او  أمه،  الى 
الجناية بالقول: التهديد والتخويف ونحوهما، من كل ما يقضي الى سقوط 
الجنين، ومثال الجناية بالفعل: ضرب الحامل، واجبارها على شرب الدواء، 
وأعمال آلة حادة في بطنها، وصعودها الى مكان مرتفع أو نزولها منه الى 
موقع منخفض، او حملها شيئاً ثقيالً، او معالجتها لفرجها حتى اسقطت، او 
وثبها من موضع مرتفع، او ممارستها بعض الرياضة العنيفة، او تناولها 
دواء سبب اإلجهاض، او صومها اذا نصحت بعدمه، ومثال الجناية بالترك 
: منع الطعام والشراب عن الحامل حتى تلقي الجنين، او امتناعها عن األكل 

والشرب اذا قصدت به اسقاط جنينها وكانت األجنة تسقط بذلك.
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فاجمع أهل العلم على الحكم في الجنين يطرح من بطن امه، بغرة عبد 
او وليدة، اذا خرج من بطن امه ميتاً وهي حية، ذكراً كان او انثى، ثم خلق 
او لم يتم، اذا تيقن انه جنين. ان الفعل يتعدد أثره، فاذا ترتب على االعتداء 
تعدد  بحسب  متعدداً  االعتداء  هذا  واعتبر  اجنة،  الحامل سقوط عدة  على 

األثر الذي تخلف عنه فأوجب كل اعتداء منها غرة.
والمستحق  الجاني  عليه  تراضي  ما  عليه  فجاز  آدمي،  حق  الغرة  ان 
البدل فله ذلك الن الحق له فال يحق بدلها  للغرة، وايهما امتنع من قبول 
اال برضاهما. اما الواجب اذا فقدت الغرة، بان لم توجد حساً، او وجدت 
الغرة خمسمائة درهم،  الجاني الى المستحق  ولكن بأكثر من ثمنها فيبذل 
واستحسن االمام مالك ان تكون قيمة الغرة خمسين ديناراً او ستمائة درهم 

واالنتقال الى قيمة الغرة عند فقدها.
المبحث األول

مفهوم الجنين المجهض )الغرة( في اللغة واالصطالح
المطلب األول: تعريف الغرة في اللغة واالصالح 

 الفرع األول :
الغرة لغة: من كل شيء أوله والغرة او االمة32.

وتعني: أيضاً ناصية ورأسا33ً.
الفرع الثاني:

تعريف الغرة في االصطالح الفقهي:-
عرف الفقهاء الغرة باآلتي :-

32  1.لسان العرب البن منظور،10/6،إعداد وتصنيف يوسف خياط
33  2.الذخيرة لإلمام الغرافي،12/405،مطبعة دار الغرب1996
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ضمان يجب في الجناية على الجنين وتبلغ قيمتها نصف عشر الدية وهى 
الدية  مقادير  أول  أو خمسمائة درهم وسميت غرة ألنها  اإلبل  خمس من 

وأقل ما قدره الشرع في الجناية34.
ال خالف بين الفقهاء على أن الجنين المحكوم بإسالمه، اذا خرج ميتاً 
من بطن أمه، في حال حياتها بالجناية عليها، وجبت فيه غرة35، سواء كان 

ذلك ذكراً ام أنثى، تم خلقه أو لم يتم، اذا تيقن أنه جنين36.
واذا كان الفقهاء متفقين على هذا القدر من المسألة، فان لهم تفصيالً ي 

حقيقة الخلقة التي تضمن بالغرة وتفصيلهم كاآلتي:-
1ـ  عند الحنفية: ان الجنين الذي استبان خلقه ولم يتم، هو بمنزلة الجنين 

المروى عن رسول هللا  بالغرة، ال طالق  الخلقة في وجوب ضمانه  التام 
صلى هللا عليه وسلم، اذ قضى صلى هللا عليه وسلم في الجنين بالغرة، ولم 
يستفصل عن حال الجنين اتم خلقه او لم يتم، ولم يؤثر عنه انه سأل عن 
يتميز عن  التخلق  القدر من  بهذا  الغرة وألنه  فكذا في حق وجوب  ذلك، 
ابن  نقل  وقد  كالكامل،  فكان  ولد  انه  نعلم  نفساً، والن  فكان  والدم،  العلقة 
خلقه  يستبين  ال  الجنين  ان  يرون  انهم  المذهب  الفقهاء  بعض  عن  الهمام 
اال بعد مضي مائة وعشرون يوماً من بدء الحمل، وقد غلظ ابن عابدين 
وغيرها الى هذا الرأي، وقالوا: ان التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة، 
ونقل ابن عابدين عن بعض فقهاء المذهب وقوله: لو القت الحامل بالجناية 
عليها مضغة، ولم يتبين شئ من خلقه، فشهد ثقات من القوابل انه مبدأ خلق 

البن  الجمل5/101،المغنى  لالبي1/303،حاشية  االكليل  عابدين،5/377،جواهر  ابن  3.حاشية    34
قدامة7/804

35  4.الغرة أصلها بياض في الجبهة،وتطلق على العبد واالمة(القاموس المحيط2/104ـ غرة)
36  5.المقدمات الممهدات3/297،بداية المجتهد2/416
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آدمي ولو بقي لتصور، فال غرة فيه وتجب فيه حكومة.37
كامالً،  بالجناية عليها جنيناً  ان طرحت  الحامل  ان  المالكية:  عند  ـ   2
او القت مضغة او علقة مما يعلم انه ولد، بان كان دماً مجتمعاً بحيث اذا 
صب عليها الماء الحار ال تذوب، فانه يضمن بالغرة، الن العلقة في باب 
الغرة والعدة حكمها حكم الجنين المخلق، بال خالف الدم المجتمع الذي اذا 
صب عليه الماء الحار يذوب، فان هذا ليس فيه شئ، وان كان كالم التتائي 

يقتضي وجوب الغرة في هذه العلقة أيضا38ً.
3 ـ عند الشافعية: ان الجنين الذي يضمن بالغرة، هو ما سقط مما ظهر 
لم يظهر  فان  نحوها  أو  أو اصبع  يد  أو  أذن  أو  آدمي، كعين  فيه صورة 
فيه شيء من ذلك، وشهد الثقات من القوابل )ارع نسوة من أهل المعرفة 
أهل  بمعرفتها  يختص  خفية  فيه صورة  ان  الشيرازي(  قال  كما  والعدالة 
الخبرة، وجبت فيه الغرة كذلك، ألنهن يدركن من ذلك ماال يدرك غيرهن، 
فان قلن: انه ليس فيه صورة خفية، ولكنه أصل آدمي ولو بقي لتصور، 
لم تجب فيه غرة على المذهب، وان شككن هل هو أصل آدمي ام ال، فال 
فيها  يجب  لم  علقة  عليها  بالجناية  الحامل  القت  ولو  اسقاطه شيء،  يجب 

شيء قطعا39ً.
4ـ  عند الحنابلة: ان المرأة اذا اسقطت بالجناية عليها ما ليس فيه صورة 

آدمي، فال شيء فيه، ألنه ال يعلم انه جنين، وان القت مضغة فشهدت ثقات 
الخانية3/410،بدائع  المحتار379-5/378،الفتاوى  ورد  المختار  1.الهداية9/239،الدار   37

الصنائع7/325  
على  الزرقاني  السالك2/368،شرح  الجليل4/298،الصاوي:بلغة  منح  2.المدونة6/399،شرح   38
الدواني2/271،المقدمات  الدسوقي4/268،الفواكهه  وحاشية  الكبير  خليل4/181،الشرح  مختصر 

الممهدات3/297،كفاية الطالب الرباني4/41،بداية المجتهد2/416
الطالبين9/370،المهذب2/196،مغنى  المحتاج4/145روضة  زاد   ،103/423  39

المحتاج10/104،تحفة المحتاج
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من القوابل ان فيه صورة آدمي خفية، ففيه غرة، وان شهدن انه مبتدأ خلق 
آدمي ولو بقي لتصور، ففي المذهب وجهان اصحهما انه ال شيء فيه، ألنه 
لم يتصور، فلم يجب فيه غرة كعلقة، وألنه ليس بولد، والن األصل براءة 
الذمة، فال تشغل بالشك، والوجه الثاني: ان فيه غرة ألنه مبتدأ خلق آدمي، 
فأشبه مالو تصور، وقال ابن قدامة: هذا التعليل يبطل بالنطفة والعلقة، فإنها 

مبتدأ خلق آدمي ومع هذا فال يجب اي اسقاطه شيء40.
5 ـ عند الظاهرية : ان الجنين قبل تمام مائة وعشرون ليلة، هو ماء او 
علقة من دم او مضغة من عضل او عظام ولحم، فان اعتدي على امه فتلف 
من ذلك وجب ضمانه بالغرة، الن فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حكم 
بذلك فيمن تلف هذا الجنين، لعدم قتله أحد، وان تسبب في اسقاط الجنين 
فقط41، وهذا يفيد ان الظاهرية يوجبون الغرة بالجناية على الجنين، ولو لم 
تكن فيه صورة آدمي، سواء كان في مرحلة العلقة او المضغة، واما ما كان 
في مرحلة النطفة فال يوجب االعتداء عليه غرة، الن مبتدأ تخلق الجنين 

كونه علقة، ال كونه نطفة وهي الماء.
وباستعراض ما ذهب اليه الفقهاء في هذه المسألة يتبين ما يلي:

العلقة  النطفة او  ان الحنفية والشافعية والحنابلة ال يوجبون في اسقاط 
شيء، ألنه ال يعلم انه جنين، وان كان في مرحلة المضغة، فان استبان منه 
صورة آدمي: كعين او اصبع او يد او نحوها ففيه غرة، وان لم يظهر فيه 
شيء من خلق اآلدمي، فشهد الثقات من القوابل ان فيه فيه صورة خفية 
آلدمي يختص بمعرفتها أهل الخبرة، ففيه غرة عندهم، ولو قلن انه مبتدأ 
ابن  المحتاج  المحتاج4/104،تحفة  197،مغنى  الطالبين9/370،المهذب-2/196  روضة  ـ   1  40

حجر10/423،زاد المحتاج4/145 
41  2 ـ المغنى7/208،الكافي4/86،كشاف القناع-6/17 18
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خلق آدمي، ولو بقي لتصور، فال تجب فيه غرة عند الحنفية وانما تجب 
فيه حكومة، وعدم وجوب الغرة فيه هو ما عليه مذهب الشافعية والوجه 
فيه غرة، وهو  الشافعية تجب  المذهب عند  الحنابلة، ومقابل  األصح عند 

الوجه الثاني عند الحنابلة.
التي  العلقة  او اسقاط  النطفة،  الغرة في اسقاط  المالكية ال يوجبون  ان 
تكون على هيئة دم مجتمع، يذوب عند صب الماء الحار عليه، فان كان ال 
يذوب به او كان الجنين في مرحلة المضغة او تام الخلق ففي اسقاطه ميتاً 

غرة.
 الظاهرية يوجبون في اتالف الجنين غرة، اذا كان في مرحلة العلقة او 
المضغة، ولو لم تكن فيه صورة آدمي، وال يوجبون في افساد النطفة شيء، 
ألنها ماء ال حرمة له، وال يترتب على سقوطه أثر من انقضاء العدة او 

وجوب الغرة او نحوها42.
المطلب الثاني: حكم االعتداء على بطن امرأة منتفخة او فيها حركة

اذا كان في جوف امرأة حركة او انتفاخ، فضربها شخص فزالت الحركة 
او االنتفاخ، اختلف الفقهاء في حكم ذلك، وعما اذا كان يوجب شيئاً او ال 

يوجب شيئاً على مذهبين:
المذهب األول:

يرى اصحابه ان من ضرب امرأة في جوفها حركة او انتفاخ، فسكتت 
الحركة او زال االنتفاخ، فال يجب شيء في هذه الحالة.

42  3 ـ المحلي-11/639 640، -12/386 380

د. امل�صلمي عبدالوهاب حممد ال�صيخ



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 256

الحنفية  ذهب  واليه  المنذر،  وابن  واسحاق  واالوزاعي،  قتادة  به  قال 
والمالكية، والشافعية والحنابلة43.

المذهب الثاني:
يرى من ذهب اليه انه يجب على الجاني غرة في هذه الحالة.

حكي هذا عن الزهري44.
أدلة المذهبين:

المذهب األول على عدم وجوب شيء في في سكون  استدل اصحاب 
الحركة او زوال االنتفاخ من جوف المرأة باالعتداء عليها بما يلي:

1 ـ المعقول:
الولد اال بخروجه، ولذلك ال تصح له وصية وال  يثبت حكم  انه ال  أ/ 

ميراث، فال يجب فيمن لم يخرج شيء45.
في  لريح  تكون  ان  يجوز  المرأة  بطن  في  كانت  التي  الحركة  ان  ب/ 

البطن فانفشت او سكنت، وال يجب الضمان بالشك46.
استدل من قال بوجوب ضمان ذلك بالغرة بما يلي:

القياس:
قال الظاهرية من اعتدى على هذه المرأة قد قتل جنينها، فلزمته الغرة 

كما لو اسقطته المرأة باالعتداء عليها47.

الهندية5/335،شرح  المحتار5/378،الكفاية9/239،الفتاوى  ورد  المختار  الدار  ـ   1  43
2/197،مغنى  المهذب   ،9/366 الطالبين  الدسوقي4/268،روضة  الجليل4/298،حاشة  منح 

المحتاج4/103،تحفة المحتاج10423،المغنى7/801،الكافي4/84،كشاف القناع-6/17 18
44  المغنى7/801،نيل األوطار7/72

45 المغنى7/801
46  المصدر االسابق روضة الطالبين9/366،المهذب2/197،الكافي4/84

47  المغنى7/108
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اعتراض على هذا الدليل:
قال الشوكاني: انه يجوز ان يكون ما في بطن المرأة غير آدمي، فال 

ضمان مع الشك في حقيقته48.
المناقشة الترجيح:

ان التقدم العلمي في مجال التشخيص والتحليل الطبي، والكشف المبكر 
الحمل ونوعه  الوقوف على حقيقة  المختلفة، جعلت  بالوسائل  الحمل  عن 
متيقناً، فلم يعد ثمة مجال للشك في حقيقة ما برحم المرأة، بعد هذه  امراً 
القول  فان  ثم  ومن  الحمل،  عن  المبكر  الكشف  مجال  في  الهائلة  الطفرة 
فيها  او  منتفخة  امرأة  بطن  على  االعتداء  حال  في  عدمه،  او  بالتضمين 
اثبتت ان في رحم  حركة، يتوقف على نتائج هذه الكشوفات الطبية، فاذا 

المرأة حمل، وجب التضمين في هذه الحالة، واال فال.
المبحث الثاني

حكم اجهاض المرأة نفسها او بفعل من األب
المطلب األول: اجهاض المرأة نفسها:

ال يختلف هذا الحكم قيماً اذا كانت الجناية من الحامل نفسها او زوجها 
او غيرها 

الفرع األول:
اجهاض المرأة نفسها: هذا في حالة العمد

اتفق الفقهاء على ان اذا اجهضت المرأة نفسها على انها تضمن جنينها 
المجهض بالغرة، سواء تعمدت اسقاطه او لم تتعمد اسقاطه49، اال ان ابن 

48  نيل األوطار7/72
49   المحلى البن حزم7/716،منشورات دار األوقاف
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حزم يرى: وجود القود منها به، اذا تعمدت قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه، 
بإجهاض  فيها  الغرة  عليها  تجب  التي  الحالة  في  تفصيل  الفقهاء  ولبعض 

نفسها ولهذا فان من المناسب بيان ذلك.
1 ـ عند الحنفية:

ذهب االحناف الى ان المرأة اذا اجهضت جنيناً عمداً، بتناولها دواء او 
بفعل منها كضربها بطنها، او اذا عالجت فرجها حتى اسقطت، او حملت 
حمالً ثقيالً، اذا قصدت اسقاط جنينها بذلك، ولم يأذن لها زوجها في ذلك 

ضمنته، وتجب الغرة على عقلتها.
واذا أذن لها زوجها وجب عليها الضمان الن اذن الزوج ال يعد مبيحاً 
لفعلها وان كانت الغرة اودية الجنين حقه، ال اإلباحة ال تجري في النفوس 
بإتالف  لها  امر زوجها  بمجرد  المرأة  الغرة عن عاقلة  تسقط  ثم ال  ومن 

الجنين، الن امرها ال ينزل على فعله50
2 ـ عند مذهب المالكية:

ان المرأة اذا شربت شيئاً او ضربت نفسها إلسقاط جنينها ووجبت عليها 
الغرة، وال ترث منها الن القاتل ال يرث من مقتولة، وهذا يفيد ان الغرة 

تجب على الحامل بإسقاط جنينها من قبل الخطأ51
3 ـ عند الشافعية:

ان الحامل اذا جنت على نفسها، بشرب دواء او غيره حتى سقط جنينها، 
وجب عليها غرة، ال ترث فيها ألنها قاتلة، فلو دعتها ضرورة الى شرب 
دواء، فينبغي ان تضمن بسببه، وليس من الضرورة المسقطة لضمان الجنين 
المجهض، الصيام كان في رمضان، اذا خشيت الحامل منه اإلجهاض، فاذا 

50  اإلختيار لعبد هللا الموجودي5/63،ط3 بيروت لبنان
51  الفواكه الدواني،للنفراوي،2/271،ط3 1374،القاهرة
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صامت واجهضت بسببه جنينها فإنها تضمنه52.
4 ـ عند الحنابلة:

ان الحامل اذا شربت دواء فالقت به جنينها، فعليها غرة وال ترث منها 
وتعتق رقبة53.

المطلب الثاني:
اإلجهاض بفعل األب:-

اتفق الفقهاء على وجوب الغرة على والد الجنين، اذا تسبب في اسقاطه، 
او غيره، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية  سواء كانت جنايته عمداً 

والحنابلة54
واستدلوا على وجوب الغرة على األب من السنة المطهرة والقياس.

اوالً من السنة المطهرة:
قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الجنين، بغرة عبد او امة55

ثانياً: من القياس:
ان ولد الجنين قد اسقطه بفعله وجنايته، فلزمه ضمانة بالغرة، كما لو 

كان الجاني عليه غير االب56.
المبحث الثالث

وجوب الغرة وتعددها
المطلب األول: وجوب الغرة:

اختلف الفقهاء في وجوب الغرة في حال انفصال الجنين عن امه الى 
األقوال اآلتية:

52  روضة الطالبين البي زكريا االنصاري9/277،المكتب اإلسالمي للطباعة
53  الكافي البن قدامة4/87،ط2 1399،المكتب اإلسالمي بيروت

54  الفواكهه الدواني،النفراوي5/271،مغنى المحتاج الخطيب4/103،الكافي البن قدامة4/89
55  اخرجه النسائ في سننه8/47

56  المغنى البن قدامة7/816
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القول األول: لوجوب الغرة يشترط ان ينفصل الجنين عن امه ميتاً.
يشترط لوجوب الغرة ان ينفصل الجنين عن امه ميتاً وهي حية وهو قول 
الحنفية والمالكية فان اخرج الجنين ميت بعد موت األم فال غرة فيه الن 
موت االم سبب لموته ظاهراً واعتبر الحنفية انفصال اكثر الجنين كانفصال 

الكل57.
القول الثاني: ال يشترط انفصال الجنين حياً.

الغرة  فتثبت  حياً  الجنين  انفصال  يشترط  ال  والحنابلة:  الشافعية  ذهب 
سواء كان انفصال الجنين ميتاً حدث حال حياة االم ام بعد موتها ألنه جنين 

تلف بجناية58.
اما القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م اعتبر هذه الجناية من الجرائم 
الواقعة على النفس والجسم وهي تسبب موت الجنين حيث جاء في نص 
يؤدي الى موت الجنين في بطن امه او يفضي  المادة: )من يرتكب فعالً 
الى ان يولد ميتاً او الى ان يموت بعد والدته وذلك دون ان يكون الفعل 
ضرورياً إلنقاذ حياة األم او حمايتها من ضرر جسيم يعاقب بالسجن مدة ال 
تتجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معاً وذلك دون مساس بالحق في 
الدية59 والقانون الجنائي السوداني حال انفصال الجنين من امه حية او ميتة 

بل اعتبرها جناية واقعة على النفس والجسم وهو القول الراجح.
اذا القت االم جنينها حياً:-

اتفق الفقهاء على ان الحامل اذا القت جنينها حيا حياة مستقرة ثم مات 
نتيجة للجناية كان مات بعد خروجه مباشرة او دام المه ثم مات ففيه دية 

57  حاشية بن عابدين5/378،مواهب الجليل للحطاب6/257
58  اسنى المطالب البي زكريا4/89،حاشية قليوبي وعميرة4/161،المغنى البن قدامة7/801

59  انظر المادة 137 من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م- تسبيب موت الجنين
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كاملة ألنه قتل انسان حي 60
في نص  جاء  1991م حيث  لسنة  لسوداني  الجنائي  القانون  أخذ  وبهذا 
المادة:) يعد القتل قتالً عمد اذا قصده الجاني او قصد الفعل وكان الموت 

نتيجة راجحة لفعله(61.
المطلب الثاني: تعدد الغرة
تعدد الغرة بتعدد األجنة:-

اتفق الفقهاء على ان الحامل اذا القت جنينين او اكثر بسبب الجناية عليها 
ففي كل واحد غرة مستقلة اذا توافرت شروط وجوبها الن الغرة ضمان 
آدمي يتعدد بتعدد األجنة62 وهذا ما اخذ به القانون الجنائي السوداني لسنة 
ثالثة  او  جنينين  المرأة  القت  فلو  األجنة،  بتعدد  الديات  تتعدد  1991م63، 

كان على الجاني ثالثة ديات كاملة64 استدل اصحاب هذا القول من السنة 
واالجماع والمعقول.

1 ـ من السنة :

بان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قضى في ان جنينين المرأة المعتدى 
عليها قرة عبد او امة، وكل جنينين للمرأة المعتدى عليها لو كان عشرة فهو 

جنينين لها، ففي كل جنينين منهم غرة عبد او امة65.

الدسوقي161/4،  القرافي12/402،حاشية  لالمام  الذخيرة  المرتضى5/44،  لمحمد  االختيار    60
المغنى البن قدامة7/806، مغنى المحتاج للشربيني2/104

61  انظر المادة 130 (1) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م- القتل العمد.
المغنى  وعميرة4/161،  قيلوبي  حاشية  الدسوقي4369،  حاشية  للزيلعي6/140،  الحقائق  تبيين    62

البن قدامة7/806
63  شرح القانون الجنائي السوداني لسنة1991م، يس عمر يوسف ص302

64  انظر المادة 42 فقرة3 من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م،تتعدد الديات بتعدد المجني عليه
65 - انظر فتح البارئ بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني12/246
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2 ـ من االجماع:

اجمع اهل اإلجماع في وجوب تعدد الغرة بتعدد االجنة المنفصلة ميتتاً 
بالجناية على األم66.
3 ـ من المعقول:

تعددت  باالعتداء عليهن،  امرأة  اكثر من  لو سقطت من  االجنة  ان  أ/ 
امرأة  من  االجنة  هذه  لو سقطت  فكذلك  المجهضة،  االجنة  بحسب  الغرة 

واحدة باالعتداء عليها67.
ب/ ان الغرة متعلقة باسم الجنينين، فتتعدد بتعدده68.

الفعل يتعدد بتعدد اكثره فاذا ترتب على االعتداء على الحامل  ج/ ان 
سقوط عدت اجنة، اعتبر هذا االعتداء متعدياً بحسب تعدد اكثره فاذا ترتب 
على االعتداء على الحامل سقوط عدت اجنة، اعتبر هذا االعتداء متعدياً 

بحسب تعدد االثر الذي تخلف عنه، واوجب كل اعتداء منها غرة69
المبحث الرابع

بدل الغرة:
الغرة،  وجود  مع  لها  المستحق  الى  غرة  بدل  الجاني  بذل  حكم  وهو 
وسوف ابين عما اذا كان المستحق لها يختار على قبول هذا البدل ام ال، 

كما ابين حكم بدل الغرة عند فقدها حساً او شرعاً.

66 - المغنى البن قدامة7/806
67 - مغني المحتاج للخطيب4/104
68 - الشرح الكبير،الدردير4/269

69 -االختيارللمودودي5/62 
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المطلب األول: بذل بدل الغرة ابتدأ مع وجودها:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة الى األقوال اآلتية:-

القول األول :انه ال يجوز بذل بدل الغرة، ويرون عدم صحة االعتبار 
عن الغرة مع وجودها70، فمتى وجدت بصفتها لم يجبر المستحق على قبول 
غيرها كما لم يقبل في دية  النفس غير اإلبل مع وجودها والى هذا ذهب 

الظاهرية71.
واستدلوا من السنة النبوية باألحاديث الواردة عن رسول هللا صلى هللا 
الجنين، وفيها قضى الرسول صلى هللا  بالغرة في  عليه وسلم في قضائه 
عليه وسلم، بان دية الجنين غرة عبد أو أمة، ولو كان يجوز بذل بدل الغرة 

للمستحق لها، لبينة الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم72 
واستدلوا من القياس: انه ال يقبل في دية النفس غير اإلبل مع وجودها، 
اذا  الغرة  الجنين المجهض، فال يقبل فيها غير  الغرة هى دية  ولما كانت 

وجدت كذلك73.
القول الثاني: جواز بذل بدل الغرة مع وجودها.

ذهب المالكية الى ان الجاني ان يختار بين امرين، اما أن يبذل لورثته 
عشر الواجب في أمه، من النقد الحال، ذهباً أو فضة على الحلول، ال يعطى 

فيها ابل وال بقر، واما ان يبذل لهم الغرة74
اما القانون الجنائي السوداني فقد عبر، عن دية الجنينين بالغرة، والغرة: 
للجدول الثاني  هي ضمان يجب في الجناية على الجنينين، فقد تقدر وفقاً 

70  روضة الطالبين البي ذكريا االنصاري9/376
71  المحلي البن حزم الظاهري7/261

72  المهذب للشيرازي2/199
73  مغنى المحتاج للشربيني الخطيب4/106

74  الشرح الكبير،الدردير6/198
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المرفق مع هذا القانون، وتبلغ قيمتها، خمسة من اإلبل.
نجد المشرع السوداني قد أخذ بالقول الثاني، وهو جواز بذل بدل الغرة 

مع وجودها75.
واستدل اصحاب هذا القول من المعقول:

ان  الغرة حق آدمي فجاز فيه ما تراضى على الجاني والمستحق بالغرة، 
وايهما امتنع من قبول البدل فله ذلك، الن الحق فيها له، فال يقبل بدلها اال 

برضائهما.
المطلب الثاني :

الفرع الثاني : بذل بدل الغرة عند فقدها:
اختلف الفقهاء في الواجب اذا فقدت الغرة، بان لم توجد حساً، او وجدت 

ولكن بأكثر من ثمن مثلها وذلك لألقوال اآلتية:
القول األول: اذا فقدت وجب بذل قيمتها 

ذهب الحنفية الى ان بذل الجاني الى المستحق للغرة خمسمائة درهم، 
والى هذا ذهب المالكية76، وأخذ به القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م77، 
استحسن مالك ان تكون قيمة الغرة خمسين ديناراً او ستمائة درهم78، وفي 

رواية هو قول الشافعي79، وما عليه مذهب الحنابلة80.

75  انظر المادة 42 فقرة 2 الدية، تقدر الديات من ارش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني المرفق 
مع القانون، انظر حاشية ابن عابدين 5/377،جواهر االكليل االبي 1/303، حاشية الجمل 5/101، 

المغنى البن قدامة7/804
76  الواكهه الدواني، للنفراوي2/281

77  انظر المادة 42 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م الدية
78  جواهر االكليل، لالبي1/303

79  روضة الطالبين البي زكريا االنصتري9/386
80  المغنى البن قدامة7/804
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واستدل اصحاب هذا القول من السنة النبوية:
روي عن بريدة رضي هللا عنه: ان امرأة ضربت بطن ضرتها بعمود 
فسطاط، فالقت جنيناً ميتاً، فاختصموا الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
فحكم على عاقلة الضاربة بالغرة، عبداً او أمة او قيمتها خمسمائة درهم81.
وجه الداللة: دل هذا الحديث على ان الوجب في حال فقد الغرة قيمتها، 
انه ال ينتقل الى اإلبل لعدم ورودها في ما قضى به رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم82.
واستدلوا من المعقول:

ان الموضع موضع حاجة، لتذر وجود الغرة، فوجبت قيمتها في هذه 
الحالة83.

القول الثاني: يجب خمسة من اإلبل عند فقدها
اإلبل  من  خمسة  يجب  انه:  الى  عندهم  المشهور  وهو  الشافعية  ذهب 
بدالً من الغرة عند فقدها، فان فقدت اإلبل وجبت قيمتها84، واستدلوا من 

المعقول:
الغرة، فعند عدمها تؤخذ ما  الغرة مقدرة بخمسة ابعرة عند وجود  ان 

كانت مقدرة به85.
المبحث الخامس
من تجب له الغرة

اختلف الفقهاء في من تجب له الغرة من اقارب الجنين المجهض الى 
81  سبق تخريجه ص

82  انظر صحيح مسلم ص 5115
83  حاشية الدسوقي4/268

84  مغنى المحتاج،للخطيب4/106
85  المهذب،للشيرازي2/200
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االقوال اآلتية:
المطلب األول: ان الغرة لورثة الجنين.

ذهب الحنفية86 المالكية87 والشافعية88 والحنابلة89: ان الغرة لورثة الجنين 
الدية ألنها موروثة، وال  فحكمها حكم  وتعالى،  فرائض هللا سبحانه  على 
يرث منها تسبب في اجهاض الجنين، وهذا ما أخذ به القانون الجنائي لسنة 
1991م، حيث جاء في المادة: )تثبت الدية للمجني عليه، ثم ينتقل بعد ذلك 

لورثته بعد موته حسب انصبتهم، واذا لم يكن للمجني عليه ولي او وارث 
تؤول الديه الى الدولة)90.

من هذا يتضح لنا في الشريعة والقانون ان الدية في االساس حق يثبت 
للمجني عليه ثم ينتقل بعد ذلك لورثته بعد موته، وان الدية تعويض مالي 
وفق اختيار المشرع، وذلك ينتقل هذا الحق الى الورثة ويكون لكل وارث 
حصته من الدية حسب نصيبه في الميراث ان كان ذكراً او انثى، فللذكر 

مثل حظ األنثيين كما وضحه القرآن الكريم91.
وكذلك ال يرث من تسبب في قتل الجنين في قانون االحوال الشخصية 
السوداني لسنة1991م، حيث جاء في نص المادة: )يحرم من اإلرث من 
قتل مورثه عمداً، عدواناً سواء كان فاعالً اصيالً، ام شريكاً، ام متسبباً، 
المسئولية  حد  بالغاً  عاقالً  الفعل،  ارتكاب  عند  القاتل،  يكون  ان  شريطة 

الجنائية92.
86  بدائع الصنائع، للكاساني7/352
87  بداية المجتهد البن رشد2/416
88  نهاية المحتاج، للرملي7/362

89  الكافي البن قدامة4/86
90  شرح القانون الجنائي عبد هللا الفاضل ص92

91  بداية المجتهد البن رشد2/417،انظر المرجع السابق
92  انظر المادة350 من قانون االحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م، الحرمان من الميراث
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واستدل اصحاب هذا القول من القياس على وجوب الغرة لورثة الجنين 
بما يلي: 

أ/ ان الغرة دية آدمي حي، وجب ان تكون موروثة عنه، كما لو ولد حياً 
ثم مات93.

ب/ ان الغرة بدل حر، فورثت عنه كدية غيره94.
ج/ ان الغرة بدل عن الجنين، فيرثها ورثته، كما قتل بعد الوالدة95.

د/ ان كل نفس تضمن بالدية، تورث كدية الى الحي، ولما كانت نفس 
كالجنين تضمن بالدية هي الغرة، فانها تورث عنه كذلك96.

المطلب الثاني: الغرة تكون لالم
ذهب الليث97 بن سعد، وربيعة98 الراي الى ان:

الغرة تكون لالم خاصة، وال تورث عن الجنين واستدلوا من القياس:
عليه  باالعتداء  يدها  فأشبه  امه،  اعضاء  من  كعضو  الجنين  ان  قالوا: 
يوجب بدالً من يستحق لها، كالبدل المستحق لها بالجناية على عضو من 

اعضائها99.
القول الثالث: اذا تيقن مجاوزة الحمل المائة وعشرون فان غرته تجي 

لورثته.

93  المقدمات والممهدات البن رشد3/298
94  المهذب للشيرازي2/198
95  المغنى البن قدامة7/805

96  المرجع السابق7/805
97  الليث بن سعد: االمام الحافظ، شيخ االسالم،عالم الديار المصرية ابو الحارث،ولد سنة94ه،وتفى 

سنة 175،انظر ترجمته في الفهرس1/199
98  ربيعة الراي، هو ربيعة بن فروخ التيمي، فقيه مجتهد كان معبراً بالرأي، فكان من االجاود اخذ 

منه االمام مالك، انظر ترجمته،االعالم للزركني3/17
99  الممغني البن قدامة7/805
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ذهب الظاهرية الى: انه اذا تيقن مجاوزة الحمل المائة وعشرون ليلة 
فان غرته تجب لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حياً ثم مات، وان لم 
تتيقن مجاوزة الحمل لهذه المدة، فتجب غرته المه فقط100، واستدلوا من 

الكتاب والسنة.
من الكتاب:

فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة  تعالى: )..من قتل مؤمناً خطئاً  قوله 
الى اهله..)101
من السنة:

قال: صلى هللا عليه وسلم )يا معشر خزاعة قتلتم هذا الغالم من هزيل 
واني عاقلة ومن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فانه بين خيارين: ان يأخذوا 

العقل وبين ان يقتلوا)102.
وجه الداللة: 

ال  والقتل  القتيل،  مسلمة ألهل  القتيل  دية  ان  والسنة  بالقرآن  انه صح 
يكون اال في حي نقله القتل من الحياة الى الموت، فال خالف من اهل اللغة 
التي نزل بها القرآن الكريم، وبهذا خاطبنا رسول هللا صلي هللا عليه وسلم 
حياته  فاالعتداء على  السنة،  بنص  ليلة حي  مائة وعشرون  بعد  والجنين 
قتل اذا كان قتالً فالغرة التي هي ديته يجب ان تسلم الى اهله بنص القرآن 
الكريم، وقد اتفقت االمة على ان الورثة الذين تسلم لهم الدية يقتسمونها على 
سنة المواريث بال خالف، واما اذا ايقن لتجاوزه المائة وعشرون ليلة فتجب 
على يقين انه لم يحيا وال كان له روح بعد وال قتل، انما هو ماء او علقة 

100  المحلي البن حزم اظاهري 12/3885
101  سورة النساء اآلية92

102  1اخرجه البخاري كتاب الديات، باب من قتل له قتيل،فتح البارئ شرح صحيح البخاري12/205
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من دم، او مضغة من عضل، او عظام ولحم، فهو في كل ذلك بعض امه.
ومثل هذا ال يعد االعتداء عليه قتالً، ألنه ال يقتل ميت، الن لم يكن قتيالً 
فليس لديته حكم دية القتيل، الن هذا قياس وهو باطل، ولو كان القياس حقاً 
لكان قياس الغرة على الدية باطل، الن الشيء يقاس على نظيره ال على 
ضده، ولكن ليس قتيالً فانه ال يشبه القتيل، واذا كان كذلك كان جزءاً من 
االم، االعتداء عليه اعتداء على االم، فتجب الغرة لها، فان ماتت ثم طرحت 

الجنين، لم يؤخذ انه اتم مائة وعشرون ليلة، فالغرة لورثتها103.
القول الرابع: الغرة تكون لألبوين على الثلث والثلثين

ذهب المغيرة104، وابن دينار105 الى:
ان الغرة تكون لألبوين على الثلث والثلثين، وايهما خال بها فله كلها، وال 

يرثونها كذلك من اعتداء عليه منهما106.
المبحث السادس
ما يجب في الجنين من الزنا او جنين الذمية

ما  الزنا  الجنين من  في  ان يجب  والقانون على  الفقهاء  بين  ال خالف 
في الجنين الثابت النسب107، وال خالف بينهم كذلك على ان جنين الذمية 

103  2المحلى البن حزم12/186
104  3المغيرة: هو بن عامر بن مسعود الثقفي، احد دهات العرب اسلم سنة5ه، شهد الحديبة واليمامة 
وفتوح الشام،واله عمر على قضاة البصرة توفى سنة50ه،انظر ترجمته في االصابة البن حجر6/156
105  4ابن دينار: هو فقيه مالكي مجتهد، روى عن االمام مالك انظر ترجمته في شجرة النور الذكية، 

لمخلوف ص398
106  5المقدمات والممهدات البن رشد2/298

البي  الطالبين  روضة  الدردير4/268،  الكبير  للمودودي5/61،الشرح  االختيار   1  -  107
زكريا4/367،المغنى البن قدامة7/808،المحال البن حزم12/377، وكذلك لم يفرق القانون الجنائي 
على الجنين سواء كان ثابت النسب او من زنا،ولم يفرق ايضاً بين دين او عقيدة المجني عليه بل كان 
نصاً عاماً انظر المادة 37 منه، النظر القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م القسم الخاص يس عمر 

يوسف ص 306
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المحكوم بإسالمه تبعاً ألبيه المسلم، ويجب في جنين المسلمة108.
اما الجنين اذا كان محكوم بكفره فقد اختلفوا فيما يجب في اجهاضه الى 

االقوال اآلتية:
المطلب األول: الواجب في جنين الذمية غرة عبد او امة.

ذهب الحنفية ورواية عن الشافعية واليه ذهب الظاهرية الى ان: الواجب 
اخذ  وبهذا  المسلم109،  كالجنين  امة  او  عبد  غرة  الذمية  جنين  اسقاط  في 
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، حيث جاء نص المادة مطلقاً ال 
فرق بين المسلمة وغير المسلمة، حيث كانت عقوبة المادة: السجن جوازاً 
مدة ال تتعدى ثالثة سنوات او الغرامة، او بالعقوبتين معاً باإلضافة الى دية 
الجنين وهي الغرة وقيمتها خمسة من االبل، وتجب في حالتي العمد والخطأ 
معاً، وال فرق بين الحالتين اال ان دية الجنين تلظ في حالة العمد وتخفف 

في حالة الخطأ110.
واستدل اصحاب هذا القول من السنة المطهرة:

في  استشارهم  انه  عنه  هللا  رضي  عمر  عن  شعبة  بن  المغيرة  روى 
امالص امرأة، فقال المغيرة: قضى رسول هللا صلي هللا عليه وسلم بالغرة 
ام امة، قال: لتأتيني بمن يشهد معك، وشهد محمد111 بن مسلمة، انه شهد 

النبي صلي هللا عليه وسلم قضى بذلك112.
وجه الداللة: دل هذا الحديث على ان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم 

108  2 حاشية بن عابدين5/377
حزم  البن  المحلي  الخطيب4/106،  للشربيني  المحتاج  مغنى  عابدين،  البن  المختار  3الدر    109

الظاهري12/294
110  4 انظر المادة135 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م الجناية على الجنين

111  1محمد بن مسلمة: هو محمد بن مسلمة االوسي االنصاري، من اهل المدينة، ولد قبل الهجرة 
بالمدينة، صحابي جليل شهد بدر وما بعدها، توفى بالمدينة سنة 43ه، انظر ترجمته في االصابة البن 

حجر6/28
112  2اخرجه البخاري كتاب الديات، باب جنين المرأة فتح البارئ12/264
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هذا  بغرة، وعموم  عليها  باالعتداء  المرأة  تسقطه  الذي  الجنين  في  قضى 
الحديث يقتضي وجوب الغرة في ذلك سوآء كان الجنين مسلماً او غيره، 

يجب ما حكم به رسول هللا صلي هللا عليه وسلم113
المطلب الثاني: ثلث غرة الجنين المسلم ذهب الشافعية واالصح عندهم 
غرة  ثلث  النصراني  او  اليهودية  الذمية  جنين  في  يجب  انه  المذهب  في 

الجنين المسلم114، واستدلوا من المعقول:
الذمي  دية  كانت  ولما  الجنين،  ابي  دية  بنصف عشر  مقدرة  الغرة  ان 
مقدرة بثلث دية المسلم، فان دية الجنين الذمي تبعاً ألبيه بعير وثلث بعير115.

القول الثالث: يجب عليه عشر دية امه
ذهب ابو ثور116 والمالكية والحنابلة، وقال به ابن المنذر117 واستدلوا من 
القياس: بان جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية امه اذا سقط بالجناية 

عليه فكذلك جنين الكافرة118.
القول الرابع: ال يجب شيء من اسقاط جنين اليهودي او النصراني.

وال  اليهودي  الجنين  بإسقاط  يجب  ال  انه  الشافعية:  عن  رواية  في 
النصراني شيء، كما في مغني المحتاج وروضة الطالبين، واحتجوا بان: 
الغرة انما تجب في الجنين المحكوم بإسالمه، ولما كانت هذه الغرة غير 
مقدرة بقيمة معينة فال يجب بعضها في اسقاط الجنين المحكوم بكفره، الن 

113  3المرجع السابق12/246
114  4روضة الطالبين البي زكريا االنصار9/370

115  5مغنى المحتاج للشربيني الخطيب4/106
116  6هو ابراهيم بن خالد بن علي اليمان البغدادي، ابو ثور صاحب االمام الشافعي احد 

أأمة الدنيا فقهاً انظر ترجمته في معجم المؤلفين،رضي كحالة25/1
117  7هو محمد بن ابراهيم بن المنذر يكنى بابي بكر ولكنه اشتهر بابن المنذر من تصانيفه: االشراف، 

انظر ترجمته في مرآة الجنان،لليافعي2/261، دار الكتاب االسالمي القاهرة
118 8المغنى البن قدامة 7/800، الشرح الكبير الدردير4/264 
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الغرة ال تتضاعف، ومن ثم فال يجب شيء في اسقاطه119.
والذي تراه ما ذهب إليه أصحاب المذهب األول هو ما ذهب إليه الحنفية 
ورواية عن الشافعية وإليه ذهب الظاهرية إلى أن الواجب في إسقاط جنين 

الذمية غرة عبد أو أمه كالجنين المسلم.

الخاتمة :
العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا  الحمد هلل رب 

محمد صلى هللا عليه وسلم.
اصل الغرة: البياض في الجبهة، ويطلق العبد االمة، تعبيراً عن الجسم 

كله بها، كما عتق الرقبة، والمراد كل بدن المعتق.
ان الغرة الواجبة باالعتداء على الجنين، غرة عبد او امة او فرس، وان 

رسول هللا صلى اله عليه وسلم قد قضى بذلك.
اشترط الفقهاء في الجناية لوجوب الغرة ان يترتب عليها انفصال الجنين 
عن امه ميتاً سواء كانت الجناية نتيجة فعل ام قول وسواء كانت عمداً ام 

خطأ.
اذا القت المرأة الحامل جنينها حياً حياة مستقرة، ثم مات ففيه دية كاملة 

ألنه قتل انسان حي.
فان  اجنة  عدة  فأسقطت  عليها  اعتدى  او  نفسها،  اجهضت  الحامل  اذا 
الغرة تتعدد بتعدد األجنة ان نزلت ميته، او تجب دياتها ان انفصلت حية ثم 
ماتت متأثرة بهذه الجناية، وان انفصل بعضها عن امه حياً وبعضها ميتاً، 

119  1مغنى المحتاج للشربيني الخطيب4/106، روضة الطالبين البي زكريا 
االنصاري9/370
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بالدية كاملة. وجوب  بالغرة، والمنفصل حياً  المنفصل ميتاً  فيجب ضمان 
الغرة على عاقلة الجاني في سنة وكذلك في العمد والخطأ.

عدم جواز بذل بدل الغرة مع وجودها، وال يجبر المستحق على اخذ هذا 
البدل عند الشافعي والظاهرية، اما المالكية فهم يرون ان يختار الجاني بين 
امرين اما ان يبذل لورثة الجنين عشر الواجب في امه من النقص الحالي.

النتائج:
وخرجت من هذا البحث بالنتائج اآلتية:-

1/ وجوب الغرة في الجناية على الجنين اذا سقط وانفص عن امه ميتاً.

2/ تتعدد الديات بتعدد االجنة ولكنها ال تتعدد بتعدد الجناة في الجريمة 
الموجبة لها.

3/ ان المرأة اذا اجهضت نفسها وجبت عليها الغرة وال ترث منها.
4/ اذا كان االجهاض بفعل من االب لزمه ضمان الجنين بالغرة.

5/ وجوب بذل بدل الغرة مع وجودها.
6/ ان قيمة الغرة عبد او امه خمسه من اإلبل، او قيمتها خمسمائة درهم.
7/ ان الدية في االساس حق يثبت للمجني عليه ثم ينتقل الى ورثته بعد 

وفاته.
8/ انه يجب في الجنين من الزنا ما يجب في الجنين الثابت النسب.

امه  او  عبد  غرة  فيه  الواجب  بكفره  محكوماً  كان  اذا  الجنين  ان   /9
كالجنين المسلم.

ثانياً : التوصيات 
1/ على االجهزة العدلية المبادرة بسن تشريعات  رادعه في حق االعتداء 
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على األجنة.
2/ على المراكز البحثية والعلمية واالهتمام بتناول قضايا االعتداء على 

األجنة وبيان خطرها على المجتمع واإلنسانية.
3/ تفصيل دور الطب الشرعي للمساهمة في تحديد االعتداء على االجنة 

في أي حالة كانت.
4/ إنشاء مراكز متخصصة للكشف على النساء اآلتي تعرضن للجناية 

واالعتداء في أي مرحله كانت.
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الهجرة إلى المكتبات السحابية

 في الجامعات السودانية

)دراسة حالة كلية شرق النيل – المكتبة المركزية(

د. خالد أحمد محمد اسماعيل



المستخلص:
في هذه الدراسة النظرية والعملية تم بناء منصة لنموذج مكتبة سحابية 
vSphere- للحوسبة االفتراضية وبرنامج VMware وذلك باستخدام برنامج
Esxi لخادم السحابة الخاصة بالمكتبة السحابية والتي تمثل البنية التحتية 
)IAAS( وذلك لتحقيق مبادئ التنقل والتخزين ومراكز البيانات االفتراضية 

لالستفادة القصوى من جميع الموارد الفيزيائية المتاحة قدر اإلمكان.
ومن جانب آخر تم استخدام لغة PHP كواجهة مستخدم للوصول لموارد 
المكتبة السحابية ومكوناتها االفتراضية باستخدام عنوان افتراضي تخيلي 
)Virtual IP Address( من خالل عميل الويب الحقيقي واالفتراضي من 

قبل مدير المكتبة السحابية والمستخدم النهائي لها.
في  السحابية  المكتبات  ندرة  أو  في عدم وجود  الدراسة  مشكلة  تمثلت 
الجامعات السودانية، وإهدار الكثير جداً من الموارد الحاسوبية في مراكز 

البيانات في تلكم الجامعات.
من أهم أهداف هذه الدراسة بناء نموذج سحابي لتقديم خدمات المكتبات 
المكتبات  لهذه  للمحتوى  بعد  عن  المريح  الوصول  لتسهيل  الجامعات  في 

واالستفادة من الموارد الحاسوبية الضخمة المهدرة.
من أهم النتائج التي تم التوصل إليها إمكانية التحول بالكامل إلى المكتبات 
السحابية وذلك باالستفادة من الموارد الشبكية والحاسوبية المهدرة وتقليل 
العلمي  البحث  عملية  وتشجيع  المكتبات  لبناء  الضخمة  المادية  التكاليف 

بتوفير نموذج مريح للوصول لمحتوى المكتبة الجامعية.
محتويات  كافة  تضم  مشتركة  سحابية  منصة  ببناء  الباحث  يوصي 

الجامعات السودانية في المستقبل.

د. خالد اأحمد حممد ا�صماعيل
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Abstract:
Within this theoretical and practical study a platform for a cloud 

library model was built using VMware for virtual computing and the 
vSphere-Esxi program for the cloud library server which represents the 
infrastructure (IAAS) in order to achieve the principles of mobility، 
storage and virtual data centers to make the most of all available physical 
resources capabilities.

PHP was used to build a user interface to access the cloud library’s 
resources and virtual components using a virtual IP address through the 
real and virtual web clients by the cloud library manager and end users.

   The problem of the study was represented in the absence or scarcity 
of cloud libraries in Sudanese universities، and the waste of a lot of 
computer resources in data centers in those universities.

One of the most important objectives of this study is to build a cloud 
model to provide library services in universities to facilitate convenient 
remote access to content for libraries and to take advantage of the huge 
wasted computer resources.

One of the most important results reached is the possibility of fully 
transforming into cloud libraries by making use of wasted network 
and computer resources، reducing the huge financial costs of building 
libraries and encouraging the scientific research process by providing a 
comfortable model for accessing the contents of the university library.

This study recommends building one real cloud platform that 
includes all the contents of Sudanese universities in the future.
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1-1 مقدمة:

المختلفة  نظيراتها  االنتشار علي حساب  في  اخذت  السحابية  المكتبات 
من أنواع المكتبات األخرى بما فيها المكتبات الرقمية، ألنها أصبحت تقدم 
نموذجاً مريحاً للوصول للمحتوى الخاص بالمكتبات عند الطلب وإمكانية 
تقديم خدمات مقاسة لكل ما يتعلق بهذا النوع من المكتبات وذلك باالستفادة 
من مفاهيم الحوسبة السحابية المختلفة مثل تقديم منصة العمل والبنية التحتية 
كخدمات تحت بيئة افتراضية سهلة الوصول، وذلك باالستفادة من إمكانية 
إنشاء مراكز بيانات افتراضية ضخمة جدا من موارد حاسوبية بسيطة تكاد 

تكون متوفرة في أي مؤسسة تعليمية.
الحوسبة  مجال  في  العاملة  الكبرى  الشركات  من  الكثير  اتجهت  وقد 
السحابية إلنتاج تطبيقات إلدارة المحتوى بالكامل للمكتبات السحابية حول 
العالم مثل برنامج Dura Cloud العمالق، ولكنه يدخل في نطاق البرمجيات 
الجاهزة االستخدام بالرغم من كونه من البرمجيات مفتوحة المصدر والتي 
هذه  عنت  لذا  بالكامل،  الخاصة  التعليمية  المؤسسات  حوجة  تلبي  ال  قد 

الدراسة ببناء نموذج سحابي بالكامل إلدارة المحتوي للمكتبات السحابية.
معظم  اتجهت  فقد  التعليم  مجال  في  السحابية  بالحوسبة  يختص  فيما 
الجامعات حول العالم لالستفادة من خدمات الحوسبة السحابية المتعددة في 
من  وغيرها  االفتراضية  والفصول  بعد  عن  التعليم  مثل  التعليمية  العملية 
الخدمات، ولم تكن المكتبات الجامعية بمنأى عن تلكم الخدمات السحابية، 
فقد كان لها القدح المعلي في هذا الشأن وذلك بتقديم نماذج مكتبات سحابية 
ساهمت في تطوير إدارة المحتوى لهذه المكتبات وتقديمها في قالب سهل 

د. خالد اأحمد حممد ا�صماعيل
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هي  النماذج  هذه  معظم  ولكن  النهائي،  للمستخدم  والوصول  االستخدام 
برمجيات وتطبيقات جاهزة كما ذكر من قبل، لذا من األفضل االتجاه لبناء 
نماذج مكتبات سحابية خاصة بكل مؤسسة تعليمية لتفادي مشاكل استخدام 

التطبيقات الجاهزة أو مفتوحة المصدر.
1-2 مشكلة الدراسة:

عدم االستفادة من خدمات الحوسبة السحابية المختلفة في الجامعات   - 1
الجامعية  المكتبات  مجال  في  الخصوص  وجه  وعلي  عامة،  بصورة 

السودانية.
عدم القدرة علي الوصول عن بعد لمحتويات المكتبات الرقمية في   - 2

الكثير جداً من الجامعات السودانية.
في  الرقمية  بالمكتبات  الخاصة  للمخدمات  جداً  العالية  التكلفة   - 3

الصيانة  وعمليات  اإلدارة  تكلفة  ارتفاع  وأيضاً  السودانية،   الجامعات 
الدورية لهذه المخدمات، وحوجة المخدمات لمراكز بيانات مخصصة مما 

يزيد من األعباء المالية واألمنية.
1-3 أهداف الدراسة :

وذلك  السودانية  الجامعات  في  السحابية  المكتبات  مفهوم  تطبيق   - 1
بإنشاء سحب خاصة بتلك المكتبات ودمجها في سحابة مكتبية واحدة عامة 
وفي  مكان  أي  من  المكتبية  السحب  تلك  إلى  الوصول  سهولة  يتيح  مما  
أي وقت حسب الطلب من قبل الباحثين وطلبة العلم وغيرهم من شرائح 

المجتمع.
الحواسيب والطابعات والناسخات والمخدمات  خفض عدد أجهزة   - 2
الخاصة  المكتبات  في  المستخدمة  األجهزة  من  التخزين وغيرها  وأجهزة 

الهجرة إلى المكتبات السحابية  في الجامعات السودانية
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تكلفة  خفض  إلى  يؤدي  بدوره  والذي  المختلفة،  التعليم  ودور  بمؤسسات 
والبني   والتقليدية  الرقمية  والمكتبات  المعلومات  مراكز  على  الصرف 
أو  المعلومات  إلى  للوصول  لها   المصاحبة  الفرعية  واألنظمة  التحتية  

الخدمات المطلوبة.
تفادي الوقوع في مشاكل تراخيص البرمجيات المستخدمة  في إدارة   - 3

للمكتبات  المحتوى  إدارة  في  المستخدمة  األخرى  والبرمجيات  المخدمات 
الرقمية، وأيضاً تفادي الوقوع في مشكلة التحديث الدوري لتلك البرمجات.

1-4 أهمية الدراسة:

السحابية  الحوسبة  الدراسة في االستفادة من خدمات  أهمية هذه  تتمثل 
المختلفة والمتوفرة عند الطلب في االرتقاء بعمل المكتبات الجامعية والتي 
تمثل الرافد الرئيس بالمعلومات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 
المعلومات  تكنولوجيا  مفاهيم  وتطبيق  والتخصصات،  المجاالت  في شتي 
الخضراء أو الحوسبة الخضراء والتي تدعو إلى التقليل من استخدام أجهزة 
لها وصناعة  المرافقة  المختلفة  الفرعية  واألنظمة  والمخدمات  الحواسيب 
الخضراء  المعلومات  تقانة  مفهوم  لتحقيق  للبيئة  صديقة  تقنية  مشاريع 

.)Green I.T(

1-5 فرضيات الدراسة:

والمكتبات  الحاسوبي  العتاد  بين  توجد عالقة  األولي:  الفرضية   1-5-1

السحابية ونظيرتها الرقمية.

د. خالد اأحمد حممد ا�صماعيل
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جدول )5-1( نسب العتاد في المكتبات السحابية والرقمية:
المجموع المكتبة العتاد

السحابية الرقمية
72 2 70 العدد األجهزة

100.0% 2.8% 97.2% النسبة
72 2 70 العدد المعالجات

100.0% 2.8% 97.2% النسبة
296 16 280 العدد األنوية

100.0% 5.4% 94.6% النسبة
156 16 140 العدد الذواكر

100.0% 10.3% 89.7% النسبة
25000 4000 21000 العدد األقراص الصلبة

100.0% 16.0% 84.0% النسبة
72 2 70 العدد كروت الشبكة

100.0% 2.8% 97.2% النسبة
5 2 3 العدد المخدمات

100.0% 40.0% 60.0% النسبة
25673 4040 21633 العدد المجموع

100.0% 15.7% 84.3% النسبة

جدول )1-1( يوضح النسب المئوية للعتاد في المكتبات
من الجدول )1-1( نجد أن هنالك عدداً )72( جهاز حاسب آلي للدراسة 
ككل، منها )70( للمكتبات الرقمية بنسبة %97.2 وجهازان للمكتبة السحابية 
بنسبة %2.8، كما نجد أن هنالك عدداً )72( من وحدات المعالجة المركزية 
للدراسة ككل بلغت نسبة المكتبات الرقمية منها %97.2  والمكتبات السحابية 
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الرقمية  للمكتبات  المعالجات  من   )70( عدد  بواقع   2.8% نسبتها  كانت 
وعدد)2( من المعالجات لنظيرتها السحابية، وبلغ العدد الكلي من األنوية 
داخل المعالجات للدراسة )296( نواة  منها )286( للمكتبات الرقمية بنسبة 
%94.6 و )16(  نواة للمكتبة السحابة بنسبة %4.5، وقد استنتج الباحث مما 

تقدم أن المكتبات الرقمية تحتاج إلى عتاد ) أجهز، معالجات وأنوية( اكثر 
عند مقارنتها مع المكتبة السحابية، وهذا يعني أن تكلفة المكتبة السحابية 
من حيث الموارد والتكلفة المادية اقل بكثير من المكتبات الرقمية، وكما هو 

موضح في الشكل )1-1(  

الشكل )1-1( التوزيع التكراري لعتاد  المكتبات
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اختبار مربع كاي:
على  تنص  التي  العدم  فرضية  كاي الختبار  مربع  اختبار  استخدام  تم 
انه ال توجد عالقة بين العتاد والمكتبات ضد الفرضية البديلة توجد عالقة 
بين العتاد والمكتبات، نرفض فرضية العدم اذا كانت قيمة الداللة المعنوية 
)0.05( أكبر من مستوى الداللة أو المعنوية )0.000(، وكما هو موضح 

في جدول )5-2( الخاص باختبار مربع كاي.
جدول )1-2 ( جدول اختبار مربع كاي:

مستوي الداللة درجة الحرية القيمة االختبار
0.000 6 58.242 مربع كاي

25673 العدد الكلي

جدول )1-2( يوضح اختبار مربع كاي لمستوى المعنوية للعالقة بين 
المكتبات ومواردها

من خالل الجدول )1-2( نالحظ أن قيمة مربع كاي 58.242 لدرجة 
حرية 6 ومستوي داللة 0.000 ومنه نجد ان قيمة مستوى الداللة أقل من 
قيمة مستوى المعنوية، عليه نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة  

وهذا يعني ان هناك عالقة بين عتاد )موارد( المكتبة والمكتبات.
 )R( الموارد والمكتبات تم استخدام معامل االرتباط والختبار ارتباط 

بيرسون كما هو موضح في جدول التالي:
جدول )1-3( أختبار)R( بيرسون لالرتباط

مستوي الداللة القيمة معامل االرتباط
000.0 039.0 بيرسون

25673 العدد الكلي

المكتبات  بين  االرتباط  الثبات  بيرسون  ارتباط  يوضح   )3-1( جدول 
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والعتاد
يساوي  االرتباط  اختبار معامل  قيمة  ان  نجد  الجدول )3-1(  من خالل 
0.039 وهي ذات داللة معنوية الن مستوى المعنوية 0.05 اكبر من مستوي 

الداللة 0.000 وهذا يعني ان هنالك ارتباط بين العتاد والمكتبات.
1-5-2 الفرضية الثانية: توجد عالقة بين المساحات التخزينية )المؤقتة 

والمستدامة(  والمكتبات السحابية والرقمية.
في  المستخدم  المكتبة  نوع  أن  نجد  نفسها  االولي  الفرضية  وبخطوات 
التكلفة  حيث  من  الجامعية  المكتبات  إنشاء  في  كبير  بشكل  يؤثر  الجامعة 
المادية، و تم استنتاج أن المكتبة السحابية هي األفضل ألنها تحتوي علي 
نسبة أقل في المساحة التخزينية بشقيها المؤقت والذي يعني ذاكرة الوصول 
العشوائي والمستدام والتي تعني المساحات التخزينية علي األقراص الصلبة.
والمكتبات  الشبكة  مكونات  بين  عالقة  توجد  الثالثة:  الفرضية   3-5-1

السحابية والرقمية.
وبعد تحليل الفرضية الثالثة نستنتج أنه توجد عالقة بين مكونات الشبكة 
المكتبة السحابية هي األفضل،  والمكتبات السحابية والرقمية ونستنتج أن 
كروت  اختيار  تم  وقد  الشبكة،  مكونات  في  أقل  نسبة  علي  تحتوي  ألنها 
الرقمية  المكتبات  شبكات  عمل  في  داللة  ذات  ألنها  والمخدمات،  الشبكة 
والسحابية، وألنها ذات داللة اعمق عند الحديث عن الحوسبة االفتراضية 

المستخدمة في المكتبات السحابية.
والمكتبات  المادية  التكلفة  بين  توجد عالقة  الرابعة:  الفرضية   4-5-51

السحابية والرقمية.
المستخدم  المكتبة  نوع  توجد عالقة وان  أنه  الفرضية  لهذه  الخالصة   
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في الجامعة يؤثر بشكل كبير في إنشاء المكتبات الجامعية من حيث التكلفة 
المادية، وتم استنتاج أن المكتبة السحابية هي األفضل، ألنها تحتوي علي 
والمخدمات  الشبكة  اختيار كروت  تم  وقد  الشبكة،  مكونات  في  أقل  نسبة 
،ألنها ذات داللة في عمل شبكات المكتبات الرقمية والسحابية، وألنها ذات 
داللة أعمق عند الحديث عن الحوسبة االفتراضية المستخدمة في المكتبات 

السحابية.
االفتراضيين  والتخزين  التنقل  توفر  أن  السحابية  للمكتبات  يمكن  كما 
 )Virtual datacenters( البيانات االفتراضية باالعتماد علي مراكز 
المتعلقة  المفاهيم  كافة  وتطبيق  السحابة  بنموذج  التخيلية  بالبنية  الخاص 
الخدمة  وتوفر  المقاسة  الخدمات  مثل  واالفتراضية  السحابية  بالحوسبة 

المستدامة وغيرها.
1-6 النتائج:

مما سبق ذكره توصلت الدراسة للنتائج التالية:
السحابية  والمكتبات  الدراسة  فرضيات  بين  مباشرة  عالقة  توجد   - 1
ونظيراتها الرقمية، وعليه يمكن التحول أو الهجرة من المكتبات الرقمية 
إلى السحابية وذلك للفرق الشاسع في التكلفة والعتاد والتوافر المستدام من 

قبل المكتبات السحابية.
للجامعات  بالنسبة  السحابية  بالمكتبات  خاص  نموذج  بناء  إمكانية   - 2
لإلدارة  بالنسبة  بعد  عن  المحتوي  ادارة  تسهيل  علي  يساعد  السودانية 
مشاكل  في  الوقوع  وتفادي  النهائي،  للمستخدم  النسبة  المريح  والوصول 

استخدام التطبيقات والبرمجيات الجاهزة او مفتوحة المصدر.
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امكانية تطبيق مفاهيم تكنولوجيا المعلومات الخضراء وذلك بتقليص   - 3
العتاد الضخم لمراكز البيانات االستقادة من الموارد المهدرة.

1-7 التوصيات:

الجامعية  المكتبات  لجميع  واحدة  منصة سحابية  ببناء  الدراسة  توصي 
السودانية واالستفادة من مفهوم المخدمات االفتراضية من اجل تسهيل سبل 
البحث العلمي وتوفير الوقت والجهد والمال المهدر في البحث علي شبكة 

اإلنترنت وتطبيقات المكتبات المختلفة.

1-9 المراجع: 
المراجع العربية:

1. عوض حاج علي، عوض الكريم محمد – تحليل وتصميم نظم المعلومات المحوسبة 
– الطبعة االولى

2. محاضرات بروفيسور عوض حاج علي عن الحوسبة السحابية  لطلبة الدراسات العليا 
ماجستير 2014/2/19

  UML  3. ترجمة وإعداد خالد الشقروني، التحليل والتصميم بالمنحي للكائن باستخدام
- الطبعة 2006-2004.

PHP 4. عبد اللطيف ايمش، احمد أبو السعود – المدخل إلى لغة
5. م.يوسف صالح الجرعي، تصميم المواقع االلكترونية – اإلصدار األول

 CSS 6. ا.حنان حسن – تعلم لغة
 Cybrarians -.7. أحمد ماهر خفاجة. الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في مجال المكتبات

Journal.- ع 22 )يونيو 2010([11] 
8. الدكتور ناظم الزهيري، الحوسبة السحابية واالفادة منها في مجال المكتبات ومراكز 

المعلومات – قناة علي اليوتيوب [12]
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Publishing، 2008.
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edition، Printed in USA، Sams. 
11. Yank، Kevin 2004. Build Your Own Database Driven Website 
Using PHP & MySQL، Third edition، Printed in Australia، SitePoint 
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12. VMware Server Virtual Machine Guide 
Revision: 20060706 
Item: SVR-ENG-Q206-227

ESXi Installable and vCenter Server    Setup Guide 
Update 1 
ESXi 4.0 Installable 
vCenter Server 4.0
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is.informatik.uni-kiel.de – Web Information Systems Analysis,Design، 
Development، and Implementation of Business Sites، Collaboration 
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Qinhuangdao، Hebei، 066004، China, 
{1qhdwyb، 2qhdbjy}@126.com - 

17. Dennis، Wixom، Roth، Systems Analysis & Design، Fifth 
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MySQL Manual. Springer London، 2004. 3-6
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Published by Wiley Publishing، Inc. 111 River Street Hoboken، NJ 
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وعي المرأة بحقوقها االقتصادية

 ودوره في جودة الحياة األسرية

)دراسة حالة العامالت
 بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا(

إعداد: أسمهان الطاهر عبدهللا 
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
معهد تنمية األسرة والمجتمع  



المستخلص:
هدفت الدراسة إلبراز مستوى وعي المرأة بحقوقها االقتصادية ودورها 
السودان  بجامعة  العامالت  لدى  األسرية  والمساندة  األسري  التوافق  في 
للعلوم والتكنولوجيا، ومدى تأثير ذلك على تحسين جودة الحياة األسرية، 
ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،  وتكونت العينة 
من )384( عاملة  بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وقد تم إختيارهن 
بالطريقة العشوائية البسيطة، وذلك من مجتمع الدراسة العام 2018م، وقد 
طبقت عليهن استبانة لقياس الوعي بالحقوق االقتصادية ومقياس جودة الحياة 
الباحثة األساليب  استخدمت  المقصود. وقد  أماني عبد  إعداد  األسرية من 
االرتباط،  ومعامل  كاي  مربع  ألفاكرونباخ،  اختبار  التالية  اإلحصائية 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
مستوى وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  كان عالياً.

المرأة بحقوقها  بين مستوى وعي  ارتباط طردية موجبة  وجود عالقة 
المساندة األسرية، كما توجد فروق في  االقتصادية والتوافق األسري، و 
المؤهل األكاديمي.  لمتغير  المرأة بحقوقها االقتصادية وفقاً  مستوى وعي 
توصي الدراسة القائمين بأمر التربية والتعليم بضرورة تضمين أهمية وعي 

المرأة بحقوقها االقتصادية في المناهج التربوية.
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Abstract:
The research aimed  to highlight the level of women’s awareness of 

their economic rights and their role in family compatibility and family 
support among female workers at the sudan university of science and 
technology. and the impact of this on improving the quality of family 
life. To achieve this، the researcher used the descriptive and correlative  
approach، the sample consisted of(384) female workers at the Sudan 
university of science and technology. they were randomly selected from 
the study population in 2018 and applied a questionnaire to measure 
awareness of economic rights and family quality of life، prepared by 
Amani Abdel Magsode. The researcher used the statistical methods of 
selecting vakronbach.  Kai square and correlation coefficient. and the 
study reached the following results:

The level of women’s awareness of their economic rights was 
high، and there is appositive correlation between the level of women’s 
awareness of their economic rights، family  compatibity، and family  
support. there are also differences in the level of women’s awareness of 
their economic rights according to the academic qualification variable.

The study recommends the need to address the positive side of the 
work of women’s، as well as those in charge of education to include the 
importance  of women’s awareness of economic rights in educational 
curricula.  
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المقدمة:
    لقد تزايد االهتمام بمفهوم جودة الحياة على المستوى العالمي كمفهوم 
تنموي معاصر في جميع المجاالت التي تتعلق باألفراد، مثل جودة الحياة، 
جودة الخدمات، جودة الزواج، جودة المستقبل، وأصبحت الجودة بذلك هدفاً 

للدراسة والبحث. 
ويقاس جودة الحياة األسرية بالدرجة التي تشبع فيها حاجات الفرد داخل 
األسرة، ومدى توفير فرص إلنجاز أهدافه، والقدرة على االستمتاع بحياته.

)الطيب، 2009،ص44( 
وتشريع  المرأة  حقوق  وإثبات  توضيح  في  بعدالته  سباقاً  اإلسالم  كان 
األحكام إكراماً وحفظاً عليها وتأكيداً لدورها في الحياة العامة وبناء المجتمع، 
كما حرصت إعالنات حقوق اإلنسان على التأكيد على مبدأ المساواة بين 

الرجل والمرأة في كافة الحقوق األساسية. 
لذلك  والمجتمع،  األسرة  في  وحيوياً  ومهماً  أساسياً  جزء  المرأة  كانت 
متعدد  وحقوقياً  استراتيجيا  محوراً  المعاصر  العالم  في  قضاياها  احتلت 
االهتمامات. مما لفت  االنتباه للكثير من الحقوق األخرى، وكل ذلك انعكس 
على مستوى وعي المرأة بحقوقها، ومن المالحظ أنه بالرغم من وجود ذلك 
الوعي إال أن المرأة ال تستطيع ممارسة تلك الحقوق بصورة متكاملة حتى 

تشعر بالجودة في الحياة األسرية.
وقد أكدت الدراسات أن هنالك أثر لتعليم المرأة وعملها على وضعها 
النسبي في األسرة والمجتمع، حيث نالت المرأة قدراً من االستقالل والحرية 
لم تكن تتمتع به من قبل، األمر الذي جعل بعضاً من حقوقها وامتيازاتها 

تمتد إلى مجاالت عديدة.

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 
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 وقد أثبتت ذلك دراسة جعفر)2002( عن عمل المرأة وتعليمها وعالقتها 
باتخاذ القرار داخل األسرة وتوصلت إلى أن عمل المرأة من أهم العوامل 
المرأة  يكسب  أيضا  العمل  وإن  األسرة،  داخل  السلطة  توزيع  تحدد  التي 

االستقالل االقتصادي.
ولعالقة الوعي بالحقوق بجودة الحياة األسرية فإن الرضا عن الذات، 
التحديات، وتبني اسلوب  التعامل مع  بالكفاءة وإجادة  والشعور الشخصي 
ترتبط  لكنها  بالجودة  ترتبط  مؤشرات  والرغبات  االحتياجات  تشبع  حياة 
تحديد مجرى  قدرته على  الحياة، ومدى  في  للفرد  الذاتي  باإلدراك  أيضاً 
واالستقالل  الذات  وتحقيق  القرار  اتخاذ  على  يؤهله  الذي  بالقدر  حياته 

الشخصي، والذي يُمكن من معرفة الحقوق والتمتع بها. 
األسرة  في  المرأة  بدور  الوعي  من  ينطلق  الذي  االهتمام  فإن  لذلك 
والمجتمع، وتوفير الخبرات والكفاءات في مجال البناء االجتماعي والثقافي 
تعزيز  أجل   من  و  المجتمعية،  مكانتها  أهمية  جوهره  في  يعكس  الذي 
الجوانب اإليجابية في تنمية العالقات اإلنسانية داخل العائلة والمؤسسة مما 

يساهم في إنشاء أطر  ثقافية وحقوقية تكفل حماية حقوق المرأة.
ولذلك أصبح هنالك ضرورة لالهتمام بتناول الموضوعات التي تتعلق 
بأهمية وعي المرأة بحقوقها و العوامل التي تؤثر في جودة حياتها األسرية، 
وذلك عن طريق بذل الجهد  في البحث في هذا الميدان من أجل المزيد من 

التطوير والتغيير.
مشكلة البحث:

على  واالقتصادية  التعليمية  األوضاع   في  تقدماً  الثالثة  األلفية  شهدت 
نطاق العالم كافة والمرأة بصورة خاصة، وقد ساعد في ذلك  االهتمام  الذي 

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  ودوره في جودة الحياة األسرية
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أواله المجتمع الدولي والقوانين المحلية لقضاياها. مما لفت  االنتباه للكثير 
من الحقوق األخرى. وبالرغم من ذلك الحظت الباحثة أن وعي المرأة بكل 
الحقوق االقتصادية لم يكن كافياً حتى يحقق لها الشعور بالجودة في الحياة 

األسرية.
وأن كثرة المسئوليات وااللتزامات األسرية الملقاة على عاتقها والعادات 
والتقاليد وكذلك عدم تفعيل بعض القوانين التي وضعت لصالح المرأة كلها 

تحول دون أن تستحوذ المرأة على كل حقوقها بصورة متكاملة.  
لمستوى  التالي: هل  الرئيس  السؤال  البحث في  تتلخص مشكلة  ولذلك 

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية دور في جودة حياتها األسرية؟ 
وتتفرع منه األسئلة اآلتية :

لدى  األسري  التوافق  في  دور  االقتصادية  بحقوقها  المرأة  لوعي  هل 
العامالت؟    

هل لتعليم المرأة وعملها دور في زيادة الوعي بالحقوق لدى العامالت؟ 
هل  لمستوى وعي المرأة بحقوقها االقتصادية لدى العامالت دور في 

الدعم والمساندة األسرية؟
أهمية البحث:

1ـ توفير بيانات عن جودة الحياة األسرية للمرأة مما يساعد على  رفع 
وعي المجتمع بأهمية الجودة في الحياة األسرية.

الدراسات  لندرة  وذلك  المرأة،  دراسات  مجال  في  المكتبة  إثراء  2ـ  
المرتبطة بجودة الحياة األسرية.

بالحقوق  الوعي  تأثير  مجال  في  مهماً  موضوعاً  البحث  تناول  3ـ 
االقتصادية للمرأة العاملة. 

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 
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4ـ سيفيد الباحثين في مجال قضايا المرأة وذلك من خالل ما يتوصل إليه 
هذا البحث من توصيات ومقترحات.  

أهداف البحث:
1ـ التعرف على العالقة بين مستوى الوعي بالحقوق االقتصادية والتوافق 

األسري لدى العامالت.
االقتصادية  بالحقوق  الوعي  مستوى  بين  العالقة  على  التعرف  2ـ 

والمساندة األسرية لدى العامالت.
لدى  االقتصادية  بالحقوق  الوعي  مستوى  في  الفروق  من  التحقق  3ـ 

العامالت وفقاً لمتغير المؤهل األكاديمي.
فروض البحث:

1ـ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى وعي المرأة بحقوقها 
االقتصادية والتوافق األسري لدى العامالت. 

2ـ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى وعي المرأة بحقوقها 
االقتصادية والمساندة األسرية لدى العامالت.

بالحقوق  الوعي  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  3ـ 
االقتصادية لدى العامالت وفقاً لمتغير المؤهل األكاديمي.

 حقوق المرأة:ـ 
والكرامة  الحرية  امتالك  على  المرأة  قدرة  بأنها  تعرف  اصطالحاً:   
واالستغالل،  الخوف  عن  بعيداً  الكاملة،  اإلنسانية  منطلق  من  والمساواة 
حيث تعد هذه الحقوق من ضمن القوانين الدولية والوطنية لحقوق اإلنسان 

التي تساهم في تعزيز رعاية المرأة وحمايتها.)رشوان،2012م،ص7(

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  ودوره في جودة الحياة األسرية
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وتعني الباحثة بالحقوق في هذه الدراسة إدراك ومعرفة المرأة بحقوقها 
الحقوق  تشمل  والتي  المحلية   والدساتير  الدولية  االتفاقيات  أكدتها  التي 

االجتماعية و الثقافية واالقتصادية والسياسية والمدنية. 
اجرائياً: الدرجة الكلية التي تحصل عليها المستجيبة  على مقياس الوعي 

بالحقوق الذي اعدته الباحثة لهذه الدراسة. 
جودة الحياة األسرية:-

األسرة،  داخل  الفرد  حاجة  تشبع  التي  الدرجة  بها  ويقصد  اصطالحاً: 
كما يعبر عن الرضا والسعادة وإتاحة الفرص لزيادة دخل األسرة، وفرص 
األهداف  لتحقيق  الفرص  وتوفير  الفراغ،  وقت  أنشطة  في  االشتراك 

)يوسف،2017م، ص334(.
  ويقصد بجودة الحياة األسرية في هذه الدراسة شعور المرأة بالرضا 
واألسرية  الذاتية  الحياة  أبعاد  في  حاجاتها  إشباع  على  والقدرة  واإلنجاز 
والتي تشمل ) النمو الشخصي، االستقاللية، الرضا عن األدوار األسرية، 
الممارسات الوالدية، مالئمة الظروف المادية والمعيشية، التوافق األسري، 

الهدف من الحياة، العالقات مع اآلخرين(.
اجرائياً: الدرجة الكلية التي تحصل عليها المستجيبة على مقياس جودة 

الحياة األسرية الذي اعدته الباحثة لهذه الدراسة.
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:-

هي احد مؤسسات التعليم العالي تأسست عام 1902 وتميزت بتفوقها 
الكمي والنوعي في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات، ويبلغ عدد كلياتها 
تسعة عشرة كلية، وتقع في والية الخرطوم وتتوزع منشأتها على أنحاء 

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 
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السودان  لجامعة  اإللكتروني  والجنوبي.)الموقع  الغربي  بقسميها  المدينة 
للعلوم والتكنولوجيا(.

منهج البحث:
اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على البيانات وتحليلها 
االرتباطية  الطرق  استخدام  ويتم  البحث،  متغيرات  بين  العالقة  ومعرفة 
الستكشاف حجم ونوع العالقة بين البيانات، وبما أن الدراسات االرتباطية 
التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  تتخذ  الوصفي  المنهج  أنماط  من  تعد 

واالرتباطي.
ادبيات الدراسة:
المرأة والعمل:

المجتمعات،  تطور  مستوى  بها  يقاس  التي  األنشطة  أحد  العمل  إن    
وعمل المرأة في الميادين الرئيسية يظهر مدى تطور المجتمع ومدى توفر 
الحقوق األساسية لها، حيث أن العمل يؤدي إلى انفراج نسبي من القيود 

األبوية التي تمارس على المرأة.
تحرر  مستوى  أن  واألنثروبولوجيا  االجتماع  علماء  بعض  ويشير 
المرأة  مرتبط بمستوى وظيفتها اإلنتاجية، أي بمقدار اقترابها من مواقع 
وعليه  والمعيشية،  االجتماعية  للحياة  العام  الطابع  يؤسس  الذي  العمل 
لها،  الحضاري  الدور  عن  االبتعاد  يعني  العمل  مواقع  عن  االبتعاد  فإن 
وبالتالي نقصان مكانتها اإلنسانية الناجم عن تحجيم مسئوليتها الحضارية 

)صالح،2010م،ص12(. 
وترى الباحثة إن العمل وسيلة لتأكيد شخصية المرأة وأهميتها واكتساب 

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  ودوره في جودة الحياة األسرية
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المكانة، كما يؤسس لتأكيد الذات واحترامها  فالعمل يتيح االتصال بالعالم 
الخارجي مما يعزز من إقامة العالقات الجديدة، ويتيح نظرة عامة للمشكالت 
للرجل  تعد تخضع  لم  المرأة حيث  وكيفية حلها، مما يطور من شخصية 
اقتصادياً واجتماعياً، بل خرجت للعمل وأصبحت تشارك في شتى مجاالت 
إليها  المجتمع  نظرة  تغيير  في  االجتماعية ومما ساهم  االقتصادية  التنمية 

وتغيرت نظرتها في نفسها.
األسباب النفسية لعمل المرأة:

تخرج المرأة للعمل لتأكيد ذاتها وإثبات شخصيتها، وللرغبة في الحفاظ 
على المستوى المعيشي الراقي، وبذلك أصبحت تشارك في جميع المجاالت 
نفسياً  إشباعاً  لها  يحقق  العمل  أن  حيث  والنظرية،  منها  العلمية  الحياتية 
الوجود  في  المرأة  ورغبة  واألمن،  والمكانة  بالقيمة  وشعوراً  واجتماعيا 
المستقل في المجتمع، وكذلك إظهار القدرة على اإلنتاج والمشاركة في بناء 

المجتمع.
ويساهم عمل المرأة في ارتفاع مستوى النضج االجتماعي، الذي يساعد 
بالرضا  المرأة  يُشعر  بالعمل  القيام  أن  كما  األسري،  التكامل  تحقيق  في 
والنجاح ويعزز ثقتها بنفسها، ومن أجل المزيد من الكسب المادي وذلك لمزيد 

من الشعور باالستقاللية والتحرر من االضطهاد.)حسين،2011م،ص100(
وترى الباحثة أن ما عانته المرأة من ظلم وتهميش وانتقاص لمكانتها 
يجعل لديها الرغبة في اثبات نفسها والسعي من أجل تغيير هذه الوضعية، 
أن  يجب  التي  المكانة  إلى  للوصول  وتحدياً  قوي  نفسي  دافع  يشكل  وهذا 

تكون فيها.

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 



مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م 302

األسباب االقتصادية لعمل المرأة:
األساسي  هو  االقتصادي  الدافع  أن  الدراسات  من  العديد  أثبتت  لقد 
األخيرة  السنوات  في  للعمل  المرأة  خروج  أن  إذ  للعمل،  المرأة  لخروج 
ضرورة ألزمتها الحاجات المتزايدة للمجتمع الحديث، إذ أن غالء المعيشة 
العولمة،  أفرزتها  الحياة  على  جديدة  مفاهيم  وظهور  الحياة،  وضغوطات 
وزيادة نسبة التعليم والوعي، جميعها عوامل ساعدت على خروج المرأة 
للعمل مدفوع األجر من أجل تلبية تلك الحاجات. )الحسن،2008م،ص95(
 وترى الباحثة أن المرأة تقوم بالكثير من األدوار االقتصادية واالجتماعية 
ثم  المرأة  منها  تعاني  الحاجات  هذه  إشباع  في  نقص  وأي  المجتمع،  في 
األطفال. وقد حقق لها العمل الكثير من المكاسب فضال عن االرتقاء في 
العالقات اإلنسانية واالستفادة من نصف المجتمع في المشاركة الفاعلة في 

الحياة المجتمعية.
وترى الباحثة أن عمل المرأة  في هذا العصر يعد ضرورة ملحة، فقد 
خرجت المرأة مدفوعة بكل تلك العوامل االقتصادية  والنفسية واالجتماعية 
وحتى السياسية منها، وذلك لما لتلك العوامل من مساحات للتمتع بالمكانة 
االجتماعية العالية في المجتمع، وشغلت المراكز القيادية في الخدمة المدنية، 
الذات  وتحقيق  واتخاذه،   القرار  على صنع  والقدرة  المادي،  واالستقالل 
وكل ذلك أكسب المرأة وعياً متزايداً استطاعت من خالله أن تنتزع بعض 
الحقوق التي تؤكد دورها الفاعل في المجتمع. وتتصدى لمحاولة استغالل 

البعض للدين الضطهادها وحرمانها من التمتع بحقوقها.

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  ودوره في جودة الحياة األسرية
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Family Quality of life  :جودة الحياة األسرية
مفهوم جودة الحياة:

    شهدت األلفية الثالثة تزايد االهتمام على المستوى العالمي بمفهوم 
الجودة بصفة عامة وجودة الحياة بصفة خاصة  كمفهوم تنموي معاصر، 
حيث  تركزت حوله جهود العلماء باعتبارها مصطلحاً جديداً، يمثل ثمار 

الجهود التنموية بمصادرها المختلفة. )ريحان، 2005م،ص165(
 تعريف جودة الحياة من المنظور االقتصادي:

    يعّرف بعض االقتصاديين جودة الحياة بانها: أن يتبقى لدى الفرد 
أكبر قدر من المال، بعد اشباع الضروريات األساسية، وأن يكون له الوقت 
الكافي مع فرص قضائه بطريقة سارة، وهذا يعني توافر مدى واسع من 
االختيارات لطريقة الحياة. وذلك من خالل التفاعالت االجتماعية في حياة 

العمل ويساهم العمل بقدر كبير على جودة حياة الشخص.
كما يعرف البعض جودة الحياة على أنها: » امتالك الثروة التي تحقق 
السعادة«  ويتضح مما سبق أن االقتصاديين وجهوا جودة الحياة إلى امتالك 
الفرد للمال، بالرغم من أن نتائج بعض الدراسات في مقياس جودة الحياة 
أكدت أن مستوى الدخل يؤدي دوراً في مستوى السعادة والرضا من الحياة 

الناتج من إشباع الحاجات بالنسبة للمرأة، )كاظم، 2006م،ص253(. 
وترى الباحثة أن الجانب االقتصادي من الجوانب المهمة لقياس جودة 
يفي  قيمة ودخل  ذات  في وجود وظائف  ذلك  ويتمثل  المرأة   عند  الحياة 
بمتطلبات الحياة األساسية دون عناء، يزيد من الشعور بحسن الحال وجودة 

الحياة. 

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 
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الدراسة الميدانية
أوالً:عرض وتحليل البيانات

عرض ومناقشة نتائج المحور األول )الحقوق االقتصادية(:
والقيمة  المعياري   واالنحراف  الحسابي  الوسط  يوضح   )1( رقم  جدول 

االحتمالية لمربع كاي واالتجاه لفقرات  المحور األول 
االتجاه القيمة 

االحتمالية
درجات 
الحرية

قيمة مربع كاى االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

العبارة

دائما 0.000 4 987.380 0.66 4.74 أدرك أن 
الحصول 

على عمل 
مدفوع األجر 

من حقوقي 
األساسية

دائما 0.000 3 688.875 0.56 4.77 أعي أن من 
حقي أن 

امتلك المال 
الذى يمكنني 

من شراء 
احتياجاتي

دائما 0.000 4 824.724 0.76 4.66 أعي أن 
من حقوقي 

األساسية أن 
اعمل لتحقيق 

ذاتي وتلبية 
متطلباتي

دائما 0.000 4 634.203 0.79 4.55 أعي أن من 
حقي أن انال 

األجر المتساوي 
مع الرجل في 

العمل المتساوي
دائما 0.000 4 735.115 0.72 4.62 امارس حقي في 

استثمار اموالي 
بطريقتي 

الخاصة

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  ودوره في جودة الحياة األسرية
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دائما 0.000 4 429.307 0.97 4.33 أهتم بتطوير 
مهاراتي 
وخبراتي 

العملية والمهنية
دائما 0.000 3 412.479 0.81 4.52 أعي أن من 

حقي المطالبة 
باألجر المجزي 

في العمل
دائما 0.000 4 528.943 0.88 4.45 أدرك أن من 

حقي أن اعمل 
في المجال الذى 
يناسب قدراتي 

وإمكانياتي

المصدر: إعداد الباحثة )من بيانات االستبيان – 2019(
مستوى  من  اقل  االحتمالية  القيم  كل  بأن  ياُلحظ  أعاله  الجدول  من 
المعنوية )0.05( مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع 
استجابات افراد العينة على خيارات اإلجابة المختلفة )دائما، غالبا، احيانا، 
نادرا، امتنع (، أي أن اجابات العينة تتحيز لعبارة دون غيرها، وبالرجوع 
لألوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين في الجدول أعاله ويمكن مالحظة 

اآلتي:-
• جميع عبارات هذا المحور دون استثناء جاءت اإلجابة عليها باتجاه   
وانحراف  بين )4.33ـ 4.77(  يتراوح  وبمتوسط حسابي  )دائما(  الرأي 
حقوقها  كل  تدرك  المرأة  أن  إلى  يشير  وهذا   )0.97 )0.56ـ  معياري 
الدراسات  أكدت  وقد  عاملة.  كامرأة  بها  تتمتع  أن  يجب  التي  االقتصادية 
السابقة أن عمل المرأة يساعد في االستقالل االقتصادي وتستطيع عن ذلك 

االستقالل التمتع بعدد من الحقوق األخرى.
مما سبق من تحليل بيانات هذا المحور يمكن القول أن آراء افراد العينة 

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 
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المرأة  وعي  إلى  يشير  وهذا  وباإلجماع،  )دائماً(  للرأي  تميل  كانت  فيه 
بالحقوق االقتصادية ولعل للعمل دور كبير في ذلك.

عرض ومناقشة نتائج المحور الثاني )التوافق األسرى(:
المعياري  والقيمة  الحسابي واالنحراف  الوسط  جدول رقم )2 ( يوضح 

االحتمالية لمربع كاى واالتجاه لفقرات  المحور الثاني 
االتجاه القيمة 

االحتمالية
درجات 
الحرية قيمة مربع كاى االنحراف 

المعياري
الوسط 
الحسابي العبارة

دائما 0.000 4 525.297 0.79 4.49

أتحاور بقدر 
كبير من الصدق 

والصراحة مع 
أفراد أسرتي

دائما 0.000 4 731.651 0.82 4.60

أشارك في كل 
القرارات التي 
تتعلق بشؤون 

األسرة

دائما 0.000 4 737.406 0.82 4.58

أشعر بالرضا 
عن القيام 

بوظائفي في 
األسرة

دائما 0.000 4 878.240 0.78 4.67

أعبر عن 
مشاعري تجاه 

أسرتي بكل حب 
وتقدير

دائما 0.000 4 372.901 0.89 4.31

عملي خارج 
المنزل يكسبني 

خبرة في 
التعامل مع 

افراد األسرة

دائما 0.000 4 1063.083 0.54 4.81
أشعر بالفخر 

واالنتماء 
ألسرتي

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  ودوره في جودة الحياة األسرية
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دائما 0.000 3 523.688 0.59 4.68

أحرص على 
التقليل من 

الخالفات داخل 
األسرة

دائما 0.000 3 524.646 0.64 4.67

أغرس قيم 
التشاور 

والحوار بين 
افراد أسرتي

المصدر: اعداد الباحثة )من بيانات االستبيان - 2019(
مستوى  من  أقل  االحتمالية  القيم  كل  بأن  نالحظ  أعاله  الجدول  من 
المعنوية )0.05( مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع 
استجابات افراد العينة وبالرجوع لألوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين 

في الجدول أعاله ويمكن مالحظة اآلتي:-
جميع عبارات المحور بال استثناء جاءت باتجاه الرأي )دائماً( وبمتوسط 
حسابي يتراوح بين)4.31 ـ 4.81( وانحراف معياري )0.54ـ 0.89( 
الفعلية  ممارستها  على  والقدرة  بحقوقها  المرأة  وعي  أن  على  يدل  وهذا 
لها يساهم بشكل كبير في التوافق األسري، فقدرة المرأة على إبداء رأيها 
دون خوف أو تردد في كل ما يتعلق بشؤون األسرة يحقق لها حق الحرية 
في التعبير عن الرأي، إذ أن الكثير من النساء ممن تلقين تنشئة اجتماعية 
على اال تجادل وال تناقش ألنها امرأة ال يستطعن إبداء رأيهن، وقد أكدت 
للتوافق  األساسية  المقومات  اإليجابي من  والتشاور  الحوار  أن  الدراسات 

األسري.
مما سبق من تحليل بيانات هذا المحور يمكن القول أن آراء افراد العينة 
فيه كانت الرأي )دائما( وباإلجماع. وهذا يشير إلى وجود التوافق األسري 

لدى أفراد العينة. 

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 
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عرض ومناقشة نتائج المحور الثالث )المساندة األسرية(:
جدول رقم )3 ( يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  

والقيمة االحتمالية لمربع كاى واالتجاه لفقرات  المحور الثالث
االتجاه القيمة 

االحتمالية
درجات 
الحرية قيمة مربع كاي االنحراف 

المعياري
الوسط 
الحسابي العبارة

دائما 0.000 4 434.724 0.78 4.41
أستطيع التوصل إلى 

حلول للمشكالت 
األسرية التي تواجهني

دائما 0.000 4 654.802 0.81 4.56

أشارك في تحسين 
الوضع المادي لألسرة 

من أجل المزيد من 
الرفاهية

دائما 0.000 4 769.229 0.72 4.65
أهتم بإشباع حاجات 
أسرتي األساسية من 

(طعام،شراب،ملبس،ورعاية 
صحية)

دائما 0.000 3 741.188 0.55 4.79 أشعر بالقوة والثبات 
لوجود أسرتي بجانبي

دائما 0.000 2 374.391 0.50 4.76
أفعل كل ما استطيع من 
أجل األمان واالستقرار 

النفسي ألفراد أسرتي

دائما 0.000 4 531.391 0.80 4.49
أساهم في توفير السكن 

المناسب والمريح 
ألسرتي

دائما 0.000 4 714.229 0.84 4.60 أسعى لتوفير الجو 
المناسب لمذاكرة أبنائي

غالبا 0.000 4 271.547 1.31 3.99

أخصص جزءاً 
من راتبي للدروس 

الخصوصية من أجل 
المزيد من التفوق 

والنجاح

دائما 0.000 4 792.745 0.61 4.69

أساعد على تخطى 
الكثير من الصعاب 

واألزمات التي تواجه 
أسرتي

المصدر: إعداد الباحثة )من بيانات االستبيان – 2019(

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  ودوره في جودة الحياة األسرية
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من الجدول أعاله نالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى 
المعنوية )0.05( مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في 
توزيع استجابات أفراد العينة على خيارات االجابة المختلفة ) دائما، 

غالبا، احيانا، نادرا، امتنع (، أي أن إجابات العينة تتحيز لعبارة دون 
غيرها، وبالرجوع لألوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين في الجدول 

اعاله ويمكن مالحظة اآلتي:
في  كانت   )1،2،3،4،5،6،7،9( من  العبارات  أن  تحليل  من  سبق  مما 
اتجاه الرأي )دائما(، بينما تراوحت أوساطها الحسابية بين ) 4.41ـ 4.79( 
وانحراف معياري بين )0.50ـ0.84( وهذا يشير إلى أن المرأة دائماً تساعد 
في تحسين الوضع المادي لألسرة وتسعى إلى توفير االحتياجات األساسية 

بل تساعد في  حل األزمات التي تواجه األسرة.
ذلك  في  بما  األسرية،  المساندة  في  كبير  دور  لها  العاملة  المرأة  وأن 
تحسين الوضع االقتصادي لألسرة وزيادة رفاهيتها، كما أن لوعي المرأة 
تواجه  التي  الصعاب  وتخطي  األسري  االستقرار  تحقيق  في  كبير  دور 

األسرة. 
• العبارة )9( جاءت اإلجابة عليها باتجاه  الرأي )غالباً( ومتوسط حسابي 
)3.99( وبانحراف معياري )1.31( وهذا يشير إلى أن المرأة غالباً تساهم 

في الدروس الخصوصية ربما لوعيها بأهمية التعليم تدخل أبنائها المدارس 
ذات الجودة التعليمية، وبالنسبة للمرأة التي تعمل في وظيفة )عمال( ربما 

ال يكفي دخلها االحتياجات األساسية للبيت.
مما سبق من تحليل لبيانات هذا المحور يمكن القول أن آراء افراد العينة 
فيه كانت الرأي )دائما( وباإلجماع، وهذا يشير إلى أن المرأة دائماً تساعد 

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 
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في تحسين الوضع المادي لألسرة وتسعى إلى توفير االحتياجات األساسية 
بل تساعد في  حل األزمات التي تواجه األسرة.

ثانياً: اختبارات الفروض:
الفرض األول والذي نصه توجد عالقة ذات داللة إحصائية فى 

مستوى الوعي بالحقوق اإلقتصادية والتوافق األسري لدى العامالت.
جدول رقم )4( يوضح اإلرتباط بين مستوى الوعي بالحقوق اإلقتصادية 

والتوافق األسري

المتغير
قيمة معامل 

ارتباط 
بيرسون

نوع العالقةالداللة المعنوية

مستوى الوعي بالحقوق
طردية0.2640.000

التوافق األسري

           * مستوى المعنوية 0.01
المصدر: إعداد الباحثة )من بيانات االستبيان - 2019(

)مستوى  للمتغيرين  بيرسون  ارتباط  معامل  قيمة  يبين  أعاله  الجدول 
الوعي بالحقوق، التوافق األسري( ويالحظ فيه بأن قيمة معامل االرتباط 
قد بلغت 0.264 وبالنظر لمستوى المعنوية فنجد بأن القيمة )0.000( أقل 
من مستوى المعنوية )0.01( ممايدل على الداللة اإلحصائية لقيمة معامل 
اإلرتباط بين المتغيرين،وبالنظر إلشارة معامل االرتباط الموجبة فإنها تدل 
على أن العالقة طردية بين المتغيرين، وعليه يمكن اثبات الفرض القائل 
بأنه توجد عالقة ذات داللة احصائية فى مستوى الوعي بالحقوق والتوافق 
األسري لدى العامالت، أي أن زيادة مستوى الوعي بالحقوق يؤدي إلى 

تحقيق التوافق األسري.

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  ودوره في جودة الحياة األسرية
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الشعور  إلى  تؤدي  التي  الخارجية  المحددات  من  األسري  التوافق  إن 
أن عمل  )رشدي،2001م(  دراسة  نتائج  وبينت  األسرة.  في  الحياة  بجودة 

المرأة يؤثر سلباًعلى توافقها األسري. 
وترى الباحثة أن تلك الدراسة إجريت في فترة زمنية لم يكن كل المجتمع 
يعترف فيه بحقوق المرأة بما فيه حق العمل، وذكرت األستاذة مريم في 
العمل  بين  التوفيق  في  تساهم  التي  المعينات  لها  يتوفر  لم  إذا  المرأة  أن 
أحدثه  الذي  التطور  مع  ولكن  عليها،   ذلك  سلبيات  كل  ينعكس  والبيت 
التكنولوجيا والمعلومات ترى الباحثة أن وعي المرأة بحقوقها ينعكس إيجاباً 

على التوافق األسري.
الفرض الثاني والذي نصه توجد عالقة ذات داللة إحصائية فى مستوى 

الوعي بالحقوق اإلقتصادية والمساندة األسرية لدى العامالت
جدول رقم )5( يوضح اإلرتباط بين مستوى الوعي بالحقوق اإلقتصادية 

والمساندة األسرية
قيمة معامل ارتباط المتغير

بيرسون
نوع العالقةالداللة المعنوية

مستوى الوعي 
بالحقوق

طردية0.2890.000

المساندة األسرية

*مستوى المعنوية 0.01
المصدر: إعداد الباحثة )من بيانات االستبيان – 2019(

)مستوى  للمتغيرين  بيرسون  ارتباط  معامل  قيمة  يبين  أعاله  الجدول 
الوعي بالحقوق اإلقتصادية، المساندة األسرية( ويالحظ فيه بأن قيمة معامل 
االرتباط قد بلغت 0.289 وبالنظر لمستوى المعنوية نجد أن القيمة )0.000( 

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 
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لقيمة  االحصائية  الداللة  على  ممايدل   )0.01( المعنوية  مستوى  من  اقل 
الموجبة  االرتباط  المتغيرين،وبالنظر إلشارة معامل  بين  االرتباط  معامل 
فإنها تدل على ان العالقة طردية بين المتغيرين، وعليه يمكن اثبات الفرض 
بالحقوق  الوعي  بأنه توجد عالقة ذات داللة احصائية فى مستوى  القائل 
بالحقوق  الوعي  أن زيادة مستوى  العامالت، أي  لدى  والمساندة االسرية 
دراسة  نتائج  أكدت  وقد  األسرية.  المساندة  توفر  إلى  يؤدى  اإلقتصادية 
)جعفر،2002م( إن عمل المرأة يكسبها اإلستقالل اإلقتصادي، ويساهم في 
توزيع السلطة داخل األسرة. وترى الباحثة أن الجانب اإلقتصادي يعد من 
األسرة  وضع  أن  المالحظ  ومن  للعمل،  المرأة  لخروج  المهمة  الجوانب 
المرأة عاملة،  وعندما نصطحب طبيعتها  بعدما أصبحت  كثيراً  تغير  قد 
العاطفية، والسعي وراء سعادة أفراد أسرتها وأهلها قبل سعادتها، والحالة 
الوجدانية للمرأة السودانية. ندرك من كل هذا حجم المساندة والدعم التي 

تقوم بها المرأة من أجل إرضاء وسعادة األسرة.  
الفرض الثالث والذي نصة توجد فروقات ذات داللة إحصائية فى   

مستوى الوعي بالحقوق اإلقتصادية لدى العامالت وفقا لمتغير المؤهل 
األكاديمي

الجدول رقم )6( يوضح اإلحصاءات الوصفية لمتغير المؤهل األكاديمي 
والخاص بالعامالت بالجامعة.

مجموع التباينالمتغير
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة (ف) 
المحسوبة

مستوى 
الداللة

المؤهل 
األكاديمي

10.54833.51616.1550.000بين المجموعات
82.7033800.218داخل المجموعات

93.251383المجموع

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  ودوره في جودة الحياة األسرية
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المصدر: إعداد الباحثة )من بيانات االستبيان – 2019(
يشير الجدول أعاله الى وجود فروق دالة احصائيا بين تقديرات أفراد 

العينة فى تقييم العامالت بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لمستوى 
الوعي بالحقوق وفقاً للمؤهل األكاديمي.

لمعرفة إتجاه هذه الفروق استخدم الباحثة اختبار ()L S D  للمقارنات 
البعدية  وكانت نتائجه على النحو التالى:

جدول رقم )7( المقارنات البعدية لمتغير المؤهل األكاديمي
الفرق بين المتغير ) المؤهل االكاديمى(

المتوسطات
مستوى الداللة 

0.470-0.05360ثانوىدون الثانوي
0.000*0.23742-جامعى

0.000*0.43276-فوق الجامعى
0.053600.470دون الثانوىثانوي

0.008*0.18382-جامعى
0.000*0.37916-فوق الجامعى

0.000*0.23742دون الثانوىجامعي
0.008*0.18382ثانوى

0.002*0.19534-فوق الجامعى
0.000*0.43276دون الثانوىفوق الجامعي

0.000*0.37916ثانوى
0.002*0.19534جامعى

فيما يختص بتقديرات أفراد العينة فى تقييم العامالت بالجامعة لمستوى 
داللة  ذات  فروقات  هنالك  كانت  االكاديمى  للمؤهل  وفقا  بالحقوق  الوعى 
دون  وفئة  الجامعى(  فوق  )جامعى،  للفئات  المتوسطات  بين  احصائية  
الثانويين وبالنظر للمتوسطات الحسابية نجد ان هذه الفروقات تميل لصالح 

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 
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الفئات )جامعى، فوق الجامعى(، وهذا يدل على ان فئة الالتي يحملن مؤهل 
الثانويين،  دون  من  اكثر  بحقوقهن  وعى  على  الجامعى(  وفوق  )جامعى 
لمستوى  تقييمهم  فى  والثانويين  الثانويين  دون  بين  فرق  يوجد  ال  بينما 
الجامعى(  ثانوى،  الثانوى،  )دون  للفئات  بالنظر  كذلك  بالحقوق،  الوعى 
مقارنة بالفئة )فوق الجامعى( وبالنظر للمتوسطات الحسابية نجد ان هذه 
الفروقات تميل لصالح الفئة )فوق الجامعى(، وهذا يدل على أن الذين لديهم 
)دون  الفئات  بقية  من  أكثر  بحقوقهن  وعي  على  الجامعى(  )فوق  مؤهل 
الثانوي، ثانوي، جامعي(. ومما سبق من تحليل أعاله نخلص إلى إنه كلما 
للعامالت عاليا كن على وعي بحقوقهن اإلقتصادية.  العلمي  التأهيل  كان 
وبينت دراسة العتيبي)2015م( أن هنالك فروق دالة إحصائياً بين المؤهل 
النمو  أن  المعرفية  النظرية  وبينت   للمرأة..  الحقوقية  والثقافة  األكاديمي 
الشخصي المتمثل في التعليم، الكفاءة الشخصية،  والقدرة على اإلداء تعد 

من األبعاد المهة لقياس الجودة في الحياة.
المجتمع  نظرة  تغيير  في  كبير  بشكل  ساهم  التعليم  أن  الباحثة  وترى 
دائرة  ممارستها  اتسعت  األكاديمي  للمرأة  ومكانتها، وكلما زاد مؤهلها 
للحقوق األخرى وإزدادت ثقتها في نفسها وسعت لتحقيق ذاتها من خالل 

المساهمة اإليجابية والفعالة في األسرة والمجتمع. 
أهم النتائج: 

- مستوى وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  كان عالياً. 
- وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بين مستوى وعي المرأة بحقوقها 

االقتصادية والتوافق األسري للعامالت.
- وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بين مستوى وعي المرأة بحقوقها 

وعي المرأة بحقوقها االقتصادية  ودوره في جودة الحياة األسرية
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االقتصادية والمساندة األسرية للعامالت.
- وجود فروق في مستوى وعي المرأة بحقوقها االقتصادية وفقاً لمتغير 

المؤهل األكاديمي.

التوصيات:
- توصي الدراسة القائمين بأمر التربية والتعليم بتضمين حقوق المرأة 

في المناهج التربوية. 
المرأة  الدور اإليجابي لعمل  تتناول  التي  بالبرامج  - ضرورة االهتمام 

في المجتمع.
- إقامة الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهل المرأة  وتزيد من 

خبراتها.
لتحقيق  وذلك  للمرأة  اإلسالمية  الشريعة  كفلتها  التي  الحقوق  تفعيل   -

المزيد من الجودة في الحياة األسرية.

اإعداد: اأ�صمهان الطاهر عبداهلل 
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المستخلص: 
وفعالية  كفاية  في  وأثرها  اإلدارية  المعلومات  نظم  الدراسة  تناولت 
التنظيمات اإلدارية. تمثلت المشكلة الرئيسة للدراسة في أن هيئة األوقاف 
التطوير  لتحقيق  تسعى  التي  العامة  المؤسسات  من  كغيرها  اإلسالمية، 
في  العالم  بها  يمر  التي  السريعة  البيئية  المتغيرات  مع  والتكيف  المستمر 
وسياسات  ومبادئ  مفاهيم  من  االستفادة  من خالل  وذلك  المجاالت،  كافة 
نظم المعلومات اإلدارية لتحقيق الكفاءة والفاعلية لوحداتها اإلدارية. وقد تم 
التعبير عن المشكلة في صورة التساؤالت الفرعية التالية: ما مدى اهتمام 
الكفاءة  معايير  ضوء  في  المعلومات  نظام  بوظيفة   اإلسالمية  األوقاف 
والفعالية في األداء اإلداري من وجهة نظر العاملين بالهيئة ؟، ما أثر تطبيق 
وظيفة نظام المعلومات اإلداري بهيئة األوقاف اإلسالمية في ضوء معايير 

الكفاءة  والفعالية في األداء اإلداري من وجهة نظر العاملين بالهيئة؟.
التي  لألنشطة  المؤسسة  تطبيق  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف 
لها عالقة بوجود نظم المعلومات اإلدارية وأثر ذلك في كفاية وفعالية أداء 
مجتمع  تكون  ولقد  التحليلي،  الوصفي  المنهج  وفق  اإلدارية،  التنظيمات 
ولتحقيق  الخرطوم،  والية  اإلسالمية  األوقاف  بهيئة  العاملين  من  البحث 
ذلك قامت الباحثة بتصميم استبانة أداة  لجمع المعلومات، وقد تم اختيار 
عينة الدراسة عشوائياً، وبلغ مجتمع الدراسة )57( استبانة، بنسبة )36%( 
برنامج  باستخدام  البيانات  تحليل  وتم  الموزعة،  االستبانات  إجمالي  من 
)Spss(، وذلك للتحقيق من صحة الفرضيات. ولقد توصلت الدراسة إلى 
عدة نتائج أبرزها: أن الهياكل التنظيمية ال تتكافأ مع حجم العملية اإلدارية 

نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في كفاية وفعالية التنظيمات اإلدارية



بالهيئة. و القرارات اإلدارية بالهيئة ال تُتخذ على المستوى اإلداري األعلى 
فقط، وإنما تكون بمشاركة المستويات اإلدارية األخرى. وأُختتمت الدراسة 
باآلتي: استخدام أفضل األساليب لتكنولوجيا المعلومات في إدارة الوقف. 
ضرورة التنسيق بين كل الجهات التي تعمل في إدارة األوقاف في مختلف 
بلدان العالم اإلسالمي لتالقح األفكار ونقل الخبرات واالستفادة من تجارب 

الدول التي تقدمت في هذا المجال. 
الكلمات المفتاحية: النظم؛ نظم المعلومات اإلدارية؛ الكفاية ؛ الفعالية؛ 

التنظيمات اإلدارية.
Abstract:
The study dealt with management information systems and their impact 

on the adequacy and effectiveness of administrative organizations. The 
main problem of the study was that the Islamic Endowments Authority، 
like other public institutions، seeks to achieve continuous development 
and adapt to the rapid environmental changes that the world is going 
through in all fields، by making use of the concepts، principles and 
policies of management information systems to achieve efficiency and 
effectiveness of its administrative units. The problem was expressed 
in the form of the following sub-questions: What is the interest of 
the Islamic endowments in the function of the information system in 
light of the standards of efficiency and effectiveness in administrative 
performance from the point of view of the employees of the authority? 
Administrative performance from the point of view of the authority’s 
employees?

This study aims to know the extent of the institution’s application of 
activities related to the existence of management information systems 

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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and its impact on the adequacy and effectiveness of the performance 
of administrative organizations، according to the descriptive analytical 
approach. The study sample was randomly selected، and the study 
population reached (57) questionnaires، representing (36%) of the 
total distributed questionnaires، and the data were analyzed using the 
(Spss) program، in order to verify the validity of the hypotheses. The 
study reached several results، most notably: that the organizational 
structures are not equivalent to the size of the administrative process 
in the authority. And the administrative decisions in the authority are 
not taken at the highest administrative level only، but are made with the 
participation of other administrative levels. The study concluded with 
the following: Using the best methods of information technology in the 
management of the endowment. The necessity of coordination between 
all bodies working in the management of endowments in various 
countries of the Islamic world to cross-fertilize ideas، transfer expertise 
and benefit from the experiences of countries that have advanced in this 
field..

Keywords: systems; Management information systems; Sufficiency; 
Effectiveness; Administrative organizations.
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المقدمة: 
ظاهرة  ومع  واتساع  تطور  من  العالمي  االقتصاد  يشهده  ما  ظل  في 
انتقال عناصر اإلنتاج،  العولمة االقتصادية، وما تمخض عنها من حرية 
واالقتصادية والعولمة أصبحت أنظمة  نتيجة للتطورات التكنولوجية 
اإلدارية تحتل مكانة واسعة ذات أهمية في كل المجاالت  المعلومات 
وخاصة المجاالت اإلدارية، حيث تطورت أنظمة المعلومات بخطى 
و تُعد  المستويات اإلدارية،  سريعة وثابتة وتعددت تطبيقاتها في جميع 
هذه األنظمة من أنجح الوسائل التي تواجه بها المنظمات تحديات العصر 
إذ أنها تمثل األنشطة المتكاملة التي تهدف إلى الحصول على المعلومات 
ليستعين بها المديرون في اتخاذ القرارات  والمعرفة بوسائل تكنولوجية 
الصائبة في المكان والزمان المحددين، ومن هذا المنطلق فإن الحاجة ماسة 
لالستفادة من أساليب اإلدارة الحديثة لرفع مستوى أداء المؤسسات بصفة 
الخطط  لوضع  وكذلك  اإلسالمية بصفة خاصة،  األوقاف  عامة ومؤسسة 
والدراسات التي تتتبع مسار التحوالت التي تطرأ على أحوالها وأوضاعها، 
لمواكبة طوارئ الحياة المستجدة. وتأتي هذه الدراسة التقويمية للكشف عن 
أثر نظم المعلومات اإلدارية في كفاية وفعالية أداء التنظيمات اإلدارية. وهي 
دراسة حالة لمؤسسة سودانية تمثل نموذجاً يمكن تعميم نتائجها لالستفادة 
منها في تطوير المؤسسات ومدى تأثيرها في أداء التنظيمات اإلدارية في 

بقية المؤسسات السودانية.

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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مشكلة البحث:
    تكمن مشكلة البحث في تزايد الحاجة يوماً بعد يوم للمعلومات حيث 
العملية  في  ألهميتها  وذلك  ؛  منشأة  أي  لنجاح  الرئيس  العنصر  أصبحت 
اإلدارية ومن ضمنها أثرها في كفاية وفعالية أداء التنظيمات اإلدارية في 
األوقاف اإلسالمية. وكذلك تعاني هيئة األوقاف من انحسار المفهوم التنموي 
الشامل للوقف وحصده في دور وأراضي مستأجرة، زهيدة مع ضعف خطاب 
الوقف حيث ال يتم االستفادة من وسائل اإلعالم المتاحة بالشكل األمثل، باإلضافة 

كفاية  فعدم  المجال ضعيفة،  هذا  في  اإلصالح  محاوالت  أن  نجد  ذلك  كل  إلى 

المعلومات الصحيحة وتوفرها في الوقت المطلوب فيه، يعد من أهم عوامل فشل 

كثير من التنظيمات اإلدارية، حيث أن سالمة وفعالية األداء تعتمد بصورة كبيرة 

على مدى صحة المعلومات. وهو ما يتطلب من المنظمات التعرف على 
طبيعة سياسات نظم المعلومات اإلدارية بصورة أوسع. ومن هذا المفهوم 

تكمن مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:
ما أثر نظم المعلومات اإلدارية في كفاية وفعالية أداء التنظيمات 

اإلدارية؟ و منه تطرح التساؤالت الفرعية اآلتية: 
1. ما مدى اهتمام األوقاف اإلسالمية بوظيفة  نظام المعلومات في 

ضوء معايير الكفاءة  والفعالية في األداء اإلداري من وجهة نظر العاملين 
بالهيئة؟

2. ما أثر تطبيق وظيفة نظام المعلومات اإلداري بهيئة األوقاف 

اإلسالمية في ضوء معايير الكفاءة  والفعالية في األداء اإلداري من وجهة 
نظر العاملين بالهيئة ؟
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أهمية البحث: تستمد هذه الدراسة أهميتها من اآلتي: 
في  وأثرها  اإلدارية  المعلومات  لنظم  تناوله  في  البحث  أهمية  تكمن 
كفاية وفعالية أداء التنظيمات اإلدارية، وأيضاً في تناوله إلدارة  الوقف، 
الوقف،  إنجاح رسالة  التنظيمية في  اإلدارة  الضوء على دور  يلقي  حيث 
وبإلقاء نظرة على  الوجود،  نادرة  المجال  الدراسات في هذا  خاصة وأن 
المكتبة العربية نجد أنها تكاد تخلو من مؤلفات تراثية تعالج الوقف بوصفه 
حركة مؤسسية وتجربة اجتماعية، إذ عادة ما يتم تناول األوقاف في سياق 
افتخاري بإنجازات الحضارة اإلسالمية ولم يتم التركيز بصورة كافية على 
تحليل تلك المؤسسة وما نتج من نظم ومؤسسات فرعية تحليالً واقعياً، حيث 
انشغل البحث اإلسالمي المعاصر باالهتمام بما حدث، ولكن السؤال عن 

الكيفية لم يستحوذ على اهتمام يذكر. 
االجتماعية  النظم  ودراستها،  بالمؤسسات  االهتمام  تراجع  ثم  ومن 
وفعاليتها، واألساليب اإلدارية وتعقيداتها المختلفة، ومن الغني عن البيان أن 
الوقف في مجمله ينضوي في اطار سؤال الكيفية0 لذا فمن األهمية بمكان 
إدارة  في  يقدم إسهاماً  للوقف. والبحث  المؤسسية واإلدارية  تناول األبعاد 
الوقف، فإن القصور أمر وارد طالما أن الموضوع يتصف بشح الكتابات 

حوله من جانب، وسعة الموضوع من جانب أخر. 
فرضيات البحث: 

يسعي هذا البحث الختيار الفروض األتية: 
1. الهياكل التنظيمية للهيئة ال تتكافا مع حجم العملية اإلدارية بهيئة 

األوقاف اإلسالمية. 

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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2. تتخذ القرارات اإلدارية بالهيئة على المستوى اإلداري األعلى فقط، 
دون مشاركة المستويات اإلدارية األخرى. 

3. أن القرارات اإلدارية في الهيئة ال تعتمد على كفاية وفعالية نظم 
المعلومات اإلدارية بل تعتمد على الحس. 

أهداف البحث:
    يهدف هذا البحث للتوصل إلى نتائج وإجابات وحقائق تؤدي إلى إيجاد 
األهداف  وهذه  اإلسالمية،  األوقاف  هيئة  في  وفعّال  سليم  معلومات  نظام 

نجملها في النقاط التالية: 
التغيير  سريع  وتطبيقاً  أكاديمياً  حقالً  اإلدارية  المعلومات  نظم  تُعد   •

وسريع االنتشار واالستخدام. 
• المساهمة في نشر ثقافة الوقف. 

• التخلص من الصور الذهنية السلبية المنتشرة عن الوقف. 
• توضيح دور الوقف في صناعة الحضارة اإلسالمية. 

• توضيح دور اإلدارة ومساهمتها في تحقيق الغايات المنشودة من 
الوقف وإبراز التطورات والمعوقات التي مرت بها. 

منهج البحث: 
   استناداً إلى طبيعة البحث وأهدافه، اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي، 
ومنهج دراسة الحالة، والمنهج التاريخي، ومنهج المسح االجتماعي، وذلك 
لمالءمته ألغراض البحث وهو يعبر عن مشكلة الدراسة نوعاً وكماً، ولتتبع 

الظاهرة كما هي عليه في الواقع.
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أسلوب جمع المعلومات: يشمل األدوات التالية:
أوالً: أدوات جمع البيانات األولية:

اإلستبانة.  .1

المقابلة.  .2

المالحظة.  .3

ثانياً: أدوات جمع البيانات الثانوية:
الكتب.  .1

التقارير.  .2

حدود البحث:
المكانية : هيئة األوقاف اإلسالمية والية الخرطوم. 

الزمانية : الفترة ما بين 1989 - 2006م. 
البشرية : يغطي البحث العاملين بهيئة األوقاف اإلسالمية والية الخرطوم. 

المصطلحات اإلجرائية:
نظم المعلومات اإلدارية: هي النظام الذي يخدم اإلدارة، حيث  	

يوفر للمديرين كافة المعلومات التي تستخدم  في وظائف التخطيط 
والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات.

األوقاف: هي المؤسسات والهيئات والفعاليات االجتماعية التي  	
تنشأ وتقوم على الثمر المّسبل بموجب صيغة الوقف وبغرض أعمال البر 

واإلحسان لتحقيق المصالح العامة أو الخاصة.

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
المفاهيم النظرية لإلدارة والتنظيم

مفهوم اإلدارة والتنظيم:
رغم أهمية اإلدارة وعمق جذورها في السلوك اإلنساني فإنه ال يوجد 
اتفاق على تعريف موحد أو شامل لإلدارة. وهناك محاوالت متعددة لتعريف 
اإلدارة من قبل العديد من الكتاب والباحثين، كٌل حسب وجهة نظره إلى هذا 

المفهوم، وذلك حسب التالي:-
عرف فردريك تايلر اإلدارة بأنها: » المعرفة الدقيقة لما تريد من الرجال 
وأرخصها  طريقة  بأحسن  بعملهم  يقومون  أنهم  من  التأكد  ثم  يعملوه  أن 
»)فؤاد، 1985م(. كما أشار إليها )فيفنز وجون،1965م( بأنها: » تنسيق 

الجهود الفردية والجماعية لتنفيذ السياسة العامة(.
أما مفهوم التنظيم فقد عرفه) الطماوي، 1963م(. بأنه: » الشكل الذي 
يستعمل اصطالح  وقد  مرسوم.  لتحقيق غرض  فيه جهود جماعية  تفرغ 
تنظيم للداللة على نظام قائم وقد يستعمل ذات االصطالح للداللة على عملية 

إعادة إنشاء وترتيب العالقات بين أجزاء متفرقة«. 
 تعريف الفعالية والكفاية:

يحرزها  التي  النجاح  درجة   « بأنها:  الفعالية  )محمد،2005م(  يعرف 
يقسم   « عليه  المقدر  أو  منه  المطلوب  اإلنتاج  مستوى  تحقيق  في  المدير 
اإلداري  بمظهر  أحداهما  يتعلق  إلى مستويات  الفعالية  0 ريدون  وليام ج 
الظهور بمظهر  بها نجاح اإلداري في  الظاهرية ويعني  الفعالية  ويسميها 
ويتعلق مستوى  الحقيقة،  لذلك رصيد من  يكون  أن  الفعّال دون  الشخص 

نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في كفاية وفعالية التنظيمات اإلدارية
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الشخصية  الفعالية  الشخصية ويسميها  المدير وأهدافه  بتطلعات  آخر منها 
ذلك  كان  ولو  الشخصية حتى  أهدافه  تحقيق  في  المدير  نجاح  بها  ويعني 
على حساب أهداف المنشأة.  ويتعلق مستوى ثالث منها باإلدارة ويسميها 
الفعالية اإلدارية ويعني بها نجاح المدير في تحقيق أهداف منصبه اإلداري. 
فاعلية  ويسميها  وأهدافها  وقيادتها  بالجماعة  يتعلق  رابع  مستوي  وهناك 
القيادة ويعني بها نجاح القائد في تحريك أعوانه نحو أهداف الجماعة. وهذه 

الجماعة قد تكون رسمية وقد تكون غير رسمية« )مخيمر، 2000م(. 
استخدمت  التي  والموارد  األهداف  بين  العالقة  إلى  فتشير  الكفاية  أما 
لتحقيقها. يعرف وليام ج 0 ريدون الكفاية بأنها: » نسبة الموارد المستخدمة 
إلى األهداف المتحققة من إنفاقها »)مخيمر، 2000م(. ويعرفها تيودورت0 
هير برت بأنها: » االقتصاد في النفقات ويعني بالنفقات كل مورد يحتاج 
عناصر  من  واحد  النشاط  لتمويل  ينفق  الذي  فالمال  المهنة،  إنجاز  إليه 
النفقة، والوقت الذي يبذله العامل في ممارسة النشاط محسوب في النفقات 
والجهد الذي يبذله والموارد التي يستخدمها بما في ذلك الماكينات والمعدات 

واألدوات وخالفها » )عبد الهادي، 1966م(. 
أساسيات ومفاهيم نظم المعلومات اإلدارية

مفهوم أساسيات النظم: 
   على الرغم من أن النظم قد وجدت قبل وجود االنسان إال أن هذا 
المفهوم لم يستخدم في مجاالت العلم إال منذ 1939م ولقد كان أول استخدام 
الطبيعية، وبصفة خاصة في علم األحياء،  العلوم  المفهوم في مجال  لهذا 
ثم انتقل هذا المفهوم في مجال العلوم االجتماعية بدالً من استخدام المدخل 
التحليلي، ومن المفيد أن يتعرف القارئ على مفهوم النظم وأساسياتها وذلك 
لكي يستطيع أن يفهم المعلومات اإلدارية باإلضافة إلى أن اإللمام بالمفاهيم 

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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األساسية للنظم يساعد مستخدمي تنظيم المعلومات اإلدارية على المشاركة 
لرغباتهم  محققة  المعلومات،  نظم  تأتي  بحيث  النظام  تصميم  مراحل  في 
  )Alzubairy، 2003( كما عرف .)وملبية الحتياجاتهم )سلطان، 2000ه
ومعنى  قيمة  لها  يكون  بحيث  معالجتها  تمت  »بيانات  بأنها:  المعلومات 

بالنسبة لمتخذ القرار«. 
تعريف النظام: 

   يعرف النظام بأنه : »مجموعة من األجزاء التي تتعامل وتتكامل مع 
المفهوم فإنه  تثبيتها لتحقيق أهداف معينة، وفقا لهذا  البعض ومع  بعضها 
نظام يتضمن عدداً من العناصر والتي يمكن أن تمثل نظماً فرعية داخل 
أجل  من  البعض  بعضها  مع  وتتكامل  تتفاعل  الفرعية  النظم  تلك  النظام، 
تحقيق مجموعة من األهداف التي يسعي النظام إلى تحقيقها وذلك في ضوء 
معطيات بيئية معينة وبناء على ذلك فإن مفهوم النظام يصلح للتطبيق على 
الظواهر من خالل منهج شمولي يأخذ في االعتبار العالقات التي تربط بين 
األجزاء  من دراسة  بدالً  للنظام وذلك  المكونة  الفرعية  النظم  أو  األجزاء 
بالمدخل  المكونة على حدة ومعزل عن األجزاء األخرى وهو ما يعرف 

التحليلي« )السالمي، 2003م(.
مفهوم نظم المعلومات اإلدارية:

   تعددت التعاريف التي قدمت نظم المعلومات واختلفت هذه التعاريف 
قدمها  التي  التعاريف  تأثرت  فقد  لمقدميها،  العلمية  العملية  باختالف 
الممارسون لنظم المعلومات بخلفياتها العلمية والمهنية، وغاب عنها التمييز 
الدقيق لألنواع المختلفة من نظم المعلومات. وتجنباً للجدل الوارد حول هذه 
التعريفات، يمكن فيما يلي عرض أكثر التعريفات شيوعاً لنظم المعلومات 
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ثم التوصل منها إلى أهم المالمح والسمات التي تميز نظم المعلومات عن 
غيرها من النظم اإلدارية ) البكري، 1995م(. 

التي  اإلجراءات  من  »مجموعة  بأنها  المعلومات  نظم  ألدون  وعرف 
المعلومات  استرجاع، وتشغيل وتخزين، ونشر  أو  تجميع  يتم من خاللها 
بغرض دعم عمليات صنع القرار وتحقيق الرقابة في المنظمة«) البكري، 
1995م(. كما أشار ) إدريس،2005م(. إلى نظم المعلومات بأنها » بيانات 

بالنسبة  لها معني وقيمة حقيقية أو مدركة  قد تمت معالجتها بحيث يكون 
لتنفيذ القرار«. كما ُعرفت بأنها: نوع من أنواع أنظمة المعلومات المصممة 
والقيادة  والتنظيم  للتخطيط  الالزمة  بالمعلومات  المنظمة  إداريي  لتزويد 
  )Alheyaliوالرقابة على نشاط المنظمة، أو لمساعدتهم على اتخاذ القرارات

.& Almurad، 2005(
مفهوم الوقف في اللغة واالصطالح

مفهوم الوقف لغة: 
   الحبس المنع وهو مصدر وقف وقفاً ومنه : وقفت الدار حبستها في 
سبيل هللا والجمع أوقاف. ويقال للموقوفة وقف، من باب إطالق المصدر 
وإرادة اسم المفعول، ولذا ُجمع على أوقاف، كوقت وأوقات، )الجوهري، 
1982م(. ومنه قوله سبحانه وتعالي: » وقفوهم إنهم مسئولون » )سورة 

الصافات: اآلية،24(. وفى الحديث أن خالداً »  قد احتبس إدراعه واعتده 
في سبيل هللا ») العسقالني، صحيح البخاري(. 

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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الوقف في االصطالح الشرعي: 
   وردت تعريفات كثيرة ومتعددة عند الفقهاء ونذكر أهمها وأبرزها : 

• عرفه فقهاء األحناف أنه: » حبس العين على حكم ملك الواقف 

والتصديق بالمنفعة على جهة الخير« ) الزحيلي، 1987م(. 
• عرفه فقهاء الشافعية بأنه: »حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء 

عينه، بقطع تصرف الواقف أو غيره في رقبته يصرف في جهة خير 
تقرباً إلى هللا تعالي«)الزحيلي، 1987م(.

• عرفه الحنابلة بأنه: »تحبيس األصل وتسبيل الثمرة«)بن قدامة، بت(. 

• عرفه المالكية بأنه: جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكاً بأجر، 

أو جعل قلته كالدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس« )بن قدامة، 
ب ت(.

وبالنظر لالختالفات التي نراها في تعريفات الفقهاء السابقة، فإنما مرد 
ذلك كله إلى شكل التكييف الفقهي الذي اعتمده واحد منهم من حيث األركان 
والشروط التي وضعوها للوقف. والبد لإلشارة  هنا إلى تعريف الحنابلة  
أقرب التعاريف إلى التصور الشرعي اإلسالمي لهذه الجزئية من جزيئات 

فقه المعامالت وذلك للمبررات التالية )األمين، 1992م(: 
1. إنه اقتباس من حديث رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( عندما قال 

لسيدنا عمر )رضى هللا عن(  »أحبس أصلها وسبل ثمرتها«. 
التعريف خاص بذكر جوهر الوقف وإظهار حقيقته دون  2. إن هذا  
التطرق إلى أمور أخرى وجزيئات تكميلية تخص ملكية العين، أو لزوم 
الوقف أو غيرها من تفصيالت الفقهاء التي تعتمد على اجتهاداتهم واختالف 
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بين جميع  مشتركاً  قاسماً  التعريف  هذا  يجعل  الذي  األمر  النظر  وجهات 
المذاهب الفقهية واآلراء االجتهادية. 

األوقاف اإلسالمية:
إن النظــر في المســار التــاريخي لألوقــاف اإلســالمية، وفي الواقع 
لجميع العقارات التي هي خارج نطاق الملكية الخاصة في جميـع المجتمعات 
البشرية، يـدلنا أن عـين المجتمع كانـت دائماً هي الضــامن النهائي الوحيــد 
لصــون هــذه الممتلكات والحفاظ عليها. فحيثما كانت عين المجتمع ساهرة 
العين  تلك  تغفل  آن  كل  وفي  تزول،  وال  األوقاف  تبقى  مترقبة  وواعية 
الكبيرة  والمقابر  المساجد  في  جلياً  ذلك  يتضح  األوقاف.  وتزول  تنقضي 
والقاهرة،  المنورة ودمشق  والمدينة  المكرمة  العامرة مثل مكة  المدن  في 
بالمسلمين مثل قرطبة وغرناطة. كما يتضح في  العامرة  بل وحتى غير 
األحوال التي وضعت فيها سجالت ووثائق رسمية مثل سجالت أرشيف 
المحاكم العثمانية في القرون ما بعد الخامس عشر لما بدأت األوقاف تسجل 
في المحاكم وصارت نسخة هذه السجالت تحفظ  في األرشيف العثماني 

في إستنبول.
اآلتي  نتبع  أن  يجب  اإلسالمية  األوقاف  ونفعّل  نحافظ  ولكي   

)قحف،2005م(:-
1. صون الممتلكات الوقفية والمحافظة عليها:

معروف أن الكثير من الممتلكات الوقفية قد انتهت وانتقلت إلى الملك 
اإلسالمية.  البلدات  من  كثير  في  للدولة  العام  الملك  أو  لألفراد  الخاص 
وقد كثرت الكتابات عن ذلك مما يغني عن أي تكرار. فكيف نفعّل العين 
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المجتمعية في استرداد الممتلكات الوقفية المنهوبة وصونها والحفاظ عليها.
من  واحداً  اتخذت  قد  المجتمعية  العين  أن  التاريخية  المالحظة  تدلنا 
والتوثيق  الوقف.  مع  التعامل  في  الناس  جمهور  اشتراك  هما:  شكلين 
في  األوقاف  وهيئات  وإدارات  وزارات  وتقوم  الوقفية.  لألمالك  القانوني 
بلدان األكثرية اإلسالمية ولعديد من بلدان األقليات بتسجيل أمالك األوقاف 
وتوثيق ملكيتها. على أن التجربة التاريخية تدل أيضا أن التوثيق والقيد في 
سجالت محفوظة ال يكفيان وحدهما في صون األوقاف القديمة من العبث 
واالنتهاب، فهذه أوقاف فلسطين الموثقة وهذه األوقاف في كثير من البلدان 
اإلسالمية التي انتقلت فعلياً إلى الملك الخاص، أو الملك العام على الرغم 
األقصى  المسجد  مثال  إن  وقفيتها.  وسجالت  وثائق  وجود  استمرار  من 
الحاضر  الناس ووجودهم  اشتراك جمهور  وساحاته شاهد على ضرورة 
والمحافظة  األوقاف  صون  في  القانونية  والوثائق  السجالت  إلى  إضافة 
عليها كما أن تغييب جمهور الناس عن األوقاف حتى المساجد في بعض 
األحيان في البلدان والمجتمعات اإلسالمية أدى إلى أن تصرفت بها وزارات 
وإدارات األوقاف تصرفات انتهت إلى فقدانها باسم االستبدال أحياناً وباسم 
صالحيات الوزير أو المصلحة العامة أحيانا أخرى. فالبد إذاً من إشراك 

الجمهور في صون األوقاف إضافة إلى التوثيق القانوني. 
2- التجديد واالبتكار في الوقف:

أكد األرناؤوط في ورقته وفي ما نقله عن شيخ فقهاء العصر المرحوم 
مال ألعمال  الحقيقة »تخصيص  في  اإلسالمية  هي  األوقاف  أن  الزرقا 
البر أو الخير«. وأن كل  الخير ال يحده قيد وال يقيده حد فيما عدا قصد 
القيود والشروط إنما هي من استحسان الفقهاء وليست من أصل النصوص 
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الالزمة. إن هذا المبدأ هو ما يؤكد المنطق السليم ؛ ألن الوقف إحسان وما 
ينبغي أن يكون على اإلحسان والمحسنين من سبيل. 

األولى  جريان  هو  العادية  والصدقة  الوقف  بين  الحقيقي  الفرق  إن 
وانقطاع األخيرة لذلك أجتهد الفقهاء في الماضي والحاضر في قبول أنواع 
المنقوالت من مصاحف  الوقفية ذات طبيعة غير مؤبدة مثل  من األموال 
وسجاد ودواب وسيوف وغيرها كما قـَبِل بعض األقدمين وقف المنافع نحو 

وقف المؤجر المنفعة التي آجرها أو أي جزء منها. 
الخير  البر وأفعال  تتطور وتتغير حاجاتها وأنواع  المجتمعات  أن  كما 
فيها فقد ابتكر المسلمون، منذ عهد الصحابة الكرام. الوقف الذري ثم الوقف 
على الدواب األهلية المستنفدة الطاقة وعلى القطط والطيور، والوقف على 
قَبِلـوا وقف  مواساة المرضى وأدويتهم، وغير ذلك. كمـا أن فقهاء الشـام 
ِدْفق الماء المتكرر السيالن عبر أنابيب ذات فتحات معروفة رغم أن الماء 

مادة مستهلكة ما يتدفق منه يُستنفد ويُستهلك. 
وقف  مثل  األوقاف  من  جديدة  ألنواع  أفهامنا  تتفتح  أن  اليوم  ونحتاج 
بعض إنتاج مصنع أو مزرعة أو بعض منافع أرض أو عقار أو الوقف 
موسم  في  واحداً  يوماً  للفاكهة  بستان  صاحب  وقف  أو  للمسجد  المؤقت 
ويقطفون  بستانه  في  يتنزهون  أليتام  سنة  كل  )يتكرر(  يجري  القطف 
ويأكلون مجاناً ما يشاؤون من فاكهته طيلة ذلك اليوم. ويمكن إضافة وقف 
الفنادق خدماتها الفندقية لغرف، بعينها ألغراض بر محدودة أو ألنواع من 
مستفيدين موصوفين بحيث يستمر ذلك عاماً بعد عام لمدة تطول أو تقصر. 
المواصالت  المجاني في  الركوب  ومثل ذلك وقف االحتفاالت مثل وقف 
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داخل المدينة في يوم االستقالل. 
   أما التوقيت في الوقف فقد قبلته بعض المذاهب إال في المسجد فلم 
هذا التقييد ؟ وبخاصة بعد أن الحظنا الحاجة للتوقيت في وقف المسجد في 
المجتمعات اإلسالمية الجديدة النامية في البلدان الغربية وبخاصة الجديدة 
منها مثل األمريكيتين وأستراليا حيث يحتاج المسلمون إلى مسجد مؤقت 
ريثما يبني أو يستكمل بناء المسجد الدائم. وقد تكثر الحاجة للمسجد المؤقت 
أمريكا  في  الطالبية  البيئات  مثل  التنقل  الكثيرة  المسلمة  المجموعات  في 

الشمالية. 
فقد يقال أن جميع هذه األمثلة وأشباهها هي مما يقع تحت عنوان الصدقة 
وهو باب واسع يشمل كل ذلك فلم اإلصرار على اعتبارها أوقافا ؟ ولكن 

هناك نقاطاً أربعة تجعلنا نرى أنها من األوقاف هي:     
من  ال  األوقاف  نوع  من  تجعلها  واالستمرارية  التكرار  طبيعة  أن   .1
الصدقة. والفرق بين الوقف والصدقة هو التكرار واالستمرار فالوقف إنما 

هو صدقة جارية. 
بالضرائب  مزايا  والواقفين  األوقاف  تمنح  البلدان  من  كثيراً  أن   .2

في اإلجراءات  المالية وتقدم لهم تيسيراً  المالية وغير  والتكاليف األخرى 
المزايا  هذه  من  واقفوها  و  العطاءات  هذه  تستفيد  ال  فلماذا  والمعامالت، 

والتيسيرات؟ 
3.  إن قصد الواقف أن يستمر هذا النوع من العطاء، وهذا من طبيعة 
الوقف ـ بحيث يلزم نفسه به فال ينقطع العطاء في لحظات الضعف النفسي 

والخمول ـ وأن يلزم الورثة والمالكين من بعده باستمرار هذا العطاء. 
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4.  إن التنوع والتجديد واالبتكار في أشكال العطاء يشجع الناس على 

زيادة البر وأنواع الخير.
استمرارية إنشاء أوقاف جديدة:

لنا اآلباء واألجداد على أهميته  التراث وما تركه  إن العيش فقط على 
المستقبل  لبناء  بد  وال  لألمة.  وال  لألفراد  مستقبالً  يقيم  ال  فوائده-  وكثرة 
الثالثة، من  ثالث فعّال ومنتج بفروعه  العمل على تشجيع قيام قطاع  من 
ينبغي دراسة  أوقاف جديدة  إنشاء  زكاء وأوقاف وصدقات. وللعمل على 
الواقفين المتوقعين والتعرف على خططهم وأهدافهم المستقبلية من جهة، 
كما ينبغي دراسة الحاجات المجتمعية العامة مما يصلح للقطاع الخيري أن 
يقوم بالوفاء به مع اإلفادة من تجارب المؤسسات الخيرية حيثما وجدت في 

البلدان ذات األكثرية المسلمة أو في غيرها.
وال شك أن أهم ُمحفٍّز على اإلطالق إلنشاء أوقاف جديدة هو واعظ هللا 
في قلب المؤمن والتأكيد المستمر على هذا الحافز هو من واجب الوعاظ 
ثالثة  من  المحتملون  الواقفين  إن  المساجد.  وخطباء  والمدرسين  واآلباء 
المهتمة  العاملة  الوسطى  الطبقة  وفئة  جداً.  األغنياء  األفراد  فئة  فئات: 
بمستقبل األسرة واألوالد عندما يقل أو ينقطع عمل كاسب العيش فيها. وفئة 
التي  األغنياء والمتوسطين ممن يملكون في قلوبهم حب الخير واألعمال 
تخدم المجتمع مهما كان الدافع الذاتي لديهم. ويصلح لكل من هذه الفئات من 

البرامج ما قد ال يصلح لغيرها. 
ويالحظ أن كثير من أفراد الفئتين األولى و الثانية أما أنهم تحولوا إلى 
المجتمعات اإلسالمية  إلى  ينتمون  أنهم  أو  العالمي  المستوى  العبين على 
في بلدان المسلمون فيها أقلية سكانية ) علما بأن ثلث مسلمي العالم يعيشون 
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خارج بلدان األكثرية المسلمة (. وبالتالي فإن من المهم جداً أن نسأل أنفسنا 
 )Trust(  لماذا يلجا كثير من أغنياء المسلمين إلى إقامة أوقاف باسم الترست

في بلدان تسودها قوانين غير مستقاة من الشريعة اإلسالمية. 
إضافة إلى ذلك، ينبغي لنا أن نتفهم األغراض واألهداف التي يقصد إليها 

أهل الطبقة الوسطى ممن يعيشون في بلدان العالم اإلسالمي أو خارجه. 
أن عامل األمان القانوني قد يكون من أهم عوامل اجتذاب قيام األوقاف 
باسم الترست في البلدان التي تمارس ثقافة قانونية مستقرة ألحكام الترست 
وتفاصيلها حيث يتمتع الواقف باإلحساس بأمن وقفه وبقائه ضمن األهداف 
والمنهج اإلداري التي استنها له. وبخاصة عندما يقارن ذلك مع كثير من 
البلدان اإلسالمية التي ال يسود فيها القانون اصالً أو التي تحترم قوانينها. 
في  تطفي  المختص  للوزير  واسعة  يعطي صالحيات  نفسه  القانون  ولكن 

كثير من األحيان على أغراض الواقف وإرادته. 
  ومن عوامل الجذب ايضاً التسهيل القانوني الذي يشمل التنوع الكثير 
الضريبية  التنازالت  إليها  يضاف  والتقاعد  والتوفير  االدخار  برامج  في 
للمستقبل  االدخار  على  للتشجيع  القانونية  األنظمة  تقدمها  التي  العديدة 
النفقات  والحتمال  األوالد  ولتعليم  والكسب  العمل  عن  العجز  ولسنوات 
الطبية والجراحية كل ذلك يستدعي التفكير جدياً بتقديم برامج وقفية تخدم 

هذه االغراض والمقاصد المعتبرة شرعاً وعقالً. 
   فالمطلوب إذاً ميثاق جديد لألوقاف اإلسالمية يراعي ظروف ومقاصد 
الواقفين في مجتمعاتنا المسلمة المعاصرة وييسر عليهم إقامة أوقاف جديدة 
على  يعمل  كما  المشجعة.  الضريبية  المزايا  لهم  وتوفر  تحقق طموحاتهم 
سد الثغرات التي أدت إلى انتهاب كثير من أمالك األوقاف الموروثة من 
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القرون الماضية وينفتح على التجديد واالبتكار بآن وأحد. 
الدراسات السابقة:

تشــــكل الدراســــات الســــابقة  بدايـــة لخـــط الشـــروع النطـــالق 
الدراســـة الحاليـــة و الـــتي بـــدورها  ســـتكون بدايـــة لدراسات الحقة. 

و في ما يلي عرض لبعض هذه الدراسات:
1. دراسة صديق، )2006م(. بعنوان : » أثر التنظيم غير الرسمي على 
المنهج  وفق  السودانية.  الجمارك  بالتطبيق على  اإلدارية«  الوحدات  أداء 
البيانات،  لجمع  أداة  بوصفها  االستبانة  استخدام  مع  التحليلي،  الوصفي 
وكانت نتيجة الدراسة: الوصف الوظيفي بإدارة الجمارك يساعد على أداء 
المهام الوظيفية بشكل واضح وعلمي. واتباع األنظمة واللوائح والقوانين 
يعد السمة الغالبة في إدارة الجمارك. وأوصت الدراسة: بالعمل على الحد 
تحديد  الجمارك، حيث ضعف  بإدارة  الوظيفة  الشخصي على  التأثير  من 
المسئوليات والواجبات يضعف كفاءة العمل، حيث عدم توضيح  التشريعات 
والخطط والبرامج يجعل التنظيم غير الرسمي يعمل وفق ما يراه مناسباً 
أو منسجماً مع تحقيق األهداف التنظيمية من وجهة نظره الشخصية، وهنا 
يلجأ إلى أتباع أساليب غير رسمية في التنفيذ تتأسس بموجبها عالقات جيّدة 

)غير رسمية ( تتعارض مع العالقات الرسمية.
في  األداء  وفعالية  »الرقابة  بعنوان:  )2004م(.  رحمي،  دراسة   .2

الجمعيات و الهيئات اإلسالمية: دراسة حالة البوسنة و الهرسك«. حاولت 
الدراسة الوقوف على مدى اهتمام هذه الجمعيات بموضوع الرقابة مستخدمة 
المناهج العلمية والنظرية والتطبيقية. وتوصلت الدراسة إلى اآلتي: افتقار 
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هذه الجمعيات إلى األساليب الرقابية، واختيار الموظفين األكفاء وتأهيلهم له 
تأثير على األداء وتحقيق األهداف. وتوصي الدراسة: بوضع وتصميم نظم 
رقابية متخصصة وحديثة  تتالءم مع واقع المنظمات والمؤسسات الخيرية، 
وعلى المديرين االهتمام بوظيفة الرقابة وفعالية األداء وتضمين ذلك في 

الخطط والسياسات.
3. دراسة بشير، )2004م(. بعنوان: »مساهمة الوقف الخيري اإلسالمي 
ــــ اقتصادية  التنمية االقتصادية ». والبحث عبارة عن دراسة فقهية  في 
استخدام  مع  التحليلي،  الوصفي  المنهج  وفق  مقارنة.  تحليلية   - إدارية   -
األول  فصلها  في  الدراسة  تتناول  البيانات،  لجمع  أداة  بوصفها  االستبانة 
في  وتتحدث  المسلمين،  وعند  القديم  التاريخ  وفي  التاريخ   عبر  الوقف 
فصلها الثاني عن دور الوقف في التنمية االجتماعية وتلبية حاجات األمة. 
ثم تناولت في الفصل الثالث التنمية في اإلسالم مستعرضه مفهوم التنمية 
وأساسها ودور عناصر اإلنتاج في التنمية، وفى الفصل الرابع تناولت دور 
الوقف في التنمية مبينه الجوانب االقتصادية واإلدارية، أما الفصل الخامس 
والمشاريع  واإلدارة  النشأة  الكويت  في  الوقف  لتجربة  الباحث  أفرده  فقد 
البحث تجربة هيئة األوقاف اإلسالمية  تناول  الوقفية وفى الفصل األخير 
في السودان. وتوصلت الدراسة إلى: االهتمام بمعالجة الجانب االقتصادي 
ودعم التنمية دون معالجة البناء المؤسسي واآلليات والدوافع التي تنهض 

بالوقف وتحمله ألن يكون عمالً مجتمعياً ودعوياً. 
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ما يميز الدارسة الحالية عن الدراسات السابقة:
التي  البيئات  اختالف  مع  السابقة  الدارسات  استعراض  من  تبين  وقد 
أجريت فيها، واختالف طبيعية نشاط المنظمات التي طبقت عليها، وتنوع 
المستخدمة للحصول  تناولتها وتعدد األساليب اإلحصائية  التي  المتغيرات 
على البيانات وتحليلها. أن هذه الدراسة اتفقت مع  الدراسات السابقة في 
بعض الجوانب مثل األدب النظري المتعلق بمفهوم نظم المعلومات اإلدارية، 
يمكن  آخر  جانب  ومن  اإلدارية.  التنظيمات  أداء  و  والفعالية،  والكفاية 
استخدام  التحليلي مع  الوصفي  المنهج  استخدام  في  التشابه  مالحظة وجه 
االستبانة بوصفها أداة لكل منهم، وأيضاً تختلــف الدراســــة الحاليــــة عن 
الدراســــات الســــابقة في األبعــــاد الــــتي تم مــــن خاللهــــا دراســــة 
األثــــر بــــين متغــــيري البحث، وكذلك تختلف معها من حيث األهداف، 

و كذا الحيز المكاني و الزماني لها.   
إجراءات الدراسة الميدانية: 

االستبانة: 
    تعد االستبانة األداة الرئيسة لجمع البيانات في هذا البحث وهو ينقسم 
عن  أسئلة  أربعة  ويتضمن  الشخصية  بالبيانات  يتعلق  األول  قسمين  الي 
النوع، المؤهل العلمي، المهنة، ثم سنوات الخبرة، فبينما يشتمل القسم الثاني 

على ثمانية أسئلة تتعلق بالبيانات المطلوبة الختبار فروض البحث. 
مجتمـــع البحــــث:

يُقصد بمجتمع البحث المجموعة الكلية من العناصر التي تسعى الباحثة 
أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة حيث يتمثل مجتمع 
الدراسة في الموظفين، بهيئة األوقاف اإلسالمية والية الخرطوم باعتبارهم 

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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وسطاء يتم التعامل معهم حصرياً. و يتكون مجتمع البحث من 160 مفردة.
عينـــة البحــــث: 

نظراً النتشار مجتمع البحث في مساحات جغرافية واسعة فقد تم اختيار 
عينة عشوائية بحجم )53( مفردة بنسبة %33 بالصورة التي تجعلها عينة 
البحث  يوضح مجتمع   )1( والجدول  عادالً،  تمثيالً  البحث  لمجتمع  ممثلة 

وعينته.
جدول رقم )1( : مجتمع وعينة البحث 

نسبـة العينة المئويةعينة البحثمجتمع البحثبيان
%1605333العــــــــدد

المصدر: بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م.
    جدول )1( يوضح مجتمع البحث في )160( مفردة وقد تم اختيار )53( 
لتمثيل  للمجتمع وهي كافية  المئوية  النسبة  )%33( من  مفردة والتي تمثل 
هذا المجتمع والذي تطلب طبيعة وظروف التعامل معه جهد كبير لمحاولة 
معرفتهم أو التعرف عليهم، بل وال يمكن بسهولة مقابلة هذا المجتمع بأكثر 
من هذه العينة المختارة ؛ ألنه ال توجد هناك أي أماكن ثابتة تضم أفراده فهم 

متفرقون حسب ظروف العمل. االستبانات الموزعة والمستلمة: 
تم توزيع )53( استبانة على عينة البحث المختارة، وتم استالمها بالكامل، 

وجدول )2( يوضح توزيع واستالم االستبانات.

نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في كفاية وفعالية التنظيمات اإلدارية
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                    جدول رقم )2( : االستبانات الموزعة والمستلمة
النسبةغير المستلمالمستلمالموزعالنوع
%100-5353استبانة

المصدر : بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م. 
  بالرغم من عدم سهولة الحصول على عينة المجتمع إال أنه تم توزيع 
العدد المختار في العينة، وجدول )2( يوضح العدد المختار )53( وقد تم 

جمعه كامالً بنسبة 0%100
الطريقة المستخدمة في تحليل البيانات: 

استخدمت الباحثة طريقة اإلحصاء الوصفي في تحليل البيانات الشخصية 
وذلك لمحدودية العينة، أما فيما يتعلق باختبار فروض البحث فقد تم استخدام 
باستخدام  وذلك   )SPSS( االجتماعية   للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  برنامج 
0 ( كما هو متبع في   ،50( 5% كا2 )س(2 عند مستوى معنوية  طريقة 
المحسوبة  كا2)س(2  قيمة  كانت  إذا  أنه  ذلك  ويعني  االجتماعية.  العلوم 
عند مستوى معنوية %5 أو درجة ثقة %95 أكبر من قيمتها في جدول 
توزيع مربع كا2)س(2 يرفض فرض العدم ويكون الفرض البديل )فرض 
البحث( صحيحاً، أما إذا كانت قيمة كا2)س(2 أقل من قيمتها في جدول 
قبول  فذلك معناه   5% أقل من  أو عند مستوى معنوية  كا2)س(2  توزيع 

فرض العدم وبالتالي يكون الفرض البديل )فرض البحث( غير صحيح.
تحليل البيانات الشخصية:

تحتوي هذه البيانات على أربعة أسئلة تتضمن النوع، المؤهل العلمي، 
في  الوصفي  اإلحصاء  طريقة  استخدام  تم  وقد  الخبرة،  سنوات  المهنة، 

تحليلها على النحو التالي: 

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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توزيع المبحوثين حســب النوع:
جدول رقم )3( : يوضح توزيع المبحوثين حســــب النـــــوع

النســـــــبالعــددالنوع
%342،64ذكر

8، 1935أنثى

%53100المجموع

المصدر : بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م0
من الجدول أعاله تجد الباحثة أن )2، %64( من أفراد العينة ذكور، و 

)8، %35( إناث، مما يدل على أن الغالبية العظمى من مجتمع العينة ذكور 

بنسبة )2، 64%(. 
توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي: 

جدول رقم )4( : يوضح توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي
النسبةالعددالمؤهل
3، %1528ثانـــوي
3، %3260جامعـــي
4، %611عليـــــا

--أخــــــرى
%53100المجموع

المصدر: بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م.
    من الجدول أعاله نجد أن )%3،60( من أفراد العينة هم حملة درجة 
المرتبة  في  السودانية  الشهادة  على  الحاصلين   )28% البكالوريوس،)3، 
الثالثة حملة الدراسات العليا بنسبة )4، %11(، مما يدل على أن )%50( من 
أفراد العينة هم حملة البكالريوس  وهم األكثر فعالية في الرد والتجاوب مع 
االستبانة والدراسة العلمية وهذه تعد ظاهرة إيجابية تخدم الهيئة عند وضع 
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الخطط التي تحقق األهداف بالهيئة0 
توزيع المبحوثين حسب المهــنة:

جدول رقم )5(: يوضح توزيع المبحوثين حسب المهنة.
النسبةالعددالجهة
4، %59إداري
5، %4075موظف
1، %815عامل

%53100المجموع

المصدر : بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م0
   من الجدول أعاله نالحظ أن )%4،9( من أفراد العينة المبحوثة من 
فئة اإلداريين وأن نسبة )5، %75( هم من فئة الموظفين، أما العمال يمثلون 
نسبة )%15،1( ونالحظ أن فئة الموظفين تمثل الغالبية العظمي من الهيئة.

توزيع المبحوثين حسب سنوات الخبرة: 
            جدول رقم )6(: يوضح توزيع المبحوثين حسب سنوات الخبرة

النسبةالعددسنوات الخبرة

8، 311 سنوات أو أقل
20%

2، %4163ــــ 7 سنوات
%2649أكثر من 8 سنوات

%53100المجموع

المصدر : بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م 0
  من الجدول أعاله نجد أن نسبة الذين تتراوح سنوات خبرتهم إلى أقل 
من 3 سنوات نسبتهم  )%20،8( أما الذين تتراوح سنوات خبرتهم من )4 
ـــ 7 ( سنوات  كانت نسبتهم )%2،3( ونسبة الذين سنوات خبرتهم أكثر من 

8 سنوات نسبتهم %49  مما يدل على أن الذين خبرتهم أكثر من 8 سنوات 

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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هي أكبر نسبة.
اختبار فروض البحث: 

العملية  مع حجم  تتكافأ  ال  للهيئة  التنظيمية  الهياكل  األولى:  الفرضية   
اإلدارية بالهيئة: 

جدول رقم )7(: الهيكل التنظيمي الحالي ال يناسب حجم ونشاط وظروف 
الهيئة. 

النســــبةالعـــــددعدم مناسبة الهيكل الحالي لحجم ونشاط الهيئة
9، %1018أوافق بشدة

4، %2343أوافق
7، %1120محايد

9، %11ال أوافق بشدة
1، %815ال أوافق

%53100المـــجــــمـــوع

المصدر: بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م.
    من الجدول أعاله توصلت الباحثة إلى أن نسبة )9، %18( يوافقون 
بشدة على أن الهيكل التنظيمي الحالي ال يتناسب مع حجم ونشاط وظروف 
الهيئة وأن نسبة )4، %43( يوافقون، مما يدل على أن نسبة) 3، 62%( 
)نسبة تراكمية ( يوافقون على عدم تناسب الهيكل التنظيمي الحالي. وجاءت 
نسبة المحايدون )7، %20( والذين ال يوافقون )%17( من حجم العملية0 

   الختبار فرض البحث الذي يقوم على أساس أن )الهياكل التنظيمية 
الباحثة طريقة   اتبعت   ) بالهيئة  اإلدارية  العملية  تتكافأ مع حجم  للهيئة ال 
مستوى  أن  أساس  على  االختبار  ويقوم    Chi  square  test، اختبار 
القيمة  أن  يعني  هذا  فإن   ،5% من  أقل  كان  إذا    Significant  المعنوية
معنوية  أي  وبالتالي وجود عالقة   الجدولية،  القيمة  أكبر من  المحسوبة 
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القائل  العدم،  يتم رفض فرض  الحالة  هذه  ( وفي  إحصائية  داللة   ( ذات 
أن الهياكل التنظيمية للهيئة تتكافأ مع حجم العملية اإلدارية بالهيئة، وقبول 
الفرض البديل )فرض البحث ( القائل أن الهياكل التنظيمية للهيئة ال تتكافأ 

مع حجم العملية اإلدارية بالهيئة. 
مرونة الهيكل التنظيمي والتصميم: 

جدول رقم )8( : يتميز الهيكل التنظيمي بالمرونة والتصميم الجيّد
يتميز الهيكل التنظيمي بالمرونة 

النسبــــةالعـــددوالتصميم الجيد

7، %35أوافق بشدة
7، %2037أوافق
6، %1222محايد

%917ال أوافق بشدة
%917ال أوافق
%53100المجموع

المصدر: بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م. 
من الجدول أعاله نجد أن )7، %37(  يوافقون على أن  الهيكل التنظيمي 
يجيبون   )22%  ،6( الثانية  المرتبة  في   يأتي  والتصميم،  بالمرونة   يتميز 
والذين  بشدة  يوافقون  ال  الذين  من  كل  الثالثة  المرتبة  في  وتأتي  بالحياد 
يوافقون بنسبة %17 لكل واحد منهما وأخيرا نسبة )7، %5( فقط يوافقون 
بشدة، وبالنظر للنسبة )التراكمية( نجد أن )4، %43( يوافقون بشدة ويوافقون 
وهي تعد نسبة أقل من %50 مما يدل على أن الهيكل التنظيمي ال يتميز 
بالمرونة والتصميم الجيّد كما أثبت ذلك اختبار كا2،)س2( فرض البحث 
الذي يقول أن الهياكل التنظيمية للهيئة ال تتكافأ مع حجم العملية اإلدارية  

بالهيئة.
عدم مساهمة الهيكل في تحقيق أهداف الهيئة.

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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جدول رقم )9( : الهيكل الحالي ال يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.
الهيكل الحالي ال يسهم 

في تحقيق أهداف 
الهيئة

النسبةالعدد

2، %713أوافق بشدة
%1834أوافق
8، %1120محايد

4، %59ال أوافق بشدة
6، %1222ال أوافق
%53100المجموع

المصدر: بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م.
   من الجدول أعاله نالحظ أن )2، %13( يوافقون بشدة على أن الهيكل 
الحالي ال يسهم في تحقيق أهداف الهيئة، %34 يوافقون - )%8،20( محايدون 
- 4، %9 ال يوافقون بشدة - 6، %22 ال يوافقون، ونستنتج من ذلك أن الهيكل 

النسبة  لمقارنة  بالرجوع  الهيئة وذلك  أهداف  الحالي ال يسهم في تحقيق، 
)التراكمية( للذين يوافقون بشدة والذين ال يوافقون )2، %47( ونسبة الذين ال 
يوافقون بشدة والذين ال يوافقون علي أن الهيكل الحالي ال يسهم في تحقيق 
أهداف الهيئة و%32 وهى أقل من نسبة الذين يوافقون بشدة ويوافقون، وهو 
كذلك اثبات لفرض البحث القائل أن الهياكل التنظيمية للهيئة ال تتكافأ مع 

حجم العملية اإلدارية بالهيئة والذي تم إثباته باختبار كا2،)س2(.
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الفرضية الثانية: تُتخذ القرارات اإلدارية على المستوى اإلداري 
األعلى فقط دون مشاركة المستويات اإلدارية األخرى:

جدول رقم )10( : تُتخذ  القرارات اإلدارية بالهيئة على المستوى 
اإلداري األعلى فقط دون مشاركة  المستويات اإلدارية األخرى. 

يتخذ القرار بالهيئة على المستوى اإلداري 
النسبةالعدداألعلى فقط

%917أوافق بشدة
3، %1528أوافق
5، %47محايد

9، %1018ال أوافق بشدة
3، %1528ال أوافق
%53100المجموع

المصدر: بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م.
 من الجدول أعاله يتضح لنا أن نسبة %17 من أفراد عينة المبحوثين 
يوافقون بشدة على أن القرار بالهيئة يتخذ على المستوى اإلداري األعلى 
 )28%  ،3( نجد  وكذلك  األخرى  اإلدارية  المستويات  مشاركة  دون  فقط 
%28( ال   ،3( بشدة،  يوافقون  %18( ال   ،9( %7( محايدون،  يوافقون، )5، 
الغالبية العظمى من أفراد عينة المبحوثين  يوافقون، ونستنتج من هذا أن 
ال يوافقون على أن القرار يتخذ على المستوى اإلداري األعلى فقط دون 

مشاركة المستويات اإلدارية األخرى.
للوصول إلى معرفة ما إذا كانت القرارات اإلدارية بالهيئة تتخذ على 
فقد  اإلدارية األخرى  المستويات  المستوى اإلداري األعلى دون مشاركة 
اتبعت الباحثة طريقة  )Chi Square  test(، ويقوم االختبار  على أساس 
فإن   )0  ،05(  5% من  أقل  كان  إذا   ،Significant المعنوية   مستوى  أن 

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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وجود  وبالتالي  الجدولية،  القيمة  من  أكبر  المحسوبة  القيمة  أن  يعني  هذا 
داللة إحصائية، وفي هذه الحالة يتم قبول فرض العدم القائل بأن القرارات 
مشاركة  دون  األعلى  اإلداري  المستوى  على  تتخذ  ال  بالهيئة  اإلدارية 
المستويات اإلدارية األخرى، ورفض الفرض البديل )فرض البحث( القائل 
بأن القرارات اإلدارية بالهيئة تتخذ على المستوى اإلداري األعلى فقط دون 

مشاركة المستويات اإلدارية األخرى. 
إجراءات االتصال اإلداري: 

جدول رقم )11(: تتميز إجراءات االتصال اإلداري بالهيئة بين المستويات 
اإلدارية بأنها فاعلة.

فاعلية إجراءات االتصال اإلداري 
النسبةالعددبين المستويات اإلدارية

4، %59أوافق بشدة
7، %2037أوافق
2، %1630محايد

5، %47ال أوافق بشدة
1، %815ال أوافق
%53100المجموع

المصــــدر : بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م. 
الفرضية الثالثة: القرارات اإلدارية بالهيئة ال تعتمد على كفاية نظم 

المعلومات بل تعتمد على الحس. 

نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في كفاية وفعالية التنظيمات اإلدارية



349مجلة كلية اإلمام الهادي للعلوم التطبيقية واإلنسانية - العدد الثامن -  سبتمبر 2021 م

جدول رقم )12(: التكنولوجيا المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية 
بالهيئة )شبكة معلومات الحاسوب( تمكن من فاعلية الرقابة. 

تمكن التكنولوجيا المستخدمة من فعالية 
النسبةالعددالرقابة

5، %47أوافق بشدة
4، %1426أوافق
9، %1018محايد

8، %1120ال أوافق بشدة
4، %1426ال أوافق
%53100المجموع

المصدر : بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م0
يوافقون  المبحوثة   العينة  من   )7%  ،5( أن  نالحظ  أعاله  الجدول  من 
يوافقون  ال   )20%  ،8( محايدون،   )18%  ،9( يوافقون،    )26% بشدة،)4، 
بشدة، )4، %26( ال يوافقون، وعليه نستنتج أن الغالبية العظمى ال يوافقون 
بأن التكنولوجيا المستخدمة في نظام المعلومات اإلدارية )شبكة معلومات 
الحاسوب( تمكن من فعالية الرقابة، الختبار فرض البحث الذي يقوم على 
أن القرارات اإلدارية في الهيئة ال تعتمد على كفاية نظم المعلومات اإلدارية 
بل تعتمد على الحس، فقد استخدمت الباحثة طريقة  Chi  Square، ويقوم 
االختبار  Chi  test،على أساس أن  مستوى المعنوية  Significant، إذا 
أكثر  تكون  المحسوبة  كا2،)س(2  قيمة  فإن   5%  )  0  ،05( من  أقل  كان 
من قيمة كا2،)س(2 الجدولية وبالتالي وجود داللة  إحصائية أي وجود 
تأثير معنوي، وفي هذه الحالة يتم رفض فرض العدم القائل) أن القرارات 
اإلدارية في الهيئة تعتمد علي كفاية نظم المعلومات اإلدارية وقبول الفرض 
البديل )فرض البحث ( بأن القرارات اإلدارية في الهيئة ال تعتمد على كفاية 

نظم المعلومات اإلدارية بل تعتمد على الحس. 
  وجود عالقة بين نظم المعلومات وفاعلية التنظيم.

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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جدول رقم )13( : هنالك عالقة ترابطية بين نظم المعلومات اإلدارية 
وفاعلية التنظيم بالهيئة.

النسبةالغددتوجد عالقة ترابطية بين نظم المعلومات وفاعلية التنظيم
1، %815أوافق بشدة

4، %1426أوافق
1، %1732محايد

5، %47ال أوافق بشدة
9، %1018ال أوافق
%53100المجموع

المصـــدر: بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م.
أن  بشدة على  يوافقون   )15%  ،1( أن  أعاله نالحظ  الجدول     من 
هنالك عالقة  ترابطية بين نظم المعلومات اإلدارية وفاعلية التنظيم بالهيئة، 
يوافقون  ال    )7% محايدون،)5،   )1،32%( بالموافقة،  يجيبون   )26%  ،4(

بشدة، وأخيراً )9، %18( ال يوافقون على أن هنالك عالقة ترابطية بين نظم 
المعلومات اإلدارية وفاعلية التنظيم بالهيئة، مما يدل على عدم وجود عالقة 
بالهيئة، وهذا يؤيد  التنظيم  المعلومات اإلدارية وفاعلية  ترابطية بين نظم 
فرض البحث الذي يقول أن القرارات اإلدارية بالهيئة ال تعتمد على نظم 

المعلومات اإلدارية بل تعتمد على الحس.

نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في كفاية وفعالية التنظيمات اإلدارية
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فاعلية نظم المعلومات بالهيئة: 
جدول رقم )14(: نظام المعلومات اإلدارية بالهيئة فعّال ويمكن من 

توصيل األفكار والشكاوى بسهولة. 
النسبةالعددنظم المعلومات بالهيئة فعّال

3، %611أوافق بشدة
5، %1324أوافق
%917محايد

6، %1222ال أوافق بشدة
8، %1120ال أوافق

8، %23بيانات مفقودة
%53100المجموع

المصـــدر : بيانات االستبانة، إعداد الباحثة، 2006م.
المبحوثة   العينة  أفراد  من   )11%  ،3( أن  أعاله  الجدول  من  نالحظ    
يوافقون بشدة، )5، %24( يوافقون، %17 محايدون، )6، %22( ال يوافقون 
نستنتج  هذا  مفقودة، ومن  بيانات   )3%  ،8( يوافقون،  %20( ال  بشدة، )8، 
أن الغالبية ال يوافقون على أن نظام المعلومات فعّال ويمكن من توصيل 
األفكار والشكاوى بسهولة، وهذا ما تم إثباته باستخدام اختبار  كا2،)س(2 
في فرض البحث الذي يقول أن القرارات اإلدارية بالهيئة ال تعتمد على نظم 

المعلومات اإلدارية بل تعتمد على الحس. 

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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النتائج والتوصيات:
أوالً: النتائج:

لذا ال  الجيّد،  بالمرونة والتصميم  تتميز  للهيئة ال  التنظيمية  الهياكل   .1
تتكافأ مع حجم العملية اإلدارية بالهيئة. 

األعلى  اإلداري  المستوى  على  تتخذ  ال  بالهيئة  اإلدارية  القرارات   .2
فقط، وإنما تتخذ عن طريق مشاركة كل المستويات اإلدارية وهذه النتيجة 

تتفق مع ما تنادي به النظريات العلمية الحديثة في اإلدارة. 
3. إن القرارات اإلدارية في الهيئة ال تعتمد على كفاية نظم المعلومات 

اإلدارية بل تعتمد على الحس.
ثانيا التوصيات:

1. استخدام أفضل األساليب التكنولوجية وأخصها تكنولوجيا المعلومات 
في إدارة الوقف. 

2. ضرورة التنسيق بين كل الجهات التي تعمل في إدارة األوقاف في 
مختلف بلدان العالم اإلسالمي لتالقح األفكار ونقل الخبرات واالستفادة من 

تجارب الدول التي تقدمت في هذا المجال. 
3. االهتمام بتبادل المعلومات بين إدارات الهيئة المختلفة.

أهل  من  نخبة  تضم  متخصصة  علمية  لجان  تشكيل  على  العمل   .4

الخاصة  المواضيع  تتولي  واالقتصاد  واإلدارة،  الفقه،  في  االختصاص 
باألوقاف في هذه المجاالت لرسم السياسات المختلفة المتكاملة للوقف. 

5. استحداث سبل وصيغ الستثمار أموال الوقف، من أجل تأمين دخل 
نقدي مرتفع بقدر اإلمكان، وعدم الجمود عند الصيغ التقليدية لقلة جدوى 

الكثير منها في عصرنا الحاضر. 

نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في كفاية وفعالية التنظيمات اإلدارية
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6. جعل هيئة األوقاف السودانية هيئة مستقلة حرة في اتخاذ القرارات 
تقوم  حتى  لها  السلطات  قبل  من  االهتمام  من  مزيد  بإيالء  التوصية  مع 

بدورها بالشكل المطلوب. 

د. مرام اأحمد علي الطيب 
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